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Son günlerde yogunla§an 'darbe' ve müdahale' tartl§malanmn, devlet i9indeki 
fraksiyonlarl sava§ dogrultusunda merkezile§tinne mesajllll ta§ldlgl bildirildi 

Bir süredir gündemde ola" 'darbe' veya 
'müdahale' tartl~malarlnln devlet partileri, devlet 
aygltlan ve 'sivil' kurumlan MGK politikalarr 
ekseninde merkezi bir tutumda birle~tirmeye 
dönük bir mesaj oldugu belirtiliyor. 
Genelkurmay, her birinin "kökü dl~arda" olan 
rejim fraksiyonlannln savaj koalisyonu bi~iminde 
davranmaslm isterken, ''ratlak sesler'in de 
kesilmesini ama'rhyor. IIBir darbenin hedefi RP 
degil, en etkin muhalefet olan Kürt halkl olabilir; 
ona karjl ise zaten yogun bir sava~ yürütülüyori 
bir tek kentlere napalm yagdlrmadlklarl kaldl!" 
denilirken, Refahyol'un sonlanmasl i~in 
Genelkurmay'ln darbeye gerek 
duymayacagr da belirtiliyor. 

• 

I Tartl~malarm amaci ~u ~ekilde özetleniyor: 
IILaikligi korumak adr altmda halklarl rejimin su'r 
ortagl yapmak; yogun bir 'rlkar rekabeti i~indeki 
devlet kliklerinin militarist rota üzerinde 
konsensüsünü saglamak." ~u an bir darbe 
ihtimalinden degil, sava~ politikalarrnda uyum 
i,.in 'kulaklan ~ekme' bi~iminde müdahalelerden 
söz edilebilecegi vurgulamrken, 'darbe' klhermn 
RP üzerinde sallanlyormu~ gibi gösterilmesinin 
de bir aldatmaca oldugunu ifade ediliyor. 
Muhalif ,.evreler, bununla RP tabantna 
gözdag, da verildigini; böyleee Erbakan ve 
kurmaylanna lIdaha fazla U dönü~ü" i,.in alan da 
a,.lldl8ml belirtiyorlar. 

S, l l'dEt 

ava In I eti arttI 
PKK'nin ge~tigimiz ytl sonunda ilan ettigi 
tek yanll ate~kesin devlet tarafmdan 
kar§lllk bulmamasl üzerine 15 Agustos'ta 
ate~kesin fiilen bozulmaslnln ardlndan 
bölgede bir süre durulan ~atl~malar 
yeniden bajladl. (atl~malarln son 
günlerde Güney smmna yakln bölgelerde 
yogunla~tlgl ögrenildi. 

Devle1 gücleri k6ylUlefi(l dort 
öQ!euneflin 6Idür(Jlmesiyl~ itg 

konU$ma5rOl istemil'Or, 

Olmayan iktidara ml, darbe? 

TC 'nin gündemi darbe ve Erbakan'm Libya 
gezisi ile ilgi ti gefi~melerle <;afkalanmak

ladrr. 
Refahyol'un "hükümet" o lmasrndan bu yana, 

baZI ooakar bi tin<;ti o larak beliri bazI merkezleri 
hedefteyen mesajlarta, darbe söyentileri yayma
ya ba~laml~larch r. Darbe l a rtl ~ma f a rl ndan , iki ana 
hedenn odugu onaya \Ikmakta. Bu hedeflerden 
birincisi ve aynr zamanda temel oanl Kürt uusaJ 
hareketi, ikinci hedef ise Refah' l Ylpratma fakti 
gidir. Kürt hareketine ka~1 etinden geleni ardma 
koymayan devfet, askeri cunta ire ~imd ikinden 
farkh brr uygulama yapamayacakllr. ( ünkü bir 
tek napalmlarla bombalamadlkfan ~hirler kai
m". 

kinci hedef ise, ba~ta da belirtigimiz gibi isla
mi kesim gösterilmek istense de, bunun bir hedel 
~~Irtma ve Ylpratma tektiginden ba~ka bir ~y 
otmadlgl a<; lktlr. 

12 Eylülden sonra devlet tara fmdan palazlan
drrrlan islami kesim, darbenin hedeli olamaz, 01-
sa olsa RP'nin tabanmdaki radikal unsurlann diz
ginlenmesioe yönelik bir manevradlr bu, Tabi, 
bu mesaj en <;okta RP yönctimini rahatlatmakta, 
<;ü nkü muhalefette iken düzeni e l ~tiren RP, "ik
tidarffa gedikten sonra düzenin kendisi odugunu 
göstermi~ ve tabamndan tcpki a lml~t l r. Bu tartr~
malar yänetimin i~ i n i kolay l a~tlrmaktad l r. 

libya ziyaret; ise, Kürt ulusal hareketinin is
temlerinin artlk ufuslararasl destek buldugunun 
göstergesi ve teerit du rumundaki libyanm kendi
sine destek arama <;abasmdan ibarettir, Bu arada 
benzer istemlerin Demirel' in Roma gezisinde de 
gündeme gelmesi ve bunun medya tarafmdan 
h<lw al tr edimi~ olmasr ise renkli medyamn kim
den yana ofdugunun a<; lk bir göstergesid ir. 

(ukurca civarlndaki seyyar taburlara 
PKK'lilerce son ü~ ay i~inde düzenlenen 
baskmlarda yakla~lk 150 asker öldü. 
~emdinli'nin Gerdi bölgesi ile iran SlOlr 
kesiminde ~Ikan ~atl~malarda ise yüze 
yakln asker öldü. Gerdi bölgesinde ayrlca 
11 korucu öldürülürken, 4 korucu da 
ka~lrIldl, S,3'te 

'Sava~ ve i~gal bölgesi' 
Kürt Hlerinde inceleme yapan Italya heyeti 
t;ah§malanOl tamamladl. Heyet. Kürt 
bölgesinde tam bir sava§ ya§andlljml 
vurguladl ve bu haliyle TC'nin AB'ye almma-
maSl h;:in t;ah~caklanOl a~lkladl. S,3'te 

Hantepeliler'e tehdit 
Diyarbaklr'lO Tllham (Hantepe) 
köyünde dört ögretmenin katledilmesini 
yerinde ara~hrmak ic;in giden ve 
aralarmda (HO ,TOHAV, iHD, HADEP, 
ÖDP, DBP ile ~e!itli sendika 
yöneticilerinin de bulundugu heyet, 
köylülerin konu~mamasl i~in karakol 
komutaOl ile köy imamlßca 
"uyanldlgIOl" tesbit etti. 

Heyet, hazlrladlgl raporda olay sonrasl 
köye gelen jandarmalarm olay yerinin 
tarn aksi istikametinde arama yaptlglm 
belirtirken, köylülerin ~u ana kadar hi~ 
bir ~ekilde PKK'lilerin köylerine 
gelmediklerini söylediklerini de 
vurguladl. Raporda, lIolay, Gü~lükonak, 
Pazarclk, Sivas katliamlanm 
-;agn~tlrmaktadlr" denildi. S,3'le 

ABD'de i~sizler kobay! 

ABD'de artan i~sizlikle birlikte ilac; !jirketleri, kozmetik sanayi ve hayvan saghgt ile ilgili 
sektörler insanlan artan oranda kobay olarak kullantyor. Herald International Tribune 
gazetesinin yaptigt bir ara~ttrmaya göre ABD'de insanlann kobay olarak kullanllmalan 
bir önceki ytla oranla % 27 artmt~ durumda, S.6'da 

Güney'de 
yeni hükümet 
Güney Kürdistan'da kontrolü eie ge,.iren KOP, parlamentoyu 
toplayarak yeni bir yönetim olujturdu. KDP'ye yaklO 
kaynaklardan edinilen, bilgilere göre, 80 üye ile ~all~malarlm 
sürdüren parlamento, yeni hükümet listesini onayladl. Yeni 
Bakanlar Kurulu'nda KDP'lilerin yamslra, Kürdistan 
Komünist Parti'li ve islami Hareket'ten isimlere de 
rastlamyor. Kabinede bazI baklOllklann da kontenjan olarak 
aynldl,klan ve atamalarrn daha soma yapllacagl ögrenildi. 

(;ingeneler 
direnecek 

("1lnaene1er Avrupa devlel
'r' lerlnlo .rks' yasalanna 

karll dayanlfDl8 ve Avrupa insan 
lIakIan M ..... emesI·ge bafvur
ma uran aIdL 

Fartll Avrupa ülkelerioden 
Macarista'm bafkenti Budapeto 
te'de topllnan t:;t.gene kadlßlar 
blr bafta lÖftII topIalltJda daya
llIfIDI ve dlmuDe Uran a1aralc. 
8Ü~1n1 blrlefdrdller. Thplanh
lanD 90Duada ,a,mIanan dekJa
rasyonda AvruJMI devldlerlnln 
«;inpneler aleyblne Irk~. yasalar 
~Iurtbklan; AvruJMI lüvenllk 
_ CInge",,",'. y""" 
sakhnlara 6zeU..lk1e s6z yumduk
&an ve daz1akl_rdan geien saldi
nIara ses ~1kIan ~Iklan
eh. Öqürldklerlaln klSJtlandl~m 
ve keudlIerIne _yp duyulmach
ilßI beUrten t:;ingnder. ÖDümüz
dekl s~ Paris'te blr forum 
loplayacaklanm da ~ddar. 

15 mlIyon cjvanndakl t:;lnge. 
oeyl Itmsll eden le~ C;ingeneler, 
AYl'Upa'daId saIcbnIara ltaf1.I dl
realDf: batlamll kallanabtlecek
lerial de vurguladllar_ 

S,S'te 

ÜNivERSiTE ÖGRENCiLERi 

'Yola 
devam! ' 
.t Üniversite ögrencileri 
dertli. Üstelik, derdin biri 
bin para. Har~laria boy 
veren özelle~tirmeden, 
bütc;ede egitim ic;in ayrrlan 
paym dü~ük olmaslna, 
yönetimde söz haklanmn 
bulunmaYI~lOdan 
ün iversi telerdeki· baskllara 
dek uu yan bir liste. 

.tiyi de ne olacak bu 
üniversitelerin hali? 
Görü~lerine ba~vurdugumuz 
ögrenciler, örgütlü hareket 
etmenin geregine inamyor. 
Ge~tigimiz dönemin 
miraslOa da sahip C;lktlklanm 
belirten ögrenciler, 'yola de
vam' diyorlar. S.4'te 
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Tarihi dogru yorumlamak 
Halke 
Ya~ar'a a~lk mektup 

Anzel ~iRiN 

1
983.ün Haziran'mda DiyarbaklT 
Cezaevi'nden tahliye olan birar
kad~m ziyaretine gimli§tim. Ar

kada~ DDKD davasmdan yargllafll
yordu. Diyarbakir Cezaevinde Ala 
Rlzgari'den yargilanan ve i~erde iyi 
direni~ gösleren biT arkada~la uzun 
süre aym ranzaYl payla~ml~tl. Arala
nnda ger;en biT sohbeti anlatll: 

"Cezaevinde yoketme ve YlldlT
maya yönelik oldukr;a sistemli bir i§
kence uygulamyordu. Tahliye olma
Yl umanlar bile, fitiksel herhangi bir 
darbe almadan cezaevinden blralala
caklannl dü~ünmüyorlardl. Birs:ogu
muz uzun süreli falakalardan, hücre 
cezalanndan ve ar;hk grevlerinden 
dolaYI bedensel bitkinlik ir;indeydik. 
Bir ara birkar; ki§inin de bulundugu 
bir sohbelle Ala Rlzgarili arkad% 
ileriye yönelik ~öyle bir senaryo kur
gusu yaptl: '10-15 yil soma ülke ge
nelinde bir af ilan ediliyor. Bir kl
SffilffilZ yan sakat, saglr ve kör ola
rak, bir k!smlmlz da uzun süre geli~
meleri izleyemedigi, okuyamadlgl 
iyin belli bir gerilikle cezaevlerinden 
blraklhyoruz. Avrupa'ya ka9an li
derlerimiz aftan yararlanarak Türki
ye'ye geri dönüyor. Bir seminerde 
bunlarla ka~llaliIYoruz. B izler i~iz, 
yan akat ve mahyup bir §ekilde kö
liede O1unnu§ semineri dinlerken, 
onlar parlak yüz ve giysileriyle, Av
rupa'dan aldlklarl yeni kavram ve te
orilerle habire konu~uyorlar, Biz da
hil hiy kimse 'konu~maya hakkmlz 
var ml' diyemiyoruz," 

Ben size "konu§maya hakkLllIz 
var ml demiyorum", ancak "bu ~
kilde konu~maya hakkmlz var ml" 
diye soruyorum. Benim bildigim, si
zin gibi geymi§leriyle ilgili olarak 
söylenebilecek yok ~eyi olan ki§ile
rin yazarken daha insafll olmaSl ge
rekmiyor mu? Nedir bu sizdeki sal
dlrgan, yuocl üslup? Ben hep siya
ilerimizin i§ledikleri sU91ar ne olursa 
olsun olgunla~malatlUl bekledim, 
Birgün birinin pkmasm l, "biz ge.y
mi§te §unu, ~unu yaptlk, yanh§ yap
IIk. inanlara zarar verdik, bu nedenle 
~öyle yapsak daha iyi olur" demele
rini istedim. ßizim. deneyimlerinden 
saghkh olarak yararlanacaglffilz abi 
ve ablalara ihliyaclmlz yard!. 

Son dönemler sizin kadmlara yö
nelik degerelendinnelerinizi oku
yunca, ha birileri {aktl dedim. BazI 
degeriendirmeleriniz, kadm sorunu
na yeni bir ses ve soluk getiriyordu. 
Kürt gazete ve dergilerinde yaymla
nan klasik degerlendirmelerin dl§m
da, Kürt kadmmm geryekligine uy
gun yazllard \. Ancak Nuroj'da imza-

ß1zla yaymlanan "Mesut Barzani'ye 
a91k mektup" ve sizinle yapllan "po
l itik bir Kürt kadmm ya§ammdan 
notlar" ba~hkh söyle§ileri okuyunca 
büyük bir dü~kmkhgma ugradlm. 
siyasi dü§ünceleriniz itibariyle te
melde hiy degi§memi§tiniz. Nedense 
biz Kürtlerin kaderi bu. insanlanmlz 
y%landlk'ta da sagduyulu davrana
mlyorlar. Yapici ve birle§tirci ola
caklanna, hergeyen gün gitlikye da
ha yok saldlrgan ve YlktCI bir dil kul
lanabiliyorlar. 

Sen kalk her türlü mücadele yön
teminin gerekliligini savunarak kad
rolarmm bir ktsmml daga götür. 
Soma biz bu i~i yapamlyoruz derce
ine yüzlerce insaßl kendi ba§ma bl
rak; bir ktsml tutuklansm; bir klml 
pasifizme itilerek tüketi lsin; bir kls
mt kandmlmamn ve yözümsüzlügün 
girdabmda büyük aCllar ya~asm ve 
sen bu sU(;:un ortaklanndan biri ola
rak ger~ekyi hi~ bir öze le~liride bu
lunmadan yeniden " siyasi yözümler" 
üretmeye ba~la. Sonra, efendim 
"inandlbmlz baZI tezler geregi" ve 
aynca "kurtarllml~ bölgeye dayah 
silahll mücadele an laYI~ml yanlt~ 
bulmam" nedeniyle gerekeni yapa
madlgmlZl söyleyerek kendini sa
vunmaya 'tah§. Söyler misiniz, mü
cadele yöntemi konusunda net olma
mak, acil ve zorunlu olanl yapma
maya gerekge olabilir mi? TC her
türlü §iddeti kullanarak üstünüze ge
liyor, Türkiye Kürdistan'mdald ar
kad%lanmz "Cunta bizi sava~a da
vet ediyor. daveli kabulümüzdür" tü-

Siz bugün Barzani ve ailesini i~birlikc;i, hain ve kendi aile 
C;lkanni her~eyin üstünde tutan, talan ve güC; pe~inde 
ko~makla suc;luyorsunuz. Ancak tarih, bir dönem önemli 
yanh~hklar yapan bir liderin daha sonra kahraman olarak 
anlldlgma da ~ahit olabiliyor. Sir dönem Molla Mustafa 
Barzani'yi i~birlikC;i ve hain olarak suc;layan bir ö rgüt 
liderinin, daha sonra onu kahraman ilan ettigini, kendi 
akibetlerinin de ne oldugunu biliyoruz. 

olarak uykusunun kaymas! gerekir. 
Ben eminim, yocuk itayslzhktan, 
doktorsuzluktan ate§ler i~ inde klvra
ntrken, siz her gün SICak su ile du~ 
ahyor, ü't ögün yemek yiyor ve key
fmize göre gezip tozuyordunuz. 

Evet, kimse size konu~maya hak
klnlz var ml demiyor? Fakat siz de 
ba§kalanm, geyrni~leriyle degerlen: 
dirirken, daha insafll oimahsllllz. 
Ancak siz bunu yapmlyorsunuz ve 
daha da ileri giderek, ömegin Barza
ni'ye "AlaSI ve kurtancisl oldugunu
zu iddia elliginiz halkm gözünde 
hergün biraz daha rezil ü rusva oldu
gunuzun ve Slntfta kaldlgmlzm far
kmdaYlz" diyebiliyorsunuz. Hem de 
bunu ge9mi§te yapllanlan slralaya
rak ve bunJan bugünün davram~lan
na baglayarak sonuylara vanyorsu
nuz. Bilmem, belkide bazllanmn 
söyledikleri gibi , Barzani'ye bu §e
kilde saldlrmakla Talabani'ye olan 
dostluk borcunuzu ödüyorsuzun. 

Irak Kürdislan'mda bir dönem 
Talabanilerin evinde kaldlgmlzl bili-

nedenle de herkese "meydan okuya
bi li r"di. 

Siz bugün Barzani ve allesini i§
birlikyi, hain ve kendi aile ~lkarml 
her~eyin üstünde tutan, talan ve gürr 
pe§inde ko~makla su~luyorsunuz. 
Ancak tarih, bir dönem önemli yan
h~hklar yapan bir tiderin daha sonra 
kahraman olarak amldlgma da §ahit 
olabiliyor. Bir dönem Molla Mustafa 
Barzani'yi i~birlik~i ve hain olarak 
sU'tlayan bir örgüt liderinin. daha 
soma onu kahraman ilan euigini. 
kendi akibellerinin de ne oldugunu 
biliyoruz. Burada Talabani'nin Kün 
Parlamentosunun a~lh§mda yapllgl 
bir konu§maya deginmek istiyorum. 
Talabani, bu konu~masmda bu a§a
maya geli~lerini ve parlamentonun 
olu§masml Molla Mustafa Barza
ni'ye borylu olduklaflm söylüyordu. 

Siz de seyimlerde oradaydmlz. 

Surada Talabani' nin Kürt Parlamentosunun aC;lh~mda 
yaptlgl bir konu~maya deginmek istiyorum, Talabani, bu 
konu~maslßda bu a~amaya geli~lerini ve parlamentonun 
olu~maslnl Molla Mustafa Barzani'ye borc;lu olduklannl 
söylüyordu. 

Dünyamn en demokratik seyimleri 
yapildl. Seyimleri izleyen Sosyalist 
Entemasyonal heyetinde yer alanlar 
"Künler dünyaya demokrasi dersi 
verdi" dediler. Halk sabah 5'len iti
baren oy kullanmak iyin sandlk ba§
lannda kuy~k olu~turmaya ba~ladl. 
Türkiye ve Iran 'da bulunan yüzlerce 
IKDP'!i mülleci oyunu kullanmama
sma ragmen lKDP yüzde 50 dolayla
nnda oy aldl Yanfl tarih se~imlerde 
ya§anan co§kuyu ve oy oranlanm 
verirken sizin tabirinizle "yllgm Kürt 
halkt Barzani'lerin imdadlna yeti§ti" 
mi diyecek? Hi~ bir~ey verilmeden 
altnmlyor ge~ekten. Diyarbaklr hal
kmm hepsi §ahiltir. Seyrantepe'deki 
kamplarda kalan yüzlerce pe~merge, 
bu ilde düzenlenen 9(:§itli etkinlik
lerde yeralmalanna ve farkil ke6iRl~ 
den insanlarla yah§malanna ragmen, 
Irak Kürdistam'na geri dönene kadar 
da "Barzani" diyor ba§ka bi~ey de
miyorlardl. ~imdj siz kalktp bunlara 
"paranoyak Kün halkt" rnl diyecek
siniz? 

runden bildiriler dagl!lYor ve siz üst 
düzey yöneticiterinden biri olarak 
bunlan görmüyorsunuz. Bir yerden 
silahh mücadele dahil gereken mü
eadele yol ve yöntemlerini, ya§amsal 
önemi 'olan atanrarda kufläiiacaginl- " , , 
za, pllmlZl pll1lruzl toplaYlp Avru
pa 'ya ka~lyorsunuz. 

Hangi süreyten geytiginizi, neleri 
ya§adlgmlzl bilmiyorum. Ancak in
san haklarmdan. demokrasiden ve 
ezilenlerden yana olan bir insarun si
yasi ahlak olarak bu durumu i'tine 
sindinnemesi gerekir. Gece yatar
ken, bir dönem mrrda yakalanan, ay
larca Mardin ve Diyarbaklr'da her 
lürlü i§kenceye maruz kalan ve dü~
mana Sir vemleyen arkada§lmn, ha
pisteyken e§i para bulamarugl iyin 
ate§ler iyinde kLvranan ~ocugunu 

doktora görütemediginin sUylusu 

yorum. Peki siz hi9 Barzan böIgesin
den geytiniz mi? Saddam'm yerle bir 
enigi Banan köylerini gördünüz 
mü? Her insamm diyenin. yakllan ve 
ylkIlan BlU'zaJi köy)erinden geytigin
de Saddam la aglz dolusu küfüredesi 
geliyor. Peki köyü ,yerle bir edilen 
Barzani'nin bu durumu iyine naSl1 
sindirdigini hiy dü§ündünüz mü? 
Son hatalar ya da ba!j:ka dönemlerde 
yapLian hatalar, Barzan bölgesi ve 
Barzanilerin geryekligini degi§tire
miyor. 1980 öncesinde Türkiye Kür
distan ' mdaki bazl Kürt liderlerinden 
birilerine. Barzani 'ye bir mektup yaz 
denildiginde, aynen bugün sizin yaz
dlgmlz mantlkla oturup yazard\. 
~ünkü hiybiri silahh mücadele ver
miyordu. Hi9birinin askeri ihtiya9la
nm temin edecegi, lojistik destek 
alacagl "kapilara" ihtiyacl yoktu. Bu 

Evet ben yine bu ~ekilde konu§
maya hakklmz var ml diyorum. "Bu
gün Kürt halkmm özgürlügünün pa
zarlandlgl yerler 4'e 9lktl" diyor ve 
ekliyorsunuz: "Ben kendi paYlma, 
bunlarm vadedecegi cennette ya§a
maktansa, cehennemin 7 Kat derinin
de kavrulmaya hazmm. Yeter ki ar
llk sizler adma utanmayaYlm" Avru
pa'da siyasi bir mülteci olarak ya§a-

rnaYl kararla§unnl§ biri olarak böyle 
dü§ünebili rsiniz. ~ünkü sizin sorum
lu oldugunuz kimse yok. ~imdi siz 
Barzani 'nin yerinde olsaydmlz, ki§m 
ortasmda Türkiye Duhok 'un elektri
gini kesseydi, halk soguktan ti ril tiri l 
titremi~ halde size gelseydi siz ne 
yapardmlz? Bagdat elektrigi venni
yor, Türkiye kesiyor ve halk sizden 
elektrik istiyor. Evel ne yapardlmz? 
Bazen bizim delilerimiz siyasilerden 
aklill dü§ünüyor. Hiy unulmuyorum, 
1994 baharlydl. Tesadüfen Duhok'ta 
bir yerde bir deliyle kar§lla§uk. Bize 
pilot oldugunu söyledi. Deli "Türki
ye elektrigi kesti. Ama hiy önemli 
degil. Ben uyaglma binip Bagdat'a 
gidecegim. Elektrikleri yaplp döne
cegim. Ben dün ak§am da Bagdat'a 
gittim. bir uyak dolusu ila9 ahp gel
dim. ~imdi hastalara dagltJyorum" 
dedi. 

Siz ne yapardmlz diye sorarken, 
bu . sömürgeci devletlerin sagladlgl 
olanaklarla Kürtlerin birbirine ka~1 
sava~malarml onayladlglffi anlamma 
gelmemeli. Ancak dön pa~adan ku
§aulan Kürtlerin bir 91kJ§ kapisl i'tin 
bile olsa, sömürgeci devletlerden bi-
rine ihliyacl oldugu bilinen gergek
tir. Sömürgeci devletlerle ili§kileri 
neden Kürtlerin pazarlanmasl olarak 
degerlendiriyorsunuz. Ömegin iran 
KOP'nin eski liderlerinden Mustafa 
Hieri, yapllan bir söyle§ide "Bizim 
Saddam'la ili§kilerimiz var. Ancak 
bu ili§kiyi Irak KürtJerine kar§1 kul
lannuyoruz" diyordu. Hangi ko§ulla
rm Barzani'yi Saddam'dan yardlm 
dilemeye ittigini bi lmiyorum. Ama 
yanh§ bir hesap yaptlgLnI ve bunun 
da bedelini ödeyecegini dü§ünüyo
rum. 

Ne var ki sorunu kendi boyutun
dan uzakla§tmp ba§ka alanlara geke
rek, Barzani ailesini yeni ba~tan i§
birlikyi, hain olarak sU'tlamanm bir 
anlaml yoktur. ~unun u§agl, bunun 
u§agl, §urda ya§lyor, burda ya~lyor 
gibi sU91amaian blrakmak gerekmi
yor mu? Barzaniler tüm su9 ve hata
lanna ragmen sürekli mücadelenin 

.. i*i!lde~ !?Iqular .• Dü~manla ili~kile~ 
baz.en ödünler vefttiler, get,)t gekj,b \. 
diler, 1975'te oldugu gibi hareketi 
daguma durumunda kaldllar. ama 
hi'tbir zaman birileri gibi kö§elerine 
~ekilip mücadeleyi blcakmadIlar. Bi
liyorum ki yann her yeni nesi l Bar
zani'yi dü§manla birlikte bir Kürt 
hareketinin üSlÜne giuigi i'tin yargl
layacaktlr. Ama yine biliyorum ki, 
Molla Mustafa Barzani'nin uzun 
yürüyü~ü dahil biryok geli§me her 
okundugunda '.!eya akla gelirildigin
de, sömürgecilerin tüm ku~at

malanna ragmen nasLl soluk soluga 
inamlmaz bir mücadelenin verildigi 
de görülecektir. 

Köln ~öleni ve sosyalist co~ku 
Haci ERDOGAN 

Eylül 1996 'da Almanya'nm 
Köln kelllinde co~kulu bir 
kutlama gecesi yaplldl. Bir 
yok kirnsenin ~e§ itl i neden
lerden ötürü önceden tassa
vur edernedigi bir kille kauh
ml, ülkemizin sosyalist yun
sever tabanm ne kadar hassas 

ve gÜylü oldugunu gösteriyordu . 
Kürdistanh be§ siyasi geleneginin tarihimiz

de ilk ve en önernlisi de ~ok muhtay oldugumuz 
o birlik denilen -ki Kürtler i~in yüce ve ula§ll
maSl her zaman zor olan- "birlik" kavramml so
yut olmaktan ylkanp, somutla~tJrarak PYSK'yi 
kurmalan, kitleleri co§turmu§ ve bu PYSK'nin 
kurulu§ kUllamalarma YIgmlarla kalLlmalanm 
saglaml§I1f. Gecede dört gelenekten §ehitlerin ve 
Kürdistanll diger tüm §ehitlerin ki, bunlar Mah-

surn Korkmaz'dan tutun da ~eyh said, Mustafa 
Barzani gibiJerine kadar resimleri dia'larla gös
terilirken insanlarm ayaga kalkarak alkl§lamala
CI ise saygmm ve anmanm da ölesinde tasviri ya
pllamayacak bir duyguydu. 

G 
eceye katJlan yabancllar dl§mda ko
nu§an tüm Kürdistanlt konu~macl lar, 

ülkemizin iyinde bulundugu somut 
duruma vurgu yaparlarken, en yok konu~tukala
n alan ise "Birlik" olmu~tur. Ülkemizde sadece 
bir smlf ve tabakanm mevcut olmadlgma vurgu 
yapan konu§macLlar: dogal olarak her slmf ve ta
bakamn kendi siyasi temsi1cilerini vucuda geli
receklerini söylerlerken, sosyalistlerin de ülke
mizdeki belli slmf ve tabakalara dayanarak vu
cuda geldigini özellikle belinmi§lerdir. Ülkemiz 
nüfusu'nun 40. milyon olmasl , farkh siyasi yapl
lanmalan da bagnnda ylkaracagma vurgu yapan 
konu§macllar, bunun da ülkemiz ve halklmlZ 
iyin bir zenginlik oldugu geryeginin ahml 9iz
mi~lerdir. Burada ba~ta sendikaci Münir Ceylan 

olmak üzere tüm baglmslz §ahsiyetlerin de özel
likle üzerinde durduklan somul noktanm sosya
Iistlerin ve diger tüm yapllann ülkemiz i~in bü
yük bir zenginlik oldugu olgusudur. Bu olgudan 
hareketle biz sosyalisUerin artlk ülkemizi i~ ve 
dl§ siyasi hayatma damgamizi vurmamlz gerek
tigi. politik a!anda sosyalist müdahalenin ~ok SJ
radan degil aksine ~ok radikal olmasl gerektigi 
istemi kendisini dayatmaktadlr. 

A 
ncak, 3 binin üzerinde köyü yakllan 
ve bo~altllan, 3 milyon insam muha
cirlige zorlanan ülkemizde, dünyada 

belki de c§i ve benzeri olmayan bir kirli sava~ 
sürerken; ülkemiz siyasi yapdarmm tüm önyar
gllardan uzak ve en klsa zamanda yan yana ge
lip, özgürlük mücadelesinin ylkarlarllli dü~üne
rek bir ulusal birtigi yaralmalan artlk kaymllmaz 
bir görev oldugu da beHrtnmi~tir. Bu yunsever
ligin ve sosyalist olmanm "olmazsa olmazl" ola
rak vurgulanml§ur. SosyaJislierin baglmslzhkyl 
ve nel polilikalanna ülkemiz bazmda ne kadar 

ihliyay oldugu ise bu kullanla §ölenlerinde 5 bi
nin üzerindeki killenin hep bir aglzdan haykirdl
kan sloganlarda kendini göstermi§tir. Burda faz
la söze gerek olmadlgl kamsmdaYlm. Kitlelerin 
yani halkm sesine kulak vermek ise sosyalist-ba
glmslzhkyl yizginin temel dogaf kurah olmah
dIT. Bu kural ülkemizin güneyi, kuzeyi ve dogu
suyla ilgili lüm politik, siyasi ve iktisadi belirle
melerde kabemiz olmahdlr. 

S 
on söz olarak PYSK 'nin kurulu~ öncesi 
ve somasmda, iSleyerek ya da istemiye
rek, bu birligi olu§turan gelenekler i9in-

de bir yok emektar, yah~kan sosyalist ki§ilik 
küstürülmü§ ya da bu birligin iyine gekilmemi§. 
~ok yetenekli, birikimH ve sosyalist olan bu ki
§iliklerin bu a~amadan sonra tekrar yoJlan bulu
nup sosyalist canliaya kazammlarl saglanmah
dir. Bunun yapllmasl iyin gereken alyak gönül
lülük ve fedakarhk en azmdan sosyalisl olma 
bazmda gösterilmelidir. 

M.Ali YILDIRIM 

B u "§anh, onurlu, kahraman, yüce, 
büyük devlele hangi hakla dil 

uzatlyorsun." Türkiye'nin i~i§lerine 
kan§mak sana ml dÜ§lü. Sevgili kar
de§im Kaddafi, bilmiyorum sen de 
Türkiye'de yaYllan ve 9lkan haberle
ri duyuyor musun. in§aJlah sende bu 
geli~meleri yaklfldan takip ediyorsun . 
Yoksa 90k güzel AraP9a bilen arka
da§lanmlz var. Bu iki gün iyinde TV 
ve Gazetelerden.senin ile ilgili yapl
lan dualan bir toplayabilsem ve 
AraP9ala yevirip, kismet olursa bir 
gün sana göndersem. Türklerin seni 
ne kadar sevdiklerini ancak 0 zaman 
anlarsm. 

Yaho bu "terörist Kaddafi" 
Türk devletinden ne istiyor 

§an ve tartl~an günün adam\. Yedi
den, yelmi~e kadar herkes Kaddafi'yi 
~imdi tamyor, aym zamanda ona du
alt küfürler bol bol etmeklen de geri 
kalmlyorlar. 
. Onun iyin kim yabuk me~ur olmak 

istiyorsa kaddafi karde§imizin yolunu 
tutsunlar. Bakahm slrada hangi devlet 
adamJ bekliyor. Bu ~ans her zaman ve 
herkese ylkmaz. Onun i~in, ellerinizi 
9abuk tl1tun. 

Allah vardlr, kimsenin hakkml ye
memek gerekü. Bu günlerde Türki
ye 'de kim konu§uyorsa sana dua edi
yorlar. Yani sagclsmdan tut, solcusu-

na kadar. Senin tüm Türkiye'yi örgüt
ledigini daha yeni insan ke§fediyor. 

Saym Kaddafi, bu yüce kahraman 
TÜlk Milleti, Kürtlcri nasLl yeryüzün
den sileceklerinin plan ve programla
n yaparken, sen kalklyorsun kos ko
caman bu büyük devletinin Ba~baka
m huzurunda Kürt devletinden, Kürt 
halkmm hakh mücadelesinden ve Or
tadogu Güne§inden Künlere de bir y
er vermesi gerektigini söylüyorsun. 
NaSl1 bir ate§le oynad!gm farkmda
mlsm. Oaha düne kadar Osmanh im
parlatorlugun mirasl sahip olan 

TC'ye laf uzatabilir. Onun iyin; sana 
deli ve akh dengesi bozuk biri olarak, 
hemen bir lakap verirter. zaten söyle
meye ba§ladllar bile. Hemeyse saym 
Kaddafi üzülmene gerek yok. Her 
kim ise, Künlerden ve Kürtlerin üze
rindeki baskilardan bahs ettiler mi 
"Teröriz.m, deli ve Türkjye 'nul' i9i~le
rine kan§ma damgasl yemeye hazlT" 
onun i~in. bu yalmz sana kar.~1 yapl
lan tek ~y degil. AVlllpa Ulkeleri 
hepsi kendi nasiplerini bu konuda al
ml§lar. Hele heJe Kürt!erin zalen hep
si "tcrörist". Sözün klsaSI kim yabuk 

masur olmak istiyorsa Türkiye'de 
Kürtlerin durumuna deginmek yeler
lidir. Hemen sanki seferberlik ilan 
cdercesine yedisinden yetmi~ine ka· 
dar herkes bu olayla ilgilcnir. lrk~1 ve 
~övenist duygular hat safaya gelir. 
PolilikaCilardan tut SiTadaki insana 
kadar herkes küfür eder. Dnun i9in. 
diyolllm ki geryekten kisa yoldan 
mensur olmak isteyen politikacllar 
varsa bir ka9 söz Kürtlerden aymak 
yeterlidir. Ama lüm gelen küfürlü du
alara tahammül edecekse? ~imd i sa
ym Kaddafi Türkiye'deen yok konu-

Sonuy olarak saym Kaddafi, bir 
Kürt olarak senin bu cesur davranl~ 
ve hakh dü§üncelerinizden dolaYl, 
sizi takdir eder, kendi adlma say
gllaTIJnL sunanm. Ve sana deli diyen 
örümcekli kafalara tarihi bir ders ver
diniz. kimin deli vari ve ötiimcek 
kafal! oldugunu larih er gey onaya 
9lkaracakttr. Bir tek 9akll ta§l ver
meyenlerin hüsram, yakll ta§larm 
i~inde kahp bogulacagl günler yakm
dIr. 

12 ·18 Ekim 1996 

•• 

U lkemizin Güneyi son biT ayda hi~ kimsenin 
hesap edemedigi gelmi~meler ya~dl . Gü· 
ney'de ya~anan son gefj~meler bize, toplum

~l olaylarm önceden programtanamayacagllli göst~ 
nyor. 

Son gefi~me!ere ili~kin bir ~ok senaryo üzerinde 
duruldu. ABD He KOP'nin arkalanna önceden hesa
bl yaptlarak Saddam'l da atarak iran'a iyice yakla~n 
Yekiti'nin tilsfiye plantndan tutun da, Türkiye ve 
ABO'nin Güney'i tekrar Saddam'a leslim ederek 71 
k~u[[anna dönü~ünü öngören kurgular var. 

Sonu~ta biei dogruya yakm dursa da, ya da varsa
Ylmlardan biri sonu~ itiban ile bize daha mantlklt 
gelse de, benim kanlm Ortadogu gibi bir ~ok faktö
rün ve iH~kinin i~ il;e g~tigi ve dengelerin her an de-

Güney'de 
her ,ey 
bitt i mi? 

M.ÖNCÜ 

gi~bildigi, dahasl he r
kesin dengelere oynadl
gl bir bölgede, gefj~me
lere masa ba?tnda ~izi. 
len taktik politikalada 
yön verebilmenin c;ok 
da mümkün olmadlg! 
yönündedir. 
Kaldl ki, en aZlndan son 
~atl~malan ba~latan ve 
arkasma iran'l da alarak 
neredeyse KOP'nin mer

kezi Salahaddin kentin; eIe ge;irmek üzere olan Ye
kill'nin de bu senaryolarda bir yere oturtulmaSI ge
rekmektedir. Oysa ~imdiye kadar sözü edilen varsa
Ylmlarm hiC; birinde'Yekitj'nin yeri yok. 25 Aguslosta 
KOP'nin 50. kurulu~ yll dönümü ic;in Bonn'da du
zenlenen gecedeyiz. He~y c;ok normal gözükmesi
ne ka~m, KOP yöneticilerinde bir tedirginlik hissedi
liyordu. Bir gün 'sonra ögrendik ki Yekiti büyük bir 
kuwetle Selahaddini sarml~ ve kenti eIe ge;irmek 
üzereymi~. 

Güney son ü~ ytldlr Y1tl~mah bir durum ya~adl. 
Aralanndaki sorunlan demokratik ve me~ru bir ze
minde c;özme yetenegi gösteremeyen KOP ve Yekiti, 
son c;atl~malarla birbirlerini tümden tasfiyeye yelten
diler. Kanaatimce her ikisi de bu yolu artlk denenme
si gereken son tercih olarak kabuHendiler. Pekäla bu 
gün Mesud'un yerindeCelal, Celal'in yerinde de Me
sud olabilirdi. ~imdi yaptlmakta olan herkesin sonu
cu kendi lehine C;evirme manevralandlr. Türkiye'de, 
ABO'de de bunu yapmaktadlr. Biz de bu l;abalan bü
yük bir politik öngörü ile senaryolaitlnyoruz. 

KDP'nin Saddam'm destegini afarak Yekiti 'yi gü
neyde ~imdilik önemfi bir güe; olmaktan e;lkarml~ 01-
maS!lIln moral izleri elbette tarihimize yanslyacaktlr. 
Oemokratik yol ve yöntemler yerine böyle bir ~ 
negin sa;ilmesinin ve bunun klsmen amacma ula$- -
ml~ olmasmm, ülkemizde demokratik normlann Ver 
edinmesini uzun bir süre daha erteleyecegini ve uy
gun ko~uUar olu~tugunda ~iddetin sorunlann c;özü
münde yegane arac; olarak kuUamlacagl tehlikesini 
arttlrmaktadlr. 
He~ye ragmen Kürt hareketi, Güney'in mevcut 

durumunun Kürtler lehine sonue;tar e;lkartlp ~Ikarma
yacagtnl ve sürecin lehimize i~lemesi ic;in, hi i;"'"ol-' 
m~~bYn\ifn tsan'ra" yaplltfrntl \~t*.~ leri tatJia
maz ml? Bunu yapabilme~ ie;in amk "his"lerle y~Pl' 
lan yorumlann, degerlendirmelerin a~dmasl gereki
Vor. 

31 Agustostan bu yana yapllan degerlendirmele
re, yorumlara mantlk yerine, iki Kürt örgütü araslda
ki l;atl~malara, KOP'nin Saddam'la askeri i~birligine, 
ama bence en önemlisi sonuea duyulan tepkinin bir 
ifadesi olarak, "his"ler hakimdi. Böylesi tepkilere Nu
Roj sayfalannda da slk~a rastlandl. Ancak, durumdan 
utanmak, kard~ kavgasma aglamak. feryal etmek 
derde deva olmllYor. 

Olaylann hangi f?lan dogrultusunda geli ~tigi, 
ABO'nin,Türkiye'nin, Iran'm ve hana Irak'lß muhte
melen oynadlklan rolleri gün yüzüne henüz tüm e;lp' 
lakliglyla C;lk,rTll~ olmasa da, Güney'de ikinci bir fiili 
durumun olu~tugu gerc;egine göre davranmak gerek
miyor mu? 

Mevcut durumda KOp'nin sorumluluklanntn da
ha da arttisl ae;lktlr. KDP güneyi tek ba~lna yönetme
ye adaydlr. Uzun vadede istikrann saglanmasf i~in 
taraflardan birin;n askeri olarak tasfiye olmasl gerek
tigini savunuyor. Bu amaClna da büyük öle;üde ula$
ml~ durumda. 

Ancak sorunun sadece bu ~ekilde c;özüm bulmu~ 
kabul edilmesi büyük bir yanll~lik olacakt!r. KDP si
yasi ya~mlß "normalle~mesi" yönünde bir dizi karar 
allyor ve bu kararlannl adlm adlm yürürlüge koyma
ya e;ali~IYor. Parlamentoyu topluyor ama parlamente
nun en az üe;te biri yok. Daha önce Hewler'in askeri 
güe;lerden armdlrdmasml Israrla isteyen KOP ~imdi
lerde kenti kendi Mmerge güe;lerince denetliyor. 

KOP Mmerge güe;ferinin ulusal güvenlik güe;teri 
gib! davranamadlklannl, Süleymaniye sokaklanndaki 
Talabani posterleri yerine Barzani posterlerin;n astl
n/dlgl, y~ilin süngü zoru ile sanya boyandlgl bu ko
~ullarda yapdml~larm, yapdacaklann tümü tartl~llir 
olacaktlr. 

KOP, küe;ümsenmeyecek bir toplumsal ve siyasal 
güce on ydlara slgan bir mücadele ge<;mi~;ne sahip 
Yekiti'yi atlayarak, Güney'de lartl~maslz bir ufusal 
otorite saYIJabicek bir yürütme orgam olu~turamaz. 
Hil; olmazsa bunda böyle, Yekiti ile bu par~allln ge
lecegi i~in dialogu tercih etmelidir. 

Al;lktlr ki, KOP 92 Nisamn gerisine lekabül edebi
lecek c;özümlerin altlßdan kalkamaz. Öyle ise mev
cut durumu korumak ve geli~tirmek durumundadlr. 
Bunu da tek ba~lßa saglayacak durllmda degildir. 
KOP'nin ~iddetle güneyli, kuzeyli tüm siyasal güe;le
rin politik destegine ihtiyaCl var. Ge;i1 süreci i~in Ye-
kili'nin mutlaka oluru alinmalidlr. . 

KOp'nin bu gün yapmaya e;ali~tlklaflllln (par
lamentoyu Yekitisiz toplamasl, hükümet kurdutmasl 
vb) durumu kotilrmaya yetmeyecegi bilinmelidir. 

