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MÜCADELE GÜNÜDÜR 
Sömürgeci Türk devleti son 10 yılda 

her türlü insanlık dışı baskı ve bar

barlı~a baş vurdu ve Kuzey Kürdistan 
devrimci hareketini bastırmak, ulusal 
uyanışı durdurmak istedi. Buna karşılık 

Küzey Kürdistanda yurtsever hareket 
yükselmeye devam etti, ulusal uyanış 

derinleşip yaygınlaştı ve kitlelerin içine 
kök saldı. Son kitlesel hareketler Türk 
devletinin amaçlarına ulaşmakta başa

rısız kaldı~ını açıkça ortaya koydu. 
Küzey kür-distanda yurtsever hareket 
yükseliyor, sömürgeci baskılara, devlet 

terörüne karşı kitlesel protesto eylemleri 
yayılıyor. 

Kürdistandayükselen Kürt halk harek
etine Türk sol ve demokratik güçlerinin 

etkin bir dayanışma göstermedi~i görü
lüyor. Ancak, Kürtleri yabancı birileri
nin yönetınesi gereken bir topluluk ola
rak düşündü~ü anlaşılan eski muhbir
lerden Do~u Perinçek ve çevresi geliş
meleri saptırmak için "içinde" olmak ge

rekti~ini düşünüyor ve öyle davranmaya 
çabalıyor. Perinçek ve çevresinin Kürt 

halk hareketini "destekleme" çabalarının 

elbette olumlu yanları vardır. Ancak bu 
"destek" Kürt halk hareketini yön
lendirme niyetlerini içeriyor ve böyle bir 
amacın sonucu olarak gündeme geliyor
sa bu devrimci bir yaklaşım olamaz. 
Dostça bir yaklaşım olamaz. Kürt 
halkının kendi örgütleri dışında Kürt 
halk hareketini yönlendirme niyet ve id
diaları kimden olursa olsun dostça ola
maz. Emperyalistler ve sömürgecilerde 
Kürt halkını kendi çıkarları do~rul

tusunda kulanmak için yönlendirmeye 
çaba gösteriyorlar. Dışarıdan gös-terilen 
bu tür çabaların yüzündeki maske ne 
olursa olsun özünde ayni kapıya çıkıyor. 
Dost, yönlendirmeye, yönetıneye de~il, 

destek sa~ lamaya çalışmalıdır. 

Di~er yandan TB"K"P ve benzerleri 
ise kazanmaya çabaladıkları "demokrasi

nin" Kürdistan da~larına çarpıp tuzla buz 

olmasını kaygı ile izliyorlar. Sadece iz

liyorlar. Kürdistanda sömürgeci katli
amlar, Türkiyede "demokrasi" ve legal 

TB"K"P! Ne güzel manzara, de~il mi? 
Türk işi demokraside Kürt halkı için 

ileri sürülen en küçük demokratik talep 
kanla bastırdırken "komünist" liderler 

ortalıkta dolanıp duruyorlar. Burjuva
ziyi devrimci olmadıklarına inandır
makta başarılı olan bu "Komünist" !i
derleri ve örgütle-rini Kürdistan'daki 
·sömürgeci katliamlar niye ilgilendirsin? 

Varları yokları "demokrasidir". "Yaşa
sın demokrasi!" Sloganları budur. Ne 
diyelim, komünist olma iddiasındaki, 
fakat Kürt sorunu konusunda demokrat 
bile olamayan "demokrasi" "savaşçı"-

larına iyi şanslar dileyelim. 

Milli Güvenlik Kurulu daha "dürüst" 

davranıyor, olaylara farldı bir açıdan yak
laşıyor. Sömürgeci Türk devletine yara
şır politik yaklaşımlar ileri sürü-yor. 
"Çare" sömürgeci terör dalgasını yük

seltıDek biçiminde oluşuyor. Sömürgeci 
parlamentoda gurubu bulunan burjuva 
partileri Çankayada bir araya geliyor ve 
temel yaklaşımlarda -esas olarak Kürt 
halkının ba~ımsızhk ve özgürlük 
mücadelesini somürgeci şiddet yöntem
leriyle bastırmak ve ortadankaldırmak 
konularındaki- ortaklıklarını yeniliyor
lar. 

Milli Güvenlik Kurulunca bi-

"SlKI YÖNETİMDEN 
DE SlKI" 

Evet, başlıktaki bu sözleri söyleyen 

bizzatibi Kürt halkının varlı~ını inkar 
eden, ba~ımsızlık mücadelesi için çar
pışan her Kürdün sömürgeci şiddetle yok 

edilmesini savunan Süleyman Demirel
dir. 9 Nisan 1990 tarihinde çıkalılan ka
nun hükmünde kararnameye Demirel, 
tepkisini böyle açıklıyordu. Demirel'in 
bu sözleri Kürt halkının karşısında bu
lundu~u tehlikenin boyutlannın işareti 
sayılmalı. 

Bilindi~i gibi Kürt halkının mü
cadelesi, son kitlesel direnişlerle yeni 
bir döneme girmiş bulunuyor. Kürdis
tan'daki işgal güçlerinin fark gözetıneden 
"Kürdüm" diyen herkese insanlıkdışı 

baskılar uygulaması, Kürt köylüsüne 
kendi topraklarında yaşamı haram etıne
si, okullarda uygulanan ırkçı e~itim sis
temi karşısında sessiz kalmayı kabullen
meyen Kürt ö~enciye, esnafa, köylüye, 
işçi ve memura,bir bütün olarak Kürt 

R. DIYAR 
halkına yapılan insanlık dışı sömürgeci 

müamele ve baskıların dayanılmaz bo

yutlara ulaşması karşısında biriken kin 
ve nefret patlama noktasına geldi ve kürt 
halk kitleleri devlete olan sonsuz nefre
tini haykırmak için birlikte kükredi. Ke
penkler kapandı; okullarda boykotlar, 
caddelerde izinsiz gösteri ve protestolar 
yapıldı. Düşmanın yüre~ine korku salan 
bu anlamlı kitlesel eylemler Kurdis
tan'ın çeşitli yerlerine yayıldı. 

Durum artık tümden de~işmiştir. Kür
distan tarihi sayfalarında anlamlı bir yer 
edinen ve daha önce Kürdistan tarihinde 
eşi görülmemiş bu son kitle eylemleri, 

Kürdistan devrimci demokratik muhalefe
tini yeni bir de~erlendinne ve buna göre · 
yeni çalışma metodları oluştıırmaya wr
larken; düşmanı da aynı biçimde yeni 
de~erlendinneler yapmaya, yeni tedbirler 
almaya zorlamaktadır. 

(Devamı 10. sayfada) 
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ReyaŞoreş 

çimlendirilip bakanlar kurulu onayından 
geçirilen 413 sayılı kanun hükmündeki 
kararname hemen yürürlüge kondu. Bu 
kararname Kürt halkına çok yönlü bir 
savaş ilanı anlamına geliyor. Bu karar
name ile sömürgeci işgal güçlerine iste
digi her Kürd'e ateş emri verilmiş bulu
nuluyor. İşgal güçleri kendilerine ta
nınan bu yetkilere dayanarak Kürtleri 
kurşuna dizebilecek artılc. Sömürge vali
si isterse istedigi Kürt ailelerini Kürdis
tan'dan Türkiyenin herhangi bir yerine 
sürgün edebilecek. Kürt ulusal davasını 
savundugu için yurtsever insanlara iki 
misli ceza verilebilecek. Grev yasaklana
bilecek, basın a~ır bir sansürün altında 
tutulabilecek ve matbaalar kapatılabi
lecek. Ve sömürge valisine tanınan yet
kiterin kulanılması ile ilgili idari 
işlemlere karşı dava açılamayacak. 

Kürt halkı açısından bakılırsa tüm 
bunlarda, aslında, öyle çok yeni şeyler 
yok. Sömürge Kürdistan'daki fiili durum 
eskidende tüm bunları içeriyordu. Olan 
şudur; yurtsever hareketin yük-selen dal
gaları, Kürt halkının anti sömürgeci kit
lesel tepkileri sömürgeci Türk devletini 
yüzündeki maskeyi bir tarafa atmak zo
runda bırakmıştır. Bunun sonucu olarak 
eskiden oldu~ varsayılan ve aslında 
hiçbir zaman olmamış olan veya sömür
geci Türk devletinin ikiyüzlülü~ünü ve 
alçaklıgını masketernekten başka bir an
lamı olmayan göstermelik hukuki so
rumluluklar da ortadan kaldırılmış bulu
nuluyor. "Yakala ve öldür" emirleri al
tında eskidende Türk generallerin imza
ları bulunuyordu. Türk burjuva bası
nının Kürtlerle ilgili her şeyi eskidende 
Türk istihbarat örgütlerinin sözgeç
lerinde süzülüyordu. Türk burjuva bası
nının Kürt halkına ve devrimci insanlara 
yönelik sömürgeci devletin cinayet ve 
katliamlarına karşı eskidende bir tepkisi 
yoktu. Kürdistanda sömürgeci yasalar, 
anayasalar, insan hak v~ özgürlülderi, 
her şey sömürgeci Türk devletinin in
sanlık dışı aşa~ılık niteligini ve 
ikiyüzlülü~ünü masketerne puştlu
~uydu. Oyun şimdi daha açık oynanmak 
zorundadır, hepsi budur ve yeni olan da 
budur. Bu yenilik, kuşkusuz, önemlidir. 

Kürdistan'da ulusal uyanış rüzgarları 
esmeye devam ediyor. Kürt halk kitleleri 
ayaga kalkmiş bagımsız Kürdistan slo
ganını haykırıyorlar. Bu durum iktidarı 
ve muhalefetiyle Türk burjuva partileri
ni ve Türk devletini rahatsız ediyor. 
Süleyman Demirel Kürdistan'daki halk 
hareketinden kaygı duyuyor. Türk mille
tine, hükümete destek verme çagrtları 

yapıyor. "Milletin infiali geçicidir." 
sözleriyle Kürdistandaki halk hareketini 
geçici bir tepki olarak göstermeye çalı
şıyor. "Sosyaldemokrat" İnönü "baba
sının oglu" oldugunu adeta ispatlamaya 
çalışıyor. O da "silaha karşi silah" dema
gojisiyle sömürgeci işgal güçlerinin ve 
u-şaklarının silahsız ve savunmasız hal
ka yönelik silahlı saldırılarını haklı 
göstermeye çabalıyor. 

Sömürgeciler daha açık oynamak zo
runda kaldıkça Kürt halk kitleleri olup 
biteni daha iyi görüyor ve anlıyor. Kürt 
halkı düşmanın düşman oldugunu kavra
dıkça, düşmanın Kürdistan'daki işgal ve 
zulmünün sonu yaklaşıyor. Uyanmış, 
ulusal bilinç ve talepleri oluşmuş ve 
düşmanını tanımış bir halkın kölelik 
zincirlerini kırmasını önleyecek hiç bir 
güç bulunamaz. Bir halkın kölelik zin
cirlerinden kurtulması için herşeyden 
önce köleligi ret etmesi, insan gibi 
yaşamak gibi bir hakkı oldu~nu kavra
ması ve bunun için mücadele etmesi ger
ekiyor. Kürdistan'da bunlar oluşmuş bu
lunuyor. 

Bu durum NATO'yu da rahatsız ediy
or. ABD'nin NATO'daki daimi temsilci
si büyükelçi William Taft Türk genel
kurmay başkanı ve di-ger bazı üst düzey 
yetkililerle görüşmesinden sonra Kürdis
tan'daki durumu "çok ciddi" buldugunu 
söyledi. Kürt halkına yönelik tehditler 
savurdu. Taft, Türkiye'nin sorunu 
NA TO gündemine getirip yardım istey
ebilecegini söyledi. Son zamanlarda 
ABD yetkililerinden "Türkiyenin toprak 
bütünlügüne" verilen önem tekrarlandı 
dmdu. 

ABD ve NATO, Türk devletinin 
Kürdistandaki işgalini politik, ekono
mik ve askeri alanda desteklemeklede ye
tinmiyor. Türk devleti ile olan suç or
taklıgını daha üst düzeylere çıkarmak
tanda çekinmiyor. Kürtler ise terörizm 
korkuloguna takılmış bulunuyorlar. Ha
lepçede kimyasal gaztarla binlerce Kürt 
kati edildi, ne oldu? Emperyalist tekelle
rin kimyasal silah yapımında kulanılan 
maddeleri ve gerekli teknolojiyi lrak:'a 
verdikleri bilinmiyar mu? Kasemlu gibi 
bir Kürt liderine kurulan alçakça tuzak 
mollalar İran'ına kar kalmıyor mu? 
Avusturya hükümetinin katilleri salı
verme sorumsuzlugunun hesabı soruldu 
mu? Türk devletinin yaptıgı bar
bariıkiara kim hangi tepkiyi gösteriyor? 

