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DENG

Merhaba, .
Yogun ve hareketli ger;en bir secim sürecl sonunda, siz degerli okurlaflmlzla birlikte olmantn mutlulugunu va!

§tyoru~.
Degerli okuttsruruz,
Bugün Türkiye'nin gündeminde bir hükümet olu§turma r;all§malafl var. Ancak bu hükümet o/u§turma r;afl§ma

laft s/~astnda sürekli ~n plana r;/kan ve kendini Türkiye, Kürdistan've Dünya kamuoyu"a dayatan bir Kürt sotunu-
nun oldu(Junu resmi r;evreler bile kabul etmek zorunda kallyorlar. '

DYP ve SHP arastnda yaplfan hükümet olu§turma r;all§malafl boyunca taraflar arasmda agtrlikll o/arak görü§ü-
len konu "Kürt sorunuydu. • ' ) ,

Elbette ki, bizim bu görü§meler sonucunda Kürt ha/kl. ar;lstndan r;ok önemli ilerlemeler olabilecegi gibi bir
beklentimiz yoktu. Bu konuda daha ser;im/er oncesinde;böy/esi bek/entiler icine girip SHP He secim "itti/akl" 6Iu§
tursn HEP'lilerin de haya/ kmk/rgma ugram/§ olma/art gere klr.

Her zaman oldugu gibi Kürtler sözkonusu olunca tüm devlet partileri nemen mutabakata venyoner. Yine aym
durumla kar§1 kar§tyaYlz. SHP, TC'nin r;lkarlan baklmtndan Kürt sorununa yak/a§lmmr DYP'ye äe kabu/ ettirqi. Oy
sa biz Kürt/er ag/stndan SHP'nin r;özüm onerüen ve programl statükonun korunmes: demektir.

Gün/erdir yapl/an görü§meler son,ucunda Kürt sorunuyla ilgili gözüm önerileri yine r;özümsüzlük dayat/yor.
DYP ve SHP'nin Kürt sorunuy/a Hgi/i protoko/ü baktn ne/eri dayatwor ve korunmesim istiyor.

Yaplfan görü§me/er sonucunda 4 teme/ Hke benimsendi. Bu dört teme/ i/ke suntera«.
1- Türkiye uniter bir devlettir.
2- Resmi dil Türkr;edir.
3- Milli smutsr tartl§//amaz.
4- Olkenin bayragl tektir. I.

Baylartmlz, Cumhuriyetin olu§umundan.bugüne resmi ideolojinin omurqesuu otusturen bu Hkeleri sensuze ka
dar koruyamayacak/artntn farkmda olacaklar ki, kendilerine ne/es aldlfmas/ anlamtnda bakm biz Kürtlere ne iyilik
ler dü§ünüyorlar.

"- KORT KiMLiG;: iki parti Güneyd9gu'da ya§aya~ vatanda§larm etnik kimliklerini serbestr;s beyan etmelerini
saglayacak bir serbestiyetin getirilmesi konusunä« anla§tllar. "

Ahla§lfan konuya bakm. 'Sizler bunce yüd« Kürt kimligini inkar etmekle ba§tnlZI kuma gömmü§tünüz. Artlk bu
yalanlaft dünya aleme yurtturamtya~gmlzm farkmdasmlz. Ancak, r;özüm ön~rilefiniz sizin iyi niyetli olmayl§m/Zln
ar;lk göstergesidir. . "

N_ KORTeE GAZETE: Bölgedeki vsisndssisr, Kürtr;eyi serbestr;e konu§abilecek. Bu yeni politika ile bö/gede
'Kürtr;e gazete glkanlmasl, kitap yaymlanmas/, kaset ve p/ak yapllmasl sensest btraktlacak; ancak Kürtr;e yay/n ya
pan radyo ve televizyona izin verilmeyecek:"

i§te egemenlerin tlkanan politika/arma netes aldtrma ve rahatlama manevra/arma yeni bir örnek. Bsyienanz
Kürtr;e konu§maYI bunca baskrcl uygulama ve yasalara ragmen önleyemeyeceklerinin nihayet farkma varml§lar.
Sözde Kürt halkma yeni h'aklar veriyorlar. Biz Kürtr;e gazete ve dergi r;lkarrnaYI, sizin yasa ve sömürgeci uygula
malanmza ragmen zaten YI/lardlf ba§anyla sürdürüyoruz.

N_ KORUCULUGA SON: Köy Koruculugu Sistemi yeniden gözden ge.r;irilecek, belli bir süre iqinde bundan vaz
ger;ilecek. Ancak' bunun yerine bölgede Kif Polisi adl altmda yeni bir güvenlik birimi olu§turu/acak. "
. Yukaftd~ki paragraftan da an/a§llacagl gibi devlet, üzerimize daha sert än/emlerle gelmenin hazlflgr. i<;inde.
Tam ECEVIT'in önerdigi gibi bir güvenlik sistemi. . •

Bu tür yenilikler, gözboyamadan 've kamuoyunu oyalamadan öte olmayan §eylerdir. Egemenler 4 temel ilkele-
'ri ile Kürt halkml baskl va sömurü kiskacmda tutmakta kararlldtrlar'.

Ancak §uras/ iyi bi/inme/edir ki, Kürt halkl Ylilardlf sürdürdügü hakll mücadelesine kararll bir §ekilde devam
edecek ve artlk dünya kamuoyu tarafmdan kabul edilen me§ru haklartna ve özgür(ügüne kavu§acakttr.

Degerli DENG okurlarl; .
. Bildiginiz gibi Dergimlzin dagltJmml 1. saYldan bed kendi olanaklaftmlz/a gerr;ekle§tirdik. Yani Bürolartmlz ve

siz fedakar' okurlaflmlz aracJllgtyla kitle/ere u/a§tlk. Böylesi bir yöntf!mi e/bette ki biz istemedik. Ko§u/lar bizi zorla
dl. Egemen gügler DENG'i kitlelere ula§maktan allkoymak ir;in her türlü y6ntemi denediler. Ancak, DENG'in kitle
ler ir;erisinde yer edinmesini ve m~§rutiyet kazanmastnl enge/leyemediler.

Bu saYlmlzdan itibaren Dergimizin dagltJmlnJ "Bir/e§ik Basm Dagltlm" §irketi araclltgtyla gerr;ekle§tirecegiz.
Bundan Myle DENG Dergisi'ni tüm bayilerde bulabilirsiniz. Dag/tJm §irketinizin ko§u/lanntnl ve periyodik r;lkl§1
dikkate alarak, 17. saYlmlzdan itibaren her aym 1'inde siz/erle birlikte olmaYI planladlk. Bu r;abalaflmlza katk,lan
nlZI bekliyoruz.

Halklmlzla bütünle§me ve kittelerle kucakla§ma politikamlz gun ger;tikge boyutlamyor. Bu gaba/anmlz, yeni
Büro/artmlzm ar;ilmastyla daha da hlzlamyor. Diyarbaklf, Ankara, izmir,. Van ve Mersin Bürolartmlzdan sonra Ag"
Büromuz da ar;lldl.

Haz"ligml yaptlglmlz yeni bürolarla birJikte, 1Ocak 1992'de 17. saYlmlzda bulu§mak difegiyle saygtfar, sevgiler.

DENG'den SUNU
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etmenin somut göstergelerin
den biri oldu Kürdistan'da tüm
düzen partilerinin tabamndan ko
p~§ olurken, HEP'e eiddi bir yö
nelim oldugunu kamuoyu yakm
dan gözlüyordu. Düzen partileri,
.tabanlanndaki erimeyi farkettik
leri ic;:inHEP'i elbirligiyle secirne
sokmadnar, onu SHP'ye enteg
re etmenin yolunu, HEP Merkez
Yürütr:nesi ar~elhgl~a buldular.

Seclme, HEP entegrasyonu
nun Türklye demokrasi güc;:lerini
,ve Kürdistan halklnt §8§klna c;:e-
, vi~digi bir ortam~a gidildi. .

HEP'ln kimi duyarh üyeleri
bu entegrasyona kar§1C;:Iktl,ba
glmslz adaylarla seclrne katilma
YI savundular. Derqimlzln de sa
vunduöu bu dogru tavn benim
seyen HEP'li üyeler seclrne ba
glmslz aday olarak kanlduar.

• HEP' in bir kesimi de SHP enteg- •
rasyonunu bir seeim ittifakl ola
rak degerlendirip SHP semstve
si altmda seelme girdiler. Temel
iddialan, 21 Ekim'd~ grup kur
rnus olarak HEP' e ' dönmekti.
HEP tabanmdan oy isterlerken,
Kürt halkmdan, demokrasi gü<;le
rinden destek bek1erlerken bu ld
diaYI israrla savunuyor, HEP'Ii
baglmslz, adaylartn bölücülük
yaptudanru söylüyorlardi,

Se"9imsüreei, Türklye ve Kür-

bir dönem Ki,jrdistan'da dörtna
la devam ettirildi. Terör ve bölü
eülük gerekc;e gösterilerek 'Kürt
halkl bir bütün olarak ve tüm
parcalanyta potansiyel suclu
ilan edildi. Saldirqanhk politikala
n Kürdistan!1n diger parcalanna
dek uzatuarak halkmuz katllam
'lardan gec;irildi. Devletin, Kürdis
tan'da boyutlandlrdlgl bu devlet
terörünün yarusira Korueuluk
Sistemi -Teritorial Savunma Yön
temi- ile Kürdü Kürde kirdurna
operasyonlan tuzla sürdürüldü.

Tüm taslzan uygulamalar,
dünyamn gözleri önünde ve sö
zümona demokrasi adma uygu
lamyordu. Doksan bin korueu
ise "Kürt halkmm devlet politika
lanni benimsedigi" yolunda kamt
olarak gösteriliyordu.

Oysa gerc;:ek hic;:de devletin
savladlgl gibi deglldL Uygulanan
baski politikalan, Kürdtstan'm
tüm pa~c;:alartndaboyutlanan öz
gürlük ve demokrasi mücadele
si, ulustararasi diplomasi alanm
da baslatuan ulusal hak arama
cabalan, Kürt, halkmm düzenden
sogumaslna,' ondan kopus süre
eine girmesine neden olmustu
Haikin Emek Partisi'nin, cok eid
di bir calrsma yapmadlgl halde
kisa sürede Kürt halkt tarafmdan
benimsenmesi, bu kopusu ifade

•• •
UZERINE

, '
2

20 Ekim 1991 Erken Genel
Secirnlerl, Tür,kiye ve Kurdistan
haiklan ve demokrasi acismdan
bircok yönüyle önemli dersler (_fl
kantrnast gereken bir dönemin
ifadesi oIarak degerlendirilmelidir, '

12 Eylül Faslst Cuntasi Türki
ye ve Kürdistan halklanna baski,
zulüm ve i§kenee, reva gördü,
Yaptlrdlgl 1982 Anayasasi, halk
larm hakh istemlerini baslo altma
aldr, Cunta ve yerlne blraktlgl
ANAP'h hükümetler, onun sivil
bir uzannsi olarak siyaset sahne
sinde 8 yllhk bir baski dönemlne
lmzalarau atnlar,

ANAP hükümetleri, devrimei,
demokrat, lIeriei, yurtsever in
sani ara baski yapmak1a yetinme
di; enflasyonist politikalarla' tüm
ernekel YllJlnlan canmdan bezdir-

., di. Emek«;ilerin sann alma güqle- .
ri, % 70'Iere varan enflasyon kar
srsmda giderek eridi, ekrnek as
lanm agzlndan mtdeslne indl, AC;-.'
hk, yoksulluk, ahlak yozlasmasi
kitleleri bir veba gibi sardi

Cuntamn ba§lattlgl Kürt halkl
na yönelik baski, lskence, kmrn
polltlkalan gün gec;tlkc;e hlzlandl
nldl. Cuntamn faslzan yasalan,
Anayasasi da rafa kaldmlarak
Olaganüstü Hai Yönetimleri Kür
distan'da devreye sokuldu. Dag
yasalarmm bile uyga'rca kaldlgl

. ,

SE(;IM SONU<;LARI

, OLAYLAR ve GÖRÜSLER

A. CiHAN
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ÖZAl Hükümetleri, rnecliste
ki c;ogunluklannl sürekli kilrnak
ic;inbarajlar sistemini koydu Kü
cük bir yüzdelik farkryta bir part i

. mecliste c;ogunlugu alabilirken,
diger partilerin grup kurmalan
da güc;le~ebilir. Türkiye barajt
olan % 10, segilebilmek ic;inzorun
ludur -.Ancaktüm seclrn c;evrelerin
de bu yüzdeligin iki katmi dahi tut-'
tursamz, her bölgede ~ 19,9oy al
saruz, mecllse tek bir milletyekili
sokmaruz mümkün oImayabilir .

Bu durum baglrnslz adaylar
lcln daha da c;etindir. Onlar,
aday olduklan bölgenin % 20,
25 gibi yüksek barajlanyla karst
kar§lyaydllar. Birc;ok yerde, ba
glmslz secilebilrnek ic;in 50.000'e
varan oy almak gerekiyor .. Hat
ta, böigeiere göre bu rakamm
asnmasi da gerekebilir.

. Böylesi yüksek bir oy oram,
sec;mende belirgin bir yarglYI pe
§inen geli§tiriyor: "Baglmslz mil
letvekili segilemez." Bu kaygldan
dir ki, baglmslz milletvekili ~day
lanna verilebilecek oylar, bO§8
gitme kavglslyla düzen partileri
ne kolavr.a dönebiliyor ..

12 Ey/ürü izleyen 11 ytlda
Kürdistan'da önemli

siyasal de(ji§imler oldu.

Küc;ük burjuva radikalizmi
belJi bir süre

kitlelerin, siyasal gruplarin
sempatisini topledt.

Sagl/klf bir dünya görü§ü
c;evresinde örgütlenememi§
grupc;uklar ya, tümüyle
c;özü/üp dag!ldl, ya da

etki stemm yitirdi.

Bagllnslz, Kürdistani politika
lar onlarca yll baski altmda tutul
du, yasaklandi,' 20 Ekim Erken
Genel Segimleri, bu politikalarm
halka götürülmesinin önüne de

• set c;ekmek amaClnl güdüyordu. ,
HEp·i seclme sokrnamak, uiusla
rarasi boyutta tartisuan Kürt so
rununun seclm meydanlanna gö
türülmesinl, kitlelerin öriünde tar
nsumasim engellemenin bir yo
luydu. Ne var ki, bU engeller, ba
glmslz adaylann Kürt sorununu, ~
Kürt halkirun önünde, Kürt diliyle
tartismasma, yüksek sesle ifade
etmesine engel olarnadr ECE
ViTe, YILMAZ'a, iNÖNÜ'ye, DE
MiREL'e ve TÜRKE~'e ragmen
ve yasal eng_ellereinat Kürt soru
nu meydan meydan, kahvehane
kahvehane, ev ev tartrsild!

Baglmslz adaylann gözettigi
bu birinci hedete ula§llml§,. bu
anlamda zafer kazarnlrmsur,

Birc;ok okurumuz, baglmslz
politikalar ve bunun somut ifade
si olan baglmslz adaylarla secl
me girmenin aS11hedefinin, bu
politikalann halka götürülmes~oi
dugunu düsünrneden, milletveki-

. Ii segilmi~ olmaya bakryorlar. EI
bette milletvekili secllrnek de
önernlidir. Bunun önemini kimse
yadsiyarnaz. Ne var ki, dogru
politikalarm her zaman verimli
sonuclar almasi rnürnkün olma
yabilir. Dogru politikayla verim
li sonuelar almak biraz da so
mut sosyal kosullara baghdlr.
Bu ko§ullar, sonuc; almaYI gü<;
le§tirecek nitelikteyse, sonuc;
almak zorla§acaktlr. 20 E~im
Erken Genel Sec;imleri'nin so
mut ko§ullan, se<;im sürecinde
buna ~klenen yeni ko§ullar da
dü§ünülürse, baglmslz adayla-. .
nn segilmesinin güc;lükleri anla-
§lIacaktlr.

·Düzene kar§rym/§ gibi
görünen kirnt güc;ler de
tercihlerini düzenden,
düzen partilerinden,
uzla§m_adanyana

kulland/lar. .
Devletc;i SHP' nin
desteklenmesi ic;in
her tür güc;lerini
seferber ettiler.

distan tarihinde e~i görülmemi§'
bir ilgiyle kar§llandl. Kamuoyu,
baglmslz adaylann bu baski or
tarrunda c;e~itli güc;lüklerle, en
gellerle kar§lla§Jp secim kam
panyalanru yanda buakarak
adayhktan c;ekileceklerini düsü
nüyordu. Cünkü, .seclrn .öncesl,
özellßde' "korkuyu hep birlikte ye
necegiz" diyen HEP'li kimi millet
vekili adaylan ve SHP entegras
yonunu alkl§larla karsilayanlar
tarafmdan korku üretilrnlstl, Nite
kim sec;imin'ilk günlerinde kam
panyalar korkunun arnansiz bas
klSI altmda sürdü. Baglmslz
adaylar polis, Mit 've kimi tehdit
odaklannca baski altma altnmak
istendi. Ancak gözdaglan, tehdit
ler, karakollara cekilmeler para
etmedi. Halkirruz, bu yürekll glkl
~a fizlk olarak kattldl. Üstündeki
ölü topraquu atip, Kürdistani po
litikalan kitlelerin önüne getiren'
baglmslz adaylann cevreslnde
bir sevgi cernberi olusturdu On
lann mitlng ve toplantuanna yük
sek bir ilgi gösterdi. Agn, Diyar
bakir, vb. iIIerde baglmslz aday
lann mitingleri birer kitle gösterl
sine, birer politik sölene dönüs
tü. Halk üstündeki korkuyu atn,
Segimin anlamlnl daha iyi'kavradl.

DENGOlaylar ve Görü§ler
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91U~.U:l statOkonyn korunmasl
dogrultLJsuoda egilim gösterdi":"""~,
~=rl!!I.fI:I' lmsel sosyalist egilimlerin
giderek ü len I 101 görm

~
Öte yandan Kürt halki, ulusal

güC_flerarasmdaki aynhklara hos
görüyle bakmadlglnt gösterdi.
SHP .semslyest altmda seclms
,girenlerin,"baglmslz adaylar hal
kunizm birligini bozuyor" türün
den iddialan tuttu. Oysa olusan
birlik ulusal güc;lerin birligi degil
di, ulusal güc;lerin devlet partileri
ne kanaltze eclilmesiydi. Halkr
rmz bu gerC_fegiiyi göremedi. Du
zen h;inde saglanan uzlasmalan
onaytadt. BUf bir bakirna sert
müeadele bic;imlerinin sürüp git
rnesinden duyulan endlseyi ifa-

, de etmenin baska bir blclmiyd!

Tüm bunlara kar§ln sec;im dö
nemi, Kürdistan'da uzla§maclh
g'ln tek alternatif olmadlglnl gös
terdi. Kürt halkl, ileriei, yurtsever
ve demokratrar, 'gOC_flüblr alter
na~iflerinin bulundugunu gördü-

ri, eski egilimlerine döndürmek
oldukca kolaydir, Hele bu dönü
,§e hizmet edenler, onlan bir za
manlar duzenden koparmak iste
yenlerse ...

Secimin gösterdigi önemli
bir gösterge Kürdistan' da yapay
olarak olusturulan dengelerin, '
statükonun korunmasi olgusu
dur. 1~ylni'ü IzleY9R 11 Yllele
KQ!!iistan'da öR9mli siyasal €legt:
.§).rolerol~l:I. Kü~i:U(Bl.lrjl~(a radi
~alizmi bell i bh' SYF9 kitleleFiA, si
yasal gn Iplann ielllpatisini to~
d1. Saghkh bir diinya gÖrü§ü yev..,

. ,jJlsinde örgiitienelllellli§ grup-

San· on Ylllik sürscte basla
yan düzenden kopus, bu kez ter
sine döndü. Kitleler, koptuklan
devletci partilere geri döndürül
dü. Tarn da bu noktada devletln
istedigi, taml tamIna yerine geti
rilmi§ oldu,

Kitleleri all§kanhklanndan ge
riei egilimlerden koparmak 01-
dukC_fagü~tür. Ama, egilimlerini
gözden gec;irmekte olan kitlele-,

ulusal kurtulus ~
. bu gügle mümkündür.

Dost da dü§man da
sunu gördü kif

Kürdistan" da güglü bir
bilimsel,sosyalist poli~ika

ve bune dayal/,bir güg verdu;
•

ri, diger vönencüer, 'sandik gö
revlileri de engeller olusturrnak-

. ta. Baglmslz adaya oy C;lkmama
SI ic;in secmenlere baski yapih-.
yor, gözdagl veriliyor. Onlann
düzenden kopusu bu yolla en
gellenmek lsteniyor.

Düzene kar§lyml§ gibl görü
nen klmi gÜC_flerde terclblerinl
düzenden,. düzen partilerinden,
uzlasrnadan yana kullandllar.
Devletci SHP'nin desteklenmesi
iC;il1,her tür güc;lerin.i seferber et
tiler. Hedefleri, düzen partilerin
den kopusu tuzlandirmak degil
di. Tersine, düzenden kopma
asamasma gelen kitlelerin, tek
rar düzen partnenne oy vermele
ri ic;in C_fall~tllar.Devletin öngör
dügü 'vatarun bölünmez bütünlü
güne" hizmet etmekte geri, kal
rnaduar. Böylece düzen partile
rlnden kopmakta olan kitlelere
hedet 'olarak düzen partilerini
gösterdiler. '

4

Salt barajtar degil engel olan,
Baglmslz adaylann blrleslk oy
pusuasma ahnmarnast ba~ltba§I
na bir sorun olusturuyor, Dü
zen, kendi partilerine alternatif
olabileeek adaylara bu tuzagl da, ,
önqörmüs Bu tuzagl asabärnek
ba§lIba~lna bir sÖrun. Radyo, te
levizyon gjbi ileti§im araclan oy
kullanma konUsunu aciklarken,
baglmslz adaylara nasu oy kulla
nJlabileeegini actklarmyor. Kür
distan gibi okur yazar orarurun
cok düsük oldugu bir yerde ba
glmslz adaylara gec;erli oy kul
landirabjlmek bir egitim sorunu
na dönüsüyor. 20 qünlük sectrn
süresi, kitleyi bu anlarnda egit-
. meye yetmiyor. Oy kuüanrna bi
linc;sizliginin somut ifadelerinden
biri de, baglmslz aday oylannda- .
ki lptal oranlanrun görülmemi§
dereee de yüksekligidir. Baklnlz,.
itginc;tir, kimi sandtklarda "evet"
rhührü basllmadlgl ic;'inbaglmslz
aday oyu iptal ediliyor, kimi yer
de mühür kullamldlgl ic;in. Kimi
yerde sandik ba§kanllglmn onay
lamadlgl pusulalar iptal edillr
ken, kimi yerlerde sandik müh
rüyle onaylanan baglmslz aday
oy pusulalan iptal ediliyor. Oylar
kimi yerde c;'ahmyor, !<imi yerde
degi§tiriliyor. Blrle§ik oy pusula
siyla birlikte zarfä atuaru iptal edi
liyor vb ..

Anlayacaqiruz, düzen partile- •
rinin onayladlgl secirn yasasi,
onlara alternatif olabileeek ba
glmslz adaylann secllrnemesl
ic;in gerekli engel ve tuzaklan da
kurmustut. Bunlan asmak ic;in,
uzun süreli bir c;a1I~maya, sec;
men egitimine gerek oldugu or
tadadlr.

Baglmslz adaylara, sadeee
yasal klhflarla engeller konulmu§
degildir. Devletin güvenlik güc;le-
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Se<;imlersag militan qüclerln
ciddi bir blclmde örgütlendiglni,
Kürt dü§manhglnrnyaygmla§tml
dlglm da gösterdi. Özellikle ye
min töreni olaymdan sonra ko
part1Ian futmalar sovenizrnin var
dlgl boyutu a<;lk<;a gösterdi.
Türk sovenlzrnlnln salt geriei ke
simleri degil, haikm önernli bir
bölümünüsardlglnlortaya koydu.
HEP'iSHP'yeen~egreetmeye<;ah
§anlar,SHP'nin tavnndan§a§klna I'

dönmü§gibiler.Oysa buncla§a~I
lacakbir §eyyok. SHP,Türk§ove
nizminin en eski ve köldü kalesi-'
dir. Onun kimi HEP'IiIerever ver
mesininardlndaki neden de Kür
distanipoHtikalanse<;immeydanla-,
nnclanuzaktutrnaktl.

Baglmslz adaylar bu durumu
seclm öncesi görmü~, HEPtaba
rum uyarrmslardt seclm senrast
geli§meler, onlann ne denli hakh
olduklanru ortaya koyuyor. I$IK
LAR, usta bir Sizans oyuneusu
dur. OyunlarrHEPtabamndage
<;iciolarak tuttu. Aneak kisa bir
süre sonra oyunlarr anlasildi, 'GI
derek .daha da iyi anlasnacaknr.
Belki de bir müsibet bin nasihat
ten yeg olacaknr, '

kampanyalarmda ne büyük bir
tehlike atlattl§lm Qrtaya koy
maktadlr." belirlemesini yaptik
tan sonra, HEPkökenli bir Iki ba-.
kanm bulunmasmm yararlanru
vurgulLiyor.Yazar diger bir belir
lemesiylede,bir baska aCIgerc;e
ge parmak basryor: "3- iNÖNÜ,
ustacamanevralarla,partisi iljin
deki HEP kanadim l5e~di,i~inde
bölmeyi basarrrusnr, Bu geli§
meIerden sonra TBMM bünye
sinde ayn bir '~KürtGrubu" ris
ki asgariye tnmi§, hareketln
iljindeki radikal isimlerin ise
6-7'yi geljmedi§i lspatlanrms
ur."

lannr iddia eden baytanrmza
birsey ifade etmiyor mu?
uSHP, kökü Cumhliriyete ka
dar uzanan devletcl bir parti
dir. iNÖNÜ'yü bu konuda slkl§
nrmayahm. '0, ne yapumasi ge
rektigini biliyor."

Devrimciler somut kosullan
deget1enclirirkenusta01makzorun
oadmar. HiC;olmazsabasim iyi iz
lemefidit1er.Ömegin8.11.1991 ta
rihli Gunaydm'da <;Ikan"Saba
dan Gelen Devlet, Gelenegi
SHP Lldertnl Zora' Sokuyor"
basuklr, Arda ZENTÜRK'ün ya
zismdan bir ahnn yapallm: "1"
iNÖNO, HEP isimli etnik politi
ka yapan bir partinin tek ba§l
na seljime girip ülkede bir
Türk-Kürt aynhglna dayanan
politikalann, seljim kampanya
larma 'kadar yanslmasml bü
yük bir ba§arlyla önlemi!}tir.
(.•.)·Nitekim yemin törenindeki
olaylar, Türkiye'nin bu seljim

" ,

Düzen'partlsl SHP'ye oy iste
yenler, 22milletvekili i1ebu parti
ye gOgkatnlar. Kendi hesaplan
na mec.listegrup sahibi qldular.
Ama, 0 milletvekilleri ha,len
HEP'e dönrnediler, Kjmileri §9v
~. Sonradan da SHP llderi
nin önünde et-pence durdular.
Onlar, hala 'SHP milletvekilidir
ler, arkadaslan ile sec;menlerine
verdikleri sözü de tutarh bir §ekil
de yerinegetiremediler. Kürt hal
kl karsrsmda sözlerini yerine ge
tirmemenin yarattlgl slklntlYI gi
dermenin bir volu olarak sov

, yapnlar, Oysa kitleler, onlardan
böylesi bir sovu beklemlyorlardi.
.Onlar, segildikleri be§ ylllrk süre
lcln parlamento kOrsülerini Kürt
halkllehine kullanmak zoruriday
dllar. Bu nedenle böylesi bir <;1-
kl§la §ir:ndidenönlerini tlkamalan
yanlr§tl.Kaldl ki, sözlerini gerl al
malan yaptlklarr yanh§ayanh§lar
eklemi§tir.

Öteden beri top, tüfek,' i§kence ve sürgün o/arak geri gelen
Kürt oy/an bu kez de aym sonucu verecektir.

Bunun sorum/usu da'SHP'ye oy isteyenler otecekur.
On/ar tarih önünde sorum/u o/maktan kumüemeyecetaera«.

Sayisl ne o/ursa o/sun kszsruten milletvekillik/eri
halklmlza yöne/ecek saldm/ann kar§III(J1olamaYacaktlr.

H,EPtabanrna ve sec;menine
verilen söz, secirnln üzerinden
bir ay gec;mesine ragmen ger
c;ekle§mi§d'egil. ÖyJeanla§lllyor
ki, bu baytardan birilerine bakan
hk koltugu önerilirse, bunlann
HEP'e dönüslsrl kiyamete kala
cak. ,SHP bunu da yapabäscek
yetenekte bir devtet partisidir.
Hakkmi DEMiRELbile teslim edl
Vor. Yemin töreni olaylarrnrnar
-dmdan bir gazeteye verdigi de
mecin su cOmlesi,Kürt ve Türk
. halklannrn birlikteligini sagladlk~ ,

ler. Dünekadar 01usturulan tabu
lan tarnsrnava basladnar, Tabula-
, rm üstüne varmanm, yanh§lrYlg
la egemenlik kurrnus düsüncele
rin tartl§llabilecegininzor olmadi
glnl gördüler. Ylllarca suskun
kalmanrn yarattigl ki§ilik zaafirn
knmanm dogru politikalarla
mOmkün otduöunu ' anladüar,
Dost da düsman da sunu gördO
ki, Kürdlstan'da gü<;lübir bilim
sei sosyalist politika ve buna da
yah bir güC;vardir. ulusal kurtu
lu§ bu gügle mümkündür.
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bir partlnin gü<;lenmesl, yasarna
SImümkün degildir.

HEP'in demokrasi gü<;lerine
acürnas', onlarla zenginle§lp
gü<;lenmesi kaemümaz bir zorun
luluktur. Bu zorunlulugu yasama
gec;irmenin nrsan eiden kaC;lnl
ml§ degildir. HEP'in yakmda ya
pnacak olaganüstü kurultaYl bu ta
lebi gerc;ekle§tirme yönünde karar
almah ve bu karan hzla ya§8rna
gec;irmelidir. Aksi halde HEP'in kit
lssellesmesi, demokrasl rnücade
lesinde ciddi bir gü<;haline gelme-

. si mümkün olmayacaknr,
Yeni partäer kurmak, ortak düs

mankarsismda dost güc;leri zaylf
latrnaktan ba§ka blr anlam ta§l
maz. Güc;lerin bir1e§tirilip,ortak he
deie tek yumruk halinde yöneltil
mesi, Türkiye halklannln yaranna
dir. Demokrasi gü«;lerinirrbunu ba
§8racaglm umuyor ve gü<;lübir da
mokratik kitle partisinin önemini
birkez daha vurguluyoruz. HEP'in
geni§letilip ya§8tllrnasl bu baglam
da dü§ünülmeli ve HEP ya§8t"ma~
hdlr. Bu tarihi görev hepimizindir.

kurma gereginden sözediyor ve
partl kurrna. giri§imlerinde bulu
nuyorlar. Blz dergimizin da ha
Ikinci sayismda legal, demokra
tik bir kitle partisinin önemini ve
gerekliligini vurqularrus ve onun
cerceveslnl <;izmi§tik. 0 gün, bu
düsüncelerirnlze soguk bakanla
nn bugün ger<;egi görmeleri el
bette bizi sevindiriyor. Ancak bir
parti kurrnarun gü<;lükleri -hele
kitlelerle bag kurma ve yasal ör
gütlülügünü tamamlama yönleri
de gözönünde tutulursa- daha
iyi anlasilacaktir. Bu nedenle ye
ni bir parti kurmak yerine -ki bu
nu yadsmuyoruz- kurulrnus, ya
sal örgütlülügünü tarnarnlarrus,
kitleler nezdinde tamnml§ bir
parti <;atiSI altinda birle§mek da
yabana atllrnamahdlr. HEP bu bir-

. 19§imeaday ve uygun bir partidir.

HEP, i. Genel KurultaYI son
raslnda bell i bir a§lnmaya ugra
dl. Tabam daraldl. Türkiye de
mokrasi gü«;lerine~ yalmzhga itil
di. HEP'in marjinalle§mesi devle
tin istemidir. Ge<;mi§te HEP i«;in-

ßer;imler legal, demokratik bir kitle partisinin önemini
ar;lkr;aortaya koydu. Halk kitlelerini'! parti olg(Jsuna

bakl§1ve partinin yarattlgl örgütlülüge
duydugu görece güven, düne kadar,

legal parti/er tcinde r;all§may~soguk bakanlarm
bu dü§üncelerini kökünden sersu.

de yer alml§ demokrat, i1ericl,
yurtsever unsurlann partilerine
dönmesl, onu güc;lendirmesi ge
rektigi ortadadir. HEP Merkez
Yönetimi ise' partinin geni§letil~
mesi, zenginle§tirilip güc;lendiril
rnesl ic;in demokrasi gü<;lerine
a<;J1maYIgörev bilmelidir. Bugü-

. ne kadar sürdürdükleri anti-de
mokratikligi süroürmelert, partiyi
daha da kücültecek, 1§levsizkda
caktir. Unutulmamahdn kti taba
mn söz ve karar sahibi olmadlgl

I

soguk bakanlann bu düsüncele
rini kökünden sarsti. Özellikle te
levizyon ve radyo gibi kille ileti
§im araclarmdan yararlanma ola
nagl, bunun halk kitleleri üzsrln
de yarattlgl etki iylce kavrandi,
(SP'nin televizyon ve radyoyu
kullanmasmm olumlu sonuclan
herkesce anla§lld 1.) Legal partile
rin önemi bir kez daha ortaya
C;lktl.Bu nedenledirki, bu.müca
dele yöntemine strt c;eviren bir
cok kesim, sirndl bir legal parti

Se<;im, sag gü<;lerin zaferiyle
sonuclandr, DEMiREL, SHP ile
koalisyon kurma cahsmetan bas
latn, Kurulacak hükümetin önü
ne koydugu ilk hedef "anarsi ve
terör." Bu sözcüklerin ne anla- '
ma getirildigi herkesce biliniyor.
SHP'nin va belki de HEP!ten biri
lerinin ortak olapagl yeni hQkü
rnet; Kürdistan'da geli§en ulusal
demokratik muhalefeti 'bastlrma
YI ilk hedef secmlstir. Yemin tö
reni olayt da malzems edilerek
sovenizrn sahlandmlryor, Kürdis
tan seferine klhf hazmamyor. Da
ha sirndiden yen! bir ulusal kur
tulus savasr baslatrnaktan söze
dillr oldu. Öteden beri top, tü
fek, lskence ve sürgün olarak
geri gelen Kürt oylan bu kez de
ayru sonueu· vereeektir. Bunun
sorumlusu da SHP'ye oy lste
yenler olacakttr, Onlar tarih
önünde sorumlu olmaktan kurtu
larnayacaklardir, SaYlsl ne olur
sa olsun kazarulan 'Tlilletvekillik
-leri halkmuza yöneleeek saldmla-
nn kar§lhgl olarnayacaknr,

Baglmslz aday oIan. yedi
HEP'Ii, gegtigimiz günlerde yapnk
ian basvurelannm' kabul edilrnesi
ile partilerine gen döndüler. Kamu
oyu, SHP listeierinden sec;ilen,

. HEP üyelerinin ne zaman partileri
ne döneceklerini merak ediyor.
HEP üyeleri, onlann biran önee
partilerine dönmelerini bekliyor ye
istiyor. Biz de bu yazurnzda bir \
kez daha seslenelim: Ey HEf'in
eski üyesi milletvekilleri, siz partäl-
. lerinizin oyfanyla sec;ildiniz. Za
man yitirmeden partlnize dönü
nüz. Bu, sizin partiye olan boreu
nuzdur, bu segmene verdiginiz
sözdür. Sözünüze sahip ~lklnlZ! ,

Segimler legal, demokratik
bir kitle partisinin önemini aC;lk
<;a ortaya koydu. Halk kitleleri
nin parti olgusuna bakl§1 va par
tlnin yarattlgl örgütlülüge duydu
gu görece güven, düne kadar,
legal partiler i<;inde cah§maya

\
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Partinin 40. kurulus yildönümünde 2. ve 3. ciltlerin de

basihp okuyuculann eline ulasmasiru umud ederim.
, 'Y" isareti ile verilen dipnotlardaki görüsler elinizdeki

kitabin yazarma airtir. N~ yazik ki kaynaklann el alnn
da olmamasindan dolayi, her yerde yazarlann adlanm,
sayfa .numaralanm ve baski tarihlerini vermek müm~n
olrnadi. . . .

1. cildin hazrrlanmasmda bircok kisiden yardim-aldim.
EI yazrnalänrm okuyan ve bana faydah tavsiyelerde bu-

. lunan arkadaslaruna tesekkür ederim. EI yazmalanrun ha
zirlanrnasmda bana yardnnci olan baci ve kardeslerime
cok resekkürler..; Kitabm basilmasmda ernegi gecen
"KDP Basm ve Propaganda" bölümünde cahsanlara cok
tesekkür ederim. Bahsedilen kisilerin yardimlan olmasay
dr, elinizdeki kitabin bu zor sartlarda ve kisa bir dönem
icinde basihp dagiulmasi mümkün degildi. '
Kitapta yer alan görüs ve degerlendirmelerden sadece

yazar sorumludur.
Okuyuculardan, kitap hakkmdaki görüslerini, elestiri

ve önerilerini "KDP Basm ve Propaganda" bölümüne,
veya dogrudan yazara iletmelerini diliyorum. Simdiden
tesekkür ler ...

Dr. Abdurahman Kasimlo

Iran Kürdistarn Demokrat Partisi (KDP) tarihinin bir
özetini iceren calismamn, 1. cildini degerli okuyuculara
sunuyoruz. 1. cildin ilk bölürnü, 'Parti'nin kurulusundan
önceki ortarm, olaylan incelemekte, 1945 yilmdaki sart
larda devrimci ve demokrat bir partinin kurulrnasmm ta
rihsel zorunlugunu ortaya koymaktadir ~ 2. bölüm,
Kürdistan tarihine altm harflerle gecen bir döneme; kisa
yasarru boyunca bircok zorluklarla yüzyüze gelen, Kür
distan Otonom Cumhuriyeti 'nin kurulusuna v,e 1945-1946
arasindaki yasamina aynlrrustir.

Bu cahsmarun 2. cildi 4 bölümden olusacaknr. KDP'nin
Mahabat Cumhuriyeti'nin yikilmasmdan sonra ger i ce
kilmesini, 32 yI1 süren illegal calisma dönemini inceJe
yecektir. Söz konusu dönem, Iran halklanrun 1979 dev
rimiyle sona ermektedir:
3. ve son eilt, 3 bölümden olusacaktir. 1979 Subalm

dan baslayip, Parti'nin 40. Kurulus yildönümü olan Agus
tos 1985'e kadar olan dönemi inceleyecektir. Partimiz
tarihinde bu dönern. bir kac ayhk legal mücadeleyi say
mazsak, bugün de devarn eden zorlu bir silahh mücade
leyi ic;ermektedir.

BiRiNCi BASI<iIYA ÖNSÖZ

Sehit Dr. Kastmlo taraftndan "Özgürlük Ugrunda 40 Ytl Mucadele" adi alunda kaleme alinan Iran
KDP 'nin tarihinin 1. cildini asagida yaymltyoruz:
Eser, Kürtcenin Sorani lehcesinden C. Renas tarafindan Turkcelestirildi.
Kürdistanli örgütler icinde en uzun.gecmise sahip olan iran-KDP 'nin tarihini, Arap alfabesiyle basi-.

lan eseri okuyamayan Türkiye ve Türkiye Kürdistanli kitlenin sorkanusu parti hakkinda bilgi sahibi 01-
maSI amactyla yaytnltyoruz. .
lran devriminden sonra adtndan sikca bahsedilen bir Pani olan iran-KDP germi~i hakkinda yaban

cilann kaleme uldiklan kitaplarda bölük pörrük bilgiler yer altyor. Cevrisini sundugumuz bu eser ise,
sotkonusu parti hakkinda en derli toplu bilgileri icermektedir. Kitabin yazan, yaklastk 40 yil Partinin
degisik:kademelerinde görev almis v.esehit edildigi Temmu; 1989yilina kadar, toplam 16 yil Parti Ge
nel Sekreterligi görevini üstlenmistir,
Kitabin 2. cildinin el yazmalan yazar tarafindan tamamlanmis ve baskzya hanr haie getirilmistir.

Sayet i-KDP bu cildi basip daguirsa, biz de bu cildin cevirisini yaptp okuyucuya iletmeyi düsunüyoruz.
BaZI konulartn daha iyi anlasilmast icin cevirmen "C Renas' isaretiyle birkac dipnot eklen~.i~tir.

DENG

Iran Kürdistarn Demokrat Partisi
. : ' ..

Tarihinden Klsa Dir' Ozet
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(*) KDP ve Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurulma~tna ~ahitoldum. Birka~ özel'olaYI da hatlrhyo'rum, Yeri geldiginde bunlardan bahsedecegim.
1953Yllindanitibaren Parti cali~malanna katildim ve Parti organlannda sorwlllllluk üstlendim. G~en 32 yll i~indekl tüm geli$melerden haberda
nm, Bu durumun Partinin kllWltarihini'yazmamda olumlu bir ~eyolmasml. Paninin ge~mi§ini ele~tirici bir gözle eie almmasmm önünde engel
te~kil etmcmcsini umlld cdcri,m. (Y)

I
40 YII, siyasi bir parti tarihinde kisa bir dönem degil

dir. Özellikle; eger bu parti 40 yil boyunca genel hatnn
dan aynlmannssa, önüne cikan bircok engeli asabilmisse,
her gecen gÜDetkisini artnnyor ve daha örgütlü bir hale
geliyorsa, sürekli i1eriye dogru yürüyor ve genel hedef
lerine yaklasiyorsa ...
iran KDP'nin tarihini tammak ve tanitmak, mücadele

mizin bugünkü sartlannda cok gereklidir. Tüm toplum
sal fenomenler gibi, KDP'nin de bir baslangici,
. olusmasuun özel sartlan vardir ve Partimiz bugüne ka
dar uzun bir yol kat etmistir. Parti tarihini bilmek, her
seyden önce Partimizin ve halkmuzm mücadelesinden
dersler cikarmak icindir. Parti tarihinden dersler cikar-
mak iki acidan önemlidir: .

1- Partiye cok pahahya malolan teerübelerden, sadece
parti tarihini aciklamak icin degil, aym zarnanda gelecek
teki mücadelemize yol gösterecekbir bicimde yararlan
mak icin,
2- Kendirnizi gelecekte, Partirnizin geerniste düstügü

yanhsliklardan, yapngi hatalardan korumak icin.
Bu 40 yil zarfinda Kürdistan'da 2 yeni nesil yetisti. Bu

iki nesilden önceki nesil, partinin kurucusu olan nesildir.
Ne yazik ki bu nesilden olup da Partinin kuruculan ara
smda yer a' anlardan, bir-iki kisi haric, kimse hayatta k~l
marrustrr. jz konusu neslin su andaki Parti cahsmala
rmda herha 'lgi bir rolleri yoktur. Cünkü bunlann bir kis
rm sehid Cl u, büyük bir kisrm ise Kürdistan Curnhuri
yeti 'nin y .ilmasmdan sonra siyasi mücadeleden el
cektiler. Bu neslin görevi sadecepartiyi olusmrmakti. Par
ti kurucusi nesil, partiyi bir sonraki nesle devretti.
2. nesil )46 yilmdaki geri cekilmeden bugüne kadar

iran KDP örgütlerirlin omurgasml olu~turan, temyl güeu
olan ve 1979 ylllOa !Iadar partinin <;ah§malanßl yürüten
ve yöneten T'esildir. Her ne kadar özellikle de, 1979 dev-'
riminden SCinrabir hayli yeni üye ve kadro parti saflan
na katlldllarsa ve hana bunlardan baztlan Part i yöneticisi
oldularsa da, ~imdi bile Parti ,~ah~malannda ve yöneti
min8e aSlf rolü 2. riesil oynuyor. Kurucu neslin, Partinin
kuruldugu rlönemdeki ~artlan bilmesine kar~m, 2. nes
lin, özellikie 1979 devriminderi sonra Parti saflanna ka
tllanlann Partinin ge<;mj~i hakku;daki bilgileri azdlr.
Ya~lan 20 civannda ölan ve Partimiz saflannda sade üye
veya pe~m, rge olarak görev yapanlann parti tarihi hak
kmda bilgikri hemen hemen yok gibidir. Bu nedenle bu
,40 Yllhk ge~mi§i klsa da olsa .2. neslin (2. ve yeni nesil),
parti üye vc sempatizanlann)n, Kürt halkl ve öteki iran

, halklannm gözl~ri önüne sermek, büyük biT zorunlu
hiktur, .
iran KDp"nin 40, Kurulu~ YJldönümü kutlarnalatl,1<.ürt

GiRiS "halkmtn övünc kaynagi olan bu tarihi incelemek, bircok
ini§ ve cikislarla dolu olan kanh gecmisi özet olarak göz
ler önüne sermek icin iyi bir firsatur. Partinin tüm tarihi
gelecekte, daha iyi sartlarda yazilrnahdir. Bu kisa bir özet
tir. Kisa özetin amaci, gecmisteki olaylan a<;lgacikarmak
degil, daha ziyade gecmisin tahlilidir. Tarih, olaylann hi
kaye edilmesi degildir. Olaylann kronolojik siralanma
SI, tarih degildir. Tarih, olaylar arasmdaki baglannyr a<;lga
cikarmak, .birbirlerini nasil etkilediklerini göstermek, nasil
degisip gelistiklerini a(,:lga cikarmaknr. Tarih durmuyor
ve durmaz, onun kendine özgü bir dinamizmi, itici güc
leri vardir.
Iran KDP'nin tarihini özet olarak yazmamdaki amac,

partimizin yasadigi olaylan ve gecen 40 yildaki durumu
ineelemektir. Parti tarihinin eksiksiz yazilmasi icm bir
cok materyale, belgeye ihtiyac vardir. Ki, su anda, si
lahli mücadele sartlarinda bu beigeier elimizin altmda
bulunrnamaktadir. Aynca bir partinin tüm tarihi bir tek
kisi tarafmdan yazilmaz, KDP gibi gecmise sahip olan bir
partinin tarihi eger devrirn sartlannda yazihrsa, 2 büyük
sorunla yüzyüze gelinir: ..

1- Devrim sartlannda tüm zarnamru ve olanaklanm bu
ise ayrrabilecek: kisilerin sayisi cok azdir.
2- Normal sartlarda kolayca bulunan kaynaklar, dev

rim sartlannda özellikle Kürdistari'm daglannda el alnn- .
da degildirler. Bundan dolayi, sundugumuz krsa özet Iran

'. KDP'nin tekmil tarihi degildir. Ve gelecekte eksiksiz bir
parti tarihi yazaeak olanlara, yararlanabilecekleri bir kay
nak olabilir. Burada okuyueuya sundugumuz, daha ziya
da KDP tarihi konusunda tutulan notlara benzemektedir,
Tarih yazarken, yazilacak seylerinüzerinden belli bir

zamanm gecmesi halinde, olaylarm öneminin daha da aci
ga cikacagiru gözönünde tutmak gerekir. Sürecin i<;inde
oldugumuz hallerde, olaylann üstünden beHrJi bir zaman
ge<;memesi durumunda, olaylann degerini tamamiyle bi
len;leylz. Örnegin 1945-1946 Kürdistan Cuinhuriyeti, biz
ler i<;in tarihi bir öneme sahiptir .. Ama Kürdistan
Cumhuriyeti döneminde ya~ayanlann, Cumhuriyetin or
ganlannda görev alanlann <;okazl, Maliabat Curnhuriye-

. ti'nin önemini; bizim anladlglmlz gibi anlaml~lardJr.
Sürecin üstünden zamanm ge<;mesinin zararlan da var

dLr, Simdi, 40 ytl sonra KDP ve Kürdistan Curnh.uriye
ti 'nin taribini yazmaya ba§ladlglTruzda, <;ok. ~ey
unutulmu~, bir<;okbeige yok olmu~, sürecill i<;indeolan
larm <;okaZI hayana kalml~t1r.' Özellikle iran Kürdista
m 'nda polisin bir<;o:~kereler parti üyelerine saldlrmaSI
sonucu, bir hayli beige ya yakIlml~ ya da polisin eline
ge<;mi~tir. Gelecekte KDP'nin tekmil tarihi yazIldlgmda

. eski Savak ve Askeri istihbarat ar~ivleri, bu i~ i<;iniyi bi
rer kaynak olacaklan;hr. (*)

YabancIlar, Kürdistan tarihi ve Kürt harekerleri konu-
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kimse tarafmdan korunmadi, Yakacak baska birseyi 01-
mayan halk, bu ormanlardan istifade etmektedir. Böyle
ce ülkemizin bu cok degerli zenginligi yok olmakla karsi
karsryadir. .

