
Ate_şkesle ilgili Umut ve Beklentiler 
E , 

• 
O 17· Mart'ta yaptığı basın toplantısında 20 Mart'tan başlamak . 

üzere tek yanlı olarak ateşkes ilan eden PKK Genel Sekreteri'nin 
bu sürenin bitiminde 16 Nisan'da düzenlediği ikinci basın 
toplantısında ateşkesi süresiz uzatmas ı, konuya ilişkin tartışmaları 
yoğunlaştırdı. Bu arada Kürt ulusal demokratik güçleri arasında 
işbirliği ve diyalog sürecinin gelişmesi konuya ilişkin umut ve 
beklentileri arttırıyor. 

O Muhabirierimiz Diyarbakır'da bazı demokratik kitle örgüt 
temsilciler, esnaf, çiftçi, aydın ve serbest meslek sahipleriyle 
görüştüler. Muhabirierimize görüşlerini belirtenler ateşkesi olumlu 
bularak bunun Kürtlerin kendi haklarına kavuşmasında bir 
başlangıç olmasını umdukları nı söylediler. Sayfa s-9 

Yıl: 6 
Sayı: 29 

8000TL 

(KDV Dahil) 

Yüzy1ll1k Bir Gelenek Kutlaniyor 
ı MAYIS ı 04. YlLlN A 

Haber Merkezi- Dünya işçilerinin uluslarara- rağmen kutlanıyor. Devlet Kürdistan'da 1 
sı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan Mayıs kutlarnalarına izin vermedi. lstan-
1 Mayıs bu yıl da yasak ve engellemelere bul'da ise 1 Mayıs kutlamaları için başvurular

Kürdistan İşçi 
Sendikaları Birliği 
Başkanı Kadir 
İbrahim Ahmed 

ile söyleşi 
Sayfa 10-11 

da bulunan sendika ve partilere Taksim alanı ijlli ... li8 
dışında değişik yerler gösterildi. Buna göre 
Türk-iş Abide-i Hürriyet meydanında, Disk ve 
kamu çalışanları sendikaları Pendik'te 1 Ma
yıs'ı kutlayacaklar. Aralarında gazetemizin de 
bulunduğu sosyalist ve devrimci basın organ
larının bir kesimi Pendik'te, diğer bir kesimi 
de Abide-i Hürriyet'te 1 Mayıs kutlarnalarına 
katılacaklar. Diğer illerde de kutlama hazırlık
ları sürüyor. Gelişmeleri önümüzdeki sayıda 

vermeye çalışacağız. 

Sayfa 2_ 

Avrupa Parlamentosu'ndan çağn: 
''Türk yetkilileri ve Kürtlerin 

seçilmiş temsilcileri görüşsünler'' 
V Avrupa Parlamentosu, 22 Nisan 1993 tarihinde aldığı 83-0559/93 sayılı kararda 

ateşkesten duyulan memnuniyeti belirterekTürk yetkilileri ve Kürt halkının seçilmiş 
temsilcilerinin Kürt halkının politik ve kültürel haklarının verilmesi ve insan haklarının 

---------- düzenlenmesi konularında görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu. Sayfa 14 

Nizamettin Ariç: 
.. Kürt Dünyasi ve 
Ruhunu Anlatan 

Bir Sinema 
Yaratiima h" 

· Sayfa 16 
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2 . Medya Güneşi 1 1-15 Mayıs 1993 

Dünya işçi ve emekçilerinin tarihinde 
saygın bir yeri olan 1 Mayıs bu yıl da, hem 
genelde hem de özelde önemli geliŞmele
rin yaşandığı bir süreçte kutlanıyor. 

Devlet, Kürdistan'da '1 Mayıs kutlarna
larına izin vermezken Türkiye'de 1 Mayıs 
kutlamaları için adeta bir simge haline 
gelen Taksim meydan ı dışında baz ı yerler
de izin verdi. Diğer bazı il ve ilçelerde de 
miting, gösteri ve salon toplantılarıyla 1 
Mayıs'ın kutlanması kararlaştırıldı. 1 Mayıs'ı 
104. yılında karşılarkan onun tarihsel anla
mı ve güncelliği üzerinde durmak gerekir. 

Yüzyıllık Mücadele Geleneği 

1 Mayıs hem tarihsel hem de güncel 
anlamı itibariyle, geleneksel kimi söylem
lerden öte, belirtmek gerekir ki köklü bir 
mücadele geleneğine sahiptir. Işçilerin, in
sanlık onuru ile bağdaşmayan en ağır ko
şullarda çalıştınlmaları na karşı gelişen tep
kilerin bir ürünü olan 1 Mayıs'ın 1889' da 
2. Enternasyonal tarafından işçi sınıfının u
luslararası birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olarak ilan edilmesinden bugüne 
kadarki sürece bakıldığında görülecektir ki, 
1 Mayıs geleneği o tarihten bu yana 8 sa
atlik işgünü için mücadele talebini kat kat 
aşarak, işçi ve emekçilerin her türden bas
kı ve sömü~üye karşı bağımsızlık, demok
rasi ve sosyalizm için ; daha insanca bir 
yaşam ve çalışma koşulları için; özgürlük 
ve eşitlik için; işçi sınıfı ve emekçiler, ezi
len halklar arasında uluslararası dayanış
mayı geliştirmek için mücadeleyi yoğunlaş
tırdıkları bir mücadele günü oldu. 

1 Mayıs uzun bir süre sermaye sınıfla
rının korkularının depreştiği günlerin başın
da geldi. Bu nedenle hükümetler 1 Mayıs'ı 
yasakladılar, kutlamaları kanla bastırdılar. 
Işçi ve emekçilerin üretimdeki yerlerinden 
kaynaklanan tarihsel rollerini oynamaların
dan korkan yönetimler, çoğu zaman 1 Ma
yıs'ı yasaklayarak güç gösterisinde bulun
maya çalıştılar. Fakat bütün bunlar, ulusal 
ve toplumsal mücadelelerde 1 Mayıs'ın di
renişçi geleneğinin sürdürülmesini engetle-
yemedi. . 

Değişen dönem ve koşullara göre 1 
Mayıs'lar Fransa'da ırkçılığın kınandığı; In
giitere'de çalışma koşullarının iyileştirilmek 
istendiği; Almanya'da yabancı düşmanlığı
nın mahkum edildiği ve 6 saatlik işgünü
nün savunulduğu; Türkiye'de devrimci top
lumsal dönüşümlerin vurgulandığı; Kürdis
tan'da ulusal ve toplumsal kurtuluş özlem
lerinin haykırıldığı; Güney Afrika'da ırk ayı
rırncılığına karşı mücadelenin yoğunlaştırıl
dığı; Latin Amerika'da faşist diktatörlüklere 
karşı demokrasi şiarlarının dile getirildiği; 

SSCB, Vietnam, Küba, Çin, Angola'da en
ternasyonal dayanışma ve devrimci kaza
nırnlara vurgularin yapıldığı günler oldu, 
olmakta. Kimi ülkelerde ise devlet partisi 
durumundaki partiler Irak'taki Baas gibi
ise, 1 Mayıs'ları kendi gerçek yüzlerini giz
lemek, baskı ve zulümlerinin üstünü ört
rnek için kullandılar, kullanıyorlar. Fakat bu 
tür yönetimlerin kutlamaları 1 Mayıs'ların 
anlam ve önemine gölge düşüremedi. 

Böylesi bir anlayışla 1 Mayıs'a bakıldı
ğında onun dünya ulusal ve toplumsal mü
cadeleler sürecinin bir parçası ve de önem
li bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. 
Günümüzde de nedenleri ne olursa olsun, 
1 Mayıs'lar isteryığınsal kutlansın veya kut-

Tarihsel ve Güncel Açıdan 

1 Mayıs 
lanması nlar; hiçbir şey 1 Mayıs'a da· kay
naklık eden idealler dahil genel olarak 
baskı ve sömürünün olmadığı bir toplum 
için her türden baskı , zulüm ve sömürüye 
karşı, değişen ülkelerin somut koşullarına 
uygun mücadelenin verilmesi gerektiğinin 
önemini azaltmaz. Çünkü 1 Mayıs'lar birer 
simgedir; görev ve sorumluluklar ise yılın 
her günü için geçerlidir. 

idealleri Halen Geçerli 

Bugün 1 Mayıs'ı kutlarkan onun ta
rihsel önemi ve güncelliğini doğru değer
lendirmenin önemi büyüktür. Bilindiği gibi 
1 Mayıs' ın , 8 saatlık işgünü için ABD'de 
yap ı lan genel direnişin ardından 1889'da 
işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak ilan edilip kut
lanmaya başlamasından bu yana bir asır
dan fazla geçmesine rağmen önemini 
koruyor. Işçi ve emekçilerin mücadele ta
rihinde günün değişen koşullarına göre 
farklı güncel anlamlar taşımasına rağmen 

dünden bugüne önemini hep koruyan bir 
niteliği korudu, halen de korumaktadır. 

1 Mayıs'ın Türkiye gibi bazı ülkelerde 
sürekli yasak ve engellemelerle karşılaş
ması onun kitlesel kutlanmasını engelle
yemedi. Resmi ideolojinin bilinçli olarak o
nu sadece sosyalistlerin savundukları bir 
gün olarak lanse etmeye çalışması, deği
şik kesimlerde olumsuz imajlar yaratabil
di; ama bugün Türkllş ve Hak-Iş'in bile 1 
Mayıs kutlamaları için, geçmişle kıyaslan
dığında çok kapsamlı çabalar içinde olma
ları, 1 Mayıs'a kaynaklık eden ideallerin 
günümüzde daha geniş kesimleri etkiledi
ğini gösteriyor. 

Böylesi bir genişleme nicelikten da
ha çok nitelikseldir. Geçmişte yüzbinlerin 
1 Mayıs' larda meydanlara çıkması ile kar
şılaştırıldığında günümüzün ilgisi daha dar 
kapsamlıdır, fakat bunun 1 Mayıs'a kay
naklık eden ideallerden çok, özellikle sos
yalizm adına uygulanan bazı politikaların 
iflasıyla girilen süreçte meydana geldiği 

de kaydedilmesi gereken bir gerçekliktir. 
Bugün yaşadığımız süreçte gelişme

leri doğru değerlendirip kabul etmeliyiz ki, 
işçi sınıfı ve emekçiler adına uygulamaya 
konulan ve tarihsel önemi olan kimi kaza
nımlara rağmen uzun süre ayakta kala
mayan, hem kendi içindeki kangrenleşmiş 
sorunların hem de dış etkenierin yolaçtığı 
gelişmelerle yıkılan modellerin, bu yıkılış
larıyla yarattıkları moral, siyasi ve toplum
sal sorunlar başta olmak üzere bir dizi 
nedenden dolayı bugün işçi snıfı ve emek
çiler açısından dünyada güçlü bir birlik, 
mücadele ve da anışma ok; veya en 

azından şimdilik görünen bu. Fakat geliş
meler bunun sürekli olmadığı ve olmaya
cağını gösteriyor. 

Herşey bir yana 8 saatlik işgünü 

sorunu bile halen genelde çözümlenmiş 
değil. Kapitalizmin kimi alanlarda kend ini 
yenileme -ki bunda başarısızlıkianna rağ
men sosyalizm adına uygulamaya konu
lan politikalarla rekabetin belirleyici bir 
etkisi var- mekanizmalarını yaratabilmesi , 
onun yine de özelde işçi sınıfı ve emekçi
ler, genelde halklar açısında tercih edil
mesi gereken bir sosyo-ekonomik düzen 
olduğunu göstermiyor. Belli ülkelerde sos
yal alanda tanınan veya alınan haklar, 
kimi süreçlere şu veya bu oranda katılım
cılık yanıltıcı olmamalıdır. Dünyanın büyük 
bir çoğunluğu bırakalım , 8 saatlik işgünü, 
yüzde 30 ve 40'1ara, hatta kimi ülkelerde 
yüzde SO'Iilere varan işsizlik, ağır siyasal 
ve toplumsal sorunlar, insan yaşamı ve 
doğal çevreye büyük zararlar veren çev
resel sorunlar ile içiçe yaşıyor. Ekonomik 
ve siyasal yayılmacıltğın yarattığı sorunlar 

çığ gibi . büyüyor. Sosyalist sistemdeki 
çöküntü uluslararası sermaye açısından 
önemli olanaklar yarattı, ama ezilen 
çoğunluğun yaşamında kayda değer bir 
iyileşme olmadığı gibi, uluslararası alan
daki siyasal, ekonomik ve toplumsal den
gesizlikler nedeniyle işçi ve emekçilerin 
yaşam koşulları reel olarak daha da kötü
leşiyor. 

Ulusal Açıdan Güncelliği 

· Kürt halkı açısından bugün 1 Ma
yıs'ın evrensel anlamı yanında özgün bir 
anlamı da vardır. O da baskı ve zulme 
karşı mücadeledir, ulusal demokratik güç
lerin birliğidir, hem tek tek parçalarda hem 
de Kürdistan genelinde Kürt sosyalist, 
devrimci ve yurtseverleri arasındaki daya
nışma ve işbirliğidir. Tek yanlı ateşkes ve 
sonrasındaki gelişmeler nedeniyle Kürt 
ulusal demokratik muhalefeti bu yılın 1 
Mayıs'ını ulusal diyalog ve işbirliği olanak
larının alabildiğince arttığı, Kürdistan 
genelinde ulusal bir otorite için engellerin 
bir bir ortadan kalktığı bir ortamda karşılı
yor. Kürdistan'da geniş kitle gösterilerine 
izin verilmese de veya kitleler yığınsal kut
lamalar gerçekleştirmesalar de, sendika
lar ancak kendi lokallerinde 1 Mayıs'ı kut
lasalar da ulusal demokratik güçler açı

sından 1 Mayıs mücadele, birlik ve daya
nışma boyutlarıyla önem kazanıyor. 

Kürdistan'da TC devlet terörünün 
durmadığı, köylerin boşaltıldığı, tek yanlı 
ateşkese rağmen onlarca gerillanın öldü
rüldüğü, Tunceli'de oldu-u ibi sa aka-

lanan 6 gerillanın bile yerinde infaz edildi
ği, dağların bombalandığı, zoraki göçlerin 
durmak bilmediği , Türkiye'nin metropol 
kentlerinde yerinde infazların gerçekleşti
ği bir ortamda 1 Mayıs'ı karşılayan halkı
mız, doğal olarak kendi özgün sorunları 
şahsında mücadelesini veriyor. Tabii ki 
genelde yaşanan bazı sorunların Kürdis
tan'daki etkileri de küçümsenemez. Geç
mişte 1 Mayıs'ın özdeşleştiği kimi idealler 
adına yürürlüğe konulan politikalar şah
sında yaşanan yenilgi ve gerilernelerin 
dünya işçi ve emkçileri gibi Kürt işç i ve 
emekçilerini etkilernemesi düşünülemez 

ve bir Newrez'da yaşanan coşkunun 1 
Mayıs'ta dar kapsam l ı da olsa görülme
mesini anlamak, bunun altında yatan ger
çeği görmek gerekir. 

1 Mayıs' ın diğer bir anlamı üzerinde 
de durmak gerekir. Ulusal sorun bugün 
Kürdistan'da birincil temel sorun olarak ö
nümüzde duruyorsa; bu, hem günün hem 
de geleceğin toplumsal görevlerini ihmal 
etmeyi veya görmezlikten gelmeyi gerek
tirmez. Hele bu, sosyalistler açısından bü
yük bir öneme sahiptir. Evet sosyalistin
den yurtsever dindarına kadar her Kür
dün önünde duran esas görev, Kürt halkı
nın bütün ulusal demokratik haklarına ka
vuşmasıdır ve bunun için mücadele yaşa
mın her alanında kararlıca verilmelidir. 

Ne var ki bu sorunun bir yönüdür. 
Her türden baskı ve sömürüye karşı oldu
ğunu söyleyen herkesin gözetmesi gere
ken diğer görevlerden biri de, toplumsal 
sürecin bugün için de kimi sorumlulukları 
gerekt i rdiğidir. Tüm ulusal demokratik 
haklarından yoksun olsa da Kürt i şçisinin, 

yoksul köylüsünün, mevsimlik işçisinin 

ulusal kurtuluşa kadar ertenelemeyecek 
önemli temel sorunları vardır ve olacaktır. 

Kürt toplumunun bu kesimlerinin de her
gün boğuşmak zorunda olduğu sorunları 
az değildir. Genel ulusal görev ve çıkarla~ 
ra zarar vermeden özünde emek-ser
maye, daha geniş kapsamı ile sömürülen
samuran çelişkisinden kaynaklanan 
sorunlara karşı duyarlı davranmak da Kürt 
sosyalist ve devrimcilerinin üzerinde titiz
likle eğilmeleri gereken bir görevdir. 

Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi halkı 

açısından 1 Mayıs'a kaynaklık eden ve o
nunla bütünleşen kimi ideallerin de kü
çünsenemeyecek önemi vardır. Emek
sermaye çelişkisi, evrensel insan hakları, 
enternasyonalizm, çevre ve kadın sorun
ları konusunda da görev ve sorumluluklar 
az ~eğildir. En ağır baskılar altında olma
mız bizlerin dünya sorunlarına karşı dar 
çıkarlar gözeterek seyirci kalmamızı ge
rektirmez. Kürdistan'dan binlerce kilomet
re uzaklıktaki Güney Afrika'da Nalson 
Mandela'nın Kürt halkı üzerindeki baskılar 
nedeniyle kendine verilmek istenen TC' 
nın "Atatürk Barış Ödülü"nü almayı red
detmesi bile, kimi görevlerin uluslararasl
Iaşması açısında önemli bir gösterge olsa 
gerekir. Ne ulusal inkarcılık ne de dar ve 
bencil milliyetçilik günümüzün ulusal ve 
uluslararası görevlerini yeterince yerine 
getirebilir. Dünyayı kendi davasını destek
lamediği için eleştirerek bunun için çok 
yönlü girişimler içine girip, günümüzün 
uluslararası temel sorunları konusunda ü
zerine düşeni, kendi gerçekliğini dikkate 
alarak yerine getirmernek bırakalım sos
yalizmin günümüzde de halen geçerliliğini 
koruyan idealleriyle, insan hakları savunu
culuğu ile bağdaştırmak mümkün değil. 

Tarihsel ve güncel boyutlarıyla 1 Ma
yıs'ı değerlendirip günümüz koşullarında 
mücadele ile bağını kurarksn çok yönlü 
görevlerle karşı karşıya olduğumuz unu
tulmamalı. 1 Mayıs'a kaynaklık eden in
sanca yaşam özlemi bugün Kürdistan'da 
yaşamın her alanında süren ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesinde ifadesini 
buluyor. 1 Mayıs'ın mücadele geleneği, 
Kürt halkının kendi geleceğini özgürce 
tç.yin etme mücadelesinde yaşıyor, yaşa
yacak. 
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KULP (Medya Güneşi) - Kulp bölgesinde köy boşaltmaları sürüyor, köyler 
nıyor, yakılıp yıkılıyor. TC güçleri 15-16 Nisan günlerinde Kulp'a bağlı bazı 

bombala 
köylere baskınlar düzenleyerek bu köylerin hemen boşaltılmasını istediler. 
Baskınların yoğun olduğu Duderyan, ve 7 mezrası ile Durnilyan (Baloğlu) ve Şiranz 
(Güngeçti)'ın hemen boşaltılmaları için, daha önce Tiyaxse, Şerefka, Mahıı:ıika, 
Araşka ve diğer bazı köylerde yapılanlar örnek gösterilerek tehditler savruldu. 

Gerekçe ise sözüedilen köylerin "atış alanı" içinde olmalarıdır. Kaymakam köy
lülerin başvurularını "Benim yapabileceğim bir şey yok" diyerek cevaplandırırken 
karakol komutanı "Bu köyler ateş alanıdır, boşaltacaksınız. Yoksa sonunuz hiç de iyi 
olmayacak, benden söylemesi" türünen bir açıklama ile "iç harekat"ı savunuyor. 

CiZRE (Medya Güneşi) - "Kazanan işçileri asgari ücretle çalıştıracağım. 
Yapılacak iş kazma kürekle çalışmadır. Ayrıca güvenlik soruşturması iyi olmayanlar 
başvurmasın." Bu sözler tarım müdürlüğüne bağlı olarak geçici çalıştınlmak üzere 
işe alınması düşünülen insanlara karşı kaymakamın söyledikleridir. Kaymakam 
konuyla ilgili heyetin başkanlığını yapmaktadır. · 

Böyle düşünen kaymakamın başkanlık ettiği heyet "zor seçim" sonunda 8'i asil, 
8'i yedek 16 kişiyi belirledi. Milyonlarca insanın soruşturmalara uğradığı, tutuklandı
ğı, işkencelerden geçtiği, kısacası "fiş"li duruma düştüğü bir ortamda "fiş"lilere çalış
ma yolunun da kapatılması hiç kuşkusuz yeni deği; ama "demokratikleşme", "12 
Eylül'ün izlerini silme" sözlerinin ortalıkta dolaştığı bir ortamda "fiş"li Kürtlere iş veril
memesi bir dizi uluslararası anlaşmaya da aykırıdır. Görüştüğümüz insanlar bu duru
mu protesto ederek, bu tür uygulamalara derhal son verilmesini istediler. 

Navenda NOçeyan- Konseya Ewlekarl ya Netewl (MGK) nivlseke nepenl (dizi) 
şand Sazgeha Perwerde ya Bilind (YOK) . Ve nivlsa ku te de emren MGK'e hene li 
revebiriyen u niversiteyen Tirk belav kir. Di nivlse de MGK di pirsa yekltiya netewl O 
dewleta Tirk de gazinen xwe ji unlverslteyan dike O wan di ve pirse de qels O pasif 
dibine. MGK li ser dlslpllna u niversiteyan j1 disekine; rektor, dekan O revebiren unl
verslteyan di ware pekanina disipline de qels dibine. Herweha MGK, xebaten unl
verslteyan a li dijl tevgera netewl O demokratik a Kurd jl naeciblne. MGK di vi em re 
xwe ye nepenl de her me h ji unlverslteyan rapor dixwaze. 