Kahrolsun falanca demekle kimse 
kahr olmuyor. Sömürgeciler yapacak
larını yapıyor ve emperyalist tekeller de 
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karlarına kar katıyorlar. 

Dünyanın hangi ulusal kurtuluşçu 
mücadelesi, hangi devrimci başkaidırısı 
emperyalistlerce terörizmle suçlanmadı? 
Kürdistan devrimci hareketi bütün haş
metiyle önüne dikilmiş bu korkuluğu 
yıkmalıdır. Kürdistan'daki işgalin sür
dürfilmesine destek olan, Türk devletine 
arka çıkan bütün emperyalist devletlere 
yönelik, onların çıkarlarını hedef alacak 
hazırlıklar yapılmalıdır. Kitle kırımlarını 
gerçekleştiren, Kürdistan'ı kana bulayan 
Türk devletinin ve emperyalist suç or
taldannın yataidarında rahat uyumalarına 
izin verilmemelidir. Kavga onların avlu
Ianna taşınmak zorundadır. Kaldı ki on
lar bizim kendi ülkemizde bile gezip to
zabiliyorlar. Örneğin, bir ABD veya 
NATO personelinin Kürdistandane işi 
vardır? Kendi öz yurtları, ata toprakları 
üzerinde Kürtler, birbütün olarak Kürt 
halkı güvenlik ve huzurdan yoksun bir 
yaşam sürdürürken, bunların Kürdis
tan'da veya Türkiye'de güvenlik ve huzur 
içinde yaşamaya hakları yoktur. Kürt 
halkının ve devrimci güçlerinin, düş
manı iyi saptadığı zaman, zarar verecek 
gücü vardır ve bu terörizm demagojisi ve 
suçlamalarına aldırmadan degerlendi
rilmelidir. Şeref ve namusuna el kon
muş, acı çekmekten başka hiç birşeye 
layık görülmeyen bir halk silahlarını iyi 
kulanmalıdır. 

Kürdistanda devrimci mücadelenin bu 
yeni aşamasında kimi önemli konulara 
tekrar değinmek, öne çıkarmakta yarar 
var. Şöyle sıralayalım: 

- Kürt halkı kendi ulusal bağımsız 
devletini kurmak istiyor. Bunun önün
deki biricik engelin sömürgeci işgal 
oldugunu biliyor ve görüyor artık. He
def, sömürgeci işgalci güçlerin bütün 
uzantı ve eklentileriyle ülkeden kovul
masıdır. Bu, Kürdistan'ın sömürge, statü
sünden dolayı Kürdistanda bulunan ve 
yabancı olan her şeyi kapsıyor. Kürdis
tan devrimci güçlerinin bu konuda 
gösterecekleri en küçük "esneklik" veya 
gerileme şiddetle ret ve mahkum edil
melidir. En küçük uzlaşma eğilimine 
kuşku ile bakmak ve şiddetle ret etmek 
gerekiyor. Kurdistandaki sömürgeci işgal 
zora dayalıdır ve sömürgeci işgalin tas
fiyesinin biricik yolu silabii mücadele 
ve devrimci şiddettir. 

- Hedefe ulaşmak için Kürt halkının 
en büyük silahı onun örgütlü gücü ve 
birliğidir. Bu mücadeleye omuz verecek 
bütün güçler yurtsever ve devrimcidir. 
Hepsinin işbirliği içinde olması, 
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düşmana karşı birleşmesi başanya ulaş

manın koşuludur. O halde sömürgeci 
işgalin tasfiyesi için mücadele iste~i 
olan -ideolojik yapısına, politik e~ilim
lerine bakılmaksızın- bütün güçlerin bir
li~i için çabalar yo-~laştınlmalidir. 

Her zaman birlik olan düşman yenid
en "birleşiyor". Kürt halk kitleleri 
birleşmiş ve aya~a kalkmış bulunuyor. 
Yurtsever ve devrimci politik güçler 
birleşrnek için daha ne bekliyorlar? Biz
ce, sömürgeci işgale karşı bütün yurt
sever ve devrimci güçlerin, bütün ideo
lojik ve politik e~ilimlerden devrim
cilerin birli~i mümkündür. Birli~i sa~
lamak için gerekli ortak paydalar vardır. 

Çok ayrıntılı pro~ramlar üzerine 
birleşme zorululu~u yok. Asgari ortak 
müşterekler birli~in temeli olabilir ve 
olmalıdır. Bir tek konuda işbirli~i ve 
birlik yapılabiliyorsa bir tek konuda 
yapılmalıdır. Böyle bir birlik bile daha 
kapsamlı birlikler için müşterekterin 
ço~asına yardımcı olur. 

- Kürdistanda devrimci yurtsever 
güçler arasındaki kimi ayrılıkların za
man zaman kimi yurtsever güçler 
arasında fiziki çabşmalara dönüştü~ü bi
linen bir gerçektir. Devrimci mücade
lenin bu yeni aşamasında bu konuda net 
olmak gerekiyor. 

Yurtsever güçler arasındaki 

çelişkilerin fiziki çabşmalara dönüş
mesini teorik olarak kimse savunmuyor. 
Fakat Kürt halkı, geçmişte, yurtseverler 
arası çabşmalardan büyük zararlar gördü, 
büyük acılar çekti. Zaman ve insan 
kayıpları önemli boyutlara ulaşb. Çok 
önemli fırsatların kaçırıtmasına neden 
oldu. Düşman güçler ve devletler yapa
caklarını yaptılar. Kürt halkı büyük 
acılar ve yenilgiler yaşadı. Yurtsever 
güçler arasında düşmanca duygular derin
leşti ve kemikleşti. Tüm bunlardan son
ra tarafların "kardeş kavgasının" zarar
Iarına de~inmelerinin ciddiyeti ve 
inanırlı~ı kalmadı. Akılların böylesi bir 
dönemde başiara gelmiş olması telafısi 
imkansız acı ve kayıpları geri getireme
di. Bu hata bir daha tekrarlanmamalıdır. 
Kürt halkı, politik öncülerinin neden 
oldu~u bu acı ve ızdırabı bir daha yaşa
mamalıdır. 

İdeolojik-politik ayrılıklar nedeniyle 
birbirini eleştirrnek ayrı -bunun olması 
gerekli ve yararlıdır.- düşmanı bir tarafa 
bırakarak bo~azlaşmak ayrı bir şeydir. 

Yurtsever güçler arası ilişkilere şiddet 
bulaştırmak, yurtsevedere karşı şiddete 

baş vurmak, yurtsever olmak sorumlu
luk ve bilincinden yoksun olmakla 
mümkündür. Çabşmalar, bunun dışında, 
halkımızın düşmanlarının oyunu sonucu 
olabilir. 

Kısaca, yurtsever güçler arası 

çabşmaların hiçbir zaman haklı nedenleri 
olamaz. B u tür çatışmalar halkımızın 
düşmanianna yarıyor ve kurtuluşunu ge
ciktiriyor. Bu dün de böyleydi bu gün de 
böyledir. Kürt yurtsever güçleri arasında 
bu yaklaşım kesin olarak benimsenmeli
dir. 

- Kürdistanda örgütsel düzey devrimci 
hareketin ulaşmış bulundu~u düzeyin 
gerisinde seyrediyor. Bu gerçeklik ha
reketin saptınlmasına elverişli koşullar 
içeriyor. Düşmanın bu durumdan yarar
landı~ı. yararlanmaya çalışaca~ı kuşku
suzdur. B u nedenle hareket taşıya
mayaca~ı yükün albna girmekten korun
malıdır. Devrimci güçler bu konuda ge
rekli devrimci sorumluluk ve uyanıklı~ı 
göstermelidirler. 

Kuzey Kürdistanda Kürt halkı 

önündeki en büyük tehlike düşmanla za
mansız açık bir çabşmaya girişrnektir. 
Bu tuza~a düşmernek gerekiyor. Bu, si
lahlı mücadelenin bugünden sürdürü
lemeyece~i anlamına gelmiyor tabii. 
Ama bu, devrimcilerin ellerindeki ola
naklan ve potansiyeli sorumlu ve dev
rimci bir titizlikle kullanmaları gerekti~i 
anlamına geliyor. 

Olayları dışardan seyr etmenin, "tah
lil"lerle zaman öldürmenin devrimci ol
makla ilgisi yok kuşkusuz. Kitlelerin 
içinde ve önünde olmak gerekiyor. A
yaktaki kitleler Kürt halkının gelece~ini 
kuruyorlar. Onlar, Kürt halkının tarihine 
albn harflerle yeni kahramanlık destan
ları yazıyorlar. Kürt halkının sömür
gecili~e karşı baş kaldinsının bu onur 
abidesine devrimciler gö~üslerini siper 
etmesini bilmelidirler. Ancak yukarda 
belirtti~imiz bazı nedenlerden dolayı 
şuna da dikkat etmeliler; 

Yüzyılların a~ır baskıları altında 

perişan edilmiş Kürt halk kitlelerine be
lini do~rultma şans ve zamanı tanın
malıdır. Kürt halk kitlelerini yormaktan 
sakınmak gerekiyor. Bunun için kitle 
eylemlerine baskı unsuru asla katıl
mamalıdır. Bunun yerine kitlelerin 
gönlünü kazanmak esas alınmalıdır. 

Kitle eylemlerinin ciddiyeti korun
malı, hedefleri iyi saptanmalıdır. Ne 
heyecana gelmenin ne de "erkeklik" tas
lamanın zernam de~ildir. Insanların 
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hayabnın sorumlulu~u taşınmak zorun
.dadır. Kürt halkının ve devrimci müca
delenin çıkarlannın ve gelece~inin so
rumlulu~ taşınmak zorundadır. 

Ulaşılmış bulunulan noktadan geriye 
bir tek adım atılmamalıdır. Buna yol 
açacak her tutum ve davranış gericidir. 
Dolaysiyle bu tür sonuçlara yol açacak 
davranışlardan kaçınılmalıdır. Di~er yan
dan, mücadelenin bilinçli ve dengeli bir 
seyir izlemesine çalışılınalı ve başanl
malıdır. Bu, mücadelenin gelece~i açı
sından hayati önemi olan ciddi bir 
görevdir. Bu görevin üstesinden gelmek 
bilinçli ve örgütlü kitlelerle müm
kündür. 

- Kürdistanda, bu yeni aşamada, son 
olaylar uzun bir maratonun ilk 
adımlandır. Bu süreçte sömürgeci devlete 
karşıtlık ve düşmanlık derinleştirilmeli 
ve bilince çıkanlmalıdır. Halk kitleleri 
içerisinde büyük oranda zaten oluşmuş 
bulunan devlete düşmanlık duygu ve 
düşünceleri biline unsuroyla süslen
melidir. Ajitasyon ve propa~andada buna 
özel birdikat gösterilmelidir. 

- Bu aşamada düşmanı yormak, gide
rek bıkbrmak ve bunaltmak takti~i iz
lenmelidir. Bu yapılabilir. Bunu ba
şarmak, kitleleri aya~a kaldırınakla 
mümkündür. Kürdistanda sömürgeci dev
leti işlemez hale getirmek, sömürgeci 
devletin ve sömürge Kürdistandaki bütün 
uşaklannın bizzatibi beyinlerinde zafer 
kazanmak da, yine, aya~a kalkmış, 
sömürgecili~i ret eden uzlaşmaz Kürt 
halk kitleleri sayesinde mümkündür. 
Düşmanı kitlesel ve aktif bir mücadele 
ile çözüm arayışları içine itmek 
mümkündür. Bunu başarmak müca
delenin gelece~i açısından büyük bir 
önem taşıyor. 

Bütün çaba mücadeleyi bu düzeye 
yükseltıneye yönelik olmalıdır. Devrim
ci hareketin kazanması gereken sözde de
mokrasi memokrasi de~il. böylesi ileri 
mevzilerde konumlanmaktır. Kitlelerin 
politize ve disipline olmaları, devlet ve 
uşaklarının gelecekten umutlarının kesil
mesi bu süreçte yerli yerine oturacak ve 
zafer türkülerinin söylenece~i günlere ilk 
adımlar da o zaman ablmış olacaktık. 

