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Kürt basml üzerinde baskllarm alabildigince yogun oldugu, hergün bir gazete ve derginin taplatlldlgl, sarumlulan
hakkmdayütylllan bulan hapis veml/yarlan a§an para cezalarmmverildigi günümüzde, bir dergi veyagazeteyi 9/kanp
okurlara ula§tlfmanm zorfuklan hakkmdayeteri kadar fikir veriyor. Bu anlamda dergimizde bu basklfardanyeteri kadar
nasibini ald/, almaya da devam ediyor. Dagltlm kanusunun hala önümüzde ciddi bir.engel te§kil eftigi bilinmektedir. Bu
anlamdadergimizin daha geni~ akur kitlesine ula$abilmesi i9in tüm okurlanmlza ciddi göre vIer dü§üyor. Gevletin
dergimize v~,genelde Kürt basmma yönelik baskllarmm bo§a 91kanlmasl ifin okurlanmlzl daha duyar" dav
ranmaya fagmyoruz.

Gelecek saytmlzda bulu§mak dilegiyle... •

*****

Bu saYlmlzm,o/ay/arve görü§/er bölümünde yazaramlzMehmet ~ahln "1993'ün Kürdlstan PanoramasI" ba$ltkll
yazlslyla sizIere '93 ymnm Kürdistan panoramlsml sunuyor. M. $ahin, 1993 y1lmmMart aymdagerfekle§tirilen ate§kes
ve PSK-PKKProtokolü'nden bugüne kadar olan geli§meleri eIeaflyor. Bu süre igerisinde devletin Kürdistan'da gerfek
le§tirdigi katliamlan vebölgedesürdürdügü kirli sava~mbllsncosunu ortaya koyuyor.

. Yineolaylar ve görü$ler bö/ümünde PSKOetegasyonunun Brükset Konferansl'na Sundugu, "Türk Yönetimi So
runun Bafllf/, Demokratik VBAdll Bir ~Bkilde ~özümüne Aflk Otdujjunu Ortaya Koymalldlr" ba§llkll metin yerall
yor. Bilindigi gibi 12-13 Mart 1994 tarihleri arasmda Belfika'nm ba§kenti Brüksel'de düzenlenen tllustsrsms; Kuzey
Kürdistan Konterensrne, Kürdisfan Sosya/ist Partisi (PSK) de bir delegasyonfakatlldl ve konferansa bir metin sundu.
Kürt sorununun siyasal fözümü konusunda tsttismeenn yeniden yogunla$tIUl bugünlerde, bu metnin äe,sorunun da
ha sagllkfl tartl$l/masl af/smdan önemi olaeagl ku§kusuzdur. Metnin tsmsmtm gerek iligili fevrelerin ve gerekse siz
okuttsnmum dikkatine sunuyoruz. .

Bu bölümde aynea "Aydmllk'm Kürt kabusu ve uyantk askerin hezeyanlafl" ba§llkll yazlsfY/ayszsntmz liya. La
fin, AydmlJkGaz.etesi'ninKürt sorunu konusundaki yaympolitikasmm i9yüzünüsergiliyor.

A/alllfma-lnceleme-Belge bölümünde ise olduk9ailgi gekiciyaplar yeralmaktadlf.
Bu bö/ümün birinei ysnst, Kürdistan Genflliginin So/unla", Orgütlenmesi Egiliml lle ilgm. Bu yazlYlyazarlan

muden ~. Plran kaleme aldl. GerekKürdistan 'da ve gereksemetropollerde ya§ayanKürt genfliginin sonmtsnm ve bu
sorunlar kar§/smda izlenmesi gereken 9özümyollannm ölJerildJgibu yazmm özelliklegen9 okunenme tarafmdan ilgiy-
te okunacaglnJdü§ünüyoruz. '

Bu bölümün ikinci yene! ise, "Kürdistan U/usal KurluluJ Mücade/eslnde Bastntn Rolüu ba§llgtylayazarlanmlz
dan lIyas Irten 'e ait. 22 Nisan 1898'de 91kanv~ ilk Kürt gazetesiolan Kürdistan 'dan bugüne kadar flkan' Kürt yaymlan
nm özetle verildigi yazmm sonu9 bölümünde Irten §u saflrlara yer veriyor: "Kürt basml bugün hala özgür olmayan ko
§ullarda, Türk devJetininzorballklarma gögüs gererek yaymm/ sürdürüyor. Fakat, onun özgür Kürdistan'da tamamen
özgür kO$ullardaflkacagl günler uzak degil" diyor. Aynen katlflyoruz. Kürt basmm özgürce yaym yapabilecegi günler
yakmd/f.

Yinebu bölümde Serdar Flfat'm "Uluslararasl Politika' adll ara§t/fma dergisinin, 2. YII, 3. saYlsmda,iran islam
Cumhurlyeti'nin siyasal yap,s,m E!nlatanderli topfu bir ara§tlfmasl yaymlandl. Serdar Flfat'm Kürtge kalemealdlg/ ara§
tlfmanm gevirisini, okurlanmlZln Iran'daki siyasi yapl hakkmdakibilgilerine katklda bulunmak amaclylayaymlwaruz. I

Bu bölümün son yazlSlnJise, yazanmlz Azad Yllmaz'm "Oünyada Memur Sendikaclllgl" ba~llkflyazlsl alu§turu
yor, Sendikal mücadele tarihinin özetlendigi vememur sendikaclhgl kanusunda bir madelin önerildigi bu yazlY/ ilgiyle
akuyacagmlzainamyaruz.

Sunu
DENG'in27. saYlsmdasiz/er/ebulu~manmsevinciy/emerhaba...
Dev/etin Kürt ha/kmakar§1sürdürdügü kir/i sava~tüm hlzfY/adevam ediyor. 0, bir tarattan Kürdistan'da sap/andl

gl famurdan pkmanm yollanm ararken diger taraftan da, Newroz veyere/ sefimleri bahaneederekbö/gedeaskeriYlgl-
nakyapmaYlsürdürüyo~ .

Bu güne kadar bssk: ve §iddet yöntemleriy/e Newroz kut/ama/armm önüne gegemeyen äevlet, '95 yllmda New
roz'u resmi bayramo/arak kut/amakla,o 'nu özündensaptlfmaya fa/I~manmmhaz/f/lk/anmyaplYor.

.Ancak gefmi§ ylllarda o/dugu gibi bu kez de dev/etin politika/an ve Newroz'u özünden sspttrme 9abalan yarar
saglamadl. 9ünkü ha/klmlz dev/etin bö/gedekiNewroz kutlama/anna itibar etmedi. Bir kez daha u/usal degerlerinesahip
91karak,sömürgeci/ige kar§1ulusa/ ba§ka/dmve direni§ beyremm: özüneuygun bir §ekildekut/amayafalt$tI. Yarm/arda
da kut/amayadevam edecektir... . .

Gefen saYllanmlzda iki aylik periyodunu a$makslZlnDENG'i siz/ere tüusttrmsmn fabasl ictnae o/acaglmlZlbelitt
tmi$tik. Bunu okurlstttmz« kar§1bir taahüt o/arak kabu/ ediyoruz. Bu saYlmlzdao/dugu gibi, ge/eceksayllardada bu oe-
riyodu tutturacaglmlza inamyoruz. .

iki ay boyuneaba§ueunuzdaneksik etmeyeceginizbu saYlmlzlda zevk/eokuyaeagmlzainamyoruz.
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ziran tarihH Cumhuriyet'gazete
sinin verilerine göre "178 PKK
rnilitaruöldürüldü, 40 er sehid 01-
du, 26 sivil yurttas da hayatiru
kaybetti".

1993 yihrun ilk sekiz ayrru
kapsayan bir arastrrrnaya göre
"720 sivil, 760 PKK'II, 472 gü
venlik görevlisi yasarmrn kaybet
ti, 212 köy ise yerlebir edildi"
(Uluslararast Kürdistan insan

bastanbasa senlenrneye basla
dt, 17 Mart'ta tek yanh ilan edi
len ateskesle akan kan azaldr,
"Türk devletinin elindeki silah ah
narak ona yöneltildi. Bunu 19
Mart'ta PSK Genel Sekreteri
Kemal Burkay ile PKK Genel
Sekreteri Abdullah Öcalan ara
smda imzalanan protokol izledi
ve Kürt hareketi arasmda yeni
bir sürec basladr, Silahlar, kozlar

Kürt sorunu yll sonunu lakvim/emey/e, baharda
"yerle bir ederiz" demey/e $imdiye dek fözüme ka
, vusmsdi. Ylllar birbirini iz/edi ve sava§m faturasl
her gefen gün ertu. Bu teture, bu bilanfo cendereyi
slkl§tlrlyor, ip/eri zor/uyor. Ysnn öy/e bir an ge/ir ki
bu pat/amanm a/tmda "esenz, keseriz" diyen/er ks
lir. PSK Genel Sekreteri Saym Kema/ Burkay'm de
yimiy/e "öy/e gei} o/abilir ki, barl$mak sava§mlflktan

daha zor haie ge/ebJllr".

1993'ün karanllk krsinm ar
dmdan baharla birHktedoga ye
sermeye, insanlar gülmeye, ülke

1993 ne getirdi,
ne götürdü?

Toz duman bir ortamda,
kan, gözya~1ve barutun birbirine
kan~tlgl bir YIII daha geride br
raktrk. Binlerce ölü, 800'ün üze
rinde yerlebir edilrnis köy, yaban
sllerecadrr acan milyonlarca in
san.. lste 1993'ün faturasi.

Kan deryasi ic;:inbaruta har
canan 7 milyar dolar. Yüzde 70'i
asan enflasyon ve 20 milyona
C;:lkankelle avcuan maasr, Bu i~
ten zevk alan, semiren "0Ia9a
nüstü Hal"in yüzbinlerce perso
neli.

"Bu i~ ya bitecek, ya da bite
cek'" diyen bir basbakan .. "Me
seleye güvenlik gü<;:leridrsmda
bir cözürn aramak i~i cözülernez
haie getirmektir" diyen bir cum
hurbaskaru ve "bu kl~ PKK'YI
yokedeceüiz" diyen bir genelkur
may baskaru.. Ve "Anti-Terör
Yasasi", "faili rnechul" diye ad
landmlan devlet cinayetleri..

Bu politikanrn, bu yaklasirrun
taturasirun bu olacaö: belliydi.
'1994'ün takvimi de Dlyarbakrr'da
belli oldu. Devletin tümüne yakIn
bir bölümü yeni yila silahlann
gölgesinde Diyarbaklr'da girdi.
Yine ayrn edebiyat, yine kan,
barut ve gözya~l.. 1993'te "terö
rün" kökünü kazryacaklanm söy
leyenler, takvimi yeni yiua birlik
te gerilere attrlar. $imdi ise bah
sedilen 94 bahan. '

Kürt sorunu YI( sonunu tak
vimlemeyle, baharda "yerle bir
ederiz" dernpyle sirndiye dek cö
zürne kavusmadr. Yrllar birbirini
izledi ve savasrn faturasI her ge-

bir blr devletin elinden almdr,
ona yöneltitmeye baslandr. New
roz, ilk kez bans icinde, silahla
nn gölgesinden uzak bir ortam
da kutlandr,

1993'ün ölüm grafiginin en
altta seyrettigi ateskes sürecini
kapsayan 20 Mart i1e24 MaYls
tarihleri arasmdaki :2 ayhk dö-

, nemde "112 gerilla, 29 sivii va
tandas" yasarmru yitirdi. (Cum
huriyet, 27 MaYls 93). Ate§ke
sin sona errnesini izleyen 15
gün ic;:indeysebu haksrz ve kirli
savasta yasarnlanru yitirenlerin
grafiginde gösterge yukanya
dogru bir nrrnamsa 999ti. 16 Ha-

csn gün artti. Bu fatura, bu bi
lanco cendereyi stkrstmyor, iple
ri zorluyor. Yann öyle bir an geHr
ki bu patlamanrn altmda "asanz,
keseriz" diyenler kahr. PSK Ge
nel Sekreteri Saym Kemal Bur
kay'm deyimiyle "öyle ge9 olabi
lir ki, bansrnak savasrnaktan da
ha zor haie gelebilir".

Mehmet ~AHiN ,

PANORAMAS I

.. '.1993'ün KURDISTAN

-- --OLAYLAR ve GORU,LER
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Ayrn kaynak bu bäancosuna
bir de tahrip edilen, yakrhp-yrkr
lan kentlerin üstesini de eklernls,
Buna göre basta Cizre.7 kez 01-
mak üzere, Derik 4, $Irnak,
Kulp, Lice 3'er kez, Hilal ve Di
yadin z'ser kez, Dogubeyazlt,
Uludere, Hamur, Gene, Varto,
Güroymak, Tatvan, Ovacrk, Ma
lazgirt, Yüksekova, $emdinli
devletin gazabma ugraml§lar.
(Kurd-Ha)

Yakrhp yrkrlan kent sayrsr,
köy saYlsmda oldugu gibi
1993'ün yazlndan buyana gide
rek tlrmanl§a geyti. Agustos'tan
buyana ise yine ba9ta Lice ve

Tahrip edilen
kent ve köyler

ba91adlgl 15 Agustos 1984'ten
10. yrldönümü olan 15 Agustos
1993'e kadar Hürriyet Gazete
si'nden Koray Düzgören'in yapti
gl bir arastrrmaya göre "9 bin in
san yasarruru yitirrnis, 1,5-2 mil
yon insan böigeden gö<;etmis,
terörlzmle.mücadele i<;in50 tril
yon lira harcanrrus, Bunu de
mokrasi havarisi saym cumhur
baskaru düzeltmis. "9 yilda 10
bin insanm öldügünü, bunlardan
3144'ünün sivil, 2270'inin güven
lik görevlisi ve 4517'si,ninise ay
nhkyl terörist" olduöunu belirt
rnis. (Frankfurter Rundschau, 28
Ekim 1993)

Buna karsrlrk Kurd-Ha'nm
ayru tarihler arasrru kapsayan
verileri ise ürpertecek düzeyde.
Buna göre, "Türk ordu ve-polisi
nin kaybi 13518, cezalandrrrlan
köy korucusu ve i§birlik<;isayis:
2507, gerilla kaybr 3041 ve dev
let gü<;leri tarafrndan öldürülen
yurtseverlerin sayrsi 3290"d Ir.
Bunlann toptarm ise 22 bini a§l
yor. Yani her YII ortalarna 2 bin
den fazla insan bu savasta ya
sarmru yitiriyor. 1984'ü izleyen
ilk yillarda kayip sayrst bu kadar
olmadlgl iyin son yrllann, özellik
le de 1992 ve 1993'ün ortalama
lan birkac bini buluyor.

PKK'nrn silahll mücadeleye

Terörün 9 Yllhk
bilan~osu

bir ruh hall geli§tirildi ki, artrk
ölüm haberleri, yogu insanlar
iyin ilgi cekici gelmiyor, karuksa-
nlyor. .

Gün gelir eksik kalan "ölü
mün" bu 'bilancosu da cikanhr.
Tablo tamarnlarup netleslr ve
görmek istemeyen gözlere cakr
ur, duymak istemeyen kulaklan
patlatir, konusrnak istemeyen
dillere saplarnr. Belki 0 gün, sa
yet ge<;olmarrussa "silkinir" ken
dimize döneriz. "Insanhqtrruz
dan" utarur, saklanacak kuytu
yerler aranz,

Ülkedeki geli9meleri yakt n
dan izleyenler de bilir ki, bu sa
vasta yasarnlanru yitirenlerin sa
yrlan acrklananlarla srrurh degil.
Binlerce insan bu haksiz ve kirli
savasta kurban gitti, feryad ve
hawär'lar yere göge ulasti,

1993'te' insanlar salt "catis
malar"da ya da "faili mechul" ci
nayetlerde yasarnlanru yitirmedi
ler. "$effaf" bir haie getirilen
Türk cezaevlerinde "26's I Kür
distan'da olmak üzere toplam 32
insan can verdi". Yasalann hi
mayesi, sanh Türk ordusunun
üst düzey subaylanrun gözetimi
altrnda "sadece Mayis, Haziran
ve Temmuz aylarrnda 40'a'yak1n
kadlna tecavüz edildi" (Ozgür
Gündem, 15.12.93).

1993 salt slraladlklarlmlzl

•

Gün gelir eksik kalan "ölümün" bu bilanfosu da f/
kenur. Tablo tamamlamp netle§ir ve görmek isteme
yen gözlere fakll", duymak istemeyen kulaklart pat
tetu, konu§mak istemeyen dillere saplanir. Belki 0
gün, §ay'et gef olmaml§sa "si/kinir" kendimize dö
neriz. "Insanllglmlzdan" utamr, sakfanacak kuytu

yerfer erenz.

getirmedi. Bunlan kat kat asan
"insanllk, medeniyet" örnekleri
ne taruk olundu. Lice, Cizre,
Kulp ve daha nice kent, yüzlerce
köy yerlebir edildi. Haikin salt
caruna degil, malrna da göz di
kildi. Benim yöntemimle "Kürdis
tan'da otlar dahi yesermsz" di
yen ünlü genaralin kulagl crnla
sm. Onun düste gördükleri
1993'te geryekle§ti. Basbakan
Yardrrncrs: Murat Karayatcin'm
Yllba§l'"genligi" nedeniyle Diyar
bakrr'da belirttigi rakamlara göre
605 köy "bosaldt". (TRT-INT, 31
Arahk 93, Dlyarbakrr)

Yasarnlanm yitirenlerin sayi
SI, yakihp yikrlan köy adedi, gÖy
etmek zorunda kaian insan sayi
SI yukarda verilenleri birkac mis
line katladr. Olü sayisi artrk gün
de ortalama 20'lerin, 30'larrn al
tma düsmüyor. Toplumda öyle

Haklan Dernegi Raporu, 16 Ey
lül 1993). Hemen belirtmekte ya
rar var ki, bu öldürülen 720 sivi
lin, 388'i "faili rnechul''e kurban
gitti. Ve gidenler arasma 4 Eylül
tarihinde kör kursuna hedef olan
DEP Milletvekili Mehmet Sincar
da katrldr, Diger bir kaynak ise
bizzat Demirel'e dayanarak
"PKK'nm öldürdügü insan sayi
srrn 4000 olarak veriyor" (Süd
deutsche Zeitung, 3 Ocak
1994). Düsmarurun öldürdüqünü
eie güne aciklayan devlet, kendi
öldürdügü Insantann sayrsim
acep neden gizliyor? Ayru za
manda pslkolojik bir savas da
yürüten devlet, "düsmarurun öl
dürdügü insanlann" sayrlarrru
arttrrarak rru söyler, yoksa tersini
yaparak kendi kayiplanru a~agl
ya ceklp, karsulantun gücünü
mü abarnr?

DENGOlaylar ve Görü,ler
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Son üc-dört yrlda Bati'ya
gÖIf etmek zorunda kalanlann
sayrsi 4-5 milyonu buldu.
IHO'nin 93 verilerine göre göc;er
tilenlerin sayrsi 1,7 milyonun
üzerinde. "Yagmurdan kacarken
doluya tutulma" misali Kürtler
Batr'da da boy hedefi. Türk dev
let yetkililerinin, Türkss ve Ecevit
gibi eski ve yeni taslstlerin, rrklfl
lann krskrrtrnalan sonucu Ba
ti'da Kürtlere yönelik gösteriler,
saldmlar birbirini izliyor. Bati'ya
her Qelen cenaze, bir Kürt düs
manllgr gösterisine dönüsüyor.
Devletin her kademesinde gö
revli olanlar, cumhurba§kanrn
dan - genelkurmay'a, ba§ba
kan'dan - bakana, vali'den - em
niyet müdürüne varana dek her
kes bu' tür gösterilerde aylktan
"Kürtiere" lanet yagdrnyorlar.
Bunu izleyen, buna tanlk olan
Slradan halk ise "vur deyince öl
dür" misali öy almaya yöneliyor.

. Salt "Dogu"da degil, Batl'da
da ölen Kürtlerin saYllan her ge
c;.engün artlyor. Bu kez ba§larrnl
beladan kurtarmak amaclyla Ba
tl'ya slgrnan Kürtlerin eenazeleri

Kürtler salt
"Dogu"da boy
hedefi degil, san
ve Avrupa'da da

yan Kürtlerin sahip oldugu hak
lann.onda birine sahip olsalar"
ne ala., .

Dogrudur. Türkiye Cumhuri
yeti sirurtan ilfinde yasayan
Kürtlerin kendi dillerini ögrenme,
kendi dillerinde TV ve radyo ya
ymlan yapma, örgütlenme, ba
srn ve düsünce özgürlükleri var.
üstüne üstlük Türkiye'de yasa
yan Kürtlerin "ölümden ölOm
secme", yeri geldiginde bok ye
me, "canlan" istediginde rrzlan
na geyilme özgürtükleri de var.
Sayrn <{illerunuttugu ilfin bunlan
da hatrrtatmakta yarar var. Peki
buna kars: Almanya'daki Türkle
rin ne haklan var?

•

illfesi olan Liee'ye gitmesi, kim
oldugu bilinmeyen 'ilgili mereiler'
tarafmdan yasaklanrnaktadrr" di
yen Hürriyet Gazetesi'nden Hadi
Uluengin ve "rnaca giden Bas
bakan, Lice'ye neden gideme
di?" dlyen diger bir gazeteei
haksrz olmasalar gerek
(3.11.93).

Lice'nin de bir taturasi var.
Liee'deki katliarndan dört gün
sonra Dlyarbakir Valisi Ibrahim
$en Hürriyet'e yaptlgl degerlen
dirmede "398 prefabrik ev ile
242 i~yerinin tamamen veya kis
men yandl"gml acikladr. (26
Ekim 1993) Ayru dogrultuda bir
aciklamay. da Almanya'dan gi
den heyet üyelerinden Yeslller
Partisi'nden Angelika Beer ile
milletvekili Walter Ruffler de
yaptrlar. Bu katliarm gözya§lan
arasmda yasanan gÖIf izledi. Li
ce nüfusunun yansmdan tazlast
(9000) careyi devletin gazablna
birkez daha ugramamak ictn
apar topar ilyeyi terk etmekte
buldular. "Liee edi tune -. Artrk
Liee yok" tarumlamasi tarihe
geyti.

Tarihe geyen salt Liee degil
di süphesiz. Oiger yerlerde yapr
lanlar da benzeri bir durumu
yansrtryor. Frankfurter Runds
chau Gazetesi'nden Dieter Bal
le'nin $Irnak'a i1i~kin'gözlemleri
ise su sekilde: "$Irnak(ta binalar
da mermi izlerine, kmlrrus cam
lara, terkedllmls ev ve i§yerleri
ne her yerde rastlamak müm
kün. $Irnak'ta önceleri 30 bin ki
§i ya§ryormu§. $imdilerde ise bu
saYI kala kala 8 bin olmu§. Di
gerleri gÖyÜPgitmi§. Görgü ta
nlklannm ifadelel'ine göre ya§a
yanlarrn yüzde 90'1 i§keneeden
nasi!:>inialml§". Ve bir gencin
yaptrgl c;.agnya ise kulaklannr
kapayamaml§, oldugu gibi aktar
ml§: "Almanya'daki hayvanlar
Türkiye'de ya§ayan Kürtlerden
daha fazla hakka sahipler".

HaYlr. Öyle degil! Ne demi~ti
Saym Ba§bakan eiller Almanya
ziyareti esnasmda: "Alman
ya'daki Türkler, Türkiye'de ya§a-

. ,
4

Cizre olmak üzere blrQok kent
yeniden yeniden devlet terörün
den nasiplerini aldilar. Viraneye
yevrilen köy sayrsi 1000'i a§IY0r.
Geryi Karayalcm devlet acism
dan artrk bir gizliligi kalmadlgl
ilfin yakilan, tahrip edilen, vlra
neye cevrllen köylerin sayrsrm
605'le strurh tuttu. Kendi partl
sinden, DI~i~leri Bakaru Hikmet
getin'in memleketi Uce'den bah
setmedi. Cizre'yi agza almadi,
Dogubeyazlt, Diyadin, Digor ve
Igdlr'l srralarnadr,

Daha sonraki -günlerde
(12.1.94) Meclis'te Kürdistan'da
ki insan haklan ihlallerini arasnr
mak arnacryla bir komisyon
olusturulmasi tarusmelan sürer
ken söz alan ANAP'II Mehmet
Kelfeciler, Karayalcm'i yalanci
Irkla suclayarak, tahrip edilen
köy sayrsmm 605 d~gil 738 01-
dugunu belirtti. Bunu Insan Hak
lan Dernegi (iHD) tekzip ederek
gerlfek rakamm 874 oldLigunu
aYlkladl.

"Kürt" Hikmet'in memleketin
de neler oldu?

22 Ekim tarihinde sabahm
erken saatJerinde bir provakas
von kursununu bahane eden or
du birlikleri, özel timler, tanklar,
toplar e§liginde Liee'yi dövdü,
Kimin ne yaptlgl, neyin arnac
landlgl antasurnasm diye Li
ee'nin dl§. dünyayla baglantlsl
kesildi. Tek yanll "catisrna" ge
eenin gey saatlerine kadar sür
dürüldü ve sokaga cikrna yasagl
ilan edilerek kamuoyuna geryek
haberlerin ula§masl engellendi.
CHP Genel Ba§kanl Deniz Bay
kai, cesetlerden parsa toplamak
iyin Lice'ye gitmek istediy..sede
yan yolda durduruldu. Uzüm
lü'ye, Bosna Hersek'e giden Sa
ym Baykal, aeaba neden Liee'ye
blkanlmadl? Hükümetin ba§1
9iller, yönünü Liee'ye döndü,
aneak bir türlü adlm atamadl.
Aradan aylar geymesine ragmen
Yllba§1 vesilesiyle Diyarbaklr'a
ylkartma yapan devlet, 9iller'i Li
ee'ye sokmadl. "TC devletinin
ba§bakanmm yine TC devletinin
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gl ise 120 milyara tekabül edi
yor.

Gere;iytlda 7 milyar dolar da
olsa, 10 yuda 95 milyar mark da
etse sonucta bir degi§iklik olrna

. sa gerek. Her ikisi de Türkiye
standartlanna göre astronomik
rakamlar.

Ve Ne§e DOzel irdelemeye
devam ed;yor: "Bu rakam (7 mi1-
yar dolar), TOrkiye'nln yrllrk "tu
rizm gelirlerinin" yakla§lk iki mis-
11..Gec;enYIIdl§ borc icin ödedi
gimiz paranrn neredeyse tama
rru.. Sanayi mallan üretimimizin
hemen hemen dörtte biri.. Yllhk
"lhracat" gelirimizjn ise yakla§lk
yanSI..

i§in ekonomik yönü salt bu
nunla srntrh degil. Antalya'da
patlayan bir tane bomba, 9il
ler'in aciklamalanna göre 1,5
milyar dolan, turizm sektöründe
e;ah§anlannverilerine göre Ise 2
milyar dolan altp götürdü.
1994'te ise bu alandan fazla
umutlu deQiIler.

Aynca "terörü önleme" adr
altrnda sürdürülen bu savas,
enflasyonu besliyor. 1993 Ylh
lcln öngörülen enflasyon oraru
yüzde 53'tü..Ancak 93 Ylh, 1994
ie;inöngörülen enflasyon oraruru
da ast. ve resmi verilere göre
yüzde 71 'e. Istanbul Ticaret
Odasrrun aciklamasma göre ise
yüzde 80'e ulastr. "OPT, tedbir
siz ekonomi ic;in alarm canlan
caldr. 1994'te enflasyon yüzde
137" denilerek 1996'da bekle
nen ekonomik cöküntünün

. 1994'te yasanacajnna i§aret
edildi (26.12.93, Milliyet). TOrki
ye'nin bu ekonomjk e;lkmazrna
65 milyar dolan a§an dl§ bore;ve
300 trilyonluk ie;borcu da katar
sak, i§ln vehameti daha rahat bir
§ekilde gÖrOlür. .

Kürdistan yakaslnda ise
.ekonomi durmu§ vaziyette. Bör
ge insanrnrn belli ba§h gee;im
....kaynagl olan nakliyenin Körfez
Sava§I'ndan sonraki süree;te
devletin istemiyle dumura ugra
tllmasmdan sonra, ticaret, hay
van üretimi ve tanm da yaplla-

9i11er'in31 Arahk'ta Diyarba
krr'da verdigi bilgitere ve yine
daha önceleri basrna yansiyan
rakamlara göre Kürdistan'da
operasyona katuan ordu men
suplannm toplam sayrsi 160 bin,
köy korucusu sayrst ise 40 bin
dir. Bunlara Özet timleri, polis
teskilatt rnensuplanru, MiT ve
Konrtgerilla örgütlenmesinde yer
aJanlan da eklersek savasm in
san gücü ortaya e;lkar.Aynca bu
insan gOcününemrindeki savas
araclanru, tanklan, toptan da
unutmamak gerekir. Koray DOz
gören'in ve ulusrararasi Kürdis
tan insan Haklan Dernegi'nin
verilerine göre bölgedeki gOven
lik güc;lerininemrinde 100 savas
uc;agl, 40 Kobra, 35 Sikorski ve
230 eski tip (klasik) helikopter
mevcut. Bu ölüm rnanqalanrun,
bu ölüm makinalannrn ahp gö
türdügü kaynaklann hesaplan
rnasi ise olduke;agüe;.
. Zira Türk devletinin dahi
elinde ele-avuca alrrur bir he
sap-kitabi yok. Böyle olmasrna
ragmen biraz da isln parasal
kaynak yönüne bakmakta yarar
var.

Yine Qiller Diyarbakrr'daki
ae;lklamalannda,yabanci basrna
da yansryan ürkütücü itiraflarda
bulundu. Süddeutsche Zei;
tung'un 3 Ocak 1994 tarihli ha
berinde "Türk devletinin gec;en
10 YII ie;indePKK'ya kars: yürüt
tOgO savasta 95 milyar mark
sarfettigi" 9i11er'edayannarak
resmen ilan edildi. Ancak aynl
konuyu i§leyen Hürriyet Gazete
si'nden Ne§e Düzel, Ankara Sa
nayi Odasl Ba§kanl ve gazeteci
M. All Birand'a dayanarak Yllda
7 milyar dolann "terörü önle
mek" ie;in sarfedildigini yazlyor
(3.11.93). Yllda 7 milyarllk kay
nak, 10 yllda 70 milyar dolar
eder. Bunun mark olarak kar§III-

GeleIim i§in
ekonomik yönüne

dmlann eli kulagmda.baba-dede ocaäma yolcu olu
yor. Bu konuyla ilgili olan son bir
haberi buraya aktarmakta yarar
var. "Terör yüzünden Mu§'un
Malazgirt ile;esinden, Denizli'ni
nm'Tavas ile;esinegöe;etmek is
teyen 7 alle, llcede gerginlik ya
rattr. Sokaga dökülen Tavashlar,
Hükümet konagl önünde topla
narak 'Kürtleri istemlyoruz, kah
rolsun PKK' sloganlan attilar.
Kaymakam Ahmet Araoacr, aile
.Iere 10'ar milyon lira vererek Ta
vas': terketmelerini sagladl.
Öneriyi kabul eden 30'u coouk
45 ki§i Tavas'tan aynldr. PKK
baskrsi yüzünden evlerini ve
topraklarrru terketmek zorunda
kaldrklanru belirten 36 yasmdaki
Selahattin Söylemez: 'Biz Türki-

, ye'liyiz. Burast bizim vatarurruz,
ama kovuyorlar. $imdi nereye
gidecegimizi bilmiyoruz. Terör
bitsin artrk" diye aciklamada bu
lunuyor. (Hürriyet, 3.11.93)

Tüm bunlar yetmedi, yetmi
yor. Türk devleti §imdi de yurtdr
sma el uzatrms durumda. Avru
pa'da da Kürtlere yönelik bir sü
rek aVI baslatmak ie;in planlar,
tezgahlar pesinde, Türk taststle
ri, irkcrlan TOrk konsotosluklan
eliyle "Kürt dü§manhgl bazrnda"
örgütlendiriliyorlar. $imdi tekil
olaylar, saldinlar baslarrus bite.
2 Ocak 1994 gOnü Brüksel'de
yapilan bir ae;hkgrevini bahane
eden kalabahk bir grup Türk,
Bele;ika'nmbaskentini altma üs
tüne e;evirdi. KOrtlerin islettikleri
i§yerleri, kaldrklan evler, toplan
nklan dernekler basilarak talan
editdi. Hollanda'da ise Yllba§1
gOnünün azizligine ugrayan
KOMKAR dernegi "gecenin ka
ranllgrna" slgmanlarca tahrip
editdi.

TOmbu ba§anlanndan dola
YITürkiye Cum~!-IriyetiBonn BO
yükele;isiOnur Oymen'e madal
ya vermek gerekir. 0, yedegine
aldlgl sosyal demokratlarla eski
k.omünistleri Irke;lhkta Türke§'e;i
MHP'lilerle yan§tmyor; eli sopall
cinayet §ebekeleri örgOtlüyor.
Kürtlere yönelik geni§ e;aphsal-

DENGOlaylar ve Görü,ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bunu "karsilamak üzere ayn bir
fon otusturuluyor. Fon kaynagl
trafik cezalan, ticari plaka gelir
leri, sllah ruhsatlan, spor müsa
bakalan, at yanslan, milli piyan
go gelirleri ile bankalarm yr1 so
nu bilanco karlanrun yüzde ücü
oranrnda" ek kaynakla olusturu
luyo_r.(Hürriyet, 31.10.93)

I§ bu kadarla da sirurn kalsa
iyi. Binlerce ölü, faili mechul, ya
krp yikrnarun yamsira bir de si
villere silah daglttml .var. Hepsi
de Almanya yadigan olan kalas
nikoflardan "<;:ogu Erzurum ve
Erzincan'da olmak üzere köylü
lere 27.100 silah qagltll"ml§. Bu
aciklamayi yapan l<;:i~leriBakaru
Nahit Mente§e, "yeni gelecek is
tekler iyin silah stoklannm göz
den ge<;:irilecegini, Irak srrurrna

. ise toplam 112.500 rnayirun yer
le§tirildigini" belirtmis. (Hürriyet,
10.11.93)

Smrrlar ise, özellikle de Irak
smrn, Türk ordu birlikleri i<;:inyol
geyen haru olrnus. Türk subay
lan canlan isteyince smrrötesi
operasyon düzenliyor, talim
amacryla birkac bomba brrakip,
geri ceklliyorlar. Irak Kürdista
ru'nda siviller mi ölmüs, kadm
ve cocuklar rru kurban gitmi§,
yeni lnsa edilen köyler mi tahrip
olrnus, fazla umurlarmda degil.

SaYlsl 800 bini asan Türk
ordusu asker planmda, ölüm
adaylan planmda sikmtrya düs
müs olmah ki yeni yasal düzen
lemelere ihtiyac duyuluyor. 10
Ekim tarihli Hürriyet Gazete
si'nde ver alan bir habere göre
"askerlik yasmm 19'a düsürül
mesi, iki eelbin birden askere
alrnmasi, aynca 'özel ~agn' adr
altrnda askerligini yaprnrs kisile
rin 'gerekirse' yeniden askere
altnabilmesi iyin" yeni blr meka
nizma hazrrlaruyormus. Nitekim
bunu izleyen günlerde sapka
dü§tü ve kel göründü. 7 Ocak ta
rihli gazeteler terhisin 3 ay erte
lendigini duyurdular. Bu ise ölüm
adaYI askerler arasmda huzur
suzluga yol aytl. Firarlar, intihar
lar gazete man§etlerine yansldl.

bulan siradan bir polis memuru
maasiyla yetinebilirler mi?

Sorunun cözürnü düsünülür-
ken Kürdistan'daki ayncalikh
hai, srkryönetimler, olaöanüstü
hal statüsü tümden gözden geyi-
rilmeli, bu.asalak yeni yetme ke
sim ihmal(!) edilmemelidir. Zira
onlann nelere muktedir oldukla
nm bizzat Kürdistan'da ya§a
yanlar bilirler.

Türkiye bütgesinin ü<;:tebiri
Kürdistan'da yürütülen sava§1n
fatu ras Inl kar§llamaya yetmiyor.

6

1,2 milyar dolar" diyor ve sunu
soruyor: "Siz aslret reisi olsaruz,
terörün bitmesini ister misiniz?"
Ankara Sanayi Odasi'run acikla
dlgl rakamlara baktlglmlzda ise
"Güneydoöu'daki yöneticilerin
emrine örtülü ödenekten yrlda
'6,6 trilyon lira' veriliyormus".
"Güneydoöu'da adamJar öldük
ge, birileri inamlmaz derecede
büyük paralar kazamyor. Bu pa
ralardan 9imlenenler, birileri kai-

, klp "§u GÜf',leydogu meselesini
halledelim. Demokrasiyle §u i§i

Sorunun fözümü dü§ünülürken Kürdistan'dakl eyn
callkll hai, slklYönetlmler, olaganüstü hai statüsü
tümden gözden gefirllmeli, bu asalak yeni yetm«
kesim ihmal(!) edilmemelidir. Zira onlarm nelere

muktedir olduklartm blzzat Kürdistan'da ya$ayanlar
billrler.

Türkiye bütfesinin üfte biri Kürdistan'da yürütülen
sava$m teturestm kar"lamaya yetmiyor. Bunu "kar

,lIamak üzere ayr~bir fon olu,turuluyor.

cözelim" dedikce, nasil öfkeleni
yorlar. Bu laflan duyduklannda
tüyleri nasil diken diken oluyor
dur, düsüneblllyor musunuz?"
(3.1 ~.93, Hürriyet)

I~, salt korueulara ödenen
1,2 milyar dolar, ya da örtülü
ödenekten aynlan 6,6 tri lyon lira
ile bitse iyi.. Bölgede görevIi
olan personelin maas durumunu
yen iden düzenleyen yasayla bir
polis memurunun maasi 20 mil
yona, erbastarm maasi ise 19
milyona crkanldi. Buna devlet
aygltlnda cahsan diger yüzbin
leree kamu personelinin aynca
IIkll durumunu da katmak gere
kir. "Apo rnaasli, ya da Apo
zarnh" bu yüzbinlerce güvenlik
görevlisi, kamu personeli bu i§in
sona ermesini, eeplerini sicak
tutan milyoneuklann kesilmesini
ve Batr'daki memurla ayru ko
numda tutulmak ister mi? Kür
distan'da kanla beslenenler, ce
setler üzerinde yükselenler, göz- .
yaslanyla yüzlerini yikayanlar,
Bati'da sadece birkao milyonu

maz bir haie gelmi~.
"Güneydoqu'ya mal sevkiya

tl durmus durumda. Nakliye fir
malan, bu bölgeye yük kabul et
miyor". Hakkari Ticaret ve Sana
yi Odasi Baskaru ibrahim $en,
"önemli oranda durgunluk var.
En büyük neden mal gel meme
sl. Yakla§lk 20 gündür radyatör,
sac kamyonlan bekliyoruz, Sa
dece sac degil, temel glda ürün
leri konusunda da sikmtilar ya- '
samaya basladik. Gelen giden
yok". Ayru konuda $anllurfa Ti
caret ve Sanayi Odas: Baskam
ismail Demirkol ise sunlan söy
lüyor: "Bankalar teminat mektu
bu kar~lllgl ipotek iyin Bandan
gayrimenkul kosulunu ileri sürü
Vor. Güneydogu'daki mülkleri te
minat kar§llIgl kabul etmiyor.
Oysa bu bölgedeki her esnaün
Batida bir mülkünün bulunmas:
mümkün degil. (Hürriyet, 5. 11 ..
93)

Savasm ekonomik taturasrru
yine Ne§e Düzel'in kaleminden
izleyelim: "Korueulara ödenen:
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Devlet kademesinde görev
üstlenmi§ bilcümle "statükocu,
kemalist ve Irk91"lann iddialan
nrn aksine Türkiye'nin temel so
rununu Kürt sorunu olu§turuyor.
Türkiye'de demokrasinin tüm ku
rumtarryla yerle§mesi, temel in
san haklarrnrn tani anlamlyla
gerc;:ekle!,)mesiKürt sorunun de-

7

Kürt sorunu bir
"terör" sorunu
mudur? Askeri
mantikla, Kürtleri
klrlmla sonuca
ula~llabilirmi?

ten isimli muhabirini sehitler ker
varuna katan, eski sahibi Hikmet
<;etin ve yazrisleri müdürü Zana
Sezen'i zrndanda konuk eden
haftalik Azadi Gazetesi'ne <;:eki
düzen verilmeliydi. Oyle de ya
plldl. 9 muhabirini ve 11 dag,tl
cisrm.."faili me<;:hul"ekurban ve
ren Ozgür Gündem Gazetesi
Dünya insan Haklan Günü'nde,
bu hakki savunanlara tas crkar
trrsasrna basudr, yüzü askm ga
zete cahsaru ic;:eriaundr. Istan
bul DGM'si bos durrnadr, Özgür
Gündem'e iki kez, Azadi'ye ise
bir kez olmak üzere ; 5'er gün
yaym durdurma cezasi verdi.