Çend xal (madde)en ku di nav em ren MGK'e de clh distlnin ewha ne: 
• Dive destür neye da}tin ku kadroyen etnik O "paNekar" di nav unlverslteyan 

de çalakl nlşan bidin, xwendevanan bi rek bixin, di xebata Idari O akademik de clh 
bistlnin. 

e Hezen "xerakir O paNekar" dixwazin ku civaniya unlverslte bikşlnin nav 
bOyeran. Pewist e ku di ve mijare de, di nav unlverslte de konferans ben çekirin O 
xwendevan ben agahdarkirin. 

e Ji 'ber rewşa demokratik a unlverslteyan, di peşengiya h ezen "paNekar" de 
boyqOten ders O xwarinan ten çekirin, forum O lebaten girseyl ten organlzekirin. Di 
van bOyeran de rektor, dekan O birevebiren unlverslte bi qasl ku pewiste mudaxile 
nakin. Dive ku revebirin unlverslte di ve pirse de hessas bin. · 

• 
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OsmanAYTAR 

Li Pey Mirina 
.. Niv-Kur deki .. 

Mirina serokkoman~ TC'e Turgut Ozal di gelek waran de bu sebebe 
munaqaşeyeiı nu. Hin kesen ku li hembar Ozal bOn ji pesne wi dan, 
"başiyen" wi gihandin erd Cı asiman. 

"Reformisti", "liberali", "demokrati" Cı "hemdemi" ya Ozal, bi rojan 
di gotar, nOçe O programan televizyon O radyoye de hat munaqeşekirin. 
Hinekan di gel hin xusOsiyeten "baş" en Ozal, nebaşi Cı çewtiyen wi ji 
anin ziman, le ew ne zede bOn. 

Tekiliyen Ozal O doza Kurdan ji di van munaqaşeyan de cihe mezin 
girt. Li gor hinekan mirina Ozal we tesireka negatif di xebaten çareserki
rina doza Kurdan de bileyize. Hinekan ji gotin ku; "Ere mirina Ozal 
bewext bu, le pevajoya çareserkirina doza Kurdan we dom bike." Hin 
kemalist O şovenisten Tirkan, ditin O peşniyaren Ozal ku di derheqe 
doza Kurdan de hebOn bi tundi rexne dikirin. 

* 
Gelo rastiya Ozal çi bO? reformisti yan liberaliya Ozal dive çawa be 

nirxandin? Ma Ozal "demokrat" bO? Rola Ozal di pevajoya faşizma 12'e 
ilone de çi bu? Ji bo çi Ozal xwe nezi doza Kurdan nişan dida? 
Beguman di vi wari de pirs O pirsgirek pirr in. 

Beri her tişti dive meriv bibine O bibeje ku, Ozal di hin tiştan de ji 
serokkomaren TC'e yen bere cuda bO. Ditin Cı peşniyaren Ozal çi dibin 
bila bibin, dive be qebOikirin ku, Ozal di hin waran de ji munaqeşeyan re 
vekiri bO. Hin adeten TC'e yen ku nişane "ciddiyeta" we bun, ji terefe 
Ozal ve hatin xerakirin. Ozal him di babeta jiyana xwe ya şexsi de, him 
ji di meşandina karubare serokweziri Cı serokkomari de gelek tabO ji 
hole rakir. 

Le Ozal tene ne ev bu Cı ev "cudabun" bi sere xwe ne hewceyi 
, pesndayine ye. Ozal dive bi politikayen xwe yen ku di waren siyasi, 

iktisadi Cı civaki de meşand O di meşandina wan de bu wasite, be 
şirovekirin. 

* 
W eki te zanin Ozal ji darbeya 12'9 iıona 1980'an h eta mi ri na xwe di 

hemO politika O kirinen dewleta Tirk de cihe xwe, hindik an zade, girt. 
Ozal pişti ve darbeya faşist bO alik~re serokwezir O berpirsiyariya eko
nomiye hilgirt. Ozal parastvaniya "ekonomiya piyasaya serbest"-ku bi 
nave "Biryaren 24'9 Çileya Paşin" ji te nasin- kir O di ve pevajoye de 
roleki sereka leyist. Di hilbijartinen 1983'an de partiya Ozal pirraniya 
dengan girt O Ozal bO serokwezire Tirkiye. Heta 1989'an serokwezirtiya 
Ozal dom kir O 1989'an de Ozal di şuna Kenan Evren de bO serokko
mar. Di hilbijartinen gişti yen Çiriya Peşin a 1990'i de partiya Ozal h un
da kir O huk01)1ata DYP-SHP hat ser hukum. Ozal heta mirina xwe bi ve 
hukOmate re kar kir. 

Wexta ku em ve pevajoye bi tevayi şirove bikin, we baş xwane bike 
ku Ozal ji bo parastina sermayedaran O berjewendiyen TC'e yen esasi 
gelek tişt kiriye O daye kirin. Ew beri her tişti, yek ji şiriken sOcen taşiz
ma 12'9 ilone ye. Di dewra Ozal de çi bOn? Rewşa karkar O xebatkaran 
xerabtir bO. Sermayedaren Tirkiye gelek tersendan bi dest xistin. Li 
Kurdistana Bakur saziyen weki Walitiya Heremi, Timen XusOsi, Ordiya 
Taybeti, Sistema Gundpariziye di dewra Ozal de çebOn, nezi sedi 50'ye 
Ordiya Tirkan li Kurdistane ciwar bO O bi van saziyan ve şere qireji-ku 
bu sebebe kuştina bi dehhezaran Kurd, valakirina gundan, girtin O 
işkencekirina sedhazaran Kurdan- hat meşandin. Di dewra Ozal de 
çend caran Ordiya Tirkan erişi Kurdistana BaşOr kir. 

* 
Ozal şovenist an kemalist ne bO, le ne demokrat bO ji. Dest bi 

munaqaşeyen di derheqe doza Kurdi kirin ji ne nişapa "demokrati" ye. 
Bi salan Ozalli ser hukum bO, le him behsa doza Kurdan neki.r, him ji bi 
her awayi xwest ku tevgera netewi ya Kurdan bipelçiqine. Pişti Şere 
Xelice Ozal bi aşkerayi bi doza Kurdan re alaqeder bO, le ev ji samirni
yet O demokratiya wi nedihat. Ozal weki bazirganeki bi hesab bO, 
peşeroja berjewendiyen TC'e O yen havaibenden we baş didit. Ne ji bo 
parastina mafen Kurdan, ji bo berjewendiyen TC'e O hin dewleten ku 
hesaben wan li ser Rojhilata Navin hene behsa çareserkirina doza 
Kurdi dikir, tekiliyen Tirkiye O Kurdistana BaşOr diparast. 

Di aliye demokrasira tevayi de ji Ozal parastvaniya yasax ü asten
gan kir. CMUK (Kanuna Osili ya Muhakemeyen Cezayi) O kanOnen ku li 
gor peymanen ILO (Rexistina Kar a Navnetewi) hatin çekirin, ji ali Ozal 
ve hatin wetokirin. Ozal li hember girtina Girtigeha Eskişehire derket 
Sextekari, bertil, beOsili, xapandin di dewra Ozal de bOn awaye jiyane. 
O hwd ... O hwd ... 

Di gel van tiştan meriv dikare bi kurtayi bibeje: Di pevajoya çareser
kirina doza Kurdan a bi TC'e re danastandine de, ku ji bo nOnertiya 
TC'e imkane hilbijartina Kurdan hebiya, di şuna Demirel, lnonu, 
Cindoruk, Ecevit de dive Ozal bihata tercihkirin. Yani di bazarvaniye de ' 
meriv dikaribO bi Ozal re hin tiştan bibe seri; di navbera politikayen wi 
de Kurdan dikaribO bi şiyarbuni O zanebOni hin tersendan bi dest bixin. 
Ku ' Ozal ev bO . 
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, Tevgera netewi ya gele l(urd iro 
di ~naxek diroki Cı hassas de der
bas dibe. Ev qonax diroki ye, lewra 
encamen bOyeren iroyin bi hernCı a
wayi dikarin di jiyana netewi ya Kur
dan de guhartinen gelek giring pek 
binin. Disa ev merhele pirr hassas 
e; lewra hesab, pivan, berpirsiyari Cı 
hişyari dixwaze. 

Qet şik tune ye ku bi xebat Cı te
koşina deh salan, bi fedekari, bi bir
yardari Cı bi berxwedana netewi, pir
sa Kurdistane di qada netewi Cı nav
netewi de ciyeki giring standiye Cı 
ketiye rojeva hernCı qine. Heke iro 
em dikaribin ji çareseriya pirse qal 
bikin, ev bi xwe ji serkeftinek e. Le 
bele ev serkeftin, ku bi çareseriyak 
rastin ve neye giredan Cı di ware si
yase'ta navnetewi de resmiyeteka 
nestine, çi heyf e ku d~ pirr tiştan 
ifade neke Cı, guhartinen bingehin bi 
xwe re neyne. Beguman çareseri
yak siyasi ya rastin ji bi mafe ça
renCısiya gele Kurd ve giredayi ye. 

Dive tu car neye ji birkirin ku 
mafen netewi yen Kurdan bi yek 
derbeke ji wan nehatin standin. Bin
destkirina Kurdan, peparkirina ma
fen wan en netewi Cı mirovi, parve
buna Kurdistane pevajoyek diroki ya 
dur Cı direj e. Di gel ku hin deveren 
Kurdistane M di qirne 17'an de ketin 
bin desthilatdariya dewleten dagir- , 
ker, deveren weki Dersima heta ser
hiidana 1937'an azadiya xwe paras
tin Cı di ber xwe dan. Ev newekhe
viya ku bi rastiya civaki, erdnigari Cı 
diroki ya Kurdan ve giredayi ye, iro 
ji weki nimOneyek balkeş li ber ça
van e. Rewşa tevgera Kurdistana 
BaşCır O herse perçeyen Kurdistane 
yen din ji hevdu ciMtir in. 

Tirkiye O tevgera Kurdan a 
bak0r6 Kurdistan6 -

Dewleta Tirk, li ser pemahiya 
(mirasa) dewleta Osmani ava bCı Cı 
siyaseta nijadperest a ittihad Cı Te
rakki pejirand, ve siyaseta inkar Cı 
qirkirine meşand. Netewen Ermeni 
O Kurd, M di dema avakirina dewle
ta Tirk de rasti qirkirinen mezin bCın 
O daxwazen wan en netewi bi xwine 
hatin raw~standin. Ji demeka bi şCın 
de, di nav sinoran Tirkiye de gele 
Ermeni ji ber qirkirin O koçkirinan 
behez ket; le berxwedana Kurdan 
nesekini. Ne Kurdan dev ji berxwe
dana xwe berdan Cı ne ji dewleta 
Tirk dev ji hovitiyen xwe... H eta ku 
pirs hat Cı gihiş roja me; ket rojeva 
dine Cı qarekterek navnetewi stand. 

BesihCıdiya heri mezin a Kurdan 
li hember eriş Cı siyaseta hovane ya 
dijmin peknaanina yakitiyen xurt 
bCın. ~şa yekitiye di hernCı serhilda
nen Kurdan de jana bi kul bCı. 
Dewleta Tirk ji ve qelsitiya Kurdan 
herdem istifade kir~ Di serhildana 
Bedirxaniyan de pismame Berdirxan 
Beg, Elişer, di Serhildana Şex Seid 
de bacan<;ıxe Şex Seid, Qasim, di 
serhildana . Dersima de biraziye 
Seyid Riza, Rayber (Rehber) bi M
zen dewleta dagirker re hevkari kirin 

~~ı~~r~ifrt~\liı~ııııııııiil~~r~§ı~ı~~~I~~~fri~~~iıırJ.~ıwı~Jr~I'I~ı~~~riı~~ıi~ı:ıı~ııHJr~:ı~ıırillı~;BJIHıı~~f~ııııt 
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AŞTI, YEKITI U 
TEKOŞİNA NETEWİ 

Cı di tekçüna tevgera siyasi ya Kur
dan de rolen sereke leyiztin. Begu
man dive mirov Elişer, Rayber O 
Qasiman weki şexsan nebine, her
dem li pey wan hin eşivan Kurd Cı 
piştgiren wan hebCın. 

Li bakCıre Kurdistane himen re
xistinen hemdem pişti 1'970'an hatin 
avetin. Tevgera rexistini di navbera 
salan 1970 Cı 1980'an de li ser bin
gehen ideolojik peşve çCı; rexistinen 
netewi yen cCır bi cCır hatin avakirin. ' 
Di ware tekoşina s{yasi de ev mer
heleyek giring bCı; le kemasi Cı çew
tiyan ji xwe nişan didan, carna ev 
kemasi o çewti di peşiya xebat Cı 
tekoşine de dibCın asteng Cı diman. 
Tekoşina ideolojik a Mzen siy~si 
yen Kurd en li diji hevdu, hin dernan 
digihişt merhele~ek wusa ku xebata 

rexistini ji armanca · xwe dur diket. 
Mirov dikare bibeje ku rexistinen 
Kurdan . demeke direj taybatiyen 
eşirtl Cı feodalti ji ser xwe neavetin Cı 
di riya yekitiya netewi de mesafeyak 
baş nesitandin. Di ciye ku ewe sis- . 
tema eşirtl Cı feodaltiye bi hernCı te
kiliyen xwe ji hole· be rakirin o li 
hember ve sazCımana paşdemayi 
tekoşin be dayin, tekili Cı tayqetiyen 
eşirtl Cı feodaltiye bi wasita rexis
tinen siyasi yen Kurd ji hatin meşan
din an van rexistinan di vi wari de 
rolen xwe yen peşengi neanin cih. 

Pişti şerrawestandina yekali ya 
PKK'e, di demeke gelek kurt de di 
navbera PKK'Cı PSK'e de protokolek 
hat imzekirin. Ve- protokole pirsa ye
kitiya llezen siyasi yen Kurd betir 
rojane kir. Ev herdCı rexistin di me
toden tekoşina siyasi de ji hevdu 
dur bCın; le di armanca stratejik de 
van salan dawi betir nezi hevdu 
bCıbCın. Her çiqas di bemama PKK'e 
de Kurdistanek serbixwe hebe Cı ev 
şiar ji ali hin peşengen PKK'e yen 
weki Mazlum Dogan ve weki ar
mancek stratejik a jenager hatibe 
ditin ji, di xebata siyasi ya van salan 
dawi-ya·PKK'e:de daxwaza federas-

. e Şervan POLA 
yona Tirk Cı K~rdan armancek bin
gehin Cı stratejik e. Çiqas re Cı me
toden tekoşine yen cihe ji ali PKK'e 
Cı PSK'e de hatibin pejirandin ji, di 
teoriye de ev herdCı rexistin ji hevdCı 
ne dur in. Ji ber ve yeke dive ku pro
tokola navbera van herdCı hezan 
weki bOyerek xerib O dur neye ditin, 
Neyeniya heri mezin heta niha li diji 
hevdu bikaranina zimanek nebaş 
bO; pewiste ku di demek kurt de ev 
pirs ben çareserkirin Cı hezen siyasi 
yen Kurd cihetiyen xwe yen ideolo
jik, di riya yekiti Cı dostaniya politik 
de weki asteng nebinin. Dive neye ji 
birkirin ku kulturek yekitiye heye. 

Encamen nimCına hezen Kur
distana başCır bi xwe ji nişandan ku 
di tekoşina netewi ya gele Kurd de 

yekiti pewistiyak pirr giring e. li ba
_şQre Kurdistane heta ku yekitiyek 
netewi pek nehat Kurdan serkef
tinen mayi bi dest nexistin Cı di siya- -
seta navnetewi de hebCınek baş 
nişan nedan. Li Kurdistana BaşCır, 
heke iro Kurdan parlemento O dew
leta xwe avakiribin, ev encamek 
yekitiye ye. 

Yekitiyek siyasi ya Kurdan we ji 
heinCı awayi ve tekoşina netewi bi 
peş bixe. Beri' her tişti iddiayen dij
min en terorizekirina xebat Cı tekoşi
na siyasi ya Kurdan, we bi hesani 
bikaribin ben pOçkirin. Di dema pe
kanina eniyek netewi ya ku bikaribe 
nCınertiya hernCı rexistinen Kurdan 
bike de, iddiayen dijmin en bebin
geh Cı nerast we tesir Cı pebaweriya 
xwe hunda bikin. Di mercan iroyin 
de dijmin bi hesani dikare tekoşina 
çekdan ya ku ji ali rexistineke de te 
dayin ji tevgera netewi O demokratik 
a Kurdan ciM bide nişandan Cı di 
ware navnetewi de piştgiri bistine; 
le dema ku tekoşina çekdari bi bir
yara eniyek netewi ya Kurdan be 
meşandin, we der Cı dor li dijmin 
terıg bibe Cı heza manavraya xwe 
hunda bike. 

, 

TekoŞina netewi, xebata 
siyasi O demokratik 

Herweki te zanin di 11 'e Adara 
1970'an de li Kurdistana BaşCır di 
navbera Kurdan Cı dewleta lraqe de 
danezanek otonomiye hat imzekirin. 
Dewleta lraqe bi ve danezane ji bo 
Kurdan biryara otonomiye pejirand •. 
le di pey de dewleta lraqe tu mer
can otonomiye Cı daxwazen Kurdan 
neani cih. Ji demeka bi şCın de, di 
1975'an de disa di navbera Kurdan 
Cı dewleta lraqe de şer dest pe kir. 
Lewra dewleta lraqe keysa xwe 
ditibCı Cı bi Peymana Cezayire ji pişt
giriya dewleten dagirker Cı d ine stan
dibCı. 

Pevajoya siyasi ya navbera sa
lan 1970 Cı 1975'an, di diroka teko
şina netewi ya Kurdistana BaşCır de 
ciyeki giring distine. Ev pevajo ji bo 
me Kurdan tije ders e. Nemaze di 
ware tekoşina çekdan Cı şerrawes
tandine de nimCına danezana 1970' 
yan Cı encamen we dive neyen jibir
kirin, ji diroka xwe ders standin; 
çewtiyan dubarenekirin Cı tekoşine 
bipaşnexistin di ve nuqte de giring Cı 
bi mane ye. 

Xuya ye ku pişti şerrawes
tandina PKK'e, dewleta Tirk dixwa
.ze ku tekoşina çekdan ya Kurdan bi 
hernCı awayi .tasfiye bike. Dewleta 
Tirk ji niha ve ketiye nav hewldanek 
mezin. Pirsa çekdanina gerila Cı xwe 
spartina qanCınen Tirk, ji rojeva ça
pemeniya Tirki ve nakeve xware. Di 
gel ku M di pirsa mafen gele Kurd O 
ware demokratik bOyine de tu gav 
nehatine avetin. dewleta Tirk dixwa-
ze ku bi "QanCına PoşmanbCıne" çek 
bi PKK'e bide danin. Generale ser
mezin e meji biçOk Dogan ~ureş he 
ji dibeje "Pirsa Kurdi tuneye, pirsa 
BaşCıre Rojhilat heye. Ku ew ji çiy_an 
de neyen xware erne wan ji 'çiyan 
bin'n xware." Ev gotin bi xwe ji 
armanc Cı niyeta dewleta Tirk radixin 
berçavan. 

Dewleta Tirk, tekoşina Kurdan a 
ku nikare bi metoden leşkeri Cı qirkiri
nan bide sekinandin, dixwaze bi 
kedikirinan bine re. Di vi wari de le
galizm metoda heri kerhati ye. Tev
gera Kurdan a be Mza leşkeri li tu 
deverek Kurdistane nikare xwe bisi
pera dewleten dagirker. Ji bo paras
tina berjewendiyen gele Kurd; be bi
karanın an neye bikaranin Mzek 
leşkeri ya xurt pewistiyek zarCıri ye. 
Xwesipartina zagonen ldewleten da
girker, ji seri de tekçCıne pejirandin e. 

Dive berpirsiyaren siyasi yen 
Kurdan bi gotinen "We dewleta Tirk 
di riya çareserkirina pirsa Kurdi de 
hin gavan baveje, le hadi- hedf' ne
yen xapandin. Dewleta Tirk a ku di 
yek şeveka de, bi darbeyeka leşkeri 
dikare hernCı mafen. mirovi Cı de
mokratik e gele Tirk Cı Kurd ji wan 
bistine cı Tirkiye bike zindan; disa 
dikare di rojeka de mafen netewi 
yen gele Kurd bipejirine O li gor pey-

. manen navnetewi ji mafe çarencı
siya Qele Kurd re hurmet nişan bide. 
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Ulusal gerçektiğimizi anlama- kavra
ma sürecinde, gerek halk arasında sözlü 
sohbetlerde, gerekse Kürtlerin inceleme 
konusu olduğu kimi araştırma yazıların
da, Kürtlerin bölünmüş olma durumunun 
altı çizilir. Bölünmüşlüğün Kürt toplumuna 
yüklediği fatura; anlamsız didişme ve güç 
kaybıdır. Her düzeydeki bölünmüşlüğü
müıle ilgili doğru-yanlış çok şey söylen
miş , yazılmıştır. Dünden bugüne ulusal 

' zeminde kimi olumlu gelişmeleri yaşadı
ğımız gibi, bölünmüşlük aşılması gereken 
ve aşıiabilen bir sorun olarak da duruyor. 

Halkımızın kaderine hükmetmiş, hük
metmeye de ısrarlı olan sömürgeci ege
menlik, doğası gereği Kürt halkının tarihi
ne ve · geleceğine doğru yaklaşamaz. 
Çünkü mevcut ilişki sistemini benimse
yen ve bu ilişkinin bu tarzda sürmesin
den yana olan, bilim adına yola çıksa da, 
sonuçta bilim dışı resmi ideolojiyi üreten 
duruma dOşüyor. Türkiye'deki politik, 
askeri, hukuk, ekonomik, üniversite ve 
sanatsal kurumlar, kısacası cumhuriyetin 
tüm kurumları , kurum olarak Kürtlerin 
inkarı temelinde oluşturulmuşlardır. Re
jim özellikle kurumlar düzeyinde yapısal 
değişime uğramadan Kürt sorununun çö
zümünde kaydadeğer bir adım atamaz. 
Dolayısıyla bu cepheden sorunun çözü
müne mevcut duruma karşı geliştirilecek 
itiraz ölçüsünde mecbur edilebilirler. Kür
distan sorununun çözümüne katkıda bu
lunmak isteyen her Kürt insanı, doğru ze
minde uygun araçlarla itiraz etmeyi sü
rekli kılarak, birey ve toplum gerçekliğin
de kendisini güçten düşüren olumsuzluk
larını tespit edip aşma sorumluluğu taşı
mak durumundadır. 

