Prigogineci demokrasi ve MGK diktası
İnsanlık, günümüz demokratik sistemlerinin ana omurgasım oluş
turan ve ilk fonnülasyonu Montesqueu tarafından tasarlanan yasama,
yürütme ve yargının birbirini denetleme mekanizması olmasını bile yeterli bulmazken; karşılıklı iletişim mekanizmalarıyla halkın yönetime
geniş katılımını sağlayacak ve günlük plebisitlere başvurmayı öngören "elektronik demokrasi", "Prigogineci demokrasi" kavramlarının
telaffuz edildiği bir dönemde, Türkiye'de yasama, yürütme ve yargıyı
elinde tutan MGK diktasına demokrasi deniyor.
• SayfaS'te
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Sosyalistlerin
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birliğine doğru
bir adım daha
KUK-RNK, TSK ve YEKBUN tarafından

oluşturulan birlik platformu, "Siyasi ve örgütsel birliğin niteliği ve biçimi üzerine ortak
saptamalar" başlıklı bir deklarasyon yayınladı.
Deklarasyondan adı geçen örgütlerin, birliğin
biçim ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıkları belirtildi.

· ll RNK: Sosyalist güçler sürece daha aktif olarak müdahale ~tmek, ulusal kurtuluş
· mücadelesinin etkin bir gücü olmak ve sürecin dayattığı tarihsel rolü oynamak istiyorlarsa, siyasal bir örgüt içinde biraraya
gelmelidirler.
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ll TSK: "Siyasal sürecin önümüze koy-

duğu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebildiğimiz ölçüde, yakıcı bir hale gelen
sosyalistlerin siyasal birliğini gerçekleştir
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memizle ancak tarihi misyonumuzu oyuayabilir ve sürece radikal müdahale yaparak
mevcut durumu ilerletebiliriz."

Yeni süreç yeni oluşum
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DEP'ten sonra HADEP

w

Kürt kimlikli parti mi Türkiye
partisi mi tartışmalan çeşitli yurtsever çevreler tarafından sürdürülürken, ll Mayıs 1994 tarihinde Murat BozZak başkanlığında
40 kişilik kurucular kurulunun
İçişleri Bakanlığı 'na verdiği bir kuruluş dilekçesiyle HADEP (Halkın
Demokrasi Partisi) resmen kuruldu.
• Sf. 3'te
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Bedeli ronakbiriyi...
Bi vi mejiye J!a1veril doh niviskar- .
sosyolog Doç. Dr. lsmail Be1ikçi, niviskar
Av. Ahmet Zeki Okçuglu, Dr. Ba,kaya,
we1anker Ay1e Nur Zarakolu u hwd.
avetin zindane. lro ji dixwazin niviskarekonomist Dr. Haluk Gerger, niviskar- .
we1anker Sirri Oztu.rk u bi setlan ronakbiren din bave bine zindane. Her
wiha, bi setlan pirttik, kovar u rojname
ten qedexekirin u komkirin. Li gor rapora
Federasyona Rojnamegeriya Navnetewi,
pilti Çine dewleta 1irkiye welate duwem e
ku bi dehan rojnamevan girliye u ku1tiye.

•st 4'u

Azadi ve Mücadele kapat~ ldı
Yurtsever ve devrimci basma

Y.~nelik

bas-

kılar bütün hızıyla devam ediyor. Oldürmeler,
cezalandırmalar, işkence ve kapatmaların ardı
arkası kesilmiyor. Son iki hafta içerisinde; Mü-

cadele ve Azadi gazeteleri de lS'er günlük kapatma cezaların'a çarptırıldılar, Azadi ve gazetemiz l\1;edya .9-üneşi'nin son sayıları
toplatıldı, Ozgür Ulke gazetesinin Yazıişleri
Müdürü Mustafa Kemal Akkaya da tutuklandı.
·
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değerlere kavuşmasına da
bulunan eylemci duyarlılığı
ulus adına politika yapanların siyasal
ufkuna kılavuzluk etmelidir. Federe
bölgesel
geleceğinin 1
Hükümet'in
denklemlerde bir istikrar unsuru olarak
yer alabilmesi ile yakından ilişkili olbiliniyor. Uluslarararası deduğu
mokratik · humaniter kuruluşların ve
batı ülkelerindeki demokratik kamuoyu ile bazı ülke yönetimlerinin
desteği, bölgede güvenlik ve istikrarın
sağlanabilmesine bağlıdır. Bölge dev!etlerinin potansiyel bir tehlike olarak
algıladıkları Kürt oluşumunu destabileze etmek için çeşitli faaliyetler
yUrüttükleri provakasyon ve tertipler
düzenledikleri ise sır değil. Federe Hükümet'in bölgesel güvenlik ve istikrar
konseptinden dışlanmasını sağlamayı
amaçlayan bölge devletleri, federe oluzayıflatacak gişumun otoritesini
rişimlerini iç politikada çelişkileri körükleme ve provake etme boyutuna
·
vardırmaktadılar.
Bu tehlikeli _gidiş bir an önce durdurulmalıdır. Ozgür Kürdistan'ın geleceği son derece hassas dengelere bağulusal çıkarları herşeyin
lıyken
üstünde tutan ve siyasal rekabeti dışa
karşı dayanışmacı bir temele oturtan,
devlet ciddiyetiyle siyaset yapmayı öngören, çoğulculuğu demokratik ve vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eden
yaklaşırnlara ihtiyaç vardır.
Bu tehlikeli _ gidiş bir an önce durdurulmalıdır. Ozgür Kürdistan'ın geleceği son derece hassas dengelere bağulusal çıkarları herşeyin
lıyken
üstünde tutan ve siyasal rekabeti dışa
karŞı dayanışmacı bir temele oturtan,
devlet ciddiyetiyle siY.aset yapmayı öngören, çoğulculuğu demokratik ve vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eden
yaklaşırnlara ihtiyaç vardır.
Güney Kürdistanlı yurtsever güçlerin, bu gerçekleri görmüyor-bilmiyor
olduklarını düşünmüyoruz. Mesele,
toplumsal-siyasal dinamikleri ulusun
geleceğine rluyarianmış politik öngörülere tabi kılacak yeteneğin açığa
çıkarılmasında ve "çıkar" kavramının
taölçekte
"ulusal"

Kardeş kavgasının

diyeti özgürlük
olabilir!

..
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gidiş

vardır.
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1992 Ekim'inde PKK ile güneyli
güçler arasında meydana gelen ve hala
· giderilemeyen kapsamlı tahribatlara
. yol açan kardeş kavgasının üzerinden
henüz iki yıl bile geçmemişken bölge
devletlerinin Federe Hükümet'in varlığını tehdit eden çok önemli girişiı:nlerinin yaşandığı, dengelerin zorlandığı kritik bir süreçte bu kez
güneyli güçler kendi aralarında ça_
tışmaya başladı.
Onlarca yıl süren sıcak savaştan
sonra, nice fedakarlıklar, yıkımlar ve
onbinlerce yurtseverin kanı pahasına
yakalanan özgürlük şafağı; arkaik iliş
kilerin, yapıların belirleyiciliğinde gelişen ve ulusal birikimi devlet olarak
örgütlemenin önündeki en büyük engel
durumundaki kabilesel ve grupsal çı--,
bağ
çıkarlarla
ulusal
karların
daştırılması mümkün olduğunda kave istikrarlı bir geleceğe
lıcı

rafın

da maruz kaldığı yenilgiyle gelen

hunharlıkların halkımızın belleğindeki
canlılığını henüz koruduğu bir gehageçmişin
yaşıyorken ;
leceği
talarından öğrenmemiş olmanın getireceği yıkım ve hayal kırıklığı;
birbirine mecbur olmayı kabullene-

meyenleri, düşmana mecbur edecek
bir sürece zemin hazırlayacaktır.
Federe Hükümet biçiminde şe
killenen Kürt siyasi-idari oluşumu,
toplumsal bir meşruiyet ve bu meş
ruiyetten kaynaklanan ulusal bir güvene ve desteğe sahip olmadan hayatta
kalamaz. Oysa, en başta bu çatışma ve
daha önceden meydana gelen lokal
bazı olaylarla parlamento ve hükümete
yansıyan birtakım anlaşmazlıklar, halkın, yönetenlerin yönetebileceklerine
ilişkin güvenini ve buna bağlı olarak
siyasete katılma hevesini dumura uğ
ratabilecek gelişmelerdir. Yarını belirsiz kılan bölgesel ve uluslararası ortama, siyasal_ güçler arasındaki
ihtilafların çatışmalara dönüşmesi de
eklenince, halkta siyasal güçlere, siyasal güçlerin ·de -birbirlerine karşı bir
güven bunalımının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Böylesi bir atmosferin, halkı, istikrarı ve güveni
başka birtakım güçlerden beklerneye
yöneltınesi ise, giderilmesi kolay olmayacak handikaplar yaratacaktır. Fedegerek
Hükümet'in
dere
gerekse
ve
neyimsizlikten
olanaksızlıklardan kaynaklanan yetmezlikleri, zaten ciddi yönetsel boş
luklar oluşturmaktayken; halkın bu
boşluklardan kaynaklanan açlığa, iş
sizliğe, barınma, sağlık vb. karşılaştığı zorluklara katianma direncini
tamamen kıracak böylesi bir güven bunalımına tahammülü yoktur. Halk,
şimdilik çatışmaları protesto eden
gösteriler düzenleyerek yöneticilerisiyasetçileri sağduyuya davet eden girişimlerde bulunuyor. Güney Kürdistan halkının, ulusal demokrasinin
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taşınabilecektir.
Güney Kürdistanlı yurtsever güçler,
halkımızın yüzlerce yıllık özleminin
bir parça vatan toprağında gerçekleşme şansını yakaladığı fakat olağanüstü zorluk ve sıkıntılarla karşı
karşıya bulunulduğu tarihsel bir süreçte, özgürlük ve bağımsızlık için
ödenen bedelierin sorumluluğunu her
zamankinden daha duyarlı bir tuturnla
taşımalıdır.
Ulusal dayanışma ve işbirliğinin
tarihimizin öğrettiği bir başarı koşulu
olduğunu en iyi bilmesi gerekenler güneyli güçlerimiz olmalıdır.Yüzyılın
başında, birliğin sağlanamaması ve
ulusal güçlerin birbirine karşı kullanılmasıyla kaçırılan tarihsel fırsatlar
bir yana, yakın geçmişte Barzani ve
Talabani'nin kişilikleri etrafında ge~
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lişen ayrılıkların ulusal mücadelede ve
Kürt halkının toplumsal yapısında ne
tür tahribatlar yarattığı biliniyor. Kardeş kavgalarının ve sonuçta her iki ta-
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Güney Kürdistan'da YNK ve IKDP
güçleri arasında Mayıs ayının ilk günlerinde Kaladız'da başlayan ve zaman
zaman dunnakla birlikte edindiğimiz
bilgilere göre Akre, Ranya, Diyana ve
Selahaddin kentlerine de sıçrayarak
devam eden kardeş kavgası , halkımızın geleceğine ipotek koyan tarihsel bir bela olarak maalesef bir kere
daha ulusal gündemimizi işgal · et-

konuyu gündemde tutmaya devam ede· ceğiz.
Legal Kürt partisinin yasal ve yasal
olmayan engellemelerle karşılaşacağı
ve bugünden yarına seçimlere katılma
olanağı bulamayacağı gerçeğini de
dikkate alarak geliştirdiğimiz seçimlerde K;ürt insanının seçeneksiz bı
rakılmamasınıhedefleyen bir seçim
partisinin kurulabileceği yönündeki görüşümüz de bilinmektedir. Biz bu düdesteklerlik ve
DEP'i
şünceyle
HADEP'i de bir seçim partisi olarak

değerlendirerek destekliyoruz.

·
DEP, dar grupçu anlayışın egemenliğiyle misyonunu yerine getiremedi. Olağanüstü ve olağan Kongrelerde izlediği sekter anlayış tabanını
daralttı, çalışma şevkini kırdı. Seçimiere girmemekle tarihi bir hata
yaptı. DEP yöneticilerinin yanlış ve
dönemin koşullarını ve gereklerini
dikkate almayan açıklamaları, ka- ·
yaimajlar
yanlış
muoyunda
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bir an önce durdurulmalıdır. Özgür Kürdistan'ın .
geleceği son derece hassas dengelere
bağlıyken; ulusal çıkarları herşeyin
üstünde tutan ve siyasal rekabeti
dışa karşı dayanışmacı bir temele
oturtan, devlet ciddiyetiyle siyaset
yapmayı öngören, çoğulculuğu demokratik ve vazgeçilmez bir ilke olara~ kabul eden yaklaşırnlara ihtiyaç
Bu tehlikeli

lışmalarında pek taraftar bulmayan
Kürt partisi tezimizi, HADEP'in kuruluş çalışmalarında da gündeme getirdik. Anlaşılan 0 ki, bu düşüncenin
geniş bir kamuoyu oluşturabilmesi
için olgunlaşm.aya ihtiyacı var. Ve biz,
bu sürece hizmet edecek tartışmalarla
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yerleşik
katkıda

nımlanabilmesindedir.
Medya Güneşi olarak, özgür Kürdistan'ın varlığını tehdit eden, ge-

leceğini gölgeleyen kardeş kavgasının
koşulsuz durdurulmasını ve ardındaki

nedenlerin ulus adına sorgulanmasını
IKDP ve YNK'nın yetkili kuPDK-İ,
istiyoruz.
rurnlarırıdan
YEKBUN, PKK ve PSK'nin de aralarında bulunduğu Kürdistanlı örgütlerin çatışmaları durdurma ve diyalog · sağlama yönündeki çabalarını
destekliyoruz.

***

ratılmasına yolaçtı.

Devlet DEP'in Kürt halkı içindeki

desteğini kırmak, mesajlarının Türk
kamuoyunda etkili olmasını en-

geliemek iç.in, fiziki, psikoloiik her
J

türlü baskı ve şiddete başvurdu. Parlamenterleri tadde ortasında kurşunfandı, onfarca yöneticf ve üyesi öldürüldü. Binaları bombalı saldırılarla
kundaklandı. Kısacası azgın bir devlet
terörünü göğüslemek zorunda kaldı.
DEP kapatılmak üzeredir ve 6 par~
larneoteri de tüm dünyanın tepkisine
rağmen halen tutukludur.
DEP sürecine yönelik düşünce ve
.eleştirilerimiz biliniyor. HADEP'in kuruluş sürecinde de çeşitli vesilelerle
dile getirdiguimiz bu du""şünceler, HADEPyöneticilerinin önemli bir kesimi
tarafından paylaşılması HADEP'in geleceği konusunda iyimser olmamızı
gerektiriyor. Legal siyaset sahnesinde
ihtiyaç duyulan kişilikli bir politik çizginin tutturulabilmesi, HEP ve DEP
tekhataların
deneyimlerindeki
rarlanmaması ile mümkün olacaktır.
Konuyla ilgili daha geniş değerlendirmeleri sonraya bırakarak bazı
noktalara şimdiden dikkat çekinek istiyoruz:
-HADEP, her ne kadar Türkiyeli bir
parti olarak lanse edilse de, tabanının
Kürt olacağı gerçeğinden hareketle
Türkiyeli parti kimliğini öne çı

Devlet, HEP ve ÖZDEP'ten sonra
DEP'i de kapatmak üzeredir. DEP'in karmamalıdır.
-HADEP, DEP'te yaşanan dar
kapatılma olasılığı da gözönünde buanlayışlardan ders çıkararak,
grupçu
lundurularak, Kürt seçmenleri için oludol- bugünkü taban ve desteğini geşimdiden
şabilecek boşluğu
nişletmelidir; aksi takdirde kendisini
durmak amacıyla HADEP kuruldu.
40 kurucu üyenin başvurusuyla ı ı artık daralamayacak bir zeminde bulacaktır. DEP'te yeralan bazı çevrelerin
Mayıs günü resmen kurulan HADEP,
HEP ve DEP gibi Türk ve Kürt emekçi · HADEP'in kuruluş çalışmalarına kahalklarının ortak partisi olma idtılmama gerekçeleri ciddiyede ele alın
diasındadır. DEP kurulurken oluşan
malı ve değerlendirilmelidir.
platform, bir bütün olarak HADEP'in
-Devlet'in baskıları altında paniğe
kuruluşunda yer almadı. Deng ve Hevkosoğuk kanlılığını
kapılınayıp
dem çevreleri yeni partinin kuruluş ça- romalı, döneme denk düşen, akılcı polışmalarına katılmadılar.
litika ve açıklamalarla ulusal dedüilgili
partiyle
Legal
mücadelenin önünü açmaya
-mokratik
yaokuyucularımız
şüncelerimizi
çalışmalıdır
kından .biliyor. Kürt kimlikli legal parti
-Devletin baskılarını kararlılıkla
tezimizde ısrarlıyız ve bu düşüncemizi
öteden beri savunuyoruz. Legal par- göğüsleyen HADEP organları, politik
dügölge
kişiliğine
tiyle ilgili düşüncemiz esas olarak bağımsız
bugün de böyledir. DEP'in kuruluş ça- şürmemeli dir.
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yanlısı biı: toprak ağası ile YNK
yanlısı diğer bir aşiret yanlısı arasında
arazi yüzünden çıktığı iddia ediliyor. Qeladıza'da başlayan çatışmanın kısa bir

sürede Soran ve Behdinan bölgelerine de
yayıldığı öğrenilirken, çatışmalara iliş
sağlıklı bilgi edinilemiyor.
Çatışmaların seyri ile ölü ve yaralılar
konusunda çeşitli ajans ve yayın or-

kin

'Yenİ

süreç

yanlıları arasında
çatışmaların dprdurulması ama-

KDP ve YNK
çıkan
cıyla

PKK, YEKBUN, PSK, KDPDevrimci Önderlik, Kürdistan Bağımsız
Emek Partisi, Kürdistan Kurtuluş Parti.si,
Kürdistan Demokrat Liberal Partisi, Tekoşin gibi parti ve örgütlerin harekete
geçtiği kaydedildi.
Bazı siyasi gözlemciler, Türkiye, İran
ve Irak'ın Güney Kürdistan'da çatışma
ortarnı yaratmak suretiyle Federe Kürt
hükümetinin istikrarını bozarak, müdahale zemini hazırlamaya çalıştıkianna
dikkat çekerken bazıları da çatışmaların
KDP ve YNK arasındaki iktidar rekabetinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

Yardımcısı Şehmuz Çağro, Siirt milletvekili Zübeyir Aydar, Adıyaman milletvekili Mahmut Kıhnç ve Şırnak milletvekili Selim Sadak'tan oluşan bir
DEP heyetinin KDP ile YNK arasında
çıkan çatışmaların durdurulmasına yönelik arabulucu olınak üzere Güney Kürdistan'a gideceği ögrenildi.
Bu arada İsveç'te Kürdistan Dernekleri Federasyonu Başkanı Viidan
Tanrıkulu, çatışmaların bir an önce son
bulması için federasyon adına Kürdistan
Meclis Başkanı Cevher Namık ile Kürdistan Federe Hükümeti Başkanı Abdullah Resul'a bir mektup gönderdi.
Viidan Tanrıkulu tarafından 9
Mayıs'da Güney Kürdistan hükümetinin
her iki taraf yetkililerine gönderilen mektupta, "Değerli başkanlar özgür vatan
parçasının yüce organlarına seçilen sizler, tarihi roBerinizi oynayıp kardeş kavgasını durdurarak, Güney Kürdistan özdemokrasisinin
ve
gürlüğünün
öngitmesini
elden
geleceğinin
leyebilirsiniz" denildi.

rg

zenlediği öğrenildi.

dımcısı Osman Özçelik, Genel Sekreter
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İlk çatışmanın Qeladıza kentinde,

KDP

rekli anons yaptığı ve bir an önce her iki
hareketin merkez yürütıllelerinin biraraya
gelip çatışmalara son vermelerini istediği gelen haberler arasında.
Hewler'de halkın her iki kardeş hareket arasında çıkan çatışmaların son
bulması için protesto gösterileri dü-

rd
i

anlamanın
kardeş kanı akıtınalarını
müvıJcünü yok.
Mayıs ayı başında KDP ile YNK
güçleri arasında toprak davası nedeniyle
iddia edilen çatışmaların
başladığı
zaman zaman dunnasma rağmen hala
devam ettiği bildiriliyor.

bilgiler veriyor. İRNA
binlerce ölü ve yaralıdan sözederkel),
Türk basını çatışmanın topyekün savaşa
dünüştüğünü bildiriyor. Ancak KDP kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, Süleymaniye, Qeladıza ve Salahaddin bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 20
kişi öldü. Yaralıların sayısı hakkında ise
bilgi ediriemedik. Yine KDP kaygöre
bilgilere
verilen
naklarınca
YEKBÜN, PSK ve İ-KDP heyetlerinin
iki taraf arasmda arabuluculuk yaptıkları
ve çatışmaların sona erdiği belirtildi.
Bu arada yerel kaynaklardan edindiğimiz bazı bilgilere göre ise, Qeladıza'da cereyan eden çatışmalar sonucunda YNK taraftarlarının o bölgede
KDP taraftariarına karşı düzenlediği saldında 28 KDP'li öldürüldü. KDP ise,
Behdinan bölgesinde bulunan YNK'nin
radyo-TV istasyonlarına ve bazı askeri
karargahlarına el koyduğunu bildirdi.
YNK'nin Soran bölgesinde denetimi ele
geçirdiği kaydedildi. Ayrıca KDP lideri
Mesut Barzani'nin KDP radyosunda ça_tışmaların durdurulmasına yönelik sü- ·
ganları çelişkili

Öte yandan DEP Genel Başkan Yar-

ku

Haber Merkezi- Kürdistan topkendi aralarında bölüşüp dört
parçaya ayıran sömürgeci devletlerin
Kürdü Kürde kırdırtma politikalarını anlamak mümkun. Dörtlü ya da üçlü sömürgeci ittifakın özgürleşen Kürdistan
sinsi komplolar peşinde
topraklarında
olduğu da biliniyor. Ancak Kürt hareketlerinin özgür Kürdistan parçasında
raklarını
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DEP'ten Sonra HADEP
• HADEP, programında Türkiye 'de demokrasinin ve barış orKürt sorununun çözümüne bağlı olduğunu ·
kaydetti.
• Murat BozZak (HADEP Genel Başkanı): DEP'ten fazla bir far.
kımız yok ancak devamı da değiliz.
· • Sicacettin Kırıcı (HADEP Genel Sekreter Yard.): DEP'teki yanlı~
dar grupçu politikalardan ders çıkararak HADEP'i kurduk.
yerleştirerek iÇ barışı sağlamak amacıyla HADEP'i kurduklarını belirtti.
Bozlak, mücadele anlayışı olarak
DEP'ten pek fazla bir farklılıklarının olmayacağını ancak DEP'in de devamı ol-

.a

Haber Merkezi- Kürt kimlikli parti
mi Türkiye partisi mi tartışmaları çeşitli
yurtsever çevreler tarafından sürdürülürken, ll Mayıs 1994 tarihinde
Murat Bozlak başkanlığında 40 kişilik
Baİçişleri
kurulunun
kurucular
kanlığı'na verdiği bir dilekçeyle kuruluş
çalışmalarını tamamlayatı HADEP (Halkın Demokrasi Partisi) resmen kuruldu .
Yeni kurulan partinin ambleminin özgürlüğü çok seven, gece karanlığında
bile parlayan ve nadiren bulunan mavi
kelebek figürü olduğu öğrenildi.
Programında kendini Türkiye partisi
olarak tanımlayan HADEP, özgürlükten,
demokrasiden, barıştan; adil bir ekonomik ve toplumsal yaşamdan yana olan
tüm kesimleri kendi saflarında örgütleme

pıldı.

liğiyle kurulmalıdır"

konuşmasını
açılış
Toplantının
yapan Renızi Kartal, yeni partinin kim-

liğine ilişkin, Kürt partisi kurınama fikri
Kürt halkının menfaati icabı olduğunu
vurgulayarak, Kürt kimlikli bir partiden
veya gocundukları için
kaçındıkları
değil, Kürt ve Türk halkının çıkarına hizmet etinediği için kurmadıklarını ifade
· ·
etti.
Toplantıda söz alan Ertuğrul Kürkçü,
Kürt kifnliğine ·anayasal bir statü kazandırmayı hedefleyen bir program oluş

rs
i

tamının gerçekle~mesinin

turulmasının

gerekliliğini

vurguladı.

dedi.
. Toplantıda söz alan MKM Başkanı
Ihrahim Gürbüz ise, özgürlük hareketinin mücadelesi ile Kürt halkının
düşürülmüş bir durumdan kurtulup, kendine geldiğini ancak bugün Türk halkının
. düşürülmüş bir durumda yaşadığını ve
bu halkın da kurtarılıp kendine gelmeye
ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle
kurulacak olan partinin Türkiye partisi
olmasının doğru olduğunu vurguladı.