Yekiti'ye silah blraklp siyasi mücadeleye l;aAlran 
KOP'nin kendisi aynl ko~unarda siyaset yapmaya 
ham mldlr? Bütün sorun buradadlr. KOP'nin 
denetiminde siJahll güC;ler oldukl;a niyet ne olursa 01-
sun, bütün yaptlnmfanna ku~ku ile baktlacaktlr, Ger
l;ekl~mesi zor olsa da, KOP'nin önümüzdeki süre;
te ~mergesiz siyaset yapmaYl göze almasl gerek
mektedir. 

Esasen son birkac; yddlr güneyde dogrudan dl~r
dan gelen bir tehdit de yoktur. Hem Yekiti hem de 
KOP pe~merge güc;lerini bu sürede birbirlerine ka~l 
sava~mak üzere korudular. Bugünkü k~ullarda ie; 
güvenligi saglayacak ve hükümete bagli e;ah~acak bir 
tCikilat yeterli olacakt!r. 

Kürtlerin kaderi biraz da Saddam'lß iktidarda kal
maslßa baglidlr. Bu durumun daha ne kadar sürecegi 
bilinmedigine göre, hiC; olmazsa bütün bu olanlardan 
sonue;lar ~kartlP yaptlmasl gereken ertelenmeden 
yaptlmahdlr, ___ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



12 -18 EIdm 1996 3 

<;atl§malar Güney Kürdistan sillrrillda yogunla§tl 

Sava§ §iddetleniyor 
Agustos aymdan itibaren böige genelinde ~iddetlenen 
r;atl,malar, Eylül ve Ekim aymda Güney Kürdistan 
smlrlna kaydl. Özellikle Hakkari'nin C;ukurca ve 
~emdinli il~elerinin sinn kesiminde kalan karakollar ve 
seyyar taburlar PKK' liler tarafmdan baslhrken, harekat 
düzenleyen askeri birliklere kar~1 da sik sik pusu 
eylemJeri ger'tekle~tirildi. 

HAKKARi. PKK'nin gct;ligimiz 
YII ilan eUigi tek yanh ale~kesin 

devlcl tarafmdan kar§lhk bulmama
SI üzerine 15 AguslOS't3 ulc§kesin 
fiilen bozulmasmm ardmdan böige
de bir süre durulan ~al1§ma[ar yeni
den b~ladL. C;au§malarm son gün
lerde Güney 51runna yakm bölgeler
de yogunla~llgL ögrenildi. 

Aguslos aytndan itibaren böige 
genelinde §iddetlenen \atl~ma l ar, 

EylUl ve Ekirn aymda Güney Kür
distan smmna kaydl. Özellikle Hak
kari'nin (ukurca ve ~emdinli ihre
lerinin SlnLr kesiminde kalan kara
kollar ve seyyar taburlar PKK'liler 
larafmdan baslhrken, harekat dü
zenleyen askeri birliklcre kar§1 da 
slk slk pusu eylemleri ge~ekle§tiril

di. YaplJan yol komrollerinde ise as
ker ve koruculara giden 90k rniktar
da yiyecek ve yakacak malzemesi 
PKK'lilerce imha edildi. PKK'Jiler 
aynca (ukurca ilge merkezine defa
larea baskm düzenlerken, ~emdinli 

ilye merkezine yapl lan baskmda da 
12 asker öldürüldü, 70 asker de esir 
alLndl, 

Baskmlara aglrhk verildi 
(ukurca'mn Erto~, KmyanL~, 

Eri§, Marufan, Tale, Geman ve De§
tan köylerinin yakmlannda konum
[anan seyyar taburlara PKK'lilerce 

son ü\ ay i\inde düzenlenen baskm
larda yakla§lk 150 asker öldü. ~em
dinli'nin Gerdi bölgesi ile iran smlT 
kesiminde 91kan \atl§malarda ise 
yüze yakm asker öldü. Gerdi böige
sinde aynca 11 korucu öldürülür
ken, 4 korucu da kaymldl. (ukur
ca 'nm Geman köyü yakmlannda ise 
Ekim aYI ba~lannda Qesuron !l§ire
line bagh 8 korucu PKK'lilerce re
hin ahndl. (ukurca il\e merkezi 
loplam 13 kez PKK ' lite rce baslhr
ken, baskmlarda A1ay'a roketlerin 
isabet elmesi sonucu 19 asker öldü, 
yok saYlda asker de yaralandl. 
PKK 'liler Geman köyü yakmlann' 
da 2, ~emdinl i 'nin Gerdi bölgesinde 
ise askerlere erzak la§lyan 4 araCI 
yaktl. 

Y Igmak da fayda vermedi 
Güney smmnda tampon böige 

olu§tunnak amaclyla bölgeye gön
derilen ancak daha sonra tampon 
böige olu~lUnna giri§iminden vaz 
ger;ilerek bölgede bekletilen 80 bin 
civarmdaki askere ve yok saYlda 
aglr silaha ragmen PKK'lilerin Ger
di, Eno§, Geman, Tale, ve A§üt gibi 
irr kesimlerde kalan N>lgelerde bas
km düzenleyebilmeleri dikkat r;ekti. 
Askeri yc tkililer smlra Ylgdlklan as
kerlerle ve slnlrda kurduklan tennal 
izleme cihazlanyla güvenligi sagla-

dlk.lannL iddia ederken, PKK 'lilerin 
baskmlarl bu iddialarm lersine gide
rek antI. ~emdinli il\e merkezine 
Eylül aymda yapllan baskmda 12 
asker öldürüldü, 70 asker ile bir 
u\aksavar silahml götüren PKK'li
ler askerlerin kaldlgl karakolu da 
at~e verdi. Ger;tigimiz hafla ise 
PKK'li1er Hakkari'ye bagh Xezek
yan köyünde TEK'e bagh 9 i~r;iyi 
yanlarlllda gÖlilrdü. Devlel gÜyleri 
ise daha önceki harekadarda yapugl 
gibi bu olay ardmdan da bölgede 
harekat b~latil. 

Sivillere yönelik 
baskllar arth 

PKK'lilerin artan baskm ve ey
lemleri ardmdan devlet gÜyleri, si
villere yönelil;. baskJ ve ~iddet yön
temine aglrhk verdi. ( ukurca ilye 
merkezinden 29 k.i~i yardlm ve ya
takhk yapukJan gerekr;esiyle ilye 
dl~ma r;lk.aflldl. Eylül aymda (u
kurca'da Cumhuriyet Mahallesi top 
ale§ine tutulurken, bu olayda üy siv· 
il ya~amml yiti rdi . Gukurca ilr;e 
merkezinde bulunan evler '§üpheli' 
diye nitelenerek i~aretlendi. Son 0-
larak da memurlann dl§mda kalan 
tüm (ukurcahlar 'a koruculuk. silahl 
dagmldl ve harekatlarda yer al
malan zorunlu haie getirildi. ~em
dinli ilye merkezinde de ba~ta 

HADEP'liler o lmak üzere ilr;ede 
100 dolaymdaki ki§i emniyet gÜy
leri tarafmdan "eylemlere destek 
yerdikleri" gerekyesiyle uyanldl. 
Hakkari il merkezinde ve Yük
sekova 'da evler ve i~yerleri defalar
ca didik didik arandl. Bu aramalarda 
yOk saYlda ki ~inin gözahma ahndlgl 
ögrenildi. 

iTALYAN HEYET GEZDi, GÖRDÜ 

I ',BöIge, sava§ ve i§gal böIgesi' 
Parlamenterlerden, insan haklan sa

vunuculanndan ve gazetecilerden 
olu~n bir italyan heyeti Kün illerin
deki geli§meleri incelemek ve bu ko
nuda ltalyan kamuoyunu bilgilendir
mek iyin yapuklan r;ah~malanm la
mamladl. Heyet adma yapllan ily lkla
mada Kün bölgesinde lam bir sav~ 
y3§3rldlgl vurgulamrken. bu haliyle 
Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne ahn
mamasi iyin ~aba gösterilecegi beHr
Iildi. 

4 Ekim Cuma günU heyet adma 
iHD Diyarbaklr ~ubes i ' nde r;ah§ma
lanyla ilgili basma bilgi yeren Italyan 
insan Haklan Demegi'nden Daria 
Delauntonia, on gün önce ltalya'dan 
geldilderini belinerek ~unlan söyledi: 
"Biz halyan kamuoyunu bölgedeki 
geli§melerden haberdar etmek ir;in 
buraya geldik. Önce Ankara'da HA
DEP duru§masma kattldlk. Bizce, 
binlerce üyesi bulunan bir partiye Kar· 
§l at;Llan bu dava yasal bir daya degil
dir." 

Diyarbaklr'a gelirken cezaevinde
k.i katliaml duyduk.lanm belirten De
luantonia, ''TUHAD, DEDUTAP ve 
iHD gibi demck üyeleri ye öldUrülen 
tutuklulann aileleriyle görtl§tilk ve 
bilgi a1dlk. Tulsaklann cenaz.eleri ai
lelerine verilmedi. Hastane önilnde 
bekleyen aileler dövilldü" dedi. 

Siyasi lutuklulan eezaevinde ve 

INTIKAM EYLEMI 

Hakkari'de 
köy ve yayla 
yalaldl 
HAKKARi. Daha önce bo§alulan 
Hakkari merkere bagh iki köy ile 
bir yayla, yevresindeki onnanlarla 
birlikte askerler tarafmdan yaklldl. 

Hakkari'nin merkeze bagh 1994 
Ylh Aguslos aymda OO~altllan Ko
r;ams köyU ile Eylül aymda Tu
gay'a PKK'lilerce yaptlan ve 20 
askerin öldilgü baskm ardmdan 00-
~a lttlan Xenams köyü, etrafmdaki 
6rmanhk alanla birlikte 7 Ekim gü
nil askerler tarafmdan yaklldl. 

Askerler K~ams köyil yakmla
nndaki Kenger yaylasmt da burada 
bulunan ahlr, konaklama evleri ve 
geni§ bir onnanhk alan ile birlikte 
yakt\. 

Yerel kaynaklar yakalan onna· 
nm ir;inde yok saYlda eeviz, elma, 
annut, e rik, kavak ve sögilt g ibi 
agar;larm bulundugunu beliniyor
lar. Yaz aylarmda köylüye biyti ril
meyen ve kuruyan otlann da yakll
dlgL ögrenildi. 

hastanede ziyaret etmek iyin izin ala
madlklanm da söyleyen Deluantonia, 
bölgedeki diger incelemeleriyle ilgili 
§unlan söyledi; "Diele, Lice ye Ha· 
ni'ye giderken bir sava§ ve i ~gal böl
gesine girdik. Ylkdan köyler, fak ir ve 
korkan insanlar ve de tfok asker gör
dük. Lice'de bi rkay Yl l öncesine kadar 
9 bin insan y3§arken sav3§m gelirdigi 
Ylklm nedeniyle ~imdi r;ok az insan 
ya~lyor. " 

'Ambargo nedeniyle halk 
zor durumda' 

Tunceli'nin Mazgin ilyesinde am
bargo nedeniyle halkIll \ok zor du
rumda oldugunu gözlemlediklerini 
behnen Deluanlonia, Tunceli izlenim
lerini ~yle anlatu: "Askeri tedbirler 
nedeniyle Tunce1i'ye kimse izinsiz gi
remiyor. Bölgede 8 ki§ilik bir aile ay
da 50 kilogram un alabiliyor. Ihtiya~
lar sffilrlandlgmdan köylerde durum 
daha da zor. Bölgede yogun ~iddet ye 
gözalttlar var." 

Askerlerin sürekli pe~lerinde oldu
gu ve bu nedenle halkm derdini yete
rince anlalamadlgml ifade eden Delu
antonia, ordunun bölgede sivil insan
Iara ka~1 sava~liglJu söyledi. 

Deluamonia, ftalya'ya döndükle
rinden sonra gördüklerini kamuoyuna 
aylklayacaklanm söyledi. 

ilalya'da bir Uluslararasl Cezaeyj 
Izleme Komitesi de kuracaklanm söy
leyen Deluanlonia, "italya Komünist 
Partis i'nden Walter Oe Cesaris adh 
parlamenter de, partisi adllla bizimle 
beraber geldi ye olanlarl 0 da gördil. 
Gördüklerini hükümel nezdinde dile 
getirecek. Onun hilkümete sunacagl 
öneri yok dikkate ahnacakllr yünkü 
partileri hükümeti dl~andan desteldi
yor" dcdi. 

Türkiye'nin, insan haklan ihlalle
rine son vermeyene kadar AvJUpa Bir
ligi'ne almmamaslIll da talep edecek
lerini dile geliren Deluanlonia, Türk 
ve Kürt temsilcilerinin kauldlgl ulus
lararasl bir konferans yapmaYL teklif 
ettiklerini söyledi. 

Basm ar;ddamasmdan soma hai
ya'ya dönmek üzere ur;akla Diyarba
klr'dan aynlan heyene §u is imler yar
dl: Walter Oe Cesaris Olalyan Komü
nist Panisi'nden parJamenter), Daria 
Deluantonia (halya iHD'den), Anna 
Markoni (ltalya !HD), Anna Cazzoli 
(ltalyan Öz-Der), Stefania Costantllli 
(Üniversite Ögrencisi), Anna C.arlet 
(ltalyan Öz-Der), A1fanso Augulario 
(Doktor). Orsala Casagrande (Gaze
teei), Luca Pastore (National ltalyan 
TV), MIchelle Carlino (Serbesl gaze
teei), Fabio Sanflhppo (Nationalltal
yan Radyo) ve Rosangella Mlcolli 
(Italyan Radyo). 

Amed' de gözaltl furyasl 
DiYARBAKIR- Diyarbalm ~ehi r 
merkezinde kimlik kontrolleri yogun-
13§lrken ev ve i~yerJerine yapLlan bas
kmlarla gözallma ahnanlann saYlsl 
giltikye amyor. iHD'ye ba§vuruda 
bulunan gözalll majdurlanmn ailele
ri, yakmlanmn hayallndan endi§e 
duyduklanm belirtiyorlar. 

Aileleri tedirgin 
Diyarbm:Jr MED-KOM B~kanl 

Mcn~ure Aveu. e~i öjretmen Hüse
yin Avcu 'nun ger;tigimiz hafta i~inde 
gÖ7.altma ahnmasl olayml §Öyle an
lalll: "~im HUseyin AYcu 4. 10.96 ta
rihinde gece saat 24.00 sulannda 
5.Nisan mahallesi, TurgUI Özal Bul
yan'nda bulunan Bulvar Saghk Kabi
ni'nden Tahsin Ur;ar'la birHkle, em
niyet görevlilerince gözaltma alm
ml~Jar. Yapugumz b3§vurularda Tah
sin U~ar'm gözaillna almdlgl kabul 
edilirken, ~imin gözaltma almdlgl 
kabul edilmedi." 

Eve karakol 
Amcasmm Diyarbakir'da bulunan 

eyine misafir olarak giderken evde Üt; 
gOn karakol kuruldujunu anlatan Li
ce'li Mehmet <;elin ise ~i. amcasl ve 
amcaogullannm gözaltma ahnl~lanflL 
§ÖyJc dile gClirdi: "28.9.96 Cuma gU
nO e~im Hanlm <;etin Lice 'de daYIsl
nm eYindeyken. eye baskm yapan as
kerlcrce gözaltma aJmdl ve aynl gün 

serbeSI blraklldl. 2 Ekim günü alqam 
saallerinde amcam Mehmel <;etin'in 
evine misafirlige gitmi~lik. Henüz 
oturmu~tuk ki tekTar polis baskmlyla 
k311Lia§llk. Polisler Ii;:eri girer girmez 
bana saldlrdltar, yumrukla t;eneme 
yurdular. KaplYI kilitledikten sonra 
evde ü~ gün karakol kurdular. 4 ekim 
Pe\1Cmbe günü karakolu kalduchktan 
sonra ~im Hamm, ameam Mehmet 
ve ~ocuklarl Mezher iJe Bilal'l gözal
tma ahp götürdUler." 

Önce kabul, sonra in kar 
Lice'li Sezair Balin ise babasmm 

gözallma alml§ITU §u ~kilde anlaUI; 
"1. 1.96 sah günil Lice'de evimize ya
pLian baskmla babam Mehmel Balin 
ile kom~umuz Flrnl Karadeniz gözal
una ahndIlar. Firnt ikinei gün serbest 
blraktldl. Babamm Lice emniyelinde 
kaldlglL kabul edildi ve götUrdügü
müz yemekler it;eri ahndl. ~u anda 
ise babam ye diger ~ahlslann gözaltl
na ahndlklan kabul ediJmiyor." 

Öle yandan, IHO'ye yapl lan ba§
yurularda Diyarbaklr Egitim FakUlte
si Kimya 3.smlf ögreneisi M. Salih 
Gün'ün de 7.10.96 larihinde okul po
lisleri larnfmdan gözahma alLndlgl 
belinildi. Yine IHD'ye yapllan ba§ka 
bir ba§vuruda aym larihte, Diele Oni. 
yersitesi TIP Fakühesi ögrencileri 
Inan Polac! ile Muharrem ÖzlClhr;'ln 
da okul polisleri tarafmdan gözaillna 
almdlklan belirtildi. 

. Dort öOretmenin öJdüriiJii~iindeki sIr perdesi aralanmazken, ~iipheler dev1et gii~Jerinin iistiinde. 

Hantepeliler' e 
'susun!' tehdidi 
D iyarbakJr 'm Tllham (Hantepe) 

köyünde dön egit im emekyisinin 
katledilmesine yönelik tepkiler 

sürerken, r;e§itli siYil kurulu~ temsilcile
rinin söuonusu köyde yapllklan incele
me, olayla ilgili ~ilpheleri antmil. He
yet, köylülerin konu~mamasl it;in resmi 
gür;lerce tehdit edildiklerini de tesbit et-
ti. 

OJaYI yerinde incelemek amaclyla 
<;HD Ankara ~ubesi'nden Av, Mehmet 
Peköz, TOHAV'dan Av. Nuri Ö:zmen, 
(HD Genel Sekreteri Av. Mehmet Cen
giz, IHD Genel Merkezi'nden Av. Rlza 
Torun, IHD Diyarbaklr ~ubesi 'nden Os
man Baydemir ve Maz.har Karn, Pazar
tesi dergisinden Ay~ Düzkan, HADEP 
Genel B!l§kan Vekili Güven Özala ile 
PM üyesi Abdullah AkJn, Tüm Maliye
Sen Diyarbaklr ~ube B!l§kam Faruk Ba
hkp, Egitim-Sen DiyarbakJr ~ube B3§
kam Haydar Klh~oglu, ÖDP merkez yö
neticilerinden Necmi Demir ve 
DBP'den Bayram Bozyel ile Edip Sa
mancl'dan olu§an kalabahk bir heyet, 
bir grup gaz.eleciyle beraber 3 Ekim gil
nü Tllham köyüne gilti. 

Heyet ilyeleri, köylUlerle görU§tükten 
sonra. izlenimlerini bir rapor halinde ba
sma dagllll. Raporda §u gözlemlere yer 
verildi: 

"Köye vardlglmlzda yocuklardan 
b3§ka kimse yoklu. Daha' sonra edindi
gimiz bilgilere göre Karakol KomUlam 
tarafmdan köylülere 'hi~ kimseyle ko
nu§mayacaksmn' talimau verilmi~. Bu
na ili~kin olarak köy imanu da köye var· 
dlglmlzdan bir saat önce hirt kimsenin 
evinden r;lkmamasl ve kimseyle konu
~ulmamasl anonsunda bl!lunmu~, Belli 
bir bekJemeden sonra köy ir;erisinde ve 
köy camisinde baZI köylülerle konu~ma 
imkam bulduk." 

' Aramalar ters yönde 
yapthyor' 

Köye gelen jandannalar larafmdan 
aramalarm ögrelmen ve köylülerin blra· 
klldlgl noktadan degilde. köylin diger 
yakasmdan ba~lauldlgl beliniten rapor
da geli~me!er §öyle aktanhyor: 

"OJ ay günli saat 23.00 stralannda si· 
fahh ve telsizli iki ki~i köy kahvesinden 
~Iklp eYlerine gilmekte 01311 iki köylüyli 
si lah zoruyla yanlanna alarak ögretmen
lerin bulundugu lojmana gidiliyor. Her 
iki §ahsm da silahh, kLhk klyafe tler te
miz, yeni tr!l§h ve sar;lan dOzgün ye 
özellikle birinin r;ok dilzgün Tilrkr;e ko
nU§llIgu belinildi. Bu §ahlslar son dere
ce rahatlLrlar. Bu §ahlslarla ögretmenler 
arasmda konu§malar olduktan sonra tüm 
ögretmenler lojmandan dl~arl r;lkanhp 
köyün bausma gÖlürülüyor. Burada yan-

Gözaltma 
ahnd I, cesedi 
bulundu 
BA~KALE· Van'm ~ 
1~lnde blr süre önce n~ 
Jandarma Taburu'nca gözaltma 
ahnan HKI Metn" (60) islmIl bir 
köylünün itkencey&e ö1ddrdlmq 
ve karasaDa ü~ kUflun stJulDllJ 
cesedl bulundu. 
Edlnllen blliliere göre. 21 Eylil 
gönü BqkaJe')'e ball! Bavls 
kÖydne &iden ~ Jaodarma 
Taburu'na bqb askerler PKK'ye 
yardlrn ve yatakllk yaptait 
gerek~yle 60 yqlanndakl Haa 
Meier lsimli köylüyü gözaltma 
aldllar, Meier daha sonra sorgu 
lf'n Tabur'a götünlklü. Ancak 
yakmlannm tüm bqvurulanna 
ratmeo Meter'iD &özaltmda 
oIdutu kabul eclibnedl. 6 EkJm 
günü ise Haci Meter'ln cesedl 
BqkaIe'ye baIIl ErlSllD köyü 
yalunlanndakl köprü albnda 
karasma J kUrpin sdulrn" tekllde 
balundu, Meter'ln ~ bastahaDe
slne götürülen cesedl üzerlnde 
yapllan oIopslde itkeoce izlerine 
rasilandJll ve doktorun Meter 
~ß i§kence SOftUCU ö&dütö ra
poru verdJtj bUdlrildJ. Köyde 
~yle birlikle yalna yapcllta 
ögTenllen Meter'ln öldirülme 0-

laYIßI ara~lracak bqka blr 
yu.tnloln da bulunmadtil 
belirtlldi, 

lanna aldlklan Nesrin Örengil idi~ ve 
~i Cuma Idi~, Ugur Gören ve M. Sad
rett in Kür;ük'ün dl~mdakileri geri bak· 
mamak §artlyla serbest blraklyorlar." 

"Klavuzlan M. Ali Bozdag He Thsan 
Aydm isiml i söylillerdi. Köye dönen ög
retmenler lojmana gidiyorlar. Bu mada 
lojman telefonu gelen §ahlslarca kesiJ· 
mi~ti. Saat 24:30 ile 1:00 araSI alu el si
lah sesi duyuluyor. Silllh sesinin gelmi§ 
o ldugu yerden bir aracm hlzla uzak:la§ll
gl gözleniyor. Silah seslerinin geldigi y
er cesetlerin oldugu yerdir. Saat 3:00 SI
ralannda ba~ta Geyiktepe Karakolu 01-
mak üzere Diyarbalm'dan askeri birtik
ler köye geliyor ve aramalar ba~lanlyor. 
Aramalar sabaha kadar yaplhyor. Oysa 
cesetler blrakllan grubun blrakIldlgl ye
rin en fazla 500 metre ötesindedir." 

'Tehdit yoktu' 
Raporda, "görtl§tügiimüz tüm köylü

ler, ~u ana kadar hirt bir §Ckilde PKK 'Ii
lerin köylerine gelmedik.lerini ve ögret
menlerinin okula gelmemeleri veya oku
lu kapaunalan yönünde ne ögretmenlere 

,ne muhtarhga bir lehdit veya baskmlll 
ya~anmadlgml beyan etliler" denildi. 
PKK 'lilerin bölgeye gelmedigi ve yev. 
rede hiy bir operasyonun ya§anmadlgl
nm köylüler tarafmdan dile getirildigi 
be.lirtilen raporda, "ögrelmenl~rin katl~
dildigi yer Shell petrolleri pompalama 
istasyonunun tarn ka~lsl ve ona hakim 
plalodur. Burada karakol o lup Dicle 
nehrinin olu~lUrdugu geni~ bir vadi 
mevcullur. Köyün bagh oldugu karakol 
ile arasmdaki mesafe 20-22 kilometre
dir. Söz konusu pompalama merkezinin 
üst larafmda Sancak karakolu bulun
makladlr. Gerek silah seslerinin ve ge
rekse telsiz konu§malannm tespil edil
memesi §üphe uyandmcldlr" degerlen
dirilmesi yapLidl. 

Sözkonusu köyde, köylil ögretmen 
ili ~kilerinin de yok iyi oldugu belirtilen 
raperna, ögretmenlerden Ugur Gören ' in 
Egitim-Sen ve ÖDP Uyesi oldugu akla
nldl. 

'Gü~lükonak, Pazarclk, 
ve Sivas akla geliyor' 

Raporda, köylillerin akerlerce cami 
avlusunda toplaularak meydan dayagm
dan g~irildikleri, köylülerden Sail Klhr; 
(50)'m aldlgl kundak darbesiyle yatalak 
oldugu, köylülere köyde gece sokaga 
pkma ve köy dl§ma r;lkma yasagl geti
rildigi de belirtildi. 

Raporda daha onra §u görU~lere yer 
verildi: 

"Diyarbaklr E Tipi Cezaevi'nde iO 
ki~i öldürülilp, 23 ki§i aglI yaralandl. En 
son I Ekim 1996 larihinde Hanlepe kö
yünde 4 ögretmenin katledilmesi bizlere 
Gür;IUkonak, Pazarclk, Sivas kalliamla
nm ya~llnnaktadl r. KJm tarafmdan ve 
ne ama~la geryek.l~l irilirse ge~ekle~ti. 
rilsin bu lür katliamlarl Iomyor ve idare
yi önyarglslz ve derinlemesine bir soru§
tunna yapmaya yagmyor, toplumun lüm 
kesirnlcrinin bu §aibeli olaya k3I11 du
yarh olmasmL bek.liyoruz." 

'Ögretmenler karanhk 
odaklarca katledildi' 

Egitim-Sen Diyarbaklr ~ubesi de 
olayla ilgili yapugl basm aylklamasmda, 
Hantepe köyli ögretmenlerinin karanhk 
odaklar tarafmdan kalledildigini söyle
di. Egitim-Sen ar;lk1amasmda, "özellikle 
bölgemizde ean güvenligi ye ya~ama 

hakkl ögretmenlerin en önemli sorunu 
olarak sünnekledir" ifadesine yer veril
di. 

Apklamada §u görü~lere yer verildi: 
" 12 yLldiT bölgede süren sav!l§ onamm
da ~imdiye kadar 152 ögretmen öldürtll
mü§tÜf. Sadece §ubemiz üyesi 22 egitim 
emekyisi karanhk gür;ler tarafmdan kal
ledilrni§, failleri bulunamaml~ur. Ge~en 
YII Mar!l§'m Ekinözü il~esinde 3 egitim 
emekr;isinin katledilmesine benzer bir 0-
lay, 30 Eylül 1996 tarihinde Diyarbalor 
Merkez Hantepe köyllnde ge~ekle~tiril
mi§tir. Ülkeyi karanhga sürUklemede 
kararh olan cinayet ~bekeleri bu eylem. 
leriyle ban~ taleplerini bogmak. demok
rasi ye özgürlük müeadelesinin önüne 
barikat önnek iSlemektedirler. TUm de
mokratik kitle kurum ve kurulu§larma, 
insan haklan örgütlerine olaYI yerinde 
incelemek ir;in heyetler olu§lUrarak fa il
lerin ortaya r;lkanlmasl iyin ~aba sarfet· 
meleri ir;in yagnda bulunuyoruz." 

(OiVARBAKIR) 

M,lI' ~-' 

H ar bune! Disa agir ji deve wan dibare. Bi 
hari, bi hoviti M~i der (] dore dikin . Ta· 
ya dagirkeriye bi wan girliye, bi we e~ ü 

bi we jane di cihe xwe de natevtin. Ku ji deste 
wan bihata niha ordiya wan di riya libyaye de 
bü ... 

Sedem C;i ye? 
<;"ima ev hari? 
(ima ev lofan? 
(ima ev hawar? 
(ima ev helahelal. 
Beguman sedem Kurdistan e , sedern dewleta 

Kurd; sedem disa mesela ji diliti, koleti, nokeri (I 
bexiretiye rizgarbOna gele Kurd e. Ma ev yek 

nebe C;i dikare wan ev· 

Sipas 
Qedafi! 

Felat Dilge~ 

qas bi~ine, wan har 0 
din bike Cl bi tevahi rake 
pedare. 
Derde wan Kurdistan e , 
Kula wan Kurdistan e, 
t~a wan Kurdistan e, 
Jana wan Kurdistan e, 
Taya wan Kurdistan e, 
eine wan Kurdistan el 
Bi Kurdistane har dibin, 

bi Kurdistane din dibin, bi Kurdistane bi atiye 
dikevin, bi Kurdistane bi saxi dikevin gore, bi 
Kurdislane dimlrin. (imki Kurdistan goristane H
ne bira xwinmij 0 dagirkeran. 

~ev~vok c;awa ji roj 0 ronahiye ditirsin 0 di
revin ew j1 wusa ji ber Kurdistane baz didin . 

Qedafi tarn 1ir Ii nav birina wan xist, jane da 
kezeba wan. Loma har 0 din bOn. 

(i dibeje Qedafi? 
Camer rastiyeke diroki, ne tene rasti, neheqi

yeke diroki weha Hne zirnan; " Tabii ye ku 
Kurd li libyaye, li Iraqe li her cihi serbixwe 
bin. Li hember gelen ku serxwebOna xwe dix, 
wazin ~er vekirin Ii tu dereke encam nade. Tir
kiye ji ev yek (eribandiye. Ereb ji wek Kurdan li 
hereme bi vi awayi ketine ~er 0 serxwebOna 
xwe bi dest xistine.~ 

""Ez Ii vir ji gele Kurdistane behs dikim. Dive 
ev gel ji li bin roja Rojhilata Navtn cihe xwe 
bistine. ~ 

Qedafi bi vi awayi, li pe§ C;ave hemO dinyaye 
ders dide serokwezire dewleta Tirk Ci y~n pe re. 
Ne ~irovekirina van peyvan pewist e Ci ne ji ti~
teki ku le be zedekirin heye. Ez ne ~a~ bim ev 
(ara yekem e ku serodewletek weha bi merxasi 
o bi a~keraYI rew~ 0 rastiya gele Kurd Ii pe~ da
girkeran tine ziman. 

Le dagirker ~rm nakin. Ne ruye wan e ~erme 
Ü oe ji xirel 0 rumeta wan heye. Bersiva Erba
kan bi vi awayi ye, "Li Tirkiye ne pirsgireka 
Kurd, pirsgireka terore heye. iro Rojhilat 0 Roj
hilati dixwazin Tirkiye parve bikin. Di ve nave 
de yen ku piStgiriya terore ji dikin hene. Ern Ii 
hemher her cureyen terore neo Le israile deme
ke direj pi~tgiriya terore kiliye 0 leror kiriye." 

Heia. niha Kurd tunebOn; iro Kurd hene le 
pirsgireka Kurd nine! 

Camer bi vi hi~i Ci bi vi mejiyi me idare dikin. 
Hawar, tofan 0 helahelaya mezin li Tirkiye 

qetiya. Tu were hafa peyv 0 gOlinen ku Ii ser 
Qedafi hatin gotin. Tafile dinitiya wi, ra poren wi 
yen dinitiye, esrark~i, teroristi 0 diktatoritiya \Vi 
ilan kirin. 

Cava ku d i sala 1974an de, di ~re Tirk 0 YO
nan de Qedafi bi hemO heza xwe, bi c;ek u bi 
balafiren xwe ji bo Tirkan amade bO, hinge ye 
jir 0 biraye misilman ew bCi; le iro wexta ku qa
la mafen mirovi 0 netewi yen gele Kurd dike, 
din 0 nexwe~ e. 

Bave min heke camer din Ci nexw~ bO, we 
c;ima bi serokwezire xwe, bi wezir, kardar u roj· 
namevanen xwe dida pey hev 0 dic;On ber dere 
wH Ev lavakirin 0 parsa c;end quri~ pere <;i bO? 

(iller Ii Enqere weha diqire; U Bila herkes lin
ge xwe rast biaveje Ci dost bi dostaniya xwe bi
zanibin. Tene gelek Ci tene alek(bayraq) Tirkiye 
heye. Ern cane xwe didin, le xic;ikeki nadin; ye 
din hemineti ye!" 

Kure we Ii ser deryaye, Ii hernber qesra diya 
xwe le~keriye dike, zarOken xelqe, geden feqir ü 
hesiran dic;in Kurdistane. Tu bala xwe bide ku 
di ~ere qireji Ci neheq de ew can didin, le ev ji
nik xi<;ikeki nade(!). 

Alikare (illere Esat KiratliogJu weha li Qedafi 
gef dixwe, " Ma ew hirc;i! c;oli! nizane ku heta 
do libya di bin dagirkeriya me de bu, koloniya 
me bO!n 

Ti~M ku Qedafi ji dixwaze dibeje ev e: " Em 
heta do koloniya we bOn, me li hember we ~r 
kir, azadi 0 sirxwebOna xwe sitand. ~re gele 
Kurd §ere serxwebün 0 azadiye ye; hOn nikarin 
ji azadiya gele Kurd re bibin asteng." 

Niha Tirkan gotinen Qedafi kirine doza na
müs 0 ~refe. Li gor beyanen wan heta ni ha tu 
kesi bi vi awayi namüs 0 ~erefa wan pepas neki· 
riye. Xuya ye ku wi! mele Erbakan ser; an serok
weziriye li ser ve riye bide. 

Bi dagirkirina Kurdistane, bi hovitiya Ii hem
ber gele Kurd, bi ku~tina zarükan, bi ~ewitandi
na gund ü daristanan namus 0 $erefa wan na~i
ke, le gava ku Qedafi ve rastiye time ziman be
xiret 0 ~rümet dibin. 

Bi C;i niyet (] bi krjan hesabi dibe bi la bibe, ez 
ji ber van beyanen ku rastiya gele me careke 
din radixin ber c;ave hemO dinyaye 0 rOc;ike da
girkeran e r~ ni~an didin, ji Qedafi re sipas di, 
kim. 

~ukran Qedafi! ~ukran exO(bira)!.. 

Korucular ~atI~tI: 
1 ölü 2 yarah 
OiVARBAKIR- Ah§veri~ nedeniyle 
Diyarbaklr'a gelen Diyarbaklr merkeze bagh 
Halmani köyU koruculan, GilIer;ova köyü korucu, 
lanmn saldtnsma ugradl. Kala~nikonafln 
kullamldlgl saldmda Hatmani köyü koruculann
dan Hamza Karabulut ö lürken, Hüsnü Karabulul 
He Re$it Tan'm da yaralandlklan belinildi. 7 
Ekim pazartesi günii Diyarbaklr'm Saraykapl 
semtinde meydana gelen olayda, saldmYI 
Güler;ova töyil koruculanndan Servet, Ali ve 
Mustafa Yolda~ ile Bedirhan Sel3moglu'nun 
ge~ekle~tirdikleri Heri süriildü. 
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Farkh üniversitelerden ögrencilerle yine onlann sorunlan üzerine görü~tük. •• 

Ogrenciler:Yola devam 
Benn BOZKURT 

Y 
cni biT döneme ba~la
yan üniversite ögrenci. 
lerinin gene! ve ö7.c1 

sorunlan bitmek bilmiyor. Üni
versite ayth~lannda dahi kendi
lerine hi~ söz halll verilmc
yen, haua bu a~lh~larda yüz]e
rini bile gömlcdigimiz ve alter
natif a(flll§lanm yapan ögren
eiler urnutSllz olsalar da mÜCH
deleyi yükseltecekelerini bc
lintiler. 

Özellikle bu YII. saYllannda 
artl~ gözlenen özel üniverisitc
leri ciddi biT problem olarak 
gören ö~renciler, üniversitelcre 
bilt~edcn aynlan paym azhgm
dan yakmdilar. Özel üniversi
tclerin cgitimde ayncallk ya
rattlg-ma dikkat ~eken ögrenci
ler, bunu egilimin özelle~tiril. 
mesi yönilnde biT giri§im ola
rak degerlendiriyorlar. "Oni. 
versiteler bizimdir, bizim ola· 
cak .. sJogamm kendisine ~iar 
edinen ögrencilerden, Bogal.i~i 
Üniversi!esi Fen-Edebiya! Fa
kUltes! Tarih Bölümü birinici 
slmf ö~renc:isi Deniz K~, va· 
rolan üniversilelerin lek alter
nalifinin sosyalisl üniveJ1iite
lerdir oldugunu be!irtirken. 

ladl. 
Sordugumuz sorulara, fark

hllklan bir yana sorunun asll 
muhatabl olmanm verdigi du
yarhhkla hemen hemen aym 
cevaplan veren ögrenciler, 
farkh üniversitc1erde okumala
nna ragmell ilnivcrsiIe ögrenci
lermin tek tek degil örgiillil ve 
kararh bir ~ekiJde mücadele 
vermeleri göril~ünil savundu
lar. 

'Egitime bül~eden bll 
YII daha az pay ayrJldl' 

Ercüment Akdeniz-Ge\tigi
miz ögretim Ylhnda yaptlgumz 
eylemlerde, onlarca arkadalil
mlz gözaJtmu ahmh_ TUlukla
nun!;mn mahkerncsi hala sürü
yor. Bizim aS11 rnuhalnblmlz 
olan devlet han;lara yü/de 60-
72 ornmnda zam yaptt, Sonm
lan ~özmek yerinc, saldmlanm 
daha da yogunla~I1f1Yor. Bunun 
dl~mda, bin;ok Ö/eJ ilnivcrsite 
a~t1dl. 

üniversiteler' 

Deniz K~- Ternel olarak 
bir ~ok sorunumuz var. Ben 
yanhzea ~unu söylemek istiyo
rum. Hareml ödemedigi i~in 

okuldan atllan bir ögrencinin 
sorunuyla. sendikal faaliye! 
yilrüUügü i~in i~ten aulan ili
~inin sorunu ne kadar farkh 
görilnse de. pkllklan nokla ay
mdlf. Dogal olarak sorunun 
\özümü i~in de verileeek rnü
cadele aym olacakur. Yani YII
lardlr üniversitelerin ~u ~u 

sorunlan var deniliyor, Reklör
ler kaynak yetersizligindcn 
dert yanlyor. Medya hemen üs
tilne atlaYlp , rcktörler kaynak 
yok dedi diyorlar. Bizler bun
lan ge~tigirniz ögretim 
döneminde yapuglmlz bÜlün 
eyJemlerde dile getirip, 
"Sav<llia Degil, Egitime Büt
~e", "Kapitalizmc HaYlr, 
Kapitalist üniversitelere haYlr" 
sloganlan atuk. Fakal ru~ eid
diye ahnmadl. Sonu~ olarak 
bunlar sistemin üniversite1eri, 
bunun tek altematifi ise sos
yalist ilniversiteler. 

'Gericilige kar~1 tavlr 
almahYlz' 

Marmara Üniversitesi Egi
lim FakUhesi Resim ÖgTet
menligi BölUmü dördüncü slll1f 
ögrencisi Ereüment Akdeniz, 
har~lan ternel sorun olarak 
gördügünil, harylara yapdan 
zamlarm ögrenim hakkml ell
gel1edigini vurguladl. istanbul 
OniveJ1ii!esi il e[i~im Fakültesi 
dördüncü slIllf ögrenci~i Hilmi 
Eryllmaz, har~lara yapllan 
zamlara lialilnnadlgml ifade 
ederken, YlldlZ Teknik Üniver
silesi Makine Mühendisligi bi
rind smlf ögrencisi Muznffer 
Tekin de hnrylan temel bir ~o
run olarak görmedigini vurgu-

Bu ünivcrsitc\er cgitimi tn
nmlllen ayncahk haHne geliri
yor, Yabanci ünivcJ";itcler Tür
kiye'de ~ube a~lyor, Ernperya
lilrni ayaglrnll..a gCliriyor. Bu
rnda en önemli sorun i~ özel 
ünivcsiteler, Bu ilnivcrsiteler 
i~in hütyeden aYl'llan pay, dev
!ct ünivcrsiteJerinc aynlml pay
dan kat kat daha fazla_ Ostelik, 
gc\en yil egilirne aynlall bütl(e 
bu yila oranhl dahll fa.daydl. 
Ama buna ragll1en, Marmara 
Üniversitesi Egitim Fakülle
si'nin tuvaletlcri. biil<;enin SI

lIlrlt olmasl ncdeniyle tClllizlc
ncmiyor. Ve tuvalcllcr ihaleyle 
sallhp :-'ar.lh haie gelirildL Ey
lern yapuk s<)Oundu hakh ohm
lar yani biller kazandlk, Bu Yll 
aynlan büt~('dcn aynlan pay 
daha az. Öniill1üzdcki ögrctim 
dönemi birbirindcn bl~akla ke
silmilir;esine birbirindcn ayn. 

bin digerini etkilemeycn 5ür~
ler olma)'aeakllr. Bunun i\in de 
'Gc~'cn dönem ögrenci gen~lik 
mücadclemizin olumlu ve 
OIUlll~Ul miraSI üzerinden yeni 
miil:Cldele dönemine na~11 gir
mck gerekiyorT sorusunun ya
nm anlamh ve yol göstericidir. 
Kaldl!hmu yenien devam ede
ceg:IL 

Hilmi Eryllma/- Gc\en dö
nemki eylemlerden sonra pek 
fazla bir ~cy dcgi~ll1edi, Ey
lelllier sadeee han;lar i\in ya
plldlgl görüntilsü vcmli~ti mna 
öylc dcgildi. Bizim cylcmleri
mizde atllglmlz sloganlardan 
biri "Sava~a degil, egitime bül
t;e" idi. bizler hep bunu gün
demde tUllnaya ph~uk. Tabiki 
de medyamnda ctkisiyle hep 
sadeee han;lar.\ kaJ11 bir eylem 
olarak gösterildi. Egilim gide-

rek özelle~liriliyor. Özel üni
versitelerin saYllan anlyor. Bü
tün bunlann dl§mda temel bir
takllll sorunlar var, Bunlarm 
ba*mda. üniversitclcrdcki sivil 
fa*il baskllar geliyor, Yönelim
de söz hakJumlzm olmamasl 
gibi ... Üniversite gem;ligi ken
di ekonomik ve akademik so
runlannm yamslra gündeme de 
müdahale etmeli. 