1945 yihnda Kürdistan halkmm yüzde 95'i okuma yaz
mayi bilmiyordu. Bu rakam kadmlar arasmda yüzde yüz
idi. Simdi, 40 yil sonra bu rakamlar; yüzde 65 ve kadm
lar arasmda yüzde 75'tir. Simd! bile köyde ya~ayan ka
dmlann yüzde 95'i okuma-yazma bilmemektedir.
20 yil önceki istatistiklere göre Kürdistan'da her 50 bin

kisiye bir doktor düsmekteydi. Su anda durum bundan iyi
degildir. Cünkü doktorlann bir bölümü Kürdistan'dan ay
nhp ülke dl~ma gittiler. Simdi bile Kürt köylerinin büyük
90gunlugu 49 ytl öncesi gibi. doKtorsuzdurl saghk hizmet
lerinden yoksundurlar.
Kürdistan ekonomisinin temel unsuru tanmdlr. Modern

sanayi Kürdistan' da 90k az bir geli~me göstermi§tir: Kür
distan'da gelirin yüzde 80'i tanmsal gelirlerdir ki, hay
vancIllktan eide edilen gelirin tiunda göze I;arpan bir paYl
.vardIr. Kürdistan 'da, tüm ·topraklann yüzde 40 'mI olu§-
turan ve i§lenmeye müsait olan 5 milyon hektar toprak
vardlr. Ama i~lenmeye müsait olan toprakiarm sadece
yüzde 24'ü yani tüm toprakiarm yüzde 10'unu olu~turan
1 milyon 200 bin hektar toprak i~lenmektedir. KDP'nin
kurulmasmdan önceki dönemde, topraklarm yüzde 78'i
büviil< tnnrQl' c"I,;-l .. ,. , . ,. n -, l.t. !'övlü-

zan sadelik ve akrcrlik bilimsellige feda edildi.
Iran KDP'nin tarihi, birkac yönetici kadro ve üyenin

tarihi degildir. Yüzbinlerce üyenin, binlerce sehidin ta
riludir. KDP Kürt halkmdan, Kürt halki KDP'den ayn
degildir. Bu nedenle KDP'nin tarihi ashnda Kürt.halki
mn tarihidir, Bunun da ötesinde, partinin tarihi, Iran ta~
rihinin önemli bir parcastdir. Tarihin kendine has bir
dinamizmi, itici gücleri oldugunu söyledik. Tarihin mo
toru halk Ylgmlandlf. Bu nedenle KDP'nin tarihi, Kürt
halkimn özgürlük ve rnesru haklan icin yürüttügü müca-
delenin tarihidi r . .
Bu tarihin kahramanlan bir haylidir: Canlanru halkm

özgürlügü ugruna feda eden binlerce sehid, parti cahs
malantu yürütmek 19in her türlü fedakarligi yapan, ay
larca, yillarca Kürdistan'da yerlesim birimlerini ve
daglanni dolasan yüzlerce kadro, onlarca yrl Sahhk reji
mi ve Humeyni rejimi zindanlannda baski ve iskence al
tmda kalan binlerce yilmaz insan... Bunlann hepsi
partimizin ve halkimizm kahramanlandrr. Ama bu 40 YII
hk mücadelenin bir tek kahramaru vardir. 0 da; baslan
gicindan bugüne kadar mücadele alanlaruu terk etmeyen
bircok inis ve crkislarla yüzyüze gelen, act ceken, yeni
len ama umutsuzluga düsmeyen, basanlanyla magrur 01-
mayan, i1erleyen, geri cekilen arna, her zaman kesintisiz
ve yilmadan mücadele eden, bu tarihin kahramanlanmn
kahramam Iran Kürdistam Demokrat Partisi'dir.

Iran Kürdistarn, Iran'm 4 Ban eyaletini kapsamak
tadir. Bunlar, Ban Azerbaycan, Kürdistan, Kirmansah ve
Elam'dir. Iran devleti; merkezi Sme (Senendec) olan
"Kurdistan eyaletini" resmen Kürdistan olarak adlandir
nustir. iran Kürdistanr'mn yüzölcümü 125 bin km kare
dir ve Iran nüfusunun yüzde 17'sini olusturan Kürdistan'm
nüfusu 7 milyondur. Bu nüfusun 3 milyonu sehirlerde
yasiyor.
Kürdistan Cumhuriyeti 'nin kuruldugu dönemde, Kür

distan'nm nüfusu 3 milyondu ve bu 3 milyon kisiden 300
bin ki§i §ehirlerde ya§amaktaydl. G~~n 40 Yll zarfmda
§ehirlerde ya§ayanlarm saYISlon kat arttl vc Kürd~stan'
da baZI bü:Y'ük§ehirler olu§tu. Bugün Kirman§ah §ehr~ 1
milyondan fazla bir nüfusu barmdlrmaktadlr. Kürdistan'da
km kareye dü§en insan ~aYlsl,..iran'daki genel ortalama
dan fazladIr. Kürdistan'da bil rakam 1945 Yllmda 24 iken
bugün 56'ya yükselmi~tir ki, bu' saYI tüm iran'da 25'tir.

iran Kürdistam'nda kuru iklim hüküm sürmektedir.
<;ünkü Kürdistan, denizlerden uzaktlr. iran'm öteki böl
gelerine oranla Kürdistan'da su boldur. Kürdistan'm su
yu ve havasl saghga' elveri~lidir. iran Kürdistam dagltk
bir böigedir. Ararat'dati ba§layan Zagroz dag zinciri PI~t
ko 'ya kadar uzamr. iran-Irak smmndaki daglarm büyük
bölümü ormanlarla kaphdlr. Tarih boyunca bu ormanlar

1- Iran Kürdistam'ndaki Genel Duruma Bir BakJ§

1armda bircok eserler yazmislardir. Bu eserlerin bazl~r
90k yararlidir: ama dil bilmemenin ve Kürdistan'i iyi ta
lrumamarun getirdigi bazi yanhsliklan ve dikkatsizlikleri
'de banndrrmaktadtrlar. Bundan dolayi, partili aydinlar ve
parti yöneticileri, kendi parti tarihlerini herkesten önce,
kendileri yazmahdirlar. Bu i~bircok yanhshgi ve dikkat
sizligi, Iran Kürdistarn halk hareketi ve partimiz hakkm
da yanhs tahlillerin yapilmasmi önleyebilir. Buna karsm,
bir Kürt, özellikle de parti üyesi bir Kürt, KDP tarihini
yaziyorsa, kuskusuz olaylan ele ahrken tarnamiyle taraf
SlZdavranmama tehlikesi ortaya cikabilir. Olaylan ve et
kenlerini oldugu gibi a91gacrkarmak, bilime karsi duyulan
saygmmbir geregidir. Olaylar degistirilmemeli, objektif,
ve tarafsiz davrarulrnahdir. Cünkü, eger objektif davra
mlmazsa, ya da yazar olaylan kendi istegine göre degi§
tirirse, yazilan tarih bilimsel olmaktan cikar. Ama tarih
yazan Kürt ve parti üyesi ise, Kürt halkmin özgürlük ve
ulusal haklan icin yürütülen mücadelede tarafsiz olamaz.
Bu nedenle tarihi gereeklen ortaya cikarrnadaki tarafsiz
lik, bu hakh mücadelede taraf tutmayla celismez.
Tarih masal degildir. Bu nedenle yazilar bazan okuyu

cuya sert ve kuru gelebilir, Tarih bir bilimdir, toplumsal
bir bilimdir. Eger tarihi bilimsel özünü koruyarak yaz
mak istiyorsak, yazrlannuz her zaman sade ve akici bir
bicimde olmaz. Bu nedenle KDP'nin kisa tarihini sade
ve akici bir bicirnde yazmak icin caba gösterdik. Ama ba-

BiRiNci BÖLÜM: KDP'NiN KURULMASI VE GELi~MESi
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Kürdistan'm, iran ve Osrnanh Imparatorluklan arasmda
bölünmesinin baslangrci oldu. (*)

Caldiran Savasi'ndan sonra her iki taraf da, yavas ya
va~ güclü merkezi devletler olmaya basladilar. Bu da mer
kezi bir otoriteyi kolayca kabul etmeyen Kürtlerin ayak
lanmasma neden oldu. 1608 yilmda Bradostlu Hani Ceng
zerin'in Dimdim Kalesin'deki ayaklanmasi Kürt tarihin
de fedakarhgin ve kahramanhgm sembolü olmustur. Bu
ayaklanma Sah Abbas Safevi tarafmdan bastmldi ve Kr
zilbas ordulan Urmiye'nin Batisi'nda oturan Kürtleri ki
heran gecirdiler.

1639 yihnda Sah Abbas HeOsmanh padisahi Sultan Mu
rat arasmda bir anlasma irnzalandi. (**) Bu anlasmayla
Kürdistan'm bölünmesi resmiyet kazandi. Smmn bu ta
rafmdaki parca, Iran Devleti cercevesinde kaldi ve 0 ta
rihten bu güne kadar gecen 350 yil zarfinda önemli hicbir
degi§iklige ugramadi. (***) Caldiran Savasi 'ndan bugü
ne kadar gecen 470 yil süresince Kürtler iran'da, baskent
teki -ki, önce isfahan idi, sonradan Tahran baskent
oldu- iktidarlara karsi her zaman direndiler, 19. YÜZYl
Im ikinci yansma kadar özerkliklerini koruyabildiler.
iran'daki son Kürt hükümeti, baskenti Sme olan Erdelan
Beyligi, 1865 yihna kadar, yani bundan 120 yil öncesine
kadar varhgim korurnustur .
.En büyük Kürt hareketlerinden biri olan ve "Seyh

Ubeydullah Nehri" ayaklanrnasi olarak bilinen hareket,
19. yüzyilin sonlanna dogru, 1880 yilmda basladi. Seyh
Ubeydullah siyasi etkinligi de 01119 dini bir liderdi. Seyh
Ubeydullah, Van ve Urmiye Gölü arasindaki bölgeyi kur- ,
tardi. Bu hareket bagimsiz bir Kürdistan kurmayi arnac
layan ilk Kürt hareketi idi. Iran ve Osmanli devletlerinin
isbirligi ile bastmlan bu hareket, ulusal duygulan kam
crladi ve ulusal birligin olusmasmda, gözle görülür bir
etkide bulundu.
1. Dünya Savasi sirasmda Kürdistan, bu savasa katilan

taraflann, özellikle de Osmanh ve Rus ordulanmn, sa-
.vasnklan bir alan oldu. Türkler, Kürt ulusal duygulan
zayiflatmak icin onlann dini duygulanm istismar ettiler.
Kürtleri, Ermeni ve Rus gibi müslüman olmayan halkla
ra kar~l kl~ktrttllar. Böylece bir ktSlm Kürt a~iretlerini
Ermeni katliammda ma§a olarak kullandllar. '
. iran Kürdistam halkl birc;ok kereler, Osmanh ve Rus
ordulanmn talamna ugradl. Birinci Dünya Sava§l'ndan
sonra geriye, YlkJlffil~,harabe haIe geti[ilmi~ bir Kürdis- !

tan ve peri§an, fakir ve yorguo'olan, salgm hastahklara
duc;ar bir halk kaldl.
. I.Dünya Sava~l sonrasmda, Osmanh imparatorlugu da
gJ..ldlve bu da; Türkiye Kürtleri ic;in varhklar~ru kabul et
tirme ve özgürlügü eIde edebilmeleri ic;in bir fusatm
dogmasma neden oldu. 1920 ydmda imzalanan "Sevr

10

<;:aldlran Sava~l Kürdistan tarihinde önemli bir dönüm
noktasldlf. 23 A~ustos 1514 tarihinde, Osmanh Padi~ahl
Sultan Selim'in ordulanyla , .slih ismail Safevi'nin ordu
lan arasmda C;lkanbu sava§ta Kürtler, Sultan Selim'e yar
dirn ettiler. Sonuc;ta Sah ismail yenildi ve bu yenilgi

2- Ulusal ve U1uslararasl' Dumm

ler topraklann sadece yüzde 8'ine sahiptiler. Köylü aiie
lerinin yüzde 60'mm bir kans bile topragi yoktu, yüzde
3'ü ise bir hektardan daha az topraga sahiptiler. Ama ay
ru zamanda topraklann yüzde 56'sl köylü ailelerinin yüzde
1'ini olusturan büyük toprak sahiplerinin elinde idi. Tüm
bunlardan, 0 dönemde tüm topraklann yaklasik yüzde
. 4O'mm tüm köylü nüfusunun 2 binde birini olusturan, bü
yük toprak sahiplerinin elinde bulundugu sonucu cikar,
Bazi toprak sahiplerinin elinde 1-100 arasmda köy vardr,
Iran Kürdistaru su anda da, geri kalmis bir ülkenin ge

ri kalmis bir bölgesidir. Kürdistan'da ülkenin gelismesi
nin imkanlan coktur, yeraln kaynaklannm cok azr isle
tilmektedir ve devletin bu konuda herhangi bir cabasi yok
tur. Bununla'birlikte Kürdistan, Belucistan gibi Iran'in
öteki 1-2 böIgesinden dahagelismis bir durumdadir, Kür
distan, gelisme asamasi ve toplumsal yapi itibariyle feo- :
dal dönemi geride biraknusnr. Su anda feodal döneme
özgü bazt izler ve adetIere Kürdistan'da rastlamak müm-
kündür. ',
Kürdistan ekonomisr, Iran ekonomisi gibi kapitalist asa

maya ulasnusnr. Kapitalizm Kürdistan'da kendini tica
ret burjuvazisi ve kücük burjuvada göstermektedir. Cünkü
. sanayi, özellikle modern sanayi, Kürdistan'da gelisme-
mis ve buna bagh olarak sanayi burjuvazisi ve sanayi pro

. Ietaryasi gelisme göstermemistir. Bundan dolayi bu iki

I
sirufm ekonomik ve siyasi alanlarda rolleri cok azdir. Kür
distan halkimn büyük cogunlugunu köy ve kent emekci
leri olusturmaktadir. Sehirlerde, orta suuf ve tabakalar
yani, kücük burjuvazi cogunluktadir.

Kürt halkmm özgürlük ve ulusal haklanm elde etmek
ic;inyürüttügü mücadeleye, bugünkü asamada tüm bu SI

ruf ve katmanlar kanlmaktadir. Ashnda bugün Iran Kür
distaru'nda mücadeleye karsi cikan güclü bir suuf
bulunmamaktadir. Surda, burda, herhangi bir smifa bagh
olan bazilan, Kürdistan ulusal kurtulus hareketine karsi
olabilirler. Ama toplums.al bir güc olarak, bir smrf ola
rak böylesi bir olgu Kürdistan'da göze carpmamaktadrr.
Bu nedenie otonomi ve demokrasi talepleri rum halk ta
rafmdan destek görm-ektedir. Gerici merkezi devlet, Kür
di.stan' da tek ba~ma ve. yanlm kalml§tJr. Kürt haIkl her .
ne bi<;imde olursa' olsun rejime yardlm etmek Isteme
mektedir.

\

(*) ,Büyük~og-unluguSunl mezhebinden olan Kürtierin, geneide Sultan Selim'e yardun ctmelerinin yam Slra, bazi iran Kürtleri Safevi ordulan
saflannda Osmanhlara' kar$l sava~tllar. Bunlardan, Baneli bir aveIolan Saru Bire ~ok ünlüdür. ~ah ismail, Saru Bire'yi kendisiyle birlikte <;:aldl-
ran'a götürmii~tür. Saru Bire, <;:aldlranSava~l'nda kahramanca sava~1lve öldü. (Y) ,
(**) Sözkonusu antla~ma Kasr-l Sirin anla~masldlr (C. Renas)
"('!'.*") Dünya sava~mdan sonm 'Qsmanh imparatorlugu dagildl. Osmanh devleti sInlrlan i~inde olan Klirtier, Jrak, Suriye ve Türkiye devletleri
araslnda bölü~üldü. Bir klslrn Kürtler ise Sovyetler Birligi'nde kaldllar, (Y) .
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(*) $cyh Mahmud Berzenci, (e. Renas) .
(**) Stmko. mücadelesi esnasmda bir~ok büyük hatalar yaptl. Bunlardan biri Urmiye ~evresindeki Asurilerin lideri Mar ~lIlur'un 1918 Subatl'-
nda öldürülmcsi idi. Böylece Stmko. Asurileri kendine dü~man eHi. (Y) • ~
(*~*) Türk~csi: "Kürtier ve Tarihi. lrki ili~kiler", (C. Renas)
(****) "Kürt tarihinin bize ögrcttigi objcktif ger~ek: bu halkt asimile etmek ihtimalinin olmadtgldlr", Colonel W.G, ElpinslOn; The K14rdish
Que.l'lioll. International A'ffair~.Jan. 1946

Kürdistan köylüleri 0 dönemde "ernniye" denilen jan
darmalarm zulmünden, basklsmdan blklP usannll~lardJ.
Emniyeler, gizlice köylülerin evine fi~ek ve ka~ak mal
blrakiyorlar, daha sonra yapukJan aramalarda kendi koy
dukJanm buluyorlardJ. Ka~ak mal bulundurma bahane
siyle rü§vet ahyorlar ve köylüleri cezalara ~arptIrlyorlardl.
Rlza .sah döncminde jandarmalar, Kürt köylerinin mut

lak hakim i idiler. Kendilerini, halkm cam, mall ve na
musunun sahibi olarak görüyo[lardJ. Jandarmalano
söyledikleri her $ey kanun idi .
Kürt genc;leri zorla askere ahmyordu. Kürdistan halkl

askerlik hizmetini hakh olarak "zorla askertik" diye ad-

,
"De rabe Btro de tsbe, Ararat bo p he$t xersbe"
(Hsydi kalk B1ro haydi kalk, ni9'in.Ararat'1 viran emn)

ve yeni tarih alt üst edildi; köy ve sehirlerin adlan degi§~
tirildi, bircok ulusal örf ve adetIer , hatta milli kiyafetle
rin giyilmesi yasaklandi. Ünlü Sair Baba Tahir'in eski
Lori lehcesiyle yazdig; siirler "edebiyatcrlar " tarafindan
gözden gecirilip Farsca yazildi, Resit Yasemi, Kültür Ba
kanhgr'nm emri ile "Kürt ve Peyvestegi Nijadi ve Tari
hi" (***) adh bir kitap yazarak, Kürtlerin ayn bir uius
olmayip Fars olduklanm "ispat! !!" etti. Okullardaki tüm
, dershanelere, tüm devletdairelerine "Farsca Konus' ya-

I "-
zrh tabelalar asildi. Ama Kürdistan'da ulusal duygular 0

kadar güclüydü ki, Riza Sah'm Kürtleri asirnile etmek icin
yürüttügü bu politika, Mustafa Kemal'in politikasi gibi
iflas etti. (****)
Tüm bu zorbalik ve baskilara karsi, I}an Kürdistarn '

run bazt böigelerinde asiret ayaklanmalan basgösterdi,
1926 yrhnda Kani Senanh Mahmud Han önderliginde

Merivan bölgesinde birayaklanma oldu, Hicbir siyasi ice
rigi olmayan bu hareket cok cabuk yenildl ve Mahmud
Han Irak' a sigmdr. .1928-'1929 yillan arasinda Mangur

. Asireti Mela Halil yönetiminde, Mahabat bölgesinde dev
letin baskilanna, özellikle Kürt kiyafetinin yasaklanrna
sma karsi ayaklandi. Mela Halil ve siIMlli gücleri Iran
ordusuyla birkac kez catisular. Ama bu rilreket 1929 Ha
ziranmda bastmldi. Serdest mmnkasmda Muhtar Ömer'
(Ömer Pasa) yönetiminde bir baska hareket basgösterdi,
Bu ayaklanma da Iran ordusu tarafinden bastmldr,
. 1930 yrhnda lhsan Nuri Pasa yönetimindeki Aln isya
myla iliskili olarak, Celali asiretleri Biro ve Ferzende ön
derliginde ayaklandilar. Bu ayaklanma 1931 yilina kadar
devam etti. Agn Isyani'nm yenilgisinden sonra, Iran ve
Türkiye'nin isbirligi sonucu bu harekette bastmidi. Agn
ayaklanmasmda sehid olan Biro icin yakjlan bir agit ~öy-
le basliyordu: .

Anlasmasi' Kürtlerin varliguu resmen tamdi, özerklik ve
hatta bagimsizlik haklanm kabul etti. Irak'ta ise Seyh
Mahmud Hafid (*) önderliginde genis bir ulusal ayaklan
ma basgösterdi.
Bu gelismeler Iran Kürdistaru'm da etkiledi ve

1920-1922 yillannda, Sikak Asireti Reisi Simko 'nun (is
maiJ Aga) Iran Kürdistaru'run kuzey kesimlerini eIe ge
cirip, bagimsizhgim ilan etmesinin nedenlerinden biri
oldu. Kürt halk hareketinin istemIerini formüle eden,
Kürtee bir program Urmiye'de yayinlandi. Simko, Kürt
ulusunun birligini saglarna konusunu Seyh Mahmud'la gö
rüsmek icin, 1923 yihnda Süleymaniye'ye gitti ve iki par
cadaki mücadelenin bir hedefte birlestirilmesi icin caba
sarfetti.

1921 yrh baslannda, Ingiltere'nin yardimlanyla gercek
lesen bir askeri darbeden sonra, Riza Han.isbasina geldi.
Riza Han 1925 yilmda Tahran'da, kendini Sah ve Pehle-.
vi Sülalesinin kurucusu olarak tamtu. iran' da güclü ve
merkezi bir otorite kurmak isteyen Riza Han'm önünde
ki engellerden biri de 1930 yrlma kadar süren Simko ha
reketiydi. Bundan dolayi önceden hazirlanan bir plan
uyannca, bir albay tarafindan görüsmek icin Sino'ya cag
nlan Simko, 21 Haziran 1930 tarihinde kallesec öldürül
dü. (**)

1931 yihnda Kürdistan'm Güneyinde Cafer Sultan ön
derliginde bir baska ayaklanma basgösterdi. Merkezi dev
leti cok korkutan bu hareket, Riza Sah'rn bölgeye büyük
askeri bir gü~göndermesiyle, kanh bir bicirnde basunldi.

1924-193Q yillan arasmda Baneli Heme Resit Han, Ba
ne bölgesinde, Iran ordusuyla birkac kez savasa girdi. Bu
hareket Cafer Sultan hareketi gibi asiretci bir yapiya sa
hipti vedaha ziyade, merkezi devletin gelismesine karsi
bir niteligi vardr. 1930 yihnda Heme Resit Han yenildi,
lrak'a sigmdr.
Sahensaht rejimi giderek, Tahran'da güclü bir hakim i

yet kurmaYI ve ~ürdistan' daki hareketleri bastlrmadan
ba~ka, Belücistan'da, Loristan'da, Huzistan'da, Azerbay
can ve Türkmenistan'da ezilen halklann mücadelesini or
tadan kaldlrmaYI ba~ardl. Ve iran'l, ingiliz emperyalist
lerinin Ortadogu'ya yönelik planla:-mi uygulamak i~in kul
landIkJan bir üs haline getirdi.

Rlza .sah' m 20 ytlhk diktatörlügü döneminde ulusal bas
kl en üst noktasma ula~tl. .sovenizm, Pehlevi rejiminin
resmi politikasl haline geldi. Farslar hari~ tüm iran halk
lan amanSlZ bir ulusal baskl altma almdllar. Fars olma
yan halkJan asimile etmek, bu halklarm ulusaf tarih ve
kültürlerini ortadan kaldlrmak i~in hazlrlanan, uzun va-.

. deJi bir program uygulanmayai kon~ldu. iran'da bir tek
ulusun, Fars ulusunun ya§adlglOl "ispat" etmek i~in, eski
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tere'nin kontrolü alnna girdi. Diktatörlügün YlkIlmas\y
la bazi demokratik haklar kullamlmaya baslandi, siyasi
örgüt ve kuruluslar canlandilar, gelisme gösterdiler. 20
yilhk bir diktatörlükten sonra Iran özgürlükle tanisti.
Iran Kürdistani'nm güneyi Amerikan ve Ingiliz ordu

lan tarafmdan isgal edilmis, kuzeyde Kizilordu Urmiye'ye
kadar olan bölgeye yerlesmisti. I

Mahabatbölgesi bu durumun dismda idi. Yani, hem
ball devletleri ordulan bem de Kmlordu, bu bölgeye yer
lesmemisti. Mahabat bölgesinde özel bir durum olusmus
tu. Aynca, Mahabat cevresinde, Kürt ulusal hareketinin
uzun bir gecmisi vardi.
ilk güclü ve siyasi Kürt örgütü "Komelaye J. K. " (K~

melaye Jlyaneveye Kord)Mahabat ve cevresinde kurul
du. Komela'nm 11 Kurucusu 16 Agustos 1942 tarihinde,
Mahabat'ta bir araya gelerek Kürt ulusunun kurtulusunu
amaclayan söz konusu örgütü kurdular. (***)
iUegal bir örgüt olan Komela'mn kurulmasmda Iraki!

Kürtlerin de yer aldigi görülüyor .. Irak Ordusunda subay
olan Mirhac Ahmed, Irakh Kürtler ve Hiva Partisi'nin
temsilcisi olarak, Komela'run ilk toplantisma katildi. Hi
va Partisi 1939 yihnda, Refik Hilmi ve Mahmut Cevdet
önderliginde, Süleymaniyeli birkac aydm tarafindan ku- ,
rulmustu, Komela'run kurulmasi, IranKürdistarn halki
nm müpadele tarihinde yeni bir olgu ich. Cünkü Komela
·sade halk tarafindan kurulan.ilk siyasi örgüttü. Komela'-
run kuruculan, kücük burjuvazi diyebilecegimiz, orta SI
ruf ve tabakalara mensup idiler .. Onlar Komela'yi kor
makla eski bir gelenegi 'yiknlar, bu sefer hareketin yöne
timini, liderligini seyh ve agalann eline birakrnadilar.
Komela 'ya üye olan herkes, Kürt ulusuna ihanet etme

yecegine, Kürt halkmm kurtulusu icin mücadele edece
gine, örgütün sirlanm disanya vermeyecegine dhlr yemin
etmek zorunda idi. Kadiruyla, erkegiyle rum Kürtleri kar
desi olarak görmeliydi. Komela'nm karan olmadan, her
hangi bir üyenin bir baska parti ve örgüte üye olma hakki
yoktu. Komela'mn mücadelesi, örgütsel yaprsi, progra
rm (düzenli bir programi yoktu, önüne bazi hedefler koy
mustu) ve örgütlenme bicimi, Komela'mn bir yandan
milliyetci, öte yandan, sekter ve icine kaparnk bir örgüt
oldugunu ortaya koyuyor. Bundan dolaYl Komela, geni§
halk Ylgmlanm etrafmda töplayamadl, birkae;:yüz ki§iyi
banndlran illegal bir örgüt olarak kaldl.

1943 NisaOlnda Hudaperest Dagl'nda (****) yapl1an
ve yüze yakm ki~inin katlldlgl bir töplanilda (bu toplanll
daha ziyade Komela'nm kongresini andmyordu), örgü
tün görü§lerini yayacak bir derginin e;:lkanlmasl karan
ahndl. Bu karar üzerine "N~tunan" adh bir dergi e;:1-
kartJldl, dagItimma ba~land1. Bu dergide yaymlanan ya
zllara baktlglmIZda, Komela'Yl kuran ve yönetenlerin

DENG

Bircok kereler sade halktan insanlar, zulme ve baskiya
tahamrnül edemiyor, jandarma, devlet memuru 'öldüre
rek ya da askerden kacarak da$a cikiyor, "kacak" olu
yordu.
Binlerce insan sürgüne gönderildi, bircoklan ünlü

"Qasr-i Qecar" zindamna anldilar, Pehlevi rejiminden
bizar olan halk, tepkisini 25 Agustos 1941 tarihinde bir
kac gün icinde, binlerce jandarmayi silahsizlandirarak aci
ga vurdu. Böylece halk, Kürdistan'in büyük bölümünde,
özellikle köylerde, merkezi devletin hakimiyetine son
verdi.
II. Dünya Savasi'run baslamasindan sonra, Riza Sah ya

vas yavas Nazi Almanyasiyla yakinlasn. iran, Hitler AI
rnanyasimn etkiledigi bir ülke, Alman ajanlannm cirit
atugi bir alan haline geldi. 1941 yazmda Alrnanlann Sov
yetler Birligi'ne saldirmasiyla pratikte Mihver ülkeleri
ne (Almanya, Italya ve Japonya) karsi SSCB, Amerika
ve ingiltere'nin ortak cephesi olusru, Üc büyük devlet bir
~ok gÖfÜ§meden sonra, hem iran'daki Alman nüfuzu kIr
.mak, hem de iran üzerinden Sovyetler Birligi'ne yard1m,
özellikle silah ve mühimmat göndermek ie;:in,bu ülkeye
asker gönderme karanna vardIlar. Bu karar üzerine 25
Agustos 1941 tarihinde Kizilordu kuzeyden, ingiliz ve
Amerikan ordulan ise güneyden iran'a girdiler, ittifak
devletleri ordulanna kar~1 en kücük bir direni§ dahi gös
teremeyen RIza $ah diktatörlügü YlkIldl ve ülkenin Ku
zeyi Sovyetler Birligi'nin, Güneyi ise Amerika ve ingil-

Sehir sekeri ile bir evlat büyüttüm
Onu da Riza Sah zorla askere aldi
Tacm devrilsin RIZ3 Sah
Kürtleri zorla savasa götürüyor

Kurim gewte kird be qendi ssri (**)
Reza $a budi le bo icberi
Ya xwe Reza $a texut WeIgere
i9bari Kurdi deba bo seri

Daha sonra türküde, Pehlevi rejimine olan kin ve nef
ret söyle dile getiriliyor:

(Ayda yedi qiran, günde dört sayi)
(Caya rru verey im , sekere mi)

Mange hewt quen (*) roje 9uar §ayi (*)
(:1 buiem be qend p buiem be caye

'landJrIm~ ve bu konuda bir hayli türküler yazmisn. As
kerlikteki eziyeti ve perisanlrgi gözler önüne seren ünlü
türkülerdenbirinde söyle deniyor:

(*) Qlran ve ~ayi: iran para birimlerindendirler. 10 qlran I tümen, J qlran ise 20 ~ayidir. (C. Renas)
(**) Söz konusu dönemde özellikle köyJerde~ker bulunrnuyordu, Sehirlerde de ise ~k az ve ~ok pahah idi, "Sehir ~ekeri" ile büyüttüm demek~
le. Kürtlerin en del!erli varllklannm elinden ahndlgl söylenmek isteniyor. (C. Renas) . ,
(*''''l. Komcla'mn kuruculan ~unlardlr: Hüseyin F'lruher, Abdurahman Zebihi. Abdurahman imam., Abdulkadir Medurrisi, Necmellin Tevhidi, f
Muhall1medNanavazade. Ali Mahmudi. Muhammed Eshabi, Abdurrahman Keyani. Siddik Haydari, KaSlmKadri. (Y)
(****)' Hudaperes' Dagl. Mahabat liölgesindedir. (C, Renas)
12
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Kürdistan Demokrat Partisi, 16 Agustos 1945 tarihin
de Mahabat'da kuruldu ve programi aciklandi.
KDP'nin kurulmasi Kürt halkmm tarihinde bir dönürn

noktasi, cagdas ve ilerici siyasi örgüt ve partilerin kurul
masmda bir baslangicu. Cünkü Kürdistan tarihinde,
KDP'den önce böylesine ilerici ve acik bir programa sa
hip olan bir parti kurulrnarrusti. Bu nedenle KDP daha
ilk günlerinde Kürdistan 'daki rum siruf ve tabakalann des
tegini kazanabildi. 0 dönemde KDP'nin önünde yerine
getirmesi gerekli olan 3 temel görev duruyordu:

1. Kürt halkirn örgütlemek, kendi bayragl altmda ve
prograrru etrafmda toplamak.

2. Iran Kürdistarn halk hareketini, Iran genelindeki anti
fasist ve demokratik harekete baglamak. KDP kuruldu
gu dönemde, Iran'in öteki bölgelerinde coktandir onlar
ca parti -ve örgüt kurulmus ve gelisme göstermislerdi.
Komela, yürüttügü mücadeleyi, Iran genelindeki rnüca
deleye baglamanus ya da baglayamarmsu. Ashnda Ko
mela'run ideolojik cercevesi, onun Kürt olmayan
örgütlerle, ilerici güclerle dostluk iliskileri kurmasma el
vermiyordu.
3. iranKürdistarn halk hareketine ve Kürt halktrun mes

ru haklan icin verdigi mücadeleye, dünyadaki anti-fasist
ve özgürlükcü güclerin destegini kazanmak, Bu görev,
tüm dünya halklannm özellikle de Avrupa halklanmn, fa
sizme karsr zor bir rnücadele yürüttükleri bir dönemde,
daha bir önern kazamyordu. Kürt halktmn KDP önderli
ginde, anti-fa§ist rnücadeleye katJlmasl, bir yandan Kürt
halk hareketinin Hk defa dünya özgür)ük güc1eriyle aym
cephede yer almasml saglarken, öte yandan dünya özgür
lük~ü gü~lerinin, Kürt halk hareketini desteklemelerinin
olanaklanm yarallyordu. Özellikle Klzllordti'nun iran'
da bulunmasl, Sovyetler Birligi'nin aktif olarak anti-fa§ist
rnücadelede yer a1masl, 0 dönemde Kürt halktna göster
digi dostluk, KDP'ne ve Kürdistan Ulusal Kurtulu~ ha
reketine yapttgl yardlmlar, Kürt halklDm mücadelesinin
tarihte ilk defa, dünya öl~üsünde yürütülen anti-fa~ist ve
anti-ernperyalist mücadeleyle kayna~rnasml kolayla§tln
yordu. KDP'nin bu 3 önernli görevi yerine getirmesi i9in
net ve düzenli siyasi bit prograrna sahip olma_sJgerelQ.
yordu, ki, bu prograrn 8 madde halinde a§agldaki ..glbi_

3- Kürdistan Demokrat Partisi'nin Kurulmasi

te bir.program hazirlamalanna, bir strateji saptamalan
na müsait degildi.
Bir yandan rum bunlar, bir yandan lrari'da dernokratik

hak ve özgürlüklenn yerlesmesi ve dernokrasi mücade
lesinin gelismesi, öte yandan da Hitler Almanyasmin sa
vasta yenik düsmesi ve dünya halklannm fasizme karsi
zafer kazanmasi, yeni sartlara cevap verebilecek öncü si
yasi bir partinin kurulmasmm sartlanm olusturuyordu,
Böylesi bir partinin kurulmasi hem tarihsel bir zorunlu
luktu hem de, olusmasmm sartlan vardi.

iJIUslararasl durumu, devletler arasmdaki polinkayi ve nar
ta halldann ulusal kurtulus mücadelesini iyi anlamadik- .
lanru görürüz.
Nistunan dergisinde Ingiltere devleti, Kürt halknun dos

tu ve tüm halklann -bu arada Kürt halkmm da- özgür
lük bayraktan olarak degerlendiriliyor, Kürt halkmm
kurtulusunu isteyen siyasi bir önderligin, bu istemini, en
büyük sömürgeci devletin yardmuyla gerceklestirmek is
temesi, en azmdan bu önderligin kafasimn bulanik oldu
gunu gösterir. Herkesin bildigi ve tarihin gösterdigi gibi,
(özellilde 20. yüzyihn baslangicmdan I. Dünya Savasi,
Komela 'run kurulusuna kadar olan dönemde) Kürt halki
mn ezilen ulus olarak kalmasinda, baski görmesinde en
büyük sorumluluk Büyük Britanya devletinindir. Hatta,
Kürtlerin bircok uluslararasi toplannlarda resmen tamn
masina, Sevr Anlasmasi'mn Kürtlere bagunsizhk hakki
vermesine ragmen Kürt ulusunun haklanna kavusmama
smda en büyük suclu ingiltere devletidir. Bu dönemde in-

t giltere'nin, Sovyetler Birligi ve Amerika ile birlikte
I anti-fasist cephede yer almasi hicbir bicimde, Kürt ulu

sunu baski ve zulümden kurtarmak isteyen bir örgütün,
halkmin baski alnnda tutulmasmda önemli rol oynayan
bir devletten özgürlük isternesine neden olamaz: Bunlar
la birlikte Komela, ,halk arasmda ulusal duygulann ya
yilmasinda etkili oldu. Komela örgütü Mahabat ve öteki
bazi bölgelerde kök saldi. Iran Kürdistaru'ndaki ilk güc
lü ve siyasi örgüt olan Komela, KDP'nin kurulmasmda
bir baslangic, bir temeldi.
Komela'run kuruldugu ve mücadeleye basladrgi dönem

tüm-dünyada fasizme karsi büyük bir savasm yürütüldü
gü dönemdir. 11. Dünya Savasi Avrupa, Asya ve Afri
ka'da devam ediyordu. Her ne kadar Hitler Almanyasi,
Musollini Italyasi ve Hiro Hito Japonyasi bu savasta ba
san kazanmis görünüyorlardiysa da, müttefik devletler,
mihver devletlerine karsi büyük bir askeri güc olustur-

, muslardi ve Asya, Avrupa ve Afrika halklanrun anti-fasist
mücadeleleri günden güne gelisme gösteriyordu. Bir yan
dan Riza Han diktatör!ügünün yikilmasi, öte yandan dünya
balldanrun gelisen anti-fasist mücadeleleri, Iran Kürdis
tam'nda Kürt halkma genis bir mücadele alam yaratrrusn.
Kom~la J. K' 1D mi11iyet~ive i~ine kapamk olmasl, onu'

geni§ halk Ylgtnlanna yönetmekten- altkoyuyordu. Komela
söz konusu yaplslYla Kürdistan 'da olu§an yen i §artlara ce
vap verecek hir durumda degildi. iran'daki genel müca
dele He 'organik bagl olan ve görülmerni§ bir bi~imde
geli§en iran Kürdistam hareketinin, birle§ik, demokratik,
halk Ylgmlarma a~lk ve düzenli bir programa sahip olan
siyasi bir örgüte ihtiyacl vardt. Bu nedenle Komela 1943 J

ydtnda Nl§tlman dergisi vasltaslyla gör6§ ve dü§üncele: .
rini yaymaya ba§ladt. Ama 1945 Ylhna kadar Komela'
nm günden güne geli~en Kürt halk hareketini yönetebi
lecek bir örgüt olmadlgl ger~egi giderek a~lga ~tktl. Hatta
1943 Nisanmda Komela yönetimine s~ilenlerin yaplsl,
Kürdistan hareketini iran halklanmn 'mÜcadelesine bag-
Ilayacak geni§ bir bakt§ a~lSIna 'Sahip olmalanna ve örgü-
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(~) Pro!!ram. Kürlgesi elimizc gC9medigindcn, Fars9adan oldugu gibi gevrildi. (Y)

14

Bu programm krsa ve 8 madde halinde formüle edil
rnis olmasiyla birlikte, program Kürt halkmm esas istem
lerinin hepsini kapsamaktadir. 1. madde, Iran devleti
cercevesinde Kürdistan'a otonomi talebinde buluninakta
dir. Bu istem, Iran KDP'nin bugün de ugruna mücadele
ettigi bir istemdir. Cünkü; KDP kurulusundan itibaren
kendi kaderini tayin etme hakkinm, Iran Kürdistaru'nda
otonomi biciminde gerceklesebilecegi görüsündedir. Öyle
ise bu talebin igerigi, kendi kaderini tayin etme hakkl,
bi~imi ise otonomidir. Programm 8. maddesinde KDP,
ülkenin geli~mesi, ilerlemesi i9in tüm iran'da demokra
sinin yerle~mesini talep etm~ktedir. Bu da daha kuruldu
gu andan itibaren KDP'nin "Kürdistan'a otonomi"
istemini: "iran'a demokrasi" istemitlden ayn dü~ünme-
digini gösterir. .
Programm 2. maddesi Kürts:erun resmi dil olarak ta

runmasml talep ediyor; 3 ve 4. maddeler otonom böige
ile merkezi devlet arasmdiilci ili~kileri belirlemektedir.
Böylece otonomi. talebinin 2. önemli unsuru aydmlaül~
ffiJ~ olmaktadlr:

1. Dil rum uluslarm kültürünÜll en önernli ögesidir. Kürt
dilinin resmi dil olarak tamnmaslyla, Kürt halkmm bu hak
lam kullanmasmm, Kürt s:ocuklanmn·anadilleriyle egi
tim görmesinin ve Kürt kültürünün geli~mesinin yolu
a9t1ffil~olur.
'2. Merkezi devlet ile Otonom Kürdistan arasmdaki ili~

kileri, özellilde otonomiyi yönetmedeki yetkileri belirle
mek ~ok önemlidir. Bu konuda KDP iran anayasasmda
yeralan vilayet ve eyalet encümenler'i ile ilgili bölümden
ustaca yararlanml~hr. Ama Me~rutiyet döneminden bu
güne kadar söz konu~u encümenler, Kürdistan ve iran 'm
öteki böigelerinde olu~turulmadJ. Kür~istan'daki rum dev-

* *. *

icinde ozcrkligini eide etmelidir.
2. Anadili ile okuma hskk: oltneli, devlet dsireletinde

ki tüm i$lerde Kintee kulltuulmsltdir.
3. Anayasa temelindeKürdistan Vi/ay€?fiEncümeni be

men secilmeli, tüm devlet ve toplumssl isleri yönetmeli,
kontrol etmelidir.· \ "
4. Devlet yönetieileri terusmestz böige haIkrndan 01-

msltdtr.
5. Genel bir kanun temelinde, köylüler ve büyük top

rak sahipleri arasmda bir enlssmsy« venlmsh, her iki ke
simin de gelecegi giivence elun« elinmehdir,
6. KDP, Azeri ulusu ve Azetoeycsn'de yeseyen Erme

. ni, Asuri ve öteki ezuiltklerls, mücade1ede birlik ve ksr
de$lik olustuimek icin ceb« serieder.

7. KDP, tarlim, ticereti ilerletme, kültürü ve Saghk hiz
met/erini geli$tinne, halkm maddi ve manevi y8§amlDl iyi
Iestirme umeciyl« Kiitdistsn'ui tsbii zenginliklerinden
ysrsrlemr, bu 'dogrultude 9aba sarfeder.

8. Biz, tiun iran halklanna, iilkeleiini gelistirme): icin
özgür fall§ma ve mücadele etme titsetnun verilmesini is
tiyoruz. "

" BismilJahirrahmamrrahim
Kurdistan Demokrat Psrtisi'nin duyurusu
vstenässlsr, ksrdesler, .
Özgürlük ve demokrasi diismenlermc« pkartIlan dün

ya ssvssuun etesi, biiyiik: dostlenmiz olan özgürJük sa
vesctlsruun gürJü elletiyle söndürülmü~tür. Tüm diiny«
helklsntu ve u1us1anm birksc za1iIlJldiktatörün esiri yap
maya eahsen tesizm yenildi, dagllch. Demokrasi eephesi
kszend). Aynea /;Jeklendigigibi, uluslann ve halklarm, öz
giit olmesuun sertleri olustu. Bu gün. büyük, kürük tüm
dünya halkJan bu ortamdan yararlanmak, ünlü "Atlen
tik Anlesmsst "nui verdigi sözlerden faydaJanmak, ken
di istetini kendi ellerine almak ve kaderlerini kendi
arzulanna göre tayin etmek istiyorler. '
Iren 'da ya$ayan biz Kiirtler, ulusal ve bölgesel iktider

icin ytllercs ve hatta birksc yiizytller boyu müeadele et
tik. Bu ugurda kurbanlar verdik, Ama ne yazlk ki, Iren '-
1D diktatör yönet;ieileri, bizim 'bskh taleplerimizi herhangi
bir bicimde kabule yan8§madIlar. Hatta Irsn Anayasasmda
yer alan i1 ve eya/etlere tamnan haklardan yarar1anma
ttnzt engellediJer. Telepletimizin cevebi kutsun, bomba,
top, zindan ve.siirgiinler oldu. Özel1ik1e RIZa Han'm 20
YIJl1kikrid;,rj döneminde, eJbise giyme.konusunda bile öz
giir degil( (. Süngü güeüyle hain, tursiz ve tslenct su
~aylar tu, ahnden melletumz dermedegm edi1di,
namusumU-'l, seretimize el uzeuldi. Neslimizi ortadan
kskiumsk, iizi kökünden kurutmak icin hicbir vebsice
uygu/amad;ln ka9mmadllar. Biz äeinsemz, bizim de ta
rihimiz, se 3igimiz dilimiz, öd ve adetlerimiz var. Ni-
9in haklarL !Z ayaklar alona almsm? Nirin kendi evimizde
özgür olmayaiIm, kendi kendimizi yönetmeyelim? Nirin
90cuklanmlzl kendi dilimizle okutmamJza engel olunu.
yor? Nirin Kürdistan 'm özerk olmaslID Anayasada belir
tildigi gibi Kürdistan $ehirlerinin i/ eneümenleri tarafmdan
yönetilmesini t;.IJge1Iiyorlar? .
Silym Vatanda$Iar, bi/melisiniz ki hak verilmez alJmr.

Biz böIgeseI ve u1usal iktidar hakJamlZl eIe ge9irmekirin
mücadele etmeJiyiz. Bu mücadelede birlik ve beraberlik,
öqjüt ve Jiderlik gereklidir. Bu kutsal ama9/ar. i9in KPP
kuru/mu$ ve faaliyederine b8§laml$Ur. Siz sevgili ·vatan
da~/ar, göz/erin.jzi app ulusal Partinizin etrafmda toplan
mab, hakla~1D1Z1eIde etmek irin fedakarlIk yapmalJsID1z.
KDP sizin ( nderiniz ve yol gösterieinizdir. Kürt halb yaJ
mz onun b;lyragl altmda dagllJp yok oJma teh1ikesinden
kurtu/abilir, u/usa/ varIrg11lI,namus ve §erefini koruya
bilir, iran devleti sJmrlan i~inde otonomiyi eIde edebilir.

Varanda§/ar, bjz insan ihaklan!TIIZm dl§lDda hir bir §ey
istemiyoruz. Slogan1anmIz a$agJdamaddeler halmde özet
Jenmi§tir. okuyunuz, fert, fert tüm Kürt halkrna anlatJ
nrz. S/oganJanmlz ~unlardlr;

1. Kürt ulusu iran 'da kendi bö/gesindeki 'i$leri yönet
mek i9in özgür ve baglIDslz olmalJ, iran devleti slmrlan

yaymlandi. (*)
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kanunun yapilmasmdan bahsedinyor, .tSu,bugünkü sart
larda gerici bir slogandir. Ama büyük toprak sahipleri
nin hicbir kanuna aldirmayip köylüleri sömürdükleri,
hicbir kanunu tammadiklan, kanun ve bazr srrurlamalan

. ayaklar alnna aldiklan bir dönemde, otonom Kürdistan
hükümetinin bu konuda genel bir kanun cikarma cabala
f1, ileriye dogru atilan adunlardi. Ama bununla birlikte,
Programm 5. rnaddesinin devrimci ve radikal bir talebi
degil reformist bir talebi icerdigini söyIemeliyiz. 5. mad
denin amaci, Kürt toplumundaki alt yapiyi degistirmek
degil, bazi reforrnlarla bu eski yapi ve düzeni korumak
ur. KDP yönetiminin yapisi, Komela'nm düsünceleri te
melinde yetisen kadrolann varhgi, köy emekcileri
yaranna olan devrirnci ve radikal bir talebin Parti Prog
rarrunda yer almasma engeldiler. EIde. varolan bilgilere
göre, Merkez Kornitesi üyeleri ve öteki parti yöneticile
rinin yansmdan cogu mülk sahibi -!ci aralannda büyük
toprak sahipleri de vardl- geri kalanlar ise mernur ve ay
dm idiler. Bir baska deyisle sehir kücük burjuvazisinden
diler, Besbelli ki toprak sahiplerinden, köy emekcileri
yararma devrimci bir program yapmalanm beklemek bo
sunadir. Topraklarm köylülere dagmlmasr talebinden bah
setfniyoruz. Cünkü 0 dönemde böyIesi bir talep
gercekcilikten uzak bir tutum olur.
o dönerndeki Kürt toplurnunun simfsal yapisr, kendini

KDP'sinde, Partinin türn calismalannda ve programmda
ertaya koyuyordu. iran 'da gericiligin geriletildigi, demok
rat güclerin ilerlemeler kaydettigi, sosyalist Sovyetler Bir
ligi ile dostca iliskilerin kuruldugu bir ortam Iran
Kürdistaru'ndaki halk hareketini, kuskusuz etkiliyordu,
Türn bunlar KDP'ni, bilesiminin elverdigi oranda, bir-
kac adim iieri gitmeye tesvik ediyordu. _.