Basm Konseyi Baskarn Ok
tay Ek§i, 18 Arahk'ta Hürriyet'te
yer alan acrklarnasmda "tutuktu
gazeteci sayrsmm 5S'i buldugu
nu" belirtti. Eksi, "Türkiye'nin en
cok gazeteci öldürme olaylan
yasanan, en c;:okgazete toplat
ma karan uygulanan, gazeteci
lerin en _c;:oksaldmya ugradlgl,
gazetecilere en aglr para ve ha
pis cezalarr verilen, en <;:ok-ga
zeteci tutuklanan ülke olrnaktan
crkanlrnasmm, herkesin boreu
olduöunu" belirtti. • I

Bu mantik, bu c;:agdl§1yakla
§Im Türkiye'yi yukarda kisaca
izah etmeye c;:all§tlglmlz kan
deryasma getirdi, ülkeyi kaos or
tamrna sürükledi, kaynaklan he
deretti.

Nusret Demiral mllletvekütertne
7 sayfalrk bir muhtira göndere--

_ rek "tasanrun daha da sertlesti
rilmesini, cezalarm kapsam ve
sürelerinin arttmlrnasmt, tsrörist
lerin 0<;:ay iclnde idam edilmesi
ni" istedi (Hürrtyet, 22.;; .93).

Mahkemeler hemen hareke
te gec;:ti.14 Temmuz tarihinde
yöneticilerinden 48'i "faili mec;:
bul"e kurban giden HEP kapatll
dl. Arallk aymda ise DEP'in ka
patilmasl ic;:inAn~yasa Mahke
mesi'nde dava aC;:lldl.

Sira "bölüeü yaymlara" gel
mi§ti. Zaten yaym hayatrna ba§
ladlktan sonra slk slk toplatllan
Özgür Gündem ve 86 saYlsrn
dan 49'u toplatllan, sahibi ve ya
zli§leri mOdürüneon Ylilarca ha
pis cezasl yüz milyonlarca lirallk
para cetasl istenilen, M. Sait ir-

cek" diyen bir basbakan .. -"Me
seleye güvenlik güc;:leridismda
bir cözürn aramak i§i cözülernez
haie getirmektir" diyen bir cum
hurbaskam ve "bu kl§ PKK'YI
yokedeceölz" diyen bir genelkur
may baskaru.. Ve "Anti-Terör
Yasasr', "faili mechul" diye ad
landtrllan devlet cinayetleri..
(Türk Gazeteleri, 27 Ekim 93,
FR, 28 Ekim 93).

Yeni koalisyon hOkümetiQil
ler ba§kanllgrnda önceleri yalpa·
ladl. yiller, demokratik c;:özüm
dedi, "herkesi kucaklayacaglm,
§efkat gösterecegim" dedi, geri
adrm attl. Bu yetmedi Viyana
dönü§ü Bask modelini tartl§ma
ya ac;tl.Kulagl t;:ekilincemah~up
bir gent;:krz misali yüzü al al 01-
du ve söylediklerini geri aldl. Ne

Yeni koalisyon hÜkümeti 9i11erbBfkanllgmda önce
leri yalpaladl. 9i11er,demokratik ~özümdedi, "her-.
kesi kucaklayacaglm, §efkat gösterecegim" dedi,

geri edsm attl. Bu yetmedi Viyana dönü§ü Bask mo-
delini tartt,maya at}tt. Kulagl ~ekilince'maht}upbir
gent} kumisali yüzü al al oldu ve söylediklerinl geri
aldl. Ne de olsa iilken!n "bekt}ileri" i§ ba§mdaydlfar.
Ve her defasmda "kudretli o/an/ar", 9i11er'etükürdü-

giinü ya/attllar.

de olsa ülkenin "bekcileri" i§ ba
smdaydrlar. Ve her defasmda
"kudretli olanlar", <;iller'e tükür
dügünü yalattilar.

Qiller tüm bunlardan sonra
c;:arketti.. "Demokratik haklan,
herkesi kucaklarnayr, §evkat
göstermeyi" unuttu. Tam gaz, i§
basrnda olan "bekcllerin" güdü
müne girdi ve söylenenleri harfi
yen uygulamaya koyuldu. Yeni
bir "Anti-Terör-Yasasi" hazirlattr,
Türk ceza yasalarmdaki cezalan
"bölücülük" planmda alabjfdigine
arttrrdi, "Terör" kapsamma-"dü
sünce" de ahndr. Pratik eylerncl
ile düsünen yazar, haber veren
gazeteci, dergi crkaran yayrnct
aym uyqularnaya almdr. Ardm
dan namh DGM Bassaveist"Bu i§ ya bitecek, ya da bite-

•

<;iII~r';~efkat
göstermekt~n,
herkesi
kucaklamaktan"
vazge~ti

Allah gerisini hayrr getire.
Maddi kaynaklar, as ve i§ yeri
ne, ölüm kusan silahlara aktarm
yor. Emekc;:ihalk srk 'bogaz bir
vaziyette bekleyi§ ic;:inde.Bu da
yetmiyormus gibi c;:itteaskerlik
de gündemde. "Tabutlan" Ana
dolu'nun bilmem hangi yerine
gönderilmek üzere ölüm adayla
n aramyor.

DENGOlaylar ve Görü,ler

I-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8

lu bir gelecegi nasrrlanrms elle
riyle kuracak, bansa ulasarak
rahat bir nefes alacaktir.

Kürt sorunu bir terör sorunu
degildir. Kürt sorunu birkac; "e~
kiyamn, bölücünün" i§i degildir.
Kürt sorunu PKK sorunu da de
gildir. Kürt sorunu'20 milyonluk
bjr haikin özgOrlük ve insanca
ya§am sorunudur. KOrt sorunu
ulusal bir sorundur, siyasal bir
sorundur. KOrtsorunu, bir halkm
ban~, demokrasi, e~itlik ve öz
gürlOksorunudur.

DOn KOrt yurtsever hareketi
daha e'meklerken, ulusat duygu
lar Kürt halkl arasmda böyle
kökler salmaml§ken 12 Eylül

yi arnachyorlar.
Bu polltlka ancak ipleri ko

parmaya yarar. Her iki halkin
arasmda düsmanhk tohurnlan
run yesermesine hizmet eder ve
sonunda Bosna-Hersek'e dönü
§erek Türk KOrdOn,Kürt TürkOn
pe~ine dO§er, kom§u kom§uyu
.bogazlar, TOrkiye ve Kürdistan
kan gölüne c;evrilir. Yangm salt
Kürdistan'da kaimaz tüm Türki
ye'ye yaYlhr. Türkiye ve Kürdis
tan'da kavak yelleri esmeye
ba§laymca da i~ i§ten geymi§
olur.

Bu politikayla, bu yakla~lmla
ne yag yakalamr, ne de akilci
c;özüm saglamr. Bu pOlitikayla

. .
Devlet kademeslnde görev üstlenmi$ bilcümle "ste
tükocu, kemallst ve Ifk~/"larmiddialarmm aksine
Türkiye'nin temel sorununu Kürt sorunu otusturu-
yor. Türkiye'de demokrasinin tüm kurumlanyla yer
le$mesi,. temel insan haklarmm tam an'amw'a ger
~ekle$mesiKürt sorunun demokratik ve adil bir fÖ
züme kavu$turulmssma dogrudan bagll. Kürt soru
nu fözüme kavu$turulmadlgl sürece Türkiye'de ne
ger~ekbir demokrasiden, ne bart$tan, ne de insan

haklarmdan bahsetmek mümkün.

rak Kürt sorunu haliedileeek!
Ciller daha basa gelir gel

mez, aylar öncesi Mart 1994'de
yapilacak secirnlere ili~kin kimi
planlar, senaryolar kuramlama
ya basladi. Önce "Güneydogu
ve Dogu Anadolu" dedikteri Kür
dlstan'i bir bütün olarak secirn
dl~1 brrakmayi amacladuar. Bu
nu ic;teve dl~ta izah edemeye
ceklerini, bunun devlet eliyle
resmi bir aynma yol acacaörru
fark ederek, bölgeye sikryönetlm
veya benzeri bir yönetim getire
rek, DEP gibi partileri, basrrn
susturarak seclmden basanh
ylkmaYI ve bu vesileyle de Kürt
sorununu askeri planda, dipcik
ve namlu ile cözrneyt, sOrekaVI
baslatarak binleri, onbinleri so
kaklarda katletmeyi, geriye ka
lanlan zmdanlara toplayarak
Kürt sorununu daga hapsetmeyi,
böylelikle kitlelerden te'trit etme-

mokratik ve adil bir cözüme ka
vusterulmasma dogrudan bagll.
Kürt sorunu cözüme kavusturul
madlgl sOreee Türkiye'de ne
geryek bir dernokrasiden, ne ba
nstan, ne da insan haklanndan
bahsetmek mümkün.

Geride blraktlglmlz aylar bu
konuda KOrthareketinin ne denli
hakll olduqunu bir kez daha ka
rutladr. PSK-PKK protokolü ve
ateskesle birlikte 93'ün Mart,.Ni
san, Mayrs aylan Türkiye ve
Kürdistan ic;in gergek anlamda
bahar otdu. Kürt halkrrun gele
neksel bayrarru Newroz, 21
Mart'l asarak tüm bir mevsime
yaYlldl. Kürt ve Türk toplumunda
atilan düsrnanhk tohurnlan bir
mOddet de olsa solmaya, kuru-
maya basladr, .

Ne yazrk ki Türkiye devteti
nin yönetieileri, 21. yüzyilm e~i
ginde dahi soruna 70 YII öncesi
nin polltikasi ile yakla§lyorlar.

Sömürgeei Türk devleti KOrt
halkma yönelik 70 Ylllik baski ve
imha politlkasrrn her ge«tengOn
sertlestirerek katliam düzeyine
vardmyor. Ozgürlük ve bans ls
teyen Kürt hatkrmn üstüne pan
zerleri, tanklan, özel tim ve ram
botan sahvor. Kürt sorununu
Mustafa Kernal'den, ismet Pa
sa'dan kalma yöntemlerle cöze
eegini samyor. Bunu basarama
ymca da giderek azqmlasryor,
simr ve perva tarurruyor.

Türk devleti, $Irnak ve Silo
pi'de, Kulp'ta yaptlgl hatalan,
verdigi aciklan sonraki katliarn
larda yaprnadi: inee eleyip srk
dokudu. PKK'nln basrna ve siya
si partilere koydugu yasagl milli
mutabakat ic;in, seferberlik i9in
iyi kullandl. Güc;lerinitopladl, ba
sml, kamuoyunu ardma aldl ve
dolu dizgin bir saldmya giri~ti.

Son "ba§anlardan, deneyler
den" sonra da slra KOrdistan'm
geriye kalan kesimlerine gele
eek, oralara pa "yaki düzen" ver
mek, 70 yllm klYlm ve imha poli
tikaslnl bir bOtünolarak ya~ama
geyirmek kolayla~aeak, sessiz,
saglr ve kör bir toptum yaratlla-

nasil ki Mustafa Kemal Kürtleri
kazanamadiysa, nasrl ki Sad
dam ve Baas dlktatörlüqü otuz
YII boyunca katliamlar geryek
le~tirmesine, Kürdistarn yerle bir
etmesine ragmen Kürdistan't
Kürtierden anndrrarnadrysa,
Kürt sorununun askeri imha cö
zümünü basararnadiysa, nastl ki
daha düne kadar kanlr blyakll
olan Israil ve Filistin sorununda
askeri cözürn geyerli olrnadiysa,
Demirel, Ciller ve Güre~ de ba
sanlt olamayacaklardrr. Sonun
da kaybedeeek olan bir bütün
olarak halklanrmz, özellikle de
Türk halkt olacaktrr.

Türk devleti ne yaparsa yap
sm, ne kadar azqmlasrrsa az
qmtassin, Kürt halki eninde eo
nunda asrrlarorr özledigi, ugrun
da niee acilara katlandiö], yüz
binleree kurban verdigi özgürlü
gOnekavusacak, basi dik, onur-
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Ate~kes döneminden so·nra,
toplumda beliren umutlar dagl~
hp, yeri gögü yeniden toz duman
bürüyüneeKürt hareketinin yam
Slra bu kez toplumun diger ke
simleri de bu i§in böyle yürüme-

Toplumdan
degi~ikkesimler
ses vermeye
ba~ladl

mokratlk cözürnünün tartrsurna
smm gündeme atmmasi Istendi.

9 Eylül tarihinde tartismaya
acilan "Yeni Türkiye, Yeni DOn
ya, Yeni Demokrasi" ba§lIkll bu
deklerasyonda su görO§lere yer
veriliyor. "Kürt meselesi aneak
Kürtlerle birlikte yözülebilir. Biz
Türkiye Kürtlerinin retah, ban§
ve özgürlük özlemlerinin bölün
me ile gerc;ekle§ebileeegine
inanmlyoruz. Elbette, böfünmeyi
ama91ayanlar vardtr. Ama §id
detten anndlrllml§ bir ortamda
bunlarm halk destegini saglama
lan mümkün degildir. Kürt soru
nu ile PKK terörü birbirinden ay
nlmahdlr. Türkiye, Kürtferin kim
likleri ile dil ve kültürlerini geli§
tirme özgürlüklerini ve ban§91
yöntemlere uymak ko§uluyla si
yasi parti kurabilme hakkl tanl
maildir. Qözüm yolu dialogtan
ge9mektedir. Bir yanda ülkenin
hükümeti ve askeri-sivil otorite-

musluklan onlarm elindeydi ve
onlarsrz TOrklye'de "akan sular
durur", "lt ürümez"di. Gazeteler,
köse yazarlan, demokratik ör
gOtler, sendikalar konuyu tarns
mak iyin eesaret ~uI9ular.

Ardmdan TUSIAD'm yeni
Baskem Halis Komili, basmda
sivii muhnra dlye adlandmlan blr
a91klamayla TBMM'ni "terör
olaylan kar§lsmda göreve" ya
glrdl ve "GOneydogu sorununu
sadeee güvenllk meselesi ile
slnlflamanm yanh§" oldugunu,
"slyasal ve sosyal reformlann
yapllmasl" ve bu dogrultuda hli
la "anayasal ve yasal dOzenle
meierin" gündeme aimmasl ge
rektigini belirtti. (Hürriyet, 1 Ekim
1993)

Bunu izleyen günlerde Türki
ye'nin en büyük sendikasl Turk
I§ devreye girdi, ban§yl ve deo.
mokratik bir yözüm talep etti.

$üphesiz b(J giri§imlerden

9

Kürt sorunu blr terör sorunu deglldir. Kürt sorunu
bJrka~ "e,kiyanm, bÖ/(Jeünün" 1,1degl/dir. Kürt so
. runu PKK sorunu da degi/dir. KOrt sorunu 20 mü
yon/uk bir ha/km özgürlük ve insanea ya,am sotu
nudur. Kürt sorunu u/usa/ bir sorundur, slyasal blr
sorunäur. Kürt sorunu, bir ha/km ban" demokrasi,

e;it/ik ve özgürlük sorunudur.

leri; öte yanda Kürtlerin temsilci
leri arasmda diyalog kurulmasi
saglann:aalldlr. Sorun devletin
bölünOp bölOnmemesi, bir Kürt
devletinin kurulup kurulmamasr,
KOrtlere belirli haktarm verilip
verilmemesi ikileminden cikan
IIp, Türkiye'de yasayan ve farkll
etnik kökenden gelen yurttasla
nn tarklrltklanru koruyup geli§ti
rebilecekleri, ortalsbir klmlikte ve
ortak bir perspektifte bulusabile
cekleri mutabakat arayisma dö
nüstürülmelidlr." (Hürrlyet,
26.10.93) .

TÜSIAD'm eski Baskaru
Cem Boyner öksürmeye basla
ymca, etraMdakiler hapstrmaya
baeladrlar. Ne de olsa bunlan
söyleyen Türkiye'nln kalburOstO
takirmnm sözcüsüydü.· Para

y~egi yönünde görü§ler dile ge
tirdiler.

rüsuo eski baskaru, yaru
na aldlgl kimi eski solcularla ye
ni bir örgütlenmeye yöneldi. "Ye
ni Demokrasi Hareketi" adryta
gündeme giren bu kssim, bekle
nenin tersine bir tutum ve tavir
iyinde oldu. Yayrnladiklan dekla
rasyonda "genl§ bir toplumsal

. mutabakata dayall, yeni, demok
ratik bir anayasa yapurnasr, ye
rel yönetimlerin gÜylendirilmesini
esas alan bir 'yönetim retor
mu'nun gerc;ekle§tirilmesi,birey,
toplum, devlet üclemestnde bire
ye öncelik taruyan, insan haklan
ve hukukun üstünlügü kavramla
nru hayata geyiren bir 'hukuk re
formu' yapumas:" görü§lerine
yer verildi ve Kürt sorununun de-

darbesiyle basanlarnayaru, bu
gün artik basarmak imkansrzdrr.
Bir degil, elll tane Liee veya ben
zeri katliam da gerc;ekle§tirilse
Kürt' halkrrun göntüne, bagnna
kazmrrus özgürlOkve e§itlik iste
mini yok etmek mürnkün degil
dir. Bin degil, yüz bin Kürt de
katledilse askeri yöntemlerle bu
sorun cözülemez. Bu nedenl.e
de sorunun cözümü ehinde 50-
nunda FItistin sorununda oldugu
gibi siyasi yollardandrr. I§te bun
dan dotayi da gec;otmadan, Tür
kiye ve Kürdistan daha tazla
tahrip edilmeden, halklanrnrz
daha fazla kaytp vermeden, ülke
kaynaklan daha fazla heder edil
meden Kürt halkina e§it haklar
verilmeli,.iki halkm yan yana ya
§ayaeagl ortam saglanarak, bu
9a9dl§1yaklasun terkedilmelidir.

Bunu saglamak, akh selim
bir politikaya yol acmak iyin,
Türkiye yönetieilerini ülke iyinde
ve drsinda böylesi bir cözüme
zorlamak gerekiyor. Bu i§ iyinse
ülkenin aydmlanna, sanatc.lan
na, yazarlarma, bans yanhst dü
sünürtsre, siyasi parti yöneticile
rine, kardesllk v~ banstan yana
olan tüm saöduyu -sahibi in
sanlara görev düsüyor,

Ya bir halkrn karanllga hap
sedilmesine, kmrndan kiyrrndan
geyirilmesine seyirci kalinacak
ve hep blrlikte karanhkta bogu
lup gidilecek, ya da Türk devleti
nin bu yagdl§1politikasma kar§1
durularak, Kürt halkrrun uzattjgl
karde§lik eline yanlt verilip ay
dmllga kavu§ulacaktlr.
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Kürt tarafl Mart 1993'te KUrt
sorununun demokratik ve ban§
e;1c;özümü ie;intaleplerini masa
ya koydu ve Türk devletinin
elindeki "terörizm" silahlnl aldl
ve ona yöneltti.

Kürt hareketinin bu atagl
aradan aylar gee;mesine ve
at9§kes ortami sona ermesine
ragmen, Türkiye kamuoyunun
gündemini güncelliginden bir
§eyler "yitirse" de me§gul etme
ye devam ediyor. Bu sürer;lebir
likte yukarda iz~h etmeye r;all§-

Kürt taraf. ne
istiyor?

gün temel nedenlerinden biridir.
Terörü önleme gerekc;esiyle
kendi dü§ündügünden tarkh gö
rüslerl savunanlan 'vatan hainli
gi'yle suclayarak susturmaya ca
It§an zihniyet, daha tehlikeli so
nuelar dogurabilecek bir düsün
ce terörü üretmekte ve toplumu
muzu daha derln C;lkmaza sü
rOklemektedir. Sagduyu ve hos
görü yiti(ildikC;~, Türkiye kendi
kendislyle kavga edei'ek ic;ine
kapanmakta, cevreslni etkileye
cegine, dünyadan koprnaktadrr,
Kürt sorunundan kaynaklanan
karsrhkh baski ve siddeti gör
mezlikten, duymazltktan, bilmez
!ikten gelme hakkrna sahip degi
liz. Toplumun tüm düsünen in
sanlan artrk bu yönde sorumlu
luk yüklenmek, haksrzlrk, zulüm
ve iskence kimden gelirse gel
sin, kime yönelirse yönelsin, bu
na kar§1durmak zorundadir" di
yerek tartrsmaya farklt bir boyut
kazand Inyorl ar. (Hü rri yet,
15.12.93,O. GOndem,16.12.93)

Toplumda Kürt sorunu teme
linde yogun bir tartrsrna var. An
cak devlet carkmm iplerini elle
rinde tutanlar kulaklanru kapa
rrus, geli§meleri, tartrsrnalan
umursamaz bir haldelet. ss'ün
sonunda "köklerini kazinz" dedi
ler, basararnadrlar, tarihi 94'ün
bahanna ertelediler. Bakallm
baharla birlikte neler olacak?

tileri bünyesinde de anlmast ie;in
caba ic;inde oldular. SHP ve
ANAP'ta bu yönde krprrdanma
lar oldu, Ancak sonuca ulasrna
ya yetmedi, "önce terör önlen
sin, sonra diger konulara geliriz"
dendi.

7 Kasrm tari)1inde biraraya .
gelen ve aralannda Yasar Ke
mal, Nur Sürer, Bilgesu Erenus,
Yusuf Ziya Bahadmh gibi isimle
rin de bulundugu c;oksayida de
mokratik örgüt, sendika yönetici
si, yazar, aydrn ve sanatci ortak
bir giri§im olusturarak bir "Oe
mokrasi Kurultayr" tcplamayi ka
rarlasnrdilar. 25-26 Arahk tarih
lerinde gere;ekle§tirilenkurultay
da konu enine boyuna tartrsildr.
Sonuc bildirgesinde §u görü§le
re yer verildi: "sorumanrmzm .en
önemlilerinden biri olan KOrtso
runu inat ve zor politikalanyla
degil, halklann hak e§itligi ve öz
gOrlOgü temelinde demokratik
yöntemlerle cözülmelldlr. Akan
kan derhai durdurulmahdrr. Bu
nun icin ciddi ve kahc: bir ates
kes süreci baslatrlmalr, bu süre
cin ternlnan i~in taraflar insani
hukuk olan Cenevre savas Hu
kuku kurallanna uyrnahdrr. So
run iki haikm'da mutlu ve huzur
lu yasarna kavusmasi sorunu
dur. Toplumsal bans ve huzur
ortamrrun yarattlabilrnesi ie;inay
nrnsrz genel af crkanlmahdrr.
Tüm düsünce suclulan özgürlük
lerine kavusrnah, dü§ünce sue;
olmaktan e;lkanlmall, muhalif ba
sm üzerindeki her türlü basklya
derhai son verilmelidir".

i§i salt solcular, i§verenler
ve sendikalar tartl§mlyor. Ken
dilerini "Kürt-Türk, islamcl-laik,
alevi-sünni, sagcl-solcu, bireyci
toplumcu, farkll köken, inane;ve
dü§üncelerden gelen bireyler"
olarak tanlmlayan ve aralannda
Ya§ar Kemal, Server Tanilli,
Aziz Nesin, Mete Tunc;ay,Adalet
Agaoglu, Cengiz Qandar, ismet
Imset, gibi isimlerin de yer aldlgl
183 aydm, "Kürt sorunu kar§l
slndaki tabulardan. kaynaklanan
fikir klslrltgl, siyasi r;özümsüzlü-
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önce de Türkiye ve Kürdistan'da
bir dizi somut adim anldr, Ancak
bunlann tümü devletin gazabma
ugramaktan kurtularnadr. DEP,
Temmuz 93'te yaymladlgl ayru
yönde bir e;agndandolayi bugün
Anayasa Mahkemesi'nce kapa
trlrna istemiyle yarqrlaruyor.
Dünya Ban§ Günü dolayrsryla
Diyarbakir'da Eylül aymda yapil
masi düsünülen "Ban§ Festivali"
e;agnsmdandolayi 27 sendlkaci
"yargl" önünde.

Bu giri§imleri Kasrrn aYI bas
lannda 16 sendika, meslek ör
gütü ve demokratik kurulusun
olusturduöu "Demokrasi Platfor
mu"nun cabalan izliyor. Bu caba
ve atrlan adrrnlara mecliste yer
alan 34 Kürt kökenli milletvekili
de katildr. 11 Kasrrn tarihinde
parlamentoya da sunduklan or
tak acrklarnalannda su görü§lere
yer veriyorlardi: "Bölgenin geri
kalml§ltgl, issizlik, altyapi yeter
sizligi, göe;,egitim yetersizligi gi
bi nedenlerin yarusi ra, böige
halkmrn siyasi, inane;ve kültürel
haklanna iIi§kin baski ve krsitla
malar, burada yasanan olaylann
baslica nedenidir .. Bu Olkede,
Cumhurbaskanmdan, sade va
tandasa kadar herkes, gee;mi§i
ve buqünü yeniden gözden ge
cirrneli, saöduyulu, sevecen,
hosqörülü ve insancrl bir yakla
srmta bu meseleye cözüm ara
rnahdrr. Akan kardes kanrrun
durdurulmasmm yolu, gec;mi§
politikalan gözden gee;irmek,ye
ni, c;agda§,akilci politikalan ha
yata gee;irmeklegere;ekle§ir. Bi
ze göre bu sorunlann c;özümye
ri TBMM'dir. Ancak parlamento
zemininde, demokrasiyi kurarak
.ve ya§atarak demokratik yollar
dan, SOTunac;arebulunabilir. Si
yasi iktidarlar, parlamento dl§1
platformlarda e;özümaramamalt
dlrlar".

Bu orta~ ae;lklama dogrultu
sunda bir heyet olu§turan millet
vekilleri siyasi parti ve degi§ik
kademelerden devlet yetkililerly
le görü§melerde bulundular. Ay
nca benzer bir adlmtn kenai par-
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. PSK ve PKK arasinda imza
lanan ortak protokolün ana ek
'senini Kürt hareketinin kendi
ar~stndaki ili§kileri olu§turuyor.
Ortak protokofün ilk iki maddesi
bu konuya aynlml§. $öyle deni
Vor: "Kürdistan'ln aynl ve degi§ik
paryalanndan yurtsever örgütler
birbirlerinin varhgma saygl gös
termeli, aralannda varolan veya
olabilecek sorunlan dialog yo
luyla ve ban§yl yöntemlerle yÖZ
melidirler. Yurtsever örgütler

Kürt hareketi
"ayiplar'tmdan
kurtulmahdtr

gün giderek boyutlanan savas
bütcesinin altmda ezilip kalacak
trr.

bu taiepierle mücadelede ilk kez
üstünlügü eie geyirdi. Bugün
Kürt hareketi yasakll da olsa ta
lepleri, istemleri, sorunun de
mokratik ve ban§yl cözürnü iyin
önerilerini tartistmyor, "kafalar
daki" buzlann erimesini sagltyor;
akhselimin yolunu gösteriyor.

$ayet Kürt hareketi ülke icin
da ve dl§tnda bu talepier dogrul
tusunda mücadeleyi yükseltir,
birlikteligi'ni örer ve hakilligma
gölge dü§ürmezse Türk devleti
dize getirilecek, silahlar susa
cak, akan kan duracak, halk ne
fes alacaktlr.

Bu nedenle de Kürt ·hareketi
izledigi b~ yoldan §a§mamalt, ki
mi "sofculann" '''aman ne yapl
yorsunuz, hani devrimci dönü
§üm nerede' biyimindeki sUyla
mafanna aldlrmadan, komplek-

Bugün Kürt hareketi yasakll da olsa talepleri, istem
leri, sorunun demokratik ve ba"'fl fözümü ifin

änerilerini tartl$tlrlyor, "katalardaki" buzlarm etime-
. sini saglwor, akllsellmin yolunu gösteriyor. .
$ayet Kürt hareketi ülke ifinde ve dl,mda bu talep
Ier dogrultusunda mücadeleyi yükseltir, birlikteligi
ni örer ve hakllligma gölge dü,ürmezse Türk devleti
dize getirilecek, silahlar susacak, akan kan duracak,

halk netes alacaktlf.

se kapumadan kararlilrkla bu ze
minde mücadeleye devam et
melidir. Ayru tutum her kosulda
"siIahIt mücadele" dlyen kesirn-,
lere kar§1da izlenmelidir.

Kürt halkr, silahlann susma
SI, akan karun durmasi ve bans
yl bir ortama bir an ewel geyil
mesi istemini cok ya1tnbir biclm
de 1993'ün baharmda gösterdi.
Halktn bu istemleri, talepleri gö-
zardi edilmemelidir. .

Türk devleti sikrsrmsnr. Eko
nomik olarak bu savasm fatura
smt kar§llamaya gücOyetmiyor.
Enflasyon, issizlik alabildigine
artryor, Yatmrnlar durrnus du
rumda. Siyasi bir cöküntü yasa
ruyor. Devlet türn olanaklanru.
tüm kaynaklanru bu haksrz ve
kirli savasa aktardlgl halde her

özgürlükleri tam olarak tamnrna
hdir. 6- Partilerimiz de dahil tüm
yasaklt partilerin ülkenin legal
politik yasarruna serbestce katil
masi olanaö: tarunmahdir. 7-
Kürt dili, tarihi, kültürü üzerindeki
baskitar son bulmalr, Kürtee egi
tim olanagl s~glanmall, radyo ve
televizyon Kürtye yaym yaprnalr
dir. 8- Mevcut ortam nedeniyle
Kürdistan'dan göy etmek zorun
da kalanlann ya da sürgün edi
lenlerin yerlerine dönmeleririe
olanak saglanmall ve zararlan
tazmin edilmelidir. 9- Kürdis
tan'rn son yillarda daha da Ylkl
lan ekonomisinin iyile§tirilmesi,
tanm ve ticaretin yeniden can
landrnlmasr iyin köklü ekonomik
programlar uyqulanrnahdrr."

I~te Kürt taraf bu önerilerle,

tlglmlz toplumun degi~ik kesim
lerini kapsayan tartrsma ortarm
dogdu ve bu haien de devam
ediyor. Bu bile, Kürt taranmn S0-
runun cözümü !yin öne sürdügü
taleplerin "makulftfugunu, hakhh
gin! göstermeye' yetiyor. Ve bu
talepler, ~imdi geni~ toplurnsal
kesimlerin ortak tafeplerine dö
i1ü~mÜ9dururn'da.Bu Kürt hare
keti'aylslilqan tarihi blr kazarurn
dir. Bu, zafere giden yolda bir ki
lometre tasidrr; zaferin yakmlas
masrdir. .

19 Mart 1993'de PSK Genef
Sekreten ~~ym.Kemal Bur
kay'la, PKK Genef Sekreteri Sa
ym Abdullah Öcalan arasinda
"imzalan protokolde Kürt hareke
tinin kendi iyindeki lliskllerine,
ortak ii ve ortak bir cepheye du
yulan ihtiyaca i~aret edildikten
sonra Kürt sorununun demokra
tik cözürnü iyin su talepiere ver
veriliyordu:

"Kürt sorununa adil bir cö- .
züm ancsk iki halkm e~itligi te
melinde mümkündOr. Biz böyle
sine demokratik bir yapida iki
halkm yanyana. kardesce, bans
iyinde ya;?ayabilecegi görü;?ün
deyiz. Bunun bicimi dsmokratik
federasyondur.

"Bunun iyin de, Türk devleti
nin Ylliardir süregelen baski poli
tlkasmm sonucu olan bugünkü
catisma ortarm sona ermeli, so
runun barl§yl cözürnüne yol
acrlrnahdtr. Türk hükümeti de
geryektel') bans, demokrasi ve
esitlik istiyorsa a§agldaki acil
adimlan bir an önce atmahdrr:

"1- Kar§lltkll olarak ates ke
sifmelidir. PKK'ntn att@ ilk adlm
bu baklmdan iyi ve tarihi bir flf
saUIr.2- Kürdistan'da Olaganüs
tü Haie, Böige Valiligi siste'T.line
son verilmeli; Kontrgerilla, Ozel
Timler ve kÖy koruculan dagltll
malidir. 3- Kürt ulusunun varhgl
nt ve haklannl da güvence altlna
alan demokratik bir anayasa ya
pIlmall, tüm anti demokratik y"!
sa ve kurumlar kaldlnlmalldlr. 4-
Genel af Ylkanlmahdlr. 5- Dü
§ünce, söz, bastn ve örgütfenme
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Batl ve NATO '
sürdürülen bu
klrli savatta
SU~ ortagldlr
TOrkdevleti Batl'h NATO 01-

kelerin$n alml§ oldugu askeri,
ekonomik ve siyasi destekle
Kürt halkma kar§1 amanslz bir
sava~ yOrOtOyor.Alman tan1dan
ve panz~rleriyre k~yler, kentler
yerlebir ediliyor. OIOm saQan
Amerikan helikopterleriyle sivil
halk ölOmlerdenölOmbegeniyor.

Avrupa Konvansiyonel Silah
indirimi anla§masl dl§lnda tutu
lan TÜrkiyeKUrdistan!tam bir si-

oldugu gib i yurtsever insanlar
damqalanarak, idam kararten QI
kanlarak ve böylelikle düsmana
a~:lk bir boy hedefi haline getl
rilerek, ardmdan halktan ve yurt
sever gOQlerdengelen tepki üze
rine "infaz karanrn kaldtrdik, dö
nebilirsin" tOrOnden bir yakJa
§Imla "saf dl§l" edilmemelidirter.
'. Yine KOrt halkmm hakh da

vasma gölge dO§Oren,Kürt.ha
reketine olan destegi zaYlflatan,
-Türkdevletine .kendi kirli yüzOnO
gizlemek lcln kozlar veren ve
Avrupa'da gerQekle§tiriien 24
Hazlran ve 4 Kasrrn türü eylem
ler arnk tarihe kansrnahdn,

DO~man, ne kadar küeüm
sersek kücümseyeüm, elindeki
tOm araQ ve olanaklarla iQerde
ve dl§arda hakll bir zerrunde
vefdi~imlz mOcadeleyi zayrflat
mak, zaata ugratmak iQin~ba
iyinde.

1980 faslst darbesinden bu-
. yana Avrupa'YI "teröristlere" ku
cak acmakla suclayan TOrkiye,
13,Yllda gösterdigi tOmyabalara '
ragmen emellerine.kavusamadr,
')\ncak Alrnanya'da yapuan son
eylemleri TOrkdevleti, KOrthare
ketine·yönelmek, dosllartnt dev
reye koymak ic;iniyi bir biyimde
kuttandl.·

KOrthareketi artlk bu aYlpla
rlndan ve "yocukluk hastahkla
,,"ndan kurtulmalldtr.

ya ragmen olumsuzluklar henOz
de ortadan kalkml§ degil.

Bu konuda özellikle de
PKK'ya bOyOkgörevier dO§Oyor.
PKK ortak protokolUn, cephe
programmln ..gereklerini yel'ine
getirmelidir. Oncelikle son aylar
da yeniden ya§anan ba~ta,kadln
ve yocuklar olmak Ozeresivil in
sanlara, ögretmenlere yönelik
.saldmlar son bulmalt, yine TOrk
köylerine yönelik tepkisel'eylem
ler, Suruc;:ve Dersim'de oldugu
gibi diger yurtsever' gOQlerinta
raftar ve Oyelerineyönelik saldl
nlarla Dersim Belediye Ba~kanr
Mehmet Kocademil' örneginde

Ortak blr program konusunda
. anla~ma saglandl ve diger konu
larda ise tartl~ma ve görO~meler
. henOzde sOrOyor. .

KOrt hareketi son 15 Yll iyin
CIsönemli yaralar aldl. GOven
sizlik, hatta kar§ltlik bir anlamda
kimi örgüt tabanlarma yerle~ti.
Bu olumsuzluklann hemen orta
dan kalkmaslnl, 10m sorunlann
Qözüme kavu~masml, varplan
gOvensizligin klsa bir sOreae
bertaraf edHmesinibeklememek
gerekir.

Ancak biraraya gefindikten
sonra ortak belgelere, degerlere
hep birlikte sahiplik etmek de

12

.KOrthareketl.blrlikte yürümek zorul1dadIT.Kürdis
tsn'm kurtulu,u, kürt halkmm özgOrlü{Jübuna ba{J'"
IldIT.Herhangl blr örgüt' veyaparll ne kadar gÜ91ü.
olursa olsun, ne kadar gü9/(';görünürse'görünsün
veyabuna inanlfsa inansliJ tek ba,ma ne ülkeyl kur-
~ulu,a,.ne de halkl özgürlü{Jekavulturabilir. Kaldl ki
verlIen ulusal kurtulu, mücadelesldir. Tüm ulusal
gü9'erln ortak cephesl bu 1,ln "olmazsaolmaz" ko
,uludur. Bunun saglanabllmesl191nde tam tarat/ara

öneml/ tar/hi sorumluluklar dü,üyor.

i§in diger bir yönü.
Kürt hareketi birlikte yürü

mek zorundadrr. KOrdistan'm I

kurtutusu, Kürt halkmm 6zg0r10-
gü buna baghdlr. Herhangi bir
örgüt veya parti ne kadar 90910
olursa olsun, ne kadar gO~lügö
rünürse görOnsOn veya buna
lnamrsa inansm tek "ba~Hnane'
Olkeyi kurtulusa, ne de halkl öz
gürlüge kavu§turabilir. Kaldl kl
verilen ulusal kurtulu§ mOcade- ,
lesidir. TOmulusal gOylerinortak
cephesi bu i§in "olmazsa olmaz"
kosutudur. Bunun saglanabil-
,mesi iQinde tOmtaraflara önemli
tarihi sorumluluklar dO§Oyor.

Eski husumetleri, olumsuz
luklan blr tarafa btrakarak birHk
saglam temeller Ozerindeolusfu
rulmehdrr, TOmgOyler bu konu
da duyarh olmehdrr. Ne var ki,
imzalanan protokol&, yapilan bir
dizi cephe toplantilanna, ortakla
§a yaytnlanan bir dizi aylklama-

arasinda slddete basvurul
mamah, tartl§malarda düsman
ca ve saldnqan bir dil kultarul-
1l1amalldlr.PSK ve PKK, Kuzey
Kürdlstan yurtsever örgütleri
arasmdaki Ui§kileriniyile§tirilme
sl, i§birlfgi ve dayamsrnarnn ge
llsttrilmesl ve 'giderek ortak bir
cephenin olusturulrnast lcin ca
ba göstereceklerdir. Iki parti bu
amacla yakm bir zamanda ortak
bir toplanti dOzenlenmesi i9in
yurtsever parti ve örgOtlere~gn
yapacaklardlr".