Muzaffer Tekin- Üniver
silelerde boy veren geriei güee 
k~l öne sürillen taiklik ve }C

riat yeki~mesinin i\ yüzünü ög
reneiler olarak göslermemiz 
lazlm. Oniversifelerin tek 
sorunu gibi gösferilmeye 
~ah~llarak )'apay bir gündem 
olu~turuJuyor. Gericilige k:lT§1 
lavlr ahrken de ideolojik olarak 
bunun ahml doldurmahYlz 'Yönelimde söz hakkl 

istiyorllz' 'Tek alternatif sosyalist (iSTANBUL) 

Vahit Aba, Cemal ÖZgelik, Alper Aslan, Cengiz 
Güngör, Ernsal <;elik, Yakup Karadernir, Mustafa 0,
~elik, Mehmet Sann, Kaslrn Ergün, Ahmet Boga, Le
vent Boga, Rldvan Boga, Zelal Boga, Cuma Tannku
lu, Felat Dllge§, Ömer Erdal KUl1, Recep Av§ar, Soner 
Uyurdag, Ramazan Ü~karde§, Memet Gül, Abtullah 
Kahramener, Halis Nezan , Ali (nceslI , Mustafa YII
maz, Sahin Gül, Nurullah <;agel, M, Saki Yrldlnrn, 
Adlgüzel [ncesu, Kemal Artun~, Ali R,za Gezici, R,
fat Yüksekkaya, Ayhan Güngör, Nevin Güngör, Aziz 
Özdemir, Salih Bai, ilhan Zeyrek, <;ayan Alp, Meh
met Mama§, Mesut Tokay, Süleyman Aslan, Dündar 
Kurt, Emin Balla§, Mehmet Sakir Gönen~, Mustafa 
Doran, Seref Yal~m, Abdulkadir <;ager, Abdullah <;a
ger, Hüseyin Avcu , Ba§ar Hazar, Ayhan Balta~, Emi
ne 'furan, Irfan <;rlgm, Serdar Sen, Zeynep Incesu, 
Eyüp Ozdündar, Kemal Adar, Muazzez Adar, IIhami 
Tüzün, Necip Yakut, Mithat Aulgan, Abdullah Oz
bay, Melin Ozbay, Mithat Türkmenoglu, Halim Da~, 
Ahmet ÖDal, Tayyar Altun, Mahmul Mert, Mahmut 
Turan, Mehmet Polat, ismail Yüksekkaya, Kamil 
Kurt, YakUP Tekin, SüleymaD Kart, ibrahim Güröz, 
Vedat Aydm, Ayten Aydm, Bahatlin Ayaz, Sabri At
SIZ, Samet Polal, Faiz E§in, Cemil Eren, ~erif Say
dam, ~erifKarakurt, Enver Karahan, Siracettin KlrI
CI, ishak Ergün, Cezir Akta§, Melik Aygül, Muhar
rem Keklik, ibrahim Alp, Halide Dündar, Mustafa 
<;evik, Soner Kutluay, Recai Aldemir, Gök~en Onal, 
Ali§an inal, Ha~im Alpaslan, Haci Yigit, Men~ure 
Avcu, Mahide Mullu, Azad 'furan, Vildan Aba, Seyro 
Karademir, Mesude Sann, Fera~ Temel, 

• • 

IHD Istanbul 
kongresi yaplldl 

HADER MERKEZi - iHO'nin is
tanbul ~ube kongresi ge~ekle~tiril
di. Genel Merkez kongresini de ct
kileyeeek olall bu kongrcde. 6 dö
nem }ube ba~kanhgl yapan Ercan 
K:mur'lll delege olmamak yönUnde
ki sözlü isteginc ragrnen ismi dele
gasyon listcsinde yer ald!. Ancak, 
Sube yeni sekreleri Hü~yin Aygül, 
gönüllü ve özverili ~aba i~inde fark
h dii~ünen insan haklan savunucu
lannm zaman i~indc dön(i~ümler 

ya*adlgml vurguladl. Aygill. lerne! 
nonnlnrda aynilan olanlann. 0 

normJan savunllll herkesi süreee 
katmak l.orunda oldugunu belirtti. 

insan Haklan Demegi istanbul 
$ube 6. Olagan Genel Kurulu, ge~
tigimiz hafta pazar günü(6 Ekirn) 
Muammer Karaea Tiyatrosu'nda 
yapildl. Bu kongre ile $ube'nin 14 
yönelicisi. 6 denelleme kurulu ilye· 
si VI: 164 delcgesini belirJedi, 253 
üyenin oy kullandlg. se\imlerue gö
re Sube yönctimine Nimet Tannku
lu, Hüseyin Aygill, Ne~e Ozan, Mu
kaddes Ala\3~ Ayhan. Sebla Arean, 
tzzet Eray ve $aban Dayanan geti
rildi. Yeni yönclim yapllgl ilk top
lantlda bnlikanliga Tannkulu'ye ~u
be sekrclerligine ise Aygül'U se~li. 

Altl dönem ~ube balikanhgl ya-

IN!?AN HAKlAQ D~RNEGI 
ISTANBUl SUBESi 

6, OLAGAN miNEL' KURUlU 

pan Ercan Kanar. Gene! Kurul'da 
yaptJgl konu§mada de!ege olmak is
ternedigini a~lldadl. Sorularlmlzl 
yamtlayan iHD iSlanbul Sube yeni 
sekrc!cri Hüseyin Aygül, demegin 

kurulu~undan beri alanmda öz
gün olmanm. objektif olmanm ve 
magdurlann haklanm savunmanm 
ugra~ml verd igini vurgulayarak, 
iHn'nin bu niteliginin Sube bazm
da Emil Galip Sandn[el'yla ~latIJ
gml beJirtti. Aygül. "Ku~kusuz son· 
raki 6 Yll görev alan Ercan Kanar' 
ve diger arkada~lann bu yoldaki yll
baJan da önemli katkJlar sunmu~lur 
ve ~unmaya dcvam edeeegi inanem
daYlrn" dcdi. insan hakIan savunu
culanmn farkh alan ve dü~ünceler
den geIselerde ihlallere k:lT§1 gönül. 
Iü ve özverili ~abalar sonucu dönü· 
~ümler ya~adlgma i§aret eden Ay
gül, temel nonnlarda aymlan olan
lann, 0 normlan savunan herkesi 
süreee katrnak zorunda oldugunu 
belirtti. Aygül, "Aksi taktirde 
kiliisellik, belirsizlik ya~alllr. 
ÖnümUzdeki sUre~te bu eksikligi 
gidermek i~in hala ~anslrnlz var.ln
san hnk ve özgürlükleri 
mileadelesinde önemli kilometre 
talilarmdan biri haline gelen 
iHD'nin kendi alamnda zenginle~-

mesi, gÜylenmesi ve heJ1Cyden ön
ee kurumsal eksikliklerini gider
mesi öniimüzde duran öneelikli 
sorunlarm ba~mda gelmekledir" 
diye konu~tu 

Tutuklu Tanas 
fel~ mi olsun? 

10 aydlr Bayramp~a Ceza
cvi 'nde lutuklu olarak bulunan 
Abdülmelik Tanas(25), bacagm
daki incelme ve klsalma nedeniy
Je istanbul DOM'de süren dava
smda mahkemeden serbest blra
kLimaYI talep elli. Bayrampa~a 
Devlel Hastanesi doktorlanmn 
hazlrladLgl raporlarla da saghk 
durumunun kötille~ligi ve fel~ 01-
ma riski belgelenen Tanas, 23 
Ocak 1996'da Aksaray'da gözal
una ahnarak götürilldilgü Siyasi 
$ube 'de yogun i~kenee gördü. Ta
nas, serbest blrakllma ,aJebini 22 
Ekim'delci duru~masmda mahke
meye sunaeak, Sol baeagmda iki 
santimetre klsalma ve incelme 
olan Tanas, tnsan Haklarl Deme
gi'ne ve demek araelhglyla Sag
hk ve Adalet Bakanhgl'na ba~. 
vurdu. (iSTANBUL) 

G enel l-Aerkez kongresinin yaklUlitlgl ~ günler
de, üJkede veOrtadogu'da Q)könemli toplum
sal oIaylar ve umulmadlk kanna~lk ~Ier ya

~nmaktadlr. Uluslararasl alanda ya~nan karma~ da, 
ülkemiz sorunlanna tuz biber ekmektedir. 

16 Ylldlr ülkede devam eden hakslz ve kirli sava~, 
günümüzde daha \01< boyutlanmakta, Diyarbaklr'da 
SOll bir ay i~inde 20'ye yaklll insan faili malumlarca 
katledilmekte, bunlan üzerini örtmek ve uluslararasl af 
örgOtünün yapml~ oldu!u ael fakat ülke g~eklerini 

iHD Gene. 
Merkez 
Kongresine 
Dogru 

gözler önüne seren 
baslll a~lklamaslnl 
örtü~tünneye yöne
lik olarak ve de 
gündern saptlnlarak 
4 egitim emek\isi
nin katledili~i, bur
juva basllli ve tele
vizyonlan araCll!
Slyla degi~ik kihfla
ra büründürülerek 
sunulmakta ve ma-

Eyyüp ÖZOÜNOAR (.) lese( ger~kler tcrs 
yüz edilmeye \ah
~Imaktadlr ... 
Dernegimiz genel 

rnerl<ez ve DiyarbakJr ~belerinin bir ~ yl1dlr yaprm~ 
oldugu rum at;lklamalar ve tesbitlerine raAmen bir rur
lü burjuva baSlnlna gereken anlatllamaYlp ya da gün
demlerine sokulamaYlp, gerekli tedbirler ahnmazken, 
sava~ ~etelerinin kendi i~1 t;eli~kilerinin antogonist
I~i sonucu, Yüksekova ve Varto \etelerinin hemen 
su yilzüne ~lkrlll~ oImasl da bir tesadüf olmasa gereK ... ! 
Tüm bu ka~ it;inde ve de gen;ekler kamuoyunca 
tartJ~llmaya ~lanl1'leai saym ~kamn Afrika (özel
likle libya) gezisi gündeme oturtulmakta:. bir avuc; soda 
klyamet kopartllmaya ~ah~llmakta, böylece de Diyar
baklr eezaevinde demir t;ubuklarla vah~ice katlediJen 
11 gefl\ fidanla, 4 cäitim emek~isinin ölülerine bile 
saygl duyulmamaktadlr ... ! 

Bunlar yetmezmi~ ~ibii slif asker analafl1la sahip t;1-
klldl, Olkecle gen;ek anJamda ~itlik ve özgilrlük terne
linde onurlu bir ban~ ortaml saglansm diye, devletin 
yapmasl gerekeni, kurumlar adlna yapma durumunda 
kalan demeAimiz genel ~am saYln Akln Birdal ile 
MazJUlll-Der genel ba~an yardlnlClsl gözlern altma 
ahnlYor, böylece genel ba~kanlmlz ~hslllda kurmumu
za ciddi bir saldln ve imha hareketi ba~latlhyor. 

i~ böylesi saldlfl ve topyekün imhanlll ba~JalJldlgj 
birdönemc\e 26-27 Ekim 1996'da Gene! Merkez kong
resine gidiyoruz .. .! 

Bu durumda, 10 Ylhm geride blraktlSlmlz (ülkemiz 
bazmda) insan haklan mücadelesini, biz insan haklan 
savunuculan ve dost!an, ayrllanmlzl daha da ayn~tJra
rak degil, aynllanmlzl etrafmda kenetlenerek, topyekün 
imhaya ka~l, topyekün duru~ saälamaktadlr, 

Hai böyle iken, maalesef; ben ~hsen it;indc bulun
dugum ve bizzat gözlemlediäim JHD jzmir ve Istanbul 
~be kongrelerinde bu topye!<ün duru~ saglayacak 
davram~lar sergilendigini gözleyemedim! Aksine, ege
men sömürgeci burjuvazinin istedigi, pal?lanml~hk ve 
birbirmizi yok etrTle)'i hedefleyen davram~lar sergiledik. 
Unutmayahm ki bugün, hi\ birimizin böyJesi bir lükse 
ihtiyacl yolau~ olmamahdlr. Ke,ndine insanlm diY€(l. J 
herkese dÜ§en görev; dayatllan sa~ k~l'$l·barl~l, rul:
me ve sömilrüye ka~1 da emek<;ilerin birligini 00nektlr'.' 
Su rum devrimcilerin, demokratlafl1l, yultSe\leflerin, 
sosyalistlerin, insani ve ahJaki görevi oImahdlr ... ! 

Bu temelde vea~lda belirtecegim ilkeleresasmda; 
ulusal devrirnciler adl1'la "birey" oJarak, genel merkez 
kongresinde, Genel Merkez GYK'Slna adaYlm. Böylesi 
bir onurlu görevi, böylesi önemli bir dönemde kendimi 
haZif hissederek kendim it;in zorunluluk saYlyorum, 
Genel merkez delegasyonlafl1lm güveoini alarak set;i
lirsem, güveolerine laYlk olmak it;in, sorumlulugumun 
bilincinde geregini yapacaglm ... ! 

Fakat herkes tarafmdan bilinmesini istedigim ~i 
Bu göreve talipolurken, hi~ kimseyle, birey, yapl vean
lay~laria kesinlikle sandalye pazarhgl yapmayacaälm. 

Tüm Kürt yapllanmalanyla birlikte davranl~ sergile
meye özen gösterecegim. Bunu ulusal ve ahlaki görev 
saYlyorum. Türkiye emek cephesini de aYlrt etmeksizin, 
bu kurumda, kurumun ilkelerini esas oIarak birlilae VI
h~YI onur sayacaglm. Amat;; bu kurumun kurumsal
la~sl1'll saglamak olmahdlr. Bu kurum, h~ bir zuman 
A, B, c.. ... yapllanmalannm yan örgUru §ekfine sokul
mamahdlr, bundan özenle ka~milmahdlr. Bu kuruma 
gelirken de hit; bir zaman ulusal ve siyasal kimli~imi de 
bir kenara atarak gelmiyecegim, bunlara da hep sahip 
t;lkacaälm. Ama IHD gibi özgün bir kurumun ilkelerini 
esas alacaglm. Bir insan haklan savunucusu oIarak, in
san hedenini ortadan kaldlran her türlü "terör"'e ka~l 
duracaglm, bunu klnayacaAlm .. ,! Hele idaml asla ka
bul etmeyecegim .. J 

Bu anlamda da 3 temel ilkemizi at;mak istiyorum; 
1) iHO'yi slnlOar üstü bir kurum olarak görmüyoruz. 

Aksine slmfsal temelde baklYOruz. Ulusal ve toplumsal 
mücadeleleri de, Slmfsal mücaclelenin en önemli !lag-
1~lgl olarak görüyoruz, 

2) B3liIa Eäitim-sen olmak üzere KESK'e bagh tüm 
sendikalan sll\lf ve kitle sendikaCil!äl iJe kauhrnclhgl e
sas ahyoruz. 8u katlhrnclhk anlaYI~lmlz; oe sag reviz
yonist sendikal anlaYI~ (san sendikaClhkJ ne anarko sen
dikal anlaYI~, ne de kille kuyruk<;ulugunu esas almakta
dir. Aksine sendikal geli~imi saälayan kitlelerin, bireyle
rin kendilerini ifade ettigi, duru~lannl gösterecegi bir 
anlaYI~r. 

3) (özüm, yetkinin, karann tabanda oIdugu, de
mokratik rnerl<eziyelciligi esas alan bir anlaYI~, 

Bu ü~ temel ilke, genel du~muzdur. Gerek sen
dikalarda, gerekse de iHD gibi sivil toplum örgOtlerin
de bu duru~umuzu csas alacaglz, 

Bu anlaYI~ t;er<;evesinde ~unu söylemek istiyorum; 
Kongrelerde bireyler, grup ve yapllanmalar bu ilkeleri
ni ve gelecege dönük programlanm tartl~h(lir. Egel' 
bu böyle olursa, yapllar ayaklarJ üzerinde durur, üre!
kenl~ir ve kurumsall~lr. EAer sandalye pazarhglyla 
dar gruJX;u anlaYI~ ön plana t;lkanhrsa, ne yazlk ki lHO 
ve benzen kurumJar giderek marjinell~ir ve korkaflm 
ki 10 Yllhk emekler, ya~nan aCllar, ödeOOl bedeller 
yak olup gider. Bunu görmemek it;in körolmak gerekir. 
Hit; kimsenin, hi\ birimizin böylesi bir IOksO ve hakk! 
yoktur. Halklanmlz, herkesten tarih önünde bunun h
esabllll sorar. 

Bu anlamda; IHD'nin kurul~ndan bugüne kadar 
emegi get;en Ilerkese, bugün bu kurumun dana t;oIc ih
tiyacl vardlr. 0 halde; topyekün saldlflya ka~l, top
yekOn duru~ tek ve en önemli gÖfev olmahdlr. Tali 
\eli~iler, ba~ t;eli~ki haline dönü~ürülmemelidir. 

Gene! arzu; yapllacak Genel N\efkez kongresinin 
bu istem, özlem ve duygulara cevap vermesi, IHO'nin 
onuruna yar~lr bir kongre olmaswlr. 

. Bu kongremizin; ban~, dostluga, ~itlik ve özgürlük 
temelindeki ka~liäe vesile Olmasl, akan kamn dur
masl, analann, \ocuklann artlk ~lamamasl dilegiyle, 
saygllar sunanm ... ! 

(-) Eßitim-5en izmir I.Nolu $ube Üyesi 
iHD izmir $ubesi Genel f.Aerkez Delegasyonu 
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Güney' de yeni 
hükümet kuruldu 

GENEL BA$KAN VEKiu OZATA A<;:IKLAMA YAPTI 

Taksim saldmsma 
HADEP'ten yamt 
HABER MERKEZi. DiyarbaklT Ceza
evi 'ndeki katliaml proleto etmek ve Han
lepe'de öldürillen dört ögTetmenin faille
rinin bulunmasl ~agns l yapmak amaclyla 
istanbul Taksim meydamnda basm ali1k
lamasl yapmak isteyenlere polisin saldlr
maSl, HADEP ~nel Bafikan VekHi Av, 
OUven Özata tamfmdan kmandl, 

masIßI prolesto ediyor, gözahmdakilerin 
serbest blrakllmasmJ istiyoruz." 

YNK:'le~~~~~~d~a~ 
sonra OU

ney'de kontrolU eie g~iren KOP, 
parlamentoyu loplayarak yeni bir yö
netim olu~lurdu . 

KDP'ye yakm kaynnklardan edi
nHen bilgilere gire: parlamento 80 
üye ile 9ah~mnlanm sUrdürüyor, Par
lamento toplantl lanna katllanlann 
50'sinin KDP'li, ITsinin YNK'Ji, 
5'inin Suryani digerlcrinin de ba
glmslz milielVekilleri olduklan helir
tiliyor. 

Bu arada yeni bir hUkümet listesi
nin o lu~turuldugu ve Dr. Roj ~aweys 
ba§kan llgmdaki Bakanlar Kunl
lu'nun parlamentodan güvenoyu al
dlgl beliniliyor. Parlamento ve yerel 
hükümeün iWah~malanm Hewler'de 
sürdUrecegi de ahnan haberler ant
smda. 

Yeni knbinede ,ogu bakanllklar 
ivin isimler belirlenmi~ olmnSllla 
mgmen Kimi bakanhklann da kon
tenjnn olarak aynldtklan ve ulamala
nn daha sonra yapllaca~J ögrenildi. 
Bakanlar Kurulu'nda KDP'liIerin 
yamslm, Ki.irdistan KomUni~1 Parti 'Ii 
ve islami Hareket"len isimlere oe 
rasUamyor. Aynca Asuri ve Türk
menler'e de bakanhklar aynlml~ du
rumda. 

Siyasi gözlemciler YNK'nin bu 

Cengiz OEM iR 

n u bölUmle birlikte, 67 milim!-D', . . I.-( ... , ... .,.,,~ ' .",-,,,\!,,,iM,,,, 
, I, ennmtaqt't apYJIl yap.tl);W11Z 

gör.ü~melerl-.. \:e.. ,nn,\,a.\ll1llllrWI ,ya
Ylmlayacaglz. Bu aYlda, 67 miting' 
lerinin kimilerinin dUzenleyicisi. 
konu~mac l sl ve kaulLmclsl Kemal 
BlIrkay iJe yaptlglmlz görü~meyi 
sunuyoruz. 

o Dogu miting!cri hangi ihti· 
ya~ lan dogdu? 

• Dog;u mitingleri, KUrt ulusa! 
hareketinin belli bir geJi~me a~a
masmda pnaya 91kan kitle hareket
leridir. 1967 Ylhnda yer ahm bu rni
ting türü gÖsleriler. Kuzey KUrdis
tan bakimrndan -siyasi pani tOp
lantllan dl~mda- bildigim kadany
la ilktir. 

Bilindigi gibi, Cumhuriyel dö, 
nemi nde Kuzey Kürdistan'daki 
ayakl anmalann sonullCusu 1937-
38'dek i Dersim ayaklanmasJydl. 
Bu ayaklanmamn basunlmasmdan 
sonra uzun ylllar nisbi bir sessizlik 
dönemi ya$andl. 1950'li YJllann 
sonlanndan itibaren, Kün aydrnlarl 
arasrnda siyasal ve kUlllirel planda 
bir harekelliiik ba~ladl. 1960'11 YII
lann b~lannda Türkiye 'de sol ha
reket alak yapl!; yaym plamnda ki
mi labular kmldl, Sosyalisl KUltür 
Demegi ve Tip kuruldu, Türki
ye'dc fi kir ortaml cankmdl. Aym 
Ylliarda KUn sorunu da ba~m yaym 
organlannda ürkek bit;imde de olsa 
tart l ~Ilmaya ba§ladl ve Ktinler de 
Deng, Diele Flral ve Yeni Akl§ gi
bi kisa ömUrlü yaymlar iWlkardt!ar. 

Bu can lam~a polisin ve trk91-~o
yen ~evrelerin tepkisi e~lik elli, 
Daha 1959'da 49'lar olaYI yapndl, 
1963'te ve 1966'da ba~ka tutukla
malar oldll, yaym organ!nn ise ka
pau ldl. Aynca Ötükcn gibi Irkt;1 
yaymlarda Kürtlere yönelik tehdit
ler ve sadlfl lar yer ald!. i~te Dogu 
mitingleri, Ölüken'de (flkan yazlla
ra bir lepki olarak ba~lad1. 

o Uu millngler in amael ney
di ? 

• Öli.iken'in KUrtleri horJaYlcl 
ve tehdit dolu yayml ashnda bir ba, 
hane, bir klVllclffi oldu. Gef(fekle 
ise bu mitingler KUn loplumundaki 
uyal1l~m, baskllarn kar~ 1 tcpkinin 
ve hak isleminin bir dl~avurumuy
d". 

o Oogu mitingleri, ayrt ör 
gütlenmeyi getirme anlammda 
bir ba~lang\(; mlydl? 

• HaYlf, bu mitinglcrin ayn ör
gÜI !enmeyi ba~latugl söylenemez. 
r.;UnkU daha 1965 Ylhnda zalen ay
n bir politik örgUt, KUrdistan Oe
f!lokrat Partisi kuruJmu~tu. Kürt 
sosyalislleri ise 0 dönem Tlp it;in
de örgütlilydüler ve bunu miling
ierden sonTa da sürdürdUler. 

o Mitingler hangi organizas· 
yonlar larafmda n duzenlendi? 

• Mitingler örgütlü bir gUcün 
karanyla, planh biiWimde ba~lama-

hükUmelin olorilesini lammayacugi 
görü~Unde bjrl~iyorlar, Ynk'li 01-
duklan ve parlamenlo 9ah~malanna 
katlldlklan iddia edilen 17 milJelve
ki linin kimJerolduklan ve parlamen
to iWah~malarllla hangi ko§u lJarda ka
uldlklan isc bilinmiyor. 

Güven oylamasma kimlerin kaul· 
dl~l ve hUkümetin ka~ oyla gUven 
oyu aldlgl konusunda n::t bitgiler 
edinilemezken, KDP lideri Mesut 
Barzanj'nin kabine dl~Lnda kalmaYJ 
tercih elmesi de dikkat t;ekici bu!u
nuyor. 

Yerel hükümetin bakanlar kurulu 
listesi 

1- Dr. Roj ~aweys, Ba~bakan 
2- Net;irvan Banani, Ba~bakan 

YarduncJsl 

"' 

3- Fadll Mir.mi, 19i~leri Bakam 
4- Örner Osman, Pe~merge Bakam 
5- Dr. Certis Uasan, Egilim Baka-

6- Felekeddin Vahei. Kültür Ba
kllm 

7· ~ewket ~eh Yezdin. Mahye 
Bakam 

8· Abdullah Gani Taka, Devlel 
Bakam (lslami Hareket) 

9, Kemal ~akir, Saghk Bakam 
(Komünisl Pani) 

10· Dr, idris Hadi. Sanayi Bakam 
11 , Hüseyin Sincari, ~ehircilik 

Bakam (baglmsa) 

Barzani, ~imdilik resmi görev üstlenmedi. 

12- Yonadim Yousif Kena, Yol ve 
Köpril i~lcri Bnkam (Asuri Hareketi) 

13- Mamun Briefkani, Yeniden 
inp Bakam 

14· Muhammed Nuri Ahmed, Ta
nm Bakam (islami Hareket) 

15, Muhammed Sh. Kawa, Din 
ve islam i ~ leri Bakanl 

16- Hadi Ali. Devlel Bakam 
17- Insani Yardlm Bakanl (HcnUz 

bclinlenmedi) 
18- Adulct Bakanl (Türkmcnler i9in 

aynldl) 
19- Posta ve ileti~im Bakant:(Türk

menler ir;in aynldJ) 
(HABER MEAKEZi) 

HADEP Gene! Ba~kan Vekili GUven 
Özata, yapugl basm alilklamasmda " i ~l e, 
nen bir aYlp. yine bl4ka bir aYlpla örtUl
meye ~ah~llmaktadl r" dedi. 

"Olaylar tUrn aiW lkhgl i!e Ortada iken 
bu insanhk dl~ l uygulamalan ve kamu, 
oyunu yanh~ yönlendi1TI1e r;abalanm pro· 
testo elmek parti olarak en dogal haklel
mluilr" diyen Özata, bunun iiW in partisi
nin Istanbul il örgUtUyle birlikte Mezo
potamya KtiltUr Merkezi. KUlt EnsIiIÜSU, 
Tutuklu Aileleri Yardlmll4ma Demegi ve 
Welat gazelesinin Taksim Meydam 'nda 
yapmak istedigi basm alilklamasmm bir 
saldlTl ile sabote edildigini anJmsatu ve 
70'e yakm ki~i gözaltma ahndJglßl, bu 
arada polisin kUI}unll ile yaralananlar 01-
dugunu beHrtli. Özata'mn apklamasmda 
daha sonra ~u göril ~lere yer verildi : 

"'Engellerne iWabalanyla, i~l enen bir 
aYlp yine ba~ka bir nYlpla örtülmeye iWah
~Jlmakladlf. Basm, yine r;atpltma te l~ l 
ile basm apklamasl olaYlm 'molOloflu 
saldln ' olarak niteleyerek aktannaktadu, 
He~yden öllce iyi bilinmelidir ki HA, 
DEP'in böyle bir !am yoklur, hilibir za
man da olmaml~ur.Basm nlilklamasma 
k~I engellerne iWabalanm ve hukuksal 
bir hakJon kullanllmasmm provoke edite
rek bo~a ~Ikart l lmaya r;ah~ L1maslm aynca 
70'e yakm insanm hakslz gözahma ahn-

Gözaltmda dayak ve hakarel 

Tarksim 'de yapllmak istenen basm 
a91klamasmda polisin saldmsl sonucu 
gözaltma ahnanlardan 34 ki~i serbest bl' 
raklhrken, kimi HADEP il ve Hr;e yöneli, 
eileri ise ahkonuldu. Blrnktldlktan sonra 
HADEP il binasmda bir 81i lklama yapan 
gözatmdakHer, lutulduklan 4 gün boyun, 
ca dayak ve hakaretlere maruz kaldtklan
m a~lklnd l l ar. Gözahma ahnanlar adma 
konll~an HADEP il yönelicisi Ferhat Ye
gin, nma91armm son günlerde Diyarba
klr 'da meydana gelen katl iamla ilgili par
ti ve demokratik kurumlar olarak lavlrla
nm onaya koymak oldugunu söyleyerek. 
konllYu medyanm prpltugml belinli. 
Oözaltmdayken polisin lavnm protesto 
elmek i9in 48 saat boyunca aiW lik grevi 
yaptlklanm söyleyen Yegin, polisin ana
lara k~1 takmdlgi saldlrgan tnvn da kl
nadl, Yegin ~öyle konu~tu: '"70 Yl4mdaki 
analanmlZ, babalanmlz fec i ~kilde lar
laklanarak gözalnna ahndllar. Gözalun
dayken analanmlzm ba~örtUieri 'kendile, 
rini bogabilirler' bahanesiyle ahnd!. Ana
lanmlz dahil, hepimiz molotof atmakla 
sUlilandlk." Yegin, basm aiWlklamasl ena
SLnda molOlof atanlann partileriyle hi9 bir 
ilgisi olmadlgl da sözlerine ekledi. 

Öte yandan gözalt ma al manlardan 
HADEP 11 Sekreteri Cemal CO~kUll, il 
yönetieisi Ay~ Karadag, GUngören illie 
yöneticisi Hasan HUseyin TUrk, Mithat 
Karakaya, Osman Lar;in ve Erdal YII· 
maz'm haien Terörle Mücadele ~ube
si'nde lutuldugu ögrenildi. 

Tanlklar '67 mitinglerini anlatlyor 
'Dogu mitingleri' olarak bilinen eylemliliklerine ~e§itli düzeylerde kaulrru§ taruklann anIatun
lanru sunmaya ba§hyoruz. Bu bölümde Kemal Burkay'la yaptlglffi1Z görü§meyi yayunhyoruz 

Mitinglerin kimilerinin dlizenleyicileri araslnda da yer alan Kemal Burkay, 0 dönemi anlattl. 

dl. Ba~lan21t; kendi ligindendi, Bu 
milingere.o zaman Kün ulusal ha
reketinde var olan ve "milliyet~i
ler" ve "'sosynlisllcr" diye nilele
nen iki kesim de ka\l ldl ve dUzen
lenmcsinde rol oynadllar. BlInlar
dan "milliyet9iler" diye nitelenen 
kesim. daha t;Ok KDP üyeleri ve 
yanda~larl ydl. Sosyalisller ise Tip 
i9indcki Kürt soJculanyd!. 

ilk mit ing Diyarbaklr'da yapII
dl. Bunu slfayla Silvan, Balman ve 
Agn Milingleri izledi. Son olarak 
Ankara'da da bir miling yapl ldl. 
Bunlann bazllanna, ömegin SiI· 
van, Tunceli ve Agn'dakine Tip 
üyesi sosyalistlcrin öncü!Uk etmi§ 
olmasma ragmen. Ti P'in merkezi 
veya böIgescI planda höyle bir ka
ran yokw. TlP bu mitinglere mer
kezi planda aC;lk bir deslek vemle
di, ama ka~1 da 9,kmadl. 

o Sil. hangi il veya iI \;e llerdc
ki l\Iitinglere kallldml1.; izlenim
lerinizi aktanr I\1I51",Z? 

• Ben Diyarbaklr, Siverek ve 
Agrt 'dakine kailldim. Tunceli'de
kinin ise düzenlcnmesine öncü!Uk 
etlim. Siverek, Agn ve Tunceli mi· 
tingJerinde bircr konu~ma da yap, 
um. En büyük mil ing Diyarba, 
",r'da olandl. Ama ölckiler de kil
lesel ve co~ku luydular. Örnegin 
Tunceli mitingi bu kU9Uk ilde yapl
lan ilk mitingdi. Orada miting ne
dcniyle daglllian bildiri de ilkti. 
Böyle ~yler kitleler ar.lSlIlda dev
lele bir kafa tUlma, SU9, hatla balj
kaldm gibi algllllmyordu, Polis ve 
hölgedeki i~b i rlik9i unsurlar, bu 
eylemJeri engellcmek i(fin büyük 
iWuba göslerdiler, ama ba~ramadl

lar. Böylece milingler kitleleri ya
sal gösleri yapmaya, bildiri daglt
maya ve benzer yasal haklan kul, 
lanmaya da bir öl9üde ah~urdl. 

Aynca bll mitinglcrin her biri il 
ge~evesini a~Ip böIge düzeyinde 
eylemlere dönU~IU. Ömegin biz 
Tunceli'den bir otobüs dolusu in
sania Agn mitingine katlidlk. Bu-

nun gibi TlInccli mitinginc de Sil
van. Diyarbaklr, Siverek, Elazlg ve 
öteki yerlerden OIobüsler dolusu 
insan kauldl. Bunlar dar böige ve il 
Sllllrlanm a§an ulusal c;apla eylem
lerdi. 

o 8u milinglerin 0 dänemde 
ki siyasal sür~ üzerindeki etkiJe
r i nasll oldu? 

• Bu milingler gerek Kürdis
tan'da gerek TUrk kamuoyunda 
önemli bir yankl yapu. Ulusal co~
ku ve bilincin ki lleier lIrasmda ya
ytlmasl. KUrt ulusaJ harekelinin ör
gütlenmesinin hlz kazanmasl bakl
mmdan da bUyUk yararlan oldu. 
Ylilann korkusu ve sessizligi km 1-
d •. 

o Mitingler sonraSI süredn 
degerlendirmes ini yapar n1lSl
ßl1.? 

• Bu eylemler Kuzey Kürdis
lan'da hern Kilrt uiusal harekclinin 
hem de sosyalisl hareketin kabar
masma yol 11911. Sömürgeci rejim 
ve tulUCU gÜ9ler, iktidardaki Adalel 
Partisi'nin öncü!UgUnde bu miting' 
ler'n etkisini kl1TI1ak ir;in kar~l mi
lingler dUzenled iler. Bu kervana 
kaulanlann i9inde Kinyas Kanal 
ve Necmettin Cevheri gibi Kün 
agalarl ve a§iret reisleri de vardl. 
Bu ekip Tunccli'ye de gelip bir mi
ling dilzenledi. Ama bizilllki nin 
bc~te biri kadar bile Idtle toplaya. 
madllar. Kaldlp protesto euik. Mi· 
lingin daha ba~mda ummadlklan 
bir lepkiyle k~ll%lp )'uhalanmca, 
paydos edip gilliler. 

Sömürgeci rcjim, yasal bit;imde 
geli~en bu kit lcsel uyant§1 ve örgUI
lenmeyi bastlmlak i(fin aym Ylllar
da, eski baskl ~arkma ek olarak Xe
ni yol ve yöntemlere yöncldi. Or
negin bu amat;la egiuigi komando 
birliklerini KUrdistan'a sevk eHi ve 
sözde silah ve su91u arama bahane, 
siyle komando baskllan11l b~lattl . 

Daha sonm isc 12 Mart darbesi 
geldi. (SÜRECEK) 

Tarihte iz blrakan 7 miting 
1967 ydmm iklncl yarlSI, yedl mi

tinge sahne oldu. Bu mitingJer ve katl
ItmCllarla ilgili bilgi, özefle ,t)yle: 

I-Silvan ~itingl (13. 8.1967) 
l'ertip komitesi: Mehdi Zana, Ni

yazi Tatltct,ismet Özcan. 2000 ki$lnln 
katlldlgJ mitingin bazi kon~macdan: 
T, Ziya Ekind, Sait EI~I, Edlp Kara
han, Mehdi Zana, M, AU Aslan, Nlhat 
Sargm, Mehmet Can, Bu mltlngte 
toplam 20 k~i konu,ma yapll. 

2-Diyarbakl" Mllingl (3. 9, 1~ 
Terlip komitesi: Necip Bapk, M, 

1}erif Issl, Talat inan~, Mustala Kara
cadag, Vak~lk 3500 kiiflnin kahldlgl 
bu mitingte T, Ziya Ekind, Salt EI~i, 
Edip Karahan, Kemal Burkay, Nev
zat Nas gibi lsimler kon~ma yapti. 
Bu mitlngte de toplam 20 kOßll§ßl8CI 
vardl, 

3-Slve~k MilinRI (24. 9. 1967) 
Tertip komitesi: Mustafa ~ünek

li , Hamza Kaynak, Cemal Karahan. 
1500 ki~inin kattidlKI mitingte T. Zlya 
Ekind, Sah EI\;I, Abdülkadir Kara
agagil, idrls Aflkan, Kernal Burkay. 
islam Az.i:wglu, Behlce Boran, Nevzal 
Sagnl~, Hikmet Buluttekin ve Ahmet 
Kotan konuiftu, Toplam konUifD18Ci 
saYIsl16 idi, 

4--8atman Milinal (8. 10. 1967) 
Terlip komitesi: A. Kerim Ceylan, 

ibrahim Ramanlt, Haydar AzizoAlu, 
ihsan Ekind, Sabrl Vddl1. Mltlnge 
yakl",.k olarak 2000-2500 arasmda 
ki,1 kahldl, 21 k~lnin kon~ma yaptl
CI milingln bazI hatlpleri ~!,lardl: T. 
Ziya Ekind, Davut Ozkan, Idris Ar.· 
kan, Cemil Aygün, Veysl Baykara, Ne
bil Oklay, Behice Boran, M, Siralj 
Bilgin, 

5- Thnceli (Dersiml.Mitigi 
(15. 10. 1967) 

Tertip komitesi: Kemal Burkay, 
Kaiman YÜksel, Hasan Aydln, 1500 
ki~inin kattldlgl mitingte T, Zly. 
Ekind, Kahraman At~, imail Kes
kin. Kemal Burkay, Kaiman Yükel, 
Ecdel Clneli gibi iJmlerin de aralartn
da bulundugu toplam 12 kql konu,
mll yap!I, 

6-Agfl Mitingi (22, 10. 1967) 

Milingln tanlDml~ konuifmacllarl 
arasmda T. Zlya Ekind, M. All Aybar. 
bmail Kesken. Torgay budak, Ahmet 
Aras, Nacl Kutlay, Kernal Burkay ve 
Behke Boran vardl, 

7-Ankara M·tingi (18, 11. 1%7) 
13 klPnln konuifma yapbgl miting

te M. Slr~ Bllgln, Nevr.at Nas. Mah
mut Esat Aslan, Nezir ~emikanh ve 
TatUr Klzdkaya'ntn konu~malarl ilgi 
I"kmljti. 

Mitinglerde ahlaD baZI 
sloganlar ve t~man pankartlar 

Sözü edilen yedi mitingin hemen 
hemen tümünde ~ sloganlar ve pan
kartlar göze ~arplyordll: 

• Jandarrna degil, ögretmen 
istlyoruz, 

• Karakol degll, okullstiyoruz, 
• Ball'ya fabrika, yol; 

Dotu'yajandarma, karakol! 
• Fqizme ve emperyalizme kar~1 

sav"",n bütün halklar ve bötün 
ylill sav~!larla beraberiz. 

• Amaclmlz kardqlik, qltlik ve 
rnutlulugu getirmektir, 

• Vqamak hürriyeti, insanltk hür 
riyeti, okuma hürriyeti lstiyoruz, 

• DiP\"fk degil, uzman el isteriz, 
• Dotu-BatJ yoktur diye 

uyutulduk, 
• Dotu sürgünlerin yatagl 

detßdlr, 
• MUli gellr: Manisa= 2350 TL. 

AV-= S(H)TL 

Kontra miting 
Yapllan bu mitinglere kar~lhk 12, 

11.1967 aünü Erzurum'da "Anadolu 
$ahlanlif Milingi" adl alttnda Türk 
.rk~1 ve r",istleri tarafmdan bir mi
ling düzenlendi. Esnanar Dernegi, 
Komünizme Kaf1l Mücadele Dernegi 
ve Milllyet~1 {}gretmenler Birligi'nin 
organlu eltJil mitingte dailtllan bil
diride "'her Re ama~la olursa olsun ül
keyl bölecek zlhneyetln kar~Iifinda 

oIacaglz" deniyordu, Sloganlart ise 
''Gltmeden din iman, mahvolmadan 
vatan, davran!" ~klindeydi. 

'67 mmng~r1nlnln I~ Onemillsml: SaIt ~ VI Edlp Karahan 
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K ürdistan ulusal kurtulu~ mücadelesinin 
geli~mesi ka~lsmda ~aresiz kalan sömür
geci güc;ler her defasmda yeni bir oyun 

tezgahllyorlar. 
Güney Kürdistan'daki en son geli~meler 

TC'yi bir kez daha yeni senaryolar üretmek zo
runda blraktl. 

H iC; bir inandmcdlg. o lmayan bu senaryonun 
yaplmClSI ancak TC olabilir. Zira dunyanm hiC; 
biT ülkesi inamrtlhgml bu denli yitirmek iste
mez. 

Yll lardlT Güney Kürdistan'da kendilerine ait 
biT yönetim olu~turmak ic;in mücadele eden ve 
örgütlü olan Kürt harkmm tarihsel flrsatlardan 

sonra, kendi top
raklarmda ege
men oJmaya ba~-

TC, Efit 
Haklar ve 
Türkmenler 

B. AZAD 

lamas., TC tara
fmdan Nbo~luk" 
otarak nitelendiri
liyor. 
TC'nin y6netim 
bo~lugu bulundu-
gunu iddia ettigi 
Güney Kürdis· 
tan'l yönetme ar-
zusunu uluslara

rasl denge elvermedigi ic;in kendisi bunu direkt 
olarak gerc;ekJe~t i remiyor. Ind irekt bir anlaYI~la 
Güney Kürdistan'a hükmetmek isteyen TC, bo~
lugun alternatiii olarak Türkmenleri görüyor. 

TCn in rakamml abarttlgl Türkmenler, 
G.Kürdislan ve Irak'm tamammda dörtyüz bin i
la be~yüz bin arasmda bir yogunluga sahiptir
le r. Ka ldl ki bu Türkmenlerin Saddam ve TC'nin 
ajan hgl d l~mda bir örgütlenmeleri sözkonusu 
degildir, 

Bugüne kadar pratik anlamda hi<; bir hak ta
lebinde bulunmayan Türktnenlerin hamiligine 
20. yüzyllm sonlarmda TC'ni n soyunmasl elbet
leki anlamlldlr. 

TCnin Türkmenlerin hamil i~ine soyunmasl
m irdelemekte yarar vardlr. 

Türkmenlerin Saddam rejimi tarafmdan ezil
d igini iddia eden TC, Saddam rejiminin Güney 
Kürd istan ve Irak'm tamammda hüküm sürdügü 
dönemde neden bu Türkmen karde~lerinin hak
rannt lalep etmiyordu? 

Ar damarJan \atlaml~ TC yöneticileri bir an
da kraldan c;ok kralo kesilerek ABO ile birlikte 
Saddam'a kar~1 cephe allrken geldigimiz a~a
mada da Saddam'l "Irak'm bütünlügO"nDn le
minatl olarak görüyorlar. (aglmlzda devlet 01-
mamn ve yönetmenin bir bedel i vardlr, Bu be
deller ödenmeden ne devlel olunur ne de yö
netme hakkt eide edilebilir. 

Bu belirlemeyi TC'nin 20. yüzYllda ke~fettigi 
Güney Kürdistanlt Türkmenlere indirgedigimiz 
zaman, ters orantt lt bir durum arzediyor. 

Güney Kürdistan'lt Türkmenler kendilerinin 
ya~dtgt cografyanm dogal varhklanna dahi 
zulmeden Baas diktatörlügüne kar~l verdikleri 
hangi milcadelenin kär~Ihgmda hükUmranhk 
ta lebinde bu lu nabil irler? EJbette bulun<lmazlar, 
zira bu bedeJi ödem i~ degiller. Kaldl ki Türk
menlerin kendi iradeleri He böyle bir talepleri 
de sözkonusu degildir. 

Güney Kürdistan'da ya~ayan Türkmenler 
adma hareket eUiklerini iddia eden örgü!lenme
le r ya Saddam ya da TCnin ajan örgütlenmele
ridir. 

TC kendi kuklasl olan bu aian Türkmen ör
gütlenmeler vasltaslyla G,Kürdislan'da söz sahi
bi o lmak istiyor. TC K.Kürdistan'daki korucu 
Kü rt lerin i~ l evini G .Kürdistan'da da ajan Türk
men örgüt lenmes ine hava le etmek istiyor. 
Türkmen!er i~in Ne~il haklar" dayatmasmda bu
lunan TC bir kez daha kendi ikiyüzWlügünü 
gözler önüne sergi liyor, 

Bir avuc; ajan Türkmen örgütlenmesi ic;in 
Ne~ i t haklar" ta !ebinde bulunan TC neden 
K,Kürdistan ve Türkiye'de ya~lyan 20 milyon
dan faz la Kürdün Türklerle ~it haklara sahip 01-
masml saä1am1Yor. 

