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DITEVGERAKURDISfANE DE PIRSARtxi:SI1NIYE Ü 
LENERİNEKKURf Il SERPARflYADEMOKRAT A 

KURDISfANA TIRKIYE (PDKT- KUK) 

Mirze Piran 

REWŞA BERi ŞERt 
CIHANt \1: YEKEM 

Beri şere Cihan e ye yekem, "Kur
~istana Rojava" yeker bii ii di bin ııire 
Imperatoriya Osmanü de bii. "Kurdi
stana Rojhilat" ji, di bin deste iınpera
toriya irane de bii. Di dawiya sedsala 
19- i de, paytexte iınperatoriya Osmaui 
Stanbole ji bo Tevgera Kureli ji biibii 
navendiyek zor giring (i taybeti. Gelek 
zane, ronakbir ii xwendekaren Kur d, ji 
her sedemen ciirbeciir li we dere ci
viyabiin. Di na va wan de, kesen ji mal
haten malmezinen ii feodalen Kurdan 
ji hebiin. Hinek ji wan malmezinan, 
pi§ti serhildanen ku bi ser neketibiin 
surg(ini Stanbole biibiin. U gelek ke
sen dewlemend (i zaroken serokeŞran 
ji, ji bo xwendine li we dere diman. 
Sultan Ebdulhemid ji bona sultantiya 
xwe bipareze ii pi§tgiriya xwe di nava 
Kurdan de ırurt bike; di sala 1891- e de, 
di bin serokatiya binek serokeŞran de 
ii bi nave "Siwarin Hemidi" 36 "Alayen 
Siwarin Hemidi" saz kiribii. Herweha 
di wan salan de, ji bo perwedekirina 
zaroken eŞran, bi nave "Dibistana Eşi
ra" du elihistan hatibiin vekirin. Yekji 
wan li Stenbole ii ya din ji li Bexdade 
bii. "Dibistana Eşira" ya li Stanbole, di 
sala 1892- an de batibii vekirin ii di we 
dibistane de li gel zaroken malmezin, 
xanedan ii serok"§iren Arneviit ii Ere
han, gelek zaroken beg ii serokeŞren 
Kurdan ji, dest bi xwendine kiribiin 
(1). 

Neteperweriya ku bi Şor"§a Fran
saye ya di sala 1789- an de dest pe 
kiribii, di dawiya sedsala 19- ı de xwe 
gihandibii nava wan gelen di bin ııire 
iınperatoriya Osmanü de ji. Biriibawe
riye neteweyi U niştimanperweri' di na· 
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KURDISTANABAKUR (TIRKIYt) 

-4-

va wan gelan de ii bi taybeti di nava 
zana ii ronakbiren wan de roj bi roj 
g"§tir ii xurtir dibii. Ev biriibaweri, di 
na va rewşenbir ii zanayen Tirkan ji be
lav dibii. Gelek rewşenbiren Tirk li diji 
sultanen Osmanü dixebiti'n ii dixwestin 
dewletek xiiri Tirk pek bi'nin. Heta bi
nek ji wan li du xewna "pantirkizıııe" de 
biin ku hernil Tirken li Dinye di nava 
yek dewlete de bicivinin. 

Di sala 1886- an de Ermeniyan bi 
nave "Hinçak" rexistinek damezirandi
biin. Di 3- e Hezirana 1889- an de ji, li 
dibistana "Tibbiye-i Şabane" bi nave 
"Komeleya Yekitiya Osmani" (Ittihad
i Osmani Cemiyet!) rexistinek batibii 
sazkirin (2). Jipencsazkaren we rexis
ıine Ihrahim Temo, Arnaviit; Muhe
med R"§id, Çerkez; Maxmiirni, Ereb; 
Abdullah Cewdet ii Ishaq Sukiiti ji 
Kurd biin. U gava rojnanama Osmaui 
bahsa wan dike; Ishaq Sukutı wek Tirk 
ııl§an dide (3). Ev rexistin ne li ser 
bingebe netewetiya Tirk, li ser esase 
Osmanlıiye batibii ava kirin ii da
mezrevanen we li ser bingebe zihn ii 
zordariya Sultan Ebdulhemid ji hole 
rakin hatibiin cem hevdu. Rexistin ne 
xwediye programek siyasi ii civaki ya 
zelal bii. Herweha; di destpeke de, 
"Komeleya Yekitiya Osmanı~ cudayi 
nexistibii nava neteweyan (i baweriyen 
o li. 

"Komeleya Yekitiya Osmani" di ey
ne sale de, tekiliye bi serokeki "Tirk&ı 
Ciwan" Ahmed Riza Beg re daıine ii 
nave rexisıine dibe "Komeleya Yekiti ô 
P*tina Osmani" ( Osmanli ittihad 
ve Terakki Cemiyeti). Arınanca we re
xistine, di xaia duyem ya programa de 
weha hatiye nivisandin: "Arınanca 
Komele pekanina menfaeteıı gişd ye; 
cudatiye naxine nava netewe, neteweti, 

Niştfman 

cinsiyet ô mezheban. Enelarn di bawe
riya xwe de azad ô serblxwe ye. Ji der
veyi menfaeten gişd bi tu fermanan ve 
ne giridayi ye." (4). 

U gava 'Tirken Ciwan", pi§tı ilan
kirina "M"§ritiyeta duyem" hatin ser 
hukum; li go ri we arınanca li jor hatiye 
nivisandin, neme§iyan ô her ku çô Mtir 
siyasetek nijadperestı ô pantirkizmi 
m"§andin. Be guman, ev siyaseta wan 
bô sederne ku neteweyen din ii herwe
ha zana ô ronakbiren Kurdan ji wan 
diir bikevin. Di we derheqe de, O.L. 
Vilçivski weha dinivisi'ne: "Di sala 
1908-an de, wexte Tlrken Ciwan hatln 
ser kirdayetiye, slyaseta wan a nijad· 
peresti riyek wisa dani her wan ku 
Kurdji wan dôr blkevin. Di wi dôrke
tine de, wezifeke din ket ser mllen tev
gera Kurd; di Kurdistan@ de wezifa 
xebat kirin li dijl desthilata Tirk ô Ji 
bo peycia kirina azadi (1 sexweb(lni, ji 
imperatoriya Osman! qetandln" (5). 

Ronakbir ô ni§timanperweren kur
dan pi§tı M"§rôtiyete betir hewil dan 
ku, koroeleyen xwe yen kurdi saz bikin. 
Beri ilankirina M"§rôtiyete ji, binek 
ronakbiren Kurdan di bin tesira birii
baweriyen neteweyi ô ni§timanperweri 
de mabiin ô di wi wari de dest bi xeba
ten siyasi ô çandi kiribiin. 

ROJNAMA YEKEK YA 
KURDİ "KURDISTAN" 

Rojnameya yekem ya kurdi, bi nave 
"Kurdistan", di 22- e Nisana 1898- an 
de ji ali Miqdad Milhat Bedirxan ve, li 
Misre hatiye w"§andin. 

Ew rojname bi kurdi ô tirki derdi
ket. Sazkare rojname Miqdat Milhat 
Bedirxan arınanca rojnama Kurdista-
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ne, di bejmara yekem de weha nivisan
diye: "Ve ceıide de, eze balısa qenciya 
ilm il mnıifete bikim; li kil dere mirov 
dielime, li kil dere medrese il rnekte
ben qenc bene, eze DİŞa Knrda bikim; 
li kil dere çi şer dibe, dewleten mezin 
çi dikin, çnwa §er dikin, ticaret çnwa 
dibe; ezi! bemiya hlkat bikim" (6). 

Be guman derxistina rojnama 
"Kurdistan", di diroka Kurdistane de 
xwedicihekitaybetiu zor giring e. We
şandina we rojname dinava Kurdan de 
kefxw"§i u dil§alıiyek mezin ÇC:kiriye u 
nav (i denge we di nave Kurdistane de 
geleki beiav buye. U rejiına Sultan 
Ebdulhemid di destpeke de, bi dijwari 
li dijiwe rojname rawestiyaye u qedexe 
kiriye ku ew di nava sinoren dewleta 
Osmanli de bete belav kirin. Di wi wari 
de, M. Emin Bozarslan weha dinivisi
ne: 'Weztren karen Hnndiıin belaw· 
keka resmi ji weztfedaren dewlete ra 
pndiye O bi wan daye zanln ku rojna
ma "Kurdistan" di nava sinoren dew
leta Osmani da hatiye qedexekirin, ji 
wan xwestiye ku we biryara qedeseki
rine p&binin" (7). Ji ber zilın u zorda
riya Osmani, Miqdad Mithat Bedirxan 
pişti bejmara 5- an rojname teslimi bi
raye xwe Ebdurahman Bedirxan dike 
u ew vedigere Stanbole. Ebdurahman 
Bedirxan ji bo weşandina we rojname 
bidomine, neçnr dimine ku cihe rojna
me ji Misre rake u derxistina we li Swis 
re, li bajare Cenevreye didomine. U 
guherandina cihe rojname ji, zulm O 
zordariya rejiına Sultan Ebdulhemid 
ya li ser rojnama "Kurdistan" O malbala 
Bedirxaniya kem nekiriye. Ji bejmara 
20- i u pe ve rojname disa vegeriyaye 
Misre. }i bejmara 24 an u pe ve rojna
me li Ingilistan, li bajaren Londra u 
Folkstane derketiye. Hejmaren 30 u 
31- e, disa li Cenvre derketine. Bi kur
tayi, rojnama "Kurdistan" ji ber zulm u 
zordariya rejima Ebdulhemid, li tu de
re bi awaki direj cı'\var nebuye. Heta 
niha 31 hejmaren rojnama "Kurdistan" 
hatinin peyda kirin u ji derveyi bejma
ren 10, 12, 17, 18, (i 19- an, hejmaren 
din ji ali M. Emin Bozarslan ve, teva 
wergera tipen iatini ji nu de hatine çnp 
kirin. 

KOMELEYA VİNA ZEXM 
YA KURDISTANt ( Kürdi
stan Azm- i Kavi Cemiyeti) 

Li gori agahdariyen ku Zinar Silopi 
dide; komeleya ~ ya Kurdi di sala 
1900- i de, bi nave "Komeleya Vina 
Zexın ya Knrdistane" li sıanbole ha
liye damezirandin. Danere we Komele 
Fikri Efendiye Diyarbekiıi ye. Yek ji 
endame we Komele ye ku te nasin ji; 

4 

KurdiZade Ehmed Ranıize Lireyiye. Ji 
ber zilın u zordariya Sultan Ebdulhe
mid, KurdiZade Ehmed Remzi Beg di 
sala 1904- an de, ilticayi Misre kiriye u 
li we dere, li ser nave we Komele xebi
tiye. Herweha ew li Universiteya "EI
Ezhar" u di be§S Kurdi de xwendiye u 
tekiliyen wi "Tirken Ciwan" re ÇC:bi\ye. 
Pi§ti ilankirina MC§riıtiyete, ew vege
riyaye Stanbole ii gerinendetiya (mi
diirtiya) we dibistana ku ji aliye "Kom
eleya Kord ya Belavkirina Zantne" 
(KUrt Neıır-i Maarif Cemiyeti) ve ha
tiM vekirin, kiriye. Gelek herhemen 
heja afirandiye. Rojen xwe yen dawi di 
nava Kurden Şame de derhas kiriye u 
mezele wi di nava goristana taxa Kur
dan de ye (8). 

W er xuya ye, ku ew Koroele ji ber 
zilına Sultan Hemid nebi\ye xwediye 
jiyanek direj. U mixabin di derheqe 
we de, di deste me de ji dervi we 
agahdariya kurt ya Zinar Silopi pe ve, 
tu agahgari ii zaninek din tuneye. 

MEŞRÜTIYETA DUYEM Ü 
DAMEZIRANDINA KOM

ELEvtN KURDAN 
Di destpeka sedsala 20- i de, re"'13 

iınperatoriya Osmani gelek nexweıı bU
bii ii di nava kirizek pir mezin de bii. 
Dewleten Ewri\pi dizanı'biin ew iınpe
ratoriya di ber sikrata mirine de ye ii 
hesab ii pianen dabe§kira we dikirin. 
"Komeleya Yekitiii Pqketina Osınanı~ 
ji dixest ji we re"IV§S istifade bike ii ji 
Sultan Ebdulhemid daxwaza ilankirina 
Meııriitiyete kirin. Di we rep nexweıı 
de, Sultan Ebdulhemid neçnr ma ku di 
24- e T'"ırıneha 1908- an de, "Meşrutiye· 
ta Duyem" ilan bike. 

Bi İlankirina Meııri\tiyete; di ware 
siyasi de, reW§ek nu (i taybeli ÇC:bubu. 
Zana, reW§enbir u navdaren kurdan ji 
nexwestin ji we re"'13 nu be par himi
nin ii ji bo damezirandinen Koroelen 
siyasi u kulturi dest bi xebatek germ 
kirin. 

KOMELEYA HEVKARİ Ü 
Ptşi{ETINA KURD (Kürt 

Teavün ve Terakki Cemiyeti) 

Di 19- e iıona 1324 (1908)- an de, li 
Stanbole "Komeleya Hevkari u l'eşke· 
tina Kord" (KHPK) ji ali binek zana, 
rew.ıenbir u malmezinen kurdan ve, 
bate damezirandin. Hinek damezre
van (i berpirsiyaren ve Komeleye ku 
ten zantn ew in: Seyit Abdulqadir, 
Emin Eli Bedirxan, lsmail pa§IIZilde 
MU§lr Ahmed Paşa, Zthni PD§IIye Ba· 
ban, Damat Ebmed Znlkuf Paşa, Xelil 
Xeyalt, Ehmed Cemn Bege Diyarbeki-

Niştiman 

ıi, Ehmed Remiz Bege Lici, Dr. Şukru 
Mehmet SekhanM. (9). 

Gava mirov li damezrevanen Korn
ele dinere; xweıı te dı'"tin u diyar e, ku 
Komele di girani u ~ngiya derebeg 
u ınalmezinen Kurdan de, ıe ji alibinek 
kesen malınerin u reW§enbiren Kur
dan ve, hatiye ava kirin. Yek ji wan 
reW§enbir (i damezrevanen we Komeıe 
ji, Dr. Şukru Mehmet Sekban bU. Beri 
ku ew li ber deste Mostefa Kemal Ata
türk tobe bike; çi di damezrandin u 
xebata we Koroele de be u çi ji di ava
kirina Koroeleyen Kurdan yen din de 
be, wi xebatek berbiçnv (i heja kiriye. 
U ınixabin di\re, ew di sala 1923- an de 
bi nameyek vekiri p<l§IIlaDiya xwe dide 
diyar kirin u ji bo xwe bi Atatürk bide 
efil kirin, dest bi inkara neteweya Kurd 
dike u huwiyeta xwe ya neteweyi bi 
deste xwe dixe bi qeyd u zinciren kole
tiya kolonyalisten Tirk. Dr. Şukru 
Mehmet Sekban di sala 1933- an de, bi 
fransi pirti\keke bi nave "La Qnestion 
Knrde· Deas Probl~es Des Mlnorl· 
tes" (Pirsa Kurdi- Pirsgireken Eqelye
tan) pirti\keke derdixine. Di we pirti\
ke de, tu behna weiatpariziye edi ji wi 
naye; bi ruheki koleti inkariya nete
weya Kurd dike u Kurdan bi malbatiya 
TUraniyil bi nav dike: "Di rastiya xwe 
de, Tork fl Kurdji naveld pe ve ti§teki 
din ifade naktn; nave malhata me Tfl. 
rani ye" (10). Herweha, Dr. Sekban di 
w! pirti\k! de, bineki balısa rew.ıa da
mezirandin u hilbijartina Konn'"ta Bire
vebir ya "Komeleya Hevkari u Pqketi
na Kurd" ji dike: "Piştt Qaniina Esasi 
ya Osmani ya 1908- an, di dema dame· 
zirandina "Komeleya Hevkari fl Pey
ketina Knrdistane", li ser hangkirina 
binek xwaneyen Kurdan ez bl rev çilm 
civinayekem. Ezyekji wan propogan· 
dtste beri baş bflm. Di hllbijartina 
Komita Birevebirin@, pi§ti Naim B. 
Baban, den~n beri betir min glrt" 
(ll). 

KHPK di demek kin de, di nava 
Kurdan de beiav dibe; li Diyarbekire, 
Bitlise u Mi\sile liqen we te dameziran
din. Liqen Bidise u Musile di 17- e 
Çiriya P8§İn de hatinin vekirin. Seroke 
Komeleya liq e Diyarbekire, M ufti 
Suphi Efendi bu (12). Di ware liqe 
Bitlise de, Dr. Celile Celi1 weha dinivı"'
sine: "Kulnba Bitlise mezintirtn fl xur
tiıinewan kluban btl. Di Çiriya Dilyem 
a sala 1908 an de1 li vt bajaıi kluba 
Ermeniyan SO, ya Ittihadiyan 90 fl ya 
Knrdanjt 680 eudamen we hebfln. Ct· 
·~ konsolos<l Rnsya Alıimovtç di ra
pora xwe ya 30 e Çirya l'ıı§in de weha 
dinivtstne: "Hejmaren endamen kluba 
Kordan glbiştlye çend bezaran •• ." (13) 

Arınanca KHPK, di xale yekem ya 
desti\ra we de weha hatiye nivisandin: 
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• Ji bona; ji Korden ku bay Jl rastiya 
qalde u menfae~n Qannoa- Esasi ya 
li gori bııkmeo bilind yen Islami ku 
bextewariya oetewe ll selamedya We
let dlse bin garaotiye, bahs bike u u gel 
her gav parasdna bilindayiya sifa~ 
Osmaol, bi parastina sistema parle
menleriye ku sedeme peşveçnna ol ll 
millet ll jiyaoe ye, glridayiya Kurdan 
bi meqaıoe bilind ye xelifet ll pati§a
biyil bedr xort bike; bi hemwelatiyiln 
Ermeni, Nastftıi ll xelkeıı din yen Os
maol re ııwq derhas bike ll Wdliyiln 
wao ~etir bibe; nakold u dijmioa
tiyen di oava <§ir ll elan de rake ll 
merceo ~eblrio ll ~a bemlly
an bl yek cari ll li derdora navendiyek 
meşrll de, pa bine; perwerdeldrln, se
nayi, bıuirgaolll cotkariye belav bike 
ll bi rik ll pa bike, bl oave "Komeleya 
Hevkaıi u Pfşketioa Kord" komeleyek 
xeri batiye dameziraodlo" (14). 

Desdlra KHPK, ji 27 xalen bingebi 
u xalek awarteyi pek hatiye. Destllr bi 
tir ki ya kevn ( osmani) hatiye nivisan
din. Ji bo re~ u binek bedefen we 
Komeleye betir M zelal kirin; ez çend 
xalen we desdlre li jer dinivisinioı: 

"Xai10:- Komele, li Stanboıe ..., ve 
gave bi kurdi ll tirld rojnameyek bef
teyi çap bike. 

Xal13:- Komele we pir bixebite, ku 
zimane resmi tirkf di dibistanan u n ava 
Kurdan de bide xwendin. 

Xal14:- W e bi diqat li ser be rawe
standin, ku beta niha çi herhemen kur
di yen çaplıiri u neçapkiri hen e, b ek om 
kirin u civandin, be belav kirin u xwen
din u diroka edebiyata kurdi wek pir
tük be we§andin. 

Xal16:- Ji her pewistiya perwerde
kirina bir u baweri ll civakf ya Kurdan; 
çi ji bo meclis- i mebusana yekem ü çi 
ji, ji bo hilbijartinen parlamentoyen 
peş,roje, we hewil be dan, ku nftneren 
bilcaribin we huküka bi Qanftna Esasi 
hatiye dayin, hiparezin u hewcedariya 
W eieı bi ci binin, be hilbijartiu. Di wi 
wari de we§aD ü programen pewist, we 
M We§lllldin. 

Xal17:- We liqen Komeleye li wi
layet, sancaq il qezayen ku kurd le ci
war in, bebin. Her liqek, we komı"teyek 
wan ya ş<lwre il birevebirine ll enda
men we yen cigir hebin .... 

Berdewama xala 7. an ya Desdlre: 
Komeleya me, merhüm berez şex 

Abdullah Efendizade Seyyid Alıdul
kadir Efendi seroke yekem u zavaye 
Xanedaniya Osmani merhüm her ez Is
mail Paşazade mıışir Ahmed Pll§a ji, 
seroke duyemin hilbijartiye. Seroka
tiya yekem, heta ku sax be, ji payedare 
mezin mirze Seyyid Abdulkadir Efen-
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di re ye. Gava ew ne hazir be, we paye
dare mezin mirze Ahmed Paşa, ve va
tiniye bi ci bine." 

Gava ku mirov li desdlra KHPK 
dinere; XWe§ te diyar kirin, ku siyaset u 
armanca we komele di çarçewa resmi 
ya Osmanide sfnorkiri bü. Ji xwe binek 
damezrevanen we bi xwe ji, ew kesen 
neziki Sultane Osmanl u Seraye bftn. 
W ek te zaoln, ew komele bi awakf res
mi u e§kere batibil damezirandin. 

ROJNAMEYA "KURD TEA
VÜN ü TERAKİ" 

Ji damezrevanen Komeleye, Xeli1 
Xeyali, MiriKatipzade Cemll u Kurdi
zade Ahmed Ramiz bi taybeti, ji bona 
perwerdekirina zaroken Kurdan dibi
staoeke vedikin u bi komele ve giredayi 
Çapxana Kurdi ava dikin (15). Herwe
ha, Komeleye bi nave "Kllrd Teavlln ll 
Terald" dest bi we§ana rojnameyeke 
dike. Li gori agahdariyen Dr. Celi1e 
ceın ku ji çavkaniyen cilıe civandiye; 
bejmara yekem ya rojname di 29- e 
Çirya PS§ina 1908 - an de derdikeve. 
U di wan agahdariyan de, nave rojna
me "Kurd" batiye nivlsandin. Zinar Si
lopi ji, di pirlUka xwe de, nave we roj
name, "Kurdistan" nivlsandiye. Disa, li 
gori Dr. Ceıne Celi1 dinivisine: "Ye ku 
ev rojname derxistiye nave wl Tewfiq 
btıye u xeike sueııuuııye bllye. m rtlpe
te rojname ya yekem de wiha batiye 
nivlsandio: "Rojoame orgaoa Korn
eleya Hevkaıi ll Peşketin a Kurd e u 
arınanca wt! ya biogehinjl belav kirina 
bir ll bawerlya Komele ye." Hel'te care
ki! derdiket ll her rtlpelek çar sutUn 
bll. We rojnama han tene neb meh 
derketiye •• ." (16). 

"Komeleya Y ekili u P€§ketina Os
ınanı~ ku di we deme de li ser ikti'dare 
bün, di 17- e N"ısana 1909- an de, bi 
binek rexistiu ll komeleyen xelken ku 
di bin desten imperatoriya Osmanide 
bün, bi nave "Lijna He\'l!irtina Osma
n!" (Heyet- i Muttefika- i Osmaniye) 
hevkariyeke pek tine. Bi nave wan re
xistiuen be§dar daxuyaniyek te belav 
kirin u di we daxuyaniye de, sedem il 
arınancan we bevkariye ıe diyar kirin. 
Y ek ji wan komeleyen ku imza wan li 
bine we daxuyaniye heye, "Komeleya 
Hevkari u PS§ketiniı Kurd" e. Ew 
daxuyaniya, di pirtüka Tarik Zafer Tu
naya de hatiye belav kirin (17). 

U hevalbenden "Komeleya Y ekiti 
u P€§ketina Osmani'' ne li gori we hev
kari u peymane siyaseta xwe dime§llll
din; pişti demek kurt, wan rllye xwe ye 
rasli derxistiu hole ü dest bi girtiua 
Komeleyen Kurdan kirin. Ji her ku 
wan, KHPK fi liqen we yen li Kurdista-

ne ji bo peycetiu u xurtbüna xwe asten
gek giring diditiu. B er beri il nakokiyen 
di nava peş,ngen "Komeleya Hevkari 
il P€§ketina Kurd" yen malmezin; bi 
taybeli reqabet ll berberiya di nava 
Seyid Abdulkadir u Bedirxaniyan kes 
u fırsendek baştir dida kerbidesten Os
manl ku Mtir bi hesani erişe bine ser 
we komeleya Kurd. Loma ji, ew Korn
eleya yekem ya Kurdi ku pi§ti Me§rll
tiyeta Duyem batıbil ava kirin, nebü 
xwediye jiyanek direj u di sala 1909- an 
de, ji ali "Tırken Ciwan" ve bate girtiu. 
Bi girtina Komeleye, dibistana ji ali 
Xeli1 Xeyali ll hevalen wi ve batibil 
vekirin il rojnama "Kurd Teavun u Te
raqi'' ji, hate girtiu. Bazi1 N"ıkitiu dinivi
sine, ku "Tirkeo Clwao di sala 1909-an 
de, komele ll dibistana Kord ya U 
Çemberlltaş dan girtin" (18). Li ser 
girtiua KHPK, Dr. eeıne ceın ji, weha 
dinivlsine: "Havloa sala 1909- an de, 
dema Tirken Ciwao destavetin siyase
ta Osmanizm@, h@di hedi kinben Kur
dan glrtin. Ittibad ll Terakldjl bo fireb 
kirin u xort Idrina iktidara xwe, pewist 
dtt, ku Kurd bibin endame kluben 
wao-" 

"Ligoriwan dengü behsenji Milşe 
gihi§tiue redaksiyona rojnama Hori
zon a Ermeniyan, ~li girtiua wan ldu
ben, Kurd li der u doren hicren dini 
diciviyan il dest bi xebatek pir bi dizi 
kiribftn. Li navça Bilanix, Melazgird il 
ciyen din civin dikirin il li ser mesela 
programa xebate fi babete n din yen kar 
il bar diaxivin .. ." (19). 