Tarih, Kürt toplumunun haksızl ığa v.e 
zulme karşı sayısız başkaldırıs ı na tanıktı r . 
Bu tanıklık, bugünde sürüyor. Her baş
kaldırı halkımızın özgür yaşama olan tut
kusu olarak anlaşılmalıdır. Kısa süreli 
sessizlik dönemleri olsa da, Kürdistan 
yangın yeri olma özelliğini sürdüregelmiş
tir. Bu böyle olmakla beraber direnişierin 
yenilg iyle sonuçlanmaları ve çözümün 
bugüne taşınması tartışılmalıdır. Gerçe
ktiğ i mizin yenilgideki payı , açığa çıkarıl
mal ı dır . Özellikle yakın tarih dikkate alın
dığında, Kürdistan'daki başkaldırılarda, 
k ısa süreli başarılar bir yana, başkaldırıla
rın yenilg iyle sonuçlanmasının nedenleri 
olarak, başkaldırının örgütsel yetmezliği, 
askeri donanım olarak egemen güce gö
re daha zayıf oluşu, birbaşka ifade ile 
güçler dengesinin başkaldı rı hareketinin 
aleyhinde oluşuyla açıklamak mümkün
dür. Ancak Kürt halk hareketinin bölün
müşlüğü veya bölünebilme özelliği taşı
ması, üzerinde durulması gereken teorik-
pratik önemdedir. . 

Kürdistan'da halk hareketini bölen 
veya bölmeye açık tutan en önemli olgu, 
ulusal gerçekliği karşısında doğru ko
numlanmamış aşiretsel ve dinsel kurum
lar olmuştur. Kürdistan tarihinde sömür
gecilik, zulme başkaldırı ile yanıt veren 
Kürt halk hareketini yenilgiye uğratmak 

/ amacıyla isyana katılmış aşiretleri çeşitli 
vaatlerle oyuna getirerek, hareketin gü
cünü bölerek isyan halindeki güçleri karşı 
karşıya getirip birbirini boğazlatabilmiştir. 
Şu veya bu nedenle isyana katılmamış, 
özellikle de dönemsel çıkarını devletin 
politikası ile birleştirmiş ya da birleştirdiği
ni sanmış olanları yanına alarak isyanı 
başarısız kılabilmiştir. Bugün de pişman
lık yasası adı altında Kürt halkının bağım
sız devlet, özgür toplum olma istemi 
sonuçsuz bırakılmak isteniyor. Böl-yönet 
politikasının sömürgeciliğin bir karakteris
tiği olduğu biliniyor. 

Sömürgeci egemenlik, egemenliğini 
sürdürürken sa~ kendi gücüne dayana
rak egemenliğini sürdürmez. Dahası 
zulüm üzerine kurulu sa~anatını sürdüre
bilmesi için egemenliğine aldığı mazlum 
halkı kendi içinden zayıf düşürmesi gere-
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Bölünmüşlük 
Kader midir? 

kiyor. Bu politika, sömürgeci egemenliğin 
sürdürülmesi için vazgeçilmezdir. Bu po
litikanın bir ürünü olarak sömürge ülkede 
sömürgecilere bağlı, ulusuna yabancıtaş
mış bir yapı oluşturur. Öyleki bu yapı 
kendi imtiyazlarını korumak ve sürdür
mek için sömürgeci egemenliğe gereksi
nim duyar. Topluma sömürgeci tarzdaki 
müdahale ile sömürgeleştirilen toplum, 
ilk darbeyi bu işbirlikçi yapının oluşması 
ile almış olur. Sömürgeci egemenliğe 
son verme sürecinde, sömürgecilerin 
yerel dayanaklarına yönelmek zorunlu
dur. 

Kürtlerde aşiret örgütlenmesinin, 
Kürtlerin her düzeydeki hayati üzerinde 

etkisi olduğu biliniyor. Bugün de düne 
göre bell i ölçülerde aşılmış olsa da aşiret 
örgütlülüğünü dönüştürmeyi temel alarak 
ulusal kurtuluşun hizmetine almak bece
rilmelidir. Becerilmediği zaman devlet bu 
aş i retsel gücü ulusal demokratik muhale
fetin karşısına çıkarıyor . Geçmişteki ulu
sal direnmeterin yenilgiyle sonuçlanması
nın nedenlerinden biri aşiretlerin birbirine 
düşmanca tutumları olmuştur. 

e K. CIHAN 
ması sağlanmıştır. Kısacası; Kürt toplu
munun gelişimi engellenmiş, kendi ger
çekliğine yabancıtaşması için ısrarlı bir 
politika uygulanmıştır. Bu bazen havuç 
bazen sopa politikası ile ya da her ikisi 
birarada uygulanmıştır. Bu politikaların 
uygulanmasına karşı Kürt halkının yanıtı 
ne olmuştur diye sorulursa; şu rahatlıkla 

. söylenebilir: Ciddi maddi-manevi tahriba
ta rağmen, Kürt halkı tarihinin her döne
minde sömürgeci egemenliğe itiraz et
miştir. Bu demektir ki Kürt halkının tarihi 
zulme karşı direnme, özgür toplum olma 
mücadelesinin tarihidir. Tarihine sığdırdı
ğı irili-ufaklı sayısız isyanla bugüne gele
bitmiştir, kendini varedebilmiştir. Soru-

labilir; zulme karşı isyancı geleneğe 
sahip bu halk nasıl oluyor da kölece bir 
yaşamın derinliklerinde hala kulaç atı
yor? 

Kürt halkının maruz kaldığı y ı kım, 
talan ve asimilasyon Kürt toplumunu çok 
derinden etkilemiştir. Sömürgeciliğe karşı 
çıkışta, yapısında barındırdığı olumsuz
luklardan dolayı yenilgiye adeta mahkum 
olmuştur. Kürt halkı kendisini köleleştiren 
ve köle kalmasını isteyen sömürgeciliğe 
karşı geliştird iği savaş yanında kendisine 
de yönelmelidir. Bunu ilk etapta ulusal 
birlik sürecinin gereklerine yanıt olunarak 
vermek mümkündür. Bunun bir adımı 
olarakda, ulusal zeminde birlikte olması 
gerekenierin birliğidir. 

Kürdistan gibi sömürge bir ülkede 
kendi kaderin i kendisinin tayin etmesi, 
ulaşılması gereken birinci temel hedeftir. 
Bu hedefe ulaşmada çıkarı olan herkesin 

A A 

ortak davranma zorunluluğu vardır. 
Dahası ulusal düzlemde ortak çıkarı ses
lendirmedeki düzey, bence o toplumun 
ulusal gelişkinlikteki seviyesini de açıklar. 

Ulusal kurtuluşta çıkarı olan ulusal 
güçlerin, aşılabilirliğiyle beraber aşılma
mış bölünmüşlüğü yaşıyorolmaları ve ulu
sal çıkariara aykırı duruşları dikkat çekici
dir. Sömürgeciliğin sozur:ıu ettiğimiz 
sömürge toplumu kendi içinden zayıf 
düşürme politikasının, ulusal saflardaki 
bölünmede, ortak davranmamada payı 
nedir? 

Kürt toplumunun geçmişini kurcala
yan biri görecektir ki; bir başkaidırıda 
önderlik eden, başka bir başkaldırının yıkı
mı için sömürgeci devletle saf tutabilmiş
tir. Tarihimizde ihanetle direnme yanyana 
bazen iç içe durmuştur. Günümüzde ise 
tarihsel olarak oluşan olumsuz tutumları 
derinleşerek yaşamak bir tehlike olarak 
durduğu gibi bunun aşılması için yeterli 
neden de, zemin de vardır. lik elde yapıl
ması gereken ulusal kurtuluşta çıkarı olan 
sınıf, katman, grup, parti kısacası herkesi 
hak sahibi görmek, kendisini kendi ger
çekliği ile ifade edebilmesini mümkün 
olduğunca sağlamaktır. Aksine davranış 
sonuçta kendimize haksızlıktır. 

Kendimize doğru bakabilmeliyiz. 
Ulusal kurtuluş gibi bir derdi olan her Kürt 
insanı, kendi ulusal gerçeğini kavramaya 
çalışmayı ısrarlı bir biçimde sürdürmelid ir. 
Her Kürt, ulusal çıkarla kendi özgürlüğünü 
çakıştırmalı ve birleştirmelidir. Kendi ger
çekliği ile ulusal kuruluş mücadelesine 
yansımalıdır. Birlik sürecinin Kürt ulusal · 
kurtuluş güçlerinde gündemleştiği bu sü
reçte, aynılaşma gerek istem olarak 
gerekse dayatma olarak sakıncalıdır. Hat
ta ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli 
güçlerini kötürümleştirir. Sakınılmalıdır . 

Özgür toplum, bağımsız Kürdistan 
mücadelesinde teorik-pratik katkıları ile 
pay ve hak sahibi olanların hakkı teslim 
edilmelidir. Inkarcı yaklaşım ve ulusal kur
tuluş sürecini kendinde başlatıp kendinde 
bitirma önemli bir yanılgıdır. Oysa duyarlı 
ve sorumlu davranmaya en çok bizim ihti
yacımız vardır. 

Sönsöz olarak, ulusal z~minde ortak 
çıkar sahiplerinin ortak davranmasının bir
çok yöntemi vardır. Bu bir çatı a~ında güç
leri birleştirmek biçiminde olabileceği gibi 
ayrı ayrı mevzilenmekle beraber ortak 
tutum geliştirmek de bir yoldur. 

Birliğe ulaşmanın en sağlıklı ve de en 
olanaklı yolu, hedeflenen devrimin temel 
ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması 
zemininde düşünmek ve davranmaktır. 

- Birlik özgür gelecektir. 

Bugünden düne baktığımızda, görü
len o ki, merkezi egemen devlet aşiretleri 
kendisine karşı yükümlü kılarak, yerel 
otorite olarak tanımıştır. Aşiretlerden 
çeşitli alanlarda yararlanmıştır. Merkezi 
devlet ordusuna asker alma vergi topla
ma vs. Ancak aşiretsel egemenliğin ya
yılma ve güçlenma isteğine karşı , merke
zi devlet aşiretler arasındaki kimi yerel 
sorunları büyüterek, aralarındaki suni so
runlar yaratarak, yeri geldiğinde birbirine 
düşürme politikası gütmüştür. Süreçte 
biri cezalandırılırkan digeri öldüllendiril
miştir. Kürt toplumunun ulusal birliğinin 
oluşmasını engellemek, aralarında kin ve 
intikam tohumları ekmek amacıyla, ödül
lendirilen aşiret eliyle diğerini cezalandır
ma yöntemini benimsemiştir. Bu zaman
la öyle bir hal almıştır ki, her Kürt aşireti 
bir diğerini yükselmesi ve egemenlik ala
nının genişlemesi önünde engel görmeye 
başlamış, diğerinin varlığına tahammülü 
kalmamıştır. 

''YEKBUN INFO'' derket 

Ulusal zeminde ortak çıkar sahipleri
nin aykırı duruşlarının nedeni Kürt toplu
munun tarihinde maruz kaldığı yıkım ve 
çarpık mevzilenmeyle ilgilidir. Kürt toplu
mu, tarihinin uzun bir kesitinde geliŞimini 
özgür koşullarda yapamamıştır. Ardıcıl 
işgal ve talana maruz kalmıştır. Binbir 
ernekle üretilen maddi-manevi değerleri 
yakılmış, yıkılmış ve yağmalanmıştır. Ö
nemli zenginlik kaynaklarının yapısında 
barındırıyor olmasına rağmen, sömürgeci 
talan nedeni ile ekonomisi felç olmuştur. 
Kürt toplumu derin sefaletle başbaşa bı
rakılmıştır. Sosyal, siyasal ve kültürel hak 
kullanımı engellenmiş, toplumun geri kal~ 
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Tro şoreşa Kurdistans di rojeve de ye. 
Gele Kurd, ji her deme betir hişyarT daw Cı 
doza xwe ye; fedekar Cı amadekarT mafe 
xwe yen neteweyT Cı civakT ye. Roj nTne 
ko li heremekT welet gele me ji bo Kur
distana azad Cı serbixwe çend ewladen 
xwe şehTd nade. Olsa roj nTne ko li gund 
Cı bajarekT Kurdistans bedeıT xwTna çend 
şehTdan serhildan Cı berxwedanen girsT 
(kTtleyT) çenebTn. Roj bi roj kTn Cı nefret a li 
dijT hezen dagirker sTxur Cı tTmen wan, 
ajan Cı cahşen wan di dile gel da zede 
dibe. Gele Kurd wek peçTka ragirtT, wek 
gula li namiCıya tivinge hazir Cı amadeye Ji 
çareser1<irina doza xwe re. Zilm, zordestT, 
Işkence Cı nijadperestiya 'Rome' daye dile 
gel. Ker gihaye hestT. EdT re je naçe. 
"Yan ser1<eftin, yan mirin", Tro ji bo gele 
Kurd roj ev roj bi xwe ye. 

PeşveçCınen dine bandCıreke giran li 
doza Ku~distan dike. Serkeftinen başare 
Kurdistane, hay Cı heviya bakCırerojavayT 
Kurdistan geştirTn dike. Gele me ye ba
kOr bi hevTdariya Kurdistana yekbCıyT, ji 
aiTkT ve serkeftinen başar pTroz dike ji 
aliye din ve agire şoreşa rizgariya nete
wl himbez dike Cı roj bi roj peşvetir dibe. 
Yekltiya hezen başar peşT; di bin ala "E-

A 

ROJEVA ROJBILATA NAVIN 
ŞOREŞI KURDISTAN E. 

niya Kurdistane"; dCıra, di bin sTwana 
"Parlementoya NetewT"de dersen zor 
grTng ramT gel dike. Mil!ete _Kurd bi ve 
derse hTndik ko ji YEKITI U BIRAYE
TIYE MEZINTIR TU ÇEK 0 CEBIL
XANE NTNE. ÇimkT, birakujT O gengeşi
ya nav hezen welatparez geleka cara 
gele Kurd dilbikul Cı şikestT kiriye. Bi go
tinekT din; gele Kurd pirr ji deste be
aqObetT O birakujTye derd keşandiye Cı 
stCıxwar bCıye. Tro jT herT pir berjewendi
ya Kurda bi yekTtT Cı birayetiya hev he
ye. Qelsbe jT, gave di ve hingave da ten 
avetin dile gel geş O bawerT Cı heviya wT 
xwirt dike, mahde Cı arTşena wT na d ike. 

A dudiya: Şerten hererne Cı dinye jT 
mesajen bi hevTdarT paşkeşi me dikin. 
Carek roj bi roj pirsa Kurdistan ji nav 

S. ·KORKMAZ 
tixObe ku ·koledaradaniye (misakı milli) 
derdikeve Cı dibe pirseke navneteweyT. 
Ji nu ha ve rııirov dikare bibeje ko seren
eama pirsgireken rojhilata navTn, çare
serkirina pirsa Kurdistan e. Ev rewşa 
nuh, di hela siyaseta hemdemi de 
gavekT peş de bi xwe re tTne. Dost Cı aiT
karan li me zede dike. AITkarT O piştgiri
ya raya gelemperT ya gele cThane ji bo 
Kurdistana hemdem pewTstiyekT z~r 
grTng e. FersendekT konjiktarT jT ev e ku, 
her çar dewleten metingehkar, Tro ji her 
deme pirtir nelihev in. Yek bi yeke re li 
hev nTne Cı her yek ji pişt ve tirba ye din 
dikole. Ev yeka han jT keysekT berbiçav 
e di leha şoreşa Kurdistane de. 

A sisiya: Di nav dinye de Tro heye 
tuneye doz Cı · meselen netewT ten axaf
tin Cı mijCılbCın. Ev mijCılahT Cı diplomasi 
her roj di televTzyonan de tene gohdarT
kirin Cı temaşekirin. Li dinye çi dibe çi 
diqewime di gave de te dTtin Cı bihTstin. 
Hinde qewm hene ku bi hejmara xwe 
qasT bajarekT Kurdistan nTnin, ew xwe 
dewlet bangewazT dikin. Dinya ji bo 

. mafen wan er .netewT Cı mirovT radibe 
piyan. Bi rastT ev ji poze Kurdan "dişe
witTne" Cı bTra wan li sT milyoniya wan 
tT ne. 

Olsa, dinya bixwe jT Tro ji her deme 
pirtir li ser pirsa Kurdistan disekine. Bi 
gotinekT din, dost Cı havaibenden Kur
dan li çar aliye dinye zede Cı bela dibin; 
ji koma milletan, hetanT honanen here
ml, ji parlamentoyen netewT heta ku bi
gThTje komelen navnetewT gelek piştgirT, 
biryar Cı goftCıgo tene standin ji bo Kur
dan. Hej roja çCıhTn bO ku Mandelaya 
Reşik ji Başüre EfrTqa piştgiriya xwe bi 
Kurdan re nTşan da Cı "Xelate Atatur1<" li 
nav çave dewleta Tirk xist. 

Bi kurtayT; Tro roj roja me ye. Raya 
gelemperT ya gele cihane ji her deme 
betir gohdarT çareserkirin'a doza Kurdan 
e. Şerten hererne O dijberiyen nav dew
leten metingehkar ji her deme pirtir 
destdahT ne ji serkeftina şoreşa rizgari
ya netewT re. Gele Ku'rd ji her deme pir
tir hişyarT doza xwe ye. Bi canfTdayT a
made yT Kurdistana azad e. 

Baş e, gelo piştT hevçend şerten 
erTnT (pozitif) Kurd li heviya çine? Li 
benda çi sekinT ne? Ji bo çi welate xwe 
xelas nakin O ji bo çi nTre koladariye ji 
ber xwe ranakin? Da ku jiyanekT nuh, 
demokratik O hemdem ava nakin? 

Bi rasti di serT de gava mirov ve ni
vTsare bixwTne "de evan pirsan li bTra 
xwe bine O bersTva wan jT bipirse. 

Bele, rast e, Tro baye azadiye li ser 
Kurdistans digere. Şerten dinye, yen 
hererne Cı yen welet ji her deme zadetir 
destdahT ne ji çareser1<irina pirsa Kur
distane re. 

Bi gotinekT din, şert O şirOten şore
şa Kurdistan en dendi (maddi) gTha ne. 
Gele Kurd hişyar e, tirs Cı xofa neyar ji 
ser xwe avetiye. 

Dewleten metingehkar ji her deme 
zadetir di nav aloziyekT siyasi Cı TktTsadT 
de ne. Heta qirike di nav çerxa emper
yalizme- da digeviz in Cı li hev gejin. 
Deyndar in, di nav enflasyoneki bilind 
de dipirpitin; bi giiT Cı gazin in. Be kar O 

birçT ne. Bi hovTtT Cı nijadperestiya xwe 
di nav gerdOne de rCıreş Cı serpel in. Ne 
rejTma lanatTk a kevneperest a. Trane, 
ne dTktatoriya HTtlere hemdem(!) Seda
ma sekbav Cı ne jT komara kemaiTsten 
nijadperest Cı hov di nav raya gelemperT 
a gelen cihan da tene hezkirin Cı qebO.
Ikirin. Raya gelemperT ya gelen cThane 
(ku Tro roleki zor mezin dilize li ser ça
reser1<irina gengeşT Cı pirsgireken nav
netewT) li bal Kurda ne. 

Bi kurtayi rewşa wusa dixwiye, ne 
· gele Kurd wek heta nuha qTriıa xwe bi 

jTyana koladariye tTne Cı ne jT hezen ser
wer wek heta nuha bi hesanT Cı bi nTre 
zora dikarin gele Kurd bi reve bibin. 

Le ji bo rizgariya netewT evan şert Cı 
şiruten li jor her çiqas pewTst bin jT bi 
sere xwe bes Cı ter nTnin . Bill van M
manen wanekT (objektif) hin hemanan 
pTşkar (oznel) jT dive pek werin. Ku ev 
bi xwe pirsa HONANIYE- YEKTTTYE 0 

_ PEŞENGTYE ye. TekoşTna komaleyT, 
çTnT, neteweyT pewTst e rexistinT be, 
yekgirtT Cı bi peşevanT be. Bi komiken 
piçCık, bi quwetekT parçekirT, qels Cı be
serCıber Cı bi tene bi cCırekT tekoşTne ev 
bare giran naye hilgirtin Cı serkeftin 
peknaye. 

Rojeva dinye Cı hererne çiqas şore
şa Kurdistans dibe bilra bibe heta ku 
rojeva parti O rexistinen Kurdan nebe 
şoreşa Kurdistane, ne qabile ko şoreş 
pek were. Esi ewe ko Kurd ji rojeva xwe 
hayTdarbin Cı bi ve berpirsTyariye bilivin 
o gaven peş de bavejin. 

Li ve dere heja ye ku meriv balke
şaneke Yalçın Kuçuk bi bTra xwe bine. 
Ji vir şe-çar sal bere (cara ewil) ku roj
namevan-nivTskar Y. Kuçuk çO Bekaa 
ye di vegera xwe de li ser PKK'e Cı Apo 
dTtin Cı TntTbayen xwe wanT digot: "Heta 
ku ez neçCıbCım Bekaaye min digot PKK 
Cı Serok Apo ji serxwebCıne peştir tu tiş-
tekT nafikirin Cı qebOI nakin. L~ piştT ko 
ez bi Serok Apo re peyMm dTtinene 
min T bere bi temamT guherTn. PKK ser
xwebCıne naxwaze, heta min ev yek jT 
dTt Cı tesbitkir ku · ji şoreşe pirtir, ya ku 
Serok Apo li sere disekine xwe Tsbatkiri-
ne." ( · 

Li vir pewTst e ku hevokek bete 
vekirin, çima ne kesT din, PKK Cı Apo? 
Ji ber ku ji her kesT betir PKK Cı Apo 
xwe li sere rojeve dibTnin Cı ji derva jT 
wisa te xwiyakirin. Ev wekok jT nTşan 
dide ku rojeva Kurdan, ji şoreşe betir, 
hTn hesaben piçCık in. 