E~i t haklar bir yana Kürtlerin varllgml dahi 
kabul etmeyen-TC, Kürt halkmm laleplerini bas
tlrmak i\in ydlardlr Kü rtle re ka r~ ! hac;11 seferleri 
ilan etmi~ti r. 

Kendi ülkesinde ve K.Kürdistan'daki halklara 
d iktatörWgü reva gören TC, KOP'den sözüm 
ona demokratik taiepIerde bulunuyor, 

Mafya la~an TC yönetimi kendi smlrlan dl~m
daki güc;le re ka r~ l koydugu dayatmaCt mantl!1l
nt kendi ülkesinde gef~ek l e~ti rmek le mükellef
lir. 

TC'nin bu talebinde haklt o labilmesi i~in 
K.Kürd istan'daki sava~a son vererek Kürt halkl
nm devlet olma hakkl dahil tüm taleplerini ka
buJ etmekten ge~er, 

A N M A 

15 Ekirn 1985 tarihinde 
yitirdigirniz yolda§lrnlzl, 
artan özlernimizle anIyor, 

anIS' önünde sayglyla 
egiliyoruz. 

PYSK Batman 
taraftar/an 
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Rusya: 
Lebed azarlandl 
Rusya 'nm güvenlik §efi Lebcd. güvenlik 
sorunlanyla i1gili loplaß!!ya katJ lmadl. 
Yeltsin Lebed'j diger güvenlik sorumlu
Janyla artak ~ah~maya yagmlll§tl. 
Lcbed'in yardiffiC1Sl. Lebed'in c;e~en lider 
ile imzaladlgl anJa§malann tamamlanmasl 
iyin loplanuya kaulmadlgml ao;lkladl. 
General Lebed'in yoklugunda Balibakan 
Viktor C;crnomid'in ba§kanhgmda 
toplanan Savunma Kurulu Lebed'j 
hükümeti eJe§tirmesinden sonra gür;!ü bir 
§ekilde azarladL Rusya Güvenl ik Konseyi, 
ordunun daha fazla ödenek iryin talep elligi 
paraya kaynak bulmalannm zor oldugunu 
apkladl. Kamu harcamalanndan klsma 
lalcbinin de zar olaeagl aYlkland1. 

Fransa: 
Juppe hedefte 
Alain Juppe 'nin ofisinin bombaianmasl 0-
layml Korsikah baglffislzhkyllM üstlendi. 
Korsika Ulusal Kurtulu~ Ccpnesi (FLNC) 
"Tarinsel Kanat", yaptlgl a~tldamada 
yaralama ve ölümün olmadlgl bombalarna 
eylernini kendilerinin ge~ekJe§tirdigini 
belinti. Siyasal gözlemciler FLNC ile 
nükümet arastnda süren gizli görü§rneleri 
kestiren Alain Juppe'nin özel olarak nedef 
ahndlgtnl bildiriyorlar. Bu arada Alain 
Juppe'nin patlamadan saatleree önee ofisi
ni lerkeuigi apklandl. 

Bahreyn: 
Katar suc;landl 
Banreyn hükümeli DI~i§leri Bakam, 
Londra'da yaymlanan EI Hayat gazelesine 
verdigi deme~te Katar'm Bahreyn'daki 
Sünni nükümete kar§1 ~ii muhalefeti 
destekledigini, ulusal lelevizyonlarmda ~ii 
propagandasl yaptlgmt ve Bahreyn'daki 
~ii muhalefete parasal yardlm yaptlklanm 
iddia etti. 

Bosna Hersek: 
Parlamentoda 
boy kot 
Bo§nak ve Htrvat parlamenterler yeni par
lamentoyu Slrp boykotuna rgmen a~tllar. 
Sup politikaCllar Bosna devleti üzerine 
yemin etmeyi reddettikleri i~in boykot 
karan alml~lardl. Uluslararasl aracllann üor 
ba§kanh sistem iorin se~ilmi§ Slrp lider 
Krojnisk'yi ve on Sirp parlamenteri parla
mento aorl11§ma katllmak iorin yürüllükleri 
ikna ~abalan da ba§anslzhkla sonu~landl. 

Yeni Zelanda: 
Maoriler kazandl 
ISO Yll önce ilk ingiliz sömürgecileri a
daya ~ lk tlklannda dü§ük fiyatla salm 
alman Maori klanma ait topraklann tazmi
natl ile ilgili süren dava sonuorlandl. Yeni 
Zelanda hükümeti be§ YII süren görü§mel
erden sonra Ngani Tahu klamnm güneyde 
yerle~ik olmasma karar verdi. Hükümet k
landan resmi olarak özür dileyeeek ve 77 
milyon pound tazminat ödeyeeek. Yeni 
Zelanda hilkümeti, bu adlml genel se~im
lerden sekiz gün önee atmasmm politik 01-
madlgml da ileri sürdil. Oysa siyasal gö
zlemeiler Yeni Zelanda hükümetinin 
s~imlerde avamaj saglamak i~in 
gÖTÜ§meleri sonu9landlrdlgml ifade 
ediyorlar. 

Burma: 
Muhalefet zorda 
Bunna hükümeti, muhalefet !ideri Sean 
Suu Kyi'nin talebi ilzerine Kyi'nin evinin 
etrafmdaki ablukayt ve kontrol noktalanlll 
kaldlrdl. Hük(1met kuvvetleri, Kyi'nin es
kiden oldugu gibi sadece naftahk rutin 
8.örü~melerde bulunabileeegini aorlkladl. 
OIe yandan tutuklanan 100 munaliften 
63'U de serbesl blfaklldl. Muhalefet lider
lerini hukuku 9ignemek ve hükümete kar§l 
gelmeyi tahrik etmekle suorlayan hükümet, 
Kyi'yi göz hapsinde lutlUgu gibi, muhale
fetliderlerinin Kyi'nin evinde toplanh 
yapma kararlanndan sonra Kyi'nin evinin 
~evresindeki kontrol noktalan ve polis 
saytSlIll da artllnm§tl. 

Kambo9ya: 
Gerilla, orduda 
Yüzleree KIZII Kmer'in Kamb09ya or
dusuna kailima karan aldlgl aorlklandt. 
Hükümel yetkilileri, sava~1 blrakan en az 
be§ bölük gerillanm gegen aylarda silahh 
müeadeleden vazge~en ve yasal-politik 
alam savunan Leng Sary taraflarlan 
oldugunu bildirdi. 

•• 

• • 
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iSTE 'MODERN' 
ZAMANLAR! 

VaslfslZ i~c;:i ve 
i~sizlerin kobay 
olarak kulIamid,!;, 
sektörlerde neler 
denenmiyor ki: 
AIDS'in tedavisi 
ic;:in yeni geli~tirilen 
i1ac;lardan, kedilerin 
ka~mmasl ic;in 
kullanllacagl 
dü~ünülen 
merhemlere kadar 
bir dizi nesne. 

ABD' ~e 1 SIZ er ........... 0 

o ara ............ 
A merika Birle~ik Devletle

ri'nde artan i§sizlikle birlik
te i la~ ~irketleri, kozmetik 

sanayi ve hayvan saghgt ile ilgili 
seklörler insanlarl daha fazla oranda 
kobay olarak kullamyor. 

Herald International Tribune ga
zetesinin yaptlgl bir ara§llrmaya gö
re ABD'de insanlann kobay olarak 
kullanllmalan bir önceki Ylla oranla 
% 27 artml§ durumda, 

Vaslfslz i§oyi ve i~sizlerin kobay 
olarak kullamldlgl sektörlerde neler 
denenmiyor ki: AlDS' in tedavisi 
i~in yeni geJi~tirilen i1a9lardan, ke
dilerin k<l§mmasl i9in kullamlacagl 
dü~ünülen mernemlere kadar bir di-

• 

zi nesne. 
Sadeee gegen YII 3000 yeni ko

bay test merkezinin a~tldlgl 

ABO'de, bu merkezlerin test yap
mak iorin saghkh insan aradlklan 
belirtiliyor. 

WaJter Reed isimli ünlü silanh 
kuvvetler bakterilog bu i§i ilk ba~la
tanlardan. Waller Rced, gazcte ilan
lan He sanhk mikrobu oyah~malan 
i9in gönüllü aramaya ba~laml§tl. 

Sanhk mikrobu ile ilgili ph~mala
nnda yer alacak kobaylara yeni yüz
Yllm ba§mda altmdan yapllml~ 100 
dolar teklif ediyordu. TabU eger ko
bay yeni yüzytla yeti§mezse 100 do
lar da geride kalan miras91lanna ve-

•• 

Ingilte.re' de 
skandallar 
d · · · Parlamentoda rüt~vetten lobi 

1 Z 1 S 1 faaliyetlerine kadar bir dizi 
yolsuzluk gündeme geldi. 

lONDRA· ingiltere 'de yeni bir se~im 
dönemine girilirken yeni skandallar, 
yeni bombalar patlamaya ba§ladl. in
giliz parlamentosunun ünlü soru 50r
ma oturumlannm (Question Time) 
birinde iki milletvekilinin para kar~l
hgl soru sordugu onaya ~lkmea, rüt~
vetten lobi faaliyetlerine kadar bir di
zi yolsuzluk gündeme geldi. 

Ge~en sene parlamemoda soru 
sonna ka~lhgmda IOOO'er sterlin 
alan iki millelvekilinin (biri olay du
yuldugunda istifa etmi§) parlamenlo
daki konumlan sorgulanlyor. 

Parlamentonun mil letvekillerini 
sorgulayan komisyonundaki Muha
fazakar ~ogunluk, milletvekillerinin 
sorgusunu derinle~tinneyi red elligi 
ve komisyondaki l~i Parti'li millet
vekillerinin de istifa etikleri a~ lklan
dt. Tüm bunlann kamuoyuna yanSl
masl sonueunda konu gündemle~ti ve 
gerisi ~orap sökügü gibi onaya ~lku: 
Ara§tlnnalar, aslmda milletvekilleri
nin bir~ok §irket ve kurumdan para 
aJarak ph~llklarml onaya koyuyor. 
Muhafazakar Pani'li milletvekilleri
nin bu paralan üeret ve hediye olarak 
yorumlamalarma kar§lhk IWi Parti'li 
miletvekilleri olaYt rü~vet olarak ad
landmyorlar. 

lngiltere'nin yeni bir seoyim döne
mine ginnesi; irlanda, isoyya sorun
lannm gündemle§melerini dayallr
ken, bu yeni skandal lngiliz medya
smda "temiz eller operasyonu" ~agTl 
lanna dönü§tü. 

Son olaylar kamuoyu yoklamala
nna göre i§~i Panisi'nin oy yilzdesi
ni daha da anllrmasma yol a911. 

Olaym diger ilgin~ yanl, partilere 
oy veren ingilizler'in olaylarl deger
lendirirken parti!erine göre olu§lUr
duklarl mamalilenin de a~lga ~tk.ma
SI. Ömegin, bir kamuoyu ara!jtlrma
stnda lngiliz milletvekili Neil Hamil
ton 'un (para k~lhgmda Question 
Time'de soru soran) iSlif etmesinin 
iSlenip iSlenmedigi soruldugunda, 
Muhafazakarlar'a oy veren se~men
lerin % 40'L haIen istifa etmesine ge
rek olmadlgtnl savunabiliyor, Ama 
bu soro tUrn se~menlere soruldugun
da oran % 22'ye dü§üyor. Yine, mil
Ictvekillerinin parlamento dl§mda 
gelirleri oimah ml sorusunaj tüm se~
menlerin % 43'ü olmamah derken, 

Muhafazakar se~menlerin % 58'i 
olmah demckte. 

Öte yandan ingiltere'deki tiearl 
§irketlerle kurutu§lann parlamentoda 
i~leri oldugunda devreye giren ve ya
sal 9ah§an loby kurulu§lan bulunu
yor. Bu loby kurulu§lanndan en ün
lüsünün kurucusu lan Greer, daha bu 
tartl§malar döneminde milletvekille
rinin yeni s~im kampanyalan i~in 
para istediklerini a~tk.ladl. 

lan Greer, son se9im döneminde 
kendi loby kurulu§unun tiearl finna
lardan Munafazakar Parti ioyin para 
lopladlguu ve Muhafazakar Parti'nin 
sC9im kampanyasllll deslekledikleri
ni. onlar i~in ~ah§tlklanm a~lkladl. 
lan Greer'in skandal yaratan sözü ise 
"millelvekiJIerini satin ahnak en ko
lay i§tir. Hem de ~ok ueuz" oldu. 

Guardian gazetesi de ge~en hafta 
eie ge~irdigi önemli belgeIer oldugu
nu, bu belgeleri kamuoyuna a~ l kla

mayaeaklanlll, aneak parlamento 
i~erisinde rü§vet yeme olaymm sanl
lalltn aksine daha büyilk ve kapsamll 
oldugunu aytklad!. Gazete, Parla
mento Ba~kam. Ba~bakan ve muha
lefet liderlerine gönderdigi meklupta 
ellerindeki belgeleri, olaYl ara§tlra
eak komisyonun kurulmaSI halinde 
venneye hazlr olduklanm a~lklad!. 

'Question Time' 
ingiliz parlamentosunun en 

önemli özelliklerinden biri Question 
Time diye tammlanan; muhalefet ile 
iktidar liderinin kar~1 ka'11ya gelip 
ülke ve uluslararasl sorunlan tartl~
llklan oturumlar. 

Question Time'da önce parlamen
terler günün önemli sorunlarl, hükü
met ~ah§malan ya da hükümetin her
hangi bir konudaki lavn veya ~ah~
masl hakkmda bilgilenmek iQin Ba~
bakan'a sorun yöneltirler. Dans son
ra munalefet lideri ve Ba~bakan kar
~Ihkh degerlendirmelerini tanl§lrlar. 
Bu arada parlamento; özellikle tüm 
ülkeyi girdabma alml ~ konularda tarn 
kapasite ~ah~lr, Parlamento salonun
daki hava senle~ir. "Yeahh" sesleri 
arasmda konu~malar sUrer. ParIa
memo Ba~kalll arada slrada, gürültü 
artllk9a "order" "order"' diyerek sa
londa sessizligi saglamaya qah~lr. 

rileeek(!) 
ABD'de ilaor §irkellerinin ara~llr

ma scrvisleri Yllda 15,8 milyar dola
n yeni ve geli§lirilmi§ ilaor ara§tlT
malarl i~in harelyorlar, Elbelle bu 
ödenegin milyonlarea dolarl her ytl 
dana da artan insan kobaylara gidi
yor. 

ilaoy §irketleri kobay olarak kul
landlk!arl insanlara saghklan i!c il
gi li sorumluluklan kobaya dcvre
den anla~malar imzalauyorlar. BazI 
durumlarda kobaylar aym ilaoy i9in 
uzun süreli aylara ya da Ylllara va
ran mukaveleler imzahyorlar. 
Kimi test ~ah§malafl kobaytn özel
likle tepki vennesi, yani allerjiye 

yakalanmasl ya da hastalanmaSI 
üzerine geli§tiriliyor. 

Kobay merkezleri reklamlarla, 
ilanlarla insanlann kobay olmalan
m da özcndiriyorlar. Bu merkezier 
ilanlarmda "toplum i9in faydah 01-
mak ister misiniz'r'; "Hem para ka
zan hem de topluma faydun dokun
sun" 9agnlanlll kullanamk insanm 
kobay olarak kullanllmasml Ille~ru
la§tlnnaya ve özendirmeye ~ah§l

yorlar. 
Elbelte kobaylann saYlsmdaki 

anl~ i§sizligin artugml ve ücretlerin 
dÜ~lÜgünü göteriyor. 

(OÜNYA HABERlERi SERViSij 

TACiKisTAN EN TEDiRGiN ÜLKE 

Talibanlar korkuttu 
OÜNYA HABERlERi SERVisi· Af
ganistan'daki karga~a Ona As
ya'YI alarma ge~irdi. Taliban
lar'm Kabil'i eie ge~innesinden 
sonra olu§an kan~lkllk eski sov
yet cumhuriyetlerini yeni bir i~ 
lehdit daigasl ile kaJ"§1 kar§lya bl
rakt!. 

Kazakistan'Jn ba~kenti Alma 
Ata'da-toplanan be§ ülkenin dev
let ba§kanlarL Afganistan'daki ~a
t1§malann kendi ülkelerine sira
yel etmesini engellerne yollarml 
tartl~tJlar. Afganislan'daki 9al1~
malartn bu be~ ülkedeki etnik so
runlan anuracagl siyasal gözlem
ciler taraftndan belirtiliyor. 

Be.§ ülke, bölgedeki geli~mele
rin Rusya'YI harekete ge9irebile
ccginden ve askeri egemenligilli 
arttlTacagtndan korkuyorlar. 

Sözkonusu ülkeIer Afganis
tan'daki tüm gil~lere "ate~kes ve 
barl§orll gÖTÜ§melere ge~llle" ~ag
nsmda bulundular, 

Kazakistan Oevlet Ba~kaJll 

Nursultan Nazarbayev, zirveden 
sonra yaptlgt a~lklumada "yetcrli 
öl~illcrde önlem almaya ~ah~tlk
laTlm, Afganistan 'daki ~atl§maJa
nn kendi ülkelerine yanslmaSI 
lehlikesinden ranalslz olduklanm 
a9lkladl." 

BöIge ülkeIerinden TUrkme
nistan, Özhekistan ve Taeikis
lan'm Afganistan 'la Slmrlan bu-

• 

Illnuyor. Aneak Klrglzlstan ve 
Kazakistan da bölgedeki istikrar
slzltktan ~ikuyet~i ülkeIer araslll
d,. 

Afganislan'daki ~all~malardan 
en fazla etkilenen lilkenin Taci
kislan oldugu söyleniyor. Tacikis
tan'da radikal islamcllarla hükü
met kuvvetleri arastnda dön YLl
dan bu yana süren ~al1§malarda 
onbinlerce sivilin ya§amtm yitir
digi bildiriliyor, 

Taeik Ahmet ~ah Mesut'un 
Talibanlar'u yardlm elligi bilini
yor. Ahmet ~ah MesUI'un Taliban 
gerillalanna iki ülke stnmndaki 
Amu Ocrya Nenri bölgesinde egi
lim olanaklarl sagladlgl belirtili
yor. Özbekistan'daki iQ siyasal 
dengeier ise isiamcl liderlerin IU
IUklanmasl ile sonu~landl. Bu ne
denle Özbckistan'da UlusaJ Gü
venlik Kurumu alanna ge9mi§ 
durumda. 

Bilindigi gibi Rusya bu be~ ül
keden geoyen tüm petrol ve dogaJ
gaz yollannt kontrolünde IUtuyor. 
Rusya'mn bu alanlann kontrolün
den qlklllalllasL iqin böige üzerin
dcki siyasal ve politik gücünü art
tlflnaya ~allpcagl ifade ediliyor. 
~u anda Taeikistan hükümctine 
dcstck vermek i~in bölgede ikili 
anla§ma yoluyla yerle~tirilmi§ 

binleree Rus askeri bulunuyor, 

Kuzey Irlanda'Yl 
IRA bombaSl sarstl 
K uzey. irl~nda'da askeri .kar.a~

gah l~eTlsmde bomba yllklli 1-
ki arabadaki bombalartn pallalll
mast sonuell 31 ki§inin yaralanma
SI olayml fRA Ustlendi. IRA'mn si
vii servisler tarafmdan bilinen ile 
ge~tigi habcrde "olayda yaralanan
lardan dolaYI üzünIÜ duyuldugu" 
belinildi, 

Sinn Fein lideri Gerry Adams 
da bombalama olaymda yaralanan 
sivillere ge~mi~ olsun dileklerini 
ilettigi mesajmda "hükümel, diger 
politikacllar ve kilise ile, ban~ sü
reeinin geli~tirilmesi i~in görü~me
leri sürdünne isteginde olduklarl
m" ifade elt!. Gerry Adams, "bir 
sUredir politik bir bo§luk yard!. 
Eger politik bo~lugu geroyek ban~ 
görü§meleri ile doldunnazsak bll 
bo~!uk, ya~adlglmlz gibi, ba~ka bi
~imde dolullrulur" dedi. 

Bu arada, bombalarm askeri ka
rargah i~erisinde patlanlmasl gü
venlik servislerini ~oke elti. Eyle
min bir diger özelligi. askeri karar
gahm birlikoyilere yakm (biri 15, di
geri 17 km) jki yer1e~im biriminin 
ortasmda olmasl. lRA'mn buralara 
kadar sokulup eylem koyabilmesi, 
birlik~ileri ürkütüyor. Birlik~i li
derlerin eylem yerine yakm bir ee
zaevinde bulunan taraftarlanm zi
yaret ettikleri slrada bombalann 
patlamasl da i1ginQ buillnuyor. 

Bu düzeyde (250 kg ile 500 kg 
araSI oldugu söyleniyor) bombala
ma Kuzey irlanda'da 94'len bu ya
na ilk defa geryekle§tiriliyor. 

Özellikle bombalamanm birlik
~ilerin bölgesinde ger~ekle~mesi 
"IRA'mn kendi tarafrarlanna ver
meil. istedigi moral dcstek" ~eklin
de yorumlandl. 

K oalisyon hükümetinin Ba~bakanl Erba
kan'tn Afrika ziyareti olayll ba~ lad L . Ön
celikle koalisyon ortaklan arastnda, Af

rika ziyaretine iIi~kin <;atlak sesler <;lkmaya 
ba~fadt. DYP'li bakanlar ve parlamenterler <;e
~itli vesilelerfe bu konudaki rahatslz lt klannl 
kamuoyuna duyurmaya <;alt~ttfar. Kimileri ise 
kol ktnltr yen i<; inde ka lt r misali sus pus bek
lemeyi yeglediler, Ama i c;i~leri Bakant Meh
met Agar ziyarete ili~kin kararnameyi imzala
madl ve imzalamayacagtn l defalarca duyurdu, 
Hatta onu Portekize göndererek yerine vekalet 
eden bakanlll imzalamast dü~ünülüyordu. Fa-

Kaddafi, 
Kral 
~Iplak 
dedi! 

M. KiPER 

kat vekalet eden ba
kan da böyle bir ka
rarnameyi imzalama
Stntn ~tk olmayacagl
JlI özellikle vurguladl. 
Anlatmak istedigim 
~u; Refa h Partisinin 
iktidan Türkiye'de ne 
mi ll iyetc;iler ne de 
"solcu" kemalistler 
taraftndan hazmedi l
memi~f herkes pusu-
da Refah Partisinin 

gaflartnt beklemekte, onu ytpratarak iktidar
dan dü~ürmenin hesabtnt yapmaktadtr. DYP 
ise koalisyon hükümetinin zaytf halkastn l 
olu~turmaktadlr. Refah' l iktidar yapmayacagl
nl sec;im kampanyaslIlda bol bol i~ leyen DYP 
ve Tansu (iller TEDA~ ve TOFA~ dosyalarlll
dan kurtulmak ic;in c;areyi Refah'la koal isyon 
ortakllgtnda buldu. Bu vaadler günlük hayattn 
hercü merci ic;inde kaybolmu~ görünselerde, 
bu DyP'nin strttnda bir kambur gibi durmakta
dtr. 

Bu kambur altillda DYP'nin günden gü ne 
<;öktügünü, eriyerek yak oldugunu gören kimi 
DyP'fjler isyan etmektedirler. DYP'nin SHP ve 
eHP dönü~tügünü DYP'n in misyonunu yitirdi
gini söylemektedirler. Daha dogrusu Devlet 
Partisi DYP'nin düzen dt~t Refahtn yedek las
tigine dönü~mesine gönülleri razt olmamakta
dtr. Esasen tüm klyametin koptugu nokta bura
sldlf. 

Sagll sollu herkes, Refahlt bir koalisyon hü
kümetinin tekerine c;omak sokmaktadtr. Hatta 
Toktamt~ Ate~ gibi ate~l i kemalistler, bir aske
ri darbenin hangi ko~ullarda kabul görebilece
ginin teorik izahattnt yapmakfa meMul. 

Erbakan'tn Afrika ziyareti esastnda Mtslr'da 
problem!i ba~ladl. Erbakan'tn MlSlr ziyaretini
nin mahiyeti ve sebebi hal a da belli degiL Bir 
devlet zayareti mi veya bir turistik gezi mi? ha
la bir ac;tkllga kavu~mu~ degi!. 5t rf bu neden
lerden öWrü de Mistr, törenler sirastnda Türk 
bayragtnl asmadl. Her ne kadar Mtslr'l! yetki
IiJ~r törenler wastnda Tiirk bayragtntn bulun
;;',a:masl Idmusunda b3,zt lg~qe~r ileri sür
düler ise de bu da-pek illalldlltc! geltiledi . An
la~tlan, Erbakan ve Refahtn bu geziye pek iyi 
haztrlanmadlklaTl, Türk dt~ politikastna Refah 
profilini yerle~tirmek ic;in ama~ ve niyetleri iyi 
tespit edilmemi~ bir gezi yapttklan ac;tga C; lktl. 

Türkiye'de bayrak krizi ftrtmasl dinmemi~
ken bu kez de Ubya devlet ba~kant Albay 
Kaddafi'nin KürtIerfe ilgili basm toplantlstnda
ki demeci Türk devlet yetkiliferini, siyasi parti
lerini ve bastntnL c;ileden c;tkarttl. 

Aslmda Kaddafi Türk Dt~ politikasl konu
sunda Refah partisinden fark lt bi~ey söyleme
mi~ti. 

Refah Partisi iktidar ortagl olduguna göre, 
Kaddafi'nin Türk d l~ pol itikasmdan beklenlile
rinin olmast, bu c;erc;evede Tü rk dl~ politikasl
nl e!e~tjrmesi mantlklt degil midir? Kaddafi, 
Refahtn vaadlerine sahip c;tkmasllll beklemek
tedir. Kaddafi'nin yapttgl ikinci ~ey KUrt soru
nuna ili~kin görü~lerini aC;lk sec;ik beyan etme
si dir. Kaddafi'nin Kürt sorunu konusunda gö
rü~ beyan etmesi niye ktyametleri koparts tn ? 

Türk devletin ve hükümetleri sadece Tü rki
ye Kürdistan'l konusunda degil, Kürdistan'tn 
dört parc;asl konusunda görü~ belirtme, her bir 
ayn parc;adaki ge l i~me iere müdahaJe etme 
hakktn! niye kendinde görüyor? 0 hakkt Türk 
hükümetlerine kim veriyor? Irak Kürdistantna 
müdahale etme, ordaki geli~mele(e yön verme 
hakktnl kimden altyor? Milli Güvenl ik Kuru
lu'nun tüm toplantlstnda Kürt sorunu konu~ul
muyor mu? Irak Kürd istan Demokratik Partisi 
Genel Ba~kant Mesud Barzani'ye neden bazt 
~eyleri dikte ettirmeye c;alt~ lyor? Kürt Federe 
Hükümetini bogmak ic;in neden Türkiye, iran, 
Suriye dl~i~leri bakanlan toplantl üstüne top
lantl düzenfiyor? 

Kürt sorunu konusunda, Kürtlerin görü~ be
lirtme haklarl yok . libya Devlet ba~kant Kad
dafi'nin yak, ama Tü rkiyenin bu hakkl var. 
Ama öte yandan bir gerc;egi de itiraf etmek ge
rekir; günümüze kadar <;e~ i tli kurulu~la r ve ül
keler Kürt sorunundan bahsetmi~lerdir. Bu 
karma~lk sorunun, Tü rkiye'nin kabul edebile
cegi makul bir c;erc;evede, c;özümünden yana 
bir egilim i<;inde olmu~lard l r. 

Ama hi~bir devlet ba~kant veya sorumlusu, 
Ubya devlet ba~kant Albay Kaddafi gibi Kürt 
sorunun tüm boyutlan ile ortaya koymaml~ttr. 
HiC; kimse Kaddafi gibi, Kürt uJusunun da 
diger Ortadogu halklan gibi ulusal devlet ve 
uJusaJ ha klan na sahip olmasl gerektigini söy
lememi~tir. 

Üstelik bu görü~ler, bir Türk ba~bakant ile 
yaptlan ortak bastn toplantLslnda djle getiril
mi~tir. Türkiye'de ~a~ktnltk ve ~oka yol a~an e
sas neden de; bir devJet ba~kanl taraftndan 
Kürt sorununun dile getirilmi~ olmastdIr. 
Kaddafi, Kürt sorunu etrafmda yaratllmak is
tenen sus pus duvartnl Ylkarak, Kürtlerin hakll 
mücadelesinin uluslararasl bir boyuta eri~
tiginin yeni bi r misaJini vermi ~tir. En beklenil
medik bir anda, Kürt halkmtn dostlartndan 
beklenen bir ~tk l ~ yaparak, Kürt sorununun sa
va~ ve inkarla halledilmeyeceginin bir sin
yaHni vermi~tir. 
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Dullara yas ffil yara§lf? 
A.SU 

H 
ayatm bilincine 
vararak yapmak. 
Yelinmemek eide 

olanlarla ..... Her gün biraz 
daha zorlamak biraz daha 
geni§letrnek ihtiya~ alan
lanm. Biraz daha maYIn
lardan temizlemek dünya
YI ... biraz daha derinle~tir
mek, degi~me, degi~tirme 
istegini.. biraz daha kök 
salmak ... biraz daha dalla
mp budaklanmak ... ve bi
raz daha yogunla~unnak 

sevgi 'yi YÜIeklerde he~
ye ragmen ... Yogunla§tlr
dlkrra hlZ vennek ya§ama, 
anlam kazandlrmak, ren
garenk donatmak dünya
y\. .. ve her solukta dOyasl
ya duyumsamak büyük in
sanhktan dogan mudulu
gu ... Sonbaharda b~layan 
bir paslLnna yazi gibi ISlnJ
vemlek bütün iliklerimize 

kadar sevgiyle, 8§kla, dul 
bir kadm olsak da bu top
lumda inadllla ya~amak 
güzellikleri ... 

"Dui'" kelimesinin top
lumumuzda kendisi bile 
ürküntü verir bize. Tüyle
rimiz diken diken olur. 
Korkarlz bu sözcügün 
kendisinden de ... Dul söz
cügüne denk dü§en bir e~ 
anlarm bulmak mümkün 
degildir. <;:ünkü ~ anlam. 
yoktur. Ama Dul sözcügü
nün dullugun tamml vardlf 
elbette toplumumuzda ... 

Size ilk ~agn~tnll da 
yapan yanllZhktJr, gözya
~Idlf, üzülltüdür, kederdir, 
paniktir, ktrgmhkur, öfke
dir, a§agilanmaktJr, su~lu
luk piskozuna ginnektir, 
horlanmaktlr, kolay eide 
edilendir, cinsel objedir, 
einsellik yagn§llltldlr, evli 
kadmlann daha dogrusu 
evinin kadmlannm korku-

Siyasi abiler de dul kadlOlan örnek verirler e~lerine ... Bak 
aynllrsan sen de"böyle olursun. Gef;enlerde bir seminerde 
sosyalist ge-;inen bir molla bir bayan arkadaj i~in 110 zaten 
a~lk kapl, iyi biri olsaydl kocaslndan aynlmazdl, niye ona söz 
hakkl veriyorsun" demez mi? kan beynime ~Ikh. Ben hala an
lamlj degilim 11 A«;lk Kapl"mn ne anlama geldigini ... Ama siyasi 
abilerimiz mutlaka biliyorlardlr, erkek«;e sohbetlerinden ... 

lu rüyasldlr. Erkeklerin 
birbirleriyle yarl~ldu, göz 
silzülendir, blytk bilkülen
dir anlamh anlamh, hafif 
me§reptir, en masum is
temlerinjn, en insanea 
davram~lanll1n engellen
mesidir, ya~amlan ipotek 
altmdadlr. Klsa giyse söz 
olur aramyordur, beyaz 
giyse toz olur lekeleniyor
dur. Gülse, gülümsese, 
kahkahalanm blraklverse 
bir gün kahpedir... güle
meyendir, aile dOSlian var
dIr eskiden, ama dul kahn
ca birer birer terkedilendir, 
gittik~e toplumdan uzak-

18§unlan, soyutlandmlan
rur .... 

Dul kadmm etekleri bi~ 
le artlk kendisine dü~man
dir. Yazm slcagmdan, ba
harlann yagmurundan, ki
~m ayazmdan kendisini 
koruyacak ~emsiyesi 01-
mayandu... Dulluk, yüz 
kizanlCI bir durum degil
dir bana göre ama toplu
mumuzda da öyle midir 
acaba? 

Qul kadm bozkmn or
tasmda yalmz bir aga~ gi
bidir. Bir yandan yalmzhgl 
gömmek isterken yüregi
ne, bir yandan da toplu
mun aC1lTIaslz deger yargl
lanyla mücadele etmek, 
kendini varedebilme ~aba
smdachr, bir de ekonomik 
zorluklan eklersek Y84am 
daha da zorla~u. Kim de
mi§ dul kadm özgürdür di
ye? Ben buna inanmlYo
rum .. Eskisinden daha t;ok 
denetim altmdadlr. Evli 
iken bir kocasl olan kadm, 
dul kahnca herkes ona ko
ca olmaya b<l§lar, ailesi, 
kom~ulan, i§ arkad<l§lan, 
dostlan, ~evresi... 

Herkes tarafmdan de
netim altmdadlr. Blrakm 
da biraz soluk alsm, yüre
gindeki gilzellikleri, sevgi
leri payla§abilsin .. Olur 
mu? Bunu ho§ k~llarlar 
ml? Dul bir kadm sevgile-

re nasll at;ar yüregini...Ah~ 
läkslZla§lr .... Medya gece 
gilndilz durmadan evle ka
diOJ yüceltirken toplumu
muzda dul bir kadm nasll 
erdemli olur, nasil e~inden 
aynhr? Onun derdini t;ek
melidir ne olursa olsun ev
lilik kurumunu sarsmama
hdlr. 

Siyasi abiler de dul ka
dmlan ömek verirler e§le
rine... Bak aynhrsan sen 
de böyle olursun. Gec;en
lerde bir seminerde sosya
list geyinen bir molla bir 
bayan arkad84 it;in "0 za~ 
ten aC;lk kapl, iyi biri 01-
saydl kocasmdan aynl
mazdl, niye ona söz hakkJ 
veriyorsun" demez mi? 
kan beynime ~Iktl. Ben ha
lä anlanl1~ degilim "AC;.k 
Kapl"mn ne anlama geldi
gini... Ama siyasi abileri
miz mutlaka biliyorlanhr, 
erkek~e sohbetlerinden ... 

Aman siz siz olun ka
dmlar dul kalmaym. Dul 
kahrsanlz da, yüreginizin 
sesini susturun. Karalar gi
yin b~ka renge özenme
yin. 

Özlemlerinizi, sevgile
rinizi, isteklerinizi, duygu
IanmZI, soguk bir demirle 
bastmn. Hele heJe semi
nerlerde, sosyal faaliyet
lerde söz hakJo alarak 
mollalan klzchrmaym ... 

Savunma mekanizmaSlnln adl: tepki 
-li... , 1'.HU)!~MAZ , , ,,10 • i 

"I" nsanel etigin ~Ismda olanla-
ra göre, insan dOgasl öyle bir 

dogadu k.i; korkuyla gemlenmedigi 
.zaman onu keodi türde§lerioe dü~
man hlacak, onlan klskanacak ve 
tembel olaeak ~kilde yönlendirir. 
insanci eligio temsilcilerinden ~ogu 
bu meydan okuyruju insamn yarad.
h~tan iyi oldugunu ve ytkJctllbn 0-

nun dogasmm bütilnleyiei bir ~a
SI olmachgml vurgulayarak k~lla
ml~lanbr." (E.From, Kendini Savu
nan tnsan) 

tnsancl ahIäk feJsefesine göre 
tüm kötü itilimler y~a kilr§. yö
neltilmi~lerdir. Tüm iyi ililimler ise; 
y~m korunmasma ve kendini ay
masma hizmet ederler. Tüm bunlara 
bagh olarak. da ytkJelilk (~iddet) so
rununa yakla~lmda, iki tiirlü nefret-

len söz edilmeSi gerekecektir. Ussal 
yani "repkici"; ve U~d1§., yani "özya
pmlll ko~ul1andlllm~ oldugu" nefret. 
Ya~ama duyulan saygldan kaynagml 
alan ussal nefret; bireyin kendisinin 
ya da bir ba§kasmm özgiirliigünü 
tehlikeye dü~üren b~ye gösterdigi 
tepki sonucu ge1fCkl~ir. 

Ussai nefre1, y~m korunma
sma hizmet eden eylemin duygusal 
kar~.hgldlr. Ya~amsal tehlikelere 
kilr§l tepki anlamma gelen dirim bi
limsel bir ~Icv üsllenen us~a1 nefret, 
bu tehlikelerin ortadan kaldmlma
slyla birlikte yok olut. Usdl§1 nefret 
ki~inin özyaplsmdan kaynaklanu. 
Özyapmm ko§ullandlrdlgl nefret, 
dü§manhk duyan birinin i~inde sü
rekJi kalan ve dl~dak.i bir uyanel
ya kilr§1 nefretle tcpki göstennekten 
~ok, nefret etmeye sürekli haZif ol~ 
ma durumudur. Kendi kendine du
yulan nefret, genellikle özveri, ken-

dirn dü~ünmemezlik, heqeyden eli~ 
ni etegini ~kme ya da kendini su~
lama ve ~glilk duygusu ~klinde 
onaya ~Lkan. özyapmm ko~ullandlf
dlgl nefretin sonueudur. Bu ikinci 
anlaYI§ Freud'un ruhbilimsel kura
mmdan etkileoerek onaya atllmak
tadtr. 

Su dualist kurama göre, insan te
melden iyi ya da kötü olarak gÖiÜI
müyoT; ama ~il öl~üde kuvvetli iki 
~li§ik gü~ tarafmdan yönlendiril
mektedir ~klinde degerlendiri liyor. 
insan yaplsml yönlendinnekte olan 
bu kuram y~am ve ölüm, ~k ve sa
v~, ak ve kara gibi c;ok saYldak.i 
simgesel anlatmliarla da ömeklendi
rilmektedir. 

BUtiln bu degerlendinneler, ge
nel olarak tüm insan ili~eri kapsa
mmda ges;erli olmakla birlikte, yo
gunlukla kadm-erkek ili~kileri aC;l
smdan daha ~k önplana c;tkmakta-

dlT. Sanmrn, bunun kaynagl, erkek 
egemen toplumun sonueu olarak. 
'"erkek=insan" sekJirtde degcrlendir
melere dayanmaktadlr. Kammea, 
kadmlann büyük ~ogunlugu daha 
insanea yak.l<l§lmlarla bu konulan 
yorumlamaktadlT. 

Yani "Kadm+ErkeJ<", iru.an" an
lamina uygun bir yak.l~unIa deger
lendirme gelinnekledir. Feminist 
yorurnlar ic;inde, erkegi insanllktan 
dl§layan, onlardan nefrot eden anla
YI~lar da yok degiJ. "Erkek = Insan" 
yakl~LffilIlI savunan anlaYI~ kilr§l, 
tepkisel nefrot olrujturmamak tabü ki 
mümkün degiL Ancak bu neffet, öz
yaplyla ko~ullanm.~ Usdl§1 nefret 
kapsammda onaya t;lkacak olursa, 
sevgiyi, payl~lml ve aile kurumunu 
reddetme noktasma ul~acaktu ki, 
bu da Y8§8ffia ve insana duyulan 
saYg! ve sevgiyi öldünne anlamma 
gelecektir. 

, ~s 
I, lI.If , ' 

Kadm ve egitim alanlan 
Zelal DERSiMi 

B ilindigi gibi egitim, pileli for
malann giyildigi ve adam ola

eak C;ocuktann takJm elbise giyip 
ki§la binalanndaki ögrenimleriyle 
b~lamlyor. <;:ocugu okul düzeyine 
hazlrlayan ve okuldaki sistemle 
t;eli~meyen aym pkarlarl güden, 
aile ortammdaki cinsiyet aYlTlrnma 
dayah bir egilim[e haZlT!Jk yaplh
yor. 

Bebegin dogu§undan itibaren 0-

nun cinsiyctine uygun ya~am tam 
ve yöntemleri zaten bclirginle~ir. 

KIZ C;ocuklar iC;in pembe giysiler, 
bebekler ahmrken, erkek i~in mavi 
giysiler, silahlar, arabalar ahmr. 
Tlpki kendi adlanm koyamayacak
larl gibi einsiyetine göre renkleri 
ve zevkleri belirlenir, ya~am. 00-
yunea da yine cinsiyet aYlnmma 
dayah rolleri ögretilir. 

Klz t;ocuga annenin görev alan
larl, erkege babanm sorumlulukla
n anlatJhr. Klzlar uslu, sakin, bü
yUklerine kSll. itaatkar, iyi bir ev 
kölesi olarak yeti~tiri[ir: Erkekler 
i~in ise, 0 erkeklige OOk sünneme
li, asi ~ocuk olmah. <;:ilnkü adam 
olmaya aday olarak dogmu~tur. 

Tabi ki anlk büyüdüklerinde her 
ikisinin de bu rollerini iyi yapma
larml istemektedir kutsal aile. Ör
negin sabah kalkuklannda hz c;o
euga ~ay yapmasml, erkege ba].;
kaldan ekmek getirmesi gerektigi 
~eklinde einsiyetine göre görevleri 
aynhr. Her ikisi de henüz ögrenme 
~agmda olmasma ragmen, bir ay
TIm gözetilerek anlatilir. Kiz c;ocu
ga evin ic;indeki i§ler, erkege d1§a
ndaki i~ler uygun görillerek yeti~
tiriHr. i1eriki Y84amlannda ise aYT! 
einsei farkll alanlarda uzmanla~lr
lar. KötU olan ise i~ bölümilnün 
cinsiyetlerine göre belirJenmesi ve 

bunun bilin~li bir ~kilde yapllma
sidlr. Ömegin bir yandan "erkek ne 
anlar ev i~inden", "ev i~i kadmm 
görevidir" Diger yandan kadm i~in 
"elinin hamuruyla erkek i§ine ka
n~ma", sen bilmezsin, anlamazsm 
~eklinde sonu~lamr. 

Ne yazlk ki bunlar, sislemin dc
vaml it;in, erkek egemenin ~Ikarla
n ve devletin bilin~li haZiflaml§ 
oldugu ve dayattlgl ko~ullardlr. 

Evet bütün bunlar kadmm kaderi 
degildir. sömürii sisteminin deva
Oll ic;in saglamlan, kadmm geli~i
mi önündeki baskiyla dayatllan bi
c; imidir. 

llk ögretimin zorunlu olmasma 
mgmen, ilkokula gönderilmeyen 
klz ~ocuklann saY1SI fazlad.r. C;ün: 
kü onlar evde annesinin kaderini 
payla~mah , ona yardun etmelidir. 
Aynca onun okumasma gerek yok, 
c;eyizini haZiflaYlp prensini bekle
melidir, ~eklindek.i bir sakat anla
YI~ hüküm sünnektedir. 