Teva ku "Komeleya Hevkari ll Pı!§
ketina Kurd" nebü xwediye jiyanek di
rej u teva wan herberi u nakokiyen di 
nava p<l§engf:n malmezinen Kurdan ji; 
KHPK di ware şiyarkirina gele Kurd u 
zirnan u kultura kurdi de, xebatek ge
lek heja u giranbiha kiriye. Herweha 
ew xebaten siyasi u kultur! yen we 
Komele, ji bona xebat il damezirandi
na Komeleyen din yen Kurdan ji, büye 
bingeb u pelikek giring u berbiçav ... 

KOMELEYA BELAVKIRINA 
ZANİNt YA KURD (Kürt 
Neşr-i Maan"f Cemiyeti) 

Pişti girtiua "Komeleya Hevkaıi ll 
Pfşketioa Kord" , di sala 1326 (1910)
an de, li Stanbole ji ali re~nbiren 
Kurdan "Komeleya Belavkirioa Zani
ne ya Kurd" (KBZK) hate dameziran
din. Di destüra KZBK de, armanc u 
hünadina we hatiye diyar kirin. Ji xwe, 
Desrtlren (n!zamnameyen) komeleyen 
di we deme de hatine damezirandin, 
hem programa il bem ji reznama wan 
komeleyan bftn. Destllra KBZK ji 34 
xalan pek hatiye. Ji bo armanc u karek-
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tere we Komeleye dide ıliyar kirin, ez 
her se xalen peyn yen we destilre li jir 
dinivisinim: 

"Xal 1:- Li Stanbole bi nave "Kom
eleya Belavkirina Zanine yu Kord" 
(Kürt Nqr-i Marif Cemiyeti) Kom
eleyek ilmi, edebi ü sinai yu navendl 
hatiye damezirandin. 

Xai2:-Armanc fı heviyen Komele 
yen plroz; di nava ewladen ku ji nime
ten perwerdekirine heribe par Kurdan 
de, perwerdekirin ü senayiye belav bi
ke fı pt!§ de hibe. 

Xal 3:- Komele we ve gave hewil 
bide, ku li Stanbole dibistanen pey,. 
yen taybeli ji bo zaroken Kurdan veke 
ü p~ de hibe; gava bi alikariya enda
men Komele fı al!karxwazan reW§a 
abor! be qonaxek ter, we li bajar fı 
gunden ku piraniya rfıııi§tevanen wan 
Kord in fı bi taybeli di nava el fı eşiren 
ınazlfım de, ılihistan be vekirin fı ste
wandin ku pa§demayina wan ji ho le be 
rakirin" (20). 

Tarik Zafer Tunaya di ve pirtüka 
xwe ya li jer nave we derhas dibe, bi 
sernave "Tallmnameyn Kürt N eş r-i 
Maarif Cemiyeti" belgeye k weşandiye. 
Li goriwe belgeye; destilra "Komeleya 
Belavkirina Zan!ne ya Kur d" ji 15 xalan 
pek hatiye ii damezrevanen we ev in: 

"Bedlrxanzade Emin Eli Beg, Dr. 
Abdullah Cevdet Beg, Bedirxanzade 
Mithat Beg, mebftse Erzurome Sey
fullah Beg, mebüse Rekaıi Taha Efen
di, mebüse Wane Tevfiq Beg, Bedir
xanzade Abdurabman Beg, mebüse 
Geııce Mebmed Efendi, Mir Seyfetln
zade Ruseyin Ewni Beg, Miralay 
Mabmüd Sami Beg, memüre Mahke
ma Şeriye ya Misre Mebmed Faiq 
Efendiye Diynrbekirl, Bedl02zeman 
Said Efendi, Xelll Xeyall Efendi ye 
Mntki, Kurdizade Ahmed Ramiz" 
(21). 

W ek min li jor j! nivisı"bii, "Nizam
nameya" ( destilra) "Komeleya Belavki
rina Zan!ne ya Kord", ne ji 15 xalan, ji 
34 xalan pek batiye. Destilra ku di de
sten min de ye, di sala 1326 (1910) an 
de, li "Matba-!Amed!' hatiye çap kirin. 
Xala ku T. Z. Tunaya wek xala 15 an ii 
ya daw!n ni§aıı dide; di destilra Orjinal 
de, wek xala 34 an ya daw!n hatiye 
nivisandin. 

Gava mirov li destUra Komele di
nere; mirov dibine, ku KBZK xwestiye 
li wilayet, qeza, nehya ii gundan, kulfıb 
O liqen xwe daınezirine ii di nava wan 
de tevgiredanek navend! pek bfne. Her 
weha, li gori reW§a Komeleye ya abori, 
fabrike O ticaretxaneyen senayi ii ticari 
veke ... 

ReW§enblren Kurdan li gori we ar-
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manca ku di destUra KBZK de hatibO 
nivisandin; li Stanbole bi nave "Dibi
stana MeşrOtlyete" dıbistaneke vedi
kin. Dr. Ce lll e Ce lll dinivisfne, ku "Ew 
ılihistan li taxa Diwan Yolu ü li kuça 
Hace l'a§a batibO vekirin. Rolek we J8 
mezin di jiyana çanıli yn Kurden Is
tenbol de bebO •• .Seroke dibistan@ 
Abdurabman Bedlrun bfl, ıli destpe
ke de ten@ 30 zaroken Kurdau bebüıı, 
dawlye hijmaran wan gelek zede kiri
ne" (22). U li gori Zinar Silopi dinivi
sine; Mudilre we dibistane, Kurdizade 
Ahmed Ratniz e (23). 

"Komeleya Belavkirina Zan!ne ya 
Kur d" j!, nebfı xediye jiyanek ılirej. It
tihad ii Terakkiyan tehamuliwan xeba
ten edebiOkultur!jinekirin ii ew Korn
ele j!, pi§t! demek kurt dane girtin ... 

KOMELEYA HEVKARIYA 
KURDIST~ (Kürdistan 
Teşrik-i Mesai Cemiyeti) 

"Komeleyn Revkoriyo Kurdistane" 
(KHK) di sala 1328 (Milad! 1912)-an 
de hatiye damezirandin. Arıoac O çar
çewa xebate ya "Komeleya Hevkariya 
Kurdistane" di xala duyem ii seyem de 
ya destilra we de, weha hatiye nivisan
din: 

"Xal 2:· Li gel her gav parastina 
bilindayiyo sifate Osmant, bi parastin 
ü pqdebirina sistema parlamenteriye 
ku sederne berbiçav ye pi:şveçflna ol, 
dewlet fl millet o azadiyn jiyane ye, 
glredayiyn Kurdan bi meqame bilind 
ye xelifet ü patiphlye betlr bike; bi 
hemwelatiyen Ermeni, Nastüıi O xel· 
ken din yen Osmani ve xweş derhas 
bike O tekiliyen wan geştlr bike; kin ü 
herberiyen di nava el n eşiren de rake 
O aşiti ü biraliye bi d bike; ji bo mer
cen pi§debirin o jiyanek bl abeng bi 
hevdO re hemOyun biyekcare li derdo
ra navendlyek meşrfl de pek bine, se
nayi, colknıi O bazirganiye belav bike 
ü peş de hibe; ji bo ketina dlblstanen 
Ii goıi dile wan, renlşaııdaniya xwen
dekaren ku we ji Kordisıane werin bi
ke O hesanlye ji bo wan çi!blke ü mes
refen perwedekirina kesen ku reW§a 
wan yu aborl ne xweş bin, temin bike". 

"Xal 3:- Heger pewistiyek zarilri 
ı;Cnebe, Komele we ji bin! de bi siyase
ta gi§t! mijiil nebe" (24). 

Gava mirov li destUra ve Komele 
dinere O dide ber "Komeleya Yekiti ii 
P~etina Kord", mirov dibfne ku di 
bingehi de, arınanren herdu Komeley
an hevdu digrin. Ew formulasyona li 
jor ya di destUra herdu Komeleyan de 
hatiye nivisandin, kem- zede di destU
ren binek komeleyen Kurdan yen din ji 
te dı'"tin. 

Niştfman 

KOMELEYA XWENDEKA· 
KİN KURD H~Vİ 

"Komeleya Xwendekaren Kurd 
RM" ıli sala 1912- an de, li Stanbole 
hatiye damezirandin. Bazil Nikilin ii 
M. Emin Zeki tarlxa damezirandina 
we, 1910 nivisandinin. Bazil Nikitin di 
w!war! de weba dinivisine: "'l''rken Ci
wan di saia 1909- an de, kumele O ıli· 
hislana Kord yu li Çemberli(la§) dan 
glrtin. Teva ve jl, grObek xwendekar ü 
huqflqvan ku di 1910- an de li knmeley
ek nfl yn bl nave Reviyn Kurd de cı
vlynbüıı, dest bl weşana knvarek me
hani yn bi nave Roja Kurd kirin" (25). 
U, li gori agahdariyen ku Zinar Silopi 
dide ku yek ji wan kesen damezreva
nen "Revl" ye; Zinar Silopi, ümer Ce
mill'a§a, Fuat Temo, Cerrahzade Ze
kiye Diyorbeitiri destüra "Komeleya 
Xwendekaran Kord Hev!' arnade di
kin O pişti destUra resmi ya vekirina 
Koıneleye ji Hukfımete digrin, di sala 
1912- m de, damezirandina "Hevı~ !Ian 
dikin. Heta ku kongreya "Hev!' ı;Cdıbe, 
bi awaki muwaqet ümer Cem!l P8§8 
ılikin sekreter e berpirsiyar. Ekrem Ce
mil P8§8 ii Mendiih Selim Beg, ji dest
peke ve ılibin endame "Havı• ii be§dari 
nava xebata we dibin. Ji ber ku bi dax
waziyek pir germ gelek xwendekaren 
Kord ılibin endamen "Hev!', ıli demek 
pir kurt de hejmara endamen Korn
eleya geleki bilind dibe. Ji nava wan 
endamen Komele, mirov dikare nave 
Kemal Fevzi, blraye wi Ziya 
Webbi,Neemeddln Rnseyni ye KerkO· 
ki, Babanzade Eziz, Şefiqe Arwasi, 
Remzeye Muküsl, Teylb Eli ye Xarpe
ti, Ebdulkeıim ye Silemanı, Asaf Be
ılirxan, Mistera Reşat ye Diyarbeklıi, 
Dr. Mistera Şewqi ye Mehabad!, Dr. 
Fuad, helbestvan Ebdurrehim Rahmi 
ye Rekarl zikir b;ke (26). 

Pi§ti ku "Hev!' li Stanbole hate da
mezirandin, nav ü denge we li Kurdi
stane belav dibe; tin fı teslrek we ya 
taybeli li ser xort O xwendekaren Kur
dan çCdibe. Teyib Eli hewil dide ku li 
bajare Erzirome liqek! "Hev!' veke. 
Dr. eellle Ce lll li ser berfirehbiin ii 
tesira "Hev!' ya di nava gel de, weha 
dinivis!ne: "Bizav O xebata Komela Ri
wa yn di nava gel de, jl yu Komela 
Revkarl fl Pqketin pirtir bl nav O 
dq bil. Beşa Erzurume ku ıli ılibista· 
nek navendl de halibil dameziranılin, 
bizav' xehat o rewşeki we yu pir eşkere 
n giring bebfl. Serokewe beşe Teyib Eli 
bO. Beşeki komele ji, Ii derve li Lozane 
hebO" (27). 

Arnıaren "Komeleya Xwendeka
ren Kord Hev!' di xalen duyem, seyem 
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ii çarem ye destUra we de, weha hatine 
nivisandin: 

"Xal 2:· a) Xwendekarin Kord bi 
bevdn bi din nas kiıin tl di na va wan de 
tekili,biratl tl yekitiye pfk bine. b) zı. 
man tl edeblyata kurdi bi awaki ser tl 
ber blke pirttik tl piş ve hibe. c) Di 
ware bicikirina diblstana de, reberiya 
xwendekaren Kord ku wi werin payt· 
ext bike. d) Alikariya ew kes~n ku rew· 
şa wan ya abori ne baıı in, bike ku wan 
di dibistanm li gori wan in, bidin 
xwendin. e) Bi kurtayi, ji boua ııişke· 
tin il pişvebirina zanyari il civaki ya 
Kurdan bewll bide.' 

"Xa13:· Ji bo ~ armand; li wilaye· 
tan liqan ava blke, kuvarek bi kurdi tl 
tirki biweşine; pirttl~n ku xwedi na
vero~n agahdariyen ~bati tl birô· 
baweriyen ctlrbecilr il bi taybetl ji bo 
diblstanen dest~ blweşine; ders, 
gottiWj,listl~n tiyatro li dar xine il bi 
metoden ctlrbectlr tl li binek deran 
dibistanan veke.' 

'Xal 4:- Arnıanca Komeleye hew 
zanyarl ii civaki ye ii ji derveyi siyasete 
ye' (28). 

U di rastiya xwe de, 'Hevi'' ne li 
gori xala çarem ku di destUra we ya 
resmi de batibil nivisandin dimeşiya; 
ew Komele ji, wek gelek komeleyen 
Kurdan yen we deme, ji siyasete dftr 
neketiye il ji bo §iyarkirina neteweyi ii 
ge§kirina ni§tiınanperweriya Kord, ge· 
!ek xebaten heja kiriye. Teva ku "Hevi'' 
wek komeleyek xwendekaren Kord il 
di pO§engiya xwendekaren ronakbfr 
yen Kurdan de batibii damezirandin ji; 
tekili ii peywendiyen pO§engen "Hevi'', 
bi ni§timanperwer ii siyasetvanen 
Kurd yen we deme ii bi nav ft deng re, 
geleki xurt bftn. W ek te zanin gelek ji 
wan xwendekaran bi xwe ji, ji malıne
zin ii feodalen Kurdan dihatin il gira
niya siyasetvanen we deme ji,ji malme
zin, feodal ft derebegen Kurdan pek 
dihat ... 

HINEK XEBAT Ü ÇALAKJY. 
tN "Htvf• 

Komeleya "Hevi'' di 6- e Hezfrana 
1913- an de, bi nave 'ROJ1 Kurd' dest 
bi weşandina kovarek mehani dike. Li 
go ri agahdariyen ku Dr. Ce Ille Celll 
dide; 3 hejmaren ve kovare derketine. 
Hejmara duyem di 6- e Tfrmehe ii bej
mara silyem ji, di 1- e Tebaxa 1913- an 
de derketiye. Serniviskare kovare 
Ebdulkeriıne Silemani bil. Kovar bl 
kurdi ii tirki dihate weşandin il pi§ti 
bejmara seyem nave we hatiye guhe
randin il bftye 'Hetawi Kord'. Hejmara 
yekem ya "Hetawi Kur d' di 23- e Çiriya 
PÔ§ina 1913- an de derketiye (29). Di 
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we derheqe de Zinar Silopi ji, weha 
dinivisine: 'Arınane il hewlldana Roja 
Kord, kultura kurdi piş ve hibe tl nı. 
visandin il xwendina kurdi di nava 
Kurdan de bl cl bike... Pi§tl kovara 
Roja Kord jl nli hukftmete ve bate 
qedexe kirin, di berpirslyartlya Hem
ze Beg ye Mukusi de, kuvara H~ 
Kord dest bi weşane kir. Di wan kova
ran de, xorten Kurdan nivisandinen 
hija dlnivisandin... Hetav~ Kord il 
Komeleya Hevt bela ilankirina sefer
berlika 1914· an çalaki tl weşana xwe 
doınandin. Ji ber ku bi Ilankirina şer 
piraniya endamen Hevf, di çarçewa se
rerberli~ il xizmeta leşkeri de kirin 
leşker, mercm weşandina kuvare ne
ınabil •• .' (30). 

Komeleya "Hevi'', ji derveyi wan 
herdn kovaran, di sala 1913- an de, 
kovarek bi nave 'Yekbtln' ji derxistiye. 
Ew kovar ji, bi kurdi il tirki hatiye we
şandin. Di kovara Y ekbune de, hatiye 
nivisandin, ku kovar 'di hefteye~ de 
du caran derdikeveı. tekiU siyasete na
be. Mudire meslll: lbrahlm Kurdi ye. 
Arnıanca ve rojnam~: Di nav kuma 
Osınaııiyım de danasina Kurdan ft bll
indkirlna qedr tl qiyıneta wan e ••• ' 
(31). 

Ji nameya ku "Sekretere Gi§ti'' ye 
"Komeleya Hevkariya Kurdistane• ya 
di tarixa 17- e Çeleya PÔ§ina 1912- an 
de ii bi bejmara 43- an nivisandiye te 
zanin, ku "Komeleya Hevkariya Kurdi
stane• pÔ§neyara yekitiye ji "Komeleya 
Xwedekaren Kurd Hevi'' re aniye: 'Ji 
ber vatiniyen ku komeleya me ji xwe re 
wek arınane hilbijartiye il hewlldanm 
piroz yen ku muhterem Hevtya me dix
waze pekbine hevdu digrin, li gori 
prensibaku (blçtlk bi mezinan ve gire
dayi ye) tl di demek weba ııaDk il gl
ring de, ger daxwazi il armanc clhe bin 
jl;ji bo gihaııtlna armancen ku batinin 
tespit kirin, pfwistlya ku bi hevdu re, 
bi xUıı il yekitlye, bi navendiyek me§ril 
il hevbeş heye. • .' (32). Li gori Nesiıni 
Fıratli dinivisl'ne; "li ser wi pişne~, 
herdn kumele dlbin yek il di sala 1328 
(1912)· an de, bi na~ "Komeleya R@. 

nişandan il Billndkirin~ ya Kord' 
komeleyekntl ava kirinin" (32).U ıni
xabin, ez di vi wari de, li tu agahdari ii 
çavkaniyen din rast nebatim. Di gelek 
çavkaniyen ku balısa Komeleya "Hevi'' 
il ew kovaren ji ali we de hatinin weşan
din dikin; her nave "Hevi'' tene derhas 
dibe ii naye gotin ku ew herdu komele 
biinin yek. Disa li go ri wan çavkaniyan, 
"Hevi'' xebat ii çalakiyen xwe heta ilan· 
kirina seferberlika 1914- an daman
diye ii pi§ti Şe re Cihaneye ye k em, 'He
vi'' ji nil de dest bi xebata xwe kiriye ... 

(Dftmahik beye) 
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GAVEKİ DİROKİ: ım.BIJARI'INAKURDISTANA BAŞ UR 
B.Bewar 

L Kurdistan8 cara yekem bilbi
iartin ji bona nfre xwe bi hawak dilxweı; 
li serfiraz çtbfı. Ji aliye Bereye Kurdi
stan a Iraq ve ji bona serok li nlineren 
parlamnetoya Otonomiya Kurdistan a 
Iraqe biryar hat sendin ku hilbijartina 
demokratik çtbibe. Ji ber eri§ li asıen
gen ku dijmin li hemher gele Kord der
:xistin se car ve bilbijartine şiinda hati
bii havetin. 

Pi§ti van şiinda havetinan di 19 gu
lane de bi hawek gelek serkefti, 
defxweş li dilşad, beyi tu gelş li hevçlin 
bilbiiartin çtbli. 

Di ve hilbijartine de çar kesan xwe 
ji bona seroke Kurdistans Başfır da bii 
ııi§aııdan. 1- Seroke Parti Demokrate 
Kurdistan (PDK) Mesut Mustefa Bar
zani, 2- Seroke Y ekiti Ni§!imani Kur
distan (YNK) Celal Husamedin Tala
bani, 3-Seroke Parti Sosyaliste Kurdi
stan Mehmlid Eli Osman, 4- Seroke 
Partiya İslami Osman Ebduleziz 
Mehmlid. 

Ji bona bilbijartina Parlamentoya 
Kurd ji ev partiyen hane ketiblin hilbi
jartinan: ı- Parti Demokrat e Kurdi
stan (PDK), 2- Yekiti Ni§limane Kur
disan (YNK), 3-Parti Sosyaliste Kurdi
stan li PASOKyane yane (HSK li PA
SOK) bi hevre, 4- Parti Demokrate 
Gel (PDG), 5- Demokraten Yekgirtiy

tirken Kurdistana Başfır tekevin hilbi
jartinan. Weka hemi bilyeren li ser 
Kurilistane di ve bilyere da ji bulrume
ta Tirkan u ya Sedamek hev diponijin 
u herduwan ji dijitiya xwe li hemher 
van hilbijartinan dan ııi§aııdan. Nire 
xwiııxware Sedarn diyar kir ku vap bil
bijartin8n Kurdan li diji destUra Iraqe 
ne u ne fermiiıe, ji her ve jitucar ji aliye 
bulrumeta Tirkan li ya Sedarn wek hev 
diponijin li herduwan ji dijitiya xwe li 
hemher van hilbijartinan dan ni§an
dan. Nire xwinxware sedarn diyar kir 
ku van hilbijatinen Kurdan li diji destfı
ra iraqe ne u ne fermine, ji ber ve ji 
tucar ji aliye bulrumeta İraqe ve naye 
qebill kirin. Ber devke wezire derve ye 
Tirkiye Fahri ATAMAN ji da diyar 
kirin ku bulrumeta Tirkiye li hemher 
van hilbijartinane u van bilbijartinan 
we "gelşen hererne xwurttir bikin". 

Dawı"'ya hilbijartinan weha çtbu: 
Ji bona hilbijartina Seroke Kordi

stana Başfır. 
Tevayiya dengen ku hatine xebitan-

din:982.649 Deng 
Dengen derbasbuyi970.050 
Dengen derbasnebliyi12599 
Mesut Mustefa Barzani466.819 

Deng 

~n Kurd (D YK), 6- PartiY.a Kornoniste 
Iraq Şaxe Kurdistan (PKI), 7- Partiya " 
İslami Kurdistan (PİK), 8- Demokra
sixwazen Labelayekane Kurdistan 
(DLK) li binek kesen serbixwe. 

Celal Husamedin Talabani441.507 

Mehmftd Eli Osman23.309' 
Osman Ebduleziz Mahmud38.865 

Van partiyanji bona sed (100) nli
neren parlamentoya Kurd ketin nav 
berberiya hilbijartine. Dema propa
ganda hilbijartine u hilbijartin bi xwe 
bi hawek gelek demokratik li kefxweş 
derhas bfı. Heviyen dijminan ewbu ku 
Kord di hilbijartinan de bihevkevin u 
hilbijariıanan nikaribin pekbinin, ta ku 
eline bizanibe "Kurd çi hovin u nikarin 
xwe idare bikin". U hilbijartinen Kurd 
dijminan sel§Or kirin dostan kefxweş 
kirin, hilbijartinan tevi ku cara yekem 
bii ji bi serfirazi li bi hawek gelek me
deni çe kirin. Bereyil Kurdistan penc 
nliner ji ji bona aşftriyan veqetandin. 
Tevayiya Parlamentoya Kurdistan ji 
sed u penc nlineran pek re. Ji her ku 
mednkaren Tirka li hemher bilbijarti
nen Kurdan diskine u naxwaze parla
mentoki Kurd ava hibe, kar u bare 
Kurdistane bi rek u pek were, nehi§!in 
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Li gor biryara Berey8 Kurdistan ji 
bona Serokaliye pewiste ku kese ji nivi 
betir deng hisline te bijartin. Di ve bil
biiartine de her çiqas ra ye Meslit Mus
tefa Barzani ji hevalbenden xwe gelek
tir bin ji tu kese ji nivibetir deng nesen
dine. Ji her ve ji Bereye Kurdistan bi
ryar daye ku pişti du mehan ji bona 
Serokaliye bilbijartinek din be çtkirin. 

Ji bona Parlamentoya Kurd: 
Partiya Demokrate Kurdistan 

(PDK)43.779 Deng %45,242 
Yekiti Niştimane Kurdistan 

(YNK) u zehmetkilşane Kurdistan 
423.833 Deng %43,810 

HSK li PASOK bi hevre24.882 
Deng%2,571 

Parti Demokrare Gel (PDK)9.903 
%1,023 

PartiİslamiKurdistan (PİK)49.108 

Ni§tfnıan 

Deng %5,077 
Demokrasixwazen Labelayekane 

K501 Deng o/o0,051 
Demokraten Yekgirtı"yen Kurd, 

Parti Kornoniste İraq li kesen serbixwe 
tevde21.123 %2,183 

Tevayiya dengen ku hatine xebitan-
din971.953 Deng 

Dengen derbasbliyi%7.229 ' 
Dengen derbasnebftyi4.724" 

Li gor biryara Bereyil Kurdistan ji 
bona partiyek nlineran derxe ji bona 
parlamentoyil pewiste ku bi bindikayi 
ji %7 biltir deng bistine. Li gor hilbija
tinan tene parti Demokrate Kurdistan 
(PDK) u Yekiti Niştimane Kurdistan 
(YNK) tevi Zehmetkilşane Kurdistan 
ji %7 jortir deng derxistin. Parti li he
ren din ji ber ku keme %7 an deng 
sendin nlineran ji bona Parlamentoya 
Kurdistan derne:xistin. 