Nitekim 90k geymed.en bu
protokolde ver alan bu konu iyin
da giri§imlerde bulunuldu ve kl
mi olumlu adirnlar atrldi. 20 Ha
ziran tarihiride biraraya gel(m
Kuzey Kürdistap'h 12 parti ve ör
gOtortak bir aQlklamaylabir cep
he kurma yolunda görü§melere
basladrklanru acrkladilar. Bu
toplannlar, görO§maler kimi elle
tutulabilecek sonuclara vardr,
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Avrupa'da yasayan yakla§lk bir,
milyon KOrdü yadsmtaya c;ah§l
yorlar. Hatta bu ili§ki agl öyle i9i
ce ge<;mi§ki, Türkiye devletinin
istemi OzerineAlmanya ve Fran
sa gibi ülkeier alrms olduklan st-.
yasi bir kararla PKK yanhsi Kürt
derneklerini kapayabiliyor, bir
bütOn olarak yüzbinlerce Kürdü
terörize edebiliyorlar.

Bu politika, bu yaklasim
uzun vadede ne Almanya'nm,
ne de diger Avrupa ülkelerinin
crkannadrr. Yepilrnast gereken,
Kürt sorununun demokratik ve
ban§yl cözümü i<;inülkede gös
terilen cabalara omuz vermek ve
bu dogrultuda Türkiya Ozerinde
aglrllk kullanarak, onu uluslara
ras1planda sikrsnrarak, adim at-

. nrmaktir.
Bu olmadlgl, böylesi bir yol

izlenip uluslararast planda BM,
Avrupa Birligi, AGiK gibi kuru
lu~larda Türkiye te§hir edilmedi
gi sürece ge9mi§te oldugu gibi
geleeekte de tatsiz olaylar yasa
nabilir.

Yüzbin KOrt 29 MaYls
1993'te, Almanya'ntn göbeginde
.biraraya geldi, bu ban~91göste
riyle Kürt halkmm demokratik is
temlerini hayklrdl. Ancak duyan
olrnadr,

Kürdistan'da hargOn olaylar
olur, onlarca insan yasarmm yiti
rir, Liee örnegi kentler, köyler
yerlebir edilirken ve bu savasta
Ban'hlar-Türk tarannda saf tut
musken, Avrupa'da en aktif kitle
yi olusturan ve yeri geldiginde
onbinler, yüzbinler halinde soka
ga dökülen Kürtlerden her za
man bafl§yl gösteri beklenemez.
Öncelikle ülkedeki sava§ duru
mu ortadan ·kaldlfllmah, Alman
ya ve Avrupa ülkeleri bu kohuda
üzerlerine dü§en sorumlulugu
göstermelidirler.

Bu tarihi sorumluluk yerine
getirilmedigi müddetye Almanya,
ve Batl'ntn ba§1önOmüzdekidö
nemde de agnmaya devam ede- -
cektir.

i9i§Ieri bakam tarafmdan köylü
lere dagltlldlgl kabul edilmek zo
runda kalan 256.125 kalasnlkot,
100.000 adet bazuka (RPe),
300 BTR 60 tipi kariyer, 5000
tarn otomatik tüfek, 450 milyon
degi§ik einsten cephaneyi de
unutmamak gerekir. Buntarm
yekunu ise 1,5 milyar mark civa-
nnda, ' .'

Arnertkahlann, Ingiliz ve di
gerlerinin sattlklan ya da hibe
ettikleri ise eabasl.

'Oysa Batl'lI güc;ler bunun
tam tarsi bir konumda olmahydl
lar. Onlara dü§en görev bu hak
SIZ ve kirli sava§ta Kürt hatkmln
yamnda ver almaktl.

Onlar bir yandan Türkiye'ye
KOrt halkma kar§1 kullamlmak
Ozere ölüm makinalan verip,
özel timleri, polisleri, hatta kurt
köpeklerini egitip, KOrtklnmlnda
taraf olurlarken, diger yandan da

lerimiz, kamouyuna yansiyan
boyutlanyla konuyu biraz irdale
maya yah§acaglz. Almanya NA
TO'lu müttefigi Türkiye'ye 1985
yrlmdan 1991 yilma kadar 3,6
milyar mark degerinde silah hibe
etmis. I§ salt hibelerle kalsa iyi.
Buna ticari amach silan sanstarr
rn eklemeyi de ihmal etmemek
gerekir. Ne kadar dost olunsa da
bir yerden itibaren herkes kendi
9lkarml, eebini dü~ünür. Biraz
vereeeksin, kendine baglml! kl
lacaksln, so'nrada tabiki ihrac;..

BASIC adh kurulu§un yaptl
gl bir ara§tlrmaya göre 1985 YI
hndan itibaren Türk ordusunun
modernizasyonunu ama<;layan
10 Yllhkbir plan dahilinde a~agl
daki silahlarm büyOkbir bölümü
Türkiye'ye ya verilmi~ ya da
orada imal edilmak üzere lisans
devrine .gidilmi§.Geriye kalan az
bir bölOmüde önümOzdekiIki YII

Kürdistan'da hergün olay/ar otur, on/area Insan ya-
famlnl yltlrlr, Liee örnegl kent/er, köyler yer/eblr
edllirken vebu savalta 8at,'I,lar Türk tarafmdasaf
tutmulken, Avrupa 'da en aktif kitleyl olulturan ve
yeri geldlglnde onblnler, yüzbinler ha/inde sokaga
dökülen K.prtlerdenher zamanba"If' gösterl bekle
nemez.Once/lkle ülkedekl saval durumu ortadan
kald"'/ma/I, Almanya veAvrupa ü/kelerl bu konuda
üzerlerlne dillen sorumlL/lugugöstermelldlrler.

lclnds tamamlanacak. Bunlan
ise 1500 tank, 3000 tanksavar
ve roketatar, 2700 kariyer, 11
flrkateyn ve 334 savas Uyagl
olu~turuyor.

Yine Stokholm Ban~ Ara~tlr
ma Enstitüsü SIPRI'ye göre,
TOrkiya soguk savas döneminin
sona erdigi 19,89'dan buyana
büyOk stlah sistamlarini iki katr
na Ylkarml~. Buna al altmdan
gizlice varilen, hibe edilen vaya
ueuz fiyatlarla satrlanlarla Avru
pa'da yok edilmesi gerekirken
TOrkiye'yeyollananlar dahil edil
memi~:

Aynea Almanya'nm Körfez
Sava§1 döneminde Türkiye'ye
hibe ettigi ve bir bölümü Türk

lah deposu haline gelmi~ durum
da. Amerika, Almanya gibi ülke
ter bu anlasrna gergevesinde
yok etmek zorunda kaldiktan sl
lahlan, TOrkiye'ye hibe yolunu
selfiyor ve böylelikle milyarlarca
dolara varan aglr yüklerden kur
tuluyorlar.

Bu sllahlar orada ne amacla
kullamhyor, kime ölüm getiriyor,
onlan pek ilgilendirmiyor. Zaman '
zaman "nah09" olaylar olsa, kimi
silah ve panzerter televizyon ka
meralanna ~:r~IIIP "ba~agnsl"
yapsa bile';1runlarkisa süre son
ra unutuluyor va ayru i~lema da
vam adiliyor;
, Bu Konuda, ne yank ki tazla
veri yok. Ancak eie gelfirebildik-
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Not: Bu metin "Kürdistan.·
,Susmak ölümdür! $imdi fi3arr~"
kamp"anyasl yeryevesinde Alman
ya'daki 9all$malarda 'degerlendiril
mek amacw1a haz"lanml$t". Ay"
ca yurtdl§1 kaynaklarmm yetersizfigi
de gözönüne almdlgmda bir dizi

. eksikfigi iyerebilir.

Türk devleti sona oynuyor.
Kürt hareketi .ülke iyinde ve dr
srnda gösterecegi yaklasrmla bu
sonu yakmtastrrebilir. Ve bu 50-
nun yaklasrrrunda ücüncü güee,
dünya kamuoyu desteöine ihti
yactrmz var. Bunu bilerek ve ya
nru gözeterek caba iyinde olma
hYlz.

4- Kürt sorunu cözürne ka
vu§madlgl sürece ne Türkiye'de,
ne de bölgede kalte: bir ban§yl
ortam saglanamayacagl gerye
ginden hareketle, uluslararasi
bir Kürt konteransi toplanmasi
iyin caba iyine girilmeli ve böyle
si bir konferansta Kürt ulusunun
kendi gelecegini özgürce belirle- .
me hakkl temel ahnrnah,Kürt ta
ranrun katrhrm mutlaka saölan
malIdir. Bu konuda uluslararasl
planda atllan adlmlar, bir Fitistin,
bir Güney Afrika, bir Kamboyya
sorununda oldugu gibi örnek
aimmalIdir.

5- Türkiye 1993 Yllmda tu
rizm sektöründe 2 milyar dolarhk

Kürt hareketi blr bütün olarak, Kürt sorununun ba
n$gl demokratik gözümüneyolun agllabllmesi Igln,
bugüne dek oldugu glbl t;abalanmyogunla$tlrarak
sürdürmelidir. Bu hem ülke it;inde vehem de ülke
dl§mdaki kamuoyunun olaya giderek yakmla,masl
mgetirecek, devletin eHndekisilah ona yöneltilecek
tir. Türk devleti sona oynuyor. Kürt hareketi ülke
'iginde vedl$mdagösterecegi yakla$Imla bu sonu
yakmla$tlrabillr. Vebu sonun yakla$Immdaüt;üncü
güce, dünya kamuoyu destegine ihtiyaclmlz var. Bu
nubilerek veyanm gözeterek gabaIglnde olmalWlz.

Kürt hareketi bir bütün ola
rak, Kürt sorununun ban§91de
mokratik 9özümüne yolun a911a
bilmesi iyin, bugüne dek oldugu
gibi cabalanru yogunla§tlrarak
sürdürmelidir. Bu hem ülke iyin
de ve hem de ülke dismdakl ka
muoyunun olaya giderek yakrn
lasrnasmt getirecek, devletin
elindeki silah ona yöneltilecektir.

KOMKAR'm Alman demok
ratik 9Ü91eriyleortaklasa olarak
1 Eylül'den buyana "Kürdistan:
Susmak Ölümdür, $imdi Bans"
karnpanyast örnek almarak,
yurtdistnda dayarusrna ve ka
muoyu ~1I§masl daha da yo
gunla§tlnlmahdlr.

Bu temel yaklasimdan hare
ketle genel olarak yurtdismda
yapilabileeekler:

1- Kürt halkirun geleneksel
bayrarm Newroz'la, 27 Mart'ta
yapllacak yerel seclrnler ayrn
döneme denk geliyor. Newroz'a
kan bulasmamast ve seyimlere
büyük caph "hile" kansmamasi
iyin Mart ayrrnn ikinei yansmda
Avrupa'mn degi§ik ülkeierinden
yök sayida gözlemci heyetin
Türkiye Kürdistaru'na gitmesin
de yarar var. Bu saglandlgmda,
Avrupa'nm gözü Türkiye ve
Kürdistan'a gevrildiginde Türk
hükümeti kimi "ufak" caph saldi
nlara giri§se de, büyOkyapll kat
liamlan göze alamaz, seclrnlerl
bir bütün olarak tahrif edemez.

2- Kür.! sorununun barJ§yl
demokratik cözümüne yolun a91-
labilrnesi iyin bir an önee silahla
nn susmasr, akan karun durma
SI gerekir. Bunu saglamak iyin
se, diger etmenlerin yarusrra
yurtdl§1basklsma da ihtiyay var.
Almanya ba§ta olmak üzere Av
rupah devletlerin Türkiye üzerin
de baskl olu~turmalan saglan
mahdIr. Bunun ilk §artl ise Türki
ye'ye verilen askeri, ekonomik
ve politik destegin ya tümden

kesilmesi, ya da tümden kesil- bir kayba ugradl. 1994 yilmda
mesi saölanarruyorsa bunun, te- bu kayip daha da artacaknr. Da-
mel insan haklanna uyulrnasi ve ha §imdiden bircok ülke Türki-
Kürt sorununun demokratik cö- ye'yi kara listeye aldl ve gidilme-
zürnü sartma bagh krlmmasidrr. mesi gereken ülkeier statüsüne

Bu konuda ise PSK-PKK koydu. Bu nedenle de ekonomik
protokolünde ver alan acil de- baskrrun daha fazla olusrnasr,
mokratik talepier baz ahnmall ve bunun bilin91i bir politik tercihe
tüm görü§melerde, yazrsmalar- yönelmesi arnaciyla "turizm boy-
da tekrar, tekrar üzerdnde durul- kotu" cahsmalan daha koordineli
mall, savasi isteyenin Kürt taran ve programh olarak yürütülmeli,
olmad@, sorunu terör ve zorba- turizm slrketlerl Türkiye'de yasa-
hkta cözrnek isteyenin Türk dev- nan savas konusunda bilgilendi-
leti oldugu dile getirilmelidir. rilmelidir.

3- Kürt sorununun uluslara- 6- Avrupa ülkelerinde yasa-
rasI kuruluslarda gündeme geti- yan Kürtlere, diger göymenlere
rilmesi kosullan yaratrlmalrdrr. tarunan haktarm tamnmasr, va-
Türkiye'nin altma imza atrrus 01- rotan bu ayncahkh tutumun ter-
dugu sözlesrneler buna temel kedilmesi !9in giri§imde bulunul-
teskil etmelidir. AGIK, Avrupa mahdir.
Birligi, NATO ve Birlesrnis Millet- 7- Türkiye, i9 savas yasanan
ler'e Kürt sorununun yansmlma- ül~eler kategorisine ahnman.
SI i9in giri§imlerde bulunulmah- Kürt slgmmacllann iade edilme'-
dir. si lslerntne son verilmelldir.

Sonu~ve
izlenmesi
gereken yol
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met temsilcileri, ya eskl gelene
ge uyarak Kürt sorununu sesslz
likle ge~i~tiriyor, aolandrrrnaktan
bile kacmryorlar, ya da onu salt

rnek yetmez. Onun dogru bicirn- .
de kavranrnasr, yani g'erc;ekte
nasnsa öyle tarumlanmasr gere
kir.

Ulusal haklarm temeli, kendi kaderini özgürce belir
lemedir. Blr ulus bafka bir uJusla birlikte mi yoksa
ay" mt ya$ayacagma özgür iradesiyle kendisi karar
vermeIldir. Bunu yapamayan ulus, özgür deglldir.

Örnegin Kürt sorunu salt bir
insan haklan sorunu mu, salt bir
aztnhk sorunu mu? Ama resmi
dOzeydeki acrklamalarda ya da
ulustararas: toplantuarda; örne
gin BM organlarrnda, AGIK, Av
rupa Konseyi ve Parlamentosu
toplantllannda devlet ve hükü-

zOm bulunabileceöldlr, Ve son 5
Yllda Batrh ülkelerde birbirini iz

. leyen ve büyük ilgi gören konfe
ranslar da gösteriyor ki, bu so
run artrk cözürn ic;indayatrmstrr,

Diger yandan, gec;erli ve
hakh bir cözürne ulasrnak iyin de
yalntzca sorunun varltQlnt bil-

,

Degerli Bayanlar, Baylarl

Kürdistan Sosyalist Partist
delegasyonu adma bu uluslara
ras I kcnteransi düzenleyenlere
huzurunuzda tesekkür ederek
konusmama baslamak istiyo
rum.

'Uluslararasr dOzeyde Kürt
sorununa yönelik gec;:ml~tevaro
lan sessizlik bugOn büyük ölcü
de kmldi: sorun özellikle ulusla
rarasr platformlarda c;:e§itli bo
yutlarryla tartrsrlrnaya baslandr,
Dünya kamuoyu artrk Kürt soru
nunun tarkrndadrr. Sugü'n tarnst
lan !i)ey, 5-10 YII önce oldugu gi
bi böyle bir sorunun var olup 01-
madlgl degil, .ona nasn bir cö-

Be/~/ka'mnbalken,i Brüksel'de 12-13Mart 1994 tarihleri arasmdadüzenlenen "Ulusla
raras' KuzeyKi1rdlstanKonferans,"na, Kürdistsn Sosyalist Partisi (PSK)de bir dele
gssyonls kstlld, vekonferansa bir metln sundu. Kürt sorununun siyasal t;öziimü ko
nusunds fart"malarm yeniden yogunla,t,gl bugünlerde, bu metnin ae, sorunun dahs
sagllkl' tsrt"lImasl at;lsmdanönemi olacag, kUfkusuzdur. Metnfn tememmt ilgili t;ev-
relerin ve okurlaflm,zm dikkatine sunuyoruz. DENG

"Türk yönetimi sorunun
barrsci, demokratik ve adil
bir sekilde cözümüne

.acik ofdugunu
·ortaya koymahdrr"

PSK Delegasyonunun
Brüksel.Konferans,'na sundugu metin:

. ,

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



su bu topraklar üzerinde 35 mil
yona ulasrnaktadrr. KürtJer eski
bir tarihe, kendilerine özgü bir
diJeve zengin bir kültüre sahip-.
tir. Bizim kimsenin topraümda
,gözümüz yok, kimsenin ilIkesini
parcalayacak de~iliz; biz yalruz
ca kendi ülkemizde, Kürdis
tan'da özgür ya§amak istiyoruz.
Eger uluslarrn kendi kaderlerini
tayin hakkl böyle bir durumda
uygulanmayaeaksa, hangi du-

o rumda uygulanaeak? 0 zaman
bu ilkeleri uluslararasl beIgeIer
den ylkarmak daha dogru olmaz
ml?

Bir ulusu paretalayansmlrlan
dokunulmaz saymanm, bu Slnlr
lan 0 halkm özgür ya§ama iste
ginin kar§lsma dikmenin, hak ve

, ,

Saym Bayanlar, Baylar,

Biz, elbet resmi platformlann '.
tutarsizhjimdan sözediyoruz.
Ama bir de halklann vicdaru var.
Yoz 91karlaraalet olmayan, ger
yegi ve adalet prensiplerini onur
luea savunan demok~atik 9Ü91er
var. Bu gÜ!tlerin önemini kü9üm
semiyoruz. Kürt sorunuyla ilgili
olarak da bu güetlerinsaYIve et
kinlik olarak giderek büyüdügü
ve resmi platformlan artlk zorla
dlgl kanlsmdaYlz. Dostlanmlz
günden güne artlyor.

SaYln Bayanlar ve Baylar,

Uiusiararasl planda soruna
- yakla§lm bu §ekilde kendini gös-,

ilkeler$ devletierarasllll~kilere, f1karlara teda edili
yor. DIplamas; ise, uluslararasl hak-hukuk adma, bu
yoz f,karlara'k,l,flar haztr',yor. Ne var ki, mlzrak 9u
vala sIgaeak glbl deglldlr. Koea bir ülkeyl böliJ~en
ve 35milyonluk bir ulusu yak etmeye fall~an gÜf
lerle aym platformlarl payla§arak, onlarm yaptlklarl
na göz yumarak, hafta destek verere«, Insan haklarl
.ve demokraslye 'tüzmet edilemez. Bu tutumla sorun-

larm fözümüne yardlmel da olunamaz.

adalet adma savunulaeak bir ta
ran olamaz. Bu, "haksiz ama
güetlü"nün yanmda yer almak
demektir.

Elbet biz, resmi plattorrnlar
daki sözkonusu tutumlann nede
nini biliyoruz. itkeler, devletlera
rasi ili§kilere, ylkarlara feda edi
liyor. Diplomasi ise, uiuslararasi
hak-hukuk adma, bu yoz etlkarla
ra krhflar hazrrlryor. Ne var ki,
rmzrak cuvala sigacak gibi deQil
dir. Koea bir ülkeyi bölüsen ve
35 milyonluk bir ulusu yok etme
ye etall§an gÜ91erie ayru plat
formlan paylasarak, onlann yap
nklanna göz yumarak, hatta
destek vererek, insan haklan ve
demokrasiye hizmet edilemez.
Bu tutumla sorunlann cözürnüne
yardrmci da olunamaz.

~ Bu mekanik yaklasmt, ulus
lararasi hukuk ve adalet ilkele
riyle taban tabana yeli§mektedir.
Yurt, her blr ulusun üzerlnde ya
~adlgl topraklardrr, Bu anlamda
her ulusun suurlanna, onun yur
dunun bütünlügüne elbette say
gl gösterilmelidlr, bunlar doku
nulmaz olmendir. Ama bir baska
ulusu parcalayan srrurtara saygl
gösterilmesi i!tin ne sebep var?
Kürdistan'm durumu budur.. 0,
dört -devlet arasmda parcalan- _
ml§ ve her parcasi zorla, terör
gOeOyleeide tutulmaktadrr, Hal- ,
krrmz bu srrurlan asla tarumadr.
0, uzun Ylliardir özgürlügü ietin
savasiyor ve bu ugurda yüzbin
leree kurban verdi.

Kürdistan, 520 bin kilometre
kare geni§li~inde bir ülkedtr ve
günümüzde Kürt ulusunun nüfu-
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bir "insan haklan sorunu", "azm
IIk" sorunu olarak niteliyor ve bu
cercevede Kürtlere bazi haklar
tarnnmasi gere~ini dile getiriyor
lar.

Kürt sorununu böyle nitele
mek ve bu cercevede cözürn
önermek hakh ve ger!tege uy
gun bir tutum mudur?

Kürtlerin ~u anda yasadiklan
.ülkelerde -yani geryekte bölün
rnüs olan kendi yurtlannda
azmhk haklanna, hatta siradan
insan haklarma bile sahip olrna
diklan bir geretektir. Bu durum,
onlann kar§1 karsiya olduklan
baski ve hakslzll~m dereeesini
gösteriyor. Ama diger yandan,
Kürtler bir azmhk degil, bir ulus
tur; ülkeleri zorla bölünrnüstür ve
Kürt sorunu ulusal bir sorundur;
cözümü de bu kapsamda eie
almmahdrr.

insan haklan sorunu, etok
uluslu olsun ya da olmasm, her
ülke iyin, su ya da bu ölcüoe
gündeme gelebilir. Azmhk soru
nu da öyle. Ama ulusal sorun,
bunun boyutlanm asan, yo.kda
ha kapsamh bir sorundur. Insan
haklan ve azmhk sorunlan her
bir devletin kendi srrurlan iyinde
cözülebntr türdendir. Oysa bir
ulusun haklan ve- özgürlükleri
sorunu farkll bir seydir, Ulusal
haklann temeli, kendi kaderini
özgüree belirlemedir. Bir ulus
baska bir ulusla birlikte mi yoksa
ayn rru yasayacaqma özgür lra
desiyle kendisi karar vermelidir.
Bunu yapamayan ulus, özgür
degildir.

Uluslarm kendi kaderlerini
tayin hakkl insanhgm benimse
digi bir ortak deger, bir hu~uk il
kesidir. Birle§mi§ MilIetier Insan
Haklan $artl'nda bu temel hak
bel)imsenmi~tir. Aynl ~ey
AGIK'e ili§kin Helsinki Nihai Se
nedi i!tin de geyerlidir.

Ne var ki, Kürt halkma slra
gelinee, bu ilke, sözbirligi edilmi§
gibi, resmi platformlarda bir ya
na i,tiliyor.Devletlerin toprak bü
tünlügü, slmrlarm degi§mezligi
buna gereketeolarak gösteriliyor.
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acrk olduklanru ortaya koydu.
Sözkonusu protokolde su istem
ler dile getirilmi~ti:

"Kürt sorununa adil bir cö
züm ancak iki halkin e~itligi te
melinde mOmkOndür.Biz böyle
sine demokratik bir yapida iki
halkm yan yana, kardesce, bans
ic;inde ya~ayabiJecegi görü'§ün
deyiz. Bunun bi<;imidemokratik
federasyoncWr.

Bunun i<;inde, TOrk devleti
nin Ylllardir süregelen baski poli
tlkasirun sonucu olan bugünkü
catrsma ortarm sona ermeli, 50-
runun ban~C;:1cözümüne yol a<;ll
rnahdir. Türk hükümetl de ger
cekten bafl~, demokrasi ve e~it
lik istiyorsa, a~agldaki acil adim
lan bir an önce atrnahdrr:

1- Kar~lllkll olarak ates ke
silmelldir. PKK'nln attlgl ilk adim
bu bakimdan iyi ve tarihi bir frr
sattrr:

2- Kürdistan'da olaganüstü
haie, Böige Valiligi sistemine
son verilmeli; Kontrgerilla, "özet
timler" ve köy korucutuöu dagl
trlmaudrr:

3- Kürt ulusunun varllglnl ve
haklanrn da güvence altma alan
demokratik blr anayasa yaprlrna-
11, tüm anti demokratik yasa ve
kurumlar kaldmtrnahdrr: ,

4- Genel af cikanlmahdrr;
5- Düsünce, söz, basm ve

örgütlenme özgürlükleri tam ola
rak tarnnrnahdir:

6- Partilerimiz de dahil türn
yasakli partilerin ülkenin legal
politik yasarmna serbestce katil
rnast olanagl tarunmalidrr:

7- KOrt dili, tarihi, kültürü
üzerindeki baskilar son bulmah,
Kütce egitim olanagl saglanmall,
radyo ve televizyon Kürtee yaym
yaprnahdrr;

8- Mevcut ortam nedeniyle
Kürdistan'dan göi;:etmek zorun
da kalanlann ya da sürgün edi
lenlerin yerlerine dönmelerine
olanak saglanmali ve zararlan
tazmin edilmelidir;

9- Kürdistan'm son Ylllarda
daha da Ylkllan ekonomisinin iyi
le~tirilmesi, tanm ve ticaretin ye-

•

Ve 0, böylece, demokratik ve
barl~91 bir cözüm i<;in uygun

• olan tüm kaprlan kapatarak, Kürt
taranru da §iddeti baslica arac
olarak secrneye zorluyor. 0, mil
yonluk ordu ve polisine, YlklCIsi
lahlanna, NATO desteülne gü
veniyor. Her ~eybu kadar actk,

Buna karsm Kürt taran soru
nun banscr, demokratik ve adil
cözümünü istiyor.

Biz Kürdistan Sosyalist Par
tisi olarak, gec;mi§ten beri §id
detten 'yana olmadrk. Bugün de
yana degillz. Ne KOrt halkrrun,
ne de Türk halkrrun aCI cekrne
sinden, analarm kara baglama
smdan yanayiz.

1993 Ylhmn Mart aymda
Partimizin Genel Sekreteri Saym
Kemal Burkay ile PKK Genei'
Sekreteri Saym Abdullah Öca
lan'ln imzaladlklan ortak proto
kolde dile getirilen istemler, KOrt
taraflnm adil ve demokratik <;ö-
. züm konusunda hangi öl<;Olerde
gerc;ekc;ive sorunun <;özümOne

kl Milli" diye ifade edilen, KOrdis
'tan'm kuzey parcasrru da srrurta
n ic;inealan Türkiye'de yasayan
insanlann tümü Türktür; vatan
dasrann tümü Türk ulusunun
rnensuplandir.

Türk devletinin yöneticileri,
sürekli bir sekilde KOrt sorunu
nun varllglnl inkardan geldiler.
Kürt halkmin ulusal özgürlügü
ic;in ba§lattigl tüm dlrenisleri
kanta ve dipcik zoruyla bastir
maya cahstilar. Onlar, Türkiye
Cumhurlyeti'nln kurulusundan
beri ulusal mücadelemizi terör
yoluyla ezebileceklerini, halktrru
Zl terör ve aslmüasyonla-ortadan
kaldrrabileceklerinl, yok edebile
ceklerini sandllar. En basit ve
dogal hak istemlerimize terörle,
i~kenceyle, klYlmla cevap verdi
ler ve Kürdistan'da sürekli olarak
sava~tllar.

Ancak, bu politikanm sonuc;
vermedigi ortadadlr. Kürt halkl
yok olmadl, mücadelemiz dur
madl, aksine gOnden gOne bü-

Biz Kürdistan Sosyalist Partisi o/arak, gefmi$ten
beri $iddetten yana o/madlk. Bugün de yana degiliz.
Ne Kürt halkmm, ne de Türk halkmm aCI fekmesin

den, ana/arm learabaglamasmdan yanay'z.

Saym Bayanlar, Baylar,

Ortada gerc;ekten da bir ts
rörist var, 0 da, Kürt halkma aCI
masrz bir devlet terörü uygula
yan Türk devletinin ta kendisidir.

yOdO.Bu politika hem KOrthalkr
na, hem Türk halkrna ciddi za
rarlar verdi ve vermeye devam
ediyor. Onlar, bugün de orduyu,
polisi seterber ederek, yakip y'
karak, kan dökerek, iskence
ederek senug ahnabilecegini
sanmaktalar. Ustelik c;okilginc;tir
ki, Kürt ulusal hareketini, tüm
yurtsever partileri terörizmle
sw;:lamakta ve dünya kamuoyu
nu da buna inandrrmaya cabala-
maktadlrlar..· '

terirken, Kürdistan'in en bOyOk
parcasmi egemenJigi altmda tu
tan Türk devletinin yaklasmu ise
baska bir boyutradir. .

Türk devlet yetkilileri, TC'nin
kurulusundan beri sorunu gör
mezden geldiler. Sorunun boyut
larup tartrsmalann yogunl~~tlgl
dönemlerde ise, onu bir "terör"
olayi ya da "dl§ mihraklann 01-
keyi bölrne giri~imleri" olarak
göstermeye c;all§tllar.

Ger<;ektesorun nedir? Türk
devletinin göstermek istedigi gibi
midir?

TOrkiye Cumhuriyeti, ilan
edildigl 1923 yilmdan bugOne,
"Tek ulus, tek devlet" diye ifade
edilen bir politik yakla~lmla gel-
'di; Resmi ideolojiye göre, "Misa-
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dl. Son olarak da GenEilBa§kan
Hatip Diele, milletvekillerinden
Qrhan ·Dogan, Leyla Zana, Ah
met Türk, Slrrl Saktk, Selim sa
dak, Mahmut Arrunak'm doku
nulmazhklan kaldmldi ve bazua
n tutuklandl.

Özetle, DYP-SHP' koallsyo
nu da, 70 Yllilk Kemalist "Tek
ulus, tek devlet" polltikasmm ta
kiP9isi oldugunu a9lkr;agösterdi.
"Kürt gergegini" nasu fanldlglnt,
dünya kamuoyuna gö~termi§ 01-
du.

Hern Dernlrel-lnönü, hem de
Ciller-Karayalyl n hükürnetlert,
Kürt.halkrrun haklanm tarurnak
tan ziyade, onu terörte. §iddetle
ortadan kaldrrrnarun yolunu sec
rnistir.

"Faili rnechul" denen Cina
yetier, Batman ve Dlyarbakrr
basta olmak üzere, Kürdistan'm
büyük kentlerinde hergün onlar
ca insarun canma mal olmakta
dir. Gergekte bunlann tailleri
bellidir. Bu cinayetler bizzat dev
let taratmdan örqütlenmis kont
rgerilla ve benzeri kuruluslar ta
rafmdan islenmektedir. .

GörülOyor ki, akan karun so
rumlusu bizzat Türk devletidir.
Kürt taraf bugün de karsrlrkl:
ate§kes istiyor, bugün de siyasi
diyalog yoluyla cözürn istiyor.

Bu kirli savast sürdürmek,
yalmz Kürt halkl i9in degil, Türk
halki i9in de daha fazla can kay
bl, ülkenin. madd.i Ylklml, kay
naklann bo§a gitmesi, ekonomik
ve sosyal geli§menin sekteye
ugramasldlr. Bu, Türkiye ic;inmi
litarizm, §ovenizm ve diktatörlük
demektir. Kürtler özgür olmadan
Türkiye'ye ban§ ve demokrasi
gelmesi mOmkündegildir.
, Ülkedeki sorunlann odagml
Türkiye Cumhuriyeti'nfn kuruhl
§undan beri Kürt sorunu olu~tu
ruyor. Kürt sorununu kalici bir
9özüme ula§tlrmadan Türkiye'de
hi9 bir temel sorun 9özülemez.
Bunun i9in de öneelikle kar§llIkll
olarak ate§ kesilmelidir, önyargl
lar bir yana blrakllarak, hi9bir tao
rafl dl§lamadan siyasal diyalog

ve kuruluslara yönelik olarak ,
sürdürülen baskmm haddi hesa
bl yok.

Kürt kimlikli basm yaym or
ganlan, Kürt sorununu isleyen
muhalif basm, mahkemelerin el
lerinden kurtulamryorlar. Günlük
Özgür Gündem gazetesi, hafta
hk Azadi Gazetesi'nin hemen
hemen tüm saYllarr toplatillyor.
Herbirine birke9 kez yaYlO1dur
duracak §ekilde kapatma karan
bi9i1di. .

Yine mecliste milletvekilleri'
bulunan Demokrasi Partisi'nin
ba§ma gelenler ise utan9 veri
c.i...

Kürdistan'ln bir99k iI ve ilge-
. sindeki parti yöneticileri tutuklan
dl, belediye reisleri görevden
allndl. Mardin Milletvekili Meh
met Sincar ile DEP üyesi onlar-
.ca yurtsever ugradlklan saldm
lar sonucu ya§amlannt yitirdiler.
DEP Genel Merkez'i bombalan-

haklan ihlallerine itiskin rakam
lar; bunu carptci bir bicimde
gözler önüne seriyor. Rapora
göre, gegen yil 3 bin 750 ki§i po
litik nedenlerden dolayi öldürül
dü ve bin 490 ki§i yaralandi.
Türk güvenlik gü~leri 874 köyü
bo§alttl ve 90gunu da oturulma
yacak §ekilde yaklp Ylktl. Yine
$Irnak, Kulp, Diyadin, Doguba
yazlt, Lice ve Silopi örneklerinde
görüldügü gibi kentler, top, tank,
panzer ve u9aklara hedef yapl
larak, yerle bir edildi.

Türk devletinin Kürdistan'da
sürdürdügü kirli sava§ sonucun
da, son ü9-dört YIIi9inde 4-5 mil
von dolaymda insan Türkiye'nin
Batl'sma gÖ9 etmek zorunda
kaldl..ve bu insanlar, yeni yerle
rinde bile "rahat" blfakllmlyorlar.
Bizzat devlet eliyle, yine Ecevit
ve Türke§ gibi Irk911annkar§1
propagandalan sonucunda Kürt
lere yönelik saldlrt ve gösteriler
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Bu kir/i sava$I sürdürmek~ya/mz Kürt "alkl tctn de
gilJ Türk halkl ifin de daha faz/a can kayblJ ülkehin
maddi Ylklm/J kaynaklarm bO$Bgitmesi, ekonomik
ve SOSYIiIgeli§menin sekteye ugramasldlr. Bu, Tür
kiye i9in militarizm, soverüzm ve diktatörlük demek-
ttr. Kürt/er özgür o/madan Türklye ye ban$ ve de

mokrasi ge/mesi mümkün degildir.

birbirini izliyor.
Türk devleti, KOrdistan'da

yürüttüqü savasta 100 savas
u9a91, 40 kobra, 35 skorski ve
230 klasik tip hellkopter kullarn
vor. Bu savasrn Türk ekonomisi
ne yilhk maliyeti ise 7 milyar do
lar totarmdadrr. Bu haksrz ve kir
li savas, Olke ekonomisinin her
gegen gOn daha kötülesrneslne
nederi oluyor. Daha bir ay önce
Türk lirasi yOzde 20 dolayinda
devalOe edildi. Entlasyon ise,
yüzde yüze varrms durumda.

Daha önceleri Demirel-inö
nü, ve §imdi de Ciller-Karayal9tn
koallsyon hükOmetleri dönemin
de, yasal zeminde mücadele
eden ve Kürt sorununu ge§itli
platformlarda dile getiren kurum

niden canlandtrtirnast i~in köklü
ekonomik programlar uyqulan
maüdrr."

KOrttaranrun bu ger~ek~i is
temlerine karsihk, Türk hükürne
tinin tutumu ne oldu? 0, Kürt ta
rafmdan uzatuan bu bans etine
olumlu kar~lllk verdi mi? KOrt
halkryla e§itlige evet dedi mi?
En basit lsteklerirnizi bile karsua
mak icln bir tek adrrn am rru?

Hayrr, buntarm hicblrl olma
dr, Hükümet, "e§kiya il,e,görO~
meyiz", dedi, "gelsin teslirn 01-
sunlar" dedi. Böylece Türk hükü
meti bu nrsan elinin tersiyle itti.

Gegen süre i9inde Olkedeki
kanh ortarn daha da büyüdO. in
san Haklan Derneöi'nin '1993YIII
raporunda KOrdistan'daki insan
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PSK-Kürdistan
Sosyalist Partisi
Delegasyonu

Brüksel, 12/13 Mart 1994

halklanna, hatta tüm dünyaya
aCI veriyorsa, bunun sorumlusu
KOrt halk: ve onun yurtsever
gü<;:leJidegildir. Sorumlular, Kürt
halkma haklanru tammamakla
israr eden ve terörü baslica arac
sscen, Kürdistan'i bölüsrnüs
devletlerdir.

Bu durumda bizim iCinrnes
ru her aractan yararlanarak, rnü
cadeleyi sürdürmekten baska
yol kalrnamaktadrr. 'Kendi ülke
mizde özqür insanlar olarak ya·
samakta kararnyrz.

Bu mücadelede Türk halkr-
. mn, Yc:tnyana ya§adlglmlz diger
halklarrn aydm ve demokrat in
sanlanru dostlanrruz olarak gö
rOyoruz.Onlar da sorunun bans-
91 ve demokratik cözürnü icin
seslerlni yükseltmeli, terör rejim
lerine hayrr demelidirler.

Bu mücadelede diger ülke
lerdeki dostlanrruzm, sizlerin da
yarnsrnast bizim ic;:incok önemH
dir. Birlikte cahsarak uluslararas:
kurulustan, resmi platformlan
harekete gecirmeliyiz.

Avrupa Parlamentosu, Avru
pa Konseyi ve AGiK bu konuda
daha etkin, sonuc anc: bir tutern
takmrnah, Birle§mi§ MilIetiero
gOtO, artrk Kürt ulusuna kar§1
görevlerini yerine getirmeli. Kürt
sorunu Genel Kurul'un gündemi
ne alrnmah ve ilgili devletlere
baskt yapttmah. Bir ulusu tutsak
ve yok etmek, BM'nin 688 SaYlh
Karan'nda da belirttigi gibi, hic.;:
bir devletin ie;:sorunu degildir.

Türkiye, BM Insan Haklan
Evrensel Bildirgesi ve öteki ulus
Iararasi sözlesmelerden dogan
.yükümlülüklerini yerine' getirme
ye zorlanmahdlr.

Sir kez daha hepinize te§ek
kür ediyor, saygllar sunuyuroz.

Saym Bayanlar, Baylar,

Biz, esltllk temelinde Türk
halkryla birarada yasamaya evet
diyoruz. Bunun blciml ise, de
mokratik federasyondur. BöyJe
ce TOrkiye'nin bugünkOslnlrlan
nln degi§mesine, Türk devletinin .

• deyi§iyfe "ülkenin parcalanmasl
na" gerek kalmlyor. Türkiye Klb
ns'taki 80 bin TOrk'ic;:inistedigi
ve bugOn de pratikte varolan
haklan, saYlsl salt Türkiye Slnlf
lan ic.;:inde20 milyona yakla§an
koca bir ulusa c;okgörmemelidir.