Aile onammdan aldlklan terne! 
egitimleriyle. okuma imkam bu
lanlar. aym anlaYI~taki egitim poli
tikaslyla okulda da k~lla§lyorlar. 
ilk okuldaki okuma fi§lerinde: Fat
ma'nm bebegine ~arkl söylemesi, 
Ahmel'in topuyla oynamasl, anne
nin lemizlik yapmasl, babanm te
levizyon seyretmesi gibi einsiyet 
aymmmm yaplldlgl bit ögrenimle 
okula b~hyor 

Birc;ok k1z t;ocuk i~in ilkokul 
ögrenimi yeterli bulunur. Daha üst 
okullarda bu saYI dü§mektedir. Bu 
abaruh bir belirleme ßegil, ülke
mizin ger~ekligidir. Birc;ok kadl
nm somut durumudur. (Tepkileri 
duyar gibi oluyorum) 

Devletin bu politikssl kiz ve er
kek liselerin ögrenim projelerinde 
de kendini hissettirmektedir. Ya da 
kiz ~ocuklanna nakl§, dik~} kursla
n uygun göriilmesi gibi. Universi-

teye tereih al~lan da bireylerin il
gi alanlarl dogrultusunda gerc;ek
le§miyor. Erkek ~ocuk.lar ic;in yelki 
ve yönetim sahibi olabilecekleri 
alanlar uygun göriilürken, kiz ~o
euklan i~in ev köleligi görevlerini 
geride blrakmayaeaklan, berabe
rinde yüriitebilecekleri angarya i§
ler se~ilip meslegine hazlrlatlhr, 

Ya~amm diger alanlannda oldu
gu gibi egilim alanmda da kadm 
geri blfakilml~/kalml§t1r. Bu, siste
min devaml at;lsmdan gerekli gö
riildilgü gibi. erkegin üstün cins 01-
ma konumunun sagianmasl aC;lsm
dan da gereklidir. Su durumda 
devletin de üzerine dü~n görevi 
ivedilikle yerine gelirdigini gör
mekteyiz. Bugiln ka~tane hakim, 
saVCI, pilot veya herhangi bit alan
da yönetici kadm gÖslerebiliriz. 
(Ev i~leri devaml alamndaki 
yöneticilerden bahsetmiyorum.) 
• Bu noktada dönü§ümü sag

layaeak olan kadmlardlr. Bu an
larmyla da erkege göre ~abasl iki 
kat fazla olmasl gerekmektedir. 
Daha dogrusu czilmi~liklerimiz 0-

ranmda c;abamlZln olmasl gerekiy-
0', 

Tabi ki Türkiye'deki egitim 
alanmdaki olumsuzluklar sadece 
bunlar degildir. Bilimsel ve ~agda§ 
egitim imkarumn olmadlgl, hakim 
ulusun diger Türkiyeli halklara 
yönelik §övenist bir dil, küllür, tar
ih vb. baskmm, inkann oldugu da 
gert;ektir. Bunun en ba§mda ana dil 
ile egitim imkanmm olmamasldlr. 
Bunlar genel olarak egitim alamn
daki olumsuzluklardtr ve farkh 
ba§!Jklar altmda ineelenilmesi 
gerekmektedir. Burada tUm olum
suzluklara ragmen kadmm egitimi 
i~indeki katmerli durumuna dikkat 
c;ekmek istedim. 

Gönülsüz bir gezginin tamkllglyla berdel Mektup 
S evgili'A.SU arkada§a at

fen: 
nefret ve öfke duymu~tur ken
disine. 0 insan ki; kendini sev
meyi unulan, binleree yJlhk bir 
yalmzhk abidesine dönüp, ba§
kaslOl sevme duygulanm da yi
linni§tir. 

A. lBRAHlM 

"Neden a~k kirmlZldlr 
~ünkü ~airler kalemi 
yüreklerine banlp ya

zarlar da ondan." Klra~tl topragl
mlZ gün yüzü görmez ~klanmlZ. 
Y8§anz unutulmu§ bu cografyada. 
Unutulmu~ bu cografyada lI§klarda 
ya~anmah elbet. Üc; kilome!reyi 
get;meyen daglarla sanlml§ dünya
mlzda a~k tek kurtulu~umuz. 

Tekmil güzlerin ya§andlgl, sari 
bozma mevsimlerin yüzümüze ya
ki~t1nldlgl kemlerin birindeyim. 
Burada da a§k klnnlZ\. Onlar yü
reklerine baOlp sulara yazarlar a~k
lanm. 

Adlan kadm: Daha dogmadan 
verihni§ hükümleri. Dinleri ve töre
leriyle erkeklerin hizmetine sunul
sun diye ya§amlan kadmlara yasak
ml§ a§k. YaOlk ve aynhk tilrküleri 
söylerler glrtlaklanm kanata kana
tao Kimseler duymaz onlarl. Onlar 
dogmadan daha gillU~il yas türküSll 
boz bulamk bir aglr hava bir uzun 
agltffil§. 

Güzel olansa tärelerin takdiri 
ilahisiymi~. Blt;ak sml bir zamanda 
tam§lIk onlarla bozuk Türk~eleriy
le bir a§kl nasll anlaurlardl. "Bizi 
Bilirsin" aCllardan buketler yaplp 
eilo 'nun eteginde hilzünler ~ektiri
riz. Diyemezdi ya, ben öyle dedik
lerini anlardlm. 

<;:ekikti gözleri, saklard. bizden 
gözlerinin en mahrem yerlerini. 

-agltlan türkü diye bilirdi. Bildikleri 

türkü de oydu zalen. Bu yüzden 
acilara ah§lktl ve bu yüzden gözle
rinin eo mahrem yerinde saklardl 
sevdasm1. Buralarda ay.p ve gü
nahtl böyle ~eyleri konu§mak. Ben 
aYlp ve günaht.m biraz da. Bu yüz
den bana anlat.rlardt günah ve 
aYlplanm. 

Babasl lakas etmi~ti kendisini, 
sevdakanhsl, bir adama. Kendisi de 
bilmezdi ya daglarm diyetini. Bilir
di ki t;ocuklugundan beri umutlan 
aSlh kalml§t1 0 daglarda, bilirdi ki 0 

daglann arkasmda kurtarabilirdi 
a§klanm. Daglar tek kunulu§umuz 
derdi. Adlmlan ürkek, yüregi kor
kak bir adamdt sevdigi. 0 da aYlp 
ve gilnah. seven biT kadml seve
mezdi elbette. O'na sevdaYI ögrete
medi Dilbirin. 

Biri yard!. Sen evlendigin gün 

yaslayacaglm sLrtum daglara, gün
Jerin viranmda, günlerin soguk ve 
ayaz gecelerinde seni ISllaeaglm 
derdi. Dilbirin bir "eksik elek", Be
rivan 'hgl bilirdi, hayvan yemleme
yi, tandlr ekmegiyle yüregini ISIt
mayl. bu kentin zulmetinden resim
ler c;ektinneyi dogacak C;ocuklarl
na ... Resimler ~ektirirdi elikanh bu 
~k cellatlanna. AgZlllda salyasl 
bir sevdakanhya aYlp ve günahlar 
ayartlrru. Bu daglar ~ahidimiz ko
ealanmlz·sahibimiz olamadl hi~ bir 
zaman onlann degildik, sevdarnlz 
bu dagm tarihi, sevdalanmlzla ya
§adlk, gözlerinde gördügümUz b~
ka gözlerdi, sarlhrken onlara kendi 
sevdalanmlza sanldlk, biz hi~ bir 
zaman onlann degildik. Ya~arulasl 
hayatlarm gölgesiydik ve onlar göl
gemizin sahipleriydiler. Asla onla-

nn olmayacaktlk. 
Dilbinn bütün Berdel (iradesine 

ragmen öneeden verilmi§) kadmla
n gibi büyüdü. Di~lerini ve yUregi
ni slkarak büyildü. Sevemezdi aglz 
dolusu kahkaha atarnazch. 0 ~ocuk
lar dogunnall, tandlr ve gübre kok
mal!, töreleri ve dinleriyle erkekle
rin hayatlanna ve i~güdülerine su
nulmaliydl. Bilrnn Kürt kadmlan
nm biyografisiydi Dilbirin Kimli
gindeki nüfus bilgileri gibi öneeden 
doldunnu§larch bu kentin hakimle
ri, namus bekC;ileri(!) rolleri daha 
~ocukken ezberletilmi§ti. Nasil ya
§ayacaklan degil nasil ya§amalan 
gerektigi künyelerine kazlßml~t\. 

Ve tilkeniyordu hayatlan bir dervi~ 
sabnyla, TürkUierindeki yanlk hava 
da bundanml§ herhal. 

Evlenecegi sevdakanhsl bir ga
rip adamml§. Di§leriyle ya~amtl§. 
Dü§leri yokmu~ zalen, el yorda
m.yla hayall kutsuyonnu§. Dil deg
memi~ sözler onun kitabmda da ya
sakml~. Anlayacagmlz o'da sapma 
kadar delikanhynu~(!) yakl~tklt ba
bayigit adamrur diyordu kom~ulan; 
o'da göremedi Dilbirin'in ne ana 
yigit bir kadm oldugunu ve göre~ 
meyecekti kendinin sandlgl kadllllll 
hi~ bir zaman kendi karum olmaya
eagllll. 

Ova 'nm sulan t;ekilirdi bahar 
aylannda. <;it;ekler ve eilo bir b<l§
ka olurdu bu mevsimde, Dilbirin 'se 
yüreginde yaprak dökümünü y<l§ar
d., 

Evlenme zamanldlf bu mevsim, 
dügün zamalll, yani Dilbirin'in 

ölüm zamanl. Ovamlz uzun bir 
alan sesi yeti~mezdi daglara, töresi
ne yenilirdi artlk Dilbirin. Dü~Wn
den bir kac; gün önceydi. Selim 
daglara C;lktl. Sevmenin viranlllda, 
daglara dayadl SLrtlm, günlerin so
guk ve ayazmda onun yüregini .s.
taeaktl belki deo 

~imdi dügün zamamd.f. Türkü 
diye bildikleri agl1Jar ~allOJrdl saz
larda. Dügün degildi ki zaten bu 
yüzden gidemedim. Silah sesleri vc 
halaylarla bu kentin hakimleri za
ferlerini kuliarlardl dügün diye bil
dikleri bu sevda infazmda. Sevdigi 
adam dügilnilnde oynadl ml bilmi
yorum günlerin pazanydl. aünler 
dediysek Dilbirin 'in pazan ve artlk 
takvimlerde bütün günler pazardl. 

Aylar sonra evine gitmi~tik. Ko
easmm yüzüne o'nu sevmedigini 
söylilyordu. Di§leriyle gülüyordu 
kocasl, 0 kadllll eUeriyle y<l§lyordu 
sadece. 0 adamlll umursamaz bir 
duru~u vardl. Nasll ya~amasl ge
rektiginiyse zaten biliyordu. 

Dilbirin 'i öylece blrakum oraya. 
aözlerinde sakh mlydl hala sevda
SI bilmiyorum, muglaku. Daglann 
arkaSI bir ba§ka dünyaydl. Umutla
n hala orada aSlh mldlr bilmiyo
rum. Gözlerinden pek t;lkarama
dirn. C;ünkü gözlerinin en mahrem 
yerlerinde saklardl sevdaslfu. Ve 
kimse bi!meyeeek duymayaeak 
C;lgltklanm. 0 hep gLrtlagm! kanata 
kanata söyleyecek türkülerini kim
seler duymayacak onu. 

Selim daglarda. 

Bir süredir Nu Roj'daki ya
zilannlZl büyük bir ilgiyle oku
yoruz. insanhgm bagmlhhk 
zincirlerinden kurtulup özgür
le§mesi müeadelesinde, insamn 
karanhkta kalan yüzü aydmlan
dlkc;a, korkulannm ve labuJan
nm esir aldlgl cesaretle, dü~le
rini geryek kilma eylemi, ya~a
mm kaybedilmi§ yüzüne gülen 
asi bir t;ocuk olaeaktu. i§te 0 

zaman yazdlglmz yazilann, in
sanm sindirilen ir; dinamikleri
ni sarsan ve insaru kendisi 01-
maya C;aglran C;agn özelligi da
hn iyi anla§dacakllr. 

<;ünkü: Yapm insan ic;in ~e
kilmez ve aCI veren bir insanhk 
dramma C;evirilmi~ durumdadlr. 
Benligini yitinni~, kendine ya
baclla~t1r1Iml~ insan sahte bir 
varhk gibi, kaybettigi benini 
bulmak i~in, umut ve umUISuz
luklanmn girdabmda, aydmhk
ta yolunu arayan, onu bulma
dtk~a da aydmhgl karanhk sa
nan bir kör gibi umut ve hayal
lerini yitirip, C;aresizligi yegle
yen zavalh bir duruma dü§mü~
tür. 

o ayagma takllan her engeli 
kendisine bir kurtancl saYlp her 
defasmda, yamlgllanm bir 
avunlu sayma budalahgma dü
§erek, kaybeuigi benligini bul
maklan vazger;meyi bir kunu
lu§ sayml~ur kendisine. Onun 
i~illdir ki 0, kurtuldugunu san
dlgl her noktada, sevinr; yerine 

o ancak sahip olacagl bir 
obje gibi görmektedir b8§kasl-
1lI. Aneak Qnun it; r;eli~kileri, it; 
huzurunu kar;mp, ruhunu yiti· 
ren bir sahtekär olmasmm ne
deni haline getimli~tir. <;ünkU 
0, kendisine yönelmeyi becere
meyip korkulanna yenik dü~
mü~tür, bunun ir;indir ki 0 yal
mzhgmlll eseri haline gelen 
payla§maYI da sevmeyen bir ri
yakar olmu§tur. 

A. SU arkada~1ll yazllannda 
somutla~an dü~ünceler pek t;ok 
insan tarafmdan da aym dog· 
rultuda payla§llmakta ama ne 
ya.z.tk ki dile getirilmemektedir. 
Dile getirilemeyen bu dü§ün
eeleri yazma cesareti göster
diginiz ic;in size ve yazilanmu 
yaymlama tevazusunda bulu
nan Na Roj gatezesine sonsuz 
te§ekkürlerimi iletir ve geleeek 
saYldaki yazllannlZl büyük biT 
merakla bekledigimizi belinir. 
daha niee A.SU'lann dü~ün
celerini sesli bir §ekilde dile 
getinnelerini dileriz. 

NO. Roj ve A.SU'ya te~ek* 
kürIer 

.isviyre'den bir grup NO. Roj 
okuyucusu adma 
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Dilba, trajediya zimane kurdi 
fi paradoksa rew~en1i'lfen kind 

A rmanc 0 Azadiya Welat nave du rojna
meyen ku xwerO bi kurdili bakure welel 
derdikevin e. li van herdu rojnameyan 

Armanc, mehahane derdikeve 0 li gel n(J(;eyen 
mehe bi girani nivisen ~roveyi yen politik, edebi 
LI huner1 te de cih digrin. le Azadiya Welat, ji 
ber ku heftane derdikcve; bi girani' cih dide nu
<;eyen hefte, ~iroveyen politik, huner1 0 edebi . 

Di 4 e <;:iriya Pa~in de, ~ek ji bo pi~lgiriya 
rojnarneya Azadiya Welat pekhat. ~ve bi axav
tina xwediye rojname, Celalettin YÖYlER dest 
pe kir. Pi~ti xwendina mesajen hatibun ~ve, ko
ma Agire jiyan bi sitrani1!ß xwe yen ~re~geri x
ort hemG rakirin dilane. Di pey Te, Teatra jiyana 
NO sk@<;ek bi kurdi ~k~ kir. Her <;end hineki 
mubalexe di sk~e de hebO ji, le kesen ku dilis
lin kurdiyeke )(W~ dipeyivln 0 role xwe ji bi 
hosteyi pek tanin. Le, ye ku ji heft saliya hete 
hefte saliya rakir dilane 0 li tela dile wan da, gu
la ~eve, hunermend Seid Yusuf bO. 

E. H. MIHEMED 

$exsiyeta netewi ji zimane nefe'l'l'j 
pikte 

Lawrence DurreIl 

D 
ilba ker;ek kurd c, ji e~ira Ser
tiya ye (li herSma 81ngoI8). 
Ew hin ku 5 saliyt: Ii gel mal

bata xwe, jiyana xwe ya kcxreri Il di 
bin konen re~ de p~ de hSlane Ci r;O
ne li Swede bi cih bOne. Jiye DilbayS. 
nulm li don 24 sala ye; ew k~ek pir 
delal e. bi muzika xwe ya soul ji. li 
$w€d€ bOye hunennendek pir bi nav u 
deng. 

Dilba, IlC kurdi Ci ne ji swooi disli
re, ew bi ingilizi kilama dibeje; lek
slen straßen xwe ji ew bi xwe dinivi
se. Di derheqe wS de, gelek infonnas
yon Q hevpeyvin di medya Swed€ de 
derdikeve. wa bi denge ltwe ye mehll 
Q zelal, bi delali 0 livbaziya xwe ya li 
ser sahne, hi~ Q dilS ciwanen Swooi 
talan kiriye. 

Bi hunere Dilbaye Te, binyala we 
ya kurd! ji 18 pe§: ji her ku ew, xwe li 
her dere wck k~k kurd dide nasin: 
behsa jiyana /(we ya UfOti, ya di bin 
konan de dike 0. biriya (tesir) muzika 
kurdi ya kilasik a Ii ser hunere xwe di
de pC§. Kurd buyina Dilba ye, je re 
dilsojiyek 0. ruftrO§iyeke dide ~ek.irin. 
Heta di rojnameyeke swedi de hatibO 
nivisandin: "Dilba, hcza xwe ji be we
latiya /(we distine". 

Min ji ~end kesan pirsi; gele ~ima 
Dilba ne bi zimane xwe ye mader 
(zik.maki); an ji, ji bcr ku ji zorotiya 
/(we dc Ii Swed e, ~ima bi sw&r. na
sitre 0 bi inglizi disitre? Gelo bi inglP' 
zi. di ware muzik 0. rUhi de xwe hin 
/(we§tir ifade dike? 

Ji min re gotin: "ji her bazare yc, 
baura ingliti pirtir e, lewra; heta CD 
yek amadekiriye, mate ve ye ~apldrin 
0. belevkirine ji §irketek japont girti
ye. Ev ~irket we ve CD ye pS§i li Ja
pOl\)'a derxe Il belawbike 0 p~ ji 1i 
welaten din". 

Wexte min ev infonnasiyonen li 
jor, di derheqe DilbayS de sitendin, 
rew§a rb:istin 0 yapemeniya bakure 
Kurdistane ya bi tirki hat ber ~aven 
min. 

Gelo evin, xewn, xeyal, 'rirok G ~iiren bi zirnane kurdi G 
jiyanek kurdewari gelek kerni zirnane tirki u kultura 
wan e? Binyata kurdan, diroka wan u esaleta wan qey 
ji ya tirkan kemtir el 

Gelo, ji ber ku "bazara" zimane 
tirki pirtir e, lewra kurd bi girani G bi 
ehemiyetek mezin bi zimanl! firki' si
yasere dik.in ü we§anan derdixin? Ge-
10, dewleta tirk an ji gele lirk, intem~ 
jensiya tirk, qet gune xwe daye 0 dide. 
ka kurd ~i dibejin? Berdin guh dane, 
tirkan heya niha, himbe sere derziye 
feZ u siyanet ji hebOn u qimetfn kur
dan yen milli ginine? 

Bersiva wan, pirsa u pirsen weke 
van, kurd bi ku§tina xwe 0 ~ewitandi. 
na welate xwe didin 

Dewleta tirk, ji roja avakirina xwe 
heya niha, deS! bi proseseke di hemu 
wari de ji hol! rakirina Kurdan kiriye. 
Oewlete, her tim Kurd xayin, e~qiya 0 
hov dayine ni§andan: xelke tirk ji ji 
dewleta ltwe bawer dike; hinek istisna 
xarie. intellegesiya tirk ji ji w! prose
sa dewlete ya dagirkeri re, xizmet ki
riye 0 dike. 

Ji welaten Ewropa, ji Emerika, ji 
gelek cihen dine, kesen pispor, lekoli
ner hini zimane kurdi bane, li ser zi
mane kurdi, civala kurd 0 kurdewari
ye lekolin kirine. 

ica weke ku TIrk dibejin; eve bi 
sed salane Tirk 0 Kurd "Ievde" dijin. 
Gelo intellejensiya tirk, qet bala xwe 
daye ser hinbGn 0 lekolina ziman 0 
kultura kutdan? Ev Li mileki, ji komi
nist, sosyalistSn tirkan heia d'mdar 0 
nijatperesren wan; eiwan an ji pir, 
~end kesfn titk, weke Ahmet Altan ji 
dibeje, dizanin bi kurdl bejin ez "hi§
tetkim"* 

o esaleta wan qey ji ya tirkan kerntir 
,1 

fu. bawer nakim. ger kurd di ware 
jiyan u kulturn xwe ya n~tewi deo ne ji 
TIrkan zedelir bin. ne kcmtiri wan in. 

Yea bi rasti ji, ji her sedemcn min li 
jor rCzkirin Ci gelck sedemcn clin yen 
wek wan: C;axe rexisinen kurdan an si-

bigre. Heger ne wiha be. nabe tSkili
yek serbilin 0 bextiyar. dibe tekiliya 
cfendi u kolan. Birati ji wiha ye. kese 
ne birayS mirov be u wek rneeazi ji 
nexwaze birafiya rnirov bike 0. rnirov 
kem Ci tune bihesibine; biratl ~enabe; 
ne li gor daxwaza dile mirov e paqij e. 

Ne pewist e kurd li her tirkan 
lavelave bi kin. 0 TIrk ji ne hSjane wi 
qasi. ku kurd ji wan re bejin em bira
yc hevin. 1i her ku, wan IU esasen bi
ratiye 0 mirovah.iye di nawbera xwe 0 
kurdan de ne hi~tine. 

Tu statistik di deste min de tunene, 

Tirk nizanin, ka miroven kurd ~a· 
we hezdikin 0 ~awa ji bona evina xwe 
dimrin .U belS, ti§teki hemO TIrk di
znnin: wexle heneke xwe bi hinekan 
bikin Ci kern Ci nezan bibinin, weha di
bejin; "tu~ nezani (!)"'. 

Dilba. bi <lenge xwe y~ me!üI Ci relal. bi de!ali Ci IIvbalPja xwe ya 11 ser sahne. hl$ Ci dil& ciwanan talan ~Iriye. 

Gele kurd, bi lu hawayi, ev kSm di· 
tina tirkan heq nekiriye. 

Gelo evin, xewn, xeyaJ, ~irok 0 ~i
iren bi ziman€! kurdi 0 jiyanek kurde
wari gelek kemi zimane tirIU u kullU
ra wan e? Binyata kurdan, diroka wan 

yasetmedar 0 rew~enbiren kurdan di:.. 
bejin: '"em. bi gele tirk TC bira nc. em, 
rez fi siyaneta wan u kuhura wan digi
rin" . Ev raman. bi min gclck be mane 
o vala ten. Ji her ku siyanct 0 birat! ne 
ti~teki yek ali ye. DivS kese mirov si
yanete jS Te digre, ew ji ji mirov re 

Je tewli zimane tirk!, zimane resmi ye 
rye -perwerde- O kominikasyonS ye, 
eardin ji weke gel. -tevIi ew qas zor
kariya li se zimanS kurdf heyi- xe1ke 
kurd ji sadi he~leye wi xwe bi zimanS 
tirki" nikarc ba~ ifade bike: derd 0 ku
U!n xwe bi kurdi xw~tir vedicejin; ji 

xwe per~en din yen kurdistanS qellir
ki nizanin. U 'ica "bazara'" bi zimane 
tirk. ~iye? Tirk,ji xeynl saweiyen wan 
pe ve tu kes bere xwe nadin we~ancn 
kurdan. Welew ku, '"bazara"' bi zima
ne tirk! hebe ji: ti~ten bi tirkT ben kirin 
o "bazarkirin" , dS ~iqas kurd be 0 
menfeata kurdan we le de hebe? 

Her kes dibeje DiJba Kurd e, le her 
~ikas biriye ji kultura kurdi distine ji, 
kes nabaje hunere Dilbaye hunereki 
Kurdewari ye. Bi yamin, paradoks di 
meji 0 ramana siyasetmcdar u rew§Cn· 
biren kurd de ye. Ew nikarin xwe bi 
kurdi ifade bikin u bi mejiyeki kurde
wart bifikirin; lewra, timi di bin 
komplcksa ziman 0 kultura tirk! de di
minin (Gotina min ne ji bo kurden 
Swede 0 yen pe~en din e. Xaseten 
kurden Swede li mesela zimane xwe 
miqalene.) Kompleksek weha ji redS 
ji siyasela kurdewari 0 intellijansiya 
kurdi re nene. Ne ku ez fanatizma zi
mam! kurdi diparezirn u ez dibcjim 
hema bi la yek ear her kes -bizanibe 
nezanihe- bila bi kurdi baxeve. 

Di dile min de maye, dive ez 
bSjim: Beri niha bi 5·6 meha, dcwlete: 
hebuna KURT-KAV bi resmi tescilkir: 
be §ik ev pengavek pir ba§ bO. LC mix· 
abin, nSzik sed kesi!n kurd - ew kesen 
ku gi~ wan xwe wek rew§Cnbiren 
kurd qabul dikin- be~ari eivine bi
bun, seroke veqte 0 ~cnd kesSn din, di 
derbare xebata CI amlancen veqfe de 
axivin il hemO axeflinen xwe bi tirki 
kirin, kesek bi kurdi nepeyivi. 

Sehebe heyina dezgehe mirov zi
man fi kultura mirov ya netew! be, ,) 
mirov bi zimane xwe ne axive! 
Minaken wek we, mirov dikare ji 
bona hemu dezghen kurdan bide pe~. 

Yea ev paradoksek pir xerahe, ji par
dokse wedelir §Cmlek pir mezin e. 
Dive rew§enbiren kurd xwe ji ve ~er
rne rizgur bikin! 

GOlana dawi ez, ji bo xwe 
dibejiffi':t &-n", bi .nini)'Sn tirkan b:i 
loriken kurdan mezin bOrne; ji her ve 
ji pe~xistin u parastina zimane min e 
mader, bi qasi jiyana min giringe. 

-(Hrzji Ir dikim)Ahmrl ALTAN. 
"Gece Yarisi $arkilari" 

Ev yek, ji bo tegihi~tina tesira xebaten huneri 
yen bi zimane mader, Ii ser gel u ~ketina civa
te nimOneyek balk~ bO, Huner heye, tene tesi

ra wi Ii ser be~ki ci
vate dibe, le huner F 

Armanc, 
Azadiya 
Welat! 

A,itl KO<;:ER 

heye dikare ji heft sali 
hete hefte saliye civa
te rake seI' piyan; bibe 
zimane his 0 beriyen 
civate, bibe mirekek 
ku, ji bi<;Ok hete r'ihsi-
piyen civate karibin 
xwe tede bihiAin. Ev 
ji, babetek din a mu
naqe~e ye. 
Li! ez dixwazim Ii ser 
rola w~ana bi zimane 

kUTdi, di ware ~ebirina zimen 0 h~k~ina ne
tewi de rawestim.li vi ~ axa welati, ku di bin 
deste dagirkeren tirk de ye, <;i bigre hemu w~a
nen Kurdan derxistine an bi tirki ne, an ji' nevi bi 
kureH 0 nevi ji bi tirki ne. Li bakure welet yeke
min w~na ku xwerO bi kurdi derketiye TiR~J e, 
ew ji tene se heimar derketiye. Pi~ti Tireje, roi
nameya Armance dest bi w~na kurdl kiriye. 
Armanc, ji ber kudeta 80 yi demek direj Ii der
veyi' welet derket. le ni ha Ii welet derdikeve. Pa
~e ji, Welat, Welale me 0 niha ji Azadiya Welat, 
ku I; ser bermaye yen ~in jiyana xwe didomi· 
ne derdikeve. Her wiha kovara NObihare jl, 
xwerO bi kurdl, ev demek direj e w~ne dike. 

Bele ji ber ku bi girani w~anen me ye vi be
~e welet bi lirki derdikevin, rew~a kovar, rojna
me 0 hete pirtOken ku bi kurdi derdikevin ne ba~ 
e. Ev w~an nayen xwendin 0 nayen (irotin F u 
gelek caran ji her sedemen abori w~na wan 
radiwesle. 

ji bo ji ve tengaviye derketine, dive meriv \i 
bike? Aya, <;ima em xwe mecbOr dibenin ku ji 
bo xwe, doza xwe bi tirkan bidin naskirin 0 qe
bOlkirin w~na bi tirki bikin? Gelo, dive Tirk ji 
ji bo XWe l::Ii"..Ew~iltin.4@~w~a bi 
ingilizi, iransi an ji' bi zimanekl din e EwrOpi bi
kin? Meriv dikare bi sedan pirsen wiha ji hevdu 
duvre.z bike. 

ZINciRA WF:.JEYA CIHANI YA ZAROKAN: . 
Rastkirin 

X",erulevanen heja.. ji ber sedemek Ickniki. riSleyen helbe~UI 
Feq! Tcyran a di hejmara me ya bQr'i dc tevli hev bibOn. JI 
bcr ve leytihcviye em dawa ]@bOrinedikin Q helbeste bi 
awayeki sererast cafeke din o;ap dikin. 

Le reyek din heye, ji ber ku me nikaribO do
za xwe di nav rexistine tirk, de bi wan bida qe
bOIkirin, em ji rexistinen wan veqetiyan 0 me re
xistinen xwe yen laybeti ava kirin Ci iro ji derdo
ren demokraten tir\<; rastiya me qebOr dikin. Ev 
veqetyan di tek~ina netcwi de xalek gir1ng bO ji 
bo me. 

Ba~ e ji bo zimane xwe ji ne hejaye ku mirov 
reyek wiha bi ceribene. Ger ku hemu w~nen 
kurd, dest ji w~na bi tirki berdin 0 dest bi we
~ana bi zimane kurdi' bi kin we <;awa be? Kes Ii 
w~anen me yen bi tirki nanere, gelD ku em dest 
bi w~na bi kurdi bi kin we betir bala wan ne
ki~ne 0 kurden ku zimane xwe nizanin, ango 
asimile bOne we mecbOr nemenin da ku zimane 
xwe fer bibin, hi'n bibin. Gelo, helwestek wiha 
we <;i zerare bide tevgera rizgarixwaz a kurdi? 
Berevajiya we, ji bo pe~kelina zimane me 0 ji bo 
navnetcwikirina pirsa me bi renge xwe ye nele
\Vi F, ez dibem we fedeyek mezin bigihine me. 
li boem raya gi~ti ji doza xwe agahdar bi kin, em 
dikarin bultenen enformasyone bi zimane 
biyani derxin. Dlsa ji bo munaq~eya pirsa xwe 
bi dercloren demokrat en; tirk, ereb 0 fars dive 
em hin kovaren politik bi zimane wan ji derxin. 
Le, ji bo ve ne ~rte ku em hemü w~nen xwe 
bi zimanen wan derxin. Gelo <;anda kurdi bi zi
mane tirk! ji wan u ji kurdan re ji dikare <;i !fade 
dike? 

VietorHUGO 

Fanline 
Pirlfika yeke 

I. M, MYRIEL 

Di sala 1815 an de, Mirza 
(M.) CharIes Fron~ois·Bienve
nu Myriel, ji sala 1806 an fi vir 
de, ke§Ctiya bajare Digneye di
kir. Ew meriveki qenci hefte 0 
penc saU bO. 

Ew bi xweha xwe, Sitl (S.) 
Baptislineye re hatibil wir. Ev 
ke~a pTr ji wi bi deh salan bi~Ok
tir bO. K~ek dilij, narin u ~rin 
bCl. Ew bi k~ani ji oe xw~ik 
bu. t;avSn wS ySn re§ herdem 
herjer bCin. S. Magoire, qewra§3 
wan, gewriboz, qelew, berawes
tan bO 0 herdem behna wS di~i
kiya. 

Ji bo nexwe§cki,ji bo miriye
ki. ne hewee bO kesi bangi 
M.Myriel bikirn. Ew bi xweber 
dihal. Ew dikaribO bi saelan, be
deng Ji ba mereki ku jina wi ya 
delali miribe, dayikek ku zaroka 
xwe wenda kiribe rawestiya. Wi 
wek dema dengnekirinS dizani
bü, dema axavtine ji zanibil. 
Fikren wi tOj bOn. Wi ev yek b3§ 
dizanibO 0 sitelin li ezmana ri! 
meriven behevi didan. 

Ciye ku ew le diyar diyar bi-

Mamiken Kurdi 
Berhevkar: Mustafa GAZi 

1- A~ sincik bazda quncik. 
2- Bellra ~in c av le nin e. 
3- Dareki min heye heUl' 
Ci yek pet e. 
4- Elba masl ti guhera ras!. 
5- Guloka mO li dun)t werbll. 
6- Hanl1c.a manlka fenj! beI' 
deve kanika. 
7- lIelheliko melmetiko, 
sim@t tOjo guh beliko. 
8- Hespa boz e n~me Ii poz e. 
9· Hespa ~ bazda hew~. 
10- Hilindir milinir kur 
ji bav@bilinrir. 
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Hejaran(*) 
di rew~ek ew~nd hejarde di vir 
Te derbashe tu kesi nedibo.. Pe
yayeki pir biMz, ne pir mezin ne 
ji pi~uk bO, Temene wi diviyabO 
di navbera ~el U p& u ~el 0. he~
tan de biwa. $ewqa wi, bc§Ck ji 
ser~aven wi ye ku ji ber tav, ba ü 
barane §ewill bü vedi~art. Kirase 
wi ye zeri perili redida ku mO
yen senga wi yen re§ ban ditin. 
Qrewatek wek ben di situyS wi 
de W. Panloie wi yS he~ini kevn 
o rengavcti, aliyeki wi sipi bibG 
Ci aliye din ji c;onga wi te re der
kelibO. Fanere wi ye cOn kevn 
bibü. ew ji riziya bu. Kiseki tije 
U niki nii li nav mile wi bG. Da
reki qaJin bi deste wi bil. Piyen 
wi yen di pClavSn mezin de hC
gore bfin. Riha wi bihosleke di
rej bO. 

bOna, dibu qada seyran 0 eejn~. 
Bi ku de bi~Ona pir qedr ü qimel 
didanS, jS hez dikirin. Ev bi la
wilcen pi~Ok 0 k~iken pi~Ok Te 

dipeyivi. Dema bi dayikan re di
peyivi, be§era wi vekiri u devS 
wi lim Ji ken bo.. Gava pere wi 
hebOna diC;o. malen feqiran. Oe
ma ku lunebGna ji. di~O eem 
zenginan. Her li~teki ku karibu
na bidana, ji wan disilend. Hin 
dihatin, ti~ten ku hinin din dabCi
ne dibirin. Ke§C bavS hemO bex
tere~ bO. HebOn ü dewlemen
diyeke mezin di bin deste wi re 
derbas dibO. Beri ku bigre, hemu 

Ern hemu hunerhezan 
a 

welatparezan 
vedixwi'nin 

pe§angeya weneyan a 
fiunermende kurd 

Fevzi Bilge 

M E D KOM 

Navni§an: istiklal ead. 
Aznavur pasajl kat3 

Taksim 
Dem: 19/10/1996. 

Saer: 14 

ti~t dabu. Ew, wek ave ku lu bi
di zeviviyek ti bO. 

Ji hemO bennaye ku ji mal ba
la wi mabO, ji ke§e re §e~ ker, ~e
tel, kev~i, seni fi du mOmdanken 
zivi mabo.n. S. Magoire li wan 
xwedi derdiket, bi kineen sipi 
yen stur u bi kef ew paqij diki
rin, dibirilsandin. Ji bo em ke~e
yc bajare Digneye b~ binasin. 
dive em bejin ku wi hergav di
gOl: ''Ez ji qet nexwarina di firn- . 
qen zivi de pir acizim." 

Di mala WI de, deriyeki ku bi 
mifle bihata qufilandin tunebG. 
Deriye oda xwarine ye ku li ali
ye dere dineri ji bere de gini bu. 
Ke§! qufla wi ji je kiribO 0 niha 
kese ku derbasi hindur bibe we 
karibe den dafbide 0. bikeve. 

2, EVARA ROJA 
BAZARE 

Di rojen pe§i ySn c;iriya pe~in 
de, ben roj her ava bi saeteke, 
meriveki gerok ku bi peyaH di
geriya ket nav bajare pi«Ok c 
Digneye. Ni~leciyen hindik, ku 
niha di penceren xwe de ne an li 
ber deriyen malen xwe neo bi se
rine li vi geroki dinSrin. Keseki 

Ji MEDKOMe 
zincira konscmn 

Di 13/10/1996 an de 
Sadlk GÜRBÜZ 

Di 19/1011996 an de 
Seid YÜSIF 

Keseki ew nasnedikir. RSwi
yek bu di ce re dibuhun. Ji ku di
hat, gelo? Ji kendava deryaye 
belki. ji her ku ji ba~Or de kel na
va Digneye ... DiviyabO ji sihC 
de bi ce de biwa ev peya. Pir 
wesliyayi xuya bü. Jinan ew li 
bin daren reya Gassendi dibOn 
ku rawestiya bO 0 vedixwar. Pir 
1I xwiya bO, Jewra hin ku du sed 
gay dur bll av vedixwar. 

Dumahik heye 
(*) Welger : A:ad $a/ehi 

MEDKOM 
Navnitan: Istiklal end. 

Aznavur pasajl kat 3 T,I."", I 
Dem: Satt: 15 

Kaseta ZiLAN 
Ii cem hemu 

kasetfro§iyan ... 

Ey avi av 

Ey avi av avi av 
Ma tu bi ~ (l millbcte 
Mcwc Ci pelan laveyi belav 
Be sekne Ci he rahete 

Be milet 11 he sekneyi 
Van a~iqe bexuye xweyi 
Van ~ubllete qelbe mcyi 
Ji e~a k@ natebile 

Jj e~a ke her ley Illeyi 
HeIa kengi lief hey Il beyi 
80 min ooje heyrane keyi 
Dn ez bizanim qisete 

Da ez bizanim ve sirre 
Ji hindekS heta pirr! 
Ji maneya vf gUIT gurre 
Jj ke TC diki ve teete 

Tu ji emre kS teyi bibez 
Scwda seri ~ubhcti ez 
Ji ke re diki ~üna bi lez 
Ve ser qUlan ii xulmete 

Xulmel diki b@ pe (l desl 
Ji ke re diki c;cr"ld kuh tl pest 
Bcxuyi negol gavek vewest 
Hingi di~i denge te te 

Denge le If bf pe Ci hev 
Teet diki he qelb G dev 
Peyda dibin ji te mewc Cl kev 
~in bOyi ji TCnge qudrete 

Gell geh sipi ~iibhete ~ir 
Oel misle te na~in tu tir 
Renge ku re yar tele biT 
Meyta hebib ji ~Ona te te 

Ji ke TC diki zikri bi hat 
Qel gu~ gu~a naki betat 
~ubhete min rehte emal 
~van Ci rojan xew nete 

.$cvan Il rojan be xewi 
Ji mihber3 ke ditewi 
~ev Ci tadyan qet nahewi 
Tu ji emre ke velez kete 

Lazim te rnehbCibek lIeye 
Yan dost Ci metlCibek IIcye 
Yan meyl Ci mensr1bek heye 
Lew be libas Ci kiswete 

Lew be libas Ci taziyi 
Bi reqs 0 seyr Ci gaziyi 
Ji ke re diki e~qbaziyi 
Rcmz 0 sirran re vekete 

Ger ku armanca me azadiya welat be, dive 
em di her warl de 0 di ware zimani de ji xwe ji 
bin bandora biyaniyan rizgar bikin Cl tene bi 
mejiyekl azad ku bi zimaneki azad mumkune 
em dikarin netewa xwe 0 welate xwe azad 
bikin ... 

XAC;EPIRS 

<;eperast: 
I-Afrandere bir G saweriya Marksizme 0 li gor wi "Ew kese 
mesild li dinye karibe kesen din mesOd bike". 2-1ipa (r) be 
dawiye dihe pozitif elektroL .. /Da~eka pirhejmar. G pareka 
cih G der ni§rul dide, 3-Xwedi (berevaji) .. JCe1ebeki alkolS 
(berevaj1) 4-Di klloye de hezar lene heyc. bi kurtL/Zidi 
fer.../Sembola Lilyume (berevaji), 5-Tipa (m) be sen dibe 
nave afrandere ideolojiya Maoizm€ (berevaji) .. ./Dewletek li 
parzemina Afnqa (berevaji) .. JJi dakera zayine tc. 6-Di§ibe 
~ikle dizike, xariif (berevaji) ... /Zide bin, bin! (berevaji), 7-
Rengek (bor. eOn) .. JXwarina ji bulxur ~&libe, girar. g-SGe, 
webal, beze (berevaji) .. ./Qertel (berevaji), 9-Bajareki 
lirki .. JNotayek (berevaJI), 10-1i ezmnna dibare .. JDelav, av 
j€ derdikeve. 

Serejer: 
I-Li Afnqa il nav€ set;bajare we BrazzavillL!Deng, gazi 
kirin (berevaji), 2-Nave eiye k.u gladiyatorC IS ~r dikir (bere
vaji) .. ./Ew meha Newroz te de te piroz kirin (berevaji), 3-Ji 
eiye havingehS re te gorin (berevaji) ... /Hel. hawir, domCl, 4-
$ewe, metod ... /DC! bi tirki, 5-Nave welale gele Moxol. 6-
Mel. 7-Haccteki xerat z&le bi kartine (berevaji) ... {lipa (a) be 
dawiye dibe eelebelä alkoie, 8-Notayek (berevaji) .. JCobir. 
axure ga ü g~an (berevaji), 9-$enn, agir.../Madam, pire
ka zewiei. IO-Nave fCkj ye .. JNave peya ye. 

Bersiva hejmara buri 

t;eperast: 
I-Nik'itin ... /p1. 2-0ilaJa .. ./lle. 3-weM .. ./Ay. 
4-Zimbabwe, 5-oxaZ ... /Erefa. 6-xadjereQ. 
7-eIB ... /iT . .t.;a. 8-Briisk, 9-Anti.../Alti. 
100oK .. ./osaG .. ./aM. 
Serejer: 
l-nawE okeB, 2-ilcwX. .. /lraK, 3-
Kambaxbün. 4-iL. . ./Aza .. ./Sto. 5-Tirb .. ./Kis. 
6-iG .. ./Meji. 7-Urel.../aG, 8-Zer .. ./oL 
9-Alp .. ./fe§ ... fTa, IO-Leyla Qasim. 
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Adil Duran: Tiyatrocu, dü§ündürerek güldürme estetigini yakalamak zorundadrr,' diyor. 

'Co~ku eylem, eylem co~kudur' 
Lokman POLAT 

Tiyatro ya:art. ressam Adil 
Duran'la sonar an/aYI§I, jiir \'1' 

ti)'otroya bak/i'. Kürt 71yatro
su'nun flkmoZl, Kürt Edebi)'o
t,'nm sorunlart \'l' )'azurm eser· 
le,; iizerine konujfllk. 

• N i~in ~iir, n i ~in tiyatr? 
o ,$iir biT y~arna bi~imi· 

dir. Bizde hemen hemen her
kes ~iir yazar ama ~iir oku
maz. $airligi basile indirger. 
kaba biT tabirle hem ~iir yaza
nz hem de ~iiri ve ~airi sev· 
meyiz! Oysa Kürdistan doga
s! ve Kün ya~am l bülün IlOY' 
mazlanm, sevincini, haSTetini 
~j irde i fade edcr. $i ir ~abuk 
yaYlllr ve hedclinc ula~l r. Ay
Tlea, ezilen ve Ulkesi pa~ala
nan Kürt insamnm duygulan 
derin ve güoylildilr deo Ttyafro
ya gelinee: biT Ost yapl kuru
mu olan tiyalro, kitlelcre SI
mfsal biljn~ veTir. Onlsnn ta
rihten gelen geri sosyal ey
lemlerine, yanh~ davram~ 
özelliklerine, komplekslerine 
saldlTlr. Toplumun ileriye 
dogru serpi lip geli~mesinin 

önündeki engelleri bertaraf 
eder. 

• Peki, Kürt tiyatrosunu 
nasll degerlendir iyorsunuz? 

o Kürdistan toplumu. 
haJk~1 temelde de olsa ulusal 
bir tiyatro kurumunu yarata
madl. Bu büyük bir eksikJik. 
Ben bu eylemin pralik i~~isi. 

yim! 0 keza yaptlgun i~i le· 
orik olarak anhull lal1(hrm~'ya 

ve anlamaya ~ah~ lyorum. Or· 

negin; "Tiyatronun Evrimi ve 
Tiyatro Üzerine Tezler" adll 
yapltlrnm iskeletini dokuyo
rum. TIyatro bit ekip ~all~ma
Sldlr. Onun i~in kollektif ola
rak tiyatroya yönelmek gerek. 
~imdilik bulundugum alanda 
oyunculuk sanall, tiyatro lari
hi ve ulusall iyalrOnun yaral"
masl dogrultusunda seminer 
ve kurslar veriyorum. ·'RIl.8 
1>ehri" oyunumda. Mehmel 
Uzun'un "Rojek Ji Rojen Ev· 
dale Zeynik e " adh deslanml 
liyatroya uyarladlm. Konusu
nu tarihlen ve sosyal olaylar
dan alan bu destan Kün liyal
rosunda ~agd~ Kürt Home
ros'u olarak adlandmnak 
mümkündür. Aynca. yazmak 
yetmiyor. Dünya klasiklerini 
de ~evirebi li riz. Sorun onu 
~agd~ bir ekol ile pratikte ya
~ama geyirmek ve 'kitlelerle 
bu!u~turrna sorunudur. Bu te
mel sorunun ~özümlenebil

rnesi i~in yogun ~abalar i~eri
sindeyim. 

• T iyatro'nun "e Tiyat· 
rocu'nun bugünkü görünü· 
mü nedir? 

o TiyalrO aym zamanda 
bir konu~ma sanatldlr. Bu ko
nu~ma i~i bo~altllml§ bir yön
tern ve kurallar etkinligi de
gildir. TiyalrOCu bir anl8ljma 
araci olan dil ya da jest ve mi
miklerle yani pandomin ile 
belirli bir ahlak ve söylem gü
zelligi i~inde kitlelere mesajl
ßI verirken 'dü§ündürerck 
güldürme' esteligini yakala
mak zorundadlr. Bu ele~lirel 

sanat yönelimi i ~inde yer 

Oesen: MilDURAN. 

alan, el~tirel ge~ek~i yönte
me bagh oyunlan gästeren 
genel bir kavramdlr. Bit oyun 
yazan ne tür niteliklere sahip 
olmah? 1iyalro yazan olmak 
i~in tiyatro dünyaslOa tümdcn 
vaklf olmak, oyun, sahne ve 
seyirci ü~gen inde ya§smanlO 
temelinde var olan co~kuyu 
vc diger ögelcri yakalamak 
zorundadlr. yünkü co~ku ey· 
lemdir, eylem co~kudur. Her 
ü~ nesnenin (J~ OOyutu var. 
Derinligi, yilksekligi ve ge-

ni§ligi. insanm da ü~ boyutu 
var. Fizyolojisi ( Cinsiyeti, 
rengi, tavn, görünü~ü ve ku
surlan). Sosyolojisi (Slmfl, 
Ug~l, egüimi, milliyeli). Psi· 
kolojisi (einseI ya~aJTlI, tUlku
lan, dü~ktrlkhklan, mizacl, 
sinirliligi, iyimserligi, uysalh· 
81, kompleksleri, becerileri ni
telikleri). Bütün bunlara aka
dernik bir öngörü ile vaklf 01-
mak ve bu kriterler dogruhu
sunda oyun yazmak öncelikli
dir. 

.. 
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• Sa nat anlaY I ~lmz ve 
ulusal motiflerin evrensele 
la§lOmasl hakklO daki gö· 
rü~lerinizi alma k istiyo· 
r um? 

o Genelde ara~tlrma, ~ii r, 
tiyalrO ve sanatm sorunlanm 
i~eren ~ah§maloom da ulusal 
motivasyondan ~Ik l §ta sosyal 
bir dönü~ümün halkalannl ya
kaladlglm kaOlsmdaYlm. Bu 
sosyal bazda yurtseverlik, de
mokrasi ve sosyalizm dünya 
görU§ünün objektif bir bakl~ 

Baban-Botan-Soran 
.Ji!'.1)AN 

a~lsmdan hareketle ~ah~mala
nmda kendimi ifade ettigime 
inamyorum. Diyebilirim ki 
Kürt yazar ve sanat~llan soru· 
na akademik bir boyut kazan· 
dlrabilitlerse utusaJ deseni di
ger halklann mozaigi i~ine ta
~tyabilir ve etkin olabilirler; 
bu onurdur. Sanatl kaltcl ve 
ölümsüz ktlmakur . 

• Ulusal, toplumsal ve si· 
yasal geli~meler tiyatroyu ve 
oyun yazarltgmlzl nasll etki· 
liyor? 

o Tiyatro yazan kendi sü
recinin tarn&! ve sözcüsüdÜr. 
Ulusal, toplumsal ve siyasal 
geli§meleri slogan olarak de

'#i l de, ulus ya da smlf küllüril 
ve ideolojisi ile hannanlaya
rak anlatlm olayml zenginle~
tinne ve eytemlendirme olaYI
mn gücünü arttlnnaSI sanatta 
yeni heyecan ve etki yarataca
gmdan seyirciyi ge~ek dün
yasma uyaOlk olarak hazlrlar. 
Yoksa seyirci Slßlflann var 
olan bagnazca davraOl~lanmn 
h i~ degiljmeyecegi kamslßa 
vanr. Bu da yeni ya~a uyu
munu ZOrlßljUID ve dönü~ü

mün eylem noktasml köreltir. 
• Kürt~e yaz.an §air ve 

tiyatroculaTln yapltlaTlm 
nasil degerlendiriyorsunuz? 

o Kürt~e yazan ~airler ~o
gunlukta, ancak tiyatro ala
mnda büyük bir ~Iuk var. 
Her ne kadar bazllan bu oo~
lugu doldurma pahasma bina
klm ~abalar i~ine giriyorlarsa 
da bu yetersiz ve dar kaliyor. 
Siyasi istikrarslZhkta bunun 
cabasl ... Ele~liri mekanizmasl 

haslmane bir bi~imde zuhur 
ediyor, Bu Kürt aydmm tarih· 
ten gelen bir a~mazldlr. Her 
birimizin kendi varhglmlzl, 
diger birisinin y!.klmt üterine 
in~a etme anlaYI~ 1 geti~meleri 
öntüyor. Anl olumlu ve olum· 
suzu birbirinden aytdedecek 
ulusal bir otoritenin eksikligi 
ve de denetleyici akademik 
kurumlann yarallimamasl so
runu lümden sanat~llan siya
sal örgüt buyrugu altmda bir 
uslüp karga~asl i~ine göm
mü~tür! ... 

• Genel olarak Kürt ede· 
biyatmlO duru mu nedir? 1>i. 
Ir, öykü, t iyatro, roman sizce 
hangisi önded ir? 

'0 Son Ylilarda Kürt cdcbi
yall belki de en önemli bir sü
re~ten ge~ iyor ama onun sem
ligini gözardt elmemek gerek. 
Kontrol yok. Herkes kendi 
imkänlanyla bir yerlere ge!i
yor. Bunun i~jn edebi deger 
ve form bazmda ürünler kali
tesiz ~ 1k.Jyor. Kürtt;e yazanlar, 
Kürt~e okuyanlardan saYlsal 
olarak ~ogunluktadlT. Bu 
Kürt~e yapnlann önemsen
medigi ve okunmadlgml gös
leriyor. Okunmayan bir edibi
yat nasll geli~ir? Okunmayan 
bir halk nasl] geli~ir? Onun 
i~in ~iir öykü ya da romanm 
önde oimasl fark l bence etken 
degit. Bu i§te bir lerslik var ... 

• En son yazdlglOlz ti· 
yatro oyununun adt ve i ~eri. 

gi -konusu- nedir? 
o En son yazdl81m liyalro 

oyunu ÖZü itib:lTlyla Kürdis
tan'da ya§anan, geri sosyal 

IJER(;II.ERIJE ur .\\' 

Evdale Bori 
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ili§kiler agl i~erisindeki, kirli 
savalj, dogarun ve insanlann 
kat!edilmesi. insan ili§kileri. 
zorunlu g~, toplumsal deger
lere yabancI1ßljma ve Avru
pa'da sürgün y~ama. Avru
pa'daki kaypak zeminin so
runlanna kadar uzanlyor. Psi
kolojik elki-tepki olaylannm 
kafalarda yarauIgl soru ise 
onlan gelecege 18ljlyacak bir 
ütopya ile sosyalizm dü§ünce
si ile dügümleniyor. 

-. Gelecekte tiyatro ile 
ilgil i ne tü r taSaTllarlOll 
var? 

o Zorunlu olarak kadro 
yetir§tirmeyi ve gü~ olrnaYI 
hedefliyorum. iki ana sorun 
var. Birincisi bu olu~umu fi
nanse edecek k i ~ i ler ve ku
rumlar, ikincisi ise biT ulusal 
yapmm olu~umunda ve i~le

rinde görev alabilecek kadro
lann tespiti sorunudur. izlene
cek metod ise; tiyatronun bü
tün geli~im süre~[eri i~inde 

yollar dcnendiklen sonra be
lirli model araYI~lanna kol
lektif o[arak katllmakllr. Ti
yalro insanm tarih ve doga 
i~indeki toplumsal geli~im 

olanaklanm a~tlOr. Y8ljamm 
kurallanm saptar, dünyaYI de
gi§linne i~ine bu noktadan 
kalkida bulunur. insanI bi~im
leyen loplum ili~kilerini eie 
altr, bu ili~kiler düzenin degi
~im ilkelerine tepkisini göste
rir. Brecht'in deyi~i ile "Yal
OIzca ezilene kaql aCllnaYI 
degil, ezene kaql öfke duy
maYI da gerekli görUr ... " 

Vecdi ERBAY tarafmdan 19. yy. Böigesei Kisa 
Kürt Tarihi. Baban. Botan, Soran 
adlyla kilap olarak yaymlandl. 

~Iyor. Baban Emirligi yelkililerin
den biri larih~i Rich'e §öyle dc
mi~; "Biz ni~in ev yapahm, yaptl
rahm veya tamir edelim? Bizim 
ülkemizdeki düzensizlik i~ gü
venligimizin olmaYI~mdan kay
naklalllyor." I~te bu nedenlerden 
dolayl Kürtler y~adlklarl toprak
lan önemli ticaret merkezleri du
rumuna getiremcmi§. Yine bu ne
denlerle yabanci tüccarlar da gü
zergahlan üzerinde Kürt kentleri
nin bulunmasma ragmen, konak
lamaya cesarel edememi§ler; Bu 
istikrarslzltklar yüzünden lieari 
ili§kilerini geli§tirememi§lerdir. 

ma" achyla kendi etrafmda toplu. 
yor. yok güC;lü olan bu dönem ü~ 
Yll süruyor. Geli~meyi önlemek 
iC;in Osmanh ingilizlerin de des
tegini alarak önce aym loprak Us
tünde ya~ayan Süryaniler Be 
Künlerin ~atJ~maslßl sagladllar. 
Bu sava~ Osmanh i~ i n iyi bir ba
hane ve flrsat oluyor. BOlan ÜSIÜ
ne gü~lerini gönderiyor. IIk sa· 
v~ta ba~an eide edemiyor. Bedir
han Pa~a KUrdistan baglmSlZltgJ 
yagnsmda bulunuyor. Ancak 
ikinci sav8ljta Osmanh Bedirhan 
PlIJia'loon büyük bir gücünün ko
mutanl olan Yazdan~r'in ihane
tiyle 80tan Bey'ligini dagllabili. 
yor. (Amcast Bedirhan Pap'ya 
ihanet ederek Osmanh' mn yanm
da yer aJan Yazdan§€r, ameasmm 
yenilmesinden sonra kendisine 
vaad edilenlerin gerc;ekl~memesi 

üzerine Osmanh'ya ba~kaldtnr. 

Ancak "Osmanl!'da oyun ~ok" 
sözü misali anlßljmak üzere ~ag
nldlgl islanbul yolunda öldürt!
lür.) 

KUltUr kervarumLZ.D. yeni bir dergi daha k.auldJ. JiOOan ~ ayda bir 
KU~nin kurmanci ve dimili Jeß;eleriyle yaymlanacak. Bu ilk 
sayKb ,.11u!, ooJcnkrine dcäincn dergi redaksiyoou ~ aN. 

Kiln<;eYe Mcdeni Azad laraflndan ~vrilen Tolsloy'un "Insan ~II 
yBill/''' rom31l11l1n 5'00 bölitmü, Sabri Q:kdar'lß "insan anlaY~1 
~.: boijhkh yall. C;:ucuklarla sobbet sa}fIl51. Zinar 
~r,"Yahll,'lhk Koridorlan" ~hkll deneme. Ali Etginlogrul 
~Slcakh!ma dokunmah doärunun" ~hkll YallSI. Zeynep 
KlI5lmojlu ""Sevginlll hükmü" boijhkh )'Ul. Muhammcd 
Cem~id'in kaleme akh!1 "Kürt kUllUri!nde a~ltlann dili" ~hkh 
)'lWSI, TOfUl1OlJ\I Recep. Medeni Azad. Bargiran. 
Sezai Karak~. Ziliat Ali, Hakan y,ldl'l Fatma Eryigit. 

K
Urt larihi ve önemli Kün 
ki§ilikleri konusunda ya
pllan ~ah~malarm lümü 

ilerdc ge~ek~i, bilimsel bir Kürt 
tarihinin yazilmasma kaynakhk 
edeccgi i~in .ku§kusuz ~ok önem
lidir. Bu yUzden yapllan ~ah~ma
lardan hi~birini gözardJ etmeme
li; o[anaklar elverdigince geli~ti

ritmeli, ~all~malar desteklenmeli
dir. 

Dr. Kaws Kaftan'm ~ah~mal a
Tl da bu yUzden önemti ve yol ap
CI özcllikleriyle dikkate almmaSI 
gereken ~a1I§malarm ba~mda ge
liyor. Dr. Kaws'm önemli ~ah~
malarmdan biri NOjcn Yaymloo 

tema Uzerine yaym yapacktanm belinm~ler. Bu iiy Wl3 leIDa ise. 
1- Kürt>jellin)'Ul dili olarak geli~ine 
2- Kilrt edc:biyaußln aydmlaulmasma 
3- Kilrt yazarlann durumu. vb. 
Jindan dergisinin bu ilk SlI)'lsUIda)'er alan )'Ullar ise $Inulyla Dr. 
Si~ Bilgin'le ZerdÜ$t Mitolojisi üzcrine yapllan bir 
röportajlO birioci bölürnü, Sioor (Hudut) romamnm yazan XU'lid 
Mirzcngi ile yapdan bir söyJ~i, B, Yllma.z·m kaleme aldJ#! 
"KUrtierin ötf ve adelleri" ~hkll yw.lsv~li yazar Augusl 
Strindberg (1S49-1912)in yazdl81 seriivenlerden bir bölUmii Mele 
Be~ir tarafmdan Is~en Kürto;cye ~evrilmi~. Dilbilimci ve o;c
virmen Zagros Zerde~ti ile yapllan bir söyleti. Mlhem Hlmhelli'nin 
dimijt le~esi~le kaleme 
aldl!1 Newroz'la ilgili yazl ve bil!Jle(.:e sayfasl. 

BERBANG 
IIk saYlsl 1982 YIIUlda Isv~te yaymlanan Berbang dcrgisinin ~eni 
$3Ylsl (I01'oci $3YI) yaymlandl. Berbang dergisi Kürt~enin kllr
manci ve dimiti 1e~leriyle yanSllalin harfleriyle. yansllSe arap 
twf1eriylc ~aymlIllIlYor. Derginin bu SOlI ~Ikan saYls,nda redaJcsiy· 
ooun gecikme nedenlerine 
de!inen YlUlslooan sonra. ~n YIUI. Evin Baksi'nin 
"Istanbul'da Habitat-2 Koofer.JnSl" baljhkJ.J )'3ZlS1. A. Gemas'm 
"~Ierimiz ne istiyo,." ~b.k11 Yallsl. ibrnhim ~la'II(o U1eme 
aldlp "KadIß Sonmu, Bir insanlik sorunu 

Kitap admdan da anla~lldlgl 

gibi Kürt Tarihi'ni ü~ bölgede in
celeyen ~ah~malardan olu§uyor. 
Bu bölgelcrde etk.ili olmu~ Kün 
EmirlilikJeri ve ~ahsiyetleri ince
lenmi~ ~~itli kaynaklardan yarar
lanllarak böigeIerin sosyal, siya. 
sal ve ekonomik yapl tanmasma 
kilabm c;e~evesi i~ inde önemli 
bir yer verilmi~. Bu belgelerin her 
alanda ilerleme kaydcuikleri ve 
geriledikleri dönemler nedenteri 
ile onaya konulmu~, Özell ikle sa
va~ lar bu böigeierin zaYlf kalma
smda en büyük etk.enlerin ba§mda 
geliyor. Bu IOpraklar üzerinde 
hem iran hem de Osmanh söz sa
hibi olmak istemi~; bölgelerin de
netimden ~lkmaslßl engellemek 
i~in t;e§itli yollara b8ljvunnu~lar. 
Yetmedigi yerde ordulanm devre
ye sokmuljlar. Aynca Osmanh ve 
iran bu bölgelerdeki Kürtleri bir· 
birlerine k~1 kalkan olarak kul· 
lanml~lar. Kendi aralanndaki sa
va§larda hep bu lopraklar üzenn
de yapllml§. Bu kadar yogun ve 
slk yapllan sava§lann 0 bölgeler
de ekonomiyi gü~süz blrakacagl 
ve insanloon dagmlk ya~amaslßa 
neden olacagl ku~kusuzdur, Dt~ 

etkenlerin yanmda bir de i~ el
kenler, hesapla§malar, kavgalar 
dü§ünüldügUnde sonucun vaha· 
metini kest innek epeyce kolayla. 

Kitabm en önemti betirlemele
rinden biri ulusal bilin~ kOllusun
da. Baban, BOlan ve Soran böige
lerinde ulusal bilin~ feodal dü
zeyde kalmakla ve birbirlerinden 
kopuk olarak geli~mesine rag
men. her dönem varotmu~tur. An
cak bu ulusa! bilin~ Dr. Kaws'm 
da belintigi gibi, bütün Kürdis
tan'da böigesei düzeyde ka lml~

Ilr. Dr. Kaws bunun nedenleri 
üzerinde de dunnu~. En belirgin 
nedenlerin b~mda bölgesellider
lik konumunda olan Kürt Beyleri
nin birbirlerine uzak durmalarl, 
~Ikarcl davranmalan ve her bit
le~me giri§imlerinin Iran ve Os
manh tarafmdan engellenmesi 
olarak de#erlendiril iyor. Ömegin; 
BOlan Bey'i Bedirhan Pa~a ulusal 
bi rl ik i~in KUn a~ire l lerin in 

öneml i bir klSlilml "Kutsal Al1la~-

Kitap bu bölümle son buluyor. 

vc tarihi bir trajedidir ' ~hklt incelemesi vc Osman Ayw 
tarafmdan Dimili leho;esiyle hazlrtanan sayfalar ve 
KUrdistan'dan haberler ~hk.h sayfalar yer alm~. Herban! 
del!isi kürt kUltUrü Olerinc: ~I~ma yapan berke!i i~in 
bulunmaz bir kaynak B~rbang dergisirU cdinmek ve a~ 
oImak isteyenler io;in adres: 

BERFiN 

tehdil 

Y 
llllx izmmlll bi bölummi (ern· 
riwaqi yaplp) qfll ianarax teh
tile ~Ixtlm. ylxlim hama px

tlxtma da bin pi~man oldlm. yunki 
ben tehtilde oldlxlm sure i~enslOde 
Istanbfll, lzmir, Oiyarbeklr Cl aha bi 
~ox yerde dediqodi cephesi ohljura
rax aleyhlmde spekulatif xeberler 
ureup yayan bi taxlm dinsEz, imanslz 
Cl t(lmanslz §axislar, peyda olmi~ Ci bQ 
~ax i s l ar, §Cfaquzile~mi~ 0 qulbesmi 
~a~trmi§ halJma aClmadan "Allah Or· 
mii, OIa bi lekmeg de sen Or!" misali 
buxten IUfengiyncn qOqm yaxmunna 
t Otmi~lar beni. Way CIXClxa bunnti 
wijdanslZlar wayyy .. SEZi bi eitme ge
~ lTIrsem war ya, dunyanm qa~ qunclk 
oldlx mi gösten rem 0 zaman! 

Hu?! 
Pardon! OIs dOrdlnn olobosi, bil

nahmxanada yenecax war! Makinist 
Oyxiya dalmi~, Kehkeh abe de ikide 
bi diyi, "Ses ver Qla ql~ma Ruha iso
ti surdlxlmm qablama makinisti!" 
Uhu uhu! 

Öskurme üla deli qldlxlm geli! 

Yukanda Kürt Tarihi 'nin bilimsel 
lemellere oturtulabilmesi i~in bu 
konuda yaztlan her yah~manm 
degerlendirilmesi gerekligi belir· 
tilm i ~ti. Dr. Kaws' m bu kilabl da 
herkes i~in önemli bilgiler ta~ lyan 

bir özellige sahip. Tarih herkes 
ic;in, özellikle Kürt ler i~in ders ter 
ahnacak nOllarla doludur. 

Almanya'da aylik olarak yaYlnlanan Berfm Gen<;lik Kühilr Sanat 
ve Edcbiyat Dergisinin 5'oci say's, yaYllllancb. Genel yaYln YÖIII:I
menli!ini Medeni Azad'm yapu!, Berfin dergisi KÜI1\t ve TUrk\C 
olarak yaYlnlamyor. Berfin dcrgisinin bu saYlslnda yer ahm Yal.llar 
ise. "Mela E/llne& Xasi'den Kürt~enin Dimili le~~siyle yazllm,~ 
M~vIUt. Bargiran imzah "Bahar gelmi~ Berfinler boy salml~ur" 
ba~hkh yall. TUrk'feden 

PIR PIRIM • "". MUSTAFA GAZi 
han bi Qoplksal hikaye anlatlm, ustl
ne para da venrem ha! demesiynen 
bereber ardtma baxmadan eie bi qa~
maxa b8ljladun ki. bi de baxtlffl mel
meketlm olan Diyarbeklr'm Ofis 
semtmdeYlm. Ofis'le biraz kezebsel 
noslalji yaptlxtan U az bu~ux ta xe
zebsel izlemm depoladlxtan sanra, 
yarida qalan tehtihmi lamamlamax 
uzere lekrar yola ~lxaYlm dedlm ki". 
Plrpmm' m fanatik taraftarlari tara· 
fmdan qac;mldlm. Bi seet boymea be
ni aJiqoyan bu fanalikJer, abe semn 
hesreunden kendunlZi clletliye cllet
liye kevgire döndlx. MelmeketIß bu
tun biralanni tuketerax reqor ql rdlx. 
Yeter are, blzi Plrpmm'siz blffixma 
strese girdlx, mehfoldlx, peri~an 01· 
dlX, eVlmlZ eywan oldi. Bexten du~
mi~lx, qGrtar blzi bO stresten! diyerax 
beni hungur mungur axlaup yoom 
qalmi~ olan lehdihmi tamamlamax
tan wazg~memi saxladilar. 

Weff! ... antenlenm tamamiynen 
qan~mi~ he waHa! Behzen ne söledl' 
xlmi bltmiyem 100 .. Antenlenmi leh
mir eturmem gereki xaliba. Qlrbts'a 
mi getsem eceba. Wehidislan'a mi! 

Yaw Nesimi.. Nesimi .. WaUa ben
ce he~ dGymisan sesimi! e de bari XI

rab yola du~urme herslmi. 
Gel sennen ortaxla~a qafamlzi 

(lrax da~a, he ne diysen lo! Bllisen, 
sebehten ax~ama qeder Kultur Sara· 
Ylllm q~islOdaki parqta ollnp kultur 
depoliya depoliya kultur qomasma 
gimJaxtan qorxiyam walla. 

Yavl' Nesimi xaliba §eftalinm bi te
nesi freqanslma ginp §efaquzi virusi 
bQl8ljtJrmi§ bahan. Mn yoxsa ben bO 
haie du§Ccax adam miyam lo! 

Neyse, her §e bi tarafa, tehtile ~IX
tlxlmi sölemi~tim ya .. Tehdil masraf· 
lamni q~ilamax amaciynan, önce 
Libya'ya, Kaddafi'mn yanma gidlp, 
ona "Yeljil Qurbeheler" isimli ~arqlyi 
salmax istedlm, hama 0, "Senm bO 
prqidan wereqe sesi geli!" diyerax 

almaxtan wazge~ti. Ben de qaXlp ona 
"Gel bO yani bü yaniINerden aldm IU
mani/BO naSll tumandlr lo?/Kimi 
görse utani" iSlmli son ~qlmi sata
rax tehdil xerc;hxlmi pxardlrn. 

Libya'dan otoOOsa bimp Lub
nan'a, oradan da Bulxuristan'a get-
11m. Bulxuristan'da bulxur pilawiy
nan salala yiYlp, biraz da qehrotik u 
jehrolik noslalji yapuxtan sonra is
ve~'e ward1m. Wardlxtm gibi. yaz or
tasi olmasma raxmen zatul)'e oldlm. 
o zaturye o lmi~ halunnan u bumllll
dan axzlma 3Xlp bOz lu tmi~ olan Xlr
nlglmnen Mecnunistan demlen bi 
mclmekete gemm. Orada, bahan 8ljrri 
derecede enjekle eltlxleri mecn(ln abe 
virusi yuzmden Allahi ~8ljmi~ bi mec
nOna döndlm. MecnOnla~lp leylami 
ararken, Kelme§ gezegemnden gelen 
zurafa OOyli 0 §eb~eOOk x(lyli bi yara
IIX larafmdan ~egLrdek niyetme yen
max uzere qa~lTIldtm. Beni kac;rran 
yaratlxa, bende ~Iri derecede mec
nOn ab€ virusi war, beni yersen eger 

mccnunlßljlrsan, demaxlmnan bere
ber beni blraxlP, ardma baxmadan 
geldlxi gezegenlOe geri döndi. Yolda 
giderken, bi binanm seklzmci qatm
dan qafama du§en bi saxsi yuzmden 
qafayi yiYlp qlinik waqa oldlm. 1Jha
mistan'li bi §Cftalimn USllma oxiYlp 
ufurmesiynen, birdenbire kaxldi qe
lemi ehmc ahp iki qamyon dohsi ~iir 
yazdlm. Daha sonra yazdlXlm ~iirleri 
besteleYlp satarax kendlme 010005 bl' 
leti ahp melmekellme gen dönmax 
irr in yola ~txtlm. Bi sure seyhat ettlx
ten sonra, Yamyamistan deßllen, 
yamyalillari t rsveslile§mi~ olan bi 
metmekette mola vemlax zonnda 
qaldlx, OtoOOs §oferi bahan, abC ban
lara yaqla~ma, ~unki banlar yanh~tx , 

nan yedlxleri glrmi doqlz tene tra
vestmin kendilenne bGla§lmhxi Qo· 
pik miqrobi yuzlnden taxlm taqlawat 
travesti olmi~lar. BOndan dolayi da 
bOnlara yamyamo~ diyiler, diyerax 
beni bilgilendlrdi, mceleym yamya
mO~1fl bi tenesi yantma gehp, abC sa-

Ne diyeYlffi, qeda bela Hesen 
Axa! 

Not : Bu _ kö§ede yaymlanan 
yazllar, Kün9C aJfabeye "ö" harfi ek· 
lenerek okunaeak. 

M. Zana Memi,. Ali Etgint~l. Ethem [leger ,iirleriyle Berlin'in 
bu yasl$lnda yer alan ~rkr. Aynca IJOCUklara 
~önelik· Bulmaca. bilm«e. soru cevap \'e kürtt;e isimler de 
)'er alml' bu saYlda. Belfin 

ARMANC 
Ayhk olarak kUrt~e vc türlu;e yaymlanan Armanc gazelesinin 13 ve 
14. saYllan b,r 3I1Ida yaymlandl. Gazete bI.I saYI$,nm 
kapagml. di~er bil)ok yunsever yaym gibi. GUn~y'deki 
geJi,melcre aYlrml~ V~ "Ber bl istilmui ya bcr bi kaose!". 
diye man~et utml'. Gilncel haherlerin yanlslra. her zam3.nki gibi 
Mllrod Ciwan larafmdan kalem~ ahnan: "Siyasetkirin 0 
malok~Ekirin" ~'Ikh gUndem yaz,slnda. RP "iklidan"mn MGK 
tara(looan nasll igdi~ edildiAi kOllusu eIe almm,~, "Raman" aclh 
kö~. "Gal'.in Ci rasli" ~hkh makalesinde Selim Acar. kendismi 
siyasaJ paniJer dl,lnda gören Kiln 
a)'dmlannm artlk yakmmakl3ß vaz~ip. beceri ve yeteneklcri 0-
ramnda IISII fonksiyoolanm yerine gClirip toplumsal ilerlcmcdcki 
asil rollerini üstle:nmelerinin gereäine dikJcal 
~kmekte. lIesen Mizgin Jaraf,ooan haurlaßan "anist iI tcknik" 
~hkh sayfada. mobillelefoo ve telekominikas)'oo alanllldak.i 
gchimeleri koou alan bir ~iri YIUISI yer almakta. Gaulenin 8 v~ 
9. sayfalannda. k.ürt\C c!itim vc ileriye dönük Vlh:jllIalan haklllda 
KOK1~KAV (Kürt KüJ!ür v~ A~mnalar Vakfl) ~kanl. Yllm.u 
<;amhlxl ile y~p,lan uzun ve aynnnh bir söylq;iye yer verilmi~. 
Ylne Murad Ci .... an·1II kalcme aldl!l. MDi Mem 11 Zine de pey_ 
wend,i)'&1 jin 11 mfrnn. evin 0 erol!Zm" ~hkh yan, kilrt edcbi k
lasi!i Mem (I Zin'de koom erltek ilip;.isi. ~k ve ~roIizim temasl 
kaql.l~unnah olarulr:: ~n,ne boyuna irdelemi~. "Penccre" adh 
kÖfCdC, Selim Bcrekat"1II "ZaroI.:e 1*1)(; sali" ~hkh edebi yaZlSI 
yer almakta. Emin Narozi'nin hwrla,h!1 kDanasina pirtfikan" adh 
kö~: L(lqa'lIIn "Mizgini (lncil)". f'dlIni Kake;'nin "~Ias iI 
Behar". Muhcmmed Ezil ~akir'lII "Zanyariya Hannoniya-- ve 
Sima SemClld'in "Xeza!" adh eserleri lamulmakta. Edcblyal say· 
fasmda, EIuned Huseyni wafilldan ~vrile:n. E. lonesoo ilc 
ölümllnden ÖIK;C (l990) yapllml§ bir söyle~i )ICT almakta. Za2:aca 
illlia üzcrine Stockholm'dc yapllan loplanlmlll. "Derheqa 
rastnu~tcna Kirdki (Kirmancki) dc Kombiyayi~ Slockhohni" 
baljhkh SOIlU~ bildirgesinin yaMInI zazaca akillalite de )'er almak· 
tlKhr 
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Afganistan'l karanhk bir gelecek bekliyor 
Selim MURAT 

A 
fganis!an halkl 17 y.ldlr 
aellt biT larih ya~ I YOr. 

Dtinyanm en gen ve en 
)'oksul Ulkeierinden biT; olan Ar· 
ganislan'da 1975'den beri ~id

detli biT i~ sav~ y~anmaktadlr. 
Bu sOre zarfmda Afganistan dOn
ya gündeminden hilj d(l~medi. 

Dünyanm sUper gÜljlerinin ilgisi 
hep Afganislan ül.crinde oldu. 
ancak bu Hgi. yoksul Afganistan 
halkma VC onun gelece#inc gös
terilen biT ilgi de~il. bu gÜljlerin 
Ijlkarlannm gercktirdigi bir iJgi. 
dir. Gehnen ~amada Afganistan 
belirsiz ve karanhk biT gelecege 
dagm hlzla yol allyor. 

Afganistan'm en sakin ve en is
tikrarh dönemi 1919'dan 1978 
Ylhna kadarld dönemdir, Soguk 
sava~ Yll1annda Afganistan Sov
yetler Birlil!.i ile ABD ve miltte
fiki ülkeier arasmda. yani iki 
blok arasmda. tampon bir Ulke 
olarak kaldl. SUper gUr;ler Afga
nistan I1zerinde adela Zlmni bir 
anla~maya vamll~lard!. Afganis
lan, güvenligini ve nisbi olarak 
ya~adlgl sükunet ve istiban bi
raz da bu soguk sava~ ortamma 
bo~luydu. ABD ile Sovyeller 
Birlil!.i arasmda dünya ppmda 
ya~amm rekabet ve hegomanya 
mücadelesinin klZI~tlgl eol!.rafik 
alanlardan birini de jeo-politik 
konumu nedeniyle Afganistan 
t~kil ediyordu. ABD ve mÜlle· 
fikleri Sovyetleri güneyden ku· 
~alma 3hma almak iSlerken, Sov. 
yeller Birligi güney Slmrlatmda· 
ki güvenlil!.ini korumak ve islami 
harekellerin önünü kesmek am,· 
CI ile Afganistan'a özel bir öncm 
veriyordu. 27 Nisan 1978 'de Af
ganistan Demokralik Ualk Parti· 
si taraflOdan yönlendirilen ve 
Sovyetler Birli~i tarafmdan yar
dlm ve destck gören bir darbe ile 
iktidru- Sovye1 yanhsl Nur Mu
hammed Terakki ve arkada~lan
mn eline ger;ti. Q dönemde dUn
yada Sovyet yanhsl sol r;evreler 
bunu '"devrim" olarak ilan euiler. 
DarbeIer ve ir; tasfiyete r birbirini 
izledi. Babrak Kannal ve arka· 
d~larl lek ~ma iktidan koru
yamaYlOca Sovyet askerler ini 
Afganistan'a d3vel ettiler. Sov
yetler Birligi 90 bin ki~ilik aske
ri bir gür; ile Afganistan'l i~gal 
etmeye ba~ladl. Afganislan bir 
yandan darbelerle birbirini izle
yen hnh iktidar kavgalan. diger 
yandan Müeahidin olarak bilinen 
radikal dinci gruplann b~latllgl 
silahh hareketlerle dramatik bir 
i~ sava~ süreeine gimli~l i. 

A 
slmda dl~andan göründügü gibi i-; sava~ sa
dece dinsel görü~ aynhklan temelindeki bir 
iktidar sava~1 degildir; sava~ giderek 

ekonomik -;Ikar -;atr~malan ternelinde etnik ve 
mezhepsel bir kimlik alma yönünde derinle~iyor. 
Ru da Afganistan'm gelecegi i-;in -;ok daha 
tehlikeli bir sürec;tir. 

Afgimislan, ~imdi ba~ta Pakistan 
ve Iran olmak i1zere böIge dev
letlerinin yogun rekabet al3m du
rumundadlf, ABO, Pakistan ile 
iran arasmdaki rekabet ve nüfuz 
mücadelesinde Pakistan'm ya
mnda yer almaktadlr. BaZI uzl~. 
unna r;abalanna ragmen Pakis· 
tan ve tran kontrolündeki dinei 
gruplann iktidar ortakhgl devam 
elmedi. Dinci gruplnr ar3smda 
süren iklidar müeadelesi giderek 
P3~ist3n destekli Taliban örgütü 
lehine geli~me gösterrni~t ir. 

gözardl etmeden. 
Afganistan'Iß yakm tarihi 

adet3 dl~ müdahaleler. darbeler. 
ikt idar kavgalan ve ir; sava~lar 
tarihidir. Bu durum, Afganistan 
toplumunun i~ dinamiklerini de· 
rinden zedelemi§tir. 17 Ylldlr sü
ren ir; r;atl§mrliru- Afganistan top
lumunun temel t~lanm yerinden 
oyr13tml~ ve ulusal uzla~ma ola
naklanm oldukr;a zorla~lInn l ~\l r. 

Afgan;stan, iI;inde yer aldlgl 
cografya nedeniyle hep büyük 
gÜljlcrin Hg; od:lgl: ekonornik, si· 
yasi vc asker; Ijlkarlann Ijall~ma 
alam olmu~tur, C;arhk Rusya'SI
nm güneye inme ve sleak deniz
lere ula~ma planlannda daima 
bir kapl oldu. 20. yüzYlhn ba~ma 
kadar Garhk Rusyasl ile Ingiltere 
arasmdaki nllfuz mileadelesinde 
onemli bir alan idi. ingiliz ege· 
menligi alttndaki Afganistan 
1919 yllmda baglmslzhgml ilan 
cuiginde onu ilk tamyan Sovyet. 
ler BiTligi yönetimi oldu. Lenin, 
bif kralltk olmasma ragmen 
Uluslarm Kendi Kaderlerini Ta· 
yini r;err;evesinde bu ülkenin ba
glmslzll~ml hemen tamdl. Sov· 
yellef Birligi'nin güney smlrlan· 
mn gilvenligi de bir baklma bu· 
nun zorunlu killyordu. Buna rag· 
men sosyalistler. uzun Ylllar ulu· 
,al sorun söz konusu oldugunda 
Lenin 'in politikaSlfl1 ve 0 dönem 
Sovyetler Birligi yöneliminin 
ulusal sorun konusundaki bu lav· 
flm ömek olarak gÖslerdilef. 

gi'ne her alanda r;ok pahallya 
mal oldu. Ael bir yenilg i alan 
Sovyetler Birligi 1989'da geri 
r;ekilmek zorunda kaldl. 0 dön· 
mede "sosyalizm" adma i~lenen 
bu kanh i§gal eylemine malesef 
diger ülkelerde so1culann bir kiS' 
m1 politik tutumlan ile onak 01-
dular. 

Gerek Sovyet i~ga1i Ylllannda 
ve gerekse sonraslOd3 süren ir; 
sava~ boyunca astl aelYI Afga
niSlan halb yapdl. UluslararaSl 
baZI kaynaldara göre 1979'dan 
1996 Ylhna kadar gcr;en 17 Yllhk 
sürede 2 milyon3 yakm Afganh 
hayatml kaybelt!. bir 0 kadan ya
ra landl. 5-6 milyon arasmda in
san Pakistan'a ve iran'a slgmdl. 
Günümüzde dünyadaki en bUyük 
m(l[ leci grubunu Afgan mül leei
leri olu~tunnaktadlrlar. Milyon
larea insanm müheei kamplann
d3 ya~adll!.l trajediye Ylllardir 
lüm dünya lamk olmaktadlr. Ül
ke ekonomisi tamamen r;ökmü§
tür. 22 bin kadar olan köylerin 
yansmdan fazlasl ya tamamen 
yok edilmi~ ve ya yapmlmaz 
duruma getirilm i ~tiT. Ülkede ~u 
anda 10 milyon maym dö~lidir. 

li yol" bölgedeki Islamcl hare
kelleri desteklemekti. Afganis
tan. bölgede "Ye§iI Ku§ak" üze
rinde yer alan ülkeIerin b~mda 
geliyordu. 

Ashnda Müeahit gruplannm 
varhgl 1970'Ii Ylllllnn ba§llIa da
yamyordu. Aoeak, bugünkü kök
ten dinci gruplann ~ol!.u YUrtdl
~mdaki. özellikle Pakistan'daki 
ve Iran 'daki Afgan mültecileri 
arasmda dogdu veya burada gür;
lendi. Ba§la ABD olmak ilzere 
baZI ülkeIer tarafmdan Afgan 
müeahitlerine gönderilen ekono
mik ve askeri yardlmlar Pakistan 
üzerinden Afganis tan'a ul~llnh
yordu. Afgan müe3hitlerini ABD 
ve Ball Avrupa UlkeIerinden ayn 
olarak Pakistan, Iran, Gin Halk 
Cumhuriyeti, Mlslr. Suudi Ara
bistan, TÜfkiye vc d3ha ba~ka bir 
~ok ülke desltk liyordu. Her biri 
~lkarlan ve politikasl dogrultu
sunda onlan destekliyordu. 

Taliban örgütü ilk olarak scsi
ni 1994 Ylltnda duyurdu. Bu ör· 
güt, Pakistan'a slä man Pu~tu kö
kenli Afgan mühecileri arasmda 
dogdu. Ar;lkr;as l, Pakistan Gizli 
Servisi (lSI) tarafmdan olu~turu
lan ve Pakistan hükümeti larafm
d:ln yogun olarak desleklenen bir 
örgüttür. Taliban örgülü ba~ken t 
Kabil d3hil ~u :mda ülkenin dört
te ür;ünü kontrolU altlßa alml~ 
bulunuyor. Eski devlet ba§kam 
Necibullah ve ye~enini 3 Yl1dlr 
sakladlklan BM binasmdan ~Ika
farak kaba i~kence ile öldüren ve 
daha sonra Kabil ortasmda elek
tirk direklerine asan Talibanlar, 
beterin de beleri ardlf, dedirtirce
sine Afganislan'da r;ok daha ka
rnnllk bir dönemin habercisidir
ler. Taliban 'm özel1ikle de kadm
lara yönelik yeni kararlan ve bir 
r;ok islami r;evrenin dahi taVlT al
dlgl uygulamalafl basm ve yaym 
organl3nnda slkr;a yer ahyor. 

Afganistan 20'den fazla etn ik 
grubun y~adlgl. 30'dan fazla di l 
ve lehyenin konu~uldugu, Sünni 
ve ~ii müslümanlann yanmda. 
Ismai1ilerin, Budistlerin. az da 
olsa Hlris tiyanlarm ve diger baZI 
dill ve mezheplerden toplulukla· 
fln Ir; ir;e bulundugu; feodal ve 
a~iretsel temclde bölUnmelerin 
der in oldugu mozaik bir loplum
dur. Böyle bi r toplumda dl§ mü· 
dahaleler bölilnmeleri özellikle 
derinle~tinui~ ve derinl~lirrnek. 
tedir. diger yandan ür; Önemli el
nik gruptan biri olan Pu~tular 
Sünni olup (Pakistani kökenli 
olup Buhtu olarak tanlmlanlyor
lru-) Pakistan larafmdan destekle· 
ni rken, bir klsnu ~ia mezhebine 
mensup olan Tacikler ve Dariler 
ise hem dinsel ve hem de emik 
köken yakmh~1 nedeniyle iran 
larafmdan desteklenmekledirler. 
Yani asl!nda dl~and3n göründü
gü gibi ir; sav~ sadeee dinsel gö
rü~ aynhklan temelindeki biT ik
tidar sav~1 degildir: sav~ gide, 
rek ekonomik pkar r;all~ma l aTl 
lernelinde elnik vc mezhepsel bir 
ki.mlik alma yönünde derin le~i
YOT. Bu da Afganistan'm geleee
gi ir;in r;ok daha tehlikeli bir sü
rer;tir. 

Zaman zaman ir; kan~lkhklar, 
darbeIer ve kanl! iktidnr degi~ik. 
liklerine ragmen yakm \arihinde Afganistan, Sovyetler Birli· 

1978'den sonra Afganislan 
sUper gür;lerin deneme tahlasma 
dön(l~tü. Sovyeller Birligi, i ~gal 
gü~ leriyle yerel iklidan ayakta 
tutmaya r;ah~lrken, ABO "Ye§il 
Ku~ak Teorisi" r;ettevesinde mu
halif dinci gruplan siyasi, askeri 
ve ekonomik olarak destekleme
ye b~lad1. Bu teoriye göre '"ko
münizm tahl ikesine kaJ1:1 en elki-

Sovyetler Birligi 'nin geri r;e
kilmesi ardmdan iktidar Mücahit 
gruplanmn e1ine ger;ti. ABD ve 
baHlt emperyalist ülkeIer ar;lsm
dan Mganistan biT ölr;üde eski 
önemini knybett i. aneak. bu ülke
lerin ilgi5i ve mildahaleleri do
layh olarnk yine de devam edi
yor. Durum, rliZg3f eken flrtma 
bir;er. sözünU doärular bir haI al
ml~tlf. ABD ve d i~er baZI Ulkeier 
3r;lsmdan Afganistan'daki du
rum bir baklma budur, 1989'dan 
bu yana iklidar kavgasl bu kez Ir; 
sava~ bir;iminde Müeahidin 
gruplan arasmda sürmektedir. 

Kendini hükilmel olarak ilan 
eden Taliban örgUtU Pakistan la· 
rafmdan hemen tamndl. ABD ise 
diplomatik ili~ki kunnak isteyen 
ilIkelerin ba~mda geliyor. Iran kl
sa bir beklemeden sonr-J Tali
ban'a kaJ1:lt biT IUtUlll ar; lklaml§ 
bulunuyor. Görilnen oduT ki Pa
kistan ile tnufm Afganislan Uze· 
rindeki rekabet mücadelesinde 
~imdilik Pakistan kazanml~ gö
rilnüyor. Tabi ki bunda ABD'yi 

Ve islam, Afganistan'da r;6-
zümleyici bir yol olmadlgl gibi, 
artlk birle§tirici bir ö#e de degil
dir. Afganistan ülkesi ve toplumu 
geleceäi belirsiz bir yolda gide
rek kan kaybediyor. 

'Ortadogu Federasyonu' i~i bo§ bir slogan (1) 

Stddlk BOZARSLAN 

S on Ylllarda Kuzey Kürdislan'da ve 
klsmen de Türkiye'de "Kün Sorunu· 

nun GÖ711mü" konusunda en fazla 13rtl~l-
13n ve gülldeme getirilmek iS1enen fede
rnsyon konuwnu anahlarlanyla irdele-
111ek amaCl1l1 t3~lyan bu yaZI: Avrupa'da 
h3yata ge~irilen federasyon ömeklerini 
On.adoäu devletleriyle mukayese etmek
le Slmrlldtr. Bilindigi gibi ülkemizin ku
zey pilrpsmda kurulu~undan beri PSK 
(eski adlyla TKSP) federasyonu öncelik
li r;öziim olarak öne sünnekte ve baglm
Mzhgl da ikincil r;özüm olarak eie almak
tadlr. PKK ise programlnd3 baglmslZh~1 
savullillakla birlikle son Ylliarda bunu bir 
tarafa alarok federasyonu ileri sünnekle
dir. Dil!.er Kürt örgütlerinden bir klsml 
otonomiyi (KOP gibi), sosyalisl kesim
lerle (PYSK gibi) pIK ömeginde görül
dügü gibi kimi islami örgütler de baglm. 
slzhgl savunmaktadlrla r. Güney ve Dogu 
KürdiSlan pattalanndaki örgütlerin r;o
gunlugunun otonomiyi savunduklan ise 
biliniyor. PKK, Türkiye'de federasyonu 
savunm3kla da yetinmemekle, bunu Or· 
tadogu genelinde bir r;özüm yolu olarak 
"Ortadogu Federasyonu" bir;iminde for
mille etmeye r;ah~maklad lr. Sorunu, SÖ' 

zünü engim Kün örgüllerinin dayanak 
yapuklafl ispanya, Belr;ika ve Isvir;re gi· 
bi ülkelerdeki durumu irdelemckle ~. 
lamaYI yararh buluyorum. 

Federal sistem. saälam bir temel üze
rinde y~yabil ir 

Konumuz !l'Ylslßdan r;arplel ve dikkat 
~ekici birer ömek olaeagl ku~kusuz olan 
Ispanya ve Belr;ika'daki UlUS31 sorundan 
öneelikle sözetmek istiyorum. Ispan· 
ya'da bir r;ok ulus y~amakfadlr ve ege· 
men ulus kOllumunda olan Kastilan· 
ya ·dlr. Merkezi dcvletin ba~kenti Madrid 
~ehridir. DigeT uluslardan Bask ve Kala· 
Ion h31klan nm uzun Ylllardan beri ulusal 
kunulu~lan ugruna mücadele yürilltükle· 
ri bilinmektedir. 1975'te f~ist Fran
ko'nun ölümünden sonra bu rejime ta
mamen son vennek amaclyla yeni ana
yasa haZtrlandl ve 29.12.1978'de yürür
lüge girdi. Demokratik yön temlerle ha· 
zlrlanlp yürlirlüge sokulan bu an3yasa
nm ikinci maddesinde ~u belirlcmeyi 
g.önnekleyiz; 
• ··Ispanya, ulusal varhgmm bölünmez· 

ligine inanmaktn ve lspanya'da ya~3yan 
IÜm ulusal lopluluklann böigeseI otono· 
mi haklanm g.üvence allma almaktadlr." 

Bu belirlemeye baklhrsa. ispanya'da 
bulunan tüm ulusal lopluluklara otonomi 
13mll(h~1 belinilmekledir. Yeni anayasa
nm yürürlüge ginnesi abbinde Ispan· 
ya'da yapllan genel scr;imlerde Ispaya 
SosyaliSI Panisi iktidara geldi. Yeni ikti
dru- panisi, daha önce anayasaca lanIßan 
otonomiyi Bask ve Kal310nya bölge!e· 
rinde uygulamak amaclyla bu iki böIge· 
nin slmrlanm belirledi. Bu iki halb 
mensup baZI siyasi gruplar: belir lenen 
otonomi SIßlrlannm daraltlld lgl gerekr;e. 
siyle k~l r;lkular ve olonomiyi lamma· 
yac;tklan llJ belinliler. Fakal baZI gruplar 
i~e hilkümetin belirledigi slmrlar r;ette
vesinde olonomiyi kabul ederek yürütü l, 

mesini üstlendiler. ispanya'da burjuva 
demokrasisi bulundugu ve iktidarda d3 
sosyal demokrat bir yönetim bulunmaSI' 
na ragmen, mevcut anayasa ve belirlenen 
smlrlru- r;crr;eves inde olonomiye dayah 
r;özüm forrnül1erinin gettek~i o lmadlgl 
ve ya~am bulm3dlgl, bizzat buradaki 
pratik y~am tarafmdan sergilenmekte
dir. ÜSlelik B3Sklru-1ß ba~kenli ßilbao ilc 
Katalonya'mn ~kenti Barselona. sana
yi ve licaretin geli~mesi baktmmdan ba§
ta ispanya'mn merkezi ba~kenti Madri l 
olmak üzere tl1m ~hirlerioden daha faz
la geli~mi~ kentler oldugunu vurgulamak 
iStiyoruz. Bu durum bite tek ba~lIla Kata
looya ve Bask bölgelerinin sahip olduk
lan zenginlik kaynaklannm yagma edil
medigini, yatmmlann da yine bu böIge
Ierde gettekle§liäini gÖslcrmekledir. Fa
~isl Franko döneminde bile Ispanya'nm 
en büyük bankasl olan KatalonY3 Banka
SI ile Basklarm ülke ismi olan Viskaya 
Bankasl, sözünü enigimiz bu iki ba~
kenne bulunuyordu ve dikkat edi lirse her 
iki banka da kendi ulusal isimleriyle ku· 
rulmu~13rdlT. Aynea Ispanyn'd3ki tüm 
otonom bölgelerde. böIge halklanmn 
kendi bayraklanm serbestr;e ve hir; bir 
engellerne ile k3J1lla~madan dalgalandlr· 
dlklanm haurl3mak gerckiyor. Aynca Is· 
panya'da asimilasyon. zarla eritme. in· 
kar, sürgün ve mecburi iskan kanunlan 
gibi uygulamalann 0lmadlg1ll1 da belirt
memize gerek bile yoklur. 

Belr; ika ömegini de biraz ar;mak gere
kiyor. Belr;ika ismi, Romahlan n bu böl
geye verdigi "Galya Belgiea" adl1ldan 
gelmektedir. Ancak bu isim. bugilnkü 
ko§ullarda Belr;ika'da ya~ayan herhangi 
bir ulusa l azl1lhk veya topluluk ismini t3-
~Imamaktadlr. 1962'ye kadar Zaire. 
Brundi ve Ruanda'YI sömürge olarak 
kendi boyundurugunda bulunduran Bel
r;ika, 30.13 kilometrekare büyüklügünde 
olup 9.9 milyon nüfusa sahipti r. Toplam 
nüfusun %89'u katolikt ir. 

1790'da "Belr;ika Birle~ik Devlet1eri" 
olarak ilk kez bal!.mlslz!Jgma kavu~an 
Belr;ika. 1794 'te Fransa taraflndan i~gal 
edildi. Bel~ika, tarihi sürer; i~inde dc 
Fransa, HoUanda. Almanya ve Avuslur· 
ya devlellerinin boyundurugu allmda ya
pd!. 

Belr;ika toplumunu olu§turan en bü· 
yük iki ulusal toplu luk, Flaman (Flaman
ea-Uollandac3 konu~an) ve Volan (Fran· 
Slzca konupn)" lardlr. Ayn ca Volan böl· 
gesinde bulunan ve saYlca azl1lhk duru· 
munda olan ve Almanca konu§lln bir top
luluk daha vardlr. Bunlllrm dl~mdn Bel· 
r;ika'da g6r;men olarak y~ayan azmhk
lar da varchT. Flamanlar toplam nUfusun 
%59·unu. Volanlar %40'101. ve Almanca 
konu~anlar da% I 'ini olu~turuyor. 

Bel~ika'da 1873'te ~ Ikanlan bir ya
sayla FranslZca ve A amanca dillerin in 
ceza mahkemeleri duru~malannda kulla
mlmaSl kabul edildi. 1898'de Itlkanlan 
"~i t 1ik YasaSl" ite de yasa ve karama· 
meIerin bu iki di lde r;lkanlmasl saglandl. 
1932'de dil y3Sasl ile böigeseI hazd3 
"tek dil1ilik" ilkesi gctirildi. Bu yasaya 
göre her bölgede konu§ulan dit, 0 böige 
ir;in ger;erli tek dil oluyordu. SözU edilen 

bu yasa. 1962-63'!e yapllan yeni degi. 
~ikliklerle geli~tirilerek lek dilli ür; ve iki 
dilli olmak üzcre toplam dört dil bölgesi 
olu~luru ldu. Bu. 1993 Anayasasmm 4. 
maddesinde de ycr ald!. 

Daha öneelcri merkeziyelr;i yapisl 
aglr baS3n Belr;ika. 1970, 1980, 1988-89 
ve 1993 'Ie yapllan köklU anayasal degi· 
~iklikler sonucu bu yapl, yenni federal 
bir yaplya blmktl. 1993 Belr;ika anayasa
smlO baZI maddeleri ~u hükümleri ir;er. 
mekledir: 

Madde I : Belr;ika, lopluluk ve böige
lerden olupn federal bit devlett ir. 
Madde 2: Belr; ika. Almanca. Flllmanea 
ve FranSlzca konu~ ür; lopluluktan olu· 
~uyor. 

Madde 3: Belr; ika, Volan, Flaman ve 
Bruksel olmak üzere ür; böigeden olu~u. 

YO<· 
Madde 4: Belr;ika. Altnanca. FranslZ' 

ca: Hollandaca (Flanlanca) ve iki diJIi 
ba§kcm Brüksel olmak ilzere dört dil 
böigesinden olu~uyor, 

Yine 4. maddede di l bölgelerinin 51-

ntrlan yasa yoluyla degi~biliyor ve bu 
da dU gruplannm tir;te iki r;ogunlugunun 
onaYl1ll gerektiyor. Yani hemangi bir dil 
grubu kendi ba~ma dil bölgesinin slmrla
nm degi~tirme hakkma sahip degildir. 

8e1~ika federal devleli, merkezi fede· 
nd organlar ile böIgesei organJann lümü
nUn bil e~iminden olu~maktadlr. Yasama 
ve yürütme yetkileri de ortakl~a kulla
mlmaktadtr. Diger bir deyi~le ifade eder
sek, sözünü enigim ulusal topluluklafln 
kendi böigesei meclisleri vru-dl r ve mer· 
kezi mecliste de lemsil ediliyorlar. 

Uzlllijma lemelinde olu~luru l an hükü· 
met üyeleri, ~bakan h3ri~. e~it saYlda 
Flaman ve Volanlardan olu§uyor. 

Belr; ika, tüm ulusal toplulukilln tem· 
sil eden ve bu balda yasama ve yürütme 
yetkilerini ku llanan federal merkezi or· 
ganlara sahiptir. Yasama yetkisi. kml, 
meclis ve senatooan olu~an parlamento 
tarafmdan onakla§ll kul1anlhyoT. 2! se· 
~im bölgesi esas ahnarak dogrud3ß ve 
nispi lemsil sislcmine göre ser;ilen mee
lis 150 üyeden olu~uyor. Gtk:ar temelinde 
orlaya ~ Ikan uyu~mazhklann giderildigi, 
böIge ve topluluklan ilgilendiren sorun· 
lann göril~üldUgü bir organ olan senato 
ise 71 ki§iden olu~uyor. Senato Uyeleri, 
Volan. Flaman ve Brliksel olmak üzere 
ür; ~im bölgesi esas almarak klsmen 
s~ilen ve ktsmen de beli rlenen ki~ i ler

den ol~uyor. 
Yukanda özetleyerek dile gelirmeye 

r;ah~\lglm Belr;ika'daki federal yaplya 
uygun ulusallopluluklann kendi yetkilc· 
Tini tek organda birle~tinne ya da hem 
böIgese! düzeyde hem de ülke genelindc 
ayn ayn ku llanabilme haklan da yine 
anayasada belirlenmi~tir. Ömegin: Va

. lonlar, hem topluluk hem de böIge bazm· 
da meclis ve hükümetleri bulunmasma 
ragmen Flamanlar. böige ve topluluk dü
zeyindeki organlan birl~tinni~t i r. Yani 
bunlann tek bir mecl isi ve hükümeti bu· 
lunuyor. BöIgeseI bazda örgüllenme ola· 
nagl olmayan Alman toplulugu ise, sözü
nü enigim bu prosedüre göre lopluluk 
düzeyindeki yetkilerini Volan böiges in· 

deki organlara devrelme olanagma sa
hiplir. 

Anahatlan yla belirt ligim Bel~ika'da. 
ki ulusal topluluklru-1n federni bir yapl 
r;err;cvesinde ulusal sorununu Itözdügü 
görülmckledir. Hem de devleli '"bölme 
tehlikesi" (!) ya~anmadan. BeJr;ika'dllki 
bu genel lablo gözönüne ahndl~md3, m
hatllk la denilebilir ki ßelr;ika'daki fede· 
re organlar. Federal Almanya'nm eyalet
lerinden ve Ispanya 'nm otonom bölgelc· 
rinden daha fazla yetkiye sahip bulundu· 
gu görülmektedir. 

KlS3ca bir kar; ömek de ingiltere. hal
ya, Isvir;re gibi yerlerden de vcmlck isti
yorum. italya 'da da otonom bölgelerdeki 
halklll kendi bayraklanm serbest'.=e kul
landlklan ve otonomi hakiarull OlonOI\1 
bölgede kullandlklan bil iniyor. Ingilte-

• re'nin Gal ülkesi.lskor;ya. Kuzey irlanda 
adalan, kendi ulusal kimlikleriyle sahip 
olduklan spor tak lmlanyla spor yan~ma
lanna kntllmakta ve isimlerini andlglm 
ulusa l lopraklarda bayrak da dahil ulusal 
otonOlll hak.lannm serbeslr;e kulJamldlSI 
görtilmektedir. lsviltre, 24 Birle~ik dev
leiten (Kanton) olu§uyor ve buralarda 
dön dilin resmi düzeyde kabul edildigi 
ve ku llamldlgl bi linmektedir. isvir;re pa
raSI bu dört dilde (Almanca, halyanea, 
Franslzca ve Romansiye) yaztlldlr. Bura· 
da da ulusal bayrakl3r her birle~ik dev
lelle serbeslr;e kullantlmaktadlr, Ögretici 
ve dikkat Itekici olmaSI ar; IStndan Ro
mansiye dilinden ve bu dil i konu~ kü· 
r;ük bir gruptan sözetmek iSliyorum. Is· 
vir;re 'nin Avusturya slmrmda ve daghk 
bir bölgede ya~ayan kü~ük bir halk tOP
luluäu, Almanca ve eski L3tincenin knrl
~lmllIdan olu~an Romansiye dilini kul
lanmaktadlT. Bu lopluluk, 1960onalann· 
da 50 bin civannda bir nUfusa sahipti. 
Fakal büyük yerl~im alanlanna yapllan 
gör;ler sonueu bu nüfus. 1980 Orl31annda 
30 bine inmi~ti. Gok önemlidir, bu halk 
10plulugun dagllmasml engellemek, bu 
toplulugun birti~inin korunmasJIII kailcl
la~tlrmak ve ya~anan g6r;lerin önüne 
ger;mek ir;in merkezi devletr;e degi~ik 
araYI~lara girilmekte ve dcgi~ik r;areler 
arnnmakladlr. Dikkat edilirse, en kür;ük 
bir lopluluk olan bu 3Zmhga bile dilde 
oldugu gibi. lüm ulusal haklardan yarar
lanma sorunlannda da Isvir;re'nin en bü· 
yük lopluluklanlll olu~luran ve Almanea. 
Franslzca ve halyanca konu~ halklarla 
da e~illik saglanml~ bulunmaktadlT. An· 
cak burada biT noktanm allml r;izerek be· 
lirtmek iSliyorum. istisnalar kaideyi boz· 
maz diye bir kural vardlT. SÖZÜI1U ettigim 
isvir;re ve Belr;ika 'mn da istisna birer ör· 
nek oldugu rahathkla görülebilir. 

24 3yar Ifkltl sömürgeci ortadogu ül
keleri avrupa ülkeleriyle ktyaslanamaz 

Bugün dünY3 kamuoyunda trkr;lhktan 
sözedildiginde, akla hemen güney Afrika 
gclmeklcdir. Aslmda bu yak la~lm isabet
li olmaktan ve trkr;lhk sorununun gerr;ek 
nileligini ve r;err;eves ini sergilemeklen 
uzaktlr ve baärmda öl1emli bir cksikligi 
banndlnnaktadlr. Irkr;lhk veY3 Irk aym
mmm S3lt GUney Afrika'yla özde§le§ti· 
rilmesi veya öyle slmrlandlfllmasl: geze· 
genimizde ya~anan ve bir asra yakmdir 

devam edegelen Irkr;1 uygulamalann ger
r;ek r;err;evesini ve niteli~ini ifade etmi
yor. Bu y üzden de bu sorunu Güney Af
rika ve Türkiye baglamlannda kll1ltl~
Ilnn3h olarak irdelemek gerekiyor. Dün· 
ya kamuoyunda ve özeltikle de Avrupa 
kamuoyunda Güney Afrika'dan sözedil
diginde. kafalarda hemen "apartheit", 
yani lrk aymml polilikasmm Itagn~lm 
yapugl biT getteklikti r. Uzun Ylllar Gü
ney Afrika'da sürdUrtilcn lrk aymmi po
litikasl ya da diger bir deyi~ le lrkr;l uygu
lamalann özlü ifadesi ~u ~ekilde belirti
lebiliT: Bumlarda en ~ta yerle~im alan
lan olmak ilzere okulJar. lokantalar. olel
ler, pnrklar. plaj lar. ula~lm arar;lan. sine
malru-. bsacasl umuma ar;lk lüm alanlar, 
beyazl3r ve yerli halk olan siyahl3ra gö
re aynh yoTdu. Diger bir deyi~le ifade 
edersek; yerli h31k1a beyazlar birlikte ya· 
m okulda okuyamaz, 3ym sinemaya gi
demez, aym plajda Ylkanamaz.aym oto
büse ve ya trene binemez. aym lokantada 
yemek yiyemez. aym otelde yatamaz, 
aym p3rkla oluramaz ve aym mahallede 
ikamel edemezlerdi. Bunun, r;ok ar;lk bir 
ITk aymml oldugu ku~kusuzdur ve bu neo 
denle de tüm dünyanm dikkatlerini ve in· 
sanhktan yana olan tüm r;evrelerin hakh 
tepkilerini üzerine r;ekiyordu. Ba§ka bir 
ifadeyle bu politika. insanlan renklerine 
göre bir aymma labi tUluyordu. Burada 
dikkat edilmesi ve vurgu yapl lmasl ge
rekli olan ~ok önemli biT nokta vardlr. Bu 
Irkr;J!lk politikasmda, 3yn renkJere men
sup insanlann veya sözcügün daha gen i ~ 
anlamlyla ayn uluslann ve halklann var· 
hgl inkar edilmiyor. Yine uygulanan bu 
politikayla. aymma tabi tutulan halk ve· 
ya ulus üzerinde asimilasyon ve zorla 
eritme uygulamalan sözkonusu degildir. 
Bu politikayla. haks lzltga ugrayan, a~a
gllanan ve hor görillen halkm onuruyla 
oynandlglm zalen belirtmemize gerek 
bile yoktur. Yl llarca uygulanan bu polil i
kayla ifade edilen. özet olarak §udur: Biz 
birbirimize benzemiyoruz, ayn yerlerde 
oturahm ve ayn yerlerde YllijamlmlZl 
sürdürelim. Genel olarak dünya insanh
gmm da nefretini ve tepkisini kazanan bu 
polilikanm da pralik ya~am tarafmdan 
mahkum edildigi ise ayn bir ge~eklikti r. 

Güney Afrika'da uzun ylilar sürdürülen 
bu Irkr;1 politikaya kaJ1:1 yerli halkm d3 
hakh olarak mücadeles i devam elli: bu 
ugurda aglr bedel1er ödendi ve geHnen 
a§llmada 27 Nisan 1994 günü bölgede 
g.enel ser;imler yap!ldl. Ser;imlerdc ba~a
n göstcren yerH halk iktidar oldu. Afrika 
Ulusal Kongresi 'nin Ylllarca "terörist'" 
olarak lanse elligi Nelson Mandela Cum
hurba§kanl oldu. Qtuz Yll gibi Yllijamlflm 
uzun süresini cezaevinde ger; iren ve ~u 
anda Cumhurba§kanl olan Nelson Man
dela 'mn yardlmetllgml ise lrkr;l eski yö
net imin Cumhurb~kanl olan Oe Klerk 
yaprnakladlr. Özetlersek, Güney Afri
ka'da sözü edilen bu ~imlerle birlikle 
an,k Irk aymml politikasi da sona ere
ceklir. Bu de~i~me ve geli~melerle bir
likle halklann k~dlkll ,<lkarlan. karde~
[igi ve e~itligine dayanan demokrasi ve 
özgürlügün lohumlan da böylece ya~a· 
ma ger;meye ~layacaktJr. 

O 
aha önce andlglmlz Yuri Davidov yabanClI~ 
olgusunu incelerken bir masah ömek veriyor; 
"Eski bir masal vardtr, bir gün, uyuyan bir ad3' 

mm agzmdan ie;eriye bir Yllan girer Ye midesine yer~ir. 
Adam uyandlgmda büyük bir korl<Uyla anlar ki, 0 zama· 
na kadar özgorce sürdürdogü ya~m sona ermi~lir. Artlk 
varltgl,lamamen Yllamn keyfine baglmlt olmu~r ..... Q 
insan, artlk kendisi degildir, lek ~lna hareket edebilme 
yetenegini kaybetmi~tir .. Adam ir;in ya~m, her yönüyle 
mUllak bir u~khäa dönü~ü$lür.. Aradan zaman ge
e;er .... güzel bir sabah uyandlglnda, birden Yllanm gitmi~ 
oldugunu farkeder ... Önce, benligini büyük bir sevirn; 
sarar; 00, yeniden kazamlan özgOrlOgün verdigi sevinc;· 
lir. Oysa, hernen sonra anlar kl, oe yapmaSI gerekt.igini 
artlk bitmemektedir. Yllanm kesin egemenligi ahmda ge
een uzun zaman ir;inde, iradesini onun iradesine, istek-

Yabanclla,ma 
ve 
Özgürlük (31 

lerini onun 1s
teklerine ve gü
CünO onun gil
cüne baglmh 
ktlmaYd ah~
ml$llr. lsteme, 
o;:aba gösterme, 
tek ba~ma hare
ket edebilme 
yelenekterini 
kaybetmi~lir ar-

Cemal ÖZc;ELiK uk ... " (Özgür
lük ve yaooncl' 
la~ma, S. 
13,14) 

Insamn özgürlügünü yilirerek oo~slllm boyunduru. 
guna girmesi, oo~ka bir deyi~le kölel~i, k~kusuz 
korkurn; bir ~ydir. Ama, kölelikten de korkune; olan oo~. 
ka bir ~ vardlr ki, 0 da insanlll rum irade, istek ve ben
ligini yitirerel< kendisine yabanctla}masldlr. Kölenin bite 
duruma göre bir irades! ve bir bilinci vardlr. Zorbahk kal' 
lanllamaz oldugunda ve ble;ak kernige dayandlglnda bü· 
tün kinini ve öikesini kölebeyinin suratrnda bir ~mar gi
bi padatarak isyan etemesini de bilir. Ama iradesiz bir in
san; kin, Me, tekpi, istek, sevgi, a~ vb. nedir bilmez 
ve bu doäruhuda klhm bile klplrdatmaz. 

i~te yabanclla~ma olgusu insanln duygulann! ve ira
desini yitirmesi ve ya~fken ölmesinde en ~Ik ve en kö
til ifadesini bulmaktadlr. .. Her gün onlarca insantmlZ Ir 
kencelerden gec;iriliyor, kaybeniriliyor, yarglslz infazlara 
kurban gidiyor, öldÜrlilüyor, ama bizler trrnaAlmlzl bile 
ktplrdatmlyoruz. Oevrimci, yurtsever ve insani runumuz 
bu kadar ml ZdYlf1aml~~ Hakslzllklara, zulme ve sömÜfÜ
ye tepki gÖSterrniyoruz. TOm bunlarl kanlksaml~lz. Bizler 
irademizi yillrdik mi~ (Ama -dövü~ler de var bu hava· 
larda. EI ayak buz kesmi~, yilrek cehennem .. -) 

Yabancll~ma nasll a~lllrl 
Yabanclla~amn a~llmasl sorunu, bu olgunun ortaya 

r;lkl~ ~rtlarlyla yaklndan baSlanldldlf. Bu kaynak ortaya 
e;lkanhp kurutulmadan, insanlar özgürl~mez. 

Yabancd~ma insanlar araslndaki ~ilSizligjn, özel 
mülkiyetin, sömOJilnOn ve yaYltmaclllglll ~Iamaslyla 
(yan; bireylerin.1oplumlann ve halklartn midelerine ze
hirJi Yllanlartn girip onlart kölel~irmeye ~Iamaslyla) 
tarih sahnesine e;lkmlj ve bunlartn ül"Ünü olarak derinler 
mi~lir. DolaYlslyla yabanclla~anlll altematifi olan öz
gilrlügü de, sorunun ortaya e;lkl~1Il1 ~Iayan larihsel ve 
toplumsal 5Ü.u;!erden yola e;lkarak yaratabiliriz. Birey. 
\opIum ~ ~aJl4i!L\n irad~ini Y9k-edef\,Y~~II<:Ivnaya 
kar$l, toplumun lnsani deäerler üzerinde ,yeniq!if'. in~ 
ecmmesiyle bir ba}afl ~anabilir. 

Bu ba~larnda insantn özgür!~mesi sorunu birey.lop
lum diyalel<tigi e;ere;evesinde eie altnmahdlr. Bireylerin 
özgürtiJ~ünü; özgürl~irilmi~ bir loplum satlayabilir, a· 
ma özgür bir toplumu da ancak özgürl~mi~ bireyler (ve
ya grup!ar) sag!ayabilif. 

Özgür!Uk SOflInu sadece dl~1 (özgürlügil k,sltlayan 
veya yok eden faktörlerj degil, aynt zamanda i~l (öz
gürlügü saglamak ie;in gerekli biline;, irade ve prati~in yü· 
rütülmesini saglayan faktörler) bir sorundur. Özgürlü!ü 
sllllrlayan veya yak eden tüm etkenlerin ortadan kaldlrtl· 
masl ie;in, bu sürecin bilindne varrnak ve onu dönü~tür
mek ie;in insallin kendi ie;inde bir istemde bulunup gerek· 
[i iradeyi ortaya koymasl gerekmektedir. 

Özgür!Uk eylemVetkinliAi, ancak doAanlll ve toplu. 
mun ternel ve nesoel ie; ili~kilerine (ba~a bir deyimle Va· 
salarllla) uygunsa, erge:; amaClna ul~lr. Ve yine ancak 
bu temelde, önümüze r;lk tp davrant~lartmlZI k~ullayan 
zorunluluklan a~lp, özgOr bir yakla~lm ve ya~m tarztnl 
gere;ekl~tirebiliriz. Ama eger "ba~kaldlnmlz· cktanm 
ve toplumlann zorunlu uygunluk yasalannl deAII de, sah 
istern ve Ikeyfi) irademize bagll geli~iyorsa, bu eylem bio 
zi özgürl~tirmez, lersine dana büyük tahriballara yol 
ae;ar. Yani ilkin g(!r<;ekli~in bilincine vannak ve bu yön· 
de mücadele yilrii1üp, özgürlüäü nesnel realitenin dogal 
bir sonucufliriinü otarak somutlarFlrabiliriz. Bu baglam
da, diyebiliriz ki özgürlük dü~ncede ba~!ar, pratik· 
te/mikadeleyle peki~ir, kunulu~la ya~m bulur. 

Bireysel yabanclla~a, insamn kendi özünü kavraylp 
kendisini yeniden yaratarak insanil~mesiyle (yani insan
sal özle bütünl~like;e) a~lltr; ulusa! yabancila~ma ulusal 
bitince vaflp"ulusalcl'I~lke;a ve evrensel deAerlerle bu· 
tünl(1tike;e a~lhr; e;alt~ma sürecinde emegin yabancllar 
maSl, er!'!eAin yaralJCl üretken gücünün artllfllmasl ve e
mek üriinlerinin emeke;i üzerindeki köle~irici i~levinin 
ktnlarak, e;ah~anln bir zevk ve insantn kendi oogat 
özünO gen;ek!~irme aractna dönü~türülmesiyle ~lhr; 
sevgide yabancll~ 5e\-gi ili~ilerinin bir metiI ili~isi. 
ne dönü~mesinin önüne gec;:ilmesine ba~h olarak a~lhr ... 

ßirey ve toplumun öZ8ürl~mesi sorununun diyalek. 
tik bir bülünlük oIU~lurdu~unu vurgulaml$llk; ancak bu 
bireyin özgürlük sorununun görece baglTrlSlZ boyutlartnl 
ortadan kaldlrrnaz, tersine k~unandlflr. Toplumun öz· 
gürlügü köklUloplumsal dönü~ümlere bagh olarak ger
r;eld~irken; bireyin özgürlüäü, buna temelde baglt 01-
makla birlikte, görece sahip olunan özerk duruma bagh 
olarak insantn kend;ni yeniden ~illendirmesiyle ba~la
ulabilinir. 

Burada bireyin özgürlüBü aYIli zamanda bir "erdem" 
olarak kalllmlza e;lkar, Erdem ise "kendini ajma gücüll
de" ifadesini bulur. Yunan filozofu Protagoras'a göre ise 
erclemli olmak "kendini yönetmektir". Yani özgür birey, 
kendini insani temelde sürekli geli~tirerek ~n ve yine 
kendi getecegini kendi eliyle belirleyip kendini yöoet
mek ie;in "kendi iradesiyle ddvranabilen"dir. Ba~ka bir 
deyimle Ndl~sal etkenlerle beJirlenmeyen bir iradeyle 
davranabilenler" özgür bir ki~ilik kimligini kazanarak er
demli olurlar. Ve mutluluäu da ancak böyle yakalayabi
lirler ... 

Özgürlük; doäantn insanl~l ve insanm da gide
rek hayvansal dogaS101 ~rak daha insani bir Öle kavur 
mas tdir. Bu yönüyle doäanln insanla~masl (özgürl~me) 
sOreci, dogaYl (hayvani öz) ~ sürecinde ifadesini bu· 
lur. Ama insan bir e;lrplda ve tüm boyutlanyla (hayvani) 
doäaStnl a~lp insan il~mezi Bir yam insan!a~n doga
mlzda hayvansal öz varllglnl sürdürmeye devam eder. 
Bu hayvansal öz ile insansa! öz 3raSlnda süreldi bir ege
menlik sava~l sürdurülür. Hayvansal dCJädl özümOzü ge
rilenike;e daha bir insanlajlr ve özgürl~iriz .. 

I~eoceciler, zorbalar, caniler, sömürOcaler, insanltk 
dü~manlafl .... hayvansal özlerini a~mamlj ve dolaYlslY' 
ta ·özgür birey" kimligini kazanamaml~ ·ck:$.l" hayvan. 
lar olarak kalllmlZd e;lkrmyorlar ml~ 

Onlara, "kurbanlan" özgürlevnedikr;e kendilerinin 
hayvan kalmaya devam edecegini, e;ilnkO "ba~aStnl öz· 
gurlügünden edcnin kendisinin de özgür olamayacagl' 
nl" bir ~kilde göstermeliyiz. 
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Ordu 'cephe' pe§inde 
HABER MERKEZj· 
Son günlerde yogunl3§an 
"darbe" ve "müdahale" 
tartl~malannm devlet klik
lcrini Gcne1kunnay jXlliti
kalan ekseninde yekpare 
luluma zorlamak mesajlY
la yüklü oldugu belinildi. 
c;e~ilii Kürt ve sol ~evre
lee. bir darbe ihtimalinin 
bugünkü ko~ullarda zaYlf 
oldugunu; ancak amx. 
günde1ik haie gelen müda
haIeierin ya da "uyan"Ja
nn daha baskm bi~imde 
devreye gimlesinin sözko
nusu oJabilecegini ve bu
nun. Refahyol"u sonla
maktan öle amar;lar 13i1-
yacagl jfade ediyor. 

Refanyol 'u sonlamak 
ya da herhangi bir parti [j

derliginde degi~im yap
mak ir;in Genelkunnay'm 
daha 'sessiz' yöntemlerle 
de sonur; alabiJecegini vur
guJayan muhalif r;evreJer. 
medya kanahyla taI1l~ma
mn boyutlandm lmasmm 
ba~ka amaylar ta~ldlgllil 

belirtiyorlar. 
Uzun süren bir sav~tn 

• 

ve degi~ik dl~ baglanulann 
devlet aygltlarmda fraki
yon saYlsml arttlrdlgl ve 
bunun MGK polit ikalan 
dogrultusunda sav~tn yü
rütiilmesiyle halklann ~art
landmlmasl önünde engel
ler olu§turdugu ifade edi
lirken; ordunun, "müdaha
le" sopasml göstererek 
klikleri bir 'eephe'de to
parlamaya zorladlgl söyle
niyor. 

Ordu halklara kar~1 
MuhaJif tyevreler söz

konusu lartl~malann hede
fmin RP gibi göterilmesi
nin iki amacmtn oldugunu 
vurguluyor. Buna göre. bir 
yandan kemalisl 'Iaiklik' 
anlaYI~1 etrafmda loplu
mun "birle~mesi" dayatl
hrkcn, diger yandan da 
" farkh" yönelimler bekle
yen RP labanl "hizaya so
kulmuf' oluyor. Böyleee, 
tabantllID basklsml böylesi 
tartl~malan gerektye göste
rerek hafifletecek olan RP 
merkezine de daha fazla 

"u dönü~ü" yapma alanl 
atyllml~ olacak. 

Sözkonusu Ifevreler, bir 
darbenin aneak halklarm 
muhalefetinc k:1~1 günde
me gelebilecegini vurgu
larken, en etkili olan mu
haiefet in bugün atylsmdan 
Kürt direni§i oldugunu ha
tlrlanyor: bunun dl~mdaki 
muhalefet ityin bir darbenin 
ordunun yapisl göz önüne 
almdlgmda mantlkll olma
dlgml beliniyorlar. Kürt 
ulusal müeadelesine k~1 
bir darbenin ise; rejime, 
bugünkü aglr sav~ politi
kasma ek olarak yeni bir 
avantaj getinneyecegi, 01-
sa olsa ordunun direkt YIP
ranma sürecinin hlz kam
nacagl ifade ediliyor. Kürt 
tyevreleri, "yapmadlklarl 
bir tek büyük Kürt kentle
rine napalm yagdlfmak 
kalml§tl: bir darbe olsa 01-
sa ek olarak bunu yapar!" 
~klinde konu§arak, bugün 
atylsmdan Kün halkl ity in 
durumun "her gün darbe" 
boyutunda olduguna dik
kat r;ekiyorlar. Kürt faklö-

• • 

rü hariy lutuldugunda ise, 
darbeye muhatap etkin bir 
b~ka muhalefct hareketi
nin bulunmadlgl hatlrlatlh
yor ve böylelikJe gündem
deki tam~malann b~ka a
maty t%ldlgl belirt iliyor. 

'Herkes hizaya, 
mevcutu 
savunmaya!' 

Sava§ politikasmm bü
tün rejim fraksiyonlannca 
ve hükümet modelinin de 
dl~ma la§an 'milli koalis
yon ruhu' ile yürütülmesi 
ityin bir uyan anlalTlim ta~l
gldl vurgulanan tartl§ma
lar, bir b~ka yönüyle de 
' ·hazlra razl olma" mesa
jlyla yüklü. Böylelikle bu
günkü agtr militarist me
kanilma 'demokrasi . ola
rak yeni bir bityimde lanse 
ediliyor ve bunun 'siviI' 
kurumlarca da "korunmasl 
ve kollanmasl" dayatlhyor. 

"Uyan"lar tektiplf§
tirmeye yönelik 

Bu arada, RP'ye ve 0-

IP 
•• 

'<;iller Ozel 

nun p hsmda "degi§im" 
bekleyen tabanma yönelik 
"uyanlar"m, Rp"nin ko
alisyonun büyük ortagl 01-
maSl halini de adeta "zehir 
zlkklm" haie getinneyi 
amao;ladlgl ifade ediliyor. 
Bu yolla, hükümet olma 
vizcsi verilen vcya verile
eek olan tüm partilerin "hi
zaya gelmesi" mesajl da 
verilmi§ oluyor ve rejimin 
"tabu" konulanmn "ölüm
süz"mü§ gibi algllanmasl 
isteniyor. 

~u anda Genclkur
may'da Refahyol'un son
lanmasl dü§üncesinin nel
le§tigine dair ciddi i§Met
lerin bulunmadlgl: sözko
nusu tartl§malann halklar.t 
dönük o larak belirti len 
noktalan kapsadlgl belirti
lirken: MGK'nm ancak bir 
Ylpralma ve belli bir oy se
viyesine getinne 
a§Umasmdan sonm RP'siz 
bir hükümet modelini 
hedeflcyebileeegi ifade 
edihyor . 

Orgütü'nü a~lkladl 
I" ~i Panisi (iP) Genel B~- la, cücüm i~lemek i(j:in cemi

kanl Dogu Perino;ek. Tan- yet kunnak ve kurulu~ men
su ve Özer (iller'in karanlLk suplanna bilerek ve isteye
ili~kileriyle yoluzluklanm rek yanhmda bulurunak" 
birdosyahalindeTBMM'ye 4) TCK 179-192, 403, 
sundu. Perino;ek. '(iller 404,448,495-499. maddele
Özel ÖrgÜtü' bi~iminde ad- rinde tammlanan tehdit, 
laruilrdlgl bir suty örgütilnün gasp, haraty, u)'U§turucu ka

, sUIf konusu oldugunu ar;tkla- ~ako;J!lgl, cinayel, yol kes-

I dl ve TBMM'niri I hätekMe · >I""me. adam kald,tnna gibl' suty
gelfmesirll Istedi. ' , i'an te§ckkül halinde i§le

"B~bakan YardunC1Sl ve mck. 
DI~~~le~ .Bak~l Tansu (i!- Dosyada (iller hakkmda 
ler lle 1r;1~len .. Bak~l Meh- daha önce yapilrru§ SU~ du
met A.gar'~n O~I ÖrgÜI ku- yurulanna yer verilirken, 
r~ l~ledlkJen suo;lar nede- Cumhuriyet B~vclhgl'nm 
llIy~e.; ana.~as.anm ~.oo.. m~- konunun TBMM'yi ilgilen
desl lJe Tur!'lye Buyük M1I- dirdigi §Cklindeki degerlen
Jet.Med~si Io;tüzü~ü. hükU~- dinnesi hatlrlatLldl. "Ba§ba
lenne gore geregmm takdlT kan Yardlmelsl ve Dl~i~leri 
ve ifasl ·· ,itemiyle TBMM Bakanl Tansu (iller'in i§le
B~kanligl na sunul~ dos- d.igi suo;lar hakk.mda elimize 
yada kovu§lurulmasl lstenen ... . . 
r·11 ' k·b·· I yem bllgller getyrnl~llr. Ayn-
.... 1 er-A&ar e 1 mm sur; an . r·11 •. 0·· I A... .. .. I _. d ca yme .... 1 er m ze v,gu-
~oy e SlJdJaß 1: .. ,.. I·d •. _" ___ "_ b 

I ) TCK 127/1. madde- tu nun. 1. er ~""unW! u
lunan 1ty1~len Bakam Meh
met Agar'm da sutylara asli 
fail olarak Icauldlgml gösle
ren kamt1ara ul~ml~ bulu
nuyoruz" denilen dosyada, 
'(iUer Özel Örgütü' aynn\!
I1 bityimde anlatlldl. 

sinde tammlanan "yabanel 
devletin, Türkiye Devleti 
aleyhine hasmane hareket
lerde bulunmasma matuf fi-
iller·' 

2) TCK 128/2. madde-
sinde tammlanan ''Türkiye 
Devleti'ni harp tahlikesine 
maTUZ kdacak ~kilde has
mane harekellerde bulun
mak" 

3)TCK 313 ve314. mad
delerde tammlanan "siyasi 
görü§ten kaynaklanan am~-

l;ilIer'in özel su~ 
örgütü 

Dosyada konuyla ilgili 
iddialar §öyle anlatlhyor: 
"OYP Genel B~kam ve is
lanbul MiJletvekili Tansu 

(iIler; MiT, Emniyet. Ji
TEM, Özel Kuvvetler Ko
mutanhgl gibi devlet kurum
lanmn baZI görevlileri ile 
uyu§turueu-silah mafyasl ve 
ülkücü mafya diye anllan 
SU~ örgütlerinde yer alml§ 
baZI kimselerden olu~an bir 
Öze! Su~ Örgütü'nün kurul
masllll azrrlettirmi§. buiirgu.:
!U eline g~irdigi devl,et ola
naklanm kullanarak besle
mi§. himaye etmi~ ve yön
lendinni~tir. 

(illerin Özel Örgütü'nü, 
örgüt mesuplan kendi arala
nnda 'Özel Büro' diye ad
landlnnaktadlflar. 

(ilter'in bu ÖrgÜIÜ. 
ABD'nin ClA ve Ismi!'in 
MOSSAD istihbarat ÖrgÜI
lenyle baglanl1hdlf ... 

(iller Özel örgütü, devlet 
kurumlanm kullanmak ya
nmda. ~itli paravan örgüt
lerden ve ticari giri~imlerden 
de yararlanmaktadlr. ( il
ler'in Özel Örgütü'nün ha
Ien bir tanillm ajansl bilfi
minde faaliyet yürüttügü: 
Ifok gen~ bir cografyaYl he
def aldlgl; iSlanbul, Ankam, 
Izmir, Washington ve Tel 
Aviv'de bürolan bulundugu 
basmda tylkan haberlerde yer 
alml§ur.' · 

l;iIIer Özel Örgü
tü'nün kadrolan ve 
eylemleri 

Dosyada 'Qller Özel Ör
gütü'nün lider kadrosu §u 
~kilde anlallhyor: 

"700 ki§iden olu~tugu 
belirtilen örgütün lider kad
rosu io; inde, bizim saptaya
bildigimiz kadadlyla §u ~a
hlslar yer alml§ur: 

- Ol§i~len Bakaru ve B~
balt1ln Yarrl!mC·1SI,1)YP Ge
nel B~anl ve islanbul Mi!
letvekili Tansu (iller, 

- Tansu (iller'in ~i Özer 
Ulfuran (ilIer, 

- ttyi~leri Bakanl, Elazlg 
Milleivekili Mehmet Agar. 

- MIT Müst~an Yaf(l!m
CISI ve Kontr-Terör Daire 
B~kanl Mehmet Eymür, 

- Emniyet Genel Müdür
lügü Mü~avin emekli Yar
bay Korlcut eken. 

- Örel Harekat Dairesi 
B~kanl ibrahim ~ahin, 

- Ülkücü Mafya ~flerin
den Alaattin (ak.JC1, 

- Ülkücü Mafya ~flerin
den Abdullah ~ath. 

Haien bu kadro arnsmda 
o;e~itli anl~mazhklar o;Lkllgl 
ve ( iller ekibinin denn bir 
bunahma girerek dagllma 
emarelen gösterdigi yönün
de haberler basmda yer al
makta·dlr. Ancak i~lenmi~ 

olan suo;larm eezai sorumlu
lugu atylsmdan buoun bir 
önemi yoktur. ilerde belini
lecek suo;lan onakl~ i~le
mi§lerdir. 

(ilJer Özel Örgütü. 1985 
sonrasmda z.amamn ba§ba
kanl Turgut Özal'm kunnaYl 
plan1adl~. aneak MIT Ra
poru'nun 1988 Ylhnda 
2000'e Dogru dergisinde ya
ytnlanmasl üzerine olu~tuJ1l
lamayan özel istihbarat ör
gütünün kadrolanm devral
ml~tlr. ~iller Öze( Orgiitii' 
mensubu olarak adl gerrenle~ 
rin biro;ogu, MiT Raporu 
olaymdan sonra dönemin 
MiT Müste§ar YardlmclSl 
Kimm Abas'la birl ikte dev
let görevlerinden Uzak1~II
nlml~lar, bir kisml da etkisiz 
görevlere getirilmi~lerdir." 

·(ilIer Örgiltü'nün devlel 
io;indeki baglanulannm da 
i5im listei bityirninde verildi
gi dosyada "Örgiilün eylern
len" de ~yle Slfalandl: 

- Azerbaycan'da darbe 
tertibi 

- imn 'la sava~ kl§kmma-

- (eo;enistan provokasyo
nu ve Avrasya feribOlunun 
ka(j:tnlmasl 

- Uyu~turueu licareti 
- Tank Ümit. Asker Si-

mitko ve Lazlrn Esmaeili ci
nayellen 

- Nükleer madde kao;ak
tyJilgl 

- Manukyan·a homball 
saldm ve Mehmet Urhan'm 
öldilrülmesi. 

Hemre§ Re§o: BarI§ talebi de tIrmanlyor 
Cephenin 
vakti degil 
LONDRA - Kün örgütlerinin eephe olu~lUr
O1alanntn ko§ul1annm olmadlgml söyleyen 
KOP-Bakur lideri Hem~ Re§o, Kün halkllllfl 

) O;lkarlanyla batmm ty lkarlarmm yakl§tlgl nole
tada olumlu sonutylar almaeagml ileri sürdü. 
Hemre§ Re§o, Londra'da Kürt Kültür Merke
zinde (KKC) Kürdistan'da son durum ve siya
sal geli§meler On.adogu ve uluslararasl duru
munu degerlendiren bir toplantl yapt!. 

Kün örgütleri arasmda cephe olu§lUnnamn 
ko§ullanmn olmadlgml söyleyen Hemre~ Re§o 
"tüm paryalardan Kün örgüllerinin bir üst ko
mite yoluyla danl§ma orgam olu_§turabilecekle
rini" söyledi. Kürt örgütleri arasmdaki tyau§
malardan yana olmadlklarml da belirten Hem
re§ Re§o, ili§kilerin kilr§lhkh anlaYl~ ternelin
de olmasl gerektigini helinti. 

Silahlt mücadelenin työzüm olmadtglnl gö
ürdüklerini söyleyen Hemre§ Re§o, ancak si
lahh mücadele vennek isteyelllere de ka~l ylk
mayacaklanm belirtti. 

Uluslararasl ili~kilerin tylkar temeline da
yandlglm, Kürt halkmlll ~lkarlarlllill diger 
balll! ülkelerin c;. lkarlanyla tyak l ~l1g t yerde 
olumlu sonutylar ahnabilecegini savunan Hem
re§ Re~o, böige devletlerinin ylkarlan ile Kürt 
halkmm tylkarlanmn ise !arihin hity bir 
döneminde olrnadlgl gibi bugün de tyakt§
_madlgml belinti. 

DiYARBAKIR. Son gün
lerde Kün bölgesinde tlr
mandmlan sava§a kar~l 

toplumun her kesiminden 
tepkiler yüksel iyor. Konuy
la ilgili görü§le rine ba~vur
dugumuz IHD Diyarbaktr 
~ubesi Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Osman Baydemir, 
ban§ hakkllltn ya§am hak
k.Jyla özde§ oldugunu belir
tirken, Belediye-i~ sendika
SI Diyarbaklr .Mali ~ube 

Sekreteri M. Ata Yllmaz da 
tlnnandmlan sava~m ne 
Türk ne de Kürt halkIna bir 
yarar getiremeyecegini söy
ledi. 

insan Haklan Demegi 
DiyarbakIr ~ubesi Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Osman 
Baydemir, gazetemize böl
gede ttrmandtnlan sava§la 
ilg ili degerlendinnede bu
lunurken, "biz insan haklarl 
savunuculan olarak sava~tn 
oldugu her yerde hak ihlal
lerinin o lacagl bilinciyle sa
va~1 redediyor ve barl§ hak
kmm ya§aID hak.klyla özde§ 
oldugunu her fmalla di le 
getiriyoruz" dedi. 

Toplumsal ban§m olma
dlgl bir yerde ya~am hakkJ 
ve ona paralei haklann sag
lanmasmm da güy oldugu-

na i§aret eden Baydemir, 
"Bölgede 95 Arahk'ta sa
va~an taraflardan PKK'nm 
ilan etmi~ oldugu tek tarafll 
at~kes, gerek Kün ve ge
rekse Türk toplumlannda 
geni§ kitlelerce sempatiyle 
kar§llandl. Maalesef mev
cut yönetim iflas etrni§ po
Iitikalanyla toplumun iste
mi olan ban§l reddedip, an
lamslz kirli sava§ta diret
mektedir" diye konu~tu. 

Gelinen son süreyte sa
deee Eylül aymm sonlann
da OiyarbakIr'da 20 tane 
faili me~hul cinayetin mey
dana gelmesi, yine Diyar
balm Cezaevi'ndeki tUluk
lulara yapllan saldmlarda 
10 tutuklunun öldürülmesi 
ve 23 tutuklunun da öldür
me kastlyla aglr yaralanma
SI; y ine I Him 95 larihle
rinde Diyarbakir Hanlepe 
köyünde 4 ögretmenin 
Gütylükonak katliamma 
benzer bityimde kalledilme
sinin, sava~m iyine girmi~ 
oldugu O;lkmazm göstergesi 
o lmaSl atylsmdan fevkalede 
önemli o ldugunu belirten 
Baydemir, "gerek Kürt ve 
gerekse Türk toplumunun 
ortak äzlemi olan barl§l1I 
tesisi, kirli sava~m apga yl-

kanlrnasma baghdlr·' dedi. 
Toplurnsal ban§lfl sagla

nacagma tüm samimiyetle
riyle inandlklarml da belir
ten Baydemir, tarihin, bu
nun ömekleriyle dolu oldu
gunu söyledi. 

'Silahlar sussun, 
kalender konu~sun' 

Belediye-i~ Sendikasl 
Diyarbaktr Mali ~ube Sek
reteri M. Ata Y llmaz ise sü
ren sava§m ne Türk ve ne 
de Kün halkma yarar geti
remeyecegini söyledi. 

Son bir ay iyinde bölge
de yok karanhk senaryola
nn geli~tirilmek istendigini 
vurgulayan Yllmaz, "süren 
sava~tan maddi finans e ide 
edenler. bu sava§m bitmesi
ni istemez" dedi. 

Türk ekonomisinin Kürt 
sorununa endekslendigini 
de ifade eden Yllmaz ~unla
n söyledi: "Sava~m faturasl 
i~tyi ve memurdan tylkartlh
yor. Herkes akan kanm dur
durulmasl ityin kendi o;apm
da yaba sarfetmelidir. E~it 

-'iartlar iyinde karde§ye bir 
arada ya~am lmlZt sürdür
meliyiz ki, silahlar sussun. 
kalemler ~onu~sun." 

Meclis dl§l: Darbe 
ihtimali yok 

Hatice Yll..MAZSOY 

D
arbe ihlimali kar§lsmda ee
ket ilikleyenlcrle degil a
ma. HADEP. DBP, s ip, 

ÖDP ve EP'nin merkez düzeydeki 
yönelicileriyle görü§lük. Onlara 
bir darbe ihtimaü olup olmadlgml. 
olursa tavlrlarmm ne olacagml, si
viI ve demokratik bir insiyatif 
i(j:inde yer ahp almayacaklanm 
sorduk? Görü~tügümüz parti mer
kez yöneticilerinin onak fikri: 
Darbe marbe yok! Darbe tartl~ma
lannm ylkanh~ nedenlcrinde gö
rü~leri degi~se deo hepsi anti de
mokratik olan bu uy.gul:un~8~ 
ka~1 olduklarl net. 

HADEP 
HADEP PM üyesi ve ekono

mist Ali Rlza Yunsever, ülkenin 
ülfte birlik bir bölümünün OHAL 
rejimiy le yänetildigini. Terörle 
Müeadele Yasasl(TMY) gibi bir 
yasanm yürürlükle oldugunu, yeni 
tyi.kardan illcr Yasasl'yla da 'vur· 
emrinin verildigini ammsaltJ. 
'Darbe yasalarl' olarak niteledigi 
bu ko§ullarda yeni bir darbeye ih
tiyay olmadtgmi beliTlen Yurtsc
ver, "Bi!gilcndirerek darbe yap
mazlar, yapacak olsalar bu kadar 
laflm etmezler. Aynca darbe. varo
lan sorunlan daha da aglrla~tlr

maktan ba§ka bir i~e yaramaz" de
di. Darbenin ihliyaty dhydugu 
uluslararaSl destegin de bulunma
dlgml vurgulayan Yurtsever, Tür
kiye'deki sorunlarm yözümünün 
akan kanm durdurulmasl ve ban
§m tesis edilmesinden geytigini 
belirtti. 

Yunsever, HADEP'in olasl bir 
darbe ko~ullannda tavnm atylklar
ken, amidemokratik tüm uygula
malara oldugu gibi darhelere kar~l 
O;lkacaklarma dikkat yekli. Daha 
fazla gözya~lyla biryere vanlama
yaeagml behrten Yurtsever, soruna 
ban~tyd, sivil. demokratik yözüm 
bulma zamanmm geHp ge~tigini 

kaydetti. 

DBP 
Demokras i vc Ban§ Partisi 

(OBP) Genel Sekreteri Fehmi Oe
mir, Türkiye·nin zaten 12 Eylül 
hukukuyla yönetildigini heline
rek, bugün ya§anan hak ihlalerinin 
sorumlusu olan egemen kligin 
kendisini yeni slkmlliara sokaeak 
giri§imlerde bulunrnasl ihtimali
nin dü§ük oldugunu söyledi. Dar
benin uluslararaSl destek ko§ulla
flnm da bulunmadlgllla i~aret eden 
Demir, aneak. sorunlaflm bart§ ve 
dentokrasi ityinde (j:özmeyen Tür
kiye'de darbe ihtimalinin gözardl 
da edilemeyecegini ammsattl. 

Pani olarak. demokratik olma
yan her türlü geli~menin ka~lsm-

da olduklanlll belincn Demir, dar
be onammda her türlü me§ru di
renme haklanm kullanaeaklanm 
alflkladl. 

Demokratik ve siyasal muhale
fetin, Türkiye'nin sorunlarllll yÖZ
mek üzere ortak bir dil olu~tura
madlgml ifade eden Oemir. bu 
gütylerin görevinin Türkiye ger~e
ginc uygun bir perspeklif yakala
mak oldugunu savundu. Pani ola
rak, ÖOP. SIP, EP ve HADEP'e 
"Bafl~ ve Demokrasi Platfonnu" 
olu~lUnna pgnsl yapuklanm 
ammsatan Demir, kamuoyuna 
gütybirligi yönünde aylklamalar 
yapan bu parlilerin ona uygun 
adlm· atmadlklanm kaydederek. 
ele§tlrdi. 

SIP 
Sosyalist iktidar Panisi (si:P) 

MYK üyesi Kemal Okuyan, darbe 
tartl§malannm darbe OlaSllJgmdan 
kaynaklanmadlgml belirterek, bu 
tartl~malara ity politikamn ihtiyaty 
duydugunu vurguladl. Darbeye 
gerektye olu~lUrabilecek ve düzcni 
tehdit eden yeni bir güty olmadlgl
na i~aret eden Okuyan §öyle ko
nu~tu: "Gerektye iddia edildigi gibi 
Kürt sorunuysa, zaten dogrudan 
sava§ ayllml§. Devrimei hareket 
ise bir tehdit olu§tunnuyor. 'Ü iti 
ISlrmaz'. §eriattydlk bu düzenin bir 
parlfasl. Yani darheye gerek yok" 
diye konu§tu. 

Sürekli gündemde tUlarak dar
benin toplum nezdinde kamksatll
masmm hedeflendigini belirten 
Okuyan, aneak "sol'· kendisine 
atyllan yeni alam doldurursa darbe
nin sözkonusu olabileeegini sa
vundu. Okuyan. "Darbe yaplhrsa. 
dünyada fa§istere yönclik tavlr ne 
blmu§sasa bizim de tavnmlZ 0 

olur. Ancak, darbe bir programla 
yaplhr. Öyle bir program yok" de
di. Sava§a ve darbeye kilr§l sivil 
bir insiyatif olu§lUnnamn geri bir 
mevzi oldugunu savunan Okuyan, 
Emek Bafl~ Özgür!ük Blogu'nu 
ortaya pkaran ihtiyatylan kapsa
yan bir tyizgiden yana olduklanll1 
söyledi . 

ÖDP 
Özgürlük ve Dayam§ma Panisi 

(ÖOP) Genel Ba§kan YardlmelSt 
Atilla Aytemur. Türkiye'de darbe 
tyagn~l1ran. 0 yönde davet iyeren. 
yine 0 yönde bir yerlere selam 
göndermenin serbesl oldugunu 
vurgulayarak, onlan hemen yargl 
önüne tylkanan demokratik bir sis
tem olmadlgllll behrtti. Mevclll 
parlamemer sistem ne zaman bir 
tlkanma ya~asa askerlerin ya ho
murdamp bir yerlere mektup gön
derdigini ya da bulunduklarl konu
mun anlamilla vaklf olmadan dar
be o;agnsl yaptlklarml anlmsatan 

Aytemur. darbecilcr §imdiye kadar 
hesap vermedigi ityin ulu onu 
'darbe var mldlf yok mudur; lar
u§malannm sürdügüne dikkal tyek
ti. ÖDP'nin cn yakml OI01I:lSl nc
deniyle 12 Eylül darbeeilerinden 
hesap sorulmasml savulldugunu 
belinen Aytemur. ·'Türkiye'de hal
km örgütlenme ve hakkml aroma
smlll önüne set tyekecek her IÜrlü 
anli-demokratik. despotik siyasi 
davram~lann alt edilmcsinin yoJu 
halkm özgür imdesiyle mücadele 
yürütmesinden getyer. PlIrti olarak. 
halklll bu yüriiyü~ü iyinde yer ala
cak. üzerirnize dü§eni yapacaklir" 
dedi. Banani Talabani ittifaklll111 
työzülmesiyle Onadogu'daki i:legi
§ikliklerin Türkiye 'ye de yanslya
cagml ummsatan Aytemur, lIneak 
bu sava§lfl bir galibinin olma ~un
SI olmadlglfll kaydctli. Aytemur 
§öyle konu§lU: ·'Bart ~ ityin J 
Mlyon Imza" giri§irni barl§ soru
nunun masaya getirilmcsine giden 
yolu ao;mak i~in allian bagmlslz 
bir adundlr. Benzen tyabalann top
Jammm yamtaeagl rüzgar sava~l 
önüne katlp süpüreeektir" 

EP 
Emck Partisi (EP) Genel Ba~

kam Levent Tüze!. ba~ka üJkeler
de oldugu gibi Türkiye'de de dar
belerin kcyif i~in yapllmadlg1111 
vurgu!ayarak. egemen slmflartn ya 
da emperyalisl gütylerin tylkarlan 
lehl ikeye girmemi~se siyasi are
nadaki tyeki§rnelerin darbeye yol 
atymayaeagml belirtti. TUzcl, darbe 
~lgJrtkanhgl yapanlarm. her dar
bede generallerin ayagmm dibinc 
kendisini atan büyük basm, darbe 
tehdidinden mcdet um an poli
tikael lar \'e siyasal elkinligini yi
tiren kimi sözde laik yevrelcr 01-
dugunu vurguladl. 

Pani olarak, pratikte bir darbe 
tehdidi gönnediklerine ipret eden 
Tüze!. yapay bir gündem maddesi 
olan darbe konusunda özel bir 
giri§im dü§ünmediklerini irade et
li. Tüzel, "Aneak. darbe O;lglrtkan
hgl yapanlann gero;ek niyetlerini. 
emekc;.i Ylg11llar iyinde te§hir etme 
faaliyetine hlZ verecegiz" dedi. 
Sava~m özel ve yeni bir a§arnaya 
girdigi yönündeki yorumlann dog
ru olmadlglill helinen Tüzel §Öyle 
konu~tu: "Soruna bölge~el ve u
lusal ölyekler i~inde, ama emper
yalizmi kar~lSlila almadan verilen 
müeadelelerin ~u ya da bu geriei. 
emperyalist gücün oyuncagl 01-
dugunu Kuzcy Irak'taki dency dün 
bir kez daha dogruladl. Gero;ektcn 
de arkasmda güty olan bir mii
cadele aneak. ernck ekscnli bir 
platformda her ulus ve milliyetten 
i~tyileri. emektyileri biraraya getire
cek bir giri§imle mümkün 
olabilecektir" (iSTANBUL) 

Daxuyaniya Federasyone 
STOKHOLM· Federasyona ko
meleyen Kurdistane li Swedi! li s

er buyera ginigeha Amede daxu

yaniyek tyupemeni kir. Li ser nave 

Federasyona Komeleyen Kurdis

tane Ii Swede Serok ~ennin Bo
zarslan di daxuyaniyede bi tundi 
qetliama gi"nigeha Amede protes-

10 dike (j daxuyaniyede usa dibi!. 

"Nüneren dewleta Tirk, bi meto
den heo hov li gitigeha Amede 

dch girtiyen siyasi qetil kirin Ci bi 
dehan kes ji birindar kirin. 

Ev buyer, careIU din dide di
yarkirin !cu li Tirkiye mafen miro
van, edalet a hOquk. gotinen vala 
neo Ern ve kirina dewleta Tirk bi 
tOndi mahkilm dikin. 

Ern pi§tgiriyen xwe ji bo gini-

yen siyasi ku li her deq"iqe di bin 
tehdita mirine de dijin, diyar di
kin. SiJav fi rezen xwe ji bo deh 
§ehiden zindana Amede (] hemu 
§ehiden zindanan pi!§ke~ dikin. 

Ern ji cihane (] hemü dezgchen 
insani daxwaz dikin ku ve qetli
ame bibinin fi ji bo tyareserkirina 
pirsa kurdi bi riya u§iti 0 politik 
helwest bigrin" 
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Dü~ünce ve inan91an ugruna ölüme giden insanIarm ölümden önceki son sözleri , 
Nesimi ADAY 

•• • 
ozenm 

(:aglnyangil gihi ... ) beyanallan 
kaldlgl iyin. olay biraz daha tmjik
tir. Ömegin, Avukat H<lci Ahti i
dam sehpasma ~lkIP, "Yn~asm 

Kün mefküresi(ülkilsU)! Yapsm 
Kürdi~'an!"' de)'inee, orada bulu
nan Türker'de, "Ya~asm CUlllhuri
)'et!" diyerek id3lnJ ger~eke~nti~
tir. (Aktaran. Malmisanij) Ö,ellik
le ~eyh Said ve Seyit Rlza'nm son 
sözleri saptlnlmaya ~ah~lld1. AYIll 
akibete Billis'li Kemal Fevzi'de 
ugruyordu, 

Bu zaHm idam hü~müdilr ~i 
beni milletimin ~ehit 

kahramanlan ~afma 

yUkseltiyor. 
Mil1ctimin mutlu

lugu ve ölgürlügü 
Iyin eanllTll fcdn ct
mekteyim. Bunun 
beni nc kadar sevin
dirdigini takdir ede
mezsiniz; baglmsI7_
hk ve özgürlük ugru
n3 h:lyatlml feda eni
gimill milletim tarnfm
dan aOllm3~1. balla en 
büyük mÜkafat olacakllr. 

kutsal Kürdislan'lß özgüriik 
ve baglmslzhgl i,.in (fall~

maya yöneltti. Bu ~ah~
manm eezast olarak 
aSlhyorum. 
E)' cell:ular. vah~i ka
tiller! Ellerinizle mil
letim ugruna aSII
mam bana ~ercftir. 
Ya~aslll Kürtler ve 
Kürd iSlan! Benden 

kurtuldugunul i~in bu 
gün sevin~lisiniz: fakat 

yann utany vc zilletle 
efclldilerinizin gözlerinin 

kapan:lcagu\J göreceksiniz. 

Kahrolsun dü~manlar! Ya~asm 
mut lu ve özgUr Kürdistan!" (Me
habat) 

~eyh Abdülkadir: (Senalör) 
"Zaten sizler yakma ve harb el

me konusunda büyilk bir ~öhrele 
sahipsiniz. Bura~ml da Kerbela')'a 
,.evirdiniz. ~unu biliniz ki dch§el 
ve insafslzca sömürii ile §an ve §e
rcf kazamlmaz. Yok olsun Türk
ler!.:· (Elazlg) 

Halid Cebri Bey: 

im' 
te ~imdi hayauffil Künlük iyin kur
ban cdiyorum:' (Elaz@ 

Molla Abdurrahman (~air): 
"Sefill er! .. Sizi uyaglmlLm al

tmda <;:ok alyak ve kU(filk göriiyo
rum. Biliniz ki Kün bir agar; degil
dir, ölür fakat e~ilmez! .. " (Elazlg) 

Kemal Fevzi Bey (~air): 
"Cennet Kürdistan bizimdir. Ev 

sahibi biziz ve kim ne derSC desin 
biz yine iyeri gireeegiz. buna hi(f 
bir gÜ(f engel olamaz, ~ünkü 0 bi
zimdir." (Elazlg) 

H 
ep merak etmi~imdir! Ya
~am, ölümden öneeki du
raktn durduäunda neler 

hisseder insan. 0 du)'gu hangi ~iir
Je. hangi ~ark l )'la anlulI!!r. ~afakla
ra dara~a~lan kuruldugu zaman, 
sözün bir önemi kalnl1~ IIlldlr. ÖIii
mün kol gezdiäi anlar. zamamn en 
klsa paydasl mldlr hala!? Bu soru
nun cevabml 0 aClzaman marato
nunda yapyanlardan ba~knslOm 

verebilecegine inanrmyorum, Bu 
am Ya.!jamayan insanlann bu duy
gu)'u anlat<lbilmesi yOk zor. Belki 
yakm bit duyarhk yakalamt ama, 0 

am y~amadan ya~amm realitesini 
kavramak kolay olmasa gerek. 

A~aglda okuyacagllllz yazlda. 
daragaylannda dü~manl3rma mey
dan okuyan, KUrdistan'lI! 00-
gu'sunda Mahabat Kürt Cumhuri
)'eti'nin lider kadrosu, Kuzey 'de 
~e)'h Said ve Dersim ba~kaldmla

nOln lider ve lider kadrosunda ye
- ralanlann son sözlcrini okuyacak-

Özgür ve bnglmslz Kür
distan 'a kavu~mak yolunda hayntl
ml verirken, geri)'c ü~ kÜ9ük yO
cuk blrakl)'orum: PUT}cng. PerL 
~lrin ... BabalafiOl Kürdistnn'm öz
gürlük ve baglm~lzhgl yolunda 
kendini feda eUigini hallrlayarak. 
onun yolunu tutacaklan ku~kusuz-

$eyh Sall1 (soldaj Seylt Rlza (sa~da) 

Y~asm KUrdistan! Kahrolsun 
dü~m,mlan." (Mchabut) 

Hayrullah AbdOlkerim: 

"Ka~mlzda yalmz degilim, Ar
kamda iran, Mezopolamya ve 
TUrk..iyc'de muazzam bir KUn Ulu
su bulunmaktadlr. Bugün beni aSI
yorsunuz, fakat hi~ ~üphemiz )'ok
tur ki yarm torunlarumz sizleri yok 
edeeekerdir.·' (Elazl~) 

Yukand3. halkmm özgürlügü 
Iyin daragacma giden in~lInlann 

son sözlerini (bulabildigimiz kada
nyla) aklnrdlk. Bu son sÖlleri ya
ymlarken belli bir tarih koyduk 
önümüze. ÖzelJikle unutulmaya 
yüz tutan. günUmUz gCyliginin ta
mmadlgl (~eyh Sait ve Seyit Rlza 
gibi ilnlü isimler hariy) vcya (fok 
az bir klsmlmn lamdlgl ulusal kah
ramanlan baz ahp hazlrladlk. Ya
km dönemde nym ncden!erle ölü
me giden insanhmn son sözleri ise 
ba~ka bir ara§llrma konusu oldugu 
iyin ayn tunuk. Bu yazmm son 
sÖllerini, ha)'aulil Kiln ulusal mii
cadelcsine adaml~ bir yurt~ever 
aydma, Kadri Cemil Pa~a')'a bl
rukmak istiyorum. Kadri Cemi!. 
Mehabat ~ehitleri \'C digcr KUrdis
tan ~ehilleri i,.in ~u nasih<luß bu-

Freud. "~airkr bcnden önee ill
san ruhunu ke~fettiler" demi~ti. 0 
zaman, ölümden önceki am en ay
rmuh ve en gef(rek~i bir ~ekilde ~a-

smlz. 
~eyh Said: 

"Musullu bir Arap anneden 
dogdum. Babaml görmedim. VIIta
OIm Kürdistan'ln özgür ve bagml
SIZ bir ya§ama kavu~masl i<;:in am
eazadelerimlc birlikte yah~um. Va-

ir anlaUf. Fakat. bu anlann ~iiri ya
zlldl ama, ~ogunluka y~amayan
lar larafmdan. Bir anlamda edebi
yau (!) yaplldl. Y~a)')p anlatanlar
dan bin de ~air Nenat <;elik'tir. 
<;elik, idam cezasl ahrkell "~afak 

Türküsü"nü, milebbct allrken de 
"MUebbet TUrküsü"nü yazml§tl. 
~air. "gözlerim ~afak bekledim" 
diyordu. 

"Dünya ya~anumlll sonu gcldi, 
Ulusum i~in kurban edildigimden 
dolaYI pi~milnllk duymuyonull. 
Yeterki torunlanrmz bizi du~man
lanmlzlll önünde mah,.up blrak
masmlar." (Elaz@ 

özgürlük agaemm meyvesini, Kün 
milletinin pck )'akmda eide edecc
gillden eminim. ya~asm millctim, 
özgür ve mutlu vatßOlm: kahrolsun 
sömürgeci devletler. taraflan ve 

r-------------~ 

Yusuf Ziya Bey: (Milletvek..ili) 
"Bize mcvki ve rülbe bah~t

mek sureliyle bizi aldatabil irsiniz 
cndi~esi i(findeydim. ~ilkUr Al
lah'a ki bizi menni ve iple k~lh
yorsunuz. ve bundan dohlYI biz hi~ 
pi~man degiliz. Verdiginiz ders sa
yesinde torunlanmlz öcümilzü ala
cakardlr." (Elaz@ 

Son sözler üzerine bir hayli ya
zlhp-yizildi. Bilinen isirnler
den bahsedildi. Onlarm son 
sözleri insanlann bellegi· 
ne kazmdl. Ku~ak.lar bo
yu anlalillp duruldu. 

Bir de <I1113ulmayan
lar. larihin sisli perde- ,.;, .. r..:'~ 
sinde unutulmaya ler
kedilenler var. Bunlar 
Kürdistan davaSI ug
runda ölüme giden 
yurtsever insanlardl. 
idam edildikeri zaman 
yanlannda akraba ve arka
d~lafl degil (tabü bir de ak
raba ve arkadaljlan aym akibe

Seyit Rlza: 
"75 ya~mdaYlm. ~hit oluyo· 

rum, Kürdistan ~hillerinc kan§l
yorum. Defl'im yeniliyor, fakat 

Künlük ve Kürdi"tall ya~a
yneaktlr, Kün gend 

intikam alacaktlr, 
kahrolsun laHm

ler! Kahrolsun 
kahpe ve ya
la n CI la r! " 
(Elazlg) 
Mustafa 
Ho~na\': 
"Eyeellatlar! 
Efcndilerini
ze söyleyiniz 

kanllmzm akl
tlimasl bo~a 

gitmeyccektir. 

Doktor Fual Bey: 
"Vatamm iyin yigit~e kurban 

olmaYI daima dü~ünilrdüm. ~üp
hesil k.i asLlmakta oldugullluz bu 
topraga b3glmslzhk ba)'ragl diki
Iceektir:' (Elazlg) 

Tevfik Be) lA\'u· 
kat): 

~--__ • lunuyor: 

"Cescdimi bü
tün dünya)'a 
gösteriniz ve 
herke~ bilsin 
ki ki~isel 
haklar i~in 
degil. ulusnl 
haklar i~in 
,>ava~l)'orum . 

Ya~aslO Kür
distan!" (Eta
zlg) 

K~zade Ali 
Rlza Be): 

"Elimdeki silalll 

"E)' Kün millcti~ Milleli
min baglm~lzhgl yolunda 

gözcrimi dün)'a)'a ko
parken. bu kahraman
lann söyledikcrini ve 
bundnn ewel Diyar
baklr, Silleymaniye, 
Mehabat. Barzan, 
K~giri. Dersim, Sa
sun, c;abakrrur, Ararat 
ve diger yerlerdc Kürt 

millctinin özgürlük vc 
bagunslZlgl YOlunda, ca

Olm feda eden billierce 
kahmmam unulma", 

te ugra)'an Künler vardlr 0 dö
nem), dU§manlan ya da dü§man 
tarafmda yeralan insanlar bulu
nuyordu. Ve ne YUlk ki yakll! 
tarihe bu insanlann (ihsan Sabri daragaclnlz 

Arkamlzda blraku
gllTIlZ millet nast! imi

kamulllzi alacagIßI 
r;ok iyi bilir. 
Zannetllleyini2. ki 

beni korkutmaktadlr, 

dur." (MehIlbaI) 
i1.lel .(\bdül:lliz: 
"Benim kamm ve milletimin 

özgür e\'latlanmn kanl ile sulanan 

upklan." (Mehabal) 
Mehmed Mahmut: 
"Bir ~tin annenin Kürdistan 

sevgisiyle dolu SÜIÜ beni vatamm 

lamm KUrdistan'a ka~l vicdani 
boreUlnu ifa cderck. babamm. mil
letimin ve vatanllmn nzalamll ka
zandlglnl kanaatindcyim .. 

ulusuma k~1 kullan
mnYlp. dil§mamm .I40m!!1 Not: Parame: irinde verilen. 

Mehahal \'t' EI(I:I.~ isimleri 
idomfarm gerrekle§lirildigi TUrk'e kalll yöneltmi~ 

oldugumdan dolaYI mutluyum. i ~· jehi,. isimferidil: 

Ali BiGER 

A u ilk evcille~t i renlerin Kürtler 01-
dugu söylenir. Bunun ne dereee 

dogru oldugu taru~lhr, Kürtlerin aB yok 
sevdigi ise bir ger~ek. Beylerin bcyligi: 
mirlerin mirligi kapllanna bagladlklarl 
atlar la ölyülür. Hemen hemen atSlz Kürt 
mnsal ve efsanesi yok gibidir ... "At, av· 
rat, silah" sözü KUnlerindir. Gel gör ki, 
ala bu kadar sevdah olan Kürtler"in al
tan yelerinee yararlandlgl söylenemez. 
Künler au bir sava~. üretim, ula~lm ata
CI olarak degil. bir erkeklik: ~an, ~ercf 
s imgesi olarak görmü~lerdir. Önasya 
topraklannda all bir sava§ arael olarak 
gönneyen halklar kaybetmi~lcr ... Bu 
halklann ba~mda Kürtler ve Enneniler 
gelir ... 

Aflan yararianmasIßI bilmemek el
bette sömürgecilikten kunulmaY I~lml

zm temel sebebi degi!... Bu kürrük bir 
aynntl. .. Ama bir halbn kühürü, mantl
&1 a<;: lsmdan üzerinde duru lmasl-dü~ü
nülmesi gerekiyor. Tlpkt a~ag lda anla
taeaglmtZ öykU gibi. 

Yetmi~1i Ylllarda devrimci genrrler 
Kürdistan'da köyleri gezip Ktirtlerin 
nasil geri blraklldlgmm öyküsünü anla
tlrlar. Köyün birinde ya~ 1 cpcy il erlemi~ 
bir köylü kallilarma diki lir. "$iz" der 
"Kürtlerin geri kalmt~hgm l , bir dev1et
lerinin olmaY I~lmn aS11 nedenini bilmi
yorsunuz." Gen,. ler de "asll nedcni ney
l1Ii~T diye sorarlar, "Türkler klmlZI: 
Farsiler-Araplar §arabl; Yunanlar rakl
YI: Ruslar votkaYI; Ingilizler viskiyi: 
Franslzlar ~mpanyaYI iyip iyip saga so
la saldtnnt§lar, zenginliklerine lengin
Hk katml~lar. devletler kunnu~lar ... Biz 
Kürtler ise_ a)'ram i~ip irrip uyumu~uz" 
der. Geryekten de sti t ürünlerinde uyku 
getirici madde bulundugu bilimsel ola
rak kamtlamnJ~tlr. KUnler'de i<;:k i gele
neli:inin olmadlgl dogrudur. Künler irr
kiye pek sleak bakntazlar. i<;:kiyi haram 
bulmayan Alevi Kürtler 'de bile iyki 
kühüril yok stntrhdlr: eemlerde dolu ye· 
rille .!lerhet i(filir. 

Künler'de evliliklerin rrogu ai le iyin
dc yaplhr; yegenler, kuzenler birbirleri 
He evlendirilir. Deme~ ki cinseJligi. a~
kl bile kapal! y~IYoruz ... Belki bu aile 
iyi ili~kinin bir ürilnü, kavgaiar da en 

Sava§ kültürü 
rrok aBe i~illde Y3ljanlllr. Ya da kont~uy
la, hadi bi lemedin a~irctler arast olur. 
Kürtler, Kün olmayanlara pck saldlf
mazlar. Yakm tarihteki Nasturi ve Er
menilere yönclik saldmlann altmda'bi
le Kürt lerin kendi <;:lkarlarl bulunmaz. 

Künler tarih boyunea taTiln ile göye
beligi iyirre ya~aml~lar. Dil~man akmla-

Tlmn yogunl~tlgl döncmlerde göc;:ebc: 
ligi, sakin dönemlerde ise yerle~ik dü
zeni lereih etmi~te r. Kürdistan eografik 
olarak kltalarl birbirine baglayan (ger.rit ) 
bir köprü niteligindedi r. Bu nitelige rag
men orada ya~amaya uygun bir ya~ama 
bi<;:imi kunnu~lar, i lk yaglardan beri 
Kürtlerin Kürdistan'da ya~amaYI baJ}ar
masl gäyebelikle yerle~ik dülen araSiß
da kurduklan denge diyalektiginden 
kaynaklanlyor olsa gerek, .. Bu e~nek 
i~bölümti ili~kisi Kürtlerin her ko~ulda 
kendi kendiletine yetmesini sag1aml.!lllr, 
Künleri fetih~i olmnya yöneltmemi~, 
Kürt toplumu saldmya dcgil savunma-

ya. dl§a degil i~e ka~l örgütlenen bir 
toplumdur... Ba~lmllligma kavu~mu~ 
bUtUn büyilk uluslann fetih~i oldugu bi
linir. 

Nikitin. "KÜ11Icr" adli e~siz ara~t l r
ma kitabmda bir anekdotta ~öyle denir: 
"Türkler girdikleri yerde ne var ne yok 
ahp giderler: Araplar götüreceklerini 

gÖlürür götürmedik lerini sahiplcnir 
(oruya yerle§ir): Farsiler götürecekleri
ni gÖIUrür götünllediklerini i~e yaramaz 
kllar: KUnler ise, i~ine yanyan ~eyi ahr 
gider." Göriildügil gibi, Künler dl~lOda
ki di~er kom~u halklar girdigi yerde 
dü~munml bir daha belini dogruhamaz 
haie geliriyor. 

<;in. Japonya gibi Uzakdogu halkla
nnm Orta-~ag tarihi kabile ve beylik sa~ 
va~lanyla doludur. Her kabile diger ka
bilclcri kendi egemenligi ultlOa ahnaYl 
hedenemi~tir. Y~amll §ansl biral da 
buna bagh kalml~. Venen kabile ya da 
beylik yenilen kabileyi ve bcyligi ken-

disine katlm~, kendisinden sayml~tlr. 

Dna- vag AvrupaslIlIn durumu da bun
dan pek farkh degildir. Biliodigi gibi 
Osmanh imparatorlugu da bu minval 
üzerine yükselmi~lir ... 

Künler'de ise kabile ve a~iretlcr ara
SI kavgalann nedeni farkhdlr; kabilele
rin. bcyliklerin diger Kürt kabile ve 
beylikleri kendisinc katma mtieadelesi 
pek gözükmez, Ne baglmslzhk Ile de 
biri lcrinin egemenligi altmda toplan
mak (idris-i Bitlisi'nin bu yönlü yabala
n vardl-Osmanhlar Kürtleri tek bir OOy
lik altmda toplamak iSliyordu-) irrin. bü
yük merkeli birlikler olu~tunnaya )'a
na!i'naml§lar ... Özel1ikle cografik ko
num merkezi örgütlemnelerin ya~ama 
~ansm l aZ.'lltugl i<;in, küyük örgütlen
melere bagh kahnml~. küllürel olarak 
yücellilmi§tir. Dü~man a~iret ve beylik
ler kühürel olaral.: kü~ük göriilmü~, 011-

lan kendis ine katmaYl ~anma yakl§ura
m3Jnl~, yeti geHnee dü~man a~iret ve 
beyligin eam aelt l lml~. kan dökülmü§ a
ma kendisine klUmaya gidilmemi~. 

Adetn onun kendisini toparlaYlp gelip 
C3mOl aCmllaSII11 bcklellli~: bu kan d<l
vasl böyleee SÜriip gitmi~ ... Paryah 01-
mak vc par(falar araSl dü~manllk a~iret 
vc beylikletin ya§ama sigonasl olmu~
tur!! 

Bu toplumsal örgüt modcli ve var 01-
ma kültürü, günümilzde Kün topulumu
nu can yeki§ir haie gct i rrni~ti r. Ömegin, 
aralannda ulusal ve slOlfsal ~lkar yatl~
masl olmadlgl halde Talabani ve Barza
ni gibi Güney Kürdistan'nm bu iki bü
yük g(icüniln bir IUrlü merkezi bir ör
gÜllcnmeye gitmemelerini sadece eko
nomik J;lkarlar ya da cmpcryatizmin ve 
böige sömürgeci devletlerinin oy.unla
Tlyla 8 ylklamak yeterli olmal. Hiy dile 
getirilmeyen kültürel boyut da en az 
ilzerinde durulan diger etkenler kadar 
bu olaylarda rol oynamaktadlr!! 

Kün kültürünu folklorik degerlerden 
ibarel görüp onu yüceltmck yerine, rafi
ne edcrek yagm örgüt moclellerine ve 
insanma uygun yeni kültür birikimlerini 
o lu~tunnak gerekiyor! Yeni bir kültür 
mücadelesi verilmeden yeni loplum ör
gütlenmelerini ortaya rrlkamlak hayal
dir ... 

Yakup KAYA 

NORoj'u an)'orum. kan~mdaki ses 
Alo-efendim kan~lml bir ~yler söylUyor 
ama ses tonun 'dan baylllllak ilzcre oldu
gunu lahmin ediyorum. 

-Alo kimsinil? di)'orum. 
- Bcnim ben. 
- isminiz neydi? 
- Söylemem 
- Neden? 

- Sonra 0 nakarali lekrarlacsm. diyor kar-
~Imdaki ses. Ben'de manzaraYl yalum~ 
olmanm verdigi kcyme tckrar soruyo
rum: 

-Sen Nesimi sen he Nesimi? 
- He walla ben Nesimi. 
- E peki duyurSCn sesimi? 
- Az bU~lx 
- PII"plnm dan ne haber? 
- Bu konuyu Künr;e konu~aIUl\, <;:ün-

kü Telefonlanmlz dinleniyor diyor. tele
fonun diger ueundaki Nesimi. 

- Niye Kürtr;eyi anlayamazlar ml? di
)'C sordugumda 

- Ashnda istescler anlayabilirler. <;Un
kU onlann mahkemelerinde Künyellin 
adl anla~llmaz bir dil oldugundan. anla
ml~ gibi görünüp bizlere cezaYI basaml
yorlar. Vc bö)'lcce bizlerde pa(faYI Ylnl
yoruz. Anlalma)'a devam ediyor Nesimi: 

biliyorsunuz. bu TC"ciler öyle saftlrlar 
ki Kaddafi'nin 0 apa(flk ve ~eker gibi ko
nu~masl iyin bile anla~llmaz diyorlar. 
Kendi ögrelmenlerini dahi öldürüp Kiln
lerin ilzerine atmakla. i~ledikleri Xaltla
nn anla~llmayacagml samyorlar. 

-Telefona Hk ~lkliAmda niye 0 kadar 
heyecanllydm, diye sordugum da: 

-Wallahi korkuyomm, eger bir bilse
Ier benim Plrpmm'l Kaddllfi 'nill yanlßa 
göndcrdigimi ve Kaddufi'nin Plrpmm'a 
olan örel sayglsmdan dolaYI böyle ~ker 
gibi konu~tugunu, var)'a AlIahilIla dini
roe duman ederler ben;. 

- Korkma, arkandaYlz, billün mhu
muz seninledir. Biraz daha diren. onu bi 
Amerika 'ya gönderebilsen, Amerika 'da 
Kaddufi'nin §Ckerine un bt~ varya kl
lonmlz tarn yaga girer, ne olursun clini 
ayagUlI öpeyim onu ne yaparsan yap 
ABD'ye göndcrmellin bir yolunu bul. 
son ullludum onla anhyor lIIusun. 
dedigimde 

- Gidccek fakat ~u lInda Ingilizcesi 
yetcrl i degil. dil kucsuna gidiyor. bir de 
orada ki ba~kanhk ~iminin sonur;lanlll 
bekliyor diyordu. sesimi ve derdimi an
layan Nesimi. 

Unutmadan yazayml bu haftaki 
NüRoj'da. Plrpmm'dan mektup var. 
Sakm okumamazhk etmeyin. 
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