Ji ber ve ji pişti hilbijartinan PDK li 
YNK ji bo na pekhanina Parlementoya 
Kurdistan u Hukumet Otonomı)a 
Kurdistans Başfır civinek bihev re çe. 
kirin. Di ve civine de herdil partiyan li 
ser pekhanina Parlementoya Kurilista
ne li Hulrumeta Otonomiya Kurilista
ne weha li hev kirin: 

W e Parlementya Kurdistane ji pen
ci nlineren PDK u penci nlineren YNK 
u Zehmetkilşane Kurdistan li li gel va
na penc nlineren bindikayiyen Kurdi
stane pek were. Tevi ku li dor 14.000 i 
dengen PDK betirin ji PDK mve niv 
parkirina nlineren Parlementoye qe
bw kir. Li gel ve we seroke Parlemen
toya Kurdistane ji PDK be li seroke 
Hulrumet Otonomiya Kurdistan8 ji ji 
YNK be. Otonomiye de we ci bidin 
partiyen piçftk ji. Her çiqas van partiy
an nliner derneıcistiııe ji her du partiy
en mezin naxwazin wan dfıre Hulrume
ta Otonomiye bihelin. Ev biryar bixwe 
ji di ware Ienerina demokrasi li peşkef
tina ci vaka Kord de li li gor tewşa Kur
distan8 biryarek rast u gav havetinek 
gelek heja ye. 

Em bilbijartina Kordisıane li Parla
mentoya KurdistanS ji dil u can ve pi
roz dikin serkeftin u pilşveçUııa wan 
hevidikin. 

Serkeftina wan sediraziya hemi 
KurdistanS ye. 
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P~VEÇUNATEVGERAAZADİXWAZJIBOKOWNYAUSTAN 
ANARŞIYE 

B. Welatevin 

Portekizi dibejin: Annanca me 
ewe kU em gele Angolaye ji deste ter
oristan xelas bikin. Y ane dixwazin 
Angolayiyan ji deste bira, bav u bapire 
Angolayı"yan xelas bikin!(l) 

Hulrumeta Tirkji_ve çiroke bo Kur
dan her roj tekrar dike. y ane dixwaze 
bi ve §ere vekiri Kurdan ji desten bira, 
xwi&k u hapiren wan xelıis bike! 

Sebebe ve !!':re ji teror u anarsive 
ııişan dide. Ev ıi ç_iroke ki kevne. ffer 
tim devleten terorıst u diktaton"yen ko
lonyalist xwestine bi çiroken weha eıiş 
u qetliamen xwe v"§8rin. Zilm u terora 
xwe me§I"Ô bidin ııişandan. 

Sebeben ve 'l"'i ne terore ne ji anar
§iye. Sebeben ve §eri peşveçôna teV$€
ra kurd a milli, bulirana ekonomıya 
kolonyalist u xitmandina sistema koiO
nyaliste. 

BURJUVAZIYA TIRK W 
HUKUMETİ ANi SER 

HUKUM 
Ji 1980 e virde Tirkiye bi sistema 

Cuntaya eskeri a f"§ist te idare kirin. 
Di van salen davi de idarekirina Kur
distan a bak ur, temrandina tevgera 
millibi ~a merkezihendine mum
kun bô. Jı bo vi ji burjuvaziye sistem, 
rexistin, qanun u sazfunaııen nu ii bo 
Kurdistane ava kir. (W aliye Kolom,. Tl
men Tavbeti, Parast,g_eren Gunııan, 
Qanuna 'I'erore u hwa.; 

Dije sistem u kirinen Cuntay€ mu
halefeteke mezin li Tirkiye u Kurdista
ne ç8bôbu. ~~e ANAP e u zagona 
cuntave ev m efeta mezin ji bo sis
teme bubô tehluke ki mezin. Kin u ne
freta e;eJen Tirk u Kurd li dije sistema 
esken bi daxwazen demokratik u de
mokrasiye ~ bubôn. Piraniya xelke 
bendi partıyen ku neze cuntaye bôn 
nedixWestin. 

Tevgera netevi a gele Kurd hela 
serxwe6ôn u azadi~ Kurdistane de 
ııl:§ve diçô, di nava gel de bingebe aza
dixwaziye her diçô fireh dıbô. 

Konı~~~~ra dinyaye bela demokra
siye de bôbô. Bi zagona cuntaye 
hendi ne mumkun bu ku Tirk ji derve 
alikarl bigrin. Sistem u sazgelien reji
ma kolon~st ketibun nava bôhranen 
(ekonomı, siyasi) giran. 

Encax bulrumete ki "demokrat" ka
ribu burjuvazı"ye ji van te~yen giran 
xelas bike, devlet u sitema burjuvazı"ye 
bi selameti ji ve buhrane derine. Pro
grama xwe ya ııere vekiri li dije tevgera 
l<urd kU ıexe jıyane, pevistiya wi bfhu
kumete kibingeh fire u "demokrat" he
bu. 

Ji xwe ev devlet u sistema kedmij bi 
deste bav u kalen DYP u SHP e hati
bôn damezrandin. Ev her du parti ji 
xwe wek parasıvan u hezkeren demo
krasiye didan ııi§aııdan. Burjuvazı'W li 
ser bıngebe programaxwe DYP u SHP 
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e li hev ant W an ani ser hukum. Bi 
alikariya HEP e hukumete inıaja de
mokratiye da xwe. Ruye rejinıa fa§ist bi 

r.erda demokrasiye lıiıte veşırtin. Qe
elD§Or, pispor1 parlamento, ordi, J;?O

Iis, raya gİ§ti, 'komunist u sosyalisten" 
Tirk l>i yekı"t~ ki genn ji bo serketina 
ve hukiıınete u programa wi dest bi 
xebate kirin. 

PROGRAMA BURJUVAZirt U 
Dut "ANARSI 0 TEROH" HUKU
META "DEMOKRAT" Bl ŞEREKI 
VEKIRI XIST JIYANt 

Gelo qesta wan a jı bo "aııar§i u 
terore" çiye? Wexta ku dibeiin "anarşi 
u teror" gerek em çi je fambikin? 

Ii bo wan aııaş: PS§veçôn u ~u
na tevgera kurd a azadix\vaze. Jı bo 
wan pe§Veçôna tevgera netevi a gele 
kurd neia serxwebôn u azadixwaZı"ve 
de anar§iye. Pi:§veçun fl rezbôna hezen 
§Oreııgeren Tirk anar§iye. ŞorC'§ger1 welatparez fl demokraten kurd yen ku 
serxwebôn (1 azadiya Kurdistane ji 
xwere kirine arınan c, ii bo wan teroris
tin. Şoreııe;eren Yırken radikal ji bo 
wan terorıstin. Bele bo ve bulrumete 
anat'§~ iı teror eve. 

Hulrumet dixwaze bi perda demo
krasiye ruye xw\' ye r"'b qetliam u ter
ora xwe ;ya fll§ISt veııere. Demokrat, 
§ore§l!er u welıitparezan ji terorist ni
§aD bide. Ji bo ve ji ji hezar kaniyan av 
tine. Bi gQtinan heviyen demoliratıW 
dibarine. Behsa heqen mirovatiye di
ke. U programa xwe bi terore, l&:laııe, 
xwin nıandine u qetliaman bi reve di
be. Xe!ken me u §Oreııgeren me li sere 
çiyan, li b!'iar u S,!llldan §ehid dike. 
Demo!<rıı.sıx.a wan ıı eve. 

DEVIYEN REFORMİ 0 
LIBERAUN KURD 
Burjuvazı"ya Tirk ji bo serketina 

programa xwe, dixwaZe heviyen püç 
texe na va gele me. Reça rast bıde wen
da kirin. Tevgera kurd jihev bixe. Di ve 
§ere vekiri de wi behez bihele. Huku
meta Tirkiye fl alikaren wi bi ııropo
gandaye ki ııir ali hez u rexistininen 
kurd yen çel< dar, anji ewen kU ~re 
çekdari diııarezin, wek terorist didin 
ııi§aııdan. Ji bo ku tevgera ~ 
herfire nebe, dixwazC wi roıek zôtir 
vemirine. 

Bi reformisı u liberal en kur d re xwe 
§8rin dike. Dixwaze heviyen wan en ji 
meclise fl gevrandinen qanunan nede 
sikestin. Lı dije tevgera azadixwl!7, li 
iliieMzenkurôı;enradikal, wanjibıde 
xebitandin. Hezen kurd yen kU serxwe
bône wek annane qebôl kirine bi alika
riya qutube ki refonnist u liberal bife
tisine. 

Di ve wari de hukumeta "demokrat" 
gı:lek mesafe girtiye. Kemasi Q çewtiy
en hezen kura ji bo programa xwe ba§ 
bikartine. Hevıyen ptlç bela dike; dix
waze wan bi seroestiya zimen, çand tl 
w8§anen kurdi bixapıne. Ji bo destxıs-

Niştıinan 

tina van heqan ji, ji reformisı u libera
lan alikari dıxwaze. 

Ev heqen kU hulrumet iro dibeje 
tevııere klfrd bi qeweta xwe, be irada 
bUJ]uvaıiya kolonyalist, bi dest xistiye. 
Be qanun u be dıixwazen bıırjuvazı~ 
kolonyaliı;t tevgera kurda azadixwaz bi 
zora xwe bi wan daye qebulkirin. Tev
gera netevi ji bo van heqan Kelek gori 
aaye. Di oxıra van heqanôa Jjj bezaran 
welatparezen kurd ~hld bône. Em ji 
dizanin kU serbestbuna muzik, ~d u 
folklora me ji bo gele me ye bındest 
gaveki ~e. Serhesliyan wan ~ 
hisen ııiilli u welatnasiye de xurt bike. 
Ji bo ç8bôna meju u §eXSİyeta kurdeya
tiye gave ki ııesketiye. U bi destxistına 
van lieqan tiın~ xelasi ii. ne mumkône. 

U Wilo xuyaye kfi bin rexistin, §eXS 
u komik he ji gohen xwe didin çiroken 
buıjuvaziya Tırk. Heviyen xwe jı meclis 
u "liukunieta demokrat" nebirine. Ew 
heviya sazumanen demokrasiya Tir
kiye u ii bo kurdan iJ heviya heqen 
otonomıyene. Ew Mvıyen pôç asıen
gen mezın dertinin p8§iya §Oreııa kur
distane. Dir o ka Kurdistan a Iraq e di ve 
ware de minake ki ber~i ve. Ji bo 
destxistina otonomiye ı ra kurd li 
Kurdistan alraqe bideh an ~~~~e 
ki bi rômet da. "Re.it,:8~aqe • · · a 
kurdi me§rll didit. · e kurdi ser
best bil. Rejinıa kolonyalist bi rexisıi
nen kurdan re eeymanan cedikir. TV, 
radyo u r~namen kurdihebôn. Hebôn 
u qebôlkirina wan heqan ~d, bajar u 
axa Kurdistane ji ~e; Kurd ji ji 
qetliaman xelas nekir. Tevgera Kurdi
stan a lrage di oxira otorromiye de he
zaran §ehiil d~ bi sedbezaran malha
ten kurd koç kirin. U ne demokrasi li 
Iraqe hat avakirin, ne ji Kordisıane 
azadi Q reheti dı"t. 

Di ve peveioye de asteııgı"ya heri 
mezin dije yeliitı"ya burjuvaziya kolo
nyalist beitefaqiya hezen rt. arixwaze. 
D•• • bi İO.:.JA • • ••tif • • ıJmın me V\KiD nu ve eı aq~ 

xurtir dik e. Dijitiya beze n kur d baıı6ik
artine. Şewirmend u ııisporen b~uva
ziye rojname u kovaren xwe de her rgj 
ser dijitiya navbera kurd dinivisinin. Bı 
ve metode dixwazin bin hezen kurd 
bikşinin nava cepha xwe. Di vi wari de 
de çiqas serkevin ne ~e. 

Programa §ere vekiri bin vatiniyen 
teybeli ilerdixe ~ tevgera azadix
waza kur d. Yan de azadlXWıızen kurd 
li dije yekiti u erişen dijmin bi metoden 
aktif u pir ali tevgera azadixwaz bipa
rezin, VI gore Wan §ertan bela rezbıJne 
de nujen bikin: an ji de tevgera milli 
pa§Ve here. Serketina devieta Tirk, tev
g~ra milli de bi dehsalan pa§Ve bixe. 
~estina hereketen kurd de astengen 
mezin bi xwere bine. Ev §er li dije gele 
me vebôye. Rawestandin li dije ve §eri 
wezifa hemfl hezen kurd yen azadix\Va
ze. ••• 
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A A 

SEROKEANCNELSONMANDEIA "XEIATA~IDAATATURK" 

B.B~war 

Seroke Kongra Netewa Efrika 
(ANC) Mirze Nelson MANDELA 
"Xelata 8§tiye ya Ataturk" ku ji aliye 
hukumeta metinker ya tirkan ve hatibô 
dayen qeblll nekir O. şftnda zivirand. 

Sederne qebftl nekirina Mirze 
Mandela ji aliye Kongra 
Netewa Efrika ve waha 
hat dlyar kirin: "Serok 
Mandela hemi jiyana xwe 
di reya mafe mirovayeti o. 
demokrasiye de xebitan
diye, ji berve ji çCnabe ve 
xelata hane qeblll bike". Li 
ser pirsek Mandela weha 
bersiv di de: " ... kesen ku ji 
min dipirsin gel o çiına min 
ve xelate qeblll nekir, bira 
ji bona demek kurt be ji 
xwe texin §Una kurdan, we 
xwe§ik te bigijin ku min çi
ma ve xelate qeblll ne kir". 

Gotinek niviskareki 
tir ka ye bi nav O. deng Aziz 
Nesinheye,dibejeku; "Ew 
kesen ku ji tirkbftniya xwe 
şike dikin, pa§nave xwe 
tir k e xas datinin". Ev gotin 
li gor bejna tirkaye u ji bo
na wan bi rasti gotinek ge
le k di ş fina xwe da ye. Gelo 
çi tekiliyek di navbera dik
tatorek u xwinxwarek wek 
Atatork o. a§tiye bi hevre 
heye? Gelo çi tekiliyek aş
tlye u dewleta metinkar u 
xwinxwaren tirkiye ii 8§-

tiye bi hevre heye? Gelo çiına metin
kar, kesen dij aştiye, kesen dij miro
vayetiye, kesen xwinmej li ser nave aş
tiye xelata belav bikin? Ge lo şima xela
ta a§tİye li ser nave diktator O. xwinxwa
ran be belav kirin? Ma qey ew nizanİn 
tu xelat ew xwina ku ji aliye wan ve 
hatiye rijandin naye paqij kirin? 
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RED KIR. 

Ne ew diktatore Ataturk bii ku bi 
sed bezaran kord kU§tin. Ne ew Ata
tork bU mimare xwinretine, surgOn, 
weran kirin O. qirkirine. Ne ew Atatork 
bu bi bezaran kord zarok, mer o. jin, kal 
O. pir bi saxiti di xani O. §İkeftande dan 
§ewitandin. Ne ew Atatork bu hemft 

mafe mirovayeti u demokrasi di bin 
nigan de pelçiqand. Ne ew diktator bU 
Kurdistan bi carek kir gola xwine. Tevi 
van kiryaran li ser nave wi xwinxwari 
xelaten a§tiye te belav kirin. Dewleta 
metinkar ku li ser hesti O. xwina gele 
Kurd hatiye avakirin, ew dewleta 
xwinxwar ku talan, kU§tin u weran kiri
na li ser Kordisıane didomine. Ew 

Ni~ 

dewleta ku mafe mirovayeti O. demo
krasiye dixe bin nigan. Ew dewleta ku 
çavsori O. hovitiya xwe bi her firseti li 
hemher derdora xwe dide ııl§andan xe
laten a§tiye belav dikin. Gelo xelaten 
a§tlye we rftre§iya wan dikare v~re. 
Metinkaren Tirkiye beri niha ve xelata 

3§tiye dan seroke NATO ye 
u dan Diktatore Fa§i§t Ke
nan Evren di şftna xwe de 
bU. Ji her ku xelatek weha 
Iayiqe xwinmejek wek Ev
ren e. Ji her ku Fll§i§teki 
wek Evren a§tixwazeki li 
gor Atatork e. Ger metin
karen Tirkiye tevi sila Mir
ze Mandela bej i bixwazin ve 
xelata rurı'§iya xwe bidomi
nin O. ger ev xelat ji bona 
miriyan ji derhas hibe pe
wlste ku di salen hati de ve 
xelate bidin Hitler, bidin 
Mosoloni ji her ku ew jiwek 
wan a§tixwaz bftn. Ne ger 
xelat ji bona miriyan çe ne
be bira disa li her nekevin 

· a§tixwazen wek wan yen ro
jane ji gelekin. Bira qet dür 
ji neçin. Diktatorek a§tix
waz cirane wan bixwe ji 
heyenavewiSedamHusey
in e. Belki Sedam qase Ata
turk Kord neku§tibin, sur
qftn nekiribin, Kurdistan 
weran nekiribe ji ıe qase 
xwe Kord ji kU§tine, surgftn 
ji kirine, Kurdistan §ewİtan-
diye u weran ji kiriye. Pi§ti 
wi ji hema bira bi dore pe

kevin salek bidin Hafiz Esed, saleke 
bidin Refsencani, saleke bidin Suley
man Demirel O. bizivirin li bev seroken 
le§keren hev, yen istixbaraten hev, we
ziren hev qet naqedin giş wek Atatork 
a§tixwazen bejane. ....... 
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KOYOBERZ 

Faik BUcak di serr da 1919 an di, 
ki§ta Sewregi dew da Hedroy di arneyo 
dinya. o, laje (lace) Hesen Bucakibi 
(ci ra vane Hesen e Abikan). 

Faik Bucak e'şir da Abikan ra yo. 
E'şira Abikan ji Sewregi di We§ yena 
sinasnayeni. Y ane e'şire da bi name u 
venga. 

Faik Bucak wendano xo ya sitteyeni 
u werteyeni Sewregi di waneno u qedi
neno. Sereni (Lise) ji Diyrbekir di wa
neno. Babde wenden da xo ya Diyar
bekiri, di ser da 1939 an di, qande wen
denda xo ya berzi §ino Sitanbol. Fakul
ta Huquqi di qeyde xo virazeno u dest 
bi wendeni keno. 

Wexto ki Sitanbol 
di wende, çend enba
zande sinasoayan (si
lasnayna) a piya xebi
tiyaye ki banede ra
kewteni (yurde} ake-
re, qande wendewa
nande Kurdan. Wexte 
do zafkilm di serkew-
ne u di ser da 1939 an 
di, bi namede Dicle 
Talabe Yurdi ya hane 
rakewtenda wende- .,. 
wanan, qande wende
wanande Kurdan 
akene. 

A serri dizi qande 
ki kar u bar e yurdi ray 
bere, Kurdane Sitan
boli bisinasne u alika
reya inan bigire, tay 
Kurdande rewşanbi
ran a piya §<'WC da şayi 
virazene. 

ReW§<'nbire ki, si
nasnayeye ki Sitanbol 
di re inan a şiyayeni u 
amyayena xo keno 
we§i, keno pet, zaf u 
feno ray. Pe dinıi pe 
diıni, sere dano inan 

•, 

ro u inan a kontakt ronano. Qande pers 
u meselande Kurd u Kurdistani. Qan
de ki bi§e bire pe ser u piya bigirweye, 
raye neverdano ceribneno. Şew u roj 
hewn nekeno, tıya ra vijara dostan u 
enbazan ser a geyreno u dosteye da 
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gerıni, alaqeye do We§ ronano. 
Bi 1"8§tey Faik Bucak zaf aqıl bi u 

zaf girweyaye. Ey Kurdan ınıyon di 
propoganda ye da zaf weşi, gerıni viraıı
te u ray berde. Bi Kurdi wende u nu
§nayne. Behse tarix u bindestey da 
Kurdan kerde u ey sero zaf vinderte u 
girweyaye. Ziwan u edebiyatde Kurdi 
sero zi zaf girweyaye, kende, pers ker
de u vinderte. 

Faik Bucak zaf aktif u dinç bi, ci re 
e'dizyayeni çine bi. Şew u roj nevate 
girweyaye. Ribe xo da bi Kurd u Kur
distane ser. Sitanbol di §<'we folkloriye 
Kurdan vir"§te u e §<'wan di, sere go
vend di (vernıya govendi} ante. H'end 

girweynayi§ u xebitiyayi§i miyan di ji 
kefde xo ra nemende. Tim §Cn u bikef 
b~ huwate çof§meyde ci ra keıni ne
biye. La bre, fina ji di§mi§ u xebitiyayen 
da xo ra ca u peydi nemende. 

Faik Bucak zaf zerrinerm, zerrite-

nik u m"yetrind bi. W erdi ya werdi, girdi 
ya gir d, neçariya neçar, ze~!!_lniya ze?.
gin, wendi ya wende, dewııı ya dewıı, 
sUkiji ya sUkij, zaneye ya zanaye bi. Zaf 
çlwende u zanaye. Gird u werdi, ne~ 
u zengin, dewij u sUkij pe ra niyabir
naye; pe ro jew zanaye, jew tepi§te uzey 
pe qimet daye ci. Çi deste ci ra bı"ya
meye kerde u xo resnaye merdimande 
neçaran u feqiran u kare inan diye u 
vet e. Qande ne xisfisan dost u enbazan
de xo ını"yan di, nıilet u hem§<'riyande 
xo miyon di zaf arneye heskerdeni. He
mini ci ra heskerde, qimet daye ci u 
e'meley a (bawerey a} xo pey arde. 

Mi bi xo, çend fini rehmeti di u pa 
qisey kerdi. W exto ki ame kİ§teni mi 
wendexaneye werteyeni ye Sewr~ si
nif da birini di wende. Roja ki arne 
ki§teni a roji §ande ci di, ez arneye keye 
kipiye mi pirfizino u sinisin o. Mi va qey 
ez h'ebe er ey arneya keye, qande coy o, 
yan ji dewda ma di fina çiye biyo. Mi 
perde xo ra pers kerd: "Babo se blyo, 
çiçl qewinıiya yo?" Piye mi va: "Lı\jf mi, 
ma xebera to çiniya, şari Faik Bfteak o 
zey koy ki§to. • Ez herftn da xo di bilhe
reket menda u qira mi bi pire berıni. 
Çend deqiqey ıniyabeyn ra raverdi, mi 
pers kerd: "Nevane, ke kişto?" Pimi va: 
"Oxil, raşteya ci nezana, Iab~ mUetl 
heme ya vana: "Bi destande Bekir de 
Hesen de H esi ll qeçandf Mehmed Axa 
de Kazo ya ameyo ki§teni. • 

Qande meselande ma ye de~ qan
de fikir giroıeni ju ju fini piye mi §iye ci 
heti. Meseleye ma heme beperey hal
kerde. Dosteya ma piya esti bi. Piye mi 
ci ra zaf heskerde. Piye mi vate: "Faik 
Bilcak bab ro bahr, zaf zanayeyo. 
Dehweye ki dekewno, hemini qezenc 
keno-Be pereywin@no dehwandf neça
ran, bekes il feqlran ll deste inan tep
şeno ll xo tilniki ra heqe ray il werden
da inan dano ll xercllxe cl keno cl til-
nikia" 

Va te dost, enbaz u biraye Mila Mis
tefa Berzaniyo. Dost u enbazi ci zafiye, 
Sewregi ra heta Sitanbo~ Sitanbol ra 
heta Bexdat hemini sinasneno u doste 
ci este. Ş'ire ey xortonde zanayan u 
wendan fek ra dO§biye. 

Fakulte qedina tepey a dest bi he-
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kimey keno. Di serri Hatay di hekimey 
keno. Bahdo jiQozan u qezay a Sewasi 
Zara di hekimey keno. Demeyna te
peya hekimey ra fek viradano u yeno 
Riha di ca beno u awuqatey keno, her 
wina kar u barde Kurdey u polı"tika ji 
mijlll beno. Qande coy ji tim qontrol
de, çimanda lıukmatde Tirkan u e kar
bidestande Tirkan bindi bi u tim çime 
inan ey sero bi. Tım taqib beno u ki§ta 
karbidestan u rotan ra derheq de ci di 
rapori deyene hukmatda Tirkan. 

Eger, "kenıU! dari darl ra ofbo, 
dari rewrewi oiçilmlsfoa, çirmiş ofJıe.. 
na u oekewoa". Çi çi kene xayin u be
bexti kene. Qande girweynayi§de xo ye 
siyasi u Kurdayey yeno tepi§teni u 
nezdi serre ki zinciande Balikesiri di 
maneno. 

