
KIBRISLI !(iAiR NE!(iE YA!(iIN 

'A,kln ve 1,lgln adasl 
yine hlrpalanlyor' 

Klbnsh §air 
Ne§e Ya§m ile 
son kanll 
geli§meleri ve 
Klbns 
trajedisini 
görü§tük. S.5'le 

OSMAN SEBRi 

Tiko,er, niviskar 
ü helbestvan 

Os man Sebrl (Apo), ji 
niviskari 0 helbestvaniya 
xwe betir bi teko§ina xwe 
ya be westan bi nav 0 
deng e. Di seyemin 
salvegera k09a wi ya 
dawln de em wi bi graml 
bi blr tinin . R.6 
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0101.1996-23.09.1996 TARIHi ITISARIYLE OIVARBAKIR SOSYAL YAADIMLASMA VE DAYANI$MA 
VAKFININ FAALlYET QiZELGESl 

YAROIMIN TÜAÜ KI:;;i TL. TUTARI ACIKLAMA 

SAYISI 

VIYECEK YAROIMI ~f,::;,::",,1 ""'-+---7<:-t- 7"'::-----:;,-i1 

Yoksullar i<;in olu§turulan Fon'un Diyarbakrr'a gönderilen bölümünden itiraf91lara para aktanldlglortaya 9tktl 

I 
Yoksullara yardlm amaclyla kurulan ve halk arasmda °IlFak_Fuk_Fon" ya da "Fakir Fukara 
Fonu" olarak bilinen Sosyal Yardlmla~ma ve Dayam~ma Fonu'ndan itiraf~dara para 
aktarlldlgl ortaya .-;,ktl. Diyarbakrr Sosyal Yardlmla~ma ve Daya",~ma Vakf.'nm faaliyet 
4Sizelgesinde 1996 Ylhnm ilk 9 aymda yapdml~ olan yardlmlar"slralamrken, "Diger 
yardlmlar" bölümünde aC;lkc;a itirafC;llara da "nakdi yard lm"da bulunuldugu itiraf edildi, I 

Diyarbaklr Sosyal Yardlmla~ma ve Dayam~ma Vakfl, son dokuz ayhk sürede daglttlgl 
yard lmlarr bir "faaliyet c;izelgesi" haline getirdi. "Ayni" ve "nakdi" yardlmlarm slralandlgl 
bu c;izelgede "Diger yardlmlar" kaleminde 1. 093, 172.150 TL'nin "Asker, itirafC;1 ve 
evlenenlere" verildigi aC;lkc;a belirtiliyor. Vaklf yetkilileri de yoksullara yardlm ic;in 
ol u~turulan Fon'dan Diyarbaklf itirafC;llarrna para verildigini dogruladl. S.11'de 

GÖ(:LER SURERKEN. KiMi GÖf;ERLERE PREFABRiK EV YAPILlYOR 

'Köye dönü§'e 
devlet de mammyor 
Refahyol 'un Iköye dönü~' projesi 
tutmuyor, Bir yandan askerler 
ve özel tim köy yakma ve 
bo~altmalan sürdürüyor, diger 
yandan da kimi valilikler 
kentlerdeki göc;erlere prefabrik 
evler yaparak adeta Idönü~'ün 
imkanslzllglOl ilan ediyorla.r, 

Köy yakma v.e bo~altmalar 
gec;tigimiz hafta boyunca Van 
ve Hakkari 'ye hagh alanlarda 
tüm hlzlyla sürdü. Van ve 
Hakkari valiligi ise, kentlerine 
göc;mü~ köylüler ic;in az saYlda 
da olsa prefabrik evler yaplmma 
ba~ladl. S.3·ta 

~=~~ 
Güney'in yönü ~a~tI 

G 
üney'de dengeier yeniden belirleniyor. 
KYB yeniden güneyde oloritelerden biri 
haline geliyor. (ünkO toplumsal tabanla

n olan hi<; bir olu~um, gü<; kullamhp kendi ülke 
lopraklanndan atdamaz.KYB'nin dönü~ünün sö
mürgeci bir devletin deslegiyle olmasl, Kürt haI· 
kml kaygdandlfll1aktadlr. 

Sömürgeci gü<;ferin desteäiyle, ulusal gü<;lerin 
bir birini kaileime ve birbirferinin nüfuz alanlan· 
na zor kufanarak mudahele etmeye ~ah~malafl , 
bir bülün olarak ulusun yaranna olamaz, olsa 01-
sa dargrup<;uluk adma ulusal politikaJan gözardl 
etmek olur. Ulusal politika bir biltün olarak ulu
su ve ülkeyi savunmadlf, yoksa Kerkük ve Musul 
i~gal altmdayken ve bu vatan par<;asl kurtanlma
YI beklerken ulusal gü<;lerin birbirlerini yok et
meye kalkl~masl aymazliktlr. 

Kilrtler kendi i~ kavgalanyla zaman, prestij ve 
gü<; kaybederken böige egemen devletleri ~
durmuyor. Bir yaodan bu ie; kavgada taraf tutarak 
kavgaYI körüklüyor, diger yandan Böige politika
larml KürtJerin aleyhine degi~tirmekteler. Türki· 
ye, eylül 96 öncesi Irak poJitikasmda degi~iklik 
yaparak Oniter Irak tezini bir tarafa blrakml~, Fe
deral Irak i<;inde bir Türkmen böigesi tezini sa
vunmaya ba~laml~tlr. Hem de Kürt topraklaflnl 
kapsayan bir TOrkmen bölgesi projesiylel 

Bu degi~imJer olurken, buna yönelik politika
lar belirlemesi gerekeo Güney öoderlikleri, ken
di imha ve intiharlannl ~mi~lerdir. ~ünkü, bu 
kavga intihardan ba~ka bir ~y degildir. 

Böige ve 
Taliban 
Talibanlar'm iktidan eie 
gec;;:irmeleri bölgenin 
havaSlnl bir anda degi~tirdi. 
Taliban hareketinin 
özgünlügü, gegenistan'dan 
sonra, ~eriat havasml 
tamamlamaslyla, bölgede 
olu~an hassas dengelerdir. 

Kabil' den 
izlenimler 
Artlk Kabil'in büyük kesimi 
yak. Saraybosna, dü nyamn 
denek ta~1 idi. Kabil, ondan 
ü9 kat daha kötü. Binalan 
c;;:evre daglardan 91kartlan 
topraktan yapl lml§i ye~il 
briketlerle yapllml§itl; §iimdi 
yeniden toz-toprak oldular. 

YAZILARI SAYFA 6'DA 

Güney 'illallah!' dedi 
I Süleymaniye'nin KYB güc;lerinin eline 

yen iden gec;mesinden sonra Güney 
Kürdistan'da~i dengeier de yeniden 
degi~ti. Halk ise bu c;atl~malardan 
iyice bezmi~ durumda. Güney halkl, 
KDP~KYB c;atl~malarrnda al tlk kLnin 
neyi kazandlglyla degil, günlük 
ya~amm zorluklanyla me~~~1. 

I KDP ve KYB ise halka ragmen 
rekabetlerini sürdürüyor. Son 
geli~meler üzerine Mesut Barzani 
KYB'yi yine iran i~birlikc;iligiyle 
sur;larken, Celal Talabani de bcnzer 
suc;lamalanRi sürdürdü ve KDP'nin 
Irak askeri birlikleri sayesinde Erbil'i 
elinde tuttugunu ileri sürdü. S.11'de 

Güney Kürdistan 
iflah olacak ml? 
S,nlfoal ve siyasal yapllsrt 
nedeniyle, KOP ilo KVQ 
araslnda taraf tutulamaz. 
(Mehmet Müfit'it yaztSl S.5'18) 

'BA~igiN SiR MiLYON iMZA' 
• 
Imzalar 
bar., i~in 

Aralannda aydm, sanat-;;:I, 
politikaCi ve i~adamlarlßm da 
bulundugu ve sözcülügünü 
E~ber Yagmurdereli'nin yaphgl 
bir grup ban~severin gec;tigimiz 
günlerde ba~lattlgl "8an~ Ic;in 
Bir Milyon imza" kampanyasl 
etkili katilimlaria sürüyor. 
Giri~imin sözcüsü Yagmurdereli 
ile görü~tük, S.11'de 

ÖGRETMENLERiN "PKK'Yi KINAMA TELGRAFLARI" CEKMELERi iSTENiYOR 
• • 

Ogretmenlere 'Hantepe 
telgrafl' dayatmaSl 
Diyarbaklf Valiligi, Milli Egitim 
Müdürlügü kanahyla ögretmenlere 
IItelgraf c;ekme"yi dayahyor. Sözkonusu 
telgraf metni, Hantepe katliamlßm PKK 
taraflßdan yapddlgml ima ediyor ve imza 
ahlarak uluslararasl kurulu~lara t;ekilmesf 
isteniliyor. Telgraf ücretleri ise yine 
ögretmenlerden allmyor! 

Diyarbaklr Egitim-Sen ~ubesi, yaptlgl 
aC;lklamada giri~imi protesto etti. 
AC;lklamada IIKatliamlß ardlndaki sis 
perdesi henüz kaldlrllmaml~ken; ciddi 
ara~tlrma yapllmadan; kurumlara klnama 
metni gönderilmesinin istenmesini, olaym 
saphrdma c;abasl olarak 
degerlendiriyoruz" denildi. S.3'te 

~ukurca' da büyük ~atI~ma 
Hakl<a'ri'nin ~ukurca ilc;e 
merkezi yaklnlarmda PKK'Iiler 
ile askerler araslnda c;atl~ma 
C;lktl, <;atl~ma slraslnda ilc;e 
merkezine roket mermilerinin 
isabet etmesi sonucu bazI evler 
hasar görürken, Remziye <;etin 
isimli bir c;ocuk öldü. Sivritepe 
bölgesindeki ~atl~mada 2 asker 
öldü, 7 asker yaralandl. 
Bölgede özellikle Güney 
Kürdistan slnlnndaki askeri 
harekatlarm azaldlgl 
görülürken, PKK eylemleri 
sürüyor. S.3'te 

Once tahrif, 
sonra kapatma! 
Kürtge'ye ta~.ammülsüzlükte 
skandal: RTUK, Urta'da 
yaYIn yapan Karacadag 
Radyosu'na, Kürtc;e bir 
türkünün tahrif edilmi§ 
Türkge c;evirisini delil 
sayarak ~uyan " verdikten 
soma, bu kez de ba§ika bir 
Kürtge türkünün c;allnmaslnt 
gerekc;e göstererek bir 
haftallk kapatma cezasl 
verdi. S. 9'da 

'Baglffislz Baro!' 
istanbul 8aro se~imleri nedeniyle 8arolar'm yapisl ve resmi 
ideolojiden ne derece uzak oldugu konulan, yeniden tartl~ma 
masasmda. Konuyla ilgili olarak Yücel Sayman'In listesinde 
yer alan Demokrasi gazetesinin avukatllanndan Osman 
Ergin, TOHAV Balkant Talat Tepe ve Halktn Hukuk 
Bürosu'dan Metin Narin ile görü~tük, Avukatlarm ol1:ak 
görü~ü, 8aro'nun devletten baglmslz olmasl ~eklinde. S.4'te 

• 
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Hemre§ Re§o i~ini döküyor 
M. KiPER 

M iIliyet gazelcsinden Reeai 
Aksu 15 Temmuz 

. t996'da, Kuzey KUrdis
tan Demokrat Partisi Gene! Ba~ka
m saym Hemre~ Rc~o ile uzun bir 
söyle~i yapml~. 

Ben maatesef söylc~iyi elimde 
olmayan nedenlerdcn ötürü olduk
~a ge~ okuma flrsatl buldurn, SÖ}'
le~iyi okudukya baZI hususlara dik
katlerin ~ekilmesi gerekligini dü
~ündüm. 

Gcro;ck kimligini. Türkiyc'ye 
ara mu yapligl ziyarcilerden öturü 
gizleyen say'" Hemrc~ Re~o. Milli
yet Gazetesi'ne iki resminin yer-
1c~tirilmesine de itiraz elmemi~! 

Partisinin siyasi amar.r ve hedcf
Icrini de ~öyle izah etmeye yah~
ml~: "Biz Kün halkmm kendi ka
derini tayin clme hakkml savunu
yoruz. Yani. bagllllslzhk. otonomi. 
veya fedcrasyon demiyoruz. C;ün
kü bu Kürt halkmm vcrecegi bir 
karardlr" diyor. 

Saym Hemre~ RCl/o bu dcdiklc· 
rinden ne anladlgml ar;mlyor. Ge
nel gc,cr bir Kürt halkmm kendi 
kaderini tayin hakkmdan yana 01-
dugunu belirtiyor. Kendi panileri 
ile diger Kürt partileri arasma ya
pay bir aymm koymaya ,ah~lrken, 
bununla aym zamanda farkhhklan-
111 vurgulamak istiyor! 

Ama ge1 gör ki. saym Hen1re~ 
Re~, olaYI ters kavradlgl i,in tcrs 
sonu,lar 'Ikanyoruz. Uluslann ka
derlerinin tayin hakkl, isminden de 
anla~llabileeegi gibi bir hakkm 
kullamlma ko~uJlanllln yamtdmasl 
durumudur. Bu hak kendi ba§lIla 
siyasi bir lal1J~ma konusu degildir. 
Kün partilerin tartl~tlgl veya hem 
fikir olmadlgl konu, bu hakkm na
sll §ckil!encegi, Kiirdistan'l11 siyasi 
slatüsünün nasll ,özülecegi ~oru

nudur, Türn Kürt siyasi partilcri 
Kürt halkmm kendi kaderini tayin 
hakkmdan yanadlr. Kürt haJklnm 
kendi kaderini layin elme ko§ullan 
yarauldlgl zaman. Hem~ Re~o ve 
KOP Bakur nasll bir ,özümden ya· 
na olacaklar. Kürt halkma neyi 
öl'!erec:cklcr? . 

Kürt halkma "otonom'-'mi "re
rerasyon"mu veya "bagLmslz
hk"ml önereceklcr? Daha henüz 0 

SÖ1.Ü edilen ko§ul1ardan bir ha)'li 
U1.ak oldugumuz i,in. belki bugün 
i,in genel ge,er bir söylemle olaYI 
ge,i~tircbilirler. Ama yarm onlar 
da, mutlaka ve mUllaka bir tefCihte 
bulunacaklar. Siyasi bir pani, hal
kma hangi hedener ve amarylar ir;in 
sav~t1gml a,lk se,ik söyleyebil
rnelidir. Eger Kürt halkl, nasLi ve-

Lokman POLAT 

nUnya devrimei hareketlerinin 
U tarihi sosyalistlerin hem legal. 
hern illegal örgütlenmelerinin zen
gin deneyimleriyle doludur. Hem 
genel anlamda sosyalistler, hem de 
örel olar'.tk Kiln sosyalistleri hir; biT 
zaman legal örgütJenmeyi red etme
mi~lerdir. Sosyalistler legal mUea
deJe alanlanndan faydalanrnak i,in 
degi~ik yönlemleT uyguJanll§lardlr. 
SiyasaJ gerieiligin egemen oldugu 
ülkelerde, sosyalistler ülkenin öz
gül ko~ul1an ve ~anlann zorlanma
slyla illegalileye ge,mek zorunda 
kalrnl~lar(hr. 

Kün halkmm inkan lemclinde 
olu~lUrulan Türk devlel yasalan 
Kün halkmm legal düzeyde kendi 
kimligi ile örgütlenmesini engelle
rni~tir. TC'nin anti-dernokratik in
karel yusalan sadece Kün sosyalist
lerinin yasaJ örgüllcnmesini dcgil, 
bir bülün olarak Künlerin kendi 
kimlikleriyle legal örgüllenmesini 
yasaklaml~tlJ'. Kürdistanh sosyali~t
lerin dt~mda Kün milliyel,ileri de 
illegal örgütlemnek zorunda kal
ml§lanh. Mevcut durum bu iken 
Kürt siyusal hareketlerini megal ör
güt1cnmi~ler diye sur;lamak, el~tir
rnek hakslzhktlr. Ben "Tasfiyeci 
AnlaYl~" ba~lll:.h yazlmda (babmz 
NüRoj Sayt 8) bu soruna deginmi§
tim. Geryekten de, legalite adma 
"illegal örgülünü fesh et, ideolojik 
politik ryizgini terk CI" demak lasfi· 
yeeiliktir. LegaJite a§kllla böylesine 
tasfiyeci biT anlaYl§1 geli~tinnek 
ulusaJ vc toplumsal kunulu~ müca
delesine zarar verir. 

Sosyalistler somUl pnlann so
mUl tahlilini yaparlar ve somut ~an
lara göre harekel ederler. Eger ~an
lar uygun olursa Kürt siyasal hare
ketleri !abi ki legaliteye vlkarlar. 
PYSK, PSK, PKK ve diger Kürt si
yasal panilerine legalilede serbest-

Hemre~ Re~o, saga sola mesajlar gönderme kaygtsl ile 
potlar kirmaya devam ediyor, Bakln ne diyor; IIKürt 
sorununun silah zoruyla c;özülecegine inanmlyorum. 
Bunu zararh buluyorum, Bu devrin gec;tigine 
inamyorum." Burda Hemre~ Re~o/nun kastettigi 
"Silah zoru" devletin kullandlgl silah zoru degil, saktn 
yanh~ anlamaYln! Kürtlerin kullandlgl ve 
kullanabilecegi silah zorundan bahsediliyor, 

recekse. karar verecekse, siya:;i 
panilerc ne gerek var? Eger Kürt 
halk! adma konu~muyorsan, hi, 01-
mazsa sana gönül vcrcn1cr i,in: 
üye ve tllraftarlann iryin somut bir 
siyasi vözüm gÖslennelisin. Hem
re~ Re~o'nun hesaplamadLgl ba~ka 
bir faktör de, Kün siyasi partileri
nin, ,e~illi ,özüm fonnUlasyonlan-
111 programla~tlmll~ olmasldlr. 
Hemrc~ Re~ bunlan nasil ortak 
bir payda da bir amya getirecegi 
üzcrinde kafa yormuyor? 
Hc~yi halka havale ederek, soru
nun i,inden ~Iklveriyor. Ama ben 
bir yol Önerebilirim. C;e§itli,~özüm 
vc hedefler programla~ttran Kürt 
siyasi panilerin yapacagl. Kün hal
kmm oyuna ba§vurmakllr, Yani 
Kün halkllllll kaderini tayin webi
leeegi ko§ullar yaratllabildigi lak
lirde, federasyon, otonomi veya 
bagLnlSIZhk tercihi ile ka~1 ka~lya 
geldigi zaman, yapllacak en dogru 
~cy bu konuda Referandumdur. Re· 
ferandumun sonu,lanna herkes 
kat)1 da ol~a kallaOilmahdlr, Tüm 
siyasi partiler refarandumun so
nu,larma katlamrken demokratik 
yollardan degi§tinnek i9in müca· 
dele~ini sürdürebilmelidir, 

Hemre~ Re~o ile yapllan söyle
~iye iliraz edilecek, ele~ili1'ilecek 0 

kadar konu var ki. ben nerden ve 
naSll ba~layacaglma, hangi nokta
lara vurgu yapmam gercktigi konu
sunda ger,ektcn gÜ9liik ,ekiyo
rum. "2000' den fazla köy yaklhp, 
Ylkl1dl. Türkiye buralan kendi top
ragl olarak göriiyorsa, göy euirilen 
in~anlar da kendi insanlumhr. Ylkl
lan köyler Türkiye'nin kendi mah
dir'· diyor Hemre§ Re~o. Sözüm 
ona lIemre~ Re~o, Türkiye'nin 
munllgl ile olaya yaJd~arak, ma
doom Tiirl.:iye or-.. lan.ktndi topmgl 
gÖTÜyOr<;a, ncden 0 insanjarl da 
kendi insanlaTl olarak gönncdigini 
anlamaya ryah~lyor. Oysa Türkiye, 
oralan elbelle kendi topra~1 olarak 
görüyor. kendi stmrlan ir;inde ve 
devletin hükümranhgl altmda gö
rüyor. Oralardan vazge9mek niye
linde dcgildir. Böyle bir niyeti olsa 
bu kadar Ylklm. zulüm ve katliamt 
nasll yapardl? Türkiye, Klbns'daki 
soyda§lanna bu zulmü yaplyor 

mu? Bulgaristan'daki. Yunanis
tan 'daki Türk azmh~a kar§1 göstcr
digi yaklllhgl ve sahiplenmeyi. 
Kürt insanma gösteriyor mu? Tür
kiye'nin bu insanlan, kendi insant 
olarak göntledigini l-Icmre§ Re~o 
alllarnaml~ ml? Turkiye, Kürdis
tan'l yaklp ylkarak, insanlan göVe 
zorlayarak, Kürdistan' m demogra
fik yaplsUlI degi§tirmeyi amar;hyor 
ve bunu klsmen de ba~annl§ görü
nüyor. 

Amu bu politika ilc öle yandan 
Bau'nm önemli kentlerini de Kürt 
nüfusu ile doldurarak ömegin, Is
tanburu Kürtlerin Y3§adlg1 en bü
yük kent haline getiriyor. Ama 
Hemrc§ Re~o bu politikaYI henüz 
anlamadJgt i,in, Türkiye'ye serze
ni~te bulunuyor. 

Hemrc~ Rc§o, saga sola mesaj
lar göndenne kaygLsl ile potlar k1r
maya devam OOiyor. Babn ne di
yor: ··Kürt sorununun silah zoruyla 
r;özülecegine inannuyorum. Bunu 
zararh buluyorum. Bu devrin ge,li
gine inantyorum:' Burda Hemrc~ 
Re~o·nun kastelligi "Silah 7.oru" 
devlelin kuHandlgl silah zoru de
gi!. sakm yanh~ anlamaym! KürtJe
rin kuHandlgt ve kullanabilecegi 
silah zorundan bahsediliyor. 

Meger, devlet Kürtler silaha 
ba§vurduklan i,in, Kün sorununu 
,ö1.müyor! Ama dü~ünülmüyor ki, 
tüm Kürt ötgütleri silahh bir müea· 
dele venniyor, bunu ba~Uldan beri 
reddedenler de vardlr, Buna rag
men devlet Kün sorununda bir tek 
adlm dahi atmlyor. Kürt sorunu 
yalmz bugüne ail bir sorunu mu ki, 
KürtJer silaha ba~vurduklan i,in, 
sorun ,öl.ülemiyor. 

Esasmda zora ba~vuran, devle
tin kendisidir. i~eriye ukllan bin
lerce KüJ1..Yunsevc";sit:ll!h roUen- , 
dele verdigi irrin mi. 0 hale gesiril
mi~lerdir? Katledilen aydllllar, ga
l.eteciler, i§te yerinden yurdundan 
edilen köylüler, kapatl1an yasal si
yasai paniler, silahh mücadele ver· 
dikleri i,in mi tüm bunlar ba~lunna 
gelmektedir'! 

1940'Iardan itibaren 1950-
1960, 1970 ve 80'Ii ytllara kadar, 
Türkiye Kürdistamnda silahh mü
eadele mi vardl da, Kürt sorunu ,ö-

zülemiyordu? 0 Ylllarda da devle
tin zorbahgl, tahakkümü. asimilas
yon politikasl sünnüyor rnuydu? 
Kürt cephesine yapugJ bunea ele§
tirisine mgmen, bakm Hemrc~ Re
~o "Bize izin verseier, partimizi 
kurnnz, ,ah~mz" diyor. Devlel de
mek ki KDP Bakur'e de vah~ma 
i1.ni vemüyor. Ni,in bu olanaklaTltl 
kendilerine tanmmadlgml da ken
dine sonnuyor? KDP Bakur, silah
h mücadeleyi yanh~ ve zamrh bul
muyor mu? Ama hala devlellcn ko
paracaklan "izni" niye bekliyorlar, 
gidip partilerini niye a,mlyorlar? 

Hemre~ Re~o bu söyle§ide ivini 
döküyor, ivini dÖktük,e de kimler
le aym paralele dü~tügünü gönnek, 
gen;ekten insam hayrctler ivinde 
blrak lyor. Bakllllz, Suriye, iran ve 
Yunanistan'la ilgili neler söylüyor: 
"Suriye Türkiye'de karga§a olma· 
smdun yana. Yunanistan Türki
ye'ye ka~l. Eskiden de Kürtler 
vardl. Türkiye'ye kar~l laVlr takt
nan Suriye. Iran, YunaniSlan niye 
önceki Ylllarda, baraj yaplhnadan, 

iran'a, Irak'a ka,mlyor:' 
~imdi gelde bu düzeysiz. iddia 

ve yakla§lrnm ir;inden ,Ik. Kürt 
halkl ile Türk halkmlll beraber ya
~amak istemesi yüzeysel ve hiv bir 
degeri olmayan gözlemlerdi r. 
Hemre~ Re~o, Türidye hudutlanm 
yol ge,en ham rnl samyor? Her is
leyenin. istedigi zaman pllml plr
ustm toplaYlp, terk edebilccegini 
mi zanncdiyor? Tüm smlr boy
lartndaki bu kadar asker, özel lim, 
korueunun oralarda ne yaptlgml 
santyor? Bilmiyor mu ki, insanlar 
istese bile Kürdislan'm öbür 
yakasllla ger;emez! Yerinden, yur
dundan cdihni~, a~ peri~an insan
Iar, bir de smlr boylannda kur§una 
dizilerck, IOplu katJiama rnl ug
rll'Smlar? 

Türkiye'nin bilin,li bir politika 
sonucu, KürdiSlan'm demografik 
yaplsmL degi§tirmek. iSledigini, ha
la anla§llmaml~ ml? 
Hi~bir bilimsel veriye dayan
mayan, sadece kaba gözlemlerle, 
böylesi iddialarda bulunmak: ve 

Siyasi bir parti, halklna hangi hedefler ve amar;lar ir;in 
sava~tlgl", aC;lk sec;ik söyleyebilmelidir, Eger Kürt 
halkl, nasll verecekse, karar verecekse, siyasi partilere 
ne gerek var? Eger Kürt halkl adtna konu~muyorsan, 
hiC; olmazsa sana gönül verenler ic;in, üye ve 
taraftarlann ic;in somut bir siyasi c;özüm göstermelisin. 

Kürt sorunu konusunda tavtr tmn
madtlarT Sakm yanll§ anlamaym, 
bunlan Demircl. Ecevil veya Tür
kCl/ söylemiyor. Evel, KDP Bakur 
Ba~kam Saym Hemre§ Re~o bunla
n söy1üyor. "Türkün. Türkten b~
ka doslU yoklUr" ~ianm Türkiye'de 
kimler söylüyor, Elbettek.i kafatas
,Ilar, §oven ve geriei ,evreler. Peki 
bu iddianm, ondan ne farkl var? 
Oogrusu ben hayretler i,inde oku
dum, inamp inanmamak konusun
da tereddütler ge~irdim. Türki
ye'nin dön taraflllm "dü~manla" 
,evrili oldugunu, Türk devlet 
adamlan Ylllardan heri 'lÖylüyor
larth, bu koroya KDP-Bakur Ba~
kam Hemre§ Re~o'da kattlml~ 01-
d,. 
Hcm~ Re::6, söyle~i boyunca 

bu tUr yüzeysei gözlemlerle. "de
rin" siyasi sonur;lar ~Ikarmaya vah
~lyor. Köyleri yaklhp ytkllan, mec
buri gär; etmek zorunda kalan Kürt 
köylüleri i,in bakm ne derin ke~if
ler yaptyor; "Kürt haJkl kendisine 
zulUm eden devlelin tarafma ka,l
yor. Bu hlr; gÖTÜlmemi~ bir olaydlr. 
Künler, Türkiye'nin bausma ka,
ml~lardlr. Elbelle, Kün hallu Tür
kiyc'de y~amak istiyor. Suriye'ye, 

sonur;lar ,lkanmak, olaylan ters
yüz etmekten b~~a bir §eye yara
maz. Kürt halkl yerinden yurdun
dan edilirken, elbelle bir yere göy 
etmek zorundadlr. Türkiye'nin 
batlsl, bu göy i,in en müsait ortum
dir. Bunun bir dizi nedeni vardlr. 
Bu faktörleri gönneden, yüzeysel 
gözlemlerle, kendi halllIla uygun 
siyasi sonurylar rylkarmak, bunu 
yapmak iSleyenleri yan yolda 
blraklr. Sakm, bu itirazlanmdan 
Kürt ve Türk halkllllll beraber 
y~anlasmu kar§1 oldugum sonucu 
~Ikanllllasm. Ko§ullar böylesi bir 
onaml yarallrsa, ni,in beraber 
y~amayaltm? 

Bu söyle~ide üzerinde dura
bilecegim daha ba~ka konular da 
Vat. amalbet\ 00z1 önemli yerkre 
vurgu yaparak. onlan ön plana al
maya r;all§um. 

KDP-Bakur Ba~kall1 Hemre~ 

Re~o'dan son bir ahntl ile konuyu 
kapalmak istiyorum. "Aynca 
birinin bana Türküm demesi ho~u
ma gieler. Bir Araplan önce bir Tür
kü kueaklamak iSlerim." Bu 
konudaki yorumu okuyucuya 
blrakarak, yazlml burda bitimlek 
istiyorum. 

Ahmet Altan'a a~Ik mektup 
ye ryah§ma remini hazlrlrullrsa. bun
rar neilen legaliteye ~tkma~lIIlar ki? 
Demek ki sorun Kün örgütlerinden 
degiJ. devlellen kaynaklamyor. 

Kün sosyalist ve yunseverleri 
legal müeadele olanaklanndan }a
rarlanmak, legal düzeyde mücade
leyi gcli~limlek i~in degi~ik yön
temJerle ,all~malanlll sÜrdüriiyor
lar. Legal müeadelc, legal ,all~ma 
salt sc,im ve parlememoya ginne)'
le Slllirlandmiamaz. Hem parle
mentonun ir;inde, hem de dl~lllda 

etkin bir muhalefet sürdümlenin de
gi~ik yol ve YÖlllcmleri var, bunlan 
hayala geryinnek gerekir. Legal 
alandaki ,ah~ma. demek ve sendi
kalardan tuI, baSlIl yaym ve koope
ratiflerc kadar, yasal siyasal pani 
örgütlenmesinden, mahalli·yerel 
biryok örgü!lenmeye kadar bir hal
kanlll bütününü t~kil {'der. 

Künlerin legal alandaki demek
le~me faaliyetleri DDKO·lardan 
beri sümlektedir. Künlerin legal po
lilik pani yah~malan ise DEP ile 
b3ilmm~, OE? HEP, ÖZDEP. HA
DEP. DDP ve DBP ile sünnü~tür. 
DEP. HEP, ÖZDEP ve DDP devlet 
tarafmdan kapm!lnll~, llADEP ve 
OBP ise yasal ~al~malanlll ~ürdü
riiyorlar. Fakat adml saydlglm bll 
paniler Kiln kimlikli paniler oJarak 
deäil, birer "TUrkiye" panisi olarak 
kurulmu~ ve r;a1t~malanlll bu ,er· 
vevede sürdümlü~1crdir. Kün kim· 
likli pani mi, Türkiyelilik panisi mi 
tanl~masl ,ok öneeleri yaplldt, 
haien dc yaplhyor. Bu konuda ,ok 
~y ytlZlhp ,izildi. Sorun ile iJgili 
yazilanlar i,ef'iinde en dogru 
görü~ü ge,mi~le Medya Güne~i 
dergisinde -Saym Sinan Dogru·nun 
Y37ISI- dile getirildi. GünümUzde de 
bu konudaki cn dogru görü~ü 
NliRoj g37.etesi dile getinnektedir. 
Yanh~ görü~ler ise ·'Özgür Halk" 
dergisi ve "Deng" dergisi tamftndan 
savunuldu 

Mehmet SANRI 

S aym Ahmet Altan, "ßedevi ~adl
flnda" patlayan, Kaddafi'nin 

Kün "bombas'-'nm parvaJan, milli 
zeval gibi, seni de mi "milli gu
rur"undan yaraladl? 

Sah iden, sevgiJi Ahmet. neydi 
Türkiye'nin "gururu"nu bran. "hay
siyenini" ayaklar altma alan? Bütün 
milli zevatm (devlet, medya, hükü
met. muhalefel vs.) koro halinde, 
·"'milli gururumu1., onurumuz ayaklar 
altma almdl" ~klinde kopardlklan 
fll1ma ne irrin di? "~ok", "slkandal". 
"deprem", "ke~ke, hayaumlzda 0 ge
ceyi ya~mnasaydLk: uykulanmlZ ka,
\!: bir karabasan gibi ~öktü Uzerimi
ze.": ve benzeri ~yleri, milli zevata 
dedirten neydi? 

Kaddafi i,in, "Baldm r;lplak", 
"~öl bedevisi". "uyu~turueu kullanL' 
yor". "deli. manyak". vs. kiiflirler. 
küflimameler. milli zevat taraflllm 
tüm görsel ve yazlh medyaslllda söy
lendi, yazlldl ... 

Kaddali ne söyledi de. tüm 7.,Cvall 
böyle ,ileden ,Ikardl? 

Kaddafi'nin "Künlerin de ~u Or
tadogu güne~inin altmda bir yerleri 
olsun." sözlerini, !;Cn dahi! -bunu 
üzülerek söylüyorum- bülün Tilrk
ler. kendi milli gururlaTlna k~1 bir 
hakaret olaf"Jk rnl gÖTÜyorlar? Yoksa 
si1. hep kendinizi "efendi" ve Kilnle
ri de "uFLk" ml görüyorsunuz; Kü"
lerin hakkmdan hukukundan söz 
edildiginde, bunu, kendi efendilik 
hakktmza bir tecavüz olarak ml de
ger1endiriyorsunuz? 

Ku~kusuz, ulusal degerJerini sa· 
vunmak ve geli~timlek her milletin. 
her devletin ve her bireyin hakkldlr: 
konu bu degil. 

Kaddafi, Türkiye 'nin dl~ politika
slyla ilgili ve eumhuriyetin kurulu~u· 
na ili~kin bir r;ok ~ey söyleili. Ancak, 
Türkiye' de deprem elkisi yapan ve 
bütün zevau alarma gcviren. Kada
fl'nin yukandaki sözleriydi. 

Peki, bUtün bunlar olurken, Kün
terin de bir halk olarak onur s .. thibi 
olduklan hi, dü~ünülüyor mu: birile· 

ri tarafmdan onlann da gururu bnh
yor ve tüm ulusal deger1eri ayaklar 
altllla ahmyor dü~üncesi hi, günde· 
me getiyor mu? 

Dahasl, Kaddafi ya da ba~kasl 

söylesin, söylemesin: bÜlün karan
malara ragmen, "Onadogu güne~i" 

her gün ~u geryegi aydmlalmlyor 
mu? 

-Türkiye Cumhuriyeli devleli, ku· 
rulu~undan beri, hep Künleri yok 
edi!mesi gereken bir "unsur·' olarak 
gördü: Kürtlerin varhgtnl kendine 
kaqt bir "küfür" saydl ve Künlere 
i1i~kin her konuda hep yalan söyledi. 
Aynca devletin Kürtlere yönelik 
yaptlgl bütün kötülükleri, yalanlan, 
baskl ve zulümleri. Türk medyasl. 
kendi halkll1a iyilik, dogruluk ve va
tanperverlik olamk ~ Irmga eUi, edi
yor. Su nedenle, §Öven ve Irkvl duy
gularJa ~i~iriJmi~. bom~ bir "milli 
gurur"un. Kün ger~eginin hemangi 
bir ~ekilde dile getirilmesi k~lSLnda 
~izofrenik haleli ruhiyeye dön~
rek, koro halinde fmmalar koparma
SI anla~ lltf(hr. 

Sevgili Ahmet, dogrusu senin de 
bu koroya katIImaru biraz degil VOk 
yadugadlm. 

"Gözleri sünneli, garip bir adam 
~ö!lerin onasmda. bu ihtirash ama 
yetersiz insanl hakaretlerle hlrpah
yor. ( ... ) Samnm bu rezalet bu hükü· 
meti götürür. 

Türkiye'nin haflzaslne kadar kö
tÜ olursa olsun bunu unutmaz:' (Ye
ni YüzYIL 8 ekim 1996) 

"TUTkiye 'nin gururu klflldl." (ye· 
ni Yüzyll, 9 Ekim 1996) 

Günlerce yukandakilerc benzer 
~yler slralaYlp yazdtn. 

Biliyorum Ahmet. sen, kendi 
"a~kJannt ve sav3§lanm" seversin ve 
hep onlan yazmak istersin: "kom~u
nu" da zaman zaman unutmasan ... 

~UlIU da bilirim Ahmet: bir anl 
kendi "Ata'·nt empatik bir ileti~im 

teknigiyle "kom~u"nun "Ata"SI yeri, 
ne dü~Unerek ve adml "Atakün" 
koydun... Sonra? SonraSI malum: 
önce gazeteden kovuldun: sonra, 
"vatan-i ihanetiyeden" canavar'm 
geryek yapunmlanyla k~II3ilm ... 

Mahkemeler, eezalar vs ... 
inan ki Ahmet, "eanavar"m so

guk yü1.üne ve ölüm sa,an gÖ1.lerine 
kar~1 senin, 0 esmer yilzündeki kur
~uni sakahnla hilesiz lebessümUn ve 
denvi§ edan, bir lop ate~ gibi k01ll~U
nun i,ini slmslcak ISttlyordu. 

Ancak, ne yazlk ki senin, Kadda· 
fl'nin Künlere ili~kin söylediklenne 
kaql tavnn, kom~unun kafasma buz 
kalJbl gibi dü~lÜ! 

Ge~mi~te de Künler hakkmda, 
b3Zl talihsiz dü§üncelerin ba~ml ,e
kiyor olmaOi hallrlalma ganetine 
ke~ke dU~meseydin. 

Scvgili Ahmet, TürX devletinin 
KünJere ve ürerinde y3.§3dt1dan cog
rafyaya yönelik, hi~bir yatmm proje
si geryekle§tinneden. sadece ve sa
dece imhaya, yemltl ve yerustü zen· 
ginliklerini talana ve Ylklma dayall 
politikasma bakmakSlZln; "KUnler 
Türkleri sömürüyor", "Iez"ini dillen· 
direnlerin ba~mda sen geliyordun. 
Savunduäun dü~üneeler ~u ,en;eve· 
deydi: 

"( ... ) Kim kimi sömürüyor bir 
gönneli ( .... ). Güneydogu Türki
ye'den aynldlgt anda, yapllan hesap
lara göre, Türk halkmtn milli geliri, 
adam ba~ma 2000 dolardan 6000 do
lara pklyor." (19-29 Nisan 1992, 
Nokta dergisi: 3 MaYls 1992, Pano
rama dergisi) 
Am~ senin butür talihsiz beyanat. 

lanna ragmen, Künler hala seni sevi
yorlar. 

inanki Ahmet. senin Dinv Bil
gin'e kalkllann ,ok; KUnlerin ,ogu 
senin yazJlanm okumak ir;in 0 gaze
teyi ahyor. 

Son olamk yaWlli. Nietzsche'den 
bir almuyla bitinnek istiyorum: "Bü· 
tün soguk canavarlann en soguguna 
devlel denir. Soguk soguk yalan söy
ler 0: ve agzmdan ~u yalan sürune 
süriine ,lkar: 'Ben. devlel-uJus 
ben ... ·. 

Sevgili Ahmet, "a~klann ve sa
v~lannla·' ho~r;a kai: canavartn "ge
reksizle~tirdigi" koroya bul3§ma
dan! 

"y eni yeniJmez" diye bir söz vardlr. 0 halde Nyeni"ye gü
cünti veren, onu yenilmez kllan nedir? wEski" olan ne
den yenilmeye ve taeinin ~arklart tarafmdan a~tllp. 

Nasar_l anika müzesi~ne attlmaya mahkumdllr? 
Bu durum insanlann irade ve istemlerine baglt olarak degil, do

ganm toplumun ve dü~üncenin diyalektiksel geli~im-dönü~ümü
nön ürünö olan nesneJ yasalarm geregi ve tarihsel bir zorunluluk 
olarak ortaya ~Ikrnaktadlr. 

Her olgu kendi bagrmda ka~ttmt da la~lr. ilk ba$a önemsiz bir 
degi~iklikmi~gibi görünen bu yeni tomurcuklanmalar, zamanla es
kinin i~inde ve ona ka~lt olarak 0 kadar geli~ir ki, artlk eski ~er~e
veye sIgmamaya ve onu par~alaYlp egemen bir olgu olarak onaya 
~lkmaya ba~lar. 

Yeni 
Fikirler 

Cernal özt;:ELiK 

5ürekli bir <legi~im ve yenilenmeye 
dogru yol alan doganm ve toplumun 
diyalektigi; dö~üncenin de diyalektik
sei bir karakter kazanmasma yol a~ar. 
Zira Ninsanlarln toplumsal bilineini 
belirleyen, toplumsal varltklarldlr." 
Her yenilik durup dururken onaya 
~lkmaz; belli ve uzun süreli birikim
ler, bir dönü~ümü zorunlu kdacak bo-
yuta ula~maslyla kendini hissettirir. 
Bu baglamda yeni fikirler de dü~ünce 

adamlannm can slklntlslndan veya kendi istedikleri bi~imde ona
ya attlklan dü~üncelerin degil, toplumsal sürecin yarat\lgl ihtiyac;
larm bir geregi ve yine topJumsal sorunlara ~özüm bulma araY1i1a
flnlll sonueu olarak ortaya ~lkml~lar(hr. Toplumsal gerc;eklige ve 
ihtiyac;lara denk dü~meyen ve deyim yeriocleyse "erken doSmu~" 
fikirler, ütopik olmaktan öteye gidemezler. Elbette ki ütopik fikirler 
de toplumsal geli~im süreci üzerinde olumlu katk,rar sa~laml§ttr, a
ma tarihin devindirid akl~llll belirlemede ayaklan hep havada kal
ml~tlr. 

o halde yeni fikirJerden anladlgJmlZ, zamanlama olarak ortaya 
attlml~ herhangi bir "yeni" fikir veya somut ko~ullara denk dü~me
yen ayaklan havada fikirler degil, bizzat ya~mln i~inden dogan ve 
bu ya~ml dana insani kd,p toplumsal geli~imin önündeki engelle
ri a~mada bir el feneri i~levi ni görecek dönü~türücü fikirlerdir. 

Yeni fikirlerin toplumlarlo geli$im düzeyleri taraflndan k~ul
landlglll' gösteren en önemli nokta, bir fikrin $U toplumda degil de 
ba~ka bir toplumda veya bir topJumun belli bir döneminde d~iI 
de ba~ka bir dönemindeortaya ~ tkml~ olmalan ger~ekligidir. öme
gin; kapitalist dÜiünee sistemi köleci toplumda onaya C;lkamazd.; 
sosyalizm fihi (modern anlam da) feodal toplumda geti$ip boy ve
remezdi; ulusal bilin~ ve fikirler henüz ulusla$manlll ba$lamadlgl 
dönemlerde geli$ip olgunla~mazdl. vb. 

Yeni fikirlerin toplumun geli$im ihtiyaCi ve bu sür~te ortaya ~I
kan sorunlann a$tlmast ~abalanna bagh olarak ortaya ~Iktlgtnl vur
guladlk. Peki sorunlart c;özme c;abasl nasll ve neye göre k~flallfr? 
Marx bu konuda $unlan söylüyor; "insanllk kendi önOne, ancak 
~özüme baglayabilecesi sorunlan koyar, ~ünkü yakilldan baklldl' 
gmda, her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu ~ö
zürne baglayacak olan maddi kO$ullann mevcut oldugu ya da ge
Ii~mekte oldugu yerde ortaya ~lkar." (Ekonomi politigin EI~tirisine 
Katkl, 5.26) Yeni fik irleri toplumlarlll nesnel realiteleri ortaya ~Ika
Tlr ve belirler, ancak bu fikirler belirlenir belirlenmez kendi nede
ni olan realitenin üzerinde bir ka~l etkide bulunarak onu dönür 
türmeye ve bu anlamda "belirlemeye" ba$Jar. Bu noktadan itiba
ren fikirler ger~ekligi yorumlamakla yetinmez, onu dönü~türürde. 
Ve aslolan da budur. Yorumlamadan dönü$lürüeü etkene dönü$
mesiyle birlikte fikirler, politik bir karalcter kazanmaya ba$lar. 

Politikallln temel sorunu olan iktidan eie g~;rme ve bu iktidar 
araclltgtyla toplumu nesnel yasalara uygun olarak yen iden bic,;im· 
lendirme faaliyeti, elbetteki "sah fikiflere~ deäil ffi(lgdLbir güeeAa
yanmak zorundadlr.l~te bu yeni fikirler, Y1ämlam mal olarak mad" 
di güce dönü~ür. Ba$ka bir deyimle Ylgmlann zoruyla eie g~irilen 
siyasi ilctidar (ve diger yaptlanmalar) özilnde maddi güee dönür 
mÜ$ fikirlerden ba~ka bir ~ degildir. 

Ama her yeni fikir (realiteye uygun dogru fikirler) her zaman y'-
81111ann gönlünde taht kurup maddi bir güee dönü~mez. Ya ela ter
sine bazen Ylgllllar köhnemi~, fakat cilalanarak albenili ktllnml~ fi
kirlerin etkisinde kalarak maddi güeünü tarihin objektif yasalannm 
akl~llll engelleyecek politik yaptlanmalarm hizmetine sunabilirJer. 

BIl durum, Ylgllllann destegini alarak gü~ kazanml$ fikir ve po
IitikaJann hakltllgllli ve yine Ylglnlardan gerekli ilgi ve destegi ala
mayan fikir ve politikalannsa yanlt~hgllll göstermez. 

o zaman "'yeni"nin ve "'dogru~nun öl~ütü nedir, diye bir soru 
akla gelebilir. Elbene ki dogrunun öl~ütü pratiktir. T eori ancak pra
tikle smanarak dogrulugunu ve yenilmezligini kanltlayabilir. Fakat 
i§te esas zorluk da bu noktada ba~ltyor. "Prat;k~ kavraml ampirzm
le yani görgül (gözle görülen) faaliyetlerle ve salt sonu~larla kan~
tlflhyor. DolaYlslyla ba~n kazandlgl gözlenen yakla~lmlann, ger
~ekligide yanSltlyormu~ gibi yanlt~ bir ön yargl hakim oluyor. 

Doßru fikirJereJbetteki ba~n kazanmak zorundadlr, aksi taktir
de kendini kantllayamaz. Ancak ba~fl, güncel politik sür~ ~er~e
vesinde ve hatta orta vadeli geli~melere göre degil, uzun vadeli ta
rihsel boyutlar a,lsmdan smanrnaltdlr. 

E~er bir fikir tarihin genel akl~l ve dogrultusuna uygun degilse, 
bir zaman i~in ba~n kazansa ve yine bu ba~nsllll klsa saytlma
yacak bir zaman boyunca sürdürse bile, erg~ yenilmeye mah
kumdur. Bir dönem boyunca bütün dünyaya kök söktüren HitJer 
ve Mussoloni fa~izminin eninde sonunda yenilmesi buna bir örnek 
degil midir? 

Tarihin akl~ma uygun dü~n baZI fikirlerin ba~rtStzltga ugra
maSI veya ba~nSlnt klsa süreli devarn ettirebilmesi bizleri ~~lrt· 
mamalt ve karamsarilga da dü~ürmemelidir. Fikirlerin realiteye uy· 
gu'n olmasl, ontann otomatikmen ba~nya ula~lp bu ba~flsml 
sürckli ktlacagl anlamlna gelmez. \"ünkü birincisi; nesnel realiteye 
uygun dü~n tarihin zorunlu aklSI tek düze degil, olduk~a karma~lk 
ve zikzakll bir rDla izler. ikincisi; tarihsel-toplumsal olaylar doga 
olaylarmm tersine kendiliginden <legi!, insanlann iradesi ve ~a· 
balanyla (bazen bilin~1i bazen bilim;siz olarak) ya~am bulur. 

Yani Marx'm deyimiyle insanlar kend; tarihlerini kendileri 
yaratltlar. Onlar kendi tarihlerinin hern yazan hem de oyun· 
culandldar, Bu yüzden fikirler bazen toplumsal dönü~üm 
sürecinin yeterince olgunla~mamt~ olmasl, bazen de bu fikirlere 
sahip birey veya gruplann, onlara dön elle sanhp ya~ama g~ir
mede akllcl-kararll bir tutum sergileyememelerinden ötürü g~ici 
ba~f1slzllklara ugrayabilirler. 

Uluslarm kendi kaderlerini tayin hakkt ve sosyalizm fikirleri, 
tarihseJ olarak yeni fikirlerdir. Ulkernizin ulusa! ve toplumsal 
geli~im sureci üzerindeki engellerin a~llarak bagtmSlz ve özgür bir 
gelecegin yarattlmasmt vaad eden bu fikirler, er g~ kendilerini 
ba~anya ula~tlraeak ara~lan da yarataeaktlr. HalklmlZtn üretiei ve 
direngen potansiyeliyle maddi bir guce dönü~ek bu fikirler, ül, 
kemizde ~n kazanacak ve bu pratik sür~te slnanarak hak
hltgmt kanltlayaealctlr. 

Sömürgeci fa§ist devletii zindanlannda 
tutsak ettigi ate§in ve güne§in ~ocuklanna 
kar§. giri§tigi 9agd.§. uygularnalan nefretle 

laßlyor, özgürlük tutsaklanyla birlikte 
oldugumuzu dosta ve dü§mana haykmyoruz. 

Ya§aSln özgürlük ava§9.1an 
Kahrolsun zulüm i§kence, Kahrolsun 
sömürgecilik, Zafer direnenlerindir. 

Hagen N uroj Tara/tar/an 
Hasan Koyupmar- Mutafa Delifab Mehmet 
Erdogan- Hüey;n Torun- Yunuf t;elik 

, 



Ronahi gazetesi 
kapatJldl 
iSTAN8UL· 2 1 MaYls 1995'te yaym 
hayatma ba~ layan ve bu süre i~erisinde 

72 saYISI yaymlanan Ronahi gaulesinin 
yayml ge~ ligimiz hafta iSlunbul 2 . Asliye 
mahkemesi tarafmdan durduruldu. 
Ronahi gazclesi Yazl i~leri Müdürü Sinan 
Gür un ikematgahml yanhii bildirdigi ileri 
sUrülerek, bu dumm yayml durdurma 
gerek~esi saYlldl. Gazele tarafmdan 
yapl1an a~lklamada gerek~enin inandlTlCI 
olmadlgl: Sinan Gürün belinilen 
ikamette olurdugu; gaulenin kapail l
masIntn asll gerek~esinin izledigi yaym 
polikasL oldugu belinildi. Aylklamada, 
"Azadi, Denge Azadi, Medya Güne~i, 
Yeni Ülke, Gündem, Atlhm, Özgür 
Gelecek ve digcrleri naSll kapaltldl veya 
yaymlart enge1cndiyse Ronahi de aym 
yöntemle engellenmi~tir" denildi. 

TUHAD'a 
kapatma cezasl 
DiYARBAKlR· Thtuklu ve Hükümlü 
Aileleri Demegi (T UHAD) Diyarbaklr 
$ubesi 'ne bir ayhk kapatma cezasl veri]
di. "Demege Uye olmayan aileler geldigi" 
gerek~esiy l e 11 .10.1996 tarihinden 
itibaren Diyarbaklr Valil igi emriyle bir 
ayhgma kapaulan TUHAD'm, bir ayhk 
ceumm bitiminden sonra lekrar aplaeagl 
'belirt iliyor. 

Diyarbaklr ' da 
4 gözaltJ 
OiVARHAKIR- G~tigimiz hafta it;inde 
Diyarbaklr'da ikisi ögrenei dön k~i 
gözaltma ahndl. iHD Diyarbaklr $ubesi 
kaynlanna göre, Bayram Kazma adh k.i~i 
12. 10.1996 tarihinde Gazi Kö~kil civann
da Ut; resmi polis tarafmdan gözaltma 
ahnuxen, Feyzi KIZI ldernir isirnli ~LS 
da 13.10.96 tarihinde geee saat 03.00 
slralannda evine yapLlan baskm sonraSI 
göz.a1lma ahnd!. tHD yelkili leri aynca 
Kernal $ahin ve Boner Ylldtnrn adh 
ögrenciterin de 15.10. 1996 gilnil "okul 

I polisleri" tarafmdan gözaltma 
I'allndlklan m at;I IU;iCH. ' ... '" .. , , 

Diyarbaklr ÜID'den 
duyarhhk f;agnsl 
OiYARBAKlR- insan Hrutlan Demegi 
Diyarbaklr $ubesi son aylarda 
Diyarbak..r 'da t;e~il li ki lle örgillJeri yö
netici ve üyelerine yönelik baski ve 
gÖ7..a lll lan bir basm a~lk lamaslyla kmadl. 
Get;ligirniz hafta iHD Diyarbaklr $ubesi 
tarafmdan yapllan YUliI basm apkla
masmda, Diyarbaklr'da son aylarda mey· 
dana gelen gözalu olaylannm herkesi le
dirgin ettigi belirti ldi. At;lklamada, "bu 
tUr ihlallerin son bulmasl it;in lilm 
demokrasi. insan hak ve özgürlükleri 
SlLvunuculanm DiyarbakLr 'da geli~en söz 
konusu ant i-demokratik uygulamalara 
ka~1 duyarh olmaya ~agLOYoruz" denildi. 

Gözaltmdaki 
HADEP'1i serbest 
HAKKARi- Hakkari ' nin $emdinli 
ilt;esinde 22 EylUl günil evine yapllan 
baskin sonueu iki karde~iyle birlikte 
gözaluna a lman HADEP $emdinli ilt;e 
yönetim kurulu Uyesi Nuri <;elik serheSt 
blrakJldl. Hakkari Emniyet 
Müdürlügü'nde 22 Eylül günü sorguya 
alman Nuri <;elik ile iki karde~ i . 13 Ekirn 
günü ~ lkanldlklan Hakkari Sulh Ceza 
Mahkernesi'nee tutuksuz yargllanmak 
üzere serbest brrakJldl lar. 

Van 'da gözaltI 
sonrasl tutuklama 
VAN· Van ve Geva~ ilt;es inde bir sUre 
önee gözaitma ahnan Üt; ki~ i tutuklandL. 
Van'lO Xaorort Mahallesi' nde 13 Ekim 
gilnil yapllan ev basklOlan slraslOda 
gözaltma alman Nedim Sevint;. Ahmel 
Aslan ile Gevafta 10 Ek irn gilnU e~iyle 
birlikte gözaltlOa ahndtktan sonra Van 
Emniyel Müdilrlügü'nde sorguya a lman 
Sirat; Özvan, 15 Ekim gUnü ~lkan ldlk lan 
Van Sulh Ceza Mahkemesi'nee " PKK'ye 
yardlm ve yatakhk yaptlklan" iddiaslyla 
tutuklandllar. Slrat; Özvan' m e~i <;igdern 
Özvan ise tutuksuz yargllanmak Uzere 
serhest blrakl ldi. 

DBP Istanbul 
kongresini yaptI 
iSTANBUL- Demokrdsi ve Ban~ Panisi 
(DBP) Jstanbul il kongresi 13 Ekim 1996 
gUnü Zafer SinemaSI 'nda yaplldl. 
Kongrede 11 B~kanhgma yeniden Kemal 
Yilksel set;ilirken, il Yönetim Kurulu'na 
Nevin 11. Kernal Adlgüzel, Nursabah 
<;eHk. SeHm Sim Feroglu, Mehmet 
Fehirn 1 ~lk, Hikrnetu llah Özmen, H. 
Osman Havut~u , Metin Tunee!. isa 
Eskin, Serkan AkYlldlZ, Bülent YtldlZ, 
Idris Kens, Emriye Güner ve Süreyya 
Alean Kt; ildi . 

• 

DiyarbakJr'da ögretmenlere "PKK'yi protesto eden telgraf' gekme zorunlulugu getirildi 

OkulIara 'Hantepe 
telgrafl' dayatmasl 
Diyarbaklr Milli Egitim Müdürlügü taraftndan tüm okuliara 
gönderilen bir emirle, ögretmenlere, Hantepe'de öldürülen dört 
egitimcinin "kanll terö r örgütünce" öldürüldügünü beyan eden 
klnama metn inin uiusiara rasl örgüt lere telgraf olarak gönderilmesi 
zorunlulugu getirildi . 
OIYARBAKIR- DiyarbakJr Valiligi herkesten 
önee nükmünü verdi ve Ögretmenlere Hantepe 
katlia/mm PKK'nin yapugl tesbitini (!) dayat
maya b~ladl. Diyarbaklr Valiligi'nin emriyle 
Diyarbalor Milli Egitim MüdürlügU taraflOdan 
10 Ekim 1996günü OOlgedeki tilm okullarn göo
derilen bir emirle. I Ekim 1996 tarihinde Tilham 
(Hantepe) köyünde karnnhk güt;lerce 4 egitimei
nin katlOOilmesine yönelik eylemin "kanh lerör 
örgütünee" i~lendigini beyan eden klOama met
ninin Human Rights Wateh. Intemational FOOe
ration Of Human Rights, Anmesly Inlemaliol ve 
insan HaJdan Demegi örgullerine gönderilmek 
uzere leigraf ~kmeleri ve t;ekilen telgraflann 
birer fotokopisinin Diyarbaklr Milli Egitim MU
dürtilgü'ne imza k~Lhgl gönderilmesi zorunlu
lugu getirildi. 

kaldmJmanu~ken; konu ile ilgili hi~ bir ciddi 
ilrllljunna yapllmadan: bu kurumlarn kmama 
memi göoderilmesinin istenmesini. olaym sapll
nlma ~abasl olarak degerlendiriyoruz. Kmama 
metninin bu kUOlrn lara gönderilme istemine de 
bir anlam veremiyoruz" denildi. 

"20 gün i~inde 16 ki~inin faili me~hul cina
yetlere kurban gitmesi. Diyarbaku Cezaevi'nde 
iO tUluk.lunun kalledilmesi, 23'ünün aglr yara
lanmasl, en son I Ekirn 1996'da Hantepe kö
yünde 4 ögretmenin öldUrülmesini ülkenin kan 
gölüne ~evrilmesinde ~Ikan bulunan sav~ lobi
cilerinin bir provakasyonu olarak görtlyoruz" 
denilen ~tkla/nada. Hantepe olaymm gerisinde 
bir t;ok karanhk noklanm var oldugu da vurgu
landt. Egilim- Sen ~iklamasmda, yetkililer "c\e
rinlemesine ve önyarglSlz bir soru§tunna yap
maya" da davel edildi. YaptJglmlz ilrllljllnnada, sözkonusu telgrafla

nn tutannm ögretmenler larnfmdan k~llanma
smm da dayauldlgl onaya ~lku. Sözkonusu lelg
raf tUlanmn ise 7.5 milyonlira tutannda oldugu 
beHriendi. 

Valilik enuiyle Diyarbaklr Milli Egitim MU· 
dürlügil tarafmdan kaleme ahmp ögretmenler la
rafmdan yurt i~i ve yun w§mdaki insan haklan 
ve af örgütlerine gönderilmesi iSlenen leigraf 
metni ~öyle : "Gen~ nesilleri egilmekten, eeha
letle mücadeleden ha!jka bir am~lan olrnayan 
bu masum insanlann kanh terör örgiltünce kalle
dilmesini Iomyoruz." 

Konuyla ilgili olarnk Egitim-Sen DiyarbakJr 
$ubesi larnfmdan 15.10.1996 tarihinde yapllan 
basm aorlk lamasmda, "Hanlepe köyilnde ge~ek· 
le~tirilen katliamm ardmdaki sis perdesi henüz 

ukurca' da büyük ~atl~ma 
HAKKARi- Hakkari'nin <;u
kurea i1~e merkezi yakmlann
da PKK'li!er ile aske.rl~~ 8?t; 
smda «auljma ~Iktl. l;atl~ma 
Slr~lntl.a il~e merkezine roket 
mennilerinin isabet etmcsi so
nucu baZI evler hasar görür
ken. Remziye <;ctin (15) isim
Ii bir t;ocuk öldü. Sivrilepe 
OOlgesindeki ~al1~mad:J 2 as
ker öldü, 7 asker yaralandl. 

Hakkari'nin <;ukurea il~e
sinde bir haftaYI a~k.in biT sü· 
redir yapllan harekatlar sürer· 
ken, PKK' lilerin askeri birlik
lere yönelik i~ kesimlerde 
gert;ekle~lirdigi eylemler de 
sürüyor. PKK'liler 9 Ekim gü
nü saat 17.30 Slralarmda <;u
kurca i l ~e merkezinin yalo· 
mnda bulunan Sivritepe 001-
gesindeki askeri birlige yöne
lik rokelli saldlfl düzcnledi. 
Saldm s lr3SlOda 2 asker öldü. 
7 asker de yaralandl. PKK'li· 
lerin duzenledigi roketli saldI
nya askerlerin ka~lhk venne
si üzerine t;lkan kar~lltklt t;a
tl~ma smtsmda 4 roket mer
misinin oratl~mrulm ya~andlg l 

bölgenin orok yakmmda bulu
nan Emi~aban Mahallesi'ne 
dil~ tügü ögreni ldi. Roketlerin 
isabet elligi Ut; ev klsrnen tah
rip olurken , ~ok saYlda eve de 
dagllan roket mennisi part;a· 
lan isabet eilt ve duvarlarda 
gedik at;lldl, evlerin eamlan 
kmldl. Roketlerin isabet etligi 
bir evde ise Rernziye <;etin 
(15) isimli bir ktz ~ocug\J öl
dü. Yerel kaynaklar bölgede 
askerlerce ba~ l atl l an harekaun 
sürdügünü ve yer yer ~alJ~ma 
seslerinin duyuldugunu beHrt
tiler. 

Harekatlarm hlZl azaldl 
Devlet güt;lerince Hakka

Irri'nin-<:ukUrcwve ~cmdinJj il
<relerinde ba~lllIligL harekatla
rm hlZI giderek azahrken, 
PKK 'Iilerin eylemJeri sUrü
yor. 

<;ukurca ve $emdinli'nin 
Güney Kürdistan SIOlr kesi
mindc askeri birliklerce 4 
Ekim günü b~latllan harekat
lar ilk ü~ gün i~inde SlOlf1n SI
flf noktaslO:I kadar geni~leti
lirken. 8 Ekim'den itibaren i~ 
kesimlerle SLlllTh lutuluyor. It; 
kesimlerdeki harekatlar Slra
slOd:J ise :Jskeri biriikler 
PKK'lilerin pusu eylernleri ile 

gece baskmlanna maruz kah
yor. 

PKK'lile r <;ulrurca'nm Er
to~ v~' Sivritepe bÖIgeierinde 
bulunan askeri birliklere yö
nelik 9 Ekim a4aml da bir 
baskm düzenlediler. Baskm
lardan sonra haien ~au~mala
nn yaftndlgl ögrenilen böige
de ölil ve yarah saYlsl hakkm
da bilgi ahnamlyor. Eri ~ böl
gesinde ise 8 Ekim gUnil ku
rulan pusuda 5 asker ile bir 
PKK'linin öldUgü haber veri
liyor. $emdinli'nin Gerdi böl
gesinde de PKK' liler ile 8S
keri birlikler arasmdaki t;atl~
malann sürdügU bildiri liyor. 

Koruculann 
silahlan istendi 

VAN- Van'm Geva~ ilt;esinde korueuba~lanyla 
Kayrnakamhk'la loplantl yaplldl. Toplanuda korueulann 
silahlanm teslim etmeleri is tendi. Toplanuya aynea muhtar
larla yörenin i1eri gelenlerinin de t;agnldJSI ögrenildi. 
Gevafta korucuba~lan. muhtarlar ve yörenin ileri gelenleri 
14 Ekim'de Kaymakamhga pgnldl . Kaymakamltk ' ta 
yapllan toplanuda korucuba§lanndan korueularm silah l an~lI 

10 gün it;inde teslim etmeleri istendi. Toplantlda silahlanOI 
10 giln it; inde teslim elmeyenlerin "özel korueu" sayilacak
lan ve bu tarihten Sonta silah blrakmalarmm da rnümkün 
olmayaeagmm belinildigi ögrenildi. Aynca, rnuhtar ve 
yörenin ileri geJenlcrine yönelik bir konu~rna yapan 
Kaymakam'm, "devlel gü~lerine yardlmcl olmalan iorin bil
gileri zamanmda iletmelerini ve sUrekli kendi leriyle ili~ki 
i!linde olmalanOl" iSledigi beliflildi. Kaymakam'm muhtar 
ve yörenin Heri gclenlerine "köylerde olup bitenleri, kimin 
ne yapugml. bize anlOda bildirin; elbirligi yaparak terörist
lerin üstesinden geliriz" dedigi bildirild i. 

i,TE BELGE! 
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B BiN iMZA TOPLANDI 

Tutsaklara saldm 
Yunanistan' da 
protesto edildi 
ATi NA- Diyarbaklr Cezaevi 'ndeki ka tliaml 
protesto i!lin Yunanistan'da a!l llan imza kam
panyal, 15 Ekim 'de killeseI e lkinliklerle son
land!. 

Tutsaklara yönelik katliamt prOiesto e tmek 
ve uluslararasl kamuoyu ile Yunan halk lOl bu 
katliama ve bundan sonra gel.i~cek katliamla
ra kal11 duyarh kllmak '!lin PYSK, ERNK. 
PR K( Rlzgari). DHP, M LKP. T HKC/Aeil. 
DHKC. T KP/KlVIlclm ve Barikal parti ve ör
gÜllerinin ortak olarak 4 eki m 1996 günü ba~
lalliklan Oflak imza karnpanyasl 15 Ekim 
1996 gününe kadar devam elti. 

15 Ekim 1996 sabahL Atina'daki Akedemi
ya bahgesinde saal IQ.30·dan it ibaren ki llesei 
olarak toplaOlp halay ve ma~lar e~liginde ~n

Iik yapildtktan sonra, 200 ki§iden o lu~an kille 
ortak pankanlar alt lOda ve Oflak sloganlar ata· 
rak.. Yunanistan parlamentosuna dogru yürü
yü~ get;ti. Kitle slk stk " Kürdistan'a özgür· 
lük l Ya~asm halklann karde~l i g.i! ~ehit nami· 
rin! T ürkiye fa~izme mezar olacak! Kürdistan 
fa~izme mezar olacak! Biji Kurdistan! " s lo
ganlan atarak parlamemo önünde loplandl. 

Burada, toplanml§ olan sekiz bine yakm 
imza. dön ki~ i l ik bir heyet tarafmdaJl parIa
mento Ba~karu Kaklamanis'e verile rek; 
TC' nin katliamcl tUlumlan ndan dolayt klOan
masi, konunun üyesi olduklan Avrupa Paria· 
mentosu'na götürulmesi talep ed ildi. 

Kaklamanis, loplanan imzalarl kabul eder
ken yaplIg l konu~mada Kün halkmm hakh 
rnücadelesini desteklediklerini ifade ederek, 
konunun takipt;isi ol~caklanOi ve bunu gerek
li yerle ileteeekierini belinti. 

Toplanan imzalar, daha sonra Yunanistan 
Gazeteciler Cem iyeti , B arolar Birligi , Birle~· 
mi§ MiUetie r Yunanistan Bürosu ve Ulus
laramsl AfÖrgütü'ne verildi. 

Erbakan "köylerine dönecekler" derken, Van ve Hakkari 'de gö~erlere prefabrik evler yapwyor 

'Dönü§'e devlet de inanmlyor 
Mehmel <;: iFT<;:i 

VAN· OHAL bölgesinde bo
~tllan ve yalolan köylerin ye
niden in§a edilmesi ve gä!rerti
len köylUlerin geri dönü~ilnün 
sa!1anmasl i~in Refahyol hü
kümeti taraflßdan ortaya aulan 
uygulama projesi llllmuyor. 
Devlel gU~leri yeni köyler I»
~aJur ve omlanhk alanlan ya
karken. daha önee göt;enilen 
köylUler de giltikleri kent mer
kezlerine kaltel olarak yerle~i
yor. Bu yerle~im bizzat devlet 
yelkililerinee organize edili
yor. 

Refahyol hükümeli. kurul
dugu ilk günlerde köylerin ar
IIk bo~alt Lhp yakllmayacagL. 
aksine daha ÖllCe yakilan köy-

1erin yeniden in~ edilecegi ve 
gÖl<enilen köylülerin de köyle· 
rine gen gönderilecekleri iddi
aslßda bulunurken, askerler ve 
özel timler köy ~ltmaya ve 
yakmaya devam eui. Refahyol 
hükümeli kurulduklan sonra 
sadece Van'Jn Gürplßar ilt;e
sinde 17 köy boialllidl. ß~ka
le ill;esinde daha öoce göt;erti
len 40 haneli bir köyün lum 
köylülcri korueulaitmhp köy
lerine geri göndcrilirken, 8 köy 
de PKK'ye yardlm ve yaukllk 
yapllklan gerek~esiyle bo~al
tlid!. Van Valisi Abdulkadir 
San 'mn <;:atak'a bagh Dalbas-
11. K.iYlcak ve Övecek köyün
den 1993 YI hnda gÖlj eden 
köylüleri Aguslos aYlßda geri 
göndereeegini a~lk lamasmm 
ardmdan. 0 zamana kadar ya-

klImayan Üt; köydeki evler de 
özel tirn taraflndan at~ veri l
di ve yöredeki tüm ormanhk 
alan yaklJdL. Hakkari'nin Ber
var bölgesinde 1994 YlllOda 
bo§alttlan 12 köy yine köylü1e
rin geri dÖllCCCkleri lan~masl
OIß yaplldlgl bir suada asker
lerce yakildl. Hakkari'nin mer
keze bagh Xenanis ve SUman 
köyleri de Tugay'a yapllan 
baskmdan sonra bo~altliarak 
yaklldl. Hakkari'nin $erndinli 
il~esinde de amlannda korueu 
köylerinin de bulundugu 5 köy 
bo?Iuldl. Daha önce boplu. 
lan ~ok saYlda köy ise yakJldJ. 

G~rlik kahcda~lyor 

SUren sav~ nedeniyle köy
lerine geri dönmelerinin mÜßl· 

kün olmadLgl scmueuna varan 
köylüler, g&;: enikleri yerlere 
yerl e~iyor. Ver yer köylUlerin 
yerl~me ~abajanna devlel de 
deslek veriyor. Hakkari'nin 
<;:ukurca il~e''''ine hagli köyler
den g&;: etti.kten soma Van' da 
~adlrlara y'ulef/Cn 285 aile i~in 
Va/I valil.igi Bostani~i belde
sinde prefabrik evler yaplyor. 
Temellf;ri geyligimiz ay sonu 
alilan evlerin önümOzdeki 
günle rde tamamlanmasl bekle
niyew. Evlerin yap!labilmesi 
i~ir l de hükümel tarafmdan va
libge 80 milyar lira lahsis ediI· 
rn i~. Hakkari il merkezine göt; 
coden köylUler i~in de vali lige 
gönderilen paralarla il merke
zi"in 30 kilomelre uzagmda 
bulunan Doganh bölgesinde 
prdabrik evler yaplhyor. Van 

ve Hakkari gibi il1erden ball il
lerine gÖlj eden köylüler ise 
buralara tamamen yerle~mi~ 
durumda. Köylüler zor k~l
larda bulunsalar bile devlel 
gü~lerinin köylUye yönelik 
baskilan sUrdilgü i~in geri dön
me dü~Oneesinden uzak y~l
YO<· 

Köylüler geri dönü~ i~in 
hUkümetin sözlerinden ~ok as
kerlerin tutumuna göre harekel 
ediyor. Köylüler dagda PKK 
ile askerlerin k~l kaqlya bu
lundugu bir onam sürdük~e 
geri dönü~ün mümkün olama
yacagllll beliniyorlar. Köylüler 
'di.In PKK'ye destek verdigi· 
mizi dü~ünen ve bu nedenle bi
zi köylerimizden kovan asker 
neden hugün de aym f/Cyi dü
~Onmesin'?' diye soruyor. 

Hegemonyaclhga 
Misilleme 

MOrad (iWAN 
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Benim gördüklerim: 

E rbakan'm MISlr, Libya ve Nijerya gezisi ve 
ardmdan MISlf'daki bayrakslz kar~llama ile 
Kaddafi'nin basm toplanllsmda Kurtiere 

iJi§kin söyledigi c;ok doäal sözler nedeniyle ko
partlan flrtma bir türlü dinmek bilmiyor. ~ok ~y 
söyleniyor, yaztllyor. Ama dikkatimi c;eken bir 
~ey vari ne basm ne de polilikaCllar bir kez bile 
olsun sözkonusu kar~llama ve dem~lerin ne
denlerine deginmiyorlar. Nedense kimse MI
Slrm lutumu ilzerine bir yorum yapmaya yana~
mlyor. Halta Kaddafi'nin agzmdan C;lkanlann 
nedenleri üzerine bile ciddi bir yakla~lm geliril
miyor, i~ delilik, esrark€$lik, kafaYl yemek ve C;ör 
bedeviligi gibi bir sokak kabadaYlsmm agzmdan 
C;lkabilecek laflarla gec;i~tiriJip duruluyor. Ne ya
zlk ki basm da politikaCllaria aym teraneye ka
pl l ml~, anla~llamayan bir hezeyan gösterisidir 
gidiyor . 

Mlslr, Erbakan ve heyetine her türlU misafir
perverligi gösterdigi halde neden Tilrk bayragml 
astJrmadl? Neden Kaddafi Kürtlere zulmetme· 
yin, onlara haklannl verin, hatta belki cle blraklO 
baglmslz devletlerini kursunlar anlamma gelebi
leeek laflar elli? Hem cle Tilrkiye'nin rahatslz 
olacagml bile bile. Acaba Tilrkiye'ye bir mesaj 
ml vermek istediler? Yoksa rürkiye'nin rahatslz 
olduklan bir politikaSI vard, da böyJesi tawlarla 
rahatslzllklannl duyurmak ml istediler? Ya da 
Tilrkiye'nin kendilerini klzdlran bir polilikastna 
misilleme mi yapil lar? 

Birka~ hafta önce, Tilrkiye'nin Irak'a ili~kin 
polilikastnda degi~iklik yaparak Tilrkmenleri bir 
koz oJarak kullanmaya ba~lamaslOl halJrlaYlOca 
bu tawlQn anlamak belki biraz da ha kolayla~lr. 
Hatlrlardacllr, Tilrkiye, ilk kez Türkmen sorunu
nu 3 mi lyonluk etnik aZlOltk sorunu o larak poli
tikasmda resmile~tirdi, bu gruba otonomi tale· 
binde bulundu, SM gilvenlik ku~agtna Musul ve 
Kerkilk ~ehirlerinin de altnmasl ic;in C;iller 
ABD'de, SM nezdinde giri~imlerde bulundu. 
Aynl clönemde, Musul'un j~gal edilmesini TUrki
ye' nin lopraklarona katJlmastnl isteyen talepier 
yUkseldi. Arap dUnyaStnlO bu yeni politikaYI c;ok 
ciddiye altp bundan rahatslz oJacagtnl, halla bu
nu uArap topraklan"m bölmeye yönelik hege
monyacl bir politika olarak algllayacaglOl gör
mek ic;in müneccim olmaya gerek yok. Neden 
M1Slr'ln bu siyasete gönderme yaparak, "Arap 
toprakian" üzerinde Tilrk bayra~tntn dalgalan
maStnl görmek istemediklerini ima ettiklerini an
lamak' istemiyoruz ki? Yine, neden söi komlsu 
poHtikaya ka~l Kaddafi'nin de bilinen sözleriy
le misi lleme yaph~tnl dO~ünmüyoruz ki? Neden 
bu tepkilerin Tilrkiye'nin bir Iilrlil vazgec;ilme
yen; sagC1SI, solcusu ve dindsiyle bOliln z.aman
larda g~erli olan dl~ dilnyadaki ya da kom~u ill
kelerdeki Türkleri koz olarak, ülkelerin ic;i~lerine 
mildahale arao olarak kullanlp hegemonyacdlk 
gillme siyasetine misilleme olarak yaplldlgml 
görmek istemiyoruz ki? 
Görülüyor ki, kimi bu hükümeti her ne pahastna 
o lursa ol!>un dü~ürmek iSledigi, kimi Kürt soru
nunda a$1f1 bagnaz bir tutumda devam ettigi, ki
rni bir darbeye zernin hamJamak iSledigi, kimi 
de dogulu ve müslilman illkelerle e~itJik leme
linde ili~kiler görmek istemedigi ic;in olaylann 
nedenini örtbas eden bir yakla~lmla günlerdir 
yaygara kopartmakta, Türkiye kamuoyunu al
datrnaktadlr. 

Aynca bu oJay dOraYlslyla orlaya konan tu
tumlar, iklidar ve muhalefetiyle, ilniversite ve 
baStnlyla Türkiye'yi yönelip yönlendirenlerin 
Kilrtlere kar~l nasll dil~manca bir tutum ic;inde 
ve Kürt sorununu c;özmekten de ne kadar uzak 
olduklannt da gösteriyor. Onlar Kaddafi'ye kilf
rederlerken ashnda Kilrt halktna dü~manhklann. 
kusuyorfar. Bu arada bütOn dilnya günlerdir, 
Arap, müslüman ve il~üncü dilnya ülkesi halkla
nna nasll küfür edildigine, TGrk toplumunun 
ho~görüden ne denli uzak olduguna da lanlk 
oluyor. 

Tilrkiye'nin kom~uJartnt, müslüman halklan 
küc;ilmseyen. onlara güya (Osmanh döneminde
ki gibi) önderlik edebileeegini sanan anlaYI~la
nll bu halklann bugünkil Türkiye'yi liegemonya
Cl gibi görmelerine yor aC;lIgml dü~ilnilyorum. 
Bunun yerine, Tilrkiye, müslilman bir halktn de
mokrasiye, insan haklanna ve refah toplumuna 
ili~kin ve her türlü hegemonyaCll1g1 red eden an
laYI~laria onlara örnek olabilecek, güven verebi
lecek bir politikayla yakla~masl gerektiäine ina
ntyorum. Kaddafi "ters bir laf" eui diye onun 
~ahstnda 10m Araplart reneide edici söylenme
dik laf kalmadt, "beclevi", ~baldlfl ~Iplak~ , Hde· 
W ve daha bir silril kilfür aillarak ... Tilrkiye'nin 
kom~uran ve müsJilman dilnya, ba~bakan yar
dlmClsmdan, komedyeninden sokaktaki adaml
na kadar ula~an bir yeJpazede kopardan bu kü
filrlü kampanyaya bakarak Oll Türkiye'ye güve
neeek? 

Türkiye aglr bir paranoya alttnda kendi .ken
dini aldatlyor, dünyaYI bir yandan kendine gill
dUrürken öle yandan da dil$man ediyor. 

Ne diyeyim, Allah Tilrkiye'yi yönetenlere akt! 
ihsan eISin. 

Kahrolsun sömürgeci vah~et! 
Diyarbekir (AMED) zindanlarmda 

siyasi tutsaklara kal11 ger~ekl~tirilen 
katliaml ~iddetli protesto ediyoruz_ 
Barbarlarl birkez daha uyarlyoruz: 

Pis ellerinizi ülkemizden ~ekin. 

PRKI Rlzgari Almanya taraftarlarI 
adma: KIZ3, Berivan, ~ey irxan ve 

Siracettin Saltan 



istanbul Barosu Genel Kurulu'yla yine gündeme gelen 'Nasll bir Baro?' sorusunun yarntllll avukatlar verdi , 
a 

Hatice YILMAZSOY 

• 

I stanbul Barosu, 19- 20 Ekim la-
rihleri arasrnda Genel Kurulu'nu 
ger~ekle~tirecek. Du nedenJe 

özelde tstanbul Barosu'nun esas ola
rak Barolar Birligi'nin mevcut yaplsl
m i~eren lanl~malar yaplhyor. Baro, 
temel hak ve özgfulük ihlallerine kar
~l etlcin bir mücadclc veriyor mu? ~c
riat tehdidinc kar~l göslerdigi duyarh
hgl(!) uzun sürelj gÖzaltl, gözaltmda 
i§kence, gözaltmda kaYlp, yarglslz in
(az ve fail i mC\hu] cinaycllcre ka'll 
ni~in göstcrmiyor? Baro baglffislz ve 
demokratik biT kurum mu? Bu nite
IikJere sahip bir Saro yaralmarun ko
~ul1an neler? G~mi§ yönctimin yan
h~lan neydi? Tartl§ffialarda bu SOnl
larm yamtlan aramyor. 

lstanbul Barosu Genel Kurul'a, 
kendis ini "<;a~da§ Avukatlar" olarak 
tammlayan iki grup ve Islami kesimin 
<;agn Grubu ile gidiyor. <;agdlt§ grup· 
lardan biti ba§kan adaymm Av. Yücel 
Sayman oldugu bir liste ~akan1J. Öle· 
ki ise son ba§kan TurgUI Kazan ve ar· 
kad~lannm yer aldtgt grup. Av. Say· 
man ve ekibi mevcUI ko§ulIan ele§li. 
rerek gürylU Baro'nun demokratik. ka
Ilhmcl ve baglmslz olmast sayesinde 
yaraillacagmi savunuyor. Bu yd aday 
olmayacagl yönündeki tahminler agtr 
basan Kazan isc, geryti~imiz seryimler
de yönetime ön s~imi allayarak gire
rek '<;agd3.§lann' gelenegini bozdugu 
ifade ediliyor. Özelde lstanhul Baro
su ' nun esas olarak Barolar Birligi 'nin 
mevcut yaplSI üzerine biz de Say. 
man'm listesinde yer alan ve kapau
lan Özgür Gündem, Özgür Ülke, Ye· 
ni Politika gazeteleri ile halihazlrda 
Demokrasi gazctesinin avukath ~ I fl1 

yapan Osman Ergin, TOHAV Ba~ka. 

m Av. Talat Tepe ve Halkm Hukuk 
Bürosu avukatlanndan Metin Narin 
ile görü~tük. 

Tepe: Önce vesayet 
kaldlrllmah 

Toplumsal Hukuk Ara~ttrmalar'1 
-,v. tI~ •. 'H ~l1hn " " 

\wI 

IIDSIZ 
Baro, hak ve özgürlük ihlallerine kalJl mücadele ediyor 
mut $eriat tehdidine gösterdigi duyar""gl(!) i~kence, 
gözaltmda kay,p, yarglSlz infaz ve faili merhul cinayetlere 
kalJI nirin göstermiyor? Baro, baglmslz ve demokratik 
mit Bu nitelikJere sahip bir Baro naslJ yaratl"r? 
Germi~ yönetimin yan"~/art neydi? 

Vakfl (TOHAV) Bl\§kafll Av. Talal 
Tepe, DiyarbaklT Barosu gibi Ömek· 
ler bulunsa da geneJ olarak Barolar 
Birligi 'nin. yasal Slalüsü nedeniyle si
vii bir kurum olamadlgml ve lemet 
hak ve özgürlükler alarunda etkin bir 
mücadele veremedigini vurguladl. 
Kurumlar üzerinde, yönel ici konu
mundak.i insanlann ki§iJik ve dünya 
görü§lerinin dogrudan etkili oldugu
nu belirten Tepe. geri yapllanmaya 
sahip bir kurum yönelicisinin yapabi· 
lecegi degi§ikler oldugunu savundu. 
istanbul Barosu'nun son on Ylldlr ba· 
gmlSiz bir kurum olmak ryizgisinden 
olduk~a uzak.la~tlgml vurgulayan Te· 
pe, aym yasal smlrlara sahip olmaslllll 
ragmen Diyarbaku $ubesi'nill cesa· 
relli kararla alabildigini ve bunlan 
ya~ama g~irdigmi ammsatll. 

Barolarm mevcut yaplsmda köklü 
degi§iklikler yapllabilmesi i~in önee
likle vesayeuen kurtulmasl gerektigi
ni vurgulayan Tepe baronun, iktidar. 
hükümel ya da devlete hirybir §ekilde 
bagh olamayacagma dikkat ryekd. Ik· 
lidarlann hirybir zaman baglmslz, sivil 
bir baroyu iSlemeyecegini belirten 
Tepe, kurumun baglmslz ve sivil nile
liginin kolay kazaflliamayacagmi 
vurguladl. Bunu ancak gürylü kadro 
ve yapllamnalann yarataeagma i~aret 
eden Tepe. avukatlann da nasll bir 
baro istediklen konusunda nelle~me
leri ve 011<1 göre tavlr almalan gerek
tigini ifade elli. Tepe, "Turgul Kazan 
da baglmslz Baro'yu savunuyor. An
cak, bu kOlluda hemfikir olmak yet· 
miyor. Kazan, 15- 16 bin üyesi olan 
tstanbul Baro'sunu harekete geryire
medi" diye konu~tu. 

Barolann öncelikle mevcut hukuk 
sistemine kat§/ ciddi bir muhalefet 

lOHAV Ba~kam Av. lalat Tepe. 

geli§tirmesi gerektigini belirten Tepe 
adaletin, mafyall1n eline geryligi ve ih· 
tiyaca cevap vemleyen yasalann dahi 
korunamadlgl bir dönemde istanbul 
Barosu 'nun b~ey yapamadtgml söy
ledi. Tepe, istanbul Barosu'nun ~enat 
tehdidi sözkonusu oldugunda her za
man tepki verdigini lmcak, Avrupa 
insan Haklan Komisyonu'nun Tilrki· 
ye'nin hukuk sistemini yarglJayarak 
köyleri yakllan Kelckryi'liler lehine 
karar verdigi dava konusunda görü~ 
bildirmedigine dikkat ryekti. 

Tepe. Sayman'm ba§kan adaYI 01-
dugu <;agda§ Avukatlar'm lislesinin 
seryi hnesi halinde iSlanbul Baro· 
su'nun iyi bir i§leyi~e kavu§acagma 
inandlgml belirterek, "Her zaman 
C;agda§ Grup' un iryinde yer aldlk. 
Sayman ve ekibi yöoclime gelirse 
hem bizzal ryah~aca~lz hem de onla
nn ph§malaTlfll denetleme görevimi
zi gerr;ekle§llrecegiz" dedi. 

Aday Ergin : 
Barolar Birligi sanki bir 
devlet kurumu 

Yücel Sayman'lfl Iistesinde yÖne· 

aro!' 
TOHA V Ba~kam T epe: iktidarJar baglmslz ve siviJ baroya 
kar~/dtr, bu yüzden i~imiz zor ama mümkün. A v. Osman 
Ergin: Serilirsek ayrtmClllk, ,rkfillk, ~ovenizm ve 
miJitarizme kalJl duracaglz. Bundan vazgermek, 
demokrasi mücadeJesine ihanettir.HHB: Kazan, hak 
ihJa/Jerine kar~1 ür maymunu oynuyor, 

lim kurulu üyesi adaYI olan Av. Os
man Ergin, kapaillan Özgür Gündem, 
Özgür Ülke, Yeni Politika gazeteJen
nin ve hulihazlrda Dcmokrasi gazete
sinin avuka!hglm yaplyor. 

Ergin, bagtnlslz ve demokratik 
yarglYI yok eden siyasal iklidarlann 
'savunmaYl', yargmlll baglmslz unsu
ru olmaktan ~Ikarmak iry in ryupmdlgl
na i§aret etti. Ergin, "Savunmanlll ve 
halkm hak arama özgürlügünün yar
gldaki güvencesi olan avukathk mes
Jegi ~ökertilmek isteniyor. 1§levi ve 
niteligi sapnnlmak iSleniyor. Siradan, 
leknik bir meslek olarak gösterilmeye 
ryal!§lllyor. SavunmaYI ve hatkm hak 
arama özgürlügünü lemsil i§levimize 
sahip rylkmahYlz" dedi. 

Demokratik bir baro yaratmanm 
tek bir yolu oldugunu belirten Ergin, 
bunun iry in. avukatlann karar sU~le

rine dogrudan kallillfli ve 0 kararlann 
uyguJanmasmda denetimlerinin sag- ' 
lanmasl gerekligini vurguladl. Kuru
mun haglmslz slfatmm da önemine 
deginen Ergin, "Her türlü vesayete 
ba~kaldlran , mi.lcadelesinde diger 
meslek ve kille örgütleriyle e§ill ik, 
bagunslzhk, k3l11ltkh saygl temelin
de i~birligi yapan bir baroyu yaralma· 
ltylZ" diye konu~tu. Sadeee istanbul 
Barosu'nun degil Barolar Birligi'~in 
baglmslz ve demokratik bir yaplya 
sahip olmasl gerektigini vurgulayan 
Ergin, Birligin bugün bir tür "dev let 
kurumu" durumunda oldugunu söyle
di. 

<;a~da§ Avukatlar Grubu'nun 
a~lkladl~1 programa bagh kalarak yü
rutülecek mi.lcadelede yer almak i~in 
seryime girdik lerini belirten Ergin, 
"Temel görevlerimizden bin de ay
nmclhk, Irkphk, ~ovenizm ve milita-

rizme kat§1 durmak. Bu görevi bir ya
na blrakmaYl, demokrasi mUcadelesi
ne ihanel olarak sayanm" dedi. 

Narin: Kaum 
yönetimi köslek 

Halkm Hukuk Bürosu avukatlann
dan Metin Narin, Bam'nun kallhmCl
hk konusunda lam bir ktslr döngü ya
§adlgml belirterek, bundan Kazan yö
netiminin sorumlu oldugunu söyledi. 
Narin, "Kendini tabandan gelen bir 
insiyatif olmadlgl iryin gürysüz hisse· 
den Kazan yönetimi, böige temsilci
liklerinin birer gilry haline gelmesi 
ka!"§lsmda 0 polansiyeli degerlendir
mek yerine müdahale ederek pasifize 
etme yolunu ~iyor" dedi. 

Baro'nun hak ve özgürlük ihlalle
rine kllrll etkin mücadele veremedigi
ni belirten Narin, kurumun zaten böy
le bir amaci da olmadlgml vurguladl. 
Yerinde infal, gözallmda kaYlp ve 
katliamlann kurum tarafmdan seyre
dildigine i§Urel eden Narin, "Buna 
ka~lhk laiklik söylemi allmda .!Ieriata 
kar§t ses ry lkarmak kolayclhktlT. Dev· 
letin resmi politikasl ardma slgmarak, 
'bir§eylere sahip rylktyorum' mann
glyla laiklik ilkesine sanlmak ucuz 
bir politikadir. Ya.!lamm her alamndan 
yaygm biryimde ya§anan hak ihlallen
ne kar§1 ise ü~ maymun oynamyor. 
C;ünkü kurum kendisini mC§ru gör
müyor" diye konu~lu. 

Seryimlerde Sayman ' m iryinde 01-
dugu C;agd3§ Grup'u destekleyecek
lenni belirten Nann, görunü§te en iyi 
prograffiJn bu Grup'a ail oldugunu ve 
ön seryim uygulamaslyla demokratllgl 
nisbelen ya§ama ger;irdiklerini kay
detti. 

(iSTANBUL) 
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Limanlar satI§ta, i§~i ayakta 
ibrahim GÖRÖZ 

Türldye Denizcilik t§leunele
ri'ne (TOI) bagli tüm liman

larm i~letme hakkt özel seklöre 
devredilmek üzere ihaleye aryll
dt. Liman-i§ Scndikasl Antalya 
$ube Bil§kant Salm Akla§ ile i§
ryiler Niyazi $eker ve Baki Er, bu 
i.!lleunelerin zarar elligi yönün
deki iddialann dogru olmadlgllU 
belirterek, i.!llelmelerin 1995 YI
hnda 2 tiri lyon 674 milyar,l994 
Yllmda ise 310 milyar!irn kar el· 
tigini vurguladllar. Özelle§tir
meye k3.ll1 ~lkan B3§kan AkI3§, 
özeU~irmen in gelirecegi i~ at
malar sonueu i~ilerin aiJelerinin 
de a~, a~lkta kalacagma i~l el-
ll. 

• Kendinizi lusaca taml
tlktan sonra özell~tirmeye 

il~kin dü~üncelerinizi anlatlr 
mlSlflIz? 

o 1980'den bu yana emek 
gücüyle ryall§3l1 i~ilerin temsil
ciligini yaplyorum. Antalya Li
man- 4 'te 225 iWi ryah§lyor. 
ÖzelJe§tinneye kesinlikle kalll· 
Y1Z. Özell~tirme Yasasl, gerek 
ryahfiJ1lara gerek ülkemize hiry
bir yarar saglamaz. Zalen Özel
le~tinne Idaresi'nce ~lkanlan 
Satl~ ~artnamesi'nde de ryah~

larla ilgili bir lek kelime dahi y
er almach. Bu insanlann, g~
mi~len bu yana olan hizmetleri, 

• 

kldem tazminallan, sosyal hnk 
ve güvenceleri. bundan soruaki 
durumlanmn ne olacagl .. Aynca 
onlann e§ ve ryocuklannm g~i
mi, ryocuklanmn egitimi gibi bir
takJm sorunlar da var. <;ah~am 
sokaga almakla sadece pll§an 
insam degil. onlann ryocuklanm 

ve ~Icrini de sokaga atarslmz. 
Bugün Türkiye'de egilim gör· 
mek yüksek paralara lekabul 
ediyor. Özelle§tirmeyle bu ülke· 
de iSlikntr ve sosyal ban~lan söz 
etrnek mümkün olmaz. 

• TOi'ye bagh limanlarm 
i§letme hakkmm özel sektöre 

veya emperyalist ülkeiere dev
redilmesi kalllsmda sendika
mzm ta\'TI ne olur? 

o Tavlr, ~ube düzeyinde de
gi! Genel Merkez'de belirlene
cektir. Sendikanuzm 10 ~ubesi 
var ve Türkiye dör1te ~ü deniz· 
lcrle ryevrili bir Ulke. ~ube düze-

yinde ahnacak kararlarla parrya
lanml~hk, kopukluk dogar. Ka
rar Genel Merkez dUzeyinde 
a!mdlklan soma, ortak bir hare
kede tavnmlz ortaya ry lkar. 

• Limanlarm i~letme hak
kl özeJ seklöre devredilirse 
bir~k iKi i§inden oIacak. 4-
sizler ordusuna l'eni birlikler 
eklenmi~ olacak. IHiler olarak 
genel grev yapmak bi~iminde 
bir egiliminiz var ml? 

o Bu da ancak Mak kararla 
rylkar. Sendikamlz 30 Eylül 'de 
yapllgl Ba~kanlar Kurulu top
lanlJsmda kademeli bir ~lcilde i§ 
yerlerinde ses gelirici eylemlerin 
yaptlmasl ve bunun da cn alt se
viyeden en ÜSt seviyeye kadar 
olmaSI yönünde karar atdl. Biz 
ekmegimizin elimizden allnma
masl iryin Genel Merkez'in bu 
yönde a1acagl bir karara Antaiya 
~ubesi olarak uyanz. 

• Özelle~tirmeye kar~1 
§imdiye kadar hükümeti uyan 
mahiyetinde bir tepkiniz oldu 
mu? • 

o Basm arylklamasl yapildl. 
Partilcre giuik, sorunlanmlZl di
le getirdik. TavJn:lZ kalmayaca. 
gllTUZI ifade enik. Partiler bun
dan rahatslz olduklannl söyledi
ler. Ama 0 kadar. 

• Sizinle görü~meden önce 
demokratik kille örgülleriyle 
temasufliz oldu, Onlarla g().. 

rü§mediginizi belirtliler. NI~n 
bu yönde glri§imleriniz olma
dl? 

o ~u ana kadar demokratik 
kide örgtitleriyle diyalogumuz 
olmadJ. Ama olacak. Kendi 
amacllmza vannak i~in böyle 
bir giri§imimiz ka~mlimaz.dlT. 

• TOi'ye bagh limanlarm 
i~lelme hakkl özel sektöre dev
retmek i!;in ihaleye verilmi§ 
durumda, Bu ~Ietmeler zarar 
ml ediyor? 

o Bu i§letmelenn 1995 ytll 
toplam kan 2 tmlyon 674 milyar 
lirn. 1994 Yllmda da 310 milyar 
liraydl. iwi Slrufmm Slrtmdan 
kar saglayan sermaye sahipleri 
bizi ~imdi de i§len almakla 
mükafallandmyor(!). Yani, 
TDi'ye baglt liman i~lelmeleri 
zarar degil lirilyonlarca kar 
ediyor. 

• Kamuoyuna vermek is
tediginiz bir mesaj var ml? 

o Hükümetin, limanlan 
özellC§llrerek i~i haklanm hir;e 
sayarcasma yapmak istedigi uY· 
gulamaya sendika olarak kolay 
kolay boyun egmeyecegiz, kar
~lsmda olacagll.. 

Salih Aktafm yanlsrra i~ler 
Niyazi ~ker ve Baki Er de li· 
man i§lelmelerinin kar enigini 
vurgulayarak, özelle§timleye 
k3ll1 olduklaruu kaydeuiler. 

(ANTALYA) 

I· sv~'in Slockholm kentinde 12 Ekim'de. ° gÜlle ka
dar Kürtler arasmda all~llagelmi~ten farkh bir semi

nerdüzenlendi. KOflu~macl olarak Osman Aytar'\Il !j:ag
nldlgl seminer "Kurdistan <;evre Dostlan" demegi tar.!

fmdan düZenlenmi~ti. $eminerin konusu kadar, OflU dü
zenleyen örgUI de yeni idi. Seminerin konusu "GAP 
Projesi ve <;evre Üzerine Etkileri" idi. Hem örgÜI hem 
de seminerin konusu Künler a!j: lsmdan oldukrya yeni ve 
ilgin'f idiler. 

<;evre sorunu, Kürtler ve bir seminer 

<;evre sorumUlun KUrt siyasi ve aydm ~vrelerinin 
gUndemine ginnesi okluk'fa yenidir. 0 da sorun daha 
'fok global anlamda eie ahmyor. Oysa do~a ve ~vre so
runlan ile en 'fok ilgilenmesi gerekenlerin b~mda Kürt
Jerin gelmesi gerekiyor. Zirn, KUrtlerin Ulkesi sadcce 
be~ri boYUllan ile degil ayru umanda cografik ve do
ga boyutlan ile de tahrip edilmektedir. Ormanlar yalol
makta, kimyasal silahlar kullanllmakta, tarihi yerler tah
rip edilmekte, bir ryok hayvan rre~idi vb. yok olmaktadrr. 
12 ytldlT sUren ve hlzmdan bir ~y kaybetrneyen "ytkJm 
saV,*I" iryinde doga ve 'fevre tahriban kat be km artmak· 
lachr. Di~er yandan GAP gibi sanayi ve tanmsal proje
Ier. petrol ve maden !j:lkanml gibi faaliyetler dolayl.J ve 
dolayslz olarak KUrdistan doAaslm tahrip etmektedir. 

Aocak, durumun Kümer arasmda yeterince bilince rytk· 
11#1 ve bu tUr kOflularda örgUtlenme ve 'faJl~malann 01-
dugu söylenemez. Sonmun ciddiyeti ancak hala !j:ok 51-
nlr" bir siyasi ve aydm r;evrede algJlanmaya ba~lanml§' 
ur. 

1995 )1Ih Ekim aYlnda Stockholm'de kurulan ·'Kür
distan <;evre Dostlan" belki de bu SIßlTh r;evrelerdcn bi
ridir.1sv~ <;evre Panisi (Miljöparri) iryinde rrah~an. bu 
pani ile i1i~kiJeri olan baz/ Kiirtler tarafmdan kurulan bu 
demegin hem Kün hem de isVOili üyeleri vardlr. Üye
lerinin ~~u Güney Künleridlr. Demek b3§karu Reh
war'a göre Kürtler bu tür sentnlarda pek duyarlJ degil
ler. Hem IsvC'f'e ve hem cIc Ulke dl~mda ve ÖIIcelikle de 
Kürdistan'a yöneJik olarak t;a~acak olan demegin 
ami'flan tilzU!Uode ~yle belirlenmi~tir: 

I) <;evre sorunlannda KUrtlerin ve diger halklann il
gi ve rylkarlanm desteklemek, 

2) insanlan KUrdistan do~asl ve !j:evre sorunlan iize-

rine bilgiJendirmek. 
3) <;evre sorunlan ile ilgilenen diger demekJerle bir

likte ya.ll~mak, 
4) KUrdistan'da do~a ve hayvanlar Uzerine bilin!j:len

meye katklda bulunmak ve onlarla dayanl~ma iryinde 01-
n1ak. 

5) Kürdistan dogasuun ve r;evrenin yeniden canlan
dtn.1masma katklda bulunmak 

S\~minere konU§llUlC1 olarak ~änlan Osman Aytar, 
Öllce GAP (Güneydogu Anadolu Projesi) ile ilgiü genel 
bilgileJ verdi ve ardmdan bu projenin bölgede yol ap
bilecegi ekolojik sorunlar üzerinde durdu. Osman Aytar, 
GAP i1e .ilgili olarak 199I'de yaymlanan bir kitap da 
yazntl§tl. (Kürdtin Makus Talihi ve Güney Dogu Ana· 
dolu Projes ,:-GAP, Medya GUne§i Yaymlan, 199i !stan. 
bul) Kitabmda yer alan ve derledigi yeni veriler 1~Ig.n. 
da biJgi vereLl Osman Aytar'a göre GAP. Flrnl ve Diele 
nehirleri üzeri{Io.1e klsmen tamamlanan ve klsmen de ya-

plml devam eden dev bir projedir. Toplanl 22 baraj ve 
17 elektrik sanrraltndan olLllimaktadlT. DSI, DPT ve 
devletin diger resmi kurulu~lanna göre proje tarnamlan
dl~mda I 693 027 hektar lopmk sulanacaktlr. Sulama 
Öllcesinde 27 milyar 346 bin kw. elektrik ve sulama son
rasmda 23 milyar Kw. elektrik üretilecektir. GAP hem 
sulama hem de elektrik üretimi amar;h bir projedir. Dev. 
lele göre GAP "böige halkmm" kaderini degi~tireceklir. 
Gen;ekte lemel anli'f bu degildir, projenin ast! amacl 
öncelikle ball Anadolu'daki endUslri kurulu~lanmn 

elektrik ihliyacml k3J1damaya yöneliktir. 
GAP ve benzeri ekonomik projeiere "kesinlikle kar

~I olmadl~lm" a1tml ryizerek belirten, ancak projenin yol 
aryabilccegi sorunlann mullaka eie almmasl gerektigini 
ifade eden Osman Aytar, seminerin ikinci bölümilnde 
projenin ~ga üzerindeki etkileri ve yol3'f8bilecegi r;ev
re sorunlan üzerine aynnuh bilgiler verdi. Devletin, 
projeyi ba~latmadan ve hala ciddi hi'f bir yan aI"%llnna 

Kamu Emektrileri ve 
Sendikal Kurumla,ma 

Eyyüp ÖZOÜNDAR 

T 
ürkiye kamu emek~ ilerinin, Egitim
Sen'de, ABC' de, KESK'le oJan fii li ve 
me~ru mücadelesini kavganm ~afaglfll 

yarattlgl i~in seJamllyorum. Kamu Emek\ileri, 
7 Yl lhk fiili ve me~ru mücadeleleriyle eskimi~, 
kUflenmi~, loplumsal degerlere denk dü~me· 
yen yasalan da Ylrtarak sendikalar kurduar ... ! 
$ürgünJer, klYlmar, ölümlerle bedel ödedi- ;0-

ler ... ! Ama bunca aClya, ~Irpml~a ragmen arzu 
ettikleri yere gelemedi ler. 

c;:ünkü ha la kurumsalla~amadllar, ana ilke· 
leri olan "Sözün, yetkinin, kararm tabana ait" 
odugu olgusunu hayata g~iremediler. Hala i~. 
yeri lemsilciJiklerini ayaklan üzerine durdura
madlklan, topyekün imhaya kar§1 temkinli du
ru~lannl sergi leyemediJer. Egemen burjuvazi 
de bunu ~ok iyi kavradlgl il;in, soguk sava~a 
devam ediyor. Kamu emek\ilerini ic;ten i~e ~ö
kertmek i\in ne gerekiyorsa da yaplyor .. ! Bu 
anlamda, kamu emekc;ieri, kü\ük burjuva ka
rekteriyle, gelebilecegi en yüksek yere kadar 
geldi. ~imdi ise tökezleme devresine girdi. 

Neden? Kendimizi ve sendikalartmlzl sor· 
gu layarak ahlaki bir özele~tiri yapllabilinirse, 
sorunlann \özümü daha kolay ve raht oluT. 

1) Sendikalan, ayaklan üslünde durar haie 
getirmeden. yani kurumsalla~maYl saglayama
dan, \ok acele ve birilerini memnun etmek 
i\in KESK kuruldu. Aynl zamanda isyerlerinin 
buyük bir kesiminde hala KESK örgütlü degi J. 

2) KESK'e bagh tüm sendikalarda; fitlt, me~
ru ve onurlu mücadelemi.zi öne \lkartmaYlp, 
haien kongrelerde sandalye pazarhgl yaparak, 
bir~yler Uretmemede diren iliyorsa, i ~ye ri tem
silcileri ha la bir pastacl mantl~lyla c;a h~llflll. 
yorsa, elbetteki bugün ya~anan t/kanlkhk va· 
~anmaya devam eder ve bu dar grupc;u .ziniyet
le de, sendikalan marjinall~tirir ve kendi ken· 
dini imha durumuna getirir .. ! 

31 Bu sorunlan a~abilmek ic;in; 
al Tüm Kamu Emek~ileri Sendikalart derhai 

örgüllenme ve egilim <;a l l~ma lanna ba~lamal l 
dir. 

b) isyeri temsilci likleri geni~ donantmla \a-
11~llTllmah, önleri Ilkanmamalldlr. 

cl Kurumsalla~ma lamamlanmalldlr. 
d) Merkeszi anlamda derhai "Görev ve Da· 

yant~ma Fonu" olu~lurulmall. 
e) Gerek genel merkez, gerekse tUm ~ube

lerde derhai "Hukuk Bürolan" olu~turulmah
dir. 

f) sendikalar, dargrup~u anlaYl ~lann ellerine 
teslim edi lmemelidir .. ! 

g) Ögreterek, an lalarak "Nisbi Temsil" sisle
mine ge<;ilmelidir. 

h) Sosyal konumJanmalan ne olursa olsun, 
sag opartüniSI anJaYI~la Tl , ya da Anarko sendi
kai manttgl de!l.jl ~ DeV1iWlC'i', 'demökrät; !;osya- .;.11 
list, yurtsever ve ki~ilikli ~ahlslan ~ube yöne
timlerine ta~lma II Ylz. 

I) Bütün gurup ve bireylere saygl duyup, ay
km duru~ lan de~il, aymlan öne C;lkartlp, top· 
yekun duru~u saglayaliln. 

i) Ülkede T 6 Ylldlr devam eden sava~l, akan 
kant durdurahm. Bu cografyada Türküyle, La· 
zlyla, Kürdüyle ve diger aztn hklanyla zengin
likle ri payla~arak, birbirimlze tahamü l ederek, 
saygl duyarak ya~amastn l ögrenmeli ve bu so· 
runu artlk sendikalarda ve i~ yerlerinde rahal
c;a lartl~altm ve I;özüm ürelelim. 

j) Ban~l, dostlugu, kard~ligi, ulusal kimlikli 
onurlu ya§am bic;im ve özlemleri Devlette, 
egemen sömürgeci burjuvaziye degil, halklan· 
mtza anlalmall, bununda demokrasi mücadel i· 
sinin ger~i oldugu kavrattlmall. 

k) Hep beraber birlikte insanca ya~am talep
lerimizi anlatal lm ve alanlarda hayklrahm. 

I) Yedi yllilk mücadele sürecinde hayala ve 
lopluma kabul ettirilen, UJuslararasl hukuk, 
manllgl ve yapllan anla~malarla yasal anlamda 
bülün ~öven sendikala~ma sü recimizi, bundan 
böyle ie; hukuku uyarlama baztnda, yasa lla$
ma konumlanmastnl ve mücadelesini vere· 
lim .. ! 

Sömürilye, .zulme, yarglll·yarglslz infazlara 
katledilen 156 Egitim emekl;isi ~ahstnda tüm 
demokrasi $ehitlerine saygl duyarak, sahip
lenerek kal11 duru~umumu.zu sergi leyelim .. ! 

Bu anlamda bunlar sendikal ve demokrasi 
milcadelesinin bir geregidir olgusuna ken
dimizi inandlrallm .. ! 

Devletin her alandaki özelle§lirme ve 
yoketme palilikastna kar~l. ortak ve birlikle du· 
ru§u sergileyelim .. ! 

Ana dille egitim hakktntn kulantlmasl il;in 
sendikalar olarak sadece programlara al
maya11m, artlk bir bj~imde hayala g~irel im .. ! 

Bu anJam ve temeJde; sendikal mücadele 
sürecinde kaybettigimiz ~ehillerimizi buradan 
sayglyla anlyor, rahat uyumalannl istiyorum. 
Blze devrettikleri onurlu bayragl la~lmaya de· 
vam edec~i.z .. 1 

yapmach~mt belirterek., GAP'm, yöredeki özel bitki ör
tilsü. 'f~itli hayvan lürleri, ~vre kirlenmesi, insan sa~
hg.. tarihi ve kültürel degerlerin yok olmasl üzcrinde 
son derece olumsuz sonu'flar yaratacaglru ve bir klSlm 
etkilerinin daha ~imdiden görüldü~ünU belirtti. Devle't 
bu tür sorunlan önemsemiyor ve gömJezden geliyor. 
Aynca devlet, proje ile ilgili bir ~ yanh~ bilgiler ver
mekledir. Bu nedenle de böIge halb bu projenin sonury
lan hakk.mda gerekli bilgilere sahip degildir. 

Bir de bu projenin, su sorunundan dolaYI TUridye ile 
k0rT4ulan anslllda yaranl~1 ve daha da yanuacag. poli
tik sorunlar vardrr. Bu nedenle proje, TUridye ile kom
~ulan Suriye ve Irak araslilda ciddi bir savrt§3 bile yol 
~bilir. 

Bazi Isv~lilerin de ilgiyle izledi~i seminerde, bir 
ryok dinleyici tarafmdan Kürderin doga ve r;eVR: serun
lannda daha ryok duyarh olmalan ve bu alanda ÖfgÜllen
meleri gerekti#i dile getirildi. 

Ülkeleri yakillp Ylkllan Kiirtlerin ashnda herkeSlen 
daha ryok bu tür konularda duyarli olmalan gerekmiyor 
mu? 

(STOKHOL~ 
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Klbnsh §air Ne§e Ya§lll Klbns'l ve son cinayetlerle tmnanan gerginligi gazetemize anlattl 

Betin BOZKURT 

K Ibns'ta iki tararl aYlran SI' 
nlftla Haziran 'dan bu ya
na ölenlerin saYISI be~ 

yükseldi. Y~il Hai civannda Uf
manl§a g*n gerginlik sonucu 4 
Rum hayatlanm kaybeni. 

trajediyi görü~lük. 
• Klbns }eniden kana bu

landl. Son ''sIOIr g~me .. iddi
aSlya i~lenen cinayel hakkmda 
sizin, medyada yer alanlarm 
dl~mda d~i~ik bir bilginiz var 
ml? 

o Medyada yer alanlan ~ok 
tre~jtli bir bitrimde okuml~ya ve 
anlamaya trall§tyor insan. Oncel
likle her iki larafm oe dedigini. 
mmi yorumlanru dinJemek, ve 
bunun ardmdan kendince dü~ün
mek lazlm. Tabiki de ge~egi 
yansllan kaynak bulunatmyor ~o
gunlukla. Geyligimiz Derinya 
olaylan stTasmda ben Ku
zey'deydim. Sonra Güney'e get;
tim. Ve orada insanlarm ne kada! 
farkh farkh bilgilendiklerini göz
!emledim. Her iki larafta da hem 
gizlenilen, hemde trok farkh yan
Sltllan §eyler var. Tabii bir süre 
sonra bir becen ediniyorsunuz: 
neyin ne oldugunu. ne bitrimde 
t;arpllliabilecegini, ne bit;imde 
yorumlanabilecegini anlamaya 
ba~hyorsunuz. Ve böy!ece se~
gi bir yerde bulmaya trah~IYorsu
nuz. Burada iki taraftan da gelen 
bir milliyelt;iik var. Ve bu milli
yelyiligin olaylan kendisine göre 
yorumlarnast var. Znten milliyel+ 
t;iler gUndemi olu§lUruyorlar. 
Medya Klbns olaylanyla ilgili 
olarak fotograf yaymhyor. Bu fo
tograflarda neyin ne oldugunu 
görebiHyorsunuz, Sonutr olarak 
bu trok önemli diye dU§tinüyo-

"Bizim ban~severler olarak adanm birle~mesin
den anladlglmlz , öncelikle insanlarm birle~mesi
dir. Ba~kalarl birle~meden sözederken, devletin 
birle~mesinden, sermayenin birle~mesinden, top
ragm birle~mesinden sözederler. Ama bizim i~in 
temel olan insanlartn birle~mesidir." 

Bu yilm gerginlikler dizisi, 3 
Haziran günil bir Rum askerinin 
lIr.I bölgede rad: tarafmdan a~l
lan ale§ sonucu hayatml kaybet
mesiyle ba~llldl. 11 Agustos gil
nil, tnOtosikletli Rumlar'm bö
lünmüyi protelo etmek i~in ey
lern plantamalan Uzerine gergin
lik doruga C;lku. Aym gün. bir 
Rum genei Türkiye'den giden 
M;HP'liler tarafmdan dövülerek 
öldilrüldü. 14 AgulOs'ta ise. dö
vülerek öldürülen Rum gene! 
Tassos Isaak'm cenaze törenin
den sonra, Derinya yöresinde 
TUd: bayraginL indirmeye ph~an 
Siomon Spiros isim!i Rum genei 
rüd: tarnfmdan 3t.;llan litejle 00-
~mdan vurularak öldUrtildü. 8 
Eylül'de de Güvercinlik'te nöbet 
tutao bir Türk askeri ka/lJ taraf
!an ~llan at~ sonueu öldürüldü: 
Gerginligin son kanh duragl ise 
50 ya~mdaki Rum Petros Kaku
Ii'nin GUvercinlik bölgesinde 
salyangoz toplarken TUrk askeT
lerinin ~lIgl ale~ sonucu öldü
rulmesi oldu. 

Klbnsh ~air Ne~ Ya~1O He bu 
gerginlikler dizisini ve ardmdaki 

rum. Bayrak dire!1ine tmnanan 
gencin fotografJyla, Viemarn 'da
ki kadmm pkagma silah daya
yan 0 asker fotografmm aym 01-
dugunu dü~ünüyorum. 0 da böy
le bir olay. BaZI sahneleri. olayla
n ve fotogr.aflan görüp: bu kor
kuny bi~y, barbarhk bu deme
mek mümkün degi!. 

• Bu Slmr daha ~k kan dö
külmesine, ya da en aZlOdan 
dU~manhklarlll körüklenmesi
ne yol asacak gibi görünüyor. 
Klbns isin bu SlOlrlO anlaml 
ne? Her smlr gibi mi , yoksa 
daha fazla 101 suni? 

o Smlr kelimesinin kendisi 
llici bi~y. Yani bUlün suurlar in
sana bir itr buruklugu ve mutsuz
luk verir. Ama Klbns'taki durum 
farkh. Qjnkü onadaki smtr de
nen 0 t;izgi yanh7.ca insanlan bir
birinden aymnakla kalmlYor. pa
saport dahi kullanamtyorsun. 
Ba~ka slOrrlarda pasapon kulla
mYOniun. Ama buradaki bu smlr 
küt;Ucük bir ada da: insanlan 
dogdugu yerlerden ayuM, dü~
manhgl ifade eden bir Sllllr. Ve 
uzakta biT dag görtiyoniun, 0 dag-

'Bebegim kar§lda kaldl' 
.-Hani "gem;ligimizde ... " diye b3i1ayan, 

bir par~a güzel günleri anlatan amlar vardlr. 
Klbns I~in bOyle bir g~mi~ oldu mu? Siz han
gi günlerine lamkhk elliniz Klbrls'm? 

o Biz "gentrligimizde ... " diye b~layan anllat
da sav~l arumslYoruz. Ben t;OCuklugumun ilk 
yillannl 4 y~ma kadar Perislerona'da ges:irdim. 
!j:imdi Klbns'm Güney klsmll'lda. Bu köyde ne
dense tr0k mutlu oldugumu anlslyorum. Omda 

- sanki bir cennet vaf(h ve biz cenneueydik. Sonm 
bir sav~ oldu ve g~etmek zorunda kaldtk. Ama 
Peristerona hep benim it;in cennet diyebilecegim 
Qir yer oldu. Biz, 1963'Ie gtil; etmek zorunda kal
dlk. 0 zamanlar Rum kom~lanmlz vard!. 0 YII
larda annem esir dü~tü. Harnileydi ve klin ige gidi
yordu. Yolda EOKA'ctlar annemi esir aidilar. An
nemi EOKA'cllann elinden Rum kom~ulannllz 
kurtanh. 

Biz Peristerona'dan gtil; euigimizde evimiz 
yagmalandl. Ve benim bebeklenm vanh; yagma
lanan evimizde kalml~tl. Babamlar kalan ~yalan-

mlZI almak i{in kö)'e gitmi~lerdi. Ben Lefko~'de
ki evimizin önünde otunnu~ babamm bebeklerimi 
getimlesini bekliyordum. Fakat, I..amyonet geldi
ginde kunarabildiklcrinden geriye sadece bir kat;. 
e~ya kalml~tl ve bebeklerim yoktu. 

G~en yll bir Rum televizyonunda yapllan bir 
röponajda bu animi anlatmll/um ve daha sonra be
nim itrin bir ~iir dinletisi düzenlendi. 0 liiir dinle
tisine bir klz geldi ve benim 1963'IU Ylllarda ark.a
d~lIn oldugunu, 0 Ylllarda birlikte oynadlglmlZl 
söyledi. ~iir dinletisine beni gönnek ve bana ail 
olan bi~yler vennek it;in geldigini söyledi. Ve 
bana, 33 Yll öncesinden anneme ail bir vazo, bir 
tabak taklml ve annesinin biiim evdcn yagmala
ma SlTasmda kurtararak bUyütlügü bir ~itrek anna
gan eui. Orada beni trok duygulandw.Ul bir ~y 01-
du: Bunlan bana annagan eden klzm, "inan 
bebeklenni gönnedim" demesi beni trok duy
gulandlmll~\l. Bu trok umut venci bit1Cy: insan
lann 33 Yll sonm bile 0 get;mi~ gtizel ailllara ~ip 
~Ikmalan t;ok gtizel bi~y. 

da sen!n dogdugun köy var ama 0 

köye ula~almyorsun. Yani bu SI
nlfU\ Bulgaris!an ve Ttirklye ara
smdaki smrdan daha farldJ oldu
gunu dü~ünüyorum. Slillr Klbns 
halklilln bilincinde somutl~ma
ml~. Su smmia ge~kle~n ey· 
lemler insanlann bir bit;imde bö
lünmü~lüge isyanml ifade ediyor. 
Ama sonu~ olarak bu eylemler 
ban~ it;in yapllan eylemler olmu
yor. Tarn tersine bu eylemlerin 
sonunda bölünmü~lüAUn daha da 
güt;lendigini görtiyoruz. Bir 13-

raftan baklldlgmda hakh bir ey
lern bit;imi olarak görülse de so
nUylan ilibariyle ~iddet itreren bir 
eylemdir. Zaten Slntnn kendisi 
bir ~iddeli lemsil ediyor. 

• KlbTls'ta Klbrlshlar'm 
gittik~ azmhk durumuna dU~
tükleri görülüyor. Bunu daha 
SUk, ülkeleri hakkmda kendile
rinin karar verememeleri anla
mmda kullamyorum. Bu konu
da gözlemlerinizi ve dü~üncele
rinizi alabilir miyim? 

o Bu t;ok belirgin bir görüntti 
Klbns'ta. !j:u anda demografik 
yapl tamamen bozulmu~ durum
da. KIbns'taki Türlder g~ halin
de sürekli. Bunun nedeni de KIb
os'taki ~özümsüzlUk ku~kusuz 
ki, trözümsüzükle gelen belirsiz
Hk. getecege ka/ll duyulan gU
vensizlik, ekonomik sorunlar. 
SOll aylarda insanlar sürekli gtil; 
ediyorlar hatta Kanada'ya 10 bi
ne yakm Tüd::ün göt; edecegi 
söyleniyor. Bu rakam KIbns'h 
Türkler itrin ~k büytik rakamlar. 
Su t;ok acl bir durum. Her aile
den bir ~ ki~i ba!jka ülkelerde, 
ve ba!jka ülkeIerden gelenler de 
bu iIIkeye yerle~iyor. Bu da sü
rekli Klbns'la olmaSI sereken 
olan ban~l engeUeyici bir rol oy
nuyor. <;ünkü Klbnsh Türklerle, 
Klbnsh Rumlar g~mi~te bir ara
da ya~amallln deneyimine sahip
ler. Birbirleriyle sorunlan tarih 
boyunea pek olmaml~l1r. KIb
ns'taki Türlder ve Rumlar bu kt~
ktrtmalar olmadan da yapmaYI 
bilmi~lerdir. Kültürel kimlikJeri
miz birbirine trok yakm. tr0k OT

tak yanmllz var. Bu gtil; ve KIb
nsh Türkler'in Klbns'ta azmhk 

durumuna dti~i, ban~1 da en
gelleyen bir faktördür. 

• Son Kullu Adah cinayeti 
de gösteriyor kl, Klbrls'm Ku
zeyl, gitlik~e Türkiyelqiyor; 
ram meshuller de b8§ladlilna 
göre... Bu durumda KIbTls 
Türk aydmlan kendilerinl gll
IIk!;t bir eenderede hissediyor 
olsa gerek ... Ne yaplyorlar bu 
gldlje ~I? 

o Klbnsh Tüd:: aydmlan 13-

rih boyunca stil; euni~lerdir. KIb
ns 'm dl~ma trlkml~ fakat yine de 
Klbnsla ilgili olmu~lardlr. Tabii 
ki adada y~yanlar itrin durum 
daha zor olmu~lUr. Burada siste
min bir bitrimde insanlan es!r sl
dlStnt görtiyoruz. Sistem kendisi
ni hep enlegre etmeye yall§l11l~tlr. 
Buna direnenler oluyor, onlar da 
bannrumyoTlar ; ya göt; etmek 
zorunda kahyorlar, ya da trok bU
ytik zorluklar itrinde y~ak zo.
runda kallyorlar. Bir defa klbns 
trok k~ük bir loplum. Ve 0 10p
lum it;inde aydm olmak var. Ay
dm olmak bir bitrimde bir ilaat
sizligi bemberinde getiren bil'§eY. 
Fakat bu itaatsizlik yok ~iddetli 
bir bitrimde cezalandmhyor. KU
t;ük bir toplumda sürekli göza!
undasmlz. Söylediginiz her söz, 
yazdlgmiz her sattr mutlaka kay
da get;er. Klbns'ta siya~i tutuklu 
yok deniliyor. Bu propaganda 
malzemesi o!arak kullanlhyor 
morite larafmdan. Ama buna ge
rek yok. trtinkti orast yan aytk ce
zaevi gibi; sürekli denetim altm
dasmlZ. 

Kutlu Adall cinayeti insanlar 
Uzerinde trok etkili oldu. BUyUk 
bir tepki dogdu. Bu olumlu bir 
~ydi. Ama höyle bir cinayel bir 
gözdagldrr; "stra size gelecek" 
mesajmm verildigini dü§ünuyo
rum. 

• Klbras'm bölünmü§lügü
nU reddetmek, giderek daha 
falla zor mu oIuyor? Her par
~, bölünmüjlügü kutsamaYI 
bir resmi, milli görü§ haline ge
lirmeyi blqSrdl mt sizce? 

o Her parya hölünmü§lügil 
kutsanuyor. Resmi Rum görtl~ü 
bölünmü~lüge k3l11. Ama buna 
ragmen bölünmu~lügü saglam
la~lmyor. Resmi Türk göril~U bö
lünmü~lügU kutuyor. Rum tarafl 
ise tavnyla TIirk görti~Une hiz
mel ediyor. Böylelikle iki taraf da 
bölünmü~lüge hiz.mel etmi~ olu
yor. Ktbns ' ta iki tarafm milliyet
tri1en trok büyük bir i~birligi itrin
de. Türk ve Rum milliyettriler 13-
rih boyunea i~birligj yaplyorlar. 

Yani iki dü~ SO\1Ut;ta hep bir
birine hizmel ediyor. Birisinin 
yapnu~ oldugu lavlr, digerinin 
konumunu gü~lendiriyor. 

• Bir Klbras'h aydm 018-
rak, deylm yerindeyse"i~ dök
mek" istesrydiniz, neler söyler
dinlz? .. 

o Klbns dünyanm en stizel 
yerlerinden biri. Bunun yalOlzca 
benim i~in höyle olmadJgml dU
~ünüyorum. Klbns tarih boyun
ca, mitolojisinden de anla~t1acagl 
gibi: a~km, 1~lgm, banim, sevgi
nin adasl olmu~lUr. Ama bu ada 
tarih boYUDca her zaman Iurpa
lanml§, hep birileri onu eide el
meye yah§ml~, sava~lar olmu~lUr. 
Halbuki benim Ktbns'la ilgi!i 

'dü§üm; Ktbnsm bir ban~ adasl 
olmasl ve düoyadaki bütün sanat 
ve ban~ festivallerinin bu adada 
yapllmasl. Tabii ki bu sadece bir 
dU~. 

ttr dökrnek iSleseydim ~unlan 
söylerdim: KIbns iyin dünyadaki 
ttim ban~severler i~birLigi yapa
bilirler. Bu konuda. Tilrkiye ve 
Yunanistan'daki bart~severlerin 
trok büyük rollen odugunu' dü~ü
nUyorum. (:ünkti Klbns sorunu 
biraz da Türkiye ve Yunanistan 
arasmdaki tarihsel sorundan kay
naldanan bir sorun. 0 yüzden bu 
illkelerin Inn~severlerinin i~birli
gi yapmast anlamlt olurdu. i~in 
kölü yanl ban~severler yenne bu 
iki Ulkenin milliyettrileri birbirine 
yardlm ediyor. Toplumsal olay
larda Türk milliyetyileri, illküeü
leri, adam öldünnek itrin adaya 
geliyorlar. Peki neden ban~ver
ler olarak biz Klbns'a giuniyo
ruz? 

Milliyett;ilik öyle bi~y ki: 
k3J11 tarafm milliyeltriligini elC§
tirirken. diyelim ki Klbnsh Rum 
milliyett;iligini ele~lirirken, t;Ok 
kola)'hkla k3l11 bir milliyettrilige 
dÜ§ffie tehlikesi var. Sol itrin de 
bile bunu görmek mUmkün. Oysa 
milliyettrilik ancak kesin bir ko
pu~ta yenilebilinir. Bizim ban§
severler olarak adanm birle~me
sinden anladlglmlz, öncelikle in
sanlann birl~mesidir. B~kalan 
birlC§meden sözederken, devlelin 
birle~rnesinden. sennayenin bir+ 
IC§mesinden, lopragm birle§me
sinden sözederler. Ama bizim 
it;in ternel olan insanlann birl~
mesidiT. Klbns' taki insanlann 
birlC§mesidir. Buna ise oradaki 
Slmr ve milliyettriler engel olu
yor. Buna ka/ll mücadete ver
memiz Imm. 

Zana ve Sagnl9 67'yi anlatlyor 
Ara§tmna dizimizin bu bö!ümünde 'Dogu miting!eri'nin taruklanndan Mehdi Zana ile 
Feqi Hüseyin Sagru9'm 0 dönemi gün l§lgma 9lkaran anlatnnlarma yer veriyoruz 

Mehdi Zana anlatzyor 'Irkflilga tepki'. 

" 
Doj:u mltlnglerlnln amaCI, 
uzun Ylllar Kürt halkl üze
rinde uygulanan baskl ve in
kar polltlkaslßlD yaralhgl 
tahrlbata son vermek, Kürt 
halklßlO da dijer ha.lklar gi
bl kendl kimHglyle y.ma-
SIRI saj:lamakll. . 

Runuß da yolu Kürt halklDlD 
uyanrhasl, bUisJennresinden g~lyor
du. Bu yü:ulen mlting, göstert, haua 
,.uan teeret dlkkalleri Kürdis
laD'. ~mek gerekiyordu_ Aynca a
~ bu eylemlerle haIkin polis ve 
jandannadan dog:an korkusunu klr
makb. Bu i1k bqta J96J'le dü~ünül
dä. 5i1van'daki gen~ arkada§larla 
Kürdistan'dakl ptlrollerin lankerler· 
Ie Memn'e gÖlürülmeslni önlemek 
I~ ~Imo'dakl kuyularm bqma gi
dlp durdurmaYI ÖMrdlm. ancak bu 
önerJm tutmadl. Bunun yerine, 
.",'ü 'petrol kanlmwhr' slogamy
.. mltI.r düzenltdlk_ Bu, DoAu mi
tIngIerinden ayr. blr sü~tI. 

SUvan ve Dlyarbaklr pttrol miting
kri ~ co.PI.ulu g~i: BI;' eylemlerde 
benlm gOrünmem, TIP lJ~e Bqkam 
oImam sebebiyle, baZI partili arka
daflarta tartqmalara neden oluyor
du; 'pard zorda kallr' dÜ§Üoculyle. 
lkaDIardan biri de Bebi« Boran·dl. 

o dönem, blr ~k arkada§Ja ~~tli 
eylemler yapmaYI tarltpyorduk_ Or
netla, daha soora öldürülen Hasan 
Yalulmqoilu, nann dijer Brusko ile 
Silvan'dan gelip g~n ara~larl dur
durmak, SilvaD glrqindeki köpriiyü 
bombalamak, bu vesileyle seslmlzl 
duyurmak. ve sorunlanmlll dlle geilr
mek gibi bir ~ eylemi tarbJtlk. AyDl 
koauya bir ~ arkada§la tarllfllk, 
.ncak bunlann zor oIacaAJ, baprlla
mayac:_tI dü§ünülerek vazge~ildi. 
Tarn bu dönernde Ötöken derglsinde 
Kürtlert hakarel eden malum yazl 
~ktl. Hemen bu yauya yaDlI veren bir 

blldiriyi de dagltarak, 'Doju mltlngl' 
adl a1lmda Sihan'da ilk mitingi dü
zenledik_ Ardmdan Diyarbaktr. Sive
rek, Datrnan, Tunceli, Agn \oe Anka
ra'da mitingler düzenledik. 

Bu mllingier ~ok cO§kulu g~ji, ben 
butOn mllinglere katlIdim. Bu mitlng
lere bütün slyasal parliler ~avet edll
di. Ama maalesef sadece HP kailldl. 
Parlemenlerlerlnl gönderdL 

Silvan mllinginin hem Terlip Ko
mltesi'nde yer ahyordum, hem de ko-

nu§maclydlm. Mitinge iki gön kala 
mlling akmlarl b8§ladl_ Her böigeden 
Insanlar gellyordu. Gelenler arasmda 
mele'ler, ünh'erslte ö,trencllerl ~ot:un
luk oI~luruyordu_ Unl\iersile ögTen
cilerinden bir ka~l. mitlng sabahln
dan beri mi1lngle ilgill Illraziarda bu
lunuyorlardl. Mitingi lertipleyenler 
biz oldugumuz h;in, sürekli 'bu Kürt
lerin mllingidir, solcularm gelip bu 
mitinge damgalanDi vurmalarlDi isee-

mlyoruz' dlyorlardl. Bense 'bOtün 
parti merkezleri, bütün Doiu ve Gü· 
neydogu millelvek.iUeri ile ayl"lCll Do
gu \oe Güneydogu'dakl bötün partße
rin il ve iI~e l~kllaUanna da"etJye 
gönderdim. ~mse lelmedl. Da"etJ
mize sade« TIP tqrIr ettI. Geldlklen
ne göre kon~lr' dlyerek lek· 
linerini kesJn bir dille reddettlm. 

SU"an adeta istilaya utramlftl. Her 
laraf mllirlg 1c;ln geienierle doIuydu. 
Miling benlm a~q komq:mamIa bafIa· 
dl_ Senden sonra; T_ Zlya F.Jdncl, M_ 
Ali Aslan, Nlbat SargaD. SaU ~ Os
man Aydm "e Mustafa DÜfÜnekU ko
nu~tu. M. Ali Astan küruye c;.ktlll za· 
man sosyaJizrni bilimsd bir ~ 
anla"l. SLDlfsalhklan, emekteD., emek
~iden, sömürüden vs. uDin UDlll sb
zeUi. Ama anlatbkIarl baJlu etklleml
yordu. Halktaki beyecan ve COfku 
yükselecetl yerde, tarn tersine; .. -
meier, esnemeler bafIanutb.. Bu duru
mu sezinleyen M_ A. Aslan, balkl COf" 
lurrnak 1~ln hemen Kürt~ 'Re'" fllrI
ni okudu. Ha"a birden degqti. ~Ur 
halkl ~turmaya, dalplandu-maya 
yetmiJtI_ Aym duygu "e canllhk I~lnde 
miling son buldu. 

Diyarbaklr miUng! de ~ ihUpm
h ~1. Ona anlam katan §eylerden 
biri de, Edlp Karahan'ID kODUfIllUl 
oldu. Edip Karaban konupnUloln 
b8§mda 'merhaba Kürt kardqlerlm' 
demi~; komq:maslDlß dller bölümün
de ise, Cumhur~kaßl Sunay'm Dia
göl zlyareUne dq:iomlftl_ 'Bundan 
yakla§tk 10 gün Ößa vurdum du)'
mazlardan blri Blng6l'e aelerek, ora· 
da bir konUfllUl ,apm". KooDf1D8 da 
komqma olsa barij adam düpediz 
~alamlf. 0 da aklmca kendlnl blr 
~y samyor' deditlDde, güvenJlk gii~ 

::~~r.u; ;m'."'dan .... nn ... 

H emen hemen tUm 67 miting
terine klltdmlf olan F eqi 

Hüseyin Sllgmf, 0 diinemle i/gili 
sorulanmlZJ fiiyle yamJIadI: 

• Mllingler hangllhtlya~lan 
dogdu? 

o Dogu mitinglerini hellty
den önce nicel ve nilel deai~imin 
esaslanna göre eie almalt. 0 za
man KUrdislan'm at;hgt, susuzlu
gu; en klymelli e~yalanOin ballya 
aklanlmasl, pelrolUnün Bai· 
man'dan tskenderun ve tzmit'e 
gÖlürülmesi: i§le bu niceller bir 
nilelige dönü§mti~tUr. Önce, Kür
distan'a Keban Barajl'ndan elekt
rik verilmeyecegi: elektrigin tU· 
münün bauya verilecegi büyük 
lepki yaraltl. tkineisi ise Tür· 
ke~'in hocasl mlydl, arkada~J 
mlydl; hemeye, Nihal Adslz de
nen adarrun dergisinde yazdlgl 
yaziydl. Bu yazlda ~imdi hallrla· 
dlglm kadarlyla ~öyle demi~ti. 
"KUrtier bilmelidir ki, Türkler 
~ok yumu~ak ytizlü. narnuslu in
sanlardlr fakat ayranlan kabann
ca hitrbir hukuk tanlmaz. Eger 
inanmlyorlarsa Irkda~lan Ermeni
lerden sorsunlar." Bunu höyle 
söyleyince de Ennenileri nasll 
kestiklerini, nasll kaliettiklerini 
de onaylrum~ oluyordu. t~te bu 
gibi yazl ve söylemlerle cnlaT 
Künierin ayranml kabarttllar. 

• Bu millngler Kürl ve 
Türk örgüllerinin ayrlJO'UlSmIß 
da blr b8§langtcl mlydl? 

o Atrlk olarak degilse de bi
lin~ altmda bu vardl. 0 gUn Kün
lerin büytik bir trogunlugu KUrt 
milliyettrisi olarak TiP kuruldu
gunda orada örgütlendi. Ama 
TtP'le sorunlanmn t;özUlemeye
cegini anlaymea, leker teker ay
nlmaya ba~ladllar. 1965'le 
TKDP'yi kurdular. 

• Mitinglerln hangllerlne 

katJldlßlz~ izlenimleriniz neler
dir? 

o Hemen hemen bUtiln mi-

feql Hüseyln SaQmc 

tingiere kalildlm. Sadece Dersim 
mitingine kaulmadlm. 

Bu mitinglere iki c;e~il konu~
maci kallhyordu. Bunun biri 
TlP'in, ikincisi ise TDKP'nin ko
nu~maclSI idi. TIP'Jj konu~mael. 
lar meseleyi slO\f meselesi olarak 
eie ahyordu: konu~malan emek
len, sömürtiden slIllf mücadele
sinden yana olan konu§malardl. 
TKDP'Iiler ile bagtmslzlar ise 
meselenin bir Kün sorunu oldu
gunu dile getiriyorlardJ. Balman 
milinginde de buna benzer bir ~ey 
olmu~lu. KürsUye önce pkan 
TIP'li konu~macllar her zamanki 
gibi siruf mücadelesiyle, sosya
lizmle, emekle ilgili konu~malar 
yaplilar, 8u konu~malar halklrnl
za aglr geldigi itrin miting alanm
daki kitlede bir gev~eme oldu. 
Kitle dagllmaya ba~laml~11 ki 
ben, oglwn Nevzat Sagnt~'1 kür
sUye ~Ikararak onn Kürt~e bir ~iir 
okullurdum. KUrttre §iiri duyan 
halkta bir dalgalanma bir klplr
danma bir co§ku ba§ladJ ve mi
ting bu eo§kuyla sona erdi. 

P D K 'nin Güney'de Irak'ln desteäiyle 
askeri üstünlük saglama!jlndan bu 
gUrte kadar g~en 1 aYI a~klO sü

rede iki önemli geli~me oldui PDK, 27 Eylül'de parla
mentoyu toplayarak yeni hükümet kurclu, bu arada 
YNK Suriye ve Iran'ln destegini cIe alarak askeri hazlr
hklarml bitircli. 

YNK, sava~la geri dönerek daha önceleri etkinli
ginde bulunan bütün ~hir ve alanlartnl geri aldl, 
PDK'YI püskürttü. Böylece bozulmu~ gibi görOnen 
güc;:ler dengesine yen iden dönüldü. YNK, 12 Ekim'de 
ba~lattlgl ka~l saldlnyla bir kac;: gün ie;:inde Hewler 
kapJ1arma dayaool. Bu hlz1t askeri ilerleyi~i iki etken
de izah elmek ___________ mümkündüri 

Güney 
Kürdistan 
iflah 
Olacak ml? 

1) PDK, askeri ve si
yasi planda bUtün 
GUney'i kootrol al
tmda tulabilecek ka
pasiteye sahip d~il
dir. 
2) Soran bölgesinde 
YNK'OIo etkinllAi ve 
halk destegi vardlr. 
Bu geli~me Uzerine 

Mehmet MÜFiT böige devletleri ha-

• 
___________ rekele ge<;erek bir-

birlerini uyarmaya 
ba~ladllar. Bu devletlerden her birisi ya PDK'ye ya da 
YNK'ye ~yallTlmn yapml~lardlr, anlk iki blok hallnde 
~areket etmektedirler, Irak-Türkiye blokuna ka~l, 
Iran-Suriye bloku. Ulusal bir kazanim ele gec;irildiAi 
vakit bu dört devlet ~ün halkma kafl~ birl~iliyor, 
ama, kazaOlmlar ~Ioz Ci ban olunca bu sefer istikrar
slzhgl ve karga~1tAI derinl~tirmek dogrultusunda ie;: 
sava~i kl~klrtlP beslemektedirler. Her zamao olduAu 
gibi olao KOrt halkloa ve onun ulusal kurtulu~ davasl
na oluyor. Peki, kim bu olanaAi bu dü~man devletle
re veriyor? 

Kimler i~ e;:atl~malann zemioinin olu~masma flrsal 
saAltyorlar? PDk ve YNK önderlikleri bu durumun so
rumlulan degiller mir 0 halde neden, ne adma dev
rimci el~tiri1erin yapilmasl g~i~tirilmeye e;:all~lllyor? 
GOney'de bu son geli~meler bekleniliyordu, ancak 0 
kadaTiOI bile göremeyenler, iki hakim gücOn durumu
nu "'bir ~öplükte iki horoz ötmez" halk deyi~ine ben
zeterek, PDK'nin hakimiyetini olumlayarak YNK'nin 
silahla geri dönmesinin -ba~TI ~n5i"nm olmadlAI 
tespilini yaptllar ve PDK'den yana bir beklenti ie;:ine 
gircliler. Böylece umutsuzlugun hayalleri bir ay gec;:
meden YlkJ1ml~lr. He~n önce, Slnlfsal ve siyasal 
yapIslndan dolaYI PDK, eie gec;:irdigi üstünlOgü i~ 00-
rt~m saAlanmasl ve YNK ba~ta olmak ilzere diger si
yasi partilerle birlikte ulusal birlik ruhu i~inde yeni se
~imlere kadar bir hükümel olu~turma dogruhusunda 
kuJlanamazdl. YNK ise, eski konuma gelmek. kmlml~ 
maneviyallnl düzeltmek is:in silahla geri dönecekti. 
Nitekim öyle de oldui POK apar-topar bir hükümet 
kurdu, YNK ise sava~la ger! dönerek durmunu düzelt
ti. 

Bundan soora oe olacak? ie;: ve dl~ desteklerinc\en 
dolaYI aralannda güe;: dengesi bululkln bu iki pani ye
ni bir konsensus yaratarak is: barl~i gen;ekl~tirebilir
ler mir Güney'in sorunlanna demokratik ~özürnleri el 
birligiyle bulabilirler mir Ancak; Güney'in kendirte 
özgü k~ullaTlndan, j~ioe ginlen ili~kilerinden dolaYl 
klsa dönemde bir istikrar ve ban~ gözükmUyor. Sö
mürgeci devletlerbuna jzin venneyeceklerclir. (ünkü 
PDK ve YNK, onlara bu zernini yaratml~lardlr. 

Istikrarslz1tAm esas mimarlafl olarak sözü edileni i
ki güe;: ise, gerekJi kabiliyet ve yaplya sahip deäiller
dir. Bah devletleri, özellikle ABO, iki kesimi bir araya 
getirmeye ~ah~cak, ama bu insiyatifi her an I:qa ~I
karabilecek bir Türkiye, Irak, Suriye ve iran faktörü 
vardlr. DolaYislyla pek öyle iyimser olunamaz. Ne 
var ki, devrimci altematif güe;:ler onaya S:lkmadlAI sü
rece Kürtlerin, YNK ve PDK'nin bir araya gelmelerini 
beklemek ve islemek dl~lnda maalesef ba~ka bir~
nekleri de yoktur. 

Güney'e iIi~kin yaptlan el~tiriler ka~lsmda bir ta
kim yolda~lar, neyin izah edilmeye ~alt~lldlgma ve 
neyin söylenilmeye özen gösterildigine, dikkatlerin 
nereye e;:ekilmek istendigioe fazla bakmakslzln tepki
sei yakla~lmlarda bulundular. Oysa yeni gell~meler 
yeni degerlendirmeleri gerekliriyor. Tepkilerde bir ta
klm yararll yanlar var elbette, ama biraz da Marksist 
perspektifin kaybedilmesinden, prograrnsal ilke ve 
prensiplerin bir anltk da olsa ·unutulmaslndan" kay
naklandlgl söylenebilir. Tartl~ma konusu olan iki sü
neyli gOCü degerlendinne sorunu, Kuzey'de PKK'nin 
hakirniyetindeo beri geli~tirilen itiraz ve el~liri1erde, 
savuoulan prensiplerde kararh ve samimi olunl P 
olunmadlglOin göstergesi durumuna yükselmi~ir. 

Ister POK Dlsun, ister YNK olsun, iki partiden biri
sinin tek ba~lna hakimiyetini isteyen, ya da olumla
yan anlaYI~lann, kuzey'de PKK'nin zaaflanna ka~1 
samimi olduklanOi sOylemek zordur. Kuzey ie;:in clog
ru olal.1 Güney i~in de dogruduri tek paninin hakimi
yeti, a~lktir ki, demokratik gelenegi olmayan Kürtler
de e;:lplak diktatörlüklür. Ve Kürdistan'ln tarihsel, 505-
yal, siyasal yaplslndan dolaYltek partinin ulusal birli
gi gere;:ekl~linnesi, demokrasiyi tesis etmesi zalen 
mümkün degildir. Ulusal kurtulu~ hareketinin uzun 
tarihi bunu yeterince kanltlaml~tir. Eäer tek partinin 
hakimiyetiyle Kürt halkl ve u!usal kurtulu~ hareketi 
selameti bulacaksa, 0 taktirde neden dü~üncede ve 
siyasette \08ukuluk savunulmaktadlr? ~yet doWu
dan bir dava ugruna mücadele ediliyorsa nastl oluyor 
da ~ifte standart uygulaOlyor? POK'nin YNK'ye ya da 
YNK'nin POK'ye üstünlügWhakimiyeti u!usal kurtu
lu~ hareketinin ve halkm hangi sorununa e;:özüm geti
rebilir, hangi devrimci adlmlann atdmasma yol ae;:a
bihr? ulusal kurtulu~ hareketi, engellerinden ve han
dikaplarmdan kurtulacak ffil, bu yolla? 

Her iki gücün slOIfsal ve siyasal yaplstndan hare
ketle onlar araslnda taraf tutulamaz. PDK oe ise 
YNK'deodur. ~yet mUmkünse ikisiylede ulusakl es
piri i~inde ili~kiler olur, yok bu olanakh degilse bu, 
birisi digerine tercih edilemez. Zalen g~mi~teki ha
talar tekrariaOip POK ya da YNK'dan yana ta"ir belir
lenemez. Öncelikle, bu iki gü~ Marksist baälmslz1tk
S:l hareket ve ulusal kurtulu~ hareketi i~in neyi ifade 
ediyorlar? Bir kere bu, net bir ~kilcle belirlenmelidir, 
sonra ona göre ne dogruysa 0 yapJ1malidlr. Ancak, 
her halükarda ili~kiler yeni bir bie;:im alacaktlr-bu güs:
lerle. POK ve YNK'nin siyasi önderliklerinin bittigini 
söylememizdeki kaSit ~uduri 

I) SIOifsal bil~nleri baktmandan ciddi bir ba~ka
la~ma ya~dlklafl i~in, halk~l, devrimci barutlanOi tü
ketmi~lerdir. Nitekim bu yüzden, 5 senelik sürec;:te 
halkl, sorunlann ~özUmü i~in seferber edemediler ve 
gittik~e ondan koptular. 

2) Ortaya ~lkan tarihsel flrsatlan d~erlendirebile
cek kabiliyet ve yetenegi gösteremediler. Ulusal kur
tulu~ davasma daha fazla verebilecekleri bif}eyleri 
kalmaml~llr. Bu anlamda bu iki önc\erlik bilmi~ diyo
ruz, yoksa varllklan a~lslndan deSil tabi. 

Onlar, yen; alternatif güe;:ler ~lkincaya kadar mev
cut konumlaflOi sürdüreceklerclir ve bu uzun bir za
man alacalctlr. POK ve YNK. en fazla ulusal birer öge 
olarak varhklannl sürclüreceklerclir. 
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/ AFGANiSTAN/Bo··lge ve Taliban iktidan DOSYASI 
iran'. klskat;tan kurtarmak ie;in ~özüm yollan 
bulmaya iten Afganistan'daki bu son durum, 
Türkiye'yi de endi~eye it~i§tir. :aliban. 
iktidannr" «;ee;enistan'da Ilan e~llen §enatla yakm 
döneme denk dü§mesi, radikal Islam'm 
güe;lenmesine katk.da da bulunabilir. Türkiye'de 
de bu cereyanm etkisinin görülmesi olaslhga 
yüksektir. 

Hayn ARGAN 

A 
fganislun biT S..'lva§ yazglsl
nn bogulmu~ gidiyor. Ara
hk 1979 Sovyet i~gali ve 

1996 yem bir gücün, Taliban'lIl ik
tidan. KoJay degil; 17 YII. Afga
nlslM halklan sürekli yüzylla cvri
\en bir sÜfeCi sav~ ko~ul1annda 
Y~I . 

Talibanlar'm ilaidan eie g~ir· 
melen, Afgan halklanmn bu kötil 
yazglSlna bir son mu verdi? 
Durum hi~ de öylc gözilkmüyor. 
Bunu anJamak itrin Afganislun'm 
yakm tarihine ve iI;:inde bulundugu 
~imdiki duruma klsa bir göz a!mak 
yetiyor: 

BugOn, ~ogu Taüban hareke.ti
nin !>3.fmda yer alan ve Afganls
tan'da Y%<1yan halklann cn bUyU
gü olan P~laßlar, bölgenin olantik 
h'llklanndandlr. 8, 15 \'e 16. yüz
Ylllarda Dogu Hindistan 'I egemcn
likleri allma alabilecek kadar gU~
lüydüler. Ne ki Hindistan 'I . ~ö
mürgele~tirmeye ba~layan Inglhz
lcr, daghk ülke Afganis!an'l da 
egemenlikleri aluna alarak Gnrhk 
Rusya'smm bögriine kadar sokul
dular, 

Bunmnun dibine kadar sokulan 
ingilizler'in bu !ehlikeh böIgeden 
uzakl~Hnlmasl hesaplan i~inde 
olan Garhk Rusya'smm, 1878 YI
hnda Afganh bey ve oymaklann 
Ingiliz sömÜf!!eciligine ka!"ll ~
la!tJklan sav3f!. deslek vermeslyle 
Jngilizler, 1830'de Afganistan'l 
tcrk cUiler, Ve bugUnkii Paki~tan
Afganistun silun da 0 YJllarda, Af
gllnistrul-Hilldistan smm olarak ~i
zildi. ingilizler'in \izdigi bu Silur, 
t>a~!u ve Beluei haikiarull da par-
plach. _ . 

Ortada Afganislan dlye blr ger
~klik varch, ama ingilizler'in göl
gesi Afganistan üzenndelltiimUyle 
kalknu~ degildi. 191O'!u YIllarda 
yeniden b~ gösteren Ingiliz.A[· 
gan unl~mazhgl yine sava~a dö
nü~tU. Rusya'da ge~ekle~en 17 
Ekim Devrimi'nin verrligi gU~le 

de Kral EmanuJlah 29 ~u~"t 1919 
giinü OOgmlslZhk ilan eui. Beyaz 
gü~ler taraflndlln ku~atillllak iste
nen gen~ Sovyetler, Afganislan'l 
tanlyan ilk ülke oldu. Lenin, Afga
niSlun Krah'nagönderdigi 27 Mar1 
1919 tarihli mesajmda ona bUyük 
deger bir;iyordu: "Serpilip ~Ilan 
Afganistan, ~imdi dünyadaki biri· 
eik baglOlslz Müslüman devlcltir. 
Ve kader Afgllll halkllla, ~u bUyiik 
tarihse! görevi vemlii1ir: TUrn ez.i
len Müsltiman halklan ~evresine 

i~te Afgan 
~. gen;;egl 

"Dehkaniler" ve "Ku~iler" 
dentlen iki toplumsal kesim, 
ülke y~amma damgaslIlI 
vunnaktadlf. Dehk.aniler • 
topraga yer1e~ikler· soylu 
ailelerin egemenligi ne, 
deniyle merkezi iktidarlann 
etki alanl dl~mdadlflar, 
Ku~iler -gt)r;cbelcr· ise kendi 
i~lerjnde Ona Asya 
halklaruun geleneklerinde 
olan boy ve oymaldar bir;i· 
minde bir örgütlenmcye 
sahiptir1er. 8u oymaklann 
her biri de b~k aileyi 
i~eren "henere bölünmekte
dir, Afganistan gers:egi; 
lopra!< llgalan, boy hanlan, 
oymak beyleri gibi bir 
yapllanmayla slllIrlt de#iI , 
Gözül.memi~ bir ulusaJ 
a.zmltklar SONnu da var. 
NUfusun yUzde 4O'ml Pa§lu, 
lar, yüzde 25';ni Taciklcr, 
yüzde 15 '.ini Bcluciler, yi.lzde 
S'in; ise Özbcklcr olu~lUruy· 
or. Aynca, bu ulusal aynhk· 
lam göre biT ayn~ma ve 
yapllanma gers:egi de var, 
Bitt; mi? HaYlr. Bu aynhklan 
bir kofede loplayan, Afgan 
halklanru a)'m ~al1 "lImda 
örgülleyen Islam gers:cgi I/ar: 
Dergahlar, ~eyhler, mollalar, 
imamlar. Afgan haLklanmn 
bu ya§arnl nedeniyledir ki, 
Afganistan 'da ik.tidar olmak 
ve iklidan devirmek olayt, 
b~kenl Kabil ile 511urh 
kalmt§llf, Devlel; yasa ve ku· 
mmlanyla bireye ula~· 
maml§: loprak agalannm, 
boy hanlanmn, oymak beY· 
lerinin, ~eyh ve mollalann Cl· 
ki alanlanndan i~eri gireme, 
mi§lir, Sovyel i~gllli ve ardm· 
dan gelen savA~ He Afgan 
ger~egini kavrayamaml~ bu 
anlaYI~lar ve ollun tepo.:den 
inme kurumu, tümden tasfiye 
edilmi§lir. 

--

10planlak ve onlan özglltlOk ve ba
glmslwk yoluna YÖlllendirmek," 

Bu yJllarda Sovyetler'in desle, 
gi ynhuzca kuru bir mcsajdan olu~
muyordu. Sovyetler ekonOnlJk 
olarak tarihin en zor dönemini Yll· 
~chgl Ylllarda, Afgwlistan'a 1921-
1924 Ylilan arasmda, ydda 500 bin 
dolarhk yardlmda bulundu. Bu la, 
rihlen b~layarak Afganislan'm 
ekonomik ili~kilerinde Sovyetler 
Birligi'nin aglfhkll bir yeri oldu. 
Hatta. 1970-1980'Ii yillard.a bu ct
klnlik daha da artlt, Omegm 1967-
68 yillannda Afganistan dJ~ satl
mmda yüule 33,2, dl~ allllllnda isc 
yilzde 48, I gibi bir paya sahip bu· 
lunan Sovyetler Birligi, 1989 YI
hnda dl~ saummda yOuie 55.5, dl§ 
ahmmda ise yUzc!e 72,6 gibi bir 
dilzeyi yakaladl. 

Sovyetler Birligi ile yetmi~ YII-

hk bir SÜfe/ite bu denli yakm m~ki 
i~inde bulunM, hatta Brejne.v d~
nemindc sosyalisl bloka dahll ed,
len Afganistan'dn, bugün katJ fc
odal bir yapm tar.lllUn egemen 01-
masl, labii ki Sovyetler Birligi'nin 
pragmalisl polilikalannl sorgula· 
maYl zorunlu klhyor. Amn konu
muz bu degil. 

Afganislaß'rn y~ya geldigi ve 
Y%aInakta oldllgu 5iYII$i istikrar
slzllk, aglf feodal Uretim ilkeleri 
üzerine otW1lllmaya ~ah~llan ay· 
dm-asker deI/let )'aplsmm askeri 
manukla Ylgmlan yönetmck anla
yl~mdan kaynak.lunlyor. Devrimin 
i~ edilmesi mantlgl sonucu, Af· 
ganislaß son 25 yilhk sürer;te göv. 
desi üzerinde kendi nesnel gers:ck· 
ligine ail olmayan ~Iarla yap· 
maya zorlandJ. 

ZaYlf olan sanayil~me, al! ya· 
pldaki eski ·feodal- tirelim ili~ki1e· 
rinin egemeluigini klmlaclJ. Ou
rum böyle olunca da her yeni ay· 
dm-asker il..1.idan, alt yapl ve siya
si örgütlcnmelere göre daha yava~ 
degi~ime ugrama özelligine sahip 
sosyal y~am tarzl i~inde, bogul· 
maktan kunulamadl. 

1973 Ylhnda Prens Oavut'un 
Kral Zullar ~ah 'I devirerek ilun et· 
ligi cumhuriyetin ardmdan, onu 
1978 Nisan'!nda Nuh Muhammet 
Toraki'nin askeri darbesi izledi. 
Toraki'nin de Eylü1 1979'da yar
dlmclSI olan Amin tarafmdan öl
dürülmesi ile b~gösteren siyasi is, 
tikrarslzhgl kendisi i~in tehlike gö
ren Sovyetler Birligi'nin, U~ ay 
sonn! Amin'i iklidardan uzakla~lI' 
rarak Babral Karmlll'l iktidara ge· 
tinnesi, Afganistun'da bugUnc ka
dar gelen süreci de ba§lalml~ oldu, 
Ama BabraJ Kannal da Sovyet· 
ler'in istemi sonucunda bir saray 
darbesi ile 1987 yJlmda iktidardan 
uzaklaljllnldl ve bu sefer de Or, 
Necubullah döoemi oo~lad!. 

BÜliin bu iktidarlar, bir öncekl
nin yazglsmdun kendininkini fark· 
hl%tmnak i~in politikalar olu~tur· 
mak, bunu i~levle~timlek yerine, 
askeri önlemlere yöneldi, Bir ser· 
maye birikimi dönemi ya~alllaml~ 
Afganislan 'a verilen SOl/yet kredi· 
leri ile sosyal yaplsmm degiFCgi 
beklenemezdi. Sovyet kredilerinin 
özgünlUgü bit yana, -bu krediler 
aglf sanayii geli~lirmek w,naclyla 
verilirlerdi- verilen kredller bu 
amacm/özgilnlUgUn dl~mda alt ya· 
PI, ordu ve devlel bUrokrasisinin 
gereksinimleri v!': askeri giderleri 
i~in kul1anlldl, Ulke ayd,U1.lanm~ 
da devletin güeU ile halka mileeegl 
inanclyla yönlerini darbeIere dÖn· 
meieri, Afganistan'm sosyal ger· 
/ieginin oldugu gibi korunmasml 
saglach, . 

Taliban'l iktidara 
ta~lyan ko~ullar 

Taliban hareketinin bütün siya-

saI g~mi~i iki ür; YII gibi kl~a bir 
zamana dayamyor; söylcnen, bu. 
Daha öncesi 0lS3 bile r;ok c5kilere 
uzunmadlgl biliniyor, Bu dercce 
kisa bir :roman !iilrecinde bir örgü
tii iktidara ~Iyan 0 örgülün politi
katan ve askeri baijnnlan mldlr, 
yoksa ko~ul1ar nll? Bu iki olgu her 
ne kadar birbirine bagh olsa da. 
bafmYI saglayan k~ullar Uzerin· 
de durmak bUl'llda daha önemli, 

On yLl SÜfen i~gaJ ko~u1Jannda 
ard arda sahneye ~Ikan Afganl! 61"
gUtJer söylem, stmleji vc taktikler
ni Islam gibi onak bir ideolojik ze· 
min Uzerine kurmalunna klll1m, bu 
zor dönemde istikrarll anti.i~galei 
bir direni~ cephcsi olu~turmayt ba
~adllar. Kcndi i~indc kamp
I~malan, bölOnmeleri ...-c /i:III~ma
lan y~adllar. 

Böyle olm~1 ka~m!lmazdl, 

~ünkü sa\'~ ko~u1Jannda safdl~1 
kalmamak., siyasal iktidarda söz 
sahibi olmak i~in 10prak agalan
OIn, boy hanlannm, oymak beyle
rinin, ~yh ve mollalann bu sUre~ 
te yaphklan bir ikudur sava~lydl, 
Emperyalist Ulke1erde ve böige ~~
rici dev1t:tlcrinde kendi dCl;!ck~lsl
ni de bulmaya ~ah~ bu kesim, 
saV~I, gücünü ve etkisini artlrmak 
i~in kullarur oldular ve ~iyasi bir 
yozl%ma sürecine girdiler. Sav~, 

bunlar irin, bir g~im urnCl halme 
geldi: sava~ agalan oluverdiler, 

Bu ko~ullarda siyusul uzla§ma 
zemini giderek ulYllladl. YIllar 
sonra kO'jullan dagan iktidan pay
laljma konusunda kimse iste~li 
davranmadl; ner biri tek ~lIla Ik
tidara konmak i,tedi. Sosyal yapl' 
SI nedeniyle zaten sav~ agallgma 
elveri~li olan Afganistan'da belirli 
bir yer de edinmi~ olan bu si~te~l, 
giderek yayglllla~maya Afgams
lan'l kü~lIk pnr\alara bölmcye 
b~ladl ve bunun sonu geJmez bir 
i~ suv%3 )'01 u~acagl cndi~esi YI
gmlarda yer eui. 7..alen sava§tan 
blktm~, yargun yoksul emek~i YI' 
gllliann loprak ve sav~ agalanmn 
inisiyatifinden kurtulmak, \oluk· 
lanmak istemelerinden dalm dogal 
ne olabilirdi ki. 

Ülkenin fiilen alll I'anraya 00-
liindügU, iktidanll güeU \"e etkisi· 
nin baijkent Kabil'de bile hi.'>Sedil
medigi. gelecegin yerinde koyu bir 
karanhk ve belirsizli~in olurrlugu 
Afganistan'da "barl ~", "karrle~

lik", ve"trun ~riat " ~ iarlan ile sah· 
neye flrlayan, Ustelik digerleri gibi 
lIzun sav~ ydJannda YJpranmllml~ 
taze bir gü~ Olllll Taliban hareketi· 
nin gü~lenmesi i~in bu ko~ullar, 
fazlaslyla olanak sunmaktaydl. 

Ama Taliban'a olanak sunan 
yalmzca bu i~ ko~ullar degi!. Böl· 
gede ortaya rlkan yeni gü~ ili~kile
ri -Sovyetler Birligi'nin dagllmilSl, 
Ona Asyn faktöril vb- ABD, Pa· 
kistan, Arabistan gibi ülkclerin 
böigesei hesaplarnll koyuln~tlrdl: 
bunlar Taliban gibi bir Imrekele 
gereksinilll duydul"t ve onu bul· 
dular. 

Bölgedeki dengeler· 
hesaplar 

Talibanlar'm iktidan eie g~ir. 
meieri bölgen;n bavaslm bir anda 
degi~lirdi. Ashnda tek b~ma Af
ganistan'lll kendisi sözkonuSli 01-
saydl, belki böyle bir böige degcr. 
lendinnesi yapmaya bilc gerck 
kalmayabilirrli. Günkil radikal I~
lami gruplann bu Ulkede Ylllarca 
sürdürdükleri bir i~ sav~ vardl, 
Bu i~ sav~ sürecinde iklidann bi
rinden digerine g~i~ ola~an say,
labilecek bir geli~meydi. Fakat Ta
liban hareketinin özgUnlii~ü, Ge
~nistan'dan sonra, ~riat havasml 
tamamlamaslyla, bölgede olu~ 
hassas dengelerdir, Bli k~ullar ne· 
deniyle Taliban iktidan bölgeyi bir 
~ok a~ldan etkileye~k Önemdedir. 

Taliban harcketi, Pakistan'm 
kucag.,nda lIIlla kmerika'mn nin
nisi ve mamasi ile bUyUdü, Afga· 
nislan 'I Taliban hareketinin lek ba
~ma ya da TaliOOn aglrhkh bir ikti
darla eline g~imlOi, Amerika'mn 
Orta Asya plamm uygulamasl i~in 
önemli merlcez bir ü~Üll dognl3S1 
anlalllma gclecektir, Yo~un bir i~ 
sav~ ortammdayken, ABO'nin 

Taliban iktidanlll tMuIlaSI bu ko-
nuda aeele,i oldugunu gösteriyor. 
Heyecrulh: ~ünkU Amerika, Ona 
Asya bölgcsine ilk kez bu kadar 
yak.1n olmll~ olm:ak. 

Yakm Dogll ve Onn Asya söz
koml~u oldugunda, Amerika'nm 
k~lsmda hep bir Iran faktöril 01-
mu§tur. Taliban ile ABO, lran'a : 
dolaY\Slyla Almanya '}n- ~I lki 
a~ldan üMünlük Sllglaml~tIT. Birin
eisi: jran'lI\ doguya a/illan kapllan, 
PakiSlan'dM SOHr.! AfganiSlan'a 
da kapaulml~lIr.lkincisi: Iran radi
kal islaml11 köleslvdi. Ve ABO'nin 
ba~ma bir ~k i~·ar;ml~ll. Taliban 
hnrekeli ile iran bu özelligini 
önemli öl~üde )'itirecektir, Gilnkü 
dünya '-I1üs!ümnnlllrl'OI11 bilyUk 
r;ogunlugu SUnni'dir. $ii Iran, radi
kal islami aklmlar i~in zorunluluk· 
tan ka)nak.lanan bir ~vunuydu. 
$imdi ise bu IlklmJar ir;in ~enis
tan ve AfganiSlan gibl yeni ilharn 
kaynaklan dogmu~tur. ßu sürecin 
Iran ar;lsmdan sonu, ynhnzla~ma
dIr. Amerika radikal Islam'l kendi 
konlrolUne alabilme olana~ma ka· 
vu~mu~lUr, 

Talibanlann iklidan He böige 
devletleri i\inde Pakistan öne ~Ik, 
mlytlr. Taliban iktidanndan önce 
Hindistan ve aynl zlUnancb Pakis
lan. iran dogalgazl ve petrolUne 

mahkum olmu~ durumdaydllar. 
Taliban iktidalllun h,\~anya u1ali' 
masl dUOlmunda Pakist,lII, yalmz· 
ca kendini lr.ln'm rnahkumiyetin. 
den kurtanl11.'j olmakl:l kalmaya
cak: HindiSlan'1 da kunarml~ ola
cakur. Türkmenistan dogaJgaz ve 
petrolii Afglmi~tan Uurinden boru 
hatJanyla bu ülkclc:rc hatta Hml 
Okvan\l.';.u'n:l kadar t~Ulabilecek· 
!ir. 'Türkmen petrol ...-e dogalgazl' 
nlO Hint Okyanu~u'na ta~mmru.1 
i\in ikisinin loplam 7,5 milyon do-
lara mal olaeak boru hlltlan proje
leri daha ~imdidell tanl~lhr oldu. 
Tabii ki iran hölgcde Türkmenis
tan do~algall ve petroIUnii ra~ip 
haie getimlem.:k i~in Pakistan Ile 
,m!:l.'jmak zorunlulugu duyacakur. 

iran'm yeni ~orunlan bu kadar
la kalOlllyacak; hlr Sünni baskl'il 
ile de baijb"J~ kalacakllr. Afganis
tan'da nUfusun YÜ/de lS'ini $iiler 
ol~turuyor. 19. yllzYllda Hazar 
~iileri ile Sünni1er arolMnda ya.;;a
nan i~ ~atl~mnlarm iLlen ise halll 
silimni§ degil. Afganimm'daki ~a· 
va.;; boyunca bu Ulkedeki ~ii!er 
Tahran 'dan- büyilk destek I/e hima
ye gördUlcr. Sünni ürgüller de Pli
kistan'dan deslek buldular. Bu du
rum, siya.~i tercihin sonucu degi~ 
yalmzea: iki mC/hcp amsmdakl 
ka~lltkh duyulan güven\illigin de 
bir sonucuydu. Son aylarda Pakis· 
tan'da meydana gelen $ii-Silnni 
~al!~lllaian böigesei bir sorun hali
ne gelebilir, ßöyle bir duru~?a 
oklann yönelecegi ycr belhd,r: 
lran. Amerika'mn plalll da bu, 

Tahran yötH.>timi, bu oiasl durtl· 
mUli aYl.f{hndadlr, Talib,lIIlar'm ik· 
tidan eIe ge~irdikJerinin ikinei gil· 
nü Tahran yönetimi, 'Iran News' 
gazetesinde tepkilerini onaya koy
du. Yazmm bir ycrinde Iran'rn Af
ganistan'da "hayati bir ~Jkanmn 
olmadlgl" belirtilse de Tahmn 
mollalannll1 ir;lerinin dl~lanndan 
faridl kon~!ugu daha yazmll1 oo~· 
Ilgmdan anl~lhyor: "Hikaye sonn 
ermedi." Demek hikayeyi \on:1 er
direcek ba~ka hesaplar VM. "ßu ül
kede elkimiz olsa da olur, olmru.a 
da. Bilim i~in önemli olan ~Imrla
nmlZIl1 glivenli~idir" deniyor. 
Amn iran'll1 tchlikenin aYlrdll1da 
oldugu anl~lhyor: ''Taliban'lO di· 
ger özelliklerinin yanl Slra, geriei 
vc irticai özelJiklerini de gözönUne 
allrsak, böyle bir durumu kabul et· 
mek ve bll durumun devam elmesi 
~ok zar hann imkunslullr. c;t.inkU 
Afganistwl tecrUbesi. diger gil~leri 
dl~lamllya ~ah~all, dl~a baglmh bir 
glicün iktidal'da klilmasmm müm
kün olmU(hgml gö:.tenni~tir." (Ak
taran; Hilrriyct gUl.etesi 
30.9.1996.) Iran. SlkJ~lmlun ~em
beri kirmalUn ara}I~1 i,indedir. 

Türki:ve-iran-Rusya 
yakmtll!jmaslolasllIgl 

((özüm yollan bulmaya iten Afga. 
nistan'daki bu son durum, TUrki· 
ye'yi de endi~eye itmi~tir. iran'm 
durumu a~lkken, TUrkiye'ninki bio 
raz daha ~elreli llidir, 

Türkiye ir;in SONllun bir yam, 
Ge~enislan ve Afganislaß'da kuru· 
lan ~riatel iktidarlann ve Pakis
tan'da pailak veren ~ii-SUnni ((a
lI~masmm Türki eumhuriyetlere 
etkilerinin ne olacagJdlr. GünkU bir 
Iusml RuSyll smlflan i~inde olmak 
Uzere bölgede 50 milyon Müslü
man y~a111aktadu. TacikiSlan dl· 
§mda Türki eumhuriyetlerde silah
h ~riat~1 bir muhalefet yok. Ama 
buralarda ~rial~1 aklmlarlO gicle· 
rek gü~ kazanmakta olduklan da 
bir gc~ek. C;e~en istan ve ardlOdan 
da Talibanlar'm iktidan ele,g~ir· 
meleriyle bir anda degi~n böIge
nin havasl, bu iilkeleri ve oralarda
ki ~al\1 akimlan nll$ll eOOler? , 

Türk.iye Ona Asya Ulkelen 
llzerinde önemli hesaplan blilunan 
bir iilke. Türki cumhllriyetlerde, 
TOrk ulusalclh~mm ardmdan ge
Ien il;lamclhgm yerle~mesi i~ in sa· 
va§1111 veriyorrlu. Buralarda soy 
baglanrun olmasl nedeniyle kendi· 
sini anahtar Ulke olarak. görilyordu. 
Eger ~riat~1 Islamel1Jk bölgede 
geli~irse anahtar olma gibi bir rolü 
de kalmayacak, 

Ama sorunun diger yanl da 
Türkiye i~in tehlikeli: 

Bölgede Sünni !slami akJmlar 
gU~ kazandllar. Bunlar ABO'nin 
böige politikasmda mihenk ta§1 
önemindedir. Türkiye'de Refah 
l'anisi'nin iklidara gelmesine ye~H 
1~lk yakmasmlO ncdenlerinden biri 
de zalen buna dayanlyordu. Tam 
da bu suada Refah'rn bazJ "yara
mazhklanna" göz yumarak onu bi· 
r.u: daha deslekler gözükme IIIIU· 
mu sergileoebilinir mi? Bu, TC 
devLetinin cndi~i, TUrkiye'de de 
~riat~1 akiml11nn gü~lenlllesi ola· 
slhgl var, Demirel Afganislnn 'daki 
olaylann daha ilk gününde "Iaikli· 
lHn ktymetini bilin" diyerek Tali
ban'm ~ahsll1da ~eriat~tlara ta~ alt!. 

Türkiye'nin böige afJlslOdan 
tek ba§ma yapabilecegi bir ~y 
yok. Gücü buna yetmez, Ayru so
runla kar!jl ka~IYll. bulunun ülke
lerle birlikte 0lm3 ve ortak hareket 
etme tu!umu ir;ine ginnesi gibi bir 
zorunlulukla kat§1 ~Iya, 

iran'lII durumunu anlatml~uk.. 
Gözünü böige U1kelerinin Uzerin· 
den nymnayan Rusya da bu geli§
melerrlen mhnlslzhk duyuyor. GU· 
ney'e önem vcnnek C;arllk Rusya
sl'nd.1n hanesine gelen bir dl ~ poli
tikadlf. Rusya Amerika'nm Pakis
IlIn't da apmk iyice klYlsma so
kuJ111U~ olmuslOdan ve Orta As· 
yn'daki etki!;ini klracaglOdan tedir· 
gindir, C;~enisla.n olaymda da ya· 
~andlgl gibi ~riat~lhk Rusya i~in 
i~inden ~Ikllmaz bir b~belasldtr, 
Eger olay henill. fazla etkili degil
ken önlemler almazsa, BOT (Bil· 
yUK. Devletler Toplulugu) tehlike
ye girebilir. 

Ama burada Rusya 'nm Türki· 
ye I/e iran'll gereksinimi oldugun· 
dan ~ok, Türklye ve lran'm Rus
ya'ya gereksinimleri v:mIlf. Rus
ya, Türkiye ve Ir.m'1l1 aleyhine dö
nen geli~meleri kiracak bir dalga. 
klran konumundadlr. Talibanl a es· 
en ~rial~1 dalganm Ona Asya üI
kelerine yönelen etkisinin kmlma
SI OOtlh MUslüman ülkeleri de bu 
beladan konllnu~ olacakl1r. Rusya 
önemli bir gü~ konumundadlr. 

Rusya'nm yapacaklan bel1idir. 
ilki ge~tigimiz gUnlerde Kazakis· 
tan'm ~kenti Alma Ata'da yapll
dl: Rusya, böige ülkeleri Tacikis
\an, Özbekislun, Ktrglzistan, Ka
zakistan devlel b~kanlan ile bir 
araya gelerek Talibanlar'a bir u!ti: 
maton verdiler; "eger kuzeydeki 
gü((lere yönelirsen müdahale ede
riz:' Rusya'mn yeniden Afganis
lan'a girecegi OIUSlhk dahilinde 
degildir. Ama bölgede slkl öntem
ler alacagl ·Tacikistun'da oldugu 
gibi Slmrlara asker Ylgma gibi- ke
sindj.r. 

Rusya, iran ve TUrkiye'nin bir
likte harekel edebilecekleri diger 
bir nokta isc Afgunislan' da eski ik
tidar yanhlanm desleklemek ve ik
tidara getinnek, Bu da olmazsa Ta
libanlar'm dcvrik gU~lerle iktidan 
paylllljmasl i((in fJok yönlU baskt 
uygulamak. 

Bütün bunlar, Amerika ile bir 
~al1§ma saYllacaktlr. Ama Ameri· 
ka llasll bir tavlr koyacak: ·bunu 
ileriki günlerde görecegiz. 

Sonu~: 

Taliban hareketi geriei bir hare
kel. Tek ~lI1a bir ~y degil, ama 
Ge-;enistan'da ilan ed.ilen ~riatla 
yakm döneme denk dU~mesi, radi
kallslam'll1 gU~lenmesine katluda 
bulunabilir, 

Türk.iye'de de bu cereyanm et
kisinin görilhnesi Olasll!gl yliksek. 
tir. KürdiSlan 'da ise ulusal bilincin 
taze ve diri olu~u, bu gerici cereya
na kal1J bir set nitel igindedir, 

Geri kalml§ böIge halklanrun 
mczhep r;al!~malan tuzagma dU~
meleri 3C1 sonu~lara yol a~ar. Bun· 
dan karh /ilkacak olan ise emper· 
yalizmdir, Afg:lflisl3n '10 sav~ " 
yazglSI ise uzun yillnr sUrecege 
benziyor. 

Kabi I izlen i m leri 
Jonathan STEELE 

Fml Bary, Toyoto marka cipin arkasm
da. elinde siyab yaydanhk, ABD mall 

askeri malzeme kUlUsunun iizerinde OIUT' 
mu~. Oiger U~ adam daha yanmda: sakall,l, 
eskimi~ kahverengi yüzlerle seyahat edl-
yorum. . .. 

Fazll ~imd i 35 Y3ljmda: türn gen~hgml 
"mUcahil" olarnk g~irmi§. Sovyetler'in 
ülkes;n; i~galine kar!jl direnmi§. Fakal.dön 
YII önce mUcahit liderler iktidara geJdlkle
ri zuman "islamdan vazg~tiler." Hayal kt
nkhglna, ~gllandlgma ve milcadeleye 
dömnekten ~ka ~are kalmac:hgma inlllldl' 
glm söylUyor Fm!. Ark~lan bilgece 
~Ianyla onayhyorlar. 

Konu~urken baijmdaki Rus uskerlerin
den kalma ~apkanm kulakltkJan oynuyor, 
GUlerek "tUrOOmm arabanm i~inde" diyor. 
C;ok iyi bir komedi olabilirdi: bir barrlak 
~ay, elillde enfiye kutu~u ve ad.' acele~le 
eipin Uzerine yazilml~ kl, polanslyel rakIP
Ier görrlüklerinde Ulkelerini kunaran oydu 
diye hal1r1asmlar. 

Biz konU§urken havan topu atl§lanmn 
~alan daglarcia yankJ· 

bir felakete dönü~mil~tU, Kabil ü~ kal daha 
kÖlil, 

Roketler Bosna baijkentinin lernel tab· 
rip ediei unsurlanydl. Kabil aglT havan 
toplan, zaman zaman sav~ u~akIanmn 
bolllbardimunlan ile tahrlp edildi. TUm bi
nalar ~vre daglardan pkanlun topraklan 
yaplhm~ y~il briketlerle yap, lml~tl. Bu 
yapJlar kü~ük bir sarsml! ile dagllmaya ha· 
zlrdJ. Bomblilarla yeniden to:ro dönU~Uyor
du. Kuzey kesimi, ki bomOOlamalann d.I' 
~ll1da kurulmu~ ayakla duran bölümU, I~ 
gör;i1n toplanma merkezi halinde ve r;ok 
kalabahk. 

~hrin bu terkedilmi~ kesimlerioe ~i 
rerken Talibanlar kutsal !>3.v~lanhm dU§' 
manl olarak görrlükleri sorumsuz mUeahit 
liderleri temizleme adaletini ruhlannda 
hissed.iyorlar, Bi~ogu mahallesindeki din 
okullan medreselerde mUcahitlik egitimi 
almak i~in YllIanm harcadl. Bir gUn ülke· 
lerini bir b~ka ülkenin i~galinden degil de 
kendi kar!jltlan Müslilmanlar'dan temiz!e· 
yeceklerini umuyorlarch. 

KIVllcul11 Kandahar'daki otlU.lu y!llan
nlO sonunda bulunan yönetieilerden molla 
Örner Akhand ~akli. Diger islami liderler-

den farldt olarak ·ki onlar 
lanlYor. Kahil'i alan, ür; 
hafta i~risinde 200 millik 
alal1l ele g~jrcn Taliban 
mililunlannm ön cephe· 
sindeyiz. 

I"b la' n Rus i~galeilere k~1 sava· 

T a I an r I, _. ~l,Pakistan'mkuzeybatJ. 
merhametslzhgl, smdaki villaJanndan yö
yasaklamalar. ', ",., I[\etmi~rdj; {lmer Ak· 

Gittikleri her yerde Ta· 
libanlar,lslam'm bit ~e~i t 
versiyonu kudreti yerl~~· 
tinneye ~ah~ l yorlar, In· 
sanJar silah zoruyla carni
lerde loplanmaya zorlanl
yorlar. Kadmlann rah~. 
masl yasak.lanlyor, erkek· 
ler sakal bUllkmaya zorla
ruyor. Televizyon yasak· 
land!. Arabalardak.i müzlk 
kasetlerini sokaklara aup, 
t~larla p~ahyorlar. 

b""" k" d f kl hand, sav~1l1 i~inde sa· 
Ir once 10 en ar I .. n" Gö'''-'' k,y , , V~I yone I . u"u • 

degil , 0 baslt~e ftnal bell;' iki yll önce yeni bir 
sonu'.;. 8a~kentin do- !>3.V~ bildirgesi ya~ll1la-
• b""1 "dek" lek yarakgänUllümUeablllere 
gu 0 gestn I , /iagnda bulundu, Onlan 
kadm doktoru zlyaret Taliban acilyla OOlarwilrrll. 
ettim, Haien cesaret- "Ögrenciler" ya da "ara-
I b' d" kkamn üst yanlar" anlamllla gelen 
e Ir u • Talibanlar, gUneyden gel, 

katmdaki muayene- me kir delikanhlanydl. 0 
hanesini a~lk tutuyor. bölg~~admlarabirnevi 
"Bugün 1978'den da- ev kolesl olarak davram· 

Faztl Bary kendisine 
molla diyor. Kansl ve be~ 
Y3ljmda Ioz ~ocugu var. 
"<;ocugumun okuIa gi t
mesini iStemiyorum" di· 
yerek övünüyor, "Ku
ran'l[\ ona ihsaneuigi lüm 
haklan verece!!m, fakat 
daha fazlaslOl degil. Ka

ha kötü durumdaYlz" ~~t hi~ bir ordu sadece 
diyor ve sözlerini moral, yo.lda!jhk ve iman 
..:öyle sonluyor: d~.~~~eeslyl~ olu~m<l7 ' 
't • Boyuk soru, onlara e~l-
lIDaha fazla felaketm tim, lojistik ve petrol des. 
gelecegini bekliyo- tegini kimin verdigidir. 

11 Korkuyla Kabil'deki ev· 
ruz. lerinde oturan kür;ük bir 

dlO i~in gerekli 10m bilgiler Kuran'da var, 
erkekJer i~in tUm bilgilerin'oldugu gibi." 

Sovyetler'in kullandlgl silah arttklan, 
fi~kJer, uzun menzilli bornbalarl11 kahntl
lan yol kennrlannda yallyor, Cephaneler 
kadmlann bir j~te ~all~tlgmm göstergesiy
di, belli ki militanlar bunu bilmiyorlardJ. 
Her teneke kutunun Ozerine yapl~ltnlml~ 
bir kagJt pal'fiusmda paketJeyen kaduun 001 
ymhydl: kalile kontrolcüleri. Hepsi Rus 
kadm adlanydl, 

Eski ydlann görilmüsündeki aynnillara 
zoom yaptldl~mda sembolik mesajlar gör· 
mek mümkündü. OÜllya, birden fazla sU· 
per gilce sahip oldugu zaman herbiri mil· 
yonlarca dolarhk malzemeyi yoks.ul.kir!i 
Orta Asya ülkesine pompalacb. Blr ~~It 
eide etmc misyonu He davranlldl. Soguk 
sav~11l sonlannluslyla birlik.,te bir milyon 
Afgun'm ölUmUnü de görmezden gelerek 
geriye dönUldü, 

Eger Talibanlar'la hill::ümet yand~1 
mücahiileri aYln eunek gerekirse, farkm 
~ok az oldugu görülür, Silah ~ulIanmada 
TalibanJar'm daha ~ok moralli olduklan, 
silahl i/ilerinde hiselliklerini g6zlemleyebi
lirsiniz. "Silah yardJm eder fakat bizim gU· 
eümilz Kuran'dan geliyor" sözleri yollar
daki TÖponajlanmlzda sürekli duydugu
muz söylemdi , 

TaJibanlar diger mOcahit lidcrleri kil
~ük görilrler ve onlan "yol?un ~lk1111~" ol~. 
rak degerlendirirler. TaliOOnlar Islamlk 
protestanlarcbr, locil'i yazan Evangelisiler 
gibi ruh!>3.1 dilnyanm ve umutlann ki!Jlma· 
sma k~1 bi'iCY yapamayan ~Itlannl 
3lj8&1layan propaganda yaparltlf. Buna ina· 
rurlar da, Su sadece onlann birbirlerini kö
tu göstenneleri ile ilgili. degil. Ruslar'.a 
k~1 birlikte milcadele edlp kazanan bu h· 
der1er zaferrlen sonra biri digerine ka!"llt 
gü~ haline gelmi§ler, 

Talibanlar'm ~ogu g~n haftaya kadar 
Kabil'i hi~ görmemi~lerdi. ~hri görmek 
onlarm motivasyonlanm ikiye katladl, 
Ruslar'm Afganislan'ltabripedilmi~ halde 
terketmelerinden beri Kabil degivnemi~, 
-bozulmIDm~ kaJd!. ~imdi ise art1k ~hrin 
büyük kesimi yok. Saraybosna !>3.valj y~
nu~ ~hir olarak dünyanm denek ~I Id!. 
EIl iyi öl~Uleriyle tarunan bu modem ~hlf 

kesimin dü~üncesi kesin: 
Talibanlar'm arkasll1da duran gür; Pakis· 
tan'dlr. 1980'lerrle herkes hallrlar, Pakis· 
tanhlar 'm gizli servisi ISI yarchm ve e~i. 
tim verirken yalan yaymlarla yardlll11m m· 
kar elmi~ti. ~imdi gene aym ~yleri yapl' 
yor. Eylül onaJannda tüm göz.lemciler Ta· 
libanlar'm CelalaOOd'1 almaJanyla ~la
yan ataklan esnaslllda örgUtün Pakis· 
tan'dan Afganistan'a giri~ yaptlklanm be
Iinmi~lerdi. 

Kabil'in dii§mesinden ür; gUn öoce Ta· 
Jibwllar'm uya&i ur;ak personeli tarafmdan 
kar;mldl, Hilkümetin eOOn oldugu aJana i· 
ni~ yap!l. Pilot k~1 tarafa "Pakistanh
lar'm ne yapmak istedikJerini ;spat e~k 
i~in" g~li #ini öylemi~!i. U~ak!a yedl Pa
kistanI! görel/Ii de vard!. 

Afganlar'a göre Pakistanlilar Afganis, 
tan 'da kendi denetim ve kontrolleriode bir 
hUkumet iSliyor, 

Pakistan Kabil yönetimine kuzeyin Ta
cik ve Özbek i1§iretJerinden r;ok giiney i1§ i
retlerinden liderleri yerl~tinnek istiyor, 
Pakistanhlar, Ylilardif umuilanm bu proje 
Uzerine otuntular. 1992'de Gulbettin Hik
metyar iyi bir adayd! ancak birl~ik Kabil 
hükUmetine ginnekle b%anSIZ oldu, Bu 
Ylhn Haziran aymda baijardt fakat iSle!! 
bitmi~t i ve Talibanlar harekete ~laml~I1, 

~Upheler ABO'yi de merke~ ah~or: 
Sovyel k~111 günlerrle ClA Pakistan glzh 
sctVisi ISI'yi kullunarak Stinger ftlzeleri 
ve tonlarca diger askeri malzemeyi müca· 
hi llere gönderiyordu. Gözlemciler 
ASO'nin Pakistan-Taliban baglanuslOl 
bildiklerini ve PakiStan'tn niyelini kmnak 
i~in hi~ bir giri~imde bulunmadtkJanm be
liniyorlar. 

Oaha ileriye giderler mi? Ge~klen 
Talibanlar'l yönlendiriyorlar mlydl? Ke
sinlikle. Washington yakm kontaäl ge1i§
ti rdi. MaYls aymda Senatör Hank 
Brown'm (ki 0 bölgeyle özel olarak: ilgile
nir) dl!zenledigi bir konferansa iki Tnliban 
lider de kailldl, ABO'1i diplomatlar Tali
banlar'm karargah merkezini düzcnli ziya
rel elliler. Asya sorunlan ile ilgili sekreter
lik asistanl Robin Raphel en son Kabil'in 
almmasmdan bir hafta ÖflCe mollaJan gÖf
dü (Devaml S, 11 'de) 
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Kürt kadmmm, kadm kimligiyle kat:t!dlgl ilk toplanli olan "S1ll1Ilar Ötesi Kadm Dayam§masl 'nda" s1ll1Ilar kaldmlrru§ gibiydi 

K admlar artlk ya~amlannl kahplarla sür
dürmeyecekler. Deneyimleriyle ya~am
larm yönlendirme yürekl i li~ini göstere

ceklerdir. De~i~im ve dönü~ümün geli~erek 
büyümesinin ger~ekle~tirilmesini güvence altl
na alacaklardlr. Almalldlrlar da ... Kürt kadlll1 da 'smrr ötesindeydi' Sokaklarda, klrsal kesimde, metropollerde, 
cezaevlerinde, sürgünde, daglarda, klsacaSI 
hayatm her alanmda kendi öz gücüne güvene
rek haraket etmelidirler. Hatice Yll.MAZSOY 

K
Urt kadtrunm, 'kadm' kimligiyle 
kat lldlgl Hk toplantl oldugu 
a~t1danan "SmLdar Ötesi Kadm 

Dayam~masl", 11-12 Ekim tarihlerinde 
istanbul'da yaplldl. Heinrich Säli Vakf. 
ve Kadmm insan Hakim Projesi'nin 
diizenledigi toplann Rtchrnond Ote!'de 
g~ekle§tiri ldi. TOp'lantlya Pakistan, 
Hindistan, Filistin, Özbekisten, Kanada, 
Bangladeften gelen kadm konukJann 
yanl$lr3 Diyarba!ur'dan Nebahat Akk~ 
ve istanbul'dan Fatmagül Berktay katil
d •. 

KauJlmm ~k yüksek olmadlgl top
lanuda kadmlann k~1 k~lya kaldlgl 
baslolar. hangi rejimden gelirse gelsin 
birbirine benziyordu. tslamm "C::e~itlili
gi ve Müslüman Toplumlarda Kadmm 
Sta(Üsü" ~hkh konu§masJyla Cezayir
li Marime Helie Lucas, toplantlya Di
yarbaku'dan katdan Nebahat Akkoy'a, 
Akkoy, "Emik Kimlik ve Kadm Hareke
ti" konulu tebligi ile hem LlIcas'a hem 
de istanbul'dan gelen Fatmagül Berk~ 
tay'a ul~lyordu. $mlrlan i§te höyle kal
dli"an katlhmcllar kadmca bu toplantlda, 

.. ,.<; I ..... '.<; I ..... '.<; I ... 
Gö~ Kadmm Slrtmda 

PakiStan 'dan Fanda Shaheed, Hindis~ 

lall' dan Vahida Nainar, Filistin' den Ma
nar Hassan, Özbekislan'dan Marfua 
Tokhtakhodzhaeva, Kanada'dan Horna 
Hoodfar Banlade~'den Sultana Kamal 
da vanh. 

"$trurötesi Kadm Dayant~masl'nm" 
ikinci gününde iHD Genel Yönetim Ku
rulu Üyesi olan Ak.k~, bll toplanllnm 
Kün kadmmm 'kadm' kimligiy!e kaul
dlgt Hk toplanu olduguna dikkal "ekerek 
~Iadl konu~masma. On ylh ~km bir 
süredir y~anan kaos onammm kadmlar 
aylsmdan da sorunlann belli ba!ih nede
ni oldugunu belirten Akk~. Kürt kadl
mnm y~amml Mjicct, aile ve törelerin 
belirledigini vurguladl. Akkor;:, bu konu
da yapJ!ml ~ bir ara~trrma olmadtgma 
i~aret ederek, "Kürt kadmlan olarak: el
nik kökenimiz nedeniyle, her KUrt insa
mrun y3§3dtgl basla ve §iddetin ötesinde 
törelerin aClmaslz aglrhgl, aile irri ezil
mi§lik ve §iddeti y,*IYOruZ" diye konu§-
I". 

Bölgede akan kanm dunnas! iyin, 
öneelikle ya!iam hakkl temelinde ban§1 
savunmak gerekligini vurgulayarak, 
uluslararasl sözlC§melerdeki bi"imiyle 

G~, yerle§ik ya~amm tüm bireylerini 
etkilcr kll~kusuz. Ancak g~'ün Ylkici 
yükünü kadmlann tll§ldlgl da kesin. Öyle 
plmasl bir yerde 'dogal' ve ka~amlmaz. 
c;ünkü "yuva" ve "di§i ku~"-yani kadm~ 
o denli ir;:ir;:e ger;:mi§ ve bll ir;:i"elik 0 den
li benimsenmi§ ki, evini dünyasl olarak 
bellemek durumunda kalml§llr. Erkekler 
"dl~"m tek söz sahibi ve belirleyeni 
olurken, dUnün özgUr kun'u. tasmah bir 
varhk durumuna getirilmi~, ev ve evdl§1 
alamn en geri hatlanna itilmi~ken, ba§ka 
tUrlU oimasl da dU~ünUiemezdi. 

Yeni Bir Dergi 
Auhm gazetesinin eki olarak yaym 
ya§amml sUrdüren 'Sosyaiist Kadm', 
Ekim '96 itibariyle baglmstz bir kadm 

_n I dergisi olarak yaym ya§amma atlld!. 
-;lA Bilinen klasit'ajitasyoneulugu .... , ".' 

a~amamakla birlikte, kadmlan örgül]ü 
mücadeleye r;:agmnasl, tüm toplumsal 
kesimlerle kendi yazgllannt baglanuh 
k1lmasl aylsmdan, önemli görevIer 
Ustleneeek gibi gÖTÜnUyor. ilk olmasmlfl 
gClirdigi Slkmulan ~ar, kadm 
örgütlülügünU salt belli bir anlaYI§la 
smlrlamazsa, ilerisi i"in Türkiye kesimi 
baglammda, umutlu geli§melerin 
miljdeeisi olabilir. Ba§an ve dayanl§ma 
dileklerimizle ho§geldin diyoruz. 

Gerinin ileriligi 
Samnm "iyi gUnde olsunlar" demek 
gerekiyor. Önee RP Urfa milletvekili 

ya~ama hakkmm icrerigini anlattJ. Ak
kor;:, "Bu sözle~melerde, y~ama hakkl, 
bülün insanlann. kültürlerini raha!r;:a ya
§RIDaianm. ana dillerini her anlamda 
kullanmalanm, seyaha! özgürlUgünU, 
bannma özgilrlügünil. referandum ve 
dü§ünce özgUrlügünü kapsar" de<li. Kürt 
ha1kt olarak bu anl~malardan dogan 
haklanm istediklerini belinen Akkoy, ne 
bu anl3§malan ne de ulusal yasalardan 
dogan haklanm ögrenmek icrin egitici 
bir yardlm almachkJanm kaydetti. 

Toplantuun sonunda hKadm ve 
Din", "Kadm ve Milliyetyilik", "Kadm 
ve Ban§" konulu alölye ph~malan ger~ 
yeklc§tirildi. Akkoy'un da kallldJgl Ka
dm ve Ban§ isimli atölye yah~masmda 
kauhmeliann, onak Ialebi ban~tl. An
cak, kimileri umutlu kimileri umutsuz
du. Ama bart§ ir;:in kadmlann ayn bir r;:a
h~ma yapmalan gereküginde hemftkir 
olan kadmlar, bu alölye "aiJ§maslyla ba~ 
n§a giden yolda bir adlm daha attlklan~ 
nm farkmdaydllar. 

C;ah~mada, kadm haklan iyin milca
de!e edenlerin hi~bir aynmclhga taraf 
olamayacak!an vurgulandl. 

(iSTANBUL) 

Hangi rejimden gelirse gel
si" kar~1 kar~lya kaldlklan 
baskl, birbirine benziyen 
kadmlardan Cezayirli Lucas, 
toplantlya Diyarbaklr'dan 
Akko~'la, Akko~ hern Lu
cas'a hem de istanbul'dan 
gelen Berklay'la bulujlu. 

Kuveytli 
kadlnlar 

ayaklandl 
KUVEVT - Kuveytli kadlnlar, yalmz aday olarak 
degil, se~men olarak da se~imlere kahlmalanmn 
yaaklanmaslnl protesto ettiler. Ge~tigimiz hafta 
yapllan DanJ§ma Komisyonu sec;imlerinde 
gösteriler yapan kadlnlar, bir c;ok sec;im merkezini 
de basarak sec;me ve sec;ilme haklan üzerindeki 
yasagl protesto ettiler. Smlflarr cetvelle .-;izilmi~ 
700_000 nüfuslu bir ülke olan Kuveyt/in yönetim 
bic;imi, monar§i. Ancak, yetkilerin hepsini elinde 
toplaml§ ola" Emir/in Danr§ma Komisyonu 
bic;iminde i§leyen bir meclisi de bulunuyor. 
Gec;tigimiz günlerde bu medisi" sec;imleri oidu. 
Bu se~irnlerde sadece 107.000 kiji oy kullanabil
di. C;ünkü Kuveyt/te kadlnlarm se.-;me haklarr 
yasalarla ellerinden ahnml§ ve sec;imlere 
katrlmalan yasaklanml§ durumda. 

Toplumun ~ürümü~ gerici deger yargllanna, 
eskiye ve günümüze kadar gelen yanslmalan
na öldürüsü darbeleri ~ekinmeden vurmalldlr. 

Varsm oirileri mutsuz evlilikleri ya~atma ~a
basmda olsun. Aileyi yüceltsin, kutsalla~tJ(sm. _
__________ E~inden aynl-

Dullar'a Yas 
Yara,maz 

Zlne CANEMERG 

ma cesaretini 
ve (göreceli) 
yalnlz ya~ama
YI göze alan ka
dmlar, cesurea 
to p I u m d a k i 
yederini ala
caklardlr. Tüm 
olumsuzlukla
ra, horJanmala

ra ragmen, dimdik ayakta duracakfardlr. Ve gi~ 
derek köle sahipleri. köle bulmakta zorlana~ 
caklar ... Tabii ki bu hemen ~jmdi demekle ger~ 
~ekle~ecek degil. Ama kadmlanmlz toplumsal 
konumundaki yerini alabilmek i~in tutarll ve 
sürekli bir mücadele sürdürecektir. Su da bi~ 
Iin~1i ve kararl. bir yapllanma gerektirmektedir. 
KadmlanmlZ korkusuzca her lürden toplumsal 
kurum ve politikan!n i~inde ver ahp, söz hak
kma sahip olmasml becerebi lmelidir. Yoksa 
karalar giyip yas tutmak, gözya~1 dökmek mol~ 
lann! ekmegine ya~ sürmek olacaktlr. 

Aslmda toplumumuzda "Dui" sözcügünün 
anlaml da erkek ~övenizmi tarafmdan kendi ~I~ 
karlan dogrultusunda kullanllmaktadlr. E~ler~ 
den biri öldügünde, kalan e~e "Dui" denir ... 
Ama bizdeki mollalar ne kadar a~a~daYlcl ka~ 
dmm ki§iligini reneide edecek, yaralayacak 
sözcük varsa onJan yakl~tlrmakladlr, e~inden 
ayrdan kadma .... 
Ama~ <;ok a<;lk ve belirgindir, ellerinin alM

da olan köleleri kaybetmemektir. 
Siz kadmJar bunu bi le bile ya~amlmtzm 

dizginJerini ellerine mi verecegiz? HA YIR ... 
BiNLERCE KEZ HAYIR ... 

~u veya bu nedenle biri ötekinden aynlabi~ . 
lir. Yas ml tutmak gerekiyor? Haytr.. Neden ge
ride yafnlz kalan insana yas yara~sm. Göreceli 
bir süre yalnlzhk ya~anabi l ir. Ama ya~am bit
miyor. Özgürlük, kendine yeterlilik bu süreci 
daha kolay g~jrmeyi sagllyor ... 

Aynlma hem fiziki olarak hem de psikolojik 
olarak belli bir rahatlama sagllyor ... Hem de 
en önemlisi yeni bir a~ka umut kayna~l olu
yor ... 

Bence zorla sürdürülen bir iIi~ki hem ahlak
slzllkttr hem de a,I~akl l~llr... En ~öW,sü ,qe ~glr 
bir duygu sömürüsünün kaynagtdlr. 

Su ko~ullarda neden sürdürülsün birlikte 
ya~am? Neden ü§üsün yüreklerimiz ayaz 
gecelerde? Bahan ya~amak ~anslmlz varken 
ku~larm Clvlltllarml duyumsamak varken .. 

Oul'lara yas degil mücadele yara~lr. Top
lumdaki bütün gerid degerleri al a~agl etmek 
yara~lf. Sirey olarak toplumda söz sahibi 
alabilmek yara~lr. Korku dolu sindirilmi~ buz 
tutmu~ bir yürek degil, cesur yürekli olmak 
yara~Ir. .. 

En önemtisi Dul'lara yeni kadm normlarm
da yeni sevgiler yara~lr. 

Molla'lar yani köle sahipleri memnun alsun 
diye onursuzca ml ya~ayacaglz? Dul kalmak
tan korkaeak mlYlz? HAYIR ... 

H. ibrahim c;elik, ardmdan da ANAP 
MKYK'smm dön kadm üyesindcn biri 
olan Sibel c;amllkll, kadmlara siyasi 
hayalta yer ar;:l lmasma, parti üst yöneti
roinde görev almalan gerektigine ili§kin 
ar;: lklamalar yaptllar. Ku~kusuz onlara 
bunu söyleten r;:agda§ dU§üneeye sahip 
olmalan degil. Partilerinin taban 
örgütlenmesinde omurgaYI olu§turan 
kadmlann, kendi gür;:leriyle hakettiklerini 
eide etmelerinin farkma vannaya 
ba§lamadan önlerini kesme manevrasldtr. 
c;ünkU onlar, "tnsamn ili§kileri neyse k
endisi de odur" sözünün, polltika yapan 
kadmlar ir;:in de geyerli oldugunu 
herkesten r;:ok iyi 

Kadmm toplumsal ya§amdaki yeri ve ger~eklik 

bilirler. Ne diyelim, darisl her renkten 
solculanmtzun ba~ma. 

Onlar ya~fken bile öliiler. 

<;eyiz Ü~ KadmJ 
Ya§ammdan Etti 
SömüTÜCü cinsei Irkr;:lltgm degi~mez 
yasasl, U" kadml daha ya~ammdan eui. 
Az r;:eyiz getirdigi ir;:in a~agllanan kadm 
iki ktzkardC§iyle intihar etti.Hindistan 
Yüksek Mahkemesi, r;:eyizi yasaklamL§ 
olmasma k3f§1 geieniere yUksek cezalar 
getirmesine k~m, kadmlar ar;:lsmdan 
degi~en herhangi bir degi§iklikten 
sözedilemiyor. Sistem siyasal ve killtürel 
egemenligini sürdürdükr;:e degi§ccegi de 
yok. Cinsellrkr;:lhgm egemen oldugu 
Hindistan'da, son bir yll ir;:inde 7.300 
kadm ya~amma klydi. 

Rojhat loplumda bir meta haline getiril
mi§tir. 

K adm toplum i"indeki sosyal 
ve ekonomik geryekligi ne~ 

dir? Ezilen eins olmasmm nedeni 
psikolojik mi yoksa top!umsa! 
ffiI? Yine bu toplumun yansl ka
dmdlr. Buna ragmen kadmlar ne
den erkek egemenliginde kahnak
tadldar? 

Geli~n özel müUdyet özel ka
dm edinme duygusunu da geli~tir
mi~tir. i§te tam da bu ili§kinin so
nucu baba evinde merkezle§Cn ai
le hukuku. kadmm ikinei SIßlf
eins olmasml dayallyordu. KadJ
mn anhk hakkl tek erkegin kölesi 
olma yabuna kadml hizmetyi du" 
rumuna gelinnekleydi. Bu durum
da erkek imtiyaz sahibi oluyordu. 
Bu durum köleci toplumda ve fe
odal topyumda da öyle. Kadtlll 0 

kadar a§agdaml§lar ki kadmm ye
ri toplumda yok olmu§tur. Kadm 
feodaltoplumda dinin de etkisiyle 
bir mal durumda iken kapitalist 

Kapitalizmin r;ocukluk döne
minde geneIlikJe erkek, kolgUeil 
olarak: kuHanlyordu. Artlk deger 
bunun üzerinde eIde ediliyordu. 
Üretimin kü"ük atölyölerden "1-
bp daha büyük fabrikalarda bü
yük sanayilerde loplumsalla~rna
slyla birlikte kadm ve r;:ocuk eme
gi de kapitalizmin ilgi alamna gir~ 
di. Ve bununla muazzam bir §ekil
de anl deger eide etmeye b3§landt. 

lIluazzam bir tüketim maddesi ha
Hne getirilir. istedigi elbiseyi giy~ . 
mesi, süslenmesi. dol3§masl, ken
dini özgilr hisseunesine denk dü~
mü~rür. Oysa kadm Y3§amsal et
kinliklcre katllmazsa özgür ola
maz. Kadmm özgür olmasl iyin 
sosyalist bilinr;: aimasl gerekir, ya~ 
hutta sosyalist egitimden ger;mesi 
gere kir. MUeadele ir;:erisinde pi~
mesi gerekir. Kadm iSledigi kadar kendine 

özgür desin. Kapitalist toplumda 
gene! ve öze! hukuk erkegin yara
nna iken, yallllzca kadmm Uzerin
deki ekonomik baskldan söz edil
mez. 

Binef~ NOR~iN 

E vet Bemn klz höyle ifade 
ediyor hissiyatml. "~k

lan öle bir~ey". Berfin bir 
Kürt klzl. On >,lidlT islan
bul'da kahyor. Henüz yimliJi 
YIUarlll ba~mda. Aldlgl fe
odal kültüri.ln elkilerini ta§l
yan bir "ok Kürt kadml gibi. 
Haien aYlplann ve günahla
nn kadmm kaderi olarak: gö
ren bir ailesi ve arkada§ r;:ev
resi var. 

Bemn kIzla üy Ylh a§klll 
zamandlf tam~IYoruz. Bizi 
birbirimize yakmla~ltran or
tak: degerlerimizin dl~tnda bi
zi aSlllSltan gözlerimiz oldu. 
Evel sözlü olarak anlalama
dlgml bak.t~lanndan yakah
yorum. Berfin'nin ya~aml UI
kesinin sorunlarlyla bülün
le~mi~, özlemlerinin mütade
lesini veriyor. 

Bemn geli§cn süre"le yü
reginde ya§amm ba~ka gü-

zelliklerini de hissetligini 
söyledi. YUregindeki 0 eo§
kuyu yedi YII evvel hisseuni§ 
anm olumsuz sonu"lanml§ ve 
bir daha onlarl hissedemiye
cegini dü~ünmü§. Ya~amill
dak yeni renk onu w;an se
vinrrlerle sardlgt gibi bir yö
nüyle de aCI veriyordu. 

Yogun ~ah~ma tetnposun
dan zaman yalarak. arka bah
yclerinde sevineini ve aelsml 
payhl§lyorduk. Mutlulugunu 
ve sevincini anlaHlgl zaman 
bile gözleri yine hUzün do
luydu. 

Hissettiklerini kimseyle 
payla§~mamasl onu hUzün
lendiriyordu. En yakm arka
da~1 olarak gördügü annesine 
anlatamadlgl gibi ortak de
gerleri payla§ugt yold~lan-

Kadm artlk i~"ile~mi~tir. Silre~ 
iI;:erisinde ya§adlgl yabanelit4ma
ya yeni yehreler katihr. Kadl.n 

Kapitalist toplumda dnsel 
dllygular üzerinde yükselen sahte 
sevgi ve 3§k; kadmm genrekligin
den uzaklll§maslßI saglarken. ye
rine cinsel duygular Uzerine yilk~ 

na da ar;:lIamlyordu. C;ünkü 
yolda~larlyla ya~amm bütün
selligindeki her alanl tartt~a
nuyordu. l'lele bu a§k ise 
Berfin 'nin" ~ktanda öle bir
~eydir." 

Neyse ki r;:evresindeki in
sanlardan ayn~ttrdlgl bir ya
kmhk ve slcakllkla bana 
acrlkladl. Her bulu~ma saatle
rimizi bir sablrslzhkla bekli* 
yordum. El!erinden tutup 
gözlerinde dinliyordurn onu. 
Bemn ktz sevendni, korku
lanm ve ya~amm güzelJikle
oni anlatlyordu. Evet bir ~ey 
ona aCI veriyordu. 0 kendisi
ne ka~1 hissettigi güzel duy~ 
gulan ona a"lklayamlyordu. 

Duygularml ya~ayamlyor
du, payla~amlyordu. 

Ar;:!klayamazdl. ~ünkü 

duygularma kOla konulmu§~ 
tu. Toplumun deger lablolan 
onu duygulannm kölesi yap
ml~ll. Öy!e gördügil, fazla ta~ 
rumadlgl, ailesinden habersiz 
ve farkh egitim düzeylerine 
sahip birini sevmemeliydi. 
Ve üstüne üstelik kadm baliy
le bir erkege kendisi öncelik
li davramp nasll duygularml 
ar;:abitirdi. Geleneklere. göre
neklere ka~1 ~Iklp. {abulan 
Ylkmasl onun ya§ammda bir 
devrim olaeaktl. Evet Bertin 
ktz bu devrimi genrek!e~tirdi. 
Yüreginin sesini hayklrd!. 

Bemn bu devrimi gerr;:ek
le§tirdi. Duygu dünyasl üze
rindeki ezilmi~ligi kirdl. 
Kendi ya§aml ve duygulan 
Uzerindeki asll belirleyiei 01-
dugunu hayktrdi. 

c;ünkü ona ya~amml an
lamll kilan güzelle§tiren ken
disinin üfÜnüydü ve bunu ya
~amasl onun dogal sonueuy
d" 

selen sahte sevgi ve ~k g~irir. 
Bu, kadJnm yatal<: odasmda erke
gin arlularmm esiri, r;:ocuk Ureune 
ve yeti§tinne makinasl ve mutfak 
köleligine hapseden konumunu da 
gÜylendirir. Aym zamanda kadml 
toplwnda vah~ilik arzulanmn da 
kölesi dururna getirir. 

Kadm bizim gibi ülkeierin sos
yal ve ekonomik yapIsmdan kay~ 
naklanan ~ok r;:ileli gioerek kat
merlc§en biT baskl ve sömüTÜ al
tmdadlr. Cinsel meta Olmasl bir 
yana, en crok horlanan ve en crok 
tecavüze ugrnyan, i§kenceye, ko
ca dayagma ugrayan kadirun ken-

o c u 

disi OlmU~lur. ÖzeUikle koca da
yag.na maruz kalan kadmm hi"bir 
yasal hakkl yoktur. 

Geryek kadJn özgürlügiinü ne 
zaman sagJar? Ya da ne zaman 
kunulur? Kadmm smlfsal özünü 
de hesaba katarsak, salt einseIlige 
dayanarak: toplumsal ili~kilerden 

kopmayarak, geriei ikridar 
mekanizmasma kaf§l, kendi öz
gUnlük.leri ternelinde örgütlenerek 
tUrn topluumsa1 katmanlarla 01-
dugu gibi erkekJerie birlikte in
sanhgm kunulu§u ugruna sav3§a 
kat:J.lmaktan g~er 

A 
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Teko§er, nivlskar fi §aire Kurd: Li klübek ~vl! ez Ii wI rasl hatim.Wek beri ni
ha bi bisteke ji xew rabübe ser~ave wi mex
mOri. renge dOmane, bi kenzeye xwe ye r~ 

ku di bin kira~ wi yl! pi kin hineki ji fireh re xwi
ya, bi kene xwe ye ~xem ku Ii se~ave wi di~O Ü 
dihal, po~ wi ye li hev ketl, bi tembüra di desle 
xwe de, ji ~nogehl! li insanan dineri. Osman Sebrt Teko~er, niviskar U ~ire heja Osman Sebri, di 05.01.1905 an de, 

li gunde Narince ye ",ira Mirdesan ku ser bi bajaroke Kolike (Kahla) 
ye ser bi bajare Semsure (Adiyaman) ye ji dayika xwe bOye. 

Li hundur hengame bü, hiqe hiqa ken, axa\l1in, 
henek. ~ingina qedehan, bi hirne him ü gurne 
gum levli hev dibü. Yeki ku di~ibihi James SIewart 
<;0 ser defan, yeki weil: ~ereki bedew bejna 
wi bi eil ü bergan tekOz ~ayi gitar girt desle 
xwe, kureki eiwan Ii ser piyano rOni~tibü. Ü dest 
pe kirin. Amadkar: Mamoste Merdini 

T
eko~r. niviskar 0 ~re hl!ja Os
man Sero. di 05.01.1905 an de, 
Ii gunde Narind ye ~ira Mir<:&e

san ku ser bi bajaroki! Kolike (Kahta) 
ye seT bi bajare SemsOre (Adiyaman) 
ye j i dayika xwe bUye. Dema ku ew 8 
saH ye. bavc w'i Sebn seroke e§ira Mir
deSrul di~e dilovaniya xwe. Ji ber ve J' 
ap€ wI ~ukri wi xwedi dike ü bi xwen
dinkirin dide. ~ sala diblstana Ru§ti
ye xwendiye Ci bi serfirazi xwendina 
xwe bi dawi aniye. 

Derna ku CI'.' di sala 1922 an de 
xwendina xwe kula dike, Ii weiSt rew
~k awaJ1e. ango haziriya senlüldana 
mezin a ~ex Seid a 1925 an heye. Bi 
sebeba ku apen wi ~ukri 0 Nuri ji we" 
gelel.: welrupruizen din ~ vi Sen
hildan€ dibin li Amede ten bi dardeki
rine. Di vi! nave de Osman SeM ji 11! 
ginin 0 li Amede te qelebendkirin. Pa
~ wi rechk;n Denizliye (Bajareki roja
vaye Enedole ye.) 0 hete dawiya sala 
1928 an li wir gini dimene. 

Pi~ ku te berdan bi demek kurt. di 
sala 1929 an de, disan te ginin 0 wi di
din Diwana Herbe. Cezaye Diwana 
Herbe mirin e. 

Gava re dikeve ber wi, ew fersendS 
bcmade ü di 24.1 1.1929 an de. bi rtrati 
derbasi ba§l1rerojavay! Kurdistane, ye 
ku w! dente ji ali Frensa ve hatiye da
girlcirin dibe. Ew, li wir JI xebata xwe 
ya welatparl!ziye didomine il be§dar1 
~alakiyen XOYBÜN ! dibc. Li ~ame 
rasti Mir Celadel Eli BEDIRXAN t!. 
Mir lembiya ku bi Kurdi binivise le di
ke, li ser we ew ji dest pe dike CI bi Kur
di dinivise. Li gor ku Doktor Nuredin 
Zaza dinivisc: ''Osman Sebri, xwendin 
o nivis.andma bi zimane Kurdi ji Mir 
Celadet Eli BEDIRXAN f!r dibe 0 pi§-

li ku di salal932 an de kovara Haware 
deSI bi wqane dike ew ji di ve kovare 
de dinivise 0 gelek gotarl!n wi yen li s
er diroke, setpC!hati, ~irok 0 helbeslen 
wi hatine belav kirin." 

Li gel ~alakiyen xwe y&l ~andi, yen 
siyasi ji didomine Apo. Biri!vebiriya 
Fransi ji van ~akiyen wi acize 0 ~
niyaz dikin dibfjin: ''Ern! gundekime
zin bidin te Q tu ji bi ya me bike. 
HOn bi siyasele nizanin, bi seri! 
xw i~ mekin, rilnen." Li ser ve 
Apo JI wiha bersiv dide: "HOn 
dibejin em bi siyasete nizanin, 
dibe ku em nizanibin !e 
em ji dixebilin da ku 
terbibin." 

Ji bo ku wi ji 
XOYBÜN e bi dOr
xin wi digrin 0 mi
~xti Reqa)'! (baja
reId SOriye ye) di
kin. U: ew, li ser 
biryara XOYBÜN 
e, ji bo be§dari sen
hildana Agiriye bi
be, di 01.07.1930 i 
de. li gel hevrey&l 
xwe tbrahim ~ 
Cemil p~ 0 Mir 
Celadet Eli 8edir
xan dixwaze derbasi ser xete, bakOre 
Kurdistane bibin. I...e mixabin, ji her ku 
Fransane dixwesl ku tekiliyl!n xwe yen 
bi birvebiriya Kernalisl a lirki ce xera 
bike, ew ginin. 

Bele, wi disan belavok.&l XOY
BON e bi nehini derbasi bakOr dikir Q 
dida belavkirin ango lek~ina xwe li 
hemberi bir€vebiriya Tuto; didomand. 
Di eyni sate de derbasi bqQr€ Kurdis
tane dibe 0 li wir JI te giltin, IS wek her 
gay bi merxasi diberxwe diele 0 sen ji 
kesice dan&le. Pi~ti ~ mehan di zin
danen MusiJ 0 Bexdaye de dimene. di 

hezirana 1931 e de, d'LSan firar dike. 
Li her ciyeki ku te dimene bir 0 00.

weriya azadi 0 serxwebüna Kurd 11 
Kurdi~ belav dike. Ji ber van ~a
kiyen xwe ji gelek caran haliye ginin, 
i~kencekirin 11 mi~xtkirine. Li gor pS
goüna Hemre~ Re~ ya ku ji bo piniika 
wi ya helbestan a bi nave "Apo" nivisi
ye, Osman Sebri: 

- Ji salal931 e heta 1935 an mi
~xti (surgOni) Aman Q Felesli
oe dibe. 
- Di sala 1936 an de mi~xli 
Madagaskare dibe. 
- Di salal937 an de vedigere 

KfibanS (Li ba§11rerojavaye 
KurdistanS), 
- Di sala 1938 ande ve di
gere ~ame Q heta sala 
1941 e. li ''Nadi Sele
hedin" ders& Kurdi 
dide zarokl!n Kurdan. 
-Disala 1941 edeli 
get lawe xwe Wela
to derbasi bakure 

KurdistanS dibe. 
le li vegcli lawe 
wi te ku§tin. 
- Di navbera sa
len 1942 0 1943 

yan de, Ji gel Ce
ladel Eli Bedirxan di Haware de dixe
bite. 

- Pa§! hele sala 1949 an bi kannen
Öl jiyana xwe didomine. 

- Di navbera wen 1950 0 1956 an 
de be~ari plakiyen damezrandina 
Paniya Demokral a Kurd li SOriye 
(PDKS) dibe. 

- Di navbera salCn 1960 Q 19964 an 
de du caran le giltin 11 zindani dimene. 

- Di sala 1%9 an de du sal cezaye 
z.indane didinS (\ li ser ve, ew ji derbasi 
bakure KurdistanS dibe. 

-~ äiS3 vedigere ~, di nav-

bera wen 1972 u 1973 yan de saleke 
zindani dilnl!ne 11 demeke diri!j ji di bin 
~avneriya polise Sun de dimCne, 

Ji jiyana wi ji xwuyaye ku Apo, te
k~relö bewestan, fedalcar 0 merxas e. 
Ji kesi re ser1 danani ye. Wek dema di 
sala 1960 i de wek biri!vebir@PDKSte 
girtin. bilivebiriya SOri)'! bi wasita pa
rezgere wi je re dibejin. "Bibeje li SOri
ye Kurdistan tOne ye, em l! te berdin." 
le ew wiha bersiv dide, "Ax oe male 
bave min e. Male bave min biwa, min 
e bigota hema bera ji we re be 0 ez e 
derkela ..... 

Disan ew dibCje: "Di dadgehe de 
hakim ji min re gOl, 'hiln ~venistin' 
min gOl, na ~enisl yen hakim in, ser
dest in oe ySn bindest 0 giltine. Wi gOl 
tu qebUl neki, 'Ez e ceze le du qat bi
kim.· min gor tu dixwazi deh q81 blke. 
Wi wiha bersiv da, 'Ez ~venist bOma 
we katibe min Ereb. ne Kurd bQna.' 
min ji gOl na ew Kurd bGna we li 00. 
min bUna ne li bale büna, ~ min je 
pirsi, Kurd doste we oe an oo? Wi gOl. 
'Kurd dosle me ne.' Bqe, Yahudi? Wi 
gOi 'dijmine me ne.' Min gor bq e, hOn 
ji bi qende heqen ku YahGdiyan daye 
Felestiniyan bidin me! Wi got, 'Tu pr0-

paganda paniye diki.' Min gOl ku rasti 
propaganda paniye be demek pani rast 
dibeje ..... 

TekO§Cf, niviskar (I $llirOsman Seh
n, di 12.10.1993 yan de, ~Q diJovaniya 
xwe. Biranina wi di I~k~ina rizgarix
waz a gele Kurd de her diji ... 

Berhernen wi, li gel gelek gOlaren 
siyasi, ~rok 0 helbesten wi yen di ko
varen; Hawar (~am), Ronahi (~am), 
Gelawej (Iraq), Berbang (Sw&t), Gela
wej (SOriye) 0 hwd. de. Alfabeya Kur
di (~am), Derden me (~) ii Apo neo 

HALEWELAT 

Divc tu zanibi. ev bOne se sa1 

Min ne dil xwi§k 0 bira, xelke di mal. 

Ne me dit axa welal, pira diyan, 

Ne vexwar kewsera gewr ava t;iyan, 

Dipirsi iro ji min hal! welel, 

oe bewim je dit;in sed agir 0 pet 

<;i t;iya. de§1 0 newal, lil 0 zimag, 

<;i bajar. gund 0 kelal avahi pag. 

Heya bi dar 0 ~iya ku~ 0 zinar, 

Bi girin, kezeb ji min anine xwar. 

Ne k~zan, ne §ivan 0 §ina giran, 

Sorgen ava ~man bi xwina biran, 

Roje sed ~§ 0 birin, renc Ci keser, 

Ji dil 0 cerg€! wan der I~ne der, 

An dibin annanc ji bo lira neyar, 

An dibin ji nav welal be, ~On ii war, 

Axivin ji cane welal diwazde birin, 

Herikin Diele, Firnt deh sala xwin ... 

Qe nizam hewceye wi haie xirab, 

Ku ji min cerg 0 hinav kiriye kebab. 

Dibejim be ser 11 ber, be doz 0 101, 

Ji me ~On de~1 0 ~iya. namOs 0 01. 

fir sipas ji xwede, we ew der ne dit, 

Tu be qey nemane merxas u egit, 

Welal dil, xelke l&ia hemi reben, 

B! girin nabini, n1ki li ken. 

Jedn": 
• Mrdyu Grlllr~r. hrjmu{ 7. 

- A:udi.l'u Wr/tll. h/'jmur 37. 
- Turixa Edrbiyaru Kurrlf. Prof. Quna,i Kurdo. 
- AntolojiJo ükbi)"u Kurdf. Mrhm/'f U:un 

Dengek li sei" wi merike sen;av mexmOri bü, 
meriv bawer nedikir ku ev dege wi be, carina me
riv bi tiqe tiq dikenand carna ji wek baye difi
kand. Deoge wi dile her k~ li we ji wan biribCI. 

Ciwan (*' 

Ahmet ALTAN 

Ji her milleli insan gava 
ku deng€! wi dic~iya 
ew ji dicO§iyan, denge 
wi ~ibü ew ji ~di
bün, denge wi xemgin 
dibü ew ji xemgin di-

""n. 
Sitranen Kurdi carina 

bi aheoga caze, carina 
bi beza rocke, carina bi 
tama bluuese, carina ji 

bi siftiya tirkiye digot, le meriv t&:ligehi~t ku ew bi 
bende ~soun(N ketiye da ku Ii her dere dinye ~ 
godari kirin. 

Kurde SOri bQ, bi Kurd! dipeyivi bi Tirki ba~ ni
zanibü. 

Nave wi (iwan HA(O ba. 
U gor gotj~, ew nevi~ axayeki Kurd! bi nav 

o deng bQ, bapM wi Haco axa, di serihildana.}ex 
~id de li cem dewlete cih ginibQ, di tek~Ona se
rihildanl! de roleki mezin listibü bele pa~ dewle
te xeber je re ~ndibO 0 gotibO, "Were, lu ~x Se
id! bidardake". Haco axaye ku role celladiye Oe
zim nekiribü ji ~ireta xwe komkiribü 0 koc;i Süri
ye kiribO. 

Meriv tedigihe ku ew sitrana xemgin a bi nave 
NDiyarbekir, wa~ min e" ji ku te. 

(iwan, ~ari konseren li bajaren eihe yen 
EwrOpa dibe, bi taybeti ji di ~en Kurdan de di
beje le nikare derkeve derve we <;:embere. Li Tir
kiye <;:end kaseten wi derketibOn le wek pere xwe 
bi xw~iki nesitendibü belki kesi denge wi ji oe 
bihistibO. Halbiki sitranek wi ya bi nave Nbide, bi
deN heye ku, Ii Tirkiye di televizyoneke de eareke 
derkela di hundure hefteyeke de we bi ser zima
~ her kesi bikela. 

Bi wi haIe xwe ye zaroti ku bi hemO muzisye
na re heye ji hatina Tirkiye, ji konseren ku Ii Tir
kiye bide an ji ji kooseren hev~ yen ku EwrDpa 
bihejinin bi muzisyeneki Tirki bi nav 0 deng re 
bahs dikir, dema dipeyivi ji xir~ 0 pei"O§ dibU. 

" " "" 
Min got Nwere, her ti~te ku ji deste min be ez 

ebikirn." Z I N C I R A \V E .J E Y A C I H A N I Y A Z:\ R 0 K AN: Bell! xwiya bO ku nikaribO bihata. 

ViclOrHUGO 

Fantine 
Pirtüka yeke 

(2) 
3. SERINCl 

WS ~ve, M. Illdnlll! (kc~) Digneye, pi~ti ge
ra xwe ya li nav bajer, diJOra xwe de pir ma

bO. Wek hcrgav ji bo nlumdarike texe dolabe, deina 
S. Magloire kel hundur, pirtiikek sttlr li ser ~en 
wi bü u v.'i hin seel ji hq:tan de desl bi xebate kiri
bU. Pi~ti bisleke, haI bira metran ku wexta firavine 
ye 0 belki niha xweha wi li bendi wi ye. Wi pinO
ka xwe gin, ji ser mase. rabO 0 rabO beJi xwe da jO
m xwarine. 

JUra :twarine dilij 0 deriye wS li a1i Ii, pencera 
wc ji Ii bcx~e dinen. Lcmpeyek li ser mase bO. Ma-

Mamik 
(2) 

Berhevkar: Mustafa GAZi 

11- He§ine kilita wi hesin e, 
12- Ho kilo heft qat cilo. 
13- HOno mOno du qOno. 
14- Hüle ~O ser dare guli ani xware, 
15- Kalok ji jor de ISye dirik li pi§le ye, 
16- Kalo le ji re de lefala istiriya 
li pi§te deo 
17- Kume hOte lije nute. 
J 8- Kume meile li ser gole. 
19- Mazt bi ziner ve. 
20- MOyS kara li ser dara 

'UJUp J; 

-s !I UJU:l\ ~,{(lW -Ot 

!J<iIS U (ljn'l1) 00 -61 

(A,{;lj) A!H -81 

J!!";H -LI 

(Ur?!) !ftlf-91 

(orill 0rli .~ I 
(:l\::w!q) 

iuy!q uU!>fe:Vi -tl 
(Jopu!8) bcr"J -(I 

ZllA!d -ZI 
bq;Z -li 

:A!SJaQ 

Hejaran (>Je) 

se neu'ki tifika 00. Agireki pir xwe~ di lifike de ve
keti bO. 

Dema ku metran ket hundur du jin bi hev re di
JXyivin. S. Magloire, ji vi dcriye ku ne dihat ginin 
lirsiya. Gava ku r;(lbU xwarine amade bike. bihlsti
bil: Peyayeki xeler halibCi nav bajCr. Jacquin Labar
re, hotalvan. wi ne hewandibO. Tari ketibCi erde 0 
ew.li kol~ mabO. Meriv ji ser 0 t;aven wt ditirsi
ya. "Bimst?" gOi metran. 

S, Magloin: wek li~tek nebihislibe dom kir. "Ev 
mal ne ciyeki ewle ye. Deri naya ginin 0 nivS ~vS 
be JI, gava ku kesek li den bixe Mili min wiha (er
bOye ku hergav beje fenno." 

Di we nave de, careke bi hincOhClli den xiSlin. 
''Fermo'', dibfje metran. 

4. ZANEBÜNA REZGIRTINE 
Den vebü .... Bibez hate dahfdan, li pi§te kel. Pe

yayek ket hundur. Ern vi peyayi bert nasdikin. Ev 
ew liwi)'! ku dema kel nav bajari! Dig.neye me ew 
dibO. 

Ew kel hundur. deri li pey xwe vekin hi~t, ga
vek av&. {l rawestiya. fGse wi li ser milc wi. darC wi 
di deste wi de bü, westiyayi 0 beqerar xwiya bQ. 
Rohniya agirf: liftke dida ser t;aven wi. 

S. Magloire ji Itrsa nema karibO bikira qinn ji. 
Deve w! ji hev ma. S. Baptistine li xwe zi'vir'i. pe
yaye ku kelibQ hundur dito rabCi sert;ong u nive, pa
~ li biraye xwe nSn. Hineki madS we xwe§ bll. 

Metran bi hemini li mSrik neri. Deve xwe vekir, 
da ku ji kese nOhati re bfje lu ~i dixwazi. We gave, 
nterik bi her du destan xwe dabO ser dari! xwe, ~a
v&l xwe Ii dora piremer 0 jinan gerand 11 bi denge-

ki bilind goI: . 
"Eve. Nave min Jean Valjcan e. Min nozdeh sa

lan xwe di zindanC de buhartin e. Ev ~ar roj e, ez 
azad im 11 ez S bi~im Pontarlicre, Uo, bi peyati ez 
sill 0 ~~ kl10mclrnn hmime. t~v, gava ez gihqtim 
vi bajari. ez ~Om hotaleke; wan CI nehewandim. Ez 
t;Om hOlelek din; wan ji min rc gOl: "Biqi§te ji vir!" 
Kesek naxwazt min bi hewene. Ez li zindane büm. 
Kesiden li min venelUr. Min xweslibQ li ser mexe
le kur;ikelö raz.!m. Kut;ikS min diri 0 wek m&elö 
t;aez ginim. Dibejin ku wi zanjbü ez ki me. Ez ~üm 
bi r;ole kelim. Siterik li ezmen nexwiyabOn. Ez fi
kinm, min got qey ew didin gin 0 xwedaye wan e 
ku nehele bidin giri tuoeye. 1i bo li ber deriyeki ra
zim. ez disa vegeriyam oov bajer. Jineke qenc ma
la we rf: min da 0 ji min re gOl: '1...i vi deriyi xe." 
Min IS xist. VS deli ~iye? Gelo holel e1 PerS min 
heye. Sed (\ neh frank. Ez e deynl! xwe bidim. Ez S 
~i bikim ji pera? Ez pir westiya me, Ez ~ me, 
HOn dixwazin ku ez Ii vir biminim? 

_ Siti Magloire, gOi metran, "Mn e ~niyek din 
denin ser sirre." 

Merik se gay her bi lempa ser mase de avetin, 
"Binerin, wek ba§ tenegihi~tibe wi betsiv dida, 
rew~ min oe wek hOn dizanine. HOn bq legihi§* 
!in? Ez zindaniyeki kevn im. Ez ji zindane derkeli
me." Wi ji berika xwe pelelö kaxizi mezin derxisl. 
"Eve kaxiza min a ge~te. Li her ciyeki ku ez IS b&n 
ginin, dive ez wB ni~n bidim. Ew ji dibe sedema 
ku ez bi ku de herim bem ginin. HOn dixwazin wi! 
bixwinin? Bmerin. eve li§te ku ISde nivisandiye: 
"Jean Valjean. azad e. Ii ... ji dayik bUye 11 nozdeh 
salan zindani maye. P& salji ber diziyS. c;aroeh sa.l 

JI ji ber ku ~ cara xwestiye bireve. Ew peyayeki 
pir bi xeter e_" Eve t;iroka min. Helkes min diqewi
ri!ne. HOn dixwazin min bihewlOin? Ma vir hotal 
e? HOn dixwazin pariyek nan 0 ciyelö ku ez la ra
kevim bidin min? 

_ Siti Maglorire, dibeje meiran. "~n sipi di 
nivinen jOra mevanan werkin." Pqe, li merik zivi
nO gOl: "Mirza, rOnSn 0 xwe genn bikin. Ern e ni
ha ~ivB bixwin. Di ve nave de wB nivina we hazir 
bikin." Bi berdewami metran wiha gOl: ''We dika
ribü ji min re oegOla hOn Id oe. Vir oe mala min e, 
mala isa-Mesill c. Ev den. ne ji bo kes€n ku nav 0 
<lengen wan hebe, Je ji bo kesen ku derdeki wah he* 
be ye. We gelek zUm 0 zor diye! HOn tj 0 bi~i ne! 
Hun bi xer hatin. Sipasi min mekin. ji min re 
mebi!jin ku min hOn hewandine mala xwe. Wek 
min beri ji we re gOl. bi qende ku vir mala min e 
huqus ji maJa we ye. Her 1i§1i! li vir e we ye ji. Ma 
pCwisl e ez nave we zanibim? Ji aliye din de. 
naveld we heye ku ez ben dizanim. - Ne wiha ye? 
HOn dizanin navS min t;i ye? * ErC. got metran, 
navS we biraye min e." Dema ku ew dipeyivin, S. 
Magloire §iv amade kiribQ. ~yekji ave,ji rOni, 
ji xw! 0 nani, pe~yek g~IS mC§irllyan, peniri! 
teze, mewe 0 naneki!"eii mezin. We ji ber xwe ve 
~~yek ~raba kevn JI danibil ber §!ve. 

ROye metrani pS re ge§ bü. GOI 'bi fenno ser 
mase!" Wek her cara ku bi biyaniyelö re rOdini§tin, 
wi mbik Ii mile xwe ye raste da rOni~tandin. S. 
Baptistine li ~pi! wi rOni§!, Metrani diayek xwend, 
pa§! wek her roj wi ~rbe xist firaqan, Merik desl 
pi!kir xwar. 

pe re metran deng kir. "U bi min wiha xwiyaye 
ku ti~tek ji ser ve mase kbn e." S. Magloire lege
hi§t. W! ~O ~ k~r, ~Iel 0 kev~iy&l zivi, du mUm* 
dank anin 0 wek her gay li ber her se kesen ku diJci
rana xwarin bixwarana danin. 

(.) Werger: Azod $ATEHi 

Her <;:end ew bi wan hiS@n xwe yen zaroti di
fikiri ku kare be ji lezimen wi yen ku ~n \.Van 
li sere wan bOn digolin ew nikare be. 

Sedem hesan bO. Di tele:-myorra Nuiim"I'tIe'iil
ran gotibOn .. 

Ji ber we nikaribU bihala. 
Kijan dengbeje Kurd dibe bera bibe ~yi ku 

derkeve "Med-TV ye, bey ku derkeve feV@n Kur
dan li Ewrüpaye nikare jiyana xwe bidomine, her 
kes dizane ku ev kes we ji ali Kurden din ve be 
rD~ kirin, teent kirin, ji bo muzisyeniya xwe bi
domioe mecbOri wi kari ye. Bele dema viha bike 
ji nikare be Tirkiye. . 

Tu rastiye bixwazi ne siyasetvanen Tirk u ne ji 
yen Kurd bala xwe nadin berhemen muzisyen, 
hunermend u niviskaran, her du ali ji dixwazin 
wan wek propagandisten xwe bi kar binin 0 bi 
laybeti ji ronakbir 0 hunermenden Kurd yen Ii 
EwrOpa, b@ykugazinanji kesi bikin di hundur ve 
paranteze de tengav dibin 0 dirninin. 

(iwan F tengav büye u maye. 
Ü, em e vi muzisyene ser<;:av mexmuri, ku wek 

sülaveke dixümxüme nikaribin Ii Tirkiye guhdari 
bikin, ku bi ~ ~ xwe. ya beradayi, hirn he
neke xwe bi xwe ü hirn ji bi guhderen xwe dike, 
me ye sitrana wI ya ku we bigota bi banga ~Iav 
song, lav song~ diyarkirina wi ji nebihista. 

~Ez e rOjeke b@m" digot (iwan, "wir ji welate 
min e ~ima ez e ney€!m." le, hete ku kar bi~ 
biren Tirk ve helwesta xwe ya IOn 0 tuj bajon we 
nikaribüna bihata 0 wiha dixwiya we ev tOnd 0 
lüji bi hesani ji hole raoebOwa. 

Di vi ~i de wek gelek ti~ten din rne (iwan ji 
wenda dikir. 

~ran, zora sitranan dibir. 
Ern ji li benda roja ku sitran biserketa bOn bi 

dil~ali. 

(.) Ev nivIs ji rojnameya Yen; Yuzyil a Tirk; 
hatiye girtin ü ji aJiye hevale me ~itr KO<;ER ve 
hatiye wergerandin. 

Ern hernG hunerhezan \ ,\ C 10· I' 1 R S 
A 

U 

welatparezan 
vedixwinin 

pe§angeya weneyan a 
hunennende kurd 

Fevzi Bilge 

MEDKOM 

Navni§an: istiklal ead. 
Aznavur pasajl kat:3 

Taksirn 

Dem: 19/10/1996. 
Saet: 14 

Konser 

Seid VUSIF 

MEDKOM 

Navni§an: istiklal cad. 
Aznavur pasaj. kat 3 Talesim 

Di 19/10/1996 an de 
Dem: Saet: 15 

• 

f;eperasl: I- Nav! malbata wi kese kO li ser ziman,~. 
kok 0 diroka Kurda sekintye 0 di vi wari de pinuk!k bi 00-

v! «KURD» ~apkinye ... /lipa (E) werc nawberi! bi dar 0 Ie
man ve §in le. 2- Di oovbeJa ~ino 0 $emzinan de bajarek 
(berevaJI) ... llipa (b)were sen dibe navlekek erdniganye, 
newam (berevaji). 3-TIpa (cl be dawiye dibe p'si (berevaji) 
... / Dema derek mere die~ IS gotin. 4- Welatek Ii Afriqa 
(Berevaji). 5- Li Kurdistana ~Or nave bajareki ... /lipa (t) 
be dawiyB dibe nave malbata serokeld filistiniya bi Kurdi.6-
Nave ~iyayelö neziki AmedS (Diyarbekir) (berevaji). 7-
Cendela darini (berevaji) .. ,{lipa (r) be dawiye dibe zidi TOll 

(berevaJI) .. ./Bikef, 8- BI& (bcrevaji), 9- Zid. dij . .J §q bi lir
Id. 10- Zidi IÜj, netOj (berevaji) .. ./Bi fileki (Ermerul nave pe
ya ye (berevaji) .. JAv bi erebt (berevaji) 
Serejfr: 1- Di destana Mem 11 Zine de nave wi fesade 
navdar (berevaji), 2- Pi~ti §Cwala cixare, ezing, rijO (ko
mir) 0 hwd. r;edibe (berevaji) .. ./pa ve, pa re bi titki (bere
vaji), 3- 8erbalbOn. mehfbOn, 4- Sembola lityllnmS (ber
vaji) .. ,/Serbest. serbixwe .. ,/Hislu, 5- KesS min dixi
ne.../Ii§t dikevS. torbe, 6- TIpa (I) be dawi dibe heri, mO
le (berevaji) .. ./Di qate (kopol) meriv de heye. 7- Ji pere 
llali re le gOlin .. ./ Sembola eie menta galyOmB (berevaji). 
8- Di ala Kurda de ew reng heye ... /Hodenga gazikirina 
peya ye (berevaji),.9- Li Ewrtlpay nav! t;iyald (bereva
ji) .. ./Lider serok (b) .. ./Ben, nexw~i. 10- Nave wl! can
goriya Kurd ku 13-14 alibO 0 li Kurdllana ba§ur bi deti! 
xwin.llwari rejlma lraqe bi I&lan! hat ~hid kirin. 

Bersiva hejmara buri 

t:;eperast: 
1- Refernndum, 2~ LimasOI, 3- Nil/li I Mz. 
4- Alin / Nobag, 5- RamOsan / Se, 6- tg / Nar 
I rtf, 7- Ten, 8- Colane I EIl, 9- Onalim/ Man. 
10- Kovarl Kawa 
Serejer: 
I- Narincok, 2- Elilag IOno. 3- Alim / Alav. 
4- Ern / NOn I Ala, 5- Rat I Sa I Ntr, 6- Asi
nartem. 7-No I On, 8- Oll tnema, 9- Masl / 
Naw, 10- Mizgeft I Na 
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Kor _n~ ta 
RTÜK, daha önce Urfa polisinin müthi§ tahrifli c;evirisini delil sayarak kmama cezasl verdigi 
Karacadag Radyosu'nu bu kez ba§ka bir Kürtc;e türkü nedeniyle bir haftahgma kapattl 

...,....,......;;...-----"" Kürh;e'ye tahammülsüzlük, 
her tarafmdan hukuksuzluk 
ve komplo dökülen kararlar 
bi~iminde bay göstermeye 
~Iad •• RTÜK, Diyarbak.r'
da yaym yapan Karacadag 
Radyosu'na, Kürtfte bir 
türkünün tahrif edilmi~ 
Türi,,;e ftevirisini delil sa
yarak Huyarl" verdikten 
sonra, bu kez de ~ka bir 
Kürtfte türkünün ~ahnmasml 
gerek'te göstererek bir haf· 
tahk kapatma cezasl verdi. 

Ozan $emdln'ln seslendlrdiQi· $er $erre" 
isimll $arkl kapalma gerek~esl saYlldl. 

• 
Istanbul 
Saydam 
Günleri"'" 

•• •• suruyor 

P iya Kültür Evi 
Fotograf 
Atölyesi 

HABER MERKEZi. Radyo-Tele
vizyon Üst Kurulu (RTÜK), Urfa'da 
yaym yapan Karacadag Radyosu 'na. 
Kürt~ bir tiirkünün tahrif edi1mi~ 
Türk~e ~evirisini deli1 sayarak "uya
n" verdikten sonm, bu kez de Ozan 
~mdin'in seslendirdigi "Ka Buka
rum" kasetinde yer alan "$er $erre" 
isimli türkünün ~ahnmasml gerek~ 
göslererek biT haftaltk kapalma ceza
SI verdi. 

8 Hazjran 1996 günü yaymlanan 
''Türkülerimiz kard~tir" programm
da ~ahnan Grup Klzlhnnak'a ail 
Kürt~e "Haymk Na" ~arl(]slIlIn, Urfn 
Emniyel Müdürlügü'nce korkun~~
kilde lahrif edilmi~ ~evirisine daya
narak Karacadag Radyosu 'na 24 
Temmuz 1996 günü "uyan" cezasl 
veren RTÜK, 9 Ekim 1996 tarihinde 
verdigi ve "uyandan $Onm benzer 
SU~ i~lendi~,i"' anlamma gelen yeni 
karanyla da mdyoyu 23 Ekim-29 
Ekim tarihleri arasmda bir haftahgl
na kapatu. 

Konuyla ilgili olarak bir a~lklama 
yapan Karacadag Radyo Yaym A.!?, 
YÖfletim Kumlu B~kanl Mehmet 
Ural, Kültür Bakanhgl bandrollü ve 
hakkmda Urfa Valiligi de dahil 01-
mak üzere hi~ bir mercii tarafmdan 
yasaklama karan bulunmayan Ozan 
~mdin'in seslendirdigi "Ka BOka
rum" kaset inde yer alan "!?er ~rre" 
p~asml yaymladlgl i~in radyo hak
kmda rekor düzeyde bir süreyle ka
patma ceUSI verildigini belirttikten 
sonra. ~u degerlendinneyi yapll: 
"Radyomuz hakkmda verilen bu aglr 
kapatma cezasl hukuki degil planh 
biT komplo sonucu verilen siyasi bir 
karardlr, <;ünkü kapatma eezasmlll 

ilk adlmml olu~turan Grup KIZlhr
mak'm 'Haymk Na' adlJ ~ah~masl
mn !?anhurfa Emniyet Müdürlügü 
taraflndan, ashndan olduk~a fazla 
saptmlarak yapllan lercümesi , 
RTÜK 'ün radyomuza kmama cezasl 
vennesine gerek~e olu~tunnu~tu, 
<;evirinin aslllldan saptmlmlli oldugu 
ise, ISlanbul Cumhuriyel Savclh
gl'mn bilirki~i raporuyla ~Ik~a orta
ya ~lkml~Il," 

Urfa Emniyet MUdürlügü'nün 
yapnSI lefCÜmenin bir dil halasI de
gi l, tamamen kaslth oldugwm; rod
yoya yönelik planh bir saldmnm 
sözkonusu oldugunu ifade eden 
Und, "bile yapLlan bu saldm ile yal
IIIZ kurmurnuz magdur olmaYlp, 
RTÜK de aldallhlll~llr, Yalmz ~unu 
da belirtmeliyiz ki hi" bir bilirki~i 
vasfl olmayan ~ahsiyellerin yaptlgl 
tercümclere dayanarak radyomuza 
kmama eezasl veren RTÜK' Un taraf
SIZ ve objektif davranmadlgl da orta
ya "tkml§llr" dedi, 

Kapalma cezasma gerek~ olarak 
göslerilen "!?er ~rre" isimli paryanm 
lercUmesinin de yine Una Emniyeli 
tarafmdan yapllrl\l~ oldugunu belir
ten Mehmet Urat, ~Iklamasma ~ye 
devam elli: "bu, komplonun yeni bir 
halkasldlr. Fakal tUm bunlara rag. 
mcn "evirinin doyu oldugu kabul 
ediJse bile, Kühür Bakanhgl'ndan 
b~rol alml~ olan ve Olanük Kün 
Halk mUliginin özelliklerini t~lyan 
VI! hakkmda da hi~ bir yasakJama ka
ran bulunmayan bu parpmn ~alm
masmda sorumluluk biz.im degil, tü
rnüyle KUltür Bakanhgl 'mndIr. Ona
da biT sn" veya su~lu varsa, bu kase
le j~JetLne bclgesi veren Kültür Ba-

"';'~ .,., 

kanhgl yetkilileri ve KültUr Baka
m'du," 

Tercümeleri aslmdan sapurarak 
kmama ve kapatma cezasma neden 
olan ~tuslar hakkmda Urfa Cumhu
riyet Saveill~'na su~ duyurusunda 
buJunacaklanm da IDflklayan Ural, 
Karacadag Radyosu'nun TUrIc~'nin 
yam slra Kürt~ ve leh~eleri dahi! 01-
mak üzcre; <;~ence, <;erkezce, Ab
hazca, Gürcüce, Lazea, Ibranice, in
gilizce, ispanyolca, Almanea. Fran
Slzca, Hint~e , Ennenice, Azerice, 
Rumea. Ru~a. Macarca, Ara~a, 
Orta Asya Türki Cumhuriyetleri'nin 
diUeri olan; Klrglzca, TUrkmence, 
Kazak"a, Özbek~e dilleri olmak Uze
re toplam 22 dilde müzik yayml yap
I1gml: her dil i~in bir tercüman bu
lunduTamayaeakJanm ve kendileri 
i~in önemli olanm Kültür Bakanh
gl 'nm bandrolU olmasl ve hakkmda 
herhangi bir yasakJama karannm 01-
mamasl oldugunu belirtti, Ural, Ba
kanhk bandrol belgesini de a~lkla
masma ekJedi, 

Ural, Bakanhk bandrol belgesinin 
yanl SIr3; Urfa Emniyeli'nin, "Hay
mk Na" ~arlaslm lahrif edilmi~ bi
"imde tercüme ettikten sonra kendisi 
ha1donda ~Ilan davada verikn ta
kipsizlik karanm ve bili~i oIan is
tanbuV Galatasaray Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Usul Hukuku A~IIf
ma Görevlisi Ümit Kocasakarm ra
porunu da ~tklamasma ekJedi. Ko
casakal'm bilirki~i raporunda; Urfa 
~virisinde"öze elkili Öflemli farkh
hklar mcvcut oldugu" belirti1irken; 
ISlanbul ~evirisinde herhangi bir su
~a rdSlianmachgl ifade ediliyor, KaracadaO Radyosu kapatma tezasl.öncesi Grup KIZlllrmak'm seslendirdiOi KÜfI~e "Haymk 

na" Isimli $aOOYl yaymladlOI I~in RTUK"ten krnama cezast alml~11. 

Seiden a~ag I ,tah rif! 

A~tklamada daha 500111 ~u görü~
lere yer verildi: "Devlelin resmi bir . 
kurumu niteliginde olan ,emekJi ge
neral ve bürokrallardan olu§an 
RTÜK üyeleri, anl~tlan bu ülkede 
y~yan halklann kühürlerinden Sl
kmu duymakladrrlar k.i cmniyet bi
rimlerinden gelen ihbarlan hi" bir 
~unnaya Labi tutmadan kesin ka
mt olarak kabul edip, baslm ve yaym 
kurul~lanna ceza yagdmnaktadlr, 
Radyomuzu kapalmaya kadar götü
ren bu kararlar zincirinde samn biz
ce müslehcenlik ya da bölilcUlük de
gil, Kürt KültUrüne, diline ve müzi
gine duyulan rahaISlzhkllr." 

Karacadag Radyosu'nun kapatilmaslßln ilk adamlnl olu~turan kmama cezaslmn 
gerek-;esi "Haymk Na" ~arklsmm iki -;evirisi yaplldl, Urfa Emniyeti'nin yaphgl 
tahrifli -;eviride §arklda yer alan kimi sözlerin Türk-;e'ye müthi~ farkh ve aytph 
bi-;imde -;evrildigi görüldü. i~te ~arkmm sözkonusu bölümlerinin Kürt~e ash ve 
Urfa ile istanbul .;evirileri arasmdaki korkum; fark: 

KASETTEKI 
KÜRT<;E ASLI 
"Kusf kirine he/ise" 
"Kuflim helandim nonno" 
"Niki niki nonna niki nanno" 
"Kfisf kir/ne deftere" 
"Kuffr'm Ire/andim /lallIla" 
"Nr'kr' lIikr' !wnna /liki lIanllo" 
"Kllftim /re/andim IIallno" 

ISTANBUL 
<;EviRisi 
"Hepsini kOYlllllf/or haf/i,I(" 
"Ö/diirdiiler. erilli/er mrlur'-' 
"Air )'alr öldürdii/er" 
"Hepsr'ni kOYlIllif/(ir ,leJkre 
"Öldiirdiiler eriai/er belli" 
"All mir öldiirdiiler belli" 
"Öldiirdii/er erilliler bel/i" 

URFA POLisi 'j", 
C;EviRisi 
·SJ..:mi~lrr ,ia*lmll~//Ir' 
"Öldiirii)·orfar. eriliwr/w, ,d:/I'O (1/ 

";\fl \'uh belli dtt J,kti/er" 
·S.kmirle/ klln}II"InI~/(/r' 
"Ö/diirdlile/; eriliyorlur. {J.(wrlar" 
"All ralr Imli de .d:'liler" 
"Ö/d{irdider, eriliyorlar, .I,ki.r(}rlm' 

12. saYlsmda 

Berfin 
b a~h~ar-

MuM 
B erfin-Bahar'm 12. saYISI 

yaymlandl. Derginin bu 
saYlsmda; A. Rlza ErgU
ven'in "Tannlarm ÖlümU", 
Ludovico Geymonat'lO "Di
yalektik Yöntem" denemele
rinin yantsl ra ~e~itli ulusann 
kUhürlerine ili§kin ineeleme
ler yeralml~. Flfat Cewe
ri 'nin "Kürt Emellektüelteri" 
isimli makatesi Ahmel Önal 
tarafmdan ~evrilmj §, Maka
lede, Kürt entel
lektUelierin geli. 
§im sü~lerininin 
zorluklan. diger 

TI: SameIer" adh incelemele, 
ri, Sabri Ku~konmaz ve R.W. 
Fassmder'm film deger!en
dinneleri ile Öztürk Ug~'m 
"Lotos-2; SaYlklamalar" edlJ 
~ah~mas l derginin bazi yazl
larmdan, Dcrgirtin bu saYI
smda §iirleri yeralan bazI ~a· 
irler ise §unlar: Wilhe1m von 
SCheidt , Kadir Karak~, Ru
han Mavruk, Veedi Erbay vs, 

(SANAT SE~ViSi) 

r 
i\Itlncl kez yandl 

SAN AT SERVisi - 6. saYISI yaymla
nan MuM dergisi bu ay birdo~ya ~ah~· 
masma yer venni~, Dosyanlll konusu, 
"Devrim ve Sanat". Dcvrim \'e ~an;lt 
ili~kisini irde1eyen b~hca yanlar ~un
lar: Sinan Kutlu, "Dcvrim i~in Sanal
Devrimci Sanat", H,Hilmi Bulunmal., 
" Devrim ve Sanm", Kilr~al KIlJllug. 
"Edebiyat ve Devrim", SSIITl Kill<!al. 
"Sannt Devrim ve 8iL", Dergide uyn· 
ca. Veedi Erbay ' m "Bil):ey Yapmal(', 
Balaban'm "Celaevi Arulan". Kuan 
Arslanoglu, "Yelcnek ve Ba~an", Ali 
Fil, "~iirin ve Resimin Dogasl ÜLcri· 
ne" vb. yall ve denemelerin yam ',fa 
derginin yaym yöneuneni Nihllt Ate~, 
dergi ve dergiciligin sorunlan ile 
yazann dummunu inceliyor, 

J 

taraflnda düzenlenen 1, iso 
tanbul Saydam Günleri 

sürüyor. 12-20 Ekim tarih
leri arasmda düzenlenen 

etkinlikler de bir90k 
fotograf9' ge~itli daliarda e· 

serleriyle katlilyor. 

Gösterime kalilan 
sanat911ar !te~itli konular 

sef;mi§ler. Özellikle Engin 
Kaban'lO va Gültekin 

Tetik'in 'Güneydogu' dialan 
'lok 9arplcI. 

uluslann entellek
tüelleriyle ili~kile
ri aynnll.h olarak 
eie ahnml~, Mu

MuM'un bu saYlsmda, Mlslrh ~ir 
Mohllmed Afiti Matar, Paplo Ncruda, PolII!. A.Can Akyol \'b. ~rlerill ~iir
Hüseyin iIbcy, Öltürk Ugra~. Edip leri yerahyor. 

.. 

Gösteriler Istanbul'da, 
Aksanat, 9agda~ 

Gazeteciler Dernegi , 
Evrensel Kültür Markezi va 

Fotografevi 'de 
gerY8kle§tiriyor. 

(Yandaki fotograf: Yüeel 
Tunea) 

SEYDA 

U sunu ve hevesini yitinni§ vur
dumduymaz bir duvara ~arpan 

Mustafa Gazi, yazdlgl §iirlerin buna
hm ge~irdigini farkedinee, onlan 
naylon bir torbaya koyduktan sonra, 
biraz da sinir gau ilave ederek en ya
km muhaJlebiciye gölürtip teslim ed
er. Böyleee yüregine hall~r gibi sap
lanlp kanatan 0 korkun~ k!slrdöngü
den kurtuldugunu sanarak, OlUrur gü~ 
lümseme krizinin kuea~ma. Günterce 
esmesini bekledigi anli-gUmbUrtil 
rtizgarmlll Marmaris 'e tat ile ~ Ikltgml 
duyunea, manitusuna bir faks ~ekip , 

alnmda biriken lerin azman bir uma
clya dönü~lügünU bildirerek, yardtm 
ister, Yardlmma gelmesini bekledigi 
manitusunun, manitusuz bir virus yü
zünden kalegori krstasml yitinnesi, 
M, Gazi'nin umudunun ka~lk kent 
delikanhlarma ta~ ~Ikartaeak denli 
pozisyonlara ginnesine neden OIUT, 

Gündüz ortasl, iUa karanhgl iSle
rim. diye luUuran beyninin pe§ine dU
~en M, Gazi, bardaktan bo§anlccaslna 
yagan ya~murdan lesepase alarak SI
I1Ira vurur. 

P 0 R T R 
Bacasml saran ale~i söndünnesi 

i~ in ~aglrdtgl itfaiyeeilerin faili m~

hul bir kazaya ugrarnasma öfkclenin
ce. baeasml saran ale~i seyre koyu
lup. yazacagl yeni öykü i"in eehen
nemsel izlenimleredinmcye karar ve
rir. izlenim edinmek i"in izlenim da
iresinden izlenimname almaSI gerek
tiginden bihaber olan M,Gazi, kendi
sini turukJamaya gelen izlenim me
murlanyla birlikte tutukevinin yolu
nu tulur. Bir hafta izlenim edinmeme 
cezasma ~arptmlan M,Gazi. ordan 
sahverildikten sonra raslgete bir hl
yar farlasma gidip, ordaki hlyarlara 
tutukevi izlenimlerini anJatmak iste
yinee, hlyarlar larafmdan ha~athane
ye poslalamr, Ha§athanede, karanhk
la sann34 dol~ beynine rastlaymca, 
hlyarlann öfke burunlu liderl.erine, 
ka~ak beynine ha~at banyosu yaptrr
masml rica eder. 

H~at banyosu i~lemine tabi tutul
mu~ olan beyniyle birlikte yola ~Ikan 
M.Gazi, yolda K wai köprtisünün pos-

zaffer Oru~o~
lu'nun "Mem ü 
Zin'de ve Kürt 
La vc'lar lnd a 
Newroz Etin ve 
TopraglO Uyam
~I", Turabi Sal· 
tlk'm "<;erkez 
Halk Ya~ammm 

Türkülere Yansl
masl", Gabar <;i
yan "Rüzgarm ve 
Güne~in <;oeukla-

E 
lerlerini salan "arplk baeakJl ve göz
leri ~apakh bir alüminyum tüceanna 
iki po~t dolusu ufuk verip, k~lh

gmda bir poster isteyince: aHimin
yum tücean tarafmdan. Sri Lanka'h 
bir magazin muhabirine, Aysel Gü
rel'in gayri me~ru oglu aha bu adam
dIr, bo~una Afrika'daki zavalh yam
yarllarta u~ra~maym, diye gammazla
mr. Bu gammazlanma meselesi yü
zünden Surinam uyruklu, yankesiei 
bir estetik eerrahma slgmarak, yeni 
bir yilz yapllran M,Gazi, ktl paYI da 
olsa ka~ar peyniri olmaktan son anda 
kurtulur, Yeni yUzüy!e bir türlü anla
§amaymca, onu, her sabah tu~u su
yuyla Ylkayrp, halya 'dan ithal ettigi 
pudrayla pudralayarak, illegalle§tir
me gayretine dü~er. Bu durumu gören 
yeni yUzü, M,Gazi'nin bu komplosu· 
na dayanamaYlp, geeenin bir yarlslIl· 
da, kendini Bursa'dan ge!mekte olan 
ve yolculan arasmda ünlü film Ylldl
Zr Sharon Stone'ull da bulundugu 59 
saYlh Diyarbaklr treninin altma ala-

Mustafa Gazi 

rak, ek~imekte olan haY:lIma son ve
rir, Yüzünü yitiren M.Gazi, Kongo'lu 
bir büyücüyle anla~arak ondan taksit
le tumumbatik bir yüz satlll ahr. Tu
mumbalik yüzüne önee di l kurslan 
verip. $Onra da Mirkclam'm bölücü 
sakallyla tanl~lIrarak bunahma gir. 
rnesini önler, Tumumbatik yUzünün 
taksitlerini ödemedigi i~ in , Kongo'lu 
büyücünün hl~mma ugrayan M.Gazi, 
yedigi ak~am yemeginin admr unuta
rak Baklrköy'ün yolunu tutar. Yolda, 
sa~1 sakahna kan~ml~, hlrpani klhkh 
metruk bir ~iir bulur kendine. ~ iirin, 
ne olur beni besteie. ~eklindeki yal
van~lanna dayanamaymea. kalkar 
onu besteier ve götürüp Unkapa-
111 'nda besle krizine tutulmu~ olan Si
si'ye fahi~ bir fiyata satarak kö~yi 
döner, 

Tren haUI yakmlanndaki kukule
talt aysberg'in bir türlü heterojenle~
me.mesine klZIP, homojenle§meye 
karar veren M,Gazi, kendine bran
donsal bir giysi salm alarak homojen-

lige dogru ilk adlmllll alar. Atar ~ 
Kongo'lu büyücünün sal"ah üfü~~ I 
güne taklhp ~öp tenekesinin i~ine dü
~er. Ord3, beni oku. yoksa seni yal3-
flma ~ikayet edip fOlorornanla§m3113 
neden olurum, diye ~anlaj yapan kl· 
vlrclk sa~h fotoromanm tehdidinden 
korkup okumaya b:l§lar, Okudugu fo
toromanm etkisiyle, döndügü kö~yi 
fotoroman i§inc yatlflp, sonu~ta de
rnonlel~ince. Castro'ya haber sahp. 
beni Kübahl:l§ur diye ricada bulunur. 
Castro'nun, senin deveku~lanyla "e
ki!rni~ fOlograflO1O sol kö~esinde 

CIA'Ji bir ajanm gölgesini tespit cl
tim, seni Kübahla~tmrsam KUbaslz 
kalmm, ~eklindeki yanltlna iki kovll 
dolusu Rus nezlesi dökerek tepkisini 
dile getirir. 

Akan sümügüne musallal olup, 
burnunun duvarlanna zonk! diye llrt 
plrt ~arpan lacivert gözlü, san~m siv· 
risinegi tutup iki 9ay ka§lgl silikonla 
birlikte havanda dövüp kuruttuktan 
sonra, sigara yapragma sartp i~erek 
kafaYI bulan M.Gazi, ~nesine egzer
siz yaptlOp, sesli bir ~ekilde, küfür 
dagarcigma küfrUn sülalesine dudak 
Isman türden küfürler bagl~tar. 

Said YfrsifMEDKOM'da 

B ir sOre önee Y'lliadlgl Qaml~lo'dan (SuriyeJ 1~l:ln
bura gelen [jnHi bcsteci vc yorumcu Said Yüsif 

MEDKOM'da bir konser veriyor, Sanat"I, ttogunlukla. 
kendi bestelerini seslendirecegi konscr, 20 Ekim 
Cumar1e~i günU saat 16';10 da iztenebilir . 
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'Ger de hebuya me ji' Bismarckek! 
Feint D1LG~ 

D i navbcra snlen 1618-
1648nn de 1i Ewriipa 
~eren dini 11 me:z.hcbi 

hebün. Ji ber KU van ~ran si 
saJan ajol. di diToke de bi !lUVe 
~erc Si Sal:m cihS xwe silan
din. ~ere Si salan cli sala 
I 648nn bi Peymana Wesphati
ayi! qediyan. Bi ve pcymane re 
li Ahnanyaye serweriya siyasi 
yekcar tarum3T bO (j di dom 
300i dc dewletcn Alman ~e

bun. 
Gava ku cli sala 1700i de 

Krale Spanyaye Charlese Il. 

mir. hinge 1i ser mirasa wi ji li 
EwrOpa ~er derketin. Fransa cli 
vi ~eri de tek ~o 0 bi Peymana 
Utrechtc re li Ewnipa du dew
leIen bir;Ok. Savua Q Branden
burg derketin qada siyasL Ji "c 
rnerhcle bi §Qn ve we ji ya ye
kern re SardQnya an ji Piye
monte. ji ya diduyan re ji' Prüs
ya bihata golin. 

Bi pevajoya diroki re, we bi 
petki~iya Piyemonteye yek!li
ya Imlya. bi pe~ki~iy:t PrOsyaye 
jt yekiliya Almanya pek bihnta. 
Bibe nebe we avakarcn van ye
kiliyan mora xwe li dirokc bi
xist:tna 0 bere EwrOpa ber bi a
so 0 ~rpehatiyen nCl bikirana. 

Pcymana Vtyanaye di sala 
1815an de ~MibO, 50 sal pi~1i 
ve peymane ji. he Almanya 
konfederasyonek ji 39 dewle
tan bO. Di sala 1834an deo di 
bin \erokaliya Pnisyaye de, di 
O:tV dewleten Ahmmyaye de 
yekitiya gumrü.ke(zollverein) 
yebO 0 aSIengen gumrukt ji 
nav dewielcil Alman rabun. Di 
sala 1850an de rchesinen cot
xet rCwitiya navbera van dcw
lelanant ser ~end semen fi he~1. 
Le Almanya he ji li benda ava
kare yekitiya xwe bu. Li hawir
dora we dewleten xun en wek 
Fransa. Rfisya Ci Avusturyaye 
hebÜn. Ne kesi dixwesl ku li 
EwrOpa denge xera bibe CI nc ji 

Di dawiya sedsala bistan de .bibe nebe mirov 
difikire, gelo Ehmede Xani li Bismarckek 
Kurdistani digeri ya? Li welaten ku yekitiya netewi 
bi re 0 metoden demokratik ava nabin, wusa 
xuya ye ku kar Ii ser pi~ta Bismarckan 
dimine. HOn 4ji dibejin? 
"Ger de hebOya me ji" Bismarckek! 

Almanyayck X\lrt fi yekbOyi 
\ebibe. Gava ku di sala 1862an 
de Padi~ah Wllhclme I. Bis
marek bi ~crokwezir1 ani ser 
hukum, edj li Ewrupa dema 
Bismare dest pe. dikir. Pi~li Na
polyone I. li EwrupO sexsiyela 
heri u h€ladat ü siyasi Bismare 
bO. 

0110 Von Bismarc di sala 
1815an de li Prfisyaye, li roja
vaye Berline, li Sehonhausene 
haI ibO dinyaye. 1i sala 1862:tn 
heta sala 1890an, 28 salan li s
er hukum ma, ycktiya netewi 
ya Alman pek ant mora xwc li 
diroka EwrOpa ° dine xisl. 1i 
dewleten Alman en ji hcvdu 
keti 0 belavbOyi yckitiycke x
un ava kir ü Almanyaye kir 
imparalOri. Bi jiriliya xwc. bi 
werekiya xwe. bi le~kerbCina 

xwe, bi siyaseta xwe, bi diplo
masiya xwe!lT!\ 0 saweke li s
er dijminen xwe peyder k.iribu.. 

Di dema xwendina xwe ya 
universi!eye de pirr gohe xwe 
nedida deT!\an, heIa le gotin ku 
25 earan duelo kiribO. Bismarc 
li deren EwrOpa yen eihe geri
yabu 0 ~e~ ziman dizanin. Di 
sala 1851 an de ji bo Diyete hat 
hi lbijartin. Di sala 1854an bi 
sefareli( Serok~andi, qaside 
mezin) \ubO Petersburge fi Ii 
vir di ware diploOlasiye de tec
rObe sitandibu. Di sala 1857an 
de bi eyni wezlle hatibO Parise 
o ve deme Nopoleone UI .ji ne
zik ve nas kiribO. Ji bo wi me
sela heri ginng yekiliya AI
manya bO. Bi ya wi. di demeke 
weha de parlemeto ° demokra
si ji kare yektiye TC ncdibO der
man. Ti~te gifjng ordiyek hez-
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dar bO. Di pirsa ordiye de Ii ba 
Kral bO 0 desthilatiya wi dipa
rast, \imki desthi lat iy:t kral 
hezdariya xwe dizani. yaxe hat 
ser hukum, he~t roj bi !iOn de 
axaftineke diroki ya bi vi awa
yi dikir, " Ti~le ku Almanya 
eleqe dike ne liberalbüna PrOs
yaye,le hezdarbOna we ye. Pir
sen mezin en roja me, wek sa
la I 848an bi 'tewtiyan kirine, bi 
heyanan dayine, bi biryaren 
pirraniye ~areser nabm, tcne bi 
hesin Ci bi xwine ~areser dibin." 

Xwin Ci hes i n~ Ji bo Bis
marek dya yekitiya Almanya 
ev bü. Ji bo ku Bismarck AI
munyaye bike yek, diviyabO ku 
bi sedewJelan re, bi Danimar
ka, Avusturya ° Fransaye Te ~r 
bike. ~ere bi Danimurkaye TC ji 
bo wi eeribandin bu. Bi ve ba
hane dema I~keriye ji du sulan 
derdixisl se salan. hejmaru ke
sen ku her sal digirtin Ie§keri
ye ji ji 40 OOOan derdixist 
63OO0an. Gava ku di sala 
I 863an de Krale Danimarkaye 
doza Holstein ° Sehlewinge 
kir- nurosa van deran Alman 
bu- Ji bo ~re Bismarck behane 
amade bO. Di sala 1864an de 
PrOsyaye eri~i Danimarkaye 
kir. bi p~tigi riya AvusturyayS 
ev der ji Danimarkaye sitandin. 
Di sala I 865an de Holstein bi 
Avusluryaye ve, Sehleswing bi 
PrOsyayc vc hat giredan. Sale
ke bi ~Qn ve Bismare doza uva
kirina yekliiya Almanyayc kir 
o xwest Avuslurya li derveyi ve 
ycktiye billele. Gimki di pe~ 
yekJtiye de astenga heri mezin 
Avusturya bO. Gava ku Avus
turya li hember ve nerina Bis-

marek rabu ° nexweSI ku des
tOr bide pergala kevin hi lwe~ ° sinor biguhirin, Bismarck li 
diji Avusturyaye ~r vekir. Be
dya ku ßismare bi ~vuslurya
ye Te bikeve ~r bi ltalyaye re 
yekitiyeke ~ekir, bi diplomasi
yeke xun Fransa ° Rusya beali 
he§1. Gaxe ~ere Avusturya u 
PrOsyaye dest pe kir, \ave he
mü kesi li lek't0na PrOsyaye 
bO. 35 milyon nurosa Impara
toriya Hapsburge(Avusturyae) 
hebu. I-I anovcr, Saksonya, 
Bavyera, Wunemberg, Baden 
o Hesse ku bi nufOsa x we 14 
milyon ban. wan jt pi~tgiriya 
Avusturyaye dikirin. Hinge ni
fOsa PrOsyaye 19 milyon bü. 

Ordiya Pnisyaye bi 300 000 
le~keri be ~r di BOhemyaye re 
derbas bO . Hinge. Wilhelme I. 
OBismare serokaliyaordiye.di
l.:irin. Li S::ldowaye ordiya 
Avusturyaye'~ikesl fi bcr bi Vi
yanaye ve belav bO. Qral Wil
helm xwesl ku heta Viyanaye 
here, le Bismare nehe§t. Bis
marek gihi~tibO armanea xwe 0 
dizani ku we di ~ de hewce
dariya wi bi Avusturyaye hebe. 
Bi zanin nexwesl ku Avustur
yaye 1i qada ~cr bexiret bike. 
poze we bi~ikine u neyarriya 
we bi ser xwe ve bik.i~ine. Bis
marek di sala 1867an deo di bin 
serpere§tiya PrOsyaye de Kon
federasyona BakOr a Germen 
ava kir. &li Almanya n€ziki 
yekitiyeke rastin bubO. dijmi
nek esasi dikaribti ve yCkitiye 
pek bine, ew ji Fransa bO. 8 is
marck siyaseleke wusa me~an
dibO ku Fransa ji yektiya AI
manya re bubO tema:}Cvan. Pi
~Ii li Sadowaye lekyuna Avus
turya. Fransa bi ve ycwtiya 
xwe hesiya. !'linge mirove 
dewleta Fransa Adolphe Thiers 
weha gotibu.·· Li Sadowaye ya 
ku bi Tl\Sli lek ~o Fransa bO." 

Napoleone l1l. bi derengi 
be ji xwest kara Almanaya ya 
ku di ~er de bi desl xistibfi li s
er mase je bisitillt'. 1.1: Bis-

marek pe. re dirane x,we nl~an 
da 0 ji §andiye(qasid-elyi) 
Fransa re weha got: .. HOn ~cr 
dixwazin eme ~er bi kin. We 
gave eme hcmO Almanya li 
hember we seferbeg bik.in. Bi 
yi awayi dibe bila bibe eme bi 
Avusryaye re li hev ben 0 p i ~t 
re bi wan re, bi ordiycke ji 800 
OOOan bi ser we de ben. Ern 
\ekdar in, he hOne seferbegliyc 
ilan bikin.'" 

Bismarek di sala I 870an de 
li hemher Fransaye :}Cr ilan kir. 
He beriya ~r, disa bi dtploma
siyck jir kar Avusturya Ci Rus
yaye beali kir. Di ~re Sedane 
ye navdar de imparator Napo
Teone 3, lek 'to. Bi Peymana 
Franfkfune (187 1) AIsaee
Lorraine ji aB Prfisyaye ve hat 
dagirkirin. 

Bismarek yekitiya Alman
yaye pek diani, le ycwliya wi 
ya djplomatik u heri mezin, da
girkirina Alsace- Lorraiane bO. 
Gimki. we Fransaye heia ~ere 
Cihane ye Yekem ji ev der ji bir 
nekira u Alsaee -Lorraiane di 
~ere Cihane ye Yekem de ji bo 
Fransaye sedemek giring bO. 

Bismarc ordiyek wusa ava 
kiribO ku beriya ~ere Cihane 
ye Yekem we Winston 
Churchil weha binivisanda, " 
Ez gellek memnCln im ku di 
navbera me 0 we ordiye deder
ya heye." Bismark di siyasel Cl 
diplomasiye de dengeyek pirr 
bi zantn ava kiribO. DizanibCl 
ku ewe kingS, bi yi awayi u ~i
ma bi ke re dOSlani an dijmina
tiye bike. Beguman siyasela 
xwin 0 hesin li hundir siyase
lek ne demokratik, le olOleratik 
bfi. HeIa Bismare li hember 
sosyal demokraten Almayaye 
bi qasj Km! Wilhelme fI . ji de
mokral nebO. 1.1: Ii ba \VI Alma
yayek yekbOyi. xun ° hezdar di 
seT hemu li~ti re dihat. Di gel 
ku Wilhelm 11. siyasetek ko
lonyalezme diparast,O dixwest 
ku Almanya ji' wek Britanya 0 
Fransaye bibe xwedi koloni, 

i , . 

Bismarck 

Bismarek bi tundi ~ i hember ve 
nerine bO, bi gotina roja me li 
diji' kolonya!izme bO. Wi dix
west ku statukoya Almanya ya 
heyi bipaJ-eze 0. welat pe~ ve 
bibe. Bismarck, di sala 1878an 
de, di Kongreya Berline de we
ha digot, " Ne heja ye ku mirov 
ji bo Rojhi lat tene jiyana nefe
reki Pomeryani ji feda bike." 
Bi vi awayi wi dixwest ku xwe 
ji siyaseta kolonyallme 0 Roj
hilal dOr bike. 

yave Wilhelme ll. li impara
toriyek dinyaye bO, wi ° serok
wezir Bismarck li hev nekirin, 
heta ku Bismarek di sala 
1890an de islifa ki r. Bismarek 
yekitiya netcwi ya Alman pek 
ani. Sesed sal bere Ehmere Xa
nt digot, "Gcr de hcbOya me ji 
xwedanek!" 

Di dawiya sedsala bistan d~ 
bib8 nebe mirov difik.ire, gellt 
Ehmede Xani li Bismarckef 
Kurdistani digeriya? 

Li welaten ku yekitiya nete
wi bi re u metoden demokratik 
ava nabin. wusa xuya ye ku kar 
Ii ser pi~ta Bismarckan dimine. 

HOn ~i dibCjin? 
"Ger de hebOya me ji Bis

marekek!" 
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'Ortadogu Federasyonu' i~i bo~ bir slogandrr 
Slddlk BOZARSLAN 

"Ne mUllu Türkürn diyc-
neU. "Bir Tilrk dlinyaY::l 

bedeldir!''. vb. lrk'tl lerneller 
üzerinde ~killenen Türk devle
linin; ba~ta Kürt ulusu olmnk 
üzere Arap, <;erkez. Laz. Enne
ni. A~uri vb. ulusal ve ulu~al 

aZlllhklan inkar eden ve bunlar 
üzerindc aglr bir asimilasyon ve 
zorla eritme politikasI uygula
dlklan bilinen bir gCT'tekliktir. 
Her ~yden önee M.Kemal·in 
mimarltgllll yapugl ve lemel po
litikalnr haline gelen bu ~ i arlar, 
ü~tün lrk teorisine dayanan be
lirlemelerdir ve bu :tnlnYI~, Türk 
devleli ll in lemel harcUll olu~tur
mu~tur. Bu lerne! poliJikalar~er
'tevesinde ba~ta Künler olmak 
üzere egemenlikleri alt lllll aldlk
lan lüm ulllslarlII vc ulusa! 1lZ1II
hklann ülke ve ulus isimleri ile 
ulusal kimJiklere ait ne varsa 
hepsi inkar edi1mi~; halta inka
Tin da dl~lIIda yasaklanmt~tlr. 
Bu Il)'gulanlllnlll onaya ~lkllrdl
gl sonuy ise tüyler ürpenieidir. 
Ba~la Kürtler olmak üzere 
Türkler d l ~lIIdnkilerin tlimü sta
tüsü? brrakllml~tlf, Bunun ise 
yeryüzünde eil lrk~l ve en Ollur 
klnel bir uygulama oldugu orta
dadlr. Sömürgeci Türk devleti
nin lamamen barbarhk dereeesi
ne varan bu 24 ayar lrk'tl karak
lerinin ktsa özelinin onaya ser
giJedigi sonu~ ist klsaea ~yle 
ifade cdilebilir: Egemenligimiz 
altllldn yapyan hi~ bir ulusun 
ve halkm kendi ulusal kimlikle
riyle ya~ama hakkt yoktur. Her
kes bizimle. fakal kendi ulusal 
varhklanm illkar ederek. kendi 
ZlIlanna dönü~erek ve bircr 
Türk olarak bizimle ya~amnk 

zorundadlr. üSlün lrk teorisine 
göre ~ekillenen Türk devleti lrk
\lhgtnlll resmi olarak ~eki1len
digi ve yazlh belgelere g~ildigi 
tarih, eumhuriyelin ilan edildigi 
29 Ekim 1923'te ba~lar ve gU
nümüze kadar devam eder. Res
mi devlet ideolojisi haline ge!en 
Türk Irkrylhgl öylesine bir bar
barhk a-illlllaSllla ge lmi~t ir ki 20 
milyonluk Klin ulusunun anadi
li bile yasaklanml~tlr. Bunun, 
yeryüzünde akla gelebileeek eo 
onun;uz bir uygulama oldugu 
tnnt~lhl1az. 

Türk yönelicilerinin bu l rh~l 
karakterini bilen Nelson Man
dela, kendisene veri ten " 1992 
Uluslararasl Atatlirk Ban~ Ödli-

mUnü hakh olarak kabul elme
mesi de bu yüzdendir. Irk~lhk 

~orununun sadeee Gliney Afrika 
ile özde~le~tirilmesinin ve Sllllr
landtnlmasmm isabelsiz ve ek
sik olmaSllla vurgu yapmam. 
dikkatlerin Türk devleti üzerine 
~ckilmesini hakh olarak iSledi· 
gimdendir. Gilnkü. ~imdiye ka
dar dünya kamuoyu trk~lllk ko
nusunda Güney Afrika'daki lrk 
aymrruna kal11 ,!karken ve bu 
konuda duyarlthk gösterirken: 
aym öl'tülerde Türkiye'de cum
huriyelin kurulmaslyla ba~layan 
ve haien devam eden, iiste!ik 
Güney Afrika'daki lrk'tlhgl fer
sah fersah geride blrakan ve ta
mamen bir barbarhk derecesine 
varan Türk devletinin lrk'tl poli
tikalanna kaql gerekli olan du
yarllhgl sergileyememi~lir. 

Elhelleki Avrupa ülkelerinde 
yapyan ayn halklann otonomi 
veya federasyon bi\iminde be
lirli öl~ülerde de olsa sorunlan
nm \özebildikleri gÖrillmekte
dir. Aneak, yukandu sözünü et
ligim Bask ve Katalonya ömek
lerinde de görüldügU gibt. halk
larm tarn e~itligi ~aglanamadlgl 
süreee otonomi ya da federas
'Ion fomlülleri bu halklan tal
min elmemekte ve bu yüzden de 
bunlann uzun ylilar sürdürdük
Jeri kurtulu~ müeadeleleri din
mek bilmemekte ve hakh olamk 
devam edip gü'tlenmekledir. 
Ancak Avrupa burjuvazisi ile 
Onadogu'da Kürdistan'l arala
nnda sömürgele§tiren dcvletle
rin burjuvalan veya diger bir de
yi~le egemen slmnan arasmda 
mukayese yapmanm bile yanh~ 
oldugu, tanl~malara yer vemle
yecek kadar a'tlktlr. Bu bagl!lm
da d:t sömürgeci Irak ve Iran 
devlellerinden de biraz sözct
mek: buralardaki egemen gü~
lerle Avrupa'daki egemen güry
ler arasllldaki büyük farkhhklan 
sersilemek a'ttsmdan yararhdlr. 

lran'm boyundurugu altmda 
bulundurulan Dogu Kürdis
tan'da 1946'da Mahabad Oe
mokratik Kün Cumhuriyeti'nin 
kuruldugu ve buna öneülük e
den iran-Kürdistan Demokratik 
Panisi'nin. bu olu~umu da 
iran'm blitUnlügü i'tinde oto
nom bir böige olarak algltadlk
lan ve savunduklan bilinmekle
dir. Otonomiyi savunan ve 
iran'm resmi slmrlanm da lanl
yan bu olu~urnull da fazla Yll§a
madlgl ve bir YI.I bile devam et
meden merkezi Iran devleti tara-

fmdan ytklldl8t vc Cumhurba~
kam KadI Muhammed bll§ta 01-
mak üzcre ~ok saYlda Kün ön
derlerinin idam edildigi bilini
yor. 1979'da ise Iran Mona~isi 
olan ~ahhk rejiminin ytkilma
smda aktif yer alan Künler: Hu
meyni'ye ilettikleri OlonOl1li ta
lepleri; Humeyni'nin, 
"Kur'an'da otonomi diye bir 
hakkm olmadlglU gerekyesini 
ileri sürerek reddettigi ve ondan 
sonm du iki taraf arasmda uzun 
Ylliar devam eden ve haien sür
dürillmekte olan savll§lmm ne
lere mal oldugu bilinmektedir. 
Resmi olarak 1939'dan beri Do
gu Kürdistan'm tran boyundu
ruguna girdigini ve kürdistan'm 
sömürgele~tinne sUrecine 50-

kuldugu biliniyor. 0 dönemler
den itibaren de bu pa~ada bulu
nan Künlerin defalarca kmm
dan geyirildigi vc sömUrgeei 
iran dev letinin Kürtleri 

tenin denetimi ve dü§üneeleri 
~e,"\"=evesinde lanman kültüre! 
haklann devlet tarafmdan kabul 
edilmesi ve yine merkezi devlet 
tarafmdan hayata ge~irilmesi: 

aylkur ki otonol1li taleplerini bi
le kapsamma aJmamakta ve so
nu~ itibariyle de Kürtler üzerin
de agtr bir ulusal baskl ve critme 
polilikasl sürdilregelmekledir. 

Güney Kürdistan'da ise 
mevcul yunscver gÜ'tlerin eziei 
'togunlugunun otonomiyi savu
nageldiklerini ve bunlarm, kur
tanlmt~ alanlarda yapllan se
'timter ve olu~turulan Federe 
Kün Devleti ile birlikte Olono
miyi brraklP federasyonu savun
maya ba~ladlklan biliniyor. 
lrak'ta 14 Temmuz 1958'de ger
~ekle~tiri len askeri darbeden 
sonra yapllan anayasada lrak'm; 
"Araplardan ve KUnlerden 
meydana gelen bir cumhuriyel" 

oldugu belirlemesi yer ala-

U 
lusal sorununu bagtmslz devlet yaratma 
ekseninde ortaya koyabilmeli ve ona 
uygun böigesei ve uiusiararasl planda 

mücadele yürütmelidir. Baglmslz devlet yaratma 
ekseninde kazanllabilecek kültürel haklar, otono· 
mi, federasyon gibi ara 4jözümler ise; ulusal 
demokratik devrimimizin mola vermesine hizmet 
edebilecek ara a~amalar olarak eie allnmall ve 
bunlardan da yararlamlmaltdlr. 

FaT!\I~llrmak i'tin uzun YII-
lar her ,e~it 'tagdt~l basktlar ve 
uygulamalar uyguladtklan bili
nen 't1pluk ge,"\"=ckliklerdir. An
eak bu pa~ada halklm!Z[fi uzun 
Yll1ardan beri sürdürdügU müea
dele sonueu Künlerin ve Kür
distan'[fi varhgl resmi olarak. 
reddedilmemekte, fakat Kürdis
tan smlrlan oldukya dar gösle
rilmektedir. Ne var ki otonomi 
'tel"'tev~inde olsa bile Künler 
bu haklartm hi't bir dönemde 
kullillm:l imkanma sahip ola
madtlar, Küllürel haklar \e~e
vesinde ~ahhk döneminde de 
merkezi devletin dcnetiminde 
ve siyasi dU~ünce leri dogrullu
sunda KUnye radyo yayml ya
pllmakta idi. Humeyni döne
minde de Kün'te radyo ve tele
vizyon yayml klsmi olarak ya
pllmakla, Kürt eamileri bulun
makta ve yok stmrh bölgelerde 
de Klirt~e egitim yapllabilmek
tedir. Sömtirgeci merkezi otori-

rak ilk kez Kürtlerin ulusal 
varhg, resmi olarak tamndl. Fa
kai buna ragmen. aym dönemde 
mülteei olarak Sovyctlerde bu
lunan Molla Muslafa Barza
ni'nin lrak'a dönmesi vc OIono
miyi iyeren KUrtlerin l:tlepterini 
merkezi Irak yönetimine iletme
si: Künlerin varhgl resmi olarak 
anayasada yer almasm:t ragmen 
otonomi lalepleri kabul edilme
di ve 1961 EylUlünde Güoey 
KUrdistan'da tekrar ulusal ba~
kaldm hareketi ba~ lad l . Barzani 
önderliginde bll§laldan bu hare
kel He sömürgeci Irak yönetimi 
arasmda I1 Man 1970'te 12 
maddelik otonomi anla~masl 
imzalundl. Aneak aradun dön 
yth a~km süre g~mesine rag
men olonomi anla~masl merkezi 
yönetim taraflildan yUrür!üge 
sokulmadl ve bu anla~ma sulan-. 
dmlarak özünden bo~altlldl. Bu 
yüzden de 1974 'te telerar silahll 
direni~ b~lad1. 6 Man 1975'te 

ise Cezayir'de iran'l:t Irak am
slnda yaptlan anla~ma sonueu 
iran, KDP'ye verdigi destegl 
geri 'tekti ve bunun sonueu ola
rak beklenmedik bir ~ekilde 
Barzani sava~l durdurarak 
imn'a illiea eui. 1976'dan itiba
ren Güney Kürdistan'da lekrar 
loparlanan ulusal gÜyler silahh 
mücadeleyi ba~lallllar ve bu, 
Körfez Sava~l'nm patlak \'erdi· 
gi 1990'lara kadar devam etti. 

1990'lam kadar Gilney Kür
distan'da birka't kez kimyasal 
silahlann kullamldtgl (en büyil
gü Halepye'de kullanlldl) ve on
binlerce insanm katledildigi. bir 
bu kadanmn da yaralamp sakal
landlgl ve Halepye katliaml ile 
gene! ayaklanmadan $Onra gö
riildügU gibi bir ka\ kez büyük 
gÖ't ve tmjedi olaylannm ya~an
dlgl bilinmektedir. Daha bir kay 
Yll önee toplama kampmdan ah
narak gölürülen Barzani a~iret i 
ne mensup 9000 sivilin akibe
tinden bile henüz haber ahna
madt. 

Bunlann loptan imha edil
dikleri varsaYlml ~ok gü~lüdür. 
KtStleaSI, son 35 yilhk Güney 
KürdiSlan'daki geli~me ler ve 
sömürgeci Irak yönttiminin lrk
'tl, ~öven ve defalarca kn\Jiamla
ra vardlTlJan barbarhk uygula
malan; burada da otonomi veya 
federasyon olu~!Urularak KUn 
sorununun yözilmlenemeyeee
gini defalarca gözler önüne ser
gilem~lir. Türkiye ve tran'da 
gÖrUldUgü gibi lrak'ta da asll 
yönetirni elinde bulunduran k
lik. militarlzm sayesinde devleli 
yönetebilmekledir. Y,lIardlr ik
tidan gasp eden Baas Panisi ve 
onun diktatör lideri Saddam Hü
seyin de kendi yönetimine klli11 
~imd iye kadar meydana gelebi
len bülün elhz muhalefel sesleri 
bile kanh bir bi'timde bogdurdu 
ve geriye sadeee yok edemedigi 
Kürt dinamikleri kald!. 

Türkiye, !ran ve Irak gibi Su
riye de ryok uluslu bir ülkedir ve 
Kürdistan'm en kü'tük paEyasml 
boyundurugu altmda bulundur
maktadlr. Fr.mSlZ mandast ol:t-~ 

rak oluiaJI Suriye 'nin de ilk '111-
larda Künler üzerinde yogun bir 
ulusal baskL uyguladlgl bilin
mekledir. Aneak Haflz Esal'm 
Baas iktidan ile birlikle ktsmen 
ve 7.antan zaman bi.r yumu~ma 
y~dlgl ve bunun ~imd iye ka
dar devam elligi bilinmektedir. 
Aynea Suriye Baas Partisinin 
kendisine $Osyalist dedigini de 

hattrlamak gerekiyor. Özünde 
ise sosyalizmle alakasl olmayan 
ve son tahlilde diktatörlüge da
yah lek parti yönetimi olan Ba
:ts'm izledi~i pol itika: Suri
ye'nin kozmopoli t olan toplum
SOlI yaplsl göz önünde bulundu
rular.tk anti-emperyalist ve anti
siyonist politikalar adma ileriei 
kesimlerin destegi saglanmaya 
~ah~llml~tlr ve gienen bu politi
ka Filistin israil anla~masma ka
dar devam elmi~tir. ülkemizin 
bu bölgedcki Kürt yunsever 
gü~lcrinin kültürel haldar i'tin 
müeade1e yUrütlük leri kamu
oyunea biliniyor. 

Dikkat edilirse hem Türkiye 
ve Iran'da, hem de Irak ve Suri
ye'de ~ta Kün ulusu olmak 
üzere ezilen diger uluslar ve 
ulusal azlllhklar üzcrinde yogun 
bir asimilasyon ve eritme politi
kasmm sürekli olarak sürdürül
dU~U; bunun ise bölgede ya~a
yan de~i~ik halklann kültürel 
haklanm bile geli~tirme güven
cesinden yoksun oldugu görül
mektedir ve bu uygulamalann, 
Avrupa'daki yok uluslu egemen 
gÜ'tlerin politikalanyla mukaye
se bile edilemeyecegi gibi; Gü
ney Afrika'daki lrk~l uygulama
Illn bile kat kai geride blrakllgl. 
tartl§ma götürmeyeeek kadar 
aYlkllr. Bu baglanlda da bölgede 
Kürdistan'l sömürgele~tiren sö
mürgeci böige devletlerinin ege
men gü'tleri a~lsmdan federas
yon olu~tunna ko~ullan yoktur. 
Aynca bu ülkelerde, Kün ulus 
geryekligini saghkh bir bi~imde 
olmasa da kabul eden devrimei 
demokrasi gü'tlerinin zaYlf 01-
mas! ve iktidar aJlemlllifi yarat
maktan uzak olmalan; egemen 
ulus devrimei gÜyleri apsmdan 
da Kün ve Kürdistan sorununu 
federatif bir yapl iyinde hayala 
ge~ireeek güveneeden yoksun 
btraknll~ur. 

Bu nesnel durumlardan ölli
ril. Kürt ulusal hareketi bir bü
tün olarak Kün ulusal sorununu 
baglmslz devJeI yaratma ekse
ninde onaya koyabilmeli ve ona 
uygun böigeseI ve uluslararasl 
planda müeadele yÜriilmelidir. 
Bagllnslz devlet yaratma ekse
ninde kazamiabileeek kültUrel 
haldar, olonomi, federasyon gibi 
ara 'tözümler ise; ulusal demok
ratik devrimimizin mola venne
sine hizmet edebileeek ara a~a
malar olarak eie 1I1mmah ve 
bunlardan da yararlantlmahdlr. 
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G 
ünümüzde slkc;a bahsedilen, k lasikl~mi~ 
bir tabirden öteye gitmedigini söyteyen
ler; ba~ltgl okuyunca aynl duyguyu tekrar 

tekar hissedeceklerdir. Bazllan ku~kusuz böbürle
necek,baztlart da yüzlerini sirkeye batmp, '~ven
liktir' deyip g~eceklerdir. KUKM'de her ün yeni 
bir aFlma ve kazantr oldugu sürece bu gibi tartlr 
malar ve aC;tktamalar olmak zorundadtr. Bizlercle 
halktmlZlll bize yüklediäi misyonun klymetini bi
lip fazla ileriye kat;mamak ~rtlyla kurtu lu~umuz 
ic;in her türlü fedakarltgt yapmaltytz. Sonw;da 
halktmlzm kader tarihinide sosyafist bir perspek
tifle c;özüme gideceginin de inancllldaYlz. 

Sömürgeciler taraflndan hem ilhak hem cIe i~
gat edilmi~ bir ulusun, g~mi~teki durumunu da 

Baglmslz 
Örgütlenme 
Ve Birlik 
Üzerine 
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göz önüne aJlp 
nasll bir gelece
ge gidildigi 
hakktnda yo
rum yaparak 
(bi1erek ve ya 
bilmeyerek) 
mücadeleye 
gölge dil~ür
mek ~steyen ba
Zt c;evreler kölü 
izlenimteriyJe 
karamsar bir 
lablo c;izerler. 

Tarihi birikimin önemini kavramayan bu c;evreler, 
Kürdislan'lIl her zaman it;in burjuvazinin kuca
glllda katacagllli ve kurtutu~unun diger uluslar gi
bi (Türk-Fars-Arap) milliyetc;ilikle süslenmi~ kapi
talizmle sonuc;lanacaglllt söylerler. Ezilmi~ligi ytt
tardlr beraber getiren bir ulus asla demokrasiden 
yoksun bir ulus olmayacaktlr anlaYI~lna iyi gözle 
bakmamaktadtrlar. ideolojiterini de buna göre 
ayarlamt~lardlr. Kürdislan'daki Ylgm hareketine 
kü~ük burjuva-~ven vakl~l! rmalan yaparak ba
~tndan savma örgütlenme lipleri sunmaktadlrtar. 

Dört paf"f;ada konumlanan Kürdistan'm coera
fi yapIst geregi, her canavar elinde bir blt;ak pas
layt bölüp bölilp dururken acil telepleri arka pla
na almanmda anlaml yoktur. Sömürgecilerimizin 
rotünü Oynadlgt gibi, seyirci olan c;e~i tli sol grup
tarl da etkilidiklerini böylelikte anlamt~ oluyoruz. 
Yapay teoriler ~bloncu yakta~lmlar ve biT dizi 
~tkmazlarJa beraber ortaya C;lklyorlar. Ezen ulu
sun proteteryaslna kutu baglaytp, kocaman bir 
ulusu enternasyonalist ayaktanyla görmezden ge
lip kör olan bu gruplarlll artlk baZI ~yleri kavra
mast gerekir. Dönü~ümlerin oldugu bu c;agda iyi 
bir allernatif sunmak yerine balakhga saplantp 
sivri sinek olmaYI tercih ediyorlar. Slnlriannt lilm 
dünyada ya?<lyan insanlann bile bildigi, ve bu 
alan ic;erisinde Ylgmla Ylgtn harekelinin ya?<lndt
gml ve örgütlenmenin (bagmlStz) Kürdistan'a ayn 
bir özellik kazandlrdlglnl göstermi~tir. 

Kürtler diger ufuslarla uzun süre etkil~im i~in
de kalml~lardtr. Türkiye ve diger Kürdistan'da 
bunlan bir araya getlren bazt tarihi olavlarolmur 
tur. HiC; bir zamanda, ideolojik, politik ve progra
matik temelde (sosyalist veya kurtulu?<l götUren) 
bir yakmla~ma ölm~ml~r.En yakm t)eraberlik 
Kurtulu~ sava~mda olmu~ ve en büyük darbeyi de 
Kürttere fa~izmin degi~ik bir varyantt olan Kema
fizmle gelmi~lir. Tarihin sayfalannt kaTl~ttrtrsak 
hep oyunlarda KUrtler kullanl l ml~lardlr. BaglmStZ 
örgütlenme ve birlikde bu ko~ullar olu~turmu~lur. 
Devrimci gücü bir arada 10plaYlp sömürgecilere 
darbeyi de KürtJer vurmu~ bazen de nasibini al
mt~ttr. 

Kürdistan smlrlan ic;erisinde yürutülen müca
dele, ezen ulus ve di.inya proletef)'asma tam yan
slmasa bile morat vermi~t ir. Sömürgeci güc;lerin 
slnlrladl81 bu alanda sermayenin kendi burjuvazi
sinin eline g~mesi klsmi de olsa engeJtenmi~tir. 

Kendine bile yaran olmayan Türkiye i~i smlft
nm duyarll haie gelmesi uzon bir sür~ gerektirir. 
Sosyalizme gebe olan bu ulus önderini olu~tura
maml~ ve kölü ~Ikmazlar arasma Stkl~ml~ kalmt~ 
larclir. Diger ü~ sömürge devletlerinin de bun1ar
dan farkt yoktur. Kürdistan Devriminin nesnel ko
~ultanllln tam tamtna otgunla~tlgl bir süre<;t:e ge
t;erk.en ezen ulusun kurtulu~nu beklemesi pi~mi~ 
a?<l soguk su katmaya benzer. Bu dörtlünün dev
rimi de ancak uzun bir sürede olur. K,*ullar 01-
maSlna ragmen bunlan ivmelendiren öncü gücün 
yoktugu buntarm nedenlerinden biredir. Bir ulus 
kendi özbenligine dayanan ve binlerce ~hidiyle 
kurtulu?<l dogru giderken elbetteki ba?<lTl buna 
denir. Kendi gücünü görmezden gelemez ve kur
tulu~unu da kimsenin strtmda bagJtyamaz. ~Sö
mürgelerden, emperyalist tahakkümün ve sömil
rilnün yarattlgl tahriplerden kurtulmanm biricik 
yolu, iC;erde halkm büyük ~ogunlugunun talepie
rine uymak, dl?<lrda sosyalist gü~lerle dayanlr 
mak dünya devrim cephesi ic;inde ver almak ve 
kurtulu~ mücadelesini yükseltmek oldugu Ekim 
Devriminde anla~dml~IIf." lenin UKTH. 

Yukanda yazdtklartmm ahm I santrtm doldura
cakttr. Her zaman müttefiklerimizin yanmda ver 
alacaglmlzl ve onlara da destegin bizden gelece
gini unutmamaltdlrlar, 

Gözterinin önünde duran Kürt halkl yerine, 
bilmem hangi gezegenin bir agaClndan kopan 
yapragln dil~ü~ünü dikkate almak gerekmez. AI· 
gtlanamtyacak kadar kU~ük etkiter ihma1 edinile
bilinir. otaylarm gerc;ekl~me taw sonuc;ta aYIli 
kaplya C;lkar. Grupsal, ki~isel yoruma göre kü~ük 
saYllan bir sebep önem kazantp insallln keyfine 
kalml~ yorumlara göre bLiyük saytlacak sonu~da 
dogurmaz. Kisacast destek yerine bin dereden su 
getirmeninde bir anlarnt yoktur. Zorun yerine ba
sili ~enlerin her zaman il;in bilimsel harekel et
medikleri degeri bile olmayan ~ylerle ugrar 
mallIn yerine oturmalan daha iyidir. Sunu söyler
ken Kürdistan gerc;egini görmezlere ilhamda bu
lunurum. 

Sömürü olan Kürdistan'm i~i, yoksul, köylü, 
emekc;i, vaslfstz katrnanlardan olu~tugunu ve 
potansiyeJin sosyalizmle endekslenecegini yen; 
yeni birl;k süreciyle görecegiz. Ku~kusuz bu güC;
lerin dagmlkltgml kurtanp örgütleyebilecek gÜI; 
olu~mu~tur. 

Korkumuz yoktur ki Kürdistan'a sosyatizm 
yüzeysel de olsa özüne kadar inmi~tir. Artlk tüm 
Kürt halkl M-l'e güven duymu~ ve partil~menin
de oldugu bugün yerini de atacaktlf. Bu birtik her 
zaman duydugumuz yumurta adam birlikteligi 
de~ildir. Kmldlgtnda peryodik olan bu olaylardan 
ders C;lkarml~ ve birlik-beraberlik ~liginde yanan 
at~ine bir körükle gideceginin bilincindedir. Kürt 
Komilnistlerinin öncülügünde yeni bir giln daha 
görecegiz ilmidiyle 
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