KDP'nin 8 maddelik ilk programi, özellikle bugünkü
Programi ile karsilastmldigmda bircok eksiklikleri bann
dmyordu, Bu eksiklikler sadece bugünkü ortarnla, kirk
yil önceki ortam arasindaki farklardan kaynaklanrmyor.
Bugünkü programda yeralan taleplerinin hepsinin, 40 yil
.önceki programda da yeralmasim beklemek, hakh bir tu
turn oimaz. Ama örnegin, programm yazilmasibicimin
deki eksiklik. Program 0 dönemde de daha iyi bir bicirnde
yazilabilirdi. Program 90k genel bir bicimde yazIIIDl§,bir
~ok mesele yorumlanmaml§tlr. Program bir~ok konuda;
örnegin, ernniyet gÜ9leri, jandarma, polis, ordu ve pe§
merge gibi konularda görü~lerini a~lk b!r bi\=imdeortaya
koymaml~t(r. Bunlardan ba~ka programda diger baZI ek
siklikler daha vardlr~
Program otonomi taleb ediyo~. 0 dönemde Mahabat

Batl Azerbaycan eyaletinin bir bölümü idi. "Kürdistan"
kelimesi otonominin sadece Mahabad bölgesi i9i~ talep
edilmedigini, tersine tüm.tran Kürdistam i9in istendigini
gösteriyor. Ama programda Kürdistan'm stnlrlan belli de
gil. Bu, KDP'nin 40 Yllhk rnücadele deneyimiyle önemi
ortaya ylkan bir meseledir. C;ünkü daha 0 dönemde, Kür
distan Cumhuriyeti'llin kurulmasmdan sonra, Kürdistan 'Im
smlrlaTl 'belirtilmedigi i9in, bu sorun Azerbaycan Milli
Hükümeti ile Kürdistan Cumhuriyeti araslIlda tartt§ma-

'let yöneticilerimn Kürt olmasi istemi hakli bir istemdir.
Besbelli "Kürdistan'da cahsan, memur olan herkesin Kürt
olmasi gerekir" denilmemistir. Ama Kürdistan'daki dev
let yöneticilerinin Kürt olmasi gerekir. Cünkü, genel ola
rak Kürt ulusu, özel olarak Iran Kürdistaru halb; tarihi
tecrübelerinden merkezi devletlerin Kürtlerin, kendi ül
kelerinde yönetici olmalanna izin verrnedigini; her dö
nemde önemli sorumlularm, genel yöneticilerin
Kürdistan'a rnerkezi devlet tarafmdan yollandignu, mer
kezi devletin Kürdistan'daki hakirniyetini bunlar vasita
siyla knrdugunu biliyor. "Yöneticiler Kürt olmahdir"
demek halkm kaderi kendi elinde olmah, demenin bir bas
ka bicirnidir. Kürtlerin kendi ülkelerinde kendilerini
"yabanci' hissetmemesi aksine, ülkesinin hakimi olma
SI demektir.
Programm 6. maddesinde KDP'nin enternasyonalizm

anlayisi göze carpiyor. 'KDP mesru haklanm talep edi
yor ama bu talep, Asuri, Azeri, Ermeni vb. halklann mes
ru haklanm ayaklar aluna alma anlarrunda degildir.
Aksine KDP, Kürdistan'a otonomi talep etmekle beraber,
Kürt halkmin öteki halklarla birlikte dostca, kardesec ya
samasmi da istiyor. Bu KDP'ni Komela J-K'dan ayiran
önemli noktalardan biridir. Cünkü KDP daha baslangic
ta enternasyonalist ilkeler üzerine kurulmustur.
Fakirligi ortadan kaldirmayi, ekonorniyi, kültürü ve

saghk hizmetlerini gelistirmeyi, halkin yasammi iyiles
tirmeyi de amaclamayan bir otonomi talebi, icerigi olrna
yan bir istemdir. Bundan dolayi KDP, programimn 6.
maddesinde, ekonomiyi, kültürü ve saghk hizmetlerini ge
listirmek iein, ülkenin zenginlik kaynaklanndan yararla
rulacaguu belirtiyor. KDP'nin tanm ve ticaretten bahsedip
sanayiden bahsetmernesinin nedeni, 0 dönernde Kürdis
tan' da sanayinin bulunmamasidir.
Iran KDP'nin bugünkü prograrruna, yani Partinin ku

rulusundan 38 yil sonra, Ocak 1983 tarihinde toplanan
6. Kongresince onaylanan prograrruna bir göz atacak olur
sak; su andaki ternel taleplerin cogunun, sözkonusu 8
rnadde icinde yeraldrgmi görürüz. KDP'nin genel siyasi
dogrultusunda tutarh olmasi, onun halk tarafmdan sevi
lip sayilmasmm, basanli olmasuun nedenlerinden biridir.
Cünkü Partinin; kurulmasiyla baslayan rnücadelesi bugün
de devam etmekte, bugünkü ternel hedefleri ve genel slo
ganlarl, 40 Yllönce hazlrlanan 1. Programda dile getiri
lenlerdir. Kürdistan'm tarihinde ilk defa ortaya konulan
ilerici ve devrimci'bir programdir. Gene 0 dönernin geri
~artlanßl göz önÜDde tutarak, bu programm tüm madde
lerinin bilimsel bir biyimde formüle edilmesini, progra
mm tüm Kürt haIkmm, tüm slOlf ve tabakalann
dernokratik taleplerini dile getirmesini beklememek ge
rekir.
i~lenebilir topraklarm hemen hemen hepsinin büyük

toprak sahiplerinin elinde bulundugu dönemde, köylüler
üzerindeki baskllar en üst noktasma ula~rnl~tl. Programm
5. maddesinde toprakiarm köylülere dagltllmasl veya köy
lülere daha fazla hak verilmesi istemi yeralmlyor. Sade
ce, köylüler ve büyük toprak sahipleri i\=in genel bit
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lara neden oldu. 0 dönemdeki toplumsal yapi geregi, sehirlerin dismda asi-
Tüm bunlara ragmen 0 dönemdeki KDP prograrrn ile- ret reisleri, aga ve mülk sahipleri, seyhler hakimdiler ve

rici bir programdir . iIk programda yer alan temel talep-' bunlar halk arasmda demokratik düsüncelerin yayilrnasi
ler su anda da Partinin temel talepleridir. Siyasi bir . na karsi idiler.
partinin cü yil önceki programim genelde dogru bulmasi Aga, asiret reisi, ve seyhler, Sah.döneminde ulusal bas
ve bu programda yer alan amaclar icin mücadele eqnesi,' ki alnnda tutulduklan icin, bir noktaya kadar ulusal duy-
bu ilk programm ilerici ve dogru oldugunu kamtlayan en gulann gelismesinden yana idiler. Ama cikarlanm tehdit .
iyi belgedir. Burada bir baska gercege de deginmek, ge- .eden demokratik düsüncelerin yayilmasina karsi duru-
rekiyor. Bu prograrrun Kadi Muhammed tarafmdan ka- yorlardi.
lerne ahndig; belli oluyor. Kadi Muhammed, Komela'mn 0 dönemde Iran Kürdistaru'nda c;agda~ bir tarzda si-
son dönemlerinde bu örgüteüye oldu ve cok kisa bir za- yasi bir partinin kurulmasi, halkm ahsik olmadigr birseydi,
nan icinde, Komela'mn ileri gelenlerinden biri oldugu yepyeni bir olgu idi. Kürtler tarihleri boyunca örgütlen-
l~lga cikn. Her ne kadar digerlerinden daha ge~ Komela meyi sevmemislerdir. Cünkü, örgütlenme; düzen, intizam
saflanna katildiysa da, Kadi Muhammed kisa bir dönem- daha ziyade merkezi devlet tarafmdan uygulannusnr.
de, pratikte bu örgütün yöneticisioldu, KDP'nin kurul- Kürtler bu tür seylere karsi direnmisler, mücadele etmis-
masiyla; Kadi Muhammed'in, Komela'mn varolan ler, düzen-intizama uymamislardir. Düzen ve örgüt ta-
yapisiyla, amaclan ve örgütlenme bicimiyle, Kürt halki- rihte Kürt halki icin zorla askerlik, vergi ve harac verme
mn mücadelesine.cevap veremeyecegini, herkesten önoe . anlamma gelmistir ve Kürt halki, merkezi devletin bu iki
anladigr aC;lga~IktI.Bundan dolayi KDP'nin kurulmasmda olgusuna karsi sürekli direnmistir. Bu nedenle Kürt hal-
Kadi Muhammed'in herkesten daha fazla payr vardir. Par- ki simdi bile c;agda~ bir örgütlenmenin gereklerine kolay
tiye böy lesi bir programm hazirlanmasmda onun etkisi kolay uymuyor. KDP yöneticilerinin düzenli bir program
herkesten coktur. Bu nedenle Kadi Muharnrned KDP'nin hazirlayabildiklerini, dogru bir politika izlediklerini ve
kurucusu olarak tanimr. 0 dönemdeki parti yöneticileri halkm destegini kazanabildiklerini söyleyebiliriz. Ama or-
icinde essiz bir sahsiyet oldugunu söyleyebiliriz. Bilgisi, . ta halka, yani prograrrn halk yigmlanna götürmesi gere-
tecrübesi ve yetenekleri 'ötekilerden coktu. Eger birkac ken Parti kadrolan henüz yoktu. KDP denenmis, bilincli
aydim disarda tutarsak.Kadi Muhammed gercekten de-tek ve teerübe sahibikadrolardan tamamiyle yoksun olinasa
, ve yalmzdi, Biz, Kadi Muhammed'in büyük sorumluluk- bile, bu niteliklere sahip kadrolann sayrsi cok azdr. As-
Ilar ta~ldJgml, cok zahmet cektigini ve yrlmadan, sürekli keri kadrolar bakmundan durum daha iyi idi. <;ünkü Kürt-
mücadele ettigini simdi cok daha iyl anhyoruz. ler askeri cahsmalara, silahh mücadeleye daha hazirdilar

, ve bu konuda teerübe sahibidirler. Ama, ne yeteri dere-
4- 160 G~nlük Mücadele.nin Sonucli . cede siyasi kadro)ar, özellikleörgütc;ü vardl, ne de kad- I

. I ro egitimi i<;infusat. Aynca parti üyelerinin iyi bir örgütcü
KDP, kurulup progratmfil yaYlnl~dlktan's?nra, partiy'i"'.· .plmak i9in herhangi bir ~abalan da 'yoktu. 0 dönemde

~ok önemli sorunlar bekliyordu. Gelecek birkac; ay i<;in- Parti yöneticilerinden c;okaz ki~~bugün bizim hedefledi-
de inin'da önemli olaylann olac:ag1mve bu olaylannXür- gimiz bi9imdeki bir örgütün gereklilig!ne in~mrru~tdaT.; ,
distan ve Azerbaycan'dan ba§layacagml,bilmek iC;in,alim Kürdistan Cumhutiyeti'nin yIkIlmasmdan sonra bile,
olmak gerekmiyordu. l'..DP beklenen olaylara kar~l ha'- Cumhuriyetin idaresinde görev üstlenen birc;ok ki~i, ek-
zlrh~:h 'olmasl i9in türn gücünü ve yetenegini kullanmak sikliklerden bahsederken; "Cumhu~iyetin bütc;esinin ve
zorundayd!. Zaman c;:okazdl.· gelirlerinin iyi olmadlglm:' ya da "yeterli .derecede yi-
KDP, görü~lerinin ve prögrarnmm propagandas1lll yap- yecek, silah ve mühimmatm bulunmadIgml" s.öylüyor-

maya ba~iadl. Henüz daha ba~langl~ta, Kürt halkmm te- lardl. Hemen hiC;kimse 0 dönemde KDP ve Cumhuriyetin
mel taleplerinl i~ren bu program, kIsa bir dönemde Kürt en büyük eksikliginin "gü<;lü. bir örgütsel yapmm
halkm\n, özellikle dalla SQnra Cumhuriyetin kuru.lacagl bulunmamasldlT" derniyorlard1. Sözkonusu dönemde i;ok
bölgede ya~ayanlann, ~ogunlugunu kendi etrafmda top-. az ki~i, bugÜß Parti saflannda gerc;:ekyerini bulan "en-

"! lad!. KDP, halk ic;inde ulusal bilinoin qlu~masmda, de- giic;:lüsilahlmlz örgütlür" sloganma inamyorlardl.
mokratik dü~üitcelerin yayI1masmda ba~anh olmu~tur. Tüm bu zorltik ve engellerin yanlSJra, Parti 0 dönem-

Rlza' Han döneminde, Kürt ulusal benliginin türn gös- de 15-20 bin araSl bir nUfusu banndlran Mahabat ~ehrin-
tergelerinin baskl altma almdlgl, ezildigi bir ger<;ektir. de kök saldi, Mahabat halklOlrt büyük bir ~ogunlugunun
Ama bu baskt _politikasmm kendisi, KUrdistan halk Ylgm- destegin1 kazandJ. Ama KDP ~ehirde gösterdigi bu ba§a-
lan arasmda ulusa1 duygulann gü~lenmesine neden oldu. nYl köylerde tekrarlayamadl. Bu ba~arlSlzIIk, sadece köy-'
Hai)).Ylgmlanm uyandlfmak, bilin~lendinnek, halk ytgln- lülerin örgütü istememeleri degil, aym zamanda aga, ~eyh
lannda ulusal bilinci 'olu~turmak, KDP'nin birkac; ay"i~in- ve a§iret reislerinin.. engellemesinden kaynaklanJyordu .
.de gerc;ekle~tirdigi önemli i~ler arasmda idi, Halk YIgmlan A~iret reisleri, ~eyh ve agalar Partirle, kendilerini, sanki
arasmda ulusal duygulan güc;:lenditmek zor bir i~ degil- köylüler tarafmdan "Se~ilmi~gibi, köylülerin temsilcileri
d( Ama, demokrasi ilkelerini ya da 0 9önemip deyimiy~ . ol,arak gösteriyorlardl. Aslmda onlar kendi kendilerini se
le '':fizgürlük~ülügü'' Kürdistan'da yayma)<kolay degildi! , ~iyorlardl ve 0 dö~emin ~artlarmda Kürdistan Cumhuri-
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,
(*) 22 Ocak 1945 ~üßü., hava ~9k so~uk idi. Kat Mahabad'lß türn 'sokaklanm doldurrnu~lu. Ama bayramdl, sevil'\~günüydü. Büyük, kü~ük,
kadm-erkek törn ~eliirhalkl, ~evre köylerde ya§lyanlann böyöj(~llunlu~u "<;ar <;Ira" meydam ve ~evresini doldunnu~tu. ~air Hejar'm dedilli
gibi "Sed behar nokere ew zlvistane" (Yöz bahar 0 kl~ kurban olsun. (Y)

yeti:-onlarla "uzlasmak ~orunct; i& Bu nedenle, sözko- -räfmdan e1egecirildi, Azerbaycan Mim -HükümetI,es
nusu kisiler, Merkez Komitesinde,yüksek rütbeli subaylar men kuruldu.
arasrnda, Tebriz ve Bakü'ya giden Kürt heyetlerindeyer Kürdistan'da ise; merkezi hükümetten geriye kalan en
aliyorlardi. I ~ son organ olan, Mahabad Polis Örgütü, 17 Arahk 1945
Asiret reislerinden bazilau iki kez Sovyetler Birllgi 'ne tarihinde, günden güne silahlanan halk tarafmdan ele ge-

özellikle Bakü'ya gittiler. 12 Eylül 1945 tarihinde, yani cirildi. Polislerin silahlanna el kondu, hükümetin bu son
KDP'nin kurulmasmdansonra gerecklesen 2. gezininaka- orgam da ortadan kaldmldi ve iktidar tamamiyle halkin
binde, sosyalist bir ülkedeki yasarm yakindan gören asi- .eline gecti. Bu olay Kürdistan Milli Ordusuna temel 0]-
ret reisleri ve millk sahipleri; Kürdistan'da demokrasinin du. Bu nerlenleiran KDP sonradan 17 Aralrk'i "Pesmer-
yerlesmesinin, Sovyetler Birligi ile olan dostlugun gelis- ge Günü" olarak ilan etti.
tirilmesinin gelecekre, 'smifsai cikarlarmr tehlikeye soka- , Olaylar büyük bir hrzla gelisiyordu. Partinin kuruldu-
cagim anlanusa benziyorlardI.A~iretl'reislerininKürdistan gu tarih olan 16 Agustos'tan, Cumhuriyet'in ilan tarihi
Cumhuriyeti'ne karsi olma nedenlerindenbiri bu olabilir. olan 22 Ocak tarihine kadar, 6 aydan az bir süre 160 gün
, Sovyetl~r Birligi'nin hareketi desteklediginden, onlar gecmisti. Kürdistan gibi ekonomik ve toplumsal alanlar-
da korkulanndan KDP'ni ve KUrdistanCumhuriyeti'ni da geri olan, üzerindecok az siyasi cahsma yapilan bir
desteklediklerini bildirdiler. Ama Kürdistan Cumhuriye- ülkede, bir partinin siyasi iktidan eIe gecirrnek amaciy-
ti'nin yrkilmasmm ortaya cikardig; dururnun gösterdigi la.,kendini siyasi, askeri ve örgütsel alanlarda hazrrlaya-:
-gibi, cogu C~J gönülden Partiyi ve Cumhuriyeti destek- .bilmesi icin, 6 ay cok kisa bir süredir.
lememislerdi.Kürdistan Cumhuriyeti'nde yönetici olduk- Arna olaylar KDP'nin kendini hazrrlamasmi beklemi-
lap dönemlerde, bile degisi]; bi~imlerde, ~ahen~ahi yordu. 17 ~Ik'tan.som:.a Kürdistau Cumhuriyeti'nin cok
rejimiyle iliski kurmuslardi. I yakm bir zarnanda Mahabat'daresmen ilan edilecegibelli
_ Olaylar cok hizh bir bicimde, 'KDP'nin siyasi iktidan olmustu. Bu nedenleKDP, SakizsehrininkuzeyindenMa
eline gecirmesine dogru ilerliyordu. BIJnedenle Parti, bu , ~ü'ya kadar olan bölgede yasayan halkm temsilcilerinin,

, önemli görevi yerihe getirebilmesi icin hazirhkh olmak Mahabat'da llan edilecek olan Kürdistau Cumhuriyeti"-
'zOnil1daydl~Part; yönetie'ilerinin, politikadan 'anlarnala- nin kurulus toplantisma kaulmalanru saglamak icm ca-
-nna, 1945 Azerbaycan olaylanmn gösterdigi gibi süre- hsmalanm baslatti.
ein cok -yakm bir gelecekte ' KDP'nin· iktidar sahibi Gercekten de 22'Ocak, Kürt halkmm, özellikle de iran
yapacaguü hissetmelerine ragmen bu konuda düzenli bir Kürdistarn halkmm yasaminda tarihi bir gündür. Kürdis-
prograrn hazirladtklanm söylemek mümkün degildir. tan'in her tarafindan gelen binlerce temsilci Mahabad'a
25 Agustos 1945tarihindeAzerbaycan Demokrank Fir-, zor-sigiyordu, Tüm evler rnisafitlerledolu idi. (*) Böy-

·kasl (ADF) kuruldu ve Tudeh'in Azerbayean örgütünü Ieee KDp,.kurulu~undan 5 ay 10gün sonra siyasi iktidar
"yuttu". ADF kisa bir süre sonra, halki özellikle köylü- sahibi olan, Kürdistan Cumhuriyeti'nin yönetilmesini üst-
leri silahlandirmaya, silahh mücadeleyehazirlamaya bas- lenen bir parti haline geldi. Ama KDP bu tarihi görevi
ladr. Bu.durum 12 Arahk 1945 tarihine kadar sürdü ve yerine getirecek öh;üd~,hazuItktan yoksundu.
sözko.nusutarihte Tebriz Kl~lasl,Azerbayean Fedaileri ta- (Devam edecek)
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sova Paktl, 88CB-ABO düsman
ca kar~ltllglnm sona errnis olrna
srdrr. Bugün durum arnk 3-5 YII
öncesinden cok tarkhdir. iki sü
per güc;:arasmdaki sidik yanst
sona errnis ve zaten gü<;lerden
biri bayragl indirmistir. Bu ne
denledir ki bans giri~imi hemen
hemen tek basma ABO'nin insi,
yatifinde geli$ti. ABO OI$i$leri
Bakaru Baker'in sabiru mekik
diplomasisi ürün verdi ve bu al?a-
. maya gelindi.
. 80n geli~meler de kanrthyor ki,
süper qücler, ya da ili$kileri ger
gin olan büyük devletler, düne
kadar böigesei sorunlann cözü
mü üzerinde olumsuz bir rol oy
narrnslardu. Bugün ise ili$kilerin .
düzelmesi tersine bir rol oynu
yor. Gelisrnelerden cikanlacak
ikinci bir sonuc;:ise, degi$en du
rumun ABO poütikasr üzerinde
yapt'g' etkilerdir. Düne kadar ls
rail'in sahinlerlne en büyük des
tegi veren ABO, bugün bans
qirisiminin basmi cekiyor ve ls
rail'i de masaya oturmaya zorlu
vor. Elbette bu durum, ABO gibi
emperyalist bir gücün artrk türn
den degi$tigini, bans melegi ha
line geldigini göstermiyor. 0,
daha dün, Kuveyt'te vargücüy
le savastt ve gelecekte, cikarla
n gerektigi zaman baska yerler
de de savasmaktaq geri kalma
yacaktir. Ama soruna siyah-be-

• E. HAViN

I

qerceklerdlr. Savas yoluyla bir
sonuca ulasmarun mümkün 01-
madlgl görüldügü gibi, degi~en
kosullar, en basta da, slmdl ta
raflann elinde bulunan kitlesel YI
kirn silahlan nedeniyle, savas
tüm taratlaricin cok Ylklcl, teh
dit edici bir nitelik kazanrmstrr.
80h Kuveyt savasi bunu carprct
bicimde gösterdi ve israil'in, as
keri ve teknik üstünlüqüne rag
men bu tehditin drsmda katarm
yacaqrru ortaya koydu. Ama ta
raflan asrlbir araya getiren, dün
yada soquk savasm, NATO-Var-

Son geli$meler de kanllhyor ki, sü-'
per gü~ler,ya da ili$kileri gergin
olan büyük devletler, düne kadar
böigesei sorunlarm' ~özümüöze
rinde olumsuz bir rol oynaml$lar
dir. Bugün ise ili$kilerin düzelmesi
terslne bir rol oynuyor. Geli$me
lerden ~Ikanlacakikinci bir sonu~
ise, degl$en durumun ABD politi
kasl üzerinde yaptlgl etkilerdir.

ler aramak zorunlu idi. Her iki
yanda, özellikle de israil kesimin
de savasa sartlanrms qüclerin di
renislne raqrnen konferans
toplanabildi.

Taraflan bir konferans masa
SI cevresinde toplanmaya zorla
yan nedenler, en basta nesnel

••

.'

Yoqun . qlrlstmterden sonra
"Ortadoqu BansKonteransr" ni
hayet lspanya'rnn baskenti Mad
rid'te toplandr. Toplantrya israil,
8uriye, Lübnan ve Ürdüri-Filistin
ortak heyeti taraf olarak, ABO,
88CB, Birle~mi~ MilIetier ve AT
gözlemci olarak kanhyorlar, lsra
Wie daha önce tek basrna bans
yaprrus olan Mlslr da gözlemti
statüsünde toplantlda ver ahyor.

80n Ylliardaki qelismelerden
sonra Araplar ve israil arasmda
bir bans konteransnun toplanrms
olmast bir sürpriz degildir. Yu
musarna süreci basladiktan bu
yana dünyamn dört bir yanmda,
düne kadar birbirlerini gü<;yoluy
la sahneden silmeye cahsan blr
cok karsit güc;: uzlasrna
rnasasma oturdu. Angola, Na
mibya, Güney Afrika, Karnbocya
bunlar arasmda. Arap-israil so
runu bans rnasasma gelmekte
gecikti bile. Bunun bir nedeni bu
sorunun ötekilere oranla cok da
ha karrnasrk ve boyutlu olusu
dur. Bu sorunda birbirine kin
bileyen cok taraf var. Yaklasik
yanm yüzyildrr süren kapisma,
.birbirini izleyen savaslar derin '
kinler yaratrrns. Buna raömerr
sorunun jfözümü ancak bansei
yollarla rnümkündür. Sorun ne
denli büyük, kinler, düsrnanhklar
ne den Ii derin olursa olsun bir
araya gelip qercekci, adil cözürn

J.8
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Kürt liderleri ve yurtsever ör
gütleri, daha Iran-Irak savasmm
ateskes döneminde, toplanacak
bans konteransmda Kürtlerin de
rnesru temsilcileri aracihqtyla
temsil edilmesini istediler. Bu ya
pilmadan. Kürt sorununa adil bir
cözürn bulunmadan bölgede ba
nsm olanaksrz olduqunu söyle
diler. Ne yazik ki bu ger<;:ekle~
medi. Kuveyt krizi döneminde de
ayrn s.eysözkonusu oltlu. Bu kri
~.- ., ' •. "" <'''' ,n~ "Iraslndr top-
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Bölg~de Barl~
Kürt .$orunu da Dahil,
Tüm Temel Sorunlan
9özmeye Baghdlr

konferansm adnu "Ortadoöu Ba
ns Konteransi" koymak bile dog
ru d~gil. Ancak bölgenin tüm
ülkeJerinive Kürtler de dahil, tüm
taraflann katlldlgl ve tüm önem
Ii sorunlarrn gündeme ahndlgl bir
konterans 0 adt tasunaya hak ka
zarurdr.

runudur.
Uzak ge<;:rni~ibir yana biraka-

11m,ama en azindan, Birinci
Dünya Savasr'ndan bu yana
Kürt halki dörde parcatanrms ül
kesinde sürekli olarak savasryor.
Kürt sorunu adil bicirnde cözül
rnediqi- sürece bu dört ülke ba~
ns yüzü görmeyecektir. Ama
Irak-iran savasmm da karuttadr
gl'gibi bu sorunun boyutlan ar
tik sözkonusu dört ülkenin

Öyle olmadlgml elbet herkes
biliyor. Ortadoqu'da cözüm bek
leyen bir dizi önemli baska so
runlar da var. Sekiz YII süren
iran-Irak savasi durmustut ama
henüz ban~<;1bir cözüm bulun
rnarmstrr. Kisa süre önce Körfez
cevresinde kopan savas kiyame
tinin nedeni de Arap-israil soru
nu degildi. Türkiye ile Suriye ve
Irak arasmda su sorunlan var ki
daha bugünden ciddi bir gerilim
nedeni ve gelecekte daha da bo
yutlanabilir. Ama bölgedeki en
önemli sorunlardan biri Kürt so-

Bu Daha Bir Ba~langlCf

Ortadogu'nun
lek Sorunu

Ärap-israil Sorunu mu?

yaz zltltglyla da bakmamak ge
rekir. Bu, ABD'nin her durumda
savas yanhsi olacaqt anlamma
da gelmez. Kosuuar degi~mi~tir.
Uluslararasi sorunlan bansc: yol
lardan cözrne.: sirndi <;:aglmlzln
gü<;lübir egilimidir ve kusku yok,
olumludur.

rail i~gal ettigi topraklann bir bö
lümünden cekilecek, bir bölümü
icinse ge<;icistatüler olusturula
caktir.

Diigiim olu$turan kimi noktalarda da herhalde uzla$mayollarl bulu
naeak. ÖrneginFilistin devleti konusundaki israil'in diretmesine kar
$.hk $Uanda blr Alistin-Ürdün konfederasyonugündemdedir. lelki bir
dönemböyle gideeektir. Muhtemelen israil I$gal eHigi topraklarlß blr
bölümünden~ekllecek, blr bölümü' i~inse ge~ici statüler olu$turula,
eakt.r.

yor ki Irak-iran savasina yol acan
nedenlerin basinda Kürt sorunu
vardi. Savas ise bir bütün olarak.
dünya banst i<;intehlike olduöu
nu gösterdi.

Araplarla israil arasmda bans
saölanmas: elbet tüm böige
halklannrn ve tüm dünyanrn ya
rannadir: Bu yanqmm söndürül-

Buna "Ortadoqu Bans Kanfe- mesi olumlu etkiler yapacaktir.
ransr" deniyor. Ama acaba bu Ama bölgedeki tek yangrnrn 001-

Hemen herkes, Madrid'teki isim ger<;ek duruma uygun dü- madlgl da acik. Salt bu sorunun
toplantrrun hersey olrnadrq], gö- süyor mu? Ortadoqu'nun tek 50- cözülrnesiyle Ortadoöu'ya baris
rüsmelerin cetin ge<;ecegi ve runu Arap-israil sorunu mu? gelmeyecegi ortada. Öyleyse bu
uzun sürebilecegi konusunda . --

birlssiyor. israil, i~gal ettigi Ban
Seria, Gazze, $eridi ve Suriye'
ye ait Golan tepelerinden cekü
meye niyetli görünmüyor. Aynca,
sn azmdan bu asamada bir Fi
listin devleti kurulrnasina karsi.
Öyle ki, israil'in diretmesi yüzün
den Filistinliler qörüsme masa
sma PlO olarak ve baglmstz bir
heyet halinde gelemediler. Arap
lar ise israil'in i~gal ettigi toprak
lardan cekltmesi konusunda
rsrarhlar. Aynca bu asarnada ls
rail'i tarumaya ve güvenligi lcln
güvence vermeye de haar degil
ler.

Ortak toplantmm ardmdan, su
günlerde, israil'le konferansta
temsil edilen Arap ülkeleri ara
srnda Madrid'te ikili görü~meler
baslayacak. Belli ki diplomatik
hesaplasrnalar cetln ge<;ecek,
belki kesintiler de olacak. Ancak
sürec birkez baslarmstir ve 'en
geiler ne den Ii büyük olsa da asi
lacaktrr. Büyük qüclerin egilimi
budur; israil, Filistin ve öteki
Arap hatklannm da istemi bu
doqrultudadir.

Dügüm olusturan kimi nokta-
1arda da herhalde uzlasrna YOI
tan bulunacak. Örneqin Filistin
devleti konusundaki israil'in di
retrnesine .karsrhk su anda bir
Filistin-Ürdün konfederasyonu
gündemdedir. Belki bir dönem
böyle qidecektir: Muhtemelen is- srrurlanm astvor. Herkes de bili-
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Kürt ulusal hareketinin
politik düzeydeortak blr sese
sahip olmamasl, eksikligini
bu alanda da gösteriyor.

Ulusal Kongre'nin toplanmasl
i~in ge~tlglmlz y,1ortaya ~'kan
olumlu durum ne yazlk ki bazI
örgütlerin yeter sorumluluk ve
ciddiyeti göstermemesinedeniyle '

gerffekle,medl. Bu tür bir
lirrlik lse, etkin örgütlerin
büyük ~ogunlugu taraflndan

benimsenmedikffegerff8kl8$81118z.
. Bu da Kürt ulusal hareketinin

zaYlf yanldlr.

dir. Herbir parcada mücadelenin
nasu bir seyir izleyeceqi, hangi
asamalardan gec;:ecegive han
gi sonuclara ula~acagl simdiden
bilinemez. ~

Ancak somut ve özgül kosut
lar ne olursa olsun, Kürt sorunu
nun uluslararast kamuoyuna
maledilmesi ve dl~ kamuoyunun
destegini almak ic;in harcanan
cabalar gerekli ve yararhdir. Bu
eabalan yükseltmek gerekir .

K~rt ulusal hareketinin politik
düzeyde ortak bir sese sahip 01-
mamasi, eksikligini bu alanda da
gösteriyor. Ulusal Kongre'nin
toplanmast ic;ingec;tigimiz YIIor
taya cikan olumlu durum ne ya
zrk ki bazi örgütlerin yeter
sorumluluk ve ciddiyeti göster
memesi nedeniyle gerc;:ekle~me.
di. Bu tür bir birlik ise, etkin
",rgütlerin büyük c;:ogunlugu ta
ranndan benimsenmedikc;:e ger
ceklesernez. Bu da Kürt ulusal
hareketinin zayit yarudrr. Bu ka- I

dar kurban veren, bu denli feda
karhklara katlanan bir hareketin,
uluslararast planda bir birlik sag·
lamak ic;:ingereken sorumluluk·
tan yoksun otrnasi acidu, ama
gerc;:ektir.

?("'~8/1 .'"11:,./)('II~(~ 1.,'( )MKAR .", 135. III.rls",dilll"/lIIu".)",..
'.20

yüzlülük yapihyor.
Arap-israu sorunu cözümlen

se bile, öteki sorunlar, en basta
da Kürt sorunu eie ahrup cözürn
ler bulunrnadikca Ortadoqu'ya

I bans gelmeyecektir. Bu da bu
günden aciktrr.

Elbet, Kürt sorununun cözü
mü bu asarnada salt resmi dü
zeyde bir ulustararast konteran
sa bagh degil. Her ulusal sorun
gibi Kürt sorunu da, onun cözü
müne elverecek kosullar olgun
la~madlgl sürece, salt konferans

. toplamakla bir sonuca vanla-
maz. \
. Yine Kürt sorununun nasll bir
seyir izleyecegi, c;:özümünhan
gi bic;:imlerde mümkün olacagl
bugünden kestirilemez. Herza
man söyledigimiz gibi, Kürdis
tan'ln herbir parc;:asmmkendine
özgü ko~ullan ve her par'c;:ada
ulusal hareketin kendi geli~im
seyri vardlr. Bu parc;:alarda'ulu
sal hareketin istemleri de farkh-

Diger yandan, bu önerileri ya
parken gerc;ekle~mesinin güc;:01-
dugunun da bilincinde idiler.
Birincisi, Kürt sorunu tüm öne
mine ragmen, hala bu türden,
resmi nitelikte bir uluslararasi
konferansm gündemine girebile
cek düzeye varrms degil: Kürtle
rin kendi devletleri yok. Baska
devletlerse bu konuda bir giri
sirnds bulunmaya henüz hazir
degiller. Diger bir deyisle, ulus
lararasi güc;:dengesi, ne yazlk ki,
henüz buna uygun degil. ikinci
si, öteden beri "Ortadoqu Soru
nu" olarak adlandmlan Arap
israil sorununun tek ba~lna gün
deme girecegi belliydi. Kendi ba
~ma son derece karma~lk! ve
boyutlu olan bu sorunun ba~ka
sorunlarla birlikte eie almmasl
beklenemezdi. DolaYlsiyle, salt
bu sorunu c;özmek ic;in bir kon
ferans toplanml~ olmasl ~a~lrtl
CI degil. $a~lrtlcl olan ve dogru
olmayan ona "Ortadogu Ban~

Uzakg~mi,i blr yanablrakallm, amaenaZlAdan,Blrinel DünyaSa·
VI§I'ndan buyanaKürthalkIdirde ~an"", ülkesindesüreldiolarak
sava"yor. Kürt sorunu adil biffimde~özülmediglsüreeebu dört ülke,
barl' yüzügörmeyecektir. AmaIrak.iraß'sava,rnIß da kanltladlgl glbi
bu sorunun boyutlatl artlk sözkonusudirt ülkenin slAlrlar,nl a,'yor.
Herkesde billyor kl lrak·iran sava$.lAa·yol.a~n nede!llerln ba,lnda
Kürt sorunuvard,. Sava, Ise blr bürun olarak dünyabari" Iffln tehUke
oldugunugösterdi. .

Bans Konteransr" denmesldir.
Böylece diger sorunlar vokrnus
gibi davramnvor, birkez daha iki-

lanacak bir konferansm, Filistin
ve Kürdistan sorunlan da dahll,
bölgedeki türn temel sorunlan Arap~israilsoninu ~özümlensebl·
eie alrp uluslararasi hukuk ilke- le, ötekl soru,nlar, en ba,ta da
lerine uygun bir blclrnde sonuc- Kürt sorunu eie allmp ffözümler
landmlrnasirn önerdiler. Kürt bulunmadlkffaOrtadogu'ya bart,
sorununun eie ahnrnayacaqt ve g~lmeyeeektir. Bu da bugünden
Kürtlerin ternsil edilmeyecegi bir a~lkt,r.
konferansm eksik kalacagml, blr -;:::::::::::::::::::::=:::;;
Ortadoqu Konferansi olmayaca- . •
gml ve bölgeye barts getireme
yecegini israrta söylediler. Ka
muoyu olusturrnaya cahsnlar.
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secti. insan haklannm acik ve sü
rekli ihlali, hapsetme, iskence, ve
keyfi infazlär Iran Kürdistani'nda
sisternatik uygulamalardir.
Bu politika, cogu kadm ve 90-

cuk olan 50 bin sivilin ölümüne
neden olmustur. Kürt halkmm de
rnokratik direnisini ezrnek icin, re-'
jim, Iran Kürdistaru'rn tarn bir
kislaya cevirdi. ,20 bin ile 250 bin
arasmda asker, Kürt topraklanna
yerlestirilmis diger baski organla
'nnm destegiyle, bu insanhk disr
politikamn hizmetindedir. Görül
dügü gibi, Kürt halkmm tek SU9U
Kürt olmak; her halk gibi kendi
yazgisim ata topraklan üzerinde
kendisi özgürce belirlerne gibi in
sani ve mesru bir hakki talep et
rnektir. Ne yazik ki, 90k kati bir
sansür nedeniyle, dünya kamuoyu
Iran Kürdistaru'ndaki Ayetullah
rejiminin barbarca uygularnalann-

I I

"

barbarh~ma karsi halkmuzm var- .
. hgJ ve onuru icin gösterdigi dire-
, nis üzerinde özellikle duracagim.

Kürtlerin ulusal haklanm göz
önünde bulunduracak demokratik
bir hükümetin kurulmasma katki
da bulunmak lstegiyle, Iran'da Sah
Monarsisi'nin yikirruna neden olan
oJaylara Kürt halki da aktif bir bi-
cimde kattldi,.' '
Aneak, Partirnizin Kürt sorunu

nun i~' da ban~l görüsmeler yo
luyla ve medeni bir cözüm icin
bütün sorumlu cabalanna ragmen,
isteklerimize olurnlu bir cevap ve
rilmedi ve nihayet, Iran halklan
nin fedakarhklan sayesinde
iktidara gelen yeni rejim, önceki
rejimin politikasau secti: yani Kürt
sorununu zor kullanarak cözmek ..
Böylece, daha ilk basta, yeni -ikti
dar, baski ve Kürdistan'da 12 yil
dir &,ilregelen savas politikasim

•
,1

Bayanlar, baylar,
_Degerli arkadaslar,
Her seyden önce, Kürt sorunu

nu tüm yönleriyle uluslararasi ka
muoyuna tarntma amacmda olan
bu Konferansi düzenleyen tüm ar
kadaslara, Iran Kürdistarn Demok
rat Partisi adma en icten dilekle
rimle tesekkür etmeme izin veri-
, niz, Süphesiz, bu-girisim, gecmis
tekiler ve gelecekteki girisimler
, gib i,halkirmzm kurtulus mücade
lesi tarihine silinrneyecek' sekilde
yazrlacaktir. '
Degerli arkadaslar,
Iran Kürdistani'nda Kürt halki-

, run kurtulus mücadelesinin tüm ta
rihini, bana verilen süre icinde
anlatmam olanaksizdir. Bu neden
le, Iran 'da Ayetullahlann.iktida
ra eJ koymalanndan bu yana 8
milyon Kürdün icinde bulunduk
lan trajik durum ve Mollalarm

iran Kürdistanl Demokrat Partisi (KDP.i)
. ,~ .... '

Vurt 01'1 Temsilcisi
Fettah Abdulli'nin Konu,masl

Bonn Konferansl Belgelerinden
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(FranSlzcadan Türk~eJe$tiren, D. Aka
güi"ldüz)

· ledikleri cinayetler, ve özellikle meleri gerekecektir. Cünkü, Kürt
Rafsancani'nin özeltemsilcilerince sorununun böigenin en eski sorun-
13 Temmuz 1989 tarihinde Viya- lanndan biri oldugu tarihi bir ger
na' da Iran Kürdistarn Demokrat cektir. insani haklanndan yoksun
Partisi Genel Sekreteri, Kürt hal- " 25 milyondan fazla bir ulusun so
kmm seckin lideri, Abdulrahman runudur. Bilin9li olarak Kürt ulu
Kasnnlo'ya karsi islenen cinayet sal kimligini yoketmek icin her ,
konusunda (adaletin yerini bulmasi seye basvuran -fakat basaramayan-
ve cinayetlerin failleri ve düzen- 4 sömürgeci devlet tarafmdan bö
leyicilerinin cezasiz kalmamalan lünen bir halkin sorunudur .
icin) daha duyarh davranmalanru Kürt halkmm dostlannm, de-
bekliyoruz. rnokratikgüclerin, büyük güclerin
Degerli arkadaslar, ve.Ortadogu'da kahcr bir bansm
Bu konferans özel kosullarda saglanmasim isteyen herkesin dik

toplandi, Biryandan, özellikle Irak· katini, Kürt hiilkmm her zaman
Kürdistani'ndaki son olaylar nede- dan daha fazla mücadeleye ve
niyle Kürt ulusal hareketinin ulus- rnesru istemlerini 'kabul ettirmeye
lararasi planda yeni kazarumlanna kararh oldugu konusuna cekrnek
tamk oluyoruz. Artik Kürt ve Kür- istiyoruz.
distan sözcükleri kamuoyuna ya- Su nedenle, Ortadogu sorunla
banci sözcükler degildir. Ve nnm ve özellikle Kürt ulusal so
uluslararasi toplulugun Irak Kür- runununglobal ve adil bir cözümü
distaru'ndaki trajik olaylar sirasm-. icin cabalanrmzi birlestirrnek zo
da Kürt halkma gösterdigi müthis runluktan 'da ötedir. Bu ise, her-

· dayamsma nasil unutulabilir? Di- kesin böige icin istedigi adil ve
.ger yandan, bugün, bütün dünya kahci bir bansin.saglanmasma fir
icin Ortadogu'da kalter bir bansm sat verecektir.
saglanmasi bashca bir sorun hali- . Simdi, ben, Konferans'r, BM
ne gelmistir. Fakat ne yazik ki, sa- Genel Sekreteri'nden bölge sorun
dece Arap-Israil ve israil-Filistin lanrn cözmek amaciyla toplanacak

· sorunlan gündeme ahmyor; ulus- herhangi.bir konferansingündemi
lararasi bansa ve Kürt sorununa ne Kürt sorununu almasrru ve Kürt
karsi tarihi yükümlülüklerine du- halkmm temsiJcilerinin de katilr
yarh olan Kürt ulusal hareketini mim talep eden bir karar almaya
olusturan güclerin, 25 milyondan davet ediyorum.
fazla Kürdün, sorununa adil bir Biz, Iran Kürdistarn Demokrat
cözüm bulurimadan bölgeye bans Partisi olarak, tüm olanaklanrruzla
ve istikrardan bahsetmenin sakm- buna katkida bulunmaya hazmz.
calan konusunda onlarca kez ulus- Fakat, bu, samirni, ciddi ve bütün
lararasi toplulug~ uyarmalanna sorunlara cözüm bulan bir per- ,
ragmen. spektif 'icinde mümkün olabilir.
Su veya bu nedenle, Kürt soru- Konusmama son verirken, bir

nunu önemserneyen ya da bölge- kez daha bu Konferans'r düzenle
deki diger sorunlara göre önemini yenlere tesekkür ediyor ve umut
kücümseyenlerin, artik tutumlanru ediyoruz ki, sonuclan Kürt halki
gözden gecirmelerinin zamani gel- mn demokratik hareketi i9in cid
digini dü~ünüyoruz. Yoksa tarih di bir dayanak olacaktrr.
kar~,smda aldlrmazhklan ve yü
kümlülükleri hakkmda hesap ver-
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I dan pek seyrek haberdar ola-
I

biliyor. \
. Uluslararasi düzeyde meydana
gelen yeni degisimler] gözönünde
bulundurarak, buKonferanstan ve
gelecekte düzenlenecek benzen
Konferanslardan, Kürt halkma
karsi bu insanhk dl~l uygulamalan
teshir etmek icin caba sarfetmesi
ni ve bu barbarhklara son vermek
.icin gerekli arac ve önlemlerin
üzerinde durmasmi istemek hak
kirmz olmahdir.
Degerli arkadaslar,
Rejim tarafmdan Kürt halkma

dayanlan baski ve savasa ragrnen,
halkumz, hakh isternlerini sonuc- .
landirmakta her zamankinden da
ha fazla kararhdir. 0, Iran Islam
Cumhuriyeti' nin süregelen saldi
nlan karsismda kahramanca diren
meye kararhdir. Sizi temin
edebiliriz ki, yillardir Tahran'm
sürdürdügü politikalar basansiz
hkla sonuclanrrusnr. Bugün Kür
distan ve or.an demokrat hareketi,
yarmki Iran' da demokrasinin te
mel direkle ini olusturuyorlar. Er
veya gec i: in'da özgürlük ve de
mokrasinin kurulmasma inanan
tümkesimler, bu gercekligi göz
önünde bulundurrnahdrrlar.
Uluslararasi düzeyde, demokra

si güclerinden, insan haklan savu
nuculanndan;
. - Mollalar rejiminin Kürt hal
kma karsi izledigi insanhk dl~l po
Iitikakarsismda seslerini yükselt
melerini;
- Kürdistan'da sava~a son ver

rnesi ve Kürt halkuun rnesru hak
lanru tarumasi icin Tahran hükü
meti üzerinde baski yapmalanm;
- islam Cumhuriyeti'ni, disa

yönelik manevralanyla degil, uy
gulamalanyla degerIendirmelerini;

- islam Cumhuriyeti'nin terö-.
ristleri tarafmdan yurt dl~mda iran
muhalefet yöneticilerine kar~l i~-

DENGOlaylar ve Görü~ler
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Saidi Kurdi (Said-i Nursi) üzerine bir baklma faz
Jasöz söylemeye gerek yok, bir bak/ma da var.
Herkes Türkiye'de nureulugun "üstadl"nm 0
oldugunubi/iyor. OnunJaHgiligörü§Jerise esas itiba
riyle iki ana noktada odaklanml§. Kemalist/er
Said-i Kürdi'yi gerici, laikliklik ve devlet dü§mam
olarak temuns: Bu yapillrken de devletin bilinen
gelenegi terk edi/mez. Bir yandan ona yönelik aglr
,suqJamalarda bulunufur, bir yandan da onun
söy/ediklerininkille/ere ula§mas/mengelemeyo/una
ba§vurulur. Ba§ka bir deyi§le bu "tehlikeli" adamtn
söyledik/erini ägrenme hakkml halka fammaz on/ar.
9unkü'devlete hakim fe/sefeye göre ha/kmbilgi/en
me, dogru ve yan/I§I secme hakkl yoktur. Her
$eyin en iyisini bi/en "devlet baba" halkm yerine
kendisi dü§ünür, neyin dogru, neyin yanJt$o/duguna
da 0 karar verir. '
Kabu/ etmek gerekir ki Said-i Kurdi, dev/et

teröründen en fazla pay alanlardan biridir. I
Soru§turmalar, sürgünler, akll hastannesine k_a
patmalar ve kitlelerden teerit etme qabaJan tam
ya'$amlboyunea onun yakasml hi9 blrakmaml§.
Ne var ki sonuq yine de "dev/et baba" a9/smdan

ba§anll saYI/maz. 9ünkü yasaklar, öteki alan/ar
da oldugu gibi bu konuda da bir yeraen sonra
i§lemez haIe gelmi~ ve onun görü§lerini ögrenmek
isteyenler §u veya bu ,yolla bunu gerqekle$
tirebi/mi§ler.
Ne var ki Said-i Kurdi'nin görü§lerine konan am

bargo eut devletten kaynaklanmlyor. Onu "üstad"
olarak benimsediklerini, onun yolunda olduklanm
söyleyenler de aym yola ba§vurmaktan geri ka/
maml$lar.
Yazar Malmisamj, ase bir süre önee Stoek

holm'de Jina Nu yaymlan arastnda 9tkan "Said-i

•• •SAID-I KURDI'YE
CiFTE 'SANSÜR'

•I ARA~TIRMA • iNCELEME • BELGE

Nursi ve Kürt Sorunu" isimli kitabmda bu gerqegi
irdeliyor ve buna ili§kin somut beigeier sunuyor.
Malmisamj, sözkonusu. qalt§masmda iki örnek
üzerinde duruyor. Bun/ardanbiri, onun "iki Mektebi
"1üsibetin $ehadelnamesi Yahut Divan-t Harb-t
Orti ve Said-i Kurdi" kitabtmn 1327/1911-12 ve
1328/1912-13 tarihlerinde basl/an nüsha/arma,
yaYlmct Kurdizade Ahmet Ramiz tarafmdan
yazt/an önsozde yapflan degi§ikJiklerdir.Ötekisi de
yukanda adl geqen kitabm kendisinde, yani bizzat

, Said-i Nursi'nin yazdtklarmda yol aqtlan tahrifat
lar. I§in ilgin9 yan,l, sözkonusu tahrifatlar, onun.
Kürt ve Kürdistan ile i1gili olarak söylediklerinde
yapfltyor. Bu tsvu, "BüfÜn müslüman halklar!
karde§tir" maskesi alttnda Kürt halktnm ,.ulusalve
demokratik haklartna kar§1 qlkan kimi islam i
cevtetenn özünde nesu §öven bir milliyetqilik
pe$inde ko§tuklanm ve hiq de müslüman halklann
e§itliginden yana olmadlklanm ortaya koyan bir
göstergedir.
. Yeri gefmi§ken §u noktaYI Q,elirtmektede yarar
var. Said-i Kurdi'nin Kürt sorununa iIi§kin tevn
farkll dönemlerde farklii/klar gösteriyor. 0,
ba§lang/qfa ona bQyük ilgi duyar ve aktif olarak
da qe$itli qall§malarm iqerisinde yer allfken, daha
sonralan kendi deyi§iyle "dünyevi i$lerin dl§tnda
kal/yor" ve bu sorunu esas itibariyle bir kenara
blrakJyor. Ama kürt ve Kürdistan'l/ oldugunu inkar
etme yo/~na da hiq 9ir zaman Qa$vurmuY0(i.
Söyleyeceklerimizi burada noktalayarak söiü

Malmisantj'ablfakallm:. 0, sözüedilenrtali§masmda
konuyu kitabmm ·Sad-i Kurdi'nin kitaplannm yeni
basklfatmda yap/fan tahprifat" ba§lIgl altmda irdeI
liyo(.
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Denim cünunuma rehber
ziya-Yl ulviyyet,
Denim cünunumu bekler

azim bir niyet ...