GÖrülüyor. ki, Kürt sorunu
bugüne kadar cözOmleneme
mi§se ve mevcut durum KOrt
halklnln yam Slra, 10m böige

Biz Kürtler, haklanrmz veri
lirse, e§itlik temelinde Türk kar
deslerimlzle bans icinoe birara
da yasayablllrlz. Ve bu istegimizi
acikladik. Sorun size kalrrusnr,
Bizim özgürlük isteminden vaz
gecmemizi, teslim olmarmzi
beklemeyin. Bunu asta yapma
yacaglz. E§itligi icinize sindirebi
liyorsamz, kendi sahip oluqunuz
haklan Kürtlere c.;:okgörmüyor
saruz, adrm atm.""Saym <;iller,

Gelin, bu klrll savasa son
vermek, siyasi diyalog ve bans
yolunu acmak iCin ne lazrrnsa
yapallm. Ulkemiz bir Bosna, bir
Lübnan olrnasm.
. Bunun iCin yapitacak ~ey

derhai iki yanll ate§ kesmektir.
PKK buna hazir oldugunu bu
gün de tekrarlamaktadlr. 0 hal
de cözümün anahtan sizdedir.

Ate§kes cagnsma olumlu
cevap verin ve siyasi diyalog yo
lunu ba§latln. Yen.i olu§makta
olan Kürt eephesi pekata size
muhatap olabilir. Eger demokra
tik kanallan ac.;:ars~nlZ,bizzat
halkm oyuyla se'c;ilipgelen tem~
silcilerle de siyasi diyalogu yO-
'rütmek mümkündür.

Bu amacla Partimizin Genel
Sekreten Sayrn Kemal Burkay,
tek tarafli ateskesin bozulmasin
dan sonra, 22 Temmuz 1993 ta
rihind~ Türklye Basbakan'r Sa-: '
'Y1n Tansu <;iller'e gönderdigi
acrk mektupta sursan söylemek-
tedir: '

,Biz,Kürt/er,'hak/artmlz verilirse, e§itlik temelinde
, Türk karde§lerimiz/eban, i9inde birarada ya$ayabi
liriz. Vebu istegimizl.aglkladlk. Sorun size kalml,tlr.
E§itligi 19inizesindirebillyorsantz, kendi sahip otu
gunuz haklart Kürtlere gok görmüyorsamz, adlm

etm."

Bunun iCin öncelikle silahlar
susrnah ve yasakli Kürt partileri
ni de lcerecek bicimde, tam bir
örgOtlenme ve basm özqürlüüü
saglanmalldlr. Herkes kendi
proprarruyla halkm karsrsma öz- .
göree crkabllsin. Secimi halka
brrakahm.

Demokrasi ve ban§ icln bir
likte adim atahm,

Bu cagnm ayru zamanda
tüm sorumlu polttlkacuaradrr, ay
drnlaradrr, bans isteyen ve ada
let duygusu tasiyan herkesedir.

bastanlmahdrr.
Kuskusuz böyle bir geli§me

iCin anahtar KOrt taran degil,
Türk devletidir. <;ünkü ates kes
mek istemeyen ve savasda israr
eden odur. Legal ve bansc: ka
nallan israrta trkayan odur. Türk
devleti lsterse bans süreci he
men baslayabilir, Bunun icin de
devlet terörüne son verilrneli,
Jurk yönetimi sorunun 'ban§CI,
demokratik ve adil bir sekllde
cözürnüna aC11(oldugunu ortaya .
koyrnahdir,
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Ziya LACiN
devletin,in uyarnk bekclsl,
MHP'nin Ortadoqu'sunun mu?

Hi9 biri degi!. Haberin, sos
yalizmin son be§ ytlda ya§adlgl
calkantuardan ötürü, rneydantn
kendisine kaldlglm sanan 'rnark
sist', 'leninist' ve hatta 'maoist' il
kelere sahip Aydinhk Gazete
si'nde sürrnanset olarak verilme
si sizi §a§lrttl rm bilemeylz ama,
bu 9izgiyi tamyanlan degil. ..

Türkiye ile kimlerin ger~ek
ten oynadlgl ve hang i tür olayla
ra kar§1 insanlan uyamk olmaya
~aglrmamlz gerektigini bir tarata
birakrrsak, salt, siyasal ve eko
nornlk sisteminden soyutJayarak
kafalann bulandinlmaya ~all§ll
dlgl"Türkiye" kavrarrn bile, ba§1I
basma bir tartrsma konusudur.
Aydinhk Gazetesi'nin, basmda
5011 derece 'uyaruk' bir bicirnde
bekledigi; her YII insan haklan
kuruluslannm raporlanna giren
ve coskun Krrca'nm itirat ettigi
gibi "TOrk olrnayanlann tek hak
krrun susmak" oldugu bir Türkl
ye mi, yoksa sorunlanru uygar
bicimde tartrsan, hukuk devleti
ilkelerine uyan ve imzaladlQl
uluslararast sözlesrnelere i9ten·
likle bagh bir Türkiye mi?

Kanu yeterince anlasrld: rm
bilemiyorum. Sorun, son gOnler
de "Türkiye'ye yönelik tezgahlar"
karsismda son dereee uyaruk

layan yukardaki 'haber' sizde
hangi-gazetenin aduu ~agn§ttrl
yor? Türkiye'de basm tekelini
elinde tutan ve uluslararas: fi
nans kuruluslanyla i(;:li-dl§1Ibur
juva basim'nm rru, yoksa tarihi
cumhuriyet kadar eski, ger(;:ek
Atatürkcü Cumhuriyet Gazete
si'nin mi? 'Adil dOzen' yanlrst
Milli Gazete'nin mi, son Türk
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len, son yrllann "§effaf Demi
rel"ine mi ait olduöunu kestirmek
gO(;:.

iste size bir örnek: Dokunul
mazlrklan kaldmlan Kürt millet
vekilleri olaymda, Olke i~erisinde
hak arama yollannm tOmüyle ti
kanmasi sonucu, DEP'in ve Av
rupa'daki Kürt örgütlerinin -elle
rindeki tek olanak olan- utuslara-

Peki, Avrupa Par/amentosu ve 8atlll hükümet yönetieile
rinin, Aydmllk fevresini bu dereee karartan karar ve tep-
kileri ne/erdi? Yada hangi karar/ar böy/esine kritik bir
dönemde beytenmu: diger/eriy/e 'u/usa/ blr f/zglde' bü
tün/e1tirme noktasma getirdl? Avrupa Par/amentosu 9
marttaki oturumunda, Kürt par/amenter/erln dokunu/-

mazllk/armm ka/dm/mas/ ve gözaltma etmmetenn: kme
ml1 ve Kürt/ere 'otonoml' hakkmm tanmmasl I/e I/gill ba
Z/ karar/ar a/mI1t/. Konu ile i/gili o/srak fe1itll Avrupa ü/
ke/erinden psr/smenter/er, slyasi parti ve kuru/u, temsll-
eilerlnin yamslras A80'den OI,I,/eri Bakan Yard,me/s,

Oxman Türkiye'ye ge/mi1, yetkililer ve OEPmilletvekille
ri ile görü,mü1s gel/,melerle ilgill kaygl/a"m lIetml1ti.

rasi kuruluslara basvurmasi 50-
nucu geli§en olaylar, gOnlOk ga
zetelerden birinde mansetten,
bOyOk puntolarla "Uyamk olun, -
tehdltlere boyun egmeyi~, bC!
glm.slzliga sahlp 9lkm! TURKI
YE ILE OYNUYORLAR"(1) bi(;:i
minde venlmis,

OlaYI bir i9 sorun olarak, Ge
nelkurmay'm hukuk anlaYI§1 lce
risinde cözrne se~enegi ile smir-

Siyasal ve ekonomik bir sls
tem olarak "marksizmin cökü
sü'riden bu yana tarn blr kavram
karqasasi yasaruyor. Siyasal
söylemlerdekl benzerlikler 0 de
rece carpic: ki, gazeitelerde ya
ymlanan bir söylevin, Insan hak
lan kurulusuna rm, yoksa Türki
ye'nin siyasal yasarmnda de
mokratik haklann yerlesrnemesi
nin en bOyOkengeli olarak görO·

Aydlnllk1ln Kürt
kabusu ve uyanlk
askerin .hezeyanlarl
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lar ABD'ye yarryor ve dogal ola
rak, Kürtler, Pentagon kaynaklt
senaryolann iki ayaglndan birini
olusturuyorl

Bunlar ilk kez duyduöurnuz
seyler degil. Aydmhk ve cevre
sinden önce tescilli fa~istler ve
dogmaci Kemalistler de gec;:mi~
ten beri Kürt hareketinde hep
yabanci bir parmak aradl. Bayla
flmlzm yaptlQI bütün bunlarrn
kaba bir tekranndan ba§ka bir
§ey degil. "

Öte yandan,' B~t.ldan gelen
tepkinin nedeni, emperyalizmin
Türkiye'yi "c;:ökertip kullanma"
ptanlarrndan ml kaynaklamyor?
Ya da, emperyalizmin, Kürtleri

mak olasr: "Ülkede ciddl blr
bölOnme tehlikesi var. Bu so
runlarla bdgu,an TOrkiye, dl
,arda önemll rol oynaya
maz."(7) Bunlar, Abrarnowltz'in
Aydmltk'ta Ferit IIsever'e "Bo
yun egmeyecegiz" ba§yazlslm
yazdlrtan sözleri... Abramo
witz'in 'Türkiye kar~itl' sözleri
sadece bununla Sl",rll degil.
''Terörle mOcadelenlze destek
verdik. ~Imdl slzden siyasi ~ö
züm bekllyoruz", üstelik de
"Türkiye'nln bOtOn10gü igerl
sinde"(8).

Aydlnltk, Kürtlerin e~perya
lizmle ili~kisini 'kamtlamak'.ama
clyla, tam da Batlh ülkelerin tep-

Öteyandan, emperyalist bir kurumdan da ge/se, a/man
her kararm, yap'lan her öner/nin mutlaka yanll, oldugu
nu söy/emekmümkün mü? Avrupa Par/amentosu'nda
a/mankarar/armher,eyden önce Bay Perinf_ek'inkendi
meclisinde almmasl gerekmezmiydj? 0zamanbunca
"müdahaleye"gerek kalif mwdl? Aydmllk'ta yaymlandlgl
kada"yla, "Türkiye'nin büyük etnik sorunu var. Siyaset
~iler bunu ~özemiyorlar.Askeri büt~esinin yüzde 40'ml
Dogu'da harcamasl, Türklye'nin bö/gesinde önemli rol
oynem«o/a[lagml da azaltwor." degerlendirmesinde 01-
dugu gibi, "Isyanakar" askeri taktikleri ~areolarak gör
meyi sürdürürse, Türkiye, kendi i~ istikrarml bozar"(13)
dlyen ABD'nin eski Türkiyebüyüke/~isi Abrarnowitz bile

en azmdanP'erin~ek'tendaha objektif degil mi?

olan Aydlnllk c;:evresiningäster
,digi duyarlrhkla ilgili...

Peki, Avrupa Parlamentosu
ve Batih hükümet yöneticilerinin,
Aydrnlrk c;:evresinibu derece ka
rartan karar ve tepkileri nelerdi?
Ya da hangi kararlar böylesine
kritik bir dönemde baylanrmzi di
gerleriyle 'ulusal bir 4_fizgide'bü
tünlestlrme noktasma getirdi?
Avrupa Parlamentosu 9 marttaki
oturumunda, Kürt parlamenterle
rin dokunulmaZllklannm kaldml
masi ve gözaltma almmalantu
krnarrus ve Kürtlere 'otonomi'
hakkrrun tanmmast ile ilgili bazt
kararlar alrrustr. Konu ile ilgili
olarak c;:e~itliAvrupa ülkeIerin
den parlamenterler, siyasi parti
ve kurulus ternsilcilerlnin yarusi
ra, ABD'den DI~i~leri Bakan
Yardrrncrsi Oxman Türkiye'ye
gelmi~, yetkililer ve DEP millet
vekilleri ile görü§mü~, geli~me
lerle ilgili kayqilanrn iletmi§ti.

Bütün bunlarla, emperyaliz
min Türkiye'ye yönelik "Oökert
ve kullan"(2) polltlkasiyla nasrl
bir ili~ki kurdugumuzu mu soru
yorsunuz? Bu ili~kiyi biz kurmu
yoruz, "Oxman'la kapah top
tantuarda neler konu,uldugu
nu gok Iyi bildigi''ni(3) iddia
eden Aydrnhk yazarlan kuruyor.
Kanm da oldukca acrk: "ABO
heyeti üst düzey elA eieman
lanyla dolu"(4) ve "Oxman, ba
sm önünde görü,melerde bu
lunurken, esas I,i elA eleman
larl kotanyor, "(5)

Ku~kusuz bizim, Aydlnllk gi
bi, TOrkve Amerikan gizli servis
leri hakklnda, en az bu örgütle
rin elemanlan kadar aynntlll bil
gilere sahip olma §anslmlz 01-
madlgmdan, sözkonusu iddialar
la ilgili kesin bir yarglda bulun
mamlz olanakslz. Ancak bu id
dalarm dogru olmasl durumunda
bile, bundan' ätOrü KOrtleri mi
suc;:lamakgerekiyor? TOmhukl,Jk
yollannln kapandlgl, ko~ullarda
uluslararasl adalet mekanizma
lann! zorlamak, c;:areyiemperya-

lizmde aramak rrudrr geryekten?
Bay Perinyek ve tayfasma

göre evet. "Batl'dan se~lmler
i~in gözlemcl ~aglrmak, gözal
tlndaki DEP milletvekillerll~ln
Franslz avukat pe,inden kO,
mak, her flrsatta Birle,ml,
Milletler'in emperyallst Batl
devletlerlnln veya onlarm söz
de slvll örgütlerinin kaprsma
dayanmak ba,arlYI uluslarara
slla,mada arayan ~izglnin son
dönemde yogunla,an bazI ey
lemleridir"(6).

Bu 'eylemler' sonucu Türki
ye'nin sorunlan bOyüyecek, ülke
giderek daha cok ABD'ye bagla
nacaktrrl Oyleyse, bu kansudrk-

kullanma taktiklerinin bir sonucu'
.mu, geryekten? Emperyalizm is
teseydi; destegi bir yana, engel
olrrrasaydr, bölgede kirk kez
Kürdistan kurulrnustu. Bunu ne
Türk devletinin askeri, ne Irkyl
taslst örgütlerin kar~1direnisi, ne
de Perlncek, ilsever ve Yalcm
gibi sovenlertn "sol" crrprmslan
önleyebilirdl. Ama hiy tasalan
masmlar, emperyalistler bir gün
bile Kürtierden yana olmadr:
aglrllgml hep 'onlardan' yana
koydu. Bu durum bugün de de
vam ediyor. Hatta; bölgede iy
sorunlanru cözrnüs, istikrarh bir
mütteffik isteyen ABD ve Avrupa
Parlamentosu'nun son kararlan
m dahi bu csrcevede yorumla-
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duyu dü,m'an lIan edenlerin
adresinl göstermekle" övünen,
"TOrklye devletini ve orduyu
dl' tehdlde kar,1 koruma ve
güe;lendlrme e;izgislni benlm
sediglnl"(12) övgüyle anlatan
insancrklann ki9i1ikcözümlerne
lerini yapmak degil. Henüz
18'ine dahi basmamis fidanlann,
lskence tezgahlannda ve idam
sehpalannda genc;likler.ineinat,
ölüme güldükleri güC;;bir döne
min ortaya C;lkardlglsrradan tip
ler igin ayrracak fazla zamaru
miz yok. Ama onlar, aym rolü
tarkh krhklara girerek bugün de
oynuyorlar. Bakmayrn siz keskin
laflar ettigine, 'yaman Kürtc;;ü'01-
dugu, su Bekaa günlerinde bile,
'klfk Yllilk Vani'dir Bay Perin
cek ...

Öte yandan emperyalist bir
kurumdan da gelse, ahnan her
karann, yapllan her önerinin
mutlaka yanhs oldugunu söyle
mek mümkün mü? Avrupa Par
lamentosu'nda ahnan kararlann
herseyden önce Say Perincek'ln
kendi meclisinde almmasi ge
rekmez miydi? 0 zaman bunca
"müdahaleye" gerek kallr rnrydi?
Aydlnllk'ta yaYlnlandlgl kadany
la, "TOrklye'nin' büyük etnlk
sorunu var. Siyasete;lIer bunu
c;özemiyorlar. Askerl bOtc;esi·
nin yüzde 40'lm Dogu'da har
camasr, Türkiye'nln bölgesln
de önemll rol oynama olanagl
m da azaltlyor." degerlendirme
sinde oldugu gibi, "Isyana kar,.
askeri taktikleri c;are olarak
görmeyi sürdürürse, Türkiye,
kendi ie; lstlkranm bozar"(13)
diVen ABO'nin eski Türkiye bü
yükelc;isi Abramowitz bile en
azmdan Peringek'ten daha ob
jektif degil mi?

Kaldl ki 'self determlnas
von' hakklnl burjuvalar da savu
nabilir. "Ulusal talepier, öiünde
burjuva talepier" olduguna göre
bunun yadrrganacak bir yanl da
yok. Hatta, -kendi devlet slnlrlan
ic;;erisindeolmamak kaydl ile- bu
ilkeye Bay Perinyek'in 'sanldlgl

.'

nabilir ancak. Böylece, "TOrk ve
KOrt halkuun karde,lIgl teme
linde yOrOnecek devrlmci ama
c;etin mücadele yolu gözden
dO,meml,"(11) olurdu.

Kürt halkrna düsmanhk, Ay
drnhk ve c;;evresinde yeoi bir
alr9kanJrkdegil. Onlar niyetlerini
ilk kez bugün kusmuyor. Ancak
bugün de, 70'11Ylliara takillp kal
dlklanndan, gec;;mi§teoldugu gi
bi, hala 0 sloganlarrnrn tllSlmma
slgmlyorlar. Oysa Türkiye'de
'parlamenter sistemin' kesintiye
ugradlgl 80'Ii Ylilarda, ne kadar
da igten davranmI9Iardl...

Amaclmlz, C;;lkanldlklanslkl
yönetim mahkemelerinde: "or·
duyu pare;alalllak blr yana, or-
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net bicirnde koyrnus.
Avrupa Parlamentosu'nun

tavnna gelince ... ic;erisinde Ve-
9i11erden,Sosyalistlere, Komü
nistlerden Liberallere dek belli
bash tüm siyasal partilerin ver
aldlgl ve 3'e karst 212 oyla ka
bul edilen 'emperyalist amac;;"
bu kararlar'm, sorunun gözü
münde giden yolda ilk adlm 01-
dugu a9lktlr. Atllmasl gereken
bu ilk adlm Kürt hareketleri ve
sagduyu sahibi Türk aydrnlarr
tarafrndan Ylliarca savunuldu.
Bu kararlann Perinc;;ek, ilsever
ve Valc;mgibi 'yalC;;1ndevrimciler'
tarafrndan savunulmaml9 olmasl
dogal; c;;ünküonlar Sovyet fobisi
ne kar91, Edirne'den Van'a dek

Avrupa Par/amentosu'nun tevnne gelinee ... igeri~inde
Ye,illerden, Sosyalistlere, Komünistlerden Liberallere

dek belllba,'1 tüm siyasal partilerin yer aldl{11ve 3'e kar"
212 oyte kabu/ ed/len 'emperya/ist ama9/1bu karar/ar'm,
sorunun 9özümünde giden yo/da i/k edim o/du{1u a9Ikt".
Atl/masl gereken bu i/k adlm, Kürt hareketleri ve sagdu-
yu sahibi Türk aydmlar.' tarafmdan Ylllarea sevunutau.

Bu kararlarm Perinfek, IIsever ve Yal9m gibi 'yal9m dev
rimeiler' tarafl.ndan savunulmaml, otmes, do{1al; fünkü
onlar Sovyet fobisine kar", Edfrne'den, Van'a dek bütün
bir vatan sathmda Kürdistan'm militarize edi/mesi ifin
9"pm,p durdular. Tükenmez enerjilerini bugün de Sad

dam despotu .f9in harcamwo,rlar m,?

bütün bir vatan sathrnda Kürdis
tan'rn militarize edilmesi ic;in91r
pirup durdular. Tükenmez enerji
lerini bugün de Saddam despotu
igln harcarmyorlar rnr?
. Kürtier, kendi cellatlannm
kaprsmda, kaderlerini 'anti em
peryallst' Saddam yönetiminin
insafrna terketmeyip uluslararasr
kuruluslan zorladilarsa, bundan
ötürü Aydrnllk ve has yazarlan
tarafrndan, "C;özüm beklentilerl
,imdl artlk halka degil emper
yallst metropetlese yöne·
IIk"(10) bir tutum iginde olmakla
suclanabllir. Oevrimci tutumun
pratigi, Bay Perincek'in tavsiye
lerine uyup, onun gibi Bagdat di
lenc;:iliginesoyunularak kanrtla-

kilerinin ve Avrupa Parlamento
su'nun kararlanrun yayrnlandlgl
günlerde "Pentagon Türklye'yi
nasll görüyor" ba~llgl altrnda
bir dizi yayrnladl. .;:;özkonusu ra
porda yine " ••.••Ozellikle PKK,
kontrol edilmezse TOrklye'yl
Ie; sava,a sOrOkleyecek. PKK
ve onunla i~lrligi yapan r.adl.
kai örgütler, Suriye ve llian
ajam. Radikal devletler böige·
de NATO unsuru olarak kabul
ettiklerl ne varsa, buna kar,1
set kurmak Ie;in bu örgOtlerl

, öne e;lkanyor"(9) denillyor. Gö
rülüyor ki baylanrruzin kayqrlan
bosuna. ABO tavnnr Aydmllk'rn
Pentagon raporunda oldugu gibi
Kürtlerden degil, bizzat Pertri
cek'in Türkiye'sinden yana, cok

DENGOlaylar ve Görü,ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



23

OiPNOTLAR:

1- Aydmllk, 12 Mart 1994
2- Aydrnhk, 13 Mart 1994
3- Aydmllk, 12 Mart 1994
4- Aydmhk, 11 Mart 1994,

Haberin leinden. Oogan Ouyar.
5- Aydinhk, 11 Mart 1994,

Haberin Ic;inden, Oogan Ouyar.
6- Aydmhk, Hasan Yalcin,

13 Mart 1994
7- Aydmhk, 12 Mart 1994,

Ferit ilsever, Boyun Egmeyeee
giz.

8- Aydmlik, 11 Mart 1994j
Haberin Ic;inden, Oogan Ouyar.

9- Aydmhk, 16 Mart 1994,
Pentagon Türkiye'yi nasll görü
yor?

10-Aydmhk, 13 Mart 1994,
Hasan YalC;ln.

11-Aydmllk, .13 Mart 1994,
Hasan YalC;ln.

12-Görü§ Oergisi, saYI 31.
13-Aydmllk, 12 Mart 1994
NOT: Sözkonusu tarihler Ay-

dmllk Gazetesi'hin Avrupa bas
kllanna aittir.

kuruluslara'; hatta Helsinki
Sözlesmesi, AGiK ve Paris sar
tt 'na irnza. koyrnus devletlerin
hOkOmetlerine dek türn kaprlan
zorlayacaktir. Bay Perinc;ek ay
naya bakmadan bunun adiru ne
koyarsa koysun!

ÖzgOrlOk ve ölüme eslt
uzakllkta, zor bir dönemden ge
yiyoruz. Düsüncelenrnizln ren
ginden cok, etnik kimligimizin
önem ta§ldlgl bir tükenlstn, her
iki halk ic;in ortak bir yazglya dö
nüsrneslni istemiyorsak eger,
katarruzt kumdan crkarmarmz
sart, Esitllk, 'icimizdeki Güney'i
kestetmekle baslar. Gerc;ege
olan sayqrrruz, salt baska kita
lardakilere degil, bizzat yaruba
srrmzda olup bitenlere kar§1 du
rusurnuzla ölcülür aneak. Gerisi
laf u gOzat...

ve c;evresi insanlan etkilemeye
call§lrken bosuna rm kOrek salh
vor?

GOney Afrika hOkOmetini so
nunda masaya oturtan yalruz
basrna siyah öfke mi? Kuzey
baskentlennin Güney Afrika'y]
boydan boya kusatan ekonomik
ambargosunda milyonlann IrkC;l
liga, aynmelhga ve savaslara
kar§1 yOkselen öfkesinin hiC;ml
paYI olmadi sizee? '

i§te KOrtlerin seslendigi aS11
909 budur. Emperyalist merkez
leri harekete gec;ireeek gerc;ek
güC; te bu ... Yoksa onlarm, Bay
Bush'un deyimiyle "Kürtier i{:in
feda edecek tek askerlerl bUe
yok."

Bay ilsever boyun egse de
egmese de KOrtler demokratik
talepleri ic;in insan haklan kuru- ,
lu§lanndan, halklann viedanlan
na; 'Birle,mi, Milletler'den,
Avrupa Birllgi gibt emperyalist

c;ah§tlgl iIi§kileri hangi cerceve
de degerlendirmek gerekir? Her
~ey bir yana, Olkesindeki insan
haklan ihlallerinden ötürü 9in'in,
ABO ve Bati'dan yedigi tüm sa
mari ara ragmen, özellikle ABO
ile yaptlgl flörte ne diyor Bay Pe
rinc;e~? "Ulusal crkartar" öyle
mi? Oyleyse bunu, adt bile ya
sak bir ulusa neden yasakllyor
baylanrmz? Ustelik parcalanrms
topraklannda bir bütün olarak
KOrtler, ne. 'Aydtnhk TOrkiyesi'
ne de bizzat Perinc;ek'in toprak

. bütonlOgü ic;in C;lrpmlp durdugu
Irak gibi, bu iIi~kileri ba§ka ulus
ve toplumlann köleligi ic;in kul
lanmaYI asla dü~Onmedikleri,
halde ...

Ku§kusuz hiC;kimse emper
yaHzmin niteligini degi§tirdigi, et-·
kisini yitirdigi gib i bir saplantl
ic;inde degi!. En azmdan, 'dünya
halklarmm ba, belas., Sovyet
sosyal emperyallzmi' c;öktOgO-

Bay //sever boyun e{Jsede e{Jmese de Kürt/er demokra
tik talep/eri i~in insan hak/art kuru/u!j/armdan, halklarm
v/cdanlarma; 'Blr/e!}ml!} M///et/er'den, Avrupa Birli{Ji gibi
emperya/ist kuru/u!}/ara'; hatta Helsinki Söz/e!}mesi,
AGIK ve Paris $artl'na imza koymu!} devletlerin hükü
metier/ne dek tOm kapl1an zorlayacaktlr. Bay Perin~ek
aynaya bakmadan bunun adml ne koyarsa koysun!

ne göre, onlar acismdan bir neb
ze olsa zayrtlasa da, bize. göre
gec;mi§e oranla daha da güC;IO.
Aneak herseye muktedir 'kaglt
tan bir kaplan' olmasa da, olup
bitenlerin tümünü onunla acrkla
mak mümkün degi!. Yeryüzün
deki tüm olaylar, goc; merkezleri
ne göre §ekillen,mi§, önceden
programlanm,~ seyler mi? Insan
olarak, ya§adlglmlz gezegende,
tüketmek, baskalan ic;in savas
mak ve dogaYI tahrip etmekten
ba§ka etkileyebileeegimiz; hatta
belirleyebileeegimiz hiC; mi bir
§ey yok? Emperyalist Olkelerde
hOkümetler yok mu? Onlann
seslendiqi, oylanrn istedigi, ka
zanmaya yall~tlgl Ylgmlar birer
makine mi? En azmdan Aydmllk

gibi' emperyalistler de sanlabilir.
Ustelik, bu politikalan ile cikarla
n arasinda belirli bir iIi~ki de ku
rabilirsiniz. Ama bu, KOrtler 'de
dahil, bircok halkm ulusal istem
lerinden vazgec;melerini gerekti
rir mi? Unutmasm, GOney Atri
ka'dakl kara isyandan, Fitistin di
renisine kadar birc;ok mOeadele
yi Bay Perinc;ek kadar emperya
listler de mesru buluyor. Oaha
iki gOn önee ABO yönetimi, Ni
karagua devriminin sahibi San
dinistler'i resmen tarumadi rm?
Oevrimden bu yana tOm kusat
ma ve komplolara raämen ayak
ta durabilen ve bugün de devri
min onuru olarak görülen Küba
ve onun efsanevi lideri Cast
ro'nun, Batl dünyasi ile kurmaya
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5-Hep ileriye dogru
yürüme arzusu:
Tüm bu özelliklerinden dolayrdir ki genc;:lik,tari

hin ileriye dogru akl§1 dogrultusunda yürümek ve
elinden geldigince bu tarihin akisma yardim etmek
ister.

Bu genel özellikleriyle Kürdistan gen9ligi; ic;:inde
bulundugu ekonomik ve siyasal c;:evreden nasu et
kilenmekte ve 0 'ülkesindeki kosullan nasrl etkile·
rnektedir,Onun yüzyüze kaldlgl sorunlar nelerdir?

Kürdistan genc;:liginin ya~adlgl sorunlan ortaya
koyduktan sonra 'nasil bir örgüt modelt' sorusuna
daha rahat bir sekllde yarut bulabiliriz.

4-So$yal ve siyasal degi~imin
dinamik bir unsuru:
Gene;:liksadeee, sosyal ve siyasal degi~ikliRle·

rin etkiledigi bir nesne degiL <;ünkü 0, ayru zaman
da sözkonusu degi§imlerin aktif bir öznesidir. 0,
yen i v,e ileriei olaru büyük bir ictenlikle kavrar ve
kendi ki9iliginde yasarna indirger, sornutlastmr.

3-Derin yurtseverlik duygusu:
Genclfk, yurdunu özgür, tuplumunun ekonomik

ve sosyal hayatrrn canlr, sagllkll, halkrru mutlu ve
gönenc; icinde görmek ister. Buna derin bir tutkuyta
bagltdlr. Ve bu ugurda her~eyi yapmaya haztrdrr,

2- Yenilikler arama: ,
Gene;:insan, yapisal özellfklerinden dolayi de

gi§ikliklere, kahramanea basanlara derin bir özlem
duyar. Besledigi ileriei özlemlerinin, ideallerinin sa
vunrnasrnda kendisini romantik ve yürekli eylemler·
de kamtfamak ister, Fakat bazen -ki e;:okaz- sartlar
ve kosullan iyi degerlendirmeyen genc;:lik, özlem
dulduöu amaea ulasrnaz ve buna kar~1 yenik dü
ser.

ve bireyeidir. Genc;:likyaslan ofarak bilinen ya9 gru·
bu dönemi, bireyin Heriei düsünceler.Idealler aradr
gl ve ictenlikle buna uygun yasarnak istedigi dö
nemferdir.

1- Ya~sal özellikler:
Genelik ya911ku~aklara nazaran daha az beneil

, !I
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Sorunun Konusu:
Gencltk gibi bir kesimi degerlendirirken ya~ ve

biyolojik faktörleri de eie almadan gec;:emeyiz. Bu
faktörler genc;:ligin karekteristik özellikleridir. Genc;:li
gin bu belirleyiei yanlanrn görmeden genc;:ligi iyi ta
ruyamayrz. Genc;:ligin bu yanlanrn görsek bile, onu,
ekonomik ve siyasal c;:evreden soyutlayarak deger
lendirmek yanll~ olur. Zira genc;lik, ya~ ve biyolojik
özelliklerini ekonomik ve siyasal cevre ic;:indeifade
edebilir. Genc;:ligin bu özelliklerinin su veya bu ~e
kilde ~ekillenip yönlendirilmesi ekonomik ve siyasal
c;:evreyledogrudan ilintilidir.

Bir toplumsal kategorinin toplumsal sistem ic;:in
deki yerini belirleyen, onun Oretici gOc;ler karsism
daki konumudur. Bu genel kural genc;:likle ilgili de
gerl~ndirme ic;:inde gec;erlidir.

Genetik yas ve biyolojik özelliklerinden dolayi
üretimde belirleyiei olmadlgl gibi üretimdeki rolü de
istikrarlt degildir. Diger yandan 0, yassal özellikten
dolayi bugünden yanna bu kimligini kaybeder du
rurndadrr da. Bu da genc;:ligindiger bir özelligidir.

Yassal ve biyolojik bir toplumsal kategori olusu
nedeniyle genc;lik, ekonomik ve sosyal acidan bir
homojenlik sunarnarnaktadrr.

Bu özellikleriyle genc;:lik, toplumsal politikadaki
konumuyla istikrarsiz. iktidar müeadelesini omuz
layamayaeak, güc;:lü bir savrulma egilimi tasiyan,
her sosyal sirut ve iktidar ic;:inpotansiyel bir rezerv
dir; takat tarihsel sürec;:te kahcr roüer üstlenmeyen
bir yaprdadrr,

Madalyonun bir baska yüzü daha var.
Madalyonun bu yüzünü aciklamadan genc;:ligi

tarumlarsak onu; 'Biyolojik ve ruhsal olarak cocuk
luktan kurtulma, toplumsal hayat ic;:erisindesorurn
luluklar üstlenme döneml olan 16-24 ya§ grubunda·
ki bireyleri kapsayan toplumsal kategori' §eklinde
itade edebiliriz. '

Gene;:ligin toplumsal müeadelelerdeki yerini ta
yin eden biyolojik, sosyal - ya9 ortakhjnndan kay
naklanan kimi diger özellik ve karekterlerini ~öyle
siratamak mümkündür.

Kürdlstan Gen~Hgi
SoriJnlaFl"Orgütlenmesi,

Egitimi .

.
ARA'TIRMA · INCELEME · BELGE

. ,
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MetropoldekiKürt Gen~ligi:
. Kürdistan'da ya!ianan amanslz ulusal baskl ve

.sindirme politikalannln b2~ hedefi hiC; ku§kusuz
gene; insanlardar. Devletin gözOnde bu ya§taki in·
sanlar her an devlet aleyhine e;ah§abilecek "YlkiCI
ve tehlikeli" unsurlardlr. Böylesine bir bOtün olarak
potansiyeJ tehlike saYllan genc;:h:~r,ulusal baskldan
en büyük paYI alan kesimdir.

SömOrgeci ba§3kl e;:arklnln degi~ik ~ekilleriyle
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rakmasi ise egitim sistemini Kürt gen~leri i~in srra:
azabma dönüstürmektedlr. TOm esltslzlik ve ola
nakslzllklara ragmen üniversite kazanan. KOrt gen~
lerini bekleyen ise, bir sürO problemler yumagldlr.

90k genel olarak böyle ifade edilebilen Kürl
genc;liginin durumu ve sorunlannl bira2 da ha kate
gorile~tirerek aC;:lklamayac;:all~ahm.

Mevcut gerici soven veasimilasyon
CU egit/m politikalarmm egemen01-
dugu eglt/m kurumlarmm herb/ri so-
runun kaynagl durumunda. Bu ku
rum/ar gem;ligin ruhunu fa/an, yara
tlclllgml, ara§tITmaclllgml,duyarflligl
m öldüren birer,robot üretlm merkezi
.dunsmunäeämer. Ku§ku yok ki bu
gerici §oven veasimilasyoncu egitim
politikalarmm si"ri ucu Kürt genf/eri-
nin bagrma dayandlnlml§ durumda

ätr.

ha büyük metropol kentlere akm etmektedirler. Es
kiden devletten kacanlar lcln bir parca soluk alma
bilen sehirterin de artik -baski ve devletin uygula
malan acismdan- krrsal alandaki uygulamalardan
.fazlaca bir tark: yok.

Öyle olunca da klrsal alandan kopan yogunlu
gu tasiyamayan Kürt sehirled, daha tarkl: cazjbelsr
olusturan bat I metropolllerine göc;:sunmaktadir.

Mevcut gerici soven ve asimilasyoncu egitirr.
politikalannm egemen oldugu egitim kurumlanmr.
herbiri sorunun kaynagl durumunda. Bu kurumla
genc;:ligin ruhunu calan, yaratrcthqrru, arastrrmacih
glm, duyarlJlJgml öJdOren birer robot Oretim merkez.
dururnundadrrlar. KU!iku yok ki bu gerici soven v€
asimilasyoncu egitim politikalannm sivri ucu Kür!
genc;:lerinin bagnna dayandrrilrrus durumdadir
Farkl: bir dil ve kOltüre sahip, sosyal ve ekonomik
clanaksuhklarta boäusan Kürt genc;:leri tamamer.
farklJ amaclarla, Türk genc;:leri ic;:inhazrrlanrrus bir
egitim proqrarnrna tabi tutulrnaktadrrlar. Devletin bi
linc;:1ibir politika dogrultusunda buradaki egitim ku
rumlanru altyapi gerec;: ve egitmenden'yoksun bl

KürdistanGen~liginin
Sorunlan
GenelDurum:
Kürdistan'da ki gene nüfusun toplarrrnütusa 0-

. rarn bir hayli yüksektir. Deyim yerindeyse KOrdis
tan, bir gene nütus Olkesidir. Ancak bu genelik
sagllk olanaklanndan yoksun, egitim dOzeyi düsük,
okuma yazma bilmeyenler oraru yüksek ve ezici
cogunlugu i~siz olan bir geneliktir.

KOrdistan'da cocuklar dogumdan itibaren saglJk
ve ilgiden uzak binbir hastahkla bogu~arak yasarn
kavqas: verir. Dogum sonrast hastahklardan ve
bunlarm getirdigi ölOmlerden kurtulanlardan ilkoku
la baslayanlar, bilmedikleri, tarumadiklan bir dille
kar~lla~lrlar. Zora dayah, yabanci bir dille egitim
KOrt cocuklannda derin psikolojik ve sosyal sorun
lara yol acar, Bu yabanct ve zorlu egitime katlana
mayanlar egitimin, belirli asamasmda okulu terk et
mek zorunda kahyor. Yeterli i~ ve istihdam olanak
lanrun olmayrsmdan dolayr; okulu terk eden veya
liseyi bitirdikten sonra bir yere giremeyen binlerce
gene sokaklara dökülür.

Kürdistan, modern ekonomik i1i§kilerin geli~me
siyle ruzta ka.buk degi!itiriyor. Kapitalist üretim iIi~ki
leri geli~tikce kirsat alanda sosyal ve kOltürel bir cö
zülme yasamyor, Tarrmm makinalasmasiyla dara
lan istindarndan arta kalanlar issizler ordusuna ka
nhyor. Bu i~sizlerin cogunlugunu olusturan geneier
i§ ve özgürlükle özdeslesen büyük ~ehir cazibesine
luzla kosuyortar,

IIkel yöntemlerle Oretimin yaplldlgl yerlerde ise
toprak, artan ve giderek büyOyen nOfusun ihtiyae1a·
nru karsilarnaktan uzak kaldlgl iCin bir cok insan i§
siz kahp ata topraötru terketmek zorunda kalJyor.

Gencllk feod al kültür veqeleneklerden kaynak
lanan bir<;ok otumsuzluöu yasamak durumunda .
Bashk paras I , kan davalan ,.a§iret kültürünün ya
rattlgl tecrit gibi olaylar genelerin köylerden hrzla
kacisma neden oluyor.

Devlet geemi§ten beri e~kiya arama adl altinda
köylOleri, daha <;ok da köylO gen91eri i~kence ve kl
Ylmdan geciriyor. Son Ylllarda ulusal bilincin yatay
geli§kinligi oranmda köylü gen<;lere olan baskmln .
dozu da arttl. Bir <;ok olayda oldugu gibi devlet gO<;
leri "terörist" olarak niteledigi geneleri güpegündü2
kur~una di;ziyor.. Geriye kalanlan ise i~birlikeilige
ve kOfuculuga: zorluyor.

Askerlik görevinden ka<;an genc;:ler ise hergOn
köylerini terk ederek bOyOk ~ehirlere akm ediyor.
BütOn bu baskl ve uygulamalardal'] dolaYI yOzbin
lerce gene;:klrsal alant bo~altlyor.