.,.•. .•. 
.·· ::.:.:.:·· ·:·.·· 
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ReyaŞoreş 4 

• 
JI QELEMı\ HEVAL FEHI!\f BOT~I 

BI KURTI JIYANA ŞEHID SOFI 
Mm hevale Sofi bı teya hevaleki jı qo

mi ta navendi, dı dawiya sala 1975'an de 
nas kır. Dı we deme de vabnıya Wi 
çiiyın u hatın bii, dı deveıa me ii dı deve
m Şırnexe da. 
Çı caıa mın heval Sofi dıdit, pır kef

xweş ii dev lı ken vabnıya xwe pek 
dıani. Be br8 ii be pıte pıt erka eviniya 
xebata dı dıle wi da geşur dıbii. Wi bı 
van erken gıran jıyana xwe ya şoreşgeri 
dom dıkır. Dı we xebate de tekıliyen me 
ii yen serkırdayetiya kati ( Qıyada 
mıweqet ) bı hevre hebiin. Car carna 
hevale nemır, kadııen wan dıanin cem 
me. Dı we çôn ii batına de endameki 
ramyari (sıyasi) ye qomita navendi jı 
hevale serkırdayeti ya kati u heval Sofi 
dı navbeıa Şırnexe ii cıziıe de ketın ser 
pısii ya leşkeren xwimıj, bı gelek 
desınıvis ii bıryar narneo ( rapor ) 
leşkeri-siyasi ve habne gırtın ii ew bırın 
hevsa Çıziıe. Dı we dernede serbazek ( 
başçawiş ) bı nave Heyder Çawiş dıhate 
naskırın jı ali mıletve ku mıroveki pır 
zorker ii xwin mıj bii. Serbaze zorker 
çend rojan hemi rengen eşkence ii IMana 
lı dıji wan bı kar ani. se rojan ew he
lawist, ti ii bırçi bela. u bela lı dıji 

eşkence ii ledana wan ya dırındane xwe 
ragırtın ii ser jı wanre ne tewandın. Pışti 
ve ıekolina tund ii dıjwar wan hevalan tu 
bştek lı ser xwe qebul nekırın ii wan tu 
bŞtek jı herdu hevalan fam nekırın. Pışti 
ve ıekoline MlTe dest dani ser lekolina 
wan hevalan ii lekolineke gıring ii dııej 
bı wan kır lı bajare Cızire ii Merdine. 
Pışti lekolina dudwa ji bştek jı wan 
negırtın, careka di ew jı Merdine bırın 
Dıyarbekııe ii jı wır ji bı balafıreke ew 
bırne Enqere zındana Mamaqe. Dı 
gırtigehe de eşkenceke pır lı wan hate 
kırın ıe wan merxasiyek baş nişan dan ii 
tu bşt lı ser xwe qebul nekırın. Pışti pır 
car eşkence ew careka di paşve hanin 
hepsa Mıdyate ii lı we dere ji çend me
han dı gırtigehe de man. U jı berku wan 
tu bşt. lı ser xwe qebulnekırın dıjmın 
mecbur man ku wan berde. 

Pışti heval Sofi hate berdan zivıri 
mala xwe. Hevale nemır, dı pevajoka 
eşkence ii gırhna xwede qehremanıyek 
mezın nişan da. Zirekıya wi bu nımu
neke mezın jı bo her şoreşgereki. J ı ber 
we çelengıya wi partiye ii ınıileti bir ii 
bawenyeka mezın bı heval Sofi anin. 

Dema ku cıdabun dı navbera 

rekxısbna mede çebii, hewal Sofi cıhe 
xwe dı nav refa peşverii de gırt u h 
hımber kesen paşveru sekıni. Wi tu cara 
neheqi ii stemkari qebiil nedıkır. Wi 
herbın lı hımber şaşitiya rasti dıpaıast. 

Hevale Sofi, dı sala 1978' an de careka 
di hate legerandın. Heval Sofi xwe da 
paş daku nehete gırbn. Dı vi wextide ew 
narneyeka jı emırbereki leşkeri ve dıgre, 
jı wi te xwesbn ku bı hukumetere kar 
bıke. Heval Sofi pışti ve name pır acız 
dıbe u sonda mezın dıxwe ku jı vır peve 
tu caıa çeka xwe danine. Bı rasti ji diro
ka xebata Wi peş çavet me dıket ku he
vale tekaşer ta roja şehidbôna xwe çeka 
şoreş ii şerete jı mıle xwe nehani xwar u 
ser jı metıngehkaran re netewand. 

Sala 1979' an de heval Sofi disa bı er
keka şoreşgeri çu Kordisıana Iraqe bere
geha Qıyada mıwaqet. Dı we deme de 
erişek jı la ye leşketen lraqe hat ser bare
gehe, lı deveıa geliye komate. Sofi lı gel 
peşmergehen Qıyada mıweqet şereki 

mmasi kırın. Dı wi şeride leşgereki zor 
gıran şıkandın, zireki u qehremaniya he
val Sofi kartekırıneka zor mezın lı ser 
hevalen wi kır. Dı wi şeride ji zireki ii 
çelengiya heval Sofi hate pesınandin jı 
layen peşmergehanve. Her dı we salade 
tekıliyen me ii parti ya Qomınisten Iraqe 
pekve çebiin. Heval Sofi careka di bı er
keka niive rabii ii bu alikare partiya 
qomınist. Roj bı roj xebat bı heval Sofi 
xweşur dıhat. 

X wendın ii nıvisandına heval Sofi 
tunebii, hevalan gelek pewis dıtibn ku 
wi teri xwendın ii nıvisandıne bıkın. 
Hevaıe zirek, dı demeka kın de feri 
xwendın ii nıvisandıne bii u eşqa xwen
dıne dı dıle Wi de geş bu. Tu caran 
tôrıke wi jı pırtôken ıamyari ii şoreşgeri 
xali nedıbii. Ewi baş dızani ku jı bo 
nzgariya welat xwendın çend pewiste. 
Heval Sofi, pır hışyar u çeleng bii. Evi
niya wi jı tevaya hezen welaıparez, şo
reşger, kornınisı ii demokrat re hebii, bı 
taybeli hezkırına wi jı sistema sosyalist 
re ii dı seride jı yekitiya Sovyetre dıhat; 
dıjmıne wi ye sereki emperyalizm bu, 
nexasme emperyalızma Emriki. Pışti 12 
Ilone ku ciinta ya leşkeri, heval Sofi zor 
daxwaz dıkır ku yekitiya hezen çep be 
avakırın ii wi ev daxwaziya xwe lı her 
deredıgot. 

Heval Sofi, rojeke jı berpırsıyaren 
çend tekxıstınan re, lı ser babeta yekitiye 

wıha dıgot: "hey malxırabno bere xwe 
bıdın SODEP ii HP yen ku du partiyen 
burcıwazi ne, ewan ji bona berjewendi
yen xwe yekiti çekırın, dıve hôn jı wan 
ders bıgrın, ma ne şerme hiin wıha dı
kın. Çave gele me lı meye, dıve em bş
teki bıkın." Heval Sofi gelek daxwaz dı
kır bereyeki berfıreh were damezrandın dı 
navbeıa şoreşgeten Tırk ii Kord da. He
val Sofi tım dıgot: "xwezi mm beri mı
nna xwe yekitiyeka bmgebi bıditaya dı 
nav hızava şoreşgerda, bıra we gave mı
no lı ber deri ba, heke ez bımıama ji bı 
dıleki rehet eze bıçiima gote." Heval So
fi zor dılovan bii, dema şoreşgerek an 
nıştımanperwerek bıhata gırtın an kuştin 
jı ber wan gelek bedax dıbii. Hejayi go
bneye ku mırov beje, heval Sofi geleki 
jı hevale Stalin hız dıkır, ewi bm dıa
xafbna xwe de dıgot: " heger yeki wek 
Stalin nehete Kordıstane gele Kord nzgar 
nabe." 

Heval Sofi careka di dı sala 1981'an de 
serpereşbya mıfeze dıkır, dı havina we 
sale de wexta heval Sofi lı gel çend he
valen xwe ku dıxwesbn tev bareki gıran 
jı cebılxane, derbasi Kordıstana Iraq bı
bın, lı çıyaye Tenine bergi leşkeren Tır
ka dıbın. Şereki gıran dı navbeıa wan de 
derte. Pışti 10 seetan şer lı gel xısbna 
belikapıerek dıjmın, çend cendırme tene 
kuştın u serbazek ji bırin dı be. U qehre
man Sofi ii hevalen xwe be xısar bı ha
ren xweve dıghejın qonaxa xwe. 

Heval Sofi, dı hemi karen xwede dınst 
ii zirek bii. Wi dı ternama axaf
tınenxwede behsa wekheviye dıkır. Sofi, 
jı wan kesen ku wi pır je hezdıkır re 
dıgot: " hey la şoreşger, berxe mm " ii jı 
wan kesen ku ew je acız re dıgot: " heyla 
kevneperest " an ji " hey revgin " Sofi, 
bm dıgot: "dı ve mırov tu caran jı welat 
ii axa xwe dôr nekeve, we be xwedan ne
hele. Dıve mırov peşengıya gele xwe dı 
nav wi de bıke". W i herbın dıgot ku " 
mınna mın hebe bıla lı çıyaye Kordıs
tane, dı nav gele mın debe." 

Jı jıyana Hevale tekoşer, şehide nemır 
heval Sofi ev bşten ha mın dızani. Hevi 
u daxwaza mın ewe ku, Jıyana wi bı her 
awayi bete vejandın u bıbe stereke geş dı 
ezmane nemıran de. 

Hezar sılav lı gıyane şehide nemır Sofi 
ii gış şehiden regay aşti ii azadiyel 
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ReyaŞoreş 

Sömürgcilerin zindanında tutuklu bulunan bir arka
daşımızın tutuklularla dayanışma komitesine gönderdiği 
bektubu olduğu gibi yayınlıyoruz. 

HA WAR 
Bütün bir yaz boyunca yagmura 

susayan toprak var gücüyle emıyordu iri 
yagmur damlalarını. Sagnak halinde 
yagan yagmur topragın çatıayan yarılda
rından yitip giderken taze toprak 
kokusunu buguluyordu. Selvi agaçları
nın yapraklarında öbekleşen yagmur 
damlacıkları rüzgarın sallamasıyla göz 
yaşları gibi süzülerek karışıyordu topra
ga. Kayalıkların arasında bir tutarn 
topraga kök salan fideler, korumaya çalı
şıyorlardı incecik bedenlerini. 

Yüksek dagların arasmda yılankavi bir 
biçimde uzanan nehir, taşmaya yüz tutan 
sularını gemlerneye çalışıyordu. Berrak 
akan sular yagmurla birlikte bulanık
laşmış, hızlanmıştı. Nehrin giderek 
hoyratça akınaya başlayan suları taşlam 
çarparak hışıruh sesler çıkarıyordu. 
Yagmurdan ısianan ve çamurabulanan 
kurbagalar tembel tembel öterek hal
lerine sitem ediyorlardı. 

Nehrin kenarına savrukça serpilen 
evlerde yataklar serilmiş, çıraların ışıgı 
azalulmışu. Borarn borarn kokan taze 
toprak kokusu evlere dek yayılıyordu. 
Günboyu oynamaktan yorgun düşen 
çocuklar, çelimsiz bedenlerini yataga up
uzun sermişlerdi. Kendiliginden kapanan 
kirpiklerini açmaksızın bıraktılar ken
dilerini uykunun tatlı kollarına. 

Karanlık gecenin suskun akışını tek 
bir ses, Cigerxwin'ın köpegi Hırço bo
zuyordu. Nedendir bilinmez; yüregine 
tarifsiz bir sıkıntının agır kütlesi 
oturmuştu. Huzursuzlogunu havlayarak 
dışa vuruyordu. Cigerxwin'in babası Hü
seyin pijamasını giymiş, yatagına 

uzanmak üzereydi ki oturdugu yerden 
yekinip dışarıya, Hırço'nun yanına gitti. 
Köpegin başını okşayarak sakinleş

tirmeye çalıştı. Sahibinin sevgi titre
şimi yayan okşayıcı eli bir nebze de olsa 
dindirmişti Hırço'nun huysuzlugunu. 
Hırço'nun huysuzlanmasına bir anlam 

vererneyen hüseyın, odasına dönerek 
babasından yadigar kalan gümüş kaplı 
tabakasını açıp, altın sarısı tütününden 
bir sıgara sardı. MuhtM çakmagıru çıka
rıp yaktı sıgarasını. Derin bir nefes 
çekip pencerenin hemen önünde durdu. 
Yagmur damlaları bir saaun tik takları 
gibi vuruyordu pencere pervazını. 