Di tarixde Kurdistan! di xeyle sir
gfuıi virazlyaye. Ninan ra jew ji sirgilııe 
55 an no. Bahde lııqilabde 27 e Gulani 
serr a 1960 an di 55 Kurdi arney sirgôn 
kerdeni. Ninan ra bire merdime ci 
Sewregi ra bene. Jew e'§ira Abikan ra 
Faik Bficak o. Jew Eli Biicak o. (Eli 
Axa ye Heclyan, piye Mehmed Celal 
Bucakıj t birini ji Senator Hesen Oral 
o, Hesen Axa ye Heciyan, ape 
Mehmed Celal Bucalô. Faik Bucak ii 
inan a nezdi ra merdime peye, biye xal 
uegani. 

Faik Bucak nan u sol da xo di, kar 
u barde xo di, wexı u bewext de xo di, 
tengay u herayey xo di, qet siyaset u 
Kurdey ra ne e'cizyayo u Kurdey u 
meselande Kurdey ra fek nevirada yo. 
Tim ii tim xebitiya yo, kar u bare xo 
kerdo, domnayo u ray berdo. 

Qande ayabiyayeni u xo ser werzi
nayen da mileti, mileta xo miyon di §eW 
roj girweya yo. Qande ki mileti dozele 
xo re wiher bivijiyo, warda xo re, we
tende xo re, kultur ii edetande xo re 
wiber bivijiyo xebitiyayo, girweyayo. 
Riha ra tep§İ heta Diyarbekir, Diyar
bekirra tep§İ heta Semsiir (Adiyaman) 
u miyabeynda ne bire wilayetan di ki§ta 
mileti ra arneye heskerdeni u sina
snayeni. 

Ey zerri da mileta xo miyan di caye 
xo girot bi u kewt bi rihdc inan. Şew u 
roj qande serkewten da Kurdistani, 
qande azadi da Kurdistan! girweyaye u 
cefa werde. Hewn nekerda mileta xo 
ınıyan ra dO§biye, qanda ki jew didi ni 
ayaker o, biyaro safande xo u e ji dozde 
( dehwa) xo re wiher bivijiye u qande 
welate xo bigirweye. 

Labre, inan zanaye beparti, beray
vistan, bejewbiyayeni mileti miyan di 
girwenayeni sereye xo neyena, ser ne
kewna u rO§llllyi nebena Lazim bi no 
gever biteqyaye, na awi viradeyaye Q 
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cor di gur biyameye. Lazım o verni ya 
awi tim akerde bo, verniya ci negeriyo 
Q teslime kesi nebo. Lazım o bendi, 
bedeni, geveri tetewr biteqiye, vila be 
u bol ra, werte ra werze Q awi jewser 
şiro.Lazim o awi bixorayanexo bivine, 
xete xo raşt kere, rone, zelali be Q ci ra 
şire. Wexto ki doli bo, arcbiyo peser, 
vermya ci bigeriyo u neviradeyo qe fay
deyede ci ji nebeno Q ser o ji do boy 
dekewo Q boyini bo. 

Qande coy ey u çendna enbazande 
xo ya piya di ser da 1964 an di "Partiya 
Demoqrata Kurdistande-Tirkiye" 
(PDK-T) awa kerdi. A wakerden da na 
partiya xebitiyayena inan, kar u bare 
inan diha §O veşe, vila, gur u zor bi. Ne 
raşt u raşt §İne senede mileta xo miyan 
u milete xo miyan di dest bi kar u barda 
siyasi u Kurdayey kene u girweyene. 
Mileta xo mı"yan ra vila bene, geyrene 
propoganda kene, mileti ane pe ser; 
civini virazene, meselane Kurdayey u 
Kurilistani akene, inan ser o munaqa§e 
kene Q ci re çarey geyrene. 

Roj bi roj kar u bare ninan, xebi
tiyayen a ninan tim §O ~ u zehmet 
bena. Çembere kar Q barde ci vila Q 
gird beno. Dost u enbaze ci, ray u ray
bende ci bene veşi, bene zafi. 

Labre goreye a xebitiyayeni karbi
deste Tirkan u dİ§mene ci ji veng ne
manene. Bebext u xayini, girweynayen 
da Faik BQcak u e enbazanda ci ra 
xeberdar bene. V ane ya: "Dişmen tım 
ayııyo, awi ralıewna dişmen oerakew
no!", en vate zaf raşto. Dişmen uzayine 
xeberan gene u xeberdar bene ki Faik 
Bucak u enbaze ci ye qande Kurd u 
Kurdistan! girweyene. 

Roleye be§eref u benamftsi zafiye. 
Eger merdime be§eref, benamfts u ro
tey çinebe rew rewi paştiya ma e'rd 
nina. Ey gereye ma kene, ma dane dest 
u paŞi ya ma şiknene. Bi sayede inan a 
dİ§men xeberdar bıyo u peyni ra dayo 
merdimande ma ye pilan u serdaran 
ro, §Oreljgeran u welatparezan ro, za
oayan Q wendan ro Q mileta ma ya 
ni§timanperwer ro. 

Eye rehmeti Faik BQcaki ji wini bi. 
Bahde 2 serrande Partiya Demoqrata 
Kurdistanda· Tirkiye (PDK-T), 4 e Te· 
mtuf serr a 1966 an di, Faik BUı:ak 
miyabeynde Rlba li Scın1:gi di, mloti
qada Qerekopri di yeoo klşteııi. Faik 
BQcak Wll§teni u fitneyin da dewletda 
Tirkan a yeno ki§teni. Plan u prograrne 
ki§tenda ci u plane cade ki§ten da ci 
ki§ta MIT e Tirkan a beno hadre u 
ronayeno. 

Gorey vatenda mileti, qande ki§ten 
da ci bire cayan di ci re keıni, koziki 
roneyene Q merdimi kewne e kozikan 

Ni§timan 

tede paweni. Bi emirde MIT e Tirkan 
a lıenziıılixe ki miyanbeynde Riha u 
Sewregi di ne tehdı"t bene. Qande ki 
benzin nede texsi da inan. Diha raşte ci 
Faik Bucak waşteni u alikarey MIT de! 
Tirkan a, bi destande dİ§menandC: ci ya 
yeno ki§teni. Destande kesandC: tariya, 
di kO§eye di bi bebextey u qela§ey a 
yeno şehid kerdeni. Gorey vatenan, 
wexto ki ne Riha ra yenc resen<: ban
zinxanede Qerekopri, wazene texsida 
xo re benzin biherine. Wexto ki texsi 
kewna benzinxani miyan u kena winde
riyo, bire cayan ra adir varneyen o ci 
ser u varande qeqilnan bindi manenC:. 
Faik Bficak u wirna Iaje (!are) ci beni 
dirbetini. Ninan hewadane nexweyca
nede Riha. Nexwe§X811e di Faik Bucak 
gan dano Q §İno heqi da xo. 

MIT e Tirkan ki§tenda Faik Bftcaki 
ya piya xeyle rolande girdan di kayke
no. Rolo jew Faik Bucak do ki§ta de
stande tariyana biro ki§teni ki kes pey 
nezano. Qande ki enbazane ci ji veje 
teber Q inanjibabetena werte ra hewa
de, yan ji bide tepişıeni. Role didini 
ki§ten a ci ki§ten a e'§iri kire u no he
saba e'§iran verde peyo. Kurdi Kurdi 
re bide ki§teni u destan<: xo ci ra bi§u· 
we. RoJe birini ninan "koıniııist" bide 
ilan kerdeni, mileti iiıan ra dllri line! ft 
ninan re dİ§men kere. 

Tabi ne ro li bi zaneyin a ki§ta MIT 
i ra yene kaykerdeni. Wexto ki Faik 
BUcak ame ki§teni xeyle e'§irane Sew
regi pe di lej kerde. Bekir e Hesende 
Heei mehkftm bi u Hecı"yan di lej ker
de. Key Heciyan u Key Mehmed Axa
de Kazo ya pe ra merdimi ki§ti bi u zey 
vergana geyraye pe. O wext miyabeyne 
Faik Bucak u e Hecıyan we§bl. Faik 
Bileakl kesi di elişmeney nekerde u 
waşte ki e'§iri pe ro pe di bire werey u 
na dİ§meney werte ra werzo. Labre 
karbidestanC: dİ§meni u MIT i never
daye u tim iiıan verdaye peyo. Lejde 
miyabeynde e'§iran ra fayde diye u pa 
kefxwe§ biye. Kaye xo kaykerdi u no 
plane xo ar di ca. No babeta Faik Bucak 
werte ra hewada. 

Faik Bficak §air u nilşnayox bi ji, 
§airey u ntl§nayoxeya ji weş arneye si
nasnayeni. Zaf we§ yeno mi viri u mi bi 
xo 3§11awite zaf enbazan ş'ire ci ezber 
wende u vate ne ş'ire Faik Bftcaki ye. 
Tabi o wext mi be ş'irande rehmeti 
Faik Bileakl jew bi ş'iri bi Kurdi niy-
8§11awiti bi. Wexto ki enbazan ş'ire ci 
wende ma mat mende u ma re e'ceb 
arneye. Çi heyf ş'W rehmeti Faik Bu
caki heta ewro niyarebı"yaye pe ser Q 
kilabC di çap nebiye. Çend hebe ci te
nıya kovar u rojnameyande Kurdan di 
çap biye. -
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HEIREsr 

SONDtMERGi 

sonde ma merg o, di rayda to 
di welat. 
Kefen t1 pirene ma ye, fer
man t1 xemil t1 xebat. 
Be mergi dinya di qande ma 
nebiyo xebat. 
Gt1ni ya ma ame roteni, pa bi
herine Kurdistan. 
Ma esirey newazene zaf rt1-
met o goristan 

Kal t1 piri tirhan de kiştan ser 
obermene. 
Zerre t1 qesiba inan hemini 
pire kul t1 dirbete. 
Laj veyvi heme gt1ni ra ber
mene. 
ot1ni ya ma ame roteni, pa bi
herine Kurdistan. 
Ma esirey newazene, zaf rt1-
met o goristan 

Ma bi loriyande mergi ya 
arney piştiney. 

Dayi ki hert1n da ıPti, ma bi 
gt1ni ya emnay. 
çiıi birayeno bere, welat şi 
qedinay. 
Gt1ni ya ma ame roteni, pa bi
herine Kurdistan. 
Ma esirey newazene, zaf ru
met o goristan. 

FaikBilcak 

Kurmanci ra tadayox: Koyo Berz. 
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Xwezginçf tu bi ma bi serr fi zernan 
Birindare to wa ti ınirl derman 

Ma berbiirfi xwendi bi çende serri 
Qeytu espar ker hiyar fekiberi 

Kurdistan narney bfiko ma arde keye 
W exto gı ardi feke beridikerde pe ye 

Ya kı'bara ya delala fi zaf ı;epala 
M"§ werdeka fi vazd xezala 

Yanazık fi nazenina 
Dest hazin fi §imik zerrina 

Lew tenik fi çim qerqaşa 
Bi ı;ekhr fi pii§i pot qumaşa 

Zend fi bendi be qusir bi 
Riye ay sipey fi sfir bi 

Mende vew re ıl mende guni 
Porre cay siya mende teni 

B"§in bari fi eni deqa 
D'eweta xwendiyan teqe teqa 

Venge zurna dinya §alTa 
Ruhher kerr biyo goııun ra 

Vengi defi dinya lerzna 
Tilliliya bfike yena 

H' enney destan reng da din ya 
Qelende cay jiyan fi gunya 

Metih fi t'erif neşkena vaci 
Bi Sorani fi Zazi u Kurmanci 

Ger biwazo yew biofisno 
Dar fi her zi pe nivisbo 

Awkey behran bibo hfibir 
Qim nekeno fikr fi aqil 

Metih fi wesfi zafbe hesab 

Fek neşkeno bido cewab 

Neşka metih keri aya delal 
Ez tene vana kurte sual 

Qey bi ay zaf ı;er u cengi 

Niştfman 

ÇAfl: BERMENA 

Çaye bermena, çay€ zipena 

weywey 

Derde tu çfko mi ra nivona 

Kami sekerdo bedir vina 

Ruye xwu çi ra mi ra çarnena. 

••• 

Dewe, dewe, dewe dewa wey wey 

Dewe esmer bı"ya kewey 

Ezo ( edo) şfiro xen"biye 

Cigera mi tur! kerda leteyi(2) 

Çaye bermena, çaye zipena 

Derde tu çfko mi ra nevana (2) 

••• 

Çaye bermena te' d zip bena 

weywey 

Çaye bermena te' d nalena 

Derde tu çfko mi ra nivana 

Çayi bermena, çaye zipena 

Derdi tu çfko mi ra nivona (2) 

••• 
Bone yare ma ra dfiro wey wey 

Y are mar! nona rılne pot o 

Poli kena, xwuver bermena 

Meıniş tu ri yeno remneno (2) 

Çaye bermena, çaye zipena 

Derde tu çfko mi ra nivana (3) 

........ 
Na deyr kaseti Fırat Bıqkale ra 

uma~- Nurney kaseti DELAL 

"Çini Çini" yo. 
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GÜNEYKÜRDiSTANULUSAL MECLis SEÇiMLERİ KÜIU 
ULUSAL TARİHİNDEYENİ BİRADlMDIR 

Nisan ayı ortalannda yapılması ka
rarla§tırılan Güney-"Kürdistan Ulusal 
Meclis Seçimleri" ile "Ba§kanlık Se
çimleri", iki kez ertelenmeden sonra, 
19 Mayıs'ta özgür ve demokratik bir 
ortamda halkın coşkun katılımıyla ger
çekle§ti. 

19 Mayıs Seçimleri, Irak Kürdistan 
Cephesi Politik Önderligi tarafından 8 
Nisan' da yayınlanan "Irak Kürdistan' ı 
Ulusal Meclis Yasası" na (QanunaHil
bij artina Encumena Ni§ timani Ya 
Kurdistan a Iraqe) göre yapıldı. Ulusal 
Meclis kararı daha 1988 yılında ahn
mcyb. Kürdistan Cephesi Politik Ön
d~rliği bu kanunun gerekçesinde §Öyle 
diyor: 

"Daha 1988 yılında Irak Kürdistan 
Cephesi bir Ulusal Meclis kurma kara
n aimcyb. Çünkü böyle bir meclis an
cak halkın iradesini temsil edebilirdi. 
Fakat o zaman ki olaylar ve 1991 yılın
da meydana gelen büyük ayaklanmayla 
beraber önemli olayiann ardarda ya
§anmasından, özellikle büyük tarihi 
göç ve Irak hükümetiyle sürdürülen 
görü§melerden dolayı, cephe bu kara
nnı :yerine getiremeıııi§ti." 

Bugün Güney Kürdistan toprakla
nnın 5/6 sı Saddam yönetiminin dene
timinden kurtarı!mcy bulunuyor. Bu to
praklarda Kürt halkı şimdi özgür ve 
demokratik bir ortamda yll§lyor. Se
çimler Irak Kürdistan Cephesi'nin 
kontrolü albnda bulunan tüm özgür 
alanlarda yapıldı. Ancak Kerkük Xa-. - . mqm, Mendeli, Şengal, Ş&can ve Mu-
sul'un baıı kesinıleri hala Saddam yö
netiminin denetimi albnda bulunmak
tadır. Bu alanlar Güney Kürdistan to
praklarımn 1/6 sım olU§turmaktadır. 
Kürdistan Cephesi, özgür ve demokra
tik bir ortam doğdugu anda, bu bölge
lerde de seçimlerin yapılacagım karar
la§brmı§br. 
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Irak yönetiminin denetiminde olan 
bu bölgeler, Kürdistan'ın ayrılmaz bi
rer parçası ve Kürt halkı ile onun poli
tik güçleri için en kısa zamanda kurta
nlması gereken topraklardır. Tek bir 
k~ Kürdistan topragı dii§Wanın elin
de kalamaz. Bu konuda Güney Kürdi
stanhalkı sonuna kadar mücadele ede
cegiııe olan inanç ve kararlılığuıı her 
vesileyle dile getirmektedir. Seçimler 
boyunca tüm Kürt örgütleri ve halkın 
en çok kııllandıgı sloganlardan biri de: 
"Kerkuk Dil~ Kurdistaııiye!", "Ker
kuk Dil~ Kurdistıuıf ~. Laş Be Dil 
Naçlt", "Kerkuk Kudsi Kurdistane! • ." 
slogamdır. Güney Kürdistan halkının 
bu sloganı en kısa zamanda gerçekliğe 
dönÜ§türecegine inanıyoruz. Özellikle 
Kerkük ve Xaniqin petrol böigeleri ol
masından dolayı Kürt halkı için ayn bir 
öneme sahiptirler. Suralar Kürdistan 
ekonomisinin hayat damarlarıdır. 

Seçimlerde toplam 968 669 ki§i oy 
kullandı. Her 30 bin seçmen ba§IDa bir 
temsilci kaydıyla toplam 105 temsilci 
seçildi. Bunlardan 50 temsilci 
KOP'den seçilmi§, 50 temsilci 
KYB'den (KYB 47, Kürdistan Emek
çiler Partisi 3) seçilıııi§ ve 5 temsilci de 
Asuri ve Hıristiyan azınhgına aynlan 
kontenjandan seçilmi§tir. Şu anda 
Kürt Ulusal Meclisi'nde toplam 105 
temsilci bulunmaktadır. Seçimlere er
kekler kadar kadıular da yoğun kablım 
gösterdiler. Kürt Ulusal Meclisi'nde 6 
Kürt kadın temsilci bulunmaktadır. Bu 
da üzerinde durulması gereken önemli 
noktalardan biridir. Silahlı müca
deleye katılan, yıllar boyunca erkekler
den daha fazla ezilen Kürt kadınları, 
Güney Kürdistan'da b8§layan bu de
mokratik süreçte de aktif olarak yerle
rini alıyorlar. Sözde Ortadoğu'nun en 
demokratik ülkesi sayılan Türki :ye' de 
kadınlara ancak seçme ve seçilme hak
kı 1934'te tanmdı. Bu kıyaslama bile 
ba§lıba§IDa Kürdistan'da yıl§anan de-
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mokratik sürecin önemini ortaya koy
maya yeterli bir kriterdir. Seçmen ya
§IDUllS olarak tesbit edildiği seçimler
de; seçilme kO§ulu olarak 30 ya§IDda 
ohnak, Irak Kürdistanı vatandll§l ol
mak, orada ya§SWak, aldı ba§IDda ol
mak, okur-yazar ohnak, Irak yöneti
miyle i§birliği suçundan mahkum ol
mamak hükünıleri getirilıııi§tir. 

Güney Kürdistan Ulusal Meclis 
Seçiırlerine Türkınen Milli Partisi dı§
ında sosyalistlerden İslanıcı güçlere 
kadar deği§ik ideoloji ve siyasi görii§
lerden tüm politik örgütler ve azınlı
klar katıldılar. Seçimlere 8 parti ve ör
güt katılmcybr, bunlann yanmda bağ
unsız adaylarda adayiıkiamu koyınU§· 
tur. Ba§kanlık seçimine ise 4 aday ka
tıldı. Bu adaylar ve aldıkları oylar §ÖY· 
!edir: M_esud Barzani 466 819, Celill 
Talabanı 441 057, Şeyh Osınan Abdn
Iaziz 38 865, Dr. Mahmut Osman 23 
309. Asuri azınlığı seçimlere kendi ör
gütüyle, Asuri Demokratik Hareke
ti'yle katıldı. Türkınenler ise yer :yer 
adaylaruu Kürt partilerinin listelerin
de gösterdiler. Ulusal Meclis'te onları 
da temsil eden temsilciler bulunuyor. 
Türkınen Milli Partisi'nin seçimlere 
katılmamasında Türkiye'nin dayatma
a ve provakatif rolü büyük oldu. Gü
ney Kürdistan'da ya§ayan azıniıkiann 
seçimlere kabhnası ve Ulusal Mec
lis'te temsil edihneler~ Kürt halkı ile 
azınlıklar arasında varolan karşılıklı 
güven ortamının korunması ve geli§ti
rihnesi bakınundan b8§lıbıi§ID8 olumlu 
bir geli§Wedir. Bu durum, ulusal so
run da ba§ta Türkiye olmak üzere, çok 
ulusin Ortadoğu ülkelerinin örnek al
maları gereken bir durumdur. 

Se9;ıuJer genel olarak özgür, de
mokratik ve baJ11Çl bir ortamda ger
çekle§ti. Her kes gürÜ§ ve dÜ§ünceleri
ni rahathkia ortaya koydu, serbest ve 
demokratik bir seçim yat1§1 yaşandı. 
Her türlü basın-yayın ve iletişim aracı, 

Hejmar22 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



açık hava toplantısı vb. araçlann kulla
nıldığı seçim döneminde, halk tartış
malara yoğun bir biçimde katılarak de
mokratik sürece doğrudan katıldı. 
KDP (TV-Xebat, Dihhoq), KYB (Te
levizyona Gele Kurdistan, Hewler), 
KDHP (TV-Kurdistan) televizyonla
rından kendi görii§lerini yaydılar. 
Kimse kimsenin görii§lerine ambargo 
koymadı, aksine kar§l)ıldı demokratik 
anlayış ve uzl"§JJIa içinde bir seçim ya
ll§l y~dı. Seçim öncesi propoganda 
döneminde olsun, seçinıler sırasında 
olsun ciddiye alınacak olumsuz bir olay 
yaşanmadı. Güney Kürdistan Ulusal 
Meclis seçinılerinin kıı§kıısuz en olum
lu ve en başarıh yanlanndan biri de 
budur. Bu da Kürt halkının demokrasi 
bilincini ve sagduyusunu gösteren gu
rur verici bir durumdur. Bugüne kadar 
kendi kendini yönetıne hakkından 
mahrum bırakılan, ulusal ve demokra
tik haklan zorla elinden alınan ve 40 
yıla yakın bir dönemdir silahlı mücade
le veren bir halkın ve siyasi öncülerinin 
ilk deney olarak bu zor k~ullarda gös
terdikleri böylesine demokratik davra
lll§, gelecek için umut verici bir geli§
me, taribi bir adımdır. Bu nokta Güney 
Kürdistan seçinıleriyle ilgilenen tüm iç 
ve dış çevrelerin dikkatini çe~. 
Zira seçinıler uluslararası çevreler ta
rafından da yakından izlendi; bir çok 
hükümet, uluslararası kurum ve kuru
lU§ Güney Kürdistan'a temsilci gön
derdi, seçim dönemi boyunca batı dü
nyasından çok sayıda basın-yayın orga
nının temsilcileri burada bulunuyordu. 
Birle§Uii§ Milletler bünyesinde kuru
lan "Seçim İzleme Komitesi"nin yetki
lileri de seçinıleri izlediler. İlgili bu 
çevrelerin de yorumu seçinılerio olgun 
ve demokratik bir ortamda gerçekleş
tiği yönündedir. Bu da Kürt halkuun 
bu ilk özgür seçiminde başarıh bir de
mokrasi sınavını verdiğinin kamlı oldu. 

Başta kanlı Irak yönetimi olmak 
üzere sömürgeci dört devlet (Türkiye, 
Irak, İran, Suriye) bll§llldan beri bu 
seçinılere kar§! çıkıyor ve engellemek 
için elinden geleni yapıyorlardı. Sad
dam yönetimi seçinıleri gayrı meşru, 
Kürt liderlerini ise hain ve emperya
lizme satılmış ki§iler olarak ilan ede
rek, onların bll§llla ödüller koymU§Iu. 
Radyo ve televizyonlardan yaptıgı çağ
nlara Kürdistan'da yaşayan azınhklar 
ve Araplar dahil kimse kulak vermedi. 
İran ve Suriye yönetinıleri ise kaygı ve 
endi§elerini çeşitli yollardan açık bir 
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biçimde ortaya koydular. Türkiye'ye 
gelince: Türk devleti bu seçinıler kar
§ISillda adeta panik içine girdi, seçim
leri engellemek için her yola başvurdu. 
Saddam yönetimiyle çeşitli yollardan 
kurduğu ilişkilerle seçinıleri ortaklaşa 
engellemek istedi, tehditlerde bulun
du, Kürt liderleriyle yapılan göiÜ§IDe
lerde onlara daytmalarda bulundu, 
Türkınen Milli Partisi adındaki para
van örgütü kullanarak seçinıleri prnva
ka etınek istedi, sınır geçişlerini ve sınır 
ticaretini engellemek istedi ve bu mey
anda Güney Kürdistan'a giden ulusla
rarası yardımlan engellemeye ~tı. 
Seçimlerin yaklaş tıgı günlerde PKK 
eylemleri bahane edilerek sınır bölge
sinde bazı provakasyoular tertiplendi, 
kaç kez Güney Kürdistan topraklanna 
saldınlar düzenlendi. Bu günlerde bu 
bölgelerde meydana gelen olaylar bir 
çok yönden üzerinde durulması gere
ken provakatif eyleınlerdi. 