·Daha sonra söz alan Selim OkRemzi Kartal ve İbrahim Gürbüz'ün düşüncelerine katılmadığını belirterek; "devletin bile Kürt partisini
kurmaya çalıştığı bir dönemde bizim
hala meleklerin cinsiyeti konusunda tartışmamız trajikomiktir" dedi. Okçuoğlu,
iddialı bir parti söylemini doğru bulmarlığını ve kurulacak olan partinin
bütün yurtsever çevreleri kapsayacak; bir
misyon ve geçiş süreci partisi olmasının
daha gerçekçi olduğunu belirtti.
çuoğlu,

w

w

w

Kürkçü, Türkiye partisi kimliğine yamadıklarını ifade etti.
pılan vurgunun pek önemli olmadığını,
HADEP'le ilgili görüşlerine baş DEP'in kimliğiyle, kaynağıyla belli olvurduğumuz HADEP Genel Sekreter
duğunu belirterek, yeni kurulacak bir parYardımcısı Siracettin Kırıcı ise, HADEP · tinin
Kürt kimlikli olmasının geolarak kitlelerin istemlerini yanıtlayacak, rekliliğini savundu. Kürkçü, "Trakya'da
geçmişin yanlış, dar grupçu, ben merörgütlenip örgütlenmemeniz pek önemli
kezci tutumlarından arınmış, olarak yüzü değil. Ancak Cizre'de örgütleneıpezseniz
halka dönük tüm devrimci, demokrat ve olmaz. Bu nedenle yeni parti Kürt kimyurtseverleri kucaklayacaklarını · öne
sürdü. Kıncı, HADEP'in her alanda
HADIW'in kurucular kurulu şu isimlerden oluşuyor: Murat Bozlak, Şa
özgür toplumun özgür bireyini hehabettin Ozarslaner, Vakkas Dalkılıç, 'Müslüm Kurucu, Veli Aydoğan llhan
deflediğini belirterek şunları söyledi:
Çalar, Naci Arslan, Hikmet Fidan, Süleyman Savaş, Tarık Söylemez, Ebubekir
"DEP'e yönelik saldırılar ve kapatma daSalih Şahin, Cabbar Leygara, Muhsin Melik, A. Rıza Dizdar, Mustafa
Karer,
iddiasında.
getirdi.
beraberinde
süreci
yası yeni bir
Zarakolu, Aziz Baran, Musa Kulu, A. Rıza Yurtsever, Emin ÖzRagıp
Ayzit,
HADEP, prograrnında Türkiye'de de- Işte bizler böylesi bir süreçte biraraya gedemir, Nime~ullah Okumuş, Nihat Türkmen9ğlu, Ali İncesu, Mehmet Turan,
mokrasinin ve barış ortarnının ger- lerek DEP'teki yanlış dar grupçu poAbdullah Soydan, Nevzat Sağnıç, Tahir Han, Izzet Çelebi, Nizarnettin Balaz, SiKürt sorununun çö- litikalardan ders . çıkararak HADEP'i
çekleşmesinin
racettin ~ırıcı, Abdullah Çağer, Enver Karahan, Z. Abidin Kızılyaprak, Sezümüne bağlı olduğunu kaydetti. .
ne
Kırıcı,
.
oluşturmaya karar verdik"
ünal, Hasan Buran, Serap Mutlu, Şemsettin Kara, Orhan Tural, Rıza
lahattin
Genel Başkanlığı'na Murat Boz- DEP'in ne de başka bir partinin devamı
Celalettin . Ezman, Ali Göçmen, Metin Kumruaslan ve Vedat
Hasan
Köse,
tak'ın getirildiği HADEP Genel Başkan
olduklarını; değişik anlayıştaki ulusal
Kaya.
yardımcılıklarına Cabbar Leygara ile
ve toplumsal çevrelerden gelen grupların
Z. Abidin Kızılyaprak getir.i.Jirken de~9kratik partisi olduklarını vurguladı.
HADEP Parti Meclisine ise şu isimler g!!tirildi: Şahalıettin Özarslane~. Naci
Genel Sekreterliğe Şahalıettin OzarsOte yandan HADEP kurulmadan bir . Arslan, Necmettin Salaz, Veli Aydoğan, llhan Çalar, Hikmet Fidan, Cabbar
laner, Genel Sekreter yardımcılıklarına hafta önce İstanbul DEP il binasında
Leygara, A. Muhsin Melik, Salili Şahin, Süleyman Savaş, Müslüm Kurucu,
ise Siracettin Kırıcı ve Abdullah Say- DEP Genel Başkan vekili Remzi Kartal,
Serap Mutlu, Musa Kulu, Aziz Baran, A. Rıza Dizdar, A. Rıza Yurtsever, Ali
·
dm belirlendi.
Göçmen, Sira~ettin Kıncı, H. Celalettin Ezman, Emin Özdemir, Nilıat TürkErtuğrul Kürkçü, Prof. Dr. Gencay
menoğlu, Ali Incesu, Mahmut Turan, Abdullah Saydın, Tahir Han, İzzet Çelebi,
HADEP Genel Başkanı Murat Boz- Gürsoy, istanbul İHD Şube Başkanı
Z. Abidin Kızılyaprak, Enver Karahan, Abdullah Çağer ve Hasan Boran.
tak, gazetemize yaptığı açıklamada, Ercan Kaiıar, ÇHD İst. Şube Baş ..A.
insan hakları ihlalleri bakırnından Tür- Rıza Dizdar Av. Selim Okçuoğlu, Ib. Merkez Yürütme Kurulu'na ise; Şahabettin Özarslaner, Siracettin Kırıcı,
kiye'nin dünya şampiyonu olduğunu be- rahim Gürbüz ve bazı demokratik kitle
Ilhan Çalar, Hikmet Fidan, Süleyman Savaş, Cabbar Leygara, A. Rıza Yurtlirterek, ülkenin içinde bulunduğu eko- · örgütü temsilcilerinin katıldığı, yeni kusever, Z. Abidin Kızılyaprak, Nihat Türkmenoğlu ve Abdullah Saydın seçildiler.
nomik, sosyal · sorunl'!-fı çözmek ve rulacak olan partinin kimliğine, yapısına
demokrasiyi tüm kurum kuruluşlarıyla v e iç işleyişine ilişkin bir toplantı ya-
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yetti ne de "Kürt" partisi olarak kabul
edilmelerini engellemeye. Parti genel
Politikada tekdüzelik ve !ega! parti başkanı ve 6 milletvekili hala tutuklu.
Anayasa Mahkemesi "bölücülük" idsoru~u başlıklı yazımda belirtmiştim.
Legal alanlar tüm dünyada insanların diası ile kapatma davası yürütüyor.
tercihlerilli daha rahat olarak ortaya DEP Genel Başkan Vekili Remzi
kayabildikleri alanlardır. Bu gerçek, Karta! b<!şta olmak üzere, Kemal
ülkemizde de son yıllarda daha açık Okutan, Izzet Gezgör ve daha bir
bir biçimde görülebilmektedir. Bu dizi DEP yöneticisi ya da-köşe yazarı, ·
alanlar yarattıkları olanaklar ile, bu daha dün DEP kapatılınca onun yerine yeni bir parti kurmayacağız buçalışma biçimine dün "polis yuvaları"
diyenler tarafından bile politik mü- yuruyorlardı. Bu konuda ağırlıklarını
cadelede uzak durmak istemedikleri koyarak J>arti Meclisi'nden karar bile
mevziler durumuna gelrruştir. Ancak, çıkardılar. Her ne hikmetse, bir anda
bir çarpıklık hala varlığını, hatta ege- değiştiler ve "boşluk yoktur, olsa bile
doldururuz" diyerek yeni bir "Türnemliğini korumaktadır . Bu çarpıklık
kiye"li parti . oluşturmak için kolları
aşılmadığı sürece de, !ega! çalışma
sıvadılar. Bu tavir
alanlarından ve araçlarından istenilen ve
Kürt kimliğinin, kendi değişikliğini . bir
bırakalım.
yana
mümkün olan verirru
elde Bunu anlamak mümelde etmek mümkün hukuksal meşruiyetini
etmesi, temelde Kürtlerin kün. Ve fetvası da
olamamaktadır. HEP
Koşullara
ve DEP deneyimleri örgütlenme hakkını elde et- hazır.
göre politika üreile gelinen nokta,
özellikle de 27 Mart meleridir. En alt düzeyinden tiyorları Ancak, bu
seçimlerine en kapsamlısına kadar, Tür- arkadaşlar bir koyerel
nuda karar vermek
DEP'in izilişkin
kiye'nin ve/ veya Ordurumundadırlar . .
politika ve
lediği
seçim sonuçları bu tadoğu'nun mevcut sınırları Eğer bir kimlik mükonuda açık ör- temelinde ya da bu sınırlar cadelesi veriyariarsa
ve bunun bir part!_ isneklerdir.
çarpıkhğı bozularak, hangi biçimde ve rinde telaffuz edilBu
saptamak ve nisiyasal coğrafyada olursa mesının hukuksal
koşulları yoksa, hiç
getelemek
olsun bu bir örgütlenme
söyolmazsa
Orrekmektedir.
lemlerini başka bir
amaca
gütlenme,
hakkıdır.
kimlik, yaru "Türvarmada en temel
kiye"li kimliğine oturtmalarıııın anaraçtır. Kürt politik mücadelesinin
geanlayabilmeleri
temel amacı, "Kürt kimliğinin öz- lamsızlığını
rekiyor. Yok, telafuz ettikleri parti
gürleşmesi ve dolayısıyla bu kimliğin
en basitinden en üst düzeye kadar, kimliği yaru "Türkiye" kimliği asıl heör- defleriru dile getiriyorsa, başka bir
kadar
biçimine
devlet
gütlenebilmesi"nde ifade edilebilecek kimliği, yaru "Kürt, Kürdistani" kimbir muhtevaya sahiptir. Bu şekilde liğiru öne çıkaranlar ile uğraşmaktan
·
ifade etmenin bu yazı kapsamında vazgeçmelidirler.
Kürt kimliğinin, kendi hukuksal
özel bir önemi vardır. Bu önem de,
Kürt politik kadro ve hareketlerinin meşruiyetini elde etmesi, temelde
önemli bir kesiminin legal çalışma Kürtlerin örgütlenme hakkını elde etalan ve araçlarında "Türkiye"li olmayı meleridir. En alt düzeyinden en kapelden bırakmak istememeleridir. Bu samlısına kadar, Türkiye'nin ve/veya
isteksizlik, sözkonusu perspektif sa- Ortadoğu'nun mevcut sınırları teol- melinde ya da bu sınırlar bozulacak,
hiplerinin iradelerine bağlı
hangi biçimde ve siyasal coğrafyada
maksızın, Kürt kimliğinin ve doolursa olsun bu bir örgütlenme haklayısıyla politik hedeflerinin tasfiyesi
kıdır. Kimlik ve örgütlenme hakkının
anlamına gelmekte ve böyle bir uğ
bu iç içeliğidir ki bu kimlik adına haraşa dönüşmektedir.
Kürt politik hareketi, ulusal ve top- reket edenlerin ya da böyle bir iddiada
lumsal kurtulu ş mücadeleriz bu çar- olanların , "legal parti" sorununa da
diğer sorunlarda olduğu gibi "Türpıklığı illegal planda aşmış ve örgütlenmesirun kimliğini (ideolojik- kiye"li penceresinden bakmamalarını
politik değerleri yanında) etnik ve gerektirmektedir. Aksi tutum, Kürt
kimliğinden ve dolayısıyla Kürtlerin
coğrafya olarak da belirlemiştir. Bu
belirginlik, aynı düzeyde olmasa bile, kendi adlarına, kendileri için örgütlenme haklarından feragat etmeleri
60 ' lı , 70'li yılların kısıtlı ve alt düzeydeki !ega! örgütlenmelerinde de anl~_na gelecektir.
Işte bu temel çarpıklıktır ki, Kürt
elde edilebilmişti . Devrimci Doğu
Kültür Ocakları (DDKO) ve Devrimci politik hareketi ve kadroları , son yıl
Demokratik Kültür Derneği (DDKD) larda koşulları daha da güçlenmesine
rağmen, legal zerninlerden istenen vebu alanda iki ôrnek teşkil etmektedir.
Sözkonu_su örgütlenmeler "Doğu"lu rimi alabilecek pratik adımları ataya da "Ulkerruz gençliği' ' kavramı ve mamaktadırlar. Yakın tarihin canlı
pratik deneylerine rağmen bu çardolayısıyla kimliğini "Türkiye"li kimpıklıkta ısrar edilmesinin anlaşılır
liğine tercili etmişlerdir. Burada isimden öte kendi kendisini taiumlama yanı yoktur. Kürt kimliği için müönemlidir ve bu temelde soruna yak- cadelede kimse imtiyaz sahibi olmadığı gibi, çarpıklık:ta ısrar edenlaş ım gösterilmelidir.
yeniden HEP-DEP de- lerin bu çarpıklı ğ ı aşma uğra şı
Şimdi ,
neyimlerine ve bunların "devamı " üzerinde hak-hukuk iddiasına sahip
olabilecek çalışmalarda, bu konudaki olmaları da anlaşılır değildir. Kürt
ulusal demokratik hareketi, 25-30 yıl
çarpıklığa dönelim. "Edirne'deki ayönce aştığı perspektifiere geri çeçiçeği üreticisinden Rize'deki çay üreticisine, Zonguldak'taki maden iş kilmemelidir. Bu konuda herkes üzeçobana rine düşeni yerine getirmeye özen
Hakkari'deki
çisinden
(nedense Hakkari'dekiler hep çoban göstermelidir. Aynı zamanda "Türkoluyor bu perspektif salıiplerinin di- Türkiye" demokrat güçlerirıin solinde!) kadar demokrasiden yana rumluluğu vardır. Bu konuyu da bir
sonraki sayıda tartışalım .
olanların partisi" olmak ne HEP'i ve
DEP'i devletin zulmünden kurtarmaya
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L.egal siyasette kimlik yanılsaması
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keme dibiin. Dema ez Berpirse Nivisan
Aşti Koçer
biim, rojeke ez diçiim ifade, min dit ew ji
ber deriye dadgehe ye. Min got, xer e!
li
.. Wek her rejimen kevneperest rejima
Wl sixuren dora xwe nişandan ii got, hatin
nıJadperest a Tirki ji, ji çirayen ranahi ii
te
azadi ye, jl ronakbrran, wek cine ji besin bi bi dest ii milen min girtin, gotin ifada
tirse, ditirse. · Hernan (eyni) rejime di heye. Paşe ziviri ser sixuran ii ji bo rrun
destpeke de, xwest bi dadgehen xwe yen got ev ji muwekile rrun e. Sixıır got, diyar
ku mil ji dadgehen engzisyone li serdema e hiin rewiye reke ne ...
Sirri Ozturk ji, di destpeka derxistina
navin li Ewriipa bemedane, ronakbrren me
de pir alikariya me kir ii dosrojname
zindan·ii neman bike ii. bi vi awayi wan bi- ·
çend
tirsene le, bi semeket. Ija, ev sere çar-penc taniya me hin ji berdewam e. Her Kurd
paşnave wi Ozturk be ji, ew bi xwe
sala ye dixwaze bi kuştinen bikuj
e ii di ware çapemeniya çep ·de xebatek
"ne"diyar re li xebaten wan bigre.
kiriye. Brraninek rrun bi wl re ji
behempa
Bi vi mejiye paşverii doh niviskarber ku bi temene xwe ji min
sosyolog Doç. Dr. Isınail Beşikçi, ni viskar heye. Iimezintir
bii, diyar bii bi min şa
geleki
,
Av. Ahmet Zeki Okçuglu, Dr. Başkaya
cem wl, hertim ji ınll
diçiim
ku
deme
bii,
di
weşanker Ayşe Nur Zarakolu ii hwd. ·
tu bi
avetin .zindane. Iro ji dixwazin niviskar- re digot "Berane Hezreti İbrahim"
le,
bikim
bereziye
dixwest
ne
Min
bati.
.«er
ekonorrılst Dr. Halilk Gerger, niviskarmin bersiva wl ji dida.
weşanker Sirri Ozturk ii . bi sedan roLi gor mitolojiya Islame, "Berane
nakbiren din have bine zindane. Her wiha, Ihrahtm
Pexember" qurban e. Le wateya
bi sedan pirtiik, kovar ii rojname ten qefalklor ii zimane Kurdi de
di
gotine
dexekirin ii komkirin. Li gor rapora Fe- "Berxe nerji bo kere" ye. An go ji bo kar ii
Rojnamegeriya Navnetewi, xebate, di kijan wari de dibe bera hibe,
d~rasyona
pışti Çine dewleta Tirkiye welate duwem
"qurbani" ii "fedakari" dive. Xebata civaki
~ ku bi dehan rojnamevan girtiye ii kuş
ii peşketina civake ji, bi fedakariya rotıye.
mumkune.
Ii ve bejmara mezin a niviskar, roj- nakbiran
Ii bo we, Beşikçi bi sedeıiı.a pirtiiken
namevan ii waşaııJ<:eren girti nimuna her! xwe, Zarakolu bi sedema weşana kitebek
balkeş, Doç. Dr. Isınail Beşikçi ye ku, di
Beşikçi, Okçuoglu bi sedema nivisek xwe
derheqe wl de heta nilia 8ı dawe vebiine. di kovara "Demokrat"de, Ozturk bi seIi van dawan, ji 15 yen ku bi dawi hatine
dema weşana antolojiyek şiiran ii bi
30 sal ii ı ı heyv hefs, 1 milyar ii 668 mil- dehan niviskar ii rojnamevanen din, bi
yon ii 280 hezar ceze pera je re hatiye
sedemen ciire ciire di zindane de ne. Hin
.dayin. Ii 66 dawen mayi ji, je re ji 132 rrun nivisa xwe bi dawi neani bii, hevkare
heta 330 sal hefs, ji 3 milyar ii 300 milmin, rojname ani li ber min dan! ii got,
yani heta 6 milyar ii 600 rrulyon Lrre ceze
Mehdi Zana ji hatiye girtin. Mi li rojname
peran te xwestin. Ii çapa duwem a 6 neri ku ew ji, bi sedema axaftina xwe ya di
pirtiiken ku bere ceze wan kişandibii, civina Konseya Ewriipa Komisyona
dubare te mahkemekirin ii ji van dawan ji Mafen Mirovi de, disan bi tawana
je_re ~2 sal hefs ii 300 rrulyon ceze pera te "cugaxwazi"ye hatiye girtin. Zana, pişti
xwestın.
12 llone dema ku Seroke Şarewani (beEv dawe hernil ii "QanUn.a Diii'
ya Di yarbekir bii, ' bi hernan selediye)
Terore" jimare 3713 madda 8'an ii bendS~ deman ji 6 salan zedetir raza bii. Wek te
we bi tawanbariya propaganda "cu- zanin xezana wl Leyla Zana ji, ji dawa
daxwazi"ye vedibin. Li gor ve "qaniin"e, QEP'e girti ye.
doktor, mamostayen
ev ruviskar.
Eşkere ye ku li Tirkiye ii li Bakfire
zaningehe, avukat ii herwiha ji niviskar,
bedele ronakbrriye girtin,
Kurdistane
"terorist ii cudaxwaz"in.
işkence, zindan ii kuştin e.
Ii niviskaren girti, Ahmet Zeki OkWek şaire Tirk Nazim Hikmet dibeje;
çuoglu ii Sirri Ozturk nasen me yen nezik "Ez ne şewitim/ Tu neşewiti/ We çawa
ii dosten me yen kevn in. Okçuoglu avu- ranahi bi ser tariyekeve?" / '
kate rojnama me bii le, gelek caran em pek
o
de bi tawanbariya "cudaxwazi"ye. meh-
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Bedeli ronakbiriyi ...

• Kemal Bernas
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Bir ülkenin yaşamindan kesitler
tireceğiz, insan ve
şeffaf karakollar
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hak ve özgürlükleri,
dönemi yarataeağız
Yıl l981. M~din'in Derik ilçesinde diye diye Süleyman .Demirel'in
devlet güçleri, caddede dolaşan genç- DYP'siyle Erdal İnönü'nün SHP'si iklerin sırtlarındaki parkaları askeri par- tidara geldiler. Bir süreden beri söykalara benziyor diye yırtıyor, ayak- lenenin tam tersine dönd.~ herşey. Hatta
daha ağırlaşarak sürdü. Ozgür Gündem
larındaki ayakkabılan , Esem veya
. Mekaptır diye elindeki maket bıçağı ile gazetesi kapatıldı. Diğer basın üzerindeki baskılar devam ediyor. Deyırt~ak hakaret ediyor.
Dikenin bir başka yerinde, Urfa'nın mokrasi dendi demokrasinin D'si kalmadı. 12 Eylül'ün izlerini sileceğiz
Viranşehir, Ceylanpınar ilçelerinde
cadde ve sokakta dolaşan insanların dendi, I 2 Eylül'ü aratır durumlar yaratıldı. Anti-demokratik · uygulamalar
başlanndaki kafiye (Çefi) yi görünce
devletin güvenlik güçleri dayanarnayıp en barbar ve faşizan uygulamalarıyla
sürüyor.
~ıisla"ge1.buraya u)an" diye yanına geYll 1994, Mayıs ayı. Mardin'in
tırerek ketiyi alır. Temiz bir dayak atar
ve "haydi defol bir daha görmeyeyim" Derikilçesi demokrasi vaadiyle iktidara
gelenlerin bıyık operasyonuna sahne
diye gönderir.
. Yıl 1992. Ülkenin bir başka ·ye- . oldu. Caddede veya sokakta dolaşanlar
pala bıyıkh olduklan gerekçesiyle görınde, yıl 1992. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde caadede dolaşan insanları kay- türUlüp bıyıkları kestirildi. (Derik'te
ikamet eden Eshed adındaki vamakamın talimatı ile, her zaman olduğu
gipi i.erbiyeli bir edayla şalvarla ge- tandaşın çocuklarıdır, bıyikları kezenlere ·hakaret!er yağdırılır ve şal- silenler.) Böylece devlet "terör" den kurve 'yönterruni
yolunu
.· tulrnanm
varları,yırtılıı:.
Btiilin -, b~nları 12 Eylül'ün barbar + k~şfetmiş olup, operasyonu başarıyla
~ö.nrminğ~ ğ~iılü.k burjuva basını qiJe,6 bititı:piştir.
yazm~yord~: · CP,;mlıuriyet, Terçümani)!i!' c Bu sonuca göre devlet nefe~ almış,
gib~ 'gazetelerin · de kapatıldığı . ha- ,\; ekonorruyi düze çıkarri:lış, güvenlik
gğçleri güvenlik içinde halka bıyıksız
tırlanmalıgır. • Bütün bunlardan s'onra
baskiya kıit§ı 'olduğuniı, 12 Eylül'ün iz- bir huzur ortamı sağlamıştır: '
·
demokrasiyi gesileceğiz,
ler~i

Medya Güneşi, 16-31

eden, devletin en üst tepesinde patlayan
kavga ile Türkiyeyi kimlerin yönettiği
tartışması bir kez daha gündem imize
girdi. Bu tartışmalarda Türkiye'nin idari
Ve yönetsel sistemi derin oVe detaylı oJmasa bile geniş kesimlerce sorgulandı,
deşildi. Kürt sorunun da devlet politikasını belirleme ve yürütmede askerlerin belirleyici rolüne pek ses çı
karmayan ve hatta onayiayan partiler,
politik çevreler ve basın-yayın kuruşların, "aydınlar" askerlerin politik
üzerindeki ağırlığından söyaşarn
zümona rahatsızlıklannı dile getirdiler

TC demokrasisi
Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal rejimi demokrasi olarak adlandırılıyor.
Türkiye'yi yönetenler, Ortadoğu'da, Ön
Asya'da en demokratik rejime sahip olduklannı ve bu yönleriyle Avrupa ülkelerinden geri kalmadıklarını - göğüslerini gere gere söylerler. "Kuvvetler
aynlığı" olarak adlandırılan yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden ba- •
ğımsız olduğunu, tek dereceli gizli oy,
açık seçimle işleyen parlame nter bir yönetim sistemine sahip olduklannı iddia
ederler.
Fakat gerçeğin böyle olmadığı biliniyor. Söylenenlere hüküme t üyeleri,
milletin vekilieri dahi inanmarnaktadır.
Çok panili sisteme geçildiği t9;ı6 yı
lından bu yana, sıkıyönetim ve olağanüstü halle geçen dönemle rin dışında
kalan 20 yıllık "tam demokrasi" dönemlerinde de, Türkiye, demokratik kurallarla yönetilmedi. Yargının, büyük ölçüde yürütmenin bir parçası olan Adalet
Bakanlığı'nıp denetirnde : olmasını bir
yana bırakalım, yürütme ve yasama
dahil, her üç güç de, Milli Güvenlik Kurulu'nun denetimindedir. Devletin idate
ve yönetiminde anayasal hiçbir yetki ve
rqlü olmayan Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin "yüksek çıkarları" için yasa değişikliklerini görüşmekte, biçim ve muhtevası dahil yeni yeni önerilerde buönerilen
Parlamento
lunmaktadır.
yasanın kı~asiye kısmıyla ilgilenm ekte,
MGK'nın "temenni" ettiği değişiklikleri
onay larnaktadır.

rg

tonuna göre, bazen yasalar zorlanarak Tansu Çiller'i uyararak, bu tür konular
toplum mahkemelerce ceza yağmuruna uluorta söylenmez, önce MGK'da konuşulur, olumlu tepki aldıktan sonra
tutulmuş, bazen de yasalar görmezlikten
mış
davranıl
açıktan söylenir dedi . ·
ahakar"
"müsam
gı!linerek
Çiller, artık "deneyimli", sonradan
tır. Yasaların toplums al meşruiyeti, huisbir
"onu söylemek
başına
rum",
başlı
zaten
"bilmiyo
ri
özellikle
kuksal
temedim" demek zorunda kalac~ğı görüş
tartışma konusu; ona hiç girmeyelim.
Milli Güvenlik K,urulu , yürütme er- ve düşünceleri ileri sürmüyor. Once askinde yer alan üyelerin dışında, devletin kerlerle fikir düzeyinde tartışıyor , olumlu tepki aldıktan sonra MGK'ya uygun
memurları olmakta n başka hiçbir özelbir formülasyonla öneriyor. Çiller'in "ben
liği olmaması gereken askerlerden kuzatüm
de
·(Genelkurmay Başkanı Doğan
Türkiye'
,
onunla
Askerler
ruludur.
manlarda asıl söz sahibi olan kesim · Güreş) biraz daha farklı bir. 'depaketi' üzerinde anmokratikleşme
olmuştur. MGK, ne yasama, ne yürütme,
ve ne de, bir-yargı organı iken, tümünün laştım" sözleri, TC'nin demokrasisini,
üstünde ve tümünün de- işlevini yapan bir asker-sivil ilişkisini, zımmen de olsa,
kurum olmuştur. MGK, askerlerin ülke devleti kimlerin yönettiğini göstermesi
bakırnından her şeyi ·ifade ediyor. Bu söz
sorunları ile ilgili yürütme, yasama ve
"demokratikleşme paKeti" vb. ciddi politik konuların parlamentoda, bakanlar
Askerler Türkiye'de tüm zakurulunda ya da siyasal partiler arasında
manlarda asıl söz sahibi olan
oluşacak mutabakatı değil, askerlerin
kesim olmuştur. MGK, ne yasama onayını gerektirdiğinin itirafı oluyor.