Bu yogun göC olayma maruz kalan KOrt ~e
hirleri ise birer bOyük köy görünümünü a~amamak
tadlr. Bir parc;:a rahat ve özgür ko~ullara sahip ola
rak bilinen ~ehirlerde umdugunu bulamayanlar da- .
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Kürt Gen~likÖrgütü (KGö)
Kapsamr, niteligi,
i§leyi§i, konumu:
"Farklt geli~kiler farkll yöntemlerle cözülür",

noktasmdan hareketle farkll toplumsal (ekonomik,
sosyal kültürel siyasal) sorunlann cözürnünün farklt
örgütlenmeleri gerektirdigini söyleyebiliriz. KOr!
geneliginin kar§1 karsiya bulundugu so~unlan~ nlte
ligi ve bunlara kaynakhk eden ekonomik ve siyasal
csvre, ayrn zamanda Kürt genelik örgOtlenmesinin
nasil olmasi gerektigini de ortaya koyar. Dolayrsiy
la ve farkh bir anlatirnla KOrt gengligini banndiracak
bir örgOtsel yapi gen~ligin ya§adlgl sorunlan cöz
meye muktedir, ya da en azmdan geneligi bu yön
de bilinglendiren ve egiten bir igerik, kapsam, bieim
ve i§leyi§te olmalrdrr.

Kürt gen9lik örgütünün niteligini yakalamak ba
kimmdan, Kürt geneliginin ya§ad@ sorunlafl eok
özlü bir bi~imde ortaya koymakta yarar vardlr. Yu·
kaflda yeterince anlatlldlQI ieln bunlafl sadece bir
iki ba§hk altmda ktsaca belirtmek yeterlidir. Biz?~
gengligin ya§adlgl sO~!Jnlara k~y~akllk ede.~ an~.lkl
faktör saYllabilir, KGO de bu Ikl ana faktore gore
önemli öleüde §ekillenecektir: .

1-Bir bütün olarak KOrt halklntn icinde ya~adlgl
ulusal boyunduruk

2- Türkiye'nin genelinde uygulanan antidemok·
ratik sistem

Köylü Gen~lik:
Düne kadar dahacok okuyan ve deyim yerin

deyse sehirlerde cereyan eden yurtsever duygular
son yillarda köylO kitlesini ve özellikle de köylO
gengligini derinden etkilemektedir. Sömürgeci mili
tarizmin her zaman tatbik alaruna dönüsrnüs köy
lerde yüzlerce Kürt genci sucsuz yere lskenceden
gegirtilmi§ veya "terörist" adr altmda katledilmi§tir,
Geriye kalanlar ise devletle i§birligine zorlamyor ya
da korucu olrnalan konusunda baskt yapihyor. Ge·
nel olarak köylOlerimizin en basta da köylü gengle·
rimizin ya§adlgl en büyük geli§ki sömürgeci gOgler
ile yasarulandrr.

Giderek feod al toprak sahiplerinin basknansltt
niyor. Feodal gelenek ve göreneklerinden kaynak- \
lanan sosyal kusatrna, tanmm rnakinalasmasryl i§·
sizligi ve devlet terörü, köylü genelerirhizi hrzla yurt·
sever sanara itmektedir.

mektedirler.
<.(ogukirdan kopup gelen bu geneier egitim ota

naklanndan yoksun, kent yasarmrun geli§kileriyle
de yüzyOzedirler. Son Ylllarda kir-kent aymrm yap
maksrzm, TC devletinin estirdigi terör ve faili rnec
hul cinayetlerden sehlrlerde yasayan i§ei Kürl
gengleri en fazla nasibini alan kssimdir,
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Geneierin ezici gogunlugu ise, kann tokluguna
en ilkel ve güvensiz kosullarda kaba insaat ve an
garya i~lerde gah§tlnlmaktadlr. Ana ticaret rnsrkez
lerinin bir iki sokak gerisinde bir parca i§ bekleyen
Ylgtnla Kürt gencini her an bulabilirsiniz. Sabahtan
aksarna dek belediye zabltalanyla i§portaci Kür!
genglerinin "tav§an kae, tazl tut" kovaiamacasl ya
~anlr. Saghkslz baraka ve bodrumlarda yatlp kal
kan asgari beslenme ve sagltk ko§ullanndan yok·
sun bu KOrt genclerinin dl§ görünümleri bile ieler
aClsldlr. Ba§ta gall~tlklan i§lerde oln'lak üzere ya·
,?amm her alanlnda bu insanlar hor görO!mekte ve
degi§ik baskllara maruz kalmaktadlrlar. I~werenler
bütün geng insanl~m Sintr tammadan her i§e" k~ndi
özel ve ailevi i§lerine ko§turabilmekte, gerektlgmde
bunlan dövmekten ve azarlamaktan da eekinme-

Sömürgeci baskl far.kmm de{Ji$lk $e
kllleriyle kar$IIa$an Kürt genf/erl bir
flkl$ olarak metropo/ kentlere akm
etmekted/rler. Dev/etfe SUf/U i/an e
dilip aranan, asker/ik yapmaktan ka
fan ya da asket lik yaptl{J1yerde ay
nmct uygulama/ardan do/aYI bulun
du{Ju yerl terk eden, feodal kü/türel
yapmm ürünü bölünmü$/ük ve kan
davalarmdan etkl/enen, i$ , ekmek ve
umut bulamayan bin/erce genf her
gün dalgalar hallnde kendini metro-

pol kentlere atmaktadlr.

karsuasan Kürt gencleri bir C1kl§ olarak metropol
kentlere akm etmektedirler. Devletcs suclu ilan edi
lip aranan, askerlik yapmaktan kacan ya da asker
lik yaptlgl yerde aynmci uygulamalardan dolayr bu
lundugu yeri terk eden, feodal kültOrel yaprrun ürü
nü bölünmü~lük ve kan davalanndan etkilenen, i~ ,
ekmek ve umut bularhayan binlerce gene hergOn
dalgalar halinde kendini metropol kentlere atmakta·
dir.

KOrt gencleri i~ ve umut igin geldikleri metropol
kentlerde, Olkedekileri aratmayacak problemlerle
kar~lIa§maktadl rlar. .

BOyOk umutlarla metropol kentlere giden kimi
Jen, hayal klrikhgl iginde bir süre sonra Olkede ken
dini bekleyen riskiere aldirmadan geri dönerken,
Y09Unluk, bulundugu yerin bütün olurnsuzluklanm
gögOsJeyerek burada kalrnayi tercih etm~ktedir.

Degi§ik mafya gruplannm psncesme takilan
qencler bir daha kendilerini kurtararruyorlar. Krsa
bir süre sonra bu ylkar getelerinin elleriyle ya öldü
rülmekte )Cada bu yolda tutuklanarak cürürneye
terk edilmektedirler. '.
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KGÖ'nün ifleyifi: ~'
Böyle bir örgüt kltlesel ve kendi ic;indedemok-

ratik bir i~leyi§esahip olmahdlr.. .
Bir örgütün dl~a ae;llmaslgeni~ kitlelerle bulu9'

masl kendi iQindeartarak !(ogalmasl her§eyden ön
ce onun kendi i!(inde demokratik bir i§leyi~e kavu~·
masma baglldlr. Demokratik i§leyi§ve mekanizma
lar bir ~apmlri en büyük gücüdür. Bir örgütte, 'ta
bandakl gücü toparlamak ve onu örgütün politikasl
yönünde kanallze etmek, örgütteki tarkll dü§ünce
ve egilimleri örgütün zenginligine ve örgütsel gücü
ne dönO~türmekie;inen ba§ta demokratik bir j§leyi
§e ihtiya9 var. Getecegin, daha 90Kda kuracaglmlz
demokratik bir toplumun belirleyici ye ta§IYlcl güC;
Jenolan geri9ligin egitimi ae;lsmdan,en ba§ta gen9-
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yet gösterebilmelidir. Ulusal demokratik hareketin
her türlü versiyonuna bu örgütün yönetim dahil bü
tün kademeleri actk olrnahdir. Böyle bir örgütte ulu
sal demokratik tandanslt bütün katrlrmcrlann de
mokratik bir yan§ ve etkile§!!11iyasanrnahdn,

Kisacasl, Kürt Gene;likOrqütü, Ylgmsalve kitle
sei bir örqüt'olmahdrr.

Ba§ka düzeylerde oldugu gibi, gen<;likalamnda
da, Kürtlerin bir temsiliyet yaratmalan vazgeC;ilmez
bir sorundur.

Kürt genc;liginin tümünü bu bazda egitip örgüt·
leyen bir örgüt aym zamanda benzer baska ulusal
örgütlerle muhatap olma gücünü kazariabillr. Böyle
bir örgüt hem Türkiye'de hemde uluslararasr
gen~lik platformlarrnda temsiliyet gücünü ifade
edebilir ve yanyana ya~adrQl uluslann gen~leriyle
daha iyi dayarusmayt geli~tirebilir.

Böyle bir yapilanrna disandan göze carpan da
gmlkllgl giderecek ve gere;ektende ta~ldlgl ulusal
kimlikle önemli sayglnllk ve prestij kazanabilecektir.

Gee;mi§teyasanan önemli bir yanh§yaklasrrmn
.yarattlgl hassasiyeten hareketle böyle. bir örgütün
siyasal bir örgüt otamavacaörm vurgulamak gere
kir. Qünkü 0, hem icerik hern program ve hem de
ie;i§leyj~acismdan siyasal bir örgütteh farkhdlr. Bir
KG örgütünQn siyasi karakter tasivan taiepierde
bulunmast onun slyasal bir parti olarak algllanma·
sma neden olmamahdrr, Her siyasal talepte bulu
n~n örgütün mutlaka iktidat'l da talip olrnast diye
blr §ey söz konusu olamaz. Onem!i olan böyle bir
genc;lik örgütünün ta§ldlQI fonksiyonun bilincinde

. olarak ta§lyamlyacagl yüklerin alnna girmemesi ve
bu sekilde program ve hedefleri konusunda bir bu
laruklik ve tereddütü yasarnarnasidir. Zaten i§leyi
~ini de kaldrrarnaz. Zira böyle bir örgütte siyasal
düsünce bjrligi yoktur ve aramakta mümkün degil·
dir.

Bu nedenle, Kürt Genylik Örgütü, demokratik
taiepierde bulu§an insanlardan olu~mu§, heterojen
bir örgüt olmalidIr. .

K~Ö' nün kapsami:
KGO'nün diger hareket noktasl onun, SIOlf,

mezhep, etnik ve diger sosyal ve siyasat farkhhklan
göz~tmeksizin. bütün Kürdista.Qgene;ligini ·örgütle·
~eYI hedeflem'~?lmasldlr.KGO sadec.esahip C;lktl
gl taiepierle degll aynt zamanda yaYlldlgl alan ve
kapsadlgl kitle yönOndende ulusal bir örgüt olmall'
~I.r.He:rhangi.~ir ideolojik ve siyasal birlik araYI§1
1<;lOeglrmekslzm yurtsever ve demokrat her ki§i ve'
c;evre bu örgüt i<;indeyer alabilmeli ve bu yapmm
birligine zarar vermeksizin en aktit bir §ekilde feali·

KGÖ'nün niteligi:
Kürt genc;lik'örgütlenmesiriin ulusal özü ne de

mektir.
Kort halkmrn türnünü kusatan ulusal boyundu

ruk zincirinin, en basta bu halkm gen~lerini ezdigi
.biliniyor. Sömürgeci sistemin oasta gelen boy he
defidir gentrler. Oyleyse, Kürt genc;liginin özqürtes
mesinin önündeki en büyük engel ulusal boyundu
ruktur. Kürt Genc;lik Orgütü kendi özgOrle§mesinin
dayanaktanm olusturan, ulusal boyundurukla c;eti
ssn, utusat talepleri ön plana cikaracaktrr. Kürt dl
liyle basm yaym; dil, kültür, tarih, folklor, edebiya1

. ve benzeri degerlerin gOnyüzüne C;lkartllmasl i~in
devletten olariaklar talep edilmesi, Irk~l; soven ve
asimilasyoncu egitime kar§1demokratik ve anadil
de egitim, ulusal özlü istemlerin arasinda ba§ta
gelenlerdir. .

Benzeri dagerleri tarutmak, geli§tirmek ve yay·
glnla§trrmak ve genc;ligi'bu degerlerle donanp §e·
killendirmek,

SÖmürgeciligin en basta genc;likolmak üzere,
Kürdistan'a yönelik uygulama ve politikalanru te§hir
ve mahkum etmek.

Kürt genc;lik.örgütünün hedefinde olan diger te
mel blr olay da demokrasi ve Türkiye'nin dernokra
ti~le§me sorunudur. Bunun Türkiye genelinde,
önündeki bir cok engeli ortadan kaldlracagl acrktrr.
Bu tür taleplerden c;ogununTürk genc;liginintalep-.
leriyle e;akl§masl dogaldlr. Ancak sadece Kün
gen~ligine özgü feodal ve geri blraktmlml§llktan
kayanaklanan sorunlann c;özümüyle ilgili demokra·
tik talepier sözkonusu olabilir. Türkiye'nin genelinde
sözkonusu olan .genc;ligini§, egitim, beslenme, ba·
nnma, sosyal ve kültürel olanak ve faaliyetler, siya·
sal faaliyetlere katllma, demokratik ve özerk bir Üni·
versite kavgasl gibi talepier Kürt genc;liginin(le de
mokratik talepleri arasmda saYllabilir.

Öyleyse Kürt gen~ligini derleyip harekete ge~i
recek örgüt, kisa ve uzun vadeli hedefleri gözeten
bir ~a1Il1mave buna uygun düsen bir örgütlenme
hedefleyecektir. Ulusal ve demokratik anlamdaki ts
ternleri ön plana ~I~aracak ve bu nedenle de uiusal
demokratik özlü bir örgütlenme modeli olacaknr,
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Böyle blr örgüt bir anda
kurulabilinir mi?'
Elbette kolay degil. Böyle bir amaea bir dizi

asamadan gec_;:ilerekula§II.?lbilinit ve bu arada yapl
lacak baska §eyler olur. Ornegin, kimileri böylesi
ulusal kapsarnda blr örgOt kurutuncaya kadar bas- '
ka caoatan yasakhyor. Oysa böylesi geni~ c.;:aplr
ulusal bir yapirun olusmasma irili ufaklt ve homojen
tek tek yapuar önemli ölcüde ortam ve zemin haztr
layabHir. Hatta slmdlden kapsam ve alan olarak •
merkezi bir örgüt §eklinde yola C_flkllmasabile bütün
olanaklarla genc;ligi toparlayacak, genc.;:likacrsmdan
örgOtlOlük bilineini geli§tirecek örgOtlenm~ ve ku
rurnlasma cabalanna önernli ölcüde yüklenltrnelldlr .
~u gün i9in böyle bir merkezi yapnanrnarun subjek- -
tlt kosullan olusturulmarmssa yaratacaörrmz dar
anlamdaki örgütlülOkler önem tasrr, Kendi capmda
yerle§tireceginiiz demokratik ahlak.ve kültür üzerin-
de yükselecek güc.;:lüyaprlanmalar bu alandaki birlik
süreeini lilzlandlr::tbilir. Politik anlamdaki darlrglna

. ragmen yaratllacak geni§ ve gü910 bir genc.;:likörgO
tOne olan ihtiyaci daha c.;:oKgözler önOne serecek·
tlr. Aynca sosyal ve' siyasal pratigimizden de biliyo
ruz ki birlikler, güC;lü ve kailci birlikler ancak güc.;:lü
yapllarla kotanlabilinir. .
, . $u~u da belirtmek gerekir ki, ~ogu kez'-bir prog
ram dogrultusunda kotanlmaya yall§llan örgOtlOIOk
c;abalan ya ko§ullan olu~madlglndan ya da a§ln
duyarltlrklardan,dolaYI klsa sOrede ba§anya ula§a
mlyor. Elbet uzun vadede programatik davranmak

, gerekir. Ancak programsal sOrec;ler kim'i kez küc;ük,
dagrr:llk ve kendiliginden .gibi görünen '~abalarla
beslenir ve bir yerlere ula~lr. Bu ac.;:ldanbaklldlgrn
da spor klüpleri, sosyal ve dayanl~ma amac.;:1rder~
nekler. genc;lik ve kOltOr merkezleri, amatör tiyatro,
folklor ve mOzik,c;evreleri, halk egitim merkezleri ve
kahvehaneler büyük önem ta§lr. Buralarda sablrla
ve bilinc.;:1iyapllacak C_(all§malaruzun vadede genc.;:li·
gin egitimi ve merkezi bir örgüt'c.;:atlsl altrnda topar
lanmasl yönünde önemli basamaklar olu§turiJr.

Ba§ka örgütlülük 9abalannda oldugu gibi, Kür!

KGÖ nün önemi:
Gene.;:liktoplumun en dinamik kesimi ve geleee

gidir. Bir ulusun kurtulusu, herseyden önce onun
birlik. halinde kurtulusuna sanlmasma baglrdlr. Bir
ulusun siyasal birliginin ifadesi ise cephedir. En üst
birlik sayuabilecek bir siyasal birlik olan cephenin
kurulrnasi icin genc.;:lik,kadrn, aydrn, i§c.;:i,sanatcr,
yaymci, kültürel düzeyde ulusal kururnlann yaratil
masi gerekir ve bunlar yaratlldlgl oranda da ulusal
birlik saglanml§ olur. Kürt halkmrn siyasal birligi
(cephesi), bu tür kategorik katman ve cevrelerin
olusturduöu ulusal kurum ve örgütler üzerine otur
tuldugu oranda realize edilebilir ve sonuca gider.

KGÖ'nün konumu:
Böyle bir örqütün ulusal demokratik mücadele

yelpazesindeki yeri daha dar anlarmyla siyasal ör
gütler k~r9lsindaki konumu ne olmaudtr?

KGO nün gücO, onun kitlesel demokratik ve
zengin ideolojik yaprsrndan gelir. Dolayisiyla böyle
bir örgOtün yukanda sözedilen yaprsrndao her ne
;;ekilde olursa olsun saptmlmast onu zayrtlatrr ve
.etkinsizlestirir. Bu örgütün herhangi bir siyasal ör
gOtOn uzanns: olarak görülmesi veya böyle isletil
meye c.;:all§llmasrda örgütü etkisizlesnrecek en bü
yük yanll§lardan birisidir. Krsaca belirtmek gerekir·
se siyasal anlarnda heterojen bir yapmm bu anlam
da homojen bir yaplyla organik ve siyasal baglantl'
SI olamaz., Böyle bir baglantlya ihtiyac.;:olmadlgl gi
bi böyle bir ili§kinin kurulmaya c.;:ah§llmasl c;ogulcu
esasla~a dayah bir -yaprnrn bütünlügünü tehlikeye
sokar. fe.;:ahengini bazar ve giderek onu amaylanan
büyüklük ve gücOnden uzakla9tmr.

Diget yandan KGÖ aynl c.;:evreva ko§ullarda
mücadele eden ve uzun vadeli amac.;:lan örtü
§en(bOtün) siyasal partiferle dosttur ve onlarla ya
km ili§kiler ie.;:erisinde oJmalrdlr. Aynl eografyada
müeadele eden aym amac.;:larrsoluyan siyasal yapl
lardan uzak durma egilimi bir noktadan sonra de·
politizasyon ideolojik akrntlstna götürOr bizi. Bu an·
laYI§ln geymi§te askeri iktidarlarca geli§tirdigini ha
trrlamak gerekir. Siyasal ö~gütlerden baglmslzllk bu
günkü algllanr§lyla gerc.;:ektensiyaseten baglmSlzh
gl ifade ediyor' ki bu -da burjuvazinin is~edigi §eYdir.
Siyasal organik baglmlrllgrn, dü§ündOgümOz örgüt
sei yaplYI zaYlflataeaglnr, onu amac;lanan büyüklük
~e Yi3.ptmmdan uzakla§tlracagrnl söyledik. Ancak,
varhk nedeninde siyasal faktörlerin belirleyici oldu
gu bir orgütün siyasetten ve meslegi siyaset olan
yapllardan uzak kalmasl dü~Onülemez.
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lil,<örqütünde, böyle bir anlayrs ve kültürü örgütsel
i§feyi§le pekistirmek gerekir. Bir yapidakt demokra
tik zenginligi ve katurru toparlayip onu bir baski ve
yaptmrn gücüne dönüstürmek ise örgütlenmenin
merkez~ligine baglldlr. Zaten, örgüt lhtiyaci daglnlk
boyuttaki etki ve potansiyel gü~leri belirli bir hede1
yönünde sonuc ahcr bir blcimde harekete gec.;:irrne
ihtiyacrndan dogmaktad~r. Orgütün dogasrnda en
tegrasyon ve merkeztlesme egilifni yatar. Bu ne
denle böyle bir örgüt, dernokratik merkeziyetc.;:i bir
i§leyi§te olmendir. Elbette bu ilke Leninist bir siya
sal partideki i9leyi§le kryaslanamaz.

Böyle bir i§leyi~ örgüt kltteslnlnsiyasat farklihk-
.lann ve örgütün kitlesel karekteri gibi bünyesel ger·
c;:eklikler Ozerine kurulu bir derriokrank- rnerkezi
yetc.;:ii§leyi§tir. Böylesi msrkezl yapr toparlayicr, dr
sa yönelik yaptrnm imajl' oiusturan sürükleyici bir
sistemdir va burada aS11ve belirleyici olan kusku-
suz demokratik kOltürdür. '
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Peki dogrusu ne otmahdir?
Siyasi örgütlerin demokratik kitle örgütlerinj

kadro devsiren alanlar olarak görmeleri egemen
olan bir anlayistrr. Ve bir cok sorun da buradan
kaynaklanmaktadir.

Bunun tOmden reddedilecek bir yaklasirn olrna
dlgrnl belirtmek gerekir. Bir siyasal örgüt dog~1 ola
rak ülkenin her yerinde bulundugu kosuäan gozete
rek kendi örgütsel polinkalanru isler ve bu yönde
örgütlülüge gider. Sokakta, mahallede, sehirde,
.okulda, i§yerinde,.devlet kurumlannda, hatta d~~I~
tin militer gO~leri iyinde bile bu yah§ma yaprlabilinir.
Buralarda devsinlecek insanlar örgOtiendirilirke~ e~
bette onlar bulunduklan i§ veya benzer yerlen bir
anda kendi siyasi örgütleri gibi görme yoluna git
mezler gitmemelidirler. Bu anlayis demokratik kitle
örgütlerindekleall§malar iein de böyledir. ..

Karurnca il(inde kadro devslrllecek yaptrun bü
tünsel iyerik ve i§leyi§il}e dokunmamak, onu oldugu
glbi korumak gerekiyor. .

Legal demokrank örgütlerin kadro devslrrne
alaru islevini görmesi bu örgütlerin a__slikur~lu§ ge-.
rekceleri degildir. Yukanda anlatlldl.gl .~e ~Irazdan
aciklanacaöi gibi bu kuruluslann asf gorevi kapsa
dlgl kitleyi demokrank ~ilin~le örgütleyir:?,o.~lan ~.e
lirli demokratik taleplenn kotartlmast yonunde or
gütleylp müeadeleye kanalize etmektir. Belirli bir
toplumsal kategoriyi (örneöimizde g~nyligi) demok
.ratlk kültürle donatip onu dernokrasi savasinda et
kili kilmaktrr. Devrim ve iktidar savas: veren örgOt
ler acrsindan birineil ve örgütlü kitlelerin ne denf
önemli oldugu ortadadrr. Siyasi parti ve kadrolann
öncütüöü, 0 bir yana ama devrimin sürOkleyici gO
cünOn demokrasi ve demokratik hak va özgürlOkler
savasmda yogrulmu§ kitleler oldugu bilinm~yen, ~ir
§ey degil. Demokratik kitle ?rgütl.erini~ bu 1§I~vlnln
siyasi örgütlere kadro dev§~rme 1§leVln?en b~n kat
.daha önemli oldugu ve bu 1§levle d~vnme bin kat
daha hizmet ettigi unutulmamalldlr. Oyleyse kadro
dev§irme anlammda demokratik kltle örgütlerini asli
i~levlerinden allkoyan müdahale ve yakla$lm!~r
ka§ yaparken göz ylkarmaktan ba~ka b'r §ey degll-
dir. .

KGÖ'nde ~alt§acak siyasl yevrelerin klsa va
deli hesaplar ugruna böylesine dev,rime uzun vade
de hizmetler sunacak bir yaplYI daraltmamalan ge
rekir. Tersine, onu aS11i§levinde tutmak, geni§, ka-

. tlltmcl, khiesel bir potada yürütmek iyin ne gerekir
se yapllmalld,r.

Hangi tOrden olursa olsun, halklmlzln önünde
duran sorunlara egilmek ve bu yöndeki ~ah~maYI
Q.a§anya ula§tlrabilmek i~in örgOt,lenr:nek gerekir.
OrgOtsüzlOkle, bi~eysel ylkl§larla hlC;blr zaman 50-
runlara c;özüm getirilemez.

Kürt Siyasal Gü~leri,
KGÖ ne nasll yakla,mahdlr?
Siyasi parti ve ~evrelerin geneide dem~~ra~ik

kitle örgütleri olmak özere yukanda yeryeVeSrnl ~IZ
digimiz bir genylik örgütüne yakla§lml ne olmaltdir?
Bu yakla§lmrn yanlt§ltgrndan dolaYI zaman zaman
ciddi tartt§malar geli§ti. Kimi kez de bu tOr yanll§
lardan dolaYI demokratik kitle örgOtleri i§levsizre§ti,
buradaki birikimler heder oldu. Bu anlamda ya§a
nan olumsuiluklar legal demokratik ve kitlesel ör
gütlenmeler yaratma yönündeki hevesleri Ylktl.

gen~liginin örgütlendirilmesi olayt da meveut legali
teye kosullandmtarnaz. Bu anlamda basta da ifade
edildigi gibi Kürt gen~liginin örgütlendirilmesi legali
teden öte baska ihtiyaclardankaynaklanmakta
dir. Bu nedenle legalitenin el vermedigi kosullarda
gen~ligi daglnlkllktan kurtarmak, onu ulusal ki§ilikli
bir rotada tutmak i~in özgün örgütlülükler yaranlrna
hdrr, Komiteler hiyerarsisinde ifadesini bulacak
böyle bir örgütlenme genl(ligi geriei ve fasizan sal
dmlardan korurnayi basarabilir. Meveut kosullann
legal örgütlütüge elverrnediöl kimi kücük kl~s~1k~
simlerde böyle bir örgütlülüge bugün de gldllebll
melidir. Normaide merkezi bir örgütün yapmasi ge
reken böyle bir görevi bugün il(in dar anlamda ger
~ekle§tlrmek gerekiyor~a bundan k~91n1Imamal~dlr.

Mevcut yaptlann bir araya geh§1 veya yemden
harrnanlanmast ile böyle ulusal caph bir örgOt kuru
labirecegi gibi, bunlarrn birikim ye o.l.anakla~~n?an
da böyle bir yaplya sicramak mumkun olablllr ..~u
nedenle bugün i~in büyOk yapilan ~.e,klemekslzrn
yapuabnecek ne varsa yapumalrdrr. Orgütlenebile
cek bir olanak ve kitle bulunduqunda bu harekete
ge~irilmelidir. Böyle bir ~alr~!.":'a ..aynll.g~_derinl~§tir
mez aksine gOndeme geldlgl gun, blrlrge van su
nar. Kimi siyasal yaprlann daha cok havasiru solu
yan genylik örgüt ve dernekler önemli katktlar su
nuyor. Bu tür yaprlann geli§mesi de daha cok de
mokratik bir i§leyi§i geryekle§tirmekte~ ve legal de
mokratik bir yapl gibi~all§ma.~tan gel(l~or. .

Merkezi bir KOrt Genylik Orgütü üniversltelerde,
metropollerde Kürdistan'm §ehir, kasaba ve köyle
rinde var olan bütün örgütsel birikim ve cabalan
merkezilestirrne mekanizmalartnl olusturur. Merke
zi bir gÜy otmarun verdigi olanaklarla örgütsel vo
gunluklarm bulunmadiö: ülkenin her kösesine inisi
yatif tasrr. KG ÖrgOtü ögrenci, ~§yi, köylü vt;: ~et~.o
pol gen~liginin tOmOnü ulusal blr dalgaya do~u~tur
me ve her yerde örgütlölOk yabalannl gelt§tlrm~
anlaYI§1 i~inde oll.lr. Böyle bir örgüt yurtdl§tn~akt
Kürt gen~lik yogunluklarla da sleak dayanl§ma Iye
risinde olur. Uluslararasl iIi§kileri arar ve geli§tirir.
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i1yas iRTEN'
lasrk yüz 'y11 önee, 22 Nisan 289S'de Kahire'de ya
ymlandi, Bu nedenle de son yrllarda, 22 Nisan,
Kürdistan'da "Gazetecitik Günü" olarak kutlaruyor.
Bu günü bir kez daha bilinee crkarrnak amaciyla
kaleme ahnrms olan bu makale. esas olarak Kürt
basmrrun Kürdistan'm kuzey pareasmda oynadlgl
rolü incelemeyi hedefliyor.

Kurdlstamn yaymlanmasr, Kürtlerin siyasal ve
toplumsal yasarmnda önemli bir asamayi ifade et
mektedir. Herhangi bir örgütün yaym orqaru olma
yan Kurdistan'm sahibi ve basyazan Mithad Bedir
han, Kahire'de gö~men olarak yasiyordu, Aydm ve
yurtsever bir Kürt olan Mithad Bedirhan, gazetecili
gin, ulusal kültürün geli~tirilmesindeki röli:inükavra-
ml~ birisiydi. ,

Kurdistan, Kahire'de aneak be~ say: ~Ikabildi.
Her sayis: bin adet olarak basilan gazetenin bir bö
lümü, Suriye üzerinden Kürdistan'a ulastmhyor, di
ger bölümü ise Avrupa'daki göymen Kürtler arasm
da dagltlhyordu. Gazeteye gönderilen mektuplar
dan, onun Kürdistan'da daha cok okunduöunu ög
reniyoruz.

Gazetenin ilk bes sayismdak' yazilar, Kürt~enin
kuzey lehceslnin (Kurmanci) Clzira Botan agzlyla
yazrlrrus. Yaztlarda imza kullarulmamasrna karsrn;
aralanndaki üslup benzerllöl. onlann basyazar tara
fmdan yazlldlQlnI gösteriyor.

.'

rak ortaya ~Ikan Kürt aydmlan, okuma ve aydmlan
rnarunKürtler arasmda yayilmasma neden oldular.
Bu nedenle-deKürt gazeteeiligi, Kürt ulusunun tari
hinde önernli blr kesit olusturmektad.r.

ilk Kürt gazetesi Kurdistan, günümüzden yak-
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Kurdistan 'In yaYlnlanmasl, Kürtle
rin siyasal ve toplumsal ya,amln
da önemli blr a,amay, ifade et

mektedir. Herhangi bir örgütün ya
ym organl olmayan Kurdistan'ln

, sahlbi ve ba,yazan Mithad Bedir
han, Kahire'de gö~menolarak ya
, "yordu. Aydln ve yurtsever bir
Kürt olan Mlthad Bedirhan, gaze
teeiligin, ,UIUS81kültürün geli,tiril

mesindekl rölünü kavraml,
birisiydi.

,
Kürt ulusal hareketi 19: yüzythn sonunda ve 20.

yüzyilm baslanqicmda ~agda~ bir ulusal harekel
olarak ortaya ~Iktl. Kürt gazeteeiligi, Kürdistan'da
siyasal ve toplumsal degi~imlerin ya~andlgl bu or
tamda dünyaya gözlerini acn ve bunun sonueu ola-

"

Ulusal' Kurtul,u~
..:'Müeadelesinde
I ~ • •

Kürdistan
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Kürdistan Teali Cemiyeti ve
Jin Dergisi
1913 Ylllnin sonuna kadar yaytnlannl sürdüren

Kürt gazete ve dergileri, 1. Dünya Sava~1 (1914-
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adrnda ayllk bir dergi 91karmaya ba§ladl. ilk sayisr
6 Haziran 1913,2. sayisi 6 Temmuz 1913, 3. sayi
sr t Agustos 1913'te ~Ikan derginin 4. sayrs: Heta
wi Kurd adlyla 23 Ekim 1913'te 9lktl. Kürtce-Türkce
~Ikan Roji Kurd bir ögrenci dergisi olmasrna karsm,
Salih Bedirhan, Necmeddin Kerkukli gibi tanmrrus
Kürt aydmlan taraflndan destekleniyordu.

istanbul'da basilan dergi, Kürdistan'a ulastrnh
yordu. Minorsky, derginin Kürdistan'daki dagltlmm·
'dan söz ederek, söyle diyor: "Süleymaniye gib I
uzak yerlerde dagltlltyor ve dergide aydm Kürt ilen
gelenleri ulusal sorunun yayglnla~ttrllmasl istegin
de bulunuyonardi." (Minorsky, KOrtler, sayfa 18).

Dergi, Jön Türklerin Kürt ulusal sorunu konu
sundaki Irkyl polltiklanru el~~tirdigi i~in ancak dörl
sayi 9lkabildi. Ekim 1913'te kapatrldi ve yazarlau
aranmaya baslandi. Salih Bedirhan yakalanarak
hapse attldr, (GeUle Celil, age. sayta 96).

Kürt Teavun ve Terakki Cemiye
ti'nin 1909ylllnin sonunda kapatll-'
masl üzerine istanbul'daki üniver- ,
sitelerde okuyan Kürt ögrenciler, ,
1912ylflnda Hiwa-Heviadl{Jdaye-
ni bir cemiyet kurdular. Istan

bul'daki yurtsever Kürtlerle iyi ili$
kiler kuran cemiyet, Roji Kurd
sdlnda ayllk bir dergi 91ksrmaya

bS$lsdl. .'

GeUl, Jiyana Rew~enbjri 0 Siyasi ya Ku.rdan, Stoc~
holm 1985, sayfa 79).

Hattank ve sekiz sayta olarak 91kan gazete kisa
örnürlü olmasina karsin halkin uyanmasi i9in
önemli bir i~levi yerine getirdi.

KOrtlerin siyasal ve toplumsal yasarrunda, ög
renciler her zaman önemli bir rol oynadtlar, KOrI
Teavun ve Terakki Gemiyeti'nin 1909 Ylllntn sonur
da kapatilmasi Ozerine istanbul'daki ürsversitelerne
okuyan Kürt ögrenciler, 1912 y!"n:da Hiwa-Hövi
admda yen i bir cemiyet kurdular. Istanbul'daki yurt
sever J(ürtlerle iyi ili~kiler kuran cemtyet, Roji Kurd

1908 Yliindaki Jön Türk devriminden sonraki
göreceli özgür ortamdan yararlanan Kürtler, KOrd
Teavun ve Terakki Gemiyeti ve H€wi gibi siyasi-top
lumsal örqütler kurdular; Kürt Teavun ve Terakki
Gazetesi ve Roji Kurd Dergisi'ni yayrnlarnaya bas
ladttar, Bu yaymlar, Kurdistan'm baslatrms oldugu
uluslasma bilincinin serpilip geli§mesine katkrda
bulundular.

Kurdistan'," yaymrna son vermesinden sonra,
1908 yilmda istanbul'da Seyid Abdulkadir ve Emin
Bedirhan'm kurdugu Kürt Teavun ve Terakki Cemi
yeti'nin yaym orqaru olarak ~Ikan KOrt Teavun ve
Terakki Gazetesi daha ~ok siyasi ve toplurnsal ya
zuar yayrnhyordu. Gazeteye, Seid-i Kurdi ve Ismail
Hakkl Babanzade gibi bir~ok KOrt aydlnt yazllanyla
katklda bulunuyordu. Seid-i Kurdi, gazetenin 2. sa
Ylslnda yaymlanan, 1'<;1 bo Kurdan p~wist e?"
(Kürtier i~in ne lazlm?) ba~llkll makalesinde §öyle
diyor: "JI bo azadbOna Kurdistan, pewisti bl dame
zlrandma eskereki Kurdi y~ mezm heye." (Gelile

"-

Hiva-Hevi Cemiyeti ve
Roji Kurd Dergisi

Gazetenin merkezinin Kahire'den Genevre'ye
tasmmasi ile birlikte, sorumlulugunu Mithad Bed!r- '
han'tn kardesi Abdurrahman Bedirhan üstlenlyor.
Genevre'de, ba~langl~ta Kahir,¬ 'deki hacim ve tiraj
la crkan Kurdistan, bir süre sonra düzenli ~Ikma
maya basladi, Daha sonra ise gazete redaksiyonu
Londra, Folkston ve Genevre arasmda slk srk ver
degi~tirmek zorunda kaldr,

Gazetede, Osmanh yönetiminin zorballgl sade
ve a~lk bir bicirnde dile getiriliyor ve halktan buzor
ball ga kar~1 birlik olrnast isteniyordu: "Birlik olmalt
ve bu zorbalan basrruzdan atrnahsiruz. Eger birlik
olmazsamz, zulüm altrnda, ülkenizi, dininizi ve na
musunuzu kaybedeceksiniz." (Kurdistan, sayt 11,
sayfa 1, 1898)

Diger yandan Kürt edebiyatmm geli~tirilmesi
i~in büyük bit caba gösteren Kurdistan, Kürt ya
zarlannrn eserterlnr yaymlayarak, bir yandan Kün
okuyucu, diger yandan Avrupall dogubilimciler i~in
bir kaynak görevi gördO. Bu konuda tarnnrms dogu
bilimci Martin Hartmann söyle dlyor: "Kurdistan Ga
zetesi cok degerli bir yaymdr. Onun 2. sayrsrnda
Mem 0 Zin'in yaymranrnasi beni cok sevindirdi."
(Martin Hartmann. Zur Kurdischen Literatur, sayta
112). 31 sayrst Almanya'ntn Marburg Kütüphane
si'nde korunan Kurdistan; ba~langl~ta liberal bir
~izgi izlemesine karsm, son yillarda giderek radi
kalle~ti.
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Kürt siyasi hareketleri gibi, Kürt gazete.ve der
gileri de 1975-1980 ylilan arasrnda önemli bir geli~-

1975 Atiliml ve Özgürlük Yolu

1960-1975 yrllan arasmda istanbul ve Anka
ra'daki üniversitelerde okuyan Kürdistanh ögrenci
ler ve bu kennerde yasamakta olan aydmlar bazi
dergil~r yaymladuar. Bunlardan Dlcle-Firat 1962 YI
IInda Istanbul'da yayrna basladr. Sahibi ve Yazi I§·
lerl Müdürü, tarunrrus Kürt aydtru Edip Karahan
olan Dlcle-Frrat, Kürtcs-Türkce I;lklyordu. Diele-Fr
rat ancak sekiz sayi crkabildl. 6 Haziran 1963'te
Edip Karahan'm 23 Kürt aydtruvla birlikte tutuklan
masi gazetenin kapanmesma neden oldu. Gazets
nin yazarlan arasrnda, Dr. Sait Krrmmtoprak (Or.
$Ivan), Musa Anter, Nazmi Balka§, Yasar Kaya gl·
bl isimler bulunuyordu.

Bu dönemde ylkan bir baska yaym ise Deng
pergisi'dir. 15 Nisan 1963'te ilk sayisi I;lkan Deng,
lstanbul'da Kürtce-Türkce olarak yayrnlaruyorou,
Oeng'in sahibi Ergün Koyuncu, Yazi 1§leriMüdürü
Yasar Kaya (2. sayrda Celal'Erqün), Genel Yaym
Müdürü ise Medet Serhat Idi. IIk saymin Qlkmaslyla
birlikte, Deng hakktnda dava acudr, Yasar Kaya ve
hukuk fakOltesi ögrencisi Medet Serhat tetuklandt
ve Deng Dergisi kapatildr.