Kine xebere: Peze beşivan Cı ji hev 
bela de tim qismete gura be. Welew ku 
qulocen (stur) wan wek xencera tCıj be 
jT. Dive em li ser hev bin O bi serCıber 
bin. Wexta ku doz O dijminen mirov yek 
be Cı mirov ne yek be, dijber Cı nexweşe 
hev be, ji ve yeke henTkirin tu tiştek 
nabe. Ev kemasT ya meriv e Cı em Kurd 
Tro heta qirike di nav ve kemasT o 
şaşTtiye de ne. Le dive em ji rewşa 
nelayiq Cı çewt rokT peş de bifilitin. Ji 
bona xwe bin. Kurd bin. Li ser esas Cı 
berjewendiyen netewT bigihen hev O 
tekiliyen nav xwe bi ve lenerTne ava 
bikin. Rast e ko ji me re gelek tişt dive, 
le beriya her tiştT MzbCınT dive, yekTtT 
dive, xweşdTtinT dive. 

Li badile me, ewlekariya serkeftine 
enTya netewT ye. EniyekT bi naveroka 
xwe demokratik, bi bingeha xwe netewT 
ku di nav ve enTye da hernCı Mz, komik, 
qad , şexsiyet Cı miroven we~tparez li 
ser esasen hevkarTye, bele ji cihetiyen 
Tdeolojiya bexeter li keleka hev cTh nes
tTnin ewe ev, hevTr hej pirr ave bistT ne 
Cı gelek firsend jT de ji dest herin ... 
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• 
DIYARBAKIR~DA 

SAGLIKÇI SÜRGÜNÜ 
DIYARBAKlR (Medya Güneşi)· öte

den beri TC'nin başvurduğu memur sür
günü son dönemlerde özellikle sağlık ala
nında yoğunlaşmış görünüyor. 657 Sayılı 
Yasa'nın 76. maddesi ve Sağlık Bakanlı
ğı'nın "Tayin ve Atama Yönetmeliği"nin 9-
A bendi gerekçe edilerek yapılan sürgün
ler Diyarbakır'daki demokratik kitle örgüt
lerinin tepki ve protestolarına neden olu
yor. Sürgün yerinin genellikle Yozgat, To
kat, Çankırı, Çorum ve benzeri illerin oldu
ğuna dikkat çekilerek bunun çalışanları 
hem mağdur bırakmaya hem de yıldırma
ya yönelik olduğu bel irtiliyor. 

Sürgün edilenlerin yerine yenilerinin 
atanmaması da yörede olumsuz karşılar-ıı 
yor ve bunın halkın sağlık hizmetlerine 
yönelik bir saldırı olduğu konusunda gö
rüşler çakış ıyor. 

Diyarbakır Tabpiler Odası Başkanı Dr. 
Mahmut Ortakaya tarafından 16 Ni san 
günü yapılan basın açıklamasında, sağlı k 
çalışanlarına yönelik sürgün politikasına 
dikkat çekilerek durumun bir mektupla 
Sağlık Bakanlığı 'na bildirildiğ i ifade edild i. 

Diyarbakır'da bulunan demokratik kit
le örgütlerinin temsilcileri ise 24 Nisan'da 
yaptıkları açıklamada sağlık çalışanlarına 
yönelik politikaları somut örneklerle gözler 
önüne sererek bu uygulamanın derhal 
durdurulmasını istediler, 1992 yılı içinde 
ve Nisan 1993'te sürgüne gönderilen sağ
lık çalışanlarının listesini basın mensupia
rına dağıttılar. Av. Sedat Aslantaş (IHD 
Şube Sekreteri) , Av. Hüsniye Ölmez 
(HEP il Sekreteri), Av. Mesut Değer (CHP 
lı Başkanı) , Sebgetullah Saydaoğ lu 
(ANAP ll Başkanı), Nevzat Latifeci (SHP il 
Yönetim Kurulu Üyesi). Mehmet Al i Kaya 
(Tüm Bel-Sen Şube Başkanı) , A. Kazım 
Ozbay (RP lı Saymanı) , Mehmet Tekin 
(Tüm Mal iye Sen Şube Başkanı) , Mehmet 
Işıktaş (IDM Haber Sen), Saffet Çerçi 
(DYP Merkez Ilçe Başkanı) , B. Zülküf 
Karakoç (Harb Iş Şube ll. Başkanı) , Yük
sel Zengin (Eğit-Sen Şube Sekreteri), 
Hasan Gürlek (Sağlık Sen Şube Baş
kanı), Mehmet Almak (Tarım Sen), Yusuf 
Karahan (Makina Müh. Odası Bölge Baş
kanı ), Zülküf Kılıç (Yol-Iş 2 Nolu Şube 
Başkanı), Vecih i Aydoğan (Demiryol 
Sen), Sadık Yaşar-Hasan Balsak-Nevet 
Uçar (Tarım-Iş Sendikası), Sabahattin 
Kaya (lnş . Müh. Odası Şube Sekreteri), 
Kemal Acil (Mimarlar Odası Başkanı) , 
Seyfettin Biçer (Esnaf Odaları Temsilcisi) , 
Av. Cemşit Bilek (Diyarbakır Bölge 
Barosu), Halil Öztopalan (Yol-Iş 2 Nolu 
Şube Başkanı), Sait Kaya (Petrol-Iş 
Sendi-kası), Ercan Bergin- Tahir Kırca 
(Tüm Sosyal Sen) tarafından imzalanan 
basın açıklamasında şöyle deniliyor: 

Diyarbakır'da son günlerde sürgün 
uygulamaları tekrar gündeme gelmiş 
bulunmaktadır. Sürgünler tüm kamu 
çalışanlarını ke:ısamasına ra{Jmen şu 
anda sa{Jiık çalışanları üzerinde yo
{Junlaştı{Jı gözlemlenmektedir. Şu ana 
kadar 17 sa{Jiık çalışanının sürgün e
dildikleri ve bu sayının daha da artaca
{Jı endişesini taşımaktayız. 

Diyarbakır'da sa{Jiıklı yaşam koşul
ları gün geçtikçe bozulmaya devam e
diyor. Kentin yetersiz ve düzensiz alt 
yapısı kırsal kesimden kente do{Jru o
lan yo{Jun ve zorunlu göç, buna ba{Jiı 
sağlık sorunları, yetersiz sa{Jiık hizmet
leri (yetersiz sayıda personel, araç
gereç ve yetersiz sa{Jiık kuruluşları), 
çarpık kentleşme, çevre kirlili{Ji ve tüm 

olumsuzluklara eklenen sağlık çalışan
larına yönelik sürgün uygulamalarıdır. 

Son sürgünlerin amacı ve sonuç
ları, daha önceki sürgünlerden farklı 
deQildir. Bu sürgünlerden hem halk 
zarar görmekte ve hem de sürgüne 
u{! rayanlar ma{Jdur olnıaktadır. Bu 
yüzden sürgünleri iki ayrı açıdan de
{Jerlendirmek gerekmektedir. Birinci
si; halk açısından de{Jerlendirmek, i
kincisi de bu uygulamaya maruz ka
lanlar açısından de{Jerlendirmek ge
rekmektedir. 

Bölge halkı sürgünlere yabancı 
de{Jildir. Ve sürgünlerin halka verilmiş 
bir nevi ceza oldu{Junu da iyi bilmek
tedir. Bunu Diyarbakır'da yaşayanlar 
için somut bir örnekle gösterebiliriz. 
Bu örne{Ji en son 7 sürgün daha yaşa
yan Diyarbakır Çocuk Hastane'sinden 
verebiliriz. 

Diyarbakır nüfusunun %49'u 0-14 
yaş grubu arasındadır (1989 verilerine 
göre). Buna karşılık sadece bir çocuk 
hastanesi bulunmaktadır. Hastane 75 
yatak kapasitelidir. Enfeksiyon hasta
lıkların sık görüldü{Jü bir il olmasına 
ra{Jmen hastanedeki intaniye servisin
de sadece 15 yatak bulunmaktadır. 
Hastanede 3'ü kadrolu, biri geçici gö
revli 4 uzman ve 12 pratisyen hekim 
görev yapmaktadır. Günlük, toplam 3 
poliklinikte 180 hasta muayene ol
maktadır . Bazen bu sayı 300'e kadar 
çıkabilmektedir. Hastanede çalışan 
doktor, hemşire ve di{Jer personeller 
hem kendi kapasitelerinin üzerinde 
görev yapmakta, hem de hastane 
kapasitesini zorlamaktadırlar. 

Çocuk hastanesindeki bu eksiklik- ' 
lere ra{Jmen 1 doktor, 7 ebe-hemşire , 
2 anastezi teknisyeni, 2 laboratuvar 
teknisyeni ve bir memı,ır sürgün edil
miştir. Çocuk hastanesindeki bu du
rum di{Jer hastaneler ve kamu kuru
luşları için de geçerlidir. 

Bu durum sa{Jiık kuruluşlarından 
halka verilen sa{Jiık hizmetini aksat
maktadır. Sürgün edilenlerin hepsi 
bölgenin insanıdır. Sürgünlerin bir 
amacı da bölge halkı ile kamu çalışan
larını birbirlerine yabancılaştırmaktır. 

Sürgünler genellikle Orta Ana
dolu'ya (Yozgat, Tokat, Çankırı, Ço
rum vb.) gönderilmektedir. Bu sürgün
Iere karşılık bölgeye yeni atamalar 
olmamıştır. Bölgeye tayini çıkan (özel
likle doktorlar) ya istifa etmekte ya da 
yerlerini değiştirmektedirler. Sürgün
lerde Orta Anadolu'nun seçilmesi sür
güne u{Jrayanları ma{Jdur etmeye 
yöneliktir. 

Sürgün edilenlerin bir ikisi hariç 
tümü sendikal faaliyetlerde bulunan
lardır. Haziran 1992'de başlayan sür
günlerde sendika başkanı ve bir yöne
tim kurulu üyesi ile beraber 17 sa{Jiık 
çalışanının daha sürgünü -gelmiştir. 

Sürgün kararnamelerinde gerekçe 
"657 sayılı DMK'nin 76. maddesi" ve 
"Sa{Jiık Bakanlı{Jı'nın Tayin ve Atama 
Yönetmeli{Ji'nin 9-A bendi" olarak 
gösterilmiştir. 76. maddenin açıklama 
bölümünde "yer de{Jiştirme sureti ile 
veya aynı yerdeki bir başka göreve 
atama, idareye tanınmış olan ve en 
geniş yetkilerden birisidir. Buna karı
şın memur güvencesini tümden orta
dan kaldıran idari bir işlem olması 
nedeniyle de en geniş ölçüde kötüye 
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kullanılan bir yetkidir" denilmektedir. 
Sürgün uygulamalarında yaklaşım bu 
an-lamdadır. Bölgemizde sağlık per
soneline ihtiyaç vardır. Bölgede çalı
şan personel sayısı Türkiye ortalama
sının çok çok altındadır. Bu kadar acil 
personel ihtiyacı olan bir yerden, per
sonel ihtiyacı daha az olan yerlere 
tayinler yapılamaz. 

Atama ve nakil yönetmeli{Jinin 9-A 
bendinde "Haklarında adli, inzibati ve 
idari soruşturml\. sonucunda yerlerin
de çalışmaları sakıncalı görülenierin 
görev yerlerinin de{Jiştirilmesi" denil
mektedir. Ancak . sürgün edilenlerin 
ço{Ju bu tür soruşturmalara maruz kal
mamış, bu tür soruşturmaya maruz 
kalanlara da herhangi bir ceza uygu
lanmamıştır . 

Resmi gazetenin 11 Aralık 1992 
tarih ve 21432 mükerrer sayısında 
ILO'nun 87 ve 151 sayılı sözleşmeleri
nin yürürlü{Je girdi{Ji kamuoyuna açık
lanmıştır. Bu maddeler rnemurlara 
sendika kurma hakkı tanımaktadır. 
Koalisyon hükümetinin programında 
memurların sendikal çalışmalarının 
desteklenece{Ji belirtilmişti. Ayrıca 
Sa{Jiık Bakanlı{Jı'nın 5.12.1992 tarih ve 
435 sayılı genelgesi ile memurların 
sendikal çalışmalarından dolayı sür
gün edilemeyece{Ji açıkça belirtilmiş
tir. Sürgün edilenlerin sendikal faali
yetlerde bulunan kişiler olmaları, ILO' 

nun kabul edilen 87 ve 151. maddeleri 
ve Sa{Jiık Ba~anlı{Jı'nın genelgesi ile 
çelişmektedir. Bu da hükümetin sami
mi olmadı{Jının kanıtıdır . 

Sürgünlerin bir di{Jer boyutu da 
ola{Janüstü hal bölgesinde uygulanan 
anti demokratik uygulamaların bir 
uzantısıdır. 

Halkımıza, 
Sürgün uygulamaları en fazla hal

ka zarar vermektedir ve sürgünler 
devam edecektir. Sürgünler bir nevi 
halka verilmiş cezadır. Bu yüzden sür
gün uygulamalarına karşı en güçlü 
sesin halktan gelmesi gerekti{Jine ina
nıyoruz. Halkımızı bu konuda duyarlı 
olmaya ça{Jırıyoruz. 

Koalisyon Hükümetine, 
Güneydo{Ju'da halk ile kucaklaştı

{Jınızı söylüyorsunuz. Bölgede demok
ratikleşmeyi gerçekleştirece{Jinizi be
yan ediyorsunuz. Maalesef uygulama
larda her zaman bunun tersini yaşatı
yorsunuz. Halkımızla birlikte bu uygu
lamanın karşısındayız ve bu sürgün
Ierin derhal geri alınmasını isitiyoruz. 

Bizler aşa{Jıda imzaları bulunan 
demokratik kitle· örgütleri, sendikalar 
ve siyasi parti temsilcileri olarak bu 
uygulamalara karşı oldu{Jumuzu ve 
bundan sonra bütün anti demokratik 
uygulamalara karşı sessiz kalmayaca
{Jımızı basın mensupları önünde be
yan ederiz. 
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17 Mart'ta yaptığı basın toplantısında 
20 Mart'tan başlamak üzere tek yan lı ola
rak ateşkes ilan eden PKK Genel Sek
reteri'nin bu sürenin bitiminde 16 Ni
san'da düzenlediği basın toplantısında a
teşkesi süresiz uzatması, konuya ilişkin

tartışmaları yoğunlaştırdı. Bu arada Kürt 
ulusal demokratik güçleri arasında işbirli
ği ve diyalog sürecinin gelişmesi, konuya 
ilişkin umut ve beklentileri arttırıyor. 

Muhabirierimiz Diyarbakır'da bazı de
mokratik kitle örgüt temsilciler; esnaf, çift
çi, aydın ve serbest meslek sahipleriyle 
görüştüler. Muhabirierimize görüşlerini 

belirtenler ateşkesi olumlu bulduklarını ve 
bunun Kürtlerin kendi haklarına kavuş

masında bir başlangıç olmasını umdukla
rını belirttiler. 

Dr. Mahmut Ortakaya 
(Diyarbakır Tabibler Odası Baş

kanı): Sorunuzia ilgili odamızın görüşü
nü özet olarak sunmak istiyorum. 

1- Başbakan ve başbakan yardımcı
sının bölgeyi ziyaretlerinde halkın ilgisini; 
bölge insanının barıştan yana demokratik 
açılımların başlayacağı umudunu içeren 
tavrı olarak değerlendirmek gerekiyor. 
Gerilimin kaynağı savaştır ve onu doğu
ran nedenlerdir. Halkımız tavrıyla devle
te; barış sürecinden yana olacağını gös
termiştir. Kısa vadede yumuşamanın 

devam edeceğine inanıyoruz. Ama uzun 
vadede halkın beklentilerini kırmamak 

gerekiyor. 

Ümit Uslan (Serbest Mu
hasebeci, Mali Müşavir): Ateşkesin, 
iç ve dış dinamikleri, kendisi ile güdülen 
ve ortaya konulan ya da konulmayan 
amaçları ne olursa olsun, yüzyıllardan 

beri sessiz düşünmüş Kürt insanı için bir 
yüksek sesle konuşma, sevk ve idare 
edilmekten bireysel iradesini ortaya koy
maya geçiş, bir soluklanma, çok farklı 

çö-züm önerileri üretme ve tartışma 

dönemi olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, 
ateşkes sonrası ortay~ çıkan yeni durum, 
öncekinden çok daha zor olacaktır. 

Bu dönemde Kürt solunun en temel 
görevi, bazı odaklar tarafından, bilincimi· 
zeTürk-Kürt düşmanlığı şeklinde yerleş
tirilmek istenen türden bir çatışmanın 

varolmadığının kanıtlanmasıdır. Gerçek~ 

ten de Türk-Kürt düşmanlığı yoktur. Çün
kü, sözkonusu düşmanlık, Türk insanının 
kendi yöneticiler tarafından Kürt ulusuna 
kanalize edilmesi olayıdır. Kürt solu, bu 
bilinçle, demokrasi temelindeki mücade
lesinde, her iki halkın birlikteliğini sağla
malıdır. 

Yeni koşullarda, Kürt insanı önceki 
koşullardan daha rahat düşünme olanağı 
bulacaktır. Kürt günlük yaşamına ilişkin 

sorunlar üzerindeki bu sesli düşünme 
süreci, O'nun kendi sorunlarına bizzat 
kendisinin sahip çıkmasını getireceği gi
bi, yaratıcı potansiyallerini geliştirmesine 
de yardımcı olacaktır. 

Sorunun bu noktasında Kürt sol ha
reketine düşen görev, Kürt insanının 

günlük toplumsal projeler ortaya koy-

koşullarının düzeltilmesi, geliştirilmesi 

doğrultusunda hazırlanması gereken bu 
tür iktisadi demokrasinin sağlanmasına 
yönelik projelerin bir çok yararları vardır. 

Herşeyden önce, Kürt insanının sa
dece siyasi demokratik özlemlerini bas
tırmakla kalmayan, aynı zamanda insan
ca yaşama ve çalışma konusundaki eko
nomik demokratik istemlerini ve bu yol
daki kazanımlarını yerlebir eden ve çoğu 
kurum ve kuruluşları ile bugün de süregi
den 12 Eylül rejimi ile bir tür hesaplaş
ması olacaktır. 

Ikinci olarak, Kürt insanının etinde 
kemiğinde yokluğunu hissettiği bu iktisa
di demokratik istemler yine 12 Eylül reji
minin üzerine serptiği ölü toprağının sil
kalemesinde bir kaldıraç işlevini görecek, 

Bu noktada, Kürt solu, 2000 yılına 

kadar gerçekleştirilmesini istediği iktisadi 
demokratik tedbirlerini içeren ve sadece 
Kürt coğrafyası için geçerli olacak farklı 
ve özel bir kalkınma planı hazırlamak 

sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Gerçi bu 
tür bir planın hazırlanması kolay değildir, 
kısa sürede hazırlanması da düşünüle
mez. Ama ateşkes sonrası ortaya çıkan 
yeni koşullarda biraraya gelme olanağı 
daha da artan Kürt solunun, bütün biriki
mini seferber ederek, bu iktisadi planın 
temel ilkelerini ve iskeletini ortaya çıkara
bileceğini beklemek de, Kürt insanının 

hakkı olsa gerekir . . 

Salih Güneştekin (Di
yarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Üyesi): 17 Mart 
~ ~m~a~ sürecinin---------------------------------------1W3 gü~ p~ l~ri A~ 

devamı için silahların tekrar dullah öcalan'ın Seka Vadi-

. konuşmaya başlamaması ge- si'nde düzenlediği basın top-

rekiyor. Halkımız özgürlük, ba- lantısında, 15 Nisan 1993 gü-

rış ve demokrasi istiyor. Tüm nüne kadar ateşkes ilanı ve 

bunlar ancak her türlü düşün- daha sonra bu ateşkesin sü-

cenin serbestçe tartışıldığı tam resiz olarak uzatılması, Türk 

ve eksiksiz demokratik ortamın ve Kürt halkları arasında bü-

oluşmasıyla mümkündür. Nihai yük bir memnuniyetle karşı-

çözüm Kürt sorununda düğüm- landı. Çünkü Türk halkının 

lenmektedir. "Kürt sorununda huzur ve mutluluğu, ancak 

çözüm için neler yapılması ge- Kürt halkının her konuda öz-

rektiğine değil, halkın talepleri- gürce kendini ifade etmesiyle 

nin ne olduğuna bakılmalıdır. sağlanabileceğini artık herkes 

Halkın taleplerinin belirginleş- bilmelidir. 

mesi, sorunun çözüm biçimle- Kürt ulusal demokratik 

rini n serbestçe tartışılabilmesiy- güçlerinden ilk olarak 19 Mart 

le mümkündür. Halktan onay 1993 günü PKK lideri Abdul-

görmeyen hiç bir çözüm sonuç Dr. Mahmut Or!akaya: Felat Cemilo(;Jiu: Ümit Uslan: lah öcalan ile PSK lideri Ke-

getirmeyecektir. "Gerilimin kaynağı "Bizce asıl önemli olan "Yöneticilerin ortaya çıkan mal Surkay arasında imzala-

Bu yolda özel olarak olağa- savaştır ve onu doğuran bugüne kadar bölgeye ciddi yerıi koşullarda, Kürt nan protokolle resmen başla-

nüstü hal yönetimi ve geçici nedenlerdir. Halkımız ekonomik yatınmlar sorununun çözümü yan diyalog, bütün Kürt sosya-

köy koruculuğunun kaldırılması; tavnyla devlete; banş yapmayı, ancak şiddetin doğrultusunda, gerçekten list devrimci ve . yu~.severlerini 

af ilan edilmesi iyi bir başlangıç sürecinden yana olacağını bitimine bağlıyan hükümet samimi olup olmadıklannın haklı ola~ak ~evındırıx~.r ve bu.-

olacaktır. Ayrıca devletin yöre- göstermiştir., politikalannın ne turnusol kağıdı işlevini ~u~. genışletılerek. butun partı, 
deki hizmet kadroları nitelik ve .• kti , örgut ve çevreların katılacağı 

nicelik yönünden artı rı Imalı. Iş- olacağıdır." gorece r. bir cephenin oluşturulması 
s~l©in azaltılması ile ekonomk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~bekleniyo~ 

kalkınma programının başlatıl

ması hayati önem taşımaktadır. 