Ancak bütün bu girişimlerinden is
tediği sonucu alamayan TC devleti bu 
kez uluslararası düzeyde yeni bir di
plomatik ataka girişerek Suriye ve 
Iran'la yapılan görii§melerde Güney 
Kürdistan ve genel olarak Kürtlere ili
şkin yeni gizli antlll§ll1alar dayattı. Batı 
dünyasında ise: "Kuzey Irak'ta bir oto
rite b~luğunun yaşandığım, Tür
kiye'nin bundan zarar gördüğünü, Irak 
Kürdistan Cephesi'nin bu boşluğu dol
duramayacağım ve hatta Kürtlerin 
kendi başlarına bir seçim gerçekleşti
rebilecek ve kendilerini yönetebilecek 
düzeyde olmadıklanm vb." işlemeye 
başladı. Türk devletine göre Kürtler 
bağımsız bir devlet kuramaz ve kurma
mahdırlar. Hatta "Otonom bir yöne
tim" bile kuramazlar/kurmamahdırlar. 
Cumhurbaşkam Turgut ÖZAL ve 
Başbakan Süleyman DEMiREL'in 
ABD gezilerinde olsun, Avrupa To
pluluğu bünyesinde olsun sürekli ola
rak bn tema i§lendi. Bu propoganda ve 
diplomatik girişimlerin kısmen de olsa 
etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa 
Topluluğu toplantılarında "Kürtlerin 
bağımsız bir devlet kuramayacakları 
yönünde karar çıkması" bir bakıma 
Türk devletinin bu diplomatik giri§im
lerinin bir sonucuydu. Kısacası Türk 
devleti Güney Kürdistan'da yaşanan 
geli§melerin önünü alabilmek için elin
den geleni yaptı. 

Türk devleti Güney Kürdistan Ulu-
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sal Meclis Seçinıleri'nin ne anlama gel
diğini ve gelecekte Kürdistan'da ne tür 
geli§melere yni açabileceğini gayet iyi 
biliyor. Kürdistan'mn en büyük parça
sım elinde bulunduran ve burada ya
§ayanKürtleri en basit insani ve ulusal
demokratik haklanndan dahi yoksun 
bırakan Türk devleti Güney Kürdi
stan'daki geli§melerin bu parça üzerin
de de büyük bir etki yapacağun ve ge
nel olarak Kürt ulusal hareketinin bun
dan güç alacağun biliyor. Diğer yan
dan Güney Kürdistan halkı bu seçim
lerde gösterdiği başanyla Türk devle
tinin bütün propogandalanm bO§a çı
kardı. Kürt halkı, kendi kendini yöne
tebilecek güç ve bilinçte olduğunu, de
mokrasiye bağlı olduğunu, ancak bu 
alanda bugüne kadar sömürgeci güçler 
tarafından engellendiğini bu adınuyla 
tüm dünyaya gösterıııİ§ oldu. Hatta bu 
ilk deneyinde bile Kürt baliorun gös
terdigi demokrasi başansı bölgede 
Türkiye dahil tÜm ülkelere örnek bir 
deney olabileceğini ortaya koymll§lur. 

Güney Kürdistan seçinılerinin özel 
olarak bu parçadaki halkın ve genel 
olarak Kürdistan halkının mücadelesi 
açısından taribi bir önemi vardır. Her 
§eyden önce bu seçim, Kürdistan ulu
sal tarihinde, Kürt halkuun kendi adı
na ve özgür iradesiyle gerçekleştirdiği 
ilk serbest ve demokratik seçimdir. Sö
mürge ci ülkelerde yapılan seçinıler 
Kürt balkımn kendisi adına katıldığı ve 
kendi iradesiyle oy verdigi seçinıler 
değildir, bu seçinıler sömürgeci dü
zenlerin halkımıza dayattıgı seçinıler
dir. Kaldı ki Irak, İran ve Suriye'de bu 
anlamda dahi bir seçim geleneği yok
tur. Türkiye'de ise nisbibir demokrasi 
ve seçim geleneği olmasına rağmen, 
bugüne kadar bu gelenek, Kürt halkı
mn kendi ulusal kimliğini ortaya koy
masına ve ulusal-demokratik haklanru 
dayatınasma olanak tamyan bir gele
nek değildir. Uzun yıllar kanlı bir dik
tatörlük altında ya§ayan, politik nlarak 
silahlı mücadele k~ullannda §ekille
nen, etrafı sömürgeci-gerici devletler
le kııııahlmış olan ve bugün binbir güç
lükle boğU§an Güney Kürdistan halkı
mn bu ağır kO§ullarda gösterdiği de
mokratik davr81ll§, köklü bir demokra
si geleneği olmayan Ortadoğu'da, bir 
bakıma bölge halkianna örnek teşkil 
edecek bir olgudur. Sömürge ve bağ
ımlı ülkelerde kıırtulU§Ian sonra vakit 
geçirmeden halkın iradesine başvuran, 
çok sesli ve demokratik bir ortam yara-
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tan ve seçimlere giden az ülke vardır. 
Bu anlamda da Güney Kürdistan se
çimlerinin önemli bir özelliği vardır. 
Diğer yandan bu seçimlerle Kürt bal
kının ulusal mücadelesi hem Irak'ta, 
hem Ortadoğu'da ve hem de uluslara
rası düzeyde yeni bir statü kazanacak
br. Bu seçimlerden sonra artık Güney 
Kürdistan'da Kürt halkımn meşru 
temsilcilerinin kimler olduğu yönünde 
içerde ve uluslarası düzeyde lru§kuya 
da yer kalmaınt§br. Bunuula birlikte 
Güney Kürdistan'da doğrudan halk ta
rafından seçilen ve onun iradesini tem
sil eden siyasi ve idari organlarm olll§
ması varolan demokratikl"§§lle süreci
ni daha da deriuleştirecektir. 

Güney Kürdistan' da yeni bir dö
nem ba§lıyor ve bugün bu parçacia ya
şanan fiili durum ashnda yakın gele
cekte Kürt halkının gerçek istemlerini 
hayata geçirmeye olanak sağlayacak 
olan yeni bir sürecin maddi kO§ullarım 
yaratıyor. Bugünkü durum, bagımsız 
ulusal bir devletin embriyonu olarak 
görülmelidir. Bu anlamda GüneyKür
distan seçimlerinin sadece bu parça 
için değil, aym zamanda Kürdistan'ın 
diğer parçalan ve bir bütün olarak 
Kürt halkı için tarihi bir önemi vardır. 
Ancak bu 3§lllllada gerçekçi davram
lırsa, Güney Kürdistan' da halkımızın 
içinde bulunduğu zor ve ağır kO§ulla
nn, bölgesel statüko ve uluslararası 
konjektürün neye elveri§li olup neye 
elverişli olmadığını gönnek zor değil
dir. Şu anda mevcut durumun korun
ması ve süratle geli§tirilmesi acil olan 
hedeftir. Geleceğin bagımsız ulusal 
devletinin temellerini atınak ise bu acil 
gürevin yerine getirilmesiyle birlikte 
bugünden atılacak olan adımlara bag
hdır. Bu anlamda bu parçadaki politik 
güçlere bugünden tarihi görevler dü
şüyor. Önemli olan bunun bilincinde 
olmak ve bunun sorumluluğunu t3§11Il
akbr. 

Diğer yandan tüm Kürdistan yurt
sever örgütlerine de ağır görev ve so
rumluluklar düşüyor. Kürdistan'ın bu 
parçasında yaşanan bu tarihi süreci 
maddi ve manevi alanda desteklemek 
kendini dayatan acil bir görevdir. Gü
ney Kürdistan halkımn başansı tüm 
Kürt halkımn başansı olacakbr, keza 
bu parçadaki yeni bir yenilgi diğer par
çalan da olumsuz etkiliyecektir. Bu sü
reçte, Güney Kürdistan, sömürgeci 

16 

zincirin zayıflayan halkalarmdan biri
dir. Bu halkanın tamamen kopanlma
sında diğer parçalardaki yurtsever 
güçlerin yardım, destek ve dayarnşma
sı hayati bir öneme sahiptir. ~yardım 
ve destekten önce Kürt balkımn kendi 
özgücüne dayanması, Kürt halkı ve 
onun yurtsever örgütleri arasında sıkı 
bir birlik ve dayanışmanın yaratılması 
önemlidir. 

Burada Güney Kürdistan Ulusal 
Meclis Seçimleriyle ilgili olarak, ilke
sel olmayan fakat önemli gördüğümüz, 
bir kaç eleştirel noktaya da değinmek 
gerekiyor. Şüphesiz bu seçimlerin her 
bakımdan mükemmel olduğunu ve 
eleştirilecek bir yamnın bulıınmadığını 
söylemek mümkün değildir ve olaya bu 
şekilde bakmak doğru da değildir. Bu 
parçadaki Kürt yurtsever örgütlerinin 
kendi iç soruulan olsa bile, bazı nokta
lan dile getirmek gerekiyor. Öncelikle 
şunu söylemek lazımdır ki Güney Kür
distan'da siyasi, idari, ekonomik ve so
syal alanda istikrar h bir düzenin kurul
ması zaman alacaktır ve salt bu gerek
çeyle de olsa siyasi ve toplumsal alanda 
yurtsever güçler arasında ulusal uzlaş
ma siyaseti esas alınmalıdır. Dolayısiy
le mevcut kO§ullarda Kürdistan Ulusal 
Meclisi için 0/07lik oy oram yüksek bir 
barajdır ve bunun doğuracagı sakınca
lan şimdiden görmek mümkündür. 
Küçük parti ve örgütlerin de güçleri 
oranında Ulusal Meclis'te temsil edil
meleri daha doğru ve gelecek için daha 
güvenceli bir adım olacaktır. A ynca 
demokratik sürecin deriuleştirilmesi 
ve halkm iradesinin eksiksiz bir biçim
de yansıhlması için bu gereklidir. Se
çim öncesi dönemde ve seçimler sıra
sında ciddi olumsuzluklar yaşanmamış 
olmasına ragmen, bazı örgütlerin eleş
tiri ve itirazlan vardır ve bunlan cid
diye almak gerekiyor. Bu konuda asıl 
görev ve sorumluluk KDP ve KYB'ne 
düşüyor. Kürdistan kO§ullan, özellikle 
yaşanan süreçte, iki partili bir sistemi 
kaldıracak durumda değildir. Bu du
rumun kıırulacak siyasi ve idari yöne
limde göz önünde bulundurulması ge
rekir. Nitekim iki büyük örgüt parla
mentoya giremeyen diğer örgütlere 
kurulacak Koalisyon Hükümeti'nde 
yer vereceklerini söylüyorlar. Bu olgun 
ve sevindirici bir davramşbr. Bu seçim
lerin bir başlangıç ve ilk adım olarak 
görülmesi ve araya fazla zaman konul
madan yenilenmesi bu parçadaki hal
kımızın iradesi açısından daha isabetli 
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olacaktır. Irak Kürdistan Cephesi'nin 
bu yönde de bir karannın/eğiliminin 
olduğu bildiriliyor. 

4 Haziran'da Kürdistan Ulusal 
Meclisi (Encumeni Niştimani Kurdi
stan) toplandı ve Kürt temsilcileri Kür
distan şehitleri için bir dakikalık saygı 
duruşu ardından and içerek görevleri
ne başladılar. Meclis Başkanlığı'na 
Cevher Namık Salim, yardımcılığına 
Mehmet Tevfik Rabimi seçildi. Kürdi
stan Ulusal Meclisi'nde sandalye dağı
hnu ise şöyledir: IKDP 50, KYB 47, 
Asuri demokratik Hareketi 4, Kürdi
stan Emekçiler Partisi 3, Kürdistan Hı
ristiyanlar Birliği ı sandalye. Yaş du
rumu da şöyledir: En yaşlı üye 68, en 
genç üye 30 yaşındadır. Mecliste 6 ka
dın ve 8 din adamı bulunuyor. 

Biz, Kürdistam dört parçasıyla tek 
bir ülke, Kürtleri bölünmüş ama tek bir 
ulus olarak görüyoruz. Kürdistan ve 
Kürt ulusunun gerçek kurtuluşunu da 
bu perspektifte görüyoruz. Mevcut du
rumda bizi Güney Kürdistan politik 
güçlerinden ayıran stratejik farklılığı
mız esas olarak bu noktada yatıyor. 
Güney Kürdistan Ulusal Meclis Se
çimlerine de bu doğrultuda bakıyor, 
bunu Kürt Halkımn Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinde önemli bir adım olarak 
değerlendiriyoruz. Kürdistan'ın her
hangi bir parçasındaki bir ge!Şne diğ
er parçalan da doğrudan etkiliyor. Bu 
parçanın zaferi bizim zaferimiz, yenil
gisi bizim yenilgimizdir. Bu anlayıjla 
bu zor ve ağır olduğu kadar tarihi ve 
istisnai dönemde Güney Kürdistan 
halkımn yanında olduğumuzu bildirir, 
tüm Kürt yurtsever güçlerini de bu ta
rihi süreci aktif olarak desteklemeye 
çağınyoruz. Ama asla unutalmamab
dır ki Kllrt balkımn gerçek talebi ve 
mücadelemizin asıl hedefi "Bagunsız 
Demokratik Ve Birleşik Bir Kllrdl
stan"dır ... * 

REDAKSIYON 
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Halklanmızın Thıihinde 
Kapkaranlık Yeni Bir Dönem 

12 Eylül1980 tarihinde Türkiye'de 
gerçekl"§en askeri-faşist darbe ile be
raber; yürürlükte bulunan Anayasa 
kaldırılmı§, yasal partiler, sendikalar, 
demekler vb. tüm demokratik kurum 
ve kurultı§lar kapatılarak faaliyetlerine 
son verilmi§; onbinlerce Türk ve Kürt 
aydım, demokrat, sendikaa işkence
lerden geçirilerek bapishanelere kon
ulmU§; halklanmız üzerinde baskı ku
rularak bugüne kadar yoğun bir devlet 
terörü estirilmi§tir. Bu süreçte insanlar 
göz altına almarak agır işkencelerden 
geçirilmiş ve polisin işkence ve ölüm 
tehdidi altında dayattığı düzmece ifa
deler tek geçerli kanıt olarak mahke
melere sunulm~. Hukuki hiç bir 
dayanağı bulunmayan bu gerekçelerle 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri bin
lerce insana çok ağır hapis cezalan 
verıııi§tir. Bu tür gerekçelere dayanıla
rak Türkiye'de 12 Eylüll980'den son
ra ... kişi politik nedenlerle idam edil
mi§tir. 

Cunta döneminde, üç aylık gözalb, 
baskı ve i§kence yetmezıııi§ gib~ bu 
kez cezaevlerinde N azi Kanıplannı bi
le geride bırakan sürekli ve sistemli 
olarak, bize her türlü baskı ve işkence 
yapıldı. İnsanlık onurunu ayaklar altı
na alan bu uygulanıalar, işkence egiti
mi görmüş ırkçı-fa§ist askeri ıızınan)ar, 
Sıkıyönetim Komutanlıldan, polis, sav
alık ve mabkemelerin i§birligi ve de
netimleri altında yapılmaktaydı. Bu 
uygulamalarla amaçlanan, siyasi tutu
klulann onur ve ki§iliklerini yok etmek, 
her türlü insani öz ve değerden uzak. 
la§tırmak ve onlan arnaçianna uygun 
kullanabilecekleri duruma sokrnaktı. 
Bu amaçlarma ulaştıktan sonra, bu in
sanlann şahsında da devrimci ve de
mokrat kişi, kurum ve kurulwıları 
olumsuz göstererek teşhir etmek, ge
nel olarak ilerici aydın ve demokrat 
insanlan susturup sindirmek, askeri
faşist cuntanın "demokrasi"ye son ver
me gerekçelerini doğrulamak, dikta
törlüğün direktifteriyle çalı§an Olağa-
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nüstü Askeri Mabkemelerin hukuk dı
§1 yargılama ve verdilderi agır cezalan 
haldı göstermekti. 

TC'nin Geleneksel Kürdistan 
Politikası: Kan Ve Göz "\aıı 
12 Eylül askeri-fa§ist diktatörlü

ğünden önce, sonra ve bugüne kadar, 
sömürgecilik ve olağanüstü kO§ullann 
yol açtığı zulüm, işkence ve her çeşit 
ağır cezalandırmalardan en çok payını 
alan Kürt halkı olmWj!ur. 

TC için Kürt halkı, cumhuriyet dö
nemi boyunca bölünüp parçalanması, 
ÖZÜlnsenip eritilmesi ve yok edilmesi 
gereken bir unsur olm~. TC, kuru
lur kurulmaz Kürt ~ t~ kül
türünü ve tüm ulusal varlığını inkar ve 
imhaya yöneldi. Buna kar§! çıkıp ha§ 
kaldıran Kürtleri de her zaman yok 
etmeye ve agır cezalarla sindirmeye 
yönelmi§tir. Özellilde 1925-1940 yıllan 
arasında TC' nin ırkçı ve sömürgeci ba
skı politikalauna kar§! ha§ kaldıran iri
li-ufaldı Kürt ulusal ayaklanmalan TC 
tarafından aamasız bir şiddet ve kanla 
bastınlıııı§tır; her defasında çoluk
çocuk, genç-ihtiyar demeden onbin
lerce Kürt soykınmlara uğratılllll§, 
yüzbinlercesi yerinden-yurdundan ko
panhp sürgün edilmi§tir. Birbirlerin
den uzak yerlerde bölük-pörçük ola
rak "Mecburiİskan"a tabi tutulmO§tıır. 
TC'nin bu katliama gelenek ve anlayı
şının son örneği de, 21 Mart 1992 New
roz'unda, bütün dünyanın gözleri 
önünde ya§andı. Şırnak, Cizre ve Nu
seybin gibi Kürdistan §Chirlerinde, bi
ricik ulusal bayramlannı bar!§ ve ne§C 
içinde kutlamak isteyen masum Kürt 
halkı, TC'nin siiahh güçleri tarafından 
kuşatılmı§, silahsız kitleler taranınış ve 
katliamlara uğratılıııı§tır. Kurulduğu 
giinden beri TC devleti Kürt halkını 
düşman olarak görmüştür, Kürdi
stan'daki uygulamalan da buna göre 
olmWj!ur. 

TC Ve Kürt Sorunu: "Böl Ve 
lönetPolitikası" 

N iştirnan 

Kürt halkı, ne zaman ulusal varlıgı
na sahip çıktığını hissettirmi§se, TC 
özellilde Kürdistan'da ideolojik, si~ 
etnik, aşiretse~ mezhepsel vb. çelişki
leri körüldemİ§, büyük provakasyonlar 
tezgruılayarak insanlan birbirine ktr
dırınıştır. Bunlan da, Sıkıyönetim ve 
Olağanüstü Hal Yasalan'nın çıkıırıl
masına ve askeri darbelere gerekçe 
göstererek, Kürt halkına kar§! sistemli 
bir devlet terörüne yönelmiştir. Dikkat 
edilirse 1978'den 1987'ye kadar Sıkıyö
netimle, 198T den bugüne kadar da 
Olağanüstü Hal Kanun ve uygulamala
oyla Kürt halkı daha fazla baskı altına 
alınnWj!ır. Özellilde 12 Eylül askeri-fa
şist cuntasımn iktidara elkoymasıyla 
beraber, Kürt halkı üzerindeki baskı
lar çok daha şiddetlelllnİ§, Kürdistan 
adeta bir işkencehaneye ve kan gölüne 
çevrilmiştir. Silah toplama ve kaçak in
san arama bahanesiyle köylüler ailele
rinin gözleri önünde çırılçıplak soyula
rak agır i§kencelerden geçirilmiş ve 
bilinçli olarak Kürt insanının onur ve 
kişiliği ayaklar altına alınınıştır. Bu 
onur kınalık ve i§kenceler, gözaltı ve 
cezaevlerinde ve özellilde pilot bölge 
olarak seçilen Diyarbakır Askeri 
Cezaevi'nde çok daha agır ve şiddetli 
olmuştur. Yalnız Diyarbakır Askeri 
Cezaevi'nde 40 ki§i civannda Kürt 
yıırtseveri Hitler'in temerküz kampla
nnda bile yapılmayan işkenceler altın
da hayatlanttı yitirmİ§tİr. Sag kalanlar
dan da yüzlercesi, onanlmaz çeşitli 
ruhsal ve fiziksel hastalıldann pençesi
ne düşmüş ve sakat kalllll§lır. Kürdi
stan'daki Sıkıyönetim Mahkemeleri, 
hukuki gerekçe ve kanıtiara gerek duy
madan, her zaman politik amaçh aza
mi agır cezalara yönelmi§lerdir. 

Amaç: Cezaevlerinde Siyasi Tht
saklann insani Ve Devrimci 

Onurlanm" Yoketmektiı: 

Cezevlerinde ise, yalnız askeri-fa
şist diktatörlük ve sıkıyönetim dönem
leri d~ bugüne kadar -son bir kaç 
yılda her ne kadar süreidi fiili işkence 
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kalkmışsa da- anti-demokratik tüzük 
ve yönetmenlikler le insanf ve devrimci 
onur ve kişiligimizi hedef alan kural ve 
uygulamalar, biz tutsaklara zorla daya
tılm.ış ve buna zorlaıımışız. Uluslarara
sı insan hakları bildirgeleriyle güvence 
altına alınan tutsakların hakları, 
TC' nin kendisi de altına imza atmasma 
ragmen, bu haklara hiç bir zaman özen 
ve saygı göstermemiştir. Biz tutsaklara 
karşı sürekli hak gaspına ve baskıya 
yönelmiştir. TC'nin bu uygulamalarını 
teşhir etmek ve kamuoyuna duyurmak 
amacıyla defalarca uzun süreli açlık 
grevi ve ölüm oruçlanna ba§vurmak 
zorunda kaloıışız. Bu eylemler sonucu, 
bazı arkada§lanmız hayatlanın yitir
miş, bazıları da çeşitli hastalıklara ve 
sakatlıklara maruz kalmı§tır. Bu son 
derece pasif ve masumane eylemleri
miz bile, devlet tarafından "terör ey
lemleri" olarak tanımlan.mış, bize day
ak atılmı§, eşyalanmıza el konulmll§ ve 
çıplak olarak hücrelere atılmışız. 

Dünya kamuoyu karşısında güç du
rumda kalan ve eğemen sistem çıkar
lan açısından işlevini yerine getiren as
keri-fa§ist diktatörlük, faşist niteligine 
uygun anti-demokratik bir Anayasa 
düzenleyip yürürlüğe koymll§tur. Dev
letin değişik kurum ve kuruluşlarını da 
tıpkı Anayasa gibi kendi gerici anlay
ışianna uygun bir biçimde yapılandır
dıktan sonra, devletin en ba§ına da ço
ğunlugu üst rütbeli askerlerden oluşan 
bir "Güvenlik Konseyi" kurumu yerleş
tirmiş, o da ancak lütfen kör-topal bir 
"demokrasiye" izin verebi.lı:nİ§tir. Oysa 
§U ana kadar TC devletini yöneten sivil 
otoriteler değil, "Güvenlik Konseyi" 
denilen kurum olmuştur; yani ordu, 
MİT, Özel Harp Dairesi vb. gizli/açık 
kurum ve güçler olmuştur. Hükümet
ler ise, içerde, halkı aldatıp düzenin 
hizmetine sokmaya çalı§an, dı§arda 
ise, "demokrasiye geçildiği", "evrensel 
hukuk kurallarını benimsedigi", "insan 
hakianna riayet eden" bir ülke kon
umuna girmiş; bundan dolayı tüm dış 
ilişkilerini normalleştirme yoluna gi
ren bir araç, bir vitrin olmaktan öte 
gerçek bir fonksiyona sahip olamamı
§lardır. 

Faşist Cuntanın Kürdistan'da 
B~lattığı Devlet Terörü Yeni 

Hükümetler Eliyle Yogunlaştın
larak Sürdürülüyor. 