çözüm bulanlar ve onların çözüm yolları
ile bugün bu soruna çözüm arayanların
kullandıkları yönteml er arasında görecelide olsa bir farklılık bile yoktur. Askerlerin bugün Türkiye demokrasisi üzerindeki gölgesinin asıl etmeni ve
politikadaki derin nüfuzunun başlıca
kaynağı, Türkiye'nin Kürt sorununu bir
"güvenlik sorunu" olarak algılaması ve
bunu tamamen askerlere havale etmesidir. Zaten Türk toplumun .kendini
"en kahraman" ve en ·vatansever kesim
olarak gören askerler, bu sorunu kendi
sorunları olarak görüyorlar.
Kürt sorununun başladığı yer, Türk
demokrasisinin sona erdiği yerdir. Kürt
sorununun çözümü Türk demokrasisinin
demokrasi olma yolunda sıçrama tahtası
olacaktır. Bu gerçek aleniyken, ülke yönetiminde askerlerin gölgesini kaldıracak, Kürt sorunu konusunda sivil demokrati k bir çözümü programlaştıracak
etkin politik oluşurnlar, Türkiye siyasi
sahnesinde henüz görülmüyor. V ar olan
siyasi partiler, etkin politik kişiliklerin
tümü birer figüran olma pahasına, gerçek
demokrasi yerine mizansen demokrasiyle
yetinme pahasına, Kürt sorununu askerlere bırakma basiretsizliğini gösteriyor. Aslında bu onların ırkçı, aşırı
kaydüttülerinden
milliyetçi
naklanmaktadır. "Vatanın bölünmez bü. tünlüğü!'nü, Küı:tleri ezme ve söberaberliği"
ve
"birlik
mürmede,

.o

Başkanı
Başbakan-Genelkurmay
Cumhurbaşkanı üçlüsü arasında cereyan

olabileceği vb. düikili götoplantılarda,
şüncelerini
rüşmelerde ileri sürüyordu. Kısa bir baş
bakanlık deneyimi olan Mesut Yılmaz, ·

Kürtçe televizyonun

.s

di

Darbe söylentileri, ·:partilerüstü hükümet", "teknokrat hükümet" arayışları,
Başbakan Çiller'in iki yakın bakanıyla
yaptığı ve basma yansıyan telefon konuşmasının içeriği, buna bağlı olarak

sorunlarında, MGK'de şekilenen
görüş ve düşünce hiçbir TC hüküme ti tarafından savsaklanmamış, genellik le olduğu gibi benimsenmiştir. MGK'ni n ses

dünya

1994

ne yürütme ve ne de bir yargı oriken, tümünün üstünde ve tümünün de işlevini yapan bir
kurum olmuştur. MGK, askerlerin
ülke sorunları ile ilgili yürütme,
yasama ve yargı organlarına düşünce ve görüşlerini dikte ettirme
ganı

ur

Hevedanlı

Siviller parlam entoda
askerle r iktidar da

ak

Sertaç

Mayıs

Bu makaleyi

basıma gireceği

Çiller'in telefon
nan Türkiye'yi

yazdıktan sonra, gazete
gün, Başbakan Tansu
konuşmasında tanık olu-

poseçtiği
halkın
Askerleriri bugün Türkiye deaskerlerin yönettiğini
isi üzerindeki gölgesinin
mokras
önüne seren bir başka
ve politikadaki derin
etmeni
asıl
itiraf, hem de gizli değil, ayan beyan bir
yargı organlarına düşünce ve görüşlerini
kaynağı, Türbaşlıca
nun
nüfuzu
şekilde, TBMM Başkanı Büsarne ttin
dikte ettirme organıdır.
nu bir "güsorunu
15
Kürt
k
'nin
kiye
Cindoru
H.
geldi.
Tür- Cindoruk'tan
Başkanı'nın,
Genelkurmay
"Hafnin
gazetesi
algılaması
Sabah
olarak
"
tarihli
sorunu
Mayıs
venlik
kiye'de olduğu gibi basın ve televizyonda
Nuriye ve bunu tamamen askerler~ havale
sayfasında,
Sohbeti"
tanın
"deve
politik
ği,
sık sık boyverdi
oluyor. Alcınan'ın bir soetmesidir.
mokratik" ülke sorunlarıyla ilgili açık Akınan'a konuk
şöyle diyor: "Askeri Şura
üzerine
rusu
"debir
başka
ğu
larnalarda bulundu
kurumu fazladır.
mokratik" ülke yoktur. Askerlerin askeri hem MGK, iki anayasa
k bir sübap bozmam ak için, "aydınlar", demokrasi
önleyece
i
darbeler
n
MGK'ni
sisosyal,
sorunların dışında ülkenin,
a say- ideallerinin Kürt sorunuyla ilgili kısmını
ordumuz
esini
düşünülm
gibi
yasal, ekonomik, diplomatik sorunlarını
as- görmezlikten geliyorlar. Genelkurmay
sivillerle
Ancak
m.
sayıyoru
gısızlık
ni
önerileri
etüd ettiği ve onlara ilişkin
or- Başkanı'nın "Türk Silahlı Kuvvetleri hübir
eri
verecekl
karar
birarada
kerlerin
dillendirdiği başka bir "demokratik" ülke
adı Askeri Şura
Bunun
var.
kümetleri kurma makamı veya organı deihtiyaç
gana
yanın
Başkanı'
yoktur. Genelkurmay
Orada
de.
şey
bir
başka
bir
ğildir" sözlerini büyük bir özveriymiş
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olabilir,
da
nısıra Cumhurbaşkanı Süleyma n Den ağırlıklı
kanadını
devlet
yani
gibi ayakta alkışlryorlar. Genelkurmay
sivillerin
Cinttin
mirel, Meclis Başkanı Büsarne
e,
sözleriyl
bu
k
Cindoru
Başkanı'nın bu sözleri, onlarda hiç bir
şarttır".
doruk, Anayas!!- Mahkemt;si Başkanı olması
organı
bir
böylesi
ve
oluşturmayacak kadar demokrasi
işlevini
refleks
n
MGK'nı
bir
,
başbakan
bir
Yekta Güngör üzden,
geyorumu
hiçbir
den uzaktırlar.
amacını.
kültürün
a
muhalefet partisi başkanı gibi ülke gün- oluşturm
koyortaya
açıklıkta
yecek
rektirme
begörüş
demindeki .~üm sorunlarda
yöDemokrasi bilinci
lirtiyorlar. Ulkenin sağlıkçılarının, ma- maktadır. Askerlere siz aleni devleti ayıp
;
karşı çok
dünyaya
siniz,
netemez
lerinin,
tekniker
dencilerinin,
olur, siviller parlamentoda olur, Askeri
Türkiye de, dar bir çerçevede de olsa,
ziraatçılarının, istemlerini konuyla ilgili
syonu sağ son yıllarda oluşan demokrasi bilinci vayönetim birimlerine zar zor iletebildikleri Şura'yla sivil-asker koordina
MGK aracılığıyla da ta- rolan iabusal gelenekleri etkileyecek bolanır,
koşullarda askerler, devletin en yetkili
sivillere ak- yutlarda değil. Devletin merkezi yetdoğrudan
limatlarınızı
kurumuna muhtıra vermektedirler.
tarırsınız mantığıyla hareket edilmiştir.
kililerinin önemli bir kısmını yerel
r siviller parlame ntoda
denmişti
Onlara
yönetimlere ve uluslararast örgütlere bı
Askerin gölgesini
fakat düşünceleriniz iktidarda rakmaya başladığı, demokrasi bilincinin
olacak,
hazıneden politikacılar
olacak. Askerler, sivillerin bu elpençe geliştiği günümüzde, Türkiye'de zapuMGK saltanatı
kulluklarıyla yetinmemiş, üç defa darbe
rapt yönetim şekline demokrasi deTürkiye'de devlet çarkının böyle iş yaparak, dümeni uzaktan kumanda ye- niliyor. İnsanlık günümüz demokratik
lediğini piyasadaki tüm politikacılar haz-·
Milli Güvenlik Kurulu, sadece ülrine, bizzat elleriyle yönetmiştir. Cin- sistemlerin ana omurgasını oluşturan ve
nt~ya
parlame
için
mediyor; askerlerin gölgesinde uslu uslu doruk shov yapma gayesiyle, demagoji ilk formülasyonu Montesqueu tarafından
çıkarları
• kenin yüksek
"politika" yapmak "ağırbaşlı devlet yapıyor. Her ne kadar MGK'ya karşı tasarlanan yasama, yürütme ve yargının
"yardım" etmekle yetinmemektedir. Ulme"hayati
ve
ü
adamlığı" olarak kabul ediliyor. "Debütünlüğ
kenin birlik ve.
çıkar gibi yapıyorsada, MGK'nın bubirbirini denetleme mekanİfması olneyimli politikacı" oyunun sınırını kes- günkü rolünü Askeri Şura'ya veriyor.
seleleri "nde görüş belirlemekte ve Hübile yeterli bulunmazken; karmasını
tiren, neyi ne kadar yapabileceğini bilen
kümete "telkinler"de bulunmakla kenmekanizmalarıyla halkın
iletişim
şılıklı
politik tipleri tanımlamada kullanılıyor.
disini mükellef saymaktadır.
en
geniş katılımını sağlayacak ve
e
tamam
yönetim
sorunu
Kürt
Bu deneyime sahip olmayan veya bu
Türkiye'de yargı, yürütmeyle çegünlük plebisitlere başvurmayı öngören
askerle re havale
gerçeği görmezlikten gelerek atıp tulişmemek için oldukça "esnek"lik gös"elektronik demokrasi", "Prigogici detutanlar ilk devlet tecrübelerinden sonra
teriyor. Ama buna rağmen yargı, yütelaffuz edildiği
Türkiye'de Kürt sorunu ile ilgili dev- mokrasi" kavramlannın
.
"değişiyor"lar.
rütmenin de "ilham kaynağı" olan Milli
yasama, yüde,
Türkiye'
,
dönemde
bir
askerler
let politikasını ayrıntılarına dek
T~nsu Çiller'in politik yaşarnı çok
Güvenlik Kurulu'nun "temenni" ve "diyargıyı elinde tutan MGK dikve
rütme
"isTürkiye
açıdan
Bu
yor.
oluşturu
kısa. Başbakanlığının ilk günlerin de dülekleri"ne kullak kabartmaktadır.
bir çizgi izlemiştir. Cum- tasına demokrasi deniyor.
tikrarlı"
şündüğünü, MGK'da n habersiz ulu orta
TC tarihinde, parlamentonun r~dettiği
O
Demokrasi utansın!
,
huriyetin ilk yıllarında, · Kürt sorununa
hiçbir MGK yasa önerisi yoktur. Ulke ve söylüyordu. Bask modelinin ilginçliği
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litikacıların değil,
o ııçıklıkta gözler
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Süreç siyasal-örgütsel birlikleri dayatıyor

zırlanması

aşamasına

vardığı

kaydedilen açıklamada, bu konuyla ilgili çalışmalar sürerken,
ortak bir çalışma prograrnı ile
koşullara bağlı olarak gerekli görülen alanlarda bazı pratik adım
ların şimdiden atılmasının kararlaştırıldığı da vurgulandı.
Açıklamada, birlik sorununun
kendileriyle sınırlı olmadığı da
belirtilerek, "örgütlerimiz, -sosyalistlerin siyasal birliği platformunun genişletilmesi gerektiğine
inanıyor
ve bu
inançla diğer sosyalist örgüt ve
kadroları da, bu süreçte yeralmaya çağırıyor" denildi.
"Siyasal ve örgütsel birliğin
niteliği ve biçimi üzerine ortak.
saptamalar"
başlıklı
deklarasyonda, 2000'li yıllara varmakta olduğumuz tarihsel bir dönemde, Kürdistan ' ın parçalanmış
sömürge statüsünün devam ettiği
ve ulusal demokratik haklarından
yoksun bulunduğu belirtilerek
bu durumun bir kader olmadığına,
özgürlük ve bağımsızlık
için verilen mücadelenin dört parçada da devam
ettiğine ve Güney Kürdistan'da
özgürlük şafağının yakalanmış
olduğuna dikkat çekildi.
Kuzey Kürdistan'da devletin
yürüttüğü "Topyekün savaş"a
karşı ulusal mücadelenin toplumun her sınıf ve tabakasını
mücadeleye kanalize ettiği, çok
belirgin bir durum kazanmarnış.
olsa da, her toplumsal kesimin
kendi siyasal değerleri ve buna
uygun çabalarıyla bu sürece katılma eğiliminde olduğu görüşüne yer verilen açıklamada ,
"kuşkusuz, Kuzey Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi saflarında ,
'Bağımsız Birleşik Demokratik
Kürdistan', hedefini savunan güçlerden, Kürt ulusu için belli bazı
ulusal-demokratik hakları talep
eden çevrelere kadar, her yurtsever güç ve çevrenin bu mücadele içinde yeri vardır ve olmalıdırda .
Kendi politik örgütünü oluşturma ve ulusal
mücadele sürecinde kendisini politik olarak ifade ve temsil etme,
her toplumsal kesim için doğal
bir haktır. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerin de yoğun etkisi altında yurtsever, devrimcidemokrat ve sosyalist güç ve
çevrelerde ideolojik, politik ve
örgütsel yönelim bakımından
yeni bir safiaşmaya doğru gidilmektedir. Tüm bunlar önemli
gelişmelerdir. Bu gelişmelerin
siyasi ve örgütsel düzeyde yaratacağı sonuçlar şimdiden hesaba katılmalı dır ".
Sosyalist güçlere, geleceğini
bu güçlere bağlayan ve çı
karlarını onlarla birlikte davranınada görenlere tarihsel bir rol
düştüğü .
ifade edilen deklarasyonda, . Kuzey Kürdistan
devriminin kararlı, emekçi kesimlere dayanan ve onların çı-
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi yeni bir döneme girmiştir.
Ulusal hareket her sınıf ve tabakadan oluşumun tüm kesimlerini
kapsama sürecindedir. Ozgür ve bağtmsız yaşama istemi artık sı
nırlı bazı kesimlerin istemi değil, değişik sınıf ve katmanlarıyla
ulusun istemi haline geliyor. Son yıllarda ulusal bilinçlenme oiağanüstü bir gelişme göstermektedir. (... )
1980'li yıllar Kürt ulusal hareketin'in ulual düzeyde ve uluslararası alanda yeni ve farklı bir sürece girdiği bir dönemdir. Doğ-rulan ve yanlışlarıyla 1984'ten beri PKK tarafından sürdürülen silahlı hareketin bu yeni sürecin oluşumunda önemli bir yeri vardır.
Ama bu süreçte asıl olan 30 yılın ulusal-demokratik potansiyelidir.
Bu potansiyeli planlı-programlı doğru hedeflere yöneltmek gerekiyor.
(... ) Bu süreçte dünya görüşleri birbirine yakın olan, aynı siyasal zeminde bulunan, ülke devrimine bakış açılan çakışan, ilkesel düzeyde anlaşabilenler biraraya gelmelidirler. Bu konuda iradeli ve radikal devrimci kesimlerin, sosyalist güç ve çevrelerin
siyasal birliği kendisini dayatan bir görev oluyor. Sorun, ulusal ve
sınıfsal bazda sosyalist güçlerin daha etkin olma, tarihsel görevlerini yerine getirme sorunudur. Sosyalist güçler sürece daha
aktif olarak müdahale etmek, ulusal kurtuluş · mücadelesinin etkin
bir gücü olmak ve sürecin dayattığı tarihsel rolü oynamak istiyorlarsa, siyasal bir örgüt içinde bir araya gelmelidirler.
KUK örgütü olarak, sosyalistlerin siyasal birliği sorununa bu
açıdan bakıyoruz . Gelinen aşamada, sorun, belli bir yapıyı korumak ve geliştirmek sorunu değil, ulusal kurtuluş mücadelesine
yön vermek ve geleceğin demokratik toplumunu kurmak hedefinde
aynı tarihsel rolü üstlenen güçlerin birliği sorunudur. Böyle olmazsa, KUK hareketi o.larak, tarihimiz ve ulusal-demokratik mücadeledeki yerimiz bili~yor.
KUK, TSK, YEKBUN olarak sosyalistlerin siyasal birliğini hedefleyen çalışmalarımız yeni sürecin gerekli kıldığı bir adımdır.
Biz, bu sürecin gerekliliğine ve başarısına inanıyoruz. Elbette ki
dışımızda başka sosyalist güçler de vardır ve bu nedenle süreç bizimle sınırlı değildir diyoruz. Kawa, KKP, TS, Sosyalist Gelenek
vb. içinde yer aldığı bir başka platform vardır. Biz sosyalistlerin,
radikal devrimci güçlerin mümkün olan en geniş düzeydeki siyasal
birliğinden yanayız. Bu nedenle PRK (Rızgarf) de dahil adı geçen
örgütlerle ortak bir toplantımız olacaktır. Bu toplantıda süreci. ve .
tüm sosyalistlerin birliği sorununu tartışacağız. Olumlu bir sonuca
ulaşacağımıza, somut adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca,
mevcut siyasi örgütler içinde yer almayan çok geniş bir devrimci,
sosyalist potansiyel vardır. Bir yerde sorun, bu geniş potansiyelin
sosyalist bir program etrafında biraraya getirilmesidir. Bu anlamda,
sosyalistlerin siyasal birliği sürecinde, örgütlü yapıların, bu işe öncülük yapmalan fakat en geniş anlamda sosyalist kadrolara, bu
devrimci potansiyele bir program sunmalari gerekiyor.
Elbette bu iş kolay olmayacak; sorunlar, zorluklar ve sancılarla
karşılaşacağız . Salt ideolojik ve siyasi lespitlerde anlaşmak da
yetmiyor. Kaldı ki,. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve onu ' takibeden gelişmelerden sonra, birçok suni ayrılık ortadan kalkmıştır. Artık, Sovyet-Çin-Arnavutluk çekişınesi yoktur. Bu son
derece önemli ve olumlu bir gelişmedir. Sosyalizmin genel yorumunda biraraya gelmek mümkündür. Bununla birlikte bizce
önemli olan Kürdistan devriminin temel sorunlarında anlaşmaktır.
Tabi ki bu da yetmiyor. İşin pratik yanı, yani siyasal birliğin pratik süreci önemlidir. Kadrolanmız uzun bir dönemdir farklı siyasal
yapılar içinde şekillenmiştir. Farklı köken ve geleneklerden geliyoruz. Bir senteze varmanın zor fakat gerekli ve zorunlu olduğuna inanıyoruz . Deney, tecrübe ve başarılı yanlanmızı birleştirerek örgütsel alanda güçlü bir alternatif yaratabilir, sürecin
önünü açabilir ve tarihsel rolümüzü oynayabiliriz. Sosyalist güçlerin siyasal birliği Kuzey Kürdistan ulusal-demokratik güçlerinin
sürdürmekte olduğu "Ulusal Demokratik Cephe" çalışmalanna da
ivme kazandırabilir.
Sosyalistlerin siyasal birliğini belirsiz bir geleceğe ertelernek
doğru değildir. Süreç olgunlaşmıştır, gecikme bu fırsatı ortad?n
kaldırabilir. Bu nedenle çalışmaların bir programa bağlanmas ı ve
belli bir zaman sürecinde sonuçlandıniması lazımdır diyoruz. Bu
da s ağ lıklı bir yol ve yöntemin izlenmesine bağlıdır. Bu konularda
tartışmamız , sonuca gitmemiz, bir senteze varmamız gerekiyor.

nusunda ortak bir çerçevede ansağlandığı
belirtildi.
Birlik çalışmalarının program,
tüzük ve birliğe temel oluş
turacak diğer belgelerin halaşma

Avrupa temsilcimiz Halim ·Can 'ın sosyalist birlik konusundaki gelişmele,:/.e ilgili sorularına TSK Delegasyonu tarafından verilen yanıtı, kamuoyunu aydınZatıcı bilgiler içermeleri nedeniyle okurlarımıza sunuyoruz.
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Avrupa temsilcimiz Halim Can, YEKBON, RNK-KUK ve
TSK'dan oluşan birlik platformunun taraflarıyla görüştü. Platformun niteliği, birlik çalışmalarının boyutu ve geleceği ile platform dışındaki güçlerle ilişkiler konusundaki sorularımıza RNKKUKyetkilileri tarafından verilen, yanıtı, kamuoyunu aydınZatıcı
bilgiler içermeleri nedeniyle okurlarımıza sunuyoruz.

lerasyanda ifade edilen görüş ve
yaklaşımlar doğrultusunda, birliğin kapsamı ve biçimi ko-

Siyasal birlik yakıcı ve zorun~udur

Bilindiği gibi belirli bir süredenAberi siyasal birlik çalış malanru yürüten TSK-KUK-YEKBUN delegasyonlan Nisan
ayında ortak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada siyasal örgütsel

birliğe

·

temel olacak ri9ktalarda görüş birliğine vardıklarını kamuoyuna duyurdular. Ozet olarak 9 madde h;ılinde dile getirilen
"ortak saptamalar"da da vurgulandığı gibi başlatılan bu sürecin
başarıyla sonuçlandınlabileceğine olan inancı, biz de TSK olarak
gazeteniz aracılığıyla bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Atılan adımların önemlili"ği tartışma götürmüyor. Sözü
edilen açıklamadan sonraki dönemde platformumuz, önüne somut
bir çalışma takvimi koymuş bulunuyor. Bu sürede birliğin temel
perspektifleri olan deklarasyon, program ve tüzük taslakları , tarafların tabanında tartışmaya açılacaktır. Bir taraftan bunlar yapılırken öbür taraftan da değişik alanlarda ortak iş yapma, kadroların birbirlerini tamması ve kaynaşması, çalışma takvimine
denk gelecek şekilde ortak kuruluş kongresinin örgüHendirilip

di

ortak saptamalar" başlıklı bir
deklarasyon yayınladı.
Üçlü platform imzasıyla yapılan basın açıklamasında Eylül
1993'ten beri sürdürülen birlik
çalışmalarında , sözkonusu dek-

da ha

gerç_~kleştirilmesine çalışılacaktır.
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Almanya (Medya Güneşi)
KUK-RNK, TSK ve YEKBÜN
tarafından olu şturulan birlik platformu , "Siyasi ve örgütsel birliğin niteliği ve biçimi üzerine

adı

Uçlü platformumuz tespit ettiği çalışma takvimini göz önünde
bulundurup dışımızda kalan diğer sosyalist yapılanmalada da
ortak bir toplantı yapmayı kararlaştırmıştır. Bu karar gereği platformumuz , Mayıs ayı içinde Kawa-TS-PRK/Rızgari ile bir toplantı yapacaktır.
Toplantıdan çıkacak sonuca göre platformumuzun genişleyip genişlerneyeceği durumu da böylece
netlik kazanmış olacaktır.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, TSK olarak biz de bir birlik
hareketiyiz ve ülkemizde yaşanan çok yönlü ve hiçbir uluslararası
kuralı tanımayan sömürge savaşı konusunda bizlere dayatılan tarihsel görev ve sor:umluluklar büyüktür. Siyasal sürecin önümüze
koyduğu görev ve sorumluluklanrnızı yerine getirebildiğimiz ölçüde, yakıcı bir hale gelen sosyalistlerin siyasal birliğini gerçekleştirmemizle ancak tarihi misyonumuzu oynayabılir ve sürece
radikal müdahale yaparak mevcut durumu ilerletebiliriz. Bu bilinçle hareket eden TSK, oluşturulan platformun olumlu yönde sonuçlanabileceğine inanıyor ve bu konuda kendimize düşen özveriyi sonuna kadar göstereceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu
çalışmalann başanimaması için hiçbir ciddi neden yoktur. Bu
yüzden platformdan beklentimiz büyük, ciddi ve bu ölçülerde de
gerçekçidir.
.
. Platformun genişleme durumuna gelince; çağrı yaptığımız her
. üç siyasi yapılanmanın da ortak toplantıya katılacaklarını belirtmeleri, elbette ki, olumlu ve sevindiricidir. Bugün dünden daha
kolay bir şekilde sosyalistlerin en geniş birliğini sağlamak mümkün bir duruma gelmiştir. Yeter ki belirli bir takım önyargılardan
eskimiş bir takım klasik düşüncelerden kendimizi alıkoyabilelim.
Bağımsız Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'ni yaratma temel
stratejisini yaratma sosyalist bir perspektifle önüne koymak zorunda olan platformumuz, dışımızda kalan diğer sosyalist yapılanmaların da bu çalışmalara katılmasını istiyor· ve bunun çabasım sürdürüyor. Henüz çalışmalann başında olmamız, bu
platformun genişleme şansını daha bir arttırıyor. Günümüzde adı
mını attığımız siyasal birlik sorununun, aym zamanda ülkemizde
yaşanan siyasal süreçle de bağlantılı olduğu ortadadır. Şunun altını çizerek belirtmeliyiz ki yaşanan süreç tek tek tüm Kürdistanlı
yurtsever güçlerle sosyalist güçleri aşmış durumdadır ve tüm siyasal yapılar süreci geriden izlemektedir. Ayrıca sürece tek başına müdahale edebilecek ve süreci ileriye götürebilecek güç ve
yetenekten yoksun olunduğu yakıcı bir gerçekliktir Bütün bu nedenler, sosyalist yapılanmalan bir bütün olarak ciddi ve tarihsel
görevlerle başbaşa bırakıyor. Bu yüzden bizlere düşen görev ve
sorumluluklar tek taraflı değildir. Karşılıklı samimi ve özve~ili
çabayla amaçlanan alternatifin yaratılması mümkündür. Ulkernizde sosyalistlerin dağınık olduğunu, ciddi bir çekim merkezinden yoksun olduğunu belirtmemize gerek bile yoktur. Hem
ülkede hem metropollerde hem de yurtdışıiıda küçümsenemeyecek bir potansiyelin bulunduğu ; ancak bu . potansiyelin merkezi bir yönlendiricilikten yoksun oluşundan ötürü
kendilerine düşen misyonu yerine getiremedikleri de ortadadır.
Kısacası soruna hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bizler açısından
önemli görev ve sorumluluklada karşı karşıya olduğumuz besbellidir. Bu görev ve sorumluluklanmızı .yerine getirmek için
ciddi çaba sarfetmeliyiz.
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6. Medya Güneşi, 16-31 Mayıs 1994
Sos yalis t

karlarını

temel alan bir yolda gebu güçlerin siyasalörgütsel
birliklerini
sağlayıp
kendi etkin alternatiflerini oluş
turarak sürece müdahale etmelerine b ağlı olduğu vurlişmesinin ,

gulandı.

Deklarasyonda, çok

geniş

bir

potansiyele rağmen
değişik
örgüt, parti ve gruplar içinde yeralan sosyalist güç ve kadroların
dağınık olmaları nedeniyle sürece radikal bir tarzda müdahale
edebilecek durumda olmadıkları

..

Medy a Güneşi, 16-31 Mayıs 1994

Avrupa temsilcimiz Halim. Can'ın sosyalist birlik konusundaki
gelişmelerle ilgili sorularına YEKBON Delegasyonu tarafından
verilen yanıtı, kamuoyunu aydın/atıcı bilgiler içermeleri nedeniyle
okurlarımıza sunuyoruz.