' • 
Köpegin bırıldayan sesini yeniden duy
du. Ancak bu kez önemsemeyip gökyü
zünü seyre daldı. Yıldızlar sö n ük, ay 
yitikti. Pek bir şey seçilemiyordu 
karanlıktan. Sigarasından son bir nefes 
çekip çabuk çabuk söndürdü. Tasalı 
düşüncelerini karanlıgın içine salıp 

yatagma yöneldi. 
Y atagın içinde küçücük yumruklarını 

sıkmış, uykunun en derininde rüyaya 
dalmıştı Cegerxwin; Rüyasında kuşluk 
vakti bulgur tenekesinin içine sakladıgı 
renga reng misketlerinin, arkadaşı Fer
man tarafından çalındıgını görüyordu. 
Çok sevdigi misketlerinin çalındıgını 
görmesi bir karabasan gibi çökmüştü 
üstüne. Terden ısianan perçemi pürüzsüz 
alnına dökülmüştü. Elmacık kemigi 
kızarmış, kartopu yanakları terlemişti 
hafiften. Babası mendille yüzünü silip, 
üzerinden kayan yorganını üstüne çekip 
usulca düzelti. Sönmeye yüz tutan 
sobaya bir odun parçası atıp yatagına 
girdi. Şafakla birlikte kalkıp öküzü 
tarlaya koşacakti. Hırço yine başlamıştı 
huysuz huysuz hırıldanmaya. 

Söküm eden şafagın ardından 

gökyüzüne yükselen güneş, topragın 
yüzüne serpiştiriyordu günün ilk ışık
larını. Koro halinde uzun uzun öten 
horozlar gündogumunu muştulamış, 

sagda solda bugday tanelerini aramaya 
koyulmuşlardı. Birazdan üzerlerine 
çökecek olan ölüm bulutlarından haber
siz olan köylüler tarlalarının başına 
geçip, topragı karasapanla sürmeye 
başlamışlardı. 

Cigerxwin, köpeginin yanına çömerek 
lokma lokma yapugı ekmek parçalarını 
yemesi için agzının önüne götürdü. 
Çocugun elinden ekmek yemeyi çok 
seven Hırço nedense bu kez yemedi. 
Uzandıgı yerden kalkıp bir iki kez 
silkindi. Akşamki huysuzlugu yeniden 
çökmüştü üstüne. Beklenmedik bir 
biçimde havlamaya başladı. Çevrede 
gezinen tavuklar, ürkerek kaçışmaya 
başladılar. Cigerxwin, köpeginin başını 
okşayıp sakinleştirmeye çalışuysada fay
da etmedi. Hırço'nun havlayan ses tonu 
giderek artıyordu. 

Gökyüzünün masmavi fonunda 
apansıs beliren karaltılar giderek köye 
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dogru yaklaşıyorlardı. Cigerxwin, başını 
. kaldırıp baku. Göz bebeklerinde bir ilgi 
bir merak belirdi. llkin karaluların ne 
oldugunu seçemedi. Yaklaşan soguk bir 
ürperti kapladı tüm bedenini. Bu 
karaltılar uçaku. Savaş uçagı! Alçalan 
uçaklar kentin üstüne gelince peş peşe 
kustular Napalın bombalarını. Yer sarsıl
dı! Toprak titredil Deprem yemişeesine 
salandı daglar! 

Can havliyle kaçışan insanlar, göz
lerini yakan, nefeslerini kesen bir toz 
bulutunun kesif kokusunu duyumsadılar. 
ışıldayan bulutlar arasından soluk soluga 
hay kırdılar: 

Hawar! Hawaar! Hawaaar! 
Yarım kaldı kiminin d udaklarında 

hawar sesleri. Hazan yaprakları gibi 
serpildiler kavrulan topraga. Körpecik 
bedenlerio narçiçegi dudakları arasından 
saçılıyordu pembe köpükler. Kıpırtısız 
duruyordu bebelerin kanlı parmakları. Ve 
bir ana bastırmış bebesini kucagına 
kıpırusız yatıyor boylu boyunca. Vara
mamış kapı eşiginden bir karış öteye. 
Bir mezar taşından yoksun durur başı 
öylece. 

Ne varsa candan yana, canlıdan yana 
ölümlediler. Rüzgarlar avare avare gezi
niyordu Halepçe'de; artık ne titrete
bilecekleri çimenler ne de savurabilecek
leri bakır yapraklar var. 

Dilsizleşen yeryüzünde gögü yaran 
hawar sesleri asılıyor her gece Saddam'ın 
kulak memesine. Y üregide tartulaşan 
korkunun titrek ısısı yakıyor Dehak'tan 
miras kalan asasını. Ve her gece ısiatıyor 
yatagıDı cehenem zebanisi. Her gök gür
leyişinde ölüp ölüp yeniden diriliyor 
insansılar. 

Ajans bültenleri hançerlemekteler 
yüregimi beş bin kere! Beş bin kere kav
ruldu yüregim Napalın bulutlarının ölüm 
saçan ışıgıDda. 

Oglu Cigerxwin'i kucagına alarak var
gücüyle kaçmayi başaran Hüseyın, ge
riye kalantarla birlikte günlerce yürüyüp 
Kuzey Kürdistan'a vardılar. Acılarını yü
reklerine doldurup yaşamlarını yarı aç 
yarı tok sürdürmeye çalışıyorlar toplama 
kamplarında. Cigerxwin'm el ve ayakları 
sakat kaldı. Artık toptaga basıp doyasıya 
koşamayacak. Elleriyle doyasıya toplaya
mayacak kır çiçeklerini. Ama hep duya
cak çırpınan yüreginde topraga işlenen 
hawar hawar seslerini. Vu-ra-cak yüregi
nin arpacıgı yüzyıllardır hawar hawar 
hawar diye çıglıklayan halkının Newroz 
yalırob gür sesini. 

17/3/1990 Aydın 
H.K 
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ReyaŞoreş 6 

TEKOŞERE BE TIRS İSMAİL BEŞİKÇİ 
CARDI HAT GIRTlN 

Weke ku eşkereye welate me jı 
laye çar dewleten qolonyalist ve 
hatiye parvekınn ii bındestkı
nn. Hebiina me jı layen van 
dewletan ve nahete qebiilkınn. 
Her çend dı navbera jiyana gele 
me de cudabiin hebe ji tışte ku 
wek h ev, tada ii bındest buna 
Kurd lı her perçeyekiye. Be gii
man wexta ku em dıxwazın we
late xwe azad bıkın ii wek her 
keseki serbıxwe bıjin, beri her 
keseki me pewisti bi alikariya 
kesen welatparez, şoreşger, de
mokrat ii sosyalist yen wan we
laten ku gelerne bindest xıstıne 
heye. Me pewtsti pe heye ku wex
ta em doza heqe xwe ye rewa dı
kın, em pıştgıriyek xurt jı wan 
bıgnn. Jiber ku, wexta her kese
ki dıbeje ez welatparez, demok
rat ii ronakbinm, ne bes tene bı 
gotın, her wıha pewiste di kiıya
ren xwe de ji ve yeke bı cih binı. 
Dıve em dı vi war1 de tışten ku jı 
me te xwestın bıkın. Dıve em 
bıdın zanin ku wexta desteki 
wıha dıgheje me ii dıxwaze 
pıştgırtına xebata me bıkı, pe
wiste ku em wan kesan baş bı
nasın ii qimeta wan zanıbın. 

Daxwaza me ji jı ve nıvtse eve 
ku em kanbın lı ser ronakbir, 
tekaşer ii pıştevaneki me ye gi
ranbıha sosyolog İsmail BE
ŞİKÇI bısekının ii w1 bı xebata 
w1 ya hejave bı her keseki Kurd, 
lı her çar perçen Kurdistane bı
dm nasin, da ku her keseki Kurd 
zanibe me pıştevaneki wıha be 
tırs u qehreman heye. 

Beri her tışteki em veya bıbe
jin ku, iro gelek hesanttre wexta 
menv lı Tırkiye behsa Kurda bı
ke. Gelek kes edi vekiri dıkann 
bıbejın ''bele ez Kurdım" gelek 
kesen Tırk, ye rojnamevan, ro
nakbir ku bere dıgotın "na, qet 
Kurd tunenı" iro dıbejın "Kurd 
hene ii pewiste hınek heqen kul
turijı wanre bene dayin ."U ev, 
çend sal bere ne hewqas he
sanbu. wı wexti kesen ku dıgot 
''bele Kurd hene ii pewiste heqe 
wan be nasin" pır kembiin. Her 

wıha bı yek deng dıhat xwestın 
ku kesen weha bene sekınandın 
bı ceze, sırgiin ii jı kar derxıstın. 

Wexta ku behsa sırgiin, ceze iijı 
kar derxıstıne te kınn, beri her 
keseki mamoste t. BEŞİKÇİ te 
bira meriv. İ. BEŞİKÇİ, dı wexta 
ku gelek kesen Kurd bı xwe "ne 
dıkari" beje; "Ez Kurdım" w1 be 
tırs ii vekıri behsa pırsa Kurdi 
dıkır ii lı hember ternama teoriy
en çewt ku jı layen dewleten ve 
dihate parastın dısekıni. Wi lı 
hember ternama xeletiyan rasti 
diparast. Wi ne dıkari qebiil bıke 
ku mılleteki wek mıllete Kurd 
tuneye. 

Avagere cumhuriyeta Tırkye 
M. Kemal, wexta ku xwest "li 
hember qeweten dagırker en In
giliz ii Frensa şer bıde," beri her 
tışteki pewistiyek pir mezin did
it ku yannetiye jı gele Kurd bıgre. 
Wi baş dızani ku şereki lı hem
ber wan dewletan be yarmetiya 
gele Kurd bı ser nakevı. Jı ber ve 
yeke ji ew bı xwe lı Kurdistane 
gerya ii çend cıvin bı mezınen 
Kurdanre saz kır. Dı van cıvinan 
de gele Kurd wek bıra ''hate ditın" 
ii soz hate dayin ku pışti şıkes
tma dagırkeran we ternama heq 
ii huqiiqe gele Kurd were nasin. 
Bı vi hawi dı sazkınna cumhu
riyeta Tırkide Kurda roleke me
zın list. Wan bawerdıkınn ku 
pışti serkeftıne ewe bıghejın he
qe xwe. U M. Kemal ii hevalen 
xwe, pışti serkeftıne soza ku 
dabii Kurda bı temami jı birkır. 
Wexta ku Kurda doza heqe x\ve 
kınn ji bı xwine hatın sekınan
dın. Rejıma Tırk ya nii, edi 
kuştın ii qırkırına Kurda jı xwe
re kır kareki rojane. Lı aliki 
kuştın ii sırgiin, jı alıye dm ve bı 
ternama imkanen dewlete ve 
xwestın ku hebiina gele me in
karbıkın. Jıbona vi kart ji wa
zife hate dayınjı gelek kesen "ta
rJxzan " re da ku tunebiina Kurda 
bı lekolinen "ilmi" bıdın ısbat
kınn. Bı rastı wan kesan kare 
ku jı wan dıhate xwestın baş bı 
cıh anin (!) Wan dı diimahika 

kare xwede teoriyek bı nave 
"teonya Tırk ya tarixe" ( Türk -
tarih tezi ) amadekınn. Lı gor ve 
teoriye: " Lı dıne, lı rojhılata na
vfn ii lı Anadole mılleteki bı 
nave " kurd" tu cara ne jıyabii. 
Ew kesen wek ''Kurd" tene nasin, 
dı rastıya xwede Tırkın. Zıma
neki bı nave "Kurdi" ii cıheki bı 
na ve "Kurdıstan" lı cografıya ci
hane de tunebiiye ii tuneye." Bel e, 
pışti ku ev "teon" te sazırkınn ii 
peve jı her keseki te xwestın ku 
ve bıpareze, lıser nerastbiina vi 
tışti nehete mınaqeşekınn. 

Tarixa Tırk, jı layen wan ke
sen "tarixzan" ve jı niive te nıvi
sandın ii ew "teori" ya ku gele 
Kurd qebiil nake dıbe esase ta
rixa nii. Her wıha qewmitiyek 
hışk ku tu mılleteki jı Tırka 
qehremantır, mertır ii baştır lı 
ser riiye dıne nabine,tartxa wan 
ya nii temamdıke. 