İ§te bu konumda iktidar olan hükü
met, sekiz yıllık iktidarı boyunca, 
"Konsey"in emir ve direktiflerini har-
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fiyen yerine getirmİ§, faşist cuntayı 
aratmayacak ve hatta onun bile çıkar
maya cesaret etmediği yasa, Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) vb. ya
sal ve pratik uygulamaları, "sivilleşme" 
ve "demokrasi" maskesi altında ger
çekleyirmiştir. Bu hükümet bir yan
dan insan haklarına yönelik uluslarara
sı bildirgelerin hemen tümüne imza at
masına, dÜ§ünceyi suç sayan TCK'nın 
141, 142, 63 ve Kürtçeyi yasaklayan 
2932 sayılı maddeleri kaldınken içerde 
ve dışarda, infaz deği§ikliğiyle "af'tan 
sözederken, Kürtlerin Türklerle eşit ve 
TC'nin birinci sınıf vatanda§ları oldu
klanndan söz edilirken; diğer taraftan 
"Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu", 
"Olaganüstü Hal Valiliği", "Köy Koru
culugu Sistemi", "Özel Tim Teşkilatı", 
"Sürgün Ve Sansür Kararnamesi" ve 
son olarak da "Terörle Mücadele Ka
nunu" gibi kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnameler (KHK) çıkarınıştır. Bu 
kanun ve KHK'lerin hepsi sömürgeci 
ve fa§ist ideolojiyi demokrasi kisvesi 
altında yasal ve me§ru bir zemine 
oturtmanın açık birer ifadesidir. Bu ya
salarla TC tam bir asker-polis devleti 
haline getiri.lı:nİ§tir. Devlet terörü §İd
detlenerek azgınla.şilll§tır. DÜ§üncenin 
suç olmaktan çıkanlması bir yana, ce
zası iki kat artırılmı§tır, ne hane 
mahrumiyet~ ne savunma hakkı, ne de 
kişi özgürlüğü diye bir §ey kalmı§tır. 
Basın cezaları, hem hapis hem de para 
cezası olarak iki katına çıkarılm.ıştır. 
İnsanların can, mal ve onur özgürlüğü 
tamamıyla ortadan kaldınlnuştır. Bu 
kanunların hepsi çok büyük bir oranda 
Kürdistan ve Kürt halkına yönelik ola
rak çıkanlnuştır. Bugüne kadar Tür
kiye'de eğemen olan yönetim biçimi 
ister tek parti, ister askeri-fa§ist dikta
törlük ve isterse "çogulcu parlamenter 
sistem" döneminde olsun, TC'nin Kürt 
halkına yönelik yukarda öz olarak ifa
de ettigirniz politikasında hiç bir deği
§iklik olmamt§tır. Dünyaınn her yerin
de ve dönemindeki sömürgecilerden 
daha beter bir sömürgeci politika yür
ütmÜ§tür. Bu politika öyle ırkçı, §Öven, 
inkarcı, soykınmcı ve anti-demokra
tiktır ~ne fa§izmle tammlanabilir, ne 
de kıyaslanabilir. Bu politika gereği 
TC, bütün resmi kurum ve kuruluşla
oyla Kürtlere yönelik politikasında her 
zaman iki yüzlü, çifte standart ve riya
kar davran.mıştır. TC, iki yüzbin Kıbrıs 
Türkü için Kıbrıs'ı işgal edip "Self de
termination" hakkı (Kendi Kaderini 
Tayın Hakkı) talep ederken, Yunan ve 

N iştirnan 

Bulgar Türklerinin siyasal, kültürel, et
nik, sosyal, ekonomik vb. haklan için 
fırtınalar koparıp bütün iç ve dış pro
poganda araçlanın harekete geçirir
ken ve hatta Filistin ve Güney Afrika 
halklarımn "haklarını savudugunu" id
dia ederken, milyonlarca nüfusuyla ko
ca bir Kürt ulusunu inkara, asimilasya
na ve toptan yoketmeye/yok saymaya 
çalı§maktadır. Aylarca her Allah'ın 
günü Bulgarların kendi içindeki Tür
klerin isimlerini nasıl degiştirdiklerini, 
bütün basın ve yayın araçlaoyla dü
nyaya duyurup Bulgarların ırkçıJ.ıgın
dan ve insan haklarını ihlal ettiklerin
den sözederken, 70 yıldır milyonlarca 
Kürdün bütün insan ve yer isimlerini 
değiştirip yasakladıklarını ve her tür 
ulusal, kültürel, siayasal, sosyal hakla
nın inkar ederek; onlara kölelerden 
daha beter davrandıklarını bütün dü
nya tarafından bilinmektedir. 

Son yıllarda Kürt halkının geli§en 
kurtuluş mücadelesi karşısında, Kürt 
halkı TC tarafından her araç ve yön
temle saldınya maruz kalmı§tır. TC, 
Kuruculuk Sistemi'yle bazı a.şiret reis
Ierini satın alarak Kürtleri karşı karşıya 
getirip birbirlerine kırdınrken, diğer 
yandan "Özel Harp Dairesi" ve "MİT" 
gibi güçlerin denetiminde faaliyet gös
teren "Konter-Gerilla", halkın sevip 
saydığı yurtsever-devrimci ve demo
krat insanlara sw'"'kastlar düzenlemek
te, insanlan kaçınp işkenceyle öldür
mektedir. TC; ordusu, "Özel Tim" ve 
polisiyle istediği kimseyi yargısız ola
rak yakalayıp öldürmekte, silahsız gös
teri veya cenaze törenleri yapanlan ta
rayarak her seferinde onlarca insanı 
öldürmekte; istedikleri köy, kasaba 
veya evi basıp eşyalanm parçalayıp ta
lan ederek, evleri yakıp-yıkarak insan
lan işkenceden geçirmekte, onurlany
la oynamakta, ormanlan yakmakta, 
hayvanlan kUT§unlamakta, bir halk gö
çe zorlanmaktadır. Devlet terörü 21 
Mart Newroz'la beraber çok daha uç 
bir noktaya varmıştır. Newroz'u kutla
mak isteyen halkın üzerine ateş açıl
DU§, yüzün üzerinde ki§i ölmti§, iki katı 
da yaralanmt§tır. Sokaga çıkma yasagı · 
ilan eden devlet güçleri Cizre, Şırnak 
ve Van gibi §ehirlerdeki dükan ve bü
roları tahrip edip yağmalamt§tır. Pek 
çok kadın ve erkek tutuklanıp çırıl-çı
plak gözaltına alınmış, kimisi de işken
ceyle öldürülmÜ§tür. Daha sonra bu 
baskı, işkence ve gözaltına almalar, ev
lerin talanı ve yıkımı, devletten yana 
tavır koymayan tüm köy ve kasabalar-
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da sürdürülmüştür; buralarda da pek 
çok insan i§kenceyle öldürülmüştür. 

Son dönemde yoğunlll§aıt bu devlet 
terörü ve artan saldınlar 21 Mart 1992 
Newroz'undan çok önce planlanılı: 
TC'yi yönetenlerin DYP-SHP koalisy
on hükümetiyle, muhalefet partileriyle 
ve Milli Güvenlik Konseyi'yle ortak ka

. rara vararak; basın-yayın ve tüm devlet 
kurumlanyla anla§arak, bu operasyo
na karar verdikleri apaçıktır. Bunun 
gerekçesi de, "F.«er biz bir katliam ya
pıp bunlaıın gözünü korkutmasak, bu 
lıa§kaldın ve dlreııi§ler yayılır, o za. 
man da ülkeoin bölünmesini engel
leyemeyiz." oldugu, olaydan önceki ve 
sonraki dönemde en üst düzey yetkili 
ağızlardan doğrudan veya dolaylı ola
rak ifade edildi. 

TC'nin bu tavrının hem dışarda ge
li§en nlusal kurtnl~ mücedelesinin ka
zandığı yeni konumla hem de içerdeki 
tutsaklarla doğrudan ilişkisi vardır. İş
te bu politika ile doğrudan ilişkisi olan 
"Terörle Mücadele Kanunu" kapsam
ında, SHP'nin ilirazı üzerine ve iptali 
istemi TCK'nın 125. maddesi Anayasa 
Mahkemesi tarafından Anayasa'ya uy
gun bnlunarak iptalini reddetmi§tir. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi as
keri-faşist diktatörlügün izniyle iktida
ra gelen ANAP, cuntayı aratmayacak 
faşist ve anti-demokratik yasalar çı
kartına ve uygnlamalara devam etmesi 
karşısında iç ve dış demokratik ka
muoyunun tepkisi ve eleııtirileriyle kar
§Jlaşınca, bu kez, bu kamuoyunu aldat
maya yönelik politik manevralara gir
ınİ§ti Bir yandan düşünceyi suç sayan 
TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerini 
yürürlükten kaldınrken, diğer yandan 
"Terörle Mücadele Kanunu" ile ayın 
suçlan içeren yeni ceza maddeleriyle 
bu suçlan iki katma çıkar~tır. Kürt
çeyi yasaklayan 2932 sayılı maddeyi 
kaldınken, ayın yasada Kürt nlusal-de
mokratik taleplerine yönelik cezalar, 
hem düşünce alanında ve hem de ey
lem alanında iki kat artın~tır. Cum
hurbaşkanı Turgut ÖZAL başta olmak 
üzere tüm hükümet yetkilileri, her 
siyasi platformda: "Dii§iinceyl suç ol
maktan çıkardıklannı, her kesin Tür
kiye'de düşüneesini istediği biçimde 
ifade edebileceginl, Kürtçeyi yasa
ldayan maddeyi kaldırdıldarmı, Infaz 
Yasası'nı dqjiştirerek Şartlı Tabliye 
ile başta PKK olmak üzere bütün tu
tuldu ve hükümlülere örtülü bir "af' 
çık.artaealdannL." açıklayarak, dünya 
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kamuoyunu aldatma yoluna giderek 
sempati toplamaya çalşyorlardı. Oysa 
çıkardıklan "Şartlı Tahliye Yasası" ile 
yalnızca adli suçlulan ve sağcılan ya
rarlanchrma yoluna gitmişlerdir. 

Terörle Mücadele Kanunu: Kür
distan'daki Devlet Thrörüne Hu-
kukiMeşrutiyetKazandınna 

Çabası 
3713 sayılı Terörle Mücadele Ka

nunu 12.4.1991 tarihinde TBMM tara
fından onaylanarak yürürliige girdi. 

Bu yasa kapsamındaki bazı hüküm
lerio içerigi kısaca §Öyledir: Terör ör
gütüne (!) mensup bir ki§i, terör suçu 
(!} i§lemezse dahi, terör suçlusudur. 
Yan yana gelen iki ki§i, "terör örgütü 
kurmak"tan polis tarafından istendigi 
zaman tutuklanarak içeriye tıkılabilir. 
Bu kanun basına ağır para cezalan ge
tirmektedir. Bütün sivil ve demokratik 
kuruluşlar, terör örgütleriyle ili§kileri 
bahane edilerek istenildigi anda kapa
tılabilinir. Mal varlıklarma el konulup 
ağır hapis ve para cezalanna çarptın
labilinir. (Örnegiıı, 12 Eylül dönemin
de ayın bahane ile DİSK'in kapatılıp 
üyelerinin yıllarca ceza evlerine atılıp 
yargılandığı gıbi.) Basın yoluyla veya 
başka biçimde düşüncesini ifade eden
lere, "terör suçu" diye ağır hapis cezası 
ve para cezası öngörülmektedir. Kürt 
ulusuna yönelik düşüncesini açıklama
nın cezası ise iki katına çıkanlmakta
chr. Terör suçlusu sanıldannın savun
ma haldan kısıtlarunaktachr, sanıklar 
üç avukattan fazla avukat tarafından 
savunnlamamaktadır. işkence yapan 
polisler korunmakta ve tC§Vİk edilmek
tedir. İhbarcılık ödüUerle özendiril
mektedir. 

Şartlı salıverme: 8.4.1991 gününe 
kadar i§leıınıiş suçlar için samldarın 
lehine özel şartla salıverme hükümleri 
düzenlenmiş, fakat geçici 4. maddeyle 
özellikle Kürt ve Türk solcularının yar
gılandığı TCK'nın 125, 146 ve diğer 
bazı maddelere giren suçlan i§leyenler 
bu özel şartla salıverme hükmü dışında 
bırakılmıştır. 

Terörle Mücadele Kanunu'nun ba
zı hükümlerinin Anayasa'ya aykırılıgı 
gerekçesiyle, dönemin ana muhalefet 
partisi SHP tarafından söz konusu hü
kümlerin iptali konusunda Anayasa 
Mahkemesi'ne başvuruda bulunul
m~u. 

İptal isteminde bulunulan hüküm-
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lerden biri de Terörle Mücadele Ka
nunu'nun geçici 4. maddesiydi. Bu 
madde Anayasa'nın 2. maddesinde yer 
alan "TC bir hukuk devletidir." ve 
Anayasa'nın 10. madesinde ise "Her 
kes kanun önnnde eşittir." ilkeleriyle 
çeliştiği gerekçesiyle iptali isteıınıişti. 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 
TCK'nın 146. maddesiyle ilgili hükıuü 
içeren Terörle Mücadele Kanunu'nun 
geçici 4. maddesinin "a" ve ''b" henıle
rini yalmz 146. madde yönünde bozul
ması talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurm~ur. 

TC'nin Söınürged. Hukuk. An
layışı: Kürtlere Hukuk Ve Ada

let Uygulanmayacak 
Anayasa Mahkemesi 146. madde 

dahil Terörle Mücadele Kanunu'nun 
geçici 4. maddesi ile özel şartla salıver
me kapsamı dışında tutulan -125. mad
de hariç- bütiin maddeleri Anayasa'ya 
aykın bularak iptal etmİ§Iİ. Anayasa 
Mahkemesi'nin 19.7.1991 tarihinde 
TCK'nın 146. maddesiyle ilgili karan
nın gerekçesi §Öyle açıklanmıştı: 

"Cezaların infazı ile i§lenen suçun 
tümüne bağlı olmaksı7ln suçlunun to
pluma uyumunun sağlanması ve toplu
ma yeniden kazandıniması amaçlamr. 
Ayın miktar cezayı alan iki hükümlü
den birinin sırf suçunun türü nedeniyle 
daha uzun süre ceza çektikten sonra 
şartla salıverilmesi, cezalannın farklı 
çektirilmesi sonucunu dogurur ve iki 
mahkum arasında eııitsizlige neden 
olur. Şarla salıverınede çağdaş egilim, 
özgürlüğü bağlayıcı cezanın yasalarla 
belirlenecek bir alt sımrınm infaz ku
rumunda geçirilmesi koşuluyla, suçlu
nun kişiligindeki gelişmeleri gözleye
rek uygun zamanın belirlenmesi yö
nündedir. Bu yöntemde, i§! en en suçun 
şartla salıverme açısından belirleyici 
bir niteligi yoktur. 

Böylece infaz yönünde eşit ve ayın 
dururnda bulunan mahkumlar arasın
da şartla salıverme bakınundan ayrı 
uygulama, Anayasa'nın 10. maddesin
de öngörülen yasa önünde eşitlik ilke
sine uygun düşmemekle ve bu ayion
Iığın haklı bir nedeni de bulunmamak
tadır." 

Anayasa Mahkemesi 31.3.1992 ta
rihinde 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu'nun geriye kalan bütün hü
kümleriyle ilgili kararını açıkladı. 
Anayasa Mahkemesi yalnız Kürt dev
rimcilerinin yargılandığı TCK'nın 125. 
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maddesini özel §artla sahverme kapsa
ını ~ında tutan hükmü Anayasa'ya 
uygun bularak, SHP'nin iptal istemini 
reddetti. 

Bu kararla birlikte 8.4.1991 gününe 
kadar TCK'nın 125. maddesinden i§le
nen suçlar için ölüm cezası alanlar 10 
yıl yerine 20, ömür boyu hapis cezası 
alanlar 8 yıl yerine 15 ve diger hüriyeti 
bağlayıcı cezalarda 115 yerine 1/3 mik
tannı çekmeleri halinde sahverilecek
tir. Bu maddeden PKK başta olmak 
üzere KUK, TEKOŞİN, KAWA gibi 
Kürt örgütleri adına pek çok kişi ölüm 
ve ömür boyu ağır hapis cezalanna 
çarptırılnıı§ bulunmaktadır. Bu karara 
göre Kürtlerin iki kat daha fazla ceza 
çekmesi gerekiyor. 

Anayasa Mahkemesi açıkladığı ge
rekçeli karannı: 'Maddede yer alan ey
lemin bir suç organizasyonu §ddinde 
siirmesi •• ." biçiminde ifade etmiştir. 
Oysa ayın mahkeme 146. maddeyle il
gili iptal kararında ise şöyle demekte
dir: 

"Suç türünden, suçun kişiliğinden, 
tümü ile uygıılaıııalyararlanma eşitliği 
kapsamına giren 'indirim'de aykınhk 
ve aynnı getirmek, yasa koyucunun ke
sinle§mi§ hükmünden önceki evreye 
dönük suça ve suçluya göre uygulama 
önermesi c§3.rtla sahverme' kavramının 
niteliğiyle çeli§ir." 

Hukukçularca bilinmektedir ki su
çun niteliği bakımından TCK'nın 
125.ile 146. maddeleri arasında hiç bir 
fark yoktur. Olsaydı bile, yukarda ay
nen aktardığunız Anayasa Mahkeme
si'nin kendi açıklamalarına göre, su
çun niteliği ne olursa olsun, Anayasa 
önünde her kesin eşit olduğu, suçun 
niteliğine göre uygulamaya gidile
meyeceği açıklanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi 125. maddeye 
ili§kin verdiği kararla, daha önceki ka
rarlarına açık bir biçimde ters dÜ§IDÜ§ 
ve kendisi ile tam bir çeli§ki içine gir
miştir. 

TC Anayasası'nın 10. maddesi şöy
le düzeulenıni§tir: 

"Her kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi d ii§ ünce, felsefi inanç, din, 
mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetil
rneksizin kanun önünde eşittir. 

Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tamnamaz 

Devlet organlan ve idare makaınla
n, bütün i§lemlerinde, kanun önünde 
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eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar." 

Hukukta Irk Aynmı Ve Kürtlere 
Iki Kat Ceza 

Bir devlet organı olan Anayasa 
Mahkemesi 125. maddeye ili§kin kara
n ile hem ırk ve bem de siyasi düşün
celer arasında ayınma gitmiştir. Açık
ça Türk-Kürt ayınını yapınt§br. Elbet
te ki bu karar, 70 yıllık TC devletinin 
Kürt halkma k"l§l sürdürdüğü devlet 
politikasının bir devamıdır. Ayrıca bu 
karar, bugünkü politikortamlada doğ
rudan doğruya bir uyum içindedir. TC 
yöneticilerinin gözünde Kürtler daima 
potansiyel suçludurlar, Kürdistan ise 
potansiyel bir tehlike alanıdır. 

Anayasa Mahkemesi 125. maddey
le ilgili karannı yaklaşık bir yıl geciktir
di. Bu kararın geciktirilmesinde olsun 
ve kararın aleyhte çıkmasında olsun 
devletin açık-gizli güç ve yöneticileri
nin rolü çok önemlidir. 

Aynen ANAP h~ti dönemin
de olduğu gibi, DYP-SHP koalisyon 
hükümeti de, bir yandan demokrasi 
havarisi kesilip iç ve dıı kamuoyu kar
şısında yoğun bir "insan haklan, hukuk 
devleti, Türk-Kürt eşitliği" vb. bir söy
lemle propogandaya giri§irken; diger 
yandan yargısız infazlar, i§kenceler ve 
Kürt halkı üzerindeki her türlü devlet 
terörü, Konter-Gerilla cinayetler~ ev 
ve köy yakıp-yıkmalan, i§kence ile 
adam öldürme, zorla göç ettirme, kat
liamlar vb. uygulamalarla devletin ge
leneksel politikası sürdürülnıektedir. 

Devleti Ve Hükümetleri Yöneten
ler Kimlerdir? 

Diğer bütün hükümetler gibi bu 
koalisyon hükümetinin de bir vitrinden 
başka bir şey olmadığı bütün çıpla
klığıyla ortaya çıkmıştır. Gerçekte 
Türkiye'nin hükümetler eliyle değil, 
MGK (Milli Güvenlik Konseyi), Özel 
Harp Daires~ Konter-Gerilla, MİT, 
Ordu ve Polis Te§kila.tı gibi açık ve gizli 
devlet güçleri tarafından yönetildiğine 
dair kuşku yoktur. Bu gerçek yer yer 
hükümetin milletvekilleri dahil, parti 
grup başkan vekille~ kimi v~ kayına
kam gıbi resmi yetkililerin ağızların
dan bile basına yansınıaktadır. Gerçek 
anlamda TC'yi yöneten ve yönlendi-
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ren, yasa yaptıran ve uygolatan asıl 

güçler bunlardır. Devletin bir kurumu 
olan Anayasa Mahkemesi'nin de bu 
güçler dşnda karar ver e bilmesi elbet
te düşünülemez. 

Dikkat edilirse, 21 Mart 1992 New
roz balıanesiyle devlet güçleri ve bu 
güçlerin denetiminde bulunan renidi 
ve renksiz basın tarafından bilinçli ve 
amaçlı olarak bir "Bahar Sendromu' 
yaratıldı. Amaç, gelişen ve yükselen 
Kürt halkının ulusal mücadelesini boğ
mak için sistemli devlet terörüne ve 
katliamlara gerekçeler oluşturmaktır. 
21 Mart katliaını ve Kürdistan' da hala 
bütün vahşetiyle süren devlet terörü, 
bu ~erekçenin bir sonucu ve devaını
dır. Işte bir yıl sonra ve tam bu olayların 
devlet tarafından tezgahlandığı hir sü
reçte, Anayasa Mahkemesi'nin 125. 
maddeye ili§kin karannı açıklaması bir 
tesadüf değildir. 

Biz Devriınci 1lıtsaklann Ger
çekAnlamda ~lüge Kavuş
mamız Kürdistan'ın Ve Kürt 

Ulusunun Kurtuluşuna Baglıdu: 
Sonuç olarak şunu söylüyoruz: 

Anayasa Mahkemesi lehimize karar 
verseydi bile, biz Kürtler, yine de eşit 
bir konuma gelemezdik. mos ve bu 
ulusun bireyleri olarak yine de ulusal, 
kültüre~ demokratik vb. hakianınıza 
kavuşmuş olamazdık. Açıktır ki 
Anayasa Mahkemesi lehiınizde karar 
versey~ bu karar, devletin çifte stan
dart, iki yüzlü ve sömürgeci politikasını 
aklamaya yönelik tutarsız bir çaba 
olurdu. Ashnda Anayasa Mahkemesi 
bu karanyla; var olan devlet yapısı ve 
politikası ile uyumlu ve kendi kurumsal 
niteliğine uygun bir biçimde davran
ınıştır. Bu karar, devletin genel olarak 
hallaınıza yönelik sömürgeci, ırkçı-fa
şist, baskıcı, yıkıcı ve yok edici politika 
ve uygulaması yanında gerçekte deve
de kulak nıisalidir. 

Bir kez daha açıkhkla belirtelim ki 
bu karar, bizleri asla üzmeıııiştir, aksi
ne ne olduğuntuz ve ne yapmamız ge
rektiği konusunda bizler için yeni bir 
uyan olınuştur. Biz Kürdistanlı dev
rimciler olarak bu kararı bu şekilde 
algılıyoruz. 

HıdırYIGIT 

DavutHENAR 

18 Nisan 1992 
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GEÇ KALMIŞ BİR DEGERLENDİRME: 

"STOCKHOlM TOPlANTISI" VE ÇIKARILMASI GEREKEN 
DERSLER 

B. WELATEVIN 

Geçen yıldan beri çalışmalannı 
sürdüren "Kuzey Kürdistan Avrupa 
Konferansı Stockholm Komitesi" bir 
dizi toplantıdan sonra4.4.1992 tarihin
de yaptığı son toplantıda çall§l!! alarını 
sona erdirdi. 

3-5 Mayıs 1991 tarihinde İsveç'te 
yaşayan 98 Kürt yurtsverinin katıldıgı 
bir toplantıda Avrupa'da yaşayan Ku
rey Kürdistan'lı siyasi kadrolann katı
lacağı bir "Kuzey Kürdistan Avrupa 
Konferansı" karan ~tı. Bu amaç
la ... qiden oluşan bir de Komite ku
rulmuştu. Ardından bu giri§im diger 
Avrupa ülkelerinde de başlatıldı ve 
oluşan komiteler arasında bir diyalog 
kuruldu. Almanya ağırlıklı olmak üze. 
re diğer Avrupa ülkelerinde de bu 
amaçla toplantılar yapıldı. Amaç şuy
du; Kürdistan ulusal hareketini yurt
dışında temsil edecek bir kurumlaş
maya gitmek, ülke içindeki kadrolarla 
ülke dışındaki kadrolar arasında daya
DI§I!!a yaratmak, ülke içindeki müca
deleye destek ve yardım saglamak. Bu 
amaçla ilk adım olarak "Kurey Kürdi
stan Avrupa Konferansı'nı dii7.enle
mek. Bu konferansta alınacak karar
larla Avrupa'da kuruıniaşmaya git
mek, ortak bir yayın çıkannak, kültürel 
çalışmalar yürütmek, uluslararası 
alanda Kürt ulusal hareketine destek 
ve dayanl§l!!a saglamak vb. 

Belirtmek gerekir ki ilk Stockholm 
Toplantısı gayet iyimser bir havada 
gerçekleşti. Hatta ilk toplantının heye
cam içinde kimileri kısa bir sürede 
büyük işlerin başarılacağına inanıyor
du. Bir çok unsur Kürdistan'ı kurtara
cak siyasal yapılanmanın önderlik mi
syonunu neredeyseAvrupa da yaşayan 
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politik kadrolara yüklüyordu. Demo
krat bir partiyi yurt dışında yaratınaya 
çalı§an kimileri de bu toplantılan par
tisel tıkanıklığı aşmanın bir aracı ola
rak görüyordu. Karmaşıklıgııı temelin
de ise katılaniann bu toplantı ve çalış
malardan farklı beklentiler içinde ol
malanydı. Her kesim ve unsur oluşu
mun amaçlannı ve hedeflerini başm
dan beri kendine göre yoruınluyordu. 
Bu çall§l!!amn en olumsuz yanlanndan 
biri de buydu. 

Başından beri iki temel yaklll§llll 
biçimi toplantılann gündeminde belir
leyici oldu. 