Birlik Platfo rmum uz müca delemizin
. ihtiyaçlarına uygun bir adımd ır

w

DILGEŞ

Axxx! Nezani Nezani!
Ax nezanl, ax nezarıl, ax nezarıl!.. Nezan! bindest! ü
xizani; jari belengaz1 ü penşani, em bi te nizanin tu bi
x we dizani Ma ne bes e tu di gen li VI welat!, hey ma ne
bes e! Tu dernake viji vi cam. Tu büyi kul ket! dile me,
büyi mar keu paşila me. Hey dexesi, hey dilreşi, hey
diltengi, hey xernexwazi; ma tu ji VI Iaşe jar çi dixwazi!
Ev tu qeder 1, ev tu kul ü keder!; hey tu bi Xwede lô! Ji
bo çi tu xwe nadi ali ji deve vi deri.
Kurd xwina hevdü direjin!
Dijmin ji çar aliyan de bi ser welate me de agir
direjin. Nizanim ji bo çi he ji em wek mirişken seıjekir!
gej in. Ji hevdü re merxas, ji hevdü re gernas, ji hevdü re
feris; to la mireşken xwe ji hevdü re nahelin; li hember
hevdü welô guren har in, li ber dijmin sitüxwar in. Ji bo
pariyelô nan, ji bo zeviyeke, ji bo dareke, ji bo kareke, an
ga, an çelek, an mirişkeke; em dikarin li hevdü xin, ji
hevdü re bibin ney ar; bin ji me dikarin xwe bavejin
himbeza ney ar; ji dijmin re bi bin dost ü yar il xerab
bikin li gele xwe war ü diyar.
Kurd hevdü dikujin!
Dijmin xwina me direjin, me ji welate me diavejin, ji
bo çi em ve rastiye nabinin ü nabejin. :Welat çü ji destan,
bere me dan der a dertiinan, em bün sewi ketin kuçan, li
ser axa welate xwe bewelat man; bezar il beziman il
per1şan man. Dijmin xwina me direjin; ma qey ne l;ıes em
bi ser de hevdü dikujin.
Gernasi, merxasl a qehremaniya me; ferisi ü egitiya
me, şervani ü şoreşgeriya me, ku ne li hember dijmin
be! X well li sere me! Nelet were li vi kare me! Em ketine
ber hevdü, gelo de iro lô rake bare me?
Welat ne perçek zevi ye; welat ne warelô xali ye;
welat ne dar ü devi ye; welat ne rez ü bostan e; welat ne
dizi ü talan e ü weiat ne axura keran e! Mixabin, gelek
mixabin nezan nizan e; fahm nake naxwaze bizane; pezan
li welat nema ne, ji bo ve yeke iro talan e.
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5) Orgütlerimiz, siyasi ve örgütsel birlik için program ve tüzükte anlaşmanın, temel olmakla
birlikte tek başına yeterli olmadığına inanmaktadır. B u nedenle de, siyasal birlik sürecinde,
üyelerimizin kaynaşması ve bütünleşmesini sağlamak için pratik
çalışmalann her - düzeyde yakınlaştırılması gerekiyor. Ancak
böylece yeni bir siyasi yapıda sentezleşip organik bir bütünselliği

bu amaca yönelik olarak örgütlerimiz tarafından başlatılan
çalışmanın ve yaratılan olumlu
zeminin bizimle sınırlı olmadığını
özellikle belirtmek isteriz. Sosyalistlerin birliğine inanan ve bu
yolda çaba içinde olan diğer tüm
güçlere tarihsel görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda çalışmalarımız sürecinde
üzerimize düşen görev ve sogeyerine
rumluluklarımızı

Felat
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Kürdistan Birleşik Halk Partisi (YEKBÜN), Kürdistanlı sosyalistlerin siyasal birliğinin -sağlanmasının gerekliliğini, Haziran
1992'deki kuruluş kongresinin önüne koyduğu önemli hedeflerden
biri olarak, kendi politik çalışma gündemine koymuş ve bu doğ
rultuda kuruluşundan beri aktif bir tutum sergi! emi ştir. Bu nedenle de,
4 Nisan 1994'te kamuoyuna resmen açıklanan RNK/KUK, TSK ve
partimiz YEKÜN'un sosyalistlerin siyasal birliği için yarattıkları siyasal platform ve "ortak saptamalar:· metnind~ ~ile ~&etirilen düşünsel
zemin, partimiz açısından sadece bır beklentıyı degıl, a~n! ~amanda
ı ıfade etısrarlı ve samimi bir birlik politikasının somut ürünlerın
mektedir.
Bugün, RNK/KUK ve TSK ile yürüttüğümüz sosyalist siyasal birlik çalıjmalanmız~n vardığı d~zey~e, ~endisi . b~~~ik hareketi . ?lan
YEKBUN'un Kürdıstanlı sosyalıstlenn sıyasal bırligı konusundaki tutumunu, bir kez daha kısa da olsa hatırlatmanın, kamuoyumuz açı
sından önemli olduğu kanısındayız. Kürdistan Birleşik Halk Partisi,
ş_aptarnıştı:
kuruluş kongresinde konuya ilişkin perspektifini şöyle
"Birlik Kongresi ... Kürdistan Birleşik Halk Partisi (YEKBUN)'un kugündemden
rulması!lın Kürdistan sosyalistlerinin birliği sorununu
birlerinin
sosyalist
n
Kürdista
iz,
Kongrem
kaldırmadığını belirtir.
n'da
liğine büyük önem veriyor. Bu nedenle, birlik kongresi Kürdista
ulusal ve
yaşanan politik sürece sosyalist bir parti ile müdahale edip,
toplumsal kurtuluş mücadelesini başanya götürmeyi amaçlayan
bütün parti, örgüt, grup ve kadrolarla daha geniş, kapsamlı bir siyasal birliğin oluşması için çaba ve girişimlerin kararlı bir biçimde
sürdürülmesini kararlaştırır. " Kuruluş kongresinin saptadı ğı bu perspektif ile tüm MK toplantılannın gündeminden çıkmayan partimizin
çabalan, bu süreç içinde, kamuoyuna sunulan bildirilerde de ifade
birlik çaedilmiştir. Bu nedenle de, RNK/KUK, TSK ve partimiz in
olaöznesi
arın
çalışmal
bu
ile
düzey
vardığı
lışmaları, özellikle
rak platform umuzda n öte, halkımızın ve Kürdistanlı sosyalist
toplumsal
kadroların beklenti lerini ve aynı zamand a ulusal ve
karbirini
en
imlerind
gereksin
önemli
kurtuluş mücadel emizin
icidir.
şılama yönünde bir adımdır ve bu bizim açımızd an sevindir
Partimiz, Kürdistanlı sosyalistlerin siyasal birliğini gündemde tutmaya çalışmasından dolayı, karşı karşıya kaldığı tüm eleştirilere
a ulusal ve
rağmen, tutumunda ısrarlı davranarak attığı pratik adımlarl
karşıladığı
ı
ihtiyacın
bir
önemli
esinin
mücadel
toplumsal kurtuluş
ığı deinancındadır. Bir birlik hareketi olmarnızın bize kazandırd
neyimler ve birlik hareketi olarak 2 yıllık mücadelemizin yarattığı
pratikler de bu konuda başarılı olmada olumlu bir zemin yaratmıştır.
Partimiz , sosyalistlerin siyasal birliği sorunun u, sosyalizmin
özellikle son yıllarda tüm dünyada tartışılan ideolojik sorunlarını
çözümlerneyi esas alan, bu anlamda da bu konuyu bir sürece yayacak yaklaşımdan öte, ulusal ve toplums al kurtuluş möcadelemizde sosyalist kimliği bir politik program sorunu olarak
görüp bu birliği bir zaman dilimi içinde yoğunlaşarak sağlamayı
esas almaktadır. Bu yaklaŞim, mevcut birlik çalışmalarımızın
sonuç alıcı olmasını da kolaylaştırmıştır.
gibi ne
Kuşkusuz, "ortak saptamalar" metninde de dile getirildiği
platformumuz ne de partimiz sosyalistlerin siyasal birliğini sadece bizlerle sınırlı olarak görmemektedir. Bu konuda partimiz üzerine düşen
ir. Platform
sorumlulukların bilincinde davranmaya devam etmekted
olarak üç örgüte çağnrnız, bu tutumun bir ifadesi olarak alsınırlı değil;
gılanmalıdır. Sorun, açıktır ki sadece bizim isternimizle
olması
aynı zamanda bu sorun daha geniş birliğin koşullannın hazır
erinde
gündeml
kendi
"birliği"
alanların
esas
kimliği
bir
ya da sosyalist
tutup tutmamalan ile ilgili bir sorundur.
Partimiz, mevcut birlik platform umuzun içinde bulunduğu
, poaşamayı, platform a taraf örgütler in birliğe ilişkin ideolojik
litik, örgütsel olarak daha hazırlıklı olmalarının ve bu konuda samimi bir çaba içinde bulunmalannın bir sonucu olduğu inantif ve
cındadır. Partimiz , bu çalışmalann öngörül en perspek
yönteml er ile sonuçlandırılması konusun daki kararlılığını bir kez
daha ifade etmeyi gerekli görüyor.

w
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çözüle~peceğine inanmaktadır.

sağlayabileceğimize inanıyoruz.
6) Siyasi ve örgütsel birliğin,

ulusal güçler arasında sıkı bir koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğine inanır ve bunun için
çaba sarfeder.
9) Kuzey Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Hareketi'nde birlik sorunu çok yönlü ve değişik düzey
ve biçimlerde gündeme gelen bir
sorundur. Bu bağlamda Kuzey ·
Kürdistan'da var olan yurtsever ve
demokratik güçlerin en geniş ulusal birlik platformunun yaratılması, sürecin dayattığı acil
görev ve sorunlardan biridir. Birliğimiz, Kuzey Kürdistan'daki tüm
yurtsever güçlerle iyi ilişkiler içinde olacak ve bu güçlerin en geniş
düzeydeki birliği yolunda atılmış
adımların amacına uygun biçimde
başarıya ulaşması için, üzerine
düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir."

rg

Ulusal kurtuluş ve demokratik toplum yaratma mücadelemizin çetin ve çok boyutlu
gerçeğinden hareket eden Birliğimiz, silahlı mücadele dahil,
tüm siyasal, mücadele araçlarının
ve
gerekliliği
kullanılmasının
meşruluğuna inanır. Bu nedenle
de, koşullara uygun olarak mücadelernizin gerektirdiği tüm araç
ve yöntemlerin bir bütünlük içinde
yaratılması ve kullanılmasını, başarının ön koşulu sayar.
8) Ülkemizin parçalanırtış siyasal ve tarihsel gerçeğinden hareket eden Birliğirniz, diğer parkurtuluş
ulusal
çalardaki
güçlerinin, Kuzey Kürdistan ulusal
demokratik devriminin stratejik
müttefikleri olduğunu tespit eder.
Kürdistan'ın tüm parçalarındaki
7)

di
.o

tireceğiz.

.a

yer verilerek, sosyalizme inanan ve ulusal kurtuluş
mücadelesine bu perspektiften
bakan örgüt, parti, grup, çevre ve
kadroların ortak bir program etrafında biraraya gelerek örgütsel
birliklerini sağlamalannın, sürecin
de dayattığı tarihsel bir sorumluluk olduğu ileri sürüldü.
Sosyalist birlik konusuna çeşitli boyutlarıyla değinmelerde bulunan ve önemli noktalara dikkat
çeken deklarasyonda, platformda
yeralan örgütlerin, siyasal-örgütsel
birliğe temel olacak hangi konularda görüş birliğine vardıkları
maddeler halinde şöyle özetlendi:
"1) Örgütlerimiz; sosyalizme
inanan, işçi sınıfı ve emekçi kesimlere dayanan ve onların çı
karlarını esas alan yeni bir siyasal
amaçyaratılmasını
birliğin
Bu birliğimiz, Kürlamıştır.
distan'da ulusal kurtuluşun sağ
ve demokratik bir
lanması
toplumun yaratılması gibi temel,
tarihsel görev ve sorumlulukları
yerine getirmeyi öngören yeniden
bir yapılanmanın ifadesi olacaktır.
2) Siyasi birliğimiz, yukanda
belirtilen çerçevede bir partinin yaratılmasını h~deflemekle birlikte;
bunun biçimi, işleyişi ve program
hedefleri, Kuzey Kürdistan toplumunun içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme
düzeyi; ülke ve ulus olarak parçalanmışlık ve bunun getirdiği sohakurtuluş
ulusal
runlar;
koşulları;
özgül
reketimizin
ile topkoşullar
uluslararası
lumumuzun nesnel ve düşünsel birikim ve gereksiniminin ışığında
belirlenecektir.
3) Birliğimiz, Kuzey Kürdistan
ulusal-demokratik hareketinin bütünselliği içinde, bu birliği oluş
turan örgütlerimizin tarihsel mirasçısı olduğunu belirtir, bundan
hareketle sözkonusu tarihin politik
ya"
örgütsel
perspektifleri,
pılanması ve mücadele anlayışına
eleştirel bir yaklaşım ile çı
dersleri günümüzün
karılacak
bübirikimiyle
ve
deney
tünleştirerek yeni bir senteze varınayı amaçlamaktadır. Bu nedenle
de, birliğimiz, ulusal kurtuluş mücadelemizde yeni bir · dinarnizmin
yaratılması olarak anlaşılmalıdır.
4) Örgütlerirniz, siyasi ve örgütsel birlik için temel ilke ve hedeflerde birleşebileceklerine inanBununla birlikte,
maktadırlar.
örgütlerimiz ideolojik-politik konularda olası ayrılık noktalannın,
birliğin pratik gelişme süreci ve
birliğin hukuksal ifadesini oluş
turacak olan ortak platformlarda

goruşune

7•

.

.
Kurd xw!na hevdü direjin!
Ey b e, şerm e, fedi ye; kesi qştelô weha nediy7.
Namus, şeref il xiret zanabün ü serbilindi ye; ne bindes tl
·
il sitüxwariye.
Merani ü şerani li hember dijmin xweş e; her lô ku
biraye xwe bikuje ew bebext ü dilreş e; nezan ü serxweş
e; ew gelek bextireş e.
Kurd hevdü dikujin!
Dijmin welat talan kir, Kurdistan bu dojeh bi VI tewd,
he ji Kurden nezan li hev mane heyri.
Ji bo çi em li hember hev Rostem, li hember hevdü
Selahedln; ji dijmin re Rostem, ji dijmin re Selaheclin; ji
bo gele xwe, ji bo welate xwe nezan, nefahm il din in.
Gidi ey b e, gidl şerm e; di roja iroyin de çaven teve
dine li ser me; ka me digot wa ye azadi te welate me; em
ji azad di bin, ji zilm ü zora bi hezar salan, serbilind dijln
welô dosta hevalan; ala rengin berjor dikin pel bi pel; edi
najln wek eşir ü el; dibin welat, dibin gel; ba ü bahoz,
bager ü babellsk nikarin me ji hevdü belav bikin welô
pel.
Kurd xwina hevdil direjin!
Ax nezarıl, ax nezani, ax nezaru; nezani bi sere me de
hatiye birawo! Nezani bi sere me de hatiye xwişke! Dayikno, hey dayikno! Ji bo çi hün biratiye hlni menakin a
ji bo çi he li welate me bira hevdü dikujin?!. ..

1
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• Meksika

Historiya Meksika
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Serra 1942 de deryabere Italyani Ameriko Vespuççi ame, name da Amerika.
İngilizi, ispanyoli arney Amerika. Uska
(wica) qul~ na welatO day kiştene, qirkerdi. İngilizfini Amerika ya Cori serra
1776 de dewleta hu saz kerde. Riesure
(Çermsure) Amerika Cer O Cori biraye
maye Reisuri koti bine bandira yine. Yine
re bi koley, bi colegi.
Serra 1808 de Napoleon kot Ispanya.
Serra 18 lO de Papaz Hidalgo'y xevera terteli de. Bazare (şaristane) Quanajuato guret, te de İspanyol! qirkerdi .
Serre do ra tipiya asma amunaniya diyina
1811 de Hidalgo ve hu ame kistene.
Serra 1813 de Acapulco, bazare Chilpancingo de Kongre Meksika saz biye.
Azadiya Meksika arde ra zO (ziwan),
koleteni de we.
Serra 1814 de Qanune Bingeyin e Republika Meksika ame virastene.
Serra 1821 de Augustin de Iturbide
azadiya Meksika kerde araze. Zu serre ra
tipiya diktator Antonio Lopez de Santa
Anna, Republika Meksika rizne. Diktator
Lopez heta serra 1847'e mend. Peye cu
eskere Amerika ame, Oda waro.
Plane Ayutia serra 184S de kerd sire,
demokrasi wast. Hire serri do ra tipi ya Beni to Juarez bi pile Republika Meksika.
Na dafae eskere Fransa serra 1862 de kot
A

w

di
.o

rg

pata'y dismala terterli kerde berze. Zapata'y va "Ya wele ya k'i aza4f". Madero'y
verva zapata'y qumandani sero qumandani
vurnay. Madero'y pe deste dismeni guret.
Dewi wesnay, dewuji day kiştene. Raya
perodayisi sas kerde. Peye cu · Madero
rema şi Şili.
Hurendiya Madero'y Qumandan Heurta'y gurete. Huerta'y Don Gonzales Alı
raham est zere, da kiştene. Papa Pic X.
hete ditator Huerta'y guret. Panço Villa'y
hete Madero'y guret, Meksika Cori de
gerilla fetelne.
Panço Villa qerar dano ke tede
Meksika bijero (bigiro) deste hu. 6 Mart
1913 de O ve hot havalOne hu ju sewe
(şewe) desone Rio Grande. Serre ra tipiya
Demdayise Meksika
hot generali kune bine mayata (maiyeta)
Meksika Ceri de Erniliano Zapata'y Panço Villa'y.
geriHayiye kerde derge. Verva SOO eskeri
Payize serra 1913 de Panço Villa kuno
şeş roji peroz pesewe da pero. Sisteme
ra raya Meksika Çeri. Tede çekdarOne hu
keno zere trene, yeno ju sewe de suke
ceno.
.
Diktator Huerta, vera Emiliano Zayapa'y, General Robles'i rusneno (erşaweno). Robles mileti qirkeno, DewO
fino ra ci. Zapata rem dano eskere yine,
tede trenOne eskeriye sabaotaj keno, 7S
eskerOne yine ju raye de kişeno . Zapata
kafa yine ano, eve deste hu generale yine
kişeno . Cer de Zapata, cor de Panço Villa
diktator Huerta'y cene (gene) werte adire
hu. 15.07.1914 de diktator remeno.
6.11.1914 de Emiliano Zapata ve Panço
Villa piya kune bazare Meksiko.
Panço Villa kincOne generali geno pa
(pira), Zapata hu niYurneno. Panço Villa
i mordeme koy vi, Zapata dewuz vi. Emii liano Zapata'y seveta wela dewuzO çek
guret, seveta yine ceng kerd, eve coamerdiye da pero. Panço Villa ki mordemode çer vi. Werte ho de nlarney hure .
Emiliano Zapata serra 1919 de kişiya,
Panço Villa serra 1923 de. EwrO Perodayise xortOne Meksika newe de vejiyo.
Mesela demdayise çik a! Heze Xelaskariya
Zapata'y çik o? Des O ponc roji na ra ave,
Xortfine Zapata'y şeş bazare Meksika zaft
kerdi. Eskere diktator Carlos Salinasi eve
ı tanq, top, teyarO O belikopterfi aylim kerd,
400 gerillaye Zapatay kişti. Qumandane
Zapatay vano ''Carlos Salinas bero ma de
hureno, ma çek name ro. Va Amerika hete
Carlos Salinas'i nicero, çekO yi nedo. Ma
ki yeme hure. "Carlos Salinasi, Ministere ·
(Wezire) Kare Zeri kar ra est. Delegasyone
hu rusna va "Va damone Zapatay bere ma
qesey biker'ime. " Hete ra Carlos Salinas
her roj xortOne Zapatay dano kiştene, heto
bin ra vano "Ez wazon s'ima de qesey
biker'ine", delegasyone hu rusneno.
Çınay re? Seveta çinay? Na politika
diktator Carlos Salinasi ya? Eve qesa raste,
Amerika Bone Sipi hete diktatorOne
Amerika Latini cena. Serra 1992 de
Amerika ı ı .3 milyar kapital da Arjantin!,
16.S milyar da Meksıka. Serra 1989 de
dene Meksika 4 milyar vi. Nika dene
Meksika 23 milyar dolari yo. Carlos
Salmas tenge der o. Verva XortOne Zapatay ke pero do, keno vind. Tede neçari,
bekari, dewuji kune hete Zapatay.
Eve qesa raste, sare Meksika wesan o,
neçar o. Sendika dewuzfi O qişlaciyO çina.
Porfirio Diazi rizna. Peye cu Waşingtoni Her waxt, Amerika,
kilisey hete diktatoru
hete Francisko Madaro'y guret Medero gureto. Na
ra tipiya kilise sare Meksika
bi seroke dewleta Meksika
nexelesnen
Zapata ame roza virene şi çe (key) Amerika o. Kilise ve diktatore eskeriya
Latin!, Zapatay ardi qirkerdene.
Madero'y. Piya mesela wele ('erdi) mesela
Perodayis ra qeeri xelase ZapatayO çino.
dewuzO O neçarO qesey kerde. Zapata'y
wastene ke wele dewuzO do, dewuji harde NO xelesnayis Meksika ra tever vo. Tede
hu bijerene. Francisko Madero na Amerika Latini bero ra lingfi ser, çekOne
newaste. Madero'y wast ke çekOne nine hu bijero. Eve qese kar nebeno. Yeno ra
vir Emiliano Zapata'y vativ:
dest ra bijero. Roza vine dawe pero, SO mi
"HokmatOne zalimO ra eve vileronayis ni,
mordeme Zapata'y ame kiştene .
Asma payij a diyina serra 1911 de Za- eve kila çeke hu, rastiye biwaze".

ur

Mordemo çekin Panço Villa serra
1878 de ame dina Name huyo rast Doroteo Arango o. Piye Panço Villa'y moreva vi, O ve piye hu ra piya gureyene. Yi
vatena wayire . dewO qewul nikerdene.
Wexto ke O 17 s~rre vi seveta waya hu
Martina mordeme kist, rema şi gile koyO.
Peye cu name yi bi Panço Villa. Eskere

.a

Je welate ma Kurdistani bine harde
Meksika hewl o, dewleti yo. Meksika 300
scrre de, dinya re zern O sem kirisna. Her
serre, Meksika de 800 ton şem (şem),
3SOO kilo zern vejino O şeme Meksika je
ye Kurdistan! ont berd. Millete Meksika
re çaren bekeseni, vesaniye mende. Zift,
osin (asin), paxir bine harde Meksika de
zof (zat) o. Hema Meksika neçar a. Serra
1980 de Meksika de 68 milyon kes bi.
EwrO jede kes esto.

1- Panço Villa
(1878-1923) kam o?

dewa Anenecuilco vi. cere Mekı'lco de
yine seker ontenc. Cere Meksiko de 9 milyon dewuji be wele ('erd) vi. Zapata eve
qesa raste lidere perodayise Meksika o.
' Waxto ke yelçi şi Panço Villa'y dime ke
··bero verva eskere diktator Diazi pero do,
Panço Viilay na qewul kerde. Ame rutbe
albay guret. Panço Villa Meksika Cori de
gerilla gurete deste hu. Tede qisle eskeriya
diktator. Diazi kerdi toli, depo ra çeki gureti ardi day ve dewuzO. Roza 7. a asma
Xeilas (Xedifas) a serra 1911 de Panço
Villa garnizone Ciudad Camargo serde
(sero) kerd. Peye cu Ciutad kot deste
Panço Villa'y. Deste Panço Villa'y de diktator Diaz kotivi tenge.

ak

Meksika je welate ma Kurdistani
esmer çeki gire de. XortOneEmiliano Zapata'y, rosta çeke kalikOne hu gureta. Ses
suke Meksika eve Heze Çekdariye Xelaskariya Zapatay (HÇXZ) zeft kerde.
· Vatena tayine ke rast a, 400 xorte Zapatay
merde. Yine ve eskere Hokmate Carlos
Salinas ra dove pero, Ma Televizyon de
di, goniya xortOne Zapatay rişiye wela
(herra) Meksika ser. Taye xorte Zapata'y
pe gurete, taye ling o deste ci gire de je
sevkanOne ma ye Dersimi. Nika tanq, top
O tayreye hukmate Carlos Salinas'i koyOne
Meksika bomba kene. Verva adir, kile O
çeki, dismala tertele xortOne Zapata azadiya Meksika wa. Meksika welate perodyisi yo, welate sevkanOn o. Hata nika
birayfine maye RiesurO kare welate hu ni- ·
guret deste hu. Xeyle kes. vejiya bi general, ame welati ser. Hema Meksika
deste yine nikoti. EwrO dewuz (dewij) il
qişlaciye Meksika çeki gire de, vejiye ro
koyO ser. Dane pero.
NO sene perodayis o? Kam ve karni ra
dano pero? Na perodayişi ser ovatenam a
çik a? Eve zovina qese, perodayise
Meksika çik o? Demdayise Meksika ser o
ma çi zoneme? Emiliano Zapata kam o ?
Yi se kerd? Çutiri O koti ame kiştene?
Panço Villa kam o? Yine verva karni O seveta çinayi, çutiri dove pero? Demdayişe
Meksika çina re rijiya? Xeta yine çike
viye? Ewrfi seveta çinay dane pero? Eve
linga çeki hata koti perodayise Meksika
sono?
·
Ave, ma wazeme, Meksika ser o vatena hu keme zolale. Peye cu perodayise
Meksika ceme deste hu. Do ra tipiya
HÇXZ sero vatena hu keme araze.

Meksika, Benito Juarez rema, Maximilien bi qirale Meksika.
Serra 1863 wexto ke Napolen lll
eskere hu peyser ont, taxte Maximilieni rijiya, O ve .hu kişiya.
Sera 1876 de diktator Diaz bi serdare
Meksika hata 1910. Diaz bi hu RiesurO ra
vi. Sisteme diktatoriya Porfirio Diazi bire
qeremanOne Meksika rizna: Panço Villa,
Emiliano Zapata O Francisko Madero.
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Dr. Ali Küiç 1 Paris

diktatoru Panço Villa'y ra .vatene "di:;Je
mali", "dizde gile koyu". Vane yi mal do
piro berdo. Taye rayfi ra mordem ser de
kerde. Se beno va bivone, O dismene diktatoriya Diazi bi. Emiliano Zapata zovina
mordemode baqil vi.