Cünun basrmda yanar,
ates-i maälidlr,
Cünun ba31mda benim bir

zekä-i alidir,

edildigi haberi etrafa aksetmis ve
furaten müiecessis olan 'bau kim
seler 0 harika-t furatt .peyapey
gördük,e. mader-i hilka tin hazain-i
la-tefnastndaki sehaveti bir türlü
hazmedemeyenler; Sarki Anado
tu ktyofetinde, 0 jal, ve salvar
alunda, öyle bir kanun-u dehanin
ihtifa ~debilecegini bir lür/ü anla
yamiyarak, bir kistm adamlar ona,
'Mecnun' demqierdi.
Said Nursi, filvaki lfrat-: zeka

itibariyle hudud-u cünunda idi.
Fa kat, öyle bir cünun ki:
'Onun ulvi ruh ve kemal-i
aklma isaretäir' diye bir zat
~u mtsralarmda tereüman-t
zisani olmustur:

gördükge. yarauci kudretin SOnSUZ
hazinelerindeki bereketi bir türlü
hazmedemeyenler; Kürt ktyafetin
de, 0 ~'al. ~alvar alunda öyLe bir

I "deha nurunun gizlenebilecegin! bir
türlü anlayamayarak, ~iu~uk,
müzevvir ve ktsir olan. fO
gun/uk, a$ag,J,k du'ygulan
nt, $U kÜfüUüCÜ säzün, in
tikamu manastnda : 'helle
misleräi: Deli!
Sa;q-i Kürdi, zekanin taskml-«

19, bakimindan, gerci deliligin
slmrllUlaydt.
Evet Sald-i Kürdi lstanbul'a, §U '

harap Kürdistan'm maarifsizlikle
-, ö/dürülmek istenilen ruh ve idra
kinde yaratamad,g, cennetle
re karJIl,k, olmak Üz er e,
Yddlz'm' (Ylidiz Sarayt'nin) siyaset ,
kanaralarmi zelzetetere ver
mek' üzere 9lklp gelmisti. Daha

. 1stanbul'agelmeden evvel, Van'dan.
Bitlis'ten, Siirt'ten, Itfardin'qen.
Erzurum 'dan, hem de defalarla
;ÜTüldü.lstanbu/'agelmesi ile bera
ber deoAbdülhamit lara/Uldan.SUfi
bir g6z hapsine aJmdl,Birka9 ker~ .
teVkife{Üldi.Bir gÜll.geldi ki. Said-
i Kürdi'yi Osküdar'da Toptaj! Evet Said Nursi Istanbu/'a.
tlmarhanesine kapadllar. Ci1nkü jureza'r Vilayat-' $arkiye'nin
hapishanede. uyandtracag,insan/ar maarifsizlikle öldürülmek islenilen
bulmasl mümkündi1. Onu zaman Y,ld,z siyasellerine istikamet
zaman .u'marhariedeh l'f1karlp,' vermek aimiyle ge/mi~ti. Daha

, ,rütbeler"lni§anlanek/if e.ttiler.}Ial-, IstQnbul'a ",gelmeden Van'dan.
. buki Bedi",ü-zzaman jU[l.U1 iSli-.1 Bi/fis'ten.Mardir/den 4e/aalla nefy-
yordu: Kürdistqll'm her tara/mda '.p/masmdan ISIan.b/:4l'a,gelmesiyle
me!aepler a~tlf'mak.!,..." (3) beraber MerhulTr Sultan Abdül-

1960 ve 1978 baskllannda ise bu hamid tarafin®n. surel-i ciddiyede
bölüm ~öyleyer ahyor: iäi:assula/llfla aldlnldl. Birka(;kere
"Üuüz yirmiü9 ~enesi zarfmda tevki/ edÜdi:Nihayel bir gün ge/di.

idi ki: $ark'm yaleln, sarp, SaidNursi'yi Osküdar'a Topla§l'na
ahenin mavera-i§evahik-l cibalinde 'yolladl/ar,Cii.nki.hapishanede ikaz
tulu etmi§ Said Nursi ismi(lde ne- edi/ecek kirrlSeierbulunmak muhte~'
vadir-ihilkauenmadud biraze;pare- meidi. Timarhaneden. ikide biT
i 'zekanm Istanbul a/akmda rü'yet et.karll/lyor;mt.l(Ja§.rÜlbetebjir e'di- ,

MALMiSANIJ

\
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(...)
Daha sonra 1960'ta Sinan Mat

baasi'nda basilan aY-';l1 kitap,
1978'de Istanbul'da Sözler Yaymevi
tarafmdan yaymlandi (1960 ve 1978
baskrlanndaki metin aymdir). Nur
culann yaymladigi 1960 vc 1978
baskilannda, Sevket Süreyya'mn
aktardigr bölümün de~i~tirildi~ini
görüyoruz. Böylece Sözler Yaym-;_
evi'ni yöneten nurcu ccvrelerin,
"Üstad" diyerek anlata anlata biure
medikleri Bcdiüzzaman Said-i Nur
si'nin yazilanru nasrl tahrif ettikleri
ve gereckte ona bile sadik olrna
diklan anlasrliyor, dindar ve Islämci
-gecinrnelerine ragrncn sahtekärhkla
n ortaya clkiyor. Nurculuga sahip
crkan lslärnci gruplardan "Med-
'Zetu'a" cevresi de Sözler Yayin
evi'nin Said-] Nursi'nin eserlerini , I
yayinlama j$ini'''aslzna'uygun ve
/aYlklyla.yapmadigtm" belirunek
tedir.(2).
Okuyucunun Sevket Süreyya Ay

demir'in y~y '11adl~1 bölüm iIe
1960 ve 1978 baskllanndakini kar
§da§tlfabilmesi i~in her iki metni
yaymlamakta yarar var (Daha kolay
görülebilmesi i~in iki metinde
farkh olan sözcüklerin ahml ~i~
dik).
Önce ~evket Süreyya Aydemir'in

"günilmtizün sözleriyle §öyle top
Jayabiliriz" diyerek yer verdjgi
metne bak~UT\:' ,
"1323 /(J907) senesi idi kil

Kü;distan'~n ya/9~n, s(Jrp ve de
mir görünüjlü dizglarmm ardmdan.
bir gi,inej gibi dogmuj olan Said-i
Kürdi admda yaradlll§mnadir eser
lerinden saYllan. alej par9asl birv.
zekanm. ISlanbul u/ukla~mda gö
füldügü haben' elrafa yaylldl. Ve '
tabiat itibariyle ara~lmcl olan baZl
kimseler. bu tabiat harikaslnl

. . ~. .. . .
SAID-I KURDItNIN~KITAPLARININ YENI. ,

BASKILARINDA YAPILAN TAHRIFAT
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Said-i Kürdi'nin "Iki Mekteb-i
Musibetin Sehädelnämesi Yahut
Divan-t Harb.i ö-n Ve Said-i
Kürdi" adh escrinin yukarlda söz
ünü cLltgimiz baskllanndan ba~ka,
yararlandJglrnlz bir baskisl daha
var. Eski harfierle (Arap harf
lcriyle) olan bu basklda, Said-i
KÜTdi'nin birka~ kitabl Asär-.
Bediiyye ad! allißda 'b.i.r arada
basllml~tJr. Zalen "lki Mekleb-i
Musibeun ~ehädclnfunesi Yahut
Divan-! Harb:i Örf1 Ve Said-i
Kürdi" kitabmlO ilk iki baslusl da
eski harflcrle yapllm!~u. Aralarmda
fark bulufunayan 1960 ve 1978
baslularl isc ycni Türk alfabesi ile
yani LaLin harfleri iledir. Bu
yaz!m!zda bu baskllardan birine
..Asär-l ßediiyye basklsl".
birb.i.rinin aymsl olan di~er ikisine
isc "a960 bask.tSl" diyecc~iz.
Bclirteüm ki Türkiye'de nureu

larm "Risale-i Nur KülliyaLmdan"
bugüne kadar okuduklan nüshalar,
genel olarak. bu 1960 ve 1978
basktlart ya da bunlan ternet alan

a)" iki Mekteb-i Musibe
tin ~ehädetnäm~~i Yahut
Divan-t Harb-i Orfi 'Ve
Said-i Kürdi" Adh Ki
tapta Yapllan Tahrifat
Ornekleri

Abdülhamit 1918'de ölrnüstür.
Oysa yukanda sundugumuz 1960
ve 1978 tarihli baskilarda yer veri
len Ahmet Rarniz'in önsözünde
"Merhum Sultan Abdülhamid't-ifa
desi yer almaktadtr. $evkel Sürey
ya'dan aktardigumz metinde ise
bunun "Mer-hum Sultan" kisrm
yeralmamaktadir. Kisacasi "Mer
hum Sultan", kitabi yeniden basan
lar eklemisterdir ve eklediklerini

. belirtmemislerdir. Bunun adi ise en
hafif deyisle tahrif etmektir, Ama
dahast da var. Simd] diger bazi tah
. rifat ömeklerine bakahrn:

Görüldügü gibi 1960 ve 1978
'baskllarmda "Kürdistan" sözcü~ü
yerine "~ark", veya "Vilayat-I
Sarkiye" (Dogu illeci) sözcükleri;
"Kürl kIyafeti" yerine "Sarki Ana
dolu kIyafeti"; i'Said-i Kürdi'~ adl
yerine ise "Said Nursi" udJ
kullamlmakta, dolaYJsJyla meLnin
ash Iahrit' edilmektcdir. Y cni
basklYl yapan nurcular,. burada
lahrif<;i luLumlarifll eie vercn bir
aytk daha venni~lerdir. Bu kitabm
1960 ve. 1978 baskdarmP.ß ba~ma
konulan bir ibarede, bunun "yanm
aslf evvel" bas!ldJ~J ifade edilrnck
ICdir. Yukanda da beJ.i.rUjgimizgibi
geryeklcn de kitabtn m, basklsl
1327 [1911-1912]'de yapllmJ!jur.
Ahmet Ramiz'in 0 tarihre yaym
lanan bu önsözünde, hcnüz sag
olan 11. Abdülhamit'e "rnerhurn"
demiyccegi a§ikärdir. c;ünkü 11.

,Nil§irl
Ahmet R{lImz

Rahmelullahi aleyh (4)

iktisat lüzumundan bahseder.
MÜjarün-ileyh de: 'Siz Avustur
ya'ya güya boykot yaptyorsunuz,
Hem onun YOlladlgl kalpaklart gi
yiyorsunuz, Ben ise, bütün
A vrupa'ya boykot yaptyorum,
onun icin yalnsz memleketimin
maddi ve manevi mamulaunt giyi
yorum' buyurmustur.
Elyevm, -Said Nursl, memleketi

ne döndü. Kartjmlj lstanbul'un
havä-i gtll ü gljwdan ve tezvi
raundan ve bedraka-i efklJr olmak
täum gelen guzetecilerin baztla
rmtn bütiin fenaltklara bad; ve
bülün felaketlerln müvellidi olduk
lanni gorerek bu derece acik:cinay
etlere tahammül edemeyerek
me'yus ve miaeessir; vahjeJzar
fakat münis, vefakär ve nämus
perver olan daglanna döndü.lsabet
etti. Kimbilir belki en büyük
icraaundan biri de budur:"

liyor. Hazret-i SaM: 'Ben mem
leketimde mektep-medrese acttrmak
üzere geldim, baska bir dilegim
yokiur. Bunu isterim, baska blr jey
istemem' diyordu ... Tabir-i aherle
Bediüzzaman iki jey istiyordu: Vi
layal-' $ark,ye'nin her taraftn
da mektepler, medreseler acurmak
istiyor ve basca bir jey almamak
istiyordu ...
Ar}-l kanaat oldu behist-i gina

bize,
Biz etmeyiz zemin-i müdaraya 01

emin.
Manslblarm', makamlartn en

bidendidir,
Hizmet-i iman ile asayi} ve

saädeti temin ...
$ehzadebaj:'nda ~'emalelle konfe

rans verildigi gece, kemal-i meha
belle sahneye r;lklf irad elligi nut
ku beUg-i bitarofane, Saidin ihata-!
ilmiyesi kadar hamaset ve
/edakflrllkJa da ileri oldugunu teyid
eder. Gerek 0 gece, gerek menhus
Oluzbir MaTlta cihan-deger nasihat
lariyle ortaya allian hoca-i danilya;
böyle tehlikeii bir anda vücud-u
k,yrru:tdartntn slyanet;, ne/ean 1iI
umum elzem oldugu hald!! .. · ve
ihwr edildigi zaman: 'En b'üyük
dt;rs, dogruluk yolwuUl ölümünü is-
tihkar dersi vermektir .. .' \
'Yerinde ölmek i(;in bu hayat

Iaz:mdu'jikrine karjl:
AjinaylZ, bize biganedir endije-i

mevt.
Adl a Hak ugTuna nezreylemijiz

cammlZl.
Olur bize ab-l hayat, atej-i

seyyal-i memat.' mlsral ile muka
bile ederdi.
Said-; hÜjJarm sa/vet-i ruhunu,

besalet ve jecaatini, /edakflrllgm
daki nihayeMizUgini anlamak ve
ona bagJanmak ir;inJisan-l hamase
tinden bu mezkur ml~ral dinlemek
kijayet eder:
Bediüzzaman'a zura/adan biri bir

gün irjaniyle mÜlenasip bir eJI'vap

DENGAra,tlrma - inceleme - Beige
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Äsär-« Bediiyye baskrsi ile 1960
ve 1978 baskilan arasmdaki farkla- '
ra birkac ömek vermeden önce be
lirtelim ki 1960 ve 1978 baskila
nnda kitabin adi dadegi~tirilmi~tir.
Cünkü kitabrn asil adt '''lki
Mekteb-i Musibetin Sehädetnämesi
Yahut Divan-t Harb-i Örfi Ve
Sald-i Kürdi" iken bu, 1960 ve
1978 baskilannda "lki Mekteb-i
Musibeun Sehädetnämesi Veya
Divan-t Harb-i Örfi" bicirninde
degistirilmistir, Yani kitabin admda
bulunan "Ve Said-i Kürdi"
bölürnü (,:lkanlm~~llr: l~[e diger
tahrif ömekleri (Asär-i Bediiyye
baskisi ile 1960 ve 1978 baskilan
arasinda Iarklihk gösteren bölüm
lerin altlru cizdim):
I)Asär-1 Bediiyye basklsmda (s.

304): "Islanbul'da yirmi bine yakm
Kürtier, hamal ve gafil ve sa/dil
olduklanndan müstebidlerin on
lan igjal ile Kürt ktlvmini /eke
dar etmelerinden korktum. Kürt
lerin umum yerlerini ve kahvele
,ini gezdim. Gegen sene anlayack
lan bir tarikle mejrutiyeti anlara
te/kin euim."
1960 basklsmda (s.14): "Istan

bul'da yirmi bine yakm hem~eh
rilerimi, -hamal ve gafil ve saJdil
olduJclarndan- baZI particiler on
Jarl igjal ile vilayat-I ~arkiyeyi
lekedar elmelerinden korklum. Ve
hamallartn umum yerlerini ve
kahvelerini gezdim. Gefen sene an
layacalan suretle nte;rUJiyetionlara
telkin euim."
2)Äsar-l Bediiyyc basklslßda (s.

, 308): "Simdiki Kürtier 0 zaman-

ir/an ve sahib-i vicdanlartn ayan
beyan bilmeterininfaideli olacaguu
mülahaza ettigimizden oldugu gibi
btrakuk.
lsmi gecen musahhah nüsha

bizde mahfuzdur merak edenler
geJip görebilirler.

Su - "lki Mekteb-i Musibetln
SehtuJetnamesi" kitabuu basuruken
elimizde Ü9nüshasi vardi.
l-Eski hart ile matbu bir nüsha.
2-fbrahim Fakazlt'nm (5) el

yaztstyla yaZllml§ ve merhum
üstadtmtz Bediüzzaman Saidü'l
Nursi hazretleri taraftndan tashih ve
tetkik edilmis bir nüsha.
3-Yeni yaz: ile matbu bir nüsha.
Biz bunlartn icinden merhum

üstadimiun tashih eyledikleri nüs
hay: esas aldik. Her üf nüshayt
dikkat ve titizlik: icinde karnlas
urarak tashih euik. Ekseriya eiyazt
nüsha ile 'eski matbu nüsha birbiri
ne muvaftk (ancak merhum
üstadtmuin tashihaundan haric) gi-
,diyorlardl. Yeni yazi ' matbu
nüshatun bu iki nüshaya mübayin
(zu, farklt-Malmisanij) veya izan
§eklindeki ekser uzun yerlerini dip
notta ha~'iye §eklinde vaz'ettik. Bir
kismini da kitabtn aym kelimalml
bir Türkfele§Jirme tarzlnr}.abir ne vi
izah §eklinde gördügümüzden;
kitabm celalli. ve ha§met/i esas
üslubuna yakl§madlglnl görerek,
kilabl bir "eser" oldugu ifün suret
ve üslub-u asliyesif(i muha/aza ve,
eseriyelini ibka, ve yaZlldlgl
zamanzn manidar levhalarml can
land tran aynl §eklini ih/a/ ve
vikaye etmek; ve üs{adlfnmn lashi
hiyle musahhah nüshasmd-aki
iIi§medigi yerlerine, ili§meye ken
dimizde cesaret bulamamakla bera
ber herhangi bir mahzuru düjün
meyi de kendiligimizden dü§ünmek
sa/fihiyyetini bulamad,glrmzdan; ve
"Insan bilmedigine dü§mandlT" ka
ziyesi Slrnnca sevgili üstadlmlz
hakkmda baZI nadän ve kem
endi;lerin vehimlerinin asll, esaSl
ne oldugu ve ne ifün Hazreti Üstaz
baZllarmm vehmine dokunan 0 gibi
makalal ve mebahisi yazdlH,ml ehl-i

BtR tT1ZAR

/

diger nüshalardir. Yani sahte
nüshalardir. Nurcular bugüne kadar
"Üstad"m diye, bu tahrif edilmis
olan nüshalarla "egitildiler". Cünkü
Tückiye'de eski harfleri tarurmyan
yeni nesiUer, sadece ycni Tück alfa
bcsiyle olan bu baskilan okuma
olanagma sahiptirler. 1960 ve 1978'
baskrlanrun üzerinde durmarruzm
bir nedeni de budur.
Bilindigi gibi Said-i Nursi'nin

bircok kitabi bugüne dek Kürtee de
dahil olrnak üzere bircok yabanci
dile ~evrildi. Bu ~evirilerin de bu
sahte nüshalar ternel ahnarak
yapihp yapilmadigi aynca arasunl
maya deger,
Asagidakl görülecegi gibi, 1960

ve 1978 baskilannda yaprlan tahrif
ler ü~ bölüme aynlabilir.
Birincisi, Arapca veya Farsca iba- ,

relerin yerihe daha kolay anlasila
bilecek karsihklan konmustur.
Bunun "iyi niyctle" yapJldlgl
anlasihyor. I . ,

lkincisi, Kürtler ve Kürt ulusal
özellikleri ile, Kücdistan ile' ilgili
sözcük ve cürnlcler, bunlarm yazÜl
~l günahrnl~~aslOa veya bunlar
länellcnmi~~esine ya degi~tirilmi~
ya klsaltJlml~ ya da melinden
~lkarllmliJ1r. Bunun ~oven anlaYl~m
sonucu olarak kasuh olarak
yaptldlgt, Künl ük ve Kücdistan ile
ilgili temalarm ya da bunlan
yagn~uran ~eylerin böylecc UnULLIJ
rulrnak istendigi aYLkur. tIgin~ olan
~u ki, bunlar bu yapltklanyla
Kürt!erc kar~l tam da "Kefcre" diye
bildikleri ki~inin :'inkärCl" yolunu
izlemi~lcrdir.
Ü~üncüsü, anlaniama veya yanh~

anlama sonucu yapllan tahrillcrdir.
Klsacasl 1960 ve 1978 basktla

nnda tahrifatlO her türlüsüne rastla
mak rnümkündür. Kaslthsmdan tu
tun da "cehl" escri olanlarma kadar.
Tahrif ömeklerine geymeden önce

Äsar-l Bedüyye basklsmm ba~m
daki ~u a~tklamaYl okuyahm:
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"Devr-i lsiibdad'da TI...arhaneden
Sonra Tevkifhanede h.cn Zaptiye
Nazin Seflk Pa~ Ue Maceramdir"
diye bashyan bölümlerc yeni harfli
nüshada yer verilmemistir, Cika
nlan bülümden sadece iki paragraf
aktanyorwn: '

Äsär-) Bediiyye baskisrnda (s.
324): .
"Ve sonra yine ttmarhanede iken

verdigim bau izahaun suretidir.
"Birincisi: Ben Kiadistan dagla

nnda büyümü§üm.Kaba olan ahva
limi Kurdistan kapantyla tartmali.
Hassas olan medeni lstanbul
mizaniyla tartmamalssintz, Öyle
yaparsantz, maden-i saadetimiz olan
Dersaadet'ten önümüze sed Cekmi§
olursunuz, Hem de ekser Kürtleri
ttmarhaneye sevketmek läum gelir.
Zira Kürdistan'da en revacli olan
ahiiik; cesaret, izzet-i nefis, salabet
i diniyye, muvafakat-t kalb' ve
lisändu: Medeniyeue nezaket deni
len emr, onlarca müdilhindir."
Yukanda görüldügü gibi, 1960

ve 1978 baskilannda:
1. Ömekte "Kürtler" sözcügü

"hem~ehrilcrimi",
"müstebidlerin" sözcü~ü "bazI

particiler",
"Kürt kavmini" sözcükleri "vilä

yat-l ~kiyeyi"
"Kürtlerin" sözcüg-ü "hamal

Jann" bi9iminde de~i~tirilmi~Lir.
2. Örnekte "Kürtier" sözcügü

"Sarkhlar",
"Ali Suavi" adl "müfrit

älimlerden Ali Suavi" ,
"Namlk Kemal Bey" adl ise

"ittihad-l lslaml hedef tutan Nalluk
Kemäl Bey" bi~imjnde dcgi~lirll
mi~lir.
3. Ömekte "Kürdistan'da Kürtle

rinn sözcilkleri "viläyat-l ~arkiyede
~jrellerin" bi~imindedegi~tirilm~
tir.
4. Ömekte "Kürdistan'm" sözcü

gü "vilayat-l ~kJyenin", "burada"
sözcügü "bu mimsiz medeniyettc",

. . "'_,'". ," ~. ~. !:

).sär-l Bediiyye basklsInlQ 324.
!

sayfasmda "Tunarha-nede Tabiple
Vaki Olan Maceram" diye ba~
layan bölüm il~ 330. sayfasJOda

b)1960 ve 1978
Baskdarmda Yer Veril
meyen Bölümler.

I

Nurst"
Said-i Kürdi'nin eski harflerle

;yaymlanan Nutuklar'mdan (6)
aldigumz iki örnege de a~aglda yer
verecegiz. Görülecegi gibi, "lki
Mekteb-i Musibetin ~ehädetnämesi
Yahut Divan-t Harb-i örti Ve Said
iKürdi" kitabmm 1960 ve 1978 La
rihli baskilannda bunlar da tahrif
edilerek aktanlml~ur:
6)Asar-1 Bediiyye baskisinda (s.

354): "Ben Kiirdislan_daglarmda
büyüm.ü§ idim.....Evvel K ürdis
tan'da Jenallgm sebebi Kürats
tan uzvu hastalanmq zannediyo
rum. V",kla ki, hasta olan Istan
bul'u gördüm; nabzuu tuttum,
te§rih ettim, anladtm kl; kalbdeki
hastaiikur, her tarofa sirayet eder.
Tedavisine call§llm.bir divanelikle
taltlf edildim:"
1960 baskistnda (s. 68): "Ben

Sar/c aaglartnda büyümü§ i
dim.... ,ßvvel sarkta fenaligsn
sebebi farkm UZV" hastalanmq
zannediyorum. Vakta ki, hasta olan
lstanbulu gördüm. Nabzuu tuuum.
Tesrih .euim. anladlm ki kalbindeki
hastallktlf. her tarafa sirayet eder.
Tedavisine call§llm;biTdivanelikle
ta/li! edildim."
7)Asar-1Bediiyye basklsmda (s.

356): "Ya§asm akll ve ledbir-i
müCessemdindar eernlyet-iahrar!..
Yafas,n yarala" tedavi et
mek !ikrinde olan halife-i
peygamber! .. " .
1960 basklsmda (s. 70): "YO§asm

akd ve tedbir-imiicessemdindaTce
miyet-i ahriJr ve Nur Talebele
ri. "

daki Kürtleräir,
"Bu Meselede seleflerim Seyh

Cemaleddin-i Efganl, altämelerden
M,s,r Müftüsü merhum Muham
med Abduh, AU Suavi, Hoca
Tahsin Efendilerle Namtk Kemäl
Bey ve Sultan Selim'dir:"
1960 .baskrsmda (s. '19):

"Simdiki Sarkhlar 0 zamandaki
Sarkhlardlr •.
"Bu Meselede seleflerim, Seyh

Cemaleddin-i Efganl, allämelerden
Msnr müftüsü merhum "MJ!.ham-.
med Abdüh, müfri: alimlerden
AU Suävi, Hoca Tahsin ve itti
häd-I islaml hedef tutan Na
mik Kemäl Bey ve Sultan Selim'»
dir."

A I
3)Asar-l Bediiyye baskismda (s.

311): "Ben ,Kürdistan'da Kürt
lerln hal-t perisanmi görüyor
idim."
196Q baskismda (s. 25): "Ben

v,i(äyat-. ~arkiyede astrette
rin hal-i perisaniyetini görüyor
dum,' ,
4)ASar-1Bediiyye baskismda (s.

321):. "...Klirdistan'm hürriyet-i
mutlakamn meydam olan yüksek
daglarmdaki bedeviyet ve vah§et
haymelerini 'Iercih ediyorum.
Zira burada görmedigim harr/yet-i
fikr; ve serbesti-i keliim; ve hüsn-ü
niyel; ve selamel-i kalb Kiirdis
tan'm daplannda lam mänaslyla
hükümjermadlf."
1960 basklsmda (s.40): "... vila

yat-, ~ark,yenin hürriyet-i mut
lakanm meydanl olan yüksek
daglanndaki bedeviyel ve vah§el
(Sadlrlarlnl lereih ediyorum. Zira
bu mimsi; medeniyette gör
medigim hürriyet-iflkr ve serbesri-i
kela;n ve hüsn-ü niyel ve selamet-i
kalb. Sarkl Anadolu'nun dag
larmda tam mänaslyla hüküm-

. fermadlf."
5)Asar-, Bediiyye basklsmda (s.

323): "Said-i Kürdf'
1960 baskzsmda (s. 42): "Said
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i milli re§kiji ile Kürt gibi bir
kiule-i azimi küre gibi tedvir
ederek, §ems-i §evkel-i Islilmiye ve
Osmaniyenin mevkibinde bir
kevkeb-i münevver gibi cazibesine
itba'lamuvazene ve aheng-i umu
miyey;'muhajaza ediniz!
{3)Hem de hurriye: denilen Süb

han ve Agrf daglart gibi istikbälin
cibiif-i jähikaslfllll tepesinde ayaga
kalkmq ve esaret-i nefs aluna gir
meyi yasak etmis ve 'gayre
tecavüzü tecviz etmeyerek jeriala
istinad elmi§oJansultan-t hürriyeti
yüksek sada ile sizin gibi mäzinin
en derin derelerinde gaftl ve
mäteferrik bir kavme, cehalet ve
[akra hücum i~lin "Fen ve san'at
ve silah ba~lna ileri ars!"
emrini veriyor.
{4J Rem de hakikat äenilen

tabakut alttnda mestur ve
mabpus kalm'f; tabaka-i is
tibdtuun mah v ve ref' ite
omuzu üstünde olan tabaka-i
cehl ve ga/letin rah/i/i)le
ihlizaza ge/mit; ve k.yama
tt:~ebbüs etmi~ olan muhbir-
'i hakay.k size her cihelle
haber veriyor ki;' mahiyeli
nizde desto; ka-derin ekligi
iSli'dädäll ve mukadderalm,
ZJ fi'le f,karan ve mahiyel.i
kavmiyyenizde saklanm'l 0-

lan secäyänlzl äb-. hayät-'
maäri/le iska tlmek vakli
dir. Yoksa kuruyacak yähul
le/essüh- edeceklir.
/5J Hem de ihJiya~deni1enmede

niyetin pederi ve terakkiyyaun
müessisi olafl,üstad-, ihtiy.a~,sille
sin; kaldlr/mI size hükmediyor ki;
ya hayat ve hürriyetinizi bu sahra
Y' vah§etle garete vereceksiniz ve
yahur meydan-l medeniyeue fen ve
san'at balon ve #mendiferine bine
rek istikMli istikbill; ve 0 ahval-i
mÜlleftkay, istirdad ederek kabe-i
kemfüacako;acakslmz!..
{6I Hem de milliyel denilen

,.'

[1] Ebna-i cinsime de burada
birkar; söz söylemezsem bence
bahis nalamam kaltr.
{2I Ey Asuriler ve Keyani-'

lerin cihangirlik zamamnda
pi~dar kahraman askerleri
olan ars/an Kürtier! Be§ yüz
senedir yatltnlz yeter. Amk
uyammz sabahtlr. Yoksa sahra-Yl
vah§elte vah~el' ve gaflel siZi
garet edecektir. Hikmet-i üahf
denilen makine-i alemin nizaml ve
te/graf halU gibi umum aleme
mümledd ve -müte§(J'ib kanun-i
nurani-yi iJahinin miiessisi o/an
hikmet-i ilahi ufk-u ezelden engü§t-
i kaderi kaldlrmt§. size emrediyor '
ki; tefrika ife kalre kalre mÜleferrik
su gibi zayi ofan hamiyyel ve kuv
velinizi. ftkr-i milliyetle levhid ve
mezcederek.. zerräim cazibe-i
cüz'iyeJe.rigib; bir cazibe-i um~-

Äsär-r Bediiyye baskismda s.
332-335:
HATlME

Mekteb-: 'Musibetin Sehfldetnamesi
Yahut Divan-t Harb-i Örfi Ve Said-
i Kürdi" kitabmdaki "Hatirne" .
bölümüdür. ,1960 ve 1978 baskr
larmda .yer alan "Hatime", ashna
göre hem cok eksiktir hem de tarn
tahrifata ugramisur. Sald-i Kür
di'nin, Kürtiere hiiaben anadilin
önemine Qegindi~i 've .ünlü Kürt
yazan Mutkili Halil Hayali'yi
övdügü bu "Hatime'yi eski harfli
Äsär-l Bediiyye baskismdan Latin
harflerine ~evirip hem bunu hem de
bunun 1960 baskismda yer alan
bicimini -noktalama ,i~are tleri de
dahil- aynen aktanyorum. 1960
baskismda de~i~tiri1en ya da
cikanlan bölümleri okuyucunun
daha rahat izleyebilmesi icm eski
ve yeni harfli nüshadaki farkh
bölümlerin alnm cizdim (Köseli
parantez icindeki paragraf numara-
Ianru da ben koydum). '

,Yukarldaki Örnckte görüldügü
gibi. "Ali Suavi"yi "müfrit äIim-,
lerden Ali Suavi", "Namlk KemäI
Bey"i "ittihad-l lslfum hedef tutan
Namlk Kemäl Bey" bi~iminde

I degi~lirip metnin ashna keyfi
olarak "Nur Talebeleri" ibaresini
ekleyenlerin tahrifattaki "marifetle
rini" gösteren a~1k.bir ömek de "lki

c)Diger Tabrifat Örnekleri

yine "Kürdistan'm" sözcügü "Sarki
Anadolu'nun" bicirninde degistiril
rnistir.
5. Ömek daha da ilginctir, Cünkü

burada "Üstad"m adr olan "Sald-i
Kürdi" adr bile "Said 'N ursi"
biciminde degistirilmistir, Yani
"Kürdi" sözcügü "Üstad"m bil~ adl
oldugu halde tahriften kurtula
rnamisur.
6. Örnekte "Kürdistan" sözcügü

"Sark",'
"Kürdlstan'da" sözcügü "sarkta"

bicirninde degistinlmistir.
7: Örnekte ise su ibare eklen

mistir: "ve Nur Talebeleri."
Bu örnekler tahrifaan boyutlanm

a~lkya gösterrnek-tedlr. Metnln
ashrida "Kürtler"denmesine karsihk
bu, 1960 ve 1978 baskilannda
"hernsehrilerirn", "hamallar" ,
"Sarkhlar" veya "asiretler" bicimin
de degisurilmistlr. Prensip olarak
yanhs olmasi bir yana, anlam
olarak da yapilan yanhsur. Cünkü
"Sarkh" olanlar sadece KürtIer
degildir. "Sark"'ta Kürtlerin yarusua
Araplar, C;erkezler, C~enler, Türk
ler, Ermeniler, Asuriler (Sütyaniler)
de ya~arlar. "Kürt kavmj" ayn ~ey,
"vilayat-l ~arkiye" ayn ~eydir.
Kürtler iie hamallar· veya ~iretler
de aym ~ey degildir. Cünkü hamal
lara ve ~iretl6re sadece Kürtlerde
degil b~ millctlerdc de rastlanlf.
Hem sonta' Kürtlerin hepsi a~iret
mensubu da degildir. A~iret mensu
bu olmayan ~ok saYlda Kürt vard1T.

,
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1960basktsmda s. 43-46:
HATlME
[lJ Vatanda~laTlma ve

karde#erime burada birka, söz
söylemezsem. bence bahis nala-

,~arZ-J fikayet ediyor. lnsanda
1.1

kadrin sikkesi lisändtr, lnsa-
niyetin sureti- ise, sabife-i
lisända naks-i beyan tersim
eäiyor, Lisän-t maderzad ise;
tabi-i oldugundan elfaz -
davet etmeksizn- zihne ge
tiyor. Allfverif ~·,a/mz mana
ite kaldtgmdati zihin eatal-
lasmaz.. Ve 0 lisüna giren
maarif "Neqs ala'l-hacer" gi
b; baki katir. Ve 0 ziyy-i
lisän-: mim ite gijrünen her
ne olur ise me'nüs olur.. .
{l2l j~/e bamiyyet-! milli

nin bir misälinl size takdlm
ediyorum ki; 0 da Mutkili
Halll . Hayali Efendi'dlr ki
hamiyyet-i millinln her
subesinde oldugu gib; bu
sube-i tisün meydamn äa
"kasabü's-sabakl" ihraz eyJe
mif ve Iisalll-m12:l1l esaSI'
olan eU/ba ve sarj Ii nah vil,i
vücuda getirmi~. "Ve haua I

diyebilirim ki; asr-, hamiy
yet lIe gayret ve jedaklirllk
ve himliyet-i zuaja imliztic
ederek vücud-i manevisini
te~kil etmi~/ir. Hakikate"
Kürdistan madenindeli böyJe
bir c;evher-i hamiyyete rast
gelindiginden bizim istikba
limizi, onun gibi ümidinden
bir~ok cevahir l~lklan-d"a
cakuT.
[13J i~te bu zal fayan-,

iktida bir nümune-i ham;yy
et g'istermi~ ve muhtac-,
tektimül /isa"-l mUlim;ze
dair bir lemel alml~... Onun
eserine gilmeyi ve temeli
üzerine bina elmey; ehl-i
hamiyyete lavsiye ediyotum.

(9) Hatta diyebilirim ki baska
lannin Sükulf medreselerine nisbet,
sizin gürüllülü olan medreseleriniz
bir meclis-i meb'usan-t ilmiyeyi
gosteriyor, Ve imam arkastnda:
ksra-at-i Fatiha ile semavi ve
ruhani viululannn, mezheben ve. \

medreseten ve. kavmiyyeten ma-
hiyetinizdeki 'isti'dad-l. mes-.
'rütiyyet strrtna kaderin bir
ima ve nisani varätr. V e ..
"Leyse li'l JIJSaniilla ma se'a''nin
baska ünvanz olan 'leJebbüs-ü
Jahsiyeye müfevvi" ...va_r.e .

[1O} Hem de herbir: kemälin .
müessis ve hamis; olan cesaret ve
namus-u milli emrediyor; nasil ki
jimdiye kadar dimqgdan kalbe
mecra acmakla aklt kuvvete mezce
derek maarifinizi ktlmctn huuu-u
cevherinden ögrenmekle, Jecaat-i
maddiyede terakki ettiniz. Simdi ise
kolbdenfikre kar}l menfez aflnlz! ..
Kuvveli ak/zn imdiidma .. ve histl'i
yatl efkänn arkasma gönderiniz!..
Ta ki Jeeaal-i akliye-i medeniyel
meydanmda namus-u milli payt
mal olmasm. KllmClmz fen ve
san'al cevhettnden· yapl/niall.
{llJ Hem de lisan-t mader

zad deniJen e#'a-Yl hissiyal
, millfyenin ma'kesi; ve se
merat-' edebin feceresi; ve
ab-, hayat-l maars/i1l cedavi
li; lIe klymel-i tekemmül
ünüzün mizan-i itidali; ve
dogrudan dogruya herkesin
vicdamna kar~l menjez
at;makla hayt-l fu'ai 'gibi te
sirall ilka edici "ihmalin;zle
gayet mü~evel ve baZI dalla
TI a~lIanmlf" olan liSanl1lIZ
"$ecere-i Taba" gibi bir
fecerenin lecellislne müsta'
id iken; böyle kurumuf ve
peri~an" kalml~; ve nledeni
yet lisam olan edebiyauan
naku kalml~' oldugundan
lisan-l teesü/le IiSanlnlt.
sizden hamiyyel-; miIJiyeye

mazi derelerinden ve hal sahra
lanndan ve itstikbaldaglanndan hay
menisin .olan Rüstem-i Zäl ve _
Selähaddin-i Eyubi gibi Kürt dähi
kahramanlartyla bir cadirda oturan
bir aile gibi herkesi baskasinin hay
siyet ve serefiyte Jereflendiren ve
hissiyat-: ulviyenin enmüzeci ve
Islämiyet milliyetl icinde mezc
olmu~ olan fikr-i milliyeti-,
niz size emr-i kat'i ile emrediyor
ki; ta her biriniz umum- bir mll
letin ma/kes-i hayau ve hami-i
saadeti ve umum milletin bir
misäl-i müsahhast olunuz, $imdi
ki 'gibi, bir ~ahls degi/, bir
millet kadar büyü'yeceksiniz.
Zira maksadin büyümesiyle him-.'
met de büyür. Ve hamiyyet-i
Isiämiye ile Türk, Kürä tam
birle~mi~ lsläm: ve dini 0
milliyetin galeyamyla ahjak da
,ekemmül ve teaUeder.
[7} /fem de me~'rutiyet denilen

se beb-i saa4~t-i aham; ve
hiikimiyet-i miLliyeyi te'min ile
,!,akine-i hayattn buhan olan
hürriyetteki irade-; eüz'iyeyi istib
dad ve lahakkümün itjaslndan
kurtaran; ve meJveret-i ~er'iyenin
mayesiyle mayalandlran meJruti
yet-i mejrua,:sizi meclis-i imtihana
davel ediyor ki; sinn,-i rÜJde
bülugunuzu ve vasiyete adern-i
ihliyactnm görmek isliyor. lmli
hana hazlTlam~lz. Meveudiyelinizi
illihadla gösteriniz ve hamiyyel-i
milli ile fikir ve viedan-l jahsi
yenizi. mille tin kalb ve akl-l
mÜJte-reki gibi gösleriniz. Yoksa
siftr c;ekecek ve ~ehlidelname-i
hürriyeli elinize vermiyeceklir.
[8) Evel mäzinin sahralarmda

keJmeke~liginize sebebi-yet veren
herbirinizdeki meylü'l-agallk ve
jikr-i Iwdserane ve enaniyet. Simdi
ise, istikbälin saadetseraY-1mede
niyelle jikr-i icada ve lejebbüs-ü
Jahsiyeye vefikr-i hürriyele inklläp
. edeeektir.
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Görüldü~ü gibi. "Halime"de

miyecekiir.
[8J Evet, mäzinin sa~rij[armda

ke§meke§liginize sebebi-yet veren
herbirinizdeki meyl-ül-agallk ve
fikr-i hod-seräne ve enaniyet, §imdi
istikbalin saädet-saray-i medeniye
linde fikr-i icada ve lejebbüs~ü
§ahsiyeye vefikr-i hürri'yeteinkzlap
edecektir, Inlaallah •..
[9J Haua diyebilirim ki: E y

Sark viläyetlerindeki vatan
daflaTlm ••• Baskalanntn sükuti
medreselerine nisbeten, sizin gürül
tülü olan medreseleriniz bir meclis-

• i meb'usan-i ilmiyeyi gösteriyor.
Hem Säftt oldugunuzdan ve

imam arkasinda ktraat-t Fatiha ile
semavi ve ruhasü vtztlularuuz sizi
mezheben ve medreseten vefuraten
"Ve en leyse li'! insani illa ma
se'a'tntn baska bir ünvam olan
lejebbüs-ü §ahsiyeye tepik
ediyoT.
[10J Hem de herbir kemalin

müessis ve hdmisi olan cesarel ve
namus-u millet-i Jslämiye·
sizleTe ~mrediyor ki: Nasllki;
§imdiye kadar dimagdan kalb,e
mecra acmakla, akll kuvvete mez~
cederek maarifinizi k,lmclarlnlzm
hUlut-u cevherinden ögrenmekle
jecaal-i maddiyede lerakki eluniz.
Simdi ise: Kalbden fikre kar§l
menfez a"nlZ. Kuvveli. aklln
imdadzna ove hissiyall. efkfmn
arkasma gönderiniz. Ta ki; jecaal-i
akliye-i medeniyel meydanmda
namus-u millet-i Isldmiye
payimal olmasm. K,hnfla
nm1.I, fen ve san'al ve tesanfid
fi hikmet-; Kur'aniye eevherin
den yapmal,s,m1._. 0

(Eski harfli nüshadayer alan 11.. 0

12. ve 13. paragraflar. 1960
basklSlnda "karzlml§llr.-Mal
misanij) .

EI-bQkf hu ve 'I-bak
Bediiizzaman 0 Said NursT

ya hayat-«hiirriyetinizl bu sahra-yt
vahseue yagmacJlaTa vereceksi
niz, veyahut meydan-t medeniyette
fen ve san'at balonuna, §imen-.
diferine binerek istikbilli iSlikbaJve
o ecnebi ellerine gecen 0 emval-i
müttefikay: istirdad'ederek kilbe-i
kemaliua kosacakstnu.
[6JHem de is14mijet milliye

ti denilen mazi derelerinde ve hal
sahrillarznda ve istikbal daglannda
hayme-niiin olan ve Selahaddin-i
Eyyubt ve CeltJleddin-; Har
l.em~ah ve· Sultan Selim ve
Barbaro« Hayreddin ve Rüs
tem-i Zal gibi ecdatlartntzdan
emsalleri gibi dahi kahramanlar iJe
bir ,adU'daoturan bir ilile gibi her
kesi ba§kasznm haysiyet ve
§erejiyle §ereflendiren ve hayat-'
ulviyenin enmuzeci olan Isl(1-
miyet mi)liyeti size emr-i kat't
ile emrediyor ki: Tä her biriniz
umum JsMmm ma'kes-i hayat' ve
Mmi-i saadeti ·ve umum millel-i
Js/4mln feTdt bir misal-i mÜjah
haSl olunuz. Zira: Maksadm büyü
mesiyle himmel de büyür. Ve
hami-yel-i JS/{Jmiyenin galeyanz
ile ah/ak da tekemmül ve leali
eder.
[7J Hem de mejrutiyet-i mefrlla

denilen dilnyada be~er saadetinin
bir sebebi ve hilkimijet-i milliy
eyi te'min ile makina-Yl kayatln
buharz olan hürriyimeki irade-i
cüz'iyeyi, istibdad ve tahakkümün
beJasmdan kurtaran meIverel-i
§er'iyyenin maye~ile mayalandzr~,
me;rutiyet-i me§rua sizi herkes
gib; imlikana davel ediyor ki, sinn
i rÜ§de bülugunuzu ve vastye
odem-i ihJiyadnuI görmek isliyor.
Jmtihana hazirlanuiu. Mevcudiyeti
nizi illihatla gösleriniz ve hamiyel
i diniye-j milli· ile fikir ve
vicdan-l §ahsiyenizi milletin kalb
ve akl-l mü§tereki gibi gösteriniz.
Yoksa . sljzr ,ekecek ve
§ehadelnilme-ihÜTriyetielinize ver-

,I
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I

mam kaltr.
[2J Ey eski t;aglarm eihan

gir Asya Oräutannm kahra
man askerlerinin ah/äd, olan
vatanda~/aTlm ve kardeste
rim! Bes yüz senedir yatttglnlz
yeter. Aruk uyantntz, sabahur.
Yoksa; sahra-yi vahsette yatmak
la gaflet sizi yagma edecektir.
Hikmet denilen makine-i alemin

nizamt ve telgraf hatu gibi umum
äleme uzanan ve dalbudak salan
kanun-u nurani-yi Ilähiyenin müs
sisi olan °hikmet-; llähiye, ufk-u
ezelden kaderin , parmaglni
kaldirmis, size emrediyor ki: Tefri
ka ile müteferrik su gibi, katte
katre zayi olan hamiyyet ve kuvve
tinizi fikr-i milliyetle ya ni :
lstämtyet mitliyeti ile tevhid
ve mezc ederek zerrann cdzibe-i
cüz'iyyeleri gibi bir cazibe-;
umumf-i vatanT te§kil ile kür/e-i
az'imi,küre ~ibi tedvir ederek §ems
i ;evket-i I lamiyenin eemahir-;

o mÜtlefika-i Jslämiyenin mev
kebinde biT evkeb-i münevver gibi
cazibesine ,iba' ile muvazene ve
aheng-i J. zumiyeyio muhafaza
ediniz.
[3J Hem le hürriyet-i Ser'iyye

'deniien yüksek bir hakikat-,
iftimaiye Sübhan ve Agr, dagi
an gib; istikbalin dMl-i §ahikaSI
nm tepesinde ayaga kalkml§ ve
esaret-i nels altma girmeyi yasak
et"u§ ve gayre tecavüzü tecviz et
miyerek Serüita istinad elmi§ olan
sultan-l hürriyel; yüksek sadti ile
sizin gibi mazinin en derin derele-
. rinde gajil ve müteferrik insanlara
fen, san'at ,\ 'amyle cehalet vefakra
hücum ediml., emrini veriyor.
[4J (Eski harfli nüshadaki bu pa

ragraf1960 basklSlnda Clkanlml§
tU'.-Malmisanij)

o [5J Hem de ihtiyac denilen mede
niyetin pederi ve lerakkiyatm
müessisi olan üstad-l ihtiyac. sille
sin; kaldlrml§. size hükmediyor ki;
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yoktur
"Hatime"de yapilan bu tahrifat

incelendiginde söyle bir suuf
landirma yapilabilir:
l)Anlam degi§ikligine neden

olacak bicimde bazi sözcüker yanlis
yazilrmsir. Örnegin "ahval-i müue
ftkay," yerine "ernval-i müuefr
kayi", "hissiyat-i ulviyenin" yerine
"hayat-i ulviyenin", "vasiyete"
yeiine "vasiye" sözcüklcri y:hll-,
rmsur,
2)Bazl sözcük ya da cümleler

eklenmistir. Yukanda degindigimiz
7. (a srkkr), 8., 9. (a ~lkkl) ve 10.
(c §Ikkl) paragraflarda görüldügü
gibi.
3)Hürriyet sözcügü, "hürriyet-i

Ser'iyye" biciminde dcgi~tiril
mistir. Ücüncü paragraf ta oldugu
gibi.
4)Kürtlerle ilgili oldugu zaman,

"rnilliyet" veya "milli" sözcükleri
degisurilerek yerlerine "Isläm'' veya
"din" sözcük.lerikonmustur. Yuka
nda degindiglmiz 2. (b ~lkkl). 6.
(a, d ve e siklan), 7. (c ~lkl(1)ve
10. paragraflarda (a ve b ~t.kkl)
oldugu gibi.
5)Kürtlük; ve Kürt ulusal varli

glyla ilgili sözcük ve cümleler
degisurilmistir. Yukanda degindigi
miz 1. ve 2. paragraf ta (a ve d
siklan) oldugu gibi.
Bazan eklerneler yapilmisur.