Bele. dı wexteka wıhade ku bes 
gotına "kurd" lı Tırkıye bı sere 
xwe zından, sırgiin ii ışkence bii, 
mamoste mezın t. Beşikçt be tırs 
mesela Kurdi vekır ii xwest bı 
hawaki zanısti ii delilen xurt lı 
hımber inkarkırma gele Kurd 
derkeve ii bıde zanin ku cıhe ku 
iro gele Kurd le dıjin Kurdıstane, 
gele Kurd bı bezaran sal beri Tır
ka lı ser ve axeye, zımane Kurdt 
jı ye Tırki cıdatır ii fırehtıre. Bı 
kurtasi wi dıxwest lı hımber 
çewtıye rastıye bıde zanin. 

Mamoste Beşikçi çawa pe he
siya ku mılleteki wek Kurd lı 
Tırkıye dı bın zılmeka wıha 
dıjwar de dıji? Ew bı xwe lıser w1 
wexti wıha dıbeje: "Dı sala 1961' 
an de jı bo staje ez bo Elezize 
hatını hınartın. Mm lı tev qey
meqamıyen gıredayi ve lı wilay
ete kar kır. Gelek caran dıviya 
bii ez bı qeymeqamre bıçiima 
gundan. Lı gundan mm rewşa 
Kurdan jı nezik dıdit; jı berku bı 
tırki nedızanin, dı daniistendı
nan de pır zahmeti dıkışandın. 
C ar c ar j i tercumaneki alikari 
dıkır. Ez bı xwe ne Kurd biim, le 
rewşa Kurdan bala mm kışand. 
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ReyaŞoreş 

Xebata mın lı ser Kurdan dı daw
iya ve sale de dest pe kır. Pışti 
xwendıne mm lı bajare "Çonm" 
dest bı kar kır. Paş 1961'an pır
tfıken lı ser Tırkıye edi ketın 
çape. Jı cıvin fı mmaqeşe yen ku 
ez beşdardıbfım, jı rojname fı 
pırtfıken mm dıxwend, ez gıbış
tım we qenete ku problemen Tır
kıye bı sıyaseteka çep dıkann be 
çareserkınn. Sempatıya mm bo 
politika çep bı vi awayi dest pe 
kır. Dı sala 1963'an de dema lı 
Ewrupaye " cemıyeta Cıwanen 
Kurd" ava bii, ez lı Hekanye es
ker bfım. Mm dı rojnamande 
xwend ku lı Tırkıye ji hın kes 
hatıne gırtın. Dema mm nfıçe
yen vıha dıbıhistın, yan dıxwen
dın," sedemen Kurditiye" betır 
bala mm dıkışand." 

Bele, pışti ku mamoste Beşikçi 
ew jiyana ku gele Kurd tedeye dit 
fı peve, pırsa Kurdi bii perçeyeki 
beri xwırt jı jıyana wi. Kare ma
moste ye beri pır bii lekolin lı 
ser pırsa Kurdi. Wexta ku Beşikçi 
dest bı vi kare gıranbıha kır wi 
dızani ku dı ve reye de çend zah
met! hene. U ew miroveki ılm
darbfı, wi nedıkari çave xwe jı 
nerastıye re bıgırta. Her çend dı 
parastma ve rastıyede zından, 
sırgün fı bırçibfın hebfı ji Beşikçi 
xwe je neda paş. 

Mamoste BEŞİKÇİ. pışti ku dı 
derheqa Kurd fı Kurdistane de 
dıbı xwedi malfımatne baş, cara 
yekem dı sala 1969'an de kıtebe
ke bı nave "Sistema lı rojhılata 
Anadolu fı bıngehen cıvaki-abo
ri fı etniki" derdıxe. Dı ve kıteba 
xwe de bı hawaki zanısti lı ser 
rewşa gele Kurd dısekıne. Ma
moste, dı vi wexti de lı bajare 
Erzırome lı universite dersan 
dıde. Wexta ku mamoste Beşikçi, 
bı hawaki rast fı zanısti dersan 
dıde her weha balısa Kurdan ji jı 
xwendevanan re dıke. We wexte 
gelek mamosteyen dm yen ku jı 
Beşikçi acız wi ixbar dıkın. Lı 
ser ıxbara wan kesan Beşikçi dı 
22'e hazırana 1971'an de te 
gırtın. Dawe lı Beşikçi vedıbe ku 
wi "propaganda qomunizm fı 
Kurditiye" kırıye. Jı ber ve yeke 
mahkema Tırka 13 sal ceza dıde 
mamosteye heja. 

Mamoste Beşikçi, 2 salan dı 
zındana Dıyarbekıre de dımine. 
Pışti we neqli hepısxana Edene 
dıbe fı lı wır ji saleke dımine. Dı 
sala 1974'an de bı effıya gıştire 
mamoste Beşikçi ji dıgheje "aza
di" ya xwe. U mamoste Beşikçi, 

jı hefs fı tadeya lı ser xwe diti ne 
tewiya. Pışti ku ew jı hefse hate 
berdan fı peve, xebata xwe ya lı 
ser gele Kurd betır bı hez xıst. Wi 
baştır dit fı fam kır ku çı zılm fı 
zordart lı ser gele Kurd heye. Wi 
dest pe kır fı lı ser nehekiyen ku 
le hate kınn fı rewşa mahkemen 
Tırkan bı nave "Dawa İsmail 
Beşikçi" da xuyakınn. Her wıha 
dı nav sala 1976'an de çend 
pırtfıken di ji lı ser pırsa Kurdi 
da çapkırın. Lı ser çapa van 
pırtfıkan serdesten Tırkan ew 
disa dan gırtın. Buyara komkı
nna pırtfıken wi hate dayin fı dı 
sala 1977'an de Beşikçi disa bı 3 
salan ve hate mahkfımkınn. 

Wexta ku cfınta eskeri ya 12'e 
ilona 1980'yi hat Beşikçi dı zin
danedebfı. Ew baş dızane ku da
xwaza cfınta faşist çıye fı her 
weha ew pewist dıbine ku lı ser 
kıryaren cfıntaye fı rewşa kur
dan bı nameyeke jı seroka nıvis
karen Sıwisraye re bışine. Pıştre 
qopiya ve nama Wi dıkeve deste 
berpırsiyaren hepısxane. Lı ser 
ve name disa dawe lı Beşikçi 
vedıbe, dıbejın ku "te itıbara 
dewleta me lı deıve şıkandiye" fı 
lı ser ve yeke 10 sal hukum dıdın 
mamosteye heja. Pışti qedandı
na hukumji 5 sal sırgfın. 

Bele, pışti hefsek hewqas dfır fı 
dırCj, dı nav 16 salande 10 sal lı 
zındane ve mamoste İ.Beşikçi dı 
sala 1987'an de disa dıgheje "aza
di" ya xwe. (Mamoste t. Beşikçi 
dıbeje: "Ez hertım azadım, jı ber 
ku ez fıkren xwe hertım fı dı bın 
her şertan de dıbejım.") 

İdi lı Tırkiye wext hatiye gu
hertın. Pırsa Kurd fı Kurdistane 
bı hawaki gışti jı ali gelek kesan 
de te xeberdan. Gelek nıviskar fı 
ronakbire ku bere t. Beşikçi ne
heq dıkırın fı dıgotın: "ne kare 
meye ku em balısa Kurda bıkın" 
ew bı xwe iro lı ser rewşa Kurda 
tışta dıbejın. Gelek jı wan bawer 
nakın ku edi pırsa Kurdi lı 
tırkiye bı hukme zore be 
çareserkınn. Evji nişana weye 
ku reya hemfı demoqrat fı 
nıştımanperweren Tırk şopa 
mamosteye heja ye. 

İro jı hemfı wexta betır lı ser 
pırsa Kurdi te xeberdan fı doz 
peşve dıçe. Mamoste Beşikçijı ve 
xebate pır kefxweşe. Ew weha 
dıbeje: "Dema em lı 30 salen 
dawiye dınerın, em dıkann ve 
bıbejın: Kurdedi xwe mahkeme 
dıkın. Dı salen 1960'an de lı Kur
distana başfır bı serokatiya M. 

7 

Berzani tevgerek hebfı. Ev tevger 
.muhtacı aspırtneke ji bii. U we 
deme Kurd bı ve tevgere eleqeder 
nedıbfın, meraq ji nedıkınn. 
Vansalen dawiye rewş hate gu
hertın. Dıyarbekıri, Çolemergi 
dıxwazın bizanın fı te bıghen ka 
lı Kurdistana başfır, lı frane çı 
dıbe, çı dıqewıme. Bı ya mm ev 
guhertınek mezıne." 2000'e dogru 
25 sıbat 1990. 

Her weha mamoste Beşikçi 
xebata ku di çarçova qanfınan de 
te meşandın kem dıbine fı 
dıxwaze ku bı cesaret ev çarçova 
ku rejima Tırk daniye be şıkan
dın. Dı vi waride dı eyni kovare 
de waha dıbeje: "Dıve mırov ba
weriyen xwe lı hemfı cıhan 
bıbeje. Jı qedexeya qanfın u zag
onan xwe nede paş. Çı jı aliye 5 
generalan, çı jı aliye 450 parla
menteranve ben çekırın: Dı be 
ku qanun resmi bın, le ne 
meşrfıne. Qanunen lı peş 
fıkrandıne asteng ne meşrfıne. 
Dıve mırov bıkare lı her cıheki 
nertnen xwe bıbeje. Eger cezaye 
ve yeke hebe, dıve mırov xwe lı 
ber we ji bıgre, lı peş wan 
teşkilatan baweriya xwe bıbeje. 
Bı vi awayi dinamizm ava dıbe. 
Dıve her kes waha bıke. Eger em 
waha bıkın, em dıkarın heta he
taye rakın. U qayılkınna Tur
gut Ozal (serokkomare Tırkıye). 
qayılkırına Oltan Sungurlu 
(wezire edalete ) .. Dewlet dıkare 
hınek qanfınan nerm bıke, le 
dıkare bıbeje ji " mm daye fı ez 
dıstinım". Kare n weha bı 
tekoşine dıçın seri." 

Mamoste Beşikçi xebata xwe ya 
lı ser Kurd fı Kfırdistane dı 
pırtfıka xwe ya nfı bı nave " qolo
niyeke navnetewi Kurdistan" de 
gıhaşte qonaxeka nfı. Le 
mıxabın hej pırtfıka Wi nehatıbfı 
belavkırin, jı laye rejima 
Tırkiye ve hate qedexe kınn fı 
mamoste Beşikçi careka di hate 
gırtın. 

Bele, mamoste Beşikçi iro disa 
hatiye gırtın fı dı zindane deye. 
Sfıce Wi bes rasti gotıne. Dıve em 
bı her awayi, lı hemfı deran xe
bateke waha bımeşinın kfı denge 
wi bıghejın hemfı keseki, bıra 
careka di ternama xelke cihane 
zambın kfı rejima nıjadperest ya 
Tırki çend dıjmıne rastiyeye. 
Dıve em kareki waha bımeşinın 
ku, hemfı keseki welatparez fı de
mokrat zanıbın wexta ew 
pıştgırtiya gelerne dıkın ne bı te
nene. 
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R&y.Şoreş 

DiRENiŞi SELAMLAMAK 

Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş u
luslar, mücadele sürecinde yer alan bü
yük başarıların yanında büyük katliam
ları ve tarihe mal olmuş büyük kahra
manlıkları da çeşitli etkinliklerle anarlar. 
Böylesi ulusal günler, bayramlarda, ya
pılmış haksızlıklar ve gösterilmiş olan 
kahramanlık ve başarılar bir kez daha 
gündeme gelir ve tepkiler bu noktada 
y~aşır, doruga ulaşırlar. 
Man'ın 21 'i, NEWROZ da Kürt halkı 

için böyle bir gündür. Bu büyük günde 
zorba Dehak'ın zalimli~nin yanında 
devrimci Kawa'nın cesareti ve Kürt hal
kının Dehak zorbasından kurtuluş sevin
ci de anılır ve yaşanır. Ve bu kez Ka
wa'nın parolası ateş, artık direniş ve 
başkaldırı sembolüdür. 

Ve bu kez Kürt halkı canlar sunuyor 
canların özgürlük habercisi NEWROZ'a. 

Protesto eylemlerinin arifesinde başla
yan bu NEWROZ'da her keslerden ve 
her şeylerden farldı olarak bir Kürt Kızı 
da haykırdı; "YAŞ AS IN NEWROZ" 
diye, alevler sarmaya başlarken bedeni
ni. 