Deng'in kapanlrnasryla birlikte yine Istanbul'da
15 MaYls 1963'te Roja Newe admda Kürtce-Türkce
ayltk bir gazete I;lktl. Roja Newe'de dikkati ceken
§ey, gazetenin isminin Kürteerun Drrruf (Zazaki)
lehcesinden konlmasr ve Drrmli lehyesinde yazuar
yayinlayan ilk gazete olmasrdrr. Raja Newe'nin sa
hibi Dogan Kille;:$Ihhesenanll, Yazt i§leri MOdürü
Halil Klltl;kaya, Genel Yaym Yönetmeni ise Hasan
Bulus idi. Yazt i§leri Müdürü Halil Kihckaya'run 5
Haziran 1963'te tutuklanrnasr üzerine gazete bir
daha cikrnadr.

1966 yihnda bu kez Ankara'da Yeni Akl§ adm
da Kürtee- Türkce ayhk bir fikir dergisi I;lkmaya bas
ladr, Toplamdört sayt C;:lkabir~nderginin ilk ült sayr
srrnn sahibi ve Sorumlu Yazt I§leri Müdürü Mehmel
Ali Astan, 4. sayida ise Abbas izol idi. Dergide, All
Dicleli, Ali Karahan, Baran, Osman Aydm, Halil Ay
tekin, Kemal Burkay, Mehmet Ali Aslan, AbdOlkadir
Polat, Aziz Korkmaz, Abbas izol, Dr. Tank Ziya
Ekinci, Turgut Aktn ve Abdulkadir Yrldmrn'm yazrla
n ve Faik Bucak, Kemal Badrlh, Edo Deran ve lh
san Aksoy'un siirlerl yaymlandr, Kemal Burkay, Ye
ni Akl§'ta ~Ikan bir makalesinden dolayi Türk Ceza
Kanunu'nun 142. maddesinden yarqrland: ve dört
bU9ukay hapis yattl. (Bali Xan I Rohat, Berevoka
Helbestvanen Kurd, Frankfurt 1982, sayta 70).

32

halkrrn yok sayma pohtikastru gündeme soktu. Bu
nedenle 1920·1960 Ylllan arasmda uzun bir sesslz
lik dönemi olustu ve bu dönemde Kuzey Kürdis
tan'da önemli bir yaytn glkmadl.

Bu uzun sessizlik döneminden sonra, 1961
A'layasasl ile Türkiye'de olu~an göreceli demokra
tik ortamdan yararlanan Kürtler, 1962'de yeniden
dergi ve gazeteler ylkarmaya ba§ladllar. Ne var ki
bu dergi ve gazeteler, IrkQI-§ovenTürk yönetimi tao
raflndan kapatlldl, yaymlan durduruldu ve yasak
landl.

Bu uzun sessiz/ik döneminden
sonra, 1961Anayasasl i/e Türki
ye'de o/u,an göreceli demokratik

ortamdan yarar/anan Kürtler,
1962'de yeniden dergi ve gazete
ler flkarmaya ba,ladllar. Ne var ki
bu dergi ve gazeteler, Irkf/-§oven
Türk yönetimi taraflndan kapatlldl,
yaYln/art durduruldu ve yasak/an
dl. De.ng'in kapatllmaslyla birlikte
yine Istanbul'da 15MaYls 1963'te
Roja Newe eämd« Kürtfe- Türkfe
aY/lk bir gazete flktl. Roja Ne

werde dikkati feken ,ey, gazete
nin isminin Kürtfenin L)lmlli (Zaza
ki) lehfesinden kon/masl ve Dtmtli .
lehfeslnde yazl/ar yaYlnlayan i1k

gazete olmasldtr.

1918) srrasmda yaymlanru durdurmak zorunda br
rakrldilar. 1918'de Mondros Mütarekesi'nden sonra,
Türk hakimeyetinin zaYlfladlgl dönemde Kürtler ye
niden yaym organlan crkarmaya basladuar. Bu dö
nemde ~Ikan en önemli derql, Jin'dir. 1918 yrhrun
sonbahannda Istanbul'da yaymlanmaya baslanan
Jln, toplam 25 sayi Itlktl. Son sayrst 2 Ekim
1919'da cikan dergi, 0 tarihten sonra kapatildr.
Kürtee (Kurmanci/Sorani)- Türkce crkan derginin
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin resmi olmayan yaym
orgam oldugu blliniyor. Jin'in ilk ,20 sayrsrrun so
rumlu yönetmeni Mukuslu Hamza, 20. sayrdan iti
baren ise Memduh Selim idi. Kemalist yönetimin i~·
basina gelmesinden sonra patlak veren 1925,
1927-30 ve 1937-1938 KOrtbaskaldmlan, vah§i ve
barbar bir biQimde bastmidi ve Türk devleti, Kürt
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tüm olarak yasakladlgl Ocak 1979'a kadar, dÜz'enli.
olarak legal bic;:imde ItlkarmaYI ba§ardlk. Bir süre
aradan sonra bu kez, Kürtge adlyla ve yeni biltimiy·
le, tümüyle illegal olarak yaym hayatlna soktuk. Ri·
ya Azadi bugOn 100. saYlya ula§ml§tlr." (Riya Aza·
di, saYJ 100, sayfa 6, Ocak 1987).

Riya Azadi, Haziran 1991'de ylkan 139. saYI
slyla yaymma bir kez da ha ara verdi: "Riya Aza
di'nin yaymma bir kez daha ara veriyoruz. ilk kez
Türkge adlyla, Özgürlük Yolu olarak ve dergi biyi
minde 91ktlgl dönemde, 1979 Ylli ba§lnda ara ver·
mi§tik. 0 zaman bu ara veri§ zorunlu olarak, slklYÖ

Özellikle lega/glkan gazete ve
dergiler, siyasi yazllann yanlslra,
Kürt sanat ve edebiyatlyla ilgili
yazllara da yer veriyorlardl. Bun
lardan bir klsml Kürtge- Türkge

olarak yaYlnlanlyordu.'
Bu dönemde glkan Kürt dergi ve
gazetelerinin i~indf! en önemli ye
. ri hi~ ku!§kusuz Ozgürlük Yolu
Dergisi tutuyor. Haziran 1!!,75'te
Ankara'da ilk say,sI ~/kan Ozgür
lük Yolu,Kürtge (Kurmanci/Dlmili)
ve Türk~eolarak yay,n yapan, ve

arka arkaya 44 say' ~/ktl.

yalist Partisi Merkez Komitesi Organ.! Riya Azadi
Gazetesi, 56. sayrsmda, kendisinin, Ozgürlük Yo
lu'nun devarm oldugunu ve bu sayi ile 100. sayiya
ula§tlgtnl belirtiyor ve §öyle ..diyor: "Riya Azadi'nin
ilk sayrsi, Türkce adryla OzgürlOk Yolu olarak
1975'te yaymlandr, 0 zaman derginin, 100. sayiya
ula§acagml düsünmek bir yana, 10 ya da 20 sayi
ya ulasacaqm: düsünrnek bile, dogrusu bizim igin
gOgtü. SömOrgeci yönetim daha önceki yillarda
Kürt aydrnlanrun glkardlgl dergi ve gazetelerin 3-5
sayidan fazla yasarnasma olanak vermemisti. Üs
telik 0 yaymlar, Riya Azadi'nin yarunda son derece
1.1.lmhsayihrlardr.... Riya Azadi,. 0 zamanki adlyla
OzgürlOk Yolu hakktnda pek yok dava aglldl, topla ..
ma kararlan verildi. ... Polis buldugu yerlerde dergi'
lere el koydu; pek cok yerde baskt ve tehditle kitap
evlerinin, dergimizin satisuu engelledi, sanci ve da
gltlcllan gözaltlna aldr,

Buna ragmen, Riya Azadi'yi, srkryönetirnin onu.
diger blrcok devrimci, ileriei yaym orgamyla birlikte

me gösterdiler. Be§ YllJlk bu krsa dönemde ylrrniyi
askm Kürt gazete ve äergisi glktl. Bu dönemde gl'
kan gazete ve dergilerin belirgin özelligi gogunun
siyasi olmasiydr. Yine bu dönemde bazi parti ve ör
gütler illegal yaymlar glkararak üye ve taraftarlanna
dagltlyorlardl. Bu illegal yaymlar, ilkel baski yön
temleri ile basllabiliyordu. Diger yandan legal glkan
yaymlar gogu kez toptatihyor ve haklannda davalar
acihyordu.

Özellikle legal C;;:lkangazete ve dergiler, siyasi
yazilann yarusrra, Kürt sanat ve edeblyanyla ilgili
yazuara da ver veriyortardr. Bunlardan bir krsrru
Kürtc;;:e-Türkc;;:eolarak yayrnlarnyordu.

Bu dönemde crkan Kürt dergi ve gazetelerinin
iginde en önemli yeri hig kuskusuz ÖzgOrlOk Yolu
Dergisi tutuyor. Haziran 1975'te Ankara'da ilk sayi
SI C;;:lkanOzgürlük Yolu, Kürtge (Ku~manci/Dlmlli)
ve Türkge olarak yaym yapan ve arka arkaya 44
sayt glktl.

Sahipligini Faruk Aras'm yaptlgl dergide, Orhan
Talun (sayi 1-17), A. Kadir Akel (sayr 18-22), Mus·
tafa Kaya (say: 23-30) ve Selim Sirrt Feroglu (sav:
31-44) Yazloi§leri MOdürlügü görevini yaptrlar,

Özgürlük Yolu, siyasi dergi olmasma karsm, bir
sanat-edebiyat bölümüne de sahipti ve bu bölürnds.
genellikle Kürtos yazilara yer veriliyordu. Digel
yandan 0, Roja Newe~en sonra sayfalannda Drrru
li lehgesinde yazuara yer veren ilk dergi idi.

Sorumlu yazt i§leri müdürleri hakkmda srkca
dava acuan Ozgürlük Yolu'nun dagltlml da devle1
güc;:leritaraftndan sik sik engelleniyordu.

Dergiye Kemal Burkay, C. Aladag, Baran, N.
Havin, ihsan Aksoy, Faruk Aras, Nazif KaleIi, Meh·
met Bayrak, lbrahlm Güzelce, E. Zozan, Sedat Öz
kol, HOseyin Beysülen, .Hüseyln Toprak, Hüseyin
Santas, Süleyman Yasar, M. Yrldrz, Kadir ÖzgOr,
Mehmet Tekincan, Selami Candan, H. Cemil, Ah·
met Tas, Haztrn Klltc;:, Siddik Bozarslan, s. Dieleli
ve Meh!'Tlet DallI kayaklI Türkce; Kemal Burkay, B.
Havin, Ihsan Aksoy, S. Yekbün, Heval, Hüseyin
Bani, Hüseyin Deniz, Prof. Qanate Kurdo, Kamu·
ran Bedirhan, Cigerxwin, Eskere Boyik, Ahmed Ari!
Kürtgenin Kurmanci ve Zllfi, M. Tayfun, Dersimli
Ozan Ali de Dlmlli lehc;:esinden yazdlklan yazllany·
la katklda bulunanlann ba§ltcalan idi.

10 bin dolaytnda bir ti raja sahip olan Özgürlük
Yolu'nun bazI saYllan gok klsa bir sürede tOkendigi
igin ikinci kez baslldl. BazI saYllan ise bir arada
'C;:lktl.

Kaslm 1979'a kadar TOrk devletinin baskllanna
gögüs gerebilen ÖzgOrlük Yolu, baskllarm giderek
artmasl üzerine yaytntna ara vermek zorunda kal
dl. ilk saYIsI,21 Mart 1982'de C;:lkanKürdistan Sos·

DENGAra~tlrma - Inceleme - Beige

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



'Kürdistan'da yogun siyasal ve toplumsal degi
simlerin ya§andlgl bir ortamda dünyaya gözlerini
acan Kürt gazeteciligi, Kürt halkrrun uyanma ve
ulusla§ma surecinin de Hk adlmrnl olu§turuyor. ilk
Kürt gazetesi Kurdistan'rn yaytnlanmastndan birkali
YII sonra ilk Kürt ulusal örgütü kuruldu. 0 günden
bu y,ana Kürt gazeteciligi ve Kürt halklntn özgürlük
mücadelesi omuz omuza bugünkü görkemli zirveye
geldi. Kürt bastnl bugün hala özgür olmayan ko§ul
larda, Türk devletinin zorbaltklartna gögüs gererel<
yaytnml sürdürüyor. Fakat, onun özgür Kürdis
tan'da tamamen özgür ko§ullarda Iilkacagl gunler
uzak degil.'

Sonu~

Yasaklandlgl 1979 yrlma kadar, gazetede er
kan yazilar hakkmda bir cok kez davalar alilldl, ga
zetenin basirmmn yaplldtQi matbaalar poüs taraün
dan basudi ve gazetenin dagltlml engellenmeye
yalt§lldl. Tüm bu zorballklara ragmen, Roja Wela1
35 bine varan tirajlyla, Kürdistan'da yaygm olarak
okunan bir yaymdr,

Yine bu dönemde Devrimci Demokrat Genylik
(lstanbul/Ankara 1978), Kawa (lstanbul 1978),
Denge Kawa (Ankara 1979), ..Ala Rlzgari (istanbul
1979), Jina Na (Van 1979), Ozgürlük (Bitlis 1979)
ve Tirej (lzmir 1979) gibi dergi ve gazeteler yaym
landr. Buntarm cogu kisa örnürlü dergl ve gazete
lerdi.

Türk devletlnin tüm zorballklaflna
kar,m 12 saYI ~akabilen"oja We
lat, 1979Ylllnin ba"nda Istanbul
SIklyönetim Komutanllgl'nln, Dev
rimei Halk Kültür Dernegi'nin ya
saklanmaslnl da i~eren10 numa

rall emriyle yasaklandl.

Roja Welat gazetesidir. Kürtc;e (Kurmanci/Dlmlli)
ve Türkce Clkan Roja Welat, Kuzey Kürdistan'da
15 günlük periyodla Iilkan ilk yayrndr.

Türk devletinin tüm zorbahklanna karsm 12 sa
YI c;akabilen Roja Welat, 1979 yrhrun basmda is
tanbul Sikryönstirn Komutanlrgl'nm, Devrimci Halk
Kültür Dernegi'nin yasaklanrnasrru da ic;eren 10 nu
rnarah emriyle yasaklandi (Milliyet, 2 Ocak 1979).

Yine bu dönemde yaymlanan önemli bir yaytn
ise 1977 Ylltnda Ankara'da yaymlanmaya ba§layan
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netim karanyla olmusnr,
Ü~ YII kadar sonra, onu, kosullann elverdigi

, yurtdismda, bu kez Kürtee adiyla ve degi§ik bir bo
yutta crkarmaya basladik. Bu haliyle Riya Azadi'nin
yayrrn bugüne kadar süregeldi. 0, yurtdismda ba
surnasma kar§llIk, yurtiliine de sokulup kitlelere Ue
tUdi. Hatta bunun iein, her sayismdan bir miktar,
daha kÜIiÜk boyda basildr.

Bu kez yayma, zorlayrci bir neden olmadan,
kendimiz ara veriyoruz. Bunun nedeni degi§en ko
sullardrr, Yurticlnde sol ve yurtsever cevreler, son
iki-üC Ylldlr, hala aglr baskrlar altmda da olsa, ayllk,
hattank yaymlar crkarmektalar, Bu yaymlar yurt dl
sma da (tlklyor ve dagltillyor. Okuyucu geli§meleri
90gu zaman bunlardan ve günlük basmdan, radyo
lardan lzliyor.

i§te tüm bunlar Riya Azadi'nin yaymrna ara
vermemizin nedenleridir .... Bu ara verls ne kadar
sürer bilemeyiz. Dileriz ki, onu bir kez da ha yurtdr
§mda crkarrnaya gerek olrnasml En iyisi yurtic;inde,
özgür kosullarda yeniden Clksm." (Riya Azadi, sayi
139, sayta 1, Haziran 1991).

Yukaridaki atmtilarda ifade edilen ara vermeIer
den sonra, Parti Merkez Yaym Organ I olan Riya
Azadi., bugünkü adryla PSK'ntn 1992 yrhnda yapn
gl 3. Olagan Kongresi hazirük c;ah§malan dönernin
de de birkac tane özel sayt ~Ikardlktan sonra, yayr
mna ara vermeyi hala sül"dürmektedir.

Bu dönemde yaymlanan önernli bir dergi de
1976 ymnda Ankara'da ylkmaya baslayan Rlzgari
Dergisi'dir. Aylrk siyasi kültür dergisi oldugu be1irti
len dergideki yazrlann ilierigi tamamen siyasi ve te
orik bir yapr tasiyor. ilk dokuz sayis: Türkiye'de CI
kan derginin 10. ve 11. sayrsi Duisburg'da (Alman
ya) c;rktl.

Sahipljgini Ru§en Aslan'm y~ptlgl Rlzgari'nin 1.
ve 2. sayrsrrnn Sorumlu Yazr 1§leri Müdürlügünü
Mehmet Uzun, 3., 4., 5., 6. ve 7. saytlannkini Hati
c~ Yasar ve 8. Ue9. saYllannkini ~etik Dündar yap
titar. Derginin sahibi Ru§en Arslan'tn 1 Kasirn
1977'de yaptlgl aciklarnadan, pollsln Hrzpari'nln
sahibi ve sorumlularrna kar§1 zorbaca uygulamala
nyla derginin baslm ye dagltlmml engellemek iste
digini ögreniyoruz. (Ozgürlük Yolu, saYI 30, Kaslm
1977, sayfa 76-79). Sorumlulanna kar§1 bir kay kez
dava aC;llan Rlzgari'nin sahibi Ru§en Arslan, 3
Ekim 1979'da tutuklandl. Ru§en Arslan, özellikle 12
Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yogun i§ken
ce gördü ve Rlzgari Davasl'ndan on YII ceza a1dl
ve 1986 Yllma kadar Diyarbaklr'da cezaevinde yat
tl.
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$ahllk rejiminin yerinl alan slyasi slstem,
ImamHumeynl'nln göt:ü, v,edü,ünceleri
üzerine kuru!mu,tur. Iran Islam cumnu
rlyeti rejimi, ImamHumeyni'n(ngö,rü,le-
rinin ifadesidir. Bu nedenle Iran Islam
CUfIJhurlyeti'ndekisiyasl yapmm tahlili
ne, Iran'daki din kurumu veHumeynl'nin
görü,lerlnin tahlili ;Ie ba,'anma'ldtr. ~

Dini kurum her zaman gü~lü bir ekonomiye sa
hip olmustur. <;ünkü §ii mezhebine bagll olan din
adarnalan, sünni din adamlarrntn.aksine, ekono
mik baglmslzllklannl korumak i~in, ekonomik ala
da devlete baglanmamak i~!n sürekli caba sartet
mislerdlr, Bu fenomen hem Iran hem de Irak ~iile
ri arasmda vardrr, Dini kurumlar bir90k vakita sa
hiptirler. Bu vakrnar sayesinde din adamlarr, dev
lete rnuhtac olmuyor: minnettar kalrrnyorlardr, $ii
mezhebi, ~iilerin, gelirlerinin yüzde 54'ünü "Hu'ms"
adl altlnda dini kurumlara verilmesini zorunlu kill
yordu.(*B) Hums, mollalann elinde büyük bir pa-

Serdar FIRAT
fevi, ~ii mezhebim devletin resmi mezhebi haline
geti,rdive kendini Iran ~iiI~rinin dini lideri ilan etti.
Böylece sünni Osmanlt tmparatorluqu'na kar§1
mücadelede, dini ve siyasi iktidar birle§tirilmi§ 01-
du.o günden bu yana, iran'da dini yasarn, öteki.
islam ülkeierinden farklt bir bi9imde olustu. $ii
mezhebi uyannca egitim yapan okulIar, birka9 ca
mii arasinda paylasildr. KI, bunlardan Iran'da bu
lunanlardan birka91, "Havze "!'Tliyeyi Me§hed" ,
"Havze'lI.miyeyi $iraz", "Havze IImiyeyi Tebriz" ve
"Havze IImiyeyi ~um"dur.(*A) Kum ~ehrinde ola
!11en önernlisldir. Iran dl§lnda olanlan ise,·"Havze
IImiyeyi Necet", "Havze IImiyeyi Kerbela"dlf. Bun
tar arasrnda en önemlisi, Necefdeki ImamAli Ca
misi'dir. (7).

Ordu, SAVAK ve bürokrasi üzerine kurulan
~ahllk rejimi 1979 yilmda yenilerek Ylklldl. ~ah,
60'It ve 70'Ii Ylliarda, sosyo ekonomik yaplYIgeli~
tlrrnls: bunun sonucunda Iran'da toplumsal ve
ekonomik alanlarda, ilerleme saglanml§tl. Ama
bu geli§meler siyasi alana yansrmadr, siyasi ;ya
samda hicbir degi§iklik olmadr. <;ünkü $ah, sosyo
ekonomik yaplYI geli§tirirken, siyasi yapida her
hangi bir degi~iklige izin vermiyordu. Ve neticede
sosyo ekonomik geli§me ile siyasi gell~me ara
smda bir ge§it dengesizlik olustu. Sözkonusu bu
dengesizlik giderek arm ve ~ahltk rejimini ytkima
sürükledi.

$ahllk rejiminin yerini alan siyasi sistem, imam
Humeyni'nln görü§ ve düsünceleri üzerine kurul
rnustur, Iran Islam Cumhuriyeti rejimi, Imam ,Hu
meyni'nin görü§lerinin ifadesidir. Bu nedenle Iran
islam Cumhuriyeti'ndeki siyasi yaprmn tahliline,
iran'daki din kurumu ve Humeyni'nin görü~lerinin
tahlili ile baslanmandrr.

t-lran'da dini kururn
iran nüfusunun yüzde 98,8'i müslümandir.tt)

Müslümanlann yüzde 90'1§iir yüzdetüu ise sün
ni mezhebine mensupturlar. lran'da, 1963 yihnda,
dini egitim yapan 229 okul vardi, bu okullarda
yaklasrk 140 bin ögrenci okuyordu.(2) Sadece
Kum §ehrinde dini egitim gören ögrenci sayrst 6
bindi.(3) 1966 nüfus sayrmma göre, iran'da 12
binden fazla din adarm bulunuyordu.(4) Bu sayt
19~3Yliinda 15 bine ula§ml~tl.,(5)

Iran sehlrlerinde yaklasrk 5400 carni vardir,
Sadece Tahran'da bulunan camüerin sayrsi
1000'e yakmdir. ,Öteki sehlrlerde ise rakamlar
söyledir: Kum'da 155, Ko~an'da 97, ülkenin orta
kesimlerinde yeralan sehlrterde 1500'den taz
la.(6) Bu camilerde görev yapanlar, ekonomlk vf3
öteki alanlarda dogrudan dini kuruma bagllydllar.

1500Yllianna kadar iran'da hi9bir m~zhep res
mi degildir. 16. yüzYllm ba§lannda ~ah Ismail Sa-

Iran islam Cumhuriyeti, son 15ytlda admdan en fok bahsedilen devletlerden biridir. Hewler'de yaymlanan
"Siyaseti Devli" (Uluslararasi Politika) adl: arasttrma dergisinin, 2. y,l, 3. say,s,nda, Iran lslam Cumhuriye
ti'nin siyasi yap,s'nJ anlatan derli.toplu bi» arasurma yaymland,. Serdar Ptrat'tn' KÜrlfe kaleme aldlg, arasnr
mam" fevirisini, okuyuculanmum, lran'daki siyasi yap' hakktndaki bilgilerine katkida bulunmak amac'yla
yaymhyoruz. DENG

• •Iran Islam
, ,

Cumhuriyeti
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?-Vilayeti Fakih ve
Iktidar Sorunu
iktidar meselasi; ugruna c;:eki~ildigi, ~atl§lldlgl

en temet meselelerden biridir. Bu sorun konusun
da, siyasi taraflartn görO~leri bir degildi. Taraflann
konu hakktnda özel dO~ünceleri vardl.

Milli Cephe yöneticilerinin bir bölOrnO ve ilk
iran Cumhurba~kant Ebul Hasan Beni Sadr'm da
aralannda bulundugu Dir kesjm, "~ahhk rejiminin

Dindar olan lran ~iileri arasmda bir hayli nOfu
sa sahip olan dini kurum ile hOkOmet arasmdakl
mücadele, Herne Rlza $ah <.töneminde de devam
etti. HükOmet, her zaman din kurumun halk ara
srndaki etkinliginden endise duyrnustur. Heme RI
za $ah, dini kurumun etkisini azaltmak amacryla
"Merceet" (~C) yerini degi~tirmek, Kum'dan Ne
cef'e, yani iran disma tasirnak istedi. Buna gerek
ce olarak da, Necef'in Iran'da dahil dünyada ki
tOm ~iilerin merceet merkezi oldugunu ileri sürdü.
Ama Heme Hiza ~ah'ln bu cabasr, dini kururnun
ayak diret~esi sonucu basanya ulasrnadr.

Hic;:bir Iran hOkürneti dini kurumun etkisini ta
marruyla ortadan kaldrrrnayt basaramamrstrr.
eünkü bu kurum, her zaman gü~lü bir ekonomi
ye, bir hayli kadro ve müridlere sahip olmustur.
Bilin~siz ve yoksul halk Ylgmian arasmda derin
~ökleri alan inanclara dayanmaktadrr. Din,
lran'da, siyasi bir ideoloji olarak kunannrmsnr.

Iran'da, dini hiyerar~ide en büyük makam (rut
be) "fakih"dir. Ondan sonra suasiyla "Ayetullah
Uzma", "Ayetullah", "Hacetül-islam", mollalar ve
dini egitim kurumlannda okuyan ögrenciler, hatip
ler ve cami imamlan gelir. TOm bunlar, siyasi dini
kurulu~Iarda birlikte dini kurumu olu§turdular;(9)

"Vilayeti Fakih"(*D) sorunu. dini kurum '!tin en
önem'li sorundur. Bundan dolaYI, Iran Anayasasr,
!te~itli kurum ve kurulu~la.nn islam i görevierinden
sapmarnahinnl saglarna yetkisini imail'l'a vermi~
tir.

1967-1976Ylliarl araslnda Me§hed'dekl
ImamRlza'mnTürbesi'nl ziyaret

ede~lerln saYlsl
YIL Ziyaret edenler
1967 " 332.000
1972 2.000.000
1975-76 3.000.000
Kaynak: Dr. Kemal Mazhar Ahmet

degil, müridleri de tepki gösterdiler.(8) Bu tepkiler
öylesine §iddetlendi ki, Rlza $ah gen adim atmak
zorunda kaldl.
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rarlan onaylamak ic;:in, 5 din adarmndan olusan
bir kurul olusturuldu. Bu kurulun onaylamadlgl ka
rarrar $ah'a sunutrnuyordu. Sözkonusu kurul, ah
nan kararlarm islamiyete uygun olup olmadlglm
ara~tlrlyor, parlamentonun kararlanm iptal edebi
liyordu. Kurulun onaytnl almayan kararlar, ne hO
kümet ne de $ah taratindan uygulanlyordu. Böy
Ieee, yasama(parlamento) ve, yürOtme ($ah va
hükümet)nin yamstra 3. bir kuwet 'ortaya ylkrriak
la kalmadl. Aynl zamanda YOrütme ve yasama bu
kurula bagh duruma geldiler.

GücGnG kaybetmek istameyen dini kurum, sO
rekli bir bic;:imde devlet ile c;:atl~ma halindeydi. Din
adamlanmn gücünO azaltmak isteyen Rlza $ah,
mollalann devlet memuru olmalan gerektigini
söylüyordu .. Bu dü§ünceye sadece din adamlan

I •

ranm toplanmsma; daha fazla gelir eide etmek
arnacryla toplanan paralann bazt ticari projelere
yatrnlrnasma, ev dükkan ve hamamlarm sann
ahnrnasma yol acti.

Onlarca YII boyunca, dini kurumun ekonomik
alanda gÜylü "e baglmslz olmasrndan dolayr, hiy-
bir §ii din adarm devletten maas alrnadr.

Iran'da, bu yüzYlhn baslanna kadar dini kurum
hakem posizyonundaydr. Aynca bu yüzyitm 30'Iu
Yllianna kadar, din adamlan egitimi ellerinde tutu
yortardi. Hatta Rrza $ah, retormlan esnasmda,
din adarnlanrun okullarda din dersleri verme hak
larrru ellerinden .ralamadl. Mollalar, uzun bir dö
nem, devlet okullannda din dersleri verdiler.

lranhlar arasmda din adamlanrun etkisini arti
ran önemli fenomenlerden biri de "Best" adiyla ta
nmarudrr: Kanunsuz i~ler yapanlar veya devlete
kars: geienier, dara düstüklerinde camilere ya da
büyOk din adarnlarma slgmabiliyorlardl. Devlet
ise bu yerlere sigmanlan tutuklayarmyor, onlara
kansarruyordu,

Yüzyutardrr büyük din adamlan derebey, bü-
, yGk toprak sahipleri ve arlstokratlarm birer parya
srdtrlar. Din adamlanntn pazar ve ticaret ile sicak
ve canh ili9kileri vardrr. Iran'm siyasi yasarmnda
dini kurumlann etkinligi bir hayll tazladrr. Devletin,
dini kurumun hakimiyeti .altma girmesi ve ona uy
rnast her dönemde dini kurumun siyasi alanda
nOfusunu arturnasi ic;:in.uygun bir ürsat yaratml~
tlr. 1907 Yllmda, parlamentonun alml~ oldugu ka-

,Hi~bir iran hükümeti dini kurumun etki
sini ortadan kaldlrmaYIba,aramaml"",
9ünkü bu kurum, her zamangÜflü bir
ekonomiye, bir hayli kadro vemüridlere
sah/p otmustur. Bllln~siz veyoksul halk
Ylgmlan arasmdader!n kökler./olan

inanf/ara dayanmaktadlr. Din,lran'da,
siyasi bir ideoloji olarak kullam/ml,tlr.
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3·Yasama Gücü
Anayasaya göre iran'da yasama gücü iki or

gandan olusmaktadrr: $urayi Nigahban olarak da
adlandmlan parlamento. Bu iki organ arasmdaki
iti§ki, e§it gü91ere,sahip organlar arastndaki ili§ki
degildir. Anayasa, terazlnin, $urayi Nigahbandan
yana aglr basmasma olanak saglamaktadlr.

$urayi Nigahban 12 üyeden olu§ur. Bu 12
üyenio 6'51din adaml, ötekileri i,seislam kanunlart
kon'usunda uzman olanlardlr. Iran'da en yüksek
yasama organl $urayi Nigahban'dlr, Bu organ'm
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o ki~i liderligi üstlenir. Aksi durumda, halk tarann
dan secilen 'uzmanlar', 'merceet ve liderlige uy
gun olanlann durumlanm arastmrlar. Uygun birisi
varsa onu lider olarak halka tamtrrlar. Eger böyle
birisi yoksa, 3 veya 5 merceeti liderlik surasi üye
ligine atar, halka tarutrrlar."

Humeyni sag oldugu dönemde, yoksa bu bi
yimd~ydi. Yani "Lider Ayetullah Uzma olmalt. u
derlik surasi birkac Ayetu,lIahUzma'dan oiusman
dir" biyimindeydi. Arna Imam Humeyni'nin ölü
münden sonra, onun yerini almasl beklenen Mun
tezeri de göreyden ahndl~1iyin, anayasada degi
~iklik yaptldr. Liderin merceet, yani Ayetullah Uz
ma olrnasi zorunlulugu kaldmld'.

Anayasa'nm 107-112 maddelerine göre, reh-
. berin cok geni~ yetkileri vardrr, Lider veya belirti
len §artlarda, onun yerin! alacak olan, liderlik §u
rasI suursiz blr iktidara sahiptir. Anayasa'ya göre
lider ya da liderlik surasmm görev ve yetkileri
~unlardlr:

t-Anayasayi koruma kurulu üyelerini belirle-
mek.

2-Devlet Yüksek hakimini atamak
3-Askeri alanda:
a) Genel Kurmay baskarum atamak; göre'vden

almak,
b) Yüksek Savunma $uraslntn olusturulrnast

na karar vermek,
c) Pasdarlar kornutarurn atamak; görevden al

mak,
d) Hava, Kara ve Deniz kuvvetleri komutanla

n111 atamak,
e) Savas ilan etmek; bart~ yapmak. '
4-Cumhurba§kanh~1seclrnl sonuctanm onay-

lamak.
5-Cumhurba~kanlnl görevden almak,
6-Af lIan etmek
GörOldügü gibi, islam Cumhuriyeti'nde, lider,

geni~ yetkilere sahiptir. Anayasa.crehbertnl, gö
revlerini yapmazsa veya liderde bulunrnasi gere
ken sartlarden birini kaybederse, görevden ahn
masi yetkisini Uzmanlar Kuruluna veriyor. Uz
manlar Kurulu aym zamanda, liderlik suras: üye
lerin! de görevden alma yetklsine sahip,

yerini Demokratik Islam Cumhuriyeti alrnahdrr."
diyorlardl, islam ve liberalizmi birle~tirip' uyumlu
haie getir~ek, bu düsüncenln özünü olusteruvor
du. Ama Imam Humeyni, böylesi bir uyumdan
hoslanrmyordu ve islam cumhuriyeti d,~mdaki al
ternatifleri kabul etmiyordu.

Tudeh dl~mdaki dini olmayan sol gruplann ta
vman, istamenarm tavrrlanyla uyusmuyordu. Bu
gruplar, dini olmayan demokratik bir cumhuriyeti
talep ediyorlatdl. '

Referandumda, kanlanlara, sadece islam
cumhuriyetini kabul edip etmedikleri sorusuna
Mevef ya da MhaYIr"demek hakkr tanrndl.(*E) Ne
ticede, referanduma kanlanlann yüzde 97'sl Islam
Cumhuriyeti hakkmda net bir proprarnm olmama
sma ra~men, soruya "evet" dediler.,

Dini kurumun kendisi de bu 'konuda tek bir ses
degildi. Dini kl:lrumun iyinde 3 kanat vardi: Hoyi,
Necefi, Horosani, Mere~i Necefi'nin olu~turdugu
bir kanat, din adamlannm siyasetle ugra~mama
tanru, dini i~lere bakmalanmsavunuyordu, Bu ka-

, nat Humeynizmln tesiri altmda de~ildl.
Mehmet Hadi Gulpaygani, Mehmet Hadi Mila

ni, $eriat Medari ve Zencan!'nin olü~turdugu bir
ba~ka kanadrn talebi ise, anayasal bir hükümetti.
Bu kanat, ayru zamanda 5 ~Mü9tehed"denolusa
cak bir kurulun, parlamentonun islama uygun 01-
ma~an konulanm sansOretmesif'!i istiyordu.

Ucüncü kanat radikallerdi. Imam Humeyni,
Muntezeri, Rafsancani ve Hameneyi'nin olustur
dugu bu grup, d!n adamlanmn siyasi iktidarda et
kin bir rol almasmi savunuyorlar, teokratik bir hO-'
kürnetln kurulrnesrru lsttyorlardr. "Vilayeti Fakih"
.prensiplerinl, en önemli prensipler olarak gören
'bu kesim, liberalizmden hoslanrmyorou,

iran Anayasasi'run en önemli meselesi siyasi
rej!mi teokratik bir rejim hallne getiren "Vilayetl
Fakih"dir. Anayasa'run 5. maddeslnde bu sorun
§öyle ortaya konelmaktad«: $iiler arasmda "Meh
di Muntezer" olarak tarumlanan 12. Imam'm orta
ya 91kmamaslnedeniyle, yetkileri onun yardimci
sma verilir.

$ii inancma göre, Mehdi Muntezer, tanndan
yetki almaktadrr: halktan degil. Bu nedenle yetki
leri snursudrr. Madem kl Mehdi henüz ortaya ylk
rnarmstrr, 0 halde yardrmcrsi dini korumakve
müslOmanlannsorunlanru yözmek tyin aym yetki
lere sahip olmendir.

iran Anayasasrrn» 8. Bölürnü, IIderlik ve lider
lik surasi Hebuntarm görev ve yetkilerlnln aylklan
masma aynlml§tlr. Bu bölümde, ver alan 107.
maddede §öyle deniliyor: "Eger halk Ylgmlarmm
bOyOkbölümü, Anayas~'nm ? Maddesinde bellr
titen §artlara haiz ve Iran Islam Devrimi lideri
Ayetullah Uzma Imam Humeyni gibi merceet olan
ahunlardan (*F) birinin liderligini kabul ederlerse,
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4- Yürütme Gücü
Yürütme, parlamentonun aldlgl kararten uygu

layan güe;tür. iran islam rajiminde, yürütme,. dini
niteliklidir. yünkü anayasaya göre, yOrütme,"lsla
mi görü§ ve düsünceteri uyguluyor." Aym anaya
sa, yOrütmeye, net olmayan, bul~mk bir hedef
daha gösterir; "Yasarrun son hedefine ulasmamn
sartlanru olusturrna." Yasarrun son hedefind~n ne
anlasrlmasi gerektig;, anayasada acrklanmarrus
nr.

Devrlrn sonrasmda. yürütme iki siyasi organ
dan olusuyordu: Basbakanük ve Cumharbaskan
IIgl. Ama daha sonra basbakanhk iptal edilerek,
devlet ba§kanllglyla yetinildi.

A- Devlet Baskaru,
Devlet ba§kanllgl, lider veya liderlik surasm

dan sonra en yetkili kurumdur. Anayasarun 13.
maddesi bu konuda söyle diyor: "Devlet baskaru,
liderden sonra en yetkili kisldir. An ayasay I Uygu
lamadan, üe;gücün'(yasama, yürütme, yargl) ili§
kilerini düzenlerneden sorumludur."

Devlet baskaru, 4 YII ic;in, halk tarafmdan ve
dogrudan sec;ilir. Devlet baskaru 2 .. kez aday ola
bilir. Devlet ba§kanhglna aday olabilmenin sartla
n Anayasarun 114. maddesinde bellrtilmisfir:
, "Devlet baskaru, su sarnara haiz. ölan din

adamlan ve politikacilar arasmdan set;:ilir: Devlet
baskaru, lran kökenli olrnalrdrr: iran milletinden 01-
rnahdrr; sorumlu bir ki§i ve temiz bir geyfTIi§e S3-
hip olmahdir: inanen, namuslu ve 'haysiyet sahib!
olmahdrr: islam Cumhuriyetine ve devletin resrm
mezhebine manmalrdtr."

Anayasarun bu maddesinden su sonuclan er
kartabiliriz: .

1- Devlet baskamrun din adarni olmasr sart
degildir. Ama müslüman olrnahdrr. Biliridigi gibi,
din adarru olmayan Beni Sadr, 1980 yrhnda yapi
lan sec;imleri kazanarak, devlet baskaru olrnustu.

2- Demokrat, sol ve marksist part i yöneticileri,
üyeleri devlet baskanhqma aday olan:~lar. .

3- Dini azmhklara mensup olan k!§ller, secun-
lerde adayhglnl koYamazlar. .

4- Devlet ba§kam §ii mezhebinden olmalIdir.
Bu maddeye göre, Sunni mezhebindEm olan Kürt
ve Belucilerden birisi, devlet ba§kanhglna aday
olamazlar. ' .

Devlet ba§kanllgl seyimi, anayasada §öyle be
li rtilmi§ti r:

Oylann yanslndan bir fazlaslnl aran aday dev
let ba§kam olur. Birinci turda, adaylar, .anaya~a~
nln belirledigi oranda oy alamazlarsa, Ilk seC;lml
takip eden ilk Cuma günü 2. tur sec;imler yapll.lr:
Bu turdaki sec;ime, Hk turda en fazla oyu alan lki

. aday katllabilirler. Devlet ba§kanllgl sec;imleri,
AnayasaYI Koruma Kurulu'nun gözetiminde yapl
lar.
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verdigi kararlar özel bir öneme sahiptir. Kararlan
kesindir, hiy bir kimsenin söz konusu orgamn ver
digi kararlan iptal etme yetkisi yoktur. Parlamento
aldlgl kararlan suraya sunmak zorundadrr. $ura,
parlamento kararlan üzerinde, bir sansür kurulu
gibi cansrr. Sonucta, dogrudan halk tarafm,da~
seyilen parlamento, 12 üyeden ofusan $uraYI NI
gahban'm onayi almayan hi9 bir kanunu crkarta
maz.