Örnegin "Rüstern-i Zäl ve
Selähaddin-i Eyubi gibi Kürt dähi
kahrarnanlarlyla" bölümüne Celä
leddin-i Harzem§ah iJe Barbaros
Hayreddin'in adlan eklenerek
"Selähaddin-i Eyyubi ve Celä
leddin-i Harzem~ah ve Sultan
Selim ve Barbaros Hayreddin"ve
Rüslem-i Zal gibi ecdatlanmzdan
emsallerl gibi dähi kahramanlar ile"
tiyiminde degi~tirilmi§tir.
.6)Daha önce beliruigim gibi,
dört paragraf (4., 11.. 12. ve 13:
paragraflar) tilmden c;lkanlm~tlr.
Bu paragraflar okununca, bunlafln

/

.c-"hissiyat-l ulviyenin" bölümü
"nayat-i ulviyenin". bic;iminde
degi~tiTilmi~tir. \
d- "Islärniyet milli yeti icinde

rnezc olmus olan fikr-i millyetiniz"
bölümü "lslämiyet milliyeti" bici
minde degistirilmistir,
e-"umum bir milleun" bölümü

"urnum Islämm" biciminde degi§
tirilmistir.
[_-"Vehamiyyet-i lslärniye ile

Türk, Kürd tarn birlesmis Islämi ve
dini 0 milliyeun galeyamyla ahläk
da tekemmül ve teäli eder" cümlesi
. "Ve hamiyet-i lslämiyenin galeyani
ile ah'läk da tekemmül ve teari eder"
biciminde degisurilmistir,
7. Paragraftat '
a-:'vasiyete" sözcügü "vasiye" bi

ciminde degi~tirilmi~tir.
b-t'hamiyet-i milli" bölümü "ha

miyet-i diniye-i milli" biciminde
degi~tirilmi~tir.

. 8. p'aragrafa "lnsaallah" sözcügü
eklenmistir.
9:Paragrafta:
a-"Ey ~ark viläyetlerindekivatan

daslanm" ile "Hem Säfii oldugu
nuzdan" ibareleri eklenmistir,
b-"mezheben ve medreseten ve

kavmiyeten" bölümü "mezheben
ve medreseten ve furaten" bici
minde de~§tirilmi~tir.
10.Paragrafta:
a-"namus-u milli" bölümü "nä

mus-u millet-i lslämiy.e"biC;iminde
degi~tirilmi~tir.
b-"namus-~ milli payimal 01-

masm" bölümü "namus-u inillet-i
lslämiye payimal olm~sm" bj~i
minde degi~tiril-mi§tir.
c-"KllmclfllZfen ve San'at cevhe

rinden yapllmall." cümlesi "Kllmc;
larmlZl. fen ve san'at ve tesanüd-ü
hikmet-i Kur'aniye cevherinden
yapmallSlnlZ."bj~iminde degi~liril-
mj~tir. '
1960 basklsmda "Hatime"nin so

nunda yer verllen "EI-bald huve'l
baki" bölümü eski harfli nüshada

.yapilan önemli degisiklikler sun
lardu:
1. Paragrafraki "Ebna-i cinsime

de" bölümü "Vatandaslanma ve
kardeslerime" biciminde degisuril
misur.
2. Paragrafta:
a-"Ey Asuriler ve Keyanilerin ci

hangirlik zamanmda pisdar kahra
man askerleri olan arslan Kürtlerl"
ibaresi "Ey eski saglarm cihangir
Asya Ordulanrunkahraman askerle
rinin ahfäd; olan vatandaslanm ve
kardeslerim!" bicirninde degistiril
mistir,
b-Tikr-i milliyetle" yerine "Iikr-i

rnilliyetle yani lslämiyet milliyeti
ile" ibaresi konrnustur,
c-t'cazibe-i umumi-i milli" yerine

"cazibe-i umumi-i vatani" ibaresi
Ikonmustur,

. d-"Kürt gibi bir kütle-i azimi"
, yerine "kütle-i azimi" ibaresi kon
mustur,
3. Paragrafta:
.a- "hürriyet" sözcügü "hürriyet-i

~er'iyye biciminde degi~tiri1mi~tir.
b-" ...cehalet ve fakra hücum icün

'Fen ve san'at ve silah basma ileri
ars!' emrini veriyor" bölümü
"...fen, san'at silahiyle cehalet ve
fakra hücum ediniz, emrini veriyor"
biciminde degi~tirilmi§tir.
4. Paragrafm tümü cikanlmisnr. '
5. Paragraftaki "ahvaJ-i rnüttefi

kaYl" bölümü "ernval-i müttefika
Yl" biyiminde degi~tirilmi~tir.
6. Paragarafta: ,
a-"milliyet" sözcügü "lslämiyet

milliyeti" biyiminde deg~tirilmi~
tir.
b- "Rüstem-i Zäl ve Selahaddin-i

Eyubi gibi Kürt dähi' kahraman
larlyla" bölümü "Selähaddin-i
Eyyubi ve Celäleddin-i Harzem~
ve Sultan Selim ve Barbaros Hay
reddin ve Rüstem-i Zal gibi ecdat
larlßlZdanemsalJerigibt dähi kahra
manlar ile",bic;iminciedeg~tirilmi~
tir.
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(1) Naci Kutlay, lllih;u-Tcrakki ve KIbtIer, s.
42

(2)Rufcn <:ü:1r, Ayet ve Slogan·TUrtiyc·de
1&lami0111l1um~ MClIi$ Yayullan.lslanblli. 1990.
s.122 . .

(3)~""kGl Silreyya Aydcmir, MUedOllya'dan
Onusya'ya Envcr Pll~ Cilt: Il, lhlnW Kilabevi,
IsIanblli, •. 147·148
· (4)BediUzuman Said Nws1, Ik.i Mek1eb-i Musi
bc:iin ~dc:tnimcÄ Veya Divan·, Harb-i Örfi,
Sinan Malh&aS1.1960,5.5·g

·Bcdillzuman Said Nuni, Ik.i Mcktd>-iMusibe
tin ~cmdc:tni-m",i Vcya Divan-t Harb-i Örfi.
· S~cr Ya)'Ul"vi, hlllnbul. 1978, s. 5·8

(5)lbrahim Fakazh: S.id-i Nwsi'llin Incbolu'lu
"talebelerindea" olup 1943'1c onunla birliklc De
nizli hapiohancsinde yatlTWjllr. (bak. Neemeddin
~lIhiner. SOll ~ahilJur Bcdiüzzman SlIid Nuni'yj
Anlauyor. 1978, .. 172)

(6)Dr. M. ~üIuü HanioAJu'na göre, AbduUIIh
Ccvdcl "Bedillzuman KUrdinin NUluklan - adl1
kllabo l~d MatbUSl'1l1Il l.lanbuldaki fubc=rinde
basLuTrufllr (lUniogu'nun vcrdiAi bu bilgiyc daya·
narak ben dc: -Yilzytlunwn Baflannda KUlt Mit·
liycl~liili vc Dr. AbduUah Ccvdct" adh
ki~P91&unda böyle )'&ZIlI1:IW1l). 0Y5&ti ayru yctdc
HanioA.l,!·nunbu ki~p ilc ilgili oIan '" nOlUda yc
tlilmakaud1t:

[Said-i KUrdil. Bcdillzuman KUrdI'nin Nutu
klan. KüUlbhane-i Ictihad.lkbil.-i MillCl bblbaaS1,
Dc.rsaad~ 132A.

ßuradan •• i7.d<onusukilab1n Ikbil-i MiI.1eI Mal·
ba&Sl'odabaslldl81 anhujlhyor.

Nccmeddin ~ahiner'in "ßi1inmcyen Tar~y·
Ic BediUQ.aman S~id Nursi" .dh kiLllbmda, Said-i
KUrdi'nin bukiLilblllmkapaguun folokopisi ycr aJ·
makLlidir1:ibukap.kla~nlar )'mlldir:

Deniaadei'de KilUlbhano-i Ictihad. adc:d: 1
NllIIlk
Na,iri: KUIUbhallc-i IClihad sahibi Ahrned

Efendi
Her hulr.ulr.umahflWlur. Taldid eden1er bllUß·j

csl1lliile lC'dib cdili.dcr.
· Oersudcl, Ikbil-i Millet MalbuSl,
c;embcrliLII~da Ve:Lir H&D1 dMmuocla nunuo: 10,
1326 [1910-1911)

lianioälu'nun sIYtUnu cu.if,i baslo ilc bund.
dcAindigimiz baskuun wihlcri biJbirinc uymadlAI
gibi adlan da farkhdu. HanioAJu'nun vcrdigi ~.
MlC yanll~hk yok.u, bu kilap bc:m 132A'lChcm dc:
1326 [191Q.1911)·da ba.. llllllj derncktir.

Öle yandan Prof. Hihni Ziya Ülken ve Dr.
liUkrU Haniol1u'nun Ot. AbduU. h Cevdel
IIlrafUldankuruldukunu belituikleri "KUUlph;<no-i
lclihad-m sa.hlbi, NulUk'uo kapaAmda bcliniIdine
göre Ahmed Efendi'dir. Nccmeddin $ahinc>t'in
yazdllr.1atlndan, bu Ahmcd Efcndi'nin Ahmcd
JUmiz. Efendi olduAWlU~~oru:r..

bak. Prof. Hilmi Ziy~ Ulken. TUrkiyc'da
c;:agd"'l DU,Uncc Tarihi, Ülken Yaymlan. ikinci
baUl, Ülken Yaymlan,lslanbul, 1979,1.242

-Or. M. ~UktUHanioAlu. Bir Siyual DutUnUr
Olarak Dok\or -:'bduUah CevdC!vc Döncrqi. O~
N~riyal, IsLanbul. 1981, •. 315

·Nccmeddin ~ihiner,Bilinmcycn Taraflanyla
Bcdiuu.amanS.id Nuni. 6. bas1a. s. 125.78
· (7)Tüba AgacI: Cenncuc bulunduAu YCl
dalIanrun bUUlncenneLi gölgc:lediAinCinanüan bit
aga~.

KAYNAK VE NOTLAR

dis rävilerini andmyorlar.

".

lofular -davet etmeksizin- zlhne ge
liyor. All§veri§ yalnu anlam ile
kaldlgmdan zihin catallasmaz. Ve 0
dile giren maarif "tas üzerine
naJqedilmi§" gibi bald kaltr. Ve 0
ulusal dilin kdlgl ile götünen her
ne olursa a"§ll~ olur.
"lJte size ulusal hamiyyetin bir

. örnegini sunuyorum ki 0 da Mutki
u Halil Hayali Efendi'dir, Ulusal
hamiyyelin her bölümiinde oldugu
gibi, dil bolümünde de ödül
kazanmts (ödül haketmij, ödül
alma derecesine eri§mi.j)ve dilimi
zin temeli olan al/abe ve dilbilgisi
ni haurtamqur. Ve hatta diyebili
rim ki gayret, fedakarlik ve
zaysfiar) koruma ve hamiyet
yüzYll1 uyum gastererek (kayna
iarak) manevi varll~tnl meydana
getirmiitir. Ger~eklen Kürdislan
madeninde böyle bir hamiyyel cev
herine rastgelin4iginden bizim ge
lecegimizi, onun gibi ümidinden
bir~ok eevher ~lklandJracakttr.
"I§tebu zeltuymaya deger bir ha

miyyet örnegi göslermi§ ve geUi
meye gereksinimi olan ulusal dili
mize dair bir lemel atmtjltr ...
Onun eserine gitmey; ve temel;
üzerine bina etmeyi hamiyyetli
ki§i/ere lavsiye ediyorum."

(Said-i Klirdi'nin burada övdü~ü
Mutkili Halil Hayali Efendi, Said-i I
Kürdi He birlikle Kiirt Ne~r-i
Maarif Cemiyeti ve Kürdistan Teali
Cemiyeti'nin kuruculanndandlf.)
Böylesi tahrifler, Said-i NUrsi'nin

kitaplanm yaymlayan ve nurcu
olarak bilinen bu yevrelerin de
Türkiye'nin diger egemen eevreleri
gibi Kürt ve Kürdistan sözcillderine
tahammül edemediklerini gösteren
aylk örneklerdir. Bunlar ~oven
anIay~lanndan ötürü tarihi beigele
ri bile tahrif euni~lerdir. Üstelik bu
beIgeIer "Üstad"larma ait oldugu
halde bunu yapml~lardlr. Bu

I yapUklanyla onlar, tarn da muhad
dislerin sözünü ettikleri mevzu ha-
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Kürtlerle ilgili olmalanndan dolayi
yeni baskilardan ylkarlldlklan ko
layca anlasrlabilir,
Bu günkü Türkceyle söylemek

gerekirse, Said-i Kürdi "Hatime"nin
dördüncü paragrafmda Kürdere hita
ben~yle demektedir;
"Hemde gercekiik denilen tabaka

lar alunda örtülii ve mahpus
kalm~. istibdad tabakasuun mahvi
ve kaldinlmasiyla omuzu üstünde
olan bilgisizlik tabakasi ve gofletin
haflfletitmesiyle titremis ve ayaga.
kalkmaya (ayaklanmaya) giri§mi§
olan gerceklerin habercisi size her
yönüyle haber veriyor ki mahiyeti
nizde kaderin elinin egdigi yetene
klerilnizi} ve mukadderäunnt ger..
~ekle§tiren ve kavminizin mahiye
tinde saklaflm~ olan karaklerlerini
zi maarifin (bilim/erin. bilginin.
kü/türün) ab-l hayall ile sulama
zamamdtr. Yoksa kuruyaiak yahut
tÜrÜyeceklir."
Hatime'nin ,on üe paragrafmda

Künlere hiLaben söyledikleri ise
~unlardlr:'
"I/em de anadil denilen ulusal,

duygularm IYlkJarmmyanstma yeri.
edebi ürünkrin agaei. maarifin ab-l
hayatmm celveUeri. olgunla~'ma
ntzm degerinin i'tidii.lö/~egi (terazi
si), dogrudan dogruya herkesin
'viedanma kar§l menJez 'a~makla
güne§ tim/an gibi etkiieri ilka edici
'ihmiiliniz nedeniyle gayel kafl§tk
(belirsiz, düzensiz) ve bazI daUan
a§llanmzj' oian diliniz, TUbaAgael
(7) gibi biT agar; görünümüne
/dön;qmeye} elveri§1i iken; böyle
kurumu§ ve peri§an kalml§,
uygarltk dili olan edebiyallan
noksan kalml§ oldugundan di/iniz
leessüj diliy/e ulusal hamiyyete
(ulusal onur ve haysiyete) kak
kmlzdaki jikayetini sunuyor.lnsan
da degerin sikkesi dildir.lnsanilgm
sureli ise, dUsahifesinde beyiin (an
latma, biLdirme)' nak§lnl i§liyor.
'AnadiL ise, dogal oldugundan
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lometre karelik bir alan- Kürdis
tan'dan aymp geri kalan bölgeleri
otonom böige olarak degerlendi
riyor...Tüm Irak Kürdistant'ntn YÜ1
zölcürnü 85 bin km karedir.
Görüldügü gibi rejim, Kürdistan'
m yansmi otonom bölgenin dism
da tutmaYI amacltyor.

Yine rejimin önerdigi otonomi
programlnt kablJledersek, Bagdat

kabul etmiyor. Cephe'nin kabul et
rneyeceqibazi sartlar Herisürüyor.
Böylelikle Cephe'yi, Irak'taki rnu
halefet gü<;lerine,korneudevletle
re, Avrupa'ya ve tüm cünvaya
karsi bir arac olarak kullanmak is
tiyor. Irak hükümeti dayattiq: sart
larla Cephe liderlerinden, en sade
üyeye kadar herkesin, Saddam
Hüseyin'i lider olar~k kabul etme-

Hükümetlnönerdlgl otonoml prog,ramlkonusunda hükümet·lle Cep...
araslßda bir anla,mazllk vardlr. Irak bikümeti, inerd"i programla
Irak Kirdlstanl'ß1n y.rlSlnl otonoml bölgesfnln dilinda tutmaYI .

aina~lIyor~Cesan, Hanlkln,Klfrl,Dakub, $elan, Sinear, Teletar vb.
.bilgeh"inl -kl 37 bin kIlometre'karellk blr alan- Kürdlstan'dan aYlnp ,

geri kalan bölgelerl otonom böige olarak degerlendlrlyor.
Tüm Irak.Kürdis~ß1'nlßyüzöl~imü 85 bin km karedir. Girüldiiü glbl
rejlm, KOrdlstan'.nyarislßI otonom bölgenin dll.nda tutmaYIama~llyor.

sini, Baas partisinin öncQlü{jünü
tammasiru, kisacasr, Irak'ta tek
fert ve tek parti diktatörlüOününbir
parcas; olmasim istiyor. Hükümet
bu sartlarla Cepheyi bir demokra
si gucü olmaktan <;lkartmaYI
amacltyor. Onun .Avrupah, Kürt,
Arap örgütlerle ili~kilerini koparta
rak, diktatörlük kafesine hapset-

. meyi amacltyor. .
Hükürnetln .önerdigi otonomi

proqrarm konusunda hükümet ile
Cephe arasmda bir anlasmazhk
vardir. Irak hükürneti, önerdigi
programla Irak Kürdlstaru'nm ya
nsiru otonomi bölgesinin dllilnda
tutmayi amachyor. Cesan, Hani
kin, Klfri, Dakub, ~exan, Smcar,
Telefa'rvb. bölgelerini -ki 37 bin kl-

Kisaca Irak Hükümeti, sadece
Kürtlerin geri dönmesine izin ver
memekle kalrmyor,aym zamanda
onlann Ylkllan köylerini ve evleri
ni yeniden onarmalannada engel
ler <;Ikanyor.Buna,kar~lhk, 2726
Arap ailesini de bölgeye getirmi§
ve onlara arazi vermistir. Diger
yandan da 60 alay cahs gücü
olusturma karanrun yant sira, her
hangi bir siyasi yapilanma i<;inde
yeralmayan baglmslz insanlau
Musul, Kerkükva Bagdat'a yerle§
tirip orada cahshk yapmalan iein
tesvlk ediyor.

Irak hükümeti ile görü§melere
gelince; cikmaza girdi diyebilirim ..
Cünkü Irak hükümeti, ülkede her
'hangi bir demokratik dönüsümü

Talabani: Kürdistan'daki son du
rumu kisaca belirtmek istersek;

~ Pel1mergegÜ91eriile Irak hükü-
1meti arastnda ne savas, ne de ba- .
n~ durumu hakimdir. Görünen O·

..,,.f(i,her iki kesim de kendisini ge"
I~ lece{le hazirhyor, Irak hükümeti,
tüm gü<?üyleKürdistan'a asker YI
{llyor. Özellikle Musul, Kerkük,
Taktak, Hewl~r, Hanikin mmtika-

. . slna. Bunun dismda bugün, Irak
Kürdistam'nda yakl8l1lk~OO bin ki
~ilik bir askeri gÜ9bulunrnaktadrr,
1500 tank, onlarca uzun menzllli
top, bir hayli roket de Kerkük'ün
güneyine yerlel1tiriJmi~vaziyette.

Kerkük'ün Araplastmlmasi poli
tikast devam ediyor. Hükümet
Kerkük haikmm(Kürt ve Türkmeo)
geriye dönüsünü engelliyor. Küf
re, Altmköprü vb. yerlesim birim
lerine geri dönüsü yasakltyor.
Aynca Irak hükümeti, BM Güven-,
lik Konseyl'nln alrrus o.ldugu 688·
sayu: karar uyannca halkm, geri- '
ye dönmesini kabul etmesine rag
men, geriye dönüsleri engelle
mekle kalrruyor, ayru zamanda
halkm yakilan-yikuan köylerini ye
niden insa etmesine de rnüsaade
etrniyor. Bu konuda BM Temsilci
lerinden Sadrettin Aga Han'm ca
baian sonucu halktn, Kerkük'e
dönmesini kontrol edebilecek bir
heyetin olusmasma nza gösteren
Bagdat hükümeti, bu konuda da
üzerine dü~eni yapm.tyC?r.

sOru: Kürdrstan'daki son durum
hakklnda klSBca bilgi vei'ebilir
misiniz?

"Görü,meler Qlkmaza Girdi"
.

Celal Talabani lIe Röportaj
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Görü,lIIelerin vanhgl son nokta
üzerlnde Cephe O,elerl arasl:'lda blr
tartl""a yürütüIO,or. HOkOmetln

inerdlgl otonoml programi
Imzalanmall ml, Imzalanmamall ml?

Cepbe ö,esl rum partller
bu i8rtlar a\tlßda Imzalamaya

'ka"lIar. Öle yandan, blr klSlm
.cephe O,elerl, inerlnln daha

- deta,11 Ineelenmesl ve kallel
sonu~lara lilafmak 1~ln98ba
sarfedllmeslnl IstI,orlar.

rin katlldlgl bir heyet olusturuldu.
YNK, KD'P-Iral:<, Irak Kürdistam
Demokratik Halk Partisi, Irak Kür
dlstaru sos, alist Partist. PASOK,
Komünist Partist Kürdistan Seksi
yonu, Asuri Demokratik Hareketi,
Milliyetci Türkmen Partisi'nin tem
silcilerinden olusan heyet, I,:,gilte-

da yer altyor.
Aynca Irak rejiminin, özellikle

Kerkük konusundaki düsüncelsrt
cok olumsuz oldugUnu belirtmek
isterim. Irak hükümen, bu bölgeyi
Arabistan'm bir parcasi olarak gö
rüyor ve onun otonomi bölgesine
dahil edilmesine §iddetle kar§1Cfl
kiyor. BOönemli degil. Ama soru
nu daha sonralan görü!?meye bile
tarattar degiller. Yani olayt istedik
leri gibi bitirmeyi düsünüyorlar.

Halbuki Irak hükümeti, daha
1985 yJllnda KerkOk'ün, Irak-iran
savasmm bitmesine kadar ortak
idare edilmesi konusunda KOrdis
tan Yurtsever Birligi'ne söz ver
rmstl. $imdi de KerkOk'ü unutun
diyorlar ... Tank Aziz bir toplantlda
aCflkCfa"nasu ki Araplar Endülüs'ü
(ispanya'YI) kaybettiler ve qözyas
lan döktOler, siz de KerkOk'e gitti
ginizde onun iCfin birkac; damla
gözya!?1dökün." dedi.

re ve Amerika'da görü§melerde ' Rejimih bu tavnrun Cephe tara- ~
butundu. Birc;ok tarnnrms ki§i ve, fmdan kabul görmeyecegi besbel-I
kurulusla yapuan görü§melerde, ' liyd,i. Ve bu tavir, Kürt heyetinin r
kendilerine Irak hükümetiyle sür- Bagdat'l terkedip KOrdistan'a dön- ~
dürülen görül?meler hakkmda bi1- .rnestne neden oldu. Sovyetler'de
gi verildi ve görü§ ah§veri§inde darbe oldugunda, Baas rejiminin
bulunuldu. Görü§meler sonucun- yöneticileri, "size verecegimiz bu
da Avrupa ve Amerika'mn, Irak dur. Ister kabul edin, ister etme
hOkümetine kar§1 olduklanrn ve yin .. " dediler. Ama darbenin
bugünkO Irak rejiminin kalmasirn: ba§anslzhga ugramaslndan sonra
aynl zamanda I'\ürtlerin bu rejimin biraz yumu§aYlp, -"görü§meleri
bir parcasi olmasmt istemedikleri- devarri ettirmeye hazmz" demeye
ni gördük. Onlar, görü!?melerin ba- basladilar. Ama, bana göre Irak
sanya ulasmasi halinde, Sad- hükümetinin politikasmda, düsün
dam'm gÜCflenecegini ve bunun cesinde ve taktiklerinde herhangi
da Irak, Kürtler ve dünya ic;in kö- bir degi§iklik olmaml§tJr, eski bi
tü bir sonuc; 0laca9Jnl dolayh YOI- c;imde devam etmektedir.
lardan söylediler, Bununla birlikte Diger yandan haien KOrdistan'
yapllan görü§melerde yeniden far- da yakla§lk 600-700 bin evsiz
kettik ki, eger, Irak Kürtlere yeni- barkslz insan var. Bunlaml büyük
den saldtrlda bulunursa, Batlhlar c;ogunlugu Kerkük'lüdür ve hükü
bunu engelleyecekler ve Irak'ln met, onlann evlerine geri dönme
Kürtiere ve !?iHerekar§1sava§ma- lerine izin vermiyor. Mevsim kl§a
sma müsaade etmeyecekler. i§te dogru gidiyor. Eger yurt dl§mdan
bu !?artlarda cephe olarak, bir top- güC;lüyardlmlar gelmezse, onlann '
lantl yaplp, nelerin yapllmasl ge- durumu da~a da peri~n olacak,
rektigi konusunda bir sonuca ',bil'llerce Cfocuk, kadm ve ya§hnm
varmaYI amaCfhyoruz. Yani, Cep- ölm'esi kac;mllmaz olacaktlr. Kür
he olarak henüz görü§melerin ke- distan halklnln yüz yüie ,kaldlgl bir
silmesi ya da devam etmesi ba§ka sorun'ise, rastge.le dö§enen
konusunda bir karanmlz yok. maYlnlardlr, Bilindigi gibi, gec;mi§
Ama, rejimin görü§meler konu- te Kürdistan'da hemen hemen
sundaki son degerlendirmesini tüm k<>yleryerle bir edilmi§ti. $u
ögrenmek de kararlanmlz arasm- anda birc;ol<aile geri dönüp köv-
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ve lrak'm Güneyinde yasayan
Kürtler drsmda, yaklasrk 2 milyon
Kürt, otonom bölgenin 'dll?lnda kal
ml!?olacak. Diyebilirim ki, bu plan
Kürt halkinm yansiru otonom böl
genin dismda tutuyor.

Ayr'lca otonom böige yönetimi- '
nin yetkileri öylesine daraltllml§ ki, '
buna göre eOitim programl bile
merkezi hOkOmetin programma
baOlanml§. Rejim, yaptlgl öneride
egitimi Araplasnrmarun, Saddam'i
ve Baas't yüceltmenin hizmetine
sunmustur. Eger onlann bu öne
rilerini kabul edersek, Araplar i~in
hazirlanan ve Baas rejiminin hiz
metinde olan egitimi Kürtc;e olarak

. uygulamak' zorunda kalacaöiz,
Buna göre tüm ögretmenlerin Ba
as üyesi olmasi zorunlulugu geti
riliyor. Kürdistan'da su, elektrik,
telefon, yol, ziraat ve öteki sanayi .
i§leri merkezi hükümetin eline bl
rakihyor, Belediye hizmetleri dl§tri
da otonom ~~Igeye hic;bir §ey
birakilrmyor. Oyle anla§lltyor ki,
Irak Hükümeti, Irak'a gerc;ek de
mokrasiyi, Kürdistan'a gerc;ek oto
nomiyi istemiyor. Bu nedenlerden
dolayi görü§meler cikmaza gir
mistir,

Görü§melerin vardlgt son nok
ta üzerinde Cephe üyeleri arasm
da bir tartrsma yürütülüyor.
Hükümetin önerdigi otonörni prog
rarm imzalanmalt rm, imzalanma- '
malt rru? Cephe üyesi türn partiler
bu IiSljlar altJnda imzaJama~a kar
§Jlar. Ote yandan, bir k,s,m cephe
üyeleri, önerinin daha detayh ince
lenmesi ve kei,c, sonuC;lara ula!?
mak iCfin Cfaba sarfedilmesini
istiyorlar. Bu nedenlerden dolaYI
Cephe önderliOi, mektup yazarak
görü!?meleri devam ettirip, rejimin
son görül?ünü ögrenmeyi ve bunu
degerlendirip son karan verme
noktaslnda görü!? birligine vardl:
Besbelli ki, Cephe KOrt halkma da
nI§madari, yani bu konuda bir re
fer~ndum yapmadan son karan
veremez, Bunun dl!?lnda Cephe,
yur:t dl!?lna bir heye,tin gönderilip
uluslararasl kamuoyunun görü!?
meier k.onusundaki degerlendir
melerini ögrenmeyi de karar altJna
aldl. Bu nedenle benim ba!?kanh
Qlmda, tüm partilerden temsilcile-

, \
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n, bu saldmrun Irak i9i'l iyi sonuc
lar yerecegini dile getirdiler. Oog
rusu .da söyledikleri gib.idir.
Cünkü: 1- Irak, Kürtler arasmda
"bakm ir.:-te,dos.unuz Türkiye si
ze saknnyor; tanklarla, toplarla,
uCPkl<.rla sizleri vu. ....Jor. Yeniden
yal IQInIZ köylerir.izi yakiyor, Ylkl
vor. i:ger "'Pon ürdistan'da olsay
dim, - 'rIff ijkümeti bu saknnlan
ge:;;ek amezdl." seklinde
propaq .da yapiyor. 2-lrak hükü
meti, .urt halharasmda Türkiye'-

Bu üsleri gizlice olu§turmadlgl gi
bi, üstelik de gidip Türk gazeteci
lerini getirtip buralan gösteriyor.
Ve daha sonra srrurdaki karakol- I

lara saldmp, Irak Kürdistaru'na ge-
ri dönüyor. Sanki Türkiye'nin Irak
Kürdistaru'na satdnmasi icin daha
önceden hazirlanrmsbir plan yar
ml~ gibi. .. Sanki birileri, (Irak, Iran
veya Suriye) PKK'ya bunlan yap
!<iTürkiye, Irak Kürdistam'na sal
dirsm, böylelikle Irak Kürtleri ile
Türkiye'nin ili§kilerf bozulsun de
rnis gibi. .. PKK'nln bu tavn ger
cekte Irak hükümetine,Saddam'ln
poütlkasma hizmet ediyor.

PKK, Irak Kürdlstaru'nda. (smi
ra yakm yerlerde degil) Oslerku
rabilir ve oradan Türkiye'nin ve
Kürdistan'rn ie bölgelerine gidip
eylemler yapabilir. Ama PKKböy
le yaprmyor. Smlr boylannda aC;lk
üster olusturuyor ve Türk gazete-
~cilerinicagmyor.

nin Kürtlerin dostu olmadlgl, 'aksi-' PKKveTürk hükümetine iki so
ne düsmaru olduqu, Kürtlere yar- rum var: PKK nic;in Irak KOrdist~
dim etmeyip saldlrdlgl yönünde ru'ndan gi'dipsirnrdaki karakollan
propaganda yapryor. 3- "$ayet basiyor? Niye Iran'dan veya Suri-:
Irak ile .görü§rnezsek, kornsulan- ye'den gitmiyor? Türk hOkOmeti,
rmzla (Iran, Türkiye ve Suriye) neden PKK'mn Irak Kürdistam'
dostluqumuz qelisir" diye düsü- . ndaki kamplanna saldmyor?Nic;in
nenlerin görü:~leri zaYlfhyor. Bu iran'daki veya Suriye'dekilerine
da, dolayh olarak Irak'm politika- saknrrmyor?Biz fakir ve kimsesiz
sma yardirnct otuyor va "iste dos- olduqumuzdan rm? Tankmuztn,
tunuz size saudmyor" propagan- topurnuzun, ucaglmlzm olmama
dasma malz€Jmesaghyor. smdan ml? Biz, olaylara iki gözle

Dogrus'tJb ir Kürt dergisi kana- bakmah, iki kulakla duymahYlz.
hylagör~~leriJmibelirtmekten mut- Öncelikle kendisini tüm Kürdis
luyum. Iki no1<.taüzerinde görO~- tan'ln önderi sayan PKK'dan sor
lerimi dile glstirmek istiyorum. rnahYlz: Neden Irak Kürtlerinin
Bunlar Türk hOkümetinin ve durumunu daha da kötüle~tiren
PKK'mn tavtrl,andtr. böylesi olaylara yol acabilecek i~-
Türk hükümetinin .rak Kürdista- ler yapryor? PKK Yönetiminin bu

nl'na saldlriSI uluslararasl antla~- soruya cevap vermesi gerekiyor~
malara ayk.lrldlr. GQnahslz Türk hükümetinden de sormak
köylüler ve innanlar, Türk'devleti- gerekiyor. PKK'mn sadece Irak

. nin saldlrlslna hedef oluyorhi(. Bu Kürdistanl'nda Ostleri yok. Aym
nedenle biz, Cumhurba§kanl zamanda iran'da, Lübnan'da ve
Özal'a mekt up yazarak vey8.....Suriye'de de var. Kendisinin. Irak
onunla ili~ki kl Jrarakbu politikamn ,Kürtlerinin dostl:' oldugunu söyle
terkedilmesini söylemeye 9ah~tlk, yen Türk hükOmeti,ni9in.~lt l.rak
Ve ona, Kürll,erin Irak-Türkiye Sl- Kürdistanl'na saldlrlyor1. ...
nmnl kontroll odebi,lmeleri i9in za- Cumhurba§kam Ozal, Cephe
mana ihti~fal;lanntn oldugunu heyeti ile görü~ürken, Türkiye'nin
söyledik. KlbnsTürklerini korudugugibi Irak

PKK'nln ta,,'nna gelince: PKK, Kürtlerini de koruyacagml söyle- .
Cephe'nin 6n aYI olmadan Irak mi~~i.Böyle koruma ml olur? Bu.
Kürdistanl 'nda. ·O~le.r.QIu~turuyor. nasll bir koruma?

Talabani: Bana göre Irak devleti,
Türk devletinin saldlns!na kar§1
degildir. Aksine, bundan ho§nut
luk duyuyor. Bazi Irak diplomatla-

Blldlglniz gibi, Türk devleti PKK
terörünü bahane ederek iki kez
Irak Kürdistam'na saldlrlda bu
lundu. Bu saldlrllarln görüfme
ler üzerinde etkisi oldu mu? Bu
konuda klsaea bUgi verebilir
mislniz?

Öte yandan pesmerqeterin sa
Ylslndaalabildi{Jinebir artl~sözko
nusu. Gecmi§te hükümete asker-

~ lik yapanlar, bugün, halk saflanna
kanlrmslar. Bunlann beslenmesi,
ya§atllmasl devrimm önemli so
runlanndan birisini olusturuyor.
BugOnKürdistall'da herkes politi
kayla ugra§lyor. Bu, ülkede yeni
bir olgudur. Sagdan-sola kadar,
tüm örgOtler,özgOr~e'eah§maya
pabiliyorlar, Bunlann yanl slra, ye
ni bir durum da ortayaC;lktl:A~iret
reisleri "~ret ReisleriToplulu{Ju"
adl altlnda bir örgütlenmeye gitti
ler. Kürdistan'da halk özgürlügü
tadml§ durumdadlr. Artlk polisin,
istihbaratln kontrolüne yeniden
girmek isterriiyor ki, bu da'görO§
meierin ba§arlya ula§maslnln
önündeki sorunlardan biridir.

lerini yeniden in~a etmek istiyor.
Ama ne yazlk ki, rnaymlar bu in
sanlann önünde ciddi bir tehlike
te~kil ediyor, Cünkü yaktasik 20
milyon maym Irak tarafmdan, yine
eok sayida rnaym ise iran tarafm-
:dan dö§enmi§ti. Köylüler tarlalar
na gittiklerinde, evlerini tamire
basladtklannda rnaymlar pathyor:
böylece.insanlar sakat kallyor ve
ya ya~amlannl yitiriyorlar. Önü
müzdeki önemli sorunlardan biri
de budur.

Bulin IOniistan'da henes pollt'kaylaugrap,or. Bu, ülkede yeni bir
olludur. SaOdan·solakadar, tüm örgMler,özgÜ .e ~1I,ma

yapablll,orlar. Bunlarln,anl Slra, yenl blr durumda ortaya ~Iktl:A$lret
nlslerl "A"rat RelslerlToplulugu"adl altlßda,blr örgütlenmeyeglttller•.

lirdlstan'da halk özgürlügütadmll durumdadlr.'
Arbkpoilsin, IstIhbaratlßkontralOneyenidenglrmek Isternlyorkl, bu da

16rüpne1er1n""_ya ulapnaslnln ößÜndeklsorunlardan blrldlr.
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savanKürt halklnln zaranrra olma
mall. Ornegin; bizifl) Iranhüküme
ti ile olan itiskimiz. Iran Kürtlerine
.zarar vermemelidir. Suriye ile 0180
iliskllerimiz de aym seküde Suriye
Kürtlerine. Türkiye ile olan ili$kile-
, rimiz de, Türkiye Kürtlerine kar~1
olmamahdir, Bana göre, YNK ola
rak, qecen Ylllarda komsu devlet
lerle kurdugumuz ili~kiler ispatladl
ki, biz bu ili§kileri 0 percada vasa
yan Kürtlerin zaranna kurmadlk.

3~Kurulacak iliski 0' parcadaki
Kürtlerin nzasim almahdir, Orne
. gin, ager lran Kürtleri, bizirn iran
ile olan iIi~kilerimizekar§1gelirler
se, ili-$kilerimizi kesmeliyiz.

Biz, yukanda spyledi9im nokta
lara uyduk. Aynca bazi §eyler oa-.
ha eklemek istiyorum. i<;il1de
ya§adlglmlz yüzytl; ili$ki kurma ve
gorü$mezamarudir.Kürtler ieinsi
lahhmücadeleden baskapolitik ve
diplomatik mücadele, kültürel ca- .J
hsma, basm-yaymve propaganda
cshsmatan da gereklidir. ,
Aynca bizim icin Türkiye ile di

yal09 halinde olmarnn özel bir -?
önerni vardir. Tüi'k hükünietleri
bugüne kadar sadece Tükiye
~(.irtlerlni· degil, aynl ·zamanda
Iran, Irak ve Suriye Kürtlerini de
inkar ediyorlardl. Parlamentotara
flndan seCilenbir Türk devlel ba§
kanlnln bir Kürt heyeti ile ili$ki
kurmasl,' iler.iyedogru atllml~ bir
adlmdtr. Bizim, ustaca Va mantlk-
I1bir bieimde bu durumdan yarar
'Iamp,sorUl.1umuzuTürk hüküme
tine, TOrk halklna ve kamuoyuna
tamtmamlz gerekir.

Kisaca, Türkiye, iran ve Suriye
Heolan ili~kilerimiz, yu'ka,ndabah
settigim prensipler cer<;evesinde
olan ve .haklrili$kilerdir, ,
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Soru: Türk hükümeti ile ili,kile
rinizi Cephe olarak mr, yoksa
YNK veya KDP-Irak olarak rm
kurdunuz?

Ancak böylelikle ülke drsma <;Ika
bilir, tekrar ülkeye dönebllirdik.
Yüzbinlerce Kürdün Iran ve Türk-.
iye'ye slQlnniaSI,bizi bu iki devlet
le ili§,kiye zorladr. Buntarm yam

Talabani: Baslanqicta bu ili§ki sira, Avrupave Amerika'da Türk
Parti ve YNK'II' ili§kisi olarak ku- iye'nil) aglrllklt bir yeri var. Türki
rulmustu, Türk hükpmeti ile degil, ye, her zaman Kürtlerin ABO ve
Türk devletinin Curnhurbaskam Avrupa ile diplomatik ili§ki kurma
Turg~~Özal ile kurutmustu. Bana , Ianna lengel olrnustur. Özal'dan
göre Ozal ile Mesut Yilrnaz'm yü- \ öneeki devlet baskantan, bireok
rüttükleri politikalar arasmda blr kereler, eg~r Avrupa ve At:nerika,
farkllltk var. Türk OI§i§leri bakan- Kürtrerte iliski kurarlarsa, biz bu
IIgl ile yaptlglm bir görü~mede bu na karsr cikanzdemislerdir. Türk
aynllgl tarkettim/Gecen ay Türki- ,iye'nin Kürtlerin Avrupa ve
ye'de oldugum dönemde, ben va Amerika ile ili$ki kurmalanna ~ar
Mesut Barzani, eurnnurneekam §19lkmamayaikna edilmesi, bizim
taratmdan görü§mek üzere davet .lein önemli ve zorunlu idL ," ".
eClildik.Mesut Barzani gelemedi, Cumhurbaskam Turgut Ozal,
Nef,firvanBarzani ve Muhsin Diza- ortak bir.dostumuz kanahyla bize
yi'yi ke~.diyerine gönderdL Onlar, haber göriderip, böige sorunlan
Turgut Ozal ile görü§tüler.Sira ba- konusundagörQ§all~ver.i§indebu
na geldiginde benim ye,ime Cep- Iunmak amacryla bir Kürt l1eyetiy
he'den bir heyet ile görü~ülmesini le görü§mek istedi. Biz bunun,
istedim. 0 dönemde, IABDve Av- Tür1<iyeCurnhurbaskaru'run Kürt
rupa'ya gitmek üzere b~r heyet sorunu konusunda politika degi
Türkiye'de bulunuyordu. Ozal, bu §ikligi icinde oldugu biciminde de
önerimi kabul eni ve Cephe heyeti gerlendirip, bizim icln iyi bir ürsat
'11egörü§tü~Heyette benlmie birlik- olacaglnl düsündük, ' .
te, Resul Marnend (Sosyalist.Par- Irak Kürdistam ulusal kurtulu~
tl Sekreterj), K~k Brusk (Halk hareketi olarak, kom~ulanmlzla
Pa,rtisiPolitbüro Uyesi),HI§yar ZI- ili§ki kurmamlz dogaldtr .. Oevlet
bari' (KDP-lrak Politbüro üyesl), dahi olsak,' korn§ularrmlzla ili$ki
Fahrl Kerirn {Irak Komür'list Parti- kurrnak zorundaYlz.Qünkü, gÜI1)
si Politbüro Uyesi)'yer alml§lardl. rük, gidi§-geli§ ve benzeri ortak

I Bu görü§mede Türk hükümeti ile. sorunlanmlz var. Bunlar, objektif
cephe araslndaki ili~kilerüzerinde durumdari 'kaynaklanan ger<;ek
gqrü§ ah$veri$inde bulunuldu, lerdir. insan, kom$ularrmse<;emez
T\lrk tarafl, parti ve YNK!mn An- veya degi$tiremez. Politika degi- .
kara'da iki büro a<;maslnlteklif et-' $ebflir, a,ma.009rafya degi$mez. '
tiler\ Belirtelim ki, bo bürolann Kom$ulanmlz eulgaristan veya
dipl~ma~ik slfltlan yok. I Nijerya,olmu$ olsaydl, biz onlarla

da ili$ki kurmak zorundaydlk.Ama
Soru: Bu iIi,ki Q~erine~ok ,ey- nastl bir ili-$ki? \
ler söylendi. $imdi sizden, bir . pü§ünce~e göre ili$ki kurmak
Kürt yaytnl vasltaslyla, bu ili,ki- yanlr$degil. lIi$kininbi9imive $?lrt
lenn prensiplerini ve ili~kilerden ,lan Önemli.Kom$udevletlerle iIi~- Soru: Türkiye'de 'sec;imler yeni
beklentilerinizi 8Qlkiamamzi riea kilerimizin üe temel nokta yaplldl. qyle anlaflhyor ki, gele
ediyoruz. üzerinde kurulmasJ dÜ$ünce- cekte Türkiye'yi bir koalisyon

sindeYim. . .. ,hükümeti yönetece'k. Bu son
Talabani: Türk hükümeti ile iii$ki- 1-Bu ili~kiler baglmhlrk ili$kilerr durum T",-rkiye ile olan iIi,kileri-
larimizin dayandlgl ilkeler §unlar- olmamah, Kürt hareketi baglmslz- nizi nasll etkiliyebilir?
dir: Biz, Irak Kürdistant Cephesi 1r9mlkaybetmemeli; siyasi temel \.
olarak, bizi <;evreleyen ablukaYI üzerinde, yani deylet va hükümet Talabani:' Koalisyon olu$madan

( klrmak istiyorduk. Suriye ile olan äüzeyinde olm.all..Istihbaratörgüt- bir~ey söyleyemem. Eger ~oalis
SlmrtmlZ Irak'll') denetimi altrnda leri veyaemniyet te$kilatlkanalryla }ton $oven ve milliyetyi gü91erta
idi. Türkiye ve Iran ile olan Slnlrl- , yürütülmemeli. rahndan olu~turulursa, bu ayrr

100 mlZln a<;lk kalmastnl istiyorduk, , 2- Kurulacak ili$ki 0 par<;adaya-, bir§eydir, 11111111ve Kürt meselesi-,
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Birkar; haftadan beri Avrupa ve
Amerika' da görü,melerde bu
lundunuz. Görü,meler konu
sundaki izlenimlerinizi krsaca
anlatabilir misiniz? Uiusiararasl
kamuoyunun Kürt sorunu konu
sundaki düfünceleri nelerdir?

Talabani: Gecen iki ay i.yinde [n
giltere'de Basbakan ve Ingiliz Il?
Qi Partisi Baskaru ile görü~tüm.
Fransa'da DI!?i!?leriBakaru, italya'
da Basbakan ve Savunma Baka
ru ile görül?meler yaptrrn. Hollan
da'da DI!?i!?leriBakanhör'ndan bir
heyetle, Almanya'da ise DI!?i!?leri
Bakaru Genscher ile görü!?tüm.1
Ürdün'de Kral ve veliaht Emir Ha
san ile, Türkiye'de ise Cumhur
ba~kanl Ozal görül?me yaptlgl.m
ki!?iler araslndaydllar.

Cephe bu ay iyin Amerika'dan
resmi bir davet aldl. Cephe heye
ti, Amerika'da DI~i!?leri Bakanhgl,
·Kongre ve Pentagon ile görü~tü~
Newyork'ta BM Genel Sekreteri'
nin Yardlmclsl ile görül?meler yap
tl. Tüm bu görü!?meler sonucunda
bizim aQlmlzdan bir!?ey a<;lga <;Ik
tl: Uluslararasl kamuoyu, Kürt so-

. runu konusunda bilgi sahibi.
Hemen herkes, Kürt sorunundan
bahsecliyor, Kürtlerin baskl altln-

ABD'de ve Avrupa'da yasayan menin mümkün olmadlglnl söyle
Kürtler, i~ei, doktor, avukat, ögren- diler. Irak Kürdistam konusunda
ci, sanatci gibi mesleki dallarda; ise, eger Irak rejimi, Kürtlere sal
yine kadm, insan haklan vb. alan- dmrsa Kürtleri koruyacaklanm di
lannda ortak örqütler olusturabi- le getirdiler.
lirter.' , ,. Bana göre Avrupa Amerika'dan

daha fazla Kürt sorununu anlarm
sa benztvor. Amerika, Kürt soru
nunu Türkiye ile b~glantlh olarak
degerlendiriyor. Türkiye'rnn birligi
ni tehlikeye sokacak adimlar at
maktan kacmryor,

Hersey bizim mücadelemize
baghdlr. Eger biz, daha iyi cah~lr
sak, bu devletler de Kürt sorunu
nu daha iyi anlarlar. Bu görü~~
meier bize kendi sorunumuzu an
latma imkam sagladl. Örnegin,
Amerika önceden Kürtleri ya terö
rist, ya da komünist olarak, aym
zamanda insan haklanna ve de
mokrasiye karst olduklan bi<;imin
de degerlendiriyordu. Ama bu
qörüsrneler sonucunda onlar i<;in
su nokta aC1khgakavustu: Kürtler,
terörizme kar~ldlrlar, özgürlükleri
ne, insan haklanna kavusrnak is"
tiyorlar. Kürdistan'da banl?sever"
insancll bir mücadelenin oldugu
onlar aylSlndan daha da netlik ka
zandl. Kürt hareketinin, terörizme
kar!?1oldugunu birkez daha a<;lk
ladlk. Amerikan Kongresi, Kürt
meselesi konusunda ABD hükü
metinden daha ileri bir bakl!? ayl-
sma sahiptir. I

Bana göre, bu görü~melerimiz
iyi sonu<;lar verdi. Ama bu !?Uan
lama gel mez: Kürtler, böylesi gö
rÜl?meler sonucunda kurtu~urlar.