2- Emiliano Zapata
(1889-1919) kam o?
Hal O wexre ma O piye Emiliano Zapata'y rind vi, mal O gaye biraye Zapata'y
bi. Zapata dewleta Morculosi de muxtare

o
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efika na ve tükenmey numut
-ilk baştaki huzuru ve mutluluğu içten içe
gölgelenmeye başlamıştı. Faili meçhul
cinayetlere ilişkin haberler duyuyordu .
Hergün birileri bir yerde öldürülüyordu.
Hafız'ın bir çalışma arkadaşı Batman'da
öldürülmüştü. Şefika Ana, etrafında bir
korku ve bela yelinin estiğini hissetti. Sabahları gizliden gizliye Hafız'ın arkasından gazete binasına kadar gitmeye
başladı. Hafız, bu durumu farkedince
onun kaygılarını yatıştırmaya çalışırken
annesi, "birkaç tane altınım var, satıp
sana bir tabanca alayım" dedi. Hafız
buna tepki gösterdi. "Ne, anne ben adam
mı öldüreceğim, ne diye bana silah alişte en büyük silahım kadıracaksın,
lemimdir"dedi.
Ancak vahşetin tanığa ve doğru
yazan kalem~ fazla tahammülü yoktu ...
Tarih, 8 Haziran 1992 ... Kiralık katil
kalleşçe arkadan yaklaştı . .. ve kahpece

Sadece

sevgili

Eduardo

Gal-

leona'nın ülkesi Uruagay'da ya da
Şili'de, Arjantin'de , "yaşamak bir tehlike, düşünmek bir günah; yemek ise bir
mucize" olmadı.

işkence, zindan, kayıp, kaçırma, kur-

dizme, toplu kırımlar, yerinden
yurdundan sürme hatta mezar taşlarına
kadar tahrip etme ... · Kürdistan coğrafyasında "idari" uygulamanın rutin
hali durumuna geldi. Ve bu coğrafyada
kusturma" metodları ge"düşünce
şuna

1
1
1

liştirildi.

cumbaŞbakanlar,
ve hükümetler değişti.
sömürgeci anlayış hep
özünü korudu. Yeni zulüm ve kirli savaş
metodları geliştiriidi ülkemizde.
Evren'le başlayan, Özal'la kabuk değiştiren, Demirel'le devam eden ve
Madam Çiller, diğer namıyla "naylon
Başbakan"la hala sürdürülen kanlı bir
süreç.. . Bu süreçte sadece Şefika
Ana'nın başına gelenler bile ırkçı, militarist TC devletinin içyüzünü yeterince
·
gösteriyor sanınm.
çok
anlatırnıyla
kendi
Ana'nın
Şefika
güzel bir evleri vardı Diyarbakır'da ve
iki erkek çocuğu ... Evlerinin hemen yanında onların bir de bakkal dükkanı
vardı , mütevazi ve mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Oğlu Baki 20 yaşında,
Hafız ise 18'indeydi.
Baki liseyi bitirmişti, Hafız henüz
ortaokuldaydı; günleri kalem, defter ve
.kitapta geçiyordu. Arada bir evin sokağında top oynarlar, birbirleriyle güreş
t~t~lardı. Iki dos~ gibi içten iki yoldaş
gıbı uyumluydular. O dönem Diyarbakır
surlan aş, ekmek, özgürlük ve bağımsız
Kürdistan gibi, sloganlarla süslüydü.
Hafız ve Baki'nin kafasında ise bir dizi
cevapsız soru dolaşıyordu. Şefika Ana,
yoğun annelik duygusuyla onları babalarından bile kıskandığını belirtiyor.
Ve 12 Eylül 1980... Daha tan yeri
ağarmadan saat 00.04'te bir zulüm dal. gası . sardı her tarafı. Tankların paletlerıyle sarsıldı sokaklar... Gök mavisi
yerini kara bulutlara terketti. Kentin kalabalığı a~eta bir ölüm sessizliğine gömüldü... Insan mezbahalan kuruldu ve
ordular sürek avında ...
Ana anlatıyor: Askerler
Şefika
Baki'yi evin sokağından aldılar. 16 gün
boyunca işkenceden geçirdiler. Vücudunun her tarafını yara bere ve çürükler içinde bıraktılar. Seni yaşatmayacağız dediler. Ancak her ne
hikmetse Baki'yi 'serbest' bıraktılar.
Baki eve geldiğinde işkenceden dolayı
•
tanınmaz hale gelmişti.
Liderler,

hurbaşkanları
Ancak ırkçı,
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M. Nehir

Hafız'ı _arkasından kurşunladı.
Gökten bir yıldız daha kaydı! Hafız,
uğrunda ölüıniere gidip geldiği sevdanın
bağrına, bir daha kalkınamacasına yı

.._

Şefıkıı Ana: "Barbar/ar, Hafız'ın ölüsüne
bire Hafız'ın mezarını tahrip edip durdular.

.a

w

Ana'nın

ve acı sını hissettikçe bir kat daha
Hafız'a sarıldı. Hafız'ı gözlerinden bile
esirgedi. Sanki Baki, Hafız'ın ruhuna ve
bed~nine gömülmüştü .

burukluğu; hüzün ve sevgi birgidiyordu.. . Derken
karışıp
Ozal'ın faşist Kenan paşadan devraldığı
icazetli kukla hükümeti kuruldu. Şefika

Iç
J?.irine

ana, yeni kurulan hükümetin de ezi-

-

de zulmetmeye ba1/adılar... Ha(Foto: M. Güneşi)

yetlerini gördü; geride kalan biricik oğlu züne. Ve ana yüreği bir kez değil bin kez
patçalandı.
Hafız, siyasi düşüncelerinden dolayı yaŞefika Ana Diyarbakır, Eskişehir ve
kalanarak cezaevine konuldu. Hafız; ünlü
zindanlarının kapılarına 7.5 sene
Aydın
Diyarbakır zindanında kurulan sistematik
gidip geldiğini ve hep zulüm gördüğünü
işkence tezgahlarının tümünden geçirildi. Ancak teslim olmadı. Faşist su- söylüyor. Cezaevi idaresinin insanlık
dışı uygulamalarına karşı tutsakların
bayların uyguladığı "düşünce ve beyin
başlattığı açlık grevinde Hafız'ın tam 52
kusturma" metodları Hafız'a işlemedi.
kaldığını belirtiyor. "Kalıbım dı
güıı
Şefika
...
dayanır?
Buna ana yüreği mi
şarda ruhum içerde, işkencede , açlık
Ana'nın dünyası karardı. Büyük oğlunu
bozuk para gibi harcayan bu düzen, ge- grevinde ve direnişte, hep Hafız'la birride kalan biricik Hafız'ını da kan ve irin likteydi" diyor.
Hafız, hapisten çıkmadan iki ay önce
dolu pençelerine almıştı. Ancak ufuklar
da bir trafik kazasında hayatını
babası
ve
diriydi
Umut
ı...
henüz kararmamışt
kaybediyor. Ve Şefika Ana ortada kaHafız yaşıyordu. Sevgili Hafız'ının ziyaretine gitmeliydi... O'na temiz elbiseler lıyor, yapayalnız. Bütün umudunu, yave sıcak yemekler götürmeliydi. Bu ne- şama gücünü Hafız'ın bir gün çıkıp gedenle dimdik ayakta kalması ge- leceği güne bağlıyor.
Ve Şefika Ana'nın umuduna güneş
rekiyordu. Şefika Ana, ak pak yudoğuyor. Hafız 1991 'de cezaevinden çı
muşacık iç çama§ırlar , temiz ütülü
elbiseler hazırladı. Ozenle çok nefis sar- kıyor. O günlerde, gök ne kadar maviydi
malar yaptı ve Hafız'ını görmek umu- Şefika Ana'nın dünyasında! Gök maduyla cezaevinin yolunu tuttu. Cezaevine viliklerinde yüzen kar bulutları ne kadar
ak! Şefika Ana'nın yüreğinde mutluluk
gittiğinde ne görsün? Kalın taş duvarlar
rı uçuşuyordu . . Acıları siltomurcukla
etteller;
dikenli
yükselen
ve üzerinde
rafta ölüm mangalan... duvarların ar- baştan yapah yeni bir hayat başladı Şe
fika Ana için. Hayat iksirine yaşama sekasından bir uğultu gibi gelen marş sesolan
leri... Cezaevi kapısında kuyrukta vincine, mutluluk tomurcuğu
Hemen
.
u
kavuşmuşt
ına
'
Hafız
biricik
...
insan
bekleyen yüzlerce acılı, hüzünlü
ona çeyiz hazırlamaya başladı.
Şefika Ana'nın yüreğindeki ana sevHafız ise, tamam mı devam mı sogisi ne kadar saf ve temizdi; askere şef
katle yaklaştı ve elindeki eşyaları gös- rusunu bile çok saçma buldu. Zaten detererek, yürek sıziatan bir ses tonuyla vamdı. Ve mücadelenin dışında hiçbir
seçenek düşünmüyordu . On~.n içV,! en
" bunları oğluma getirdim verir misin evAskerin yü~eği yürek ~ygun araç da kalemiydi. ,Ç>nce Yeni
ladım! " dedi.
Ulke'de çalıştı. Daha sonra Ozgür Gündeğil , sanki ..zindan duvarı. Eşyaları hoyratça aldı. Once elbiseleri yere attı ve dem gazetesinde devam etti. Devletin,
her alanda topyekün bir kirli savaşın
sarmaları üzerine döktü , daha sonra çizmeyle üstüne çıkıp ezerek, "Al sana, oğ bütün yoğunluğuyla sürdürdüğü ve devluna götür, yesin oğlun . Ha, görüş mörüş le~ güdümlü tT (işkence Timleri), MiT,
TIT, Hizbullah, Kontrgerilla... cümle cide yoktur" dedi.
nayet şebekelerinin hergün can aldığı,
Şefika Ana, böylece Diyarbakır'ın
karış toprağı kana bulandırılmış bir
her
oğlunun
Ve
tanıştı.
zindan vahşetiyle
hangi şartlarda yaşadığını anladı. Nefret coğrafyada olayların tanığı ve soredilesi düzen bütün çıplak vaheşetiyle gulayıcısı olmaktı amacı. Ve büyük bir
bir şamar gibi inmişti Şefika Ana' nın yü- - azimle çalışıyordu. Şefika Ana'nın ise

w
w

yüreği dağiandı
Baki'nin bu durumuna. Oğlu ne yapmıştı? Suçu, günahı neydi, neden böyle
yapmışlardı? Bu soruların cevabı sadece şu olabilirdi: Bu coğrafyada Kürt
olarak doğmak... Aradan üç ay geçmedi.
Baki, bir gün evden çıktı. Ancak gidiş' o
gidiş bir daha geri dönmedi. Şefika ananın gözleri hep yolda, kulakları kapının
zilinde kaldı. Ana Baki'nin yokluğunu
Şefika

Devir, Demirel'in devriydi.
militan bir gazeteciydi. Bu nedenle Demirel'in nezdinde Hafız'ın öldürülmesi, o günlerde diline pelesenk ettiği "Paris Şartı"na aykırı değildi!
Şefıka Ana'nın hayat damarları kesildi. Görüş mesafesi tümden bulanıklaştı... Ve yer yarıldı, yaşama dair
herşey toprağın derinliklerine gömüldü.
- Barbarlar, Hafız'ın cenaze törenine de
tahammül edemediler. Cesedini kaçırıp
zorbalıkla gömdüler. Şefika ananın dizlerinde kuvvet, gözlerinde fer kalmadı.
Sanki ruhu Hafız'la birlikte gömüldü. Kalı bi da mezar taşı. Hafız'ın yanı başından hiç ayrılınamacasına günlerce
mezarına kapanıp kaldı. /
Barbarlar, Hafız'ın ölüsüne de zulmetmeye başladılar... Habire Hafız'ın
mezarını tahrip edip durdular. Hafız'ın
"onuru" da
mezarını tahrip etmenin
Tansu Çiller'e; "naylon başbakan"a nail

ğıldı. ..
Hafız,

j
1

,~

olmuştu .
Şefika Ana artık bundan böyle
Hafız'ın mezarı için yaşamalıydı. Ana
yüreği ile devletin tankına, topuna, ordusuna göğüs gerip, devletin zulmüne
karşı Hafız'ın mezarını korumalıydı. Şe
fika Ana'nın gözlerinde yeni bir yaşam

ve Hafız'ı yeniden büyütürcesine mezarına baktı. hk önce
Lice'ye bağlı Sis köyü karakol komutanı
yüzbaşının yakasına yapıştı. "Ne istiyorsunuz oğlumun mezarından niye
rahat bırakmıyorsunuz? Oğlum sadece
kitap okurdu ve yazı ,yazardı. Başka bir
suç~J günahı yoktu. Oldürdünüz. Şimdi
de mezarına zulmediyorsunuz." dedi.
Yüzbaşının ifadesi ruhsuz ve duygusuzdu: "Ne olacak, sen yap biz kı

. kıvılcımı çaktı

racağız . "
Ve Şefika Ana şimdilerde, bir parça
vatan toprağını pğluna çok görenlere
karşı girişeceği dişe diş bir mücadeleye
güç biriktiriyor. Şefika Ana nere, uluslararası hukuk nere! Fakat kararlı Şefika
Ana, Avrupa insan Hakları Komisyonu'na başvuracak . Tarihte ilk kez,
y~şamayan bir insanın korunması için
AIHK'ye başvurulacak . Şefika Ana, yüreğinde evlat acısı, elinde mezar taşı, hukukun uluslararası kulvarında hak arayacak. Oğlunun yüreği kadar büyük
umudu, inancı kadar büyük sabrıyla, iğ

neyle kuyu kazarak gencecik bir felsefe
ve mücadelesine adayacak ...
Umudun anlamı tükenmemekse, ellerinden öpülesi Şefıka Ana, ne de güzel
anlatırsın yeniden doğmayı ölürnlerde!...

yeşertiyor. Hafız'a
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Kapitalizm, bir önceki sosyal formas'yona göre nasıl
iyi ve ilerici bir karaktere sahipse; kendi sosyal formasyonunu olgunlaştırır olgunlaştırmaz, gerek kültürel
açıdan . gerek felsefi ve ideolojik açıdan, kendi bünyesindeki her dinamik gelişmeye karşı katı bir gericilik
zırhının ardına sığınarak toplumun ruh ve bilinç dünyasını dondurmaya başlar. Kapitalizm, kendi gelişimini
tamamlar tamamlamaz ölü bir kültür ve felsefe ağacının
kuru daUanna tutunarak, ısrarla varlığını devam ettirmek
için direnir. Artık, yapacak pek fazla bir şeyi kalmamıştır; her yönüyle çürümüş, insanları tatmin etmekten uzaklaşmış, başlangıçta toplum genelinde halkın büyük kesimi için geliştirdiği nisbi özgürlüklerin
sınırları tamamen kapatılmıştır. neriemek için değil,
eriştiği dayanaklann çürümeye yüz tuttuğu noktada her
şeyi dondurmak için olanca gücüyle çaba sarf eder. Statükoyu şiddetle korumaya başlar. Toplumun bütün olanaklan bu yolda heder edilir. Soygun, talan, hile, yürütülen siyasetin tipik özellikleri olarak biçimlenir.
Devlet ve düzene hakim statükocu sınıf halkın politik
tepkisine karşı olağanüstü bir duyarlılıkla önlemler,
baskı yasaları, şiddet yüklü uygulamaları sürekli canlı
tutar. Toplum dipten tepeye kadar bu politik uygulamalar
paleti altında pres edilir. Çürüyen kapitalist statüko dayandığı sosyal zeminin bütün canlı gelişimini kurutur.
Toplum yaşamı, ekonomi, siyaset, hukuk, kültür ve ideoloji, hatta sosyal psikoloji donar...
Tıpkı,
. Osmanlı
Imparatorluğu'nun
son dönemlerindeki istibdat rejiminin yaptığı gibi .. Tıpkı İttihat
ve Terrakicilerin ardından gelen ve Cumhuriyet rejiminin
Türk ve Kürt halkına yönelik olarak geliştirdikleri baskı,
korku ve kıtlık uygulamalarının eğitimde, kültür ve felsefede, siyaset ve ekonomide yolaçtığı derin tahribatların
sonucunda ortaya çıkan toplumsal çoraktaşınayı sağ
laması gibi ... 12 Eylül rejimi bunu daha ileri götürdü.
Topluma dayattığı '82 Anayasası'nın ürünü olan hükümetlerin hiçbiri 12 Eylül r~jiminden geri kalmadı.
Onlar da topluma her ~önden yüklendiler. En son, ÇillerKarayalçın koalisyonunun gelmiş geçmiş bu baskı rejimlerini aratmayacak ölçüde Kürt ve Türk halkına karşı
geliştirdiği beyin engizisyonu ve toplumsal depolitizasyon da çürümüş bu düzenin. can çekişen yüzünü
gizlerneye hizmet eden çabalara örnektir. Baskı, işkence,
insana kıyıcılık, şiddet. ve toplumsal sefaleti doruğa
ulaştırdılar. Bunlar ne Osmanlı geleneğinden ne de
Cumhuriyet rejimiyle birlikte oluşturulan "Yeni Türkiye
Devleti Resmi
İdeoloji"sinden
kendilerini
koparamamışlardır; koparamıyorlar. Baskıyla halkın ruhsal dünyasını hapsediyorlar. Siyasetle kitleleri oradan buraya savurarak kendi gerçekliklerinden uzaklaştınyorlar.
Darma dağınık bir ulusal felsefeye sahiptirler, bu yüzden
bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Kimi zaman Ame, rikancıdır, kimi zaman Avrupacı kimi zaman da İs
lamcıdırlar. Kur'an ve İncil'i birlikte okumak ve ikisini
· de toplum planında istismar etmekten kaçınmazlar. Yabancı kültürle oturup kalkarlar, basını ve televizyonu
"pembe diziler"le doldurarak halkın hem eziklik duygularını kamçılar, hem de beyinlerinin merkezlerine melankolik bir hülya alemi yerleştirip ilinti duygusunu yok
etmeye çabalarlar.
Türkiye'de, yürütülen siyaset toplumu işte böyle çok
yönlü bir biçimde köreltmekten başka bir işlev görmüyor. Ne yazık ki, çok sayıda insanı aydını, demokratı
ve siyasetçiyi de kör etmeyi başarmıştır bu uygulamalar.
Bunların rejime karşı tepki gösterme cesaretleri dondurulmuştur Halk boyun eğişin ve teslimiyetİn girdabında kendi gerçekliğine karŞı yabancıtaşmış bulunuyor.
Bizler de bu eQci altındayız; her şey şu ya da bu ölçüde bizi kendi alanına çekebiliyor. Çaresiz değiliz gerçi;
ancak ciddi siyasal hatalar yaparak ele geçen fırsatlan
hep kaçırıyoruz. Halkın dostlan ·olarak, gerçekçi, atı
lımcı ve gözalıcı işlerde yoğunlaşarak yeni umutları
ulusun yüreğine taşımak, onu bu hülya aleminden uyandırmak bugün çok daha zor bir iş olsa da, başımızın üstünde lanetli bir bela gibi dolaşan bu hunhar iktidarın insafsız politikalarına karşı, bunu mutlaka başarmalıyız.
Bunu kırmak, bu rejime karşı halkla birlikte gerçekçi
istemler planında bir mücadele geliştirmek gerekiyor.
Toplumun dondurulmuş olan ruh, bilinç ve duygu dünyasını yeniden canlandırmak için dönemsel koşulları iyi
tahlil edip kısa ve uzun erimli hedeflere ulaşabilmenin
uygun, doğru, pratik yol ve yöntemlerini yaratmaktan
başka çaremiz yok.
'

Fransa- La Plume d'Ararat
nave rojnama Komela Çandiya
Kord ô Fransiz e. Bi Kurili mana
wi ''Penôsa Ararat'' e. Rojnameyek mehaneye fi ji Çileye
Paşin fi vir ve se hejmaren wi derketine. Nivisen wl zedettirin bi
zimane Fransiz! ne, le di her bejınare de bi Kurdi ji çend makale
hene. Hejmaren rupelen Wl heşt e.
Komela Çandiya Kurd ü Fransiz dema meha Sibata 1993'an de
ji ali welatparezen Kurd fi Fransizen dosten gele Kurd ve hatibü
avakirin, derxistina kovareke
weha kiribfi programa xwe.
Herçiqas arınanca derxistina
rojnama "Penfisa Ararat" beriya
her tişti agahdarkirina endamen

ta 1rlunı~ o'Araraf
u. I'Au«»tiım CwlbırJk 7rw.ttU-XJır/l.

Avec J.a Comınunnti Kurde de Va\ de Reuil,

L'id~ wnait des
Kurdes de Val de ReuU
L'ACFK l'a cem~

pırsen Kurden penaber yen li
Fransa qebfil dike.
· Di bejmara 3'ya meha Nisan
1994'an de nivisen li ser zimane ·
Kurili bi nave "La langue kurde:
sauvegarde de la nation kurde et
construction
nationale"
(Peşdel?irina
kibfina Kurd ü
çekirina netew1) ji ali endame Komele fi sosyolog O. Duard, rexneyekli ser filima "Kilamek ji bo
Beko" ye N. Ariç ji al1. endam fi
rojnamevan L. Cordier, nivisek li
ser hilbijartinen heremi yen Tirkiye fi çend nivisen şirovekirin fi
nasandina dirok fi gele Kurd hene.
Ji bo abonetiya salane hun dikarin 50 Franke Fransiz! bişenin
li ser navnişana Komela Çandiya
Kurd fi Fransiz, c/Uçar, 5, rue Climuche 27100 VAL DE REUIL/
Fransa.
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Kürt illerinde hayvancdık biti~ noktasında

Uzmanlar, canlı hayvan ihracatında yüzde 59'luk bir
artış olduğunu söylerken, besidier mevcut savaş koşullarında artık üretim yapılamadığını, üreticilerin
özellikle son iki yıl içerisinde hayvanlarını satıp kent
merkezlerine yerleştiğini dile getiriyorlar.

e Delil Yurdatapan
Diyarbakır-

Devlet güçlerinin
köy
yakma,
boşaltma
politikasının, yaylalara getirilen yasakla birlikte, bölgenin yegane
gelir kaynaklanndan olan hayvancılığı bitiş noktasına getirdiği

besicilerce öne sürüldü. Uzmanlar,
canlı hayvan ihracatında yüzde
59'luk bir artış olduğunu söylerken
besiciler mevcut savaş
koşullarında
artık
üretim
yapılamadığını, üreticilerin özellikle
son iki yıl içerisinde hayvanlarını
satıp
kent merkezlerine yerleştiğini dile getiriyorlar. Ayrıca
özellikle Diyarbakır çevresinde yapılan ahır hayvancılığında devletin
teşvik kredisi ödemelerini yapmaması nedeniyle gerileme yaşandığını belirttiler.
Diyarbakır hayvan pazarında
kendileriyle görüştüğümüz besiciler; bölgede en yaygın yapılan
hayvancılığın mera, diğer adıyla
yayla hayvaılcılığı olduğunu belirterek, son yıllarda devlet güçlerinin köy yakma ve boşaltma uygulamaları nedeniyle artık mera

malarından dolayı,
ihracatında artışa

yapılamadığını

dile getirdiler. Besiciler, yay la hayvancılığının daha çok kuzeydeki
Kürt illerinde ve baskıların daha az
olduğu Viranşehir, Gaziantep civarında geliştiğini belirttiler.
Adını açıklamak istemeyen bir
tresici "Bölgede daha önce iki tür
hayvancılık yapılıyordu, sadece
Diyarbakır çevresinde yapılan ahır
hayvancılığı ki, bugün burada gördüğünüz hayvanların çoğu ahır
hayvanc!lığı üretimidir. Bir de
bölge genelinde yaygın olan mera

hayvancılığı yapılıyordu. nkin besicilere yayla yasağı kondu. Yaylalarda PKK'ye yardım edildiği gerekçesiyle sonra askerler gelip
köyleri yaktılar . Köyleri zorla boşalttılar. . Besiciler hayvanlarını
satıp kent merkezlerine yerleşti,
artık birkaç korucu dışında kimse
yay la hayvancılığı yapamıyor."
dedi. Bu arada ahır hayvancılığında da, besicilerin devletten teşvik paralarını alamadıkları
için
bir
düşüş
yaşandığı besicilerce dile getirildi.
Ayrıca, yaylalarda besicilik yapanların
hayvanlarını
sat-

hayvan
olduğu

iddia edildi. ·
Bu arada hayvan ihracatı konusunda açıklamada bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi İh

racatçılar
hayvancılığının

canlı

neden

Birliği

(GAİB),

Viranşehir, Şanlıurfa, Diyarbakır

ve Gaziantep'te bu yılın ilk üç
hayvan ihracatında
2.59'luk bir artış olduğu, 44 milyon 586 bin dolarlık_ gelir elde edilerek 15 bin 876 ton canlı koyun
ihraç edildiği bildirildi. GAİB yönetim kurulu başkanı Ali Şahindal,
ayında canlı

ihracatın artmasına karşın, canlı

koyun fiyatının düştüğünü belilrterek, geçen yıl tonu 3 bin 479,
bu yıl 2 bin 808 dolardan ihracat
yapıldığını, bu yıl ayrıca yüzde
15'lik bir artışla 1 milyon 484 bin
dolarlık · 552
ton soğutulmuş
koyun eti, 317 bin dolarlık koyun
bağırsağı, 117 bin dolarlık canlı
kıl keçi ihraç edildiğini belirterek
"körfez krizinden bu yana ambargo
uygulandığından Irak'a ihracat yapamıyoruz. Körfez ülkelerine kara
yoluyla tek güzergah olan Suriye'den transit taşımacılığı da bu
ülkenin engellemeleri nedeniyle
gerçekleştiremiyoruz. lrak'a uygulanan ambargo kaldırılır ve Suriye'nin engellemesi giderilirse ihracat daha da artar" dedi.
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Güney Afrika ' yı ziyaret eden Fide! Kastro ve
Küba heyeti, Güney Mrika ' nın yeni yöneticisi ile
görüşmelerde bulunuyor. İki ülkenin dışişleri bave külkanları arasında süren görüşmeler ekonomik
r.
sürüyo
sinde
türel işbirliği ~erçeve

Yemen

Kuzey ile Güney Yemen arasında başlayan şid
detli çanşmalar sürüyor. Çanşmalar ülkede tam bir
kaosa yol açmışken siviller de ülkeyi terketmenin
yollarını arıyor.

