
H~ ~ -t • · -- ;_; -~ · . .:: ·Medya Gündemi: -Kürt Milletvekilierine Kurşun Sayfa 2 

YEK.B ÜN Avrupa Komitesi: 

V Mehmet Sincar ve Metin Özdemir'in yakınlarına, 
arkadaşlarına, DEP teşkilatma ve tüm Kürt 
Halkına başsağlığı diliyoruz. 

Haber -Yorum Gazetesi 16-30 Eylül '93 Sayı: 36 Yıl: 6 8000 TL. 
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2. Medya Güneşi, 16-30 Eylül 1993 
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Hep böyle olduğu bilinmektedir. "Türk-Kürt 

çatışmasından endişeliyiz" denilince birileri hare

kete geçerek Kürtlere saldınyor; "Teröre destek 

verenler" ~.dı altında bütün Kürt yurtseverleri, 

duyarlı insanlar "hain", "katil" ve benzeri 

şekillerde suçlanınca şehir ve köyler bomba

lanıyor, cinayetler birbirini izliyor. Kürt sorunu

nu dile getirdikleri için meclis kürsülerinde, 

meydanlarda dayaktan geçirilen Kürt milletvekil

leri ~u defa kurşunlanıyor; hem de Batman'ın 

en işlek caddesinde ve yüzlerce kişinin içinde. 

K 
ürdistan , Batman'da son ola
rak işlenen cinayetler ile 
yeni bir döneme girdi. Son 
birkaç yıldır devlet destekli 

faili meçhul cinayetler zincirine bu 
defa bir milletvekili eklendi. Sosyal 
konumu ne olursa olsun insanlarımız 
katledildiklerinde .dogal olarak hepi
miz üzülüyor; ama saldırıların millet
vekilierine yöneltilmesi, yaşanan 

süreç açısından önemle 
degeriendirilmesi gereken bir 
gelişmedir. . 
Hem, 2 Eylül günü ugradıgı bir 
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
Habip Kılıç için başsagııgı dilemek, 
hem de artan "faili meçhul" cinayetle
ri araştırmak üzere Batman'a -giden 
DEP milletvekili ve yöneticilerinden 
oluşan heyete, 4 Eylül günü 
Batman'da - düzenlenen haince bir 
saldırı sonucu DEP Mardin 
Milletvekili Mehmet Sincar ile DEP 
BatmaJ1. İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin Ozdemir öldü, aralarında DEP 
Batman Milletvekili Nizarnettin 
Toguç'un da bulundugu birçok kişi 

yaralandı. 
Saldırının Rizbullah tarafından 

gerçekleştirildigi devlet -yetkilileri 
tarafından açıklandıysa da, bu iddia, 
Rizbullah tarafından yalanlandı. DEP 
heyetinde yeralanlar ve partinin yerel 
yöneticileri, saldırının planlı 

oldugunu; saldından önceki gün hey
et adım adım izlenmesine ragmen, 
saldırı günü, ne bir koruma ne de bir 

Merhaba, 

izlemenin olmamasının, DEP heyeti
ne yönelik saldırının devlet içinde 
yuvalanmış veya dolaylı- dolaysız 

olarak devletin kontrolünde olan belli 
bazı odaklar tarafından yapıldıgını 

gösterdiğini belirtiyorlar. 

Sorumlu devletin pani~i 

Gelişmeler film şeridi gibi gözler 
ön.üne getirildiginde Batman'daki son 
saldırıların faillerinin hiç de meçhul 
olmad:ık4ın söylenebilir. Bilindigi 
gibi, devlet güçleri, özellilde son 
MGK ve hükümet kararlarından son
ra kirli savaşı her alanda 
yaygınlaşt;ırırlarken, yaşanılan ve 
önümüzdeki sürecin çeşitli zorluklar
la, oyun ve provakasyontarla dolu . 
olacagı genelde ifade edilen bir 
görüştü. Ulkemizdeki köy ve daglar, / 
savaş uçak ve helikopterleri başta 

olmak üzere en gelişmiş soykırım 

araç ve gereçleriyle bombalanırken, 
şehirlerde sindirme operasyonlarının 
birbirlerini izlemesi; özgür basma 
yönelik tutuklama, toplatma, hapis ve 
para cezalarına çarpbrma gibi uygula
maların büyük artış göstermesi; 
DEP'in "Barış, hemen şimdi" lciınıpa
nyası çerçevesinde düzenlemek iste
digi, başta Adana ve Urfa mitingleri 
olmak üzere bir dizi etkinligin yasak
lanması; Batman ve Diyarbakır'da 

demokratik kitle örgütlerinin ortak
laşa düzenledikleri "Barış _ ve kar-

Kürt halkı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yine kan ve gözyaşı ile karşıladı. 

Batman ve Diyarbakır'daki "Barış ve kardeşlik" şenliklerine izin vermeyen devlet 

güçlerinin bu keyfi uygulamaları~a 4 Eylül'de Batmaı:ı:'da DEP Maı:~n Millevekili 

Mehmet Sincar ve DEP Batman Il Yönetim Kurulu Uyesi Metin Ozdemir'in kat

ledilmeleri ekieriince devletin kir!_i savaşı brmandırmada kararlı olduğunu 

gösterdi. Mehmet Sincar ve Metin Ozdemir şahsinde tüm şehitleri bir kez daha 

anıyor, sorumluları şiddetle protesto ediyoruz. 

* * * 1 

15 Temmuz'dan beri tutuklu bulunan Mahmut Metin arkadaşımız, 7 Eylül'de 

yapılan duruşmada da serbest bırakılmadı ve duruşma 19 Ekim'e ertelendi. Savcı, 

M. Metin'in yazılı savunması için suç duyurusu isteminde bulundu ise de heyet bu 

istemi reddetti. Savcılığın istemi, 12 Eylül uygulamalarının mahkemelerde tekrar 
nncr"n'mr Bu ani ve M. Metin zın tutukluluk 

• 
· deşlik" şenliklerinin iptal edilmeleri , 

hem devletin inkar ve imha politika
larındaki ısrarının hem de bir türlü 
9nünü alamadığı paniğinin kanıtıydı. 
Işte Batman'daki saldınlar böylesi 
bir sürecin ürünü olarak gündeme 
geldiler. Mehmet Sincar'ın katledil
mesinden sonra devletin panigi daha 
da arttı. Cenaze töreni için yapılan 

hazırlıklar, devletin gerçek yüzünü 
bir kez daha gösterdi. Devlet', dirisin
den korktuğu Kürtlerin ölüsünden de 
korktugunu gösterircesine, DEP'in 
düzenlemek istediği cenaze töreni 
programına müdahale etti. 

B 
ununla yetinmeyen devlet 
güçleri, 8 Eylül günü 
Ankara'da yapılması karar
laştırılan cenaze töreni için 

Kürdistan'ın ve Türkiye'nin çeşitli 

yerlerinden Ankara'ya gitmek isteyen 
insanları, ya şehir çıkışlarında, ya 
şehirlerarası yollarda, ya da Ankara 
_girişi_!lde kumlan b~atl<!(da engel
lediler. Ankara'ya akan insan selini 
engellemeye kararlı devlet güçleri, 
insanların nüfus cüzdaniarına bakarak 
Kürt insanlarının Ankara'ya girişini 

önlemeye çalışhlar. Ankara'da ise 
parti merkezini ziyaret etmek isteyen
ler engellendi, hatta ırkçı-şoven duy
guları körüklenen bir kısım insanlar, 
DEP merkezine -saldırtıldılar. 

Mehmet Sincar için Ankara'da 
düzenlenecek cenaze töreninin engel
lenmesi operasyonu çerçevesinde, 
sadece İstanbul'da, lOOO'e yakın 
insanın gözaltına alınması, yüzlerce 
insanın karakolların önüne götürülen 
otobüslerde bekletilmesi; ve en son 
olarak 9 Eylül günü Mehııfet 

Sincar'ın cenazesinin devlet güçleri 
tarafından Kızıltepe'ye götürülecek 
gömülmesi devletin paniginin açık 

birer kanıtlandır .. 

Barışa 
savaş çıkmazı 

Son . gelişmeler gösteriyor ki, 
Kürdistan'da savaş hukukunu her 
yönüyle ayaklar albna alan devlet 
güçleri, artık şehirlerdeki en dar kap
samlı demokratik eylemliliklere bile 
tahammül edemi orlar. "Benim 

yöntemimle artık ot bile yeşermez" , 

"Taş üstünde taş bırakmayın", "5 bin 
insanın öldürülmesi çok değil ", 

"Teröre karşı devletin yanında olmay
an herkes hedefimizdir" sözlerinde 
ifadesini bulan anlayış, daha iki yıl 

önce Diyarbakır'da "Kürt realitesi"ni 
tanıdıklarını açıklayan Demirel 
tarafından bir kez daha dile getirildi. 
Demirel, ı Eylül günü mecliste 
yaptıgı açış konuşmasında, ulusal 
demokratik muhalefeti, sempatizan ve 
destekçileriyle birlikte "katil" ilan etti. 
Batman saldırısının bu hedef 
göstermenin hemen sorirasına rastla
ması tesadüf olmasa gerekir. 
Arhk kirli savaş sınır tanımıyor ve TC 
de bunu sürdürmede ısrarlı. Ulusal 
demokratik muhalefet bir yandan, 
devletin topyekun savaşını etkisiz
leştirecek her önlemi alırken öte yan
dan da başta Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı olmak üzere, Avrupa 
Topluluğu, Bağımsız Devletler 
Toplulugu, İslam Konferansı Örgütü, 

Arap Birliği, Afrika Birligi gibi dev
letlerarası kurum ve kuruluşlarla, 

degişik amaçları olan diğer uluslara
rası demokratik kurum Yy kuru- . 
luşlarla, gerektiginde tek tek devletler
le, Kürtlerin ' ulusal ve insani 
haklarının tanınıp korunması, hatta 
yaşama · hakkının güvence albna 

_alınması için çok yönlü ~lişkiler 

geliştirmelidir. Bu yöndeki bazı 

girişim ve çabalar olumludiır, fakat 
yeterli degildir. En geniş ve etkili 
kesimlerin biraraya gelmesiyle 
sürdürillecek çalışmaların sonucu ola
rak Kürt ve Kürdistan sorununun 
degişik hoy~tlarıyla uluslararası plat
formlarda yeralarak kimi adımlara 

konu olmasının, Kürt ulusal demokra
tik güçlerinin ülke zeminindeki topy
ekun direnişleriyle paralellik 
göstermesi, saldınların geri 
püskürtülmesinin olanaklarını 

amracak, başarıların yolunu açacakbr. 
Kürt milletvekillerine sıkılan 

kurşunların ögeettiği bir ders de bu 
olmalıdır. 

halinin sürmesini protesto ediyoruz; tüm demokratik kurum, kurluş ve kişileri 

aktif tutum almaya ç~ğır!yoruz. 

* * * 
Gazetemizin imtiyaz sahipliği ÇARÇIRA Basın-Yayın Ltd.Şti.'ne devredildi. 

Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Abdullah Kıran, bundan böyle ÇARÇIRA adına 

gazetemizin sahipliğini de üstleı\ecek. Gazelemize gönderilecek abone, satış 

paralan ve bağışlar, Abdullah Kıran Yapı Kredi Ban. Aksaray şb. 0076497-7 

Nolu hesaba yatırılsın. · 

* * * 
. Belli bir süre pnce aldığımız kararlar doğruit).ısunda bu sayımııda iki yeni köşe 

açıyoruz. "SITERKA GEŞ" köşesinde gazetemiz yazarlarından Felat Dilgeş 

sürekli yazacak, "PLATFORM" köşesi ise serbest kürsü niteliğinde olacak, Bu 

sayıda "PLATFORM" köşesinde S. Bengin'in yazısını yayınlıyoruz ve bu köşe 

için Kürtçe-Türkçe yazıları bekliyoruz. Belli bazı insanların dönüşümlü olarak 

yazacakları bir-iki yeni köşeyi daha ö,nümüzdeki sayılarda açmayı düşünüyoruz. 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ... 
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Wezire Kultur! ye Kurdistana Başur Şerko Bekes: 

"Pe~ ı Şair im, Pa~e Wezir" 
STENBOL(MedyaGuneşi)-Wezire Kul
tur! ye Kurdistana Başm Şerko Bekes, li 
ser reya xwe ya çiiyina Ewriipa, di 1 İlone 
de, hat Stenbole. Wezlr Şerko, li ve hatina 
xwe de rojnama me Medya Guneşi ı1 geli ek 
dezgehen din yen Kurdan ziyaret kir. 
Şerko, di Navenda Çarida Mezopotamya 
(NÇM) de li gel birek rojnamevan ii 
weşanvanen Kurd, li ser rewşa Kurdistana 
azad sohbetek kir. W eki te zanln, Şerko 
Bekes ne tene wez!r e, ew ji wez!r!ye pirtir 
şaireki bi nav ii deng e. Di axaftina xwe de. 
ji di got, "Peş! şair im paşe wezlr, wez!rt!li 
ser mil e min wezlfeyek! netew! yt::_, lo ma ez 
dikim." 

tane kir ii got: "heke em bikaribin serka
niyen xwe yen devlemend bidin xebitan
din; we neft ii serkaniyen din tera revayi
ya hererne bike." 
Li gor agahdariyen Şerko Bekes, 1350 
kes di bin bandora kargeriya Wezareta 
Kultuıi' de dixebite. Rezdar Şerko, di 
derheqe çapameniye de jl weha got: "Du 
rojnameyen me yen rojane hene. Yek ji 
aiiYNK'e, ya dinjl ji all PDK'e te 
weşandin. Çend rojname ii kovaren hef
teyl jl derdik evin. H ima her rexistinek 
weşanek derdixlne. Rojnameya "Herem" 
hefte du caran derdikeve. Bi nave "Kar
wan" kovaı·ek me ya·mehane jl heye. Ji 

du meha careke ji 
bo biçiikan em roj
nameyekdin 
diweşlnin. Her roj 
seetek di berna
meyen TV de mafe 
me ye weşane heye. 
Yekltiya Nivlskaren 
Kurd, Yekltiya Hu

, ncımenden Kurd ii 
wekl wan çend dez
gehen din jl di bin 
dageriya Wezareta 
Çandl de dixebitin. 
Le rrıixabinji be 
peretl, em nikarin 
wek em dixwazin, 
bi dile xwe xebateke 
xweş bik:in. Em ji 
qaçaxciyan kaxiz di
kirin. Em rojnamey
ek derdixif!., yek Ii 
ser me te 7-8 dinar; 
le em difiroşin bi 3 
dlnaran. Gellek 
nivlskaren me hene, 
pirnıka dinivlslnin, 
te ji helmkani nik:a
rin çap bikin." 
Şerko Bekes, qala 

herfirehiya demok
rasi ı1 azadi ya fem ı1 
fikra li Kurdistana 
azad kir. Şerko, 
pedivetiya zanya
riye da peş ı1 weha 

·peyivl: "Ki çi difiki
re, di nivlsandin ı1 
weşandina fikren 
xwe de azad e. Heta 

Wezir Şerko, li buıiiya Medya Güneşi de runiştiye . rojnameyen Saddam 
Şerko Bekes, di peşiya axaftina xwe de Ii jl li her devere Kurdistaneserbest tene fi-
ser girlngiya hilbijartin ii damezirandina rotin ı1 xwendin. Ji komurustan, heta Mi-
huk.ilmata Kurdistane sekilll ı1 weha got: silmariii liberal an hemı1 fıkren cilr bi ciir 
"Di encamen raperlna geleruperi ya di li Kurdistane Iazime azad bin. Pewlste ku 
1991 'an de çebfiyl, me hilbijartinek demok- em, demokrasiye ji xwe re bik:in 
ratlk di berçaven gellek temaşegeren d ine hlnbfinek ji bo jiyana xwe ya ro jane. 
de kir. Bi rast\' ew biiyer ji me ra di dlı·oka Pedivetiya me li ve çende heye. Ji bona 
Kurdistane de merhaleyeke pirr giranbiiha helkirina problemen di nav xwe de, 
bii. Ji bo Kurdistaneke azad bi salan, bi he- pewlste ku em demokrasiye ii xoşdltiniye 
zaran xwina şehlden me hat ıijandin. E w, ji xwe re bikine bingehek esasi ı1 berde-
cara yekemn bii ku, me li Kurdistane hilbi- wami. Ango em, destbavejin çekan ii bera 
jartineke demokratik, bi serf'ırazl çekir." hev bi din, we ziraren pirr mezin ji me ra 
Wezlr Şerko, qala girlngiya destxistina . çebin. Lazime Kurd li dine de, di ware 
azadi ii demokrasiye kir ı1 weha got: " Qe- zanyaıl-zanistl ii xweş mirovahiye de jl 
zenca me ya yekemln demokrasi ye ı1 a ben naskirin. Dive em herhemendine yen_ 
duwemin j! azadi ye. Qezenç kirina van çand! ı1 zanyariye werger!nin zimane 
herdil tişta pin· giring e; ne tene berjewen- Kurdl. Berhemen xwe yen çand!, edebi j! 
diyen Kurdistana Başur te de heye, ew qe- di ve em, li dinebidin naskirin hı, da em 
zenc ya seranserl Kurdistane ı1 gele Kurd e ii gelendine bi hev re bi cebirin." 
ii dil qezencen stratejik in. Hilweşandina Rezdar Şerko, li ser pirsa yekltiya zimane 
we jl, we ne tene ji me ra, we ji tevayiya Kurd! de jl weha got: "Em bixwazin an 
gele Kurd re ziraı· bi de. Di derbashfina me nexwazin, ji derway! !rada me zimane me 
de du serpehatiyen me yen tahl hene. Ya biiye çar lehçe. Ji bil pin lehçebfine, em 
yekemin, di 1919'an de li S ilemaniye da- se elfabc dixebitlnin: Ereb!, Latin! ii 
mezirandina hukiimata Şex Mahmud e ii ya Kirli!. Sebebeve yeke jl perçeklrin ii da-
duwemlnjl, di 1946'an de avakiıina girk;irina Kurdistane ye. Bl fetman ii bi-
huk.ilmata Qazl Mihemed e. Pewlste k.ı.ı em ryaran em nikarin ve probleme çareser 
ji van serpehatiyen xwe tecriibe bisitlnin ii bik:in. Ev problemen wusa, di nav 
li Dewleta Federe a Kurdistan e xwedl der- pevajoyeke direj de, çaxe ket nav jiyan ii 
kevin ii bidinjiyandan." mala xelke de, ewe we deme were helki-
Rezdar Şerko, li ser asteng ii zehmetiyen rin." 

Dewleta Federe a Kmdistana Başur sekinl 
ii belısa zenglniya sererd il binerde Kurdis-
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Bertil, biqanUni 
U civatel<:e paqii 
D i van derneo dawiye de di pey 

bin bı1yeran de munaqaşeyen li 
ser bertil, beqan~l (beretl) u 

civateke paqij geş bı1n. ILKSAN 
(Rxistineke ji bo alik~ya 
mamosteyan), ISKI (Idareya 
Qanallzasyon u A ve yo Stenbole) u 
nuhajl pere xwarirta Waliye 
Stenbole, Hayri Kozakçiogluye. 
W ek te zanln, bi rojan di çapemanl u 
weşanl ya Tirkan de, berpirsiyariya 
beqanı1niyen ku di ILKSAN'e de 
çebfine, hat munaqaşekirin. Him di 
dema hukumata ANAP' e de him jl di 
dema hukfunata DYP-SHP'e de bi 
riyen beqanfinl gellek pere hatiye 
xwarin. 
Hin agire ve bu yere :venemirl bu, 
'!>uy~ra ISKI'ye deşifre bı1. Seroke 
ISKI'ye Ergun Goknel di pey 
tehqlqatan de hat girtin u nuha di 
hepsa Bayrampaşa ye de ye. Li gor 
agahdariyan, Goknel, ji bo nefeqe 9 
milyar TL da ye Nurdan Erbuge. N. 
Erbug ji bo bin tişten şexsi ji E. 
Goknel acis buye ı1 di pey re 
agahdarl da ye rojname u kovaran. 
Mirovekl wek Goknel ku 40 milyon 
TL meeş_disitlne, ji bo nef~qe we 
çawa bikaribe 9 milyar n. bide jina 
x we ya bere? Ev bu yer jl di bin 
tehqlqate de ye u wusa xwane ye ku 
gellek şiriken we yen bisuc hene. 
Ya dawi ji bı1yera pete xwarina 
W aliye Heremi ye bere, W aliye 
Stenbole ye nı1, Hayri Kozakçioglu 
ye. Li gor tişten ku heta nuha 
derketine meydane, Kozakçioglu 
wexta ku hatiye Stenbole 2 milyar 
TL, ku Neteweyen Yekbuyi(NY) ji 
öo Kurden ku ji Kurdistana Başı1r 
hatibı1n Tirkiye weki alikarl da ye, bi 
xwe re ani ye. Di pey de ev tişte 
beqanı1n1 hatiye kifşkirin. W aliye 
Heremi Unal Erkan bi Kozakçioglu 
re tekili daniye u Kozakçioglu, ev 
pere ji butça Walltiya Stenbole bi 
texsltan daye Walitiya Hereml. 
Wezire Karı1bare Hundirin jl te de 
hemu karrevebiTen we deme (sala 
1991) di ben ku; "Ha ya me ji ve 
perehirine tune ye." Di hin 
rojnameyan de hat nivlsandin ku li 
ser nave Kozakçioglu di hesaben 
banqe de nezi' 7 milyar TL heye. 
Kozakçioglu hemı1 Idiayan red dike 
u dibe; "Ji Walltiya Heremi pere 
anin beqanfinl nlne, haya bin 
karrevebiren dewlete ji ve buyere 
he ye u min ev-pere ji bo xizmeten 
Walitiya Stenbole xerc kirine. 
Arınanca xwediyen vanidiayan cihe 
ye. Hin dixwazin min u Serokkornar 
ji Itibare bixin ... " 

* 

W. exta ku mirov vaİı huyeren 
bertll ı1 beqanuniye bi 
awayekl gişti' be jl, bineber 

çavan, we baş xwane bike ku, xeleka 
bertll fr beqanı1niye gellek fireh e. 
W ek misal; buyera ILKSAN'e ji 
weziran bigre diglhije serokkoroare 
TC' e Demirel, ye ISKI'ye diglhlje 
hin wezir u siyasetmedaran. Ye 
Kozakçioglu, li gor tişten ku heta 
nuha derketine ho le, ji ali peran 

negihlje hin karrevebiren dewlete jl, ji 
all hin hesaben din diglhlje binek kes 
ı1 saziyan di çerxa dewlete de xwedl 
selahiyete ne. 
Hiri rojname, kovar, radyo ı1 
televlzyonen şexsl jl ne ji bo 
parastvaniya civateke paqij, ji bo 
berjewendiyen (menfeeten) hinan li 
defa huyeren ILKSAN, ISKI ı1 
Kozakçiogluye dixin. Clh ı1 wexta 
aşkerekirina van buyeran baş nlşan 
dide ku, kampanyayen parastvaniya 
civateke paqij ji bo hin arınancan wek 
maske te xebitandin. Dive tewiren 
rojnameyen Sabah, Milliyet, Hurriyet; 
qenalen televlzyonen Interstar, Show 
te de, ye binekan bi ve perspekufe be 
şirovekirin. Wek misal Milliyet, di 
rupelen xwe da kampanyaya 
"civateke dewlemendbuyina malhata 
Cem Uzanan nivlsandin xebatkaren 
kovara EP' e ji kar avetin. Tişten weha 
di rojname, kovar u qenalen 
televizyonen din de ji bı1ne ı1 di bin. 