Ulusal Kongre'nln toplanma zamaßl gelmi,tlr_ Bu Kongre'ye herkesl ..
. kattlinasl zorunludur. Tüm Kürt partllerl, örgütlerl KOllgreye

.katdmahdlrlar~.Kongre, birka~ nokta ve hedet üzerinde anl~maya ~aba
sarfetmelldlr. Ornegin, bir meclisin olu~rulmasl, Kürt örgütleri araSinda

uyumun saglanmasl, tüm Kürt örgütlerinin kongrenin toplanmaSi
önündekl engellerin kaldlnlmasl amaclyla ~ba sarfetmesi ...

da, hertürlü haktan yoksun bir
ulus oldugunu söylüyor.

Görü~me yaptlglm kisilerin hep
si, Kür:tlerin icinde yasadiklan dev
letlerin cercevesmde tüm demok
ratik ve insani haklanna kavusma
SI gerektigini dile getirdiler. Ayn
ca Ortadoöu'da snurlan degi~tir-

·haklar, bazuan otonomi, baztlan
·ise federasyon veya ayn devlet is
tiyorlar. Bu farkh taleplerin Kürt ör
gütlerinin ortaklasa mücadeleleri
önünde engel olmamasi gerekir.
Kürt örgütleri bazi ortak hedefler
ugruna birlikte mücadele etmeli-
dirler. I

.,.,
Talabani:' Benim düsünceme,
YNK'mn düsüncesine göre, Ulu

I sal Kongre'nin toplanma zamaru
!' gelmi~tir. Bu Kongre'ye herkesin

.katumasi zorunludur. Tüm Kürt
partileri, örgütleri Kongreye katil-.
mahdirlar. Kongre, birkae nokta ve
hedef üzerinde antasmaya caba
sarfetmelidir. Örnegin, bir mecu
sin otusturulmasi, Kürt örgütleri
arasmda uyumun saqlanmasi,
tüm Kürt örgütlerinin kongrenin
toplanmasi önündeki engellerin
kaldmlmasr arnaciyla caba sar-
fetmesi... ,

Bizim düsüncernize göre, eger
Ulusal Kongre toplanamazsa, Kürt
örgütleri arasmda dostluk ve i~bir
ligi devam etmelidir, geli!?tirilmeli
dir. Kürt ulusal hareketinin ula~t.lgl
yeni asarnada Kürt örgütleri ara
lanndaki ili~kileri güClendirmek zO- .
rundadlrlar. Bu, tüm örgütlerin
birtek hedef lein mücadele etme
leri anlamma gelmez. Ya da tüm
örgütlerin, birle~mesi anlamma
gelmez. Ama klsa v.e uzun vadeli
hedefler iein Kürt örgütleri arastn
da bir uyumun, bir i~birliginin 01-
masl da gere kir .

Tüm Kürt örgütlerinin kendine
has programlan, stratejileri vardlr.
Her pan;amn durumu farklldlr. Ba
ZI Kürt örgütleri, idari ve kültürel

neOaelk güeler taranndan olustu
rulursa apayn birseydir. Koalisyon
otussun, görelim baskarn kim, 0
zaman birseyler söyleyebilirim. '-

Bugüne kadar biiim iliskilerirniz
hükümet baskam M. Ynmaz ile da
gil, devletba!?ka~1Özal ile idi. Dev
letba~kahl henüz daha görevinde.
Eger koalisyon DYP~SHP taraftn
dan olusturulursa, bu bizim iein
kötü degil, iyi elabilir. Ama prog
ramlan nasu olur bilemiyorum.
Proqrarnlanru gördügümüzde, da
ha net seyler söyleyebiliriz.

Soru: Ulusal Kongre ile ilgili ~ok
,eyler söylendi, yazlldJ. Ulusal
Kongre ~aluimalarl günümüzde
hangi a,amadadlr? Eger Ulusal '
KOflgre'nin toplanma ,ansl yok
sa, Kürt örgütlerinin birbirleriy-

,Ie m,kilerl size göre nasil
olmahdlr?

DENGRöportaj

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



00

Tesekkür ederiz.

Talabanl: Ben de tesekkür
eder, mücadelenizde basanlar
dilerim.

Talabani: Bu konuda benim görü
süm aC;:lktlr.Saddam rejimi ile gö
rüsmelerlrnlz, Cephe'nin karan
dogrultusundä olmustur.

Bu konuda Cephe saflannda üc;:
ayn görü~ vardir.
. 1- Görüsrne yapmak yanhstir.
2- Görü~menin bicirni yanll~tlr.

Görüsrneler Bagdat'ta degil, bir
baska yerde, BM' veya benzeri
uluslararast blr 'örgütün gözetimi ..)
altmda olmahdrr.

I 3- Görüsmeler zorunluydu.Ama
, Talabani veya Barzani gibi Cephe .
liderlerinin, BaQdat'agitmeleri zo- ,}
runlu degildi.

Bana göre ikinci ~Ik dogrudur.
Bjz, BM'nin 688, sayih karan cer
cevesinde görü~meleriyapabilme-
liydlk. : '

Bizim onlarla diplomatik ili~kiler
kurrnarmz gerekir. Bildiginiz gibi
diplomatik ili~kiler devletler arasi
ili~kilerdir, yoksa parti ili~kileri
degil. ..

Soru: Cephe ile hükümet arasm
daki görüfjmelerin üzerinden 6
ay ge'tti. Ve henüz bir sonuca
ulafim1fj degil. Slzce, görüfime
lere ba,lamada acele etmediniz
mi?

cüklerinden korkmamak gerekir.
Bunlar, kapitalisttir, emperyalisttir
.deyip,onlardan hicbir istemde bu
lunmamak, onlarla ili~ki kurma
mak doqru bir davrarus olrnaz.:

Uluslar3raslkamuoyunayönellk
~all$ll1akonusunda

iki önemli hata yapillyor.
Bunlardanbirlsi, bu ~all$malara
. geregindenfazla önemvenne

bl~lmlndedlr. Öleklsl Ise,
bu ~1I$malarl kabul etmeme

veya önemsememebl~lrmndedir.

bize gösterecekleri destek de
önerntidir. Her~eyi kendi kaliplan
icinde degerlendirmek qerekir.

Bir Kürt bastru vasnasiyla bazi
seylerl daha aC;:lksöylemek istiyo
rum. Bazen bazt gerc;:ekleriunutu
yoruz. Kürclstan'm i~gal edilme
sinde, parcalanmasmda rol oyna
yan eil büyük faktör distandir, ic;:
ten rll }il. Birinci Oünya Sava$i
so 1 InJiliz ve Fransiz gOc;:leri,
0, aO~j'Yu i~gal ettiler ve Kür
di: tar ja parcaladrlar, Ülkemizin
'ga' pp calanrnast halkmuzm
hpl anndan yoksun olmast Avnj
r: ann eliyle olrnustur. Bu ne
·.v .I~ bu ·durumun ortadan
ka .•masi veya Avrupa faktörü-
.nün Kürtler lehinecevnlmesi Kürt
hareketi icln yeni olanaklar yara
.tacak, basanrmz ic;:inbize yardirn
CI olacaknr. Bu nedenden dolayi,
kapitalizm, emperyalizm vb. söz-
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. .
rilecek desteqln, ic;:indebulundu
gumuz dönemde önemi cok bü
yüktür.
Yurt drsmda Kürt sorunu konu

sundaki sessizlik bugün klnlml~tlr.
Geerniste bize yapuan zulüm ve
zorbahqa karst sesimizi duyurarm
yorduk. Ama ~imdidurum öyle de
gil. Bu konuda iki önemli nokta
var:

1- Irak Kürdistarn kurtulus hare
ketinin, 1970-73 yillan arasmda
yurt dl~1ile iliskiierl gizliydi ve CIA,
MOSSAO, SAVAK ,gibi casusluk
örgütleri kanahyla yürütülüyordu.
~ugünkü ili~kilerimiz öyle degil.
lllskilerirnfz Avrupa'daki degi~ik
topluluklarla, parlarnentolarladn.
Kürt sorunu, basm-yaym kanahy
JaAvrupa'ntn her evine girmi~tir,
degi~ik ülkelerin parlamentolann
da tarusumaktadir.

2- ABO ve Avrupa ülkeleri, ka
muoylanmn baskisi sonucunda
Kürt sorunu konusunda daha iyi
.bir tavir almak zorunda kahyorlar.
Yani Kürt sorunu onlann elinde ar
trk oyun karti olamaz. Örnegin
Amerikan Baskaru Bush, Irak'ta
halkrrruz yollara dü~tügünde,
"KürtIer ic;:inbir tek asker dahi
gönderemem" demisti, Ama daha
sonra kamuoyunun baskrsi sonu
cunda Kürt mültecilerini korumak
amaciyta 15 bin asker göndermek
zorunda kaldi.

Uluslararast kamuoyuna yöne
lik cansma konusunda iki önemli
hata yapihyor, Bunlardan birisi, bu
calisrnalara gereginden fazla
önem verme bic;:imindedir.Öteki-.
si ise.:bu calrsmalan kabul etme
me veya önemsememe bic;:imin
dedir. Avrupa ve Amerika biiim .
ic;:inher~eyi yapmaz. Ama onlann

Yurt dl,mda Kürt sorunu
konusundalüsessizllk

bugün kmlml,t". Ge~mi,te bite
yapllan'zulümve zorballga ka"l

seslmlzi duyuramlyorduk.
Ama ,imdi durumöyle degil.

Kürt sorunu temelde Kürt halkmm
Kürdistan'da yürünügü mücadele
ile cözülür. Ama yurt drsmdan ve-
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Öncelikle Kürt hallanm bir kimlik mücadelesi yapttgt,
bu me§fUmücadele srrasmda kendi kimli~ ve dilini her
alanda kullanmasmm JTIe§ruluguvurgulandl. Yine halkm
üzerine sinen korku bulutlanrun dagttllmast ve korkunun
üzerine, g~Cflerinbirle§tUilen.:k yütünmesi gerekti~ ve kor-

HEP iCfindeiki politika arasmda varolan ~ynhklar a'ilga
(flklp, tavrrlar netle§tikten sonra; Agn'da olu§turulan plat
formun yaptlgt de~erlendirmeler sonucu HEP Parti Meclisi
üyesi Nurettin BASUT milletvekili adayhguu aCf1kladLAg
n'da 2, Dogubeyazlt'ta 1, Patnos'ta 1, Tutak'ta 1, Eie§
kirt'te 1, Diyadin'de 1 olmak üzere toplam 7 Se(jim Büro-

20 Ekim Erken Genel Secimlerf, üzerinden bir ayhk bir
süre gecmesine ragmen kamuoyunun gündeminden inmedi.
Gerek secim süreci, gerek sonuclan, gerekse secim sonrasi
gelisen olaylar bu gün de aym sicakhkta tarnsihyor.

Bu secimlerin, Kürt halkt ve Türkiye demokrasi gücleri
'a'ilsmdan önemli bir konumu vardt. Bir yanda devlet ve
onun politikalanrun uygulayicisr düzen partileri; öte yanda
düzene alternatif olarak ortaya (flkan devrimci, demokrat,
yurtsever gücler, Secimin sayisal sonuclan'acsmdan bakildi-

- ~nda gerek Kürt halki ve yurtsever gücler, gerekse demok-~ , '

- rasi güclerinin bu smavdan basanyla Cftkttklansöylenemez.
Ancak hem secim öncesi yasanan sürec, hern de sedm süre
since buna eklenen olumsuzluklar degerlendirildiginde,

t. özellikle bagimsiz politikalarla ortaya (flkan güclerin bu se
(fimlerde, isteiillen ölcülerde olmasa da önemli politik ba§a
nlar elde ettikleri yadsmamaz.

Erken secim karanrun ahnmasi ve özellikle HEP iceri
sinde yasanan sürec kamuoyunca yakmdan takip edildi.
HEP'te ÖZ olarak iki farkh tavir ortaya '!fIkn. Kirnileri, res
mi ideolojinin en köklü partisi ve onun yilmaz savunucusu
SHP ile "ittifakr" tercih ederlerken; bir kismi baR;tmSlZpoli
tikalarla Kürt halkimn karsisma (flkmave ona bir altematif
sunma yolunu sectiler. 0 sürecte, bagimsiz politikalan hal
kirruza götürmenin tek yolunun b~SlZ adaylarla seeimle
re katilinak oldugu tespitinden hareket eden HEP iCfindeki
yurtsever gücler, Türkiye ve Kürdistan'm 7 böigesinden mil
letvekili adayi (flkardtlar. Secim kampanyalan süreci, Kürt
halkuun düzene kars; bu yürekli ve onurlu ($tkl§laktif bir bi
(jimde destekledigini, fizik olarak adaylarla kenetlendigini
a(jtk~aortaya koydu. Kürt halki, secim karnpanyalan boyun
ca, giderek artan bir duyarlihkla korku duvanru a§t1,kendi
sesini meydanlarda haykrran adaylarla bütünle§ti. '

AGfU. OiVARBAKIR, TATVAN [>ENG TEMSiLCiLiKLERi

KÜRT HALKI SE<.;iM MEYDANLARINDA
KiMLiGiNi HAYKIRDI!

GÜNCEL GELi MELER - HABER - YORUM

su'yla secim ~§malanrun baslatan BASUT, gitti~ her yer
de Kürt halkuun Steak ilgisiyle karsilasti, Secim ~h§malan
boyunca üzerlerinde "KiNE EM, ROJ ROJA ME YE" iba
relerinin yazih oldugu binlerce afl§, pankart; yüzbinlerce el
ilaru, pul, bildiri ve secim bildirgeleri propaganda rnalzeme
si olarak kullaruldt. Ancak Kürt halkuun kendi kimligini
sorgulamasmdan, ona sahip ~asmdan büyük bir korkuya
kapilan devlet gücleri anti-demokrank yasalanru burada da
uygulamaktan geri durmadi. Kendi deyimleriyle "i~rWnde
su~ unsuru bulunmamasma" ragmen Kürtee yazih afisler ve
pankartlar toplattmldi, Nurettin BASUT polise ve Savcih
~a era~nldl,hakkmda davalar a~dt. Secim bürolanndan ya
pilan Kürtee müzik yayim engellenmeye ~h§tldt.

Baski ve engellemeIer bununla kalmadt. Kolluk gücleri
dismda kimi odaklar Nurettin BASUT'un secim erah§mala':1-
m engellemek, onu sabote etmek iCfinere§itliyöntemlere
basvurdular. Nurettin BASUT'un yurtsever oylan bölmek
i(finANAP'tan para aldl~, öldürüldügü, tutuklandigi, istifa
edip SHP'de yer alacagi yönünde spekülasyonlar yapildi.
Bununla da yetinilmeyerek Nurettin BASUT'un mitingleri
basilarak provakasyonlar yaranlmaga crah§tldl.Ancak yurtse
ver gücler ve Kürt halki bu tür provakasyonlara gelmedi,
büyük bir olgunluk ve duyarhhk iCfindeprovakasyonlan bo
§a (flkardl.

Ba~stZ aday Nurettin BASUT, 9 Ekim günü Dogube
yazit Secim Bürosu'nun aCftlt§liCfingitti~ ilcenin girisinde
polis tarafmdan, araclanna Kürtee afisler' astl~ gerekcesiy
le engellenmeye ($ah$1ldl.Ancak bu engellemelere ragmen
yaklasik 300 aractan olusan bir konvoyla i1(jeyegiren BA
SUT'un Secim Bürosu'nun önü adeta bir miting alanma
döndü.

SeCfimkamyanyasl boyunca Nurettin BASUT ve di
ger konu§mactlann özellikle ternel aldtklan bir taktm
konular dikkati ~ejdyordu. Bu konulan §öyle slralamak
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ru doldurdu ve yapilan konusmalan, sunulan müzik §ölenle
rini bUyük bir duyarhltkla izledi, Do~beyaztt mitinginde <

Nurettin BASUT konusurken kitleyi provakaSyona getirme
ye It8h§8nbir kalt ki§i, kitlenin tepkisi üzerine alaru terket
mek zorunda kaldr, Miting sonrasr Nurettin BASUT'la bir
likte secim bürosuna dek yürümek isteyen 2000'i ~km kitle- t}

ye polis mUdahale etti.

16 Ekim'de Agn. merkezinde yapllan ikinci mitinge yak
lasik 5000 ki§i kattldi. Secim bürosundan davul zuma e§li
~nde ve "Kürt Nuro Meclise" sloganlanyla miting alaruna
dek yaklasik 1 km'lik yolu halkla birlikte yücüyerek gecen
Nurettin BASUT, cevrede bulunan insanlar tarafindan cos
kulu alkislarla karsilandi. BASUT bu mitingde konusmasi
run tamamnu Kürtee olarak yapti. Bu konusma mitinge ka
ttlan kitlenin coskusunun doruga ~asma neden oldu. Mi
ting sirasmda Kürtee §8rktlar seslendiren ozan, kitlenin be
genisini kazandi, Mitingdeki konusmasmda HEP-SHP ittifa
kmm ger~k niteliw, üzerine a~la)'lCl bilgiler veren BA
SUT, Agn'da HEP tabam ve yöneticilerinin kendisini des
tekledigini belirtti. HEP Agn. n Baskam ve il Yöneticileri
ile halki selamlayan Nurettin BASUT, mitingin bitirninde
yine halkla birlikte ve davul zuma e§li~!1e secim bürosu
na dek yücüyerek gitti.

18 Ekirn'de Diyadin'de yapllan miting düzen partileri
ninve onlann destekcilerinin gercek yüzlerinin alt1Aa~a
SI baJcllnm;dan bir ibret vesikaSlydt. Miting süresi saat
11.30-13.00araSl olan BASUT'un mitingi, saat 12.00 srrala
nnda bir ktSlffi SHP'li tarafmdan bastldt. Nurettin BASUT
KUrtIte olarak yaptI~ konulimas~ sonuna yak1~lfken kit
lenin arasma dalan bu grup ~§itli sloganlar ve provakasyo
na yönelik sözlerle mitingi sabote etmeye ~h§t1. Devlet
gült1erinirlhi!i bir müdahalede bulunmadtgt olay Nurettin

(Foto: DENG)

Gece sonrasmda AWt halkirun
kafasmda ~killenen yargi, 12 Ey
lül sonrasi Agn.'da bu ~pta ve
i~erikte bir gecemn i1k kez yapil
dlgtydt. Ve yine bu tür etkinlikle
rin halkin politiklesmesi, korku
duvanru ~lP mücadeleye aktif
olarak kanlmasi a~mdan önemi
vurgularuyordu. _

Agn'da secim kampanyasi
ilerledikce .halkm kanlmu ve Ilgi
si yoAun1~ arttyordu. Nite
kim bu olay 13 Ekirn'de Pat
nos'ta, 14 Ekim'de Agn'da, 15
Ekirn'de Dogubeyaztt'ta yapdan
mitinglerde a~~ görüldü. Kitle
baslannda, "Ba~slZ Aday Nu
rettin BASur' yaztlt Kesk ü Sor .
CI Zer §8pkalarla miting alanlan-

kunun ancak bu §ekiIde yenilebilecegi propagandarun te
rnel noktalanndan biriydi.

Bunun yarunda düzenin Kürdistan'äa uyguladl~ sörnür
geci politikalar anlattlarak düzen partileri de teshir edildi,
~üm yollan önerildi,

. Propagandada temel ahnan bir-diger nokta, Kürt halki
run özellikle son yillarda düzenden ve düzen partilerinden
önemli bir kopus sUrecine girdigi ve devrirnci ve yurtsever
lerin görevinin bu kopusmayi luzlandirmasi gerektigiydi.
.Oysa yäsanan sürecte resmi ideolojinin bizzat devlet tarafm
dan ve ~HP eliyle yeniden Kürt halkma tasmmak istendigi
vurgulanarak, tüm yurtseverlerin Kürdistani bir zerninde ve
Kürdistani 'politikalarla ~ir araya gelmelerinin gere~
özellikle vurgulandi, Buna ba~ olarak düzen partilerinden
aday olan türnKürt adaylara adaybktan ~e ~ yaplIch.

Propaganda süresinin yasal olarak baslamasmdan sonra
yaptlan i1k etkinlik, 10 Ekirn günü Eleskirt il~esi'nde yapl
Jan se~im mitingiydi..Co§kulu bir kalabahgm, yagrnur altm
da islanrnak pahasma ilgiyle izledW mitingden sonra, ayru
gün Agn merkezinde bir gece düzenlendi. YakJa§lk 1500 ki
§inin büyük bir olgunlukla izIedigi gece, Agn halkmm, yil
lardir üzerine bir karabasan gibi Itöken korkuyu yenrnesi
a~mdan olduk~ önemliydi.

Gecede Nurettin BASUT ve diger konusmacilann yaru
sira, sergilenen Halepce Mizanseni sal~nda duygusal bir ha
varun do~asma neden oldu. Kimi izleyicilerin gözya§Ianru
tutamayarak aAladtklan görüldü. Bunun yarunda gecede bir
gösteri sunan halk oyunlan eIobi ve Koma Denge Azadi kit
lenin co§kusunun doruga ~asma neden oldu. Halk, prog
ranurun büyük bir bölürnünde govendleriyle Koma Denge
Azadi'ye e§lik etti, salon adeta bir ~nlik alaruna döndü.

Mn halkl sömürgeciligi lanetledi.
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Miting sonraSl Nurettin BASUTu omuzlanna alan kit
le "Kürt Nuro ;Meclise"sloganlan C§li~de set,;imbürosuna
do~ yarüYÜ§egec;ti.Patnos merkezinde yer alan iki cadde
adeta bir insan seline sahne oldu. Sec;imbürosunun önün
de biriken kitlenin da~astnl sallayabilmek i9n BASUT
burada da bir. konupna yapmak zorunda kaldL Bu konu§
madan sonra BASUT, yine leitlenin co§kulu slogaruan qli
~de ill,;eyiterketti.

I

lendi. Daha Nurettin BASUT Patnos'a gelmeden alanda
toplanarak büyük bir kalabahk olu§turan kitle, Nurettin
BASUTun yakla§1k:50 araehk bir konvoyla ill,;eyeginn~
Ie birlikte onu bagnna basn, 10.000 ki§iyi 8§8n kitlede, Nu
rettin BASUTun Kürtee konU§maya'ba§lamastyla birlikte
cosku doru~a gktl. Konu§mast sik sik "Kürt Nuro Meclise"
sloganlanyla kesUen EASUT burada yapt~ konupna da
öze1likleDiyadin'de yasanan olaylan ömek göstererek Kür
dü Kürde kirdirma politikalannm yeniden hortlatllmaya ~
h§ildl~, Kürt halkmin buna kar§l uyaruk olmasr gerekti~
ni belirtti. Bir süre önce Patnos'ta gOzaltma ahnan bir gen
ein iskence sonucu öldürüldü~nü anlatan BASUT, bu tür
durumlara kar§l güc;lerin birlc§tirilerek !"ücadeJe e4ilmesi
gcrektigini söyledi. BASUT konusmasuu §U sözlerle bitirdi:
"Siz bana oy verseniz de vermeseniz de ben rahanm. <;ün
kü halkima ve onun mücadelesine kat§t görevimi yerine ge
tirdim. Ancak e~er ben secilip te meclise gidersem Kürt
halkmm sesini, onun sorunlanru dile getirmek il,;in orada
olacagnn. Su iyi bilinmelidir ki, Kürt haIkmdan berhangi
bir ferdin ba§l agnsa, hangisi karakol kapismda olsa, ben
onun yam basmda olacagim,"

BASUTun ve Kürt halkmm oIgun tavn sayesinde büyüme
den önlendi. Sonrasinda yaptlacak olan SHP'nin mltingine
halk, bu tavn protesto ederek kanlrnadi ve alaru terk~tti.

19 Ekim A~ mitingi secim ~~malanrun basansi ag
sindan adeta bir göstergeydi. Mitinge 8.000'e yaklasan bir
kitJe kanldr, Daha önceki mitinglerden farklI olarak kitle
bu mitingde adayiru daha bir coskuyla kucakhyor ve onu sa
hipleniyordu. Bu mitingde, öneeki mitinglerde vurguladl~
temel yaklasimlann yarunda özellikle feodal yaplY. vörv-lik
elestirilerde bulunan Nurettin BASUT, Kürt halknun birli
~ ancak a§iretc;i yapirun parcalanmasiyla ~Ian..lca~nt
vurguladt. Kendisinin devletten ve düzen partilerinden des
tek beklemedigini, Kürt halkmin adayi, sesi oldugunu vur
guladi. 0 nedenle de Kürt halkinm sesine, kimligine sahip
c;tkmaslgerektigini belirterek; Kürt halkirun sesinin bogul-

. masma izin vermemesi gerektigini vurguladi. Miting sirasm
da bir t,;okinsarun a~adl~ gören BASUT sözlerini §öyle

, sürdürdü: "Benim bu yaptiklanm sizin aglarnaruz il,;indegil,
neselenmeniz il,;indir, 0 nedenle agtamaym, -neselenin," Eu
mitingde de konusmasirun tamarruru Kürtee yapan BASUT
sözlerini §öyle noktaladn "Ben esas olarak bu gün sizin bi
raz da olsa neselenmeniz it,;in,bu mitingi daha t,;okbir §Ö

len'h~vasmda sürdürmek istiyorum. 0 yüzden arkadaslanm
siie kendi dilimizden türküler söylesinle.r, birlikte bir du
~n alayi kurahm, Ancak bu bir evin degil, tüm Kürtler'in
c:ffi~nü olsun. Böylece halkmuz dilinden, türkülerinden
korkmasin; kimligini her yerde haykirabilsin. Bir krsim dü
zen parrileri ve onlann adaylan bizim bu tür ~h§malar yap
mamizdan, meydanlarda kendi dilimizle türkü söyleyip, oy
namamizdan §a§klnl1~akapihyorlar. Sa§trmasmlar. Gün ge
lecek biz alanlarda yüzbinlerle birlikte kendi türkülerimizi
söyleyip oynayacagiz, Gün gelecek bu alanlarda Kürtee ti-

I yatrolar sergileyecegiz." I . '

Nurettin BASUTun konusmasmdan sonra kürsüye ge
len 10-11 yaslannda bir Kürt c;ocu~, babasimn kendisine
anlattl~ bir öyküden yola c;tkarak bir Kürtee §iir yazdiguu
ve onu okumak ist"ediginibelirtti. <;ocu~ okudu~ MJXta
ro Perlsan adh §iir 'kitle tarafmdan coskuyla karsilandi, Bu
nun yamnda Koma Denge Azadi miting srrasmda söyledi~
türkülerle kitleyi co§turdu. Kitle tüm baskl, zor ve i§kence
lere inat a1anda eo§kuyla govend tuttu.

Aym gün ögleden sonra Patnos'ta yaptlan miting Kürt
halkmm kimlik macadelesinde aldl~ mesafeyi ve düzene
duydu~u tepRiyi, öfkeyi yüreklice h'ayklrmasl baktrnmdan
önemli bir göstergeydi. A~'dan Patnos'a gidi§te güzergah
boyunca yogun gösterilere taruk olundu. Özellikle yol kena
nndaki köylerde konvoya kattltrn ve verilen destek görülme
ye de~erdi. Tutak ilt,;esi'ne ge).indi~de halkm iste~e uyu
larak,' yol boyu uzayan konvoyla ilt,;e il,;inde bir tur atddl.
Ardmdan Ba~1Z Aday'Nurettin BASUTun sec;imbüro"~
su öniindeki konu§masl co§kulu alkl§ ve sloganlarla destek-
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(Foto: DENG)

re el konuJdu, AKSOY'un avuka
ti bir müddet ~allkonularak, savci
hkta sorgulandi. Yasal propagan
da sürecinin ba§ladtg. 10 Ekim
1991 tarihine kadar ~malar,·
geneIde ev ev, köy köy dolasila-,
rak yerine getirildi, ~e§itli sohbet
toplanttlan yapildi. Yasal propa
ganda sürecinde ise kitlesel ~h~
malar ba§ladl. .)

'ilk: kitlesel ~§ 12 Ekim
1991 tarihinde yaptlan aracli kon
voy gösterisi ile basladi, Yaklasik
400 araein kattldlg. arach konvoy
gösterisi, Kesk u Sor fi Zer'lerin
görkeminde, Kürtee marslar, tür
küler ~li~de yapildi. "Blji Yeki
tiya Gele Kurd", "Biji Kurdistan"
sloganlanyla Diyarbaku'm tüm

sokaklan dolasihrken, gidilen her yerde halkin yogun ilgisi
gözleniyordu. Arach konvoy daha sonra Ergani ve diger il
~elerde de yapildi. Bu arada onlarca kahve konusmasi yapi
larak, Kürt halkmm genel ~arlan tü.m.kahve konusmale
nnda ~lendi. Geneide Türk~ ve Kürt!je yapllan kahve ko
nu§malannda ~im tavnnm gerek~esi kitlelere anlattluken
düzen te§hir ediliyor, Kürt halkJmn sorunlan ve ~özümyön
ternteri üstüne bastlarak anlattltyordu.

Diyarbaktr 1. Bölge'de kitlesel mitingler i~ de gerekli
hazlrltklar yapt1mt§tl. Ancak bu ~§malarda da düzenin
koydugu engeller vardt. Daha' önceki se~erde bag.mslZ
adaylarla partilere ~it düzeyde miting hakkt verilirken, bu
kez "genelgeler"le bu hak engellendi. Bag.mslZ adaya sade
ce iki miting hakkt verilmi~ti. Bu haklardan ilki 15 Ekim

Aktif secim sürecinde bir yandan her tarafa brosür, bil
diri, afi§, propaganda düzeyinde ulasihrken; diger yandan
yasal propaganda sUresinin hazirhklan da baslarrusn, He
nüz yasal propaganda süresi baslamadan, Bag.ms1ZAday
Baglar Secim Bürosu'nda 7.10.1991 tarihinde yaklasik 1500
kisinin katildrg; bir müzik §öleni yapildi. Koma Denge Aza
di'nin kattlumyla düzenlenen, slayt gösterisi ve Diyarbaktr
Halk Tiyatrosu oyunculannm skecleriyle süren gece büyük
ilgi gördü. Gecede Bagimsiz Milletvekili Adayi Ibrahirn
AKSOY da kitleye hitaben konustu. Yasal propaganda sü
reci baslarnadan önceki ilk engel de secim ~h§malarma ak
tif olarak kattlan genclere yönelik faaliyetlerde kendini gös
terdi,

4 Eklm 1991 tarihinde, Diyarbaku'm Saraykapi Sernti'n
de secim ~h§masl yürüten genclere, polislerce "terörlst"
muamelesi yapilarak, üzerlerine kursun s1laldl, iki gen~ gö
zalnna almdi. Gerekce: "BÖLÜcOL'()K". Daha sonra da
Ergani Secim Bürosu basilarak, afi§, bildiri vb. malzemele-
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Diyarbaktr halki, daha secim ~alt§malanmn ilk günlerin
de sicak ilgisini Diyarbakir L Bölge Bagimsiz Adayi Ibra
him AKSOY'dan esirgemedi. Her ne kadar bu ilgi secim
sandiklanna umuldugu gibi yansimadiysa bile, Kürt halkl
kendi sorunlarml meydanlarda hayktranlara sahip 9ktyor
du. ilk günler olu§turulan organizeli yapl, adayllk ba§VUru
sunun yaptldlg. 20 Eylül 1991 gününden itibaren Diyarba
ktr ve il~elerinin en ücra kö§elerine bile ula§mak i~ didini
yor, gidilen her yerde sür~, blktlrnakslZln, se~men olsun 01-
masm, taraftar olsun olmasm herkese anlattltyordu. Cephe
Diyarbaku'da iki yönlüydü: Bir tarafta düzen, diger tarafta
ise Kürt 'halkIrun ger~ek dostlan, yurtseverler ve sosyalist
~er.Bazi yurtseverler, bilerek veya bilmeyerek te olsa düze
nin smrrlan i~e ~ekilmi~ti...

Kürt halkl Diyarbaklr'da "Blji Kurdistan' !jianyJaaJanlandoldurdu.

Yurtsever-sosyalist güclerin ~agrlS1ylatoplam 63 kisinin
kattldlg. bir toplanti organize edilerek, Diyarbakir'm secim
tavn tarnsmaya a91dt. <;:~tlar i~risinde bulunan bazilan
gerekce ileri sürerek, bazilan da gerekcesiz toplannya ra~
bet etmezken, toplantiya katilanlann ezici ~ogunlugu arala
nnda nüans farki olmasma ragmen secimlere bag.mslZ aday
larla kanlmmasirunen dogm tavir olacagmdamutabik oldular.

Secim ~alt§malan, basmdan da bilindigi gibi kolay bir
sürec degildi. Zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor
du. Bagimsiz adaylarla secime girmenin en dogru yöntem
olarak belirlenmesi, beraberinde en zorlu yöntemin de bu
oldegunu getiriyordu. Bir yandan anti-dernokratik secim ya
sasirun zorluklan, diger yandan ~e§itli provakasyon ihtimal
leri, devlet güclerinin bikmaksizin bagunsiz aday ~ah~mala
nrun önüne koydugu barikatlar, vs. Bu sürec bilinerek Di
yarbakir'da secim ~l1§malarma baslandi ...

DiYARBAKIR
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Se~ ~al1§malansürecinde gerek bagunslZ aday A. La
tu BPÖZDBMiR'in, gerekse di~er konu§macilarm özellik
le vurguladtklan noktalar; "Kü.rt kimliginin vurgulanmasl,
ulusal birligin devlet ~t1S1 altlnda de~, Kürdistani bir ze
minde yapl1maSlntnzorunlulugu, düzenin ve düzen partileri
nin te§hiri, feodalizmiil te§hiri, halklarm kardelilW, ~
sisteminin anti-demokratik~, ~ürdistan'daki SÖIJliirgeciuy
gulamalar" gtbi konulardl.

12Ekim'de Nor§in'de; 14 Bkim'de §iddetli ya~ura r~
men 3000 ki§ilik kitlenin katl1rrruve "Blji Kurdistan", "Blji

I
Sc~im süresi boyunca kimi kisiler tarafmdan yapl1an

spekülatif propagandalar yarunda, devlet güc;leri de tüm
baski yöntemlerini denediler, 9 Bkim'de Tatvan'a giri§te po
lis üzerlerinde "ROJ ROJA MB YB - GELi KURDA RA
BIN, n'HBVRA BIRABIN - HBMU 'GBL BIRANB -
YBKBIN, BlRABIN, HEVKARBIN" Ibareleri yer alan
,afi§leri, Kürtee türkülerin'yer aldl~ 9 adet propaganda ka
setini gerekc;e göstererek 6 ~iyi gözaltma ald.. Gözaltma
almanlar ertesi gün ~arl1dlklan SavClllktarafmdan serbest
brrakllddar. Ancak kaset ve af1§lere el konuldu. Ba~1Z
aday hakkmda davalar a91dl. Kesk Ci Sor Ci Zer renklerin
yet aldl~l afi§ler ise "sakmcah renkler" ta§ldlklan gerek~esiy
le bürolardan kaldmlmak istendi. Bunun yanmda yapl1an
tüm mitinglerde pomin, mitinge katdanlann güvenligini sa~
layacagl yerde, devlet kurumlarmm c;evresini abluka altma
almasl iJginc;bir noktaydl.

Gerek devlet gücleri ve gerekse kimi gü~odakJan tara
fmdan yapilan tüm olumsuz propagandalara ragmen Bit
lis'te yürütülen secim ~lt§malarl halkin korkuyu yenmesi,
Kürt halkirun düzenden kopus sürecine etki yapmasi, Kür-·
distani politikalärm sürec boyunca halka tasmmasi a9sm
dan oldukca basanü oldu.

Bitlis'te baslangicta bagrmsiz aday belirlenmesi amaciy
la kurulan platform HEP Parti Meclisi üyesi A. Latif
BPÖZDEMiR'in aday olmasnu uygun buldu. Ancak secim
sürecinde bu platform giderek daraldi,

li etken Kürt halkiru seceneksiz birakmamak, birli~n ternel
noktasmm, düzen partilerinin ba~ altmda yapilanlar de
~, Kürt halkirun bagimsiz politikasmda oldugunu göster
mektir. Bu anlamda ben ve diger bagimsiz arkadaslanm
milletvckili olmasak bile kazandik, Kürt halki onlarca yil
sonra bile olsa bizim mücadele anlayismuzi onaylayacaktrr."
diyordu.

Kürt halki Kürdisteln ve Türkiye'nin bircok yerinde 01-
dugu gibi, Diyarbaklr'da da secim meydanlarmm verdi~
avantaji kullandi. Kürt yurtsever ve sosyalistleribir ke:z daha
aok kimlikle secim meydanlarmda,hi~ir partinin b~a ih
tiya~duymakstzm,kendi b~1Z politikalarmt ortaya serdiler.

BiTLiS

,
....

1991 tarihinde saat 1530..17.00 arasmda idi ve türn ilceler
de istisnasiz ayru tarih ve ayru saatler verilmisti, ikinci mi
ting i~ ise 19 Ekim 1991 tarihinde sabah saat 8,00-9.00
arasi, yine tüm ilcelerde aym saat ve ayru tarih olmak üzere
verilrnisti, Düzen partilerine ise 10-19 Bkim 1991 tarihleri
arasmda hergün birer miting olmak üzere, her partiye top
lam 10 miting hakki verilmisti,

Bagimsiz adaym ilk kitlesel mitingi 15 Exim 1991 ta'··
hinde yapildi. Yaklasik 10 bin kisinin katlldlgt w"in" dhaz
larm eksikligine ragmcn yogun bir ilgiyle izlendi, L,: ;n6, ~e
§itli eevrelerden konusrnacilann kanlmuyla sürdt , Konus
macilar, agirhkla, Türkce ve Kürtee olarak Kürdistan'daki
sömürgeci zoru teshir edcrken, kitle "Biji Kurdistan", "Biji
Yekitiya Gele Kurd'', "Bimre Fasizm-Biji Azadi" sloganlan
ru haykmyordu. Koma Denge Azadi'nin de müzik söleni ve
folk1or gösterisiyle §enlendirdigi miting, BagtfnslZAday Th
rahim AKSOY'un konusmasi ile son buldu. AKSOY konus
masinda bagimsiz aday olmasirun gerekcesini anlatnktan
sonra, "Sorun milletvckili olmak veya olmamak degil. Kürt
halkinm mücadelesi bu kadar basit bir rnatcrnatik hesaba
indirgenmemelidir. Ben Kürt halkirun uzun vadeli mücade
lesini düsünerek bagunsiz aday oldum. ( ..,) Sizler birilerini
milletvekili yapmak ic;in anamzdan do~madmlZ.,Siz beni
rnillctvekili yapmak zorunda degilsiniz, Gelin bu kez de
oyunuzu kendiniz i~in,kullanm. Düzen parrilerine oy verrne
yin. (...) Simdiye kadar hep Ahmet'in, Mehmet'in hatLn
i~n oy kullandmiz. Ancak bu sefer de oyunuzu Kürdis
tan'm hatm icin kullanin, Siirt'te Kasaplar Dcresi'nde katle
dilen insanlann hatm icin oy kullarun, Yesilyurt'ta'bok yedi
rilen Osman Amca'run hatm i'<in oy kullanm, Kürdistan
daglannda §ehit düsen Insanlanmiz i~ oy kullanm. Sömür
geci düzen partilerine oy vermeyin." diyordu,

Di~er bir önemli kitlesel ~ ta, Diyarbakrr Dilan Sine
masl'nda yapl1an rnüzik §öleniydi. Hmca 1un~ dolu sinema
da, yogun bir ilgiyle süren müzik §öleni, Koma Denge Aza
di'nin görkemli müz[gi, $anoya Roja Azadi'nin folldor ve
Halep~e göslerisi ile Diyarbaklr Halk Tiyatr~su'nun ske~Je
riyle sürdü. Gecede bir konu§ma yapan ibrahim AKSOY,
müzik §ölenine kahlanlara te§~Jd<ürederken, "Bu gece bile
bizim kazandlglffil:t.lflgöstergesidir" diyordu. Halcp~e göste
risi sürerken, duygu~arma hakim olamayan birliok izleyici
nin gözya§larrm saklamadlgt görüldü.

<;a1t§rnalarBrgani'de yaptlan mitingle dC'Lametti, Yak
la§lk 3000 ki§inin katlldl~ Brgani mitingi de, görkemli bir
§ekilde yapildt. "-

Se~ günü de alabildWne devam eden co§kunun bir
nedeni de, ibrahirn AKSOY'un se9ffi gününden bir gece
önce Merkez Se~ BÜfosu'nda yaptl~ konu§manm etkisiy
di. AKSOY sec;imden bir gün önce yaptJ~ konu§ffiada, "Biz
sandtkta kazanmak i~in bu i§e girmedik. Biz bagunslZ aday
'llglffi1Z1ilan etti~imiz gün kazanmt§tlk. Bizim i9fi en önem-

r:•
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Siirt'te b~SlZ aday Abdürrahim DELi'nin HEP n
Baskani olmasi kitleler nezdinde bir avantaj, bunun yanm
da SHP. 'listelerinin 2. ve 3. siralannda yer alan adaylann
HEP kökenli olmalan ise dezavantajdi.

Secim sürecinde Siirt merkezinde a~an secim bürosu
Vali ba§kanhgmda 50 kadar polis tarafindan basildi, Büro
da bulunan Kesk u Sor u Zer renkli aH§ler "Kurdistan Bay
ragt" gerekcesiyle yirtildi. Olaydan sonra adaya ge~ 01-
sun dileklerini iletmek i9n'büroya gelen b~ yurtsever ve .
demokratlar ~ta köseye ~kilerek, "bir daha oraya gider
seniz ayaklanruzr kiranz" tehditlerine maruz kaldIlar. Bu
tür tehditler daha önceden de ~ok~ yapilrrus olacak ki ba- .
~ms1Zaday ~arma fikrini dogTUbulan kimi yurtsever ve
demokratlar ba~slZ adayt a9ktan desteklerneye yanasma
dIIar. Aynca adaym aile ~evresi bir~k kez DELi'nin aday
hktan ~kilmesi yönünde soo§ttnldl. Tüm baskt ve tehditle
re ragmen AbdUrrahim DELi adayhktan ~ekilmedi.

Se9rn süreci boyunca Kesk u Sor u Zer renklerle süslü
binlerce afi§, yüzbinlerce el ilaru, pu~ bildiri ve se9rn bildir-

SiiRT

HEP'in secimlere sokulmamasi yurtsever gücleri yeni
bir arayisa soktu. Bunun sonucu dogru ve onurlu tavnn ba
~slZ adaylarla secime girmek oldu~nu savunan demokra
si gü~leri; "Düzen Partilerine Hayir" plarformu cercevestn
de biraraya geldiler.

Platfoim yaptI~ toplannlar sonucunda, Halkm Emek
Partisi MD Kurulu üyesi Kazim GÜRBOZ'ü aday gösterdi,
Secimlere ~ok az bir süre kalmasma ragmen; demokrasi
gücleri ~ok etkin ve coskulu bir sedm kampanyasi yürüttü
ler. i:uc: planda sedm ~malanru organize etmek ve kitler
le yakm ba~ kurmak amactyla ikisi Tarsus'ta olmak üzere
toplam 22 adet Secim Bürosu a~dl. S~ ~I~malan bo-
Iyunea tüm Mersin ve Tarsus sokak sokak tarandi, yüzbinler- .
ce el ilaru, secim bildirgesi ve bildiriler da~tildl. Mersin
cadde ve sokaklan Kesk tl Sor tl Zer'ler ve aynca Kürt~e
afislerle donanldi. Üzerinde "Kine Ern, Roj Roja Me Ye"
yazllan bulunan afisler büyük ilgi topladi. Mersin'de günler
ce konusuldu.

Secim ~h~malart boyunca gündUzleri mahalle ve esnaf
ziyaretleri; geceleri isekahve toplanttlan yapildi. Kahve top
lannlanna ilgi yo~ndu. Toplantilar yer yer mahalle miting
ierine dönüstü.

Kesk ü Sor u Zer renklerle süslenmis genis arac kat1Ij.
nu ile yapilan konvoy, sedm ~h§rnalanna 'büyük bir cosku
getirdi.

13 Ekim'de IcelDügiln Salonu'nda be§Yüzki§inin izledi
gi, Kürt~ ve TUrk~ türkülerin söylendi~ salon toplantIsl

, yapIldl.

Aynca tUrn engelleme ve zorluklara k~m 3000 ki§ilik
bir kitlenin kattldt~ "Düzen Partilerine Haytr" mitingi yapIl
dl. Miting günü ~h§malar sabahtn erken saatlerinde ba§la
dl. Bir taraftan rniting alaru hazlrlantrken, ~er taraftan mi-

Azadi" sloganlan ve "Roj Roja Me Ye" flamasi e~~de
Tatvan'da; 16 Ekim'de MHP'nin kalesi olarak bilinen ve
halkm co§kulu bir kanhmi ve sahiplenmesiyle Adilcevaz'da;
17 Ekim'de elektriklerin kesilmesine ragmen büyük bir cos
kunun ya§andJ~ Mutki'de ve 19 Ekim'de yine coskulu bir
kalab~ izledi~ Tatvan'da yaptIan mitingler secim ~
malannm temelini olusturuyordu. Bunun yanmda yapilmak
istenen kahve toplannlan "önceden iiin almmadigi" gerek
~esiyle polis tarafmdan engellendi. Mitinglerde yapilan ko
nusmatann büyUk bir ~o~nlu~nun Kürtee yapilmasi da
önemli bir noktaydr,

Nor§in'de halk kitle/eri korku duvarlanm yi/cfl. (Foto: DENG)

20 Ekim 1991 secimlerinde
Mersin'de; demokrasi gü~lerinin
yürüttükleri secim kampenyasr ile
Türk ve Kürt halklannm dayarus
masi yolunda önemli adimlar anl
di.

MERSiN

geleri propaganda ma1zemesi ola
rak kullamldi, Aynca, yapilan
kahve toplannlannda düzenin ve
düzen partilerinin te§hir edilmesi
büyük oranda ger~e~di. Ya
ptlan ~malar halk tarafmdan
yo~n bir ilgiyle karsilandi.

TUm olumsuzluklara ragtnen
sedm ~ah§malan ba§anh bir se
kilde tamamlandr,
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re etmeyi amaelayan bir "birlestirme" operasyonu oldugu
nu; sayist ka~ olursa olsun, bu yolla kazamlnus milletvekili
koltuklanrun, HEP'in ve demokrasi mUcadelemizin uusya
ca~ zaafi telafi edemeyecegini israrla vurguladtk.

S~m sonuclan ve sonrasi gelismeler ne yaztk ki, bizle
ri hakh ~tkardl. Resmi ideolojinin temsilcilerinin ve operas
yona kan verenlerin niyeti, bir kez daha a~~ ortaya ~h.

- HEP'e gönUl verenlerin oylartyla milletvekili sedlen
ler, HEP'e geri dönmeyi düsünmedfklerini ifade ettiler.

- iNÖNÜ, secim öncesinde yaptlw. a~amalan yinele
di.,Secilenlerin HEP'e geri dönmeyeceklerini söyledi, Oste
lik onlara, SHP disiplinine uymalan konusunda sert uyan
larda yapti.

- Militarist gücler ve onlann sözeüleri halklan birbirine
dü§ürmeyi ve böylece Kürt halkiru ezmeyi hedeflediklerini,
daha yemin törenindeki tavirlanyla gösterdiler,

Gereekten de yeni parlamentonun niteli~ ve kurulacak
hükümetin gündemi olarak gösterilen hedefler; gercek de
mokrasi özlemi i~de olan Kürt halkiru ve emekci kesimle- \
ri zor günlerirl bekledigini gösteriyor.

Bu zoru ve zulmü asmanm en önemli secenegi, secimle
re girmesi engellenen ve yok edilmeye sah§t1an HEP'e sa
hip ~mak ve mücadelesini sürdürmektir. HEP'in önemli
blr islevi, i~de bulundugumuz dönemde bir kat daha art
misnr,

HEP'i HEP olarak yasatmak i~n ba~1Z aday olan
bizler; bu dogrultudaki kararhgimiz; sürdürüyoruz. Se~
meydanlarmda ba~S1Z sesini duyurdugumuz ve yok edil
mesine kar§t ~ttgtmJZ HEP'i koruma ~balanmlZ devam
edecektir. Yasal zorunluluk nedeniyle aynld~ partimi
ze bu nedenle geri döndük.