Filis tin

İlk Filistinli. polislerin ülkelerinde göreve baş

lan1alan, binlerce insanın sokaklara dökülerek gösteriler yapmasına yolaçtı. Filistin'de görev yapacak
ilk güvenlik güçleri ekibi, sürgünde yaşayan Filistinlilerden oluşuyor.

Bos na-H erse k

ve Sırp güçleri arasında çanşmalar sürüyor. Son olarak Boşnaklar Sırp denetimindeki
Barçka'ya saldırclılar. Saldırıda 4 kişi öldü, lO 'u
Biraşkın yaralı var. Misilierne olarak Sırplar da
11
11
tespit
olarak
bölge
ikli
güvenl
er'in
Milletl
leşmiş
ölettiği Tuzla 'ya salclırclılar. Bu saldırıda iki kişinin
arar
haberle
gelen
lığı
yaralanc
de
düğü, 18 kişinin
Boşnak

sında.

Alm anya

rs
i

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Almanya
Başbakanı Helmu t Kohl ile yapnğı görüşmeden
sonra yapnğı açıklamada Avrupa. ile güvenlik ve
. barış konusunda işbirliğine hazır olduklarını açık
ollaclı; NATO ile ortak çalışma yürütmeye hazır
11
yla
ordusu
luk
milyon
3
duklarını belirtti. Yetsin
11
Rusya önemli bir güçtür dedi .

Rua nda

.a

Birleşmiş Milletler, Ruanda 'daki savaşı önlemek
için 5500 kişilik yeni kuvvet gönderileceğiili açık
'te
laclı . BM genel sekreteri Butros Gali'nin Paris
Gücü
Barış
bir
oluşan
yapnğı tümü Mrikalılardan
ya
oluşturma çağrısına Gana, Nijerya ve Tanzan

olumlu yanıt verdiler.

ve talan için sömürgeleştirme süreci
zamanla yerini yeni sö'ınürgeciliğe
. terketti. Klasik sömürgeciliğe örnek
çok azalmışken "resmi" düzeyde
ikinci sınıf yurttaşlığın sürdüğü
Güney Afrika , 27 Nisan'da yapılan
çok ırklı seçimlerle beyaz egemenliğine 'siyah tarihinin en önemli
darbesini vurdu. Güney Afrika'da
beyaz egemenliği resmen son buldu.
1940'lardan sonra, bu defa batı
desteğinde Yahudiler tarafından sömür geleştirilen Filistin, özerklik
antiaşması çerçevesinde sürgündeki
.Filistiniiierden oluşan ilk güvenlik
güçlerini özerk bölgeye gönderdi.
Güvenlik güçlerinin bölgeye girmesi
binlerce Filistinlinin sevgi gösterileriyle kutlandı.
ANC'ın büyük çoğunlukla aldığı
seçimlerden sonra (üçte iki çoğunluktan biraz az) Nelson Mandela
olağanüstü bir törenle görev ye..
minini yaptı.
ANC ve FKO, yıllardır sürdürdükleri mücadelenin. üzerine
oturttukları ideallerini; biraz tör·
püleyerek, biraz erteleyerek, biraz
da geleceğe yönelik hesaplar yaparak günlük pratik yaşamın kitaplarda yazılı olmayan yargısına
sunacaklar.
İdealler üzerine kurulmuş programlar, sloganlaştırılmış üst baş
lıklar, yazılı oldukları kitapçık ve
duvarlardan inerek sınanmak iÇin
günlük yaşamın acımc:ı_sız pratiğine
inecekler. ANC ve FKO'nün ilk çağ
rıları ulusal diyaloğu, tartışma, bilgi
alışverişinde bulunma ve birlikte
çalışmayı içeriyor. Nelson Mandela
oluşturduğu ilk hükümeti beyazlar
ve Zululardan kurarak çağrısını ete
kemiğe büründürdü.
Güney Afrika'nın zenginliklerini
talan eden beyaz azınliğın ve kendileri için yarattıkları devasa zenginliğin siyahlarla paylaşılması
ANC'nin politik-pr~tik yeterliliğinin
göstergesi olacak. Ote yandan ANC'
ye karış işbirlikçi konuma getirdikleri Zuluların manipülasyonları
da düşünülürs ANC'nin işi pek

ve FKÖ, yıllardır sür~C
dürdükleri mücadelenin üze-

rine oturttukları ideallerini;
biraz törpüleyerek, biraz erteleyerek, biraz da geleceğe
yönel ik hesaplar yapar ak
günlük pratik yaşamın kitaplarda yazılı olmayan yargısına sunacaklar:.

i.o
rg

Küb a

Mayısı'nda tarihe iki önemli
kayıt düştü . Batılı tüccarların Afrika'yı keşfetmeleriyle birlikte baş
layan ucuz emek için köleleştirme
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kolay görünmüyor. Elbette ülkedeki
işsizierin ve işçi sınıfının temelini
oluşturan . siyah çoğunluğun yönetimi, kendisini toplumsal refah düzeyinin arttırılmasında somutlayacaktır. ANC'nin bunu yanitlamaktaki başarısızlığı "dalgakıran" olma
riskini beraberinde getirebilir.
FKÖ'nün durumu da kolay değildir . Bağımsız devlet idealinden
oldukça sınır~~ bir alanda özerkliğe
gerileyen FKO bir taraftan siyonist
provakasyonlarını
Yahudilerin
taraftan azım
diğer
n,
ederke
hesap
sanmayacak güçteki Filistinli örgütlerin bağımsızlık talebiyle mücadeleye devam edebileceklerini
gözönüne. alacaktır. İsrail adeta Filiştinleri bilinçli bir iç çatışmanın
içine yuvarlamıştır. Elbetteki b.ı:ı
oyuna düşmernek de tamamen FKO
bepolitik-pratik
önderlerinin
cerilerini ortaya koyacaktır.
Filistin'de bundan böyle çatışmanın biçimine ve yoğunluğuna
·
halk karar verecektir.

va
ku

ANC'n in oluşturduğu Güney M rika hükümetinin 27 bakanlığına kimlerin atandığı
açıklandı. Kabinedeki 3 bakanlık İnkatha Özgür lük
Partisi 'ne verildi. İÖP lideri Margarutu Buthelezi
'nın
içişleri bakanı olarak atandı . Nelson Mandda
lideri
ayrı yaşadığı eşi ANC kadın örgütlenmesi
ji
teknolo
ve
sanat
kültür,
bilim,
Winnie Mandd a
bakanı oldu. Öte yandan 4 siyahın ölçiüı:ülmesinden
sorumlu bulunan 6 ırkçı - faşist, yargılandıkları ·mahkemede ölüm cezasına mahkum edildiler.
Çoğuuluğunu

Örnek olsun ANC, beyaz yönetimle görüşmelere başladığında
beyazlar ilk olarak ANC'yi parçalamayı hedeflemişlerdir. ANC'ye
"içinizdeki komünist grupları dış
layın görüşmeleri sürdürelim" proyaklaşmışlardı.
ile
vakasyonu
Ancak ANC önderleri bu provakasyonu - sezmiş ANC' in da•
ğılması tehlikesini hertaraf ederek
~ecerisini
görüşmeleri · sürdürme
göstermişlerdi . Ancak FKO'nün görüşmeleri bu düzeyde politik ustalıkla götürdüğü söylenemez.
Ulusal kurtuluş hareketlerinde
başarı; keSinlikle ulusu oluşturan
toplumsal dinamiklerin politik güçleriyle oluşturulmuş Ulusal Cephe,
ulusal konsensus programlarıyla
mümkündür. En azından ileriye
doğru atılmış her adım toplumsal
dinamiklerin parçalanması tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Bu
anlamda Kürt politik hareketlerinin
ulusal ve uluslararası bazda sunacakları çözümler toplumsal iş
ülke
programlaştudığı
birliğinin
gerçekliğine denk düşen çözümler
olmahdu. Hayatın her alanında kurumsallaşma, Kürt sorununun çözümünü hedefleyen, Kürdistan'da
yaşamı düzenleyici perspektifler taşıyan somut pratik çalışmalar bugünden oluşturulmalıdır. Kürtler sömürgeci deviettin yöneltimlerine
talip olamazlar. Kürtler ancak kendi
ülkelerinin _politik iktidar organlarına ve onları kurmaya aday
olabilirler. Kendi kurumlarını oluş
turma, bölge halklarının sorunlarına
duyarsıziaşmayı gerektirmez onlarla dayanışma yı engellemez.
Kürt hareketi, uluslararası iliŞ- ·
kilerde sempati kazanabilmek uğ
runa kendisini, !ega! politik çalışma
talepleriyle sınırlamamalıdır.
. Kürt hareketi ideallerini; · Ortadoğu'da ulusal demokratik hakKürdistan iskavuşmuş
larına
temini, günlük pratik hayatın
talepleriyle boğmamahdır. Günlük
pratik hayatın talepleri için mücadele, bir bütün olarak ulusal demokratik haklarını kazanma, eşit
uluslar birliğine · katılma istemine
bağlı olarak y4rütülmelidir.
Güney Afrika'da ve Filistin'de tarihin tekerleği ileriye dönüşünü sürdürüyor. Kürdistan'da bunu dondurmak mümkün mü?

E'ğer yılların savaş ortaınındim

yüksekse (ki öyle görünüyor) mücadelenin bir dönem
dondurulabileceği söylenebilir. Bu
rriücadeienin yavaşlatılması sürecinde Filistinli örgütler karşılıklı
güçlerini ortaya çıkaracak, kitlesel
yoğunluk oluşturacak eylemlilikler
oluşturiıbilirler. Belki bu süreç dün
Filistinli güçlerin ortak politik çalışma yöntemlerinin kapısını da
aralayabilir. Ortak çalışmayı yaFidurumunda
kalayamama
müızlık
bağıms
listin'deki
özerk
biçimlerine
cadelesinin
bölgedeki ilk seçimlerde oy kullanacak olan Filistin halkı karar ver-

bıkma oranı

miş olacaktır.
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bütün askeri güçlerin Kürt bölgesinden
çekilmesi.
2- Türk ordusu tarafından bombalar
ve baskı poltikaları sonucu köylerinden
göç eden on binlerce küylüye evlerini
ve yurtlarını kendi köylerinde yeniden
inşa etmeleri için tazminat ödenmesi.
e gelebilecek diğer politik çögündem
3- Kürtlerin bütün sivil, sosyal, külKatolik
ister
estmin
(W
Feeney
al
. Miche
Baha r Zerin
leceğinin altını çizdüşünü
de
in
zümler
ekonomik haklarının, kendilerini
iltürel,
ile
kilisesi danışmanı-İnsan hakları
diğini belirtti. DEP'lilere ve DEP'in çee ifade etme haklarının, etnik
özgürc
don
ci-Lon
(öğren
Had.ley
gili) ve Chris
karşı
ine
ofisler
eki
.. Londr a- 9 Mayıs 1994 günü Londra
yerlerd
her çeşit politik ve kültürel
şitli
lerini
kimlik
'ın editörü) Ve( Serha t Bucak
Universitesi'ne bağlı oryantal ve Afrika Student
silahlı ve bombalı salları ve geliştirmelerinin
enen
koruma
e
düzenl
biçimd
a
arasınd
.
acılar
Konuşm
ar.
ilgili çalışmalar okulunda Kürdistan katıldıl Kürdistan'daki gelişmeleri uzun dırılar, cinayetler hemen hemen bütün güvence altına alınması.
Kuzey
Oğrenci Derneği Kürtle re karşı- satarafından dile getirildi.
4- Kürt politik partilerinin yasüreden beri izleyen ve aktif olarak ça- koşuşmacılar
düı
toplant
,
Bucak
t
Serha
vaşı durdu run konulu bir
ve
ırılması, diğer tutuklu · bulunan
Gopsil
sallaşt
Tim
lışanlar (Lord A vebury, Micheal Fe·
yöe
zenledi.
cilerin
gazete
ve
ci ve insan hakları çalışanlarının
eme
gazete
Güned
Özgür
koeki
en ey) gibi Kürtlere ve bölged
kamToplantıya seçimler ve öncesi Newma
tutukla
buakılması, diğer tutuklu buve
serbest
baskı
yeni ilgilenen kişilerin de nelik
Feeney
i ve insan hakları çal
roz öncesi Kuzey Kürdistan'a giden ve numlarıyla
gazetec
Michae
ettiler.
ulunan
söz
ından
s
panya_
Hadler gibi) olduğu gözlendi.
t bırakılması, milgüve
serbes
asker
19-29 Mart tarihleri arasında orada in- . (Chris
rının
i
lışanla
tan'dak
Oturum başkanı, kürtlerin 20. yy. da ise Kuzey Kürdis
(DEP'li)
ldiği
eelemelerde bulunan 27 kişilik dellerinin
söyleni
ın
letveki
sayısın
si
görevli
venlik
kısaca özetledikten sonra
si.
edilme
iade
ın
kların
olda
Iagasyondan 7 kişi katıldı ve herbiri durumunu
lmazlı
civarın
dokunu
gibi 250 bin değil 400 bin
asını yapan Lord A vebury
Hakları normİnan
arası
in
Uluslar
gözlemlerini sundu. 200 kişiye yakın açı ş konuşm
5bütçen
etin
hüküm
_
rek,
t;ıelirte
köylerde ve şe duğunu
bir öğrenci, gazeteci ve diğer çeşitli ku- Kuzey . Kürtdistan'da nin uyguladığı yüzde 10.5'in askeri harcamalara ayır Ianna aykırı bütün yasaların (Anti terör
güçleri
devlet
e
hirlerd
buun
izleyici grubun
ruluşlardan
yasasi da dahil) kaldırılması.
dığına işaret etti .
baskı politikalarından sözetti . Avebury,
6- Koruculuk siteminin kaldırılması
lunduğu toplantıya konuşmacı olarak
hüTürk
önce
daha
syon
Delega
'na mesaj gönderen
Kısıtsız basın özgürlüğünün
Lord Eric A vebury (Parlamento İnsan Brüksel Konferansı
7.
uştu
rde bulunm
A. Öcalan'ın ille de ayrılığı da- kümetinden şu taleple
·
oluşturulması.
Hakları Grubu Başkanı), Mary Brodve
lması
kaldırı
n
netimi
Sıkıyö
1le!' -sonuc unda
bin (gazeteci), Tim Gopsill) (gazeteci), yatmadığını görüşme

·"Kürtlere karşı
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12. Medya

Güneşi,

Tarih

16-31

Mayıs

/

1994
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Son 3 ayda 376 ölü

Fakat eserin birinci b askı s ı 1962, ikinci
Savaş bitrnelidir. Çünkü s ava ş
1993'te her ne kadar "Atatürk
bölgesinin doğal güzellikleri yok ol- lerinin s admsında ölen sivil 109, geKültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ,
masın, çünkü çocuklar annesiz ba- ' rilla s aldırısında ölen sivil I 6, gerilla
Hırsı zlığın gayri meşru bir olay olsaldırısında ölen sivil 1, faili meçhul
Türk
Tarih
Kurumu
basız kalmasın , savaşa giden harYay ınl arı " tarafınd an
duğu herkesçe bilinmektedir. Lakin yer
yaralı 25, devlet güçlerince yaralanan
camanın
işçinin
yer maalesef oluyor. Bu olay çoğu kez yeniden Farsça olarak b as ılmış ve iki cilt
ekmeğinden
!ceislrnesin" çağrıs ı yapan İstanbul sivil 37, korucuların öldürdüğü sivil
ekonomi k durumları iyi olmayan ki- haline getirilmişse de, birçok tahrifatlara
ı ı , Hızbullah içi çatı şm a ölü 15, Hizu ğramıştır ve Kürtler ile ilgili bölümler
HID Şubesi Kürt Hakları Komisyonu
şilerce yapılır ve çald ı kl arı o eşyal ad a
bullah
içi çatışma yaralı 4, Sınır ötesi
içinden
sökülüp
.
atılmı
son
3 ayın (Şub at , Mart, Nisan) kirli
ş tır.
kendi geçimler ini sağlarlar. Hırsızlık yas aldırıda ölen insan 29, korucuların
Faruk Sürner im z as ını taş ı y an sözsavaş bilanços unu şöyle çıkarıy or ;
panlar, adil devletin hukuk rnekan izmas ı
kaçırdığ ı sivil 28, göz altına alınan
konusu eserin 9 Nisan 1962'de Ankara'd a
tarafınd an cezaya çarptırı lır ve haYakılan - boşaltılan köy 64, gö zaltı
b ası l an
mü s bas ının
2115, gözaltında kay ıp 39, gerilla- Hizbullahçı 4ı , cezaevlerinde yaı.
kettikler i cezay ı bulurlar.
cildinin
asker çatı şm as ı 97, çatı ş mad a ölen ralanan yargı s ız infaz 3, rnetropoiierde
Ama eğer devlet h ırsızl ık yaparsa ne "Önsöz" ündeki rnalurnat kısaca şöyle:
" D iyarbakr iyya' nın
-bu esire taolur? Hem de halkı n mal ve mülkünd en
korucu 34, silah bıraka n korucu 92, kayıp ı , gerilla bombal aması (metziyade, eğer tarihi belgeleri çalıp ka- nı y anl arca malum olduğu üzere- tek bir
faili meçhul ölüm 61 , Mayın pat- ropollerde) ölü. ı , gerilla bombalamasi
(metropollerde) yaralı 3.
rnuoyund an gerçekleri gizlerlerse ne nü shas ı mevcut olup, bu da Irak'da Basra
laması yaralana nlar 32, devlet güçolur? O halde devlet dünya kamuoy u şehrindeki Avukat Muharnrnad Amin
önünde güvenirliliğini kaybeder, devlet Bey'in kütüphanesinde bul un maktadır .
olma şahsiyetini yitirir ve dolandırıcıla- Bu eserin bir mikro filmi ni elde ede- ·
bilrnek için 1950 yılından beri tarafıından
rın listesine girmekten kurtulrnaz.
'
birkaç te şe bbü s y apılmı ş ise de bun ların
hiçbirisi müsbet bir netice v erme mişti.
O 'UK" "ULT!JR, DIL VE TARIH YOKSilK K UR Ur.tı
Diyarbakır
En sonunda Milli Kütüphane"nin kuRK TARIH KURUM U YA Y IN L A ıt l
m. Dili - s.. 7'
rucusu ve onun dirayetli müdürü s ay ın
84'ünün
sabit
yatırıml arı
gerAdnan Ötüken'in gayretleri ve eserin saDelil Yurdatapan
çekle ş miş , bundan da anla ş ılan , kimse teş 
hibi Avukat Muharnmad Amin Bey'in
vik paralarını başka yerde kullanmamı ş.
J\BO BAKR - I ']:'lHR.ANJ
lütufkar müsaadeleri ile Diyarbakriyya,
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nca
Bu özel sektör y atırımlannın taümidin kesildiği bir zamanda , Ankara'ya
" Diyarbakır ve Bölgesel Gelişme" adlı bir
mamlanabilrnesi için gereken finansman 22
kitap hazırlanmış. Rıfat Dağ ve Dr. Atilla milyar lira.
kadar geldi, tarafımızdan incelendi ve foKİTAB-t DİYARBAKRlYYA
Göktürk adlı uzmanlarca hazırlanan kitap; 1.565 kişi Bu projelerin toplam istihdamı
tokopisi
de
alınarak
geri
gön. Bu rakam~, 300 bin işsizin buAK-KOY UNLULA R TARİHİ
Diyarbakı
r'ın sosyo-ekonomik profili, ekoderildi ."Faruk · Sümer'in sözleri şöyle
lunduğu kabul edilen Diyarbakır için öyle
nomik gelişmede Diyarbakır, tarihsel süreç ahım şahım
devarn ediyor. "Diyarbakriya'nın son cübir rakam olmadığı kolayca
1. CQz
ve Diyarbakır, bölgesel kalkınmada temel anlaşılır.
zünü teşkil edecek olan kısmı da bayaklaşımlar· ve bölgesel gelişme stratejileri
sılrnakta olup, yakında ilim aleminin is1980 yılında Shell ve TPAO firgibi ilginç konuları işliyor. Oldukça geniş malarınca
tifadesine sunulacaktı"
2. Bub
Diyarbakır' dan elde edilen ham
bir kaynakçaya sahip kitabın, yine ilginç petrol, Türkiye
Yukarıda adı geçen eser, iki hafta
üretiminin % 56'sını karbir tarafı, bugüne kadar su yüzüne çık şılarken TP
önce değerli dosturn F. İzoll tarafından
AO, Shell ve Alaaddin Me taY•yınlayanlar
mamış
ve genelde bölgenin ve özelde de. rafından 1990 yılında
bana İstanbul'dan yollamıştı. Ben eseri
N.ECATI LUGAL
FARUK St)MJ!:R
Diyarbakır'dan elde
Diyarbakır'ın ekonomisini en iyi anlatan ragörünce çok sevdim ve hemen o~umağa
edilen petrol daha da artarak 4 bin 458 metkamlara
sahip
oluşu.
Cirit va Notlu
Siz sevgili okurlar rik tona ulaşmıştır. Günümüzde
başladım . Lakin zaman geçmede n şaş
DiI'ARUK SOMI!.R
için kitaptan seçtiğim rakarnlar şöyle:
yarbakır'ın Türkiye petrolünün % 60'ını
kınlığa uğradım. 1. ciltte 208-224 sayı990 yılından itibaren Yatırım Teşvik
sağladığı uzrnanlarca belirtiliyor.
faların olmayışı ile tedirginliğe kabelgeli yanın kalmış özel sektör yaı927 yılı sanayi sayımı Diyarbakır'da
pıldırn. İlk önce gözlerime inanarnadım
tırımları, imalat sanayi açısından şöyle:
772, sanayi işletmesi olduğunu ve bu iş
ve tekrar sayfa numaralarını baştan başa
Gıda, içki, tütün işletmeleri; 3 adet yem
letmelerde 3 bin 276 kişinin istihdam edil- .
gözden geçirdirn. Evet, rneğer gözlerim
fabrikası, 2 adet süt fabrikası, 2 adet soğuk
diğini gösteriyor. 1970 sanayi sayımında
yanılrnamıştı ve doğruyu görmüştü; ~em
hava deposu, ı adet un fabrikası, ı adet da istihdam edilen
kişi sayısının 2 bin
k lt ,TA 1\ 1 H 1: UR. U N U 8 A $ J M E V J-A H
de bir tahribatı ortaya çıkarmıştı. Oyle
)CA RA
örme fabrikası. Dokuma giyim; 7 çır 466'ya düştüğü görülüyo
1993
r. ı927'deki iş
bir hırsızlıktır ki, milyonlarca insanın
çırlama, ı adet örme fabrikası. Metal eşya
letmelerin 199'unun dokuma, 133'ünün ise
ortak olduğu bir servetten. Hem de Türk
Yukarda Kitab-i Diyarbakriyya 'nın kasanayi; 1 adet çelik eşya, ı motor ye- maden ve makine
devletince yapılan büyük bir hırsızlık bu.
pağı, aşağıda kitabın içindeki ler bölümü
nileme, ı akümülatör Metal ana sanayi; 1 · terdikleri kaydedil imalatında faaliyet gösiyor. Dokuma alanında
Evet, alim dernek doğruyu söylemek,
adet galvanizleme tesisi. Tartın sektöründe Diyarbakır, Istanbul'
halka ve halkiara gerçeği anlatmak, tarihi
21 adet besicilik işletmesi, hizmet sek- 2. önemli merkezi dan sonra Türkiye'nin
TC devleti, 1923'lerden yani, devlet olaylara
kabul ediliyordu. Bu ratöründe ı adet 460 öğrenci/yıl kapasiteli kamlar da Diyarbakı
olarak ortaya çıkışından bugüne kadar, gerçekliğ saygılı olmak, onları savunup
özel okul. Yani 2ı tarım, 21 imalat sanayi yıllarında önemli r'ın Cumhuriyet'in ilk
ini muhafaza ederek gelecek kubir sanayi potansiyeline
Kürt ve Kürdistan ile ilgili olarak kö- şaklara
ve bir de hizmet sektörü olmak üzere top- sahip olduğunu gösteriyo
yansıtmak demektir. ·Fakat bilim
r. Sanırım burada
tülüğün, akla ve hayale gelmeyecek _barlam ·43 işlı<tme mevcut. 1993 rakamlarına söylenecek en güzel
adına, tarihi belgelerde tahrifat yapmak,
söz "nereden nereye"
barlığın ve de sinsice hırsızlığın her çegöre
bu teşvik belgeli yatırımların yüzde olacaktır!
bilinç ve insanlığa hiyanet etmekten
·
şidini yapmıştır. Gerek askeri baskılarla
olsun, gerek her türlü fiziki işkence · rneAh şu bölge muhabirliği!
nt . . . . . . . >1_.)1 ~~ "'') ..,_...L.o -~.ii_,;.
todlarıyla olsun, Kürt varlığını ortadan
Gazeteinizin önceki s ayısında ya- olur. Bunun içindir ki bölgedeki gall'
. . . l_.il) ..,_ı., J~' iJl.;.._j . f-.ı -.)~' -.;.
kaldırma ve de hırsızlık yolu ile tarihi
yımlanan ve bölgedeki gazeteciler üzerinde
zetecilerin yüzde 50'si noktayı nereye kobelgeleri çalıp ortadan kaldırmak için
..:.Jp _iJIS'.ıl ,ı,....ı ~ iJI.:-...:.ı>..:......,-:T_.;ıs:;s-_,;.
mevcut bulunan baskılan anlatmaya ça- yacağım bilmez. Belli başlı bir gazeteni
akla ve hayale sığmayacak kötülüklerden TTA
n
• . • . . . • J.ı_l.r: ıJ ..;,ll..,_;ı.,. r'~ Ü,._; ~
· lıştığım "Gazeteci Olmanın Dayanılmaz
bürosuna kapağı attıktan sonra, birkaç
geri kalmış değildir. Cumhuriyet . hüAğırlığı" başlıklı yazıma gelen eleştiriler
aylık bir pratikle günlük gelişmele
~jl .ı..ı~~ '.>.ı:- .ı.:.;~ _iJI:..).J\Aiıl _.ı>
takip
kümetleri Kürdistan dışında kalan tarihi
ve özellikle gazeteci (!) dostların tepkileri, etmeyi, haberleşmeyi öğrenirsiniz, ri
bu
belgelere dahi el uzatıp, içinde Kürtlük HI ••• . . . . • •. . . . . . . . ..,.)i _,..;1~
bende önceki yazımda bazı eksiklikler ol- zamanda bölge muhabirierinden aynı
bekadını taşıyan ve Kürdistanİ anlatan böduğu
inancını yarattı. Bu yazımda siz sev.ı.:.;~ :;=.--j*_ ..;ı..., ~lof: ljft." ~ı..,.-~.;_)
lenendir.
lümleri birer birer toplayıp, rnezkür kı
gili
okurlara,
geçen yazımda eksik kalan
T••
Sosyalist ya da ulusal basınımız cep. . . . • . • . . . . . , . , , . . . . lj..l!"
sırnları çıkarmış ve içinde yokmuş gibi
bölge muhabirierinin trajikomik ger- hesinde de durum aynıdır. Bu içerikli
yayeniden basılmış , dağıtılmış ve kara yü.;,f! -~ 'r'J''ı<.J":iJ.J}.ı>.:ı,.,v,_..;"kJ_)
çekliklerini anlatmaya çalışacağırn .
yınların bölge bürolarında çalışabil
zünü renkli bir şekilde bir kez daha dün- HA . . . • .• . . . . . . . . . . . • .J>I:...} •p
Bölgedeki çoğu m·asum gencimizin ha- için; yayın organının sahip olduğu meniz
yaya gösterrniştir.Yukarıda anlattığım bu
yalindeki meslek olan gazeteciliğe me- politikasını bilmeniz yeterlidir. Bazı yayın
T"ll"
. · <.:;i~pJ ;;,~_,; r-J\ıiJI.) ._,-~'':ı~)'>
yayın
hırsızlık olayının bir benzeri "Kitab-i Diraklıysanız , M. Ali Birand ile meslektaş
organları için de "kaba" bir yurtseverlik ya
yarbakriyya" adlı tarihi eserde açıkça gö- TAT • . • • . . • • . : .• . . . • • •. • :.:u.ı
olacaksınız, ya qa yazılarıyla büyüdüğünüz
da "sol"culuk yeterlidir. Yukanda belli
xxvı . .. . ... .. ... .. , ,)j iJ~). ..-....
rülmektedir. Adı geçen eser, 14. asırda
Uğur Mumcu, llhan Selçuk gibi devrimci
başlı gazeteler için sayageldiğim konuları
yer yer İran , Irak ve Kürdistan'da ege(?) gazetecilere öykünıneniz son bulacak. bilmenize hiç ıni hiç gerek yoktur.
Belki Savaş Ay'ın sahip olduğu yelekten yalist basın için, diğerlerinden farklı Sosmenlik kuran Karalçoyunlular'ı ve Ak- başka birşey değildir. Bu gibi şeyleri
yar.an kişi, kurum ve kuruluş · ve devde giyeceksirıiz, büyük (!) insanlarla ko- rak," daha doğrusu doğal olarak 'biraz olaKoyunlular'ı anlatıyor.
daha
letler
ergeç
tarih
sahnesin
de
maskele
rini
nuşacak,
sorularınızla
Kitabın gerçek ismi Kürtçe olmasına
onları
sı 
geniş bir genel kültüre sahip olacağınız ve
düşürecek ve gerçek yüzlerini ortaya kokıştıracaksınız ve daha nice. güzel, herağmen , onu bile tahrif ederek bugünkü
büyük bir ihtimalle de yazım kurallarını biyacaktır.
yecanlı olaylar...
··
Türkçe telafuzuna göre yazrnışlar .
leceğiniz kuşku götürmez.
Kitabın
içindekiler (Fihrist) bö.Belli başlı gazetelerin bölgedeki büKitab-ı Diyarbekriyan adlı kitap,
Gazetecilikte, rnuhabir ve gazeteci kavlürnünün
son
rolarında çalışmak için, ille de basın-yayın
sahifesindeki birinci sırada
rarnlarının arasındaki farkı anlatmak için
Farsça olarak tarihçi Ebübekir tarafından
mezunu olmanıza gerek yoktur. Tercih ne- getirilen yaygın tanım; "muhabir" günlük
kalerne alınmış ve 14: asırda Or- Kürtlerle ilgili bir madde mevcuttur.
Lakin
qeni
olan daktilo, bilgisayar gibi büro mal- gelişmeleri takip edip haberleştiren
o
madde,
209.
sahifede
n
224.
satadoğu'nun merkezi olan Kürdistan'da cezemelerini kullanmayı bilip bilmemenize gazeteci ise " saklı " gelişmeleri kişi,
reyan eden olaylar hakkında bilgi veriyor. hifesine kadar olan bölümde yer algünbakıl!naz ya da telefoto, telefax, uzakmaktadır. Maalese f kitabın sözkonusu
demleştiren kişi şeklindedir. Bölgede çaKarakoyunlular'ın, Akkoyunlu-lar'ın duyazıcılar gibi, gazeteciliğin teknolojik valışanların birkaç belli başlı gazete
rumu ve Farıs, Arap ve Kürtlerin mü- edilen baskısında mevcut değildir.
ziyetinden haberdar olup olmadığınız da silcisi dışında tamarnı rnuhabirdirtemBende
bu
bilgiyi
ilim
aleminin
bilnasebetleri, bu arada aralarında çıkan
sorulmaz . Zaten bölgedeki gazetecilerin gazeteci olabilmeleri çok uzak bir ve
gisine sunmak istiyorum ve satırlarımı
ihsavaş v~ diğer ilişkileri dile getiriyor.
yazım
kurallarını daha biln:ı:eleri, başlı basaygı ile noktalıyorurn .
timaldir.
şına bir yetenek sayılır. Ovünç kaynağı
o
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Halkın direni~i doğru temeHerde örgütlenınelidir