Bunun dl~mda, lierhangi bir bölgede yaprlan
secirnlerin scnuctan $urayi Nigahba.n'a sunul~r.
$ura ..kendisine verilen yetkiye dayanarak secim
sonuclanru geyersiz sayabilir.

Anayasanm 91. rnaddesine göre, lider, sura
run 6 din adarmm atar. Islam Kanunlan konusun
da uzman olan öteki 6 Oye i.s~ Yüksek Yarqt $u
rast tarafmdan belirlenir ve onay iyin parlamento
ya sunulur.

12 üye 6 yll iyin seyilirler. 6 YII 3'er X,lhk ~ ca
h§ma dönemine aynhr. 1. cahsma donemmde,
Anayasayt Koruma Kurulu ile parlamento arasm
daki anlasrnazhklan cözmek amacryla, "!e§hisi
Meslahati Nizam" (Düzenin ctkartanru behrleme).
adh bir kurul olusfurulmustu, Bu kurulun kararlan
kesindi.

Anayasamn 93. maddesine göre" '$urayi Ni
gahban'm onaymdan gec;meyen parlamento ka
rarlan rnesru degildir. An~yasaYI yorumla~~~a
tartrsrnalar C;lktlgmda, $ura dan b~ konuda goru§
belirtmesi istenir. Devlet ba§kanllgl ve parlamen
to sec;imleri $ura'nm gözetiminde yaprhr. Cum:
hurba§kanllgf sec;iminde aday olanlarm, $urayl
Nigahban'ln onayiru almalan zorunludur.(*G).

Üyeleri halk tarafmdan secilen parlamento,
geni§ yetkilere sahip olan $uraYI Nig'ahban kansr
smda daha az yetkilere sahip bir organdir. Ana
yasanm 62. maddesine göre, parlamento dogru
dan ve gizli seclmler sonucu olusur. 270 üyeden
olusan parlamento iyin 4 Yllda bir secirnler yapihr.
Anayasamn 64. maddesine göre 10 YII sonra, her
secim bölgesi ic;in belirlenen parlamenter S~YISI-
na 150 bin ki§i ic;in 1 parlamenter daha e~lenir. .

iran'da ilk parlamento sec;imi 1980 yllmda ya
ptidl. Dini Kurum 270 üyenin 266'slnl ka~andl.
Kalan 4 üyeligi ise, Mehdi !?azergan va Emir Ab
bas intizam yönetimindeki Ira~ Ozgürlük Hareke
ti kazandl. Görev aylsmdan Iran Parlamentosu
öteki parramentolardan önemli bir farkhhk göster
memektedir.
, iran Parlamentosu, tüm böJgelerin see;ilmi§

temsilcilerinden olu§uyor. Parlamento üyeligine
Slday ormanm önünde bir yok engel vardlr. Iran
Islam Cumhuriyetin'de siyasi(ya§am) özgürlükler
yoktur. Aday olanlar, iktidan elinde tutanlanr izin
verdigi ki§ilerdh'. 'Ancak böyleleri see;ime katllabi-
lirler. '
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ruldu. Buna ragmen, siyasi rejimi az yada 90k et
kileyen baz: 9ü91erve karar merkezleri vardir.

Dini kurum, ortaya 91ktlgl andan günümOze
kadar, homojen bir yapt göstermedi. Bagnnda bir
90k fraksiyonu ve degi§ik düsüncelerl banndrrdi,
Islam Cumhuriyeti'nin kurulusunun ilk dönemlerin
de, degi9ik slyas] 9091erarasmda sert geki§meler
meydana geldi. Islam Cumhuriyeti'nde 1979 YIII
run 2. yansma kadar etkin olan kisilerden birisi de
Ayetullah Talagani'ydi. Talagani, Humeyni'ninak
sine, liberal düsüncelsre sahipti ve sola yakmdr,
Bu nedenle, Avrupa basiru taraftndan, "Klzll Mol
I~" olarak adlandmlrrusn. (10) Halktn Mücahitleri
OrgütO,Talagani'yi lideri olarak görOyordu.Bu ne
denle O'nu devlet ba§kanhgma aday olarak gös
terdi. Ama Talagani, 1 Haziran 1979 tarihinde te
levizyonda yaymlanan bir röpörtajinda, "kendisl
nin aday 0Idugunu!"(11) söyledi. Talagani, azm
hklar sorununda, ötekilerden daha geni9 bir bakrs
acrsma sahipti. 10 Eylül 1979 tarihinde ani ero
müyle, liberaller arasrnda bOyOkbir bosluk yaratti.

Görevden uzaklastrnlana kadar, etkin olan ki
sllerden biri de $eriat Medari idi. Dini kurumda Ji.
berallerin safmda ver alan Medari'yi, Müslümanla·
nn Islam Cumhuriyeti Partisi, lideri olarak görO
yordu. Bu partinin arnaclanndan biri de, Fedarel
Islam Cumhuriyeti idi. Imam Humeyni'nin hattr,
Medari'yi "devrimci olmamakla, lran'i parcalanma
ya sürüklemek"le sucluyordu, $eriat Medari, Hu
meyni hattmm baskrsi sonucunda, 5 Ocak 1980
tarihinde, özel bir bildiri yaymlayarak adi ge<;en
partiyle iliskisinln kalmadlgml a91klamakzorunda
kaldr. Bu bildiriden sonra parti daglldl.(12) I§, Me
dari'den "Mergeet" in ahnrnasma, yani Ayetullah
Uzma rnakammdan düsürülmesine kadar vardr. .
Medari, ölene kadar, evinde gözalttnda tutuldu.

Dini kurum i<;indeki saä-so: cansmasr, saöm
lehine sonuctandr. Liberaller tasfiye edildi, Halktn
Mücahitleri Orqütü yasaklandr, Beni Sadr görev
den ahndr, Ba9langl<;tanitibaren Humeyni'yi des
tekleyen sag kanat islam Cumhariyeti Partisl
adiyla bir parti kurdu. Dr. Behisti, Seyit Ali Harne
neyi, Ali Ekber Hasirni Refsancani, Mehmet Ce
vat Bahuner ve Seyit Addülkerim Musevi Erde9ili
bu partinin kuruculan arasmdaydilar.rta) I

Ger~i bu parti resmi olarak iktidar partisi degil
di. Ama pratik de i~idar partisi gibi <;alt§lyordu.
Dr. Behi§ti'nin önd,erliginde, basln yaytn organla
nnt yava§ yava~ eie ge9irdi, resmi dini kurut:nlar-'
da büyük bit etkinlige sahip oldu. Humeyni, 1981
Ylltnda, bu kanatm gO<;lefimesininetkisiyle, Beni
Sadr'l Askerl Gü91erGenel Komutanllgl görevin
den aldl. (~G) ( Humeyni, daha önce de "Beni
Sadr'm kaderi, §ahtn kaderi gibi olacaktlr."demi§
ti.) Bu nedenle, Humeyni'nin, 23 Haziran 1981 ta
rihinde Beni Sadr'l Cumhurba§kanllQI görevinde,

~- iran Rejiminde'Etkin Gü~ler;
Iran siyasi rejimi, dini kurum tarafmdan olu§tu

ruldugundan dolaYI, tOmüyle bu ~urumun etkisi
altlndadlr.31 Mart 1979 tarihinde Islam Cumhuri
yeti'n;n ilanlyla dini kurumun siyasi rejimi olu§tu-

den blr parcadrr.
Yüksek Yargl $uraSI, alarunda en yetkili or

gandlr 5 üyeden olusur. Baskan, Savcr ve uygun
3 hakim. Yüksek Yargl $urasl'nm görev ve yetki
leri 9unlarQlr:

1- Adalet Bakanllgl bOnyesinde, yarqrrun gö
revlerine uygun ve zorunlu daireleri olusturrnak, '

2- Islam Cumhuriyeti rejimine uygun kanunlar
haztrlamak,

3- Hakimleri atamak, görev yerlerini degi§tir
mek ve görevden almak.

Yüksek Mahkeme, Yüksek Yargl $urasl'nm
belirledigi §artlarda, kanunlan uygulamak amaclY
la kurulur. YOksekMahkemenin ba§kam ve savcl
SI, yargl konulanm bilen din adamlandtrlar ve bu
görevlerinin sOresi5 Ylldlr.

5- Yargl Gücü
Anayasaya göre, yargl baglmslzdlr ve adaleti

saglamak i9in caba sarfeder. Yargl gOcü3 organ
dan olusur: Yüksek Yargl $urasl, Yüksek Mahke
me ve Adalet Bakanllgl. Adalet bakanhqmm ikili
bir özelligi vardrr. Bfr yandan yOrütmenin bir par-
9asldlr. Bir yandan düzenledigi i9in yargl gücün-
, Devrim sonrasmda, YOrütmeiki siyasi

,organdanolu,uyordu: Ba~bakanllk ve
Cumharba,kanllgl. Ama daha sonra ba,
bakanllk iptal edilerek, devlet ba,kanll-

(Jlylayetinildi. Devlet ba,kanllgl, lider VB- .
ya liderlik ,urasmdan sonra en yetkili
kurumdur. Anayasanm 13.maddesi bu
konuda ,öyle dlyor: "Devlet ba,kam, li
derden sonra en yetki/i ki,idir. Anayasa
Y' uygulamadan, ü9gücün(yasama,yü
rütme, yargl) lII~kilerini dOzenlemeden

sorumludur. "

Görev acismdan, devlet baskarurun, diger 01-
kelerdeki devlet baskanlanndan pek farkl yoktur.

B- Basbakanhk: ,
islam devriminiri henOz basanya ula§madlgl

bir dönemde, Humeyni, Mehdi Bazergani basba
kan olarak ilan-etti. Arna Rafsancani'nin i§ basma
gelmesinden sonra, Iran siyasi rejimi, basbakan
hk rejimi haline getirildi. Devlet ba§kanhgl ile bas
bakanhk birle§tirih:ti.

Ba§bakanllgm ortadan kaldinnemasmdan ön
ce, basbakam atama yetkisi, devlet baskaruna
aitti.
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islam cumhuriyeti rejiminde etkin' olan güc;ler
den biri de "yan nizam.imilis" olarak adlandmlan
SubaYI Pasdaran'dlr.(*I)Bu güC;,ba§langlyta §ah
hk döneminde, yutdl~tna özellikle $uriye, Lübnan,
Fransa ve Filistinli örgütlerinin yantna slgman ki
~ilerden olu§uyordu. Supayi Pasdaran'm kurucu
su Dr. Mustafa yemran'dlr.

1978 Ylhna kadar Dr. yery1ran, Lübnan $iileri
arastnda özellikle de Emel OrgOtü ic;indec;all§f-

Anayasarun, böigesei dillerin kullarutmast ko
nusunda belirll blr esneklik gösterdigi dogrudur.
Anayasa, böigesei dillerle gazete ve dergi C;lkar
maya izin veriyor. Ama bu haklar c;oksade hak
lardir ve her zaman devletin sansürü altrndadrr,
Günümüze kadar, Farsca'run dismda herhangi bir
dille egitim yaprlmamrsnr.

islam perdesi altrnda, ulusal sorunlara kars:
gösterilen bu tavrr, söven bir tavirdu, Bu tavrra
gerekge olarak "ulus ve ulusalhk yoktur" deniliyor.
Imam Humeyni §öyle diyor: "lstamda ulus ve ulu
salltk yoktur. islamiyet, her türlü ulusalclhgm Os
tOndedir. Ulusalcllrk, cahiliye döneminden kalma
'drr. lslamiyet Iarkhhklan gidermek igin ortaya C;lk
rrusnr. Islamiyette, insantn bagh oldugu ulus de
gll, kendisi önemlidir."(14)

Bu hat, islam enternasyonalizmini savunmak
ta, lran'm tüm dünya mOslOmanlannrn yönetim
merkezi otmasi igin caba sarfetmektedir. Bu ne
denle, "dl§anya islam devrimi ihrac;etme" diye bi
linen politikanm, bu hattm yöneticilerinin nezdinde
büyük bir önemi vardir, Bu politika kendini birkac
bi9imde ortaya koyrnaktadrr:

Baas rejiminin Ylkllmasl i9in Irak §iilerine veri
len destek.

Siyasi kazarumlar eide etmelerini saglamak
arnaciyta Afganistan $iilerini desteklemek.

Hindular ve hükümetle olan catrsmalarmda,
Hindistan müslürnanlanna destek vermek.

Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki $iile
ri isyana te§vik etmek.

Lübnan'daki $iileri destekle.mek, onlara para,
silah ve pasdar göndermek yoluyla güc;lendirmek.
"Hizbullah" adt altrnda, Lübnan ve Irak Kürdista
ru'da bir kag parti kurrnak,

Mlslr, Cezazyir veTunus'da laikligi ortadan kal
dirmak ve dini bir hükümet olusturmak i9in, radi
kal müslümanlan krsktrtrnak.

Baglmslz!lglna yeni kavusan Orta Asya müs
lümanlannr, lran'run yanma c;ekmekic;incaba sa
fetmek.

$,udan'da islami bir hükümet olusturan Gene
ral Omer B~§lr ile iIi§kileri gÜ9lendirmek.

FKÖ'ye kar~1HAMAS'I desteklemek.
Bosna Hersek'deki müslümanlara silah ula§tlr

mak i9in 9aba sarfetmek.
***
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noktada gösteriyordu: Humeyni'den sonra, yerini
alacak ki§i olarak görülen M~ntezeri'nin görevden
ahnrnasi: Imam Humeyni'yi Iran-Irak savasrm so
na erdirme fikrine cekmek: devtet bakanllgl ve Ii
derlik rnakamlanm aralannda paylasarak iktldara
tamamiyle·hakim olmak.

Bugün Islam Cumhuriyeti rejiminin en etkili gü
cü olan bu fraksiyonun, bazi ulusal ve uluslarara
SI k.onulardakigörü§leri kisaca §öyledir:

Imam Humeyni'nin formüle ettigi Caferiligin iI
keleri, bu c;izginin ideolojik temelidir. Bu da Raf
sancani-Hameneyi hatnrun, "Vilayeti Fakih" pren
siplerini koruduklan, teokratik bir hOkOmetikutsal
la§tlrdlklanm göstermektedir.

Demokrasi ve pluralizmin, bu C;izgiic;inhiC;bir
önemi yoktur. Bu nedenle, Hameneyi-Rafsancani
hattl sayesinde, iran, siyasi partilere faaliyet öz
gürlügnün tanlndlgl bir ülke haHnegelmi§tir. Rad
yo, televizyon ve gazete gibi bastn yayln organla
n devletin elindedir.

Ulusal azmlrklara haklanm tammama politikasl
devam etmektedir ..(*H) En aZlOdan kisa bir dö
nemde, bu politikada herhangi bir degi§!klik yapll
masl da beklenmiyor, Ulusal sorunlan, Islam; dü
§ünceye kar§1olmayan otonomi ya da federasyon
temelinde c;özmekgibi bir dü§üncede yoktur.(*I)

azletmesi, olaganüstü bir §ey degildi. Beni Sadr'm
görevden ahnrnasmdan sonra Becai, Rafsancani
ve Behisti üclüsü, curnnurbaskanhö: görev ve
yetkilerini üstlendiler. Behisti'nin 29 Haziran 1981,
Recai'nin 30 Agustos 1981 tarihinde öldürülme
sinden sonra, Rafsancani en etkili ki§i olarak ön
plana C;Jktl.Islam Cumhuriyeti Partisinde de Rat
sancani-Hameneyi hatn, giderek ötekileri tasfiye
etti. Buna ragmen parti iC;ic;eki§meler öylesine
slddetlendi ki Humeyni partinin dagllmasl karantu
C;lkardl.Partlnin dagllmasl, degi§ik fraksiyontann .
cabalanru ortadan kaldrramadr, Refsancanl-Ha
meneyi fraksiyonu gücünü korudu, birle§ik ve
uyumlu bir C;izgigibi c;all§tl. Parlamento baskaru
olan Rafsancani HeCumhurbaskarn olan Hame
neyi arasmda, bu c;izgininetkisini daha da arttrran
bir uzla§ma vardl. Bu durum kendini §u bir kac;

D/nl kurum 1~/ndeklsag-sol 9stl,mas"
sagm lehine sonu~/and,. Llbe~!Jllertsst/
ye edildi, Ha/km Mücahitleri OrgütO ya
saklandl, Benl Sadr görevden almdl.

Ba,lang'~tan itiblJren Humeynfy/ destek-
- leyen sag kanat Islam Cumhariyetl Part/
si adlyla bir partl kurdu. D,..Beh/,ti, Se-
.yit Ali Hameneyi, All Ekber Ha,imi Ret..
sancanl, Mehmet Cevat Bahuner ve Sey/t
Addülker/m Musevl Erdebfll bu partinin

kuruculsn srasmdaydllar.(13)
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islam Cumhuriyeti rejiminde söz sahibi olan
güc;lerden birisi de, 1988 yrlmdan itibaren yarn
Iran-Irak savasrnda ateskesin saölanrnasmdan
sonra, giderek istikrar kazanan ve etkinligini artr
ran ordudur.

islam Devrimi'nin ilk asamasinda, Humeyni.
orduyu taratsiztastrrrnak taktigini uyguiadt. 0 dö
nemde $ah'ln en büyük dastekcisi ordu idi. Ordu
sahhk rejiminin bel diregi olarak görülüyordu. Hat
ta bu düsünce, §ahl@n yrkrlrnasmdan sonta da
dile getiriliyordu. Dini kurum, orduya ku§kuyla
yaklasiyor, onu §ahhk rejiminin bir artlgl olarak
görüyordu.

Devrimin basanya ulasrnasryla birlikte, orduda
temizlik hareketi baslatrldr. Ordu, bu hareket so
nucunda bir hayli subayiru yltirdi. Orduya kars:
Supayi Pasdaran olusu."

Dini kurumun baskisi sonucunda ordu, 8 Ylllt!<"
lran-lrak Savasi'nda akUfbir rol oynayamadi,

Iran-Irak savasmm, dini kurumun bskledlöi bi
cirnde sonuctanmarnasr, sayrsi ne kadar cok VG
politik düsünce acrsmdan ne kadar yeterli ve tek
mit olursa olsun, milislerin, düzenli ordunun yerini
alamayacaör görü§ünü gÜylendirdi.

Iran'da etkin olan kanat yani Rafsancani-Ha
meneyi C;izgisi,Iran-Irak savasmm sona ermesiy
le birlikte, milislerin artfk Iran'a·herhangi bir fayda
lannln olamayacagl, iran'tn bir devrimci gibi deOil,
bir devlet gibi har-eketetmesi gerektigi bi9imindeki
dü§üncelerine zemin hawlama (fabastnl yogun
la§t.lrdllar.

Iran-Irak sava§lnda, Supayi Pasdaran'tn geni§
yetkileri vardt. Ama sava§ sona erince eski yetki
leri kalmadl. Supahi Pasdaran, kararlartnl hükü
'mete dayatabilen bir güytü. Ama sava§ zafer ka
zanllmadan sona erince, Supahi Pasdaran eskl
yetkilerini kaybetti.· Sava§tn sona ermesinden
sonra, Hemeneyi-Rafsancani fraksiyonu, Supayi
Pasdaran'tn etkinliginin azalmastnl ~Ikarlanna uy-

yetini koruyan gÜ9, Supayi Pasdaran'dt. Bu ne
denlerle Pasdaran'm etkisi giderek artryordu.
Ama, imam Humeyni'nin Irak'a karst savasi dur
durmaya razt olmasindan sonra da, Pasdaran'm
sahip' oldugu nüfus giderek azalmaya basladr.
Sonuc ahcr zaterler eide etmede Supayi Pasda
ran'm basansrz olmasi, onun ününe gölge düsür
dü. Pasdaran §u anda, gec;mi§tekiyetkilerine sa
hip degildir. Supayi Pasdaran varhglnl korumak
ic;inAnayasantn 150. maddesine güvenmektedir
Ratsancani'in su anda ki politikasr, Supayi Pasda
ran'i daha kücültüp derli toplu haie getirmek, or
duyu gÜylendirmektir. iran'da, 1988 yilmdan inba
ren, Supayi Pasdaran ile orduya birle§tirip, yenj
bir askeri gücün olusturulmastna dair görü§ler di
le getirilmektedir.

***

yordu. 1987 yrhnda lran'a döndü.Gencleri, özellik
le Tahran ve Kum'daki camilerde stlahlt milisler
olarak örgütlemeye basladi. islam Devriminden
sonra, DI~i~leri Bakaru lbrahimYezdi'nin konten
[anrndan Basbakanhk Devrim 1§leriYardlmclligl
görevine getirildi. Daha sonra Dr yemran SAWA
MA'YI örgütlemekle görevlendirildi. (15) 28 Eylül
1979 tarihinde Mehdi Bazergan Hükümeti'nde
Savunma Bakam oldu. Bazergan Hükümetini 15
Kasirn 1979 tarihindeki istitasma kadar bu görev
de kaldr, Daha sonra Yüksek Savunrna $urasl ve
Supayi Pasdaran Komutanllgl'nda, Imam Humey
ni'nin temsilciliqi görevine atandr.
, Supayi Pasdaran'm kurulrnasrrun bashca ne

deni, islam Cumhuriyeti yöneticilerinin, iran Ordu
su'ndan duyduklan endisedir. Söz konusu endise
den dolayt devrim basanya ulasnktan sonra,
1980 yrlmda Supayi Pasdaran'i kurdular. Supayi
Pasdaran'm Genel Kornutanhq: olusturuldu; bas
kanllgma Abbas Muzatteri, yardrmcrhqma Muhsin
Rlzayi atandi,
. Baslanqicta, dini kurum icinde ver alan tüm .
gruplar Supayi Pasdaran'da da bulunuyordu.
Ama siyasi iktidan eie geyirmek ic;in yürütülen
mücadele sOrecinden basanyla crkan Humeyni
hatti, Supahi Pasdaran'r, sol liberal gÜ(flerdenve
Halkm Mücahitleri Orgütü'nden anndrrdi. Supahi
Pasdaran'm ilan edilen görevi, islam Cumhuriyeti
ni korumak va etkisini tüm bölgeye yaymaknr. Bu
nedenle hükümet, Azerbaycan ve Kürdistan'daki
isyanlar karsismda dara dü§tügünde, söz konusu
isyanlarm bastmlrnasmda Pasdarfan kuuandr.

12 Eylül 1980'de, lrak'm Iran'a saldrrrnasiyla
birlikte, Supayi Pasdarart da giderek etkin bir 909
olmaya basladr. Iran -lrak savasi ve ordudan du
yulan kusku, Pasdaran'm siyasi-askeri bir gOyha
line gelmesine, hem iy güvenligin saglanmasmda,
hem da Irak'a kar§1savasta önemli bir rol üstlen
mesine neden oldu. Supahi Pasdaran'm, etkinligi
ni artirma sürecinde, özel bir bütcesl olustu, özel
lojistik destek aldt ve hükümetde Supahi Pasda-
ran Bakanllgl olusturuldu. .

Pasdaran-Ordu yeli§kisi, özelliKle Iran-Irak Sa
va§I'nda c;ok§iddetlendi. Ordu, sava§ sür~since
Supayi Pasdaran'a güvendigi bir ortamda, Iran'da
iki askeri.güc; olu§tu: Ordu ve Supayi Pasdaran.
Bu ikilik, iran -Irak sava§tnda, iran'ln zarar gör-
me~ineyolaytl. '

Iran- Irak sava§tnda, Pasdaran'ln siyasi aglrll
gl arttl. yünkü ba§hca SaVa§ylgÜ9 Supayi Pas
daran'ln siyasi aglrllgl arttl. yünkü ba§hca sava§-
91Supayi Pasdaran'dl. Bu gücün emekleri sonu
cunda Iran, sava§ta Haci Omeran, Halepc;e,
Penc;vin,Amere ve Basra'nm dogusu ve Fao cep
helerinde ilerleme saglayabildi. S8;va§esnasmda,
Irak saldtnlannl geri püskürterek Islam Cumhuri-

DENGAraftlrma - Inceleme - Beige

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



akidevi sahin kaynaklara istinaden peygamberlerin. islam
devleti kurma yolundaki vazife ve risaletleri, son masumun
imamet ve gaybetinden sonra, islam dininin. en bilincli, en
bilgili ve en takvali fertlerinin omuzuna intikal eder. Embiya
nm ~izgi ve devlet sisteminin sürekiilik ve kalunltk kazanmasi
icin zaruri o/an bir usuldür bu. Mezbur fertler, embiyarun va
ris ve eminleri olan fahihlerle ümmetin ulemasindan baskast
degildir; devlet nizamlanntn adt 'Velayeti Fahih'ttr, Benae
naleyh anayasa, devletin muhtelif erkantrun asü islami vazife
sinden sapmastni garantilemek gayesiyle, ümmet tarafindan
rehher olarak taninan, gerekli sanlara haiz fahihin rehberli
ginin tahakkuku icin zemin haztrlar," Age. sh. 147, (C.R~nas)

('*E)Referandum öncesi. sorulacak soru konusunda bü
yük bir tarusma vardi. Imam Humeyni sorunun .. Islam Cum
huriyetini kabul ediyormusunuz?" biciminde, $eriat medori
ise " Nasd bir cumhuriyet istiyorsunuz?" biciminde [ormiile
edilmesini istiyorlardt. (S. Rtfat}

(*F) Ahuhd: Din adamt, molla. (C. Renas)
(*G) Gecen Mart aytnda cumhurbaskinligina aday olan

yialerce kisiden sadece 5 kisi onay alabildiler. Bunlar, Hasi
mi Rofsancani, Calisma Eski Bakaru A..Tevekkuli, Ozgür Js-.
lam Universitesi Rektoru Abdullah Casbi, Parlamento üyeleri
Recep Ali Tahiri ve Kasim Memri'ydi. Kurdtstana Nu Gazete
si, 10 Mayis 1993. (S. Rifat)

(*6) Anayasaya gore.Askeri Kuvvetler Genel Komutanli-
81görevi lidere aittir. Humeyni, Iran-Irak savastnin baslangt
cinda, Beri Sadr'i gecici olarak bu _8öreveatadt. Humeyni,
Beni Sadr'u zaklastinldiktan sonra. Olene kadar bu gorevi de
üstlendi. (S. Rifat)

(*H) 16 Mart 1979 tarihli "Elvatan Elarabi" adlt dergi
nin kendisiyle yaptlgr bir ropattajda, Hameneyi, bir soruya
§öyle cevap veriyor: "islam dev/eti, tüm grup ve uluslann
haklarlnt gözönünde tutuyor. Besbelliki devrimi destekleyen
ulus ve grup/arm ... Dü§man gürler, nasll §ii-sunni. aynllgl
konusunda propaganda yaplyorlarsa, aYlli bifimde Iranldar
ve Kürtier arasmdaki anla§mazllklan büyütüyorlar. Kürtier
ayrz/mak istemiyorlar. BEziran'rn birligini ~e baglmslzllgllll
tehdit eden/erden yakl1llyoruz;Kiirtler, tüm 1ranlzlargibie§it
haklara sahip olmak istiyorlar, kendilerinin ulusal azmllk
olarak görWmemelerini talep ediYorlar. Kürtier, otonomisiz
bu haklardan memnun oluyorlar. (S. Rifat)

(*1)Dini kurum if(inde,Kiirtlere "islami otonomi" verile
bilecegini savunanlar vardl. Ama imam Humeyni kanadl, gi
derek devlete hakim olduktan sonra, böylesi önerileri reddet
ti. imam Humeyni, Kürtlerin ulusal haklan konusunda kendi
siyle görü§en iKDP Genel Sekreteri Qaslmlo'ya sürekii bir
bif(imde "biz hepimiz karde:jiz. miislümamz" diyordu. (Kay-'
nak: Londra'da yaymlanan "Elhavadis" adll derginin 1Ekim
1981 tarihlj saylsmda. "Qaslmlo ile roportaj" yazlsl) (S. Rt
fat)

(*i) Son Mesaj adlt kitapta Supayi Pasdaran ~öyle apk
lanmaktadzr: "islam inkllabl Muhajizlan Ordusu, dogrudan
dogruya yüksek rehberlik makamm.11Ikomutasmda bilinen bir
kurumdur. Görev ve gayesi islami Iran inkllabl ve onun getir
diklerini korumak ilahi hedeflerin tahakkuku yolunda yllma
dan ~'all§makiran islam (umhuriyeti kanunlarr dogru[tusun
da AlIah'm hüküm ve kanulilartllln hakimiyetinin yaytlmasml
saglamak, diger silahll kuvvetler birimiyle elele vererek islam
Cumhuriyetinin savunma sisternini takviye etmek, sivil halk
kuvvetlerine askeri egitim vermek ve onlan te§kilatlandll'lp
organize etmektir." A.g.e.•sh. 142-143. (C. Renas)

/
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1- Mehmet Riza, "Basra Körfezi Stratejisinin Önemi"
adlt makale, Uluslararast Politika Dergisi, SaYI 1, 2. ytl,
1993 Nisan,

2- Dr. Kemal Mazhar Ahmet, Drasat fi tarihli Iran.EI-
hadis, EIMuaser, (Yeni lran Tarihi) Bagdat 1985 s, 183

3- Age, sh. 183
4- Age, sh. 183
5·Age, sh. 183
6-Age, sh. 184
7- Mehmet Hüsnü Heykel, Mudafi! Ayetullah(Ayetullah

Savunmasi) Beyrut 1983, sh. 112
8-Age, sh. 113 . .
9- Hasip Nayif Arif; Elnizam siyasi Fi Irani Iran Anaya-

sasi) Bagdat 1987, sh. 38 .
10- Dr. Mehmet Vasfi, Delil §ahsiyet. Elhan;, Elmua-

slr(M(Jderniran'da ki§ilik belgeleri), 1983, sh. 58
11-Age, sh. 58
J?-Age, sh. 77
13-Age. sh.151
14- Age, sh.153
15- Age, sh.53
(*A) Havzeyi ilmiye(Dini ilmiye Medreseleleri) " Hu

meYIli'nin vasiyetnamesinin de i~'indeyer aldlgl "S~n Me
sar (,/dllkitapta hll terim §öyle izah ediliyor: "Dini Imiyeyi
Medt'cseleri islum; umel ,zühd. ihlas ve takvayla i~i~e ola
rak i,flami bilimleri ägrenme ve dini bir mesuliyet duygusu-
. na dayall isLami kült;;r ve bilin~'letam§ma merkezleri. "Son
Mesaj. Tahran, 1991 Yazl. sh. 153(C.Renas)

(*B) Hums: "Sonn'Mesa/, adlz kitapta §öyle denilmek
tedir: "Din ve ibadetinjüuruundan biri de 'Hums' veya ah
kamlferiyyedeki yüzde 20 kal1unudur.$iaflkhrnda yedi §eye
hums taaluk eder. Hums'un tamaml 6 hisseden ibarettir; bu
nun jj~ü imamm hissesi(sehm-i imam), ü~üyse seyyidlerin
hissesi (sehm-i sadat) dir.(. ..) gerffekte humsun mÜfftehidlere
veri/en hu bölümü yüce islamikültürü yayma, islam devleti
nin ihtiya~lanm kar§llama ve bu yolla ilgili harcamalara
büt~'eaYlrabilme gayesiyle mÜf(tehidlerin Iktisadi.destegrri
te§kileder. Age, sh. 165. (C. Renas)

(*C) Merceet (Merci): Humeyni'nin adl gef(en vasiyet
namesinde bu terim ~öyle aflklanmaktadzr: "Merci, lugatta
, kendisine ba§Vurulan. müracaat edilen yer ve kimse' de
mektir. Dini metinlerde, halkm, meselelerinin halli ve soru
larma cevap alabilmek gayesiyle ba~vurdugu dini rehberle
re denili'r."Age,sh.145 (C. Renas)

(*D) Vi/ay"etiFakihi Son Mesaj adll kitapta §öyle izah
edilmektedir: "hahi ahkam ·ve muteher hadislerle mevcut

Kavnaklar:

gun gördüler. <;ünkü, Pasdaran'm elinde öylesine
güg topl~nml§t' ki, bu güg hükümeti tehdit ediyor
du.

Supahi Pasdaran'i zayntatma cabalanna para
lei olarak, orduyu gÜ91endirmekigin giri§imlerde
bulunuluyor. $u anda lslam Cumhuriyetinin en
büyük ugra§lsl, gelecekte, Iran'da etkin bir gÜ9
haline gelecek olan orduyu, en modern ve geli§
mi§ silahlarla dcnatmaktrr, Gelecekte, Iran'da ola
bilecek her degi§liklik, ordu kurumunun gücOne
dayanacaktir,

DENGAra,tlrma - inceleme - Beige

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Türkiye'de Memur
Sendikaclligl '
Bilindigi gibi, TC devleti kuruldugu günden beri

baskr, zulüm ve §iddete dayanrmstrr, Her ulusal ve
stmfsal baskaldiny: kanla bastrrmayi hedefledigi
i~in de, yasalanru bu cerceveyte srrunamrstrr. 1960
yrlma kadar Türkiye'de hakim olan anti-demokrati!<
yasalar ve baskilar, memurlann örgütlenmelerini
engellemi§tir. Bunlarm drsmda memurlann örgüt
lenmemelerinde önemli bir etken de memurlann i§
yi aristokrathgl kimligidir. Memurlann 1950'lere ka
dar önemli ölc;:üde maddi ve manevi ayncallklan
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,

görmeye baslarmslar. 1900 yrllan baslannda i§yi
kesiminin, özellikle sendikal mücadeleden yararla
narak 'ekonomik dururnlanru düzeltmeye baslarna
lan, memurlarda srruf ve mücadele bilincinin geli§
mesinde önemli etki yaprmstrr, I§yilere saglanan
sendikal haklarm kendilerine de tarnnmasr ic;:inmü
cadele eden memurlar, Avrupa'daki demokratik yö
netimlerin etkisiyle de c;:e§itli sendikalar kurrnus,
ancak 1960 yillannda grev ve toplu sözlesme hak
kml eide etmislerdlr, Uzun mücadeleler sonucu ei
de edilen bu hak, ulustararasi kuruluslann günde
mine g.etirilmi§ ve Uluslararasi Call~ma Orgütü
(ILO), Insan Haklan Evrensel Bildirgesi, Avrupa
Sosyal $artl gibi kuruluslar kamu c;:all§anlannm
(geneide tüm cahsantar) örgütlenme haklanru
dnaylayarak, garanti altrna alrmstrr. Üye olan ülke
lerin bu haklan uygulamalan zorunlu krhnrmstrr.
Hafen Avrupa ülkelerinin tümü olmak Ozere dünya
daki 70 ülkede kamu yall§anlan, sendika kurma
hakkim eide etmistir. Avrupa ülkelerlnin hemen
hepsinde polis ve silahh kuwetler mensuplanna bi
le örgütlenme hakkt tarunrmstrr, Bu hakkrn tarun
madlgl ülkelerde de bu hak memur mücadeleleri
sonucu ergec;:eide edilecektir.

Uluslararasi Kamu Cah~anlan Sendikasi (PSI),
özellikle ekonomik, sosyal, siyasal ve yasal ko~ul
larda sendika hareketinin kurulup, geli~mesini en
gelleyen ülkelerde, sendikalann kendi baglmslz ör
gütlenmelerini kurmalanna yardrrnci olmak ic;:in,on
lann mücadelelerine destek vermektedir.

/
Azad YILMAZ

•

TOm dünyada memurlann struf bilincine varma
lan, dolayrsryle sendikalasrna mücadeleleri i~yilere
oranla daha yakm dönemde baslarrustrr. Bunun ce
§itli nedenleri vardrr, Özetlemek gerekirse;

1-' Memurlartn i§vereni devlettir. Eskiden dev
let, hem bati hem de dogu toplumlannda "Tannla
nn yeryüzündeki yansimasr" olarak kabul edilen
padlsah, kral gibi gÜyleri taraftndan temsil edildigi
anlaYI~1egemen oldugu iyin devletin hata yaprnasr,
sörnürü, baskr, zülürn uyguiamasl düsünülmemsk
teydi. Dolayrsryle devlete kars: hak talebinde bu
lunmak, devleti adil bir konuma yekmek amaciyle
örgOtlü bir mOcadele geregi kendini dayatmarmstrr.
Ancak yaktn zamanda, devletin de, insanlardan ve
toplumsal ili§kilerden baglmslz olmadlgl gen;:egi
görülmü§; memur ve diger kamu cahsanlann örpüt
lenmeleri geregi ortaya Ylkml§tlr.

2- Kamu kesimi önceleri hemen hemen tüm ül
kelerde, ayncalrkh ve "beyaz yakalt bürokratlarla'
smrrh bir istihdam alaru olarak belirrnistir. Onun lcln
cahsanlarm hak ve menfaatlerini korumak, geli§tir·
mek iyin sendikal mücadelenin kendini dayatmasi
sözkonusu olarnarmstrr.

3- Kamuda yall§an memurlar eski dönemlerde
varhkh aile cocuklannrn bir ölcüde olu§turdugu kü
cük bir grup olarak bilinmektedir. Ancak kamu kesi
mi yaktn dönemlerde buqünkü gibi cok sayrda ve
degi~ik niteliklerde istihdam ortarruru te~kil eden bir
büyüklük kazanrmsnr. Devlet, jandarma ve tahsil
dar gibi lslevlerlnin ötesinde düzenleyici, yatmrncr,
olarak ekonomik ve sosyal yasarnda geni§ kap
samh görevier üsüenrnlstir. Bu anlamda devlet ku
ruluslarinda cahsan kesimlerin sayilan cok daha
fazla artrmstrr.

4 - Devletin ekonomik ve sosyal yasamda ge
ni§ görevier üstlenmesi, sosyal devlet anlayrsmm
propagandastnl gündeme getirmi§tir. Buna rag
men devlet, kamu cahsanlanna karst adil davran
madlgl gibi, onlann sendlkatasmasuu da önemli öl-
9üde engellemi§tir.

Bunun yanrsira da memurlar, kapitalist topluma
özgü 9091ü toplumsal -kesimlerin ortaya cikrnasryla
kendi ayncallkh konumlannm giderek geriledigini

"Dünyada ~emur
Sendikaelll~1
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rü!~rek 1989 yrlrnda EGITIM-i$'i, 1§l90"da da
EGIT-SEN'i kurdular. Daha sonra SAGLlK-SEN,
TÜM-SAGU15-SEN, GENEL SAGUK-i$, Belediye
i~ kolunda TUM-BEL-S~N, BEM-SEN, diger i~ kol
lannda KAM-SEN, MAUVE-SEN, HABER-SENgibi
bir cok kamu sendikalan kurulmaya baslandi.

Bir 90k bedeller ödenerek kurulan bu sendika
lar üyeleririin, ekonomik, demokratik, sosyal, hu
kuksal, kültürel ve. özlük haklanrn korumak ve ge
Ii~tirmek, GREVLt-TOPLU SOZlE$ME haklartnt
kullanmak iyin birlikte hareket etmek üzere 1992 YI
Iinda KAMU <;ALI$ANLARI PLATFORMU'nu olu~·
turdular. Bu platform c;e~itli eylemlilikler örgütle
mektedir.

Bu sendikalartn örgütlenme yapllartna degin
meden önce memurlartn Slnlf sorunu ve örgütlen
mel~.riyleilgili belirlemede bulunmakta yarar vardlr.