İşkenceyi, baskıyı, zamansız ölümleri 
protesto etmek amacıyla Nusaybin'de 
başlayıp kısa sürede di~er yerleşim böl
gelerine sıçrayan ve başkaldırıya dönü
şen bu direniş zincirlerini selamlamak 
gerekti~ini düşünmüştti O. Kadınların, 
çocukların sömürgeci kurşunlara zıl
gıtla, taşla karşılık verirken "SERHIL
DAN JlY ANE" haykırışiarını selamla
mak gerekti~ini düşünmüştü. 
Adı ZEKlYE ALKAN dı bu kahraman 

Kürt kızının. "Nusaybin direnişini se
lamlamak gerekiyor" demişti arkadaş
larına. Bu yi~it devrimci Kürt kızı di~er 
bütün devrimci faalyitlerinde oldu~u 
gibi yine öncü olmak istemişti. Açlık 
grevlerinde, boykotlarda, forumlarda hep 
önde hep yi~itti. 

Bu eylemini gerçekleştirmek için 
NEWROZ'u seçti ZEKlYE. Ayrıca 
NEWROZ ateşinin en iyi insan vucu
duyla yakılaca~ını belirtirken şunları 
söyledi: "NEWROZ ateşi; artık çalı
çırpıyla yakılmaz. NEWROZ ateşi bun
dan böyle insan etiyle yakılmalı." 

Diyarbakırda, 21 Mart (NEWROZ) 
1990 tarihinde, üzerine tinerle karışık 
benzini dökerek kendini yakan ZEKlYE 

Berivan 

"YAŞ AS IN NEWROZ" diye haykırdı, 
kibriti çakarken. Yetişip söndüreme
sinler diye de tinerle karışık benzinle 
etrafına bir daire çizdi. Önceden hazır
lamış oldu~u pankartı çocuklara, ge
lece~in özgürlük savaşçtiarına teslim 
etmişti emanetini. Alevler bir anda sardı 
tüm bedenini ZEKlYE'nin. Yetişip 
söndürdüklerinde vucudunun yüzde sek
seni ikinci, üçüncü derecede yanmıştı. 
ZEKlYE, yo~n bakırnda oldu~ Anka
rada eylemini tamamladı. 

KAHRAMAN ! ! Gerçekten bu kav
ramı hak etmiş nadir insanlardan biridir 
ZEKlYE ALKAN. Yaşamını sunarak 
gerçekleştirdi~ bu eylemiyle tüm dünya
ya Kürt halkının haklı tepkilerinin nere
lere vardı~ını bir kez daha ilan etti. Öyle 
ya, kendini yakmaya başlayan bir halkın 
haklı istemlerine daha ne kadar kulaklar 
tıkanabil ecek. 

Basın, ZEKlYE'nin, Erzincanlı,zaza 
ve Alevi oldu~unu, kitap, sinema ve şiir 
sevgisini yazdı ama, bu 25 yaşındaki 
genç kızın, KA W A'nın mücadele meşa
lesini kaptı~ndan ise söz etmedi. 
Tıp Fakültesi ö~ncisi olan bu yi~it 

devrimci, bu eylemiyle, Kürt kadının 
baAımsızlık ve özgürlük mücadelesinde 
en ön saflarda yer alarak tarihe mal ola-
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ca~ını, Kürt halkının türkülerinde yaşa
yaca~ını, yeni do~acak çocuklara severek 
ismierinin verilece~ini ve şehitler verme 
gelene~nin sürece~i belgelıyor. 

Kürt kadını ulusal kimli~ine öylesine 
sahip çıkmıştır ki, basın, direnişler sıra
sında "Neden evlerinize gitmiyorsunuz" 
diyen sömürgeci işgal güçlerine Kürt er
keklerinin şöyle karşılık verdi~ini 

yazıyor: "Kadınlarımız bırakmıyorlar ki; 
nereye gidelim?" 

Bu, Kürt kadının ZEKlYE'nin şah
sında, ba~msızlık ve özgürlük mücade
lesinde bir adım daha atarak, gerçek yeri
ni aldı~ını gösteriyor. Nusaybin, Cizre, 
Silopi vs. direnişlerinde Kürt kadınları 
pasif kalmayı ret ederek bazan taş atarak, 
bazan da zılgıt çekerek direnişlerdeki yer
lerini aldılar. 

Başta Kürt kadınları olmak üzere, tüm 
mücadeleci unsurlar ve Kürt halkı ZEKİ
YE'ye ve mücadeledeki yerine sahip çık
malıdır. Eyleminin önem ve anlamına 
sahip çıkmak bir yurtseverlik görevidir. 
Mücadelemiz, ZEKlYE'nin eylemi ile 
bir adım daha atarak, ba~ımsızlık ve 
özgürlü~e do~ yükselmiştir. 

ZEKIYE görevini tamamladı. Bize 
düşen, O'nu her yıldönümünde sadece bir 
resirole anmak de~il, eyleminin içerik 
bakımından gösterdi~i farkı bilince çıka
rarak mücadeledeki gerçek yerine oturt
maktır. Bize düşen, O'nun yükseklerde 
dalgalandırdı~ı mücadele bayra~ım yere 
düşürmemek, Kürdistan da~larının doruk
larına taşıya bilmektir. 

Zekiyemize, Zekiyelerimize şan olsun, 
selam olsun. 
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Kürt KökenH Milletvekilierine 
Açık Mektup 

Yıllardır sömürgeci Türk 
devletinin, Kürt halkını inkar 
ve imha temelinde sürdürdügü 
terörün dayanılmaz boyutlara 
varması karşısında patlama 
noktasına gelen silahzız ve sa
vunmasız halkın kitlesel pro
testo ve eylemiere geçmesi üzeri
ne, Türk devleti ve hükümeti 
saldırganlıktan, cinayet ve zor
balıktan vazgeçecegi yerde, te
rör ve saldırının dozunu artırdı. 
İnsan haklarına, hukuk devle
tine ilişkin imzaladıgı uluslar
arası anlaşmaları bir yana 
iterek yürürlükte olan yasaları 
bile berteraf ederek, tam bir 
dagbaşı eşkıyalıgıyla Kürt hal
kını bastırmayı, sindirmeyi, 
sürmeyi ve katıetmeyi karar
laştırdı. Çıkardıgı 413 sayılı 

kararname ile zorbahgının 

sınırlarını Türkiye çerçeve
sinde genişleterek, basını, sen
dikaları, insan haklan kuru
luşlarını, ilerici ve devrimci 
yayın organlarını susturma 
yoluna gitti. Çıkarılan karar
name, adına layık tam da 
devletin bir terör estirme 
kararıdır. 

Devletin bu kararname ile 
terörün önüne geçmek istedigi 
tam bir yalan ve sahtekarlıktır. 
Nusaybin, Cizre, Midyat, İdil, 
Derik, Mazıdagı, Çınar, Diyar
bakır, Silvan, Lice, Hani, 
Kozluk, Siirt, Batman ve başka 
yerlerde kepenklerini kapatan 
esnaf, açlık grevi, boykot ve 
protesto yürüyüşü yapan genç
ler, Özel timlerin kurşun yag
muruna, taş ve sopayla karşılık 
veren çocuklar, gençler, analar 
ve hacılar terörist degil onlar, 
her türlü ulusal hakları, hatta 
insanca yaşama olanagı elin
den alınmış bizzat ordunun, 
Özel Umin, polisin ve korucu
nun terörüne hedef olan koca 
bir halktır. 

Bizzat terör, sürgün ve 
baskıların hedefi olan basının, 
dokunulmazlıkları kaldırıl

mak istenen milletvekillerinin, 
işçi sendikalarının, insan hak
lan kuruluşlarının, ısmail Be
şikçi gibi aydınların terörle ne 

ilgisi var? Oysa son kanun 
hükmündeki kararnamenin, 
Olaganüstü Hal Bölge Valisine 
ve diger devlet kuruluşlarına 
tam da bu kesim ve güçlere 
saidırma olanagı verdigi, onları 
susturmayı, sürgün etmeyi yada 
başka yollardan boyun egdir
meyi amaçladıgı açıktır. 

Bugüne kadar Kürt halkı fiilen 
düşman olarak kabul edilmiş ve 
en igrenç muaumelelere tabi 
tutulmuştu. Şimdi bu terörist 
kararnameyle, Kürt halkının 

bütünü hukuksal olarak da 
düşman tanımının içine alındı. 
Kürt halkı resmen de düşman 
ilan edildi. 
· Kürt halkına düşmanlık bu 
boyuta getirilmişken, varlık ve 
haysiyeti bu derece ayaklar 
altında çignenirken, bu milletin 
bir ferdi olarak her millet
vekilinin, politikacinin ve 
aydının bu politikanın sürdü
rücüsü ve destekçisi olan, Kürt 
halkım bogmakta milli muta
bakata varan iktidar ve muha
lefet partileriyle artık hiç bir 
bagının kalmadıgını, onursuz
luk zincirinden başka bir 
anlamı olmayan bu baglardan 
bir an önce kurtulmaktan başka 
bir yol olmadıgını düşünmesi 
gerekmezmi? Kürt milletinin 
çektigi acılar karşısında sizler 
hala bu partilerdeyken vicdanı
nız sızlamıyormu? ANAP'In, 
SHP'nin yada DYP'nin ölüm ve 
zulümden başka Kürt halkına 
bir şey vermediklerini görmek 
için daha ne gerekiyor? 

Bütün Kürt kökenli milletve
killeri olarak bu düşman 

partilerden ayrılıp, bir araya 
gelmekten, ortak bir gurup 
kurarak veya demokrat, ilerici 
çevrelerle, Kürt halkının onur
Inca yaşama kavgasında yer 
almaktan sizleri ne alıkoyu

yor? Kişisel çekişmeleriniz 

yada mahalli anlaşmazlıkla

nnız mı? Yüce bir ulusal dava 
karşısında bir hiç olan bu tür 
çekişme ve anlaşmazlıkları bir 
tarafa itecek medeni cesaret 
sizde yokmu? Onurlu, insanca 
bir yaşam, medeni cesarat 

konusunda bir Kürd'ün başka 
millette mensup bir insandan 
daha geri olmadıgını göster
menin zamanı gelmiş, geçiyor 
bile. 

Kürt halkı ciddi ve agır bir 
tehlikeyle karşı karşıyadır, 

Kürt halkı sizden görev ve so
rumluluk bekliyor. Yapacagınız 
tek şey, halkımıza yabancı ve 
ona düşman partilerden bir an 
önce aynimak ve parlamentoda 
bagımsız bir Kürt gurubu oluş
turarak halkın adil davasını 

savunmaktır. Tarihsel sorumlu
Iugun sizden bekledıgt budur. 
Kalın saglıcakla. 

Mayıs 1990 

Tevgera Rızganya Kürdistan 
(TEVGER) 

Yürütme Komitesi 

Kürt Sorunu.. 
(Baştaraft 12. sau[adaJ 

International" dan sorolmuş ve 
dogrulanmıştır. Redaksion) He
lena, konuşmasının sonunda 
Akademisyen Andrey Saharor 
un bütün devletlerin Kürdistana 
yardım çagnsım içeren mektu
bunu okudu. 

Benim SSCB de yaşıyan 

Kürtlere dair konuşmam büyük 
bir ilgi çekti. Çünkü orada bul u
nanların çogu ilk defa, ilk elden 
böyle bir bilgi alıyordu. 

Konferansta, Kürt demokratik 
hareketinin Asya ve Avrupadaki 
liderleri konuştular. 

Konferans bitiminde alınan 
kararlarda Kürtlerin yaşadıgı 
ülke hükümetlerine, Kürtlere za
limce davranmalanndan vaz
geçmeleri çagnsı yapıldı. A. Sa
harofun önerisi üzerine, Kürt 
sorununun görüşülmesi için 
Birleşmiş Milletierin özel bir o
turum yapması çagrısı kabul 
edildi. 
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"SlKI YÖNETİMDEN DE SlKI" 
( Baştarafı 1. sayfada) 

Türk tarihinin her döneminde kendini 
açıkça ortaya koyan durum, yani; Kürt 
meselesi konusunda birbirlerine sarılıp 
kenetlenen iktidar, muhalefet,basın ve 
ço~ Türk "aydın" çevrelerinin: "Vatan 
elden gidiyor, ülke bütünlü~ tehlikede
dir." sözleri ortalı~ kaplamış bulunu
yor. Kürt ulusal sorununa ilişkin poli
tikaları belirleyen ordu, Turgut Özal'ı 
devreye soktu. Sömürgeci ve işgalci 
Türk ordusuna göre durum "vahimdi" 
ve yeni tedbirler gerekiyordu. 

Herşeyi halk deste~inden yoksun bir 
iktidarla yapmak Özal'ın hem işini zor
laştmyor ve hemde işine gelmiyordu. 
Bu nedenle muhalefet partilerine bir 
"zirve" toplantısı ça~nsı yaptı. Ça~. 
babasının "kutsal" mirasına el dokundur
mama çabası içinde olan azgın Kürt düş
manı Erdal lnönü tarafından tereddütsüz 
kabul edildi. Özal'ın Çankayadaki varlı
~ını meşru kabul etmeyen ve bu nedenle 
elini sıkmama kararını daha önce kamu
oyuna ilan etmiş bulunan Demirel, ilk 
başta tavır belirlemekte zorluk çektigi 
imajını vermeye çalışmakta birlikte to
plantıda yerini almayı ihmal etmedi. 
"Devletin ülkesi ve millettiyle bölön
mez bütünlü~ü" söz konusuydu. Bay 
Demirel ve partisi için "ülke sorunları 
protokolden daha önemliydi" ve bay De
mirel'in "tutumu protokoler bir tutum
du." Yani yine "dün dündü, bugün de 
bugün." Yaşlı bir dansözü andıran 
bugünkü politik kişili~iyle Demirel 
"önlemlerin insan haklarına aykm olma
ması koşulunu" geveleme manavraları 
içerisinde Kürt halkına olan düşman
lı~ını bir nebze de olsa gizleyebilece~ini 
umuyordu. Daha önce söylenmiş büyük 
lafların mazeretleride yukardaki ge
rekçelerde gizliydi ve dolayısİyla Demi
rel'in eski müsteşarının elini sıkmasının 
öyle çok büyük bir mahzuru olmazdı. 
Demirel'in kaç yüzlü oldu~nü anlamak 
için bir hafta içinde söylediklerini bir 
araya getirip bakmak yeterliydi ama, 
anlaşılan o ki, yaşlı politikacı kendi 
halkında bu yetene~n bulunmadı~ından 
iyice emindi. 

Evet, Kürt halkını yeni yöntemlerle 
ve daha şiddetli baskılar altına almak, 
tümden susturmak amacını taşıyordu 
partilerarası 2 Nisan zirvesi. 3 saat 40 
dakika süren zirve toplantısının, basma 
yansıdı~ı kadarıyla bütünüyle, daha dog-

rusu bazı aynnularda mütabakatla sonuç
lanmadı~ anlaşılıyordu. Ancak, herkesin 
Kürt halkına karşı daha şiddetli baskılar 
konusunda ordu ile birlikte oldu~u. mev
cut sözde yasaların bütünüyle ortadan 
kaldırılması anlamına gelen yeni dü
zenlemeler konusunda görüş birli~i 
sa~landı~ı da gizlenemıyordu. Demirel: 
"daha ne istiyorsunuz, silah mı, moral 
mı istiyorsunuz? Verelim "diyordu. Ve 
basın: "sıra hükümette " manşetleri ile 
çı~lıklar atıyor, hükümetin bir an önce 
harekete geçmesini, Kürt halkını yeni 
katliamlardan geçirmesini kışkırtıyordu. 

Ordu, bazı ayrıntılardaki anlaşmazlık
lardan memnun de~ildi. Çünkü Özal'ın 
sunmuş oldu~u "tedbirler"deki kimi 
aynntılara sözde karşı çıkılmıştı. Kürt 
ve Kürt meselesi konusunda ilerici fi
kirler taşıyan milletvekilerinin dokunul
mazlıklarının kaldırılmasİ ve cezalandı
nlmalan, mecliste bekletilen idam ceza
lannın alelacele ele alınıp, idamların ger
çekleştirilmeleri gibi konular, sözde, sa
dece Özal' ın fıkrleri olarak kalıyordu. 
Demirel ve İnönü'nün bu gibi tedbirlere 
karşı çıkmaları onların insan haklarına 
saygılarından dolayı de~ildi kuşkusuz. 
Hayır, onlar şu anda aya~ kalkmış halk 
kitlelerinin devletin bu türden bir bar
barlı~ı karşısında gösterebilece~i tepki
nin hesabını yapUkları ve ondan kork
toklan için muhalefet şerhini koyuyor
lardı. Onlar iyi biliyorlar ki Kürt halkı
nın toplu bir direnişi karşısında, ne ted
bir ve önlemler nede top ve tüfekleriyle 
ordulan işe yaramıyacakur. Onlar Kürt 
halkının patlamaya hazır bir barut fıçısı 
durumuna gelmiş olmasından duydukları 
korku nedeniyle bazı sözde çekingeler 
koydular. 

Durumdan rahatsız olan ordu, Özal'ı 
ha bire sıkışurdı. Hazırlanmış recetenin 
tümüyle uygulamaya sokulması emri 
veriliyordu. Ordunun sivil uşakları ve 
çete başlan Özal, bu "tedbirleri" bakanlar 
kurulunda "kanun hükmünde kararname" 
olarak çıkarırtarken kendilerine verilmiş 
görevi yapıyorlardı. 
Basında "Güney Dogu zirvesi" başlıgı 

ile verilen bakanlar kurulu toplantısı, 9 
Nisanda Özal'ın başkanlıgında toplandı. 
Toplantı tümüyle göstermelikti. Bir 
hayvan sürüsünden farkı olmayan, adlan 
her türlü pisli~e bulaşmış bakanların 
nesineydi ki, tedbirleri tartışmak, fikir 
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belirtmek.. Hazır reçete önlerine kon
muş Onlara "evet" demek kalmıştı. 
Böylece ordunun hazırlamış ve onaya 
sunmuş oldu~u terör paketi bakanların 
imzasına sunulmuş, Kürt halkına karşı 
şimdiye kadar görülmemiş "yasal" bas
kılar getiren "kanun hükmünde karar
name" açıklanmış oldu. 

Kürt halkını tümden sindirmeyi 
amaçlayan bu kararnameye göre: "gerekli 
görülen kişiler sürgün e gönderilecek." 
Tabi bunun hududu yok, sadece "gerekli 
görünen "deniliyor. Az sayıdaki uşaklan 
dışında sömürgeci ve işgalci Türk devle
tinin Kürt halkını tümden düşman 
saydıgı herkesçe bilinen bir gerçek. Buna 
göre sürgün tehdidi Kürdistanda yaşayan 
Kürt halkını bir bütün olarak hedefliyor. 
Amaç Kürt halkını bir bütün olarak bas
kı altına almak ve ezmektir. Bu durum
da sürgün edilmek istenen Kürt halkıdır. 
Kürdistan boşaltılmak isteniyor açıkça. 
Kürdistan tarihi sürgün kavramına ya
bancı de~ildir. Kürt halkı buna benzer 
sömürgeci tasaruflarla daha önce de bir 
çok kere karşılaşmıştır. Başlan sıkıştık
ça, kürt halk hareketinden korkuya kapıi
dıkça sömürgeci devletler, sürgün sila
hına baş vurmuşlardır. 

Atalarının baş vurdukları ve fakat 
başaramadıkları Kürt halkını lç Anado
luya sürüp sömürgeci asimilasyon poli
tikalan ile eritmek, ulusal benligini tah
rip ve yok etmek bugün Özal yönetimi 
tarafından tekrar canlandırılmak isteni
yor. Bölgede çeşitli oyun ve provakas
yonlar tezgalayan kontr-gerilla, MlT, 
özel tim vb. açık ve gizli karanlık 
güçlerin, halkı göçe zorlama planları 
hemekadar birçok kürt köylüsünün yeri
ni terk etmesine neden olduysada onların 
istedikleri toplu bir göç olmadı. Böylece 
amaç edinen "tampon bölge" oluşturma 
planlan tam olarak gerçekleşemedi. Geti
rilen bu "yeni" sürgün kanunu ile bu 
yapılmaya çalışılmaktadır. 

Kararnamenin bir maddesinde; "ceza
lar, bölücüler için iki katına çıkarıla
cakur" deniliyor. Ordunun, sömürgeci 
Türk egemen güçlerinin bir kuklasından 
başka hiç bir misyonu ve niteligi bulun
mayan T.C mahkemeleri, varolan resmi 
ideolojinin savunucuları olduklarından, 
nazariarında zaten her "Kördüm" diyen 
suçludur ve cezalandınlmalıdır. Durum 
böyle olunca da Kürt yutseverlerini ceza 
yagmuruna tutmak için havadan sudan 
bahaneler uydurarak, zalim işkenceler 
altında zorla imzatatılan ifadelere dayalı 
olarak zaten en yüksek cezalar verilmek
tedir. Bu yeni düzenlemeyle, artık, iş 
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tamamıyle çıgınndan çıkarılmak isten
mekte, keyfi ceza tehditleriyle Kürt hal
kı çok daha acımasız baskılar altına alın
mak istenmektedir. 

Diger yandan, agır cezalar verilen 
kişilerin itiraflarda bulunarak arkadaşları
nı ele vermelerini saglamayı amaçlayan 
"pişmanlık yasası" nın gerektigi gibi 
işlev görmemesi, bu konunun yeniden 
ele alınmasına neden olmuş, yeni karar
name ile "itirafçılara ceza indirimi" 
yanında "para ödülü" de gündeme getiril
miştir. 

Kararnamenin getirmiş oldugu kısıt
lamalardan biri de, basın üzerinde varo
lan baskının çok daha ileri bir boyut ka
zanması olmuştur. 

Bir ülkenin demokratik olup olmadı
gına bakmak için, o ülkedeki basının 
durumunu bilmek önemlidir. Her şeyden 
önce şunu belirtelim ki, Türkiye Cum
huriyeti tarihinde basın hiç bir dönem 
özgür olmamıştır. Zaman zaman kanun
lar zorlanmış ve bazı ilerici, demokrat 
içerikli gazete ve dergiler çıka bilmiş ise 
de bu, zorlu mücadeler sonucu, agır bas
kı ve cezalar gögüslenerek olmuştur ve 
hiç bir zaman uzun erimli olamamıştır. 

Tükiyede gerçekleşen askeri darbeler 
incelendiginde görülecektir ki, ilk işleri 
basınla ugTaşmak olmuştur. Demokratik 
ve sol içerikli tüm basın kapılarına 
mühürler vurulurken, sorumluları hak
kında agır cezalar istenmiş ve veril
miştir. Kapabtmayan dergi ve gazeteler 
ise, çok yogun sansür tehdidi albnda 
çıkabilmişlerdir. 

Türkiyede basın, yıllarca, "Kürt" keli
mesinin satırları arasında geçmemesine 
son derece özen göstermiştir. Ancak, 
beli bir dönem sonra, her nedense bu 
sözcük çok yogun bir biçimde renkli 
basının manşetlerinden inmedi. Basının 
bunu kendi "özgür" iradesi ile yap
madıgı, gazete sahiplerinin zaman za
man kendi açıklamaları ile beli ol
muştur. Çünkü birçok yalan ve düzme
cenin defalarca açıga çıkması, gazete sa
hiplerini ve kimi sorumlularını bazı 
açıklamalar yapmaya zorluyordu. "Bun
lar MIT'in gönderdikleri haberlerdi" 
deyip sorumluluktan sıyrılmak isteyen 
basının, özrü kabahalinden büyüklü. 
Böylece burjuva basınının MIT ta
rafından yönlendirildigi gerçegi apaçık 
ortadaydı. 

Tüm bu sıkı uygulamalar yanında, 
Türkiye genelinde ve özellikle Kürdis
tan'da yasalar zorlanarak, ilerici, demok
rat, sosyalist dergi ve gazeteler çıkmaya 
başladı. Bunların çogu genel olarak 

Türkiyenin içinde bulundugu duruma 
dikkat çekerlerken, Kürdistan sorunlarını 
dile getirmeye çalışan Medya Güneşi, 
Deng gibi yurtsever Kürt dergilerine, 
Kürt halk kitleleri tarafından yogun bir 
biçimde sahip çıkılıyordu. 

Oluşmuş somut durum, artık, Türk 
ordusunun ve egemen güçlerinin işine 
gelecek gibi degildi. Onların yapbkları 
birçok pravakasyon ve kışkırtma, çıkar
dıkları birçok gizli belge (ki bunların 
büyük bir kısmı Kürt ulusal varlıgını 
yoketme amaçlıdır) ilerici basın ta
rafından elde ediliyor, kitlelere duyııru
luyordu. Hakkari yöresinde gerçek
leştirdikleri bazı katliamlar basında açık 
bir biçimde yer aldı. Bu durum, özel
likle, orduyu tedirgin ediyor ve onların 
her istediklerini yapmalarına engel olu
yordu. Bu önlenmeliydi. 