Mirza Bextiyar
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er bugün PKK'yi kendi
konusu olacağından , son bir yıl kimi köyl
erine bırakmıyorlarsa bunun
Sezgin Karacadağlı
dır Urfa bölgesinde olagelen köyl
iyi durmak geolayları ve halkın karşı devrimci nedeni üzerinde
ını ele alacağım.
rekir.
. Yerel seçim sonuçlarıyla iyice safiara kayış
lli iş
tesci
inde
tarih
istan
Sorun salt PKK sorunu değil,
Kürd
sakirli
tin
açığa çıkan ve devle
'nin
PKK
i,
aşiret
k
Buca
birlikçi
PKK dışındaki kimi ulusal güçvaşının yanısıra ulusal güçlerin
fayden
limin
yöne
k
prati
ş
yanlı
kayda
lerin de eksik ve yanlışlıklarıdır.
yanlışlarından
bazı
sal kinini TC'nin
sınıf
arak,
dalan
n
bugü
,
i
rek gibi yerde örmeler
naklanan bazı geliş
ar Yıllarca Sive
ek kendisine sunduğu (ayda 3 mily
dirm
rlen
değe
rağmen arda örlıkla
arına
kanlı
olmal
soğuk
gütlü
para, sınırsız silah ve araç gereç)
·
leŞtirip yaygın
gerekmektedir.
derin
i
nmey
ına alarak Si- gütle
Bugün şu somu t durumu iyi olanakları da arkasesinde terör es- hale getirmediler.
bölg
görmemiz gerekir. Kürt ulusal verek ve Urfa
Tabi bütün bunları söylerken,
r.
aratiriyo
ı
yıllar
2
mücadelesi 89-9
in öneinli güçYıllarca ulusal güçlerin mer- ulusal mücadelen
n
sındaki hareketlilik ve canlılıkta
yeolar
lerinden olan köylülüğün değişen
Dev- kezi olmuş, nitelikli kadr
uzaklaşma sürecindedir.
nda
arası
ı
yıllar
0
görmek gerekir. Si- .
rimin önemli güçlerinden biri tiştirmiş, '70-'8al Bucak aşiretine karakterini de
feod
ili ilgili eleştiri
likçi
dele
işbir
yasal müca
olan Kürt köylüsü köyleri bo(doğru ve yanlışlığı
çe
yiğit
gerçeğin hep
karşı
korda,
veya
ta
şımla
yakla
nmak
şaltıp göçe zorla
Si- ve
. tartışılır) savaşmış, direnmiş
tadır
rüz.
ılmak
görü
ı
çalış
a
yanın
siz
ılmay
aştır
sevim
rucul
n sessiz kaktif ' bir değerlendirmeye
TC'nin perv asız, acımasız sal- verek halkı bugü nini iyi dür
Obje
sa bunun nede
dırıları yanında PKK'nin ülke lıyor
yönelirsek Kürdistan'da bugün
tif şünmek gerekiyor.
gerçeğinden çok kendi sujek
sorunu salt bir taraf değil, bütün tahalkının
Siverek
ve
gerçeği çerçevsinde strateji
iddia ettiği gibi rafların halkın ve özellikle Kürtaktikleri kitlelere dayatmasıdır. bugün birilerinin
psilikçi Buca k aşi distan köylüsünün ulusal,
Yani sorun TC'nin saldırı ve yorulup işbir
omik
ekon
deve
u
al
sorun
sosy
olma
kolojik,
imha politikası değil sorun yüz- retine teslim
. Peki sorun nedir; sorunun taleplerini iyi tahlil etmeleri geyıllardır sürdürüle gelen jeno sit ğildir
dan biri PKK'nin reğini görmek gerekiyor.
ve imha politikalarına karşı di- ana kaynağın
pratik tutumlarının KürSonuç olarak: ülkernizdeki bu
reniş ve kurtuluşu doğru ör- kimi
genelinde oluşturduğu karamsar yöneliş ulusal kurn
dista
gütlerriededir. .
Tarihsel süreç ve ülke ger- bazı rahatsızlıklardır. iş yapma, tuluşçu ve sosyalist güçlere
l
Zorla para toplama,
yÜkçekliğimiz göstermiştir ki, ulusa
sorumluluklar
zaman zorla barınma, zo- büyük
an
kimi
uyanış ve diriliş adına yapıl
ı, yanlış. is- lemektedir.
çaba ve çalışma hedefi ne kadar runlu askerlik yasas rme (buna
Ülke sevgisi, demokrasi biöldü
adam
ratlarla
doğru olursa olsun, pratikteki tihba
Vi- linci ile hareket eden insan , grup
olaylar,
kimi tutum ve yanlış yö- Karakum'daki
gösk
örne
ler
ve partilere, Kürdistan halkının
nelimlerirniz halkı koruculuğa, ranşehir'deki ölüm Bazı
uyve
ir).
çıkarlarının savunulmasında
işbirlikçiliğe ve muhbirliğe zor- terilebilin
sonuçların
orbu
dele
n,
müca
alanı
,
gulam
ında
nmas
koru
layabilir.
i enine bo- tamını olumsuzluklardan arın
. Peki nedir bu yanlış yö- oluşmasındaki etkis
Yıllarca
nelimler: Kürdistan genelini ir- yuna düşünülmelidir.
clırınada büyü k göre vler düşüyor.
vermiş
emek
e
deley
müca
nik
l
poler
ulusa
ve
yazı
bir
delemek uzun

13.

duruma ile ulusal güçlerle çatışmanın
tığı tahribatları iyi görm ek
düşürmek için, daha önce ge- _yara
Fua t Turan
PKK'nin KDP ile saliştirdiği . projenin pratik uy- lazım.
gulamasıdır.
savaştırılınasının
21. yüzyıl a ramak kaldığı
Kürt · halkının tarihsel de- vaşması veya
Y\U"attığ_ı tahyanın
larda
günümüzd e Kürt halkı
neyiminden çıkaracağı birçok ulusa l çıkar
göli
k zor olemsa
etme
in
di,
tahm
traje
ribatları
. şadığ ı
d~rs v ardır . Tarih tekerrürden
.
gerek
rülmemi ş bir vahşetle deva m
ibarettir, anlayışın a veya ya- masa
ediyor. Devlet, Kuze y KürBaşta KDP olma k üzere. tüm
düşmernek için Kürtkatliamlarl a ye- nılgısına nü
distan'daki
heiyi
nünü
bugü
ve
ler, dünü
rimizin
tinmeyerek, PKK bahanesiyle sapla mak ve değerlendirmek güneylileri, ulusal güçle
inin
giler
yenil
hüre
1980
Fede
ve
Güne y Kürdistan
zorundadır. Sömürgeci güçlerin 1975
deve
iyi
kma
ı
bıra
ların
siz
sonuç
işlev
ve
n
etini
nede
küm
geleneksel Kürdü Kürde kırre
Fede
dır.
lazım
eleri
tanpan bölge oluşturm a çandirm
ğerle
dırtma politikalarına alet oliçin
ı
ılmas
basındadır. TC'nin bugünkü uyyaşat
ti'nin
üme
Hük
yamamak için her Kürt siyasal ve
gulamaları yeni · olmadığı gibi,
ulusal değer
pılanması ,
e daha çok iş düşi
terin
karak
geleneksel işgalci
kurumlarını ayakta tutma po- kend ilerin
uluser,
Ulusal ve bölgesel
berab
edir.
akla
mekt
,
tekrarlam
litikasını ön plan a çıkarıp grup
alanda güdeceği posi
hukuku da hiçe sayarara
ulusl
lararası
k
parti çıkarlarını tali plan a atma
Küry
Güne
TC,
maktadır .
yarınını iyiye veya kötü ye
zorundadır; çünk ü yaşadığımız litika
m
kuru
l
ulusa
n
oluşa
n'da
dista
kanıtı olacaktır.
in gereği . budur. Bu bağ- · götüreceğinin
veya bir başka değişle mevcut sürec
Küry
lamda, PKK'nin . Güne
gibi
fiili durumun diğer parçalardaki distan'daki Federe Hükümete Kendi aralarında olduğu
karde
r.
ulusal güçlerle
etkisini iyi hesaplamaktadı
karş ı almış olduğu hiç de dost diğer
KDP 'lerin olu şmasının bile par- olmayan, tavırlarından vaz- deşçe ilişkilerinde hass asiye t
Kaçalar arası bir etkileşimin ürünü
düşman göstermeleri lazım. Dok tor
gerek , geçmesi laz.ım. Dost da,
her
t
"Dos
olduğunu unut mam ak
:
iyle
iyi biliyor ki, Güney Kür- sırola'nun deyiş
diye düşünüyorum. Bir par- da
ya'nin
meti
distan Feciere Hükü
çadaki yapılanm a· veya daha şaması , Kürt ulusunun çıkarına zaman dosttur, her zaman seni
Hüre
nmasa da; düşman da her
açık bir deyişle Kürt Fede
olduğu gibi, ulusal çıkarlarımızı savu
alar
parç
ması,
yaşa
andır, ara sıra seni
kümeti 'nin
ileri bir düzeye götürecek bir ge- zaman düşm
arası ilişkilerin yaratacağı derin savunsa da".
uy- lişmedir. Sömürgeci güçle
sömürgecilerin
ğerler,
TC'nin işgalci ve ulusal dekırrine
birbi
ve
provakasyon
kularını kaçırmaktadır. Güney
haskarşı
rına
dırma politikala
po. Kürdistan'ın işgali, bu.. "teh - sas davranmadığınuz sürece, po- ğerlerirnizi tahrip edici
tek
k,
ve
olara
Ozal
n
alarına ulus
like" yi önceden göre
litikaların kuramsal durumu ne litik
y
Güne
ız.
rin,
alıy
etçile
koym
huriy
k karşı
yeni curn
olursa olsun, pratik sonuç itibarı vücu t olara
Kürdistan Federe Devleti 'ni
kendilerine
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bağımlı · bir

sere xwe ditirı .
Yekıü O
U ev liesasiyet, dı1rblrf di nav allgir ı1 pegirtiyen
bajarf ı1
ji
ti
taybe
,
xelke
ya
i
Partiye de tuneye. Herçiqas piran
ji, le
xwe
bira
blnin
ujiye
birak
nave
azin
naxw
kesen xwenda
ine,
nekir
bira
ji
kevin
ren
hln hejmarek ne hindik, bı1ye
xwe
ngiya
binte
l,
emul
beteh
rfnin,
dixw
kevn
qaçilen birinen
tiyen malbati,
ya li hemher hev didin der. Nexweşl ı1 neyar
derbare probesten
Helw
.
digrin
zer*
ı1
eşirtl renge n kesk
lemen roj ane .ren ge si yasi digrin.
e, ji tarfxa
Jixwe li Kurdistane, ji tunebı1ne, ji befstlkrariy
la, gelşen
Mese
.
didin
qirej a metingehkaran, hezar bı1yer der
çi bigre
istane
Kurd
li
ade
Bexd
toren
axe ... Bi fermana dlkta
lngilizan de
dema
Di
tiye.
guher
dest
caran
r
se-ça
ax
her
en din. Piş tl
erden binekan ji w an hatiye stendin ı1 dane hinek a Iraqe,
serbixwebı1n
dema
aye,
Duny
ye
yan
Dudu
Şere
Dema derba Baasiyan bi
qanı1neki .nuh ya axe derketiye.
zeviyan hatine guhertin.
gelek
iyen
xwed
,
Erd"
şa
"Şore
nave
axe derxist,, li gor we
ya
nuh
neki
Sala 1978'an Saddam qanı1
bi valakirina gun80'yi
Salen
t.
guher
dest
ax
gelek
qanı1ne
allgire Saddam re
n
axaye
ı1
eşlr
ji
dan, rnll erden "bexwed'i"
O bi wesiqe 4-5
tapo
bi
e,
zeviy
her
bo
ji
bigre
çi
man. Nuha
hemı1 jl hemı1
cine
ehlen
jl
xwediyen cı1da hene. Hemı1
...
ne
re
Fede
istana
Kurd
welatiyen
dawi jl, ji
Li gor agahdariyen di deste me de ne, ev şere
e ji aligirin Parti ı1
bı1yer
n
Aliye
tiye.
derke
weha
e
problemek
ti ı1 Partiye ji
Yekitiye bı1ne. Dı1 re bı1yer ji çavtengiya Yeki
reke siyas i. Li
bı1ye
bı1ye
tiye
derke
e
rojan
ya
bı1ye reke adi
2800 kes hatine
gor ajans a İRNA di van heftr ojan de li dor
we hin firehtir
bı1yer
ev
girtin
neye
le
peşf
r
kuştin ... Hege
e erde. Nuha
tekev
k
cende
bibe, gelek xwfn be retin ı1 gelek
pe şmergen her du
ma
de
şer
ku
ye
bere
sal
ne wek ı 0-15
di hemı1 fı 
ali ya li geliyeki an li doleke pergl hev ben. Nuha
her du paren
allgir
de
we
en
clwar
hemı1
ı1
rehiya Kurdistane
tiyan hene .
ku çawa
Herpirsen ve bı1yere, bey! ku mirov lebipirse
Heqe
ne.
a
partiy
du
her
derketiye ı1 ki derxistiye , revebiriya
çaı
xwe
Ji
!
slnin
bifeti
eki
milet
riya
bawe
wan tuneye hevi ı1
aşı1r
B
istana
Kurd
aliye me gurr in ... Bi ve bı1yere rewşa
tevyi bı1 kafirkerati ...
De were safi ke!

amblema
*Kesk, renge amblema YNK'e ye. Zer j'i renge
PDK-Iye.
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O 1 tyıayıs günü Diy arbakır'ın İskenderpaşa Mahallesi'nde llhan Boçkum adlı ı9 yaşındaki genç, kendilerine ait kasap dükkanında kimliği belirlenemeyen I Içişinin silahlı s aldırısına uğradı. Ticaret Lisesi
öğrencisi
oldu ğu bildirilen İlhan Boçkum , ağır yaralandığı saldın
sonucu kaldmidı ğı Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde yaşamını
yitirdi.
O 4J\.jay ıs günü Mardin'in Derik ilçesinde,__Hadı Kabak ,
Metin Yapıştıran, Mehm et Dayan, Recai Ozcan, soyadı
öğrenilemeyen Bülent ve adı öğrenilemeyen Azlak
soyadlı 6
kişi gece geç saatlerde devlet güçlerince evlerin
e düzenlenen
baskında gözal ~ına alındı. Aym gün bir başka
operasyonda
gözaltına alın an Şeyhmos Karak aç adlı 90
yaşındaki imaının , eşiyle birlikte polislerce dayaktan geçirild
iği bildirildi.
İlçede daha önce, Irfan Tarha r, Seyd<!§ Damş,
Reşat
Sazan, Mehm et Çalıştıran ve M. Hadi Onen adlı kişiler
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınaniann sorgula
nmak üzere
· Mardin 'e götürüldükleri öğrenildi .
P 4 Mayıs günü Mardin 'in Kultepe ilçesinde, gece saat
22.00 sulannda Ihrahi m Ertaş adlı kişi, camiden eve döndüğü sırada kimliği belidenemeyen kişileri
n silahlı sal~ınsına uğradı. Saldırı sonucu olay yerinde yaşamın
ı yitiren
Ihrahim Ertaş'ın Belediye Başkanı Ali Ertaş'ın kardeşi ol. doğu bildirildi. Saldırıyla ilgili süpheli 2 kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi.
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O 4 Mayıs günü sabah saat 09.00'da Diyarbakır'ın Melik
Ahmet semtindeki Melik Ahmet Lisesi 2. sınıf öğrencisi
Remzi Bingöl adlı genç, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldın sonucu ağır şekilde
yaralanan
genç, kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde tedavi al-

tına alındı.

O 5 Mayıs pazar günü Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Devlet
Hastanesi Başhekimi Dr. Necati Acar, gece geç saatlerde polislerce evine düzenlenen baskın1a gözaltına alındı. Daha
önce de Ergani eski bağımsız Belediye Başkanı Zülfik ar
Karataş yine polislerce evine düzenlenen baskın1
a gözaltına
alınmıştı. Karataş ile Acar'ın PKK'ye yardım ve
yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklan öğrenildi . Bu arada
Ergani ilçe merkezi ve civar köylerinden son ı hafta içinde
gözaltına alınaniann sayısının ıoo civannda
olduğu öne sürüldü.
O 5 Mayıs günü Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Bingöl 'ün
Genç ilçeleri kırsal alanında devlet güçlerince bir operasyon
düzenlendi. 9 Mayıs gününe kadar devam ettiği bildirilen
operasyon sıras ında, devlet güçlerinin Kulp ilçesine bağlı
Gomag , Zıkte, Deyas (Elmalı) , Şimşor, Herta (Karpuzlu,
. Kıran, Kafa, Lice ilçesine bağlı Pecar (Güldiken, Genç ilçesine bağlı Riz (sağgöz), Satoz (Yazıkonak), Arxat (Yolçatı), Azlem (Geyikdere) köy ve -mezralanna
baskın düzenlendi. Baskın sırasında devlet güçlerinin evleri yaktıklan ,
köylülere ait tütünleri ateşe verdikleri bildirildi. Bu arada askerlerin Zıkte köyü civannda 3 çobanı öldürdükleri köylülerce öne sürüldü. Ancak haber doğrulanmadı. Bu arada,
devlet güçlerinin bu köyleri hala abluka altında tuttuğu ve
operasyonun yayılarak devam etmesinin beklendiği köylülerce dile getirildi.
O 6 Mayıs günü Diyarbakır'ın İskenderpaşa mahallesi
Melik Ahmet Camisi ci vannda devriye görevi yapan bir polis
otosuna, sabah saat 09.00 sulannda kimliği belirlenemeyen
bir kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendi Polis otosunun
ön camından yere düşen bombanın patlaması sonucu araç
şoförü polis memuru Hakkı Karad ede ile yolanan
geçmekte
olan Mehm et Bayer, Yusuf Çakır, Mehm et Çelik, A. Baki
Yıldırım, Mehm et Kayar ve Çelebi Demir adlı
6 kişi yaralandı. Yaralılar Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastan
esi'nde tedavi altına alındı. Görgü tanıklan saldırganın ıs yaşlannda
olduğunu ve saldın sonrası kalabalığa karıştığ
ını ifade ettiler.
O 6 Mayıs günü Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü binasının 4. katında bulunan, başmüdür yardımc
ısi Muzaf fer
Ercan'ın makam odasında bomba bulundu.
Siyah bir deri
çanta içinde odaya terk edilmiş olarak bulunan bomba görevlilerce PTT'nin arka bahçesine atıldı. Daha sonra olay.yerine gelen polisler bombayl etKisiz hale getirdi. Bombanın
kimler tarafından ve ne amaçla konulduğu öğrenilemedi .
O ıo Mayıs günü Diyarbakır'ın Huzurevleri semtinde
öğle saatlerinde, taksi durağın~a bekleyen taksi
şoförü Nizamettin Kaya, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldınya uğradı. Saldın sonucu vücudunun baş
ve göğüs kıs 
mından aldığı kurşuntarla olay yerinde yaşamı
nı yitirdi.
Görgü tanıklan saldırganlann iki kişi olduğunu ve saldırı
sonrası ara sokaklara dalarak kaçtıklannı söyledi
ler.
O 10 Mayıs günü Diyarbakır'ın Mf?~ikahmet sernündeki
Melikahmet Lisesi son sınıf öğrencisi Omer Evren kimliği
belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı
sonucu vücudunun çeşitli yerleıinden aldığı kurşunlarla ağır
şekilde yaralanan Evren, kaldırıldığı Diyarbakır
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
O 1ı-.13 Mayıs günleri arasında Mardin 'in Derik ilçesinde yapılan operasyon1ar çerçevesinde birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Evlerine baskın düzene
rek gözaltına alınan1ardan adlannı öğrendiğimiz şunlar:
Mehm et
Yapıştıran, Levent ,Yılmaz, Kutbet tin Vural,
Kerem Koyuncu soyadını öğrenemediğİrniz Tahsin.

Naven da
NfiçeyanRoj a
yelôti, pi ş tgir! O. teko şine bi xebatkaren cihane re, di 105'eınln
salvegera xwe de, wek li hernil
cihane li welate me jl, tevll zordesti fi qedexekirina kedxwaran bi
girseyi hat pirozkirin.

Paris
Wek sala çfiyi isa! ji l'e
Gulane, Partiya YekbQyi ya Gele
Kurilistane
(YEKBUN), Rizgarixwazen Netewi yen Kurdistane (KUK) fi Tevgera Sosyaüst a Kurdistane ku dilcin
yekbin bi heyre piroz kirin.
Endam O. aligiren her se
rexistinan bi sitran O. sirüden .
(marş) Kurdi li Par!se, ji meyda na
Repubüquee
heta
meydana
N atıone bi reve çO.n.
Her wiha · belavokek hevbeşhate belavkirin ku tede bi kurtay! wiha hatibfi nivisandin: " ... l'e
Gulane ne tene roja ye.lôti, piştgir!
fi tekoşine ya bi karkeran re ye,
herwiha ji ya bi tekoşina civalô O.
neteweyi ya gelen bindest e ...
Dive · cihan guh li hawar O.
qir!na zarok, jin, kal O. hln insanen
din en be guneh çi Tirk, çi jl Kurd
ragire ...
Ji bo çareseriyek rast O. li ser
bingeha wekheviye ji pirsa Kurdi
re, dive em gavan bi !ez bavejin .
Me bi yelôtiya hezen xwe, gaveke
pol1tik ber bi yelôtiy a netewi ve
avetiye ".