HEP'li kimli~le seeilen milletvekillerine ~~da bulu
nuyoruz:

- Grup kurabilmek ve se~den hemen soma aynlmak
üzere ittifak yaptt~l söyledi~iniz SHP'den aynhn1Z!Sizle
re HEP'in batlfl i~n oy veren kitlelere verdiginiz sözleri tu
tunuz! Geliniz, HEP'in ger~k dogtultusunda ilerleyerek
büyümesi i~ el eIe verelim!

Demokrasiyi ve halklann kard~li~ni savunan tUrn ~e- .
mokratlar, devrinteiler, yurtseverler ve sosyalistlere ~Anda
bulunuyoruz:

- HEP, demokrasi gü«leri ve Kürt halkt i~n'kaz~
önemli bir mevzidir. Geliniz, bu mevziye ssfP «tkaltm! De
mokrasi mücadelesinin bize yükledi~ görev; bu mevziye sa
hip ~mak: ve HEP'i tam demokrasi gü~lerinin bulu§8caW.
ortak bir platforma dönü~tUrmektir!"

Bu gcli§melerden sonra HEP MYK, 18 Kaslm günU
yaptl~ toplantlda, HEP'li ba~mslZ adaylann partiye dönü§
ba§VUrulannmkabul edildigini a~tkladl. '

20 Ekim secimlerinde Ba~1Z Milletvekili Adaya ola
bilmek i~ partilerinden istifa eden Nurettin BASUT, Ka
ztm YlLDIZ, Kazim GÜRBOZ, Latif EPÖZDEMiR, Ser
vet DiSC;i, Abdürrahim DELi adma bir basm a~lamasl
yapan ibrahim AKSOY, istifafartru geri aldiklan yönünde

I bir dUek~eyle HEP'e ba§vurduklarml a~tkladl. Zaten
hi~bir zaman HEP'ten tamamen kopmadtklanm vurgula
yan milletvekili adaylanmn bastn a~lklamalanßl aynen
yaytnhyoruz:

"Bizler, geniek demokrasi i~de halldarln gönüllil birli
gini hedefleyen HALKIN EMEK PARTisi'nin ba~mslZ
politikalarma ve dogtultusuna sahip ~ak: i~n, io Ekim
milletvekili se~erinde baw.mslZaday olduk.

SHP ile yaptlan ittifakm özünde bir devlet operasyonu
oldugunu; dijzenin önce HEP'i se~e sokrnayar~, sonra
da kimi HEP'Iileri SHP'nin kuca~na atarak, Kürt halktnm
ve demokrasi gü~lerinin onurlu yürüyü§ünü hedefledi~ini
söyledik.

HEP tabaruna "ittifak" diye kabul ettirilmeye ~ll§tlan
§eyin, ashnda HEP'i ve gi,derek Kürt halktru SHP'ye enteg-

HEP'Li
BAGIMSIZ MiLLETVEKiLi ADAYLARI

HEP'E GERi DÖNDÜ

tinge kanlmak üzere Mersin'e gelen-Kürt halktrun sesi Ibra
him AKSOY'u karsilayacak gen4 bir arac konvoyu Tar
sus'a gitti. Konvoyla miting alaruna girildigi zaman, Kürt
halkimn coskusu ve "KiNE EM" yaz1h 10 rnetre boyundaki
dev pankart dikkati ~kiyordu.

Miting, folklor 'ekibinin yaptIw. "govend" gösterileri ile
basladi. Halkevinden iki sanatci Türk~e halk: türküleri ve
Koma Dengä Azadi ise Kürtee türkülerle mitingi coskulan
dirdi, Mitingde Ba~1Z Aday Kazim GÜRBOZ ve Plat
form adma Kemal DAMA birer konusma yapnlar, Mitin
gin son konusmacist Ibrahim AKSQY idi. AKSOY'un ko
nusmasi cosku ile izlendi ve sik sik "Düzen Partilerine Ha
ytr, Kürt Ibo Meclise" sloganlan ile kesildi,

Yogun bir secim ~h§ffiasl yürüten demokrasi gU~leri
büyük engellemelerle kar§da§tllar. En önemli engelleri
SHP'li Belediye Baskaru'run ~armaS1 da ayn bir ilginclik
ti. SHP'li Belediye,' bagrmsiz adaym pankartlanru gece ka
ranhginda indirmeyi ve yirtmayi kendisine neredeyse en
önemli görev edinmisti,

DUzen partilerinin ve resmi görevlüerin engellemeleri
ve hileleri sandtk basmda da sürdü, Seclm günü görevliler
le ba~mslZ adayin müsahitleri arasmda adeta bir kova
lama ca yasandi. Bu kovalamaea sonucu müsahitler 210
sandikta ~~itli hileler yaplldlgma dair tutanaklar tuttur
dular.

DENGGüncel Gellfmeler • Haber - Vorum

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 KaSlIDl2 Kasima baglayan gece, Ankara Merkez
Kapah Cezaevi'nden baslayan sevkler Bartm, Canak
kale, Gaziantep, Nazilli ve Bursa'dan yapilan sevkler
le hala sürüyor. 5 ve 7 Kasim günlerinde Eskisehir Ce
zaevi'ne müvekkilleriyle görüsmek üzere giden Anka-
ra Barosu avukatlannm tutanakla belgeledikleri izle- )
nimleri ise sunlar:

"1- Eskisehir'e gelen tutuklu ve hükürnlülere polis
tarafmdan iskence yapilnns, beyaz gömlekli biri tara
fmdan soyundurulao tutuklu ve hükümlüler kalaslarla .l

dövülmüs, Görüse 9kanlarm yan ~Iplak, halsiz olduk
lan ve vücutlannda iskence izleri oldugu görülüyor.

2- Tümü achk grevinde olan tutuklu ve hükümlüle
re §eker, tuz gibi temel ihtiyaclanmn yamnda; kagit,
kalem ve günlük gazete de verilmiyor.

3- Tutuklu ve hükümlülerin tüm özel esyalanna,
para ve degerli esyalanna el konulmus, giysileri de ve
rilmiyor. Avluda Ylg.I1 esyalan gösteren avukatlarm so
rusuna Cezaevi Müdürü'nün yamn su: "Daha tasmma
dik, yavas yavas."

4- Avukat görüsü cesitli gcrekcelerle ya kisitlam
yor, yada engelleniyor.

5- Avukatlann orada bulundugu sirada cok sayida
sivil polisin cezaevine girdigi görülüyor.

6- Cezaevinde süregelen iskence olaylanrun tespiti
icin gerekli girisimlerin yapilmasr yönünde tüm basvu
rulara ragmen Savcihkca bu konuda herhangi bir giri
simde bulunulmuyor."

13 Kasimdan bu yana <:;agda§Hukukcular Derne
gi tarafmdan görevlendirilen avukatlar, Eskisehir Ce
zaevi'ne düzenli olarak ziyarete gidiyorlar. Aynca
SHP tarafmdan göreveodirilen bir grup rnilletvekili
de Eskisehir Cezaevi'ni ziyaret etti. Bunun yanmda

I iHD Ankara Subesi yapngr yazih aciklamada Eskise
hir Cezaevi'ndeki hücre uygulamalarma son verilme-

ESKf~EHtR'ESEVKLER

lerde üstlerinin arandigim, cezaevi yönetiminin tutu
munu protesto etmek icin. aclik grevine baslamis olan
4. -kogustakilere tuz ve seker verilmedigini, koguslar
arast görüsmelerin ,yasaklandIglOlve aynca koguslara
odun, kömür verilmedigini ifade etti." ,

KemalDEMiR
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Tutuklular üzerinde terör estirmek icin her türlü
provakasyonu yaratmaktan kacmmayan siyasi iktidar;
genel secimler sonrasi Türkiye' de demokratiklesme
nin yogun olarak gündeme geldigi bu günlerde, bir
kez daha siyasi tutuklulara yöneldi. iktidar adayi
DYP ve SHP'nin koalisyon pazarhklannda \;ok~ isle
dikleri "hukuk devleti", "hukukun üstünlügü" kavram
lanna ragmen, devletin anti-demokratik uygulamalan
alabildigine yogunlasnnhyor, Tutuklu yakmlannm, de
rnokratik kurum vc kuruluslann türn protestolarma
ragmen bu uygulamalar bütün hiziyla sürdürülüyor.

iki yurtsever tutuklunun ölümüne neden olan ve
daha sonra onanlarak ölüm hücreleri haline getirilen
Eskisehir Cezaevi, siyasi tutuklulan kisiliksizlestirmc
operasyonlan icin faal duruma gecirildi. Ankara Mer
kez Kapah Cezaevi'nden iki tutukJunun firan gerekce
gösteriJerek, bircok cezaevinden, yogun iskenceler es
Iiginde siyasi tutsaklar Eskisehir Cezaevi'nc gönderil
di. Yapilan iskenceler Eskisehir Cezaevi'nde de sürdü
rüldft. Buna karsm gerek tutuklu yakmlan, gerekse
duyarh kurum ve kuruluslar da ~e§itli eylernliliklerle
tepkilerini yogurua§tmyorlar. Olaylann gelisim seyri
kisaea söyle:

I ANKARAMERKEZ KAPALI CEZAEvt

Ibrahim BiNGÖL ve Lütfü TOPAL adh tutuklula
rin Ankara Merkez Kapah Cezaevi'nden firar etmele
rind'en sonra, cezaevine yönelik operasyonlar ve baski
lar yogunlasn, Son olarak 1 Kasim gecesi, Eskisehir
Cezaevi'ne sevkler dolayisiyla cezaevinde achk grevi
ne baslayan tutuklu ve hükümlü sayrst 38' e cikn, _

4 Kasun günü müvekkilleriyle görüs yapmak üzere
cezacvine giden Ankara Barosu avukatlanndan Celal
VURAL, Aysenur DEMtRKALE, Fadime SELMAN
LI'mn tutanakla belgeledikleri gözlemleri söyle:

"Yücel HALiS'le yapngmnz görüsmede ~is,
hastaneye gidi§leriii engellendigini, günlük gazetelerin
verilmedigini, sik sik arama yapilarak esyalannm ta
lan edildigini, kantinden gida maddesi ahmnun yasak
landigim, sürekli olarak hücrelere konulmakla tehdit
edilip yogun baski gördüklerini, avukat görüslerinin
engellenmeye ~ahgJ1dIgml,avukat görüsüne gidi§gelis-

I

"ÖLÜM HÜCRELERi" FAALiYETTE
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DERGtLER PLATFORMU'NUN
PROTESTO EYLEMI

18.11.1991 tarihinde DENG, DEVRiM, DEV
RiMCi MÜCAimLE, DEVRiMCi PROLETAR
YA, EKiMLER, EMEK, EMEGiN BAYRAGI,

toplanusi sonrasi Sultanahmet Meydam'nda bir basm
acrklamasi okurnak isteyen tutuklu yakinlanna sivil po
lis ve cevik kuvvet müdahale etti. Coplarla kitleye sal
diran polisin bu yasadisi uygulamalanni engellemeye
cahsan avukatlar da polis dayagmdan nasiplerini aldi
lar. Polis adeta mal bulmus magribi gibi avukatlara ve
basm mensuplarma saldirdi. Olaylan görüntülemeye
4$ah§anbircok gazetecinin fotograf makinasi kmldi,
filmlerine el konuldu. Olay sirasmda; HEP istanbul n
Baskaru Osma ..Z<';:ELtK, avukatlar Mehmet Ali
KIRDÖK, Sever; W »r. MiR, Oguz DEMiR, Mert Er

.. ",..!

KARAGULLE; Haziran Dergisi Sahibi Pakize KE-
LE~, MED Yaymevi Sahibi Hüseyin ctct, YKD Ba§
kam Sara AKAN; Tacettin BOZKURT, Pmar KÜ-·
LEKC;;i,Fatos KANAR, A1iMusa SARIC;;iMEN,Hü
dai BERBER, Suna YlL, Cemile GÜNDOGAN, Ser
dar KARADAG gözaltma ahnddar.

14.11.1991 günü HEP istanbul nMerkezi'ode bir
basm toplantrsi düzenleyen HEP lstanbul n Yönetim
Kurulu, tepkisini su sözlerle dile getirdi:

"Bütün bu olup bitenJerden sonra, Türkiye'de hala
demokrasiden, insan baklanndan sözedenler varsa,
bunun gereklerini yerine getirrneye 4$a~nyoruz.

Tüm insanhk dl§l uygulamalara karsi tavir almak,
demokrasi ve insan haklanndan yana olmak partimi
zin temel ilkeleri oldugundan, herkesi tarih önünde
bu haksiz ve ~gdl§l uygulamalara karsr tavir almaya
ve olasi ölümleri engellemeye ve insan onurunu bir
kez daha yüceltmeye ~grrlyoruz.

Ve yetkililere sesleniyoruz; 13 Kasim 1991 tarihin
de Sultanahmet Meydam'nda basm toplannsi icin top
lanan sucsuz kitleye saldmyi kuuyor, sorumlu1anmn

" bulunup adaletin önüne 4$Ikanlmasmlistiyoruz.
Partimizin istanbul nBaskani Osrnan ÖL

ak üzere, aym gün gözaltma ahnanlann
asim istiyoruz."

Gözaltma ahnanlar ertesi gün 4$lkanldlklanDGM
Savcihgi tara1ind~ serbest birakildilar.

Bunun yamnda avukatlar, tutuklu yakinlan, Dergi
temsi1cileri ve tHD'lilerden olusan yaklasik 100 kisilik
bir gurup 15 KaSlID 1991 günü istanbul Sirkeci Posta
nesi'nden Adalct Bakanhgi'na bir protesto telgrafi
cektiler. Eylern olaysiz bir bicimde sona erdi.

Eskisehir Cezaevi'ne yapilan sevkleri, yasanan i.§
kence ve insanhk dJ§1 uygularnalan protesto etmek
amaciyla ~e§itlieylemlilikler yapihyor,

3 Kasim 1991'de baslayan; Eskisehir'de 195, Gazi
antep ÖzelTip Cezaevi'nde 33, Barnn'da 16, Ankara
Merkez Kapalt Cezaevi'nde 5 siyasi tutuklu ve hüküm
lünün kanldigi achk grevle~i sürüyor. Bu rada 6 Ka
sun 1991 günü yaptiklan bir basm aciklaniasiyla achk
grevine baslayan istanbul Sagmaledar Cezaevi'ndeki
siyasi tutuklu ve hükümlüler eylemlerini sürdürüyorlar.

Bunun yamnda tutuklu aileleri ve duyarh ~evreler
de degisik eylemlilikler icine girdiler. Ankara, Diyar
bakir, istanbul ve Van'da bir grup tutuklu yakmi dö

(n~ümlü olarak a~lk grevine basladilar. Ankara'da
, 25 kisinin kanlmuyla HEP il Binasi'nda baslanlan dö

nüsümlü achk grevi yeni katihmlarla devam ediyor.
l Achk grevi yapan tutuklu ve hükümlü yakmlan 11 Ka
sun 1991 gÜDÜyapnklan basin aciklamasmda istemle
rini §öyle dile getirdiler:

"- Terörle Mücadele Yasasi'nm rum maddelerinin
iptal edilmesi, I

- Eskisehir Hücre Tipi Özel Cezaevi'ne nakledilen
tutuklularm, getirildikleri cezaevlerine geri gönderil
meleri,

- Nakil sirasmda ve Eskisehir Hücre Tipi Ceza
evi'nde tutuklulara iskence yapan görevliIer hakkinda
sorusturma acilmasi,

- Tutuklulardan gaspedilen esyalar ile kitap, defter
"ve belgelerin iade edilmesi, •

- Iskence gören tutuklulann tedavilerinin hemen
yapilmasr."

Bunun yanmda iHD Ankara Sube Sekreteri Nur
ten <;AGIAR imzasiyla yaymlanan basm aciklamasm
da olaylar anlatildiktan sonra aciklama §u sözlerle
noktalandu

"12 Eylül'ün 11. yihnda "11 Yl1 Yeter" diyen de
mokratik kitle örgütleri olarak bu insanhk dl§l uygula
mayi lanet1iyoruz ve bu isin takipcisi olacagimizi ka
muoyuna duyuruyoruz."

Aynca 13 Kasirn 1991 tarihinde Istanbul Adliye
si'nde bir gurup avukat Eskisehir Cezaevi'nde yasa
nan olaylan ve Hücre Tipi Cezaevi uygulamalanm
protesto eden bir basm toplanusi düzenJediler. Basm

Af;LIK GREVLERt VE PROTESTO EYLEMLERt

si, cezaevlerinde uluslararasi standartlann, bizim in
sanlanrmzm geleneksel degerleri de gözetilerek uygu
lanmasi cagnsmda bulundu.
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kamuoyunu duyarb olmaya ~pnyor, hala gözallmda bulunan Nezir ELEK
vi adlndaki arkada§lmtzIß serbest blral\lJmasl i~n kendine devrimci, de

, mokrat, yu~rlm ~.iyen her bireyl mücadeleye ~pnyoruz~ ~dlyerek ey
lentlennln hakhlJtml ve me§ruluäunu dile getiI'diler.
, Siil-sün edilen öäretmenler ve sürgün yerleri ise §ÖYJe:

EmeJ KUfLU (Yozgat), Faruk OKUYUCU (Kastamonu), ~ma
OÜLTEKiN (<;:arum), Kerem ERENv (Sivas), Sinan ERDEM (Koeya),
'~fik <;:oBAN (Kayseri), Mehmet DEMiRTA~ (Erzurum),

Y8§anan bu ~Iaylann ardmdan 1~,1l,1991akfaml saat 20:30 sulannda
~hir merkez] dahil bi$lk yer özel tim" polis ve jand~a ta.ra(tnflaQ I!:)U
§un yapnuruna tutuldu. YakI~1k 45, dakika süren olaylardan sonra ~I
merkczinde bulunan ve kUllun seslerinden· tedirgln oJup kabvelerden ~kan
balk, Öle! timlerln ,küfür ve hlIkaretl~rine .mllruz kaldL,~II sorgusu slra
s;nda timlerin, 'bangi ülkede Y8§l}rorsunuZ.arkadail:mnirz.ri U:Ükamlnl ala
cagu' gibi bir laklm sözler sarfettikleri görüldii. Ylne klmlik sorgusu SJra

stndjl1a,rkl'1da ol'!ladan kirnliklerinl~1 ep~riyle ~kioranJara özel tlmler tara
(lDdan~It!t hakaretler edllerek halk lahrik edilmeye ~lI1jJldl: olay S,J-asIß
cb bi~k kiii k1mlip olmad,p gerek~siyl~ gözaltma abn&L

5,11,1991 tarihindc, 10'a yakJn devrimci ve yurtsever öUe!menln sür
pn edilmesi karan, Tatvan Lisesi ö~ndlerl erasmda sert tepkUere )'01a~
tL Aynl SÜß1gUolilkderse glnneme eyleminden sonra, ertesi gün tepkilerl
ni okul aJaru ~rislnde kille eylemine oonÜ§tUren )'aklaJlk 500 kqlden olu
pn Tatvan Lisesi övencileri. okul bab~ini miting alanma ~rdiler, Bir
1881 kadar sUren protesto eylemi, 'Y~ASIN ÖÖRENCi DiRENi~iMiz.
sORoONE HAYIR, YA~SIN HAKLI ,BOYKOTUMUZ' ~eklindeld 510'

gaDlar ve alkl§lar qliAinde son buldu, Olay stresmda okulun ~i siyasi
polis ve ~ik kuwet ekibince kll§8hldJ. Y8§lan 14-18 arasmda de~en 20
övencl gözaltma almcll. Bu arada gözalttlara ve polisin okulda karakol kur
maslna haikJn lert tepki S(jstermesl SODUCUgÖZIIltinaalmanJann by- k15ml
leibestbJraklkll.

Ana" övendler gözaJbnda olan ditcr arkad8§.lanmn da bllllktlmllSl
~n 7.11.1991 glinU okul ~Iqlnda, oturma eyleml yapmak iizere Tatvan
HUkllmet Konap'Jia dop-u yiiIiidiiler. Saytlan 150'yi butan krzlt-(!rkekliöt
rend Idtlesinin Konapn ~e glnnek istemesl iizerine polis ve övenci
Jer _lnd;I~llIma ~lAb, B~k ö~nd ~itll yerhirinden yaralandJ.
. Oöril§lerlni aldlpmrz bir kJslm övencller; 'U1usal-demolraUk mücade

lemizle yIlbeJen IaJepIerimIz bastmlmaya ~llIthyor, SürgÜßlere karil tüm,

HALK DEMOKRAsist, HEDEF, iSC;iLERtN SE
st, KOMÜN, MEDYA GÜNESi, NEWROZ ATE
sr,ODAK, VATAN GÜNESi; YENi DEMOKRAsi
dergilerinden olusan Dergiler Platformu ve Istanbul
Öärenci Dernekleri Federasyonu tarafmdan Sultanah
met Meydam'nda yakla§dc 50 kisinin kabl4tSt bir pro
testo gösterisi yapildi, Platform temsilcisi tarafmdan
okunan basm aciklamasmda §u talepler dile Jetirildi:

"Biz a§a~da imzasi bulunan dergiler \e demokra
tik kuruluslar olarak; en basta "ÖZEL 1..P" ya da "Ö
LÜM HÜCRESt" anlamma gelen, infazda 'HÜCRE
StSTEMi"ne yön veren cezaevi rejiminin \ ~ bu rejime
yasal dayanak teskil eden tüzük ve y ctmeliklerin,
özellikle de Devlet Terörü Yasasi'mn iptal edilmesini,
bir sava§ rehinesi olarak tutulmakta olan 125'likle.rin
ve diger tutsaklann derhal sahverilmesini, iskenceli
sürgün olaymm tüm sorumlularmdan'besap sorulmasi
m talep ediyoruz. Taleplerimiz gerceklesinceye dek
olaym pesini birakmayacagmnzi kamuoyuna duyuru
yor, henüz devam eden a~bk grevlerini destekledigimi
zi bildiriyor, kendine insamm diyen herkesi bizimle ve
tutsakJarla dayamsmaya ~grrl'yoruz. \ ' '.

- DEVLET TERÖRÜNE HAYlR! J I

- ÖLÜM HÜCRELERt KAPATlLSINl
- StYASt TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK1"

, Platformda yer alan Dergiler, 27 Ekim- tarihinde
Kocamustafapasa' daki evinden sivilgiyimli kisiler tar~
fmdan almdiktan sonra kendisinden bir daha haber
abnamayan Hüseyin TORAMAN'm kontr ..gerilla tara
fmdan öldürüldügünü öne sürerek, 'olayi protesto
eden bir alrlklama yapnlar, ' r

Basm aciklamasuun okunmasi sirasmda toplanan
kitle bir tabut yakn, Basm a~J.k:lamasmdayer alan slo
ganlan atan kitle sessiz bir bicimde dagildi.
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.Oturum~n daha sonraki bölümünde söz alan G~ete- ,
ci-Yazar Halil NEBiLER, "Türkiye'de 70 Yllhk Oönemde
AzrnhkHaklan" konusunda hazlrladlOItebli~i sundu. Ko
nusrnasma bir Ermeni aydmm "Az.lnllklar,iki kaya arasm
daki yumurtalara benzer. Kayalar ne zaman yerinden oy
nasa, yumurtalar ezilif" qzdeyi§iyle baslayan NEBiLER,
70 ydhkdönem i99risinde Rum, Ermeni ve öteki azlnhkla
ra yönelik insan haklan ihlallerine de~indi.

NEBiLER'den sonra söz alan Av. A. Zeki OK<;UOG
LU, Türkiye'de insan haklanrun kisa bir tarihgesi ile millet
ve milliyetyilik kavramlan konusunda görü§lerini dile getir
di. Bir takirn yanhslarla dolu olsa da, Türkiye'de insan
haklan konusi.mdaverilen haklann dl§ baskllar sonucu 01-
du~unu, bu basküann kalkmasi halinde haklann tekrar
geri ahnacaqim savunan OK<;UOGLU,konusmasmm son
bölümünde ezen ulus ve ezilen ulus milliyetyiliQininbirbl
rinden ayirt edilmesi gerekti~ini, ezüen ulus milliyetc;ili~i
ne anti-mi'Uiyetyilikadma kar§1ytktlmaslnln halklara degil
egemenlere hizmet etti~ini vurguladl. ,

Sabahk: oturumun son konu§maClslSosyolog ismail
BE$jK<;i, resmi ideolojiye yönelik aylklamalafda bulunur
ken 1'936 yrhna ait gizli bir belgenin iy yüzünü gözler
önüne seren su bilgileri verdi:

"Adl ge99n beige 1936 Ylhnda 1. Genel Mütetti§lik
(Bu günkü Ola~anüstü Hai Bölgesi) tarafmdan zamarun
Basbakanma gönderilmi§tir. Gizli bir beige olmasmdan
dolayt Kürt ve Kürdistanterimlerirahatllklakullanllanbu bel
gedeKürtlerinnasil asimileedilecekleriönerileriVerahyor."

insan haklanrun bugün artik devletlerin iy sorunu 01-
rnaktan 91ktlOtnr,resmi ideolojilerin insan haklan ihlalleri
nin temel kayna~1olduQunuilerisürenBE$iK<;isözlerini:

°Oevletlersorunlanrudemokratik yollarla cözemsdikle
ri zaman, ideolojilerde ~züm ararlar.Yeni geryekler (ger
cek olamayan geryekler) üzerine kurulmus teorller (Gü- ,
ne§ Oil, Kart Kurt, Oa~" Türk vb.) üreterek, somut gerye
Oi tamamen yok sayar, yadslTveya _9arpltrrlar.i§te buna
resmi ideoloji denir. Resmi ideoloji ile insan haklan ara
slnda yak derin geli§kiler vard". Oevlet,kendi yaptslnl ko
rumak iyin yasaklar; ki§i kendi ötgürlük haklannl arar, is
ter. insan haklan ancak devletin koydu~u ve korumaya
yah§tl~1deQerlereve yasaklarakar§1c;rkllaraksavunulabilir."
§eklindetamamladl.

Kurultaym ö~lenden sonraki oturumunda ise, Kadtn
lar Üzerindeki Erkek EgemenJi~i,Cinsiyetyi$iddet ve Cin
sei Tercih, Özgürlükler ve insan Haklan, insan Haklan
Mücadelesinin Politik Projesi, Mücadele Yöntemleri ve
Örgütlenme Bietimleriile OiQerMücadele Alanlanna Göre
Ötgünlü~ü konulannda ye§itli tebli~ler sunuldu.

N.ARARAT
insan Haktart Derne~i istanbul l:}ubesi, 16-17 Kasirn

1991 tarihleri arasmda, Kuruye§meMülkiyeliler BirliQi'nde
insan Haklan KurultaYIdüzenledi,

•Kurultay'm ilk gününde, Insan Haklannm Tarihsel E'vri
mi; [deolojl, Din, iktidar-Birey ve insan Haklan konu bas
hklan ile tebli~ler sunuldu. Yapilan konusrnalarda insan
Haklannm Tarihsel Evrimi, Uluslararasl Standartlar ve Bir
le§mi§ MilIetier Hukuku irdelendi. Reel Uygulamalarda,
Hukukta, Dinlerde ve ideolojilerde Insan Haklan Kavrarm
konusuldu, bu konular üzerinde tarnsmalana Kurultay'm
ilk günü tarnamlandi,

lkinci gün yapilan sabah oturumunda, Ulus-Irk Ege
menli~i ve insan Haklan geni§ biyimde eie almdl. Resmi
ideoloji, Mülteciler Hukuku ve Azlnhk Haktan üzerinde du
ruldu. Oturuma bir tebliQ sunan Yazar Musa ANTER, Kür-

, distan'daki insan haklan ihlallerine de~indi. Konusrnasm-
L da, dünyada. bir takirn ideolojilerin (Marksizm, islamiyet

vb.) insanlan biraraya getirmek h;in ortaya ylktl~lna dikka
ti ceken ANTER, Kürt ve Türk halklanm bir araya getirebi
'Iecek en büyük geryekli~in insan haklan olgusu oldu~u-
{ nu savundu. ANTER sözlerini; "Türkiye'de insan haklan
birinci derecede Kürt haklan demektir. Kürt ulusuna, Kürt
olmalanndan dolayt i§kence yaprlrnazsa, her konuda
tam esltllk verilirse, anadäde e~itim yapmaJan, radyo
ve televizyon gib i kitle [letlstrn araclanndan yararlan
malan sa~lanirsa Kürtler ve Türklar birlikte ve karde§
ye yasarlar."

ANTER'den sonra hazlrladl~1tebliOi sunan Mustafa
YAL<;INER konusrnasmda, Türkiys'de hak yoksunluqu
nun iki temel dinami~i olan ücretli eme~in eörnüqösü
ile ulusal sömürü konusunu irdeledi. Kürt sorunu ko
nusunda reformcu (düzen iyi) cözümlerin geryekyi 01-
rnayacaqiru, soruna devrimci cözürnlerin getirilmesi
gerekti~ini savunan YAL<;INER, nGe9ici deQil, köklü
bir sorun üzerinde duruyoruz. Nüfus' ve yo~unluk ba
klmmda[l büyük bir 90Qunluktan bahsediyoruz. Sömü
rünün, ezilmi§li~in, basklnln kayna~1 tektir: Emperya
lizm, burjuvazi.

Amerikan Emperyalizmini ya da ingiliz kl§k1rtmaclh~l
m ileri sürerek, l:}exSaid'in ya da Seit Rlza'nln ki§iliklerin
de Kürt dlgusunun idam edilmesini savunmamn ya da ta
rafslz-seyirci kalmamn, insan haklan savunuculu~u ile hi9
bir ili§kisi yoktur. (...) Ola~anüstü Hai kaldmlmah,özel tim
ve koruculuk la~vedilmeli ve Kürt ulusuna kendi kaderini
tayin hakkl tamnmahdlf." dedi. Konu§maslnln ilerleyeri bö
lümlerinde Kürt ve Türk milliyet9ili~ini ele§tiren YAL<;I
NER, bu sorun konusunda Kürt va Türk aydlnlanna dü
§en görevlere dikkat gekti.

iNSAN HAKLARI KURULTAYI
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: Yuva
: Aga9kakan
.- "avU-}' kusu
: Horoz
: Kartal
.-Kaya
: Peydan olmak
: Kai rengi
: KU-}'yavrusu
: Ibiblk kusu
: Haykms
: Komsu
.-Hic degilse
: Hic'
: Ojke
: Böylece
: Bez parcast
.- 9ag11, imdat
: Yürek
.- Yara
.- Yüregi yaralt
.- Vazge9mek

Kok <, Agaczn topraktan
dal aynmina
kadar kism:

Bllbll : Bülbül
c;1k11 : Dalctk
$a~ (guli): Dal
Di heqä wi .-Hakkindan'
da hatm gelmek;
Ttrs .-KorIcu
Kok anin .-Kökünü

getirmek
.-Birlesmek l

: Birlik
: Gaga
: Bilemek
: Keskin
: Saldtrmak,
ustüne ü§Ü§me! I

: Acele I
: Acele etmek
: Sürünmek
: Delik, in
: Ytlan delig!
: Kurt ini
: Le$, gövde
: Sailrmak

: Masal
: Yllan

Zlk
Lox
Kelogiri
$in
Baz
Ker.
Orte
Teresi
Xlre-xlr

Brrin
Dilbrrin
Dev je
berdan
Qijqijlk
Mevan'
icar
Cirokbej
Qijin

Elo
Zmar
Peyda bün
Gewr
Cel, !(ehk
Pepug
Qirin
Ciran
Qe nebe
Qe
Härs
BI vi awayi
PaC, paeik
Hawar .
DII

Cirok
'Mar
Helün
Kutkutik
Diksiläman
Djk

Yek bün
Yekrti
Nükll
TUj kmn
Tiij
Ser da
grrtm
Lez
Lez kmn
Kisin
Kun
Kune mar
Kuna gur
Le~

: Saksagan Xwe ~a~
: Misafir kmn
: Bu kez Legleg : Leylek .
: Masalcl NewaJ : 'Dere
: Avaz avaz Xllas bün : Kurtulmak
baglrma Flrdan : U~TTUlk'

: Karm Flrin : U9TTUlk
: Dam ta~·I. log $ahi : Ne~e. ien1ik
: AglaTTUlklz Per : Kanal
: Yas VexlstU1: YakTTUlk
: Sahin Vebun: AplTTUlk .
: Ke)i Cetm : I;etin
: Orta Qiret klrm : Gayret ermelr.
.- Tereslik Rlzgari : Kurtulu§
: Olüm Rlzgar kmn: Kurtarmak
horulrusu Xwendm : Ormek

l>ilek kipi (~imdiki ve gelecek zaman)
$ahan xwest ku dapira wi je ra !(irokeke blbeje.

We sunda I;lvikjl tirsä xilas büne, Her yek firdaye cüye
hälüna xwe. Demen sahiye disa dest pe kiriye.

xvm

,

Dapira Sahan pir cirokan dizane. Sahan jl cirokön we
gelek hez dike.
Seveke zrvistafie bü. LI der berf u serma hebü. Sahan

jl dapira xwe xwest ku je ra cirokekö bibeje. We ji dest
pe krr U ciroka mar u crvikan je ra got: .
Wexteki daristanek hebüye. Ew danstan welatä Clvi

kan büye, Her yeki te da ji xwe ra hälünek ceklr.iye. Ya
kutkutike ü ya diksilemin.di nav koka daran da büye. Ya
bilbilä h ser ciklan, nav pelen daran da. Ya elo h ser zr
nareki büye. LI darrstans xwann ü vexwarm zehf büye,
Daristan jl denge wan ~en büye.
Le rojeke h darrstanä marek peyda büye. Mareki gewr

u !(8V zer. Ew mara tim cüye helünan ü hök u celik
xwariye.
Rojekä pepiig hatiye ku mar h dora hälüna we ye. Pe

pügä kiriye qirin, gotiye:
- Ciranmo! Zu werin. Mar !(ele rrnn xwarm!
ylvikan denge pepügö bihistiye, le jl ciye xwe nelrvine.

Wan gotiye: "JI me ra 1;11Ern ku bicm, mar rneji dixwe.
Me nexwe ji, dibe dijmmä-me. JI xwe em pe rukarun. Qe
nebe, em 11eiye xwe riinm 1l.hersa wi neymn ..." Bi vi awa- .
yi, crvikan pac kmne guhä xwe II ne cüne hawara pepü
ge. Mar celen we xwariye. Pepüga drlbirin ji mala xwe
barkrriye u jl we derä cüye. .
Le mar dev j~ hölünan bernedaye. Roja dmä h qljqJjlke

büyemevan .. lear we kmye qije-qij, le ClI(are? Mare me
bl vi awayi, be trrs, her roj I(uye heluneke, Zlke xwe ter
klriye, hUye lox. Clvikji kelogiri bUDe, ketme ~ine, Dlza-
nm ku 1(1 blkln.. .
. Baz u elo dI kera xwe da büne. Gotme: "mar mane be
helüna Me; em !(ave wi derc4xlDm!." Pa~, mar !(üye,M·
lupa wan ji.. .
Rojeke Clvikek plcük derketiye orte ü usa gotiye: "Lao,

teresiye mekm! Em ewqas I(lvik ru heqe mareki da nayen.
.Usa nabe. BI revin ü ttrse em jl dest wi xllas nabm. BI
vi awayi mar koka me·tine."

Clviken dIri je plrsine:
- Tu jl me ra 1(1 dIbeji? Em 1(1 blkm?
- Yek blD U bajon ser wi! Mlnn ku mmn e, va Xlre-

I xrr Cl ye? ..
Pa~e I(lvikan got~na xwe kInne yek, tJrs jl dile xwe

avetme. Wan, niikllen xwe tOj krrme u bl hevra ru ser mar
da gutme. Mar xwe ~ kmye, bliez kI~iye, reviye ku bl'
ce kuna xwe. Yeki h !(8V xlstiye, ye run h seri; ew ku~tl
ne. Leglt~geji, bl nuklla xwe ya d!rej le~ewi gIrtiye, blriye
avetiye newaleke.
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Bebt perar

; Üf gün tJncesi
: Gefen YII
.' Iki YII öncesi
önceki )'1/

.' Of YII öncesi

Bebr per
Par
l.'erar

.' Enesi gün
: Ertesi hafta
.' Enesi ay
.' Ertesi yll '
: Dün
: Evelsi gün

Roja dme
Hefta rune
Meha dme
Saladme
Duh
Per

Qe nebe
Eysan dibeje dersa mm cetm e u naxebite. Dersdar je

ra got: "Eysan bixebrte. Qe nebe, tu dikani bersiva eend
pirsan bidi."
Mehmüd got: "Ez nacim bajer. Qe nebe di gund da av

ü hewa paqij e..."
BI vi awayi
Rojek birci, rojek ter.ln vi awayi sal derbaz bün u cün,
Tu bo dersa xweqiret naki; bi vi awayi, tu mkani hin bi,
Dev je berdan
Dijrmn dev ji me bernadm.
Tu jr gede Cl dixwazi? Dev je berde lo!
Ew menvek serhisk e, Tu mkani tisteki biki sere wi

Dev je berdel
DI heqe da halm ,
Ew keClkekjehati ye, dl heqe her kareki d,a te,

Tu jl mm ra beje, dl heqe wi seyi da ez tem!
Wietnami ru heq~ dljrmJl.da hatm, welate xwe nzgar

kmn.
T6j-U'lj kinn
Ker tüj e, dest Je mede.
Birek xwe~nablre, we tuj bIke.
Ser da gJrtm
Komandoyan ru ser gunde me da gIrtm.

Ava kinn
Le xisun
Hisyar bün
Ser da gtrun

Derkenn
Vexwann
Vebun
r;€klnn
Vexlstm

r;erin
Xwann
Mesi«
u«
Kirin

AhlitJrma: A~agIdaki fiillerin emir kipini ve dilek kip
lerinin simdiki (ve gelecek) zamamm ~ekini,:

Kisaltma yoluna bazan basit fiillerde de basvurulur:
Bibeje : Beje Je ra blbeje

Je ra beje
Emir biciminde olumsuzluk edati me dir:
BIke .'Meke Vebixwe (vexwe) .' Vemexwe
Bibe .'Mebe f;ebike (ceke) : r;emeke
Bigre .'Megre Dest pe bike : Dest pe meke
Diger yandan:
Baveje : Mave]«

Dest pe bike .' Dest pe ke
Le bide : Li de
Hür bike : Hur ke

Ancak..bilesik fiillerde genellikle kisalmah bieimler kul
larnhr. Ornegin, vebixweyerine, bi atilarak kisacavexwe
denir. Bunun gibi:
Vebike : r;eke
Derbikeve : Derkeve
Vebibe : Vebe
Xilas btbe : Xilas be

Vexwarm
v~kmn
Derketm
Vebun
Hiir krrm
Le dan
Xllas bun

Bile~ik fiillerde emir ön eki, fiilin ba~nna gelir.
Mastar 'Emir bi~mi '

VebIXwe
Ceblke
Derbikeve
Veblhe
Hur bike
Le bide
XIlas bibe

bIqirm
blkm
bidm
bibm

bIqire
bike
bide
bibe

Qiri
Kir
Da
Bu

Qirin
KInn
Dan
Bün

Emir Bi~imi
Emir bicimi fiil kökünün basma bl ön eki getirilerek

ve tekil icin e, cogul iCinIR takIlarmm yardlmlyla yapIlrr.
Mastar Kök Emir

tekil cogul

Drvä, ez bienn Parise
Ku ez bienn Parisä
(Ez ku bienn)

Ern ~I bikm Ne yapaltm?
\)Dive, em 'Clbikm : Ne yapmaltyu?
Ku em ~I bikm : Ne yapsak?

Olumsuzluk edatr (ne) dir. (~imdiki ve gelecek zamanm
da)
Em dixwazm iro bicm : Ku nefm '.' (gitmezsek)
Mar me dixwe : Ku np~"'e ji, dibe dtjmine me.
Hesen cixare diksine : /<';. neksine hers dikeve.
Not: Kurala uymay=u z. gr~pfiillerde durum farkhdir.

BunJar bt öncüsi' atmazlar. Ornek: Halm (gelmek)
Hatm Kök Emir

Hat Wert;
Ez bäm : Geleyim
Dive ez bem : Gelmeliyim
Ku ez bäm : Geisem

Parisö : Paris 'e- gitmek istiyorum
(istek - dilek)

: Paris 'e gitmeliyim. (gereklilik)
: Paris 'e .gitsem., (~an)

Ez dixwazim b1C1m

Not: (Dilek, gereklilik ve ~ kiplerinin tümünün sim
diki ve gelecek zamanlarmda fiil ayru bieimi ahr. Kip
ler, diger yardimci sözcüklerle aynlir:

Kültür -,Sanat I (fand 0 Huner
Mastar : Gotm (söylemek), Emir :,blOOje

Ez bloojlm im Em 'blhejm m
Tu blbeji HUn bibejm m
Ew blooje e Ew brbejm m

Wi xwest ku dapira wi blbeje.
(0 istedi ki büyük annesi söylesin)
Emir klpi Dilek kipi
bibeje Ew blooje (0 desin)
bixwaze Ez brxwazim
bice (here) tu biei (tu heri)
bixwe ew bixwm
(hez) bike em hez bikm

Görüldügü gibi, istek ve dilek kipinin simdiki ve gele
cek zamam emir halinin yardnmyla yapihr,

Takilar : Im, i, e, rn,rn, In.
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KÜRDlsTANDA TÜRK ENi:,.UsTRtsl KÜRD1STAN TEALI cEMtYETI .
Ömer TUKU lsmall GÖLDA~

Büyük Boy 216 S. 28000 TL TOPLAmDI I Büyük Boy 333 S. 4000011..
DOZYAYINLARI Nakilbent Sok No: 49/3 34400 SultanahmctllST. Telefax: 517 1378

I -n-
Bersiva ptrse~ jerin bidm: .
1- Dapira Sahan pir cirokan dizane udibeje. Jl kare we
ra Cl te gotm?

2· Seveke zrvistane Sahan ji dapira xwe ~l xwest?
3- Dapire je ra kijan cirok got? .
4- LI darrstane .Clhene?
5- Jl mala crvikan ra ~I tElgotm?
6- KutkutIk helüna xwe dr ku da ~e?
7- Elo helüna xwe di ku da cedUte?
8- Feki h ku derä dibm? .. _.-
9- Dengä kijan ~Ivike xwestrr e?
10- Lmgä maran heye? Ew ~a!"a reva dl~m?

];-1:--Mala maran ra ~I te gotmr
12- Di ~iroke da mar ~I chke?
13· Pepüge ku mar ditiye ~I kIriye?
14- Ylviken dm cima ne hatme hawara pepüge?
15- Ew ji mar tirsin, le tu-se ew jl dJjmm parastm?
16·Roja dmä mar ~ helüna ke? .
17- Elo ü baz ~1ma denge xwe demexisnn?
18·Wan hehlna xwe jl mal" parast?
19- Mar di hälünan da ~1 xwar?
20- Clvika picük ji yen dm ra ~l got?
21· Menv. eawa ji dJjmtn xilas dibe? I
22· Clvikan guh dane gotma ~lvika pieük?
23-,Pa~ wan ~l kir? '
24· Mar ~awa ji her wan revi?
'25- Ewana cawa mar kU§t?
26- Leglege ~l krr?
27- ~ti ku mar nur ~I bü?

Pa~ lunn guhi :xwe
Clvikan pa~ kmne guhe xwe. Ango gaziya hevalä xwe

bihistm, Ie xwe h neb1hi.stme danin. Guh nedan gaziya we.
Ez Elo r$ ewqas dlbejlm, le wi ~ kmye guhä xwe. (Qe

guh nade mm). .

Kok anin
Lo, rahm! Dumm koka: me ani,
Rovi ku kete pinä koka Qpri~kan tine.

""

I
Di ve ciroke da (Mar ÜCivikan) boriya ciroki bikm bo

riya berdest. (Bu hikayede -Mar uervikan- misli g~mi~;i
dili gecmise ~evirin.)

KI~in7firin- xwendm
Mar dikisin, crvik difmn,
Civik br saya pere xwe difirm.
Xwendma civikan danstanö ~en dike:
Bilbil ji hernü ervikan xwestir dixwine,

, )

HinJurm '
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Xwendevan Eskere Boyik bi gisti wek helbestva
nek nasdikm. Le ew sanomvisek jirhati ye, herusa
ew ruvisaren vekiri (Nesir) ji di rojnama Riya.Teze
da dinvise. Pirtuka wi ye pe$id ya helbetan, bi nave
"~Iver@" di sala 1966'an da h Rewane capdibe. Sala
1975'an "Kulilken <;iya" ku dr sala 1979'an da nav
wesanen Özgürlük Yolu (Riya Azadi) bi Tirkiya hel
bestan va hat capkmne, cara duwemin ji h Elman
yaye bajare Kolne hate wesandine. Disa h Rewane
grubek helbestvan, sale carek, beravoken helbestan
bi nave "Blhara Teze" diwesimn; helbesten Esker
ji te da hen ID, bi xwe ji berpirsiyarek ji we kovare
ye. Sanoya wi ye ewlin br nave "Smco Qiz3 Xwe
Drde Mer" komediyek e. Pistra bi nave "lIeyf"
tiyatroyek h ser pirsa jmen Kurd mvisiye. Cawa
xwendevan ji bas dizamn sanoya "Mem uZin" ji
ruviskare me ye dilovan ü jirhati pey xebatek dür ~
dIrej ruvisiye u ew pntuk jr aliye capxana Roja Nu
h bajare Stockholme hatiye capkmne, Ew sano jl ali-

53

• A. KOf;ER,

;
.\

,

Ev helbesta Eskere Boyik jt züva h ser zimane ge
lek Kurda neo Malbavane Esker ji desta Entaba ali
ye Qerekosö barkinne, cüne bmtara Ciyayö Elegeze,
gundeki kavil büyi tev Kurden Ezdi yen ji ber deste
Rome revi avakmne u h wrra cih büne. Dema $ere
cihane ya duwemin, bave mviskare heja ji wek we-

I

lathezendm dice eskeriye. Wan caxan ango dr sala
·1941 'an da h gunde Qundexsaze bi qeriniyek ner
mik ew ji dayika xwe dibe. JI ber ku bave wi h es
keriye ye, nave wi datinm ESKER. Dibe ku ew kese
nav le dani, we deme nezanibüye, wexta ew kunk
meZIDbibe, bi rasti br dil ü can, br qelem ü rama
nen xwe va we bibe eskerek dilpola, bona Kurdista
ne. BI gotmek dm ew iro büye eskere Azadiya
Kurdistane. Be guman ew dr ware huner Ucanda Kur
dan da ew eskerek dilsoz e.

Ew dr wan serten ser a dixwine. Le tu caran ji
jl gunde xwe jt civat Udiwanen kaI ü piranji durna
keve. Lema zirnans wi zimanek sade ü delal e. Ew
nuha LI Enstitutuya I aningeha Aboriye serkare pa
re ye. Xebata wi yen ilmi ji gelek in.

"Ez zamm Kurdlstane {:ebe,
Azayi beytsqe we be,
Eätleyi titsqs we be,
Ez ~amm Kuräistsne {:ebe.
Tave qeJema we be,
.(:ave .aJeme Je be,
Ez zstum Kurdlstane {:ebe.
Lawe Kurd egite we be,
Iro be, yane Slbe be,
Ez zsnun Kurdlstane {:ebe!"

A. •

ES-KERE BOYIK

50 SALiYA XORTEKi NIViSKAR:

I
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Niviskare heja, her usa aliye xebatkaran, karker
o cotkaran digre. BI peyvek dm, baweriya wi bi wana
heye. JI ber jiyan u ramanen wi, ew her tim opti
mist e. Baweriya wi her tim heye ku rojek be Kur
distau we azad bibe. Ew rojan ji ne ewqas dür m
Xorteki 50 saliye. Ew wek xorteki nu jl de§ta Enta
ba Qerekose hati, dll u cane wi dlplrplte, dl cida na
sekme. ]1 qelema wi, ronahiya ague Zerdu§t belav
dlbe. Ciwanen welat hl§yar dlke. Dl ve kare glran
bGha gor §ert u §lrOten vi \=axeme me§andme da em
her serketma wi daxwaz dlkm.

"Zozsn a ciyaven gezi ttun dikm,
Gazi nun dtk« 11pale ew gund,
Berx a berodan gazi mrn äikm,
Gazi mm dtke xezala fe/eng. "

Bele hemü Kurd, hemü sau, hemü mviskar mka
nn wek Esker ewi evine, ewi bengitiye ewqas xwes
o br usuleke edebi binme ser zirnan, bmvism.