Birind Yaklaşım: Birinci yaklaşımı 
savunanalann görüşlerini öz olarak 
şöyle öretlemek mümkündür: Kürdi
stan'da siyasal bir boşluk vardır. Ülke 
içinde bu boşluğu dolduracak kadro
lar yoktur veya var olan kadrolar bu 
süreci omuzlayabilecek düzeyde değil
lerdir. Bu boşluğu yurt dışınde ki kad
rolarla doldurmak gerekir. Bu giri§im 
bu boşluğu doldurmayı hedeflemeli
dir. İlk etapta Kurey Kürdistan Ulusal 
Konferansı'nın top]anmasına yönelin· 
melidir. Yurt dışındakilerin çall§l!!ala
nyla ülke içindeki bazı kadro ve kesim
lerin katılımı saglanarak Kurey Kürdi
stan Ulusal Konferansı'nın toplanması 
amaçlanmalı, bu amaca yönelik çalış
malar yürütülmelidir. 

İkinci Yakla§uıı: öncelikle Avru
pa'da yaşayan Kurey Kürdistanh poli
tik kadrolarla Kürdistan ulusal hare
ketine yurt dışından dayanl§l!!a sag
layacak, onu yurt dışında içinde bulun
dugu dagımkhktan kurtaracak, yurt 
dışında (somut olarak Avrupa' da) var 
olan Kürt ulusal-demokratik potan-

siyelini merkezi araçlarla hareket etti
rebilecek örgütlenme araçlannın yara
tılmasına yönelinmelidir. Yurt dışında 
birleşik bir gücün örgütlenmesi, birle
şikligi geliştirecek örgütsel araçlann 
yaratılması, basit düzey ve biçimlerden 
başlayarak ulusal kuruıniann oiU§Iur
nlmasına çall§llmalıdır. Bunun için ilk 
adım olarak Avrupa'da yaşayan politik 
kadrolann katılacağı bir Avrupa Kon
feransı yapılmalıdır. Bu konferansta 
ortak yayın faaliyeti, siyasi ve demo
kratik alanda ortak çall§l!!alar yürütül
mes~ Kürt ulusal hareketine uluslara
rası düzeyde destek ve dayanl§l!!a sag
lanması, ortak kültürel faaliyetler yü
rütülmasi vb. konularda kararlar alın
malıdır. 

Kürdistan'da siyasal bir boşluğun 
yaşandığı bir gerçekliktir. Ancak yıl
lardır ülke gerçekliklerinden kopmuş 
kadrolann ülkede yaşanan sürece dış
andan müdahale ederek onu yönlen
dinnesi ve ülkedeki siyasal kadrolann 
iradelerine müdahale etmeleri doğru 
değildir. Mevcut koşullarda Avru
pa'da yaşayaniann Kürdistan'la ilgili 
temel konularda karar venneleri yan
lıştır. Öncelikle yurt içindeki ve yurt 
dışındaki kadrolar arasında bir diyaloğ 
ve dayarnşma saglanmalıdır, ülke için
deki çall§l!!alara yardım ve destek sağ
lanmalıdır. Kürdistan'da yaşanan SÜ· 

rece ve geleceğe i1işldn görüş ve öneri
lerini sunmalıdır. Avrupa'dakı kadro
lar buradaki çall§l!!alarla ilgili kararlar 
almalı ve bu doğrultuda çall§l!!alanm 
yoğuıılaştırmalıdırlar. Bu konuda da 
gerçekçi olmak zorundayız. Başani
ması kısa sürede mümkün olmayan he
def ve görevler bu girişimin önüne kon
ulmamalıdır. 

Yurt dışında Kürdistan devrimini 
hedefleyen partisel bir yapılanmaya 
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yönelmek dogru ve gerçekçi olmadığı 
gib~ böylesi birlikteDikleri parti kurma 
sancılannı gidermenin bir alam haline 
getirmek, var olan potansiyele ve bir
likteDik eğilimine de zarar verir. Böyle 
bir yaklll§IIIl iyi niyetle yan yana gelnıi'j 
değişik görüşlerden kadrolan, siyasal 
çevreleri bu tür platformlardan uzak
laııtınr, baııarısızlıga ugramasına ve 
hatta dagılmasma neden olabilir. Yurt 
dı§ından ülke içine müdahale ederek 
örgüt/parti kurma egilimi Kürdistan 
Ulusal Kurtulll§ Mücadelesinin sagh
klı gelişimini olumsuz etkiler. Bu giri
şimin dagılmasının nedenlerinden biri 
de gemiyi dışarıdan idare etme yakla
şırındır, onun siyasal sonuçlarıdır 

Toplantılarda bn yaklaııım baııın
dan beri eleştirildi. Buna karşın pratik 
ve gerçekçi öneriler sunuldu. Avru
pa'da yerine getirilmesi gereken görev 
ve sorumluluklara ilişkin görüş ve öne
riler getirildi Buna rağmen bu girişi
min 4.4.1992 tarilıindeki toplantıda ça
lışmalanm durdurması bizce Avru
pa'da yaşayan yurtsever çevre ve kad
roların Avrupa'da merkezi ulusal ku
rumların ve merkezi örgütlenme araç
larımn yaratılması istemlerinin olma
dığından değildir. Bu istem vardır. Bu 
girişimin başarısızlıgıııı ve dagılması
nın nedeni bu girişimin başından beri 
yazılı olarak önüne koydugu amaç ve 
hedeflerin nesnel gerçeklige uygun 
düşmemesinden dolayıdır. Bu anlam
da girişimin bu sonuçla bitmesinin ne
deni ne tek tek bu toplantılara katılan 
insanlardır, ne de konıisyon4a yer alan 
kişilerdir. Asıl neden başından beri bu 
girişime egemen kılınmak istenen siya
sal anlayt§tır. 

Y ogun eleştirilere ve ciddi eksikli
klerine rağmen bu çalışmanın olumlu 
yanlarımn da oldugu kamsındayım. Bir 
yıl boyıınca Avrupa'nın bir çok ülke
sinde (İsveç ve Almanya agırlıklı ol
mak üzere) 300'e yakın Kuzey Kürdi
stanlı siyasi kadronun bir araya gelerek 
sorunlanın tartışması, birbirlerinin gö
rüşlerini dinlemeleri, nisbi de olsa or
tak bazı noktalarda bir araya gelmeleri 
vb., bu çalışmanın en olumlu yanların
dan biridir. 

KU§kusuz belirli bir lartı§ma süreci 
yaşamnadan, kimin nasıl dii§ündügü
nü, hangi yaklaııım ve yöntemlerle 
olaylara baktıgrm anlamak, mümkün 
değildir. Bu toplantılar boyıınca, 1980 
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öncesi dönemde Kürt ulusal hareke
tinde yer alan kimi "önder" kadroların 
bugünkü sorunlara verdikleri ceva
plarda, hala dünün ortamını baz aldı
kları görüldü. Bugün yaşadıkları Avru
pa gerçekligini göz önüne alarak yaşa
dıklan yerlerden baıılayarak ulusal 
kurtulll§ hareketimizin birikmiş sonın
laruu degerlendirip ülke devrimine yö
nelme ve ona hizmet etme yerine; uzun 
yıllardır içinde yaşamadıkları, yaşaya
rak degişiklikleri görüp gözleyemedi
kle~ halkın ulusal ve toplumsal eylem
liligi içinde olmadıkları bugünkü ulu
sal gelİ§meye önderlikler yaratmayı 
hedeflemele~ kendilerini yeni döne
min de önder kadrosu olarak görmele
ri hem kendilerini hem de yurt dışmda 
var olan Kürt insanlarımn iyi niyetli 
dayarnşma egilirnlerini olumsuz bir or
tama sürüklediler. 

Bizler, halkın kendi eylenıliligiyle 
ve bu eyleınliligin içinden çıkan siyasi 
kadrolarla ancak siyasal boşlugun dol
durulabilecegine ve degişimin sagla
nabilecegine inamyoruz. Kuzey Kürdi
stan ulusal hareketinin dışarıdan gele
cek "kurtancılara"da pek güveni kal
mamıştır, diyoruz. Kürdistan ulusal 
hareketi kendi eylemliligi ile hem ken
disini hem de yurt dı§ındaki "kadroları" 
kurtaracaktır, yurt dışındaki insanların 
önderlik arayışı yerine içerdekilere 
yardım görevlerini yerine getirmeleri 
gerektigini söylüyoruz. 

Bu toplantılarda bir kez daha gö
rüldü ki Avrupa'da oturup Kürdistam 
kurtarma ya da önderlik yapacak araç
lan yaratma anlayt§l sakat bir anlayıştır 
ve bu anlayış iflas etmi§tir. 1980 önce
sinin koşullarında şekillenen ve yıllar
dır yurt dı§ında yaşayan "önder kadro
lar"ın çogunlugunun Kürdistan'da ge
lişen bugünkü sürece ayak uydurama
dıkları ve sürecin gerisinde kaldıkları 
ortaya çıkmıştır. Ancak bu gerçek bir 
türlü kabullenillemiyor. Sürekli kendi
ni "önder" olarak gören, hep büyük iş
lerle ugraııan, küçük işlere tenezül et
meyen bu "siyasi"ler her gün biraz daha 
ülke gerçekliklerinden kopmaktadır
lar. Bu çalışma süreci bir kez daha bu 
gerçekligi isbatlanll§tır. 

Bu toplantılar ve ortaya çıkan so
nuç yukarda ikinci şıkta dile getirilen 
görüşlerin savunucularım dogrulanıış-

Niştiman 

tır. Ortaya çıkan sonuç bize gerçekçi 
olmamızı ve içinde bulundugumuz ko
şullara göre hareket etmemiz gerek
tigini bir kez daha göstenniştir. Ancak, 
dogru görii§leri savunmak yetmiyor. 
Önemli olan bu görüşleri hayata geçi
rebilmektir. Bu anlamda bu toplantılar 
sürecinde dogru ve gerçekçi görüşler 
savunanaların da eksiklikleri oldu. Her 
şeyden önce görüşlerini daha net bir 
biçimde insanlara götürmelen ve onla
ra hayat kazandırmaları gerekiyordu. 
••• 
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TÜM DEMOKRATİKKİŞİVEKURULUŞIARAAÇIKMEKTUP 

J eo-politik, ekonomik ve sosyo
kültürel etkinliği, "Adriyatik'ten (ta) 
Çin'e" uzanan 11modem ve model cum
huriyet" olma dti§leri, ba§ta hükümet 
ve sermaye çevreleri olmak üzere -res
mi, yan-resmi, özel-tüm düzen kurum
lannın ve özellikle de seçkinlerin ba§I
nı iyice döndürmii§e benziyor. 

Önemi tartşlmaz olan bu "tarihi 
fırsat'ın, "sorunsuz ve istikrarlı" bir 
Türkiye ile degerlendirilebileceği biçi
mindeki saptamalar, kaçuulmaz ola
rak, giderek daha yogun bir biçimde 
Türkiye'nin gündemine oturan Kürt 
sorununu "hızlı ve kalıcı bir biçimde 
çözme" hedefine yöneliyor. Yeni hükü
metin "oturma" sürecinde gözlenen ka
rarsızlık da yerini "ez ve çöz" kararlı
lıgına bırakmış bulunuyor. Büyük 
özlemlerin, umutlann hükümeti, bir 
yandan "şefkat ve şeffafiyet"li, bol "re
form paket"li demogojilerini sürdürür
ken, öte yandan her geçen gün sava§ 
hükümeti niteligiııi daha da perçinleş
tiriyor. 

Demirel, "üç gün arkamda durun, 
bu Işi bitiretiın" diyor. Zaten "arkasın
da duran " Türk basuuysa iyiden iyiye 
şahlanıyor, dünyanın tanık oldugu 
Newroz katliarnı, görülmemiş bir çar
pıtmayla "doğal ve haklı bir savunma 
vakası"na dönüşüyor. "İller tutar tarafı 
kalrnanuş" fütursuz işkenceye, zulme 
ve zora dayalı millitarist-polisiye dev
let, benzeri az bulunuyor yalanlar ve 
demogojilerle §işiriliyor. ~t Kezer, 
Halit Güngen, Cengiz Altun gibi gaze
tecilere sıkılan kurşuularm gerçege sı
kıldıgı görmezlikten geliniyor. Kabank 
cinayet dosyasıyla dünyada da namla
nan "Türk Gladiosu"nun ölüm mang
alarmdan biri Silvan'da suçüstü yaka
lanıyor, üzeri örtülüyor. Her biri birer 
"Kuyucu Murat", birer "Muğlalı" olan 
Ali Şahinler, Tayyar Çaglayanlar faa
liyetlerine ayan-beyan devam ediyor
lar ve bu insanlık dışı hizmetlerinin 
karşıiıgıııı da fazlasıyla alıyorlar. 
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''Yaz aylannda çok kan akacak", 
"kıırunon yanmda Ya§ da yanar", "ca
non bütün bir şehir direnecek değil ya, 
fokara halk ne direnecek" yollu açıkla
malar, psikolojik işlevlerinin yanı sıra, 
yeni ve daha büyük katliam planlan 
yapıldıgının yalrn göstergeleri olmak
tadır. Bu gidişin varacagı yer bellidir: 
Kürt halkını daha fazla kan ve göz ya
§111a bogma politikası, Türk halkını da 
koyu bir karanlıgm içine çekecek; öte 
yandan, "modem ve model cumhuriy
et" olma dti§leri de, Kürt kanına bulan
dıgı oranda, eriyip gidecektir. Sarho
şluk ölçüsündeki bir şövenizmin koşul
landığı bu aymazlık, bu suskuuluk de
vam ettiği sürece, ceberrut hükümran
Iıgm gölgesi daha da büyüyecek ve ya
şayabilen güzellikleri de büsbütün ka
rartacaktır. Dahası, tüm hesapiann 
"ezme ve çözme" üzerinde şekillenıligi 
Kürt sorunuysa "çözülmüş" olmayacak, 
büsbütün karma§Iklaşacaktır. 

••• 
"Sıcak ve şefkatli kollar"ın Kürt hal

kı için ne anlama gelıligi iyi biliniyor 
artık. Kuşkusuz agızlardan düşmeyen 
"hukuk içinde", "hukukun üstünlügün
de" gibi laflarm arı1anu da belli. Bizler 
bu mektubu, aym zamanda, TC huku
kınıunun ne büyük bir aldatmaca oldu
gunu örneklemek için de yazıyoruz. 

DEMIREL: " ••• Kürtler bizim kar
deşlerimizdir, azınlık degildlrler, 
hepsi eşit haklara sahip birinci sınıf 
vatandaşlanmızdır._" 

DEMİREL: "-··Azınlık demek üst 
düzeydeki haklardan daha a§agısına 
razı olmak demektir. "Ben Kördüm" 
diyenler de kabullenmez böyle bir 
şeyi .. ." 

İNÖNÜ:" ... Türkler ve Kürtler bu 
devletin gerçek yaratıcılandır. Böylece 
Kürtler azınlık muamelesi görme hak
kına sahip degildirler, azınlık olarak 
görülmezler. Kürtler her düzlemde 

Niştfman 

eşit vatanda§tırlar ... " 

SEZGİN : " ... Bin yıllık beraber-
Iigimiz var, cografyayı birlikte vatan 
yapiiii§IZ. .. " 

Örnek demeçler çogaltılabilir. 
Ama sözü edilen "eşitlik"in nasıl bir 
eşitlik oldugu, "hukuk"un nasıl üstün 
kılmdıgıııı aşağıdaki tablo yanıtlıyor: 

Bilinıligi gibi 1991 Nisan'ında TC 
Parlamentosu 3713 Sayıh Terörle Mü
cadele Yasası'nı yürürlüge sokıuuş ve 
aym yasayla şartlı tahliyeye ilişkin yeni 
düzeulemeler de getirmişti. Başlangıç
ta adli ve MHP'li hükümlüler yasa kap
sarnma alınır, yasadan yararlandınlır
ken, Türk ve Kürt sol siyasi hükümlü
lerle, bazı kaçakçılık, uyuşturucu ve te
cavüz suçlan kapsam dş bırakılnuştır. 
O süreçteki tartışmalar hatırlardadır. 
Sonuçta bazı yerel malıkernelerin ba
§vurulanyla, Anaya Mahkemesi, kısa
ca, "eşitlige aykın oldugu" ve "yasanın 
yayıulandıgı tarihten geriye yürüye
meyeceği" gerekçesiyle, cezaevlerinde 
kalan 146. madde hükümlüleri, kaçak
çılık, uyuşturucu ve tecavüz suçlan için 
peşpeşe iptal kararlan almış ve eşitligi 
yeniden saglamıştı. Aym mahkeme 
125. maddeyi ise ''ba§Vllrll olmadıgı." 
gerekçesiyle diğerlerinden ayırmış, 
SHP ba§vurusuna bıraknuştı. 

31 Mart 1992 gününde Anayasa 
Mahkemesi, "organize suç olarak de
vam ediyor" gerekçesiyle 125. madde
nin kapsam dş bıralcılmasını onayladı; 
ve çoğu 11-12 yıldır içerde olan, Diyar
bakır cehennemini yaşayan Kürt tutsa
klan için bir başka "eşitlik" öngörmekle 
kalmadı, evrensel hukuk normlan bir 
yana, kendi Anayasası'nı, kendi gerek
çelerini de rahatlıkla çigneyebildi. Oy
sa din, dil, ırk, siyasi düşünce ve cinsiy
et aynnu yapılmaksızın kanun önünde 
her kes eşitti!.. Hem de bir cımta eseri 
TC Anayasası'na güre!..Kimseye ayn
calık, imtiyaz tanmamazdı!.. 

Hejmar22 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



-Hangi yasa, hangi hukuk böyle bir 
tabioyu onaylar? Ya da böyle bir tablo 
nerede onaylanır? Botha Afrikası'nda 
mı, Hitler Alınanya'sında mı? Bu ta
blo, Türk hukukunun en "yüce" kuru
munun bir eseridir. Ve bir hukuk ter-

başka "suç"ların varlığı bir yana, gerek
çeye göre, örnegin, 12 Eylül öncesin
deki eylemlerden yargılanıp hüküm 
giyen bir 125. madde hüküınlüsü, daha 
sonraki tarihlerde ortaya çıkan eylem
lerden de sorumlu tutulmaktadır. İkin-

l§te A YM'nin konuyla ilgili kararlarından ve 3713 sayılı 

yasamn ve geçici 4. maddenin e§itlik" tablosu: 

Ceza türleri Türk Siyasi Hüküınlü- Y almzca ~ürt Siyas 
leri, MHP'liler ve Tüm Hükümlüler Için Cez 
Adli Hüküınlüler İçin Ce- Süreleri. 
za Süreleri. 

Olüm Cezalan 10yıl 20yıl 

Müebbet Ceza 8 yıl 15 yıl 

Diğer Cezalar Cezamn 1/5'i Cezamn 1/3'ü 

.. - - .. orudür. Bu tablo, Turk halkının, Turk 
hukukçuingunun alnına sürülen kara 
bir lekedir de aym zamanda. Devlet 
eliyle bölücülük, ayınmcılık, hukuk 
alamnda bu kadar çıplak ve pervasız 
olursa, diğer alanlarda kaça katlamr, 
vann siz hesaplayın artık ... 

Sözümona ''birinci sınıf TC vatan
daş ve her düzlemde !:§it" olan, aym 
yasalara göre, aym "adil" Sıkıyönetim 
Mahkemeleri'nde yargılamp hüküm 
giyen bizlerin §ahsında, bir tür Nazi 
Hukuku, bir tür Botha Hukuku, ya da 
TC tarihindeki "Dersim Kanunu" key
fiyeti uygulaıııDI§ ve yargısız ikinci kez 
mahkum edilınişizdir. 

"Cezanın ki§i.selliği", "kanun önün
de her kesin e§itliği", "suç türlerine gö
re ayınm yapılamayacağı", "yasamn ki
şi aleyhinde geriye yürüyemeyeceği", 
"kimseye işlemediğ bir suçtan ötürü 
mesuliyet yüldenemeyeceği" gibi klişe
leşıniş yorumlar da ayınA YM kararia
nna aittir. Son karaoyla A YM, bu yo
ruınlanmn altına basitçe bir dipnot 
d~m~tür: KÜRTLER IÇIN GE· 
ÇEKSiz DIR. •• 

SONUÇ 

Kaba bir makyajla 3713 sayılı Terör 
Yasası'm da aynen onayiayan A YM, 
125. maddenin kar§ısına "organize suç" 
kavramım oturluyor. "Bu suç, organize 
olarak devam ettigi için yasalardaki 
genel hükümler 125. madde suçlulan
na uygulanamaz" diyor kısa gerekçe
sinde. "Organize olarak devam eden " 

24 

cı sayfadaki tabloda (yukandaki tablo
Niştiman) belirtilen ceza sürelerinin 
kesin süreler değil, "adil" cezaevi yöne
timlerince belirlenen "iyi hal' koııuluna 
baglı oldugu, tersi durumda kesintisiz 
30-36 yılauzadıgıda gözönüne abmna
cak olursa, Qrııek 125. madde hüküm
lüsü "organize suç" devam ettiği sürece 
içeride tutulabilecektir. 

Aslında son A YM karanm tek bir 
boyuta indirgemek de mümkündür: 
TC, adı konmamı§, kurallanna uyul
mayan sava§ esirfiği statüsünü, bir tür 
N azi yorumuyla, Kürt tutsaklar için yü
rürlüğe koymoııtur. 

Yukardaki tabioyu onayiayıp onay
lam ama, tarih önündeki kaçımlmaz so
rumluluk bir yana, kU§kusuz her kesin 
kendi bileceği bir iştir. Ama bu tablo, 
Mandela'ya "han§ ödülü" verebilen an
laY!§lann sahtek:lrhklanm, iki yüzlü
lüklerini günün birinde mutlaka açıila 
çıkaracaktır ... 

27.4.1992 

(KAWA, KUK ve DEG~ DA
V ALARDAN 125'ÜKLER) 

Fatin Kanat-Keın31 Artuç-M. Can 
Azbay-Serhat Kesemen. 

(*) 27.4.1992 tarihinde yazılan bu 
yazıancak 14.5.1992'de dergimize gön
derilmi§tir. 
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BÖLÜCÜVETERÖRİSf OlAN TC DEVIEfiDİR 

HalkımlZa karşı yürütülen sav'"! bir 
üst boyuta doğru tırmaJU§8. geçmiş bu
luouyor. MGK'nın direktifteriyle tüm 
kurumlar Kürt halkına kat'§1 bir sefer
berlikilan etmi§durumdalar. MGKise 
Kürt Sornon'nu "~ddetle çözmeyi" res
men ilan etmi§ buluouyor. Türkiye'de 
"hukuk", "demokrasi" (burejuva demo
krasisi) hiç bir zaman olmadı. TC dev
letinde "ülke yönetimi" üzerinde asıl 
gücün MGK olduğu gayet açık bir bi
çimde ortaya çıkmıştır. "Hükümet" 
MGK'nın kararlannı uygulamakla yü
kümlü görevliler topluluğudur. MGK 
kadrolan da Konter-Gerilla'nın çekir
dek kadrolanndan süzülüp geliyor. 
Aynı zamanda Türkiye'de askerler hiç 
bir zaman iktidardan ayrılmadılar. Sa
dece bazen perdenin arkasına çekilip 
"Kuklalan" oyuatıyorlar. Bu gerçekler 
ışıgında Türkiye'de "demokratikleş
me", "insan haklan", "AGİK §artlanna 
uynıa" türündeki açıklamalar sadece 
birer plavradan ibarettir. Hatta bu tür 
açıldamalar gündeme gelen yeni baskı 
politikasının adı oluyor. Bu tür "demo
kratikleşme pak etleri" özünde halkı
mıza kat'§1 sürdürülen kirli sav3§lll yeni 
bir açıhmıdır. Bu çifte yönlü politikay
la ülkemizin bir kan gölüne çevrildigi 
gün_ gibi ortadadır. 

Işte bu genel çerçevede bizim du
rumumuz geçenlerde netleşti Hükü
met MGK'nın kararlarını Anayasa 
Mahkemesi'ne ileterek, Kürtlerin ke
sinlikle sahverilmeyecegiııi resmi bel
gelerle yürürlüge koydu. Bu tavırlan 
Kürt halkına karşı izledikleri yolıın te-

ALMANYA'NIN BERNSBERG 
ŞEHRINDE KOÇ-KAK ÜYESI 
HüsEYIN TAN ÖLDÜRÜLDÜ 

13 Mayıs 1992 günü Alma
nya'nın Bernsberg şehrinde KOC
KAK üyesi olan Hüseyin TAN 
huoharca bir şekilde öldürüldü. 
Biçaklanarak öldürülen Hüseyin 
TAN'ın cesedi bir ormanda buluo
du. Olay hala acıklı2a kavuşturul
madı. Polisin ofayla ilgili araştır
ması devam ediyor. 

Hüsel1!': arkadaş çevresinde 
yurtseverıigi ve dürüstlüğüyle ta
nınan biriydi. KOÇ-KAK ve böl
gede faaliyet gösteren diger de
mokratik ve yurtsever örgütlerin 
çahsmalarına katıhyor, yurtsever 
faafiyetlerde aktif olarak _Y.t)rini 
ahyordu. Bu nedenle Onuo olüdü
rülmesi çevrede yurtseverler ara
sında derin bir üzüntü yarattı. Ce
nazesi KOÇ-KAK ve KKDK çev
resinden ~tseverler tarafınilan 
Kürdistan a yollandı. 