Entab

Li Zaningeha Entabe, l'e
Gulane bi çalaleiyen Cihe cihe hat
pirozkirin.
2'ye Gulane roja duşeme, bi
beşdarbuna li dor 500 xwend evani
civinek çebO.. Axavtinek di derbare wate (mane) O. giringiya roje
de hat kirin. Di ve axavtine de hate
gotin ku, sedemen "kirlz" a abori
ya li Tirkiye şere qirejl ye Ii Kurdistane ye. Dewle ta Tirlô bi vi
awayi renca karker O. xebatkaran
didize O. şere Kurdan dike. U ev
"tedbir " nikarin re li tekoşlna
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gelan bigrin, de nakolqyen navbera rene O. sermaye tujtir bilcin O.
we mercen maddi yen şoreşe bistewinin.
Pişti bi dardak idna pankar ta
ku li ser "Biji 1'e Gulane ı1 biratiya
gelan" hatibfi nivisandin O. ku
Xwende vanen
Şoreşger
fi
Netewi, Xwend evanen Netewi,
Xwend evanen
Demo krat
O.
X wende vanen Sosyal ist imze
kiribfin, civ1n be bilyer belav bO..

nebat pesinandin O. ji ber we ji, ı 'e
Gulane li meydana Abide-i
Hurıiyete hat pirozkirin.
Xwendevan O. xebatkaren rojnama me jl, bi pankarta xwe ya ku
li ser "Medy a G uneşi'' hatibO.
niv!sandin fi bi duruşmen; . "Bijt
l'e Gulane! " , "Bijt Kurdistana
Yekbuyt!" O. "Bijt biratiya gelan!"
beşdari xwepeşandane bfin.
Di ve nave de grfibeke pankarta bi nave "Ciwa nen Şoreşger
fi Netew r' vekir. Le, dema ku we
bi ketana meydane polis nehişt.
Platforma Demokrasiye li
Stembole jl, ji' sendikayen wek
DISK, HAK-İŞ fi Platforma
Sendikayen Xebatkaren Kamuye,
Re:xistinen Demokratik il Platforma Weşa11en Sosyaü st pek
hatibO..
Dema xwepeşander belav bfin
polls erişi wan kir ii li dor 30 kes!
birindar kir O. 50 kes j! girt.

rd

t

,._.

İzmir

l'e Gulane li Izırur ji bi qeIebalixiyek mezin ji aliye Platforma Demok rasiye ve hat
pirozkirin. Ji ber ku di" Platforma
Demoj<rasiye d~. sendikayen wek
Hak-Iş , Turk-I ş fi hwd. beşdar
bO.bO.n, dixwestin ve roje wek
rojen cejnen ferınl yen dewlete, bi
srO.d O. ala Tirlô p1roz bikin. Le şo
reşgeren Kurd O. Tirk yen li der O.
doren rojname O. kovaren sosyaü st
wek Medya Guneşi, Azadi,
Enqe re
Ozgur Halk, Sterka Rizgar i O.
Li Enqereye, ı 'e Gulane bi
yen Tirlô ev yek protesto kirin O.
dixwe peşandane de duruşmen sirfida ı 'e Gulane fi sitranan hat
pirozkirin O. li dor 10 hezar kes
şoreşger! O. Kurdi hildan.
beşdar
i
xwepeşandane
bO.n.
Xwepeşandane bi kombO.na
xelkelô pir Ii Konake destpekir O. li Xwepeşandan disan ji aliye PlatDemok rasiye
hatibü
meydana Cumhuriyete bi axafti- forma
nen li ser giringiya roje ternam bO.. organizekiri n.
Dema ku
xwepeşanderan
xwestin ber bi Kizilaye· de herin
Sternbol
polis bi cop O. daran er!şi wan kir.
Li Stembole, daxwaza Platforma Demok rasiye yaji bo mey- Her wiha pollsan parlamentere
dana l'e Gulane (Taksim) ji aliye SHP'e Salma n Kaya O. birazya wl
parezgare (wall) Stembole ve Erıf Kaya xistin nav xwe fi bi hiş
kederban ew li erde rastkirin.
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DİSK-Genel-İş

Kürt kadınları
Leyla K~sım 'ı andı

IO. Olağan

Genel Kurulu yapıldı

Vakfı'nd
rinde kadın katıldı.

rs

ından
Güney Kürdistan kadınlarının yaşamlar ndan ,
ardı
nin
erisi
kesitierin sunulduğu . dia göst
okundu.
Can Gülşenoğlu'nun Leyla Kasım. şiiri anlatan
esini
adel
müc
ve
Leyla Kasım'ın hayatını
rimc i Ulus al Kakonuşmacının ardından Dev
Güney
yapıldı.
şma
konu
dınlar adına da bir
öncesi ve
im
devr
in
ketin
hare
n
kadı
'daki
istan
Kürd
ildiği konuşmada
sonrası mücadelesinin dile getir
a Afre ten Kur kitiy
"Ye
bağlı
'ya
YNK
ve
KDP
dist ane" adlı
Kur
n
Jine
a
dista ne" ve "Ye kitiy
tılı bilgiler suayrın
ında
hakk
tleri
örgü
n
kadı
da "Savaş
nuldu. Daha sonra Fatm a Kar ahan
yaptı. Savaşların
şma
konu
bir
lu
konu
n"
kadı
ve
eden Kaen çok kadınlara zarar verdiğini ifade
an asrahan, sömürge ülkelerde kadınların düşm berini
dikle
seçil
f
hede
likle
özel
kerleri tarafından
lirtti.
rio daha geniş
Toplantı, gelecekteki etkinlikle
sona erdi.
iyle
dileğ
katılımlı ve görk emli olması

ve KürAnk ara (Me dya Güneşi)- Türkiye
li ülçeşit
ve
on
gasy
distan'dan gele n işçilerin, dele
ıra
yanıs
rinin
ilcile
tems
kelerden gelen send ika
pargibi
İP
,
SBP
,
CHP
,
SHl>
an
genel kurula katıl
8 Mayıs tatilerin katılımıyla DİSK-GENEL-İŞ
dı.
rihinde 10. Olağan Genel Kurulu yapıl
DİSK
Gen el kurul toplantısında konuşan
a debaşt
l,
Öne
ı
Hakk
Genel-İş Başkanı İ.
Ana'82
ve
nu
soru
Kürt
ti,
pake
mokratikleşme
Baş
el
Gen
i açıkladı.
yasası üzer inde düşüncelerin
ılar
şmac
konu
alan
söz
kanın konuşmasından sonr a
göında
hakk
mu
duru
u
da ülkenin içinde bulunduğ
ar
ikaT
Send
ı
anlar
çalış
u
Kam
rüşlerini sund ular.
soKürt
kara
Bay
an
Vicd
alan
söz
a
Platformu adın
anlarına grevrunu na değindikten sonra, Kamu çalış
alınması koının
li, toplu sözleşmeli send ika hakk
edi.
söyl
rini
ekle
nusunda mücadele edec
el Yö10. Olağan Genel Kuruluna seçilen Gen
l baş
Öna
ı
Hakk
1.
anı
Başk
el
Gen
lu
netim Kuru
sında
antı
topl
ilk
ığı
kanlığında 1O Mayıs günü yapt
kutme
yürü
kez
Mer
görev ve iş bölü mü yapıldı.
Naif
i
ilcis
tems
e
bölg
9.
ır
rulu na seçilen Diyarbak
getirildi.
Araştırma Dair e Başkanlığına
Aydın,
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Di salvegera dôyemin a
,
şehidbôna we de em we bi bir
tin in ô we di şere aza di
ô ser xw eb ôn a
gele Ku rd de did in jiyandin!
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Mirov çawa dik are ji bela
Ku rda n riz ga r bibe?
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ji bela Kurdan
Tirk, Faris fi Ereb bi salan . e ji bo ku
bi van kuş
Kurd
ku
heye
çi
xelas bibin, wan dikujin. U
ela Kurdan
mes
ve
ewe
gelo
e,
Baş
din.
naqe
tinen wan
ribin ji bela wan
çaw a hibe? Ewe Tirk , Faris fi Ereb bika
çareserkirina
riya
,
Kurd
eki
kzan
diro
gor
Li
?
xelas bibin
bi dirokzane
le
mese
ve
ser
li
ve pirse heye . Ji xwe em ji
vin.
Kurd re peyi
rt .xwe bidf
. Muç nik- Kek ji kerema .xwe re tu dika
naskirin?
nekin de çetir
Diro kzan - Bi Xwe de hfin min baş nas
. Li min
yivim
nape
xer
bi
n
tişte
ji
car
tu
ez
bibe. Lew ra
e ku de
xer
bi
ki
tişte
rasti
de
biborin, le ez di diro ka me
tim.
neha
bike
qal
je
rihet
i
dilek
bi
ribe
mirov bika
Muç ink- Evs awa dibe?
an djxebitirn;
Diro kzan - E keko ez li ser diro ka Kurd m!.
bilci
qal
xer
bi
n
tişte
ma te riegot eze çaw a ji
an! Kurd di
Muç ink- Çima? Çi buye bi dfroka Kurd
in.
deng
a
merxasiya .xwe de bi nav
meren di ser
Diro kzan - Bi Xwe de ji hevdfi re şer in;
poze xwe re ne.
Muç ink- P!!La li hemher dijmin?
kirine, keys a
Diro kzan - E keko pirri ku bi hev re şer
.
bikin
şer
re
xwe
inen
dijm
bi
ku
wan neketiye
Kurdan
era
navb
di
n
şere
Muç ink- Baş e, sedemen
ne?
çi
de bi pirranı
Carna seriyek
Diro kzan - Sedem bi pirranı yek in.
a j1 li ser
carn
de
Xwe
Bi
e.
n
.gira
k
şere
piva z sederne
eşireki
sube
men
ela
kevi ren sinoran şer dikin. Mes
ye din
,"
dike
pe
dest
ri
kevi
vi
ji
r
sino
ev
dibeje," Kak a
kevir1
vi
ji
le
i,
keviı
wı
ji
ji dibe je,"N a Kaka, ev sinor ne
e.
ikev
derd
şer
wiya
ji
yek
,
viya
ji
dest pe dike." Yek
?
iyan
part
şere
Muç ink- Baş e, ev şer çawa dibe
in derdixin ji
Diro kzan - Bi pirranı yen ku şeren mez
kesan dibe
du
şere
vi awa yi
eşir fi parti yen cihe ne. Bi
partiyan.
du
ye
dibe
j1
n
eşira
ye du eşiran; şere du
din j1 dikevin şer
iya
part
len
heva
fi
ye
parti
ve
alen
Rev
.
fi herw eha şer pe re li her dere belav dibe v dişikenf! ..
miro
ya
hevi
jf
tu
va
mala
De
inkMu.c
. Evqas sal eli
Kurd ji bo azadiya Kurdistane şer dikin
hemher dijmin li ber .xwe didin .
, bi sere bave te
- Diro kzan - Hey ran bila kes nebihize
ji we re Kur"Ha
dijminen me ehm eq in! Hem a bibejin,
gave were
we
"Tu
nin!
diza
hfin
distana we! Hfin çi dilcin
de erne qira
rojan
deh
panz
nav
di
de
Xwe
bi
De
hafa şer.
hevdfi binin. De icar te fahm kir!..
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müHab er Mer kezi - Ulusal kurtuluş ım ,
Kas
la
Ley
anı
milit
n
kadı
in
cadelesinin seçk
bul'da Kürt kakatıedilişinin 20. yılında İstan
topl~tıyla anıl
bir
en
nlen
düze
dınları tarafından
ve Ozgürlükler
dı. 15 Mayıs'ta Kürt Hak
50'nin üzea yapılan anm a toplantısına

iv
a

Ant ep (Me dya Güneşi)- 8
Mayıs günü İHD 3. Olağan kong
eski
IHD
gre,
Kon
dı.
yapıl
resi
n
başkanı Reşit Ali Osmanoğlu'nu
a
Dah
·
dı.
başla
ıyla
şmas
açış konu
sonr a kong rede DEP il Başkanı
Mev lüt nik, İHD Antep şubesi
eski başkanı Bay ram . Çeli k, il
y_önetim ~lu üyesi I. Hüs eyin
Ozh arat , IHD yedek yönetim kurulu üyelerinden Vak kas Kılınç,
üyesi
Eğit-Sen yöne tim kurulu
Meh met Bozgeyik, İHD üyesi ve
eski sendikacı AtiUa Karataş,
İHD üyesi Cum a Dal sırasıyla söz
mizd e
aldılar. Konuşmalarda, ülke
gerunun
oyun
si
okra
dem
oynanan
çek yüzünü her şekliyle gös-

..)

.o

Türk ordu birliklerinin baskısı
sonucu, başta Hak kari . Şırnak,
Ulud ere olm ak üzere, Sınırda bulunan tüm il, ilçe, kasa ba ve köylerden sınırı geçip, Gün ey Kürinsan hak ve özterdiğine,
gitm ek zoru nda bırakılan
uy- dista n'a
çelişen
güdü kler iyle
Kürt insanının duru mun u
rce
binle
artkatmerleşerek
gulamaların
k için İHD bir heyet gönleme
ince
mak ta olduğuna dikkat çekilerek;
deriyor.
faili
işkence, soka k ortası infaz lar,
IHD Gen el Başkanı Akın Birve
alar
belli cinayetler, köy yakm
12 Mayıs 1994 tarihinde, perdal
i kae
boşaltmalar, gaze te ve derg
şembe günü İHD Ante p şubesind
patmalar, çalışanlara verilen hapis
yı yaptı: "İHD Gen el
lama
açık
şu
ve para cezalarının tüm şiddetiyle
Merkezi olarak, bu insanlar için inoluş
deva m ettiği vurgulandı.
kom isyo nu
cele me
Dah a sonr a yapılan seçimlerde,
ğını ve Gün ey Kürd istan
laca
turu
imam Hüs eyin Özh arat şube baş
Bölg esin e ined eme amacıyla heyet
Yökanlığına, Mus tafa Yılmaz
gönd erec ekle rini ve AT'ye baş
netim kurulu üyeliklerine M. Şerif vurup insani yardım talebinde .buKar aku rt (Me dya Güneşi Ante p
uyla
lunacaklarını" açıkladı. Kon
Temsilcisi), Z. Abi din Dem ir ve
açıklamayı ilerk i
ş
geni
daha
i
ilgil
Iske nder Ağcabay'da yönetim kutarihlerde yapacağını belirtti.
rulu üyeliğine seçildiler.

yaptı. Güney KürAntep İHD 3. Olağanüstü Kongresini Kürt insanının dudistan 'a gitm ek zorunda bırakılan binlercederiyor.
rum unu incelemek için İHD bir heyet gön

MÔcink

rd
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Antep İHD 3. Olağan Kongresi yapıldı
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Ronekbir, si yasetmedar u
peşenge ge le Ku rd

E d ib K ar ah an
Biranina te we di tekoşina
me ya rizgarixwaz de
we her uhe r biji!

be nav u be nişan
U qevdeki ji pencara welat im.
Ez duh şehid bum
İro, nillıat im.
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daye. Dixwazim pesn e te
bidim, le gotin hemu bebuha
ne. Çend f li tfpan digerim, tev
fedfk ar u wundane. Ma ez dikarim çi bejim, cfhan ji te
dest pe dike. Nave te bi xwe
jiyan e".
Diya Ciwan xemkeşa jihevketina milete Kurd e. Azadiya miravan di rastiye de
dibfne a azadiya mile t di hevgirtine de dibfne.
Diya Ciwan berext u tiving
bere xwe dide neçfre, Bi neynokan tehtan dikole. Reça
serfirazf u rflmetiye jina Kurd
firehtir: dike ape de diçe. .
Medya Guneşf li .Şame, li
taxa Kurda, li mala , we ev
lıevpeyvfn li gel we kiriye.

zaroken xwe bi hejandin u mejandine' re bibine. Bawe
hlni helbest u awazan dike. Hingl ber pirsan r bike tu can penOsa min li
ranewestiyaye, mina pirsa
giredane di navbera jin u tore de dibinim, "çiya".
Me çend helbest ji pirtıika Diya
Ji
bawer im ku nave jine ne jin be, de nave dili, wek bo min, dema tu pirsa çiya
Çiwan a bi .nave "P€lek Ji ·Deryaye
tu
pirsa
millet
eki
biki,
pirsa
we tore ba ya.
!Çovanen Min;' hilbijartin tı U wj€r ·.
dlroka wi
Le cima heta roia !ro iin ii hola mane k van biki. Pir zor e, penOsek, rapeşke§f xw-rnctevanen XJVe diki11:
mirov ek karihe nesne wl hi
nivisandina toreyi dur e, bi rastl
ev ciM c1h bine. Bi kurt! dikarim bibejim; yen
Medya: "Pelek ji deryaye kovan en pirse ye!
min" pirtuka te ya çapkiri: ye. li pirtuke sedem u Ez bi xwe di roja !ro de tu ku dighejin sere çiya, neziki Xweda
keleman di ri ya jine de nabinim dibin. Gelo
ji ve pe ve de çawa çiya ne
diyare ku derd ueşen te pir in. Tu dikari ku
ew bixwaze yan bikaribe kar bike.
ciye perestine be?!
hinde kji wan kovanan peşber! me biki:?
·'"'"
,;; ~,~~,:,f''h }"~ ..~
$
Dıle ~ neyn ikekb u. '·"
Medya: Tu çawa wexte xwe di navMedya: Di civaka Kurd de,
Çawa dWv.i,randin.
D. Ciwa n: Di jiyana her mirovl de, bera xwend
kul u kovan tiştine xuristi ne. Her dem jl de par ve in u nivi:sandin u kare male tekiliyen jin umer çawa dibi:nf?
~yina welate minxweş
dikf?
kovan u derd di jiyana mirovan de ji
tMe diyar dibu,
D. Ciwa n: Tekiliyen di navbera jin O Rabiştine, 1~: bin
xweşY u şahiyan pirtir in. Le mirov
en
gube erde dan,
D: Ciwa n: Hinek jin hene, dema ev mer,
binyata avakirina male ye. Berınlna min Kurd, derd u kovaneo keslti
kirin .,sed perçe~..
ya pirs ji wan dibe dibejin: Pir hesane, le di
'"' ·
pirsiyariya
wi u mala wl, piçuk dirninin li hemberi nerina
Dema 1! ·perçen we·nerın, ,,
min de ev ne rast e. Ji ber ku ez avakirina we tekiliye, berpirsiyariya
İnillet O welat e. Bi rastl heta
eşen milete Wl yen mezin. Ez bawer
im yek ji wan jinen ku se çar karan bi hev re
· qitin ku ji _ayineke, bfine sed ayfur.:'
tişten bi sere Kurdan de hatine u hln
jl pek tlnin im. Gelo bi hesani? Helbet na. roja iro di Rojhilatanavin de, tekiliya jin
O
mer
ne li ser mercen rast u wekhev ava
ten, ji bill mirove Kurd tu kes nikare bi Hela ku
hejay
gotin u nivlsandine salix bide. Ji ber ku, pirsiyariya i nave "de" birn, dive ber- bOne. Bi nenna min, ev yek dibe sedema
min a peşin xwedlkirina hen mezin a paşke
Çiy~peh~st im
tu mileten cYhane yen din ew tişt zarok u kevan
tina milete me. Ger ev
itiya male be. Ya duwem, tekili li ser
nedltine. Hingl derd u kulen Kurda li pey di ware
binge
heke
rast, durist O bi
abori de alikariya male be. Ya wekhevi ava
Denimej bikim jiwiç iyay ire,
hev ten, dore nadin şahiy.a, hln birlnek di seyem; ınlna
nebe, ez bawer nakim bibin
her
jinek
Kurd,
ew çiyaye)dı to cari li ber berf
dive ber- stuna peşketina civake. Rast
dile me de qemuşk negirtiye, trrek din te pirsiyariyen
e; jiyan
xwe
yen
civak
i
pek
binim
.
ubahoze nelenze usere
ınlna balindeyeki(teyreki) ye, balind
le dikeve u kUrtir dike. Em dixwazin Le tore
e bi ·
ji
xwe natewme.
bijln u bi pey jiyana dikevin, le herweki dibe. Demaxwe di ber van hemu tiştan re alikariya du çeng(bask)an difire u bilind
Denimej bikim, ji waıı teJ;ıt
ku jiyan jl ji sawa zordaran xwe dide denge giriyezaroken min biçuk bun, li ser . dibe. Ger nexweşiyek di . çengeki de
wan şiyar dibum. Nuha li hebe, balind
aliye wan. De çi bejim u çi nebejim; di- ser denge
··~
e
nikare
bifire.
x.Çn.~,.ku;
karim bi kuru bejim: Heger mirove şiyar dibim tlpeke, rezeke u helbesteke
.
Bi
rastl
dema
. tiı>
xwe, li gon
··::::
Medya: Gelo herhemen te yen destKurd, be u birame u xwe binase tu can karlbu
na
xwe
di
navbe
ra
hemu
kar
u
bernivi:s
ranaze.
hene?
Çine
u
we
kengi:
bene
der?
pirsiyariyen xwe de par ve dikim. Le tore
bi parvekirine qayil nabe, çax O dem li ba
D. Ciwa n: Berhemen min yen bi hevY
Medya: Rota jina Kurd di hola to- we tune ye
okeng1 bixwaze mevan e.
me ku, we di demeke nezik de ben der,
reya Kurdf de geleki kem e. Tu dikarz
sedemen ve rewşe ji me re qidf xuyanfMedya: Me gelek ol dftine u birek gotaren rexne gin yen civaki ne. Ji
kirin? ·.
bihi:stine, ji parastina agir u putan heta wan pe ve ji, min tebabek çrrok, kurku bigheje Xweda. Le heta nuha min ji teçrrok O gotinen peşiyan berhev kirine.
D. Ciwa n: Di nenna min de, toreya bill te, ji kesf
din, min çiyaperestf ne bic1hane hem O ji bal jine ·dest pe dike, ne- hfstiye
Medya: Gotina te ya dawtn, bi ge. Her wek te di pirtuka xwe de gomaze jinen ji mileten bindest, ınlna tarek bi
lempe
rt, ji nivtskar uxwendevanen me re
semiv fsa "Çiyaperest im" nivfmilete Kurd. Tu li drroka milete Kurd siye, ji
çi dixwazt bejl?
bo çi Diya Ciwan çiyaperest e?
vegen o li rOpelen we binen, de tu biblni
çi cOreyen sitem O bindestiye ku bi ser
D. · Ciwa n: Xwendevan ne pewistl
D. Ciwa
jina Kurd de hatine, hemO bi çrrok, lorik me, heger n: Ben her tişti ez çiyayi şireta ne. Le dema du niviskar pergi hev
tu
O stiran di ber bejandina derguşa xwe re tu de bibini ji dur ve li gunde me binen, dibin; wek ku ew be kemasi be, ji ye din
ku mina guleke ye bi singa
çarekiriye. Ji ve pe ve ji, di şeran de, di çiye ve.
Ji ve pe ve ji; bawerim çiya re dibeje "bixwine,' xwendin ji te re
şoreşan de, di qir'kirinan de, di berxsederne peşin, e mana Kurdan e. Ye ku pewist e". Ya baş ew e ku, her yek ji me,
wedan O zindanan de, stran, lorik, · bixwaze
bizanibe çima çiyaperest im, ji xwe re ve gotine bibeje.
mandin O navtedana we xurtirin ji bila deve
Di dawiye de, bi heviya serkevtin O
pirtuka drroka Kurdan veke O li
heriken tivingan. Jina Kurd guhen rupelen
we binere, de bersive te de azadiye, ji Medya O xwişken we re O
si pas.
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Diya Ciwan: Rast e. Dibejin "Pariye
necuti naçe xware". Dema ku pariye
mirov nane genimi an ziwan u dası be,
gelo we çawa be? Bawerim hemu kelem
u kortalen tene peşiya tarevanan ji nezaniye ten, ne giring e, torevan ki be, ji
ku be, jin-ne_yan mer be. Di hemu çax u
dernan de, dijminayiya kare baş, ji hela
nezanan ve hatiye kirin. Tore ji yek ji
wan karen baş e. Tore, tira di singa nezaniye de ye.
Heger mirov karibe bizanibe bejmara
qenc u xiraban çend e, hinge mirov de bizanibe kaçen di şere tore u tarevanan dijwar e. Bi rast! ez ji, ji rik u kina ku ji
zike nezaniye tene der, ne bepar im, le
mirovek di jiyana min ya tevahl de heye
u bi taybetl di jiyana min ya toreyi de, ku
her dem singa xwe dike .çeper ji hemu
niçdanen ku ber bi min da ten, ew
hevjine min "Bave Ciwan" e.
Ji bo rastiye dibejim; ez ji pir torevanen dema xwe bextiyartir im, ji ber
ku piraniya kesen dan u standina min ya
torey1 bi wan re heye, kesen xwedl wijdan u oaaii in.

Diya Ciwan jineke Kurd e.
Kurdistanf ye. Wateyen (maneya) ve gotine hemu hildigre. Di saZa 1953 'an de li
gunde Kondeş, li herema
Botan hatiye dine. U binemala wan ji gunde Şuz e. li
saZa 1966'an ve heta fro ji taZiya biyaniye vedixwe, le her
çend f ji welate xwe dur e jf,
ew çend nezfk a pe ve
giredayf ye. Herwekf di
pirtaka xwe de dibeje: "tevf
sitem a taliya biyaniye jf
deyndare we me, ji her ku
ewe bi min da zanfn; çendf
welat buha aşerfn e". li alfkf
din ve jf dayik e a ew dayikan
bingeha jiyan e dibfne. Lewra
dibeje "gazinda ji min neke
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Medy a Gune~'i: Mirov çi ka.ri: bide
xwe, mercen dijwar tene peşiya
mirov, nemaze ku mirov jin be... Heta ku
te karl nave xwe di qada tareya Kurdi: de
biçespenf, tu pergi: çi dijwari: u astengan
A A?
•
peşiya
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