Sansür olayı hem yurt içinde ve hem 
de yurt dışında iyi karşılanmıyor. Zaten 
basının Türkiyede agır baskılar albnda 
oldugu, bu durumun uluslararası demok
ratik kuruluşlarca defalarca protesto edil
.digi bilinmektedir. Basma öyle bir çare 
getirilmeliydi ki "sansür" adı geçmeme
liydi, bunun yogun bir tepki toplanacagı 
hesaplanıyordu. 

Kararnamenin basın ile ilgili 
bölümünde sansür kavramı geçmemiştir. 
Bunun yerine şöyle denilmiştir: "Bölge
deki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya 
gerçek dışı haber ve yorumlar yapmak 
suretiyle bölgedeki kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulmasını veya bölge halkının 
heyecanlanmasını, yahut güvenlik kuv
vetlerinin görevlerini geregi gibi yerine 
getirmelerini engelleyecek şekilde yayın
lanan her türlü basılmış eser hakkında, 
bunların bölge dışında basılmış olup ol
madıgına bakılmaksızın, olaganüstü hal 
bölge valiliginin teklifi üzerine içişleri 
bakanı'nca yukarıda belirtilen tedbirleri 
almak, gerekliginde bunları basan mat
haayı kapatmak." 

Hükümet çevreleri, basma getirilen bu 
kısıtlamaların "sansür" odugunu söyle
yeniere şöyle karşılık veriyorlar: "Hayır 
bu sansür degildir." Fakat ayni hüküme
tin içişleri bakanı Abdulkadir Aksu: " 
getirdigirniz önlemler uygulanıyor. Duy
duk ki bir matbaa basbgı bir dergiyi 
artık basmayacak, hassaydı kapatırdık" 
açıklamasında bulunabiliyor. Aslında 
getirilen "önlemlerin" sansürden çok 
daha kaba ve sert oldugunu kendi agzıyla 
itiraf ediyor. Kürt meselesi konusunda 
devletle hemfıkir olan Hürriyet gazetesi
nin köşe yazarı Oktay Ekşi bu konu ile 
ilgili şöyle diyor: " ... 0 yüzden bazı 
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düşüncelerine ( Özal'ın ) kablma olanagı 
· yok. örnegin getirilen önlemlerin 
basınımıza sansür uygulama anlamına 
gelmedigi yolundaki sözler, aslında 
sansürden daha vahim bir önlernin uygu
lanmak istendigi gerçegini örtmeyi 
amaçlıyor." Bazan Oktay Ekşiler bile 
gerçegi söylemek zorunda kalıyorlar. 

Basma getirilen bu "kısıtlamalar" ne
ticesinde arbk, sol ve ilerici basının 
yaşama olanakları tümden ortadan 
kaldırılmıştır. Geri kalanların ise mat
baalarının açık kalmasını saglamak için 
bütünüyle ve eskisinden daha fazla devlet 
agzıyla konuşacakları şüphesizdir. 

Bu kanun hükmünde kararname 
halkımıza çektirilen baskı ve zulmün 
daha da yogunlaşarak devam edecegini 
gösteriyor. Kendi koydukları kanun ve 
anayasaları dahi tanımayan, sözüm ona 
"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
diye oluşturulan TBMM'ni sadece ordu
nun sundugu eeceteleri onaylama kurulu
na çeviren sömürgeci devlet, dünya ge
nelini saran bugünkü yumuşama or
tamını görmezlikten geliyor. Onların, 
Kürt sorununun çözümünü beli bazı 
kültürel haklar çerçevesinde ve legal par
tilerle düşleyen çevreleri bir kez daha 
şaşırbkları görülüyor. 

Yüzyıllardır çile çeken halkımızın, 
getirilen bu yeni uygulamalar karşısında 
sogukkanlılıgını koruyarak, kararlı bir 
şekilde yeni eylem türlerini yaratacagı 
bugünden görülmüştür. Kürdistan'ın 

birçok yerinde başiablan "gazete okuma
ma" eylemi, yeni ve anlamlı bir protesto 
biçimidir. Bu tür eylemler kitlelerin bi
linçlenmesine etkide bulunuyor ve hız 
kabyorlar. Bu ve benzer eylemler tarihi
mizde yenidir. Nasılki ilk kepeng kapat
ma eylemleri karşısında "ülkemizde de
mokrasi vardır, isteyen dükanını açar 
istemeyen açmaz" diyen hükümet 
çevreleri, yogunlaşan bu eylemler 
karşısında kudurganlaşarak Batmanda 
halkın kapalı dökaniarına saldırdılarsa, 

yogunlaşan her eylem onları tedirgin e
decektir. 

Görülüyorki artık, getirilen her yeni 
baskı metoduna karşı, yeni eylem türleri 
bulunuyor. Yurt içinde getirilen bu yeni 
baskı metodlarına karşı çeşitli anlamlı 

eylemler yogunlaşarak sürüyorsa, yurt 
dışında bulunan her yurtsever Kördün bu 
eylemlerle dayanışma içinde olması, 
bunu kendi pratik çalışmaları ile ispatla
ması görev olarak duruyor. 
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ReyaŞoreş 12 

BU yazı 4 Mart 1990 tarihli 'Moskova News" adh dergi'nin 9 (503) numaralı sayısından 
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KURT SORUNUNUN 

Kürt sorunu Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birligi Komünist 
Partisinin Ulusal sorun platfor
munda acil sorunlar arasında 
yer aldı. SSCB'inde Kürt pro
bleminin esas kaynaklan neler
dir? Onun çözümü için atılacak 
ilk adımlar nelerdir? Zoraki 
sürgünü yaşamış, çok büyük 
acılar çekmiş bu halka nasıl 
yardım edilebilir? 

Bunun üzerine Sovyet Sosyal
ist Kazakistan Cumhuriyeti Bi
lim akademisi üyesi, akademi
syen prof. Nadır Nadırof ile 
"Moskova News" muhabiri Alek
sandır Mineyef görüştü. 

- Bu 1948 yılında oldu. Beni 
komutan çagırdı: "Yazdın mı?" 
diye sordu. Gerçekten bana mal
um bütün mevkilere-hatta Sta
lin'e bile- tahsilime devam etme 
müsadesi için yazmıştım. İşte 
komutanlıga cevap gelmişti: 
Başkentten başka yerlerde 
ögrenım yapmam için giriş Im
tihanını vermem kaydiyla 
müsade edilmişti. O zamanlarda 
Kazakistanda başkentten başka 
bir tek ögrenim yeri vardı. 
Kızılardin egitim enstitüsü. İlk 
defa "özel köy"ümüz dışında bir 
yere gittim. "ÖZel köyler" 1938 
yılında Kürtler ön kafkasyadan 
yük trenleriyle Kazakistan step
lerine getirildiklerinde ortaya 
çıkmışlardı. 

- Azerbeycan Cumhuryetinin 
karanyla 1923 yılında "Kür
distan bölgesi" kurulmuştu ... 

- Kısa bir müddet sonra onu 
Kürt ulusal otomomi bölgesine 
çevirdiler. bunun merkezi de 
Laçin şehriydi. Otonomi bölgesi 
şu mıntıkalardan oluşuyordu: 
Laçin, Zangelan, Kelbacar ve 
Kürtlerin en yogun bir şekilde 
yaşadıgı Kubaitin di. İlk hükü
metin başkanlıgını Gusi Haciyef 
yaptı. Kürtçe olarak "Sovyet 
Kürdistanı" gazetesi çıkarılı
yordu, düzenli bir şekilde radyo 
yayını yapılıyordu, okul kita
plan basılıyor, politik ve edebi 
kitaplar yayınlanıyordu. Şuşede 
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kürt egitim enstitüsü açılmıştı... 
30. yıllarda bütün bunlar hiç bir 
resmi açıklama olmaksızın or
tadan kaldınldı. Bundan sonra 
38 yıllannda Azerbeycan ve Er
menistan'dan, 38. yılındada 
Gürcistan'dan Kürtlerin kitlesel 
sürgünü başladı. Yetişkin erkek
ler digerlerinden ayırtılmışti ve 
bunların kaderleri şu ana kadar 
ögrenilmedi. 

- Şimdiki Kürtlerin sayısı ne 
kadardır? 

- Dünyada 25 milyonun 
üzerinde Kürt vardır. Genel ola
rak Türkiye, İran, Irak ve Su
riye'de - xvı yüzyıla kadar Kür
distan olarak bilinen ülkenin 
topraklan- üzerinde yaşamak
tadırlar. 

SSCB'nde ne kadar Kürd'ün 
yaşadıgını söylemek zordur. 
1989 yılı nüfus sayımına göre 
152 bin kadardır. Fakat bizim 
300 bini aştıgımızı söylememiz 
için sebep vardır. Mesela Kaza
kıstanda Kürt köylerinin yan
sından çogu Türk ve Azeri ola
rak kayd edilmişlerdir. Yıllar 
boyu Kürtlerin ulusal kültür 
merkezlerinden yoksun olma
lan pekçok Kürdün asimile ol
masına sebep olmuştur. 

- Şimdi SSCB'de Kürtçe yayın 
var mı? 

- Erivanda "Reya Taze" gazetesi 
- Ermenistan komünist Partisi 
M.K'si, Yüksek Meclisi ve Ba
kanlar Kurulu yayın organı ola
rak çıkmaktadır.- Ermenistan 
radyosunda düzenli Kürtçe yayın 
yapılmaktadır. Ermenistan ya
zarlar birligı bünyesinde Kürt 
yazarlan bölümü vardır. Erme
nistan'da Kürt yazarlannın e
serleri basılmaktadır. Sovyet 
Sosyalist Ermenistan Cumhu
riyeti bilim akademisi Dogu bi
limleri enstitüsünde Kürdoloji 
bölümü vardır. 

Bugün Sovyetler birliginde Er
menistan Kürt kültürünün tek 
sıgınagı olmuştur. Yakın bir ta
rihe kadar burada 60 bin Kürt 
yaşamaktaydı. Maalesef Nagor-

no Karabag bölgesi yüzünden 
çıkan trajik olaylar Kürtler için 
de bir trajediye dönüştü. 

- Eylül ayında Moskovada Sov
yet Kürtleri cemiyetinin kongre
si yapıldı. Cemiyetin program 
hedeflerini açıklayabilir misin
iz? 

-En önemlisi Otonaminin ye
niden kurulmasıdır. Bu yolda ilk 
adım olarak Kürt milli kültü
rünün, geleneklerinin ve dilinin 
yeniden dirilişidir. Kürtler, uzun 
yıllar süren milli baskının tesi
rini üzerlerinden atabilmelidirl
er. Aynı zamanda Kürtlerin ulu
sal bilinç sevyesinin yüksel
mesini, insani kiymetiere deger 
verme ve diger halkiara saygı 
duymalan paralel olmalıdır. ( Ki 
Kürtler onlarla birlikte trajik 
yıllar yaşadılar.) 

- Kürt sorunu Güney-Batı Asya 
ülkelerinde de trajik bir tarihe 
sahiptir. Kürt sorununun çözü
mü uluslararası bir önem taşı
maktadır. Siz geçenlerde Paris
teki uluslararası toplantıya Sov
yet delegasyonunun safında, 
Sovyet Kürtlerinin temsilcisi ol
arak katıldınız. Konferans nasıl 
geçti? 

-Konferans, Fransız Cumhur
başkanının eşi bayan Damella 
Mitterand ve Paris Kürt en
stitüsünün başkanı Kendal Ne
zan' ın çabalan sonucunda orga
nize edildi. Konferansın amacı, 
Kürt kültürünün korunması ve 
tarihinin incelenmesidır. 

Sovyet delegasyonu adına Hele
na Bonner Saharof konuştu. 
Konuşmasında 50-60 yılları 
arasında Irak Kürdistanında 
yaptıgı çalışmalan, Kürtlerin bu 
ülkedeki durumunu ve Irak 
yönetimi tarafından Kürtlere uy
gulanan katliamlan anlattı. 16-
17 Mart 1988 yılında Halepçede 
5000 Kürt, kimyasal silahlar ku
lanılarak katledilmişti. ( Bu bil
giler gazetenin redaksiyonu ta
rafından " Amnesti 

tDevamı 9. sayfada) 
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