Felat Cemilo~lu (Diyar
bakır Ticaret ve Sanayi Odasr Yö
netim Kurulu Başkanı): Ateşkesin 

tarih olarak geciktiği düşünce ve görü
şündeyiz. Bölge insanriçin siyasi ve eko
nomik müsbet geliştneler bekliyoruz. 

Ateşkes sürecinin bu kısa dönemi 
içinde teşvikler konusunda henüz kayda 
değer adımlar atılmış değil. Sonuç alabil
mek bu sürecin devamına ve silahların 

susmasına bağlıdır. Sizce asıl önemli 
· olan bugüne kadar bölgeye ciddi ekono

mik yatırımlar yapmayı, ancak şiddetin 

bitimine bağlıyan hükümet politikalarının 
ne olacağıdır. 

Şiddet ortamı yatırım yapmaya engel 
ise, o da bitiyor. Şimdi ne olacak, bekle
yecek ve göreceğiz. 

mak, insanlarımızın somutundan ortaya 
çıkan bu projelere, Kürt insanının doğru
dan kendisinin sahip çıkmasını sağla

mak, insanımızın kendini birey olarak da 
rahatça içinde bulacağı bu projelerin 
yönetimlere kabul ettirilerek ( gerçekleşti
rilmesi doğrultusunda, demokratik dire
niş yöntemleri geliştirmeye çalıştırmaktır. 

Demokratik direniş yöntemleri kulla
nıldığı ölçüde, bu direnişin içinde bulu
nan insanlar, sonunda cezalandırılmak 
da olsa, direnişlerine sahip çıkacak; bu 
sa hiplik ise, Kürt insanının kendine 
güvenini ve saygısını kazandıracak, böy
lece insanımız, bir Kürt olarak, sorunu
nun çözümü doğrultusunda sağlıklı ve 
kalıcı düşünce ve davranış alışkanlığını 
edinecektir. 

Siyasi demokrasinin gerçekleşmesi
ne yönelik hak ve istemler ile birlikte, 
Kürt insanının günlük yaşama ve çalışma 

O'nun demokratik hareketlilik içerisinde 
olmasını kolaylaştıracaktır. 

Üçüncü olarak da; yöneticilerin, orta
ya çıkan yeni koşullarda, Kürt sorununun 
çözümü doğrultusunda, gerçekten sami
mi olup olmadıklarının turnusol kağıdı 

işlevini görecektir. 

Bu anlamda, mevcut hükümetin çe
şitli gerekçelerle ortay koyduğu, önümüz
deki 5 yıl içerisinde Kürt coğrafyasına tril
yonluk yatırımlar girişiminin, gerçekten 
de kutanlmasını sağlamak amacıyla dik
katle izlenmesi, sadece izlenmakle kalın
mayarak Kürt insanının somut istemleri
ne cevap verir hale getirilmesi için her 
düzeyde girişimlerde bulunulması, bu a
maçla tüm sivil toplum örgütlerinin bu 
girişimin taraflarından biri haline getiril
mesi, Kürt insanının kendi bireysel ve 
toplumsal varlığının bir de bu anlamda 
bilincine varması bakımından gereklid~. 

PKK'nın ateşkes kararı, 1992 New
rez'undan önce alınsa idi belki de TC'nin 
Kürt sorununa en sıcak ve gerçekçi 
bakan yetkilisi sayın Turgut Özal'ın ölü
münden ewel çok daha ileri bir boyuta 
gelebilirdL Bu nedenle sayın Turgut 
Özal'ın ani ölümü Kürt halkı için bir talih
sizliktir. 

Yetmiş yıllık inkar politikasında Kürt 
sorunu ulusal ve uluslararası kamuoyu
nun gündemine bugünkü kadar girme
miştir. Yıllardır sürdürülen bu kirli savaş 
Kürt ve Türk toplumunda derin yaralar 
açmıştır. Sorunu daha da kangrenleştir
miştir. Arıcak PKK'nın 25 günlük ateşke
si son saldırıları boşa çıkarmış ve ulusla
rarası kamuoyunun da tepkisini almıştır. 

Yüzyıllardır Küı:t sorununda hep 
kanla bastırma yolu seçilmiştir. Bu konu 
oldukça kapsamlı olmasına rağmen şim
diye kadar ezilen-ezen, sömürülen-sö-
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Böyle bir ateşkesin olumlu tarafı, se uluslararası kamuoyunda gündemde 

Kürt sorununu bölge devletlerinin çatış- gerekli yere girmiştir. Devletin tüm inkar-
ma alanında çıkarıp batı dünyasının bir cı politikalarına, katliamlara varan baskı-
parçası haline getirmeda bir ilk adım lara-sürgünlere rağmen fiili durum hiç bir 
olmasıd ı r. inkar-yasak-sürgün tanımadan, mücade-

Artık Kürt sorunu batı dünyasının bir le durmadan yükselmiş ve halkıyla bü-
parçası olarak ele alınmalıdır. Önümüz- tünleşmiştir. · Bu mücadele elbette ki 
deki dönemde Kürtler Kuzey Irak Kürt farklı, ama aynı amaca yönelik süreçler 
Federe Devleti'nin kurumlaşıp yaşaması- yaşamıştır, yaşayacaktır. Ateşkesi, ol-
na ve demokratik bir Türkiye'de aşamalı ması gerekli ve olumlu yeni bir evre ola-
olarak milli haklarını elde etmeye çalış- rak yorumluyor ve anlıyorum. Yanısıra 
malıdır. bir noktanın altı çizilmeli diyorum. Ateş-

Bunu başarabilmenin yolu batıya kes; "mücadeleyi kes" olarak yorumlan-
dönmekle olur. Türkiye'de atacağımız mamalı. Uğruna binlerce şehit verilmiş, 
yanlış bir adım, Kuzey Irak Kürt Federe zindanlarda direniş destanları yaratmış 
Devleti'ne zarar verebilir. halkların özgür ve kardeş olabildiği ya

rı nlara varma yolunda bir basamak olcı-
Batı dünyasına hitap edebilmek için rak aniaşı Imalı. Bu basamak "durak" ola-

müren, sömürg~ci-mazlum arasındaki öteki ulusal güçler de, PKK'nın ilan demokratik, bütün milleti birleştiren bir rak algılanmadan; yeni mücadele ve si-mücadelede gerici şiddete karşi devrimci ettiği bu ateşkes olayına bağlılar mı? Kürt hareketini yaratmak gerekir. yasi güçlenmelere-yapılanmalara gitme-şiddete başvurmuştur. Bu taleplerin sa- Kuşkusuz, bu ateşkes, kimi güçleri Eski Stalinci dogmatik Marksist a- de kullanılmalıdır. Bu düşünceler ışı-vunulmasında yürütülen siyasi mücadele bağlayacaktır. Ama her şeyden önce, kımlar, Kürtlerin uluslararası planda milli ğında ateşkese olumlu bakıyor ve birkaç kanla bastırtlmaya çalışılınca devrimci davalarınızayıflatmaktadır. noktada değerlendirmek istiyorum. PKK'nın silahlı mücadele biçimini onay-şiddet siyasal mücadelenin önünü aç- lamayan ve fakat daha modern gerilla Günümüzde bu tip oıu'şumlar kendi- Birincisi: Ateşkes, ulusal ve toplum-mak için başvurulan bir yöntem olmuş- taktik ve yöntemlerini esas alan kimi lerini dağıtmalıdırlar. Yeniden Avrupa tipi sal kurtuluş mücadelesine yönelik devle-tur. ulusal güçleri pek bağlamaması gerekti- demokratik, ortak bir sosyal demokrat tin başlattığı, yalan, yanlışadayalı diplo-Ancak PKK'nın ilan ettiği bu ateşkes ğini düşünüyorum. parti yaratmalıdırlar. masi (hem Türkiye hem dünya kamu-o-kan akmasını istemeyen, halklarının kar- PKK'nın ilan ettiği ateşkesten sonra yunda) alanını daralttı. Kürt halkı ve o-deşliğinin savunan bütün Türk halkını da Kürt ulusal güçleri arasında açılan diya- Ramazan Düşün (Çiftçi): nun temsilcileri yeni kartlar elde etmiş, sevince boğmuştur. log yolu, olumlu bir noktada kendisinin Ateşkesin tek taraflı olmasına rağmen resmi ağızların tüm inkarlarına rağmen TC hükümeti bu fırsatı çok iyi değer- ifade etmesi açısından esnek bir ortamın uzattimasından yanayım. Mevcut sorunu dolaylı da olsa onları masaya oturmak lendirmelidir. Bu sorunun çözülmesi, oluşmasına yol açmıştır. Bu iyi değerlen- masabaşında tartışarak iki taraf da yu- zorunda bırakmıştır. Ulusal-toplumsal Türkiye'nin hem kendi devlet çıkarları dirilmelidir. muşak bir üslüpla yaklaşmalıdır. Çünkü özgürlük mücadelesi bu kartları iyi oyna-hem de uluslararası ittifakların ona yük- bu soruna baktığımızda geçmiş tarihleri yabildiği-kurumlaşabildiği sürece, bu a-l ediği görevleri yerine getirmeda Kürt Bununla birlikte dikkat çekilmesi ge- hatırlarsak her iki taraftan da binlerce landaki üstünlüğü elde etmiş, Türkiye ve ' sorununun en azından ayak bağı olmak- reken bir diğer nokta da şu : insan yaşamını yitirmiştir. Ateşkes tek dunya kamuoyunda daha fazla dost-tan çıkması demektir. Türk desteğe kavuşmuştur. o~usunun %6aının bu ~rli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- l~nc~:TürkveKürth~~-
savaşın içinde olması, enf- nın çıkarlarının birliği açısından, lasyonun büyük payının kirli bu mücadeleye karşı olup, dün-savaştan kaynaklanması so- yadaki sorunların artık "global-runun çözümünün ör:ıemin i leŞtiğinden" dem vuran sözde daha da arttırmaktadır. A- aydınlar için de ateşkes sınav teşkes neticesinde doğan bu süreci olmalı diyorum. "Ünlü fırsattan yararlanarak TC kişi ve yazarların" devletçe ka-hükümeti, Kürt halkının en bul ettirilen "terqr'' gerekçeleri-başta kısa vadede kendini nin ortadan kalkmış olarak ka-özgürce ifade etmesini ya- lamlerini ve beyinlerini Kürt hal-sallaştırmalı. Kürtçe TV ve kının ulusal hakları ve Türk-radyoların yayınına başlama- Kürt kardeşliği uğruna çalıştır-sı , kendi dilinde eğitim ve mak zorunda olduğu bir sınav. 
öğretim imkanlarının sağlan- Üçüncüsü ve bence en ması , uzun vadede ise Kürt önemlisi; ateşkes, ulusal birlik ulusunun kaderini tayin hakkı yolunda Kürt ulusal ve toplum-için bir referanduma gidilmesi sal kurtuluş güçlerinin birliğine 
gerekir. Salih Güneştekin: Reşta Somut: Ramazan Düşün: doğru açılan kapıdır. Devletin M Ali U al (Y "Ateşkes neticesinde "Böyle bir ateşkesin "Ateşkesle birlikte yeni bir atacağı adımların şu veya bu · . . r . a- doğanbu fırsattan olumlu tarafı, Kürt sürecin başladığına ve her olmasından ziyade bu güçlerin zor): Politıkada, hangı koşul yararlanarak TC hükümeti sorununu bölge iki halk için de iyi sonuçlar birlikteliği yaratıp yaratmayacağı altında olursa olsun, koşul- K ''rt halkı b t kı ' belirleyici olacaktır. Unutulma-suz ve tek taraflı ateşkes ilan u nın ~n .. ~ş ~ . Sfl devletlerinin çatışma getireceğine inanıyorum." malıdır ki nasıl bugünleri yaratan edildiğinde, ateşkes ilan e- vade~e kendını ~~urce alanında çıkanp batı Kürt halkının özgürlük mücadele-den taraf gibi saldıran tarafın ifade etmesını dünyasının bir parçası sinin kendisi ise bugünlerden da bu savaş kuralına göre yasallaştırmalı." olarak ele almasıdır." yarınları yaratacaK olan da yine ~rek~~m~inisağ~yocak_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~müca~~~~caktır.~~re~ zemini önceden tesbit etmiş te, yeni siyasi organizasyonlar, olması gerekmektedir. Bu tespit ve Kürt ulusal örgütleri bu esnek taraflı olmasına rağmen TC Ml~ Kür- ekonomik-toplumsal-kültürel kurumlar zemin, ne yazık ki, yok. Dolayısıyla, tek zeminde bazı olumlu ortak noktalarda distan'da insanları öldürüp köyleri yakıp dayatıldığı ve yaşatıldığı an, öz yönetim taraflı ateşkes gerçekçi olmuyor. ittifak sağlarlarken, ortaya çıkacak muta- yıkmaya devam etmektedir. Bu savaş gerçekleşebildiği an yarınlara daha emin Çünkü, orta yerde TC'nin saldırıları bakat çerçevesinin, hiç bir zaman, ki3n- böyle sürdükçe ne Türk halkına ne de bakılabilir. Hiç bir Kürt insanının ilerici, var. TC, bahar operasyonlarına ağırlıklı dilerince daha önce ortaya konan ba- Kürt halkına yararı olacaktır. Herşeyden ~yd~n, yu~sev~r, soshyaklist birliğe açılan bir biçimde devam etmektedir. Şimdı·ye önce insanların özgürce du·· şu·· nme ve u apıyı apa maya a kı olmadığı gibi, ğımsızlık politik hattın mücadele olanak- bu yolda üzerine d'' e · ö · d kadar 40-50 dolayında gerı· ııa o·· ıd u" ru" ldu" . yaşama hakkı korunmal ıd r uş nı yapma g revı e larını sınırlamayacak bir içerikte olması- ı · son derece önemlidir. · Köyler, dağlar her gün bombalanmakta. na büyük önem vermelidirler. Bu yönde Sonuç olarak bu ateşkese TC'nin de Tutuklamalar, pervasızca ve kapsamı ortaya çıkacak bir ihmal, ilerde büyük diğer taraf gibi riayet etmesi gerektiğini Ancak kabul edilmeli ki bütün bu daha da genişletilerek, yapılmakta. sancılara ve sorunlara yol açabilir. düşünüyorum. Ateşkesle birlikte yeni bir gelişme ve sonuçlar bugünden yarına olmayabilir. Akıtılan bunca kan, hem Siyasi cezaevlerinde sorunlar çok sürecin başladığına, her iki halk için de Kürt hem de Türk halkından milyonlarca büyük boyutlarda. Reşat Somut (Bilgisayar iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. insanı psikolojik bazı şart lanmalara sü-

Bu koşullar altında Kürt ulusal güçle
rinin "Ateşkes" gerekçesinin arkasına sı
ğınarak kimi zaafları örtmeye çalışması 
ve sonuçta kendilerini tasfiye edebilecek 
tutumlarda yoğunlaşmaları, gaflet olur. 

Şu soru, önemli oluyor: Ateşkes, 
acaba herkesi bağlıyor mu? 

Firması Yöneticisi): Sorun sadece rüklemiştir. Kaldı ki h~l~ kana dayma-ateşkes değildir. Aynı zamanda Kürtlerin M. Xalit (Öğretmen): Ulus- mış, Kürt halkının varlığına dahi taham-
silahlı mücadele yolunu bırakıp, kitlesel ların tarihinde beş-on yıllar küçük ve mül edemeyen "Şahinlerin" olduğu bir 
demokratik mücadele yoluna yönelmele- etkisiz zaman dilimleri olarak bilinir. Türkiye'de, bu daha da zor olabilir. Tüm 
ridir. Silahlı mücadele Kürtlere büyük Kökler uzun yıllara dayanmasına rağ- bunlara rağmen tarihinde her türlü iha-

men, Kürt halkının ulusal ve toplumsal netı· go" rmu" ş ve yaşamış ı K"rt ı ı acılar vermişt i r. Bu yeni dünya düzenin- o an u u usa kurtuluş mücadelesi, son yıllarda büyu"k hareketı· bunla•dan da ders alacak ve de tekrar eskiye dönmek doğru değild i r. ' bir ivme kazanmış o1up, gerek iç gerek- çözebilecek güce erişmiştir diyorum. 
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Medya Güneşi: Sayın başkan, bize 
YSKK'nın Geçici Yönetim Kurulunun, 
birleşimi hakkında bilgi verebilir misi
niz? Acaba, bu Geçici Yönetim Ku
rulu'nda, Kürdistani Cephe'nin tüm ta
rafları temsil ediliyor mu? 

Kadir lbrahim Ahmed: Bugüne 
kadar, Kürdistanİ Cephe'yi oluşturan par
tilerin, herbirinin özgün kitle örgütleri var

dı; gençlik örgütleri, kadro örgütleri vb. 
Fakat, sendikal alanda, bunun aksine 

daha işin başında Kürdistanİ cepheyi o
luşturan tüm tarafların temsil edildiği or
tak bir çalışma için karar aldık ve tüm işçi
leri temsil etme kapasitesine sahip ba
ğımsız bir sendikal örgütlenmeye gittik. 
Böylece partilerin, sendikanın işleyişine 

doğrudan müdahale etmelerinin önüne 
de geçmiş olduk. Her nekadar oluşturdu
ğumuz komiteler ağırlıklı olarak, parti tem
silcilerinden oluşuyarsa da, bugün geli
nen aşamada, tüm işçilerin tek ses ve tek 
örgüt çatısı altında kitlesel bir sendikal 
yapı içinde birleştirilmeleri yönünde 

önemli adımlar atılmıştır. Bildiğiniz gibi, 
işçi sınıfı toplumun en büyük kesimlerin
aan birini oluŞturmaktadır. Yaşamın bir 
çok zorlu alanında olduğu gibi, peşmerge 
saflarında ve şehitler karvan ı içinde de en 

yoğun kesimi yine işçiler ve yoksul kesim
ler oluşturmaktadır. Evet, ortak bir sendi
kanın oluşturulması yönünde yürüttüğü
müz çabaları ilk kez Hewler'de komite 
düzeyinde sonuçlandırdık ve 20.4.1992 
günkü "Kurdistan! Nwe" gazetesinde yap
tığımız açıklamayla tarafsız-taraflı herkesi 
bu çalışmalara katılmaya çağırdık. Ar
dından Süleymaniye'de benzer bir komite 
oluşturuldu. Daha sonra Dihok ve Ker
kük'teki arkadaşlarla da görüşerek, bura
larda komitelerimizi oluşturduk. Bu çalış
malar sonucunda 28.2.1992 tarihinde ge
niş katılımil bir toplantı düzenledik; ki bu 
toplantı Süleymaniye, Hewler, Dıhok ve 
Kerkük'ten gelen temsilcilerin katılımıyla 

gerçekleşti. Kürdistan Bölge Hükümeti 
Içişleri Bakanlığı temsilcisinin de hazır bu
lunduğu bu toplantıda seçimli demokratik 
bir kongrenin gerçekleştirilmesi amacıyla, 
geçici bir Genel Yönetim Kurulu oluş

turduk. Şu anda, geçici yönetim kurulu o
larak, önümüzdeki kongrede, en alttan en 
üste, tüm organların seçilmiş meşru in
sanlardan oluşturulması zeminini yarat
mak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu
nunla birlikte, işçi sınıfının demokratik 
meşru hak ve özgürlüklerini güvence altı
na alan yasal düzeniemelerin yapılması 
için de hükümetle diyaloglarımızı sürdür
mekteyiz. 

M.G: Sayın lbrahim Ahmed, Kür
distan Işçi Sendikaları Birli(Ji, örgüt
lenme yapısı açısından bir federasyon 

mudur, yoksa konfederasyon mudur? 

K.I.A: Başlangıçta, her ilin kendine 
has bir komitesi vardı. 14-15-16 Şubat 

1993 tarihlerinde geniş katılım lı bir toplan
tı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucun-

da geçici bir Genel Yönetim Kurulu oluş
turduk. 10 Nisan 1993'te yaptığımız ikinci 
geniş katılımil toplantıda da her 4 şe
hirdeki komitelerin birbirlerine bağlı ola
rak Genel Yönetim Kurulu'nun denetimin
de çalışmalarını yürütmeleri tekrar onay
landı. 

M.G: Bilindi(Ji gibi, Kerkük hala 
Sad dam'ın işgali altında bulunmakta
dır. Bu ilin 
sendika tem
silcileri, hangi 
yöntemle seçi
liyor ve genel 
toplantılara 

nasıl katılı-

yor? 

K.I.A: Ker
kük'ün özel bir 
durumu var. Bu 
özel konumun
dan dolayı -Ker
kük'ün bazı ilçe 
ve nahiyeleri 

kurtanimış du
rumdadır- kurta
nimış bölgeler
deki işçilerin bu
lunduğu her yer
de, komitelerimi
zi oluşturduk. Bu 
komitelerimizin 

Örneğin, eskiden matbaa ve mekanik iş
çiliği sendikaları birbirinden ayrıydı. An
cak daha sonra, bu iki işkolu birleştirilip, 
tek işkolu haline getirilerek, Mekanik-Iş 
Sendikası adını aldı. Aynı şekilde, ziraat 
ve gıda maddeleri işkolları birleştirildi ve 
Zıraat ve Gıda Maddeleri Işçileri Sendi
kası adını alarak, yine tek sendika haline 
getirildi. Bu örnekleri çağaltmak mümkün. 
öte yandan Petrol-Iş Sendikası vardı, fakat 

bu sendika şu 
anda kapanmış 
durumdadır. 
Mevcut duru
ma göre, varo
lan sendikaları
mızı iş-kolları na 
göre şöyle sıra
layabiliriz: Me
kanik, ulaştır

ma, genel hiz
metler, Bina 
yapı, dikim (ter
zilik), gaz ve 
plastik ürünleri. 

ana üssü Çem-
çemal'dir. Çem
çemal, Kerkük'e 
bağlı büyük ilçe
lerimizden biridir. 

Kadir ~brahim Ahmed 

Daha önce ka
patılmış ya da 
diğer işkolların

daki sendikala
ra bağlanmış 
iş-kollarında 

tekrar özgür 
sendikal örgüt
lenmeye gitme
yi hedeliyoruz. 
Örneğin mat
baa, gıda mad
delerini yeniden 
ayrı ayrı işkolla

rına dönüştür

meyi ve Petrol
Iş Sendikasını 
tekrar faaliyete 
geçirmeyi dır. 

Qelar ve Der
bencfıxan gibi 
kurtanimışyerier

de de komite
lerimiz var. Ker
kük'ün de kurta
rılacağına olan i
nancımız tamdır. 

O zaman da, şu 
anda Çemçe
mal'da bulunan il 
genel komitesini, 
Kerkük şehir 

merkezir..~ taşı

nz. 

M.G: Kür· 
distan Işçi Sen-
dikaları Birli· 

Bir çok iş alanmda çaltştt. Ya
şammm bir b6/ümünü peşmergelik ve 
siyasi çatşmalara adadt. Siyasi çaltşma
lanndan dolayt bir kaç kez Baas Rejimi 
taratmdan tutuklandt. 1977-80 ytllart 
arasmda hükümlü olarak cezaevinde 
yattt. Cezaevinden çtkttktan sonra peş
merge safianna kattldt. 1991 Mart'tndaki 
halk ayaklanmasma aktif olarak kattldt. 
Ayaklanmadan sonra sendikal boşluğu 
doldurmak amactyla kurulan Kürdistan 
Işçi Sendikalan Birliği (Yekitiya Sen
dikayen Karkeren Kurdistane)nin 6rgüt
lenme çaltşmalarma kattldt ve şu anda 
bu sendikanm genel başkan/tk görevini 
geçici olarak yürütmekte. 

M.G: Sa
yın başkan, 

okuyucularım 
ıza, üye sayı
nız ve bunun 
işkollarına 

da(Jılımı hak
kında biraz 
bilgi verebilir 
misiniz? 

K.I.A: 

(Ji'nin hangi işkollarında örgütlü oldu
. (Junu açıklayabilir misiniz? 

K.I.A: Açıktır ki, Kürdistan'da bir çok 
işkolu vardır. lik etapta, örgütlenmeyi 
hedeflediğimiz 6 ana işkolu vardır. Bun
ların dışında da, işkollarının olması gere

kirdi. Çünkü çalışabilecek işalıını çoktur. 
Ancak Baas rejimi işçilik statüsünü orta

dan kaldırmak ve kavram kargaşasına 

yol açmak için sendikacılık olayının da içi
ni boşaltmıştır. Küçük iş kollarındaki sen

dikaları diğer işkol~arına bağlama, diğer 

bir deyişle ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 

Bilindiği gibi Irak Kürdistanı'nın 4 şehri 
var. Her şehirde birkaç fabrika ve diğer 
işyerleri bulunmaktadır. Süleymaniye'de 

sigara, çimento ve hazır giyim fabrikaları; 

Hewler'de plastik, sigara ve porselen, 

kereste ve merrnar fabrikaları ile tavuk 
üretme çiftlikleri mevcuttur. Bunların yanı
sıra irili ufaklı çok sayıda işyeri mevcuttur. 
Dıhok'ta ulusal Kürt kıyafetlerini üreten 
bir fabrikanın yanısıra, salça ve konserve 

fabrikaları bulunmaktadır. Ayrıca birçok 
küçük yerleşim biriminde de fabrikalar 
bulunmaktadır. Örneğin Herir'de salça ve 

konserve fabrikası, Kaysancak'ta porse
len ile tütün harmanlama ve kesim fabri
kaları bulunmaktadır. Devlet tarafından 

işletilen bu işletmeler dışında, özel sektö
re ait fabrikalar da vardır. Örneğin mer
mer, taş kesim, tuğla ve briket, kereste, 
alüminyum fabrikaları ile irili-ufaklı birçok 
atölye ve serbest iş alanları bulunmakta
dır. 

M.G: Sendikalarınızın üye sayısını 
da sormuştum. Bu konuda yaklaşık 
bir rakam verebilir misiniz? 

K.I.A: Şu ana kadar resmi bir sayım 
yapılamadığından dolayı size kesin bir 
rakam veremeyeceğim. Üye sayısının be- , 
lirlenmesi için özel bir komite görevlendir
dik. Fakat fabrikalardaki işçi sayılarını 

verebilirim. Mesela Hewlerde plastik fab

rikası'nda 600, sigara fabrikasında 500, 
merrnar fabrikasında 70, tavuk üretme 
çiftliğinde 200 işçi çalışmaktadır. Ve bun
ların büyük çoğunluğu sendikaya yoğun 
ilgi göstermekte ve üye olmaktadırlar. Fa
kat, daha önce Baas rejiminin çıkartmış 

·olduğu bir iş yasası ile, işçilik statüsünü 
ortadan kaldırmış ve buradaki işçileri me
mur statüsOna sokmuştur. Bu uygulama
yı, yanlış buluyor ve bunun sendikal ör
gütlenmeyi sekteye uğratma amacıyla 

çıkartılmış olduğu inancındayız. Bütün bu 
uygulamaları değerlendirerek, yaptığımız 

çalışmalarda, işçilere, kendi haklarının 

hükümetler, işverenler ve bir bütün ola
rak bujuvazi tarafından değil, bizzat sen
dikallarca savunulabileceği bilincini ver
meye çalışıyoruz. Şu anda, bütün iş kol
larında, işçilerin büyük çoğunluğunca ka
bul görebilecek kişilerde oluşan komiteler 
oluşturmaya ve bu komiteler aracılığıyla 
kesin işçi sayısını ve gerçek gücümüzü 
tesbit etmeye çalışıyoruz. 

M.G: Sayın başkan, sendikal alan
da, işçilere yönelik olarak yürüttü(Jü· 
nüz eQitim çalışmaları ne durumda, bu 
yönde ne gibi çalışmalarınız vardır? 

K.I.A: Olanaklarımız dahilinde, bütün 
işyerleri, fabrikalarva işçilerin çalıştığı her 
alanla ilişki kurmaya çalışıyoruz. Tüm 
işçilere, kendi haklarını savunabilmeleri 
için bu kornitade yer almaları ve bu özel 
komiteler aracılığıyla da sendikal örgüt
lenmey~itmeleri yol ve yöntemleri ko
nusunda bilgiler veriyoruz. Işçilere, kendi 
haklarının ne olduğu, iş kazaları vb. du
rumlarda zararlarının ödenmesi vb. hak
larının verilmesi gerekliği konusunda bil
giler vermeye; Baas rejiminin yıllardır, 

sendikaları işlevsiz kılma çabalarını boşa 

çıkarmaya ve sendikalara karşı işçilerde 
oluşan güvensizliği onarmaya çalışıyo

ruz. Yayınladığımız bildirilerle, düzenlediği
miz seminer ve konferanslarla işçilere, 

ancak sendikal örgütlenme ve birlik içinde 
hak alma mücadelesinde başanya ulaşa
bil~kleri bilincini vermeye çalışıyoruz. 

Şu ana kadar fabrika gazileri ile hükümet 

ve siyasi partilerle görüşmeler gerçekleş
tirdik. Ve bir de bülten yayınladık. 
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M.G: Peki, şu ana kadar yayınla
mış olduğunuz yayınlar konusunda bil
gi verebilir misiniz? 

K.I.A: Henüz çocukluk dönemimizi 
yaşadığımız için, düzenli bir yayın organı
na kavuşabilmiş değiliz. Geniş katılımil 
toplantımızda "Dengi Krekar" (Işçinin 
Sesi) adıyla bir yayın organı çıkarma ve 
Kürdistan Bölge Hükümeti'nin televizyonu 
olan HEREM TV'de bize de ·:oengi Kre
kar" adlı bir program için belli bir yayın 
qüresi verilmesi önerisinin hükümete gö
türülmesini karara bağlamışız . Böylece, 
kendi sesimizin işçilere, işçilerin istem ve 
taleplerini de sendikamıza ulaşmasını 
amaçladık. Şimdiye kadar ulusal ve top
lumsal öneme sahip gün ve olayların an
lam ve önemini içeren çok sayıda bildiri 
yayınladık. 

M.G: Sendikalarınızdaki genel idari 
işleyiş ve işbölümü hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

K.I.A: Genel Yönetim Kurulumuz, 
başkan, başkan yardımcısı, mali işler so
rumlusu, örgütlenme sorumlusu, basın ve 
halkla ilişkiler sorumlusu, kadın komisyo
nu sorumlusu ve teftiş sorumlularından 
oluşmaktadır. Bunun yanısıra, her şehirde 
bir il komitesi ve her ilde de iş koliarına 
göre komiteler ve bu komitelere bağlı ola
rak da şehir içi, ilçe ve nahiyelerde işyeri 
komiteleri bulunmaktadır. 

M.G: Ra per'in (ayaklanma) öncesi 
ve sonrası ile Kürdistani hükümetin 
oluşmasından sonraki süreçleri sendi
kal durum açısından karşılaştırabilir 
misiniz? · 

K.I.A: Bilindiği gibi, diktatörlük döne
minde de sendikalar vardı. Fakat bunlar 
sadece ismen varolan ve Baas rejiminin 
uzantısı durumundaki sendikalardı, işçile
rin hizmetinde değildi ' ye işçiler özgür bir 
şekilde buralarda faaliyet gösteremiyor
lardı. Rejimin politikaları doğrultusunda 
işçileri susturma ve kendi çıkarları doğrul
tusunda yönlendirme maşaları olmaktan 
öteye gidemiyorlardı. Bunun aksine, bu
gün işçilerin sendikalar içerisinde gerçek 
rollerini oynamalarını sağlamaya, işçilerin 
aleyhine gelişebilecek her olaya müdaha
le etmeye ve kendi komitelerini özgür bir 
şekilde seçmelerini sağlamaya çalışıyo
ruz. s.endika olarak gerek hükümetimizin, 
gerekse Kürdistan'daki demokratik kurum 
ve kuruluşların da desteğini sağlayarak, 
işçi hak ve özgürlüklerini savunma yö
nündeki misyonumuzu yerine getirmeye 
çalışıyoruz. 

M.G: Kürdistan Federe Hüküme
ti'nden şu ana kadar ne tür istem ve 
beklentileriniz oldu? 

K.I.A: Her şeyden önce, Kürdistan 
Hükümeti ve Parlamentosu'ndan mem
nun olduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Çünkü, bugüne kadar attığımız her adım
da, onları yanımızda gördük; desteklerini 
esirgemediler. Henüz yeni . kurulmuş 
genç bir örgütlenmeyiz·. Ayaklarımız üze
rinde doğruluncaya kadar, Kürdistan Hü-. 
kümeti ve Parlamentosu'ndan bu destek 
ve yardımlaşmalarını sürdürmelerini isti
yoruz. Ayrıca, dünya sendikaları başta 
olmak üzere, diğer tüm ilerici, demokra
tik kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi o
luşturmada yardımcı olmalarını bekliyo
ruz. Arzumuzun Dünya Sendikalar Birliği 

K.I.Ahmed yönetim kurulunun iki üyesiyle 

içindeki yerimizi almak· olduğunu da özel
likle belirtmek istiyorum. 

M.G: Kürdistan Hükümetli ile iliş
kilerinizin düzeyi konusunda bilgi 
ve{ebilir misiniz? 

K.I.A: Biz bağımsız bir örgütüz. 
Ama, Kürdistan Bölge Hükümeti işçi 
hareketini desteklediği ve sorunlarımıza 
sahip çıktığı ölçüde, biz de bütün gücü
müzle kendilerini destekleriz. Bugünkü 
aşamada Kür-distan Bölge Hükümeti'ni 
destekliyoruz. Çünkü içinde bulunduğu- · 
muz aşama, Kürt ulusal kurtuluş aşama
sıdır. Kürt ulusu bugüne kadar, sürekli 
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olarak başkaları tarafından somuru ve 
baskıya maruz kalmıştır. Bu baskı ve 
sömürüden kurtulmak ve kendi toprakla
rımız üzerinde özgür bir şekilde yaşaya
bilmemiz için de, Bölge Hükümeti'ni des
teklememiz gerekiyor. 

M.G: Kürdistani hükümette işçile
rin temsilcileri de var mı? 

K.I.A: Parlamento ve hükümette, 
halen herh~ngi bir işçi temsilcisi yoktur. 
Fakat işçi hak ve özgürlüklerinden yana 
olanlar vardır. Böylesi insanların parla
mentoda yeralıyor olması ve diğerlerini 
de etkiliyor olması ve diğerlerini de işçi 
haklarını savunma yönünde etkilemeleri 
sevindirici bir olaydır. 

M.G: Grev ve lokavt üzerine hü-

(Foto:Medya Güneşi) 

kümetin şu ana kadar yapmış olduğu 
herhangi bir yasal düzenleme var mı? 

K.l. A: Kürdistan Bölge Hükümeti, bir 
çok ulusal ve toplumsal sorunla ilgili ya
salar hazırlama veya varolan yasaları 

düzenleme yönünde çalışmalarını sürdü
rüyor. Işçi hak ve özgürlüklerini kapsayan 
yasal düzenlemeler de aynı şekilde hazır
lık aşamasındadır. Biz de bu konuda ge
rekli önerilerimizi sunmaya çalışıyoruz. 

Fakat her şeyden önce, işçinin iş güven
cesi ve lokavtın yasaklanması yönündeki 
çabalara öncelik vermeye çalışıyoruz. 

M.G: Sendika alarak, gelir kaynak
larınız hakkında bilgi verebilir misi
niz? 

K.I.A: Maalesef, tek gelir kaynağı
mız, çok düşük işçi ücretlerinden sağla
nan aidatlardır. Bu da ihtiyaçlarımızı kar
şılamaya yetmiyor. 

M.G: Bir işçinin aylık asgari ücreti 
ne kadardır? 

K.I.A: Kürdistan'da toplumun büyük 
çoğunluğu gibi işçi sınıfı da çok ağır · 
koşullar içinde yaşamını sürdürmek zo
runda kalmıştır. Ortalama aylık işçi ütret
leri 150-200 dinar arasında değişmekte
dir. Kürdistan üzerindeki çiftE;! ambargo
dan dolayı temel gıda maddelerinin fiat
ları çok yüksek olduğundan, bu ücret ai
lenin en temel ihtiyaçlarını bile karşıla
maktan çok uzaktır. 

M.G: Sendika çalışanlarının ücret 
durumları nasıldır? 

K.I.A: Sendika Yönetim Kurulu ola
rak belli bir ücret belirlemiş değiliz. Eğer 
sendika çalışanın durumu biraz iyiyse, 
dışardan bir geliri varsa, herhangi bir üc
ret vermiyoruz. Şayet hiç geliri yoksa 
200 dinar dolayında bir ücret veriyoruz. 

M.G: Sendika üye ve yönetimi içe
risinde kadın işçilerin oranı hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

K.I.A: Genel Yönetim Kurulu içeri
sinde bir kadın arkadaşımız var. Bütün 
komitelerimi.zde ve diğer çalışma alanla
rında kadınlar da erkekler kadar yoğun 
çaba içerisindedirler. Ve şimdiden, sen
dikal çalışmanın tüm aşamalarında 'seç
me ve seçilme yönünde etkinlikleri var
dır. Erkek işçilerle omuz omuza işçi 
hareketi içindeki görevlerini yerine getir
mektedirler. 

M.G: Sayın başkan, son olarak 
gazetemiz aracılığıyla Kürdistan ve 
dünya ka-muoyuna iletmek istediğiniz 
bir mesajınız var mı? 

K.I.A: Medya Güneşi ile tüm demok
ratik kurum ve kuruluşlardan isteğimiz 
Türkiye Kürdistanı ile Türkiye ve dünya 
kamuoyuna sesimizi duyurmalarıdır. Tüm 
TürKiye, Arap ve dünya kamuoyu ve dün
ya işçilerinin Kürdistan'da · da işçilerin 
örgütlendiklerini ve kendi sendikalarını 
kurduklarını bilmelerini istiyoruz. Onlarla 
ilişkiye geçmek ve karşılıklı dayanışma 
içinde olmak istediğimizi belirtir, onları 
Kürdistan işçileri adına ülkemize davet 
ettiğimizi iletmek istiyoruz. 
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Zaneyi ta ko neyenine weşandin, ye~ 
xwediyen xwe ne. Le piştl ko e~ zaney; 
ew bi çi awayi bi hatine weşandın, mafe 
rexnekirine ji bi xwe ra tenin .. ~~e e~ 
maf neye dayin, mefera r~xn~kırın~ n_e?ı
ne hine din ew zaneyı kem dımının. 

Seba ko ji ~exneyan dur ~a~ine ~irtin, 
bebingeh in ; di jiyane de nayenıne ~ık~ra
nin. Li gel ve, dibine mebesta farbuna 
çewtiyan ji. . • • 

Layi ko te zanin her tişt dı d.estpeke 
de ne tekOz e. Hin kemasiyan bı xwe ra 
tenin. Xwendin O nivisandina Kurdi ji h~j 
di destpeke de ye. Lewma di ware rastnı
visandine de_ gelek kemasiyen we hene. 
Le ew kemasi ne ji Kurdi, ji nivisk~ren 

Kurdan diaferin. Hin niviskaren Kurd, ew 
bi çi awayi bi, qunciken rojname •. ~ovar O 
weşanxaneyan girtine, li gora .• dılen. xw~ 
dinivisenin. Mefera rexneyan ıı nadıne tı 
kesi o bi vi awayi di hime Kurdi de di
bejin. Di ber çaven herkes~ ç_awtiye~ x'!'e 
didomenin. Seba ko xwedıye Kurdı nıne 
ji kesek an sazi aernakevin t i şkeki na
b~jine wan kesan. Bi vi awayi ji Kurdi hi
no hino ber bi tekçOyine ve diçi. 

Seba ko di nivisaran de leker çewt 
tene bikaranin, erne di vi nivisara xw: d~ 
li ser leker O masdar birawestin. Le bı 

tane ji aliye bOyina xwe leker: Pe~i em~ 
leker O masdar bidine nasandın. Pışt ra ıı 

erne wanan bikar benin. Dema ko nivis
karen heja wan bikaraninen min O yen 
xwe daneber hev, we hingi çewtiyen xwe 
bibinin. Ez bawerim ko we pişti ve, heVf 
wan çewtiyan bikin. 

A) N'asina U}ker O Masdar 
B) Bikaranina Leker O Masdar 

1) Leker • . . .. 
Danasin : Karin, tavgerin buyının ı ı 

aliye kes an kesen lekere t?ne kiri~ a~ 

tene qewimandin. WOşeye~ ıı h~v~ke. wı 
karl, tavgeri bOyin an qewımandıne dıra

giheni me. Nave ve wOşeye le~e~ e .. 
Leker ji aliye bOyina xwe se nıfş ın: 
a) Lekeren hasan 
b) Lekeren rakişayi 
c) Lekeren yekbOyi 

a) Lekeren hesan • • . 
Danasin : Lekeren hesan, lekeren bıx

weser in. Binyade ve lekere deri d~"':in.e
ya masdar (n/in) ti servekeran nas ıtenın. 

Herweki: 
-bijartin, hunandin, jiyandin, qewartin. 

b) Lekeren rakişayi 
· Danasin: Binyada lekere hin servaka

ran disitenin. Bi sitandina wi servekeri ew 
binyad ramane xwe diguherenT, ji V.:! b!n
yadi leker rad ikişT. Ev lekeren ko ıı b.ı~

yade lekere O servekere g~herber rad!kı: 
şin, lekeren rakişayi ne. Dı ve da~a~ıne 
da du biwej te bikaranin ko ger ew ıı bene 
nasin. 

1) Binyada Lekere 
2) Serveker 

1) Binyada Lekere. . .. • • 
Pişti ko serveker O dawıne y lek~r~n 

veqetin, lewna li dawi mayi, bınya?e le
kere ye. Herweki: Xist, gerand, çınand, 

girt. 
2)Se.rveker . 
Serveker, lewna wOşeyina ne ko bıx

weser ti ramani naderin in. Le tene peş O 
paşiya binyada lekere, bi we bi~~a~e. ve 
dizeliqin. Ji wa binyada leker radıkışenın . 

Servekeren ko ji binyada lekere an ji 
lekeren arikar lekera radikişenin: 

Herweki: "Ve", "hil", "ra", "wer", "da", 
lider", "bin", "rA", uber". 

1) Ev serveker ji binyada lekeran 
lekera radikişenin. HerwekT: 

- daçikin, daxistin, dagerandin. 
- hilberin, ·hilgirtin, hilçinandin. 
- ragihin, rahiştin, radandin. 
- veçinin, vegirtin, vedandin. 
2) Serveker ji lekeren arikar lekera 

radikişenin. 

1) Lekeren arikar: 

"hatin", "kirin", "anin", "histin", 
"dan", "ketin", "bOn". 

2) Servakaren ko ji lekeren arikar 
lekeran radikjşenin. 

, "wer·~ , "der", "bin", "rA", "ber··, "ve". 
Nişe: 
- werhatin, werkirin , weranin, wer

dan, werbOn. 
- derkirin, deranin, derxistin, derdan, 

derketin, derbOn. 
- binketin, binxistin, binkirin, binbOn. 
- rekirin, rexistin, radan, reketin, re-

bOn. _ 
- berxistin, berdan, b_erketin . . 
- vekirin, vedan, vebun, veketın . 

c) Lekeren yekbOyi • • • • 
Danasin: Lekeren yekbuyı, lekeren ko 

bi yakbOyina wOşeyen din ~ lek?ren. ar_i
kar damezrayT ne. WOşeyen dın bı le
keren arikar ra yek dibin, lekeren yek: 
bOyT didamezrenin O bihev re ramanekı 
diderenin. 

Herweki: 
- dilkirin, direjbOn, bicihanin, pa_şketi~ , 

berjorkirin, bindestbO~ .. se.~axtb~n, le
dan, jireketin, lixwekırın, ııhevketın, zT
ravbOn, hewaketin Oyd. 

2) Nasina Masdar . 
Masdar, nave lekere ye. Masdar bı 

van rOçikan xwe ji lekere diveqetenT. 
Herweki: 

1) Masdar dawineya (n) an (in) 
disitenin. 

Nişe: 

a) pijin, kelin, şawitln , gi~di.~~~- .. • .. 
Binyada van masdara . pııı , k! li , 

"şawitf' O "gindiri" ye: Ev _bınyad layı ko 
te ditin dawineya (n) sıtandıne . 

b) awartin, buwartin, guhertin, hin-

gavtin . .. .. 
Binyada van masdara awar:t , 

"buwart", "guhert", "hingavt" e. Ev bın
yad dawineya (in) s it_?ndi~e. . • . 

2) Dem O kesen lekere nasıtenı.~. . • 
Karen, tevgeren, kirinen, ko_ ıı .~lıy~ 

kese lekere ko di demeka da te kırın ıı 

aliye masdar naye • r<l;_b?rkirin . N:~e 
dem o kesen masdare nının. Herwekı. 

- Pora te baş hatiye hunandin. 
- Ev axaftin gelek duvdirej ket. 
wOşeyen "huna.ndin" . O_. "axaftin~· 

masdar in . Layi ko ıor hatı dıtın, .de~ u 
kesen wanan ninin. Bi gotineke dın, ıı a
liye kesina, di demeki de nehatine kirin. 

3) Di masdar de derbdayin li ser tipa 
dengder, ya kita tali de ~e. ~e.ma ko 
masdar be xwendin an gotın, dıve derb
dayin li ser we tipe bi. 

Herweki: 
aborandin, aferandin, çerandin, her

sandin. 
Kita tali ya masdaran (din) e. Ger 

derbdayin li ser tipa (i) ya ve kite bi. .• 
4) Masdar seba ko nave leker e, ew_ıı 

layi nava dawineya layen • ya_ (mf}) 
disitenin. Di ve yeke ko layene wuşeyen 
masdar her tim (me) ye. 

Nişe: • . 
- Bijartina andamen komele qedıya. 
- Hatina te tiştek neguhert. 
WOşeyen "bijartin" O "hatirı" mas?ar 

in. Herdu masdar layi ko te ditin d~wıne 
ya (a) sitandine. Bi sitandina dawıneya 
(a) ew herdu masdar layenan xwe. ya 
(me) raber dikin O ji aliyeke ji xwe dıru
çikenin. 

B) Bikaranina leker O masdar 
1) Bikaranina Masdar. 
Masdar nave lekera hesan, rakişayi 

an ji lekera yekbOyT bT, di ~ivisandin~ de, 
bi ti awaye naye veqetandın. Herwekı : 

- Di her rewşi de guhertin naye kirin. 
- Firotin li gora kesan te guhertin. 
- Di hewaketina derencan de diwastim. 

- ZiwabOna cilan dereng ket. 
Di hevoken jor de wOşeyen "guher

tin" "firotin", "hewaketin" O "ziwabOn" 
seb~ ko dem O kesen wanan ninin, ti 
karl, tevgeri, kirine raber nakin, di awaye 
masdar de ne. Layi ko di nişeyen "hewa
ketin" O "ziwabOn" de te ditin, ew mas
dar yekbOyT ji bi, naye dabeşbOn .• ~ege 
ew wOşe di awaye lekera yekbuyı de 
bihata bikaranin, we bihata dabeşbun. 

gir. 

Herweki: 
- Heval beri min hewa ketine sere 

- Cil li ber tavike zO ziwa bOn. 
2) Bikaranina Leker: 
Lekeren hesan O rakişayi di bikara

nine de bi ti awayi dabeş nabin. HerwekT:· 

- Berxik diyen xwe mehtin. 
- Hin çiqulen daran şikestin. 
- Ve nexweşiye bi hesani buwartin. 
Seba ko binyaden lekeren "mehtin", 

"şikestin" O "buwartin" ti serveker nesi
tandine, hesan in O di bikaranine de 
nehatine dabeşbOn. 

b) Lekeren rakişayi 
- Me tev pertuk daxistin. 
- WT livinen we raxistin. 
- Be çi zO cilen xwe wergiritn. 
- WTn beri me hilketin 
Lekeren arikar "xistin" peşgiren gu

herber (da) O (ra) sitandine, ji wanan le
keren rakişayi "daxistin", "raxistin" da
mezrine. Lekera "girtin" peşgira "wer", 
lekera "ketin" peşgira "hil" sitandine O 
lekerine rakişayi damezrine. Le ev leker 
di bikaranine de nehatine dabeşbOn. 

Lekeren yekbOyT di bikaranine de ve 
yakbOyina xwe n~parezin , tane dabeş
bOn. 

Herweki: 
berketin, dilgirtin, dOrxistin, ledan, 

şilbOn, peketin. 
Lekeren jor, lekerine yekbOyi ne. Ji 

nav, daçek, rengderin O cihnaven yekbOyi 
damezriyane. Ev leker di awaye masd~r 
de di ti awayi de, di bikaranine de nayen 
dab9şb0n . Le dema ko di erka leker de 
hatine bikaranin, wOşeyen ko wan lekera 
damezrandine, ji hev diveqetin. 

Ni şe: 
- Li bihistine gelek li ber ketin, 
- Ma ne ew ji dil girtin, 
- Be pirsin wena dOr xistin, 
- Ta xwest le dan, 
- Ev cil disa şii bOn. 
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Doğada hiçbirşey yoktur ki kendisi 
değişime tabi olmasın. Her şey hareket 
halindedir ve değişim de yasasını bu ha
reketten alır. Insanlar, sosyal yapılar, sis
temler, kavramlar hepsi taşıdıkları özgül 
yapılar çerçevesinde bu değişimden na
siplerini alırlar. 

Madde, değişmenin bilincine varma
dan, kendisini yenilerken insan, bilinçli bir 
eylemin merkez noktası olan insan, ne 
yazık ki madde gibi sözkonusu değişimin 
hem farkında olmayabiliyor, hem de buna 
karşı direnebiliyor. Kör bir inatla eski de
ğer yargılarını, eski alışkanlıklarını, eski 
yaşam biçimini tekrar etmekte ısrarlı ola- . 
biliyor. Etrafı kendisini çevreleyen dünya 
değişse de ve hatta kendisi bu değişim 
olgusu tartışmasından etkilanse de o, bu 
gerçekliğe inatla karşı durabilmektedir. 

Çünkü o bir insandır ve sosyal sorun
ların kaynağıdır. Toplumsal yapıda bu tür 
unsurlar olduğundan dolayıdır ki krizler, 
bunalımlar, sorunlar çıkmakta, kendisini 
yeni toplumun öğeleri olarak görmek iste
yenler çatışmaktadı rlar. 

Bu nedenlerle, tarihin akışını durdur
mak isteyenleri sadece idealist felsefe 
sınırları içinde göstermek oldukça yeter
siz kalmaktadır. Materyalist felsefenin di
yalektik temelinden kopartılarak bürokra
tik bir devletin resmi ideolojisi haline so
kalmasından beri, kaba materyalistlere 
yönelik gözle görülür hiç bir felsefi hare
ket gerçekleştirilmedi. 

Oysa Lenin, tarihin akışına karşı du
ranlar sınıfına , kendilerini marksist gösterip 
gerçekte kaba birer materyalist olarak 
yerinde sayan "solcu"larımızı da katmakta
dır. Lenin "Akıllı idealizm akıllı materyaliz
me aptal materyalizmden daha yakındır" 
derken bu gerçekliği de vurgulamak iste
rRiştir. Kaba materyalistler idealizme ka~ı 
olduklarında ısrarlı olsalar da, metafizik 
düşünmenin tek yanlılığına kapıldıkları için 
aynı zamanda "kötü" bir idealistttirler. 

Şüphesiz bu olgunun tedavisi çoğu 
kez zamanla birlikte elde edilen değişim 
zorunluluğunun bilinçlere işlenmesiyle 
olmaktadır. 

Şimdi bizde, kendi politik alanımııda 
yılların verdiği alışkanlıklardan kurtulama
yan, değişimlere ayak uyduramayan 
veya "değişme" kayramını gururuna yedi
rameyen ve bu nedenle direnen, çağı, 
dönemi önemli ölçüde etkileyen olayları 
görmemaziikten gelen yapılar ne yazık ki 
önderlik konomiarına ters düşen davra
nışlarla eski değer yargıianna sarılmakta
dırlar. Kendileri için bir varlık şartı haline 
getirdikleri düşünceler içinde boğulan bu 
unsurların tarihte hesaplaşmalarını bekle
mek kaybedilmiş zamandır. Yeni değerle
rin yarattığı korkular ve bunların eski 
değerlerle olan çatışması altında ezilen 
politik önderlikler konumlarını yitirmekle 
karşı karşıyadırlar. 

Oysa üstlenilen sorumluluğun kişinin 
sadece kendisiyle v.eya içlerinde bulun
dukları grupla sınırlı olmadığı bilinmekte
dir. "Günah" bunlarla sınırlı olsaydı bizim 
de söyleyecek fazla bir sözümüz olmaz
dı. Ne var ki politik yapılar olmaları bakı
mından işlenen "günah" da toplumsallaş
maktadır. 

Öyleyse bu günah altından nasıl kal
kabilir ve düşünce perspektifimizi gelişti
rebiliriz? 
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Sosyal yapımızın hastalıklarını nasıl 
açıklamaya çalışıyoruz? 

Bir yaşam biçimi haline getirilen teo
rilerin toplumsal gerçekliğimiz bakımın
dan değil, sadece "inanç" kavramlarıyla 
savunulduğu bilinen bir durum değil 
midir? 

Bu durumda daha zor olanin değişen 
değerler içinde toplumsal ve ulusal ger
çekliğimizin nasıl ele alınacağına ilişkin 
sorunlar olmaktadır. 

Hiç şüphesiz biz burada bizzat sos
yalizmin kendisini yargılama durumunda 
değiliz . Tam tersine bunun gelişmiş Batı 
toplumlarının üstesinden geleceği bir 
sorun olarak görmekteyiz. Bizde ise soru
nun ulusal demokratik boyutuna a~ kap
samlı politikalar üretmek düne göre 
bugün çok daha önem arzetmektedir. 
Bizi böyle düşünmeye zorlayan iki neden 
vardır: 

1) Sosyalizmin bir sistem olarak orta
dan kalkması ve sosyalizmin yeni ekono
mi-p~litikasına ilişkin görüşlerin henüz 
gelişmiş sanayi ülkelerinde pratiğe aktarı
lamaması. 

2) "Yeni Dünya Düzeni" içinde genel 
olarak dünyanın özel olarak kapitalizmin 
aldığı boyutlar. 

Sosyalist sistemin hiç umulmadık 

biçimde yıkılması kapitalizme geniş pazar 
olanakları açmasına rağmen, dünyadaki 
ekonomik kriz yeni değişimleri zorlamak
tadır. Bu şüphesiz ki adaletli, demokratik 
ve sosyalist bir dünyanın yaratılmasında 
ön veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak sosyalizme ilişkin sorunlar ne olur
sa olsun, bizim kendi özgülümüzde U
lusal Demokratik .De~rim aşamasının so
runlarını daha bir ciddiyetle ele almamız 
gerekmektedir. Her sınıfın ve her sosyal 
tabakanın ulusal kurtuluşa ilişkin aldığı ve 
alacağı konum, abartmalara yer verme
den değerlendirilmeli : Yine buna bağlı 
olarak program yapılması bir zorunluluk
tur. Çünkü söz konusu olan halkımızın 
şimdiye kadar yaşadığı biçimde harekete 
geçirecek olan ulusal Demokratik Dev
rim'dir. Bu devrim gerçekleştirilmeden ne 
sosyal bir devlet, ne de sosyalist bir dev
let olabilirsiniz. Ya da biraz daha ileri gi
derek bir çoğumuzun yüreğini yakan ate
şe yön verelim : Ne de insanlığın en yüce 
ideali olan komünizme doğru bir adım 
atabiliriz. · 

Eğer Kürtlerin çağdaş değerlere ve 
haklara sahip olan bir ulus olarak ortaya 
çıkması isteniyorsa somut dünya gerçek
liğinden hareket etmekten başka çıkar 
yol yoktur. Değişen şartlara değişmeyen 
değerlerle karış koymak belki mitolojik 
kahramanlara özgüdür. Ancak tarihi 
paramparça edilmiş Kürt halkının böylesi 
bir kahramanlığı yaşamaya tahammülü 
kalmamıştır. 

Yukarıda sıraladığımız tüm nedenler 
bize sosyalist bir hareketin ulusal kurtu
luş savaşındaki yeri ve rolüne ilişkin açık 
belirlemeler yapma zorunluluğu dayat
maktadır. 

Kendimizi bütün toplumun temsilcisi 
olarak mı, yoksa toplumun ·bir parçası 
olarak mı görüyoruz? 

Buna yanıt verilmelidir. 

OKUYUCU MEKTUPLARI OKUYUCU MEKTUPLARI 
Biz kadınlar Kürdistan nüfusunun yaklaşık %50'sine sahibiz. Bu potansi- Ulusal veya sınıfsal nicel birikimlerin nitele dönüşümü esnasında dev-yelimize rağmen Kürdistan'da ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi veren rimci şiddet nesnel zorunluluktur. V:ani çelişkiler uzlaşmaz noktaya geldiği parti ve örgütlerin içinde kadınların oranı % 3'ün altında. Lenin'ın "kadınları zaman, şiddet devrimi hızlandırır. Çelişkilerin sağlıklı tahlilini yapan, devrimmücadelenin içine çekemezsak devrim gerçekleştirilmez" deyimini dikkate ci şiddeti şekilendiren, boyutlandıran ve .nitel dönüşüme önemli katkıları alırsak Kürt kadını mücadeleden ne kadar' uzak kalırsa Kürdistan'ın kurtuluşu olan, yığınları sevk ve idare eden, öncülük eden devrimci kadrolardır. Yani o kadar uzak olur. Bana göre kadınları mücadele içine çekme konusunda cid- nit et dönüşümde devrimci kadrolar etkin sorumluluklar taşırlar. di ve kalıcı çalışmalar yapılmamış. Yapılmışsa dahi cılız sembolik çalışmalar Kürdistan'da; ulusal birikimlerin ulusal devrime dönüşümünü, Kürdistan yapılmış . Gelişmeler de somut olarak ortada zaten. Bugün Kürdistan'da kaç - coğrafyasında sömürgeci anlayışla, Kürt halkı arasındaki çelişkilerin Şidkadın; parti ve örgütlerin merkez komitelerinde ya da politik bürolarında yer detiyle orantılıdır. Kürdistani güçlerin arasındaki çelişkilerin olumsuz etkilerialıyor? Parti ve örgüt üyelerinin kaçı kadın? Ulusal ve toplumsal kurtuluş nin kaldırılması şarttır. Ulusal güçler arasındaki çelişkilerin giderilmesi, müş- mücadelesinde önemli yeri olan, yurtsever, sosyalist gazete ve dergi çalışan- terek noktaların saptanmasıyla; birlik önündeki engellerin, tıkanıkların kaldılarının kaçı kadın? 

rı lması için ciddi ve somut adımlar atılmasıyla başlar. Birlik anlayışının Gün örgütlü mücadele günüdür başlıklı bildirinin (Devrimci Ulusal dallanıp budaklanması doğal olarak cephe anlayışını dayatır. Cephe aniayıKadınlar'ın 8 Mart'ta dağıttıkları bildiri) gazetemizin 27. sayısında yani 1-15 şının filizlenmesi; ulusal devrimci güçler arasındaki çelişkileri yok etmez, Nisan'da yayınlanması bana göre eleştirilmeli. fakat olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Ve bu da doğal olarak güçlü bir uluGazetemizde bayan yazar .ve muhabirierin yok denecek kadar az olması sal muhalefetin önünü açar başta biz bayanların olmak üzere gazetemizin de eksikliğidir. Medya Güneşi'nin Genel Yayın Yönetmeni Osman Aytar ve Sahibi Ce-Gazetemizin Yazı işleri Müdürü Salih Bal'ın 6 ay hapis ve 50 milyon mal Özçelik'in tutuklanmasını, Medya Güneşi'nin dağıtım ve satışını engellepara cezasına çarptırılmasını, Genel Yayın Yönetmeni Osman Aytar ve me çabalarını, ayrıca sosyalist, yurtsever basına karşı uygulanan TC terörüGazetemizin sahibi Cemal Özçelik'in tutuklanmasını, DGM'lerin gazetemiz nü nefretle kınıyorum. Medya Güneşi çalışanlarına başarılar. ü-zerindeki baskılarını nefretle kınıyorum. Ayrıca 28.3.1993 pazar günü S b • S .. 
1 

New-roz dergisi Diyarbakır Bürosu'na yapılan saldırıyı; Azadi gazetesinin 28 a nye ongu Mart-3 Nisan 1993 tarihli 46. sayısının 28.3.1993'te istanbul DGM'since top- Medya Güneşi Çalışanları, !atılmasını; Serketin, Deni, Özgür Halk, Ülke, Welat, Özgür Gündem, Mü- Medya Güneşi'ni 15 günlük gazete olarak çıktığı günden itibaren düzen-cadele, Partizan, Devrimci Proleterya, Emeğin Bayrağı, Ekim, Tavır, li olarak almaktayım . Fakat zaman zaman bulmakta güçlük çekmekteyim. Gerçek, vs. tüm ilerici, sosyalist, yurtsever basın üzerindeki devlet terörünü, Gazete satış büfelerine gittiğimda "ya henüz gelmedi" ya da "toplatıldı" Amed kitabevine yapılan iğrenç saldırıyı, Medya Güneşi ve kartlarının yırtıl- cevabını almaktayım . Bazen de kalmadı diyorlar. masını, başta Derik'te olmak üzere tüm Kürdistan'da Medya Güneşi'nin 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi gereğince Medya dağıtım ve. satışının engellenmesini protesto· ediyorum. Tüm Sosyalist, yurt- Güneşi'nin Genel Yayın Yönetmeni Osman Aytar ve Sahibi Cemal Özçesever dergi ve okurları dayanışmaya davet ediyorum. Türk ve Kürt kamuo- lik'in tutuklanmasını kınıyorum. Kamuoyunu devrimci, sosyalist, yurtsever yunu, demokratik kitle örgütlerini duyarlı olmaya çağırıyorum. Devrimci basın basın üzerindeki baskılarakarşı duyarlı olmaya çağırıyorum susturulamaz. 
Medya Güneşi çalışanlarına başarılar. 

M elle Ubeydullah 'm Kızı S emra Ekinci 
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Newroz'un Malatya Bürosu'na Polis Baskını 

Haber Merkezi- Newroz dergisinin Malatya Bürosu 29 Nisan günü 

polis tarafından basıldı. Polis akşama kadar büroda karakol kurarak büro

ya gelen ve aralarında derginin temsilcisi Hasan Buran'ın da bulunduğu 17 

kişiyi gözaltma aldı. Newroz dergisi sahibi Hüseyin Alataş tarafından yapı

lan açıklamada dergilerine yönelik polis baskını protesto edildi ve gözaltına 

alınanların biran önce serbest bırakılmaları istendi. 

Bilindiği gibi Newroz dergisinin Diyarbakır Bürosu da bir süre önce bas

kına uğramış ve tüm eşyalar talan edilmişti. 

YekbOn: 

"Mücadeleyi Güçlendirelim" 

Baştarafı sayfa 1'de 

mine -uygün olarak 1 Mayıs'ı kutlama

ya çağırdı . 

Bildiride 1 Mayıs'ın gelişimi kısaca 

özetlenerek, dünyada, Türkiye'de ve 

Kürdistan'da önemli gelişmelerin yaşandı

ğı; Yeni Dünya Düzeni ile ezilen halkları 

daha çok sefaiate sürükleyen, sosyalist 

ülkelerdeki son gelişmeleri fırsat bilerek 

sosyalizm ve işçi sınıfı ideolojisin·i küçüm

seyen emperyalist-kapital ist sistem varol

dukça sosyalizmin de varolacağı vurgula

nıyor ve 1 Mayıs'ın kutlandığı bu dönem~ 

de meydana gelen gelişmeler değerlendi

rilerek şöyle deniliyor: 

"Bu yıl 1 Mayıs'a alışılanın dışında 

giriyoruz. Sosyalist ve ulusal güçler ortak 

pay,dalar bulup yanyana geliyorlar. 

'Ateşkes' ve TC'nin tutumundan çok, ulu

sal güçlerin ilkeler temelinde yanyana 

gelmek istemeleri sevindiricidir. Bu bağ

lamda önümüzdeki süreçte Kürdistani 

örgütler yaşamın her alanında, tüm halkın 

savaşacağı koşulları yaratabilirlerse ve 

siyasal mücadeleden, kitlelerin silahlı di

renişine kadar bütün mücadele biçimlerini 

kapsayacak ULUSAL CEPHE'yi oluştura

bilirlerse Kürdistan devrim sürecini daha 

da yakınlaştırmış o\urlar. 

"Yeni yaratılan süreçte sosyalist, dev

rimci ve ulusal güçlerin devrimci uyanıklı

ğı elden bırakmamaları gerekir. Yaşadı

ğımız son gelişmelerin (ateşkes ve sonra

sı) , oyun ve hilelerle dolu olduğunu unut

mamalıyız·. 'Demokratikleşme' , 'şeffaflık' 

ve 'Kürt realitesini tanıma' sözlerinin 

yalancı pehlivanları Demirel-Inönü ikilisi 

gelişen ulusal mücadeleyi dumura uğrat

ma hesabındadırlar. Dün olduğu gibi 

bugün de hak ve istemlerimizi, köy bo

şaltma-yıkma, katliam ve faili meçhul ci-

nayetlerle yanıtlıyacaklar. Güçler 

dengesini, hesapları iyi yapıp ona 

göre adım atalım. 

"Yiğit Kürdistan Halkı! 

"TC'nin yasaklayıcı tutumuna 

rağmen, Kürdistan köy ve 

şehirlerinde , dağ ve meydanlarda 

kısacası yaşamın her alanında 1 

Mayıs' ı kutlayıp yasallaştıralım . " 

"1 Mayıslar ne kadar görkemli kutla

nırsa proletarya enternasyonalizmin o 

kadar güçlü olduğu görülecek, emperya

list sömürgeciler o kadar çok ürkecekler

dir." 

"Dünyanın bir çok yerinde 1 Mayıs 

yasal olarak kutlanırken, Türkiye ve 

Kürdistan'da bu hakkın olmaması, Türk 

ve Kürt sınıf sendikacılığının ve diğer poli

tik örgütlenmelerin düzeyinin geri olduğu

nun bir ölçütüdür. Türkiye ve Kürdistan 

proletaryası, bütün baskılara, çağdışı 

yasaklara karşı koyabilecek güçtedir. Bu 

gücünü dosta, düşmana göstermelidir. 

"Yurtsever Kürt halkı ; işçiler, emekçi

ler ve tüm politik örgütler, grup ve 

şahıslar, kadınlar, gençler; Kürdistan ulu

sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde 

bir tek çatı altında birleşiniz!" 

"Türkiye işçi ve emekçileri, politik 

örgütleri, demokratik kitle, örgütleri, TC'

nin savaş çığırtkanlığına, katliamianna 

karşı koyun; Kürdistan'da gelişen ulusal 

ve toplumsal mücadeleyi destekieyin ve 

onunla· dayanışma içinde olun." 

YEKBÜN Avrupa Örgütü'nün "Yek

bQn info" adı ile yayınlamaya başladığı 
bültende yeralan 1 Mayıs ile ilgili açıkla

mada 1 Mayıs'ın anlam ve önemi, Kür

distan'ın parçalarında devletçe ve ulusal 

demokratik güçlerce yapılan kutlama 

biçimleri kısaca vurgulandıktan sonra 

şunlar belirtiliyor: 

"Bugün Kürdistan'da işçilerin durumu 
I),Qrtlerin genel durumundan ayrı değildir. 

KOrt işçileri, halkın diğer sınıf ve katman

ları gibi , sadece ekonomik ve sosyal hak

larından değil, aynı zamanda yaşam hak

kından da yoksundurlar. Kürdistan top

lumunun tüm fertleri gibi Kürt işçileri de 

sömürgecilerin terör ve cinayetlerinden 

paylarını almaktadırlar. Türk devletinin 

koruma . ve cinayetlerinden paylarını al

maktadırlar. Türk devletinin koruma ve 

teşviki ile her gün 'faili meçhul' cinayetler 

adı altında birkaç işçi, köylü, öğrenci, 

aydın Kürt öldürülüyor. Sendika, dernek 

ve işyerlerine yönelik gizli-açık polis terö

rü şürüyor. 

K.A.R.ANLIKTA KALNIAYACAK 

"21. yüzyıla girerken dünyanın 

bir çok yerinde 1 Mayıs işçilerin birlik, 

mücadele ve dayanışma günü olarak 
kutlanıyor. Işçilerin, nicel ve nitel ola

rak önemli güç olduğu gelişmiş Av
rupa ülkelerinde, birçok haklarını al-

"Biz yurtdışındaki Kürt işçileri olarak 

1 Mayıs ile ilgili yürüyüş, miting ve toplan

tılarda konuşma, pankart ve sloganlarla 

bir yandan sınıfsal haklar ve yabancılarla 

ilg ili problemleri dile getirirken öte yan

dan da Kürtlere yönelik sömürgeci devlet 

terörüne dikkatleri yöneltmeliyiz. Türk 

devletinin ikiyüzlü politikalarını açığa 

çıkarmalıyız . O politikalar ki bir tarafı de

magoji, yalancı demokratiklik -ne yazık ki 

birçok Avrupa devlet ve kurumları buna 

kanıyorlar- diğer tarafı vahşet, katliam ve 

terördür." 

FlRAT 
M.CAN YÜCE 

. iSMAiL BEŞi K Çi 
ıRFAN DAYIOGlU 

• SE~VE~ 
TANilli 

YAŞAHAYA 

BULUT 
E~ANKANA~ 

SABiH.ÖZER 
NESAHAT AKKOÇ 

ÇETİN ÖZEL 
M .~HiKÖSE 
~ÜNi~ CEYLAN 

MAHMUT KI LINÇ 
KEMAL OKUTAN 

AHMET 
TIMURTAŞ 

SEDAT YURTDAŞ 
SEDAT'ASLANTAŞ 

ı 

HÜSE~N KAYTAN A.KADiRKONUK 
CEMŞill BENDE~ ~M~ iNANÇ 
BEKi~ ME~iÇ iSMAiL GÖLDAŞ 
DU~UN AU AKiF KU~LUŞ 

KÜÇÜK GÜ~DAL AKSOY 
SEUM FlRAT HAŞiM HAŞiMi 

>n.e\lCU"" \'l'~•l~ '" "C 

"-taf,:\')'0~~ ...... \~ ..... ~ "-

dıkları gibi, 1 Mayısı da yasal olarak 
kutlama hakkını elde etmişlerdir." 

"1 Mayıs günü işçiler, direniş, 

mücadele ve dayanışma içinde 

olduklarının mesajını dünya işçilerini 

veriyorlar." 
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Baştarafı s.16'da 
ille de müzik gerekiyorsa, bunun filmdeki 
görüntü ve kişilerle ilişkisi şarttır. Bir kere 
tema, Beko ve kardeşinin teması, kaçış 
teması, Halepçe teması, bu olayların iç
sel dünyası ... Bunların yansıtılışıdır müzi
ği gerektiren. Bazen görüntünün kendisi 
müziktir benim için. O görüntüler için or
kestra müziği de yapabilirdim, ama o za
man kendime sorardım "Nereden geliyor 
bu müzik, Niye?" Müziğin görüntünün ö
nüne geçmesi, onu bastırması doğru de
ğil. Bunu doğru bulmuyorum. Başka film
ler için müzik yaptım. Film gerektiriyorsa 
müzik olmalıdır, tersi durumda müzik ra
hatsız edici olur. 

M.G: Filminizde Zine-kaplumba{la 
ilişkisi var. Biraz bundan sözeder 
misiniz? 

N.A: Zine annesini, babasını, akraba
larını kaybetmiş küçük bir kız. Zina'nin iç 
dünyası, insanlarla ilişkileri sarsılmış, Zine 
çocuk yaştadır, yalnızlaştırılmıştır. Bir tek 
kaplumbağası vardır. Zeyno çocukların 
hikayesini anlatır: Sinem onu, Zine'yi, yı
kık bir evin altında bulup getirmiştir. 

Kaplumbağa Zina için herşeydir. 
Çocuğu olan, çocukları olan herkes bilir; 
bazı oyuncaklar onlar için çok önemlidir, 
onunla yatar ve kalkarlar. Hatta bazıları 
büyüdüklerinde bile o oyuncakları yanla
rında bulundururlar. Zina için de kaplum
bağa çok önemlidir. Bütün dünyasıdır. 
Zina babasının define aramaya gittiğini, 
defineyi bulup geri geleceğini sanmakta
dır. Aslında, Zina'nin kaplumbağasını 
kaybetmesi, basit bir kayıp olayı değildir. 
Hastalanışı sadece kaplumbağanın kay
boluşuna bağlı değildir. Sorun Zina'nin 
gerçekle tekrar karşılaşıp, birşeyleri yeni
den yaşamasıdır. Psikolojik bir durum
dur. Zine bombardıman sonrasındaki 
dramı yeniden yaşamış olabilir, taşların 
altında kalmasını anımsayabilir. 

M.G: Film çekmek kolay de{lil, bir 
hayli zorlukları var: Finansman, kad
ro, teknik araç-gereç ve benzeri. Biraz 
bu konuya de{linir misiniz, bir Kürt 
olarak bir Kürt filmini çekerken nelerle 
karşılaştınız? 

N.A: Filmin senaryosunu yazıp, bitir
dikten sonra finansman sorununu çöz
mek için Alman firmalarına başvurdum. 
"Enteresan değil" diyorlardı. O zamanlar 
Kürt sorunu güncel değildi'. Kürdistan'
daki gelişmeler senaryoya, konuya olan 
ilgiyi·arttırdı. Alman firmaları para verme
ye başladılar. 

Fakat film nerede Çekilecekti? En 
zor çözümlanecek olan yan da buydu. 
Ben filmin Kürdistan'da, Kürdistan'ın orji
nal coğrafyasında çekmek istiyordum. 
Ne var ki film çektiğimiz dönemde bu 
olanaksızdı. Benzer bir coğrafya arama
ya başladım. Yunanistan'da aradım yok
tu. Kitapları taradım; Ispanya gibi ülkeleri 
düşünerek. Sonunda dostum olan bir 

Ermeni prodüktör filmi birlikte yapabilece
ğimizi, yardımcı olabileceğini söyledi. 
Margarita WOSKANIAN filmin prodüktör
lüğünü üstlendi. Ermenistan'da filmi çek
meye karar verdik. Bu filmin başka bir 
yerde çekilmesi mümkün değildi. Herke
sin bilmesi gereken bir şey var: Yeryü
zünde Kürtlerin dillerini konuştukları, kül
türlerini rahatlıkla yaşadıkları, öğrendikle
ri bir yer varsa o da Ermenistan'dır. 19 
37'den beri her hafta Kürtçe çıkan bir 
gazete var: REYA TEZE. Uzun bir süre
dir, hergün bir saat yayın yapan radyo 
programı var, Kürtçe olarak yapılan. 
Okullarda her hafta iki saat Kürt dili ile 
öğrenim yapılmaktadır. Bu nedenle de fil
m in Ermenistan'da çekimine yardımcı 
oldukları için kendierine teşekkür borçlu
yuz. Teşekkür ediyorum. 

M.G: Istanbul film festivalindM bir 
davet gelse katılmayı düşünür müsü
nüz? 

N.A: Bu film, KLAMEK Jl BO BEKO, 
elbette ki bir Kürt filmi. Ancak, hemen 
belirteyim ki bu film aynı zamanda Türk
ler, Araplar, Farslar ve Avrupalılar için de 
yapılmış bir filmdir. O nedenle bu filmin 
Türkiye'de ve Kürdistan'da gösterilmesini 
çok isterim. Bu filmde halkiara karşı; Türk 
olsun, Arap olsun, Fars olsun, hiçbirşey 
yoktur. Bu film militarizme; ırkçılığa ve 
fundemantalizme karşıdır. 

Türkiye'yi ve sinema üzerindeki sün
sürü bilenler, Türkiye'de ordunun, polisin, 
devletin memurunun ve dinsel kurumla
rın dokunulmaz olduğunu ve herhangi bir 
şekilde eleştirilemeyeceğini, bunun ya
sak olduğunu hatırlayacaklardır. Bu ya
sak faşist Mussolini ltalya'sından alınmış
tır. Türkiye'de demokrasinin hiç olmadığı 
da düşünülürse, Kürtlere karşı, azınlıkla
ra karşı hoşgörü ve tolerans olmadığı 
gözönüne alınırsa, KLAMEK Jl BO BE
KO'nun sinemalarda gösterilmesine, Is
tanbul Film Festivali'nde oynatılmasına 
izin verilebileceğini zannetmiyorum. 

M.G: Bu ilk Kürt filmi. Kürt sine
ması için bir başlangıç. Biraz da bun
dan sözedelim isterseniz. 

N.A: Sinema bir sanayidir. Kürt sine
ması olması için iki-üc tane rejisörün bir
iki tane senaryocunun varlığı yetmez. 
Altyapının olması gerekir. Yığınla sanatçı 
ister. Yapılmış filmler, kendine has bir 
dünya, bir dil ister. 

Kürt sinemasının olup olmayacağını, 
kurulup kurulamayacağını ise önümüzde
ki yıllar gösterecektir. Çok sayıda filmden 
değil, Kürt dünyasını Kürt ruhu ile anla
tan sinemadan, filmlerden çıkar Kürt 
sineması. Kendine has olması gerekir, 
taklit, özenti değil. Yani Kürt sineması 
dendiğinde oyuncusundan, konusundan, 
montajından estetiğine kadar kendine 
özgü özellikleri olmalıdır. Bu nedenle 
Kürt sinemasının olabilirliğini, geleceğini 
bize önümüzdeki yıllar gösterecektir. 

Navenda NOçeyan- Enstltuya Kurdi ya li Stenbole, di roja 17.4.1993'an de kong ra xwe ya yakemin li Navenda Çanda Mezopotamya çakir. 
Di civina enstituye de li ser xebat O bemama peşeroje hat rawestin O xebaten enstltuye yem sala çOyi hatin nirxandin. Di kongra enstltuye de komita karger a nO hat hilbijartin. Komita karger ji heft kesan pek hat. Ew kesen ku di komita karger de clh standin ev in: Sedat Tuncer, Abdullah Kiran, Huseyin Kaytan, Şefik Beyaz, Mazhar Gunbat lbrahim Gurbuz O Hasan Mardin. Di kongre de Mehmet Aktaş, Faik Bulut, Hasat Bildirici, Nijad Yaruk, Şukru Gulmuş, Adil Kurt O Mehmet Gemsiz ji bo clgir (yedek)iya komita karger hatin hilbijartin. 
Di Kongre de Heyeta Zanisti- ya Enstituye ji hat hilbijartin. Di Heyeta Zanisti ya Enstituye de ev kes hene: Dr. Cemşit Bender (dirokzan), Dr. lsmail Beşikçi (sosyolog), Prof. Celile Celil (dirokzan), Prof. Ordixane Celil (niviskar), Faik Bulut (dirokzan), !smail Goldaş (dirokzan), Selahattin Mihotuli (dirokzan), Mehmet Uzun (niviskar), Recep Maraşii (niviskar), Kaya Muştakhan (zimanzan ), Yaşar Kaya (rojnamevan), Huseyin Erdem (Seroke PEN'a Kurdi). 
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"Uluslararası Insan Hakları Ensti

tüsü"nün düzenlediği 21. Strasbourg 

Film Festivali'ndeki gösterimi boyunca 

seyircinin yoğun ilgisi ile karşılanan, sa
lonları dolduran, Kürt dili ile yapılmış 

olan ilk film, "KLAMEK Jl BO BEKO", 
(Beko Için Bir Türkü) ödül üzerine ödül 

alarak sinema dünt<ısında başarılarını 
sürdürüyor. 

Pekçok yönüyle N.ARIÇ'ın damga
sını taşıyan bu film, 1992 yılında, Al

manya ve Ermenistan'da çekildi. Renk
li, 35 mm'lik filme çekilmiş, 1 00 dakika
lık bir film. 

. KLAMEK Jl BO BEKO "Venedik 

Film Festivali"nde iki, Montreal'deki testi
valde bir ödül almıştı . Son olarak Fran
sa'da "Angers 1993 Avrupa lik Film Fes

tivali"nde aldığı "Büyük Halk Ödülü" 
nden sonra Strasbourg'da da "Jüri Özel 

Ödülü"nü aldı, büyük beğeni gördü. 

Arkadaşımız Hamdulah Akkaya 
"Kiamek ji bo Beko" filmi ile ilgili olarak 

Nizarnettin Ariçile Strasburg'da görüştü: 

Medya Güneşi: Geçenlerde "Kia

mek ji bo Beko"yu de{Jerlendiren bir 

Fransız film eleştirmeni "Nizamettin 

Ariç filmiyle ne kadar gurur duysa 

yeridir" diyordu. Ne dersiniz? 

Nizarnettin Ariç: Her zaman söylü

yorum; bu filmi böyle yaptığım için, til

min dili Kürtçe olduğu için, tilmin ruhu 

Kürt olduğu için çok gurur duyuyorum. 

Benim için "Kiamek ji bo Beko"nun böy

le olması da şarttı. Benim kültürümü, 
dilimi benden zorla almışlardı . Bütün 
çabam, amacım kültürüme yeniden ka
vuşmak,onu kazanmak, benden sonra

kilere aktarmaktır. Bu nedenle de KLA

MEK Jl BO BEKO'dan memnunum. Ga 
zeteci filmi değerlendirirken filme benim 

gibi yaklaşıp, değerlendirmiyor. Bakışı 

filmseldir, sanatsaldır. Bu filmden her 

Kürdün gurur duyması gerekir. 

M.G: Neden sinema? Iyi bir mü
zik sanatçısısınız. Müzikten sinema- • 

ya bir geçiş oldu(Ju söylenebilir mi? 

N.A: Müziği bırakıp sinemaya geçiş 
diye bir şey yok. Ikisini birlikte yürütüyo- · 

rum. Benim için sinema ve müzik ara
sında bir yakınlık, bir ilişki vardır. Özel

likle, müzikten gelen birisi bu yakınlığı, 
ilişkiyi daha iyi görebil ir. Rejisörde ol

ması gereken temel bir özellik ise 
müzik bilgisine sahip olmasıdır. Bu, reji

sörün iyi bir müzisyen olmasını gerektir

miyor. Çok açıktır, müzikte ritm ne 
kadar önemliyse--filmde de o kadar ö
nemlidir. Sinemanın dili daha evrensel
dir. Sinema benim için çok önemlidir. 

Kürt diliyle film yapıp, yaygınlaştırmak .. . -
Kürt dili ile yapılan filmierin dünyanın 

her yerinde seyredilmesi. .. Kürtçe du
yulması ... Benim için alanı biraz daha 

genişletmek önemli. Tabi ki sinema için 
daha çok bilgi ve teknik gereklidir. Bun
ların birikimine ihtiyaç vardır. Bunu da 

yetenekli bir insanın öğrenmesi müm

kün ve kolaydır. Yeteneğim yoksa, is

tersem on sinema okulunda öğrenim 

görmüş olayım, film yapmam mümkün 
değildir. Bana bazen soruyorlar: Sine
ma okuluna gitlin mi? "Evet" diyorum 

"Büyükannemin yanında" . 

M.G: Bir film, gerçe(Jin bulunma
sına, anlaşılmasına, ortaya konulma-

N. Ariç "Kiamek ji bo Beko" filminde 

sına yardımcı olabilmektedir. Bu açı
dan bakıldı(Jında "Kiamek ji bo Be

ko" Kürt dünyasını tanıtıcı, sorunu 
uluslararası alana taşıyıcı bir işlev 

de görüyor. Filminize gösterilen tep

kiler nasıl, biraz bundan sözeder 

misiniz? 
N.A: Film sadece Kürtlerin "zavallı" 

halini gösterdiği için ilgi çekmiyor. Bu 
yanı başkaları ön plana çıkardı , Kürt 
dünyasını öyle yansıttı. Özellikle dört
beş yıl öncesini düşünün, bu görülebilir. 
ltalya'da bana ödül verdiklerinde "Bu 

ödül, Kürt halkının mücadelesine, onun
la dayanışmaya değil, tilmin sanatsal 
yanına verilen ödüldür. Biz bir sanat 

olayı ile karşı karşıyayız. Bir ilk film 
olmasına rağmen nitelikli, pişiniş bir 

sinema yapıtıdır. Ödül bir yaşantının 
estetik açıdan, sanatsal olarak yansıtıl
masından dolayı verilmiştir" diyorlardı. 

M.G: Sinema sosyologları "Bir 

tilmin analizi bir toplumun analizidir 

de" diyorlar. Filmin düşleri de içe
ren, dile getiren bir Kürt dünyasını 
yansıtıyor: Zeyno tipi, da{l başında 
e(Jitim gibi. 

N.A: Beni Kürtler üzerine film 
yapan, Kürtlerin dünyasını yansıtan 

diğer sinarnacılardan . ayıran özellik, 
onların Kürt toplumunda, Kürt kültürün

de görmediklerini, göremediklerini gö
rüp, ön plana çıkarmamdır. Türk sine

ması damgasını taşıyan Kürt motifli, 
Kürdistan motifli filmiere bakıldığında 

erkeğin egemen olduğu bir durumun 
normal ve gerçek bir durum gibi yansı
tıldığı görülür, öyle işlenir; kadın konuş

maz, kişiliğini erkeğininin yanında bulur. 

Kadın tek başına güçsüzdür, kişiliksizdir 
bu film!erde. Bende ise tam tersi söz 

konusudur. Benim kendi ailem, tecrübe

lerimden bildiğim öbür türlüsüdür. Yani 

anaerkil sistemin Kürt toplumunda çok 
canlı olmasıdır. Beni de ilgilendiren bu 

yandır. ZEYNO motifi, yani kadın motifi 

bu film için oluşturduğum bir fantazim 

degil, gerçek olanın kendisidir, onun 
yansıtılmasıdır. Bunu işiemek zorunda

yız. ·Kürt toplumunda kadının en az 

erkek kadar yeri vardır. Bunu işiemek 
bizim için toplumumuzdaki güzel yanları 
ortaya çıkarmaya yarar. Başkalarının 

, bizim toplumumuzu dahi iyi tanıması na, 
dayanışmasına yarar. Bunu söylerken 
erkeğin baskın geldiği bir yanın olmadı

ğını söylemek istemiyorum. Ama kadı

nın da böyle bir yeri vardır. 
Dağda eğitim konusuna gelince. 

Belli sembollerle birşeyler anlatmak isti

yorum. Çocuklara; nerden geldikleri, ne 
oldukları, kültürleri, tarihleri "okulda" 

öğretilir. Herkesin doğal hakkıdır bunları 

öğrenmek. Biz Kürtler şimdiye kadar bu 

hakka sahip olamadık. Bu nedenle bu 
yanı, filmde işleyip önplana çıkarmak 

çok doğal. Bir aydın olarak, Kürt halkının 

böyle bir ihtiyacı olduğunu işlernem 

gerekiyor, bu çok doğaldır. Dağın ba
şında olsa bile Kürtler bunu sürdürmek 
zorundadırlar, kesinlikle sürdürmek iste

melidirler. Bu, Kürt insanının öğrenmeye 

değer verdiğini ve ihtiyacı olduğunu gös
teriyor, motif olarak kullanmam doğaldır. 

M.G: Filmde bir müzik-görüntü 
kavgası var gibi. Y•r yer müzik ön 
plana çıkıyor, görüntü baskın olu
yor ... 

N.A: Beni müzikten sinemaya 

geçenlerle karşılaştırdığınızda onlara 
göre müziğe daha az yer verdiğimi, 

müziği daha az kullandığımı görürsü
nüz. Bunu bilerek, özellikle yaptım. 

Benim için her iki sanatın yeri ayrıdır. 
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