Oncelikle degi~en dünya ko~ullannda , teknolo-

12Mart slklYönetiminln ka/dm/maslYla
birlikte duyarll olan memurlar, yasa/ en
gel/erden dolaYI sendika kuramaml~, an
cak 1973yllmdan sonra i~kolu ve i~yeri
düzeyinde bir~ok dernek kurarak örgüt
lenmeye ~a~/am/~/aIJllr. Bu dÖIJ_f!mdeku-
ru/an TOB-DER, TUM-DER, TU5-DER,
POL-DER, t;a{Jda~ Hukuk~u/fJr Derne{Ji
gibi bit:f0k-ilerici, yurtsever, nitelikli der
nekler, 1. ve 2. Me hükümetJeri dönemin
de i~fi sendikalarl ile bir/ilde bir~ok siya-
sal ve ekonomik i~erikli eylemlerin ba--
, ~mda yerald,/ar.

Hemslreler Dernegi gibi klslth sayida memur der
negi kuruldu, Bu dernekler, sayilan 1,5 Milyonu bu
lan memurlann artan sorunlanm yeterlnce9?Zeme
yeceklerinin bilincindeydiler. Orneqln, EGIT-DER
'y~ytnladlgl kurulus bildirgesinde sunu belirtmistir:
"Ogretmenler tüm hukuk dl~l, 9a9 dl~1 engetleri
asacak ve grevli- toplu sözlesme hakktnl alacakttr.
<;ünküsömürüyü srmflandrrmada ekonomik, sosyal
ve mesleki haklan aramada en etkili adrrn "GREV
L!-TOPLU SäZLE$MELi SENDiKALARDIR."

Bu geryekten hareketle memurlar 1982
Anayasasmm 90. maddesine dayanarak sendika
lanru kurma mücadelelerini 1988 yihnda yükselt
meye basladilar. Anayasarun 90. maddesi "usulune
göre yürürlüge konulmus, uluslararast anlasrnalar
kanun hükmündedir." ibaresini tasiyorou. Bu mad
deye dayanarak ILO, Avrupa Insan Haklan Ana
Hürriyetleri Sözlesmesi, insan Haklan Evrensel Bil
dirgesi ve Avrupa Sosyal $artl i1eAGiK sözlesme
lerinin c;e~itlitarihlerde Türkiye taranndan onaylan
masindan dogan haklardan hareket eden egitim
ernekcilerl, hukuksal alanda da mücadelelerini yü-
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vardi .. Memurlar, kendilerini devletin sahibi görüp
diger ernekel smif ve tabakalara tepeden bakarlar
dr. Bu ayncahklar bir cok özellikleriyle (siyasal, sos
yal, ekonomik) 1950'den sonra ortadan kalkn. (ka
pitalistlesmenin hrzlanmasryla). Aricak, i~C;iaristok
ratllgmdan düsmsmn, insanlann bilincine yansima
SI uzun bir zaman alacakti.

1960 dönernlnde nisbi demokratik ortam olu
sunca, memurlann da örgütlenmesi, dolayisryta
sendlkalasrnast gündeme geldi. 1961 Anayasa'si
run 46. Maddesi ile memurlara sendika hakki tarun
rmsn, Bundan hareketle 1965 yrhnda 624 sayrh
Personel Sendikalan Kanunu 9lkanlml~ bu yasa ile
tarunan sendika hakkr (grev ve toplu sözlesme
hakk: olmadrömoan) kamu calrsanlanna fazla bir
sey saölayarnamrstrr. Bu dönemde degi~ik,.alanlar
da bir cok rnernur senoikasi kurulmustur. 9rnegin,
~OS (Tq.rkiyeOgretmenler Sendikasr) ve ILK-SEN
(llkokul Ogretmenleri Sendikasi) bunlann en önem
literindendir. Türkiye'de görevIi 130 bin ögretmen
den 100 bini bu sendikalara üye olmustur. TÖS ön
cülüöünde 1968 yilmda "Devrimci Egitim $urasl",
Büyük 'Egitim Mitingi", 1969 yrlinda dört günlük
derslere girmeme boykotu gibi önemli eylemler ger
ceklestirilrnistir. Oysa, 12 Mart 1971 dikta yönetimi
mevcut yasalan yürürlükten kaldrrarak kurulan türn
sendikalan kapatrms, özetlikle Kürdistan'daki sen
dika yöneticileri basta olmak üzere bir cok yönetiCi
tutuklanrmstrr.

12 Mart srkryönetirninin kaldinlrnasryla birlikte
duyarh olan memurlar, yasal engellerden dolay:
sendika kurarnarms, ancak 1973 yilmdan sonra i§
kolu ve i~yeri düzeyinde bircok dernek kurarak ör
g~.tlenmeye baslarmslardrr. Bu dönemde kurulan
TOB-DI::R, TUM-DER, TUS-DER, POL-DER, <;ag
das Hukukcular Dernegi gibi blrcok ilerici, yurtse
ver, nitelikli demekler. 1. ve 2. Me hükümetleri dö
neminde i~C;isendikalan ile birlikte blrcok siyasal ve
ekonomik ic;eriklieylemlerin basmda yeraldilar.

12 Eylül 1980 dikta rejimi de, varolan tüm me
mur örgütlerini kapatarak bircok yöneticiyi yarqila
YIP cezalandrrdr. Bircoklan da, 1402 saYIII kanun
uyarmea görevinden uzaklastmldr. 1983 Anayasasi
ic;in darbecilerin olu§,turdugu Damsma Meclisi'nin
hazlrladlgl anayasa taslaömda, memurlann sendl
ka kurma konusunda oldukca yasaklaytcr hükümler
varken, büyük bir olastlikla anayasa metni
MGK'nda görü~üldügü sirada bu krsrrn unutuldugu
iC;in1983Anayasaslnda memurlal:tnsendika ki.Jrma
hakklnl yasaklayan bir hüküm yer almamaktadlr.
Ekonomik ve siyasal ko~ullan oldukc;a aglrla~an
memurlar 1985 Yllindan itibaren yeniden örgütlen
me yall~malannt ba§lattllar. ilk'olarak emekli ve i§
ten atllan ögretmenler taraflnda1!~6 $ubat 1988 ta
rihinde Egitimciler Dernegi (EGIT-DER) kuruldu.
Daha sonra, Teknik Saghk Mensuplarl Dernegi,
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Nasll Bir·Sendikacillk?
Ku§kusuz gec;:mi~teki bir eok degerlendirmeler,

günümüzde sorgulanlyor ve köklü degi~ikliklere ug
. ratlllyor:Bunlardan biri de siyasal partinin yaptSI ve
parti-sendika ili~kisidir.

Avrupa i~9i slmft 19. yüzytlm sonlannda, 20.
yüzYllin ba§lannda bir 90k Marksist (kitle) partilerini
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müze kadar, tasist cuntalar ile gecen zamanm dr
smda, toplam 15 yilhk kisa bir süreyi kapsiyor. Bu
memur örgütlenmesinin tecrübesizligini göstermesi
aeismdan önemlidir. Mücadele sürecinin her 10YII·
da bir kesintiye ugramasl , demokrasi ve örqütlen
me geleneginin kusaktan kU§laga aktanlrnasuu en
gellemi~tir. 40 yasmdaki bir kamu görevlisi üc ta
stst darbenin zulmünü görmü§tür. Bu durumu, ku-

. saklar arast görü§ aynhklanru. olaylara bakrs acrsi
m elbetteki etkilernektedir. SIm1 ve kitle sendlkaci
IIgl ilkesiyle kurulan'karnu sendikalan, uyquladiklan
politikalar ile daha cok geny kusak cahsanlanmn
desteöini aknlar. Bunun bir krsrru, kitle sendikacrli
gml unutarak, salt siyasal arnach srruf sendikactlr
gml egemen kilrnaya yall§tl. (Anarko sendika1izm)
Yani, cahsantann ekonomik taleplerini geri plana
atarak, kendi dünya garü~leri dogrultusunda siya
sal bir yaptlanmayi hedef sectller. Kitlenin dostekle
yip onaylarnadiöt eylemlikler hedeflendigi icin, ta
barun önemli bir krsrru cekilip, izlemekle yetindi. Bu
sendikalar geli~meleri gereken yerde, gittikee kü
cüldüler veya yerlerinde saydtlar.

Bir krsim sendikalar da, sanki Türkiye'de hiy bir
siyasal sorun yokrnus gibi; demokrasi, insan hakla
n ihlalleri, Kürt halkmm ulusal sorunu yokrnus gibi,
salt ekonomik ve sosyal haklan ön plana cikararak,
mücadele etmeyi hede1lediler. Bunlara göre, en bü-

. yük sorun, kamu cahsanlan sendika yasa tasansi
nm (grevsiz, toplu sözlesrnesiz bile olsa) bir an ön
ce CI.kanlmasldlr. Kuskusuz, her iki anlayis da belli
yanhshklar icerir. Dogru sendikacihk, kitle ve smu
sendikaclltgl temelinde, ekonomik sosyal ve siya
sal rnücadeleyi bir arada yürütebilmektir. Özcesi,
ekonomik demokratik haklar i9in mücadele, srrut ve
kitle sendikatannm pusulasi olmahdrr.

Kamu sendikalanrun, Kürdistan'daki subelerine
baktrömuzda, etkin olan siyasal gücün, sendikalan
o örgütün bir yan kolu gibi görerek cahstrrma anla
Y'~I ßgemendir. Bu anlayt~ ne yazlk ki kamu sen
dikalannm K.9rdistan'da ~ubelerini gün gectike;:e kü·
9ültmü~tür. Uyelerinin ekonomik, sosyal, politik bit
cok istemine kulak tlkayan, ele~tiri ve özele~tiri me·
kanizmastnln i;?lem~igi, yönetimlerde payla~lmln
olmadtgl bir örgütlenme anlaYI§1 etkindir. Sendika·
lan, partinin yan kurulu~lan gibi kullantlarak tekel
alttna alma istegi, diger demokratik kitle örgütleri
gibi 90k sesliligi önlemi~tir. Ne yazlk ki, bu durum,
aYnl zamanda kitleselle§lmeyi de engellemektedir.

Memurlann Örgütlenme.
Durumuna Gelince ;
Avrupadaki demokratik ülkelerde 1900 Ylilann

dan beri kurulan memur örgütlülügü, uzun ve zorlu
mücadeleler sonueu, grev, toplu sözle~me gibi hak
lannl 1960Ylilannda alabilmi§llerdir. "Yani, bu haklar
uzun süren kararll müeadeleler sonucu almml§ltlr.
Türkiyede memur örgütlOlügü, 1965 Yllmdan gOnü-

c;:ekle~tireeek lnsarun, sahip olmast gereken özellik
leri degi§tiriyor. Güc, kuvvet isteyen i~ler, makinele
re, robotlara devredildikc;e insan erneömde "kafa
beden cahsrnasi bütünlügünde", kafa cahsmasmm
aglrllgl artiyor. Genel egitim, bilgi, bilinc düzeyinin
yükselmesiyle birlikte dogrudan üretim süreeinde
"okurnus" insanrann pay: ve rolü (kafa emekclleri
nin) artlyor. DolaYIslyle kafa emeginin üretken faa
Ifyeti giderek daha belirleyiei olmaslnl sagllyor. Bu
ve benzer geli§meler i§c;:iSlnlflnln olu~umunu ve
görünümünü önemli öl<;üde degi~tirmi~tir ve degi§
ti reeektir. Bunun·ic;:in üretken faaliyet i<;inde dogru
dan veya dolayll bir bi9imde yer almasalar bile, üe
ret gelirleriyle ya§ayan mülksüzle§lmi§l emekciler de
(egitimeiler, sagllk personeli, büro elamanlan, te·
mizlik i§e;:ileri,banka personeli v.s.) i§Ci sml1mm bir
par<;asl olduklan dü§üncesindeyim.

jik geli~imi de gözönüne alarak rnernurlann smn
konumunu yeniden degerlendirmek gerekir. Yasa-

. lara göre "memur" veya "sözlesmeii personei" sta
tüsünde istihdam edilen ögretmenler, hekimler, rnü
hendisler, avukatlar, büro elamanlan gibi kamu ca
hsantanmn ana ge<;im kaynagl, aldiklan üeret 01-
rnasrna karsm: simt karekterleri kücük burjuva rru
dir? Bedenen cansanlar: "i~<;i" kafayla <;all~anlan
"memur" olarak tarumlarnak dogru mu? Bir ki~i ya
sat olarak i~c;:istatüsünden cikanhp, memur veya
sözlesrneu personel statüsüne ge<;irildigi zaman ail
oldugu smrt konumu degi~iyor mu?

Dar anlarruyla i~c;:ismm: "mülksüzlesmis ücretll
ve üretken faaliyet icinde bulunan insanlardan olu
~ur" diye tanrrnlarur. Bu dar taruma Qöre, örnegin
belediye temizlik i~Cileri gibi bir cok i§ciler ~ok zor
kosullarda bedenen cahsan, aneak üretken faaliyel
ic;:indebulunrnadröindan tam i§c;:iolarak kabul edil
mezler.

Aneak caglmlzda, bilim ve teknolojideki büyük
degi§imler, üretim süreeinde üretken faaliyeti ger-

Üretken faaliyet ifinde dogrudan veya
do/ayll bir bifimde yer a/masalarbile,

ücret gelir/eriyle ya~ayanmülksüzle~ini~
emekfiler de (e{Jitimcller,sagllk perso
neli, büro elamanlafl, temizlik i~fileri,
bankapersoneli v.s.) I~fi sinmmn bir
parfasl. olduklafl dü~üncesindeyim. .
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sloqanci ve bireysel C;lkl~laryapmamalr, günübirlik
politikalar yerine, planh proqrarnl: kitlesel mücade
leier yaprnah ve adim, adrrn demokratik bir kurum
saltasrna yaratmahdir.

4- Kitlesellesrnenin ön kosulu olarak, 1980 ön
cesindeki bazi memur derneklerinde oldugu gibi kl
Sir ~eki§melere girilmemesi, cok farklt düsünen in
sanlann, örgütlerin birbirne kar§1oldukca ho§görülü
olrnasr, ele§tiri ve özelestirl mekanlzrnasmmc_;:alt§tl
nlmasi gerekir. Vani, sendikalann demokrasi kural
lanru eksiksiz yerine getirmeleri gerekir.
. 5- Sendikal mücadele kollektif olabildigi ölc_;:üde
basan kazanabilir.Onun icin yönetim ve taban ara
smda kopukluk otrnarnahdrr. Bu amac_;:labirimlerde
veya isyerlerinde "komite" veya" konsey " lerin
olusturulrnast mümkün olduöunca yaygtnla§tml
rnahdrr. Demokratik merkeziyetc_;:iyapryr, tabarun
söz ve karar insiyatifini saglamak üzere, bu komi
teler arasrnda demokratik yollarla sec_;:ilentemsilci
lerin üst kurullarda etkinligi saglanmalldlr. (Üst ku
rullarda aynca protesyonel calisanlar görevalma
hdir. )

6- Ayru i~ kolunda, memurlarm gücünü ve kitle
sini bölecek olan, birbirine rakip sendikalara mü
samaha edilmemelidir. Var olanlann ( Eglt-Sen,
Egitim-i§ , Saghk-Sen, Sagllk-i§, Türn-Saqlrk-Sen
v.s.) politikalanru degi§tirmesi ve kisa sürede birligi
saölamak üzere kitle tabantntn basktct olrnasi ge
rekir.

7-Memur sendikalan, sosyal, hukuksal, kültü
rel, ekonomik, taleplerinin yarusira demokratik hak
ve özgürtükler ic_;:inmücadele etmeli, aynca siyasal
mücadelede aktif rol oynarnandrr. Bunu sagltklt ya
pabilmek i~in, devlet, hükümet, isveren, parti,grup
v.s. gibi etki ve karar organlan karsismda örgütsel
baglmslzllgtnl korurnahdrr. Vani, herhangi bir ki§i
veya kurumun etkisi altma girmemelidir.

8- insanliQtnevrensel haklanmn herkese tarun
masrru savunmaltdrr. "Emek, bans, özgürlük " slo
gamntn geregi olarak, haksiz savas ve savas kl§'
klrtlcllIglna kars: bansi cok aktif bir §ekilde savun
rnahdrr. Savassiz ve sömürüsüz, ,ban§ dolu, kar
desce yasanabilir, temiz ve güzel bir dünya iQin
mücadele edilmelidir. Bunun ic_;:inde öncelikle Kürt
halktntn tüm ulusal demokratik haklannm tanlnma·
SI, dolaYlslyla sorunun, karde§lik,e§itlik,ve gönOllü
lük temelinde, siyasi yollarla c_;:özümüic;:inaktif bir
mücadele geli§tirilmelidir.

9- Sendikalara aynca, kendi üyelerinin, mesle
ki, sosyal, siyasal, yeteneklerini geli§tirmek üzere
slk arallklarla sempozyum, konferans, gibi c;:e§itli
toplantllar dOzenlemelidir. Aynl amac;:ic_;:ingazete,
dergi bülten gibi bastn yaym organlanm C;:lkarmasl,
hatta sendikal okullar ac;:maslgerekir.

10- Tüm bu önemli sorunlarla kar§1kar§lya ka
lan tüm kamu sendikalan, sendikal faaliyetlerini ha-
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sunda sonuc anci bir pazarüüxyapablhr , hatta ikti
dar degi~ikliginde cok önemli islevler üstlenebilir.

Bu amacla sendlkalar sunlan hedeflemelidirler:
1- Degi§en dünya kosullanna uygun sendlkaci

IIk anlayrsr, srnrt ve kitte sendikacllIgldlr. Bu anla
YI§,emek ve sermaye c;eli§kisindeemekten yana
taraf olan, smrt bilincine sahip i§~i1erinhak ve öz
gürlüklerini geli~tirmek lcin egemenlere karst en
geni§ birlikteligi saglayarak mücadele etmeyi
ama~lar. Vani dil, din, renk, Irk, cinsiyet,felsefi
inany ve siyasi dü§ünce tarkl gözetmeksizin tüm
~ah§anlankucaklaYlp seferber etmek esasttr.

2- Ekonomik, sosyal, ve siyasal ko~ullann da
yatmasma kar§tn, hala memurlann önemli bir kls
ml iyyi mi-memur mu olduklan konusundaki kav
ram karga~asl kar§lsmda kendilerini tammlayama
maktadlrlar. Memurlan, bu karga§alardan kurtar
mak, netle§melerini saglamak gerekir. Bu durum,
tabantn sendikal bilince kavu§maslm saglamal<
aC;lstndanda önemlidir. Bu nedenlerle, yogun bir
egitim c_;:ah§maslnaihtiyac_;:var.

3- Sendikalar, somut ko§ullardan hareketle,

olusturmustu. Ancak yarhk Rusyasmda "Öncü
parti n anlayismdan hareketle devrim ger~ekle~in
ce, Sovyetler Birligi, önemli ölcüde uiuslararast
sosyalist hareketin fiili merkezi oldu ve bu parti mo
deli de gec;erlimodel olarak empoze edildi. Ancak
son yularda, özellikle Sovyetlerdeki son geli~me
lerle birlikte, öncü parti anlaYI§I, yerini simnn kitle
partisine blraklyor.

Öncü parti anlayrsma göre, "sendika, ekono
mik, demokratik mücadeteslyle ugra§lr, i1i~kihlye
rarslktir, Parti öncüdür, sendika ise partiye baghdlr,
partinin kitlelerle baglantl kayrsidrr." .

Kitle partisi anlayisma göre, siyasal parti ile
sendika ili~kisi, hiy~rar§ik acidan, e§itler arasmda
ili§ki §eklinde alqilanmakta ve demokratik temelde
geli~tirilmektedir. Polonya'daki Dayarusma Hare
keti, smrt hareketi temelinde sendikal ve siyasal i§
levlerin bOtOnlügüacrsmdan önemli bir örnektir. 0
halde sendika, ne parti gibi siyasal örgüt, ne de
hayir kurumu gibi ekonomik bir örgüt olrnahdrr.
Ekonomik, sosyal, ve politik mücadeleyi birlikte sür
düren, simt ve kitle sendikaclligl esas olmahdrr.

Kamu sendikacll@, bu dönernde, degi§en dün
ya kosullanna uygun bir proqrarrn önüne koyarsa,
kitlesellik kazanabilir_Devletle olan sorunlan konu-

Kamu sendikacIII{JI, bu dönemde, de{Ji
,en dünya ko,ullarma uygun bir progra-
.tm önüne koyarsa, killesellik kazanabilir.
Devletle olan sorunlart konusunda so
nUf al,c, blr pazarllUXyapabllir , hatta Ik
lidar de{Ji,ikll{Jinde fok önemli i,levler

üstlenebilir.
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lsvec'te gah,anlar
3 sendikal
Merkezde örgütlenmi,tir.
1- i§<;i Sendikalan Kontederasyonu (LO):

1898'de kurulan LO'ya <;e§itli i§ kollannda örqütle
nen 24 sendika federasyonu üyedir. Merkez yöneti
mi, Hizmet bürosu ve Siyasi büro sakllnde faaliye1

. gösterir. Hizmet bölümü ; genel idari i§leri yürütür
ken, Siyasi bölüm; arastrrrna, lncelerne, politika
üretme v.s. etkinlikleriyle ugra§lr. Ulke düzeyinde
kurdugu 7 okuldan, birinde kendi personelini egiti
yor.

2- Memur Sendikalan Konfederasyonu (TCO):
.lsvec'in ikinci büyük sendikal merkezidir. 1944 YI
hnda kurulmustur. Ogretmenler Ssndtkasr, Polis
Sendikasr, SubaySendikasi, Devlet ve Belediye
Memurlan Sendikasi gibi 20 sendika üyedir. Aym i§
kolunda faaliyet gösteren sendikalar aralannda
olusturduklan "Sözlesrne Karteli" ile lsverenler kar
srsma birlikte <;ikmaktadlrlar.

3- Akademisyenler Sendikasi Konfederasyonu
(SACO): Ögretim Üyeleri Yazarlan.. Hukukcular,
Doktarlar, Avukatlar gibi daha cok mesleki alanda
faaliyet gösteren 25 sendika üyedir.

Memur sendikalanrun birligi ve örgütsel yaprsi
su sekllde olusturulabilir:

Sendikal Örgütlenme Modeli
Sendikalar üyelerinin ekonomik, demokratik,

akademik, kültürel,hukuksal, sosyal, siyasal, özlük
hak ve crkarlanru koruyup, geli§tirmek, giderek in
sanhk onuruna yarasir bir düzen kurmak i<;in birlik
lerini olusturmak zorundadrrlar.

Bunun i<;in tsvec'te olusturulan sendikal birlik
modeli örnek olarak incelenmelidir.(Aym zamanda
diger Avrupa ülkelerinin sendikal örqütlenrnelert de
incelenmetl )

yata gecirmek, toplu i~ sözlesmelerinl uygulamaya
sokmak, kolektif cahsma ruhunu geli~tirmek, mali
kaynak yaratmak uluslararast sendikalarla güClü bir
dayarusrna saglamak, Kürt sorununun ban§C11 cö
zümü yolundaki cabalara katkrda bulunmak ve gü<;
lü bir i~veren olan devlete kars: koyabilmek iCin or
tak bir KONFEDERASYON ol.u§turrY,lalldl.rlar. Ayn
ca diger i§Ci ssndlkalanyla (DISK,TURK-I$) birlikte
DEMOKRATIK PLATFORM olusturrnak iCin cabs
gösteril meli.

11- Kürdistan'daki kamu sendikalan da belirti
len ilkeler ve prensipler dogrultusu'nda <;all§malan
ru sürdürmeli, aynca Türkiye demokratik sendikal
hareketinin birligi ve bütünlüöü i<;inde olmayt ihmal
etmeden "Dogu ve Güneydogu Sendikalar Plattor
mu"nun olusturulmasi i<;inde caba gösterilmeli.
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Kürt halkrrun
özgürlügü ugruna
yurnadan,
yorulmadan ve
büyük bir özveri .
ile yasarrnrun
sonuna kadar
mücadele. eden "
Ape Selim'i"
sayq: ile
aruyoruz,

.

DENG Dergisi Call,anlarl

Onun bu
tedakarhör,
seckin ki~iligi va
mücadele azmi blzlere her zaman örnek

" olacaktir. Arusi rnücadelernizde
yasayacaktir ..

MUSTAFA BUDAK (APE SELiM)
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Eger öyle ise, bunu a~lk~a ifade etmelidir. 0 zaman, bu olumlu
aduru destekleriz!

Yoksa, resmi ideolojinin carprtarak sunduüu, i~i bosalnlrrus.
kirnliqinden soyundurulmus, ne idügü belli olmayan bir NEW-
ROZ'u mu resrnilestirmek istiyor?. .

Besbelli ki, Basbakan giller, Kürt halkuun OZGURLUK BAYRA
Ml'nl degil, ortalik man bir Newroz'u, resmi bayram olarak ilan et
mek istiyor.

giller ve akuoanelermin, bu konuda samimi otrnadrklan belli
dir!

günkü onlar, bugüne kadar hep red ve inkar politikalannr sa
vundular ve askeri cözümü dayattuar. Sorunun ban§~1cözürnünü
saölarnaya yetebilecek siyasi iradeyi gösterecekleri yerde, tam ter
sine, her detasrnda sertlik yanhlanna ve militarist odaklara teslim
oldular.

Eger onlar samimi iseler, önce Kürt halkirun varhgl ve onun
ulusal demokratik haklannrn kabulü konusunda olumlu adimlar at
mall ve güven veren bir siyasi iradeyi ortaya koymaudmar.

Qünkü, devlet ve hükümet yetkilileri stmdiye kadar bu güveni
saglaYlcl adirnlar atacaklan yerde, tam tersine her detasrnda, tü
kürdüklerini yatamlar.

Örnegin; Cumhurbaskaru Demirel, daha önce "Kürt. realitesini
tantdtklanru" söylerntstt.

Ne var ki, sözünde durrnadi, her zamanki gibi, "Kürt realitesine
kar~1cikrnaya" devam etti.

Üstelik 0, Kürt realitesinin tarunrnasi: Kürtlerin ulusal demok
ratik haklan sözkonusu olduüunda da, bir zamanlar dilinden hi~
dü§ürmedigi AGiK'i, PARis $ARTI'nl bile tanrrruyor: Avrupa Parla
mentosu ve Avrupa Konseyi'nin de caruru cehenneme havale ede
biliyor! ..

"Bask Modeli" tartrsrnalarrndan cark ettikten sonra, strndi de
Newroz'u, bayram yapmaya soyunan Tansu giller'in, ondan farkl
ne?

Kürt sorunu söz konusu olunca, 0 da, hemen Demirel ve onun
gibilerinin dümen suyunda gidiyor.

Devlet ve hükümet yetkilileri, bu gibi yöntemlerle bir yere van
larnayacaürm ve bunun cikrnaz bir yol oldugunu artik bilmelidirler.

Siyasi hile, desise, sark kurnazuö: ve komplolarla bir yere var
mak mümkün degil!

Ban~CI karnuoyunu oyalamak, kitleleri kandrrrnak, bos vaatler
de bulunmak, sorunu cözrnüyor. Tam tersine, onu aglrla~tlrryor;
güvensizligi arttlnyor ve süreci baltallyor.

Kürt halkl ban§~1bir halktlr!
Partimiz de, halklmlzln bu duygularrna her zaman tercümall 01-

du; her defasrnda sorunun adil ve ban§~1~özümü iCin projeler ge
Ii§tirdi, önerilerde bulundu.

Ne var ki, yetkililer, hala sorunu saptlrmaya ~all§lyor; cözüm
iCin caba gösterecekleri yerde, ipe, un seriyorlar.

Her§eye ragmen, direnecek ve kazanacaglz!
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), yeni umutlannln. fl.§klrdlgl

bu ilkbahar gününde, '94 NEWROZ'unun BARI$gl COZUM iCin
umut dolu bir adlm olmasrnl diliyor; artlk daha fazla kan akltllma
maSlnl, Kürt sorununun adil ve ban~el cözüme kavu~turulmasl
iCin de, Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük istiyor. Ve bu
duygularla, özgürlük, demokrasi ve ban~ güclerini selamllyor!

Barr~ln ve umudun 2600 Yllilk sembolü olan NEWROZ'dan al
dlglmlz eng in ilhamla, gelecegi kazanmak ve 21. yüzYlla özgür bir
halk olarak girebilmek icin safiarrmizi slkla~tlrallm!

Birlik ve dayanl~ma azmimizi daha eok yükseltelim!
Ya~as," NEWROZI
Ya~as," halklmlzrn özgürlük mücadelesi!
Ya~asrn PSK! 18 Mart 1994

21 Mart, zulme kars: direnis, mücadele, baskaldm ve özgürlük
talebini yükseltme günüdür. Bu anlarnh ve onurlu günde NEW
ROZ'u kutluyoruz.

günkü Newroz, zulme, sörnürüye. baskiya kar§1 baskaldmsm
sembolle~tigi bir gündür. Halkrrmz onu, bu YII da, 2600 yrlhk köklü
bir gelenegin coskusuyla karsthyor.

NEWROZ, siradan bir bayram degil elbet. 0, zincire vurulan
halklann direnis motifleriyle süslenerek, serpilip geli~en bir destan
dir.

Onun önemini arttrran, ona direnis i~erigi kazandiran ~ey, zu1-
me karst baskalcm ve KAWE gibi bir emekcinin önderliäinde, DE
HAQ gibi bir zorbanrn saltananmn yerlebiredilmesidir.

o gün, demirci KAWE'nin yakrms oldugu özgürlük atesi, ezilen
lerin karuru ~aglar boyunca tutusturdu. Zulme ve sömürüye karst
direnen halklar, onun i~erigini eile türküleriyle zenoinlestirdi: zafer
umutlarryla bezedi.

0, tüm mazlum haiklar ve ezilenler i~in bir direni~ gelenegi ola
rak bayraklasn.

Bu nedenle de NEWROZ, her 21 Mart'ta salt "yeni bir gün" ola
rak degil, aynr zamanda, özgür olmaya and icmis bir halkrn, yeni
umutlarrnrn fr§klrdlgl bir bahar söleni olarak algliandlgl icln, ege
menleri ürküten bir gün oldu.

Bu nedenle de NEWROZ, yeni DEHAO'lara ve cümle zorbalara
kars: mücadele azmimizin bir kez daha bilendigi bir gündür. Bu
gün, ayru zamanda, Irk~lhgln lanetlendlül; sömürgeciligin mahkum
edildigi bir gündür .

...ve bugün, Kürt halkrrun ÖZGÜRLÜK BAYRAMI'dlr.
"Yeniden dogu~"u ifade eden her Newroz'da oldugu gibi, bu

Newroz'da da, ulusal haklanrruz icin; halkmuzm özgür olrnasi ve di
ger halklarla birlikte bans icinde bir arada yasayabilrnesl icln, yeni
den doöuyor: kendimizi yeniliyor ve tüm insannk alemine ~agrrda
bulunuyoruz:

-Diüer dünya milletleri gibi biz de, insanlrk aleminin onurlu bir
üyesi olmak istiyoruz!

-Köle olarak degil; ba~1dik ve özgür yasarnak istiyoruz!
-Türn halklarrn olduöu gibi, Kürt halkrnrn da ulusal haklanna

saygl gösterilmesini istiyoruz!
Oysa ki, 21 yüzytla qirerken, Kürt halkl hala zorba yönetimlerin

boyunduruöu altmda eziliyor; ~agdl~1 kurallar ve zorba kurumlarla
yönetiliyor.

Ülkemiz cehenneme cevrilrnis; kimligimiz reddediliyor; halkrrru
zln haklarr tanlnmIY0r.

Demokratik hak ve özgürlüklerimiz gaspedilmi~; kendi kimligi
mizle örgütlenmemiz yasaklanml~; tüm bunlar yetmiyormu~ gibi,
Kürt kimlikli milletvekilleri dü~üncelerinden dolaYI meclisten kapl
dl~arr edilerek, polise teslim ediliyor.

Kisacasl, halklmlzln iradesine saygl gösterilmiyor; onun kendi
kaderini özgürce belirlemesine flrsat verilmiyor.

i~te böylesine yasa ve hukuk tanrmaz zorba bir rejime kar~l,
hala, ulusal degerlerimizi korumaya ~ah~lyoruz.

-Sava~ degil, barr~ istiyoruz!
Ne var ki, siyasi rejimin temsilcileri, bu ~agnlara kulaklannl tl

kaml§ durumda. Onlar, hala bir~ok ~eyi saptlrarak ban§sever ka
muoyunu oyalamaYI yegliyorlar.

Ornegin; Ba§bakan giller, §imdi de "NEWROZ'u resmi bayram
olarak ilan edeceklerilli!" söylüyor.

Düpedüz, Kürt halklyla alay ediyor. Onun, halklmlzln onuruyla
oynamaya hakkl yok!

Sayrn giller, hangi Newroz'u resmi bayram olarak ilan etmek
istiyor?.

Demirci KAWE'nin, zalim DEHAQ'a kar§1kazandlgl zaferi sem
bolle§tiren NEWROZ'u mu?

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)
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Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)

27 Mart'ta yapllacak olan Genel Yerel Se~imler'de ilerici, yurtsever, demokrat adaylan destekleyin!
Yörenizde bu niteliklerde adaylar yoksa, sandlk basmda ge~ersiz oy kullanm!
Türkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik sorunlannm ~özülebilmesi i~in, ban§~I, siyasal ~özümyolunu aemak

tan b~~ka~are yoktur.
Ulkenin bansa ve huzura kavasmas: i~in bu seclmlerne de, Kürdistan'a özgürlük, Türkiye'ye demokrasi slan

m yükseltinl

27 Mart Genel Verel Secirnler'ine gidilirken, toplum, rüsvet, soygun ve talan olaylanyla catkalamyor. Ekonomi, ta
iz-dolar kiskacma girmi$, fiyatlar bomba gib i pathyor. Kitleler, enflasyon yükünü artik tasiyarmyor. Terör ve siddet ülke
yi kasip kavuruyor. Halk kan aghyor; insanlar caresiz ve perisan durumda.

Devlet, terör bataüma saplanrrus, siddete tapiyor. Sosyal ve siyasal sorunlar dolu dizgin gidiyor. Kitleler, eskiyen,
cürüyen, artrk yama bile tutmayan bu düzenden umudunu kesrnis, degi$im ve yenilenme istiyor.

Bunlann yaru srra. hükümet de ülkeyi yönetemiyor.
Elbette ki, bu sorunlar yeni degil. Bunlann hepsi 70 Ylilik politikalann biriktirdigi sorunlardtr.
"Sen git, ben geleyim" diyen partilerin hepsi sirastyla bu ülkeyi yönettiler. Taht,everalli misali biri inip digeri ~Iktl;

ama sorunlar ~özülecegi yerde giderek artti Onlarm hepsinin bu yangmda pay: var. Ulkenin bu günkü durumundan on
lar da sorumludurlar. Bugüne kadar hicbir derde deva olrnadtklan halde, yine d.eyönetirne gelmek istiyorlar.

Anlasuan, degi$en bir $ey de olmayacak. Cünkü, onlar körün belledigi gibi, yine eski politikahnna devam etmekte
kararh görünüyorlar.

Oysa ki, yanqimn üstüne körükle gitmek hi9 kimseye yarar getirmiyor.. Böyle devam ederse: bu as, daha cok su
kalduacak,

Red ve [nkar politikalan; terör ve slddet, bugüne kadar hlcbir.sey: cözrnedl, tersine sorunu büyüttü; yarayt daha
cok azdirdi. Ustelik, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla calkalanan Türkiye, bugün dünyada ve bölgede giderek yal
nrzlasryor ve her oecen gün, bir paratöner gibi sirnseklerl daha:cok üzerinde topluyor.

Cünkü ülkeyi yönetenler, insan haklanrn ~igniyor; demokratik hak ve özgürlükleri tarurruyor, demokrasiye ge~it
vermedikleri gibi, bansi da baltahyorlar.

Demokratik bir ülkede secimlere gidilirken, toplumsal diyalog artar; siyasete katuan kitleler kendisini daha özcür
hisseder, ülkede bans ve kardesllk rüzgarlan daha cok eser.

Türkiye'de ise, tam tersine, toplumsal diyalog kanallau $imdi daha cok nkanrrus, terör ve slddet doruga ~Ikml$ du
rumda. Kürt halkma yönelik saldmlar arttrrrhyor. Kürt milletvekilleri Meclis'ten atihyor: polis, Meclis kapismda milletve
kili avma 91k1Yor.

Kürt halkl bu secirnlerde de slyasal sürece örgütlü olarak katuarmyor. Kendisini temsil edebilecek herhangi bir
parti olmadlgl icin, bu secirnlerde de, yine seceneksiz durumda.

Cünkü, partimiz de dahil olrnak üzere, Kürt yurtsever örgütleri hala yasakli. Onlara serbestce taallyet hakkl tarnn
rmyor. Bu da ban$~I, siyasal diyalog kanallanrun nkanrnasma neden oluyor; siyasal cözümü ~Ikmaza sokuyor.

Insanhk alemi, 9agm en ileri nirnetlerindenyararlamrken, kimligi bile tanmmayan halkirruz. siyasi haklanndan yok
sun olarak sandik basma gitmeye zorlamyor. Ozgürlük ve demokrasi gü~leri sürece örgütlü olarak katrlrnadrklan i~in
kitleler, saskm durumda; "kirni tercih edeceklerini, oyianm nasil kullanacaklanm" bilemiyor, ~Ikl§ yolu anyorlar.

Sömürgeci rejim, bu secimlerde de kendi seceneklerini dayattlgl icin, halkrrruz qercek tercihini yapamayacak elbet.
Buna rajirnen, secirn meydanlanm, Kürt halkmm haklanru gaspeden, demokrasiye ge~it vermeyen rejim temsilcile-

rine terk etmemeliyiz.
Bu secirnlerde de kitleleri uyarmah, onlara yol gösterici olmallYlz. Demokratik hak ve özgürlükleri savunmahYlz.
Mi! ve ban$CI bir ~özüm i~in sesimizi yükseltmeliyiz.
lIerici, yurtsever, demokrat adaylara destek vermek i~in sandlk ba§ma gitmeliyiz. Yöremizde bu niteliklerde aday

lar yoksa, ge~ersiz oy kullanmallYlz.
Cünkü, bu siyasi rejime ve halklmlzm haklannl gaspedenleri savunan politikalara destek verenlere verilecek tek bir

oyumuz bile yoktur!
Kürt halkl siyasi 9özüm istiyor!
Ama, Türk yönetlmi, her zaman oldugu gibi Kürt halkmln bu sesine kulak vermiyor; askeri ~özümde Israr ediyor ve

zora ba$vuruyor.
Bu adaletsiz ve zorba rejime gerekli dersi verebilmek i~in seferber olaltm. Ban$~I, siyasi 9özüm i~in sesimizi daha

~ok yükseltelim.
Ya$asln Kürt ve Türk halklarumn özgürlük, demokrasi ve ban§ mücadelesi!
Ya$asm PSK! 11 Mart 1994

KÜRT HALKI SiVASi t;ÖZÜM iSTiVOR!

i?iMa~ p;;ll Y~r~~$;~jl11ierile lrUICi ti~r{/fmiz}n{;Orq\una< tJla,anPsKl/U'n 1'f1'Mart 1994 ta;ihli "Kürt'~
,.fia/ll Sjyasi Gözilm fstil..0r!" lia§fiklJ bfldiriyi kamupyunulrfok'yonllJbiJgllenme sOreclntlkatkl sagla" s
ma1c amal;lyla yiYldlJydfUZ: "{ iJi.t ~. " OI!J,(i." , "
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