Hüseyin TAN 1 Şubat 1961'de 
Gercüş'te (Kercevse) dogdu. 
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mel mantıgını veriyor bize. Mahkeme
nin karan bizler için içerde ve dışarda 
bulunmaz bir siyasal propoganda sila
hıdır. Bu silalu iyi kullanınak gerekiy
or. TC'yi teşhir etmede, çifte standartlı 
uygulamaların, Kürt-Türk ayrımı, 
Kürtlere tarih boyunca farkh "hukuk" 
uygulandıgı, Kürtlerin mevcut koşul
larda(!) hiç bir zaman hukuktan yarar
lanmadıklan yönündeki uygulamalan 
için bu denli saglam belge bulmak çok 
güç. Bunlan dünya kamuoyuna teşhir 
etmek gerekiyor. Önemsememek, sav
saklamak ciddi bir yanılgı olur. Çünkü 
yıllardır bizi ''bölücülülde" suçlayanla
rm özünde kendilerinin asıl bölücü ol
duldan apaaçık ortadadır ... Ayrıca Sü
leyman Demirel'in "Bader-Mainhof' 
örgütünü örnek göstererek "biz de ay
nısmı yapacağız' şeklindeki açıldama
sı çok ciddi bir olaydır. Buounla bay 
Demirel açık bir biçimde "Kürt halkına 
kat'§1 içerde ve dışarda imhaya yönele
cegiz!" demek istiyor. Onuo için bizce 
(içerdekilere göre) öncelikle şuolar 
yapılın'!).ıdır: 

1) Oneelikle bu kararı Avrupa 
Adalet Divam'na, Avrupa İnsan Hak
lan Komisyonlan'na götijpnek; 

2) musalararası Af Orgütü (Enı
nesty International), Helsinki Wach 
vb. kuruluşlan bilgilendirmek, TC üze
rinde baskı gücü oluşturmak; 

3) Karan Türk-Kürt ayınnıı teme
linde iyice J>ilince çıkanp Avrupa ka
muoyuna, Insan Haldan Kuruluşla
rı'na, Kürt dostu örgüdere ve Kürt mü
cadelesine sempatiyle bakan Milletve-

killerine anlatmak, onlan bilgilendir
mek; 

4) Bu karan ve pratik sonuçlannı 
Avrupa basınına yansıtmak, Tür
kiye'deki hukuk sisteminin iç yüzünü 
teşhir etmek ve TC'nin Anayasası'nın 
ilgili maddelerini bu kararla baglantılı 
olarak zikretmek, teşhir etmek; 

5) Kürdistan'da ortak kampanya
tarla Türk hukuk sisteminin Türk-Kürt 
ayırımcıJıgıııı. Şeyerek ulusal kimligi
ne ürkek bakan kesimleri uyandırmak; 

6) Türk aydınlan üzerinde yogun 
bir propogandaya girip bu konuda net 
bir tavır almalannı saglamak. 

Kanımca bütün buolar örgütlü bir 
şekilde yapılınahdır. Bu, Kürt Federa
syonu aracılığıyla, ya da Komı"'ta Girtiy
an bünyesinde geniş anlamda örgütle
nebilir. Tabi ki yönetimi oluşturanlar 
bu konuda hemfikir olurlarsa. 

Anayasa mahkemesi "Teröristler 
Için Özel Cezaevi Maddesl"ni onayla
dıgıııa göre ve son günlerde Süleymen 
Demirel'in, Turgut Özal'ın konuya 
egilip kamuoyunu oluşturma çabalan
na bakılırsa, çok yakında Eskişehir yo
lu tekrar gözükebilir. Artık Türkiye 
"Latin Amerika"laşıyor. Bizim tek gü
vencemiz yoldaşlarımız, mücadelenin 
boyutu ve destek güçlerin dayanşııa
sıdır. Onuo içinsorunu dünya kamuoy
uoda canlı tutmak, bu politikayı teşhir 
etmek çok önemlidir ve bazı şeylerin 
önünü almak buounla mümkündür. 

M.CANAZBAY 

Çocuk V$ ailesi Batnıan'a göçı:
rek orada yerleşti. Batman'ôa 
kahveeilik yapıyordu. Burada 
yurtsever duş uoceler edindi ve 
yurtsever örgütlere yardımda bu
luodu. Polis tarafından süreidi ba
skı görüyordu, ölümle tehdit edi
liyordu. Polis baskısına dayana
mayan Hüseyin TAN Eylül 
1988'de Türkiye'den ayrılarak Al
manya 'ya gitti, orada Politik iltica 
talebinôe buluodu. Almanya'nın 
Bernsberg kentinde ailesiyle hir
likte bir millteci kampındakahyor
du. HüseyinTAN 5 çocuk babasıy
dı. 

Dürüst, samimi ve fedakar bir 
yurtsever olan Hüseyin arkada§ın 
katledilmesi Onu tanıyan yurtse
ver çevrelerde derin bii üzüntü Y!l
rattı. Ama Onuo amsı aramıZda 
Yl'§IYQr. Ailesine ve tüm arkadaşia
nna derin b'"! sagiıgı dilelderiınizi 
suouyoruz. 

30 Mayıs 19.92 
Almanya- KÖLN Çevresinden 
Bir Grup KOÇ-KAK Taraftan 
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ÖLÜMÜNÜNÜÇÜNCÜYillNDA ŞEHİT DR. ABDURRAHMAN 
KASIMLO VE ARKADAŞIARlNI SAYGlYlA ANlYORUZ. 

Abdurrahman Kassıınlo 22 Ara
lık 1930'da Doğu Kürdistan'ın (İran 
Kürdistanı) Urıniye kentinde doğdu. 
Babası Mahabat Kürt Cuınlıuriyeti'nin 
kurulU§ çalşnalarına katılan tanınml§ 
yurtseverlerdendi. Zengin bir ailenin 
çocugu olarak doğan Kasıınlo ilk ve 
Orta öğrenimini Urtniye ve Tahran'da 
yaptı. 1945 yılında Urtniye'de "Kürdi
stan Demokrat Gençler Birliği"ni ku
rarak genç y"§ta siyasal mücadeleye 
b"§ladı. 17 Aralık 1946'da Mahabat 
Kürt Cumhuriyeti yıkıldı, Kadı Mu
hammed ve arkada§ları 30 Mart 
1947'de idam edildiler. Doğu Kürdi
stan'da uzun bir sesizlik dönemi b"§la
dı. Bu suskuuluk döneminde Kasıınlo 
ögrenimine devam etmek için 
Tahran'a gitti. Şahlık yönetiminin yo
guul"§an baskıları sonucu Tahran'da 
öğrenimine devam edemedi. İran'dan 
ayrılarak önce İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Burada 
ancak bir kaç ay kaldı. Kamuran Bedir
han'ın yardınuyla Paris' e gitti, orada 
üniversiteye b"§ladı. Kasıınlo Paris'te 
okurken "Avrupa Kürt Öğrenciler 
Derneği"nin kurulU§ çalşnalarına ka
tıldı. İran yönetiminin Fransız hükü
meti nezdindeki yoğun baskıları sonu
cu Kasımlo Fransa'yı terketmek zo
runda kaldı. "Uluslararası Öğrenciler 
Birligi Bursu"nu kazanarak Çekosla
vakya'nın ba§kenti Prag'a gitti. Prag'da 
sosyoloji ve siyasal bilimler alanında 
öğrenim gördü, bu dalda lisans aldı. 
Siyasal çalşnalarına burada da devam 
etti. Prag' da okurken "Uluslararası 
ögrenciler Birliği"nin çalşnalarında 
yer aldı. Dünya Gençlik Federasyonu 
toplantılarına katıldı. 

1952'de iktidara gelen b"§bakan 
Musaddık döneminde (1952-1955) 
İran'da nisbi bir demokratik ortam 
doğdu. Bu ortamdan yararlanan Ka
sımlo 1954'de Tahran'a döndü. 
Tahran'da kısa bir dönem kaldıktan 
sonra Mahabat'a gitti ve İKDP'nin ça
lışmalarını yönlendirmeye ba§ladı. 
1955'de CIA'nin tezgalıladıgı askeri 
bir darbeyle Başbakan Musaddık'ın 
ıni1li iktidarı devrildi. İran'da Şah yeni
den iktidarım saglaml"§tırdı ve Şah'ın 
diktatörlük yönetimi 1979'a kadar sür
dü.1955 darbesinden sonra tüm politik 
partiler tekrar illegaliteye çekildi. Ka-
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sıınlo İran'da (Doğu Kürdistan'da) 
kaldıgı 5 yıllık süre içinde siyasal çalış
malarına illegal olarak devam etti. 
Kürdistan gazetesinin yayınun iliegali
te koşullarında sürdürdü. Kasıınlo ko
şulların dayatmasıyla tekrar Çekosla
vakya'ya (Prag'a) dönmek zorunda 
kaldı. 

Kasımi o Prag' da kalırken Kürdi
stan'daki gelişmeleri yakından izliyor
du.14 Temmuz 1958'delrak'tagerçek
leşen devrimin ardından Irak'a gitti. 
Buradan Doğu Kürdistan'da parti ça
lışmalarım yeniden hızlandırmaya çalı
ştı. Ancak 1961 yılında Irak yönetimi 
Onu yurt d1§ı etti. 

Tekrar Prag'a dönen Kasıınlo 
1962 yılından b"§§ayarak Prag Üniver
sitesi'nde ekonomi dalında öğrenimini 
derinleştirdi, doktora yaptı. Prag Üni
versitesi'nde ve daha sonra Paris'te 
belli aralar la 1979' a kadar ekonomi 
dalında ögretim görevlisi (Doktor) 
olarak ders verdi. Dr. Abdurrahman 
Kasımlo politik faaliyetleri yanında 
bilimsel ve akademik alanda da çalış
malarım yoğunl"§tırdı. Önemli eserle
rinden biri olan "Kürdistan Ve Kürt
ler" dahil, bir çok kitap yazdı. Kitapları 
bir çok dile çevrilıniştir. 

Abdurrahman Kasıınlo 1971 yı
lında toplanan İKDP'nin III. Kongre
si'nde partinin MK üyeligine seçildi ve 
ardından parti Genel Sekreterligi'ni 
üstlendi. Kasımi o 19 yıl boyunca ( 1971-
1989) İKDP Genel Sekreteri olarak 
görev yaptı. 

Abdurrahman Kasıınlo Kürt ulu
sal tarilıinde saygın yeri olan ulusal ön
derlerden biri oldugu kadar uluslara
rası düzeyde de Kürt ulusal hareketi
nin tanınan bir lideriydi. Doğu Avrupa 
ülkelerinde olsun, Batı A vrnpa ilerici
demokratik çevrelerinde olsun tanı
nan, sevilen ve görüşüne b"§vnrulan 
bir siyasal kişiliğe sahipti. Kasıınlo 
uzun yıllar Sosyalist Enternasyonal 
b"§ta olınak üzere bir çok uluslararası 
insancıl, demokratik ve özgürlükçü ku
rulU§ içinde yer aldı, faaliyetlerine aktif 
olarak katıldı. Genel Sekteterligini 
yaptıgı İKDP Sosyalist Enternasyo
nal'in üyesi olınll§tu. Kürt sorıınunun 
enternasyonalize edilmesinde Onun 
çok büyük katkıları oldu. Bilimsel ve 
akademik kişiliği yanında geniş bir en-

telektüel birikinıe de sahipti. Kürtçe
nin iki lehçesi ve Farsça dışında 6 dil 
biliyordu. Dr. Abdurrahman Kasımi o, 
Kürt ulusal tarilıinin yakın döneminde 
uluslararası düzeyde en çok tanınan ve 
etkinligi olan önde gelen bir liderdi. 

Abdurrahman Kasıınlo 13 Tem
muz 1989 günü Viyana'da İran yöneti
minin temsilcileriyle "Kürdistan'a Oto
nomi" görüşmelerini sürdürmek için 
gittiği bir toplantıda haince bir pusuda 
Iran hükümetinin görevlendirdiği ka
tiller tarafından şehit edildi. Bu hain 
saldırıda İKDP'nin Polit Büro üyesi ve 
Avrupa Temsilcisi Abdullah Ka diri ile 
Viyana Üniversitesi ögretim görevlisi 
Dr. Fazıl Resul'de şehit edildiler. Bu 
olay bir kez dahagösterdi ki sömürgeci 
düşmana karşı iyi niyet ve güven besle
mek Kürt ulusal hareketine hep zarar 
verıniş ve verecektir. Kürt ulusal tari
hinde buna benzer çok sayıda olay ya
şanmı§l.ır. Ba§ta İran olınak üzere sö
mürgeci devletler 'görüşmek ve anlaş
mak" planlarıyla bugüne kadar bir çok 
Kürt önderini bu şekilde katietmişler
dir. Kürt önderlerinin bu tür siyasal 
safiıkiara düşmemesi için bu olayın son 
bir örnek olınasım diliyoruz. 

Mollalar rejiminin baskı ve şan
tajlarının sonucu Avusturya yönetimi 
İran yönetimiyle anlaşmaya vararak 
katilleri serbest bıraktı, olayın üzeri bir 
sis perdesiyle kapatıldı ve bu perde 
hala aralannuş değildir. Anlaşılan bu 
sis perdesikolay kolay aralanmayacak
tır da. B"§ta Avusturya hükümeti ol
mak üzere, sözde "terörizme kar'§ı11 ve 
insan haklarından yana olduğunu söy
leyen Avrupa ülkeleri, İran'ın uygula
dıgı bu "devlet terörizmine" boyun eg
mekle ve bu olayın üzerine gitmemekle 
gerçekte bu cinayetle suç ortakhğuu 
kabullenrniş oluyorlar. 

Dr. Abdurrahman Kasımi o ve 
mücadele arkadaşı Abdullah Kadiri 20 
Temmuz 1989 günü Paris Kürt Ensti
tüsü'nde düzeulenen bir törenle Pa
ris'te devrim şehitlerinin yattığı ve Yıl
maz Güney'in de gömülü bulundugu 
Pere Lachaise mezarlığrnda binlerce 
insanın katıldıgı görkemli bir töreııle 
toprağa verildi. 

Şehit edilmesinin 3. yıl dönümün
de Dr. Abdurrahman Kasıınlo ve arka
daşlarım saygıyla anıyoruz. *** 
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Sayfa 28'nin devamı 

12 Eylül 1980 günü Türkiye'de beş 
cnntacı general tarafından askeri bir 
darbe yapıldı. Kitlesel tutuklamalar 
kurşuna dizmeler, idamlar, siyasi ci~ 
nayetler ve sistematik i§kence hiç dur
maksızın devarn etti. Yargısız açık in
fazlar yapıldı, bugüne kadar kayıplara 
kaı1§3Dlann sayısı dahi bilinıniyor. Fa
§ist yönetim devletin tüm kurum ve ku
ruhJ§larını "emir-komuta" zinciri için
de ırkçı-fa§ist bir temelde yeniden bi
çimlendirmeye başladı. O zamanki 
mevcut Anayasa'yı feshederek Nazi 
Almanyası'nın faşist hukukunu arat
mayacak yeni bir anayasa taslağını 
nanduların gölgesinde ve şiddetli ba
skılarla 0/092 gibi mantık dı§ı bir so
nuçla zorla halka onaylattı. Dünyaya 
bu yeni Anayasa'nın "halkın çoğun
luğu" tarafından onaylandığını ilan et
tiler. Daha soma "demokrasiye geçiyo
ruz" yalaulanyla icazetli yeni partiler 
olU§turdular. Darbeci generaller se
çinılerde belirledikleri adaylan parla
mentoya yine silah zoruyla seçtirdiler. 
Bu seçilen unsurlar cuntayla içiçe olan 
kesinılerdendi. Bu yeni parlarnento
~u~ yaptığı ilk İ§ faşist cuntanın presti
Jını duzeltmek oldu. Bu icraattlanndan 
biri de" Atatürk Bari§ Ödülü" dür. 1988 
yilindan bu yana düzenli olarak "Ata
türk Bari§ Ödülü" diye bir uygulama 
başlattılar. Bu ödülü döktüğü kauların 
bedeli olarak cuntanın b3§1 halk dÜ§
manı Kenan Evren' e verdiler. 

Türkiye' de bu konu demokrasi 
güçleri arasında öylesine tartı§ıldı ki, 
artık bu ödültın gelecek yıl bir i§kence
ciye verileceği gözüyle bakılıyordu. 
Ancak son yıllarda Kürt halkının ulu
sal kurtulU§ mücadelesinin büyük bir 
ivme kazanarak kitleselleşmesi kıtr§l

sında Türk eğerneo güçleri dış ka
muoyunda yıpranan prestijlerini dü
zeltmek için bu ödülü size layık gördü
ler. Böylelikle sizin mücadelenizin 
kimliginizin arkasına sığınarak ne den~ 
li "bari§Sever" olduklannı isbat etmek 
istiyorlar. Bu çirkef politikaya sizin gibi 
soylu ve mücadeleci bir kİ§İliği olan 
birinin alet edilmesi beni çok üzdü. 
Bın:'~ kıtr§l çıkmak, bu riyakiir ve çirkef 
polıtıkalan teşhir etmek için doğrudan 
size yazmak istedim. 
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BelirtıDek isterim ki burada yazdı
Idanın aynı zamanda dünya demokra
tik kamuoyuna, gerçek bari§ sever in
saulara açık bir mektuptur. Tüm bari§ 
sever insanlığa bir mesajdır. 

Size verilmek istenen bu ödülle 
Kürdistan'da Kürt halkına kıtr§l uygu
lanan baskı, zulüm, inkiir, asimilasyon 
ve katliam politikası gizlenmek isteniy
or. Türkiye'de ve Kürdistan'da halka, 
demokratik güçlere, gerçek bari§ sever 
insaulara uygulanan faşist politikaların 
üstü örtülmek isteniyor. Kürt halkının 
Ulusal Bayramı olan Newroz'da 
Cizre' de, Şırnak'ta, Mardin'de vb. ger
çekleştirilen soykınının ''bari§" adına 

meşrulaştınlması isteniyor .. Nasıl ki 
Botha'nın ırkçı yönetimi sizi ve yolda
şlanınzı "terörist" ilan edip halkımzı 
katlianılardan geçiriyorduysa, bugün 
TC devleti de aynı yöntenılerle Kürt 
halkına yönelik bir katliam politikası 
uygulamaktadır. 

Ülkelerimiz, dillerimiz, renkleri
miz ayn olsa bile sizirıle kardeşiz ve 
aynı haskılara maruz kahyoruz. Biz, si
zin dilinizden anlıyoruz, sizin de, bizim 
dilimizden aulayacağınızı umuyoruz. 
Bu umutla Türk ve Kürt halklan adına, 
tüm demokrat ve bari§ sever insaular 
adına sizden ırkçı-sömürgeci Türk yö
neticilerinin bu çirkin politikasını teş
hir etınenizi ve soylu mücadeleci kişi
liğinizi bu çirkin davranışa alet etmele
rine olanak tannoamanızı istiyorum. 

. Bunmıla birlikte ili§ikte gönderdiğ
Im mektupta da TC'nin ne denli ırkçı 
bir yönetime sahip olduğu kısaca vur
gulannuştır. (*) Özellikle de TC 
Anayasası'nın Kürt-Türk ayınnu te
melinde verdiği kararın "eşitlik" tablo
suna dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Dilerseniz şimdi de kısaca kendimi 
tanıtayım: 1961 Diyarbalor doğurrılu 
Kürdistanlı bir sosyalistim. 12 Eylül 
1980 faşist darbesinden önce, 17 Mart 
1980 tarihinde, TC'nin millitarisı güç
lerince tutuldandım. Kürdistan Ulu
sal Kurtuluşçulan (KUK) örgütünün 
bir üyesi olarak Cunta yönetimi altında 
yargısız, savurımasız bir şekilde İDAM 
cezasına çarptırıldım. 7 yıl Askeri 

Nlştfman 

Cezaevinde kaldım, bu cezaevi i§ken
celeriyle ürılenen 5 N olu Diyarbakır 
Askeri Cezaevi'dir. Kaldığım süre 
boyunca deği§ik i§kencelere maruz 
kaldım. 70'e yakın arkad3§1DUZ i§ken
celer sonucu yaşarnını yitirdi. Aydın, 
Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve tekrar 
Bursa olmak üzere 12 yılı aşkın bir sü
redir deği§ik cezaevlerinde kahyorum. 
Kısacası sizin cezaevi rekorunuzu kır
masarn bile, bu rekoru zorlamarn söz 
konusudur ... 

Mektubumu sorılarken, halklannu
zın kardeşliği adına şahsınızda yolda
şlarınıza/mücadeleci Güney Afrika 
halkına en içten duygulanınla selam, 
sevgi ve dostluk dileklerimi iletir; mü
cadelenizde başarılar diliyorum. 

Sevgiyle, dostlulda ... 

20.4.1992 

M.CANAZBAY 

AJ;hı;s; 

M.CanAzbay 

Özel Tip Cezaevi 

C/Blok 160 13 

BURSA/TURKEY 

(*) Adı geçen "Mektup" M. Can 
AZBAY tarafından hazırlanan 3 say
falık lngiiizee bir metin olup Anayasa 
Mahkemesi'nin 31 Mart 1992 tarihli 
3713 sayılı karannı konu edinen ve 
Kürtlere uygulauan ayınıncı hukuk 
uygulamalannı verilerle ortaya koyan 
bir mektuptur. Mektup insan haklan 
savunncusn uluslararası kişi, kurum 
ve kuruluşlara gönderilmiştir. (Nişti
ınan) 
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NEI.SON MANDEIA'YAAÇIK MEKTUP 

Bursa Özel Tip Cezaevi'nde yatan KUK Davası'ndan Müebet Hükümlü M 
Can AZBA Y tarafından Afrika Ulusal Kongresi-ANC'nin (African Natio 
nal Congress) lideri Nelson Mandela'ya gönderilen bu mektup, aynı zaman 
da açık bir mektup oldugundan, Türkçesini Niştiman okuyucuianna d~ 
sunmayı yararlı gördük. 

Sayın Nelson Mandela, 
Öncelikle sıcak selamlanmı yollar dostluk, dayanışma ve sevgilerimi sunuyo

rum. 
Politik yaşamımın geregi ve insanlık ailesinin duyarlı bir bireyi olarak mücade

lenizi ve kişiliginizi yakından izliyorum. Irkçılıga karşı yürüttügünüz mücadele
nizle, uzun hapishane yaşamınızla sizi daha yakından tanıdım. Mücadelenize derin 
bir saygı duydugumu belirtmek istiyorum. Başarılannız başanlanmız, direnişleri
niz direnişimizdir inancıyla, ırkçılıga karşı yürüttügünüz savaşı taktir ediyorum. 

Kendimi tanıtmadan önce size bu mektubu neden yazdıgımı belirtmek istiyo-
rum. 

Türk basın ve yayın organlannda bu yılki "Atatürk Barış Ödülü"nün size layık 
görüldügü bildiriliyor. Bu konuda şahsınıza yönelik bir eleştirim söz konusu degil 
elbette. Ancak, sizin gibi ırkçılıga karşı uzun ve zorlu bir mücadele veren ve 
uluslararası saygınlığı olan bir liderin isminin bu tür çirkef politikalara alet 
edilmesi beni derinden üzüyor. Bu üzüntülerim aslında Kürt ve Türk halklannın 
ortak duygulannın da bir ifadesidir. Bu duygulan size iletrneyi kendime bir görev 
olarak kabul ediyorum. Bunu, aynı zamanda ırkçılıga ve sömürgecilige karşı mü
cadelenin bir gereği olarak görüyorum ve bu sorumluluk gereği olarak yazıyorum. 

Sizden önce bu ödüle kimleri layık gördüklerini anıtsatmak istiyorum. Bu ödül 
1988 yılında Almanya Cumhurbaşkanı Richard Yon Weiseker'e verildi. 1989 yı.Lında 
NATO Genel Sekreteri JosefLuns'a verildi. 1990 yılında faşist Türk cuntasınm başı 
Kenan Evren'e verildi. Türk yöneticileri bu yıl ki "barış" ödülünü ise size layık 
gördüler. 

Yukanda sıraladığım kişiler arasında isminizin yer alması gerçek barış sever
ler, !rkçılıga ve sömürgecilige karşı mücadele edenler için hiç de hoş olmayan bir 
tablo oluyor. Yukarda adı geçen kişilerin hiç de barış sever kişiler olmadıklan ve 
nitelikleri gerçek barış sever insanlar tarafından yakından biliniyor. Sizi bu kate
goriye dahil etmek isteyenler aslında gölgenize sığınarak dünya kamuoyunda sö
mürgeci, ırkçı-faşist yüzlerini gizlemek istiyorlar. 

Bilmem bu "barış ödülü"nün öyküsünü biliyor musunuz? Kısaca bunu anlatmak 
istiyorum: 

Devamı sayfa 27-da 
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