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Pişti ji hole rabuna metirsiya ş ere sar heviya aştiyek 
seranseri ji cihane dihat kirin. U mixabin ş eren heremi 
u etniki ew h evi zu ji nave rakirin. H elbet ji bo gele Kurd 
ku tekoşina man u nemane dide u doza serbesti, azadi u 
yekitiya welate xwe dike, wateya aştiye pir giring e, le bi
destxistina we dur e. Bele herçend dur be ıi, wek hemu 
gelen cfhane aşti daxwaza gele me ye .bindest e ji. 

Kirli savaşın ~; ·_, 
.,1 ••• Dünyada un utulan illet ülkemizde .can alıyor 

ü 's an' e 

Di pirsa 
Kur i de 

__ Rojen germ 
•sf. 5 

Tezidi Kürtlerinin 
kutsal kitabı 
Meshefi Beş 

• Sf. 8-9 

Kürdistanlı 
sosyalistler yeni 

döneme yeni bir ya· 
pılanmayla girebilir 

• Sf. lO 

Tehsin Teha: "Bihaye 
tiştan ne pirbôn an 
kembôn e, qimeta 

awaze ye" 
•Rüpel. l6 

Diyarbakır'ın Silvan ve 
Siirt'in Kurtalan ilçeleri başta 
olmak üzere birçok yerleşim 
biriminde kolera salgını, baş
gösterdi; Kurtalan'abağlı Ka
yabağlar kasabasında kolera 
-.;algınından 9 kişi yaşamını 

· yitirirken, il ve ilçelerden 
gelen yüzlerce kişi de tedavi 
altına alındı. 

Antep Çocuk Has-
tanesi'nde 5 çocuğa kolcra ta
nı s ı konuldu, 7 çocuk yoğun ' 
bakımda. 113 Yataklı Çocuk 
Hastanesi'nde şu anda 128 
çocuk tedavi görüyor. 

•sf. 4 

Diyarbakır İHD: 

Bölge insanlarının çektiğ i acılara, 

yaşanan savaşın bir sonucu olarak sal
gın hastalıklardan ölümler de ek
lenmiştir. Diyarbakır' ın Silvan ilçesiyle 
Siirt'in Kurtalan ilçesinde başgösteren 
kolera salgını, tedbir alınmadığı tak
dirde genişleyecektir . 

Diyarbakır Tabip Odası'ndan 
acil önlem çağnsı: 

Kolera ve diğer bulaş ıcı has
talıkl ardak i tehli ke li art ış üze rine bir 
basın toplantı s ı düzenleyen DTO yet
kilileri , hükümeti önlem almaya ça
ğırarak halkı uyardı ve alınması ge
reken somut önlemler konusunda 
önerilerde bulundu. 

Medya Güneşi'ne kapatma 
YüJıseJıJıa~a·~a hapis ve para eeıası 

Nusretıilı l'üksekkaya 

V Gazetemizin ı 6-3 ı Aralık 
ı993 tarihli 40. sayısında ya
yımlanan bazı yazılarda "bö
lücülük" propagandası yapıldığı 
savıyla; İstanbul DGM tarafından 
açılan davada, gazetemize ı 5 gün 
kapatma cezası verilirken, eski 
yazıişleri müdürümüz Nusrettin 
Yüksekkaya'ya da 2 yıl ağır hapis 
ve 250 milyon lira para cezası ve
rildi. • Sf. 5 Vedat Aydın hala tutuklu 

Egitiın eınekçileri 
kirli savaş hedefi 

Biraniana Thomas Bois 
V Doste gele Kurd, tnsane 

zana Thomas Bois, 5 Ilon 
1975'an de çave xwe ebedl girt. 
Bi haceta 19 saliya wefata 
Kurdizane Fransl ye bijarte 
Thomas Bois, Xanim Joyce 
Blau ku hevkar ü şagirta wl 
bü, jiyan ü afirandinen wl bi 

V Son 14 ayda gerçekleşen "faili meçhul" 
saldınlar sonucunda 21 eğitimci yaşamını 
yitirirken, 17 eğitimci de yaralandı. 1993 yı
lından bu yana Kürdistan'da 58 eğitimci gö
zaltına alınıp işkencelerden geçirilirken 51 
eğitimci de çeşitli gerekçelerle Türkiye'nin 
değişik bölgelerine sürgün edildi. 
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Hareketi ve 

"Siyasi Çözünı" 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

YDH, Türkiye'nin Tanzimat'la başlayan 
batılılaşma serüveninin yirmibirinci yüz
yıldaki geleceğini programlamaktadır. Ba
tılılaşma yolunda yüzelli yılda katedilen 

mesafenin, Kürt sorununda yaşanan 
açmaz nedeniyle AGİK'ten, Avrupa I;<.on

seyi'nden, Avrupa Topluluğu 'ndan ve diğer 
batılı kurumlardan dışlanma durumuna 
gelinmesi sonucu heder olmaması için, 

Türkiye 'nin Kürt sorunu "kamburu "ndan 
kurtulması gerektiğini bilmekte ve 1920'li 
yılların mentalilesi ile Avrupa ya entegre 

olunamayacağını görmektedir. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Türk siyasal sisteminin, başta Kürt 
sorunu olmak üzere, önünde duran so
rular yumağı karşısında çözüm üretme 
yeteneğini kaybederek adeta ki
litlenmesi , kaçınılmaz olarak, yeni bir
takını sivaset odaklarının; Qe]eneksel 
merkez 'sol' ve sağ söylemin dışında ve 
yer yer ona karşı bir siyasal alternatifin 
gün~eme müdahale etmesine uygun bir 
zemın yaratıyor. Sosyalist solun, çeşitli 

rekmektedir. Çünkü biraz deşince gö
rülecektir ki, bu konuda geliştirilen fikir 
ekseni, 'devletin tepesi'ndekilerce bile 
zaman zaman dile getirilen bazı kav
ramlar üzerine kuruludur. Dolayısıyla, 

YRD'nin Kürt sorunu konu~undaki ter
minolojisinde nelerin 'yeni ' olduğu da 
bu sorgulamayla belirlenmiş olacaktır. 

/ nedenlerle böylesi bir müdahalenin ôz
n.esi olmaya soyun"limaması nedeniyle, 
sıstem içi "yenilikçi" eğilimler bu boş
luğu doldurmaya hazırlanıyor. 

YDH'nin Kürt sorunu için sunduğu 
teorik "çözüm" şudur: Kürtlerin etnik 
ve kültürel demokratik hakları ta
nınmalıdır. Kürt kimliği bas
kılanmamalı, kendisini çeşitli dü
zeylerde örgütleyip geliştirmesine 
olanak sağlanmalıdır. Bölgenin eko
nomik bakımdan gelişmemiş ol
masında tarihsel ihınaller~ hatalar var
dır; bunlar bir kalkındırma programı 

_çerçevesinde zaman içinde giderilmeye 
çalışı lmalıdır. 

. _Uzunca bir süredir cereyan eden çe
şıtlı sorunlar etrafındaki tartışmal arda; 
Kıbrıs meselesinden Kürt sorununa, AT 
ve AB'yle ilişkilerden özelleştirmeye, 
vergi, adalet ve sağlıkla ilgili temel 
problemlere varıncaya dek, düşünen, 
çözüı:ı üretmeye çalışan bir kısım ga
zetecı, yazar, ışadamı ve sanatçı, Türk 
siyasetine 'yeni' bir doğrultu ve bakış 
sunma iddiasıyla siyasete katılıyor. 

Cem Boyner'in başını çektiği Yeni 
Demokrasi Hareketi çok belirgin olarak, 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik 
Partisi ile Adnan Menderes'in Demokrat 
Partisi ise bazı yönleriyle bu tür bir kim
liğe ve iddiaya sahiptir. 

Başta, Eylül veya Ekim'de par
tileşeceği söylenen Yeni Demokrasi Ha
reketi olmak üzere, Türkiye'deki sis
temsel tıkanmaya 'yeni' çözümler 
üretme çabasındaki çevrelerin temel so
runlarla ilgili düşüncelerinin, özellikle 
Kürt ve Kürdistan sorunu konusundaki 
yaklaşımlarının, ulusal demokratik güç
lerimiz tarafından yakından izlenmesi 
ve Kürt sorunu konusunda mademki 
"çözücü" bir alternatif olma iddiası var
dır, o halde bir taraf olarak ınuhatap alı
nıp ş_orgulanması gerekmektedir. 

Orneğin, YDH'nin Türk siyasetinde 
egemen kalıpları ve yerleşik değerleri 
değiştirme şansı, geleneksel güçler ara
sından sıyrılıp Türk politikasına yön 
verebilecek merkezi bir güce dönüşme 
olasılığı ve hatta gerçekte böyle bir he
definin olup olmadığı bir bütün olarak 
tartışma ve değerlendirme konusu ol
makta, allcak Kürt sorunu konusunda 
"çözüm" babından önerdiği dü
şüncelerin öncelikle irdelenmesi ge-

Kürtlerin ve diğer grupların etnik ai
diyetlerini de ifade etmek üzere, ırk te
meline dayanan tanımlamalardan ka
çınılarak ülkesel bütünlük ve anayasal · 
vatandaşlık esas alınmalıdır. Türk va~ 
t-andaşlığı yerine Türkiye vatandaşlığı 
herkesin üzerinde anlaşabiieceği bir 
kavramsal esneklik sunmaktadır. "Ne 
mutlu Türküın diyene değil, ne mutlu 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım di
yene!" 

Bölgedeki olağanüstü hal valiliği ve 
koruculuk bu anlayışla tasfiye edilmeli, 
yöneticilerin halk tarafından seçilmesine 
imkan tanınarak anayasal hakların kul
lanılabilmesinin araçları yaratılmalıdır. 

YDH'nin teorik (siyasal değil) 

"çözüın"ü özetle böyle. 
Kuşkusuz bu yaklaşım, halen yü

rürlükte olan şiddete ve her türlü insani, 
demokratik hakkın inkarına dayanan 
resmi politikayla karşılaştırıldığında, 
daha "anlayışlı", diyaloga açık bir çer
çeve sunmakta; yine, karşılaştırmalı 
olarak "ileri" bir söyleme sahip olmakla, 
daha köklü ve kalıcı bir çözüm için de 
tartışma zemini oluşturmaktadır. 

"Çözüm" olarak sunulan bu for
mulasyonun, özünde ancak çözüm yö
nünde bir adım olabileceği görülüyor. 
Her şeyden önce Kürtlerin, bir ulus ola
rak sahip olması gereken hak ve öz
gürlükler, herhangi bir etnik grup için 

k~bul edilebilecek sınırlada daraltılıyor. 
"Ulke bütünlüğü " fetişi ve "Misak-ı 
Milli" tabusuna ilişmeyen bir "öz
gürlük", Kürtleri ulus olarak özgür kıl
maya yetmez. Ulusların kendi kaderini 
tayin hakkını , en azından perspektif bir 
program hedefi ol~rak Kürtlerden esir
geyen hiçbir forınulasyonu-nun "siyasi 
çözüm" olarak sunulması kabul edi
lemez. Çözüm Kürtlerin öz
gürlüğündedir. YDH'nin Kürt sorunu
nun çözümünde savunduğu yaklaşım bu 
anlamda siyasi bir çözüm değildir. İlle 
de bu kavramı da kullanarak nitelernek 
gerekirse, siyasi çözjim için bir tartışına 
zemini diyebiliriz. 

Cem Boyner'in Kürt sorunu ko
nusunda ısrarlı bir biçimde ve uy
gulamaya dönük bir iddia ile dile ge
tirdiği düşüncelerin bir kısmı, aslında 
bizzat Süleyman Demirel tarafından da, 
üstelik benzer kavramlar kullanılarak 
ama belki bir fikir egzersizi kabilinden 
bir süre önce ifade edilmişti. Dikkat 
çekmek istediğimiz, YDH'nin "siyasi 
çözüm" forınulasyonun, merkezi ara
yışların dışında düşünsel bir önermeye 
sahip olmadığı, benzer düşünceleri 
ANAP, DYP ve SHP içinde sa
vunanların da varlığıdır. YDH'ni belli 
ölçülerde farklı bir eğilim yapan, böy
lesi bir program etrafında partileşme ça
basına, merkezi geleneksel güçlerle si
yasi bir . rekabete girişmesi, ayrıca 
"çözüm" programını bugünden' hayata 
geçirmek istemesidir. 

YDH ve "şiddet" söylemi 

YDH'nin Kürt sorunu konusunda bir 
tartışma zemını sunabilecek olan 
"çözüm" önerilerini anlamsızlaştıran ve 
"çözücü" olmaktan uzaklaştıran bir han
dikapı var. O da ş u: _ Boyner, yaptığı 

öir'çok konuŞmada silahlı gruplara 
karşı silah kullanmanın bir zorunluluk 
o)duğunu, şiddete başvuranların mu
hatap alınamayacağını, devletin silahlı 
gruplarla şiddet kullanınaya dayanan 
mücadelesinin doğru olduğunu ancak 
birtakım eksikleri bulunduğunu dile ge-
tirdi. · 

Bu düşünceler Kürt sorununun ye
terince kavranamadığını ya da "siyasi 

. çözüm" olarak ifade edilen ve yetersiz 
olsa da olumlu bazı boyutlar içeren 
önerilerin samirniyetten yoksun ol
duğunu göstermektedir. Çünkü Kürtler, 
yüzlerce yılhk ulusal özlemlerini ger
çekleştirmek ve ulusal demokratik hak
larına kavuşmak üzere önlerinde baş
kaca hiçbir yol bırakılınadığı için silah 
kullanmaya zorlanmıştır. Silaha baş
vurmak, Kürtlerin tercihi olmamıştır. 
Kürtler bu topraklarda binlerce yıldır 
yaşıyor. Yaklaşık bin yıldır da Türk
lerle birliktedir. Yirmibirinci yüzyılın 
eşiğinde, Boyner gibi bir Türk bur
juvası bile çıkıp Kürtlere şu şu hak
larını verelim diyorsa, bunca yıldır 
Kürtlerin haklarından yoksun bı
rakıldığı zaten kabul ediliyor demektir. 
Bir de Kürtlerin hak arama mü
cadelesinin sadece yetmiş yıllık fa
turasına bakılırsa, insani ve siyasi ahlak 
sahibi hiç kimesinin "Kürtler niçin silah 
kullanıyor" demesi mümkün olmaz. 

Kürt sorununun siyasi metodlarla 
çözümünün mümkün ve gerekli ol
duğuna inanılıyorsa, yapılması ge
reken, Kürt halkını silaha başvurmak 
zorunda bırakan koşulların de
ğiştirilmesi ve diyalog yolunun açıl
masıdır. Sıkça tekrarlanan "halkı ve te
röristi birbirinden ayırma" formulü 
arabayı atın önüne koşmak demektir. 
Kürdün silah elde savaşanını tar
lasında çift süren köylüsünden, Mec
liste politika yapan milletvekilinden 
ayırma olanağı yoktur. Biri, hem ken
disi ve hem de diğeri için vardır. Hep-
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vunduğu ülkü birdir. Türk devletinin 
bunca yıldır süren kirli savaşının, tar
lasındaki köylüyü de, parlamentodaki 
milletvekilini de, dağdaki savaşcıyı da 
ayrım - yapmadan hedeflemiş olması , 

pogromist-katliamcı politikaların bir 
bütün olarak Kürt halkına yönelmesi bu. 
nedenledir. Yine aynı nedenlerle, Kürt 
sorununda hem "Siyasi Çözüm"ü te
laffuz etmek ve hem de devletin şid
detine . cevap vermek biraraya gel
diğinde, yeni bir düşünce ortaya 
konulaınaz. 

ANAP lideri Mesut Y ılmaz'ın, Cem 
Boyner'in "siyasi çözüm" önerilerini 

. "Türkiye'nin siyasi koşullarını bil
ınemek"le, "ayakları havada politika 
yapmak"la değerlendirmesinden ve 
muhtemelen birtakım uyarılardan sonra 
"şiddete şiddet" söylemini lugatına alan 
Boyner, böylelikle "gerçekçi" olmaya 
yöneldiğini sanıyor olmalı. Oysa me
seleriin nirengi noktalarından biri de 
budur. Ve bu konuda neden-sonuç iliş
kisini doğru kuramamak, toplumlarırnız 
arasında barışın kurulmasını ve ya
şatılınasını pratik olarak imkansız kılar. 
Denklem doğru kurulacaksa, vurgu, 
devletin şiddet politikasından vaz
geçmesi üzerine yapılmalıdır. 

YDH, konuyla ilgili çözümleınele

rini, o çok eleştirdikleri "populizm"den 
arındırmaya becererek sağduyulu ve 
rasyonel bir temele oturtabilirse, Kürt 
sorununun siyasal bir mecraya ta
şınmasına katkıda bulunabilecektir. 

YDH bir seçenek olabilir mi? 