* 
P irsa bertil ı1 beqanuniye her tim 

li Tirkiye hebı1 ye. Gotinek ji 
dema Osmaniyan heye: "Min 

silav da, ji bo ku bertll ne bı1, 
negirtin". Ne hewceye mirov dfu 
here. Salen 70'yan de buyera 
xwarziye Demirel, Yahya Demirel u 
ji Şlrketa Lockhed'e bertll girtina 
Qumandare Hezen Hewaye Org. 
ı=:.min Alpkaya; piştl darbeya 12'e 
Ilona 1980, bertll xwarin ı1 
beqanı1niyen generalen cı1ntaye 
(taybetl jl Tahsin Şahinkaya), 
tercihkirina balafıren F-16, pirsen 
Isınail Ozdaglar, Cavit Çaglar hin 
huyeren balkeşin. beqanı1niyen ku bi 
riya teşwlk, baca gumruke, 
paşdegirtina bace u hwd. çebı1n, wek 
te zanin qet ji rojeve neketin. 
Di ware bertll u beqanuniye de çi li 
Tirkiye de çi li dine de huyeren ku 
heta nuha hatine meydane nişan didin 
ku, ji van qirejiyan xelasbı1n ı1 
civateke paqij avakirin ne rehet e. Pirs 
pirsa sazı1mana civate ye .U ev jl 
giredayl kultur u peşveçuna civakl ye. 
Di sazı1mana sermayedari de, yani di 
kapitalizme de bi temarnl ji ho le 
rakirina bertll u beqanı1niye ne 
murnkun e. Dewleten ku bi na ve 
sosyalizme heta nı1ha sazı1man 
avakirine jl, nikaribı1ne bi temarnl re 
li ber berti'l ı1 beqanı1niyan bigrin. 
Bertll u beqanfinl di hemu dewleten 
dine de, bindik an zecte heye ı1 ta ku 
civateke paqij be avakirine webibe jl. 
Çirnkl bin edeten mirovan hene ku bi 

bezaran sale hikme xwe ajotine u di 
wexteke kurt de jl, ji hole ranabin. Ji 
bo civateke weha, qanun ı1 
qedexekirin bi sere xwe çare nine. Ji 
bo ve yeke jl mirov dikare bibeje ku, 
avakirina civateke paqij, ku te de 
kirinen bertll u beqanfinl tunebin, 
ancax bi sosyallzma ku bi irade u 
zanina gel hatiye avakirin ı1 civat ji 
azad ı1 ter e, mumkun e. 
paqij" dimeşlne, le eyni karrevebiren 
Milliye te çend meh bere, ji bo ku 
pevajoya 
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Kürt Hukukçular Birliği Başkanı Prof. İsmet Şeİi.fVanlı: 

''Kürtler kendi adalet 
sistemini kurmalldlrlar'' 

A.DAÖU 

İSTANBUL-Kürt Hukukçular Birli~i Başkanı Profesör İsmet Şerif Vanlı, ll Eylül 
günü Nişantaşı'ndaki Mim Otel'de "Sevr'den Lozan'a, 
Lozan'dan günümüze Kürtler" konuıu~bir konferans verdi. 
Mezopotamya Kültür Merkezinin organize etti~i konferans
ta, Vanlı şunları önemle vurguladı: "Türkiye'de, türk adale
ti, Türk kimlikli insanlar içindir. Kürtlügüne ve ulusal 
degerierine sahip çıkan insanlar için zulüm ve baskının 

dışında hiçbir adalet yoktur. O nedenle Kürtler kendi adalet 
sistemini, kendileri kurmalıdırlar." 

Çok sayıda insanın . katıldıgı konferansın açış 
konuşmasını MKM Başkanı· Ihrahim Gürbüz yaptı. Gürbüz, 
Lozan Antiaşması'yla Kürdistan'ın dört parçaya 
bölündügünü belirtti. 

ten Vanlı, konuşmasında "Türk Kurtuluş Savi!Şı"nda Kürllerin de büyük bir rol 
oynadıgını vurguladı. Ancak, Kürtlerin Türk Kemalistleri ve 
müttefikleri tara(ından .aldatıldıgını savundu. Vanlı, o dönemin 
Başbakanı olan ısmet Inönü'nün, antlaşma sırasında;'Kürtlerin 
de Türklerle aynı eşit haklara sahip olduklannı belirtmesine 
ragmen, TC'nin, antlaşmadan sonraki süreçte, Kürtlere yönelik 
bir inkar ve imha politikasını seçtigini vurguladı. Türk devletinin 
70 yıllık imha ve inkar politikasını çok "aptalca" bir politika ola
rak -oogerlendiren Vanlı, yakın tarihteki, Kürt ulusal direniş li
çlerlerinin adlarını (Şeyh Mahmud, Şeyh Said, Kadı Mıhemed, 
lhsan Nuri, Seyid Riza, Mustafa Barzani ve Dr. Kasemlo) ana
rak; "katliamlarla Kürt halkını yok edecegini sananlara cevabım, 
Irak rejiminin bütün yıkım ve kırımianna ra~men kurulan füli 
Federe Kürt Devleti'dir" dedi. Türk hükümetlerinin Kürt ulusal 
hareketlerine karşı hep "ezecegiz, kökünü kazacagız" 
mantıgıyla hareket ettiklerini ve bütün demokratik yollan kapat
maya çalıştıklarını vurgulayan V anlı; "O nedenle Kürtlerin sila
ha sarılıp, silahlı mücadele vermekten başka fazla bir seçenekleri 
kalmadıgı"nı söyledi. Vanlı," Kürt halkı ef veya geç bütün ulu
sal haklarını elde edecektir'.' şeklinde konuşmasını sürdürdü. 

Daha sonra konuşmasına başlayan İsmet Şerif Vanlı, 
Lozan Antiaşması sonuçlarının, Kürtlerin üzerine bıraktıgı 
olumsuz etkilerinin iyi anlaşılması için, Sevr Antiaşması'nı 
da iyi bir biçimde irdelenmesinin gerekliligini vurgulayarak 
şunları belirtti: "Sevr Antiaşması'nda her ne kadar, Wilson 
Prensipleri 'nden hareketle Arabistan, Ermenistan ve 
Kürdistan türünden haritalar çizildi ise de, Kürdistan 
sınırları hep büyük bir belirsizlik içinde kaldı. Kürdistan'a 
ait bir çok şehir Ermenistan sınırlarına dahil. edildi. Bu nedenle 
Kürtler ile Ermenileri karşı karşıya getirecek bir durum oluştu". 

Prof. İsmet ŞerifVanlı 
Prof. Vanlı "Faili meçhul" cinayetlere de deginerek; "ka

tiller bulunmadıkça devletin başında bulunan S. Demirel ve T. 
Çiller insanların katledilmesinden sorumludur" dedi. 

Ancak Sevr'de Kürtlere vaat edilen bütün hakların Lozan'da silindigini belir-

"BARIŞ"I BiLE KUTLATMADILAR 
4 Eylül'de İHD İsdınbul Şubesinin Harbiye Açıktıava tiyatrosunda düzenlediği "Banş Gece
si" coşkun bir kitle tarafından kutlanırken; 27-29 Ağustos "Barış ve· kardeşlik için Batman 
Kültür Sanal Festivali" ve 3-4 Eylül "Diyarbakır Barış Kardeşlik Festivali"de devlet 
tarafından yasaklandı. · 
Petrol-İş Balman şubesi ile insan haklan sa:Vunuculuğunda sanatçı insiyatifi" ortaklaşa 
gerçekle_ştireı:~er~ f~~v.ali ~alman Valiliği ve Emniyeti ~af~ "Gelecek olan . 
sanatçılann guvenlığını hıç bır koşulda sağlamayacaklan "one surulerek yasaklandı. · 

Diyarbakır'da 29 demokratik kitle örgütü ve yurtsever dergilerden oluşan "Diyarbakır De
mokrasi Platfonn"unun gerçekleştirecekleri festival;Diyarbakır Vali yardımcısı Atilla Sela
mi Alp tarafından yapılan açıklamada; "tertip komitesinin müracatı bu balıse konu festivale 
kaıılacak konuşmacı ve sanatçıların arşiv araştırmasında bölücü ve bölgeci faaliyetlerde bu
lundukları" gerekçesiyle yasaklandı. Diyarbakır Demokrasi Platformu'nun yaptığı basın · 
açıklarnasında,festivalin yasaklanmasında, barış düşmam çevtelerin ve Diyarbakır Söz gaze
tesinin ciddi bir rol oynadığı belirtilerek; "Bu çevrelerin bölgemizde devarn eden bu kirli 
savaşın ortaya çıkardığı sonuçlann suç ortağı durumundadırlar" denildi. 
İHD İstanbul şubesinin organize ettiği ve Nur Sürer'in sunduğu "Barış Gecesi" ne 
türküleriyle Kızılırmak, Ferhaı Tunç, Edip Akbayrarn, Koma Mezra Botan, Koma Denge, 
Azadi, Bilgesu Erenus katılırken Akın Birdal, Ercan Kanar, Ertuğrul Kürkçü birer konuşma 
yaptılar. 7 bin dolayında kitlenin çoşkun bir şekilde katıldığı gece de "Kürdistan Faşizme 
mezar olacak", "Birleşik Bağımsız Demokratik Kürdistan", "Yaşasın halklann kardeşliği, 
"insanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganlan atıldı. 

DİYARBAKIR'DA KONTRA SALDIRILARI 
Ali Kaya alır yaralı. 
Diyarbakır'da Bağlar-Fakülte minibüs-hattında çalışan ve çevresinde yurtsever olarak bilinen Ali 
Kaya adlı bir şoför 31.8.1993 günü saat 20.30 sıralannda Bağlar Sağlık Ocağı ci vannda kontr
gerilla saldınsına uğradı. 
Görgü tanıklannın ifadelerine göre olay şöyle gelişti: Saldırganlardan birikendisine yolcu süsü 
vererek, el kaldınp dolmuşu durdunnaya çalı§Ir. Fakat şoför olay mahallinde durumu şüpheli 
görülen ikinci bir şahsı farkettiği için gaza basıp uzaklaşmak ister ve bu sırada ikinci şahıs 
tarafından yaylım ateşine tutulur. Saldırganın beş el ateş ettiği, kurşunlardan birinin Ali Kaya'mn 
kanuna isabet ettiği ve ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun 
bakıma alındığı bildirilmektedir. Yine olayın yakın görgü tanık.lanmn verdiği bilgilere göre 
saldırganlann 35-40 yaşlannda olduklan ve olay yerinden yaya olarak uzaklaştıklan 
anlaşılmaktadır. 

Vedat Dayanan yaşaımnı yitird; 
Diyarbakır' da son 1 ayda l5'e yakın insan katlledirken, VEDAT DAY ANAN isimli yurtsever de 
4 Eylül tarihinde uğradığı kontra saldırısı sonucu yaşarrum yitirdi. Bağlar Fatih Mahallesi ika
metgahlı Vedat, sabah kendi kasap dükkamna gitmek için evinin önündeki otosu na binerken, 
arkasından kafasına sıkılan tek turşunla yaşarrum yitirdi. Saldırganın 18-19 yaşlannda olduğu ve 
saldırı sonrası Fatih sokaklaona kaçarak izini kaybettirdiği bildirildi. 
Vedat DAY ANAN 32 yaşlannda Mazıdağı'mn Gola Güle (Arasu) köyü nufusuna kayıtlı, 6 çocuk 
babasıydı. Çevresinde yurtsever olarak tanınan Vedat, olay sonrası görüştüğümüz ailesi; Vedat'ın 
hiçkimseyle §llhsi bir alıp veremediği olmadığını söyleyerek, " olayı işleyenler kontrgerilladır. Bir 
mum gibi gün geçtikçe eridikleri için kudunnuş kontr gerilla bizi yok edemeyecektir" dediler. 

Vurdular, kalleşçe vurdular 
Ne savaş kuralları 
Ne insanlık onuru 
Kara tarihlerinin 
iğrenç bir zaferini daha 
Gövdemize kazıdılar 
Gayn bu kazıyla büyüyecek 
gövdelerimiz 

DEP Mardin Milletvekili 
MEHMET SİNCAR 

MÜNİRANIK 
(1952-15.9.1978) 

Diyarbakır MT A Bölge Müdürlüğünde Jeoloji 
Mühendisi olarak çalışırken Bingöl Aynik'te 
işbirl\kçi faşistlerce katiedildL 
Anısı mücadelemizde yaşayacak.. 

DEVRİMCİ ULUSAL GENÇLİK 

ve Batman DEP Yönetim Kurulu 
. ÜY.~Si . 

METIN OZDEMIR 
Faili belli odaklar tarafından 

katledildiler. 
Anıları mücadelemizde yaşayacak 

Siirt DEVRİMCİ 
ULUSAL GENÇLİK 

M. Nuri Madak (AZAD) 

Bi we berbanga sibe re 
We riya piroz me vekir hevalo 
Sinor mebOn asteng 
Ji evina me re delalo 
Blıanina wi di tekoşma me de diji 

Xebatkaren Medya Guneşi 
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MAHMU1METİN: 

"TÜRKiYE KARANLlK BiR GELECEGE SÜRÜKLENiYOR." 
15 Temmuz gününden bu yana cezaevinde bulunan gaze~ç:miz Yazıişleri Müdürlerinden Mahmut Metin'in ilk duruşması7 Eylül1993 günü 2 rio'lu DGM' de yapıldı. Gazetemiz Sahibi Cemal Ozçelik'in de tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında Mahmut Metin 
yaptığı yazılı savunmadan sonra, iddia makamının suçlamalarını yanıtladı. Kürt ve Kürdistan sorununa ilişkin kimi güncel gelişmeleri 
değerlendirdi. M. Metin'in savunmasını okuyucularımıza sunuyoruz. 

Medya Güneşi gazetesinin sorumlu
luğum altında yayınlanan 32. 
sayısındaki bazı yazılarda bölücülük 
propagandası yapıldığı savıyla, ifade 
vemiek üzere geldiğim DGM' de, 15 
Temmuz 1993 tarihinde tutuklandım. 
Gazetemizin Sahibi Cemal Özçelik ve 
Genel yayın Yönetmeni Osman Aytar 
da, daha önce aym gerekçelerle tutuk
lanmış ve bir süre cezaevinde tutulduk
tan sonra serbest bırakılmışlardı. Son 
yıllarda basın davalarında DGM' !erin 
pek başvurmadığı ve ilk kez gazetemize 
yönelen sorgu aşamasında tutuklama 
uygulaması, Genelkurmay' ın basın bri
finginden sonra adeta bir kampanyaya 
dönüştürüldü ve bir hafta içinde dört 
devrimci yayın organımn yazıişleri 
müdürleri tutuklandı; bu yayın organ
ları hakkında kapatma talepli davalar 
açıldı. 
Genelkurmayın bir işaretinin siyasi 
partiler, hükümet, parlemento, basın 
gibi kurum ve kuruluşların yanında, 
mahkemeleri de- herekete geçirmeye 
yettiği, bir kez daha ve maalesef ibret 
verici bir tarzda gözler önüne serildi. 
Devrimci, yurtsever basma yönelik 
tutuklama . kampanyasının sürdüğü 
günlerde, Özgür Gündem muhabiri 
Ferhat Tepe, devletin illegal güçleri 
tarafından' kaçırılarak katledildi. Daha 
sonra aynı gazetenin istihbarat muhabiri 
Aysel Malkaç; yine aynı güçler 
tarafından kaçınldı ve muhtemelen 
Ferhat Tepe ve daha önce katledilen 
özgür basının onurlu militanları gibi 
işkenceyle öldürüldü. 
Devletin Güvenlik Mahkemeleri bizleri 
tutuklayarak, yayınlarımızı 'toplatarak, 
kapatma davalari açarak, hapis ve para 
cezaları yağdırarak susturmaya 
çalışırken; devletin güvenlik güçleri, 
çalışanlarımızı kaçırarak, işkence ede
rek ve öldürerek aynı sonuca ulaşınaya 
çalışıyor. 
Devrimci, yurtsever ve sosyalist basma 
yönelen bu saldırıların nedenini, devle
tin Kürt halkına reva gördüğü zulüm, 
işkence ve katliamm nedenleriyle bir ve 
aynı görüyorum. Orta Asya bar
barlığının tartışmasız mirasçısı Türk 
devletinin, mazlum bir halkı, Moğol 
hurıharlığıyla topluca "kırma"ya 
yöneldiği tarihsel bir tekerrürün 
yaşandığı koşullarda, Kürt halkının tra
jedisine ve aynı zamanda da görkemli 
direnişine tanıklık eden, tanıklığını ülke 
ve dünya demokratik kamuoyu ile pay
laşmaya çalışan yurtsever Kürt gazete
ciliğinin de ateş çemberine alınarak sus
turulmaya çalışılmasını, topyekün 
savaşın tek merkezden yönetilen ortak 
eylemliliği olarak yorumluyorum. 
Gerçekliği yansıttığını düşündüğüm bu 
belirlemelerden sonra, savcılık iddiana
mesini, düşünce ve basın özgürlüğü 
başta olmak üzere, temel insan hak ve 
özgürlüklerinin Türk hukuk sistemi, 
yasal mevzuat ve uygulamadaki yerini 
sorgulayan ve bıinları doktriner huku
kun bu konulardaki yaklaşımı ile 
karşılaştıran teknik bir çerçeve içinde 
yanıtlamayı gweksiz gördüğümü belirt
mek istiyorum. 
Çünkü, burjuva hukukunun bile, bireyin 
en doğal hakkı olarak yücelttiği 
düşünme özgürlüğünün devlet 
tarafından faşistçe gaspedilmesi; resmi 

Devletin Güvenlik Mahkemeleri bizleri tutuklayarak, 
yaymlarunızı toplatarak, kapatma davaları açarak, hapis 
ve para cezaları yaAdırarak susturmaya çalışırken; dev
letin güvenlik güçleri, çalışanlarımızı kaçırarak, işkence 
ederek ve öldürerek aynı sonuca ulaşmaya çalışıyor. 
düşünüşe iltifat etmeyip resmi yalanların 
ipliğini pazara çıkaran, bu yüzden de 
yıllarca mahkemelerde ve zindanlarda 
süründürülen bilim adamı, gazeteci ve 
yazarlar tarafından, sözü edilen çerçeve 
içinde titizlikle irdelenerek, sizlerin huzu
runda onlarca kez yargılandı ve mahkum 
edildi. 
Çünkü, rejim karşıtı düşünce ve eylemler 
sözkonusu olduğunda, yargılama 
süreçlerinin ne denli politikleştiğini ve 
giderek yasallık sınırını l!Şan keyfiliklere 
sahne olduğunu, somut dayanaklarıyla 
birlikte gösteren yüzlerce hatta, binlerce 
anlatıma tanık oldu mahkeme salonları. 
Yine en çok yargılama konusu yapılan 
Kürt ve Kürdistan gerçekliğinin siyasal, 
sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik 
yönleri, bilimsel veriler ve tarihi 
gerçekler ışığında değerlendirilerek, bu 
konudaki resmi kabullerin bağnaz, ilkel 
ve ırkçı karakteri sayısız defalar ortaya 
kondu. Sanık sandalyeleri, konuyla ilgili 
bilimsel konferansların verildiği 

dönemlerde Kürd'ün kökünü kazıyacak 
bazı programl!irın varlığından 
sözetrnektedirler. Örneğin üst düzey bir 
subay, Hürriyet gazetesinde yayınlanan 
açıklamasında, halen gerillalara karşı 
kullanılmakta olan kitle imha silah
larının, dış ve iç kamuoyunda 
oluşabilecek tepkilere aldırmadan daha 
yaygın ·bir şekilde kullanılmasını 
önermekte; bir vali de, Halepçe katli
amma atıfta bulunarak, 5 bin Kürd'ün 
öldürülmesinin fazla büyük· bir sorun 
yaratmayacağını ileri sürmektedir. 
Daha üst kademelerde de, sorunu 
kökünden kazıyacak tedbirler 
alındığını ve bunların aşama, aşama· 
uygulanacağını ifade eden açıklamalar 
yapılmaktadır. 
Henüz bu açıklamaların mürekkebi 
kurumadan, uzupca bir süredir hızını 
kaybetmiş olan "faili devlet" cinayetle
ri, bir günde 7 yurtseverin katledilmesi 
boyutlarında patlama yaparak süratle 
gelişti ve son olarak Batman' da, ara-

MahmutMetin ve GazetemizinSahibi Cemal ÖzçelikDGM'de (Foto: FuatBulut) 

üniversite kürsülerine dönüştürüldü. larında Kürt milletvekillerinin de 
Bu gelişmeleri yakından izleyen ve bilen bulunduğu bir grup yutsever politi
bir kişi olarak. bu yönlü tekrarlardan ziy- kacıya uzanıp biri milletvekili 2 yurtse
ade, Kürdistan sorununa akıl gözüyle verin daha canını aldı. 
bakılmasının, Kürd'e dayatılan savaşta Asker-sivil bürokrasi ve tekelci burju
hukukun - ve sağduyunun askıya vazinin en tutucu ve saldırgan kesimle
alınmasının olası sonuçları konusunda, rinin çıkarlarını yansıtan ve Türkiyeli 
uyarıcı olabileceğini sandığım bir yak- emekçiler için da daha fazla kan,· daha 
Iaşımı dikkatlere· sunmanın daha anlamlı fazla yoksulluk ve gözyaşı anlamına 
olacağını düşünüyorum. gelen böylesi bir politik tercih, aynı 
Bilindiği gibi, devletin, geçmiş bir yana _ zamanda, bu tercihin sahiplerini ve des
bırakllsa bile, son lO yıldır Kürdistan'da tekçilerini de içine alan bir büyük 
yürüttüğü savaş, Kürt toplumunun yangın yerine dönüştürecektir 
bağrında derin yaralar açmış ve telafısi Türkiye'yi. Kürt halkının . insani-ulusal 
çok zor olan tahribatlar yaratmıştır. Kürt talepleri ve barış özlemiyle dayarnşma 
toplumu, 7'den 70'e savaşın bütün içinde olan hümaniter ve özgürlükçü 
dehşetini ve acısını iliklerine kadar insiyatifierin etkinliklerine bile 
yaşamak durumunda bırakılmıştır. Tüm tahammül edemeyen devletin; basını, 
bunların yanısıra, bir takım yetkililer, son siyasetçileri ve diğer kurumlarıyla Kürt 

ulusal muhalefeti karşısındaki dizgin
siz ceberrutluğu, bugünden ortaya 
çıkan sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, 
Türkiye'yi de karanlık bir geleceğe 
doğnı sürüklemektedir. Bunlar sadece 
~izlerin öznel yargıları değildir. 
Örneğin ABD' nin eski Ankara 
Büyükel_çisi Morton Abromowitz ile 
eksi MIT'çi ve akedemisyen Mahir 
Kaynak da (kaygıları farklı olmakla 
biidikte ), benzer düşünceleri dile getir
mektediri er. 
Kürt "realitesi"nden sözediliyorsa, 
görülmesi ve anlaşılması gereken 
yön}erinden biri de şudur ki; 
Kürdistanlıların toplumsal ve siyasal 
örgütlülükleri, kendilerini geleceksiz-
leştirmeyi kafalarına koyanlara, -
bugüne kadar olduğu gibi bundan son
ra da, her türlü kayıp ve yıkıma 
rağmen, gerekli yanıtları her alanda 
verebilecek düzeydedir. Bu olgu, 
Mahir Kaynak tarafından, Kürt ulusal 
hareketinin cepheleşmekle kazandığı 
avantaj ve olanaklar vurgulandıktan 
sonra şöyle ifade edilmektedir: "Ya 
Kürt problemini barışçı yollarla 
çözeceğiz ya da çözemeyeceğiz ve 
bütün Kürt örgütleriyle savaşmak 
zorunda kalacağız. Bu savaşınTürkiye 
açısında başarılması son derece zor
due'. (Aktüel, ı Eylül 1993, sf.27). 
Eski MIT kurmayı, yeni politikacı 
Mahir Kaynak söylüyor bunları. 
Kısaca ifade etmek gerekirse, 
Kürdistan sorununun 20'li, 30'lu 
yılların yöntemleriyle çözülemeyeceği 
ortadadır. Adil ve kalıcı bir barışın · 
sağlanması; daha büyük kayıplar ve 
felaketlerle karşılaşmadan, telafisi 
mümkün olmayan bedeller 
ödenmeden, halklarımızı mutlu kılacak 
demokratik bir çözüme yol açılması ve 
bu temelde Kürt ulusunun kendi kade
rini tayin hakkının kayıtsız şartsız 
kabul edilmesi, ihmale gelmez bir aci
liyet ve önemdedir. 
Kürt devrimci- yurtsever basım, bu 
olgulan görüyor olarak, bugüne kadar 
seslendirmeye çalıştığı ve kendisinin 
varlık nedeni olan gerçekliğe bundan 
sonra da her koşulda ve sımsıkı 
sarılarak yoluna devam edecektir. Ama 
yukarıda aktarmaya çalıştığırn 
kaçınılmaz sonuçlardan sorumlu ola
caklar, bu olguları da dikkate alarak 
yoUarını değiştirmek zorundadırlar. 
Toplumsal değişim yasalarının bilgisi
ne sahip olanlar, böyle bir değişimin 
zorunluluğunu kavramanın yanında, 
kendisini yaratmış bulunan değişim 
ihtiyacına yanıt verilmediğinde ve 
verilmeyenin, köhnemiş yapı ve 
kurumları parçalayarak kendisini vare
debilme yeteneğine sahip olduğunu da 
bilirler. Bu bilgiden yoksun olanların 
yazgısı ise, en büyük öğretici olan 
tarihte kayıtlıdır. Tarihi değiştirmeden 
bu yazgı değiştirilemez. Tarihi 
değiştirrnek gibi beyhude bir çaba 
içine girilmeyeceğini Uınmak istiyo
rum. 
Şu aşamada söyleyeceklerim bunlar
dan ibarettir. Değerlendirmenize sunu
yor ve belirttiğim . olgular dikkate 
almarak tabiiyeme karar verilmesini 
istiyorum. 

Mahmut Metin 
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6. Medya Güneşi, 16- 30 Eylül 1993 

Kürdistan DemokratPartisi 

1 

16 Ağustos 1993 günü saat 
lO'da,Hewler'in Setagan semtindeki Holi 
Zerd(San salon)' de KDP'nin, YEKGIRTIN 
(Kürdistan Birlik Partisi), Yekı"liya 

Demokrat a Kurdistan (Kürdistan 
Demokrat Birliği) örgütü ve Feyli İslami 
Hareketiyle birlik kongresi de olan 
1 !.kongresi toplandı. 

Bilindiği gibi, 27 Temmuz'da KDP 
ve YEKGIRTIN birleştiklerini bir bildiriy
le kamuoyuna açıklamışlardı. 

"Bizleri sevindiren bir diğer olay da, değişik yerleiden 
gelip kongremize katılan tüm Kürtlerin, Kürdistan'daki 
demokrasi deneyimimizi desteklediklerini , Kürdistan Bölge 
Hükümeti'yle day~ışma içinde olduklarını ve bu kazanırnın 
tüm Kürtler açısından önemli olduğunu ve korunması gerek
tiğini hep bir ağızdan dile getirmeleriydi." 

Kongre 25 Ağustos'ta sona erdi: 
Genel Başkanlığa Mesut Barzani ve 
yardımcılığına da Ali Abdullah oy bir
liğiyle seçildi. 

Kongrenin açılışına çok sayıda yerli 
ve yabancı basın mensubu,yine çok sayıda 
yerli ve yabancı siyaset adamı,tanınmı 
Kürt ve yabancı bilim adamlan(Prof. Dr. 
Lazarev; Prof. Dr. Hasretyan, pr. Şakire 

Xudo ~boyi, Dr. BaveNaze, Isınet Şerif 
Vanlı, Ihrahim Ahmed) katıldı. 

İlk iki gün kpngreye kanlan siyasi 
parti ve örgüt temsilcileriyle diğer ulusal ve 
uluslararası kııruluşlann temsilcileriyle 
tanınmış sirnalann mesajlarını bizzat oku
maları ve kongreye gönderilen diğer mesaj
ların okunmasından sonra ünlü sanatçı 

Nasır Rezazi'nin yarusıra bj,r çok sanatçının 
kanldığı bir şenlikle geçti.Uçünçü gün otu
rumianna basma kapalı olarak devam edil
di. Oturum sonrasıbir basın toplantısı 

yapan Barzani Kongre ve Güney 
Kürdistan'daki son gelişmeler hakkında 

şunları söyledi; . 
"Hepiniz hoş geldiniz.Ilkin partimizin 

özgür ve demokratik Kürdistan'da 
gerçekleştirdiği ilk kongresinden duy
duğum memnuniyeti dile getirmek istiyo
rum.Kongremiz aynı zamanda Bağdat reji
mine ve özgürlük yürüyüşüroüze engel 
olmak istiyenlere hadlerini bildirmek 
açısından da önemlidir.Bu büyilk ulusal 
gösteri aynı zamanda çok önemli bir ola
ydır. Bizzat gördüğünüz gibi dünyanın dört 
bir yanından Kürtler gelip kongreıpize 

katıldılar. Bunlar arasında Türkiye, Iran, 
Suriye , Lübnan, eski Sovyetlerden Kürtler · 
ve aynı şekilde Amenka'dan, Avrupa'dan 
ve Avusturalya'dan Kürt örgütleri de vardı. 
Bu da partimizin politikalarına verdikleri 
önemin bir göstergesidir. 

gerektiğini hep bir ağızdan dile getirmeleriy
di. Kongremiz ayrıca INC (Irak Ulusal 
Kongresi)'ni, Bağ9at'ın demokratik alternatifi 
olarak gördüğünü, politikalarını doğru ve 
gerçekçi olduğunu ve Irak'ın birliğinin ancak 
INC'yle mümkün olduğunu bir kez daha vur
guladı." 

Daha sonra muhabirierin sorularını 

yanıtlayan Barzani; sorulan sorulara şu 

yanıtları verdi: 
- Kongreye sunulan politik raporun 

içeriğinden biraz söz edebilirmisiniz? 
-Sözkonusu rapor üç bölümden meyda

na gelmektedir.Birinci bölüm, 10. 
Kongremizin ve genel durumun kısa bir 
özeti, partimizin dünden bugüne kadarki 
anlayış ve politikalannın yanısıra, Körfez 
savaşından önceki genel dünya durumunun 
jrdelenmesinden meydana gelınektedir. 

.Ikinci bölüm ise, Körfez savaşından sonraki 
genel dünya dengeleriyle, özgür 
Kürdistal\da gerçekleşen s~imler, mevcut 
nazik durumumuzun bıze yüklediği 
yükümlülüklerı Kürdistan Bölge Hükümeti 
ve Parlamentosuyla dayaruşmanın 

güçlendirilınesi ve Kürdistan'daki mevcut 

görüşmelere oturmamız .sözkonusu değil. 
Kürt milletinin savunması yani güvenliği, 
rejimin demokratik altarnatiftyle güvence 
altına alına bilir, bu güvence olmadan 
görüşme alınası mümkün değil. Kötü bir 
ihtimal, eğer birdaha milyonlarca 
insanımız a~are olup yerini yurdunu terket
mek zorunda kalırsa "denize düşen yılana 
sarılır" misali,çaresizlikten insan her şeyi 
yapabilir. 

-Bilindiği gibi kongremizde bazı 

Amerika'lı temsilcilerde hazır bulundular 
ve konuşmalannda uluslar arası korumanın 
devam etmesini ve bunda Türkiye'nin aktif 
rol alınasını istediler. 

-Türkiye'yle bir diyalog başlatmaruz 
mümkün mü. Cevabınız evet ise, onların, 

talepleri sizden ne olabilir? · 
-Amerika ve bazı Avrupa 

ülkelerindeki temaslarırnız sırasında leQnu
yu gündeme getirdik. Aynı zamanda 
Türkiye'dep. de, mevcut uluslararası koru
ma gücünün süresinin uzatılınasının 

güvenceye bağlanmasını istedik. Irak 'da 
demokrasiyi tam olarak oturtana kadar bu 
koruma gereklidir. Sürenin uzattiması ya 

" öte yandan, Türk partilerinin de bu 
kongreye katılmalarını memnuniyetle 
karşıladığırnı belirtmek istiyorum. Bu parti
ler, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, 
Anavatan Partisi, Büyük Değişim Partisi ve 
Demokrasi Partisi'ydi. Aynı zamanda ABD 
Kongresi temsilcisi ile Kongre dış ilişkiler 
komitesi temsilcisinin Kongremize 
katılmalan ABD kongresinin Kürt sorunu
na verdiği önem açısından sevindiricidir. 
Aynı zamanda dünya çapında çok sayıda 
mesaj ve kutlama telgrafı aldık, bu da 
memnuniyet verici bir olaydır. 

Mesut Barzani, Celal TalabaniveErcanKarakaş KOPKongresinde (Foto: MedyaGöneti) 

Bu kongrenin· en önemli öze.lliği, iktidarın korunmasına .. ilişkin 

PDK ile YEKGIRTIN , YDK ve FIH'ni değerlendirmeler yer almaktadır.Uçüncü ve 

yeniden birleşmesidir. Şüphesiz bu birlik son bölümde de, özel olarak Irak Kürdjstanı 

tabanımızı daha da güçlendirecek ve çapında ve genel olarkta ulusal çapta, aynı 

halkımıza çok büyük yararlar sağlıyacaknr. zamanda Irak ve dünya çapında parti politika 

Kongremizin bir başka önemli özelliğide, ve görüşlerinin değerlendirilmesiyle, yine 

PDK ·ile YNK arasındaki işbirliği sürecini genel olarak dünya halklanndan ve özel ola

ve benimle Mam Celal (Celal Talabani) rak da BM' den ekonomik sorunlarırnızı 

arasındaki özel -dostluğun sürdürülmesini çözmemiz için, acil yardım -bağış olarak 

teyid · etmesidir. Bu da aramızdaki değil- ekonomi ve dolayısıyla ülkemizi yeni

yakınlaşmanın taktik olmadığını, aksine den inşa etme temelinde yardım talepleri yer 

stratejik olduğunun göstergesidir. Bu da alınaktadır. 
ulusumuza daha fazla hizmet etmemiz -Saddam isteklerinde ısrarlı oldugun-

açısından çok önemlidir, dan mı, gorüşmeyi redettiniz? 

Bizleri sevindiren bir diğer olay da, -Bugün görüşme benim elİillde değil 

değişik yerlerden gelip kongremize katılan çünkü, durum eskisi gibi değil, şimdi parla

tüm Kürtlerin, Kürdistan'daki demokrasi mento var, Hükümet var, onlar karar verme

deneyiıniınizi desteklediklerini , Kürdistan ye yetkili organlardır. Ancak onlar kabul 

Bölge Hükümeti'yle dayanışma içinde e~ebilirler ya da reddedebilirler .Ancak şunu 

olduklarını ve bu kazanırnın tüm Kürtler soylemek mülnkün, eğer demokratik bir 

açısından önemli olduğunu ve korunması ~ alternatif alınazsa mevcut durumda 

da kesin bir tarihin saptanması gerekir.· 
Bununla beraber, yaklaşık Haziran orta
lanydı, Demire11e görüştüm, konuyu orda 
da gündeme getirdik. Cevabı şuydu: "Bir 
başka Halepçe'ye meydan vermeyeceğiz, 
eğer müttefikler sizleri korumasa da, biz 
yalnız başımıza kalsak dahi koruroanızı 

sürdüreceğiz" dedi. 
- Bir habere göre Türkiye Dışişleri 

Bakanlığının mevcut politikalarını yeniden 
gözden geçireceklerini ve size daha fll_.?:la 
yardım edecekleri söylenmektedir. Ote 
yandan petrol boru hattını yeniden açmaya 
hazır olduklarını söylüyorlar. Ankara ve 
Bağdat'ın yakıniaşması sizin politikanızı 

ne ölçüde etkiler? 
- Nisan'da Türkiye'den ekonomik 

araştırmalar için büyük bir heyet geldi ve 
çeşitli incelemelerde bulundu. Demirel1e 
görüşmemizde, sözkonusu heyetin raporu
nun, onay için masasında bulun-

duğunu,ekonomik açıdan gerekli yardımı 
yapacaklarını ancak bunun karşılıklı day
anışma gerektirdiğini söyledi. Ama 
Türkiye - Irak ya da başka devletlerin 
yakınlaşmalarının Kürt davasının hesabına 
ya aleyhine olmamasını ümit ederiz.Eğer 
bizim hesabımıza olursa bu bizi rahatsız 
eder ve daha fazla eziyet çekmemize yol 
açar, ancak bu eziyetten onlar da kendi 
payiarına düşeni alırlar. 

- Türk hükümetinin Kürtler'le Bağdat 
arasında arabuluculuk yapacağına inanıyor 
musunuz? 
. -Hayır, mesele arabuluculuk mesele

si değil,mesele Irak'ta demokrasin~ yer
leşmesi meselesidir. Demokrasiye inancı 

olamayan rejiınlerde, ne vasıta dostun 
problemini çözebilir, ne de dost vasıtanın 
sorununu çözebilir. Vasıtanın ilacı da 
demokrasiyse eğer, ancak Irak'ta çok partili 
demokratik parlamenter bir rejim iş 

başına gelirse sorun çözüliir. O zaman 
vasıtaya da gerek kalmaz problem de ken
diliğinden çözülmüş olur. 

- PKK ile ilişkileriniz ne düzeydedir? 
- PKK ile ilişkiye gelince, PKK'nin 

Kürdistan Bölge Hükümeti'yle bir 
anlaşması sözkonusu, PKK bu konudaki 
sorumluluğunu yerine getirirse, Bölge 
Hükümeti'nin· kanuniarına riayet ederse hiç 
bir sorunçıkrnaz. Yok eğer Kürdistan 
B~l~esi'nin içişlerine el ~aya kalkışırsa, 
sozkonusu anlaşmayı onemsemezse ve 
Bölge Hükümeti'nin almış olduğu kararlara 
saygı göstermezse şüphesiz bunu kabul 
etmeyiz. 

- Neden PKK'yi kongrenize davet 
etmediniz? 

- Sorudan kasıt · PKK'nin kongreye 
katılmayışı mı? 

- Evet neden? 
-Geçmişte kendilerine çok yardım 

ettik, buna karşılık onlar ·. Kürdistan 
Bölgesine karşı çok olumsuz tutumlar 
takındılar, Parlamentoya ve Kürdistanİ par
tilere karşı da çok olumsuz tavırlan oldu. 
Her şeyden .. önce politikalarında net 
olmalıdırlar. Ozellikle de, bir nevi dik
tatörlüğe yöneliş olan eski politikalarında 
yani kendi dışındaki parti ve örgütlere 
karşı olumsuz tutumlarından vaz-
geçmedikleri, demokrasiye ve 
çokpartililiğe inandıklarını açık ve net 
birşekildedile getirmedikleri sürece onlarla 
ilişkilerimizin düzelınesi zor. Eğer değişme 
yönünde pratik adımlarını görürsek neden 
olmasın. 

Biliyoruz Kürdistan Bölge 
Hükümeti demokratik bir işleyişe sahip ve 
Kürdistan'da bir özgürlükortamı da var. 
Ama iki ay önce yayına başlayan W elat (*) 
gazetesi kapatıldı, ou durum basın 

özgürlüğü ile çelişmiyor mu? Size karşı bir 
şey yaZmış olabilirler mi? 

- Doğrudur basın özgür olmalıdır, 

ama çıkan gazetelerin ilgili makamlardan 
izin alınası gerektiği yönünde Parlamento 
kararı var. Tabii, sansür falan sözkonusu 
değildir, ama bu da, her isteyenin herhangi 
bir matbaaya para verip gazete . çıkaracağı 
anlamına gelmez. Her ne kadar konu 
hükümeti ilgilendiriyorsa da, bildiğim 

kadarıyla Welat gazetesi yasal bir şekilde 
çıkmamış, izin almamış. Mesele bundan 
ibaret olsa gerek, Welat gazetesi olsun bir 
başka gazete olsun, yasal prosüdüre uygun 
olarak çıkmalan gerekir. Ancak bu şekilde 
mümkün olabilir, aksi taktirde gizli veya 
hileyle, burda değil demokratik hiç bir 
ülkede sanınam kanun olmasın ya da 
demokrasinin bir sınırı, çerçevesi olmasın. 

- Petrol üretimi konusunda Frılısa ya 
da baka bir ülkeyle görüşmeniz oldu mu? 

- Görüşmelerde mesele gündeme gel
di ancak şimdiye kadar ciddi bir sonuç, bir 
cevap alınış değiliz. 
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Encama Panela OEP'e ya Mersine: 

''-Di · pirsa Kurdi de 
Çare·serkirina demokratik" 
MERSİN (Medya Guneşi)- Di çarçoweya 
"Kampanyaya Aştiye" ya DEP'e de, ·di 
21'e Tebaxa 1993'an de li Mersinedi sa
lona "Vakif Teras"e de ji ali DEP'a de 
Mersinedebi nave "Aşti fı Birati" pane
!ek çebfı. Sekretere Gişti ye DEP'e 
Ihrahim Aksoy, Seroke IHD'e Akin Bir
dal. lekoliner-niviskar Hikmet Ozdemir fı 
Berpirsiyare Gişti ye Rojnameya me 
Osman Aytar wek panelist beşdan panela 
DEP' e bfın. Panel ji ali endame M eelisa 
Parti ya DEP'e Fehmi Demir hat 
idarekirin. Panelistan di axaftinen xwe da 
di derheqe şer, aşti, çareserkirina pirsa fı 
Kurdi demokrasiye de bir fı baweriyen 
xwe gotin: bersiven pirsan dan. 

Axaftina vekirina panele, seroke 
DEP'a Mersine Musa Kullu kir. Kullu di 
axaftina xwe da bi kurtiyi li ser kampa
nyaya aştiye sekini fı divetiya aştiye ani 
.• 1 
zıman. 

İbrahim Aksoy di axaftina xwe da. 

fı got: "Ev tiştan weha carek din nişan 
didin ku, ji bo mixalefeteke fıreh gellek 
imkan hene. Rastiya Kurdan ne weke. 
ku li Anqere te şlrovekirin e." 

Aytar, di nav sinoren TC'~ de 
rewşa Kurd fı Kurdistane şlrovekir fı 
got: "Di nav sinoren dewleta TC'e de 
du pirsen Kurdl hene. Yek pirsa Kur
distane ye, ya din ji pirsa Kurden ku li 
Tirkiye dijin e. Çareserkirina pirsa 
yekemin di ri ya mafe çareofisiye de 
derhas dibe, ya duwemin ji giredayi de
mokratizebfıyina Tirkiye ye. Ji bo ve 
yeke, di ve pirsa Kurden ku li ser axa 
Tirkiye dijin nebe wesileye tehdid fı 
çavtirsandinan. Dive baş be zanin ku 
berpirsiyare ji Kurdistanekoçkirin fı li 

-Tirkiye bicihbfına Kurdan zor fı zilma, 
TC'eye." 

Akin Birdal, di axaftina xwe da 
hejmar.ı kuştiyan te de, hi n encamen 
şere qireji ani ziman. behsa hin biryaren 

behsa kampanyaya aştiye kir fı li ser hin . kongra dawin a İHD'e kir fı weha got: " 
· bfıyeran sekini. Aksoy weha ·got: "li Al- ji sedi 36'e enflasyone ji bilyeren 
manyaye bfıyeren ku.di pey kuştina miro-. herema Kurdan te. ji sedl 52'ye 'hezen 
veki şoreşger !latin hote,ji bo qaıdeyen ewlekari' yenTirkiye li hererne c'ih 
demokrasiye misaleri balkeş in Li wir ji bfıne. Di dema seroke nfi ye Amerikaye 
bo ku polisan miröveki kuştin, wezirek fı Clinton de, ji sedi 35'e f~tina çekan 
hin berpirsiyaran istifa kirin. Li Tirkiye Tirkiye kirriye." Birdal, di axaftina xwe 
gund fı bajar xera di bin, kes istifa nake. da daxwazen rojane ji rez kir fı got: 
Ez wexta ku parlamenter bfim, min ji "Dive aligiren şer dev ji şer herdin fı bi 
polisan kotek xwar. Le tu dawa nebat ve- riya siyasi pirsan çareser bikin. Heta ku 
kirin. Le ji bo kotekXwarina parlamente- pirs çareser di bin ji di ve aligiren şer 
reki RP'e, mudur ji wezifeye girtin." ilitirama Peyırtana Cenewreyebikin." 
Aksoy li ser maliyetaşere qireji ji sekini Hikmet Ozdemir, bi peyva "ez 
fı got: "Ancax gel dikare re li ber şer bigi- biraye Kurdan irr.ı fı bi bi ve gellek . 
re." ·kefxweş im" des bi axaftina xwe kir .. 

Osman Aytar di axaftina xwe da, . Ozdemir, rexne li DEP'e girt fı got: 
peşi behsa ehemiyeta kampanyaya DEP' e · "Di ve DEP, li hemher hemfi çewtiyan 
kir, pişt re bi kurtayili ser pevajoya derkeve. Ne tene çewtiyen dewlete 
şerrawestandina yekali fı hewldanen di benin. Baş te zanin ku çewtiyen PKK'e 
pey wooe sekiıli fi got: "Dewleta Tirk di ji benin. W ek misal bfıyera gunde Er-
wc deme de dev ji şer berneda fi şere zincane, Başbaglare. Di ve ev bihata 
qireji bi tundi domand. Bi nave 'effi'ye xa- rexnekirin. pirsen din ji benin." üzde~ 
yinti fı teslimbfıyine da ber şoreşger fi we- mir, cinarbfına Tirkiye fı Kurdistane ji 

· latperweran. Dewlete di meşandina bo rizgariye wek asteng nişan da fı got: . 
· politikayen ku va 70 sal e ji xwin fı "Li Tirkiye weki Qibrise du civat tune 
besiran betir tiştek neaniye, israr kir fı ne, yek civa ta ,ku bi hevdu kelandi 
dike. Ev politikayen hovane, ziraredidin heye. Li Tirkiye gellek Kurd benin, 
gele Tirk ji. Problem en siyasi, ekonomik Pirsa Kurdan di ve di nav statfıkoya heyi 
fı civaki mj bi roj zooe dibin." Aytar,di de çareser bibe. Ez na,xwazim Tirkiye 
gel amadekirina şerten ku gele Kurd bika- perçe bibe ... PKK tevgereke Tirkiye ye, 

. ribe peşeroja xwe bi iradeya xwe ya azad aligiriya Apo ya Galatasara ye ji nişane 
tayin bike, behsa daxwazen rojane kir fı ve tişti ye. Le ev ne bes e. Di ve Apo ji 
ev rez kirin. Aytar, platformen ku li Hek-- Beşiktaşe, ji Fenerbahçeye fı hwd. ji 
karl fı Batmane; ji bo bi riya siyasi hez bike." 
çareserkirina pirsa Kurdi fi bicihkirina de- Nezi 200-300'kes beşdari panele 
mokrasiye, berna hema bi beşdariya bfin, bi aiaqeyeke baş temaşeye panele 
hemfı partiyan Gi DEP'e heta SHP, kirin fı bi niviski gellek pirs ji 
ANAP fi DYP'e) ve hatin çekirio misal da panelistan pirsin. · 

• 
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SALVEGERA SEDEMiN~ 
. Isa! salvegera sedemin a bfiyina 

mire giranbuha ye Sed sal bere, di roja 
26. 4. 1893'an de Mire heja li Stenbole 
hat dine. Di roja 15. 7. 1951 an de Mire 
hejaji nav me koç kir. Mire giranbuha 58 
sal jiya, le bele wl gelek tişt di nav van · 
58 salan de kir; dema xwe vala derhas 
nekir, di riya xwe de şaş nebfi fi ji doza 
xwe bi paş ve nema. Di jiyana xwe ya 
kurt de bi xebata xwe ya zanisti fi ziman
zani, bi tekoşma· xwe- ya welatperweri 
nave xwe kola fi bi tipen zerm di diroka 
Kurdistane de nivisi. Di ronailldariya Ci
vata Kurdi de role wl fi ciye naye muna-
qeşekirin. . 

Gelo ez ji ki behs dikim? Ma ev ji 
pirs e! Beguman ez ji Celadet Al113edir
xan qal dikim. Ez ji mire miran, ji 
himdare alfabeya Kurdi ya Iatini, ji 
neviye Bedirxan Paşa, ji kure Emin Ali 
Bedirxan; ji mire xwe qal dikim. VI nave 
mezin, ve rfuneta giran fi ve malbata welt-' 
peiwer a bi nav fi deng, di ~ejiy.e min de 
maneyek wusa ji peyven "mir" fi 
"miritiye" re çekiriye ku ez herdem van 
peyvan bi giramgiri bi bir tmiın. Dema ku 
qala miritiye dibe_ malhata Bedirxaniyan, 
gava ku qala mir dibe Celadet Ali Bedir
xan dikeve bira min. 

Celadet All Bedirxan bi qasi ku 
şexsiyetek ilmi y.e, en bindik ewqas ji 
sexsiyetek siyaSı ye. Le bele di jiyana 
siyasi fi zanisti de.kirinen wi yerr ilmi 
pirre caran li peş ten. Em dikarin bibejen 
beriya ku ew bi girani dest bi xebaten 
xwe yen zanisti fi zirnanzam bike,di qada 
siyasi de dixebite le pişti ku ew di ware 
zirnanzam de gaven dirolô 
diav~Je,nasnameya wi ya zanisti bi away
ekl zelaltir derdikeve peşHer çiqas ew di 
bejmara yekemin a haware de direje de 
Hawar ji siyasete dur be ji, ew tu car ni
kare ji siyasete dfir bikeve; lewrıi ev . 
gotinen wl fi xebaten wi yen zimanzani bi 
xwe Jİ petçek ji xebata siyasi ne; bi ar
mancek siyasi ve giredayi ne. 

Celadet Ali Bedirxan pişti tek-çiine 
serhildanen Sex .. Seid fi Agri,rastiyeke 
baş dit.Ev rast! ji ev bu: Siyaseten hövane 

. yen dewleten dagirker,tevgera rizgariya 
Kurdistane di ware leşkeri ·de bi 
paŞxistibfi fi heta em dikarin bibejen ku ji 
bo demeke tek biribfi.Pişti ve merheleye 
li Kurdistane siyaseten aslmilekirin fi 
benasname h~ştina gele Kurd diketin 
jiyane.Dijminan Ii çaraliyen Kurdistane bi 
awayekl beperwa dest-bi berevajikirin fi 
ji ho le rakirina rasfi fi .öıroka netewa Kurd 
kiribfin. Diroka bi hezaran salan a geleki 
bi yek derbekl dihat lııkarkirin.Ziınane 
Kurdi Ii ber qirkirine bfi.Qirkirina ziınane 
Kurd1 fi bi vi awayi behiş fi be besta 
diroki heştina netewa Kurd,ıirıt\ancek bin
gelım a hezen da girker bu. Ev hezen 
devbixwin di van kirinen xwe de li paş 
neman.Tişre heribi eş fibi jan ew bu ku 
dirok fi rastiya neteweke bi metoden 
"ilmi" fi bi "annancen mirovi" dihat bere
vajlk:irin 

Talilke (xeter) pirr mezin fi li deve 
deri bu. Hezek Kurdan a bi . rekxihsti ya 
ku wan ji ve hovitiye bipareze fi Ii rastiya . 
xwe xwedi derkeve nemabfi.Bebextiya 
dijmin fi di serhildanan de ji tekçfina 

. leşkeri fi siyasi, bare netewa Kurd a bin-

. dest girantir kiribu. Bi.tekçuna serhilda-
. nan re xebata rexistim ya Kurdan ji 

derren gelek mezin xwaribfi. Peşeng fi 
reberen xebata siyasi an hatibfin 'girtin fi 
di dardekinn fi an ji hilma xwe li derva si
tandibfin. Di rewşeke weha de nemaze li 
welat mercen dümandina xebata siyasi fi 
leşkeri nemabfi. . 

Cdadet Ali Bedirxan bi hernil 
awayi hay ji ve xetere hebu.Dijmine ku 
Kurdan bi dek fi dolaban xapandibfin.fi di 
roja xwe ya nebaş de ji hez fi hebfina wan 
istifade kiribfin, iro dixwestin w.an bi saxi 
bixin gore.Pişti hovitl fi · qirkirinen 
mezin,dor hatibfi ser bi saxi veşartina 
Kurdan. Ev xusfisiyeten ku Kurdan diki-

rin Kurd fi hebfina v.van diparstin,Ii gor 
merheleya duwemm a siyaseta dij
min,diviyabfi ji hole bihatana rakirin~ Ji ve 
merheleye bi. şun de bedefa bingehm 
zimane Kurdi bu. Heke Kurdan dev ji · 
zimane xwe berdana, dijiyana rojane fi xe
bata entell!ktueli de ziınane Kurdi nehata 

. bikararim, kare dijmin gelek hesan dibfi. 
Lewra derbxwarina ziınane Kurdi, derb
xwarin fi belavbfina netc;:wa Kuröı bu. 
Zirnan merce heri bingehm. e hebfin fi 
yekitiya netewi ye. Hebfina netewi bi 
ziınane netewi re bi ınıina ye. Beguman 
dijmin ve rastiye diz~ibfi fi ji bo ku ve re~ 
alite hilweşme, pfiç bike çi ji dest bihata 
texsir nedikir. Di demeke kurt de, gir&layi 
ve yeke li her çar·perçeyen Kurdistane siy
aseten qirkirina zimane Kurdi hatin emi
landin fi meşandin. 

Dinya tari bfibfi fi ewren reş li ser 
Kurdistane digeriyan.Toz fi dfunan,xayinti 
u· bebexti ketibfin nav hev. Di ve roja 
·xerab a netewa Kurd de, ji dur ve sirerkek 
biriqi fi şewqa xwe da Kurdis
tane.Hawarek li hawara Kurdistane hatibfi; 
sall932, ji mehan Gulan bu. Nave haware 
Hawar bfi.Ew sewta Kurdistane, denge 
Celadet All Bedirxan,qerm fi ha w ara dayik 
·U bavan, heviya rizgari fi jiya11e bfi.Hawar 
zfi hatibfi hawara Kurdan; bfibfi tirej,bfibu 

· roj fi şewqa xwe dabfi Kurdistane 
Celadet Ali Bedirxan di bejmara 27 

an a Hav.vare de, bi nasnave xwediye 
Haware, diderheqe çapkirina Haware fi al
fabeya Kurdi de ewha dibeje : "15 Gulan 
1~3!. Di ve tarixe de gazi fi hawara Kur
dan ji dil fi deve wan ketine nav xez fi 
xeziken çend rfipelan fi kovarek 'Kurdi 
anme pe. Ji Kurdan re Hawar, Hawareke 
nu,Hawara zanin u danzanine za". 

"Ev roj di jiyanıi Kurdmancan a 
civaki u edebi de rojeke tarixi ye. Di ve 
roje de Kurdmanc bfin xwediye alfabeke 
bi ser xwe, alfabeke Kurdi fi ji nlre alfa
beyen mileten din, mileten biyani xilas 
bfine."Ev alfabe alek e, ala bi.serxwebfina 
heyina me-a edebi ye". 

Celadet All Bedirxan, di eyru ni vise 
de, di derheqe terbfin, xwendin u nivisma· _ 

1 ziınane Kurdi de ewha ditıeje : "Pezn fi 
şabaş fi hezar piroı: ji w an re ku hin1 xwen
din fi nivisandina ziınane xwe bfine fi bi vi 
awayi mifta heyina xwe xistine ben'Ka xwe 
fi ji bin bandilra Iliileten biyani bi der keti
ne. Heyf u xebinet fi hezar mixabin ji, ne
maze ji w an re ku bi zimanen din dizanin 
bixwmin,binivisin fi ellfbeya xwe he ji nas 

akin " n . 
.. Pişti şere ·cihan e ye duwemin, rewşa 

Celadet Ali Bedirxan a aborl nebaş bfibfi. 
Vi mirove ku jiyana xwe di riya gel fi 
welate xwe de feda i kiribfi, mecbur mabfi 
ku di rojen xwe yen mayi de, hineki ji ji 
bo debarJl mala xwe bixebite. Bi ve ar
mance eeladet Ali Bedirxan, bi nivi zeviy
ek hevale xwe !~are kir fi li ser ve zeviye ji 
bo derxistina ave, bireke kola. Di ve bira 
ku Celadet Bedirxan nave we " Bira 
Qedere" danibfi de av demeket Di 15' e 
Tinneha 1951'an de, Celaôet All Bedirxan 

. di ve bira reoxir de qezayeki derhas kir fi 
ç\i ralunete.Bira Qedere ya ku Celadet All 
Bedirxan bi heviya nan fi debara xwe kola, 
gel ek mixabin je re bu gor. 

Vi mirove giranbiha fi nefsbiçilke 
bixlret, v11 welatperwere mezin,di gel ku 
der fi dorek wi ya fireh fi dewleıiıend ji 
hebfi, wi alikariya tu kesi qebfil nekir. Çi 
heyf e ku ew di dema xwe ya heri baş de, 
tam di wexta ku ewe di. xebaren xwe yen 
zanisti U ziınanzani de bigihlje encamen 
gi.rirtg, di riya nan de bi qezayeki çfi. 

Di salvegera sedemin a huyina xwe 
de· fi herdem ji ew dile me de ye, dtbira 
me de ye u di hişe me de ye. Gele Kurd ji 
wi re deyndar e. E w wekl siterkek geş her
dem dibiriqe fi asoyen Kurdistane roni 
dike. Em ve nivisa kuri bi van gotinen wi 
yen filozofi ternam bikin: 

"Hm bibin, 1ıln bibin, IUn bibin 
llin bikin,hln bikin, lUn bikin." 
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Kürdistan'da yapılan cenaze törenleri,günün siyasi 
havasını yansıtması bakımından önemlidir. Vedat 
Aydın'ın cenazesiyle Diyarbakır'da yüzbinler aya~a 
kalktı; Kürdistan'da kitlesel uyanış süreci doruğa 
ulaştı. Ulusal direnişin doru~a çıktı~ı bu cenaze 
sonrasınçla, devlet, bütün hukuk kurallarını hiçe saya
rak Kürt .halkına karşı topyekün bir savaş başlattı. 
~ehmet Sıncar'ın öldürülmesi ve cenazesinin gasp edi
hp arkasından yas evinin bombalanması, devletin, Kürt 
h~lkına. y?nelik uyguladı&ı ,. vahşetin doruğa çıktı~ını 
goster~ı.Sıncar ve qzdemır ın cenazesine yapılanlar, 
devletın artık gelışen Kürt ulusal mücadelesini 
bastu;mak için barbarca yöntemlere başvurmaktan geri 
kalrnayaca~ını gösteriyor. Mardin Milletvekili Mehmet 
Ş.incar, DEP Batman Yönetini Kurulu üyesi Metin 
Ozdemir'in kalleşçe öldürülmesi ve Batman Milletvekili 
Niz~mettin .To~uç'~n raralanması olayı ve sonrası 
tepkı ve gelişmelerı tarıh sırasına göre ·aşa~ıda sunuyo
ruz. 

Cinayet Gasp Bombala11 

1 
DEP Mardin Milletyekili 
Mehmet S~ncar ile DEP 
Batman Yönetim Kurulu 
ÜyesiMetin Özdemir, Bat

man'ın en işlek caddesi olan Ban
kalar Caddesi'nde uğradıklan si
lahlı saldırı sonucu öldüler. 
Saldırganların iki kişi olduğu ve 
uzun namlulu silahlar ku
landığıbelirtildi. 

Saldırıda, Batman Milletvekili 
Nizarnettin Toğuç ve 3 kişi ağır 
yaralandı. 

Saldırı ' sırasında hiçbir 
güvenlik görevlisine rast
lanılmaması ve saldırıdan hemen 
1 O dakika sonra dev I et güçleri 
tarafından sokağa çıkma 
yasağının ilan edilmesi, 
saldırganları korumaya yönelikti. 

Batman SSK Hastanesi mor
gundan Metin Özdemir'in cenazesi 
polisler tarafından gaspedilerek, • 
ailesini~ dışında hiç kimsenin can
zeye katılmasına müsaade edilme
di. Özdemir'in cenazesi polis 
t~afından gecenin yarısında 
gömüldü. · 

• 

Mehmet Sincar'ın cenaze
si DEP'ın kiraladığı uçakla 
Ankara'ya g~tirildi. Naaşı 
Haccetepe Vniversitesi . 

. morguna konuldu. 
IHD Yönetim.Kurulu Diyar

bakır'da toplandı. IHD Başkanı 
Akın Birdal yaptığı basın top
lantısında devletin milletvekilille
rini bile koruyamaz duruma 
geldiğini !?.elirterek şunllan 
söyledi: "Uyeleri öldüıülen, 
saldırılara uğrayan TBMM 
üyelerenin yaşarnlarını korumakla 
karşı karşıyadır. Yargı organlan 
hukukun üstünlüğü sallamakla 
karşı karşıyadır. Basın barışın 

yerleşmesi için . uyarıcı ve . 
aydınlarıcı rolünü yerine getirmek
le karşı karşıyadır.Siyasi toplum 
örgütleri şimdi barışı savunmakla 
karşı karşıyadır. Her gecikilen gün 
ve saat, toplumca sürüklenmekte 
olduğumuz bir iç savaşın 
önlenmesini dahada 
güçleştirecektir.Biz barış ve insan 
hakl~nı savunmakla yükümlü 
olan Insan Hakları Derneği olarak 

bir kez daha yendiyoruz. _ 
Yaşanmakta olan sorunun adil, 
demokratik ve barışçı 
çözümünden başka yol yoktur. 
Bunun ilk adımı da ateşkes· ola
caktır. Bütün dünyada Banş · 
Gününün kutlandığı bir ortamda 
milletvekillerinin saldırıya 
uğraması ve bir milletvekilinin 

. öldürülmesi demokrasiye, banş 
ve kardeşliğe indirilmiş ağır bir -
d arbedir. 

Şu anda sınırlarımızdaki 
gerginliği bahane ederek, gerek 
sınır ötesi gerelçse içerde savaşa 
ve savaş· kışkırtıcılarına karşı 
toplumca dikkatli olunmalıdır" 
dedi. 

Kürdistan~Birleşik Halk 
·Partisi YEKBUN yayınladığı 
bülten ile DEP : lilere yapılan 
saldırıyı kınadı. 

DİSK Yönetim Kurulu 

çözümü kitlelerekabullendimıe
nin, onları demokrasiden ve de
mokratik yöntemlerden uzak
laştırmanın, sindirmenin 
aracıdır." 

• 

DE~'in ~azırladığı cena
ze torenı programına 
göre, Mehmet Sincar'ıh 
naaşı, DEP Genel Mer
kezi önünde katafalka 

konulacaktı. Ancak hastaneye 
giden DEP heyetine, Sincar'ın 
naaşı verilmedi. DEP Genel 
Başkanı Yaşar Kaya, cenaze 
törenine ve camiye yapılması 
programlanan koıtej 
yüıüyüşüne izin verilenekadar 
naaşı Hacetepe Üniversitesi 
Hastanesi morgundan almaya
caklarını söyledi. Naaşın 
alınmamasına rağmen M. Sin-

. car'ın resminin üzerine konul
duğu katafalt önünde DEP 
yöneticileri bir süre dönüşümlü 
olarak . saygı duruşunda bulunur
ken halktanda grublar halinde 
insanlar ziyaret etti. 

İs tan 

1 i]ijii'i~~~::=-~7~1 bul, lll İzmir, Di-
yarbakır, 

Mersin, 
Adana 
gibi iller
den cena
ze 
törenine 
katılmak 
için gelen 
binlerce 
ınsan 

devlet 
=..:=---...!!:::.~ güçleri 

tarafın d 
an olay_
larla il
gili 
yapılan 
basın 
açıklam 
s ında, 
DEP 
Mardin 
Mill e tv 
ekili 
Sincar'ın 

ve Bat-. 
Sincar'ın cenazesi böyle gaspedildL tarafında 

n engel-

man ppP il yönetim kurulu 
üyesi Ozdemir'in 
öldürülmeleıini protesto ederek; 
sadece Batman'da 197 kişinin 
öldürüldüğünü ve bunların . 
54'ünün HEP-DEP üyesi ve 
yöneticileri olduğu belirterek 
şunlan vurgulad~ "İşlenen cine
yetierin "faili meçhul" kalması, 
öldüımelerin milletvekilierine 
değin ulaşmasına yol açmış, ka
tilleri yüreklendirmiş, demokra
si ve insan hakları düşmaniarına 
prim vermiştir. B u saldırılar 
şiddete ve baskıya dayalı 

Iendi ve yüzlerce kişi gözlem 
altına alındı. 

İstanbul DEP ilçe örgütleri 
önünde toplanan 68 otobüs polis 
tarafından karakollara · 
çekilirken, ilçe binalarda bulu
nanlar ise sabaha kadar abluka 
altına alındı.İki gün gözaltına 
alınanların çoğu bırakılırken 23 
kişi Terörle Mücadale Şubesine 
götürüldü 

Bu arada İzmir'den Anka
ra'ya gitmeye hazırlanan 15 
otobüslük konvoy polisler 
tarafından "araçların trafik mua-

yeriesi 
yapılmadığı 
gerekçesiyle en-
gellendi. · 

Öte yandan 
Rizbullah 
yaptığı 
açıklamada eyle
mi üstlenmedi. 

NizamettinToğuç Başbakan 
. Yardımcısı 
Inönü'nün olaya ilişkin yaptığı 
açıklamada ise, esas soıunun 
DEP'ın politikalanndan kaynak
ladığını belirtti. 

DEP Genel Merkezi · 

1 önünde toplanan kitle
ye polis saldırdı. Ara
larında DEP Van Mil- . 
letvekili N aif Güneşi'n 

de bulunduğu çok sayıda kişi 
polisler tanifında feci şekilde 
dövüldü. 2000 kişinin top
landığı Genel Merkezin önünde 
kitleye saldıran polis, lOO'den ' 
fazla kişiyi gözaltına ıildı. 

Ankara Valisi Erdoğan 
Şahinoğlu, DEP'lilerin cenazeyi 
almamaları halinde 
kaçıracaklannı söyledi. Bu 

· durum üzerine toplanan DEP 
_Parti Meclisi kararlarından 
dönmeyeceklerini belirterek, 
"Biz devletin dayatmalarma alet 
olmayız; eski kararımızı 
değiştirmemiz mümkün 
değil"dir denildi. 

Viranşehir ve İzmir'in 
Kadıfekale semtinde kepenkler· 
kapatıldı.Esnafın, Batman'da 
DEP heyetine karşı hunharca 
düzenlenen saldırıyı ve devletin 
canilerin üzerine gideceği 
yerde, öldürülen Milletvekilinin 
cenaze törenini egellernesi tutu
munu protesto etmek amacıyla 
kepenkleri kapatıldığı bildirildi. 

1 
Devlet güçleri,sabah 
~rkenden Hacettepe 
U niversitesi morgun
dan aldığı cenaze-

. yi,resmi ve sivil polisler 
eşliğinde saat ll'de uçakla Diy
arbakır'a , buradanda saat 15'te 
polis helikopteri ile Kızıltepe'ye 
kaçırdığı cenazeyi Kızıltepe 
Şehitlik Mezarına 
gömdü.Sincar'ın ailesinin kabul 
etmediği cenaze, özel timler 
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eşliğinde polisler ve gazeteciler ta
rafından gömüldü. 

Mehmet Sincar'ın cenazesinin 

lll 
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birşeyleıi saklamağa yönelikti. 

Siıt'in Kurtalan ilçesine 
bağlı Cımzerka ve çevre 
köyleıinde toplanan Batman'a 
doğıu yürüyüşe geçen kitleye 
polis saldırdı ; yüzlerce kişi 

gözaltına alındı. 

1 
Taziye için gelen halk 

polis tarafında engellen
di. 18 kişi gözaltına 
alındı . 

1 M. Sincar için TBMM 
Genel Kurulu'nda 
yapılan saygı duruşu 

protesto edildi. Saygı 
duıuşu başlarken DYP Millet
vekilleıi salonu terkettiler. 
Başbakan Tansu Çiller ile 
ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz saygı duruşunun bitme
sini beklediler. Saygı duruşu . 

sırasında salonda DEP ve ·bir 

Yas evine bombalı ve kısım SHP'li ve DYP 'li Milet-
silahlı saldın vekili bulunuyordu. Saygı 

yapıldı. Gece 23.45 duıuŞunun bitiminden sonra 

=-=-=--=--=----------, Tansu Çiller ve 
Mesut Yılmaz salo-
na girdiler. 

DEP 

1 üzerindeki 
devlet 
baskısına 
Genel 

Başkan: Yaşar_ 

Kaya'nın Ankara 
DGM tutuklanması 
eklendi. 

Kaya'nın tutuk-

Barbariar öldürdü; Kürt ha:lkı kalbine gömdü 
lanmasına gerekçe olarak 
geçen Ağustos ayında 

yapılan KOP Kongresi'nd.eki 
konuşma gösterildi. DEP Genel 
Başkan yardımcısı Mehmet 
Bozlak yaptığı açıklamada, 
"Genel Başkan'ımız Yaşar Kaya 
geçmiş tarihlerde Parti 
çalışmaları nedeniyle yaptığı 
konuşmalarda suç işlediği 
gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu 
ve benzeıi nedenlerle karann si
yasi olduğunu söylüyoruz. 
Haks~z bir karardır" diyerek, 
karara itiraz edeceklerini belirtti. 

kaçınlarak gömülmesinin ardından 
T.C. Başb~anı Tansu Çiller 
yaptığı açıklamada cnaze kaçırma 
olayını savunarak şöyle 
dedi;"Ancak Sincar'ın cenazesinin 
Türk bayrağına sarılmak istenme
mesi ve cenaze töreninin 
TBMM'de yapılmak istenmemesi 
şeklindeki DEP görüşünü ,kamu 
vicdanı ve halk benimsememiştir 
ve cenaze Kızıltepe 'de toprağa ve
rilmiştir" . 

Pal)zerler ve zırhlı araçlarla 
Kızıltepe'nin giİiş-çıkışını kapatan 
devlet güçleri,taziye için komşu il 
ve ilçelerden gelen halkı ilçeye 
sokmadı.O.layları protesto etmek 
için kepenk kapatan Kızıltepe 
esnafının dükkarıları, özel tim 
tarafından . tahrip edildi . 

Bağımsız Kürt Kadın 
Grubu ,Diyarbakır'da yayınladığı 

bildiride; Sincar ve Özdemir'i 
öldürenleri lanetleyerek ,Kürt 
kadınlarını duyarlı olmaya 
çağırdı. 

sıralarında,içerisinde Leyla 
Zana'nın da bulunduğu taziye 
evinde Rojbin adlı iki yaşındaki 
1 çocuk ve 4 kadın yaralandı. 

Tüm Kızıltepe'nin devlet 
güçlerince panzerler eşliğinde 
çembere alındığı bir sırada böyle 
bir saldırının olması ve 
saldından sonra ortada kalan 
bomba ve mermi parçalarının po
lislerce toplatılıp milletvekille
rinden saklanılriıası- devletin 
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DEGiSMEYEN RESMi iDEOLOJi -
DEGiSMEYEN DEMiREL -

Rojen Said Cindi ' 
ıs A~uştos ı 993 tarihli Milliyet gazete
sinin 13. sayfasında "Federasyon 
Sevr'dir" başlı~ı ile TC Cumhurbaşkanı 
S. Demirel ile yapılan bir söyleşi 
yayınlaJldı. 

Demirel'e göre Kürt Ulusal Hak
larının "herhangi bir biçimde devletçe 
resmi kabulü .. Sevr'dir. Sevr de ba~ımsız 
Kürt devletidir. Bu görüş ve düşünce 
aynı zamanda devletin de re-smi iı:Ieoloji
sidir. Yılların değiştiremediği kafasıyla 
Demirel "Kürt sorunu yoktur Terör so
runu vardır" demekte. O terör olarak ni
teledi~i K UKM'nin silahlı mücadele 
şeklinin ancak ve -ancak silahla 
çözüleceği kanısındadır. Devletin en· te
pesinin bu düşüncesi devletin 
düşüncesidir. Silahlı mücadeleyi kanla 
bastırmak isteyenler KUKM'nin di~er 
bütün formlarını (biçimlerini). da zorla 
bastırmak alışkanlığına sahiptirler. 
Sanki Kürd'e barışçı, demokratik yollar 
açıktı da. Kürtl$!r bu yolu kullanmadılar. 
Sanki cenaze törenlerine kurşun 
sıkanlar, Kürt . yazarlarını cezaevine 
tıkayanlar, yetmezse tamamen sustur
mak için Kontrgerilla cinayetleri ile 
öldürenler, Kürdün varlığını inkar eden
ler kendileri de~ilmiş gibi. Yine biz bili
yoruz ki KUKM' yi silahlı mücadele 
rnocıasm ıırlıv.n <hbi1 hı b9ocı. irıkacı. 
im hacı politikasının ta kendisidir. 

c Devlet yöneticilerinin asıl korktuk-· 
ları, günde l0-20 askerin öldürülmesi 
değildir.Asıl korktukları Kürt halkının 
yükselen Ulusal bilinci ve Ulusal eylem
liğidir. Çünkü . bütün yetenekleri ve 
alışkanlıkları "zor" üZerine, şiddet 
üzerinedir. Şimdiki bütün plan ve proje
leri buna yöneliktir. Bü,ü!l barış 
çağrılarini-barışçıl yöntemlerini reddet
mişlerdir. Demokratikleşmeyi Kürt si
lahlı mücadelesi ile ililşkilendirip "Hele 
önce 'silahlar sussun" diyenler.silahlar 
sustu~unda bu kez "Gelsinler teslim ol
sunlar", • "dagda silahli adamlar 
dolaşırken- olmaz" demagojisine 
sığınmışl,ardır. Kürt devrimcilerine, Kürt 
Ulusal güçlerine onursuz bir teslimiyet 
dayatılmıştır. 

Öncesinde de Kürdistan'da haki
rniyetle "zor" egemenlerin hep en temel 
aracı olmuştur. Ve dillma Kürdistan' da 
karşı mücadele Kürd'ün kaderi olmuştur. 
Zor politikasının uygulanmasında Kuyu
cu Murat Paşa· ismi .ile Kürt halkına 
gözdağı vermeleri boşunadır. Egemenler 
ne kadar inkar ederlerse etsinler. t:ıemen 
her dönemde genel politikanın uygulan
masına uygun birer Kuyucu Mustafa 
Paşaları olmuştur. Kulp'taki astsubayın, 
Sason'daki binbaşının; . Narşin ve 
Cever'deki (Yüksekova) kaymakamın, 
Şırnak'taki Mete Sayar'ların, Kuyucu 
Murat Paşa'dan zaman ve teknik olanak
Iarını kuiıanmasından başka ne farkları 
vardır. Dün Kuyucu Murat Paşa 
öldürdüklerini kuyuya atıyordu. bugün 
öldürülen insanlarımız açılan çukurlara 
dolduruluvorlar. Dün atların arkasına 
bağlayıp sürüklüyorlardı bugün panzer
lerio arkasına bağlayıp sürüklüyorlar ya 
da helikopter veya uçaklardan insan-

. larımızı aşağıya atıyorlar. Zamanla 
değişen gelişen teknolojik gelişmeler so
nucu üretilen araçlar vahşetin Kürt Halkı 
üzerinde daha da katınerleştirilmesi için 
kullanılıyor. Uluslararası anlaşmalarla 
kullanılması vasaklanan silahlar bu kirli 
savaŞta Kürt halkına ve öncülerine karşı 
kullanılıyor. 

Ateşkes döneminde hep susan ve 

iki teranenin dışında hiç bir şey 
konuşamayan konuşacak bir şey bula
mayan Demireller şimdi bu işi nasıl bi
tireceklerini teferuatlarıyla hiç bir giz
liliğe gerek duyulmadan basın aracılığı 

-'ile Kürt, Türk ve dünya halklatma an
latarak şimdiye kadar gizledikleri 
gerçek yüzlerini ortaya seriyorlar. "As
keri çözüm, sivil çözüm diye tartışma 
yok. Güvenlik toplantılarında yetkilile
re 'neye ihtiyacınız varsa söyleyin, bu 
işi bitirin. Eksiğiniz varını? Yetki. 
araç ... ne gerekiyorsa isteyin bu işi bi
tirin,"sorun ekonomik geri 
kalmışlıktan Qlı kaynaklanıyor, diye 
düşünmek yanlıştır. ı 935' te İnönü 
böyle yaklaşıp, ek"onomik yatırımlara 
yönelmiştir. · l937'de Dersim lsyanı · 
çıkmıştır... tarihi boyunca Bingöl, 
Tunceli, Şırnak, Suriye hattında bu 
olaylar oluyor, Dağlarda olan bu hare
ket ·esasen bu hat üzerindedir... Bu 
dağları temizleyeceksin başka çaresi 
yok." Demirel' in bu sözlerihiç bir yo
ruma gerek duyulmadan Kürctistaıfda 
devJetçe belirlenen , yöntemin ne 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

1- Kırları insandan anndırınak. 
-Ne pahasına olursa olsun küçük 
yerleşim birimlerinden başlayıp daha 
sonra bu alan içinde kalan büyük 
yerleşim birimleri -zorla. yalcıp yıkarak 
boşaltılacaktır. Şimdi yapıldığı gibi, 
ondan sonra devlet kendi küçük kara
kollarını tasfiye edecek daha büyük 
saldırı ve savunma yetenekli güvenlik. 
organizasyonlan. yaratmaktır. · Bu 
boşalan alanlarda gerina güçlerinin 
daha fazla kalabalık dolaşmasını geti
recek alan boşluklan yaratılacak. ge
rektiğinde bu alanda yapılacak 
saldırılarda geriliaya :büyük kayıplar 
verdirınek için kimyasal. ve })i yolajik 
silahlar kullanılacak. 

2- Kır-kent arasındaki ilişkiyi 
kesmek. 

3- Kentlerdeki insanlarm demok
, ratik örgütlenınlerini engellemek için 

kirli savaşm araç ve yöntemlerini dev
- reye sokmak. Kontgerilla ve di~er yan 

kurutuşlarıyla (itirafçılat) "faili meçhul. 
cinayetler· işletmek, gözaltında kay

bolmalar.. işkence. kitle gösterilerini 
bastırınak, sürgün, sansür vs. 

4-Uluslararası destek için her 
türlü ekomomik ve siyasi taviz .. 

·s- Türk Halkının destegini kazan
mak için · GOBELS' çi propoganda 
yöntemleri ile . Türk şövenizmini 
körükleyerek Türk-Kürt düşmanlığını 
yaratmak, tüm' uygulamaların suçunu 
Kürt halkma yüklemek._ Fakat Demi
reller şunu çok iyi bilmelidir ki, ulusal 
muhalefeti bastırmak mümkün değil. 
Kürt halkı direnişi bölgelere sığınıyor. 

Bu gerçeklikler ışığında Kürt 
Ulusal Siyasal güçleri TC devletinin 
ileriki aşamada Kürt halkı üzerjnde 
yoğunlaştıracağı bu plan ve projelere 
karşı hazırlıklı olmak durumun
dadırlar. Süreç bir parti veya grubun 
tek başına kaldırabileceği hafiflikte 
değildir. Süreç çok acımasız v.e 
agırdır. Daha da ağırlaşacağının işareti 
bugünden belirmiştir. Cephe 
çalışmalarının · hızlandınlarak ülke 
pratiğinde topyekün savaşa karşı tüm 
Kürt organizasyonlarının pasifilCasyon
dan sıynlarak aktifbir mücadeleye bir
likte girişmelen gerekmektedir. 
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S. Bengin 

.Eni Pirseke Stratejik e 
Y ek ji w an tişten ku pewistiya 
Kurdan bi qasi nan u ave pe 
heye, heta nuha peknebatina 
yekitiyek ku heviye bide tevaye 

· Kurdan e.· Beguman tarname 
Kurdan ev kemasi hiskirin fı ôi 
kare xwe de ji ferq kirine. Ev -
yek, di d'iroka Kurdan de bfıye 
yek ji wan sedemen bingehin yen 
wendakirine. Heke Kurd yekitiya . 
ya ku 'iro pewisti pe heye, ava 
nekin, çiqasi diler fı fedekar bin fı 
di şere azadkirina Kurdistane de,, 
çiqasi xwina xwe biherikinin u 
bene kuştin jl, çi mixabin, we· . 
disa wenda bikin. • 

Yekltiya ku pewistiya Kur
dan pe heye. li seran sere Kordis
tane zehmettir e, le ne ku ne 
mumkun e. Ew kar u baren ku di 
nav beşen cuda de, dive bi 
yekitiyiın ben meşandin. Lewra li 
hereme, ne Kurd tene siyasete 
dikin, Kurd nikarin di eynl wexte 
de, dijminatiya çend dewletan 
bikin. 

Le bi kemasi li beşeki welet 
mumkun e u pewist e. Kurd. beyi 
avakirina yekitiya xwe sitandina 
piştgiriya beşen din. nikarin xwe 
azad bikin. Dive Kurd, tu cara 
vena ji bir n ekin. 

Li tu welatan yekitiya tu mi
letan bi awayeki demokratik. di 
bih )}aske partiyeke tene de 
çenabe. Xwestineke wilo ne de
mokratik fi ne rast e. Heke ji bo 
demeke kurt bibiji, de ne meşe. 
Le yekiti bi awayen eniy.an dibe. 
Beg}lman ev ji bo Kurdan jl w il o 
ye. Ira imkaneke wilo derketiye 
ber Kurden bakur ku, yek ji wan 
sedemen wendakirine ye ku dive 
ji diroka xwe hinbibin. 

Li gor kare ku heta nuha di 
vi _wari de buye. di ri ya avakirina 
eniye de tu asteng nema ne. De
legasyonen- hemu hez fi partiyen 
beşdare (ku tername hezen siyasi 
yen Kurdistana bakur) civina 
eniye b6ne, li ser pirsen şoreşa 
Kurdistana BakUr dur u direj mu
naq~şe kirin, xeten hevbeş der-

. xistin u programek qebfil kirin. 
Li gor bir u rayen delegasyonan, 
tu astengen li peşiya avabuna 
eniye nema ne. We di demeke 
nez!k de, destura eni ye di atmos
fera hevaltiye de be amadekirin u 
bi du ve re, eşkerekirina avabuna 
eniye ev kare çend roja ye. -
Xewna hem u. Kurden welatper
wer di avabuna eniyeke de dikare 
b ibe rastiyeke piroz. Avakirina 
eniyeke, her tim wek nfiha ne 
hes an e. Avakirina eni ye, ji bo 

- hemu Kurdan giranbuha ye, Ava
kirin, mecalen nu peyda dike u 
heviye bilind dike. .A vakirin. 
kareki dirold ye O ji xerakirine 
deh caran sexttir e. U xerakirin, 
doz fı heviya Kurdan deh. · caran 

bi paşdetir dix e. 
Eni, qet nebe dikare çar tişten 

baş bike: 
I) Eni dikare hemu potansiy

ela 'neteweyl · ya Kurden bakur 
bike yek; ji her ali de xurttir bike 
u betir nezi azadiye bike. 

2) Eni dikare bibe wasite ku 
Kurden bakur feri bi hev re kar-. 
kirine bibin O hevdu nas bikin. 

3) Eni dikare di.qada siyaseta 
dinyaye de doza Kurden bakur 
bike xwedi gotineke girantir. . 

· Ev ji bo Kurden ba_kur serke
tineke mezin. e. Pewist bu ku ev 
serketin beriya çend salan bihata 
bi dest xistin. U iro ji ne pir de
reng e. 

Heta nuha ji beşdaren · berx
wedana · salen dawi, hew PKK ji 
ve yeke - re ne arnade bu. 

' KHxweşiyeke pir mezin e ku pişti 
. gellek salan, iro ew xwe ji ve re 
arnade dibine. Beguman qedera . 
serketina eniya ku dike ava bibe, 
ji her heze pirtir bi heiwesta we 
ve giredayi y~. Ji ber ve yeke ji di 
vi wari de. berpirsiyariyeke .diroki 
dikeve ser milen serokatiya 
PKK'e. 

Di şere azadkirina welateki 
de, -eni ne helwesteke taktiki ye, 
qonaxeke dirold u stratejik e. 
Gava bi taktiki bete dltin, hezen di 
nav eni ye de, ji delva ku li hember 
dijmin bi hev re hevkariye bikin, 
de bi hev bikevin u kar li ber hev 
xerabikin; he vd u ji hez bixin u. de 
di ni ve re de bibin sebeba belavki
rina ·eniye. Bi helwesteke wilb·ne 
tu hez u ne jl doza gele Kurd xuıt
tir dibe. Eni li ser bingehe doı;tani 
u hevkariye tene avakirin. En li 
gor daxwaz u programa aliyeki 
rie, nayen avakirin. Her heza ku 
beşdaıi eni ye dibe, di ve ji bo pey
dekirina riya lihevkirine, bi dil
sozl, hevi bide u xwe li ser noqte
yen hevbeş. neziki hevdu bikin. 
Dive bere her kesi serokatiya 
PKK'e ve rastiye jideste xwe ber
n~de u rumete bide eniye u hezen 
ji dervayi xwe, Dive em bi goti
neıı weki "çend rewşenblren ku li 

· kuç u geraxan mane jl binin nav 
refen şoreşa xwe" s iye nexin. ser 
pevajoya bi hev re karkirine. 

Hemfi Kurd iro weha hevi 
dikin ku eniya ku de ava bibe, ka
ribe kontroleiçe bekemasi li ser 
rewşa Kurdistana Bakur bine, 
hezen di nav eniyede hemu nako
kiyen di nav xwe de, bi qisekirin u 
dostaniye hel bikin u karlbin li 
hember dijmin hezen xwe bikin 
yek. Ev di rojeiçe. de, di du ro jan 
de nabe. We hinek wext bigre. Le 
her ku biçe de baştir bi~. Di ve ev 
hevl neye şikestin. e keysa ku keti
ye desten hezen welatperwer neye 
revandin. -
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INKARIN ADI: 
K.CİHAN 

Türkiye'de belli tarihlerde kimi kutla
malar yapılır. TBMM' nin kuruluş 

yıldönümü, cumhuriyetin kuruluş 

yıldönümü vs. kutlamalar çeşitli etkin
liklerle yapılır. Benim sözünü ede
ceğim Lozan Antlaşmasıyla ilgilidir. 
Lozan.Antlaşması ile ilgili Çeşitli kut
lama, toplantı, yazılar vs. etkinliklerle 
kutlandı. Mehmetçİk yazarlar Lozan 
Antlaşmasına • yönelik yorumlarda 
bulundular. Kürt çevreleri de Lozan 
Antlaşmasını geçersiz ilan ettiler. 
Çeşitli yazılar ve toplantılarla Lozan 

Sevr Antıaşmasında bazı koşullarda bir Kürdistan devletinin kurul
ması hükmü varken Lozan da, Kürtlerin her türlü ulusal haklardan yok
sun bırakılarak Kürdistan yeniden parçalanarak, payiaşılarak antlaşmanın 
taraflarca imzaya alınması Kürtler açısından kabul edilemez bir durum
dur. Lozan' ın Kürtlar açısından da büyük Ermenistan' m kurulması boşa 
çıkarmasıyla açıklamak inandırıcılıktan yoksundur. Çünkü Kürdistan' da 
büyük Ermenistan kurulmadı da Kürdistan devleti mi kuruldu? Büyük 
Ermenistan yerine Kürdis.tan' ın büyük bölümünü içine alan Osmanlı 
mirasçısı Türk Devleti kuruldu. Ermeniler yerine Türkler, KUrdistan' ın 
·egemeni olunca bu mu Kürtler için olumlu oluyor? E~er bu Kürtlerle 
alay etmek de~ilse soruna yaklaşım tarzında ciddi bir kusur vardır. 

Antlaşmasının sonuçlarını tartışt~lar. disi de biliyor. Bugün Kürdistan' da 

Bu tartışma sürecine Mihri BELLI de yaşanan vahşet koşullannda da Türk 

t ve 8 Ağustos 1993 tarihlerinde devletinin yetkili ağızlan "Kürt realitesi

Ozgür Gündem gazetesinde "Lozan, ni tanıyoruz" diyorlar. Ancak bir derna

kötülüğün kaynağı mı?" başlığıyla gojiden ibaret olduğu biliniyor. 

yayınlanan yazı dizisiyle katıldı. Kürdistan ve Kürt halkı bu durumday-
~u yazıının konusunu, sayın ken Türk bağlaşıklığından gönüllülük, 

BELLI nin söz konusu . yazısı eşitlik ve özgürlük olarak tespit etmesi 

oluşturuyor. Mihri BELLI' nin aşın bir zorlamadır. Gerçeği ifade etmi-

sözkonusu yazısında Lozan yor. 
Antıaşması ve sonuçlarını Lozan' da "Ben buraya Türkl~ri ve 

değerlendiriyor. Şimdi söz konusu Kürtleri temsilen geldim" diyen Isınet 

yazıdaki kimi tespitleri Paşa ve arkasındaki iktidar, bu sözünde 

değerlendirelim. samimi olup gerçekten Kürtlerin ulusal 

Kurtuluş savaşı koşullanndaki demokratik haklarını savunucusu olabi-

Kürt ve Türk birliğini, yazar şöyle tes- lecek yüksek düzeyde devlet adamlığı 

pit ediyor: "Bu savaşı Kürt ve Türk vasıflarını gösterebilseydi, Lozan' da 

· halklan omuz omuza verdi. Bu savaşta Kürdistan'ın dürt parçaya bölünmesi gibi 

Kürt halkının desteği belirleyici büyük bir ulusal facia olmazdı. Bilinen 

olmuştur." Sözü edilen Türk kurtuluş bir gerçek var ki pazarlık masasına 

savaşı: koşullannda "Bu aşamada konulan konu hakkında taraflar ellerin

olsun, savaş boyunca olsun Türk deki tüm olanaklan kendi lehine olmak 

Türk'tür. Kürt de Kürt ve Kürdün üzere kullanırlar. Savaş sonrası ant

KÜrtlüğüne saygısızlık etmek kimse- taşmalar ya taraflardan birinin galibiyeri 

nin haddi değildir. Bu gönüllüler ile sonuçlanmış ve galip olan tarafın 

savaşı koşullarında gerçekleştirilen hemen hemen tüm istemleri kabul edile

birlikte, ancak iki halkın özgürlük ve rek imza altına alınır veya savaşın net 

_ eşitlik temelinde gönüllü birliği olabi- galibi yoktur, taraflar ellerindeki tüm 

lir ... " Bu açıklamalardan sonra "Biz kozlan sonuna kadar kullanarak ant

kurtuluş savaşı koşullannda laşmayı imza ederler. Taraflan oluşturan 

gerçekleşen Türk, Kürt bağlaşıklığının delegasyonun kendi lehine sonuç alma 

. genel karakterinin iki halkın eşitlik ve anlamında bilgi ve yetenekleri önemli 

özgürlük temelinde gönüllü birliği ol~- · olmakla beraber, esas olan mevzilenme 

rak değerlendiriyoruz." Mihri BELLI' gücüdür, Güçsüz bir mevzilenmeye 

nin o döneme ilişkin tespitinin sahip tarafın pazarlık. gücq sınırlıdır. 

doğruluğunu sınamak için sormak Lozan görüşmelerinde Isınet Inönü' nün" 

gerekirse, sözüedilen Türk kurtuluş ben buraya Türkleri ve Kürtleri temsilen 

savaşı koşullarında, Kürt halkı özgür geldim" demesi, içte Kürt desteğini 

bir halk mıydı? Ulus olmaktan kaynak- arkasına almak, Lozan' da ise Kürt kozu

lanan hangi haklarını kullanabiliyor- nu görüşmelerde karşı tarafın elinden 

du? Türk halkıyla hangi temellerde alma manevrası ularak açıklimabilir. 

eşitliği yaşıyordu? Kürdistan'ın statüsü Bunun öylesine söylenmedigini sayın 

nedir? Kürt, Kiiidistan'ın gerçeğini Belli de bilir. Bu basit gerçeği atlayarak 

açığa ç~acak sorgulama yapılmadan "olsaydı, gösterebilseydi" ile ne Lozan' ı 

"Türk Türktür. Kürt de Kürt." ne de sonuçlarını anlamak olası değildir. 

"Gönüllüler savaşı" "İki halkın eşitlik Sonuç ortadadır. Lozan' da Kürdistan 

ve özgürlük temelinde gönüllü birliği" parçalanmış ve paylaşılmıştır. Bu Türk 

tespitleri yanıltıcıdır. Yanıltıcı olduğu tarafının samirniyet ve yüksek düzeyde 

kadar da düşündürücüdür. devlet adamlannın olup olmaması ile 

Lozan Antlaşmasıyla Kürdistan açıklanamaz. 
halkının iradesi yok sayılarak, Yazar, yazısının bir çok yerinde 

sömürge ve parçalanmış olma konu- kendisine göre olması gerekenden yola 

munun sürdürülmesi temelinde, tekrar çıkarak kimi sonuçlara vanyor. Bunu da 

parçalanmış ve paylaşılmıştır. Fransızların bir sözü ile sürdürüyor. 

Emperyalist devletler ve bölgedeki "Eğer eğer diye diye insan gökteki ayı 

işbirlikçilerinin savaş sonrası hesap- cebine sokabilir." Türk devleti eğer eğer 

lannın çatışma-çakışma sürecinin diye diye belki gökteki ayı cebine saka

ürünü olarak düzenlenmiştir. 1639 mayabilir, ama Küı:distan' ı cebine soka
Kasr-ı Şirin Antlaşmaslyla başlayan bilir. Sayın BELLI' de eğer eğer diye 

parçalanma ve paylaşılma süreci diye Lozan Antlaşmasını emperyalizmin 

Lozan Antlaşmasıyla yok sayılmıştır. geriletilmesi olarak değerlendirebiliyor. 

Yazann sözünü ettiği tarihte Kürt Kürt ve Kürdistan' ı yazı kap-

ülkesi işgal altında. Kürt halkı köle, samında ilgilendirdiği kadarıyla 

· ulusal haklarını kullanma hakkından sürdürecek olursak yazar Lozan 

yoksundur. Kürdün Kürtlüğünün Antlaşmasını emperyalizmin geriletil

kabulü, eğer Kürdün Kürt olmaktan mesi olarak tanımlamaktadır. Dayanağı 

kaynaklanan haklarını içermiyorsa ise Misak-ı Milli topraklannın büyük 

.Kürdün Kürt olarak kabülünün hangi yabancı işgalinden arındırılmasını ve 

anlama geldiğini sanının yazann ken- bağımsız bir Türk devletinin kurul-

masıyla I. Dünya savaşının galibi 
büyük devletlerin Osmanlı devletine 
dayattığı ve Türkiye' nin bağımsız bir 
devlet olarak varlığına fiilen son 
veren Sevr Antlaşmasına kıyasla 

emperyalizmin gerilemesini belgeley
en bir antlaşmadır" ve ekliyor: 
"Türkler açısından bu böyle" sözü 
edilen Misak-ı Milli toprakları 

yabancı işgalinden anndınlması, 

gerçeği ifade ediyor. Evet Kürdistan' 
da sözü edilen güçlerin ordusu yok 
ama Türkiye ordusu tüm 
acımasızlığıyla duruyor. 

Sevr antalaşmasına göre Türkler' 
in Lozan Antiaşmasından kendi lehin
de olmak üzere sonuç aldıklan 

doğrudur. Ancak buna emperyalizmin 
geriletilmesi olarak açıklama. gerçeği 
ifade etmekten uzak duruyor. Hatta 
yazar, söz konusu yazıdan Türk dele
gasyonunun durumunu ifade etmek 
için kongrede gözlemci olarak bulu
nan Amerikan delegesi Grew' e 
başvuruyor. Yazara göre "Grew · 
Lozan' a dair anılannda emperyalist 
ülke delegelerinin konferans masası 
etrafında · koltuklarda oturduklarını 

İsmet Paşa' yı da karşılannda sınav 
veren öğrenci gibi iskemlede oturttuk
larını yazar." Bu tabioyu önerusemek 
gerekiyor. Bu tabioyu esas alarak 
sonuç çıkardığım sanılmamalıdır. 

Ane* resmi tarih yazıcılarını yalan
laması anlamında da önemli buluyo
rum. Yok işgalcileri şöyle kovduk! 
Türk devletini emperyalist devletlere 
rağmen kurduk. Türk ulusal kurtuluş 
savaşını mazlum halklar için model 
olarak sunmak vb. yanıltınalan açığa 
çıkarıyor. Emperyalist devletlerle 
kimi çelişkileri yaşamış olması, sözü 
edilen Türk devletinin kurulması, 

emperyalizmi geriletmez. Çünkü 
Türk Devleti emperyalizmi karşısına 
almadıgı gibi onunla işbirliğini 

geliştirmek için ısrarlı yönelim sahibi 
olmuştur. Savaş koşullanndaki sınırlı 

çıkar çatışması durumu bu gerçeği 

değiştirmiyor. Osmanlı Devletinden 
sömürgecilik geleneği devr alan Türk 
devleti Kürtlerin inkar ve imhası ile 
temelleniyorken bu devletin oluşumu 
emperyalizmin geriletilmesi olarak 
sunmak Kürtlere haksızlık değilse 
nedir? 

Yazar Lozan Antlaşmasını Sevr' 
e kıyasla Türklerin lehinde 
sonuçlandığıyla yetinse Lozan 
Antlaşmasını bir yanıyla Kürt 
halkının lehinde olduğu tesbitini yap
masa kabul etmek mümkün. Ama 
böyle yapmıyor. Lozan Antlaşmasını 
bir yanıyla Kürtler içinde olumlu · 
buluyor. Işte buna itiraz etmek gereki
yor. Yazara göre Lozan 
Antlaşmasının Türkler açısından ne 
anlama geldiğini biliyoruz. Yazar 
soruyor "Ya Kürtler açısından böyle, 

Kürtler açısından şöyle diye kon
ması yanıltıcıdır. Lozan' ın Sevr'e 
kıyasla emperyalizmin bir gerileme
sini temsil etmesi istisnasız bütün 
halklar için olumlu bir gelişmedir. 
Bütün olumsuz yanlarına karşın 
Kürt topraklannda büyük 
Ermenistan' ın kurulmasını içeren 
Sevr' i hükümsüz kılmasıyla Lozan 
Kürt halkı içinde bir yanıyla olumlu 
bir antlaşmadır." 

Lozan' ın emperyalizmi gerilet
tiği ve bunun da istisnasız bütün 
halklar için olumlu olduğu tesbitini 
doğrulayan ve sonuçta halkların 

lehinde hangi sonuçlan verdiği ben
ce meçhul! Ancak Türk 
sömürgeciliğiyle emperyalist devlet
lerin çıkarlarını konuşturabildikleri 
ölçüde Kürdistan' ın paylaşimını 

yeniden düzenledikleri ve ant
laşmanın Kürt halkının iradesi yok 
sayılarak imza altına alındığı, bunun 
Kürtler için böyle olduğu gerçeği 

orta yerde duruyor. 
Sorunun Türkler için böyle 

Kürtler için şöyle konmasının yazar 
tarafından sorulması ve bunun böyle 
konulmasının yanıltıcı olduğu tesbiti 
doğru değildi. Oysa ki yazının en 
önemli sorusu Lozan' ın Türkler için 
böyle iken Kürtler açısından hangi 
anlama geldiği sorusunu sormaktır. 
Yazar sorusunu geri alıyor ama sor
mak · gerekiyor. Lozan 
Antlaşmasının Kürtler açısından 
anlamı nedir? 

Sevr Antıaşmasında bazı 

koşullarda bir Kürdistan devletinin 
kurulması hükmü varken Lozan da, 
Kürtlerin hiçi bit biçimde her türlü 
ulusal haklardan yoksun bırakılarak 
Kürdistan yeniden parçalanarak, 
payiaşılarak antlaşmanın taraflarca 
imzaya alınması Kürtler açısından· 

kabul edilemez bir durumdur. 
Lozan' ın Kürtlar açısından da 
büyük Ermenistan' ın kurulması 

boşa çıkarmasıyla açıklamak 

inandıncılıktan yoksundur. Çünkü 
Kürdistan' da büyük Ermenistan 
kurulmadı da Kürdistan devleti mi 
kuruldu? Büyük Ermenistan yerine 
Kürdistan' ın büyük bölümünü içine 
alan Osmanlı mirasçısı Türk Devleti 
kuruldu. Ermeniler yerine Türkler, 
Kürdistan' ın egemeni olunca bu mu 
Kürtler için olumlu oluyor?· Eğer bu 
Kürtlerle alay etmek değilse soruna 
yaklaşım tarzında ciddi bir kusur 
vardır. 

Niyetlerimizi bir yana 
bırakıisak Sevr Antıaşması 
Kürdistan Devletinin kurulabilir
liğini varsııyarken Lozan bunu yok 
saymıştır. Her ikiside dönemin güç 
dengelerine göre düzenlenmiştir. 

Emperyalist devletlerin ve bölgedeki 
işbirlikçilerinin çıkarlan esas 
alınarak düzenlenmiştir. Kürtlere 
göre emperyalizm geriletilmiş, 

emperyalizmin ve . sömürgeciliğin 
Kürdistan üzerindeki egemenliğini 

pekiştirmiş ve güçlendirmiştir. 

Lozan Antıaşması Kürtler açısından 
Kürdistan' ın parçalanması, pay
laşılmasını sağlayan Kürtleriri inkar 
ve imhasını onayiayan emperyalist 
~ir antlaşmadır. Ve reddediyoruz. 
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•• 
ULUS - DEVLET ve YONTEM 

Taylan DERANLI 
Marksistlerin ulusal sorunu algılayış biçimi 
ülkemiz açısından degerlendirildiğinde, 
öncelikle klasik literatüro tarayıp özümlemek;. 
ardından ülke, bölge ve dünya nesnelligini. 
kavramak zorunlu. Konuyla ilgili olarak, Top
lumsal Kurtuluş dergisinde yayınlanan ilk 
yazımda Marksizm'de ulusal sorun 
formülasyonu üzerinde durmuş ve "Scıence 
and Socıety" dergisininl2. sayısında yer alan 
"Nimni- Trawesa- Loewy" polemigi ekseninde 
süregelen tartışmanın ışıgında, Marksizmde 
evrim ve gelişme yasalarını da içerecek 
biçimde, Marksta ulusal sorun 
degerlendirilmelerinin determinist-indirgemeci 
bir tarzda ele alındıgını buna yol açan 
egiliminde gelişme yasalarının 
mükemmeliyetçi (perspeksiyonist) modellen
dirmeler içinde olmaktan kaynaklandıgını be
lirtmiştim. Yine bu tarzda bir bakışın ulus
devlet teorisini ve ulus sorununu yalnızca Av
rupa'ya has ve ilk gelişme modelleri yönünde 
degeriendirmesi yani 19. yy. nesne!ligi ile 
sınırlı olması ve eşitsiz gelişme gidişinden 
yoksunlugu baglamında günümüz koşullarında 
yeter* kaldıgı söylenebilir. 

Içinde bulundugumuz yüzyılda ise 
Marks ve Marksizmi bir ögreti olarak yaşatan 
Ekim Devrimi ve Leninizm pratikleri. eşitsiz 
gelişmeyi tanısalar da ulusal soru11 son derece 
pratik, politik bir sorun teşekkül etmiş ve teo
rik olaralç bilinç düzeyinde bir açılıma yol 
açmıştır. Ingiliz tarihçi E. H. Carr, Bolşevik 
Ulus Siyasetinin "nebulamsı" karmaşık iç 
çelişkileri ve çatışmaları olan bir . bütün 
olduguna işaret eder. Bu bütün, 19 yy. Mark
sizmi ile yeni nesnellik arasında bag kurmak
tan çok fıili durumlara zorunlu tepki ve 
yanıtlari~ geliştigi için kavram olmaktan 
uzaktır. Işçi sınıfının siyasal baskı gibi ulusal 
baskıdan da kurtulma hakkı Leninistlerce 
kabul gören bir ilke olsa da Lenin'in aynı 
dönemde Ermeni sorunu karşısındaki tutumu 
kendi kaderini belirleme hakkı üzerindeki vur
guya itiraz ediyordu (l) : "Biz kendi adımıza 
her ulusun kendi kaderini belirlemesinden çok 
her ulusun proleteryasının kendi kaderini belir
lemesiyle ilgileniyoruz" (Temmuz 1903). 
Ancak, o dönemlerde kominist olduklannı 
söyleyen fakat Ukrayna'nın bagımsızlıgını 
amaçlayan iki yazar karşısında Lenin yanıtsız 
kalıyordu. Şöyle söylüyorlardı:" Bize kendi ka
derini belirlemenin nasıl uygulanması gerek
ligini söyleyin bizlerde açıkça ve aşikar olarak 
Ukrayna'nın bagımsızlıgından vazgeçecek ve 

birligin içten destekleyicileri olacagız" (2). 
Kongre, kendi kaderini belirleme hakkı ifa
desini Bolşevik programından çıkardı, Fakat 
gariptir hiç bir anlamı .!calmayan aynlma 
hakkı, programda kaldı. Ustelik Stalin daha 
sonraları bu farkın hiç bir degişiklik yarata
mamış oldugunu söyleyebildi (3). 

Ulus siyasetinde bu tür zaaflar Smal
Stroçki gibi karşı devrimciler tarafından kul
lanıldı. Ve Rus olmayanları aldatma ve ulu
sal kimliklerinin yok oluşunu hızlandırmak 
için başvurulan propaganda hileleri olarak 
degerlendirildi. 

Stalin'in ulusal sorun 
degerlendirmeleri, baştan aşagı .teorik yok
sulluk içerir. Ulusun tarihsel evrimle 
oluşmuş ortak dil, toprak, ekonomik yaşam 
ve bir kültür toplulugu içinde ortaya konan 
psikolojik yapı temelinde istikrarlı bir cema
at oldugunu söyler. Bu ögelerdeıı biri eksik 
olursa ulus olmaz. Stalin'e göre ısviçre dev
lettir, fakat ulus degildir ki zaten Stalin 'e 
göre İsviçre Demokrat bir rejim oldugu için 
ulusal sorun yoktur. Stalin son derece gülünç 
biçimde Yahudilerin ulus olmadıklarını var
sayıyor. Nedeni ise Yahudilerin Rusya'da 
büyük bir çogunluk oluşturdukları halde tek 
tek bölgelerde azınlıkta kalmaları. Bu insan
Iann etnik bir yogunluk dışında ulus olarak 
degerlendirilmeleri için bir bölgeye toplanıp 
çogunluk oluşturmalan gerekiyor Stalin'e 
göre. Yeni Afrika uluslarının çogu Stalin'in 
evrim şemasına göre ulus sayılamazlar. 
Fakat ilginçtir 1. Dünya Savaşı öncesinde üç 
devlet arasında· bölünmüş olan ve pazar 
birligi dogal olarak olmayan Polanya'yı Sta
lin kendi evrim şemasıyla uyuşmasa da ulus 
sayar. Stalin'in Sovyet pratiklerini kaynak 
olarak geliştirdigi ulusal sorun şeması kesin
likle diyalektik degildir ve ne yazık ki 
ülkemiz de dahil olmak üzere 20.yy. ulusal 
kurtuluş hareketlerini derinden etkilemiştir. 
Sovyetik çizgilerin baştan kabullendigi ve 
ülkemiz solunda kısırlaşınca verimsiz 
tartışmaların temeil oian bu ·bakışın 
işlevsizligi tartışma götürmez bir gerçek. 
Tam ekonomik entegrasyona geçen ve mer
kezi ekonomik politikalarla yönetilen Yugos
lavya'da ulusçu aynlıklıgın özünde elbette 
iktisadi çıkarlar da yer alır, az çok bu 
çözümleme de dünya nesnelliginden ziyade 
ulusal ayn pazar ve iktisadi birlik tahlilleri
nin degil dogrudan bölgede çıkarı ve iradesi 
bulunan emperyalist güçlerin süreci nasıl 
biçimlendirdikleri ve sürece katkıları 

gözönüne alınmalıdır. Kendi dönemindeki 
ulusal durum tahlilerinde güdük kalan Sta
lin'in ulus şemasının iç içe geçmiş pazarı, 
medyası. kültürel panaromasıyla günümüz 
qünyasını açıklayabjlmesi mümkün 4egil. 
Ornegin 2. Dünya Savaşın sonrasında !srail 
Devleti'nin gerekliligine inanan Siyonİstler 
dünyada toprak parçası olarak Latin Ameri
ka'yı da düşünmüşlerdi. Ancak Emperyalist
lerin de onayını alarak tarihi sebeplerden de 
ötürü Filistin 'i tercih ettiler. Emperyalist zor 
yoluyla, dünyanın 4 bir yanından gelen Ya
hudiler Filistin'e yerleştirildiler. Yahudilerin 
ulus oldugunun tesci_li için 1948'de emperya
listlerin onayı ile !srail Devletinin kurul
masını mı beklemek gerekiyordu? Ya da ikti
sadi yaşam birligi, toprak birligi ulus 
olmanın gerekleri sayıldıgına göre 1948 
öncesine kadar ulus saymadıgımız Yahudile
ri bu tarihten sonra mı ulus olarak 
degerl!!ndirmeye başlayacagız? 

Ifade etmeye çalıştıgımız şey şu: 19. 
yy. Marksizminde saklı olan, gelişmeye olan 
tutku ve kapitalizmin gelişimi konusundaki 
iyimserlik ulus-devleti bu gelişmeyle uyumlu 
determinist ve kapalı sınırlar içinde anlama
ya yöneltti. I 9. yy. Marksizminde en güçlü 
silah ve şahaser olan iktisat teorisi kendisi 
dışında hiç bir sosyal forma özerklik 
tanımadı. 18. yüzyılda Renan'ın ulus tanımı 
moral ve duygusal degerieri öne alıp bireysel 
tercihle birlikte açıklanırken, iktisat bilimi
min yüzyılı olan 19 yüzyılda yükselen buıju
vazinin degerieri onun en zengin 
eleştiriletin i en fazla ihtisas zaman ayırarak 
yapan Marks'ın ve farklı cephelerden diger 
sosyal bilimcilerin rasyonel insan sistematigi 
hareket etmelerini zorunlu kıldı. En verimli 
yıllann kapital çalışmalara ayıran Marks 
aynı zaman dilimi içinde hazırladıgı Dogu 
Sorunu çalışmasında belki de farkına varma
dan. iktisat sistematiğini diger sosyıtl bilim 
alanlarına da uyguladı. Bu uygulama üretici 
güçlerin iktisadi belirlenmesi parametresin
den kaynaklanır. Bu teori ekonomik indirge
meciligin bir biçimidir, çünkü toplumsal are
nadaki tüm anlamlı degişimlerin iktisadi 
ilişkiler alanında gerçekleştigini belirtmekte
dir. Marks'ın bizzat kendisi alt yapı ile üst 
yapı arasında metafızik bir aynm koyarak bu 
teoriyi açıklamıştır. 20. yüzyılda ise toplum
sal devrimin sonuçlan bu sorunu kendince 
dar ve politik tuttu ve teorik bir açılım ola
madı. 

Günümüzde ulusal kurtuluş hareketleri 

açısından geçmişten gelecege tutarlı ve uy
umlu projeksiyonlar yöneltme edimi sözünü 
ettigirniz tehditle karşı karşıyadır. Türkiye 
solunun cepheci kesiminin "sömürgenin 
sömürgesi olmaz" argümanlarına karşı 
Kürdistan'da pazar birligini ispata giren 
Kürdistanlı Devrimciler de ister istemez bu 
kısır tartışmalann taşıyıcıları oldular. 

19. yy. Marksizminde varolan indirge
meci egilimin veya Stalin'in ulus şemasının 
eleştirisi iktisadi planın ya da dürttinUn yok 
sayıldıgı anlamına gelmemeli. Ulus olmanın 
yalnızca etik bir seçim oldugunu 
düşünmüyorum elbette. Ancak yapılacak 
bütünlüklü bir ulus-devlet ·analizinde ve 
ulusçulugun dinamikleri sorgulandıgında, 
unsurların örnegin iktisadi dürttinUn nerede 
ve nasıl aranması gerektigi önemli. 2 ı. 
yüzyıla girerken emperyalizmin 3 kutupta 
odaklaştıgı dünyamızda hiç bir toplumsal 
olgu yalnızca kendinde degildir. Artık 
örnegin bi Somali, Filipinler 
çözümlemelerinde emperyalist sistem içinde 
üstlendikleri rol ve dış bagımlılıkları 
gözönüne alınmazsa bu çözümlemelerin hiç 
bir maddi degeri kalmaz. 

Yukarıda ifade etmeye 
çalıştıklanından hareketle nesnesi ve malze
mesi Kürdistan olan Marksist sosyal 
araştırmacıların özellikle iktisatçıların saha 
çalışmalannda yöntem ' sorunuyla karşı 
karşıya olduklannı belirtmek gerekiyor. 
Kapalı ve etkileşimsiz bir sistem olarak 
Kürdistan'ı tıkanmış soyutlarnalarla açıklama 
çabası pratik gerçekligi olmayan sırf eldeki 
kurguya dayandıgı için üretilen çalışmalara 
dönüşüyor. Kolaylıkla telafuz edilen Kürt 
burjuvazisi, proleteryası kavramlarının 
gerçek içeriklerinin ne oldukları, bütünlüklü 
bir ulus-devlet anaüzi ve iktisat bilgisi arka 
planı olmadan, bilince çıkarılamaz. 

Bir muhayyet cemaat olarak sürekli ta
savvur edilen Kürdistan ve Kürt toplumsal 
yapısının gökten yere inie somut eiana 
kavuşması için ilk önce yapılması şey tüm 
çalışmacıların mutabık kalabilecekleri ortak 
bir terminoloji ve yöntem platformunu 
saglamak olmalı. 

(1) CW- (V-m (sf. 154) 
(2) Loewy- National Question- (sf.-85) 
(3) 1942- Kongre tutanagı 

KÜRT DÜŞMANLIGI 
FermanÖzgür 
MANiSA VALiSi'NiN 

İZMİR-Manisa Valisi geçenlerde kaymakamlara ve muhtarlara "Kürtleri kovun" 
demiş. Kovmak kolay ama kovma sonucunda çıkacak sorunlar çok. Çünkü ilk 
sorun Manisa'nın hemen hemen bütün çalışanlannı Kürtlerin oluşturmasıdır. Ve 
bunlann gitmesiyle, tarladaki pamuk,domatesleri toplama işini kimler yapacak? Ben 
bizzat bir çok yerde şahit oldum: Türk işçilerinin oldugu yerde Kürtleri · 
çalıştırmıyorlar. Deme~ ki onlann Kürtlere ihtiyacı var ve Kürt işçilerinin de 
çalışmaya ihtiyacı var. Iki halkın da birbirinesürekli ihtiyacı vardır. Zaten işçiler ye
terince sömürülüyor. Sabahtan akşama kadar çapada çalışanların, yani 12 saat 

Devletin baskrsr ve terörü 
Kürdistan' dan Ege' ye srçradr. 

çalışanların yevmiyesi 45 bin lL' dir. Yaz sıcagının altında 12 saat çalışmak 
kölelikten başka bir şey degildir. Oraya çalışmaya gelenlerin çogu devletin politikası 
sonucu sürgün edilenlerdir. Çogunun TC tarafından köyleri yıkılıp yakılan, ya da 
abileri, babaları: "teröristtir" diye öldü.·ülen, yakalananlardır. Oysa Manisa' nın Spil 
dagında buluRan Dinci örgütlerin kampına bizzat gidip gören Vali Bey yalnızca 
"bunu kapatın" demekle yetinmiş. Peki o dinci örgüt bir terör örgütü degil midir, bir 
terör örgütüne sessiz kalıp işçileri kovmaya çalışmak açık bir Kürt düşmanlıgı degil 
midir? · .. 

HALKIMIZIN YİÖİT EV
LADI l\1ETİN ÖZDEMİR 
DEVLETiN KARANLlK 
ÖRGÜTLERİ TARARN
DAN UÖRADIÖI 
ALÇAKÇA SALDIRIDA 
KA TLEDİLDİ. 

MÜCADELESi YOLU
MUZlJ A YDINLATA
CAK. 

Ferhengi Dil 

Ke minal bum, 
le laperay deriini helbizirkawim. 
Wuşey dilxoşi qati bfi, 
ta ku emro, 
le naw gejawi cihana. 
Her gejim xward, 
sal le duway sal, salanim her 
nehati bu. 
Ferheng nema, 
Neypişkinim, 

İZMİR(MedyaGüneşi) -Devletin yogun baskısı sonucu 
Ege' nin bir çok yerinde yüzlerce insan gözaltına alırup 
işkenceden geçiriliyor. Bununla kalmayan gü~enlik güçleri 
işçilerin barakalarma gece baskın düzenleyerek işçileri 
ölümle sürekli tehdit ediyorlar. Baskıların en yogun olduğu 
yerlerden biri olan Turgutlu' da çalışan Kürt işçiler, 
baskılarla ilgili şunları söylediler: "Polisler geceleri gelip 
barakalarıınızı arayıp hiç birşey bulamadıklarında bizlere 
PKK' liler buralara geliyorlar. Sizler niye ihbarda bulun
muyorsunuz, ihbar etmezseniz sizleri rahat bırakmayacağız 
diyorlar. Bu nedenle çok tedirginiz. Her an bizi 
öldürebilirler. Ve sonra da "şu kadar terörist vurduk" de
meleri onlar için yeterlidir. Zaten basımyla, radyosuyla, 
TV. siyle işte bilmem ne kadar terörist vurduk diyebilirler. 
Zaten bu yakalanan kişilerin çoğu ovada çalışan kişilerdir." 

METiNÖZDEMİR bo manay rasti niştiman, 
le paş mandubuneld zor, 
geremawe. BEŞiRi'Li ARKADAŞLARI ADlNA 

AYHAN O ÜNGöR, DÜNDAR KURT, İLHAMİ TOzON, 
ABDULLAHKAVUŞ,NECDETOÜNDEM,MECIT 
KÜMET, YUSUF ÖZGÜN, MUHİTTİN ÖTER, M. 
ŞAKİROÖNENÇ,NECİPYAKUT,MİTHAT ATILOAN. 

Ferhengi dilmim pişkini, 
weney çi ya u 
kej fi kani niştimanim, 
beçaw bini. 

ÇinOr NAMIQ 1 Çemçemal 
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ZAZAKt 

Venge Medya Guneşi 

KoyoBERZ. 
nino birnayeni 

Amora Medya Guneşi ya 
jewi ra tepeş€ heta amora peyni 
ya 34'in, tim dewlet a Tirkan 
zor dayo ci ser fi her babet 
sisterneo xo yen berbat fi ley
mini kar arde. 

Hioıa hima heme amore ci 
daye kornkerdeni. Nfişteyox fi 
mesfile ci daye tepişteni fi 
kerde tepiştxane (zindan). 
Cezaye zahf girani ye heps fi 
ye peran ci re dayo birnayeni fi 
wazene ki, bi her awaya Medya 
Guneşi bide fetisnayeni fi 
neverde bivijiyo. 

Labire e na jfiweri rind 
bizane, venge Medya Guneşi 
beveng nemaneno fi o do tim 
şiro venge xo berz kero fi bires
no rnilet fi dostande xo. 

Rojnameya Medya Guneşi, 
male rnilet a. Kes rew rewi 
neşeno goşt fi esti pe ra abirno. 
Rojnameya Medya Guneşi ji 
parçeyede, esteyede eskelete fi 
paştiya milet a. Mileti ji goşt fi 
gfiniya ciya fi bi inan a jiyan 
kena fi inan a ray şina fi inan ra 
quwet fi gudrere xo gena. 
Qande coy kes neşeno ay 
rriileô ra abirno. 

Mileti gfini (goni) dana 
rojnameya Medya Guneşi fi a ji 
cesaret dana milet fi wendande 
xo fi- bi nfiştande xp ya mese
lande ci re wiher fi paşti 
vijiyena. Meseley mileti mese
leya ye. 

Sembole rojnameya 
Medya Guneşi, sembole xover
dayeni, roşnayi fi roji yo. 

E ger bişe verniyaroji fi tıji 
bigire, e do bişe verniya Medya 
Guneşi ji bigire. 

Rojnameya Medya Guneşi, 
bahde cfinta da 1980'de 12'e 
Iloni, kebere (qapi, deri) rojna
mewaney akerd fi ci re verniy
ey kerd. 

Ewro di dinya di, dl 
diwelan miyan di, çiyeno bi 
sisteme barbarey, zalimey, zor
destey, pelixnayeni fi bi 
vernigiroten a bi ser nekewno fi 
insaney rniyan di, bi qise ker
deni fi niqaşana hal fi çareser 
beno. Wexte wahşiyetey fi 

sistemane beinsanetey fi 
leyminan rewnayo rav6rdo fi · 
herfina ci, sistemane insaney fi 
piyakerdeni, serbestey fi azadi 
giroto. 

Dinya di sinoro wertede 
diwelan ra werzene fi miletiye 
bene dost fi enbaze pe. 

Teniya dewlete ki be 
iradede ma, ma xo miyan di 
parçe kerde, e ye sistemane 
beinsaney kar ane, dewletane 
binan verdane pe fi wazene 
rewşe dinyaye dostey fi birayey 
bixerpine fi inan ji zey xo bar
bar kere. 

Mesela Iran fi Tirkiye yo 
ne meselan di role zahf girdi 
kaykeno. 

V ane e bizane, e ki tarix · 
di barbarey fi zilim kerdo, o yo 
jew bi jew, ci pimikan ra yeno. 

Ewro e sistemane inan e 
belnsaney ver, Kurdiye war fi 
mekanane xo terk kene fi heme 
c ade dinyay ra vila bene fi ta ye 
ciye ji herda bavkalande xo ser 
ro bene maciri. 

Ma kam na jfiweri re razi 
beno fi qebfil keno? 

Kurdi kotide dinyay di 
bene wa bibe, na jfiweri qebfil 
nekene fi _e do tim venge xo 
veje fi berz kere fi verni ci ra 
bigire. 

Qolonyalisti ewro wını 

werişte fi wazene ki bi her awa
ya biyayen a ma, venge ma fi 
venge rojnameyande ma 
bibirne, welate ma talan fi 
weran kere fi ma werte ra 
hewade. 

Tarix ma ji fi inan ji sinas
neno fi meselan re şahido. 

Merdime ki dest fi linge ci 
girectayey be, qeçeke do werdi 
ji şeno şiro piro do, ci re 
işkence bikero fi bikişo. 

Le a camerdey fi insaney 
ni ya. 

Gereg hukfimate Tirkan 
ll}etodane pelixnayeni, zorday
eni fi ray verro giroteni Medya 
Guneşi ser ra banco,werzano; 
nfiştox, mesfil, xebatkar fi wen
dane ci rihat fi serbest verdo. 
Cezaye peran fi e hepisiye ki 

ameye. dayeni, inan ser ra 
hewado fi inan azad verdo ki e 
bişe kar fi bare XO ye weşan 
veteni çerçeweye demokrasi 
miyan di bidomine. 

Mesala Kurdan ji bi 
çerçewede demokrasi di hal 
bikere fi heqane inan e rniletey 
bido inan. Madem heqe inan e 
miletey este,vane e ma Kurdan 
ji bibe ki, ma bişe piya dostey 
fi enbazey rone fi zey birayana 
pe di kar bikere fi jiyane xo 
birame. 

Eger ewro Stenbol di des
diw~s mllyoni insan esto se; 
nimeye e insanan Kurd o. 

No hezar ser ro ma ye pe 
miyan di jiyan kene, roje xo ye 
rind fi xirabi pe ra para kene. 
Keyney daye pe fi girote. Biye 
xal fi egani. Biye dost, enbaz fi 
kerwaye pe. Gfiniya ma 
rijiyaya pe peş fi biye enbiry
ane pe. 

Hal no baldo, labire 
hukfimate Tirkan o wazeno, 
mabeyne Kurd fi Tirkan 
bişahtino, inan vera pe do fi pe 
di bido kişteni. 

Heta ewro ma tim va, ma 
doste pe ye, enbaze pe ye, 
biraye pe ye, kerwaye pe ye, 
xal fi egane pe ye rojde teng fi 
heray, afet fi felaketane. Labire 
inan fahm nekerd fi goş 

nekuwa ne qisande ma ya fi ser 
o ji arney ma re bebextey fi 
qeleşey kerdl. 

Roj bi roj ma veşnay, 

zindanan di çirrniş kerdl fi kişti, 
jahr fi qotik da ma fi qetle zahf 
girdi viraştı. Ma na ya dostey fi 
enbazey, enbiryaney, kerway
ey, insaney fi insanetey? 

Ewro e ye fina ageyrene e 
sistemande xo ye verenan e 
leyrninan ser. 

Newe ji e ki insaney re 
nebene, esil O astare ci beli 
niyo, rnisateye gfiru rijyayene .fi 
çime .ci be gfini çi ye nevineno, 
cay ci insanan rrilyan di çiniyo, 
qesab fi rihisône insane, inan 
ra ordiye xusfisi (ozel ordu) 
virazene fi e qesab, günlşimitan 
fi hezkerdoxan e merdim 

kiştenan rişene Kurd fi 
Kurdistan! ser. Meeşe da iahf 
berz fi mukatatan a. 

Hukfimate Tirkan o nezano 
fi hesab nekeno, ki e do meşti 
bahde Kurdan serede inan ser 
ro belay be fi inan ji bikişe fi 
dest malande ci setnÇ. 
Merdimande winisinan ra heme 
çi yeno pawiteni fi kene ji. 

Hukfimate Tirkan o, adir fi 
barfitiya kay keno fi wazeno e 
welate weş fi şirin! bikero 
Wietnam an ji Y ogislawiya. 

Vane rind hesab kere. 
Meşti tetik do pey di bianciyo fi 
e do ji bire hedefi fek. 

E do hem Tirkan fi hem ji 
milet a Kurdan xo lingan ver 
bipeliçiqine fi zerare gird fi dir
bete ki nine girotey mileti rniy
an di akere. 

Vane parti fi hukfimate 
Tirkan na jfiweri weş hesab 
kero; hendiki ray dfiri nekewta, 
tm tirkuvan ra nevijiyaya fi 
qerşfini namlu tebernekerdo ne 
fıkirde xo ra fek virado, na ray 
perçin kero fi ray a raşt a 
demokrasi xo ver şano.. Ü 
mesala ney çerçewey miyan di 
çareser bikero. Jewbi rayna 
çiniya fi meseley çareser 
nebene. 

V ere ki nfiştey xo biqedina, 
tepişten a Mahmut Metin'i, 
verni giroten · fi zordayena 
civere karfibare Medya Guneşi 
ser fi e rojnameyande Kurdan e 
binan ser, cezaye ki deyaye roj
narnewanan (e hepis fi peran), 
ordiya xusfisi zilim fi zQrdareya 
serde mileta Kurdan, rewşo ki 
partiye Tirkane tey e rewşan fi e 
rayane inan e neweş fi xiraban, 
pelixnayeni, qerşfin kerdeni; 
bomba fi veşnayeni, jenosid fi 
sirgün kerdena Kurdan protesto 
kena fi wazena çerçewede _ 
demokrasi di mesela Kurdan 
biro halkerdeni fi heqe ciye 
rniletey bire dayeni. ü kebere 
dostey fi birayey da mileta Tirk 
fi Kurdan niro giroteni fi deha 
veşi bo. ü wa winasin jiyan 
bikero birayeya miletan ... 
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J.Ialit Parlayan 
üzeilikle son yıllarda Avrupa'da neo-faşist 
hareketlerin "önlenemeyen yükselişine 

. tanık oluyoruz. Her ülkede kendini. farklı 
· biçimlerde gösterse de, her geçen gün 
varlığını daha-güçlü bir şekilde hissettiriy

. or ve yaptığı eylemlerle de zaman zaman 
gelip gündemin orta yerine oturuyor. 

En son Almanya'nın Solingen ken
tinde kadın ve çocukları katiederek 
gündeme geldi. Fransa gibi ülkelerde ken
dini belli anlamlarda pariementer yollarla 
ifade ederken, Almanya'da daha önce ya
bancılara yönelen saidıniarı bir yana koy
arsak, olay mülteci yurtlarına saldırılarla 
başladı; insanlar diri diri yakılarak doruğa 
ulaştı. 

Avrupa'nun geri bıraktınimiş (kafaca) insanı da, 
dünyadan habersiz yaşayan. insan da oran olarak bizim
kinden hiç de az değildir. Işte bu insanlar 60'lı yıllarda 
refahın yükselişine tanık olmuşlarken, bugünün 
sıkıntılarının sorumlulı:ırını soruyor ve neo-faşizm ya
bancıları işaret ediyor. Işte bu noktada "demokrasi"nin ve 
faşizmin utangaç kardeşliğini yakalıyoruz 

bugünün sıkıntılarının sorumlularını so
ruyor ve neo-faşizm yabancılan işaret 
ediyor. İşte bu noktada "demokrasi"nirı 
ve faşizmin utangaç kardeŞliğini 
yakalıyoruz. 

Çünkü neo-faşizm kitlelerin tepki
lerini, sisteme değil, sistemin kurban
larından bir gruba, yabancılara 
yöneltiyor, böylece sistem garantiye 
alınıyor. Neo-faşizm güçleniyor, sistem 
tepki çekıniyor, günah keçisi de hazır, 
askerlik sanatında da olduğu gibi politi
ka sanatında da bunun adı hedef 
şaşırtmadır. Neo-naziler'le yabancılar 
boğuşsun bakalım. Faşist hareket hedef 
şaşırtarak, batı demokrasisinin bir nevi 
emniyet sibobu görevını görüyor. 
Düzenden memnun olmayanlar buyrun 
isterseniz faşist saflara, istemezseniz 
neo-faşizme karşı anti-faşist saflara. De
mokrasi perimiz sizi kenardan seyretsin. 
Halk deyişiyle hem naima hem mıhına 
vuruyor. Sanının neo-faşizmin gördüğü 
müsamahanın nedenini ve günümüz "de
mokrasisi" için önemini az da olsa 

Bu yazımda neo-faşizm ile batı "de
mokrasisi"lerinin ilişkilerini kısaca ele al
maya çalışacağım. Çünkü Avrupa Demok
rasisi ile neo-faşizmin birbirine karşı 
duran olgular değil, birbirini tamamlayan 
madalyonım iki yüzü olduğuna 
inanıyorum. Almanya'da faşistlerin yurt
ları yaktığı dönemlerde polisin tavırlarını 
herkes g~etelerde okudu. Faşistlerin ' 
saidınlarÜıa olay bittikten ·sonra müdahale 
eden polis, anti-faşist gösterileri engelley
ebilmek için elinderi gelen bütün çabayı 
gösterdi. Sonuçta Alman anayasasına 
faşizme tepki olarak giren iltica hakkı, bu 
saldınlar da gerekçe gösterilerek 
değiştirildi, yine anayasaya aykırı olarak 
Somali'ye sessiz sedasız asker gönderildi. 

Siyasal olaylarda, olayın failierini 
bulmak zor olsa da olayı kimin yaptığı, 
kimin çıkarlarına hizmet ettiğinden hare
ketle ortaya çıkarılabileceği, ·--piçin 
gözyumulduğu da saptanabilir.Şimdi Pa
rantez açmak gerekiyor. Sosyalist sistemin 
yıkılınası ile emperyalizmin önünde yeni 

bir dünya pazarı açılırken, özellikle Av
rupa devletlerinin kendi işçi sınıfının 
boğazını sıkmak koşulları da 
doğmuştur. Eski Sosyalist sitemi 
sömürgeleştirebilmek için emperyalist
ler kendi aralarındaki rekabette, maliy
etleri mümkün olduğu kadar düşürerek, 
avantajlı duruma geçmek isteyecekler
dir. Bunun yolu da teknolojiyi 
geliştirmek, girdileri ucuza kapatmak, 
işçi ücretlerini geriye çekmek ve sosyal 
hakları kısmaktan geçmektedir. Avrupa 
tekelci ·buijuvaifsi- bugün bunün 
çabasında. Almanya'daki grevler, 
doğudaki ücretierin batıyla eşitlenmesi 
tarihinin uzatılınası biliniyor. Hollan
da'da enflasyon % 4 civarında iken 
hükümet işçi ve memur ücretlerinin % 
2.5'luk artışına yanaşmamakta, has
talıktan ücret alanlarla, gençlerin sosyal 
yardımlarını azaltmakta ve yeni 
kısıntılara hatırlanmaktadır. Kısaca on
lara göre halkın esenlenebileceği bir sis
tem kalmamıştır. Eskiden çok yinele-

. diğimiz, emperyalizmin "kendi işçi 
sınıfına verdiği kınntıları" bugün elle
rinden almaya uğraşmaktadır;. Bu bir 

İHD Genel Yönetim Kurulu Diyarbakır'da-toplandı. 

"MiLLETVEKiLiNE SALDIRI 
BARIŞ ve KARDEŞLİÖE DARBEDİR" 

Diyarbakır (Medya Güneşi)- İHD Genel Yönetim Kurulu Diyarbakır'da toplandı. Son 
gelişmeler üzerine Demek Genel Başkanı Akın Birdal 5 Eylül günü Diyarbakır'da Ga
zeteciler Cemiyeti L<>Acalinde bir basın toplantısı düzenledi. Batman'da öldürülen Meh
met Sincar ve Metin Ozdemir'in öldürülmelerini TBMM'nin üyelerinin yaşarnlarını 
devletin koruyamadıgını belirterek konuşmasına şöyle devarn etti. "Dün Diyarbakır'da 
düzenlenecek olan 'Barış Festivali'ne katılacaktık. Bunun üzerine biz Genel Yönetim 
Kurulu Toplantısını da Diyarbakır'da yapmayı kararlaştırdık. 

Sivas olaylarında yaşamlan vahşet sonrası düzenlenmek istenen kültürel etkinlik
leri ve Barış Festivlilllerinin yasaklanarak demokrasinin ve barışın önü kapanmaktadır. 

DEP Hatman Il Yöneticisi Habip Kılıç'ın cenaze törenine giden DEP Milletvekil
lerinin şaldırıya uğraması sonucu, Milletvekili Mehmet Sincar ve Parti Yöneticisi 
Metin Ozdemir'in öldürülmeleri Türkiye'de saldırıların nerelere kadar uzamlığını ve ka
zandığı tehlikeli boyutu ortaya koymaktadır. 

Devlet, Milletvekilierini koruyarnaz duruma gelmiştir. Bir cinayet sonrasında 
düzenlenen cenaze töreninde bile gerekli önlemler alınmamış olması ayrica dikkat 
çekiciğir. .. 

Uyeleri öldürülen, saldınlara ugrayan TBMM Uyelerinin yaşamlanın korumakla 
karşı karşıyadır. Yargı organları, hukukun üstünlügünü saglamak:la karşı karşıyadır. 
Basın barışın yerleşmesi için uyarıcı ve aydıntatıcı rolünü yerine getirmekle karşı 
karşıyadır. Siyasi toplum örgütleri şimdi barışı savunmakla karşı Iqırşıyadır. Her geei
kilen gün ve saat, toplumca sürüklenmekte oldugumuz bir iç savaşın önlenmesini daha 
da güçleştirecektiı:. . 

Biz barış ve Insan Haklarını savunmakla yükümlü olan Insan Haklan Derneği 
olarak bir kez daha yineliyonız. Yaşanmakta olan sorunun adil, demolqatik ve barışçı 
çözümünden başlciı yol yoktur. Bunun ilk adımı da ateşkes olacaktır. " diyerek kamuoy- . 
unu insan haklan konusunda duyarlı olmaya çagırdı. 

yandan ekstra bir sömürü, diğer yandan 
uluslararası pazarda . rekabet gücü 
anlamına gelmektedir. Işsizlik tehdidini 
de çalışan kitleler üzerinde demoklesin 
kılıcı gibi sallandırmaktadırlar. Sanayi 
tekelleri işçilere "ya düşük ücretiere 
razı olursunuz, ya da fabrikaları kapatıp 
üretimi üçüncü dünya ülkelerine 
taşının" diyor. Nitekim Philips gibi fir
malar bunu pratiğe geçirdiler bile. Al
manya ise doğu ile batı'yı karşı karşıya 
getirmeye çalışıyor. 
- Avrupa'nun geri bıraktınlmış (ka
faca) insanı da, dünyadan habersiz 
yaşayan insan da oran olarak bizimkin
den hiç de az değildir. İşte bu insanlar 
60'lı yıllarda refahın yükselişine tanık 
olmı.işlarken, bugünün sıkıntılarının so
rumlularını soruyor ve .neo-faşizm ya
bancıları işaret ediyor. Işte bu noktada 
"demokrasi"nin ve faşizmin utangaç 
kardeşliğini yakalıyoruz.Avrupa'nun 
geri bıraktırılmış (kafaca) insanı da, 
dünyadan habersiz yaşayan insan da 
oran olaı:ak bizimkinden hiç de az 
değildir. Işte bu insanlar 60'lı yıllarda 
refahın · yükselişine tanık olmuşlarken, 

gözler önüne serebildik. • 
En üzücü yan ise, sosyalist siste

min yıkılınası ya da "yıktırılması" ile 
,bizim içimizden çıkan bazılarının, em
peryalizmin yeni dünya düzeninde de
mokrasicilik oyununa soyun
ması.Eskilerin modası geçmekle birlikte, 
yine de eski bir tezle bitirmek istiyorum. 

. Kapitalizm, faşizmin anasıdır ve. kapita
lizm yok edilmeden faşizm tehlikesi or-
tadan kaldınlamaz. · 

Kürt Halkının yiğit amcası, 
yetmiş yıllık çın ar, 
Kürdistan tarihinin canlı tanığı; 
gazeteci-yazar, hukukçu 

MUSA ANTER· i 
Katiedilişinin ı. yılında saygıyla anıyoruz. 

Medya Güneşi Çalışanları 

İKDP Genel Sekreteri 
Dr. Sadık Şerefkendi ve 
Parti Yetkililerinden 
Fattah Abdoli 

ve 
Homa~Ardalan 
Berlin'de İran ajanlarınca katiedilişlerinin 
ı. yılında saygıyla anıyoruz. 

Medya Güneşi Çalılanlan 
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. . 
PEŞMERGE KAMPI ŞIMDI DE 
TOPLAMAKAMPIMI OLUYOR? 

Topyekün savaş ilanıyla birlikte Kürt kasaba ve ilçelerinde esnaf ve yurtsever insan-
lara karşı yürüti.ılen operasyonlar, hiç bir hukuk kuralına uymadan, insan hakları hiçe 

. alınarak çok pervasızca devam ediyor. Şimdiye kadar ikibinden fazla insan keyfi olarak 
gözaltına alınmıştır. ilçe köy ve bölge illerinde sürdürülen toplama operasyonlan sonucu 
yakalanan insanlar daha önce peşmergelerin yerleştirildiği blokların alt zeminlerinde çok 
köti.ı koşullarda tutuluyor, insanlar gözü kapalı beton zemin üzerinde günlerce orada tutu
larak orada işkence edilmektedir. Kitlesel işkencelerden sonra dosyaları hazırlanan bu in
sanların gözaltı süreleri dolduğu halde terörle mücadele ekipleri tarafından mahkemeye 
çıkarılınamakta: canlan istedikleri kişiyi suçlu olsun veya olmasın orada kötü ve çağ dışı 
koşullarda tutup işkencelerine devam edebiliyorlar. . 

Bunlardan bir örnek de Ergani Ilçe Başkanımız Sn. Ramazan Aslan'dır. 20 günden 
fazladır gözaltına olan Ramazan Aslan, dosyası hazırlandığı, yani soruşturma dosyası bir 
iki sefer tamamlandığı halde mahkemeye çıkarılmamaktadır. Partimiz üyesi ve başkanı 
olmak dışında hiç bir suçu olmayan ilçe başkanı maruz kaldığ ı uygulaınaları bir hukuk 
ayı bı olarak niteliyoruz. Gözaltı süresini keyfi olarak uzatan ve sindireıne amacı taşıyan po
lisin bu tavrını kınıyor, Ramazın Aslan'ın mahkemeye çıkarılınasını istiyoruz. 

DEP 
Diyarbakır İl Sekreteri 

Ahmet KAYMAK 

CİZRE' DE-SOKAÖA ÇlKMA Y ASAÖI 
Cizre (MedyaGüneşi) Cizre'de 9 Eylül sabahı devlet güçlerinin iki evi aramak is
temesi ile başlayan olaylar sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Sabah S' te patlak veren olay devlet güçlerinin arama yapmak istediği evden 
açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 2 gerilla yaşarnını yitirdi. Bir polisin de öldüğü 
çatışma sonrasında devlet güçleri ilçe'yi zırhlı araçlardan açtıklan ateş sonucu bir 
çok ev \'e işyerinde büyük hasarlar meydana geldi. 

Çatışmanın çıktığı evler, içindeki tüm eşyalarla birlikte, devlet güçleri 
tarafından dozer ve panzerlerle imha edildi. 

Olaydan sonra pek çok kişi gözaltına alınmış ve işkenceden geçiriimi ştir. 

TC Devletinin Kürt halkına karşı sürdürdüğü kirli savaş tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Vedat Aydın'ın katledilmesinin ardından bugüne kadar Kürdistan'da 
işlenen faili devlet cinayetlerine, hergün bir yenisi ekleniyor. 
Devletin karanlık güçlerince işlenen bu cinayetierin en son örneği, 
DEP Mardin Milletvekili · 
MEHMET SiNCAR 
veDEP Batman ii Yönetim Kurulu Üyesi 

. METİNÖZDEMİR' in . 
öldürülmesi ve Batman Milletvekili 
NİZAMETTİN TOÖUÇ'un yaralanmasıyla yaşandı.Millet Mecli-

_.sinin açılışında devletin en yetkili ağızları tarafından Kürt Milletve
killerinin hedef gösterilmesinin ardından Mehmet Sincar'ın katledil
mesi düşündüıücüdür. 
70 yıllık inkar ve imha politikasının sahibi TC Devleti, cenazeye 
tören· yapılmasını bile engelleyerek, törene katılmak isteyen binlerce 
insanın Ankara'ya girişini yasakladı .Bunlardan binlereesi gözaltına 
almakla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. 
MehmetSincar ve MetinÖzdemir 'in katledilmesini, tüm faili dev
letcinayetlerini nefretle kınıyor, 
Kürt Halkına ve demokrasi güçlerine başsağlığı diliyoruz. 

Ulusal Yayın Birliği 

KAMUOYUNA 

DEP Mardin Milletvekili 
MEHMETSiNCAR 
DEP ~atman Yön~tim Kurulu Üyesi 
METIN ÖZDEMIRin öldürülmelerini, 
Cenaze törenlerinin törelere uygun olarak 
yapılmasını engelleyenleri; 
ve taziye evine yapılan bombalı saldırıyı lanetliyor, 
Kürt ve Türk Halklarını bu sinsice işlenen 
cinayetlere karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

DİSK 
Genel-İş Sendikası 
8. Bölge Başkanlığı 

DİSK 
8. Bölgtt Temsilciliği 
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Adı, Soyadı : 
Meslegi 
Adresi 

D 6 Aylık Abone Olmak istiyorum. 
D 1 Yıllık Abone Olmak istiyorum. 

Abone Koşullan : 
Yurt içi : 
6 Aylık: 75 bin TL 
ı Yıllık: ı30 Bin TL 
Yurtdışı: 
ı Yıllık: 60 DM, 40$ 

Hesap numarası : 
Abdullah Kıran 
Yapı Kredi Bankası 
istanbul-Aksaray Şubesi 
0076497-7 Nolu Hesap 

Lütfen abone bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuzun bir fotokopisi
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Endame Korniteya Navendi ye YEKİTİ'ye Birez Şahin Ahmed, bersiva pirsen me da 

"Xweserwariya 
ji b o deveren 

heremi 
Ku rdan '' 

W 
Wek te zantn çend nıeh bere. se 
rexisıinen (Yekbilyl. Hevgirtin il 
Pale) Kurden li Kurdistana 
Başurerojava (Suriye) biln yek il 
Jıi, na ve Parti ya Demokrat a 

Yekltiye (YEKITI) partiyeke nu çekirin. 
Nuçeglhane me ye Rojhilatanavln Ahmet 
Cemal. li ser rewşa Kurdan u partiya nil . bi 
endame Kamlıeya Navendl ya Partiya 
Demokrat a Yekitiye. Birez Şahin Ahmed re 
peyivt. . 
Medya GUneşi: Bi kurt! tu dikari behsa 
pekhatina ve yekltiya we bikt ? Her weha rewşa 
siyasi. abort ı1 civaki ya Kurdistana 
Başurerojava çawa ye? 
ŞahinAhmed: Gava gele Kurd u Kurdistan di 
nav çar dewletan de cara dawln ha te perçckirin. 
perça Suriye hln nuh çebubu ı1 li gor perçeyen 
din. pcrçeyekl biçuk bı1. Çend de\'ercn Kurdan 
ji Suriye re ınan: Herema Çtyaye Kurınanç. ku 
dikeve bakurerojavaye Helebe u Kabane u 
hen!nıa Cizire. ku ji Serekaniye heta Derike u 
Çeme Dicle direj dibe. 
We deme civata Kurdan pirr şundeınayt bil. 
Perçebuna Kurdistane bı1 sederne perçek.irina 
gelek tiştan ; gunden Kurdan ji bajare xwe yen 
diroki veqetiyan; wek Cizira Botan. Nisebin. 
Enteb u Kilis ... 
Bi kurt! bingehe htınen civakt u abariva civata 
Kurdan weran bun. Deıneke direj diviyabu li 
gor guhertnen jeopolltik. civata Kurd li hernil 
babeti xwe ji nuh ve r;ıçine. Ev heınu guherin 
encanıa Peymana Sykes-Plcot bil . Begilnıan 
rewşa siyasi ya iroyin. berdewaına ya duh e. 
Hı1n baş dizanin ku. ji nıejde rexistin u partiyen 
Kurdan li Surive di xelekeki vale de dizivirin . 
Karen siyasi u "gelert yen dijwar il tu nd nehatine 
kirin. Tene bi "alikııriyen " Kurdistana Başur re 
bihna xwe fireh dikirin. Ji bo çareserk.irina pirsa 
Kurden li Suriye nexebitin. Ev ji bil sedenıe 
perçebiln il çilmisandina tevger il partiyan. Ji 
bill ve, dijayetiyen ideolojik tl siyasi yen di nav
bera hez il kesen Kurd de ji, tevgera Kurd ji hev 
dixist. Ta ku dawiya hejmara me gihişt nezikt 
deh partiyan. 
Ev rewşa xerab il çewt, yekiti kir xewn tl heviya 
gel. Her weha bil pediviyek ji bo kar il xebate. 
Her çiqas bi salan ji bo yekitiye kar tl xebat 
dihat kirin ji, le di vi wari derola her! "pozitif' 
bilyera Helebçe leyist. Tesireki mezin li me 
hernilyan kir; livinek, tevgerek ket nav me. 
Ranıana yekitiye pirtir xwe derxist meydane. 
Hezen me ji sala 1989'an vir de bi hev re ketin 
gotilbejen rama ni, politik il ideolojik. Li ser riya 
yekitiye, li ser reng il babete we, li ser awaye 
yekkirina rexisıini guftilgoyen berfueh il direj 
çebiln. 
Yekitiya me ya iroyin, berhema xebat il daxwa
za deh sali ye. Bere Kongra. Yek'itiye. li henıil 
gund il bajaren Kurdan komiteyen hevbeş halin 
avakirin. Gellek karen siyasi il civakt yen hev
beş me bi hev re birin seri. Diwaren ku, di nav
bera partiyen me de hebiln, zil xerabiln, 
"ez"etiya partiliye zil hilweşiya . 
Di sala bOri de me bi nave "El Qiyade el
Muşterek" (Serokatiya Hevbeş), ji her se partiy
an, civata serokatiya hevbeş danıezirand. Ve 
civate bi hev re kar kir; heta em bi hev re ketin 
ztndane. Ji ber ku me "Banga Kurden Benifus" 
li bajar il gunden Suriye belav kir. di nıeha 
Çiriya Peşin a 1992'an de bi dehan hevalen me 
ketin girtixaneyen rejinıa Suriye. Desten me bi 
hev re halin kelepçekirin. Revalen me hin di 

ÇARÇıRA Basın ve Yayını.:ılık Ltd. Şti. adına 
e Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Abdullah 
Kıran e Genel Yayın Yönetmeni: Osman 
Aytar e Diyarbakır Temsilcisi: Hamdullah 
Akyol e Ortadoğu Temsilcisi: Ahmet Cemal 

Di roja iroyin de, li SOriye ji bo çareserkirina pir~a 
Kurdi, em daxwaza armancen xwe yen qonaxi dikin: Bi 
xebateke demokratik O siyası. Rejim siyasete.ke şovenist 
li diji gele me diajo O dixwaze Kurd ji hole rabin. Li 
heviya şaşitiyen tevgera Kurd disekine. YEKITI, 
hevidare ku rexİstinen Kurd bi hev re alikar bin da ku 
em bikaribin gele xwe li dor tevgera siyasi ya Kurd 
bicivinin; bi seranseri SOriye bi hez O kesen demokrat 
re tekiliyan deynin. Em dixwazin van kar O xebaten 
xwe bi huktimate ji birlin gotin t1 qebOlkirin ku, Kurd li 
Suriye henin; hebOna gele Kurd bibe rastiyek destOn t1 
qanOnl. Pişt re gellek daxwazen me yen siyasi O abori 
hen e. 

zindane de ne. 
Baweriyen kur il karen hevbeş yekltiya me ava 
kir. Dawiya van kar u xebatan de. di ıneha 
Nisane de her se parti (partiya Yekbfiyl. 
Hevgirtin Q Pale) bi hev re çun kongra y·ekliiye 
fi wek yek parti ji kpn,gre derket in fi nave xwe 
ye kurt! kirin "YEKITI". 
Kurd iro di bin sistema rejlnıa Suriye de dijln. 
Kurd ten xlzankirin. Bi rengekl nerın fi zanistl 
Kurdan di nav Suriye de belav dikin. Zeviyen 
cotkaren Kurdan li Ereban parve dikin. Di nav 
erde Kurdan de bi direjahl 300 kın. bi fıreh120 
kın . "Keınera Erebl" (hereıneke tampon) 
pekantne. Ev kemera nijadperestiye ji bist 
salan vir de ye çebfiye. 
Karxane fi fabrika li heremen Kurdan de nlnin 
il ava ji nakin. Kurdan ji bo karfibaren 
dlplomasiye hiinabijerin. Di seferetan de, di 
wezarata derve de, di karfibaren leşkerl yen 
bilin d de . bi- clh iıakin X o rten Kurdan derbasl 
xwendegehen leşkeri yen bilind nakin . Pir 
caran wan ji kolej il enstltuyan derdixin, heta ji 
taximen spore jt derdixin. 
Bi kurt! heremen Kurdan bi heınil rengan tene 
m~tin. Dive em ji birnekin ku 150 hezar Kurd 
ji sala 1962'an vir de ye benifOs nıane. Li gor 
ve kiryara dewlete ew kesen Kurd nikarin bi 
awayekl resmi kar bikin . derkevin derveyt 
Suriye; nikarin tu xani. ınal , zevl li ser nave 
xwe bikirin fi qeyd bikin. Ya her! eceb ew e ku 
jin fi zaroken xwe nikarin li ser nave xwe qeyd 
bikin. _ 
Di gel van kirinan jl. hukfimat her tim dibeje; 
"tu kese Kurd li cem me nlne, hin bazdayi fi 
qaçaxçl hatine welate me 'Silriya Erebl'. Ew 
iro li cem me mevanin il em pir qedre wan 
digirin." 
Medya: Program il stratejiya YEKITI"ye çi ye? 
Di merheleya nezik de fi ya dilr de, ji bo 
çareserkirina pirsa Kurdl li Suriye, dltinen we 
çi ne? . 
Ahmed: Gele Kurd, wek her geleki clhane 
pevwlste di welate xwe de bi serbest! biji. 
Baweriya me zelal e: Wekl her geleki cihane 
mafe gele Kurd jl heye ku, damezirandina 
dewleta xwe te de mafe xwe ye çareofisi bi 
xwe tayin b ike. Her gel xwediye ~~ mafiye ku, 
doza xwe ya siyasi bi deste xwe çareser bike. 
Le ınixabin iro ev arınane jrıne re wek xewne 

ye. Vcca pediveıl ewe ku. xebata ji bo ınafe 
çarenfisi);a Kurdan gav bi gav peş de her e. 

Bi kurt! YEKITİ. iro xweserwariya heremi ji 
bo deveren Kurdan dixwaze. Ji bo Suriye jl 
pirr rengi ya siyasi fi demokrasiye dixwaze. 
Medya: Ji bo ku hun bigihtjin van arınancen 
xwe yen nezlk fi dfir. hfin ktjan re il metodan 
dixebitinin? 
Ahmed: Xebata me. siyasi ye. Em bi re il 
metoden aşti tekoşlne didin. Em ne yen tivinge 
ne. Propaganda. xwepeşandan. riyen be çek 
metoden me yen xebate ne. Destpekirina 
guhertinen siyasi. we doza me derxlne ıney 
dane. 
Medya: Tekiliyen we bi rexisıinen welat
parezen perçey en din en Kurdistane re çawa 
ne; di çi warl de ne? 
Ahmed: Em bi hevl ne ku, bi hernil hezen 
Kurdistan! re tekiliyen me bi hernil rengan 
geştir fi xurtir bibin. ·Dive di navbera hezen 
Kurdistan! de astengen dijl yekitiye nemlnin . 
Xwezt tekiliyen bi dewleta Suriye re li ser 
tekiliyen bi tevgeren Kurdan re nehata girtin. 
Bi -rast!, hi n hezen Kurdistan!, dostani ya reji
ma Suriye ji ya Kurdan pirtir dikin. 
Peywendiyen me bi hezen Kurdistan! re we li 
ser bingeha alikari fi hevalbendiya gele me ya 
li seranserl Kurdistane be. Di riya rizgarl fi 
demokratiye de, tekiliyen hevbiratiye eme 
çekin. 
Medya: Guhertinen paştn en li Kurdistana 
Başfir (Irak) hfin çawa diblnin? Bi raya we, we 
çi testre bi tevaylli ser pirsa Kurdi b ike? 
Ahmed: Beri her tişt'i li ser riya rizgariye fi 
serxwebfine kljan perçeye Kurdistane gav 
baveje em pe kefxweş dibin. Begfiınan li 
Kurdistana Başilr demokratikkirina civata 
Kurdan buyereke piroz bil . Hilbijartinen 
demokratik fi serbest, danıezirandina Mecllsa 
Netewl (Parlemento) serdeıneke nfih bil il ji 
tevayiya Kurdistane re bil dergehe derbashfina 
qonaxeke nfih. Li Kurdistana Başur damezi
randina Dewleta Federe ya Kurdistane. we li 
perçeyen din ji tesireke baş li ser pirsa Kurdl 
bike. Le ya ınuhtm ew e ku. bi danıezirandina 
Dewleta Federe ya Kurdistane, li 
Rojhilatinanavlne de ji bo çareserkirina pirsa 
Kurdl niınilneyeke ber bi çav. hat peş. 

Medya: W eki hiln ji dizanin demek bere li ser 
daxwaza Eniya Kurdistana Başur. civineke 
hezen Kurdan çebil. Hezen Kurdistana Bakur. 
Başur il Rojhilat başdarl ve civine biln. Gelo 
sedemen başdarnebilna hezen Kurd yen 
Başurerojhilaı (S ilriye) çi bil n? 
Ahmed: Mixabin em nehatin dawctkirin. Wusa 
xuya bil ku ıi hezen Kurd ji Suriye nehatibun 
dawetkirin. Em hevidar in hezen Kurdistan! di 
hernil civinen Kurdistııni de her dem daxwaza 
başdarbuna hezen Kurden Suriye ji bikin. 
Careki din em tlnin bira heınil welatparezen 
Kurdistan! ku. gele mc ji ve yeke gazincan 
dike. Ji bcr ku wck ''pireke" bo perçen din en 
Kurdistane li perçe bindeste Suriye dinerin. 
Dlsa mixabin hin deng ten bihlstin ku. ew bi 
xizıneta li Suriye jibirkirina doza Kurdl dikin. 
Medya: Di van çend salen dawin de. li dine 
guherlinen gellek ınezin çebun. Van guherti
nan çi tesir li ser ideoloji tl politika partiya we 
il bi tevaylli ser pirsa Kurdl kir? 
Ahmed: Mirov di çarçewa hevpeyivineke de 
nikare berslva ve pirse bide. Çimki berslva we 
pirr ınezin il fuch e il hin sinaren 'ideolojik ne 
xuya ne. Gellek lekolln ji ve pirsere diven. Bi 
taybeli kesen pispor dive ku pe re ra bin. Di gel 
ku. ınijen xurt en li ser siyaset il ideolojiya 
cihan e. h tn devera me berneda ye jl. ı işte xuya 
dike hukıne siyasi li cihane ber bi xweşt il 
demokratiyi diçe. Doza ınafe miravan il gelan 
derte peş. Çilmistna Marksizme il- hil
weşandina dewleta Sovyete. ji derketin il ser
ketina problemen netewt re re vekir. Em Kurd 
ji hinek tdeolpjLven ziwa xelasbiln. Em wek 
partiya YEKJTI. ji sofitiya Marksizme il 
Leninizme xilasbfin il em naxwazin carek din 
bibin safi fi mirlden tu ideoloji fi rebazen 
hinan . Di gel ku. jiyan be Ideoloji nabe il 
Kurdayeti jl tena xwe nabe Ideoloji, dltina me 
ewe. 
Hemfi bilyeren ku li clhane fi di ci vaka Kurdi 
de çebtln tesir li me jt kir. Em iro xwe wek 
partiyeke şoreşger fi demokratik dibinin. Li ser 
asoye wekhevi fi hevbeşl demokrasiyeke vekirl. 
arınanca me ye. Bi nerina me, dahatil (peşeroj) 
ji sosyalizme re ye. Ew ji. sosyalizıneke nfih, 
demokratik fi di xizmeta tevayiya gel de ye. 
lro roja sermayedariye ye. le dahatil ne ya we 
ye. Ji ber ku, sistema sermayedariye hin 
berslva jiyana miroven li welaten peşketi neda
ye, ka we çawa ya Kurdistane bide? Em rast 
nabinin kil iro em li pey llberalizma sermaye-_ 
dariye bibezln. Em di bin siya guherinen 
cihane de yekiti, ferbilna demokrasiye, 
peşxistin il avakirina civaka Kurd fi nıafen we 
diblnin. 
Medya: Birez Şahin Ahmed, ma tişten ku, til 
bixwazt bi riya rojnameya me bigihtnl raya
gişti ya gele Kurdistana Bak ur hen? 
Ahmed: Em bizava rojnaınevaniya Kurdi ya li 
Kurdistana Bakur plroz dikin fi em bi hevt ne 
ku ji bo bilindkirina ala deınokratsiye peyva 
serbest fi çareserkirina doza Kurdi xurttir bibe. 
Carek din em sipasi karbidesten Medya 
Guneşi dikin ku. di hejınaren buhur! de li ser 
doza Kurdi ya li Suriye sekini bil.Denge me ye 
birati fi hevkariye bigihlnin gele me ye getue
man e Kurdistana Bakur. Partiya YEKffi"ye 
we herdem pişt il alikare we be. Daxwaza me 
ya dawi ew e: Em hevidarin ku rupelen Kurdl 
yen Medya Guneşi'ye pirtir bibin. 
Sipas ji bo ve hevpeyivine. 
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