Esker sahxdanen Kurdi di ruvisaren xwe, dt xe
berdanen xwe da gelek bas ü dr cida dide xebate.
Ustayek usaye ku caxe menv helbesten wi dixwine,
qey beji bl rasti dest ü zozanen Kurdistane dayi, pi
ye te h ser erde welat ü hewaye temiz 0 xwes te nji
dev ü poze te dibm. .

•

"Her teyredek heJanaxwe tuzdike,
Ets ezmana, dor bere xwe tuzdtk»,
Her xezalek ciy« banye xwe luzdike,
Stara xwe, sikevt» xwe htzdtke,
Her metik zlmane xwe tuzäike,
Dmyeye a welate xwe tuzdike,
]I re pqas ez rezi me dlle'mut
Wede dIven
Ev dtlsji Kutdtstene tuzdtke. "

Boyik
pes caven xweri
devanan.Jlbona
Azadiya welat
dile wi her tim
kele-kel e. Ew
asiqe tebiyete
ye." Dibe ku
xwendevan pirs
km, kijan Kurd
uha nine? Rast
e, hemü Kurd
usan tn. Dixwa

zm em rezen jerin carek disa bixwimn.

.,

. Nivisaren Eskere Boyik bi tertib u sikil ne kevn
e, jl qaliben qedim yen helbestvanen Kurd ew xwe
xilas kiriye. U menv mkare beje ku ji xwe ra re
ü recek nü vekiriye an ji ekolek peydakiriye. Le bi
gisti ew ji rez ü tertiba kevn ye helbestan xwe dür
xistiye, ]1 aliye naveroken mvisaren Esker, menv
dikare beje pe§iye rustunanperweri ye .. Kurden me
yen Soveyetan dijin, xwe h xeribiye dihesibirun. BI
hesreta welat dtle wana Plrti-Plrti dlbe. Her tIm ali
ye <;iyaye Aglei dmhenn u axinen kur dlki§irun. Es
kere Boyik ji tu qey beji bUye nimayendeyen wana,
her wext ~em n kani, de§t u zozan, 9iya u baniyen
Kurdlstane dl mvisaren xwe da bl awaki edebi dlde·
54

JI ALiYt HUNERMENDm

xwe b: usuleke edebi dixermline Unerrmk Uxwesik
peyb; .' rezdike. B! gor mm ew xeyseta hane di gun
de xwe, di nav jiyana tev tebiyete da hildaye. Ewi
bt welatperweriya xwe ye bebmi va pecandiye, ki
riye navhev, usa hhev kiriye ku hunermendek be
hempa derketiye hole.

Pirtüka Boyik ya nü: "LICiya"

ye sanogeriya BOTAN h Elmanyaye havina cüyi hate
nisandan, Ve payizde ji ev sano gelek ciyen Avru
paye we be leyistme ..

Eskere Boyik ji aliye exlaqe, ji aliye peyvendiyan
geJek dilovan e. Pir dilrehm u tu caran ji qüre nine.
Menv dikare beje zar heye Je zirnane wi tunneye.
Gor nav ü denge wi, gor serten.ku em Kurd te da
dijin, menvek uha ditm bi rasti ji zehmet e. Ev xey
seta bas dt nivasaren wi da ji diyar e. Ew tu caran
bih~tengi, tund ü tuji belav nake. Her tim gotmen
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\

•Rezazi u nücevanen DENG, Sedat Karakas

Inez wegeriyam, kare mine taybe
ti hebO. JI ber ve cüm.

Dixwazun h ser raperina Kurdrs
tana traqö cend trstan bejlm. Ev
raperina gel bO, ne ye partiyek an
ji räxistmek bO. Hi<; parti an ji re
xrstm reberiya ve raperinä nekm
bO. Ev röxrstm jl ciya hatm daketm
nav gel. LI Kurdrstana lraqä da pir
cahs hebO. Yani wana ji hukumet
ra kar drkmn. Ew ji dl ve raperinä

\

Ev cenäe« e hün 11
Kurdistene Iraqe bim. JI bo r;/ Mn
cun Kurdisten« Iraqe ü /1 Wlf rew$r;awan e? _

00 Ev cara duwemin e, ku ez dr
crm kurdrstana lraqä, dl nav se
mehan da. Cara yekemin meha
7'a bu; rmn 11Rewandrz, Diyana,
Ranya 0 $eqlawa 4 program <;13-
kinn. Lä cara duwem, ku ev sö roj

___ Beri her tisti Kek Reza
zi, tn xer hati. Kerema xwe dlkari
11 ser jiyana xwe, tn kurti jl bo

r xwenäevenen me ra hin ustenbeji? .. _

! _J [J Gelek spas jl bo hevpeyivine.
Bibonn jl bo Kurmanciya mm.

L Ez dl sala 1955'an da 11Kurdrs-
tana lran bajare Senendej an.ji SI
ne hanme dme. Pas xwendma
eWII, cürn be~e na-
vendi, rnm diplom
glrt bürn mamoste .
. Pasä rewseke nu 11
Kurcrstana iran 913-
bü. $ah revi ü suna
wi Humeyni hat. Ez
ji ketim hepsö. Pas
hepsä bürn pes
merge ü cüm ciya.
6 salan I1 ciyan
mam ü pa~e cüm
Ewropa, 1Igel jm ü
se zaroken xwe Ii
Swed drmirum.

Dema pesmerqe
tiye bl Komela ra
bürn. Komela sazu
maneke Marksisti
bü 0 serokä ve ji
Abdullah Murtedi
bü, Komela pasä bl
cend rexrsnnen lra
ni va dan 0 standm
c;:eklr 0 ewana bl
hevra partiya :ko
munist gekmn.

anda Kurdi plr· dewlemend e""
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rov rukare gor xwesteka dlle' xwe
xebat bike. JI bo ve tl~te imkanat
tune. LI hernü ciyan re " me hati
bü glrtm. Ez ji necar bOm, ku we
nrn Ewropa. COm Ewropa 0 ruhä
ji c;:endsal m hwrr Im.

Mm h gelek welatan da; wek
Ameriqa, ~ovyet, welatän Ewropa
o welatän.lskandmav.proqraman
cäktr. 01 rojen newrozan da, dl bi- .
ranina Komara Kurdrstanä 0 her
weki yän dm da besdar bOm. Ge
lek räxistm 0 partiyän Kurd, ku bo
na munasebeteke sevan c;:edlklnn,
ez besdariya wan ji bOm.

Hetani rnha dikanrn bejlm nözr
ki 30 kaseten mm derketlne. Mm
dl xebata xwe ya Ewropa da en
damä tu parti 0 räxisnn nebOm. Le
betui nezlki Yekrti NI~tlman 0 Ko
mela iran bOm. Ev herdu rexlstln
jl bere da ji dosten mln bOm. Mm
dl programen wan da ge lek caran
be~dari kir. PI~te ve ji programen
Federasyon 0 programen KOM
KAR " Elmanya Federal be~dar
bOm. Mm bl xwe " Elmanya kase-
tek c;:eklr. PI~te va kaseta h Ame
riqa " gel Kak Rlzgar Xo~nav
kaseteke dlne geklr. Kasete dawi
ku mln bl alikariya KOMKAR'e c;:e
klriye, bl nave "Be piroz be" ye,
te da stranen zarave Kurmanci 0

... her weha folklori ji heye. Nlha ji

Dlkari 11 ser xebata
xwe ya edebi 0 muziqi jl me rabahs blki? _

DOMIn, dl sala 1967-68, beri ku
soresa Kurdistana Iraq be skan
sm, dest bl xebata xwe kir. BOm
stranbö]. Le ewqas ne bl nav 0
deng bOm. Du kasetän mm der
ket. Yek jl wan sala.1974, ya dm
ji dl navbera 1974-75'an da der
((0. Ew herdu kaset mm dan nas
kinne. Navä kaseta eWII: "Ay cen
dem xwes drve" (Ey te ciqas hez
dtkim). PI~h~ve mm dest pä kir 0
c;:end kaseten dm ji 'c;:eklr.

01Kurdistana irane da re nedan
ku ez henm radyo 0 strana bejlm.
Ev t(~t jl bo mm qedexe bü. Le rnm
xebata xwe her domand. Hetta re
jima xwinxwar ya $ahe irane hrl
we~a. La pl~te hllwe~andlna
rejima $ah, ez ketlme hepse:
Meslega mm mamosteti bO. La
mlxabln mm ntkari jl hefteyeki plr
tlr h ser kare xwe blmintm. Ez
mecbOr bOm, ku blrevlm. Ez c;:end
salan h c;:iyanmam. D: v.an c;:end
salan da mm gelek stranen nt~tl
mani, evini 0 ~ore~geri c;:aklr. 01
zemane $ah da stranen mm yen .S··
nl~tlmani ji hebOn. JI ber navero- .
ken van stranan, jl mtn ra gelek
problem c;:ädlbOn. PI~te ve ez ha-·
tim Ewropa. Clma hatlm JI ber ku

.. mm' dit 11Kurdistan 0 " ((iyan ffil-

Kurdistana ·Qr.kiyecüne der welat
o xebata wana 11 ser kare kulturi
gelek bl hez e. 01 rasti da Kurd,
I1 der welat bl Kurmancan hatiye
naskmn 0 heqä wane ji. JI ber ku
kare kulturi Ii ser mlle wan bOye:
Stran, govend, nlvisih, belavkinna
prrtük 0 hwd. Ez gelek hävidar Im,
-e« kar 0 xebat ku Ii der welat pök
te, her crqas kämasi ji te da hebm,
ber b: pös gaven xurt bavö]e. LI
der welat gelek ruviskarän 0 hu
nerrnenden me hene. Gerek bl
rasti yekitiyeke hu.nermendan ((e
.be. Weki yekrtiya ruviskaran ((e
bOye, ku bikanbm xebat CItekosi
na xwe ber bl pe~ bibm 0 bl ve
awayi xizmeta gele xwe bikm 0
rneseleyä Kurd 0 kultura Kurdi h
derweyi welat brdm naskmn.

iro 11Kurdlstane gelek problem
heye. Yek jl wan bekari ye. 'Eger
kar nebe, pere ji tune ye. Pere tu
ne be, blr((iti, nexwe~i ((ädlbe. PI
((ek be ji dlzi 0 hwd. heye. '$ore~
nlkare vana qontrol bike. 'JI ber ku,
rexlstmeki qehim tune ..

Xebata rexistmen
Kurd 11 derweyi welat 9awaye 0 91
tesirek datine 11 ser xebata azadi-'
ya gele Kurd 11 Kurdlstan?_

-0 [1.,Plr dur neytn. Gelek Kurd jl
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da besdar bOn. Oema ku Kurdis
tan kete deste xelk Clpesmerqan,
hukumet eri~ ani. 01 va eri~e da
bl heqiqet 100 hezar kes hat se
hid kmn.

Le dl ve raperine da gel, cend
trst bl dest xistm: Yek tl wan ew bO,
ku xelk itiraz kmn, 01 gel ve jl xwe
ra komite cäkmn, brnke cekmn,
süra cekmn, Le "plr rmxabm jl ber
ku, tecrubeya rexistman kern e Cl
rexrstmeki usa tuneye ku bikare
tamarruya gel kontrol brke, ew
destketlyan ji, jl dest cün. Raperi
na Cenübe lraqe ji tesir krr ser
Kurdistane. JI ber ku, ew serhu
dan mezhebi bO 0 Amerika Cl he
val ben den vi nedrxwastm rejimeki
mezhebi weki lranö, h lraqe ji we
re sazkmn, beramber örtsa Sad
dam be deng man.
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Rast e, ew kes bl tenä ve komkiri
ye. Le gerek ew, gund bl gund,
bajar Clbajer blgeriya, pir Clkalän
me prrskira Uorijinala tekste bnu
visiya. JI ber ku ew nesll ku iro em
rän wan 7-30 sall run, plraniya wan
Kurdi ji birkmna, asirnile büne. Le
pir u'kalen me ne usa run. Ger rm
rQVkarek dlke, gerek bl tenä ne
ke. Eger bdene ji bike, dlve.esle
wi peyda tnke. JI ber ku ev pirtük
belav bOye ü stanbejen me je isti
fade dikm, eareke dm ev tekstana
bl xeleti bl kar tirun.

Gerjl te ra pe$neyarek
were:kutn, ku plrfüken te dl nav
we$anen DENG'da Mn cepkmn,
tevra te we 9awe be? •
00 01 ve wari da problemek he
ye: Berö ve ez nca dikim, ger hün
bikann dl her hejmarek OENG da
teksta stranen Kurdi ku wegeran-'
dme Tirki, cap bikm. Disa gelek ci-

. rok, qotmen pel?iyan ü hwd. ~ene.
Gerek ew bän komkmn ü bän we
sandm.

Wenn mesela pirtükan... Mlxa
bin ev cend pirtüken ku mm heta
ruha belav kmye, bl zarave Sora
ni ü ti pe Erebi banne ruvisandm.
Le rnm putüka dawi, ku te da na-
. vön kurdi hene, her usa.bi Latini
ji gap dlklm. Hevale mm heye, ku '
dl ve war i da.alikariya mln bike.
Eger blkln Latini, jl bo we ji häsan
dlbe, da ku blkanbm wegerinin

, Kurmanei. Ez gelek kefxwel? dl
blm, ku hOn plrtOken mm 9ap bl
kin. Mln plrtClkek dm ji wegeran
diya Kurdi, "ser h4neren kevn. Ev
Ir ser dema kevlr e. Le mlxabm ev
ji. bl zarave Sorani ye. JI ber ve ji
hOn n)kann je istifade bikIn. Ger ev
ji were wegerandm, hinge hClndl-
"'~nn balitlr je istifade bJkm.
. Le mlxabln ev eudatiya diyalek
ta Kurdi gelek zirar dlde me. Ev
cudati gelek problem jl me ra ge
klriye. Heta hukumeta Kurdan 913-
nebe, ev problem naya. 9areser
kmn. Vane ire em mkann bejm,
zarave Kurmanci u Sorani blla bl
be yek. Gelek heval hebün, bl me
ra heoek dlklnn: Olgotm ev sora
ni 91ye? Huri bl Erebi dlpeyivin.. La. (

nan dizanm. Gerek bl alikariya wa
na va stranen me wenn komkmn.

Weki dm ez, endame Nlviskare
Kurd 11Swed Im. Min plrtukek be
lavklriye 11ser jiyana Bethoven. Ev
prrtOk jl aliye Roman Rolan hati
ye nlvisandln. BI Fansi M, mln ji
wegerande zmane Kurdi zarave
Sorani. PlrtOke'dln ji gerek dl nav
meheke derkeve. Ev ji h ser naven
Kurdi ye. Ev plrtuk nezlki 220-2~0
rOpel e. Min hemu naven Kurdi, jl
hemO pan;:en Kurdlstane komklri
ye. Mm her usa !ierhek ji daniye.
Mes.ela mln nlvisiye Zozan 91ye,
91nine. Ako 91ye'91 nine. Helin 91 '
ye QInine .... PIl?te ve mm helbes
tek ji jl bo nlmune aniye. Weki hel
best dlbeje: "Ewre re~ 0 tarillll'ser
kela zlnare MerdinellQeb: qeba
kewa kuzellLI evara dlxwine/rre 11
ser heline".

Mln h Diyarbeklr plrtukek dit. NI
zanlm ke wan tekstan komklriye.
Mlxabm plr xeleti ctl nav da Mye.

qe hemiya bl der e". Ev tekst xe
let e. Firat Baskale ji weki Baran
gotiye. La Anf usa nabeje. Gerek
hunermenden me siyar bin. Ev
staranön Kurdi ku hene, II ser wa
na bmkmn. LI Ttrkiyä gelek kes he
ne, ku Kurrnanci bas dizarun.
Henn jl wan pirskin. Kai u pirän

. rne plr In. Ewana teksten wan stra-

,
00 Ev kareke gelek xelet e. Ez
bas dizarurn, sereke wan hemO
stranbäjan 'Celal Güzelses bO.
Pistä ve izzet Altmmese, lbrahirn
Tatlises, KÜ9ük Emrah, Burhan
Qa9an, Mahmut Tuneer, Belkrs
Ak\ale ji dl ve re da rnesiyan Cl
stranän Kurdi kmn Tirki. Evkrrm
ne bl tenö karän wan bü. Her usa
'si~aseta dewleta Tlrk ji usa dix
wast.

Dewleta Tlrk· pera drresine, jl
wan ra imkanan gedlke Clbl her
awayi alikariya wan dike, ku ewa
na bikanbm stranön Kurdi bikm
Tirki ... Pirsek rnm jl wan stranbe
jan ra heye: JI ber 91stranen Kur- .
di dlklne Tlrki? Gelo folklora Kurdi
jar e?
. Le bl rasti folklora me, 9~mda,
me plr dewlemend e. DI her· nav-
913Kurdlstane da; weki Ruha, Oi
yarbeklr, MU!i, Se,rt 0 hwd. stran
o lawljen me plr·m. Oe wenn' ev
stranen ~u hatiye wegerandma
Tlrki, carek dln bl Kurdi blxwinln.
Da ku teksten stran 0 lawljen me
wlnda nebln' 0 nemlnn.

Mlxabm dl Tlrkiyp da gelek tek
sten stranen Kurdi 'Wlnda bOye. BI
li wana, gelek stranbejen Kurd
hene, ku tekste strana Kurdi xe
let dlxwinln. Nlmuneyek ev e: Anf
Clziri stranek dlbeje. "Were were
esmerellbo te gendlm keserella!il
qe bejna te me/ä~qe Mecnun bl
dere" ..Baran ji usa dlbeje: "We-,
re were esmenmllbo te xemgin
kedenmlla~lqe bejna te bOmllel?-

drxwazim kaseteke cöknn. ku aü
yeke wi bl Kurmanei, aliye ein ji bl
Sorani be.

Bere ku ez brenn Ewropaye,
rrnn bl zaravä Kurmanei rnzani
büm. Oema ku 90m Ewropa, mm
peyvendi bl hevalän Kurmane ra
geklr 0 bl ve awayi ji drkanm be
jrn zaravä Kurmanci ji dizarurn.

Heya wan menet: da
wt, 11Tlfkiye stranen Kurd! t»M
jeyi Ttrk! cuhsun gotm. Ntha hedi
hed! .dest pe klriye Kurdi ji stran
ten gotm. Bir ü baweriya te 11ser
ve yeke 9' ye? .
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ze cökmbü 0 14 hezar kes te da daye. Pewist e em netrrsm 0 xe-
besdar bObO, disa kemasiya wi ji bata xwe btbm pös. Ev gelek gl-
hebü, Gerek em,ehmiyetek rnezm ring e. Baweriya rnm ev e ku kare
bidm wan trstan. JI ber ku jl bo ser- we bas e. Ger ptcek ptrnr h ser kJ.JI-
. ketma wan programan, teknik üci- tura Kurdi kar brkin, hün drkarm
haz ge lek muhim m. nav gel da clhen xwexurtur brqr-

•
___ nn.

. Weki tu ji dizetu, ptr Meseleye drn ji heye: Kurd ne
$even Kurdi ku I1 Tlfkiye te gekl-' tene hKurdistana TlrJ<iyedljin. Her
nn. Ger jl te be xwesun, ku tu ji äi usa I1iran, Iraq, Suriye 0 Sovyetö
van seven da besäer tubl, bersi- ji hene. Hün dikann bl wan ra dan
.va te 9' dtbe? ü standman bas cötnkm. Tene ser
00 Ser seran Q ser cavan. Ez . zaravä Kurmanci xebat kmn ke
gelek hezmkim. Ne tene jl bo wan.. masiyek e. BI zarave Sorani jl pu
her weha jl bo alikariya Kurdan, trst hene. HOn dikann jl wan isti-
pösvebmna zman 0 kultura Kurdi, fade btkm 0 wana bidm naskrnn.
ez hertun amade me. . Weki dm ez gelek spasi we dl-

kim, ku we ve hevpeyivini bl rnrn
Gotuier: te ye dawi jl ra ~eklr ü imkan da, kuez bir Gba-

bo xwenaeweneo DENq hene? weriyen xwe bejlm. Hövidanm ku
em b: hev ra jl bo rneseleyä Kurd

[j0 Xebata DENG gelek bas e. 0 Kurdistan gelek nstsn bas
Weki DENG ku heta ruha belav Ab k. ge I In. •
büye, rmn herni bl basi ne xwen-
diye. La ez plr bas dizarurn, ku ew,
h EWropa ji belav dibe 0 pir ji dang

gava ku dan 0 standm gebO, me
zädetir hev 0 du naskir, wan he
valan ji ditm ku, inesele neousa ye.
Kurdi, ne bl tene zaravö Kurman
ci, Sorani 0 Zazaki ye. Mtrov ga
va ku wan zaravana fer dlbe,
dlbi,ne ku zman 0 edebiyata Kurdi
91qas dewlemend e.

Sala 90yi " der welat
$even pl$glfiye tn Kovara DENG
ra 98QU. Tu ji besäert wan seven
bOyi. Beri her tl$ti em spasi te.dl
km. Dittne te 11 ser wan seven Pl$- .
gtriye 9' bO? _

00 Ez tenä dl seva Berline da
bssdar bürn. LI gel mm rnarnosta
Rlzgar Xosnav, Evdda Moftiza
deü Demoqrat jl besdar bün. $e
veke prr xwes bü. Programek
gelek dewlernend bü. Mixabrn ne

. bl tenä seva DENG'e, her weha
sevän dm da ji kämasi prr in. CI I1
welat, 91h der welat ... Weki cihaz,
mikrofon 0 aliye tekniki., Mesela
KOMKAR ku h Koine seva Newro-

Rezazi 0 gruba xwe ät sevek Newroz'e da
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Da.ku bikanbe cihaneke wele
bibe ava,
dive her gel h ser biryara xwe
blji,
d,ve dl nav gelan de ..
ne axa, 0 ne ji xulam heblD,
dlve merov her jl bo merovbumi
xwe nzgar bl~ ..

Hevidar Im ku yen bindest
bikanbm,
tekosina xwe wisa bajon,
ku mafdari
h aliye wan bimine,
ku pirsiyara wan ya mafdar
bi bernafiyan
nebe birindar.
Ez di xevna xwe de cihaneke dibirum
ku re de gelek
Mi geleki bmhng neke,
jl bo xwe bilmd bike,
ku te de Mi kesen zordest
11 jar neminm,
ü ew gelen ku ire hhevnehatme
bl birati .tev ptj in.

Dibe ku bibe rast,
ku ew gotma h ser heft ciyan re

derbas bibe '
bigehe wan kesan
yen ku bona wan hate gotm,
wek metheloka kurdi
dlbeje.
Jr ber ve yeke ez helbesta xwe,
ve gotme disinim Diyarbekire:
Kurdistan de her biji,
ta ku zimane kurdi
were peyrvin, .
h ser diroka Kurd
were axaftm
ta ku Kurd stranen xwe bisuren
ü govenden xwe btksirun, .
Rabün-rümsnn 11adeten xwe

blparezm.

"Sege har
dikare cel rojan biji"

,
Hans-Herbert Dreiske(*)

Zirnane
ku tu dtbihizi, ,
zimane Kurdan e,

''.zlmall,e jt Merri ü Zin e

Gellek ji me dijin di n~ariye de,
bemafi, bemafiyen dijwar
dt Kurdtstana me ya c;arparC;eklri de
It gele me bu u h wi
hej ji dtbe.
Le em c;ak dtzanm:

Hej denge rnüzike .
di guhe mm de ye,.
Hej ez dibihisim
c;awa .Sükrü pisti govende
h ser xanne
-Mer ü mer,
jm 11jin
tev rürusnbün
bi serbilmdi got:
tu dtbini,
ev e tun"
ev m stran 11govenden
gele ffim.,

Raste-nd, le xem
merovan bala xwe berdidan
ser rüye rnm.
Be vekisin
bala xwe didan nun gisan,
taw nedan mm .
bikanbim bisteke
xwe bibirum biyani.
Necaran
malen xwe bt nun dimrnandm.:
dewlemendiya
hisen xwe yen xwezayi,
sabüna xwe u
hevalbendiya xwe,
Mezmttrin dewlemendiya wan
. -wek h her dere cihane, h ba necaran
gellek zaroken rüken bün.

ku pe ava '"r uagtrti
pe~ke~: ~ kmn,

'AMEDARE~

LI derveyi suran
mm xwe digrrt It denge
bilür 0 defan.
Niskave rmn xwe dit
dt nav sadimaniyeke de.·
LI ser banen pehn
yen xaniyan
jinan bala xwe dtdan
govenda meran.
Bere blflqi
bl tirejen roje
ew tasa Oll

Bmna Meyiteki,
Mina jr filmeka
yilmaz Güney
dikisiya wek semakö
di nav kolanan re,
di ber Mizgefta Mezm re
ü Karwansarayen kevn re.
Meren berketi u bejmzrrav
-br dor- '
dikisandin ew meyite pecandi.

"Mevan cejna
mazüban e"

Wek ruha bercav e
ev bajar
ye ku bere br nave Amed,
pa~e bt nave Kara Amid,
Ameda Res hate bmavkinn.
Ew bajare bi reskeviran surkrri
~ bi girtigehek ursdar.
LI Wir ü h saxa Diele
rete bayeki taybeti, .
ü dr nav merovan de
:hej tete naskinn:

Ev bü demeke dlrej e
h gel xwe digerinrm.
we helbesta xwe ya nenivisi.
ya ku hergiz dixwaze were mvisin
fi wek nameyeke were sandin.
JI ber ve yeke dixwazun ire
we ~rejlm ser pehkan
u bisirum ji hevalen Diyarbekire re

(*) Nlviskare ve helbeste bl xwe Alman e. JI lO'i zedetJr plrtOkenwi ye helbestan heye. BI xwe mha h Düsseldorfe dlji. Ev
helbesta dl sala 1989'an da h Düsseldorfe bl 5 zmana (Almalii, Kurdi. Tlrki, Erebi (i Fansi) hatiye ~apklfln.
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Ü meydana wan qehremanen pista.
§eva res diskandm
U hävi di ,dlle sehidan da dieandin
~l bmhönm ...
Gelo ~l dimen e...?! I

LI "Geliye Baze"
LI pala "Metine" serbilmd
Qesapxana mirova ye
Miroven be guneh
Roja he~re ye ...
Ne~in bmhönm
~av bawer nakm

I Geli.pir e ji l~n mirovan
Miroven evindar
Evindaren.~Iti ft azadiye..
BI jehr ü agiri'yen kmn reju
Bekes ü xwudan, ..
Be hawar ü deng \
Kom kom keftma. qiz 11xorten ~eng.
Na ... Na, daye '
Ne sopa Cengiz Hulagu ye...
Ne härisa Hitler 11Mussoloni ye ...!
Fermana Kurdan e ...
Heri~a hoven Bexda neo
Welate mm, welate civan'
Kinne dozex
Her deri dici sotm ü kelex
LI suna behna sosm u gula
Behna sotm ü jehrä 11mmne je difirit
Kevrän ciya
Ü quctken geliya
Bo me digrin ...
Dikm sin
U hesta ji uwijdana ciharie
Nabvitin udl xewa kiro~ka da mvistiye
Veca daye: .
Me soz ü ahd 11peyman e
Ern Ie venabm
Liliya tIfenga, me sar nabit
Kuloxken §ehida dIkm ~per
DI PI~t wan da dlkme ~er
Dlbm' brusk... .
Dlbm lesar ...
Helmeten piroz em dlbimn
Ruye diroka mirova
Jl d11u hoven cerxa 20'e'
oe paqljkeyn

~awa hatim ü mm, Cldit...?! .
Hindi ez tem tl pengaven giran davem
U 11ser gupitka ciyayen bilmd dirimm
Temase dikim ..J
Guh ~bdlmL!?
Ne cotyar e, ne sivan e,
Ne giriya zarokan teL
Ne dengä CUClk ü kewan
LI her dere dmhänm
. KavIl 11werani ..
Zevi.sotine
Zarok 11jm jehr kmne...
Dmya tari ye, hemi dukel e
Ü kumtän bihnd duman girtme...
Senfoni ye ..
FIr tirs 11sam guhen mm ker kmn
~l)veri mm ev dimene
Hemü ditm, le be~a ji '
Me~ke mm ev bawer .nedikmn.:
LI her deri denge hova ye ..
~IP C1pxwina zaroken sevi
JI bin ninoken wan dibarit . '
Gelo ev c~ye ...?
~I ferman e...!
~I bikim, kive bienn ..?

, Kesi nabirum .
DICIm "Halepce"
Bajare ~rin ..!
Zarok t1 jman pek ve qirkmn
Cade u kolan piri kelek in. ..
Dayik ketme
Zarok 11 rex in...
Ev xwince gulen taze biskevm ...
LI suna memke dayika iwe ...
Jehre dlIDljm...!
Bajare mm ...!
'!HirO§ima KurcbStane" ...
Evbü
Diyariya f~ista bo zaroken te
LI cejna Newroze, 11sere sale...?!
Dayika mm ...
Guh blde mm,
Neke gtri ...
Neke ~in tl nelorine ...
DIle mme soti nesotine...
Raweste, da bo te hejlID:
Jl "Halepee".zlVlrim herev
"Garew Metina"... '
Ciben rojen grran

60

,
Dayika·mm
Ber peket mm giredayi bün.
Cantrka nun fisek 11nan bü
TIfIng 11bir ü bawer 11mm heval bün
Mm diviya 11sinor derbas bibim
Ciya ü newalan bibmm
Singe seva res biqelesimm
Weki cara!
LI her we rIzde
LI ber wi beri:
Arpiciya mm h ser mlle nun bit
Xevnät res yen neyara birevimm
Ü deme helamete mmnä bibirhinm
Ü bI.dlle' pue hävi
Bikevime geli ü serfiraz bäm
U te bibimm ku:
LI nive ~ve
LI gurmina denge arpiciya mm
Tu ji xewe rabüyay~ ,
LI her deriye kohka me! ..
Qesten te ser evras vegirtme
U ~ave te 11reka mm e...
Diyariya nun..:
Bo te dayä..
Mizginiya serketma pesmergan e ...
LI ser re~ken hov ü xwinxwar.
~ pängava pe~ mm ve tey.
Ü tu tifmga mm maci diki
Ez ji herdu destän te yen pir dilovani
Ter maei dikim, didime ser serä xwe.
Belä, disa ev roja ji
Her nun diviya weki cara
Ezoomewe ...!!
'Welti rojen Kani Masi

. Tl Dera Luk'e
UKeredax
Ü Drnok .
Q ~ram~u
U Zavitew
.Ü ~waqurke ... .
BI tiHliya ke~ u xorten gunde me;vula h pe~iya me brre~imn
U jl xo~a da gezgIriyok .
Blkeve gewriya dayika, .
Zaroken gundi ...
BI deng 11awazen pu ~irin·tl bl srruda:
"Wa hahn ~rgeyen me!"
Pe~waziya me blkm ...?!!
_WeJL Hey ho ...?!

I '

NAMA PE~MERGEYEK BQ DAYiKA XWE
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"(Hek)
,_ Du re~i giya, 11 PI~t ~iya

(Por, kezi)
• ~eve pepuk e, raje buk e

(Ster)
. • Ape mme lmgeki, ho dlke ga
raneki

(Mirkut)
• Kiske sonk, tlji murik)
, , (Hmar)
• Qesra ~u~ti,du feqi te da 'n1m~ti

. (Guz)
Berevkar: 'Xezal Sasuni'

_ Qesra spi, be deri

• Ser h hundir e, bin 11 erd e
\ (Bumar)

• Gaye zexel, 11pas male mexel
(Kundir)

• Du mare res, du gule ges
(:'av u btrü)

• Tasek rnast, 11meydanek rast
(Hiv)

_ Dl~nn nevale,. te qijina mare
(Av) ,

? ? ? TI$TENOK ? ? ? ?

Bibe cem melle, bira je ra ruvis
tek <;eke.

Dayka Huro radibe, Huro ji hil
dide ü dice cem meIle. MeIle ji
Huro ra ruvisteki dimvise 11dibe:

- Ve mVl~te bibe, dayne bm
balgiye Huro. Ew Mi xwe da
namize.

Dayka Huro, ruvl~te luldide ü

dibe bin balgiye Huro da bi ci di
·ke.

Sibe dibe, dayik br lez te cem
Huro 11·je drpirse:
- Lawo, Huro, nrvista meIle h

te hat yan na?
Huro ruhe:
.:_ Daye nun isev .xwe da ne

mist.
Dayik ~a dibe. Le 'Hura carek

dm dibeje: .
- Mm isev xwe da miz nekir,

le icar ji xwe da riye ..

Lawe male meZlll bl1bfi. Ew Mi
15-16 sali bl1. Nave wi Huro M.
Dayka Huro plr ber xwe dlket ..

Jl ber ku Huro hin dl lllvine xwe
da miz dlkIr ...

Dayka Huro ye belengaz, bl dev '
fi dore xwe dl§ewere, dlplrse,
dlbe:

- Gelo ez <;awablkIrn, ku Hu
roye mm xwe da nemize.·
Cinare we dlbejm:

• Nlvl§ta lIuro

Y: Timur-Ajtrl

. .
- Qe bavo! Tu rmri, ez ji sina

te dikim ...

v.jexte bederan, bav'ü qure xwe
tev dicme zeviye bo emine. Di ze
viye da gelek dixebitm. Dema niv
ro, ji wan ra nane palan timn.
Herdu ji pIr xebitine 0 pir ji birci
büne. Kelendiye xwe datinm 0 di
cm navroje bixwm. Menk nan ve
dike, dmhere ji wan ra devsewiti
sandme. Cara pesin menk pariki
ledixe, Deve wi disewite, Pariye
xwe hangava qurt dike ... Le qurt
kmneke usa ... Cigera wi disevi
te, soreve drbe .. ,

LaWI~ bave xwe dibine ü je
dipirse:
.--: Bavo Cflbü? Cima wusa diki?
Bav dibe:
- Qe, zef sar bü, loma usa

dikim..
Ve care lawik pariyeki mezm

cedike ü dixwe. Deve lawik usa
disewite, hesir jl cava te. Ve care
ji bav je dipirse:

- Lao, <;1 bü? Cima digrri?
Lawik dibe:

.~ina te .•.

PE·KENi..,·PEKENi ... PEKENi

Yek ji esker te. Je dtpirsm: "Tu
hini zrnane Trrki büyi?"
"Bele" dibe, "ez Tirki hemü

hinbüme.' ,
BI sev jma wi je ra dibeje: "Tu

Tirki hemü dizani?'
."Bele' dibe, "ez zarum."
Juuk je drpirse:>.
- Nave me§e. ~l ye?
M~nk dlbe: "Ez tl~te wusa pl-'

<;uk hin nebume.'·
Jmlk cardm dlbe: "Nave deve

<;1ye?"
Menk dlbe: "Tu ji ya tl~t~ PI

<;fikdipmi. yanji{l~te mezm. Ez
nave tt§te wusa mezm ji mzarum. "
Jma wi icar dlbe: ,"nave gu <;1

yeF'
Menk dlsekme, dlsekme 0 dl

be: "Welle h ser Zlmane tp.lll e,
le ez 'ntkanm blqehbimm;"

:\Iehmed Zero-~~'mus ;ieyhan
Diyarbekir

• Ser zunane nun

Zilarnek ji esker te gunde xwe.
Kar ü sinete wi dr gund da tene xe
. berdana zmane Tirki dibe. Dibe:
"rmn Kurmanci jr bir kiriye."
Seveki cendirme davejm ser

gund. Di gund da kesek ln Tirki
ruzane. Gundi drein mala zilam G
jijma wi ra diben: "Me~e te bira
be, br wan cendirman ra Tirki xe
berde."
Junk rnere .xwe radike G dibe:

. 'Te bi rne ra bi roj Iflfki xeber di
, da, de rabe.waye esker hatme, bi
wan ra ji xeberde.". .
Merik dibe, "qiza kere, we se

va tari ez kanm Tirki xeber
• bidim?".

• Tirklya §eve
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• Heft tas di taseki da
/ .(Pivaz)

• Re§ e, re§ e, ne bizm e
Kiftan c;edlke, c;ljm e

(KeZlk)

• Qaslme qün xar
Cü sere l~te
Lat ani xar

(GQzan)

• Ceniya kurtisi
Ber deri reqisi

(ZiPlk)

,

•

• Cüme newaleki
Nale nala birindareki

(Bmr)'

.. Ser refikä, dide defikä
(C"a) ,

• Süwara, dan ser mala
(StQne konan)

• Bemk, bemk §e§bemk
, Yek dank, dll;kodik

(Terazu}

'. Qiz ü viz
Cü 'bajare Evdileziz
Hat weki qiz

(Name)

'. ~iranok h daranok
Daranok h caranok
Caranok h reket
Qizvizok h .dore ket '

(Xwediye ttri, Jeu 9awa II
'kera xwe dike, me~ bt dore
dikevin) ,

N

I.

•?

• Hespe ~e, zmcir h pe
(Zebe~)

• Ser geli, bin geli
Qav ziqo, srmbäl zero

(Kewnqk, kergQ)

• Has-hasmci
Pasek rabü, donzde cmdi

(Mlri~k u c(JClke wi)

• Srva ter e, h guhör e
(Mer) r ,

• Glre gaküviyan e
märga horiyan e

(Spi)

• Sürka ser sultani
Me h orta hewsä dani
Xeriba pe zani
Xulama ji xwe ra ani

(Bak)

• Sikevta res
Tlji gaye bes

(Dev u dtran}

• Dest da bmi, dev vebi
(Meqes)

• Tit e, titmamit e
Nex§e hür e, ecemit e

(Pere)

• Hm jl hesm, hm ji bizm
Hm jl qoragayä mezm
Hemi tevda dibezm

(Gisin, duhel Q ga)

~ Hmgi tiliki, tIji xaniki
(MQm)

• T?

',," 62,·, '..'

., se melle bi sasikek
, (Sepi)

• Zeviya sin, mar 11 ser xism
(Esman)

• XI§t ü ml§t
Qtl 4 quncik rümst ·

(Gezi)

• se dikan 11ser hev In
Ya ewil parse, fli'o§e
Ya 'dudoya ar fITo~e
Ya siseya dar firos e

(Stnci]

• Giya dixwe bizm nine
Häka dike rmrisk nine
Kevir e, kevir nine

(KfJsi)

• _Buka mamoste
Ketiye serdesta
Ne ber dide ne pizdank

(Mirisk) ,
• Säniya ean, tIjl mirc an

(Etman u sterk)

• Garana mama
Girte cema
Sibe rabü
Yek nema

(Sterk)

• Hanikä-manikä
Flr§e derö kanikä
Re nade heywanekä

(Qe~a-Buz)

• Sed mal ~lkaki
Ser BIrnegaki

, (BInar)

•• •IT ???

? TI$TENOK ?
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..

26 - Tu btbelqttil

27 - Tu bl gura. ra blzüri!
28 - Tu bl go~te' canö xwe k.evi!
29 - Tu glle glleyi bit
30 - Tu xere jl canö xwe nebinil
31 - Tu heqe xwe bldi derzi ü dermana, bidi ber
serö xwel
,32 - Tu blgeri le jl derde xwe ra derman nebini!. ,
33 - Tu be keten heril
34 - Tu jl keda xwe nexwil
35 - Tu lezetö qet nebini!
36 - Tu derbe - der bi!
37 - Tu satrlcani bit
~8 - Tu [I heval 0 hoqrran blmini!
39 ":Top I,eketi!
40 - Urt ocaxa te brqelel
41 - Urt ocaxa te.tnce ber miratäl
42 - Waqiniya zaran h ber guhä te nekeve!
43 - Ware te qet he§in nebel
44 - Xanlyö bavö te tep bel
45 :.Xere jl te nebimml
46 - Xwede tu bendan bi destä te venekel
47 - Xweli h sere te bel
48 - .Xwe~ bi, tim 1I ber desta bi!
49 - Zuriyeta te biqete!

Berevkar: Cembeli

25 - Tofana ezmana 113 keUI

8 -Oma te ya xere nebe ,
9 - oxtra te ne ya xere bel
10 - Pari h deve te be, heslr h cavö te bel

, ,
11 - Per<;e rnezin guM te bel
12 - Pergala te belav bel
13 - Prznka pis dl cavö te da were!
14 - Piznka xerab le derketi!
15 - Roja te ya xwe c;:ave~bel
16 - Roja xwes nebini!
11- Roj h te nece aval
18 - Sere te bikeve erda resl
19 - SerE~te dl erda sar klml
20 - suara te tune bel
21 - $tuye te bl §ke!
22 - Stuxwar h ber deriyan birnlnll

~ .
23 - Stuye te dl bIO te da blminel,
24 - Tärbüna te roja eyde be, wi ji bixwi pe veresll

.
·5 - Nan biblnl dew nebini, dew biblni nan neblnll
6 - Nanö ceh ü dewö tlr~ bl dest neketi!
7 - Nalet h ~ire te bel

4 - Mirata te jl ~ilrikan ra bl~inel

1- Mejiye te dl <;ave te ra were!
,2 -Me~ bl nraqa te nekeve!
3 - MI'raz dl cava da brmlnet

N!FIR
(Beddua)
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Radimusim hivida, 10.
Mala gul Beyaze.

Nava gule spida, .10,
, . Mala gul Beyasä.

P'ida, p'Ida, .p'ada, 10,
Mala gul Beyaaä.

RadimUsim hlngorda, 10,
Mala gul Beyasä,

Nava gule sorda, 10,
Mala gul Beya~e,

Jor , da, jor . da, jor _ da, Io, Ma _ la gul Be _ ya _ ZEl.

Jorda, jorda, [orda, 10,
Mala gul Beyaze,

11

•

•

Her Wen.de .li, Wen

Eiere h' irye U JIl id u re ,
Her Wendel l, Wendel!.

P'arsuyf wi kirne hure,
Her Wende 11, Wendeli.

H'ircek teye nav tir~ika,
Her Wenden, Wendeli.

&efe h 'irye u semsika ,
Her Wendeli, Wendeil.

". A. GULE GUL BEYAZE

Hiin werne. werne.
Her Wendel i. Wendel'i.

Hün werne 'fewa h"irye,
Her Well~eli. Wendeli.

H'Ircek t.eye gelye k'ife,
Her Wendeli, Wendeli. •

lIer ,\\' endeli, Wendel! .
, Her Wendel i. Wende li.

Wen_ de _ li.! Her Wen.de..Fi.

H'rrcek teye nav mal ane ,
Her Wendeli, Wend~ll.

~ei'e h'irye ii be'ravane,
Her WendelI, Wendeli.

Her WendelI, Wendeli.
, Her' \\"endel i, V\' endeli.

'~I .. • '-'

" 3

iJ1111IJI}}fQIJ
Andante

,*# l~}j. ]' '" I J

HER \VENDELI
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Tayyar ROJSiN

ASLAN SOSVALDEMOKRATLARIN
DivARBAKIR'DAKi KÜLTÜR POLiTiKASINA

BiR ELE~TiRi

Günümüz teknolojisinden, olumlu ve olumsuz bütün yönleriyle en cok etkilenen sanat dah tiyatrodur. Bu gün
insanlar bir sürü yol tepip tiyatroya gitmektense, evde oturup televizyon izlemeyi tereih edeceklerdir süpheslz. Bu
kritik durumdan dolayt tiyatronun yasamast ve kendini idame ettirmesi acrsindan bu mesle~i icra eden sanatkarlar
ve kurumlar halkla bütünle§mek, bu mesleöi gereken en iyi sartlarda icra etmek zorundadrrlar.

Diyarbakir'da uzun bir suskunluk döneminden sonra ard arda iki tane yerlesik ve ödenekli tiyatro acildr. Bunlar
dan biri Devlet(in) Tiyatrosu, digeri de sosyaldemokrat ve en harbi demokrat baskan Turgut ATALAY'ln Sehir Tiyat
rosu'dur.

Devlet Tiyatrosu'ndan uzun uzadiya söz etmeye gerek yok. Devletin ve resmi ideolojinin sözcüsü olduqunu ve
asimilasyona yönelik sanat yaptlgml arnk bir ilkokul ögrencisi bile biliyor ...

Ya 'Aslan Sosyaldernokrat'Iann tiyatrosu?
I

Tiyatronun kurulus asarnalarma bakarsak bunu, bir secim vaadi ya da yerine getirilmesine mecbur klllnml§ bir
söz olarak de~erlendirebiliriz. "Size bir sehir tiyatrosu acacaqirn" sözünden hareketle bir sürü genci secirn calrsrna
lannda kullanan ATALAY, tiyatroya oyuncu almak icin agtl~1 sinavda söz verdi~i üzere bu gengleri (resmen-torpil-

, le) ise aldr. Ardmdan kurulan gencecik tiyatroyu ve bu geng insanlan (yas yetrnis, i§ bitmis denilen ve SHP'nin ku
rucu üyelerinden) Orhan ASENA ve takmuna teslim etti. Tiyatroya Diyarbakir'a hic bir faydasi dokunrnarrus, Kema
list ve Turanct Orhan ASENA'nln adi verildi.

Ülkemizde süren bir özgürlük kavqasr, bir zulüm tufaru ve bir SS Kararnamesi varken ve tüm bunlan, yani Kürt
halkrrun onurlu kavqasiru anlatan yüzlerce oyun varken, tutup da Kürt insaru ve Kürdistan'la alakasi olmayan "Atga-
11Kel Mahmut" adh oyunu tiyatroya premier oyunu olarak secrnek hangi zihniyetin i§iydi ne halk anlayabildi, ne be
lediye personeli, ne de tiyatro sanatcrlan.

Tiyatroya elverissiz bir sahnede, köhnernis pash kafalarla tutup da böyle bir oyunu oynamak ne tiyatroya, ne
de Diyarbakir halkina bir §ey kazandtrdt, Daha önce amatör-devrimci tiyatrolann iki oyunla kazandlrdlgl seyirci saYI
sina bir yilda ulasarnarnak her halde dusündurucü bir so ru niteligi kazanrnaktadtr,

91-92 sezonunun aglll§lm "Midas'm Kulaklan" adll oyunla yapan Sehir Tiyatrosu halktan ayru puaru aldi.
Devlet(in) Tiyatrosu 90 bin ki§iye oynarken, $ehir Tiyatrosu'nun 5 bin kisilik bir seyirciyi zorla bulrnasi düsündü

rücü degil mi saym ATALAY?
Sorun ne? Oyunculann bir YII boyunca tüm kisilik haklanndan mahrum olarak oyun oynamak zorunda buakil

malan rru, halkm biling düzeyi mi, oyun secirni mi?
Yine ayru pash kafalarca yapllan smav (oyunculan yeteneklerine ve düzene baglillklanna göre srruflara avurna

smavi) sonucunda sahneyi defalarca, izinsiz ve nankörce terketrnis, oyun oynarurken perdenin kapanrnasrna se
bep olrnus, (tiyatro sezonunda perdenin kapanrnasma sebep olan bir oyuneu dünya tiyatrolanndan tecrit edilir ve
bir daha hig bir tiyatroda görev alamaz) ama düzene son dereee bagll, oyunculuklan bile süpheti insanlar en üst
smiftara alrrurken: hakkiru arayan ve gegen bir sezon sonucunda $ehir Tiyatrosu'nun tüm yükünü omuzlannda tasi
yan sosyalist oyuncular diskalifiye edilerek en alt simflara almrmslardrr.

Sözfesrneli durumu hala devam etmekle birlikte, insanlann temel istemi tiyatro üzerinde oynanan cirkin oyunla-
nn bozulrnasi ve tiyatronun gergek kimligi olan Kürt kirnliqini kazanrnasidrr.

Belediye Baskaru Turgut ATALAY'a bir kac sorumuz olacak:
1. Sehir Tiyatrosu neden halka ulasarnadi diye hig dusündünüz mü?
2. Henüz klasik tiyatro fikri güden ve mesleqi yrllar önce birakrrus bir adama tiyatroyu her §eyiyle (oyun secici

lik, disiplin kurulu, yönetimde tek adamllk) teslim ederken halkm parasma, dahasi Kürt kültürüne hig mi aornadmu?
3. Oyunculan bir ylldan beri siqortasiz, sosyal güvencesiz ve sizin maasiruzm % 1"5'i tutannda komik bir maas

la cahstmrken, ismine tiyatro acrlrnasi serefine erisrnis Orhan ASENA'ya hem rnaas hem de telit ücreti ödemeniz fa
sizan ve i§gi dü§manllglnm yarunda, kültür ve sanat politikaruzi acrkca ifade etmiyor mu?

Sn. ATALAY; $ehir Tiyatrosu bu yönetim ve yönetmen kadrosuyla cok yakmda cökecektr, bundan emin olunuz.
Ve bunun tek sorumlusu da slz olacaksiruz.
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