YDH, özünde sistemin geleceğini, 
ikinci cumhuriyetçilerin deyimiyle 
"kabuk devlet"in fosilleşıniş dog
ınalarına çarparak geri itilen değişim t : ı 

leplerinde gören ve Türkiye'nin ras
yone11erini global gelişme trendleriyle 
bağdaştırmayı amaçlayan burjuva bir 
seçenek ve dinamik bir elit hareketidir. 
Türkiye'nin 12 Eylül koşullarında ih
racata dayalı vurgun düzeniyle bi
riktirdiği "muazzam" potansiyelin Kürt
lerle girişilen savaşta eritilerek "yeni 
dünya düzeni"nin sunduğu olanaklarla 
bölgesel bir "süper güç" olma fırsatının 
kaçırılmasını istememektedir. 

YDH, Türkiye'nin Tanzimat'l-a baş
layan batılılaşma serüveninin yir
mibirinci yüzyıldaki geleceğini prog
raınlaınaktadır. Batılılaşma yolunda 
yüzelli yılda katedilen mesafenin, Kürt 
sorl!nunda yaşanan açmaz nedeniyle 
AGIK'ten, Avrupa Ko·nseyi'nden, Av
rupa Topluluğu'ndan ve diğer batılı ku
rumlardan dışlanma durumuna ge
linmesi sonucu heder olmaması için, 
Türkiye'nin Kürt sorunu "kamburu"ndan 
kurtulması gerektiğini bilmekte ve 
1920'1i yılların mentalitesi ile Avrupa'ya 
entegre olunamayacağını ; ekonomik, 
sosyal ve siyasal bir "prestroika"nın bir 
an önce gerçekleştirilmesinin zorunlu 
olduğunu görmektedir. YDH, Kürt di- · 
renişinin, Türkiye'yi asırlık tercihleri 
konusunda hızla bir yol ayrırnına ge
tirdiğini gören Türkiye entelijensiyası 
ile liberal burjuvazisinin marjinal fakat 
gelişine eğilimindeki bir koalisyonudur. 
Bütün bu yönleriyle de Özal'ın siyasi 
profilini yansıtmaktadır. 

YDH'nin siyasi geleceği, Kürt so
runu konusunda geliştirmeye çalıştığı 
çözüm formulasyonunu, sorunun temel 
yönlerini kuşatan, gerçekçi bir içerikle 
ısrarlı bir biçimde savunabilmesine, 
eksik ve yanlışlarm giderebilınesine ve 
mevcut politik hareketlerle Kürt sorunu 
konusunda arasındaki farklılıkları .net 
bir ifadeye kavuşturarak kendisi açı
sından bir tehlike olan merkez par
tilerinden birine ekleınlenmemeyi ve ye
deklenıneıneyi başarınasına bağlıdır. 
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e me ç~leri kirli savaş bedeli 
Haber Merkezi- SanayileşmiŞ batı 

toplumunda en saygın mesleklerden biri 
öğretmenlik yani eğitimciliktir. Oysa 
çarpık ve .antidemokratik Türk Eğitim 
Sistemi bu mesleğin saygınlığını or
tadan kaldırmış ve en sıradan meslek 
durumuna ge'tirmiştir. Tabi bu sı
radanlık mevcut TC sınırları içinde ya
şayan halkların kültürüne de yansımış. 
Hani derler ya; kızımızı doktor, avukat, 
muhendis istedi vermedik, afbuyurun 
bir de öğretmen istedi! 

Ama bununla da yetinilmedi. 12 
Eylül faşist darbesinden en fazla zarar 
gören, olmadık işkencelere maruz kalan 
toplum kesimi yine eğitimeBer oldu. 
"Yeterlilik sınavı"yla kazanılmış hak
ları ellerinden alındı ve "güvenlik so
ruşturması"yla düşüncelerinden dolayı 
fişlenip tutuklandı ya da sürüldüler. El-

Paysal 
Mustafa 

bette, 90 sonrası genelde toplumsal ve 
özelde de ulusal muhaletefetin bo
yutlanınasıyla da yine değişik mes
leklerden aydınlara yönelik "faili meç
hul" saldırı ve cinayetierin asıl hedefi 
eğitimciler olacaktı. 

Parasız olması gereken eğitimi bir 
ticaret sektörü haline getiren ve eğitim 
için gerekli araç ve gerecin sağlanması 
için sübvansiyon uygulaması ge
rekirken, aksine fiyat artışlarını kontrol 
edemeyen veya etmeyen devlet, Kür
distan'da süren kirli savaş nedeniyle 
cangüvenlikleri olmadığı gerekçesiyle 
bölgede görev yapmak istemeyen eği
timcilerin atamaları esnasındaki be
cayiş olayını da borsaya yani pazara çe-
virerek çıkmazını komediye 
dönüştürdü. Eğitimciler, üzerlerine 
"Hakari, Mardin, Tunceli vs. illere ila-

.Hüseyin Yıldız 
AliÇağlar , 
MebınetCi.ıtt 
Zülfikar O~ 
Eyüp 13ufiF!rt 
ZüUcUf Engin 
Fikri Akıntum 

Celnl Eren 
EminAvet 
Alırnet Birsin 
Faik Tekdemir 
N11rdane Turan 
lbthlıim Kaya · '" 
Veyşi Ay 
Serhat Beyazıt 
Mustafa Asığ 
Necip Oültekin 
Fahrettin Aydın 
FaikTekdemir 
Islah Yakut 
Rrunauın Ergin 
Serdar 
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Kelekçi 

veten son model araba, milyonlarca para 
verilfi; İzmir, İstanbul, Samsun alınır" 
yazılı pankartlarla ilginç görüntüler 
oluşturdular. Bu durum bir yandan TC 
eğitim sisteminin bir ticaret sektörüne 
dönüştüğünü göst~rirken, diğer yandan 
bu asimlasyoncu ırkçı sistemin Kür
distan'da iflas ettiğini göstermektedir. 

En temel insan haklarından olan 
"ana dille eğitim"i dahi Kürt halkından 
esirgeyen bu sistemin boyutlanarak ge
lişen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kar
şısında daha fazla dayanamayacağını 
tahmin etmek için kahin olmak ge
rekmez. Bu mücadelede aktif rol alan 
Kürt eğitimcilerin devletin açık ve gizli 
terör odaklarının hedefi olmaları da 
yine bundan kaynaklanmaktadır. 

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği 

(İHD)'nin verilerine göre, 15. Şubat 
1992 ile 3. Haziran I 994 tarihler ara
sında gerçekleşen "faili meçhul" sal
dırılar sonucunda 21 eğitimci yaşamını 
yitirirken, 17 eğitimci de yaralandı. 

Kürdistan'da yurtsever öğretmeniere 
uygulanan diğer açık bir terör ise, gö
zaltı, işkence sürgün vs.'dir. 1993 yı
lından bu yana Kürdistan'da 58 eğitimci 
gözaltına alınıp işkencelerden ge
çirilirken 51 eğitimci de çeşitli ge
rekçelerle Türkiye'nin değişik böl
gelerine ~ürgün edildi . 

Kürdistan'da eğitimcilere yönelik 
gözaltı, sürgün, işkence, öldürme ve ya
ralama türünden saldırılar~ ilişkin İHD 
Diyarbakır şubesinin hazırladığı, ay
rıntılı raporu kamuoyuna sunı.iyoruz: 

Açık, gizli devletin militarist güçlerinin ve 
lşbirlikçllerlnin saidmsında şehit olan 
yurtsever, demokrat eğitimellerin idealleri 
ve anılan devrimci ulusal mücadelemlzde 
yaşıyor. 

Gözaltına alınan ve işkence gören eğitimeHer Sürgün edilen eğitimeiter 
Devrimci Ulusal Eğitimciler 

Savaşın faturası 
öğrencilere 

" 

ödetiliyor 

Antep (Medya Güne~i)- '93-'94 öğ
retim yılı sonunda Antep'teki ortaokul 
ve liselerden mezun olan öğrenciler, 
ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Meh
metcik Vakfı (TSKMV)'ye bağı~ yap
maları ~artıyla diplomalannı ala
biliyorlar. · 

Şehit Şahin Bey Lisesi müdürü 
Seyit Çapan'ın, '93-'94 öğretim yılı 
mezunlanna, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Mehmetcik Vakfı'na ait en az 20 bin 
liralık bağı~ makbuzu getirme ya da 
kar~ılığını ödeme ko~uluyla diploma 

verdiği öğrenildi . 
Antep'te aynı uygulamaların orta 

okullarda da yapıldığı iddia ediliyor 
Veliler bu duruma kızgın ve öf

keli. Çocukların kirli sava~a alet edil
diğini belirten bazı veliler, makbuz 
kar~ılığında alınan paraların sava~a 
aktarıldığını ifade ederek bu uy
gtıl~!flaya tepki gösteriyorlar. 

Oğrenci velisi K.T "Türk Silahlı 
Kuvvetleri Mehmetcik Vakfı bağı~ 
makbuzu velileri soymanın bir yön
temi ve kirli sava~ın sürdürölmesine 

çocukların alet edilmesidir." derken, 
bir ba~ka veli M. A ise ~unları söy
ledi: "Şu anda devam eden sava~ hak
sız bir sava~tır. Böyle bir sava~a eko
noİİıik katkı yapacılk durumda 
değiliz. Varolan gücümüzü ve ola
naklarımızı sava~ın Urmanmasına 
değil halkların karde~liği uğruna kul
lanırız. Öğrencilere diploma alma kar
~ılığında 20 bin liralık Mehmetcik 
Vakfı makbuzunun dayatılmasını kı
nıyorum." 
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Koleru .11'lguu nedeniyle hastahanelerde lw~ wlur i~· in yer kolmodtğuıdan Antep 
Çocuk Hasta/ı(llıesi 'nde bir yatağa iki hasta yatırılırken (altta), koridor/ara da ?ata~ 
atılıyor (üstte). (Foto: Medya Guneşı) 

Diyarbakır, Antep (Medya Güneşi)
Diyarbakır'ın Silvan ve Siirt'in Kurtalan 
ilçeleri başta olmak üzere, Kürdistan'ın 
birçok yerl eşim bi riminde kolera salgını 
haşgös tercli . Kurtalan'a bağ lı Kayabağ l ar 

kasabasınd a kolera sal gınından , isimlerini 
öğrenebildiğimiz 9 ki şi y aşamını yitirir
ken, il ve içelerden gelen yüzlerce ki ş i de 
bu has talıktan d9lay ı Diyarbakır' ın çeşitl i 
hastanelerinde tedavi görüyor. ' 

Edinilen bilgilere göre hastane yet
kilileri , başta Diyarbakır olmak üzere çe
şitli il ve ilçeler<:J.en de Diyarbakır Devlet, 
SSK ve Dicle Universilesi hastanelerine 
tedavi olmak amacıyla gelen ve Mik
robiyoloji-Enfeksiyon Hastalıkları bö
lümünde bu şüphe ile yatan birçok hasta 
bulunduğunu belirtiyorlar. Ancak dok
torlar kolera salgını olmadığını ısrarla sa
vunurlarken, Siirt'in Kurtalan ilçesi Kay
makamı Yüksel Karadağ'ın "Kaya
bağlar kasabasında kolera salgınından 
dolayı Vahide Nas (66), Babek Sevgöz 
(7) Sabiha Pekgöz (ll), Nurgül Pekgöz 
(18), Babek Seven (5); Kayabağlar ka
sabasında Tevfik Kızılkan (60), Yusuf 
Pekgöz (67) ve Hakan Pekgöz (5) adlı 
kişiler ise tedavi amacıyla kaldırıldıkları 
Siirt Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yi
tirmişlerdir" dediği öğrenildi. 

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şu
besi yönetim kurulu tarafından 13 Ağus
tos'ta konuyla ilgili bir basın açıklaması 
yapıldı. Basın açıklamasında, bölge in
sanlarının çektiği acılara, yaşanan sa
vaşın bir sonucu olarak salgın has
talıklardan özellikle de koleradan 
ölümlerin de eklendiğini kaydeden İHD 
Diyarbakır şubesi · yönetim kurulu, de
vamla şunları söyledi: "Başta Di
yarbakır'ın Silvan ilçesiyle Siirt'in Kur
talan ilçesinde başgösteren kolera salgını , 
tedbir alınmadığı taktirde genişleye

cektiL Silvan ve Kurtalan'dan gelen has
talardan D.Ü.T.F.'nde yatan ~ehdi 
Çelik'e kolera tanısı konulmuş , O~gür 
Orak, Nihat Baytan, Zeynep Eze, Unal 
Polat, Zeynep Kılıç, Mehmet Biçimli, 
Fatma Kaydu, Zübeyde Taşkıran, 
Zehra Döndü, Mehmet Katar ve Ha
lime Naz ise bu şüpheyle yatmaktadırlar. 
Tüm araştırmamıza rağmen ölü sayısı 

hakkında kesin bir bilgi edinemedik." 

Antep 'te kolera telaşı 
Antep Çocuk Hastanesi'nde de 5 ço-

cuğa kolera teşhisi konulduğu ve 7 ço
cuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi . 
113 yataklı Çocuk Hastanesi'nde şu anda 
128 çocuk tedavi görüyor. Hastanedeki 
yatak kapa~ it es i s ınırlı oldu ğ u için bir ya
takta iki çocuk yatıyo r. Oda sayı s ı ye
tersiz olduğundan hastaların koridorl arda 
yatmak zorunda kaldığ ı Çocuk Has
tanesi'nin bebek servisinde 43, yoğun ba
kımda 6, küvezde 17, yanık ünitesinde 4, 
cerrahi servisinde 8 ve intaniyede 49 hasta 
yatıyor. 

Kolera söylentilerinin yoğunlaşmas ı 
üzerine İHD Antep Şube Başkanı H. 
İmam Özharat, basın mensuplarıyla bir
likte Ço'cuk Hastanesi'ni ziyaret edip, in
celemelerde bulundu. Çocuk Hastaı:~s i 
Başhekimi Ethem Batur'la görüşen Oz
harat, yaptığı incelemeler .. sonunda bir 
basın açıklaması yaptı. Ozharat basın 
açıklamasında şunları söyledi : "Has
tanenin yatak kapasitesi ve personeli ye
terli değildir. Bu yetersizliklerden dolayı 
bir yatakta iki kişi yatıyor. Refakatçiler 
personel görevi görüyor. Hastanede bir iz
diham yaşanıyor. Bu izdihamda has
taların iyileşmesi mümkün değil. Devlet 
halkın sağlık sorunlarıyla il
gilenmemekte. 

Antep'te 5 çocukta kolera olduğu söy
lentisi var. Bununla ilgili olarak hiçbir 
önlem alınmamaktadır. Kirli savaşa tril
yonlarca lira ayrılırken bugün en çok ko
runması gereken çocuklar koridorlarda 
yatıyor. Kimileri ise bundan bile yok
sundur. 

Antep Çocuk Hastanesi'nde resmen 
kolera hastalığının bulunduğunu yetkililer 
açıklamadığı için olağanüstü bir önlem 
alınamamaktadır." 

Antep Çocuk Hastanesi'nde kolera 
teşhisiyle yatmakta olan çocukların isim
leri şöyle: 

Abdullah Günaslan, Seydi Payer, 
Cuma Şimşek, Reşit Karakoç, Yusuf 
Bayramoğlu. 

Diyarbakır TO' dan 
acil önlem çağrısı 

Tabipler Odası (Diyarbakır, Mardin, 
Siirt, Batman, Şırl).ak illeri) Genel Sek
reteri Dr. Necdet Ipekyüz, son günlerde 
bölgenin bazı yerleşim birimlerinin gün
deminden düşmeyen kolera ve diğer bu
laşıcı hastalıkların önlenebilmesi; bu ko-

nuda halkın aydıntatılması ve yetkililerin 
duyarlı kılınması amacıyla 16 Ağustos 
günü Diyarbakır Tabipler Odası'nda bir 
basın toplantısı düzenledi. 

Diyarbakır Tabipler Odası Yönetim 
Kurulu'nun hazırladığı açıklamada, bu
laşıcı hastalıklarda temel nedenin, su ve 
kanalizasyon altyapısındaki yetersizlik ol
duğu belirtilerek, · toplumun sosyo
ekonomik ve eğitim düzeyinin düşüklüğü 
ile kirli suların ve yiyeceklerin oynadığı 
role dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, 

son zamanlarda bölgemizde meydana 
gelen yoğun göç olayiarına da değinilerek 
şu görüşlere yer verildi : "Bu olum
suzluklara, hane nüfus yoğunluğunun faz
lalığını, et, süt, süt ürünleri ve diğer gı
da/arın kontrolsüz ve denetimsiz açıktan 
satılmasını, şehir merkezindeki çöp 
döküm yerlerinin düzensiz, açık ve da
ğınık bulunmasını da eklersek bu ko
şullarda tifo, paratifo, dizanteri, kolera ve 
sarılık gibi bulaşıc ı bağırsa,~ has
talıklarının artması olağandır. Orneğin; 

1992 yılında Türkiye 'de bildirimi yapılan 
amipli dizanteri olgularının yüzde 4,6'sı, 
rifonun yüzde 22,3'ü Diyarbakır'da ortaya 
çıkmıştır. Bugün Diyarbakır'da çalışan 
hekim arkadaşlarımız için bulaşıcı has
talıklar hergün karşılaştıkları rutin has
talıklara dönüşmüştür. " 

Diyarbakır Tabipler Odası Yönetim 
Kurulu'nun basın açıklamasında, yet
kililer ve halk tarafından kısa ve uzun va
dede alınması gerekli somut önlemler şu 
'L"I-- i lde ' ır a l a ııdı : 

A- Kısa vadede alınması 
gereken önlemler: 

1- Sağlık müdürlüğü ve be
lediyelerin alması gerekli önlemler 

- Su denetimlerine hız verilmesi 
- Şebeke ve kuyu sularının klor-

lanması. 

- Tanker sularının kontrol ve denetime 
alınması. 

- Kanalizasyon sistemleri denetlen
meli, sızıntı kuşkusu olan yerler ona
rıimalı yada kullanım dışı bırakılmalı. 

- Dicle nehri havzasında sebze ve 
meyve bahçelerinin atık sularla su
lanmasının önlenmesi. 

- Açıktan satılan gıda maddeleri ve 
içeceklerin satılmasının engellenmesi. 

- Başta sağlık ocakları olmak üzere 
sağlık kuruluşlarına tıbbi malzeme ve-
rilmesi. ' 

- Hastalar ve saptanan taşıyıcıların 

i vedi tedavisi. 
- Halkı eğitmek. 

1-15 Eylül1994 

2- Halkın alması gereken ön
lemler: 

- Kuyu ve çeşme suları mutlaka kay
natılmalı 

- Şehrimizele birçok yerde suların sü
rekli akmayışı nedeniyle pompa ve motor 
aracılığıyla şehir şebeke suyundan 
emmek suretiyle su alınmaktadır. Bu 
durum kanalizasyon suyunun karışmasını 
kolaylaştırmaktadır. Bu yöntemden vaz
geçilmelidir. 

- Tüm vatandaşlarımız kişisel te
mizliğine dikkat etmeli, özellikle eller 
yemek öncesi ve tuvaJet sonrası bol su ve 
sabunla yıkanmalı. TuvaJetler bol su ve · 
deterjanla: temizlenmeli, hastalarla ortak 
malzeme kullanılmamalı. 

- Sebze ve meyveler bol su ile yı

kanmalı, birkaç saat suda bekletilmeli, 
hazır ve açıkta satılan yiyecekler ye
nilmemelidir. 

- Kusması ve ishali olan çocuklara 
ağızdan sıvı tedavisi (şekerli-tuzlu su) 
muhakkak anne ve babalar tarafından uy
gulanmalıdır. Su ve anne sütü vermeme 
gibi yanlış inanışlar terkedilmeli, ishalli 
hastalıklarda emzirmeye devam edil
melidir. 

·_ Çöplerin kapalı çöp kutularında top
lanması sağlanmalıdır. 

B- Uzun vadeli önlemler 
- Kanalizasyon ve şehir içme suyu şe

bekesinin yenilenmesi. Ve kanalizasyon 

atıklarının arıtılaral\. ı:ararsız hale ge
tirilmesi. 

- Yeterli içme suyu ve kullanma su
yunun sağlanması 

- Halka düzenli ve sürekli sağlık ko
nusunda eğitim verilmesi. 

Bu amaçla oluşturulacak bir ko
ordinasyonla köy muhtarları, köy öğ
retmenleri, köy imanları gibi kesimlerin 
eğitim için bilgilendirilmesi. 

- Sağlık ocağı sayısını arttırmak. 

- Gecekondulaşmayı önleme projeleri 
üretilmeli, yeterli ve sağlıklı konut ya
pılmalı. 

- Yeşil saha, çocuk park ve oyun bah
çelerinin yapılması. 

- Diyarbakır su kaynağının çevresinin 
sanayi, tarım ve konut atıklarından ko-
runması. . 

- Çöp toplama merkezlerinin dü
zenlenmesi ve kapalı halde olmasının 
sağlanması . 

- Karasinek ve haşarelerle mücadele 
yöntemlerine aktiflik getirilmesi. 

o 
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Kürdistanlı sosyalistler yeni döneme yeni bir yapılanınayla ~irebilir 
• Teslim Töre 
1960'h yılların devrimci hareketleri, 

farklı ülkelerde değişik potansiyellerin 
dışa vurmasına neden olmuştu. Her ül
kenin taşımış olduğu potansiyelin ni
teliğine göre kimi ülkelerde tarihi iz bı
rakarak geçip giderken kimilerinde de 
kalıcı örgütlenmeler ve mücadele bi
çimlerinin oluşmas'ına zemin teşkil etti. 
Omeğin Fransa'da bir gençlik hareketi düz
leminde iz bırakıp giderken, Türkiye ve 
Kürdistan'da sınıf zeminli mücadelenin 
boyvermesine, çeşitli örgütlenme bi
çimlerinin oluşumuna ortam hazırladı. En 
çok bu yıllarda sınıf mücadelesi bo
yutlandı, marksist ideoloji bu yıllarda en 
ücra köşelere kadar yayılabildi. 

Bu hareket, Türkiye'de sınıf mü
cadelesini boyutlandırırken , K. Kür
distan'da ise, 1938 Kürt isyanının bas
tırılmasından sonra 60'lı yıllara kadar 
suskunluğunu koruyan fakat güçlü bir po
tansiyel biriktirmiş olan ulusal ve sınıfsal 
mücadelenin. dinamize olmasına, büyük bir 
gürültüyle siyaset sahnesine çıkmasına yol
verdi. 197Qıli yıllann sonuna kadar ulusal
sınıfsal mücadele iç içe ve Türkiye sınıf 
mücadelesiyle aynı frekansta birlikte yü
rümeye devam etti. 1970'li yılların sonuna 
doğru sınıf mücadelesinde ideolojik ve ör
gütsel yetmezlikler belirginleştirmeye baş
lamıştı. Devrimci güçler ideolojik ve ör
gütsel konulardaki tartışmalara 
yoğunlaşmışlar, bölünerek çoğalmanın kit
lelerde yarattığı güvensizlik ortamının içe
risinde ideolojik tartışmalar yer yer şiddet 
içeren boyutlara tırmanmı ştı. Tam bu sı 
rada 12 Eyli.il faşi zmi geldi. 12 Eylül faşist 
diktatörlüğü genel devrimci harekete ağır 
darbeler vurdu. Sınıf mücadelesini faşist 
devlet terörüyle ezerek baskı altına aldı. 

19R3 seç inıl erinde n sonra /\NA P'ııı ik
tidara !!elmesi: "'onadire\ii !! üclr nclirın ek , 
entlasyonu durdurmak, ç'ağ ~aıianıak " vb. 
gibi parlak yalanlarınal medyalan etkin bir 
şekilde kullanarak halkı inandırması ve bir 
beklenti içine sokmasının üzerine, 80'lerin 
sonlarına doğru sosyalist sistemin çö
küşünün eklenmesi, sınıf mücadelesini 
adeta komaya soktu ve ulusal mücadele 
üzerindeki etkisini neredeyse sıfırladı. 

Kısa başlıklar halinde değinebildiğimiz 
bu tarihsel, sosyal ve siyasal gelişmeler; 
hem ulusal hem de uluslararası planda, ulu
sal mücadele ile sınıfsal mücadelenin bir
birinden kopmasına neden oldu. Bu süreçte 
sınıf mücadelesi adeta can derdine düş
müş, yavaş ve uzun erimli bir yeniden to
parlanışı yaşarken, ulusal mücadele, sınıf 
bileşeninden kopuşla doğan boşluğu yeni 
bileşenlerle daldurarak süratli bir yükselme 
temposuna girdi. 

Mevcut globalizm koşullarında sınıf 
mücadelesinden kopuk bir ulusal mü
cadelenin durak yeri doğal olarak, ABD se
netosu, Alman, Ingiliz, Fransız, AB Par
lamentosu ve AGİK'ti . Kürt ulusal 
mücadelesi de aynı hızla buralara girdi, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
eşiğine kadar dayandı. Şimdi doğal olarak 
çözümü buralarda arayacaktır. 

Bilinmesi gerekir ki, bu platformlara 
giren hiçbir sorun, girdiği gibi çıkmaz. Çı
kamaz. ABD senatosuna, üstelikle bir Kürt 
lobisi ile girmiş olan bu sorunun, oradan 
ABD emperyalizminin çıkarlarına en
dekslenerek çıkacağı şüphesizdir. Al
manya, Fransa, Ingiltere, AB par
lamentoları açısından da böyledir. Nitekim, 
dikkat edilirse, Kürt ulusal sorunu ile ilgili 
tartışma ve pazarlıklar ABD ile Türk hü
kümeti arasında oluyor. Kürt ulusal kur
tuluş 'hareketinin temsilcileri bir şekilde 
devre dışı bırakılmış durumda. Ne ABD 
senatosunun, ne Alman, Fransız, İngiliz, 
AB parlamentosunun muhatap aldığı bir 
Kürt ulusal hareketi sözcüsü ya da mercisi 
bulunmuyor. 

Bu haliyle de olsa, Kürt ulusal so
rununda kı smi bir çözüm kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Hiç kuşku yok ki , bu kısmi çö
zümde emperyalist devletler kendi çı
karlarını gözleyeceklerdir. Hatta, resmi 
planda bir Kürt otoritesini muhatap al
maksızın sürdürmüş oldukları bu mekikte 
Kürt sonınunu tümüyle kendi çıkarları doğ-

rultusunda kullanmaya çalışacaklardır. 
Ancak, kısmi bir çözümü içerse de, em
peryalistler kazanım sağiasa da, Kürt hal
kının da küçümsenmeyecek kazanımlar 
elde etme olanağına kavuşacağını görmek 
gerekir. 

Ulusal hareketin geldiği bu noktayı, 
"emperyalizmle işbirlikçilik" vb. gibi bey
lik suçlamalarla yadsımaya ya da kü
çümsemeye kalkmak doğru değildir. Ya da, 
"başından şöyle olmalıydı, böyle ya
pılmalıydı vb" gibi geçmişe dönük var
sayımlarla yargıçlık yapmak metafizik bir 
bakış olur. Doğru yaklaşım, geçmişe ta
kılıp kalmadan mevcut olguyu marksist 
yöntemle ele alarak geleceğe yönelik sağ
lıklı politikalar, perspektifler üretmeye ça
lışmayı, bu olgu içerisinde sınıf mü
cadelesinin yararlanacağı noktaları 
keşfetmeyi gerektirir. 

Bazı durumlarda, Marks'ın da belirtmiş 
olduğu gibi, "şeytanla bile pazarlığa gi
rilebilir", ama kimin kazanacağının unu
tıılmaması kaydıyla. Meveut globalizm ko
şullannda ulusal mücadelelerin emperyalist 
merkezlerin lobilerine girmesinin ka
çınılmazlığı bilincinde hareket edildiği ve 
gelecek perspektifler buna göre belidendiği 
takdirde, Kürt halkının belli kazanırnlar 

içindeler. Kapitalizme karşı sosyalist top
lumsal sistem alternatifiyle çıkan, .sol renk
Ierin çoğulcu yelpazesini kucaklayan bu 
muhalefet hareketlerini birleştiren temel 
unsur sosyalist gelecek perspektifidir. 
Şimdi birçok ülkede somutlaşmış olan ve 
dünya boyutunda yaygınlaşma eğilimi ta
şıyan bu yeni sosyalist muhalefet plat
formlarının kendi aralarında sıkı en
ternasyonal bağlar kurmaları ve 
etkinliklerini uluslararası düzlemde ge
liştirmeleri halinde dünya konjonktürünün 
belirlenmesinde taraf bir eksen olmaya 
aday durumdadırlar. Kuzey Kürdistan 
zaten şimdiki haliyle bile, (statüko olarak 
olmasa da) fiili olarak emperyalist
kapitalist ülkelerin "taşıma harekatı" kap
samında ve globalizmin ekseninde yer al
maktadır. Global merkezlerde pişirilen 
kısmi çözüm hayata geçtiğinde, "yeni sö
mürgecilik sistemi" içinde bir statüko elde 
etmenin ötesinde bir konuma ula
şamayacağı belidir. O nedenle, yukarıda 
özetlemeye çalıştığım konjonktürel ge
lişimler ve devrim güçlerinin yeni siyasal 
derlenişi K. Kürdistan için de geçerli ola
caktır. Kuşkusuz · her ülke gibi, Kür
distan'ın iç dinamiği de kendi ekseninde 
belirleyicidir. Ancak bu belirleyicilik dış 

Ulusal mücadele; mevcut globalizm, bölge ve ülke ko
şullarında, varahileceği durak noktasına varmıştır. Varılan bu 
noktanın kısmi çözüm noktası olduğu ve salt ulusal perspektifle 

bundan daha ileriye gidilemeyeceği bütün netliğiyle gö
rülmektedir. Gelinen noktada mücadeleyi bir ileri düzeye ve 

farklı bir konjonktüre oturtabilecek esaslı dinamik, sınıf mü
cadelesi ve sııııf eksenli siyasal örgütlenmedir. 

elde etmesi \·e mücadeleyi daha ile riye gö
türmesi mümkün olabilir. Aksi halde pa
zarlık " şeytanın" lehine sonuçlanır. Şu du
rumda bile salt ulusal patentli birçok şeyin 
emperyalizmin güctümünde kalacağına 
şüphe yoktur. 

Tabii ki , Kürt halkını dinamize eden tek 
muharrik güç ulusal sorun değildir. Onunla 
birlikte sınıfsal sorunu da vardır ki , hiçbir 
emperyalist mihrak, bu sorunun kapısının 
önüne gelmesine dahi izin vermez. Tersine, 
ulusal sorunun çözümünün işçi sınıfı ek
seninde yürümesini önlemek için soruna el 
atmış durumdadır. Ulusal kurtuluşu da 
gerçek anlamıyla ve köklü bir tarzda çö
zecek olan sınıfsal mücadele, Kürdistan 
emekçilerinin, devrimci ve sosyalistlerin 
önünde giderek daha temel bir sorun haline 
gelmektedir. Kısmi çözümün açacağı kimi 
nefes borularını değerlendirerek öne çık
mak, gelecek sürece lokomotif olmak gö
revi sınıfsal zeminli mücadelenin yük
seltilmesine bağlıdır. 

Ama nasıl? 
Mevcut globalizm, ulusal mücadeleleri 

kendi eksenine alırken, dünya devrim sü
recinin bileşenlerini birbirine bağlayan ze
minleri de eskisinden çok daha farklı bir 
şekilde güçlendiriyor. İçinde her türlü çe
lişkileri ve çatiaklarına rağmen , dünya ül
kelerinin ekonomik, siyasal entegrasyon dü
zeyi; bir Ekim Devrimi koşullanna göre, 
sistemin dünya ölçeğinde kaderini çok daha 
derinden etkileyecek bir düzeydedir. Her
hangi bir ülkede toplumsal devrimin nesnel 
zeminlerinin güçlenmesi, devrim du
nımunun öznel öğe tarafından devrime çev
rilmesi halinde, dünya devrim süreci zin
cirinin her bir halkasında devrimci 
kabarışın oluşmasının nesnel zeminleri 
düne göre çok güçlenmiştir. 

Giderek olgunlaşmakta olan bu nesnel 
duruma denk bir şekilde dünyanın önemli 
bölgelerinde devrimin öznel güçlerinin si-

. yasal derlenişi de giderek yaygınlaşıyor. 
Bugün somut olarak Brezilya ve İtalya'da 
(ya da eski sosyalist ülkelerin bir çoğunda) 
görüldüğü gibi, bütün sol ve sosyalist güç
ler, kollektif ernekle entellektüel emek güç
lerinin birbirine eklemlenmesi temelinde 
tek siyasal yapı içerisinde birleşerek kitle 
mücadelesini genel toplumsal muhalefet 
düzleminde 'örgütlü hale getirmenin çabası 

dinamizm üzerinde de etkileyici bir role s:ı
lıiptir artık. Zira, günümüz dünyasında iç 
dinamizmle dış dinamizm kopmaz bir bi
leşke durumundadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki Kürdistan 
toplumsal devrim mücadelesini dünya dev
rim sürecine bağlayacak ve bu zincirin Kür
distan'daki halkası haline getirecek ve 
dünya sosyalist hareketinin eşit bir üyesi 
yapacak olan siyasal özne, salt ulusal değil, 
sınıfsal temele dayalı, ulusal ve toplumsal 
kurtuluşu amaçlayan bir siyasi yapılanma 
olabilir. Kuzey Kürdistan'da böylesi bir ya
pılanmayı oluşturmanın nesnel zeminleri 
ve giderek belirginleşmeye başlamış sos
yalist nüveleri vardır ve giderek de güç
lenecektir. 

Ulusal mücadele; mevcut globalizm, 
bölge ve ülke koşullarında, varabiieceği 
durak noktasına varmıştır. Varılan bu nok
tanın kısmi çözüm noktası olduğu ve salt 
ulusal perspektifle bundan daha ileriye gi
dilemeyeceği bütün netliğiyle gö
rülmektedir. Gelinen noktada mücadeleyi 
bir ileri düzeye ve farklı bir konjonktüre 
oturtabilecek esaslı dinamik, sınıf mü
cadelesi ve sınıf eksenli siyasal ör
gütl~_nmedir. 

Onümüzdeki süreç bu girişimi daha ya
kıcı ve kaçınılmaz kılacaktır. Şu durumda 
ulusal mücadelenin girmiş olduğu ABD se
natosu ve A vnıpa parlamentolannda, Kürt 
kimlikli birtakım çıkar çevrelerinin iş
birlikçilik çengellerine takılıp kalması sa
dece muhtemel bir durum değil, kesin gi
bidir. Bu çıkar çevrelerinin, 
emperyalistlerin zorlamalanyla Türk şoven 
buıjuvazisine kısmi çözümü kabul et
tirmeleri sonucu oluşturulacak yeni devlet 
çarkının bazı dişlileri haline geleceklerine 
şüphe yoktur. Zira, az-çok (maddeler ha
linde sıralanarak da) netleştirilmiş olan 
kısmi çözümde sömürü sistemi ve devlet 
aşılmıyor, sadece varolan çarka, üzerinde 
Kürt kimliği olan dişliler ekleniyor. Kuş
kusuz, böyle de olsa, Kürt kimliğinin res
men ve devlet katında kabul edilmesi, va
rolan işleyişte birtakım değişiklikleri 
zorunlu olarak gündeme getirecektir. Kısmi 
bir demokratikleşme (tabi ki tersi de ola
bilir) kendini dayatacaktır. Kısmi de olsa 
bir demokratik ortamın doğması, eğer dev
rim güçleri onu gereği gibi de
ğerlendirebilirse, Türkiye ve Kürdistan 

devf.\m mücadelesi için bir kazanımdır. 
Ote yandan bir kısmi çözüm, doğal bir 

sürecin bitmesi, yeni bir sürecin başlaması 
anlamına gelecektir. Bu yeni süreç, ulusal 
kurtuluş güçlerinin. mücadele strateji ve 
taktiklerinden ittifaklar manzumesine kadar 
bir çok konuda değişikliğe gitmelerini ge
rektirecek, hatta tek tek örgütler bazında 
bir iç ayrışmanın gündeme gelmesini adeta 
koşullayacaktır. 

Yakın geleceğin bilimsel bir postülatını 
çıkarması gereken Kürdistan sosyalist solu, 
işçi ve emekçilerin, olabilecek olan kısmi 
çözümün ekonomik, siyasal, sosyal so
nuçlanna takılıp kalmasına müsaade et
memelidir. Sınıf mücadelesini en
ternasyonal temelde bir toplumsal devrim 
düzeyine tırmandırmak, kapitalizme karşı 
sosyalist toplumsal sistem alternatifini hal
kının gözünde somutlaştırmak pers
pektifini şimdiden gündemine almak du
rumundadır. Kuzey Kürdistan'da sosyalist 
politikaya ve sosyalist siyasal derlenişe yer 
açmak, ya da zaten hissedilen boşluğu do
lurmak, Kürdistan sosyalist solunun bu
günkü olasılıkları, nesnel olguları ve ola
nak!an, yakın geleceğin neler getireceğini 
sağlıklı bir analizden geçirmeleri, güçlerini 
ona göre mevzilendirmeleriyle müm
kündür. 

Kürdistan 'a ilişkin her gelişme, bugün 
daha da artan ölçüde, Türkiye sınıf mü
cadelesini ve genel toplumsal muhalefet ha
reketini de dolaysız bir şekilde et
kileyecektir. 

Türkiye işbirlikçi tekelci kapitalist sis
teminin içinde bulunduğu ekonomik, sos
yal, siyasal bunalım hızla bir çürümeye dö
ni.işi.iyor. Bu çürüme devletin ve sistemin 
bütün dokularımı sirayet etmi ş durumda. 
Sistemi aval\ta ıut;ın hiitün !!Üven ii~ e l e ri 
yok olup gidiyor. Bu giiven ttlkeni ş i s~cfece 
emekçi kesim için değil. buıjuvaz iniıı ken
disi için de geçerli. Öyle ki, başbakan veya 
kabineden herhangi bir bakan, üst düzey bir 
bürokratı görevden almaya ya da görev ye
rini değiştirmeye kalktığında, medyalar, bu 
görevden alma işinin nasıl bir hırsızlık ve 
yolsuzluk planının ürünü olduğunu araş
tırmaya, deşifre etmeye başlıyor. Düzen 
bütün dokulanyla döki.ilüyor. Bu son ge
lişmelerle, devletin Kürt politikası ise bü
tünüyle iflas etmiş dunımda. Sistemin 
Kürtlerle ilgili devlet . politikasında ya
pacağı ve yapmak zonında olduğu de
ğişiklik devletin ideolojik ve politik te
melini teşkil eden şovenizm ve anti-Kürt 
ayağına da önemli bir darbe indirecektir. 

Burjuvazi Kürt sorununu, Kürtlerin var
lığını inkar ederek devlet şovenizminin 
önemli bir ayağı olarak kullanıyordu. Dev
rimcileri, sosyalistleri, aydınları "Kürt de
eliniz" diye cezaevlerine doldurarak, "bö
lücülük" suçlamalarıyla şovenizınİ halkın 
arasında yaygınlaştırmaya çalışıyordu. 
Kısmi çözüm durumunda bu şovenizm ge
rekçesinin sistemin ayağının altından çe
kilmesi bile, sistemin önemli ayaklanndan 
bi~ni kaybetmesi anlamına gelecektir. Bu 
durumda, Türkiye emekçi halkı, hem sınıf 
mücadelesini tırmandıracak, hem de Kür
distan emekçi halkıyla daha sıkı bir en
ternasyonal dayanışma içine girme olanağı 
bulacaktır. 

Türkiye sosyalist solu birlik arayışı 
içine girmiş durumda. Henüz yetersiz de 
olsa BS~_ bu arayışın bir ürünü olarak doğ
muştur. Onümüzdeki süreçte birlik sorunu 
daha da yakıcı hale gelecektir. Kürdistan 
sosyalist solunun da daha şimdiden kendi 
birliği konusunda gereken adımları atması, 
gelecek süreçte bir alternatif güç olarak 
emekçileril) önüne çıkması gereği doğ
maktadır. Kürdistan sosyalist solunun 
kendi birleşik yapısıyla, Türkiye'deki sı
nıfdaşlan olan yapı ya da yapılarla en
ternasyonal dayanışması ve birlikte mü
cadele sürecini pekiştirmesi, hem kendi 
ülkesinde toplumsal sistem alternatitli bir 
önderlik pozisyonu yakalamasına, hem de 
dünya devrim sürecini dinamize eden 
önemli halkalardan birisi haline gelmesine 
ivme kazandıracaktır. Kuzey Kürdistan 
sosyalist sohinun önünde böylesine kap
samlı ve önemli bir görev durmaktadır. 
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Vildan Tanrıkulu 

Öıgütlü siyasal yaşam siyasal 
değerleri gerçekleştirmenin güvencesidir 

Kuzey Kürdistan'da 12 Eylül darbesi öncesi dönemin si
yasal örgütlenmelerine esas olan koşullar, yani Kür
distan'ın sömürgeci işgalde ve bu işgalin şekillendirdiği 
çarpık-geri bıraktırılmış kapitalist ekonomik yapıda so
mutlaşan siyasal-ekonomik statüsü, köklü değişikliklere 
uğramamıştır. Ancak, Kuzey Kürdistan toplumunun kendi 
iç siyasal-sosyal dengelerinde önemli değişiklikleri tesbit 
etmek mümkündür. Bu değişiklikler, bir yanı ile bazı ör
gütlerin güç kaybında, kimisinin güçlenmesinde ya da 
"yeni" örgütlenmelerin ortaya çıkmasında gö
rülebilmektedir. Diğer yandan, çok kez ifade edildiği üzere, 
Kürt toplumunda ulusal bilinç, tarihinin en geniş bo
yutlarına ulaşmıştır. Kuzey Kürdistan'da zora dayalı iç 
göçle meydana gelen demografik dönüşüm de, son yılların 
kayda değer bir diğer önemli değişiidiğini so
mutlaştırmaktadır. Kuşkusuz, bu değişikliklerin önemli 
subjektif ve objektif nedenleri vardır. Subjektif nedenlerin 
başında, TC devletinin azgın saldırıları yanında, top
lumumuzda örgütlü siyasal hareketin yetmezliklerini; ob
jektif nedenlerin başında ise genel olarak TC devletinde 
ekonomik ve sosyal gelişmenin boyutlarını sayabiliriz. 

12 Eylül 1980 darbesinin Kuzey Kürdistan toplumunda 
yarattığı tahribatlar üzerine birçok değerlendirme ya
pılmıştır. Ancak, yapılan bu değerlendirmelerde, 14 yıl 
sonra da önemli eksikliklerin varolduğunu tesbit edebiliriz. 
Sözkonusu darbenin, sadece tekil bir siyasal olay değil, bir 
süreç olarak, Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadelesinin örgütlü siyasal yaşamında yarattığı tah
ribatların çok yönlü değerlendirildiği, anlaşıldığı ve ge
rekli derslerin çıkarılabildiğini söyleyebilmek güçtür. 

Siyasal mücadele, daha önce de belirttiğim gibi, siyasal 
programlarda ifadesini bulan siyasal değerler temelinde si
yasal tercihierin iktidar olması çabasıdır. Bu durum, ör
gütlü bir güç olmayı gerektirmektedir. Örgüt olmadan, güç 
olunamaz; güç yaratılmadan da iktidar olunamaz; iktidar 
olunamadan ise toplumda köklü değişiklikler yaratılamaz. 
Siyasal mücadelenin, ülkemiz siyasal yaşamında hala tüm 
yönleri çözülmemiş diğer bir sorunu, bu nedenle, ör
gütlenme ve örgüt boyutu ile ilgili olanıdır. Kuzey Kür
distan'da siyasal iktidar mücadelesinin örgütsel boyutu ile 
ilgili sorunlara, yukarıda belirttiğim gerçekler ve siyasal 
mücadelenin temel karakterine ilişkin tespitler ışığında 
yaklaşım göstermek gerekmektedir. 

Siyasal mücadele ancak bir siyasal tercih ve program 
sorunu olarak ele alındığında, bununla sınırlı olmadığı da 
anlaşılabilir ve buna bağlı diğer boyutları konusunda çö
zümleyici olunabilir. Aksi durum, sorunun bir program ve 
değerler sorunu olarak anlaşılmamasıdır ve birarada bu
lunmayı ifade eden örgüt ve örgütlenmenin gerekliliğini 
tartışma konusu yaparak bu konuda çözümleyici ola
bilmenin nesnel olanaklarını ortadan kaldırır. 

Günlük konuşmalara yansıyan ve yazılı tartışmalarda 
da zaman zaman dile getirilen "niçin" birlik olunarnıyar so
rusu, özünde bir örgütlenme sorunudur. Farklı düzeylerde 
birliği dile getiren bu arayış ve tartışmalar -parti birliği, 
cephe birliği, sosyalistlerin birliği, yurtseverlerin birliği vb. 
nitelemelerde ifade edildiği gibi- ülkemizde siyasal iktidar 
mücadelesinin de temel bir sorununun ismi ya da isimlerini 
oluşturmaktadır. Bu sorunun üstü örtülemez, çözümü er
telenemez. Böyle tutumlarda, hem bireysel olarak hem de 
örgütsel anlamda ısrarlı olmak, örgütlü siyasal mü
cadelenin başarısının da en önemli engellerinden birini 
oluşturmaktadır. 

Her örgüt içinde -bugünün siyasal kadroları hafızalarını 
biraz zorlarlar ise- hiç de düşünsel temeli olmayan "çe
lişkilerin" birçok ayrılığın "nedenle_ri" durumuna yük
seltildiğini ve bu "nedenler" ile de binlerce siyasal kad
ronun siyasal yaşantımızda edilgin bir duruma 
sürüklendiğini ya da gömlek değiştirir gibi örgüt de
ğiştirerek "daha aktif' bir siyasal yaşam sürdürdüklerini 
görebileceklerdir. 

Bu durumun bana göre iki önemli nedeni vardır. 
İlk olarak, siyasal program ve pratik politika arasındaki 

ilişki ve uyum sorununun, maalesef siyasal hareketlerin en 
ileri unsurları tarafından bile tam olarak kavranmamış ve 
yığınlara da kavratılmamış olmasıdır. Çok basit bir slogan 
ya da taktik bir politik hedefin "bir kaşık suda fırtına ko
parma misali" derin çatışma ve ayrılıklara dönüştüğünü, 
bugünün siyasal kadrolarının büyük bir bö!Umü ya
şamıştır. Sürecek 

Medya Güneşi 

A/..1/..o Yamaı/o 

Me ve nivise ji hejmara 
14S'an a Annance girt. ] i ber 
ku ne tene li derveyi welat, 
herweha li vir, li nav welat ji 
pewistf bi numuneya fbrete 
hebu, me çapkir. 

Di bejmara 136 a Arınance 
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' ropartajek kiribu. Aklko, keçeke 

Japoru ye. Ew li Şame zimane 
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Kurd re çedibin. Bi riya wan 
diçe Kurdistana Suriye u li wir 
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parti !iderleri, çeşitli top
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dest bi ferbuna zimane Kurdl 
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Kurdistana Tirkiye ji bona ku 
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bareki pir giran diblnin, bi zaro
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meyeke dosta Arınance keçika 
Japon! Aklko Yamada çap dikin. 
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hev nas kir. E w, bu 
aboneya Arınance u 
piştl ku vegeriya 
Tokyoye j1 her danu
standinen me ber
dewam bı1n. Aklkoye 
ta nuha çend name u 
karten plrozbahiye ji 
Arınance re şandine. 
Ew hem bi elfabeya 
Latin!, hem bi el
fabeya Ereb1 dikare 
bi Kurd1 bixw!ne Cı 
biniv!se 

Ji bo Kurden ku 
x!ret nakin zimane 
xwe fer bibin, ferbu
na zimane xwe wek 

-

Fotokopiya nameya Akfko 

An_tep Genei·IJ'te grev Jıararı 
Antep (Medya Güneşi)-

Antep Genel-İş Sendikası grev 
kararı aldı. İşveren belediyelerle 
uzun suredir devam eden görüş
melerde uzlaşma sağlanamadığını 
belirten Genel-İş Sendikası yet
kilileri 16 Ağustos'ta grev kararını 
işyerine astılar. 9 No'lu şube sek
reteri v~ 1 No'lu şube başkanı 
Ahmet Ozkan, "Belediye başkan
ları işçileri köle olarak görüyor-

lar. Bizim verdiğimiz tasarı soru
nu çözebilirdi. Biz günün şartlan
na göre istiyoruz. Hatta sendika 
olarak biz 5 Nisan paketinden 
önce tasarımızı verdik. işveren 3 
belediye (Büyükşehir, Şahinbey, 
Şehitkamil) meseleye duyarlı yak
laşmadılar" derken, Genel-İş 9. 
Bölge başkanı Kemal Kapşıgay 
ise "Belediye başkanları bizim 
kendilerine sunduğumuz öneriyi 

ciddiye almadılar. Şehit Kamil 
Belediye Başkanı Mehmet Boz
geyik işlerlerini özelleştirerek 
yeni işçi alıyor. işçileri birbirine 
düşünüyor. Bozgeyik'in bu dav
ranışını kınıyoruz. Işyerleriiii 
özelleştirmekle sorun çözülmez. 
Grev bizim hakkımızdlr. " dedi. 5 
bin işçinin üye olduğu Genel-İş 
Sendikası 25 Ağustos'ta greve 
başladı. 
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• Serdar Dicle 

Politik çevreler ve Medya dünyasının 
vurdurnduyrnazlığı aşmış, duyarlı ve so
rumlu kesiminin "yılın davası" diye ni
telendirdiği DEP davasının ilk raundu, 
yargılayanların yargılandığı 8 Ağus
tos'taki ilk savunmalada nokta)andı. 

DEP milletvekillerinin do-
kunulmazlıklarının kaldırılarak göz al
tına alınma gerekçeleri; yürütükleri si
yasal çalışmalar, Kürt sorunu ile ilgili 
düşünceleri ve tepkileriydi. Ancak her 
yönüyle iktidar çevrelerinin da
yatrnalarından kaynaklanan büyük bir ön
yargı, cehalet ve çelişkilerle hazırlandığı 
tek tek her sayfasından anlaşılan id
dianarnede savcılar, eldeki mevcut ve
rilerle sanıkları istedikleri gibi TCK'nın 
125. maddesine "Devlet hakimiyeti al
tındaki topraklar üzerinde rnüstakii· bir 
devlet kurmayı amaç edinen eylern"e 
göre idam cezası ile yargılatarnayınca, 
çareyi Meclis'in verdiği kararın da dışına 
çıkarak özel yaşarnlarını sorgulamak, iti
rafçı ve korucu ifadelerine başvurmak ve 
yasal hukuki hiçbir değeri olmayan hatta 
suç teşkil eden milletvekillerinin telefon 
konuşma kasetlerine sığınma ihtiyacı 
hissettiler. · 

Demek ki dinlediklerini bile doğru an
larnıyorlar. Kasetiere dayanarak id
dianarnede PKK'nin Romanya ve Mos
kova bürolarına ait olduğu öne sürülen 
telefon numaralarının, Sayın Ahmet 
Türk ve Mahmut Almak'ın sözkonusu 
ülkelerde okuyan çocuklarına ait olduğu 
anlaşılıyor. Sıradan bir olayın sıradan 
mahkumlarını değil, kendi par-
lamentosunun nıilletvekillerini yar-

gılayan sorumlular bu kadar komik bir 
duruma düşer mi? 

Dünya kamuoyuna ve Kürtlere ve 
daha da önemlisi kendilerine karşı bir 
saygı, güven, birazcık da akıl, bilgi ve 
beceri olsaydı böyle uydurma-ısmarlama 
bir iddianame ile insanların, hele se
çilmiş Kürt milletvekillerinin suç
lanarnayacaklarını bilmeleri ge
rekiyordu. Niyetleri bizce net ve 
düşmanca olduğu bilinmekle beraber 
yine de insana olan inanç ve gü
venirnizden olsa gerek içinde bulunulan 
çıkınaziara üzüldük. Yabancı konuklara 
iddianarneyi tercüme ettiğimiz zaman 
gülürnsüyorlardı; inanmak istemiyor gibi 
bir halleri vardı. Ve şöyle diyorlardı: 
"Bu hukuki değil, siyasal bir davadır. Bu 
tür durumlarda her şey birbirine ka
rışır. Trajedi ve komedi biraradadır. 
Akıl, mantık ve adalet beklemek bo
şunadır. Sonucu yargıçlar değil, siyasal 
gelişmeler belirleyecektir. . Kürt · so
rununun çözümü için siyasi ve ekonomik 
tüm olanaklarımızı kullarımaya devam 
edeceğiz". 

İddianarnede, "olmayan bir halka" 
Kürt dernek suç kabul ediliyor. Evet yan
lış okumadınız. Biz de bu kadarını bek
lerniyorduk doğrusu. Cumhurbaşkanı 
Demirel, "Kürt realitesini tanıyoruz" 
diyor, Kürt milletvekilleriyle görüşüyor. 
Başbakan Tansu Çiller Bask modelinin, 
eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Tur
gut Özal federasyonun bile . tar
tışılmasını önerirken, aynı ülkenin sav
cıları "olmayan bir halk" diyor. Şimdi 
bunlar Bulgar denilen bir ulus, Yunan 
denilen bir ulus yoktur deseler ve var
lıklarını iddia etnıevi kanunlarla va-

'Düşünce suçlusu' Kürt aydınlarıria 
cezaevinde provakasyon 
Haber Merkezi- Düşüncelerinden do

layı hükürnlü bulunan birçok bilim adamı, 
yazar, yayıncı ve gazeteci gibi halen 
Gemlik Cezaevi'nde bulunan Av. Ahmet 
Zeki Okçuoğlu, Doz yayınları sahibi Av. 
Selim Okçuoğlu, Deng d~rgisi eski sahibi 
Hikmet Çetin ve yazar ümer Ağın can
güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle İnsan 
Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'ne 
bir dilekçeyle başvurdular. Gemlik Ce
zaevi'nde bulunan aydınlar tarafından ya
pılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

"Bir süredir Gemlik Cezaevi'nde idare, 
bizlere karşı provakasyon peşindedir. 
Bizzat üzerimize saldırmayı göze ala
mayan idare, toplumun hemen her ke
siminde varolan şoven duyguların fazlası 
ile etkisinde olan adli tutuklular ile bizleri 
karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. 

So/ı olarak adli suçtan tutuklu bir Kürt 
feci şekilde dövülmüş adeta bizlere de 
gözdağı verilmek istenmiştir. 

3 gün önce adli tutuklular bir bahane 
ile bize hakarete başlamışlar ve olayın 
büyümesi üzerine cezaevine gelen savcı, 
bizlerin 'Hücreye' aıtlmamıza karar ver
miş ancak bir s.üre sonra bu kararını geri 
almıştır. 

Cezaevi idaresinin bizden rahatsız olu
şunun birinci nedeni Kürt oluşumuz, ikin
ci nedeni ise, idarenin bilgisi dalıilinde 
yapılan uyuşturucu ticaretini teşhirde ka
rarlı oluşumuzdur. Cangüvenliğimiz ol
madığı gerekçesi ile Adalet Bakanı'na 
telgraf çekmiş bulunuyoruz. 

Bize karşı geliştirilen bu uygulamayı, 
halkımıza karşı yönelen devlet şiddetinin 
en büyük boyutlara ulaştığı bu günlerde, 
biz 'düşünce suçlu/arını' sindirmeğe yö
nelik olduğunu düşünüyor ve sesimizi du
yurmanızı istiyoruz." 

Konuyla ilgili olarak görüşlerine baş
vurduğumuz, Gemlik Cezaevi'ndeki tut
sakların avukatlığını da yürüten İHD İs
tanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Eren Keskin ise bu konuda şunları söy
ledi: 

"Cezaevlerinde, özellikle siyasi tut
saklara yönelik saldırıların yoğunlaştığı 
bugünlerde, Gemlik cezaevinde ki 'dü- _ 
şünce tutsakları 'na yönelik provakasyon 
hazırlıkları dikkat çekicidir. 

'Suçları' 'kendi ülkelerinin ismini söy
lemek' olan, Ahmet Zeki Okçuoglu, Selim 
Okçuoğlu, Ömer Ağın ve Hikmet Çetin 
her türlü baskıya karşı 'haklı temelde 
karşı çıkacakları 'nı açı.klamışlardır. Ce
zaevinde özellikle idarenin bilgisi ve izni 
dahilinde yapılan uyuşturucu giriş-çıkışı 
ve düşünce tutsaklarının bu duruma tavır 
alışları, baskılarda önemli etkendir. 

idare, şovenizmin etkisindeki adli tu
tukluları düşünce suçlutarına saldırlmayı 
amaçlayarak, kendisini de aradan sı
yırarak provakasyon yapmaktadır. 

Geçtiğimiz hafta cezaevi savcısına du
rumu anlatan tutsakları dinlemeyen savcı, 
kendilerinin hücreye atılmasına · karar ve
rerek 'kimlerin yanında' olduğunu açıkça 
göstermiştir. 

Her türlü yolsuzluğun kol gezdiği ce
zaevlerinde, 'karşı çıkan' siyasi tutsaklara 
baskılar arttırılinaktadır. 

Kamuoyunun cezaevlerinde ya-
şananlar karşısında daha duyarlı olıriası 
gerekmektedir." · 

Öte yandan İHD İstanbul Şubesi Baş
kanı Av. Ercan Kanar, olayla ilgili olarak 
Adalet Bakanı ve Uluslararası Af Or
gütüne bir mektupla başvurarak gerekli 
önlemlerin alınması istedi. 

o 

. saklasalar bir gün, sakın ola ki şa
şırrnayalırn. Kimbilir Almanya'nın is
minin aslında Alanya'dan gelme ol
duğunu, aslen· Türk olduklarını da 
söyleyebilirler: İngiltere, İndir dere'ye dir 
köken iti~!'lrıyla ve aslen de çekik göz
lüdürler. Ozbekistan'ın kozeyinden göç
rnedirler. Saf kan Türktürler. Elbette 
bunları bilrniyordunuz. Belki bir gün bi
limsel boyutlarıyla Türk tarih ki
taplarında okursunuz. Tersini iddia 
etmek durumunda bölücülük suçundan 
sizin de kulaklarınız çekilebilir. İd
dianarneden bir alıntı daha: "Yine olayı 
protesto eden ve gazeteleri telefonla ara
yan vatandaşlar duygularını, Devlet 
PKK'yı, dağlarda aramasın, onlar Mec
lis'e çoktan girmiş bile. Bu rezaleti pro
testo ediyoruz, bunlar ülkücü yeminlerini 
Kürdistan'da etsinler ... " Hani deveye 

. sormuşlar boynun neden eğri diye, 
cevap vermiş: Nerern düzgün ki! 

iddianamedeki şu ifadeye bakın: 
"TCK'nın 125. maddesinde gösterilen 
suç tehlike suçudur. Neticenin meydana 
gelmesi icap etmez, hazırlık hareketleri 
suçu oluşturniaktadır. Çünkü netice mey
dana geldiğinde herş'ey bitmiş olacak. 
Suçun oluşmasında netice beklenmez, 
esas neticeye u/aşıldığında Türk devleti 
parçalanmış ve bir kısım topraklar üze
rinde artık bir devlet kurulmuş ola
caktır. O zaman sanıklar yeni kurulan o 
devletin vatandaşları olacaktır. O halde 
maddeyi uygulayarak sanıkları ce
zalandırmak imkanı fiilen ka.l
mayacaktır". 

Beceri sadece bugünü yorumlamak 
değil, geleceği de görebilrnektir. Sizin de 
far~ıııa vardığınız gibi savcıların ye-
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teneklerine şapka çıkarılacak biricik 
nokta budur. Sonsuz tebrikler! Olmayan 
bir halkın Türkiye topraklarımn bir kıs
mında devlet kurma tehlikesi de ola
bilirrniş! Olmayan bir halk dünyada ilk 
defa devlet kurmaya çalışıyor ve bu ne
denle de yargılanıyor. İnler ve cinler 
devlet kurmaya çalışıyor, tanrı korusun ! 

"Hukuk düzenimizde Türkiye top
raklarında bir tek milletin, ulusun, halkın 
bulunduğu kabul edilmiştir" deniyor, id
dianernenin bir başka yerinde. Ey Er
rneniler, Rurnlar, Kürtler, Araplar, Çer
kezler, Lazlar ve adını sayarnadığıınız 
için özür dilediğimiz diğer halklar, he
piniz Türk rnüsünüz? Buna da şükür. Ya 
dünya topraklarında yaşayan herkes 
Türktür denseydi ne yapabilirdik ki? 

Bir de şu ifadeye bakın: "Sanıkların 
MeClis bilgi formuna yabancı dil olarak 
'Türkçe' yazmaları da kasalarını pe
kiştirmektedir. " Ey Türkçe bilmeyen 
Kürt analar, çocuklarınıza Türkçe öğ
retin! Çocuklarınız bilmediğiniz dille 
konuşsun. Milletvekili çocuklarınızın 
cezaevinde bulunmalarının tek sorumlusu 
sizsiniz. Ey savcılar bu analardan hesap 
sorunuz. Esas yargılanmayı hakeden 
onlar; "vatan haini", "bölücü", yabancı 
dili Türkçe olanları doğuranlar bunlar. 
Anaları yok edin! Yüzlerce sayfa tu
tarındaki ansiklopedi iddianarneyi ye
niden okumak ihtiyacını hissetmedik 
böyle bir yazı yazmak için. Aklırnızda 
kalanlar yetti de arttı bile. Belki de ga
zete, kısaltarak yayınlarnak zorunda ka
lacak. Hepsine cevap verseydik biz de 
birkaç ansiklopedi yazmak zorunda ka
lac:ıktık. 

Kawa'dan 
eylem dökümü 

Haber Merkezi- Kawa Askeri 
Konseyi Avrupa Sözcülüğü ta
rafından 18 Ağustos'ta yapılan açık
lamada, Kürdistan'ı yitirmeye baş
ladıkları gerçeği karşısında çılgına 
dönen Türk savaş kurmayının bin
lerce insanırnızı katiedip sakat bı- · 
raktığı, binlerce köyü yakıp yıktığı, 
halkımlZI kendi yurdundan sürdüğü 
ve ormanlarırnızı yaktığı belirtilerek 
tüm bunlara rağmen, ulusal mü- · 
cadeleye karşı askeri ve siyasal alan
da üstünlük sağlanamadığı vur
gulandı. 

Kawa Askeri Konseyi'nin aldığı 
kararlar doğrultusunda Seyyar 

Peşmerge Timleri tarafından ger
çekleştirilen eylemlerin dökümüne 
de yer verilen açıklamada, Temmuz 
ayında İstanbul'un çeşitli yerlerinde 
gerçekleştirilen saldırılarda, Oral
Lista kereste fabrikası, Ağaç-San'a 
ait bir matbaa, Kayışağa İlkokulu, 
Gürbüz İnşaaat'a ait 5 kamyon, ı 

· traktör, 1 dozer ve 7 vinç, ı kereste 
deposu, Zübeyde Hanım İlkokulu, 
kontra olduğu iddia edilen Ali Oku
rnuş'a ait iki katli bir yapı ve 
Bursa'da karayollarına ait bazı araç 
ve gereçlerin yakılarak yokedildiği 
ileri sürüldü. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8 

Kurmandarın Mishefa Reş de
diği Meshefi Reş, Yezidilerin kutsal 
kitabıdır. Güney Kürtçesiyle ya
zılmış olan Meshefi Reş'itı bir kop
yasını ilk kez Anastase Marie 
1904 'te bir Yezidi vasıtasıyla elde 
etmiş ve bunu 1911 'de ya
yınlamıştı. Meshefi Reş'in · ya
zımında kullanılan alfabe, ibrani, 
Süryani ve Arap alfabelerinden 
farklı bir alfabe.dir. Maximilian 
Bittner de Meshefi Reş metni üze
rinde çalışıp bımu çevirmiş ve söz
konusu geniş çalışmasını 1913'te 
yayınlamıştır. Meslıefi Reş'in Kürt
çe metni 1991'de Peşrew Kerim 
Elımed tarafından Arap harflerine 
çevrilmiştir. 

Kürtçe Meshefi Reş'in hangi ta
rihte yazıldığı kesin olarak bi
linmemektedir. Yazıldığı tarih ko
nusunda araştırmacıların 
görüşleri farklıdır. 

Ben, ilkin_Kürtçe Meshefi Reş'i 
yukarıda sözü edilen Yezidi-Kürt al
fabesinden harf harf çevirdim 
(transliterasyon). Sonra Güney 
Kürtçesine göre okunuşunu yazıp 
bunu Türkçe'ye çevirdim. Trans-

literasyon ve çeviriyi"yaparken Ma
ximilian Bittner ve Peşrew Kerim 
Ehmed'in çalışmalarından da ya
rarlandım. Ancak onların yaptığı 
bazı hataları ve farklı okuyuşları 
da Kürtçe metinli ilgili notlar bö
lümünde belirttim. Çeviriyi ya
parken Mishefi Reş'in Fransızca, 
Arapça ve Türkçe çevirilerini de 
karşılaştırdım . . 

Meshefi Reş'in asıl metninde 
noktalama işaretleri · ve küçük 
büyük harf (majüskül) ayrımı yok
tur (Arap yazısında olduğu gibi). 
Ben Kürtçe metnin transliterasyonu 
ve yeniden yazımı sırasında nok
talama işaretlerini koydum ve 
cümle başlarındaki harfler ile özel 
isimlerin başlarındaki harfleri 
·büyük yazdım. Cümle başlarındaki 
sayılar da asıl metinde bulunmayıp 
Bittner'in metnine göre kon_muştw:. 
Metinde geçen kişi özel _ adlarını 
Kürtçe metindeki gibi yazdım. Türk
çe okunuşlarını ise parantez iÇinde 
belirttim. 

Malmisanij 

MESHEFİREŞ 
1 )Tanrı ilkin aziz sırrından beyaz bir 

inci (cevher) ve bir güvercin yarattı (1), 
adını Enfer koydu; inciyi onun sırtına 
koydu ve kırk bin yıl üzerine oturdu. 

2) [Tanrı'nın ] yarattığı ilk gün pazar 
günü idi; bir melek yarattı [ve] adını 
Izrail koydu, [ki] o da hepsinin büyüğü 
olan Melek Tawfis (Melek Tavus)'tur. 

3 )'Pazartesi günü Melek Derdail'i ya
rattı ki [bu] Şex Hesen (Şeyh Hasan)'dır. 

4) Salı. günü Esrafall'i yarattı ki [bu] · 
Şex Şems (Şeyh Şems)'dir. 

. 5) Çarşamba günü Melek Mikail'i 
yaratmıştır ki [bu] Şex Ebu Bekr (Şeyh 
Ebu Bekir)'dir. 

6) Perşembe günü Melek Cibrayil 
(Melek Cebrail)'i yarattı ki [bu] 
Sucadln'dir. -. 

7) Cuma günü Melek Şemnall'i ya
rattı ki [bu] Nasreddln'dir. 

8) Cumartesi günü Melek Tfirall!i ya
rattı ki [bu] Fexreddln (Fahreddin)'dir. 

9) O, Melek Tawfis'u onların büyüğü 
yaptı. 

10) Sonra yedi [kat] göğün, yerin, 
güneşin ve ayın suretini yarattı. 

ll) Fexreddln insan, hayvan, (2) 
canlı yaratık, kuş ve vahşi hayvanları 
yarattı, onları hırkanın cebine· koydu ve 
meleklerle birlikte inciden dışarı çıktı, 
yüksek bir sesle inciye fıaykırdı, [inci] 
bölünüp dört parçaya ayrıldı, içinden su 
çıkıp -deniz oldu. Dünya yuvarlak ve de
liksiz oldu (3). 

12) [Tanrı] Cibrall'i bir kuş bi
çiminde yaratıp gönderdi ve dört bir 
yanı onun eline (yönetimine) verdi. 
Sonra bir gemi yarattı ve otuz bin yıl 
suda kaldı. Daha sonra gelip Lalış'e (4) 
yerleşti, dünyaya bağırdı. [Dünya] taş 
kesildi. Dünya toprak oldu ve titremeye 
başladı. [Tanrı] Cibrall'e emretti, [dün
yanın] sakinleşmesi için inciden iki 
parça getirip birini yerin altına birini 
[de] göğün ~ap! sına yerleştirdi. Daha 
sonra ay, güneş ve beyaz incinin par-

çacıklarından yaptığı yıldızları güzellik 
için göğe (5) astı. 

13) Meyveli ağaç, ot ve dağları yer
yüzünün güzelliği için yarattı, sonra arş 
(6) [ferş] üzerine arşı yarattı. 

14) Yüce Tanrı meleklere [şöyle] 
dedi: "Ben Adem ve Hewa (Havva)'yı 
yaratıp onları insan yapacağım. Adem'in 
sırrından (7) Şehr Ibn Sefer oluşacak, 
ondan da yeryüzünde bir millet peyda 
olacak; sonra · 'lzrail yani Melek 
Tawfis'un milleti olan Ye'ldlye 
[Yezldiye] (8) meydana gelecek. 

15) Sonra Şex 'Edi (Şeyh Adi)'yi 
Şam diyarından Lalış 'a gönderdi. 

16) Daha sona Tanrı Kewe-Reş'e (9) 
indi ve haykırdı, otuz bin melek yarattı, 
[onları] gruplara ayırdı; kırk yıl ibadet 
ettiler; sonra onları Melek · Tawfis'un 
eline (emrine) verdi ve onlarla birlikte 
göğe çıktı. 

17) Sonra Tanrı Kuddüs diyarına 
indi. Cebrail'e emretti. [ O da] dünyanın 
dört köşesinden toprak getirdi; toprak, 
hava, ateş ve su[dan] [Adem'i] (10) ya
rattı, kendi kudretinden ona ruh verdi . 
Ve Cibrall'e "Firdevs'e götürünüz, bütün 
ağaçların meyvesinden yesin ama buğ
dayı yemesin" diye emretti. 

18) Yüz yıl sonra Melek Tawfis, 
Tanrı'ya "Adem'in nesli nasıl ço
ğalacak?" diye sordu. Tanrı (ll) "Emir 
ve tedbir budur, senin eline verdim" 
dedi. [Melek Tawfis] gelip Adem'e 
"Buğdayı yedin mi?". diye sordu. 
"Hayır, çünkü Tanrı yasakladı" dedi. 
"Ye, senin için daha iyidir" dedi. Ye
dikten sonra karnı şişti, Tawfis Melek 
(12) onu cennetten çıkarıp (13) bıraktı 
ve [kendisi] göğe çıktı. 

19) Karnı yüzünden [Adem] sıkıştı, 
çünkü deliği (14) yoktu. Tanrı onun için 
bir güvercin gönderdi (15), [güvercin] 
gagasıyla ona delik açıp rahatlattı. 

20) Cibrall yüz yıl ona görünmedi, 
[Adem1 yüzyıl gamlı idi. · ' 

21) Tanrı Cibrall'e emretti, gelip 
Adem'in sol koltuğunun aşağısından 
Hewa'yı yarattı. 

22) Sonra bizim yaratılmış olan ta
iferniz (kavmimiz) için Melek Tawfis 
yeryüzüne geldi. Aşfirl (Asuri) pa
dişahlarından başka birkaç padişahımız 
daha oldu: Neşrilh ki Nasreddln'dir. 
Gambfiş ki Fexreddln (Fahreddin)'dir. 
Artemfiş (Artlmuş) ki Şemseddln'dir. 
Ve bundan sonra iki padişahımız oldu: 
BirinCi ve İkinci Şabfir (Şapur) . Sal
tanatları yüz elli yıl sürdü. Onların so
yundan [olan] büyüklerimiz bugüne dek 
kaldılar. 

23) Ve kin i miz dört padişahadır. 
24) I- Biz marulu haram kıldık, 

çünkü [adı] Xasiye Peygamber'in adına 
benzer (16): 

II- Börülceyi (17)-de. 
III- Sürme rengini de. 
IV- Yilnan (Yunus) Peygamber'e 

saygıdan ötürü balık da yemeyiz. 
V- Ceylan [eti] yemeyiz, çünkü pey
gamberlerimizden birinin koyunudur. 
VI- Şeyh ve öğrencileri adıgeçen o yedi 
ilahtan biri olan Melek Tawfis'a say
gıdan dolayı hiç horoz eti yemezler, 
çünkü onun sureti horoz gibidir. 
VII- Şeyh ve öğrencileri kabak [da] ye
mezler. 

VIII- Ayakta durarak işernek 
IX- Ve oturarak don giyrnek ha

ramdır. 
X- Apteshanede suyla taharetlenmek 

(18) 
XI- Ve harnarnda yıkanmak haramdır 

( 19) 
XII- "Şeytan" sözcüğünü söyleme

rniz doğru değildir, çünkü ilahımızın 
adıdır. "Qeytan" (kaytan), "şett" 
(şatt) ve "şer" gibi onun adına ben
zeyen sözcükleri söylememiz de doğru 
değildir. "Mel'ôn" sözcüğünü söy
lememiz doğru değildir. "Le'ne" 
(lanet) ve "ne'i'' (nal) gibi ona benzeyen 
sözcükleri söylememiz de doğru de
ğildir. A 

25) 'Isa'nın bu dünyaya gelişinden 
önce, bizim dinimize "put-
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31) Sonra yeryüzünü kilitledi ve 
eline kalemi alıp bütün yaratıkları yaz
maya başladı. 

32) Sonra zatından ve nurundan altı 
ilahı yarattı, bunların yaratılmaları da 
bir çırayı diğer bir çıradan tutuşturmak 
gibi oldu. -' 

33) Birinci ilah (23) ikinciye "Hen 
göğü yarattım, kalk göğe çık [sen de] bir 
şey yarat" dedi. [Bil] yukarı çıktı ve 
güneş oldu, diğerine dedi. [O da] yukarı 
çıktı ve ay oldu. Dördüncüsü feleği (24) 
yarattı, beşincisi Sabah Yıldızı'nı ya
rattı, altıncısı atmosferi (25) yarattı. 

Güney Kürtçesinden çeviren: 
Malmfsanij 

Notlar: 
( 1) Buradaki "yarattı" sözcüğünü · Kürt

çedeki "xeliq kird" karşılığında kullandım. 
Ancak Kürtçe metinde "xeliq kird" yerine 
"xlq krr" {xeliq kirr] yazılı.dır. Buradaki 
"krr"ın "krd" yani "kird" yerine yanlış ya
zıldığı veya , yanlış kopya edildiği an
laşılıyor. MesheJi Reş'in yazımında kul
lanılan Yezid-Kürt alfabesinde R ve D 
harfleri birbirine benzemektedir. 

(2) Kürtçe metnin aslında buradaki "hey
wan" (hayvan) ve "ruh/eber" (canlı, canlı ya
ratık) sözcükleri arasında "u" (ve) yoktur. 

.Biz bunu varsayarak çeviride araya virgül 
ko yduk. 

(3) B11radaki "oldu" sözci(i?iilıü Kürt
çetlr·hi "/ıf ' kor,•·tft{:uula ku/landutı . Atıcak 
Kürtçe meti11de "h11" _1·ni11e "h/ı " [lıcf (o/su11)' 
yazı.lıdır. 

(4) Kürtçe metinde bu sözcük "layş" bi
çiminde yazılı ise de bunun "Lalış" yerine 
yanlış yazıldığı ya da yanlış kopya edildiği 
anlaşılıyor. Nitekim metnin hem Arapça hem 
de Fransızca çevirisinde bu sözcük "Lalış" 
biçimindedir. 

(5) Buradaki "gök" sözcüğünü Kürt
çedeki "asman" karşılığında kullandım. 
Ancak Kürtçe metinde "asman" yerine 
"aşman" yazılıdır. Yezidi-Kürt alfabesinde 
"S" ve "Ş" harfleri birbirine benzediklerinden 

perestlik" diyorlardı. Yahudi,--------------------... 
(20), Hırıstiyan ve Müs
lümanlar dinimize · zıddiyette 
bulundular. Acemler de öyle. 

26) Ahab pa-
dişahlarımızdan idi. Ken
disine özel bir ad verınemizi 
herbirimize emretti. Ona Ilah 
[Elah] Ahab veya Be'elzebilb 
dediler ki şimdi[ki] Pir 
Bfib'dur. · 

27) Babil'de Buxtneser 
[Buxtnesr] adında bir pa
dişahımız, Acem'de Axş
werş [Exşwerş] (21) adında 
bir padişahımız ve Qos
tentlniye'de (İstanbul'da) Ax
rinqalos [Exrinqalos] (22) 
adında bir padişahımız ,var 
idi. 

28) Yer ve gökten önce 
Tanrı deniz üzerinde idi, ken
disi için bir gemi yaptı, de
nizlerde gezinti için do
laşıyordu. 

29) Kendisinden bir inci 
yaptı ve kırk yıl ona hük
metti, sonra ona bir tekme 
vurdu. 

30) O ne acayip [şey ]di! 
Onun büyük uğultusundan ve 
yüksek sesinden dağlar, to
zundan tepeler, dumanından 
gök[ler] meydana geldi; bağ-

t~LA ~W,., o41tlt•t•.- . •t ant. 

~tl.-~ ı:a"t ,J• ,.ı~.~I ... LıııJL 
~t"'ı eLov.,"' q>r•n ·~craJ1 

-~-'-ladı, sağlamlaştırdı ve sü- '----------------------ı 
tunsuz durdurdu. r.zidi-Kürt alfabesiyle yazılmış olan Meshefi Reş'in bir sayfası 
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B""ranina Tomas 
• Joyce Blau 
Bi heceta 19 saliya wefata Kurdizane 

Fransf ye bijarte Thomas Bois, Xanim 
Joyce Blau, ku hevkar u jagirta wi bu, 
jiyan u afrandinen wi bi bir tine. 

Xezen sereke yen jiyana rnarnosteye 
min e rehmeti bi bir anin ji bo min şe
refeke mezin G xebateke dijwar e. VI 
zanayl pareke giring a jiyana xwe ji bo 
çetir nasandina Kurdan. Ew dosteki we
fakar G gelek fedakar e xelke kurd bG. 

Thomas Bois di 6 Gulana 1900'1 de, 
li bajere Dunkerque'e, li bakfire Fransaye 
li malbateke bi heşt zarokan hatibG dine. 
Ew di xortaniya xwe de biryar dide ku 
bibe keşe G di 19 saliya xwe de dikeve 
Dera Broyen Wa'zdaren Saint Do
monique. Li we dere xwe dide xwendine, 
hişe xwe ye rexnegir peş ve dibe, hlnl 
xebata sebirxwaz a zanistiye dibe. 

Di 1927'an de, dera (kilise) wl, wl 
dişine Musile, ew li we dere rast! Kurdan 
te, fer1 wan dibe G dlxwaze bi hernG heza 
xwe bi wan bill bibe. Wl hiQge zimanen 
Aram~ Erebi, İngiliz!, Rus!, ltall, Yunan! 
G Latin! dizanibG G dest bi hlnbfina 
Kurdi kir. Bi saya qenc ferbGna zimane 
Kurdl ewe "giyane Kurdan", edebiyat, 
dirok G jiyana civakl ya vi gele serbilind 
G merxas baştir binase G di demeki kurt 
de bibe xwediye gelek hogir G dosten 
Kurd. 

Di 1932'yan de, ew dibe seroke dera 
Mar YaqGb, runiştgeha bedew a keşeyen 
Dominlkl ku li sere çiyayen Kurdistane, 
di wareki ase G wahşi de hatiye avakirin . 
Di 1936 de, e w Ic ar d içe Kurdistana 
Suriye. li mala nG ya Damlnikiyan a Qa
ıııi ~ ll G Derlie~ivc bicih dibe. Le hewa 
Cizlre li tendur~stiya (siheta) nazik ya 
keşe (Bois) naye. Me(;bGr dirnlne ji Kur
distanS G ji dosten xwe yen 'Kurd veqete 
G diçe, peşiye li Trab!Gse, dG re li BeyGte 
clwar dibe. Li we öere rast! Mir Celadet 
Bedirxan G biraye wi Kamuran xeb
takaren bewestan en vejlna· çanda Kurdl, 
dibe. Thomas Bois allkariye dide xebaten 
ronakbiren Kurd G Fransiz en heja ku 
kovaren Hawar (1932-1935; 1941-
1943), Ronahi (1942-1944) G Roja Nii 
( 1943-1946) derdixistin G bi zirnane 
Kurdi legerinen zirnannasi, civaknasi, 
diroki G edebi belav dikirin. Dostaniyen 
ku di wan salan de dest pe kir ewe tu car 
qels nebin. Thomas Bois tevl Mir Ka
muran Bedirxan li ser wergerandina me
teloken Hezretl Silernan ( 194 7 -1949), 
İnclla Yuhaıi.nes (1951) G ya LGqa (1953) 
ji bo civata kiteba plroz, dibexebite. 

Legerina yekemin ya wi di Roja NG 
(BeyrGt, no. 53, 13 Tebax 1945'an de der-.. 
(biri diğerinin dönük biçimidir) "asman" ye
rine yanlışlıkla böyle yazılmış ya da yanlış 
kopya edilmiş olsa gerek. 

(6) Meshefi Reş'in Kürtçe metninde 
"erş[f] le ser 'erş xeliq kird" ( arş üzerine 
arşı yarattı) denmekte ise de Arapça çe
virisinde "ferş üzerine arşı yarattı" den
mektedir. 

ar~ : 1) çatı, dam, tavan 2) gök 3) göğün 
dokuzuncu katı. . 

fer~: yeryüzü 
(7) Kürtçe metindeki "/h sr adm" harf

lerini "le sirrt Adem" (Adem'in sırrından) 

biçiminde okuyarak .çeviriyi ona göre yaptık. 
Meshefi Reş'in Arapça çevirisinde de bu 
bölüm "min sırri Adem" (Adenı'in sırrından) 
biçimindedir., Ancak Melımed Şerefeddin, 

buradaki "sr" sözcüğünün Arapça'da 
"göbek" anlamına gelen "surre" ola
bileceğini belirtir ki o taktirde aynı bölümü 
"Adenı'in göbeğinden" b_içinıinde çevirmek 
gerekir. 

8) Kürtçe metinde "ye'ydylı" [Ye'fdiye] 
biçiminde yazılan bu sözcük, Meshefi Reş'in 
Arapça çevirisinde "Yezidiyye" bi
çimindedir. 

(9) Kewe-Re~, Kürtçede Kara Dağ p~-

dikeve G li ser hozane mezin Cegerxwln 
e. Olsa di we kovare de, benden wl Le 

Djebel Sindjar au debut du XIX e siecle 
(Celıel Sincar di destpeka sed~ala XTX'an 
de, no. 56, 1 O Tion 1945) G La Citodelle 
des Khurs (Kela Xuran, no. 60, 
15.10.1945) belav dibin. 

L'Ame des Kurdesa la lumiere de leur 
folklore (Giyana Kurdan li ber roniya 
folklara wan); peşiye di hejmaren 5, 6 
yen Kovara Cahiers de L' est (Beyrut, 
1945) de derketin, dGre, ew di 1946 de, 
wekl kitebok çap bii. Olsa we sale di ko
vara Cahiers de L'est de legerina Awi Les 
Yezidis et leur culte des morts, (Ezidi G 
rniriheblni) belav dibe. 

Di 1947 de, ew bi leqebe Lucien 
Ramboot kitebeke bingehl li ser pirsa 
Kurdi Les Kurdes et le Droit (Kurd G 
HiqGq; Paris, edftions du Cerf) derdixe G 
ve pirse li ber ramana tevana ya EwrGpayi 
radixe. 

Di Tebaxa 1950'yan de, Thomas Bois 
cardin tayini Misyona Miisile dibe, icar 
weki serok. Le tendurustiya wi di ber xwe 

lanıma gelir . 
( 10) Buraya ekiediğimiz Adenı sözcüğü 

Kürtçe metinde yoksa .da Meshefi Reş'in 
Arapça çevirisinde vardır. 

(ll) Buradaki "Tanrı" sözcüğünü Kürt
çedeki "Xuda" karşılığında kullandım. 
Ancak Kürtçe metinde "xda" [Xuda] yerine 
"çda" yazılıdır. Yezidi-Kürt alfabesinde "X" 
ve "Ç" harfleri birbirine benzediklerinden 
"xda" yerine yanlışlıkla böyle yazılmış ya 
da yanlış kopya edilmiş olsa gerek. 

( 12) Meshefi Reş'in diğer 'cümlelerinde 
bu ad hep "Melek Tawus" biçiminde geçtiği 
halde burada "Tawus Melek" biçiminde geç
mektedir. 

(13) Buradaki "çıkarıp" sözcüğünü Kürt
çedeki "kirdiye dere w" karşılığında kul
landım. Ancak bu bölüm Kürtçe metinde 
"krrylı dry w" biçiminde yazılmıştır. Burada 
"krryh"nin "krdyh" [kirdiye] yerine yanlış 
yazıldığı veya yanlış kopya edildiği an
laşılıyor. 

( 14) Burada "delik" sözcüğünü Kürt
çedeki "kun" karşılığında kullandım. Kürt
çede "kun" sözcüğü hem delik hem de anus 
(makat, göt) anlamına gelir. 

(15) Buradaki "gönderdi" sözcüğünü 
Kürtçedeki "nard" karşılığında kullandım. 

,Arıcak Küı:tçe metinde "nard;' yerinf "nar" 

nade G ew mecbGr 
dimine vegere BeyrGte. 
Ew xwe dide legerinen 
xwe yen zanisti G dibe 
yekji giringtirin Kurdi
zanen heyama xwe. 

Di kovara Al-
Machriq a BeyrGte de 
xebaten wl yen han 
neşir dibin : Coup 
d'oeil sur la litterature 
kurde (Nerinek li ede
biyata Kurdi, no. 
XLIX, 1955, rGpel 
.201-239); Les Kurdes: 
lıistoire, sociologie, lit
terature, folklore 
(Kurd: dirok, civatnasi, 
edebiyat, folklor, no. 
LIII, 1959, rGpel 266-
299); Les Yezidis, es
saie historique et so
cioloique sur leur ori
gine religieuse CEzidi, 
ceribandineke diroki G 
civaknasini li ser rehen 
wan en dini, no. LV, 
1961, rGpel 109-128, 
1 90-242); La vie so
ciale des kurdes (Ii
yana civakl ya Kurdan, 
no. LVI, 1962, rGpel 
599-661); Bulletin 
ra'isonne de plıilologie 
Kurde (Bultena pedivl 
ya filolojiya Kurdl, no. 

LVIII, 1946, rGpel 527-570); Comment 
ecrire le kurde? (Çawa Kurdl binivlsin?, 
no. LIX, 1965, rGpel 369-378+10 wene); 
Mmwsteres Chretiens et Tempies Ye-:idis 
dans le Kurdistan Jrakien (Monastiren 
Mesihi G rnabeden Ezidi li Kurdistana 
Iraqe, no. LXI, 1967, rGpel67-101. 

Di eyni wexte de li Qudse, di kovara 
Proche Orient Chretien (No. Xl, 1961) 

p_e legerineka wi ya giring: La religion 
des Kurdes (Dlne Kurdan) derdikeve. 
Heya dawiya jiyana xwe, ew bi pergal di 
kovara Bibliotheca Orientalis (Leiden, 
Hollanda) de qala hemG kiteb G legerinen 
li ser Kurdan hatine nivisin dike, wan 
dijimere G dide nasin: Remarques sur la 
nomenciature grammaricale kurde (Ditin 
li ser navnlşeyiya rezimana kurdl, XVII, 
1960, no. 314, rGpel 152-160); Etudes 
recentes de philologie kurde (Legerinen 
teze en filolojiya Kurdl, XIX, 1962, no. ll 
2, rGpel 11-171; De la langue a l'ame du 
peuple kurde (Ji ziman ta giyana gele 
kurd, XX, 1963; no. l/2, rGpel 6-9); La 
Republique de Mahabad (Komara Ma-

yazılıdır. Sözcüğün sonundaki "d" harfinin 
eksik yazıldığı anlaşılıyor. 

( 16) Burada kastedilen şudur: Marulun 
Kür~çe karşılığı olan "xas" Xasiye adındaki 
kadın peygamberin adına benzediğinden 
yenmesi haram kabul ellilmiştir. Marula 
Kürtçede "xas" (xass) dendiği· gibi "kaha" da 
denir ·(Arapça'da marula ''xess" denir). 

( 17) börülce: göbeği koyu benekli bir 
çeşit ufak fasulye. 

( 18) Burada kastedilen şudur: Ap
teshanede tuvafet ihtiyacını giderdikten 
sonra, temiztenrnek için suyla avret yerlerini 
yıkamak haramdır. 

( 19) Buradaki "haramdır" sözcüğünü 

Kürtçedeki "he ram e" karşılığında kul
landım. Ancak Kürtçe metinde "hramh" 
[heranı e] yerine "cramlı" yazılıdır. rezidi
Kürt alfabesinde "C" ve "H" harfleri bir
birine benzediklerinden "H" yerine yan
Lışlıkla "C" harfinin yazıldığı anlaşılıyor. 

(20) Kürtçe metinde bu sözcük "yhwr" bi
çiminde yazılmışsa da Yezidi Kürt al
fabesinde "D" ve "R" harfleri birbirine ben
zediklerinden, "yhwd" [Yehad] yerine 
yanlışlıkla böyle yazıldığı anlaşılıyor. Mes
hefi Reş'in Kürtçe çevirisinde aynı sözcük 
"el-Yelıud" biçimindedir. 

(21) Burada "Axşwerş" [Exşwerş] bi-
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habade, XXI, 1964 ho, 5/6 rGpel 298-299 
hwd. · · 

Tevi dosten xwe Pierre Rondot G 
Roger Lescot ew ji 1963'yan ta 1970'y1 
di kovara L'Afriqun~t L' Asie (Paris) de 
li ser Chronique de Sociologie Kurde 
(BGyernameya ciVıiknasiya Kurdi), 
dinivis-e G wisa jl hevkariya F. M. Pareja 
dike ji bo xebata wl yı,ı giring Jslamologie, 
BeyrGt, 1957-1963, ~148 r. Mahabad,_une 
ephemere republique kurde independante 
(Mahabad, komareke. kurdl ya serbixwe 
ya jinkurt) ku di koyara Orient, Parise 
1946, jimare, 29 rup~l 173-201 de der
ketiye, belgeyeke bingehin, ji bo hemG 
kesen ku xwe bi ser diroka Kurdan de 
xwar dikin. 

Thomas Bois, dL 1965'an de senteza 
legerinen xwe yen bere çedike G dixe 
kitebeke: Connaissance des Kurdes 
(Nasina Kurdan, BeyrGt, 1965, 160 r.). 
Ev kiteb salek bi şGn de bi zimane Ingilizi 
di bin nave The Kurds de derdikeve. Di ve 
xebate de, zanaye mezin li ser gelek 
aliyen pirsa Kurdi radiweste: beri he
miyan pirsa Kurdistane, welate Kurdan e 
di nav Tirkiye, İran, Iraq G Suriye de per
çekiri; dGre pirsa rehen gele Kurd; dawiye 
pjrsiyaren civaka Kurdi ku Thomas Bois 
ji nezlk ve dinasi ji ber ku çil salen jiyana 
xwe li Rohilata Navin, heşt salen wl li 
Kurdistane bi x~e buhurandiye. Tu 
Kurdizane Fransi yen din qasl wl di nav 
Kurdan de nejiyane. 

Di 1965'an de, ew te d_igihe ku wezüa 
wi ya li Rohelat qediyaye G ku xebateke 
din li heviya wl ye li EwrGpaye. Ew bi 
xemgini biryara çGyina ji Rahelata çendin 
hezkir1 dide. Te ··,Parise u li wir li 
Enstituya Neteweyi ya Zirnan fi Me
deniyeten Rohelati de ders dide. Dersen 
wi bale dikeşin, ten: hizkirin. 

Tevi nexweşiya xwe Thomas Bois 
xebaten xwe yen zanisti didomine. Ew di 
1974 de di l'encyclopedie Universalis 
(mezintirln anslklopediya bi zirnane Fran
siz)) benden li ser Kurd G Kurdistan 
dinivisine (Paris, 1974, rGpel 718-722). 
Weşankaren l'~ncyclopedie de L'Islam 
(Anslklopediya Islarne) je dixwazin ku ew 
benda navdar a Vladimir Minorsky, have 
Kurdnasiya nGjen, li ser Kurd G Kur
distan, ku di 1926 de çap bGye, ternam G 
teze bike. Benda nu ya Thomas Bois, sen
tezeke diroki ii civaknasi ya giring e G 
ancax pişti mirina wl di çapa nfi ya l'ency
clopedie de L'Islam de derkeve (cilt V, 
Paris, 1981, rGpel441-489). 

Piştl jiyaneke tijl kar G xebat, ev 
mirove bawermend G nefspiçGk di şeva 4-
5 ilon 1975, di nexweşxaneyeke Parise de 
ji rawestana dil koça dawin dike. Misala 
xebata bi sehat (i evlna gele Kurd, Tho
mas Bois esereki dewlemend bi k~r hat! 
hişt. 

*Ev niv'is ji kovara Hev'i, no.4, 1985, 
r. 11-13 hatiye girtin 

çiminde yazdığım sözcük, Meshefi Reş'in 
Kürtçe metninde "axşwrş" biçiminde ya
zılmıştır. Aynı sözcüğü "Exeşwiroş" bi
çiminde yazan Bittner'in yayınladığı Mes
hefi Reş'in Arapçasında ise sözkonusu 
sözcük "Ehşwprş" [Ehşuperş] biçimindedir. 

(22) Bittner'in yayınladığı Arap harf
leriyle yazılan Kürtçe metinde bu sözcük 
"Exrnqalws" [Eğrnqalws] harfleriyle, Mes
hefi Reş'in Arapça çevirisinde ise "Exr
yqalws" [Eğryqalws] harfleriyle yazılmıştır. 

Yezidi-Kürt alfabesiyle yazılan Kürtçe 
metinde: "Axrnqalws" [Ağrnqalws]. 

(23) Buradaki "ilah'' sözcüg'ünü Kürt
çedeki "xuday" karşılığında kullandım. 
Ancak Kürtçe metinde "xday" [xuday] yerine 
"xray" yazılıdır. Yezidi-Kürt alfabesinde 
"D" ve "R" harfleri birbirine ben
zediklerinden "D" yerine yanlışlıkla "R" 
harfinin yazıldığı anlaşılıyor. 

(24) Kürtçe metinde de geçen ve Arapça 
olan ''felek" sözcüğü şu anlamlara gelir: 1) 
gökyüzü 2) her gezegene mahsus bir gök ta
bakası 3) dünya. 

(25) Buradaki "atmosfer" sözcüğünü 
Kürtçe metindeki "ferax" (ferağ) kar
şılığında kullandım. Arapça olan bu sözcük 
"atmosfer", "uzay", ''feza 'J, "boşluk" an-
Lamlarına gelir. · 
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• Mirza Bextiyar 

Nlve da wl ye meha Tebaxe ji bo tev
gera netewl ya Kurdl gelek germ derbas 
bu. Di qada navnetewl de pirsa Kurd, 
zorçlariya li ser gele Kurd bi hfirgill hate 
rawestanqin. Civlnen şewre ye seqoll 
ku di navbera wezareten derve yen dew
leten dagirker ji her 6 mehan ·careke 
dibin, ya şeşan li Şame çebfi. Dewleta 
Tirk li dijl biryara hilbijartineke nuh li 
Kurdistana Başfir çebibe derket, got ev 
biryar, yekltiya erde Iraqe dike xetere. 
Serokwezira Tirkiye Tansu Çiller tevl 
clgire xwe Murat Karayalçin fi Seroke 
Serperiştiya Gişti ya Leşkeri Dogan 
Gureş li gelek bajaren Kurdistane ge
riyan. Şere dewleta Tirk him li Kur
distanaBakur fi him jl li wl all hudfid; li 
Kurdistana BaşGr berdewam e. Di 
meheke de balafiren dewlete ıo caran 
Kurdistana Başfir bombe kir. 

Tirkiye hewl dide 
Iraqe rake piya 

Dewleta Tirk şere tevayl li hember 
gele Kurd heroj gurtir dike, eniyek nuh 
vedike; bi sere xwe an bi hin dewleten 
hevarmanc re bi hevbeşi plan fi pro
jeyen pirall çedike fi yen kevn ji niltir 
dike, jindar dihele. Arınanca wan j1 net 
fi ber bi çav e; ji qade hilanina Kur
distana Federe fi fetisandİna tevgera 
Kurdistana Bakur. 

Ji destpeka kriza Delave ve ye Tir
kiye dixwaze rojek beriya rojeke Iraqe 
bi dinyaye re li hev bine G bi vi hawayi 
de~thil::ıtdariva Kurda li Korelistana 
Ba~Cır hilweŞ!nc. Ji ber helwesta dew
lelen ınezin ye dinyaye xwesteka xwe 
nikare bixe jiyane, vandemenda wl hedi 
hedl di bin maska "em ji ambargoya li 
ser lraqe pir zerare dibfnin" li diji am
bargoya ku li ser Iraqe ye, dixwaze mu-

. xalefeteke pekbene. Ji bo ve arınance 
Demirel çfi Urdun fi Misre. Di we deme 
de seroke Ode fi Borsayen Tirkiye 
Yalim Erez tevi heyeteke ji 77 kesan 
pekhati çfi Iraqe. 

Civineke Seqoli 
Li ser rewşa Iraqe fi Kurdistana Fe

dere ew civlnen se qoll yen wezlren 
derve ku bi lnislyatlfa Tirkiye 
destpekiribfi demeke doru clikin. Civina 
şeşem li Şame bi beşdariya Wezlre 
perve ye Tirkiye Mumtaz Soysal, ye 
Irane Ali Ekber Welayeti fi ye Suriye 
Faruk EI-Şara di 2ı 'e Tebaxe de çebfi. 
Wek elihat payin· di beyana resmi ya 
civlne de dan diyarkirin ku "Em li 

------ - ----- - ~ - ~-
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i de rojen genn 
Bakııre lraqe danıezirandina dewleta 
Kurdl qebtıl nakin. Dema li Bakure 
lraqe dewletek Kurdi be damezirandin 
em e li dijl w e hevka ri ye b iki n" o 

Çi bigre pişti her civina weziren 
derve ye seqoll beyanek weha derte. 
Jixwe arınanca van civinen peradik ji 
bes ew e ku, pewist e Kurd di ve cog
rafyaye de nebe xwedl dewlet. Ne ji ba
lansa (mezena) dinyaye fi hehyesten 
dewleten mezin buna, we Tirkiye, Iran fi 
Suriye bey! ku civlnan bikin fi beyanen 
bi vi rengi derxin, serarast bi ord! fi 
wehşeta xwe we Kurdistana Federe bi
şewitandana. Le ji ber helwesta elew
leten mezin bes bi beyan fi listiken xwe 
yen veşarti qima xwe tinin. Di ve civlne 
de ji, be şi k li ser dek fi planen nuh yen 

Dema Turgut Ozal de polftfka 
dewlete li ser Iraqe u li ser pirsa 
Kurdistana Başur tiştek din bu. 
Ozal çend cara bi herpirsen tev-

gera netewf ya Kurdistana Baş ur 
re runişt. Dihat payfn ev polftfka, 

we xwe di pirsa Kurdistana 
Bakur de jf nfşan b ide, bi hin

dikayf bi hin re formen biçuk be jf 
we hin mafen kulturf u netewf 

nas bikin. Le piştf Ozal kesen ku 
dewlete fdare dikin hedf hedf dest 
ji ve polftfkaye berdan. TekiZiya 
dewleta Tirkiye bi tevgera netewf 

ya Kurdistana Başur re çiqas 
d içe zeif dibe. Dewlet polftfka xwe 

ya Kurdistaııa Baş ür li gor ya 
Kurdistana Bakur gulıerand. 

provakatori rawestiyane. Herweha li ser 
direjkirina dema "Heza ÇakGç" ı1 hil
bijartinen ku Kurdistana Federe dixwaze 
di sala 1995'an de çebike; helwesteke 
hevbeş girtine. 

Jixwe Tirkiye, pişti civlna Celal Ta
labani fi Mesud Barzani ku di 23'e 
Tirmehe de li Parise kirin ı1 biryara 
çekirina hilbijartinen tevayl di sala 
1995'an de dan, nerazibfina xwe da di
yarkirin. Berpirsen Tirkiye ji Kurdistana 
Federe re nameyeke- "balkeşi" şandin fi 
vekiri got di sala ı 995'an de çekirina 
hilbijartineke tevayi we ji all wan de 
wek gaveke ji Iraqe veqetandin be mu
talekirin. 

Politika Tirkiye ya di pirsa 
Kurdi de tu guhertin tune 

Di politika dewleta Tirk ya li hember 

pirsa Kureli de tu guhertin tune. Ne 
"paketa Demokrasiye'', ne gotina Çiller 
ya ku li ser riya .Parise gotibfi; "zimane 
.xwendegehen dewlete, televizyona dew
lete, dezgehen dewlete Tirki ye. U li 
derveyi we dive azadi u serbestiya 
zimanen din jf hebe", di pratika tu gu
hertin çenekirin fi di ware resmi de ji tu 
deng veneda. 

Şewitandina · gund fi bajaran, 
işkence, kuştin bi awayeki her! eli
rinciane doru dike. Çiller siyaseta Kurdi 
di destpeke de bi tamami ji eskera re 
heştibı1. Çlller-Gfireş li her deri vekir1 
digotin erne pirsa terore (mebest hezen 
çekdar yen Kurd e)ji koke ve hel bikin. 
Wek wext ji destpeka payiza 1994'an 
nlşan didan. Seroke Serpereştiya Gişti 
ya Leşkeri Orgeneral Dogan Gureş li 
ser ve yeke weha dibeje: "Li ser hererne 
me mitaleke stratejik kir. Li ba me se 
mijaren giring hene: armanc, mekan ıl 

wext. Heger di navbera van her siya de 
ahengek tunebe, tevgeren te kirin encam 
nadin. Me hemu heza .xwe li ciyekf ci
vand tı bi inisiyatifa ku me jf hukıımete 
wergirt, şereki tevayl dest pekir. Di nav
bera me a herpirsan de ahengek heba". 
Le ev usluba Dogan Gureş her çiqas 
diplomatike ji gelek tiştan dide dest. 
Dogan Gureş stratejiya eskeri ya ku !ro 
li Kurdistanete meşandin vekiri 'gotiye: 
"Bihelin, desten me negrin, e-m di ser 
vanere de wek tanqe derhas bin. Em di
zanin, li gel ş il w e hişk ji bişewite, beyl 
ve tu re tııne. Em li gor şere gerila ne
hatine perwerdekirin. Em ji şere nlzamf 
jem dikin. Em Ye pe,~iwt .nve paqtj dikin 
ci di çin. Li hemher reaksiyon en ku ji Ro
java ten singa xwe bidin bere a 
inlslyatfje bidin me, mezekin ka em 
çawa encam distinin" . Çlller ji hernil 
inlsiyatlfe ji wan re hişt fi got "Htın 

çawa dixwazin, lexin. Henzıt politikaya 
tatblq bikin ". Piştl ve biryare hejmara 
eskeran qatek zede· kirin. HemG çav
kaniyen dewlete kirin herekete fi deve 
kise pera vekirin. Kuştin, talan, şe~ 
witandina gundan bi awayeki be perwa 
zedekirin. Polltika Tirkiye ya pirsa 
Kurdi ku iro te meşandin ev e. 

"Sefer"a Çiller ya Kurdistane 
Bi mexseda bidin nişandan ku va em 

bi serketine ı1 gihlştine armancen xwe, 
serokwezlr Tansu Çiller, cigire we 
Murat Karayalçin, seroke Serpereştiya 
Gişti ya Leşkerl Dogan Gfireş, ı 2 
wezir, herpirsen dewlete yen sivll fi 
esker] heyetek mezin çfi Kurdistane li 
dor 10 welayet ı1 qezayen K;urdistane 

geri ya. Le arınanca sereke ya ve gere ew 
bı1 ku ew ji wek şexs bi ve gera xwe 
piştgiri bi din şe re tevayl ye li diji gele · 
Kurd . Ev ger, beyanen Çlller ı1 Gureş, 
bı1 sedemen ji nuh ve mitalekirina si
yaseta dewlete ya şiddete . 

Tansu Çiller di ve gera xwe de li tu 
ciy1 qala mafen netewl yan kultur! piçek 
be ji nekir. Hi n mehek bere li . ser ri ya 
Parise qala televizyon fi xwendegehen 
Kurdl kiribfi. Di gere de rojnamevanan 
ev gotina . w e bi b ira w e anibfin fi 
gotibGn "W dftina .xwe, lro jf tu de du
bare bikf". Serokwezire gotiye 
"Na ... na ... Ev ne bayereke ku ji bo ve 
pevajoye hatiye fikirandin. Min veya ji 
bo li serexebat bekirin, got. Mesaja min 
ya Ira yek e. Ew jf; rojhilat ya we 
peşkeve; ya we peşkeve ". 

Çiller di miting fi gere de li şuna 
qala mafen netewl fi demokratik ye gel 
bike di şfine de demagojl fi sozen ku bi 
deh caran bere hatiye dayin nuh dikir; di 
ware iktisadi de peşdabirina hereme. 
Pişti Çiller digot; "Hun ve diya .xwe, 
xwişka xwe qebGidikin", "Min ji we re 
5.6 trilyon pere veqetandiye". Li her ba
jarekl beyi ku bifikire mantiki ye an ne 
mantikl ye, sozek da. Li Batmane got; 
"eze bixebitim ku Batmanspore derinim 

- liga yekem!" Li Dersime got; min tene 
ji bo we 3.7 trilyon pere veqetandiye, 
herweha soze universlteye jl da, li Killse 
soze-welayetbfiyine da fi hwd. Di yar e 
Çlller we yek sozeki ku da we bine cih 
ew jl vekiı:ina deriye Xabfire ye. Ew ji 
ne ji bo berjewendiye xelke hereme, ji 
bo aboriya Tirkiye fi ji bo xurtkirina 
Iraqe ye. 

Pişt1 hewyas gotin, soz Cı beyanan 
hukumeta Çiller eliyar bfi ku bey! bi 
şidete ji hole rakirina pirsa Kurdi di 
programa wan de ji bo çareserkirina 
pirse tu tişt tune. Dema Turgut Ozal de 
politika dewlete li ser Iraqe fi li ser pirsa 
Kurdistana Başfir tiştek din bu. Ozal 
çend cara bi herpirsen tevgera netewi ya 
Kurdistana' Baş ur re rfinişt. Dihat payin 
ev politika, we xwe di pirsa Kurdistana 
Bakur de j1 nişan bida, bi hindikayl bi 
hin reformen biçilk be ji we hin mafen 
kultur! fi netewl nas bikira. Le pişti 
Ozal keseri ku dewlete idare elikin hedl 
hecti dest ji ve polltlkaye berdan. Nuha 
politikaya dewlete di derheqa Kur
distana Başfir de fi bi giredayi we li ser 
Iraqe guheriye. Tekiliya dewleta Tirkiye 
bi tevgera netewi ya Kurdistana BaşGr 
re çiqas diçe zeif dibe. Dewlet politika 
xwe ya Kurdistana Başfir li gor ya Kur
distana Bakur guherand. 
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Artık yönetim fiili olarak Filistiniiierde 

28 Ağustos 94'te İsrail ile Filistinli heyetler ara-. 
sında barış sürecinin en önemli antlaşmalarından bi
rini hayata geçirecek olan bir antlaşmaya imza atıldı. 
Artık Doğu Kudüs hariç Filistin topraklarında yö
netim fiili olarak Filistiniiiere geçti. Ekonomi, sosyal 
servisler, eğitim· ve sağlık sorunları da Filistinliler ta
rafıl)_dan yürütüll!leye başla_ı:ıacak. 

Ote yandan ısrail ile Urdün heyetleri de oluş
turdukları çalışma komisyonlarıyla 1 ay önce im
zalanan barış antiaşmasından sonra ilk kez biraraya 
geldiler. Komisyonlar turizm, ticaret, güvenlik, su so
runu konularında iki gün boyunca kararlar almayı 
hedefliyorlar. 

ANC'nin iktidarda 100 giinü 

ANC'nin iktidara gelişinden bu yana üç ay geçti. 
Mandela ilk 100 günün değerlendirmesinde "Bu
günden yarına, 24 saatte sorunlar çözümlenemez" 
ana temasına dayanan bir konuşma yaptı. Güney Af
rika'da işçi sınıfının temel gücünü oluşturan siyahlar 
ve renkliler ücret arttırımı için greviere başladılar. 3 
aydan bu yana ev sorununun çözümü doğrultusunda 
adım atılamadı. İşsizlik ve toprak reformu ko
nusunda da herhangi bir adım atılmadığı belirtiliyor. 
Ancak milletvekilleri ve bakanların maaşlarının 
yüzde 50 civarında arttınlmasının yarattığı tar
tışmalar sürüyor. Bir A'NC milletvekili maaşların in
dirilmesini önerdi. Kitlelerin ırkçı Güney Afrika yö
netimini deviren coşkusunun yavaş yavaş günlük 
yaşamın sorunlarına çarprnaya başladığı gelen ha
berler arasında. 

SDLP-Sinn Fein görüşmesi 

Sosyal Demokrat Liberal Parti (SDLP) lideri 
John Hume ilc Sinn Fein lideri Gerrv Adamsortak 
açıklamalanııda barışa giden yolda temel faktörün 
tartışılabileceği sürecin devam etmesini istediler. 

Ortak açıklamada önemli ileriemelerin sağlandığı 
Kuzey İrlanda sorununda uzlaşmazlığın so
nuçlanmaya yakın olduğu vurgulandı. İki liderin gö
rüşmelerinin diğer önemli yanı, İRA'nın ateşkes ilan 
edebileceği söylentilerinin yaygın olduğu bir dö
nemde yapılması. 

İngiltere hükümeti "Eğer Sinn Fein masaya otur
mak istiyorsa, şiddet bitmelidir" türündeki bilinen 
düşüncesini tekrarladı. Öte yandan İrlanda hükümeti 
başkanı Albert Reynolds SDLP-Sinn Fein gö
rüşmesinin olumlu olduğunu belirtti. "Şimdi her za
mankinden daha fazla Kuzey İrlanda'nın as
kersizleştirilmesi gibi tarihsel bir döneme yakınız" 
dedi. 

Kamhoçya'da tutuklu turist krizi 
Kızıl Kınerler tarafından alıkonulan turistlerin 

serbest bırakılınaları için verdikleri süre 30 Ağus
tos'ta doluyor. Kızıl Kınerierin en temel talebi, Batı 
ülkelerinin . Kamboçya hükümetine silah yardımını 
kesmeleri. Ingiliz, Fransız ve Avusturalyalı 3 turistin 
salıverilmesi için, bu ülkelerin, verilen süre içerisinde 
televizyonlardan Kamboçya'ya silah ver
meyeçeklerini açıklamaları isteniyor. 

Bu devletlerle Kızıl Kınerler arasında ara
buluculuk yapmaya çalışanlar turistlerin hayatta ol
duklarını açıkladılar. Eğer Kamboçya hükümetinin 
bu dönemde Kızıl Kmer mevzilerine saldırıları du
rursa turistlerin salıverilme şansının oldukça yüksek 
olduğunu açıklıyorlar. Öte yandan Kızıl Kınerler 
yaptıklan açıklamada, hükümet kuvvetlerinin ope
rasyonlarının sürmesi durumunda ellerindeki re
hinelerin bırakılmasının güçleşeceğini açıkladılar. 

Nijerya'da grev hayatı felce uğrattı 

Nijerya'da 8 haftadır süregelen petrol işçileri 
grevi hayatı felce uğratınaya devam ediyor. Ni
jerya'daki askeri yönetim grevierin biran önce dur
durulması ve işbaşı yapılmasını aksi takdirde daha 
fazla sertleşeceğini duyurdu. 

Bilindiği gibi Nijerya'da yapılan devlet baş
kanlığı seçimlerini kazanan Mesud Abiola'nın bir 
darbeyle devrilerek hapsedilmesi sonucu ülkede grev
ler patlak vermişti . Petrol Nijerya'nın en önemli ih
racat maddesini oluşturuyor. Petrol işçilerinin greve 
gitmesi Nijerya'daki ekonomik hayatı da felç etmeye 
başladı. 
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e Seyda Alpşen 

Ocak ı994'te Zapata Ulusal 
Kurtulu§ Ordusu (EZLN)'nin Chi- · 
apas bölgesinde ba§lattığı ayak
lanmadan bu yana sekiz ay geçti. 

ı Ocak 1994 tarihi, aynı za
manda ABD, Kanada ve Meksika 
arasında imzalanan Kuzey Ame- . 
rika Serbest Ticaret . Antla§ması 
(NAFfA)'nın fiili olarak uy
gulanmaya ba§landığı tarihtir. 
EZLN, ayaklanmayı özel olar,ftk 
bu tarihe denk dü§ürmü§tü. Çünkü 
bu anla§manın Meksika halk
larının yoksulla§ma sürecini daha 
da hızlandıracağını dü
§Ünüyorlardı. 

NAFfA ı.ı:edir? NAFrA'ya ge
linen süreç: Ozelikle '80 li yılların 
ba§larında yeni liberaller denen 
ekonomisılerin pazarcı ekonomik 
politikaları propaganda ettikleri 
yıllar oldu. Pazar, "özgürlük" de
mekti. Hisse senedi e§ittir "bi
reysel özgürlük"tü. Söylem; dev
letçi, müdahaleci, karma ekonomi 
politikalarının iflas ettiğini, bu tür 
ekonomik politikalarla verimin, 
üretimin dü§ük olduğunu, zarar 
eden devlet ya da özel i§
letlemelere yapılan sub
vansiyonların diğer insanların bi
reysel haklannın gaspı olduğunu 
i§liyordu. Aynı süreçte pazarct 
ekonomik politikalara yönelen 
devletlerde sosyal hakların, üc
retlerin gerilediği, i§sizlik oranının 
arttığı, yoksulla§manın gittikçe de
rinle~tiği görmezden geliniyordu. 

'SSCB ve sosyalist ülkeler çö
zülürken bir taraftan AT, diğer ta
raftan ABD ve bir diğeri Japonya 
öteden beri devam eden pazar sa
va§ını tüm §iddetiyle sür
dürüyorlardı. Japonya özellikle 
Pasifik ve Güney Asya'da, Al
manya Doğu Avrupa'da, ABD ise 
Latin Amerika ve Ortadoğu'da yo
ğunla§mı§ durumdaydı. 

İ§te bu ko§ullarda önce ı987'de 
ABD ile Kanada arasında ba§
layan, sonra ı989'da Meksika'yı 
da içine alan geli§meler süreci, ı 
Ocak ı994'te somut adıma dö
nü§tü. 

iktidan elinde tutan Geleneksel Devrimci 
Parti'nin, seçimler sırasında dile getirdiği reform, 

yeniden yapılanma, yaşam koşullarının çağ
daşlaştınlması vb. taahhütlerine bağlılık ile 

N AFTA 'nın yaratacağı ekonomik sonuçlar Mek
sika 'daki toplumsal muhalefetin ve özelde 

EZLN'nin etkinlik düzeyini ve gücünü etkileyeceğe 
benziyor. Ancak Zapatist ayaklanmanın dengeleri 
sarsmayı başaran müdahalesi, Meksika köylüleri 
başta olmak üzere toplumsal muhalefet ve ulus-

lararası devrim dinamikleri için nostaljik bir umut 
değil geleceğe güvenle bakılmasını sağlayan yeni ve 

güçlü bir soluktur. 

Antla§ma, serbest para do
la§ımını, açık pazarı içeriyor. 
Ancak i§gücünün serbest do
la§ırnına engel koyuyor. ABD açı
sından Meksika'ya ucuz i§gücü de
posu olarak bakildığı açık. 
ABD'nin tarımsal fazlası için de 
Meksika pazar olarak kul
lanılacak. Tam bu noktada Mek
sikalı muhalif güçler ve EZLN, 
NAFf A'nın Meksika'da i§sizliği 
arttıracağını, özellikle köylünün 
aleyhine olacağını, yok
sulla~tırmanın ABD eliyle daha da 
derinle§eceğini dü§ünüyorlardı. 

EZLN'nin seçimler öncesi dü
zenlediği Ulusal Demokratik K9.n
ferans'ta 6 bin delege toplandı. Ul
kenin her yanından köylü, i§çi, 
yerli halklar, sendikalar, ko
operatifler, siyasal hareket ve par
tiler, öğrenci dernekleri, insan 
hakları örgütlerinden delegeler 
Ulusal Demokratik Konferans'a 
katıldılar. Ulusal Demokratik 
Konferans, herhangi bir adayı des
teklememe kararı almı§tı. Ancak 
iktidarda bulunan Geleneksel Dev
rimci Parti adayının kazanması du
rumunda mücadelenin daha ya
ratıcı üsluplarla sürdürülmesi 
kararı alındı. Seçimleri, Ge
leneksel Devrimci Parti'nin adayı 
hileli seçim, §antaj ve baskı söy
lentileri arasında kazandı. 

ı Ocak 1 994'te 2000 gerilla ile 
geni§ bir bölgesel ayaklanma ba§-

!atılan EZLN'nin, §imdi ı2 bin ge
rillası var. EZLN, kendisi ile bir
lAkte çalı§an Yeraltı Yerli Halkın 
Orgütlenmesi diye adlandırılan ve 
tamamen bölgedeki halka ve hal
kın olu§turduğu 400 ayrı korniteye 
dayanan yaygın bir örgütlenmeye 
sahip. 

EZLN'nin talepleri; toprak, 
okul, su, sağlık ocakları, ücret art
tırırnı, e§itlik, adalet ve anayasal 
düzenlemelerelen olu§uyor. Böl
gesel bir hareket olduğu için ik
tidara aday değil. Meksika'da da
ğınık durumdaki topTumsaT 
muhalefeti toparlamı§ olmakla bir
likte iktidara aday olacak hareketi 
henüz yaratamadı. 

iktidarı elinde tutan Geleneksel 
Devrimci Parti'nin, seçimler sı
rasında dile getirdiği reform, ye
niden yapılanma, ya§am ko
§Ullarının çağda§la§tırılması vb. 
taahhütlerine bağlılık ile 
NAFf A'nın yaratacağı ekonomik 
sonuçlar Meksika'daki toplumsal 
muhalefetin ve özelde EZLN'nin 
etkinlik düzeyini ve gücünü et
kileyeceğe benziyor. Ancak Za
patist ayaklanmanın dengeleri 
sarsmayı ba§aran müdahalesi, 
Meksika köylüleri ba§ta olmak 
üzere toplumsal muhalefet ve 
uluslararası devrim dinamikleri 
için nostaljik bir umut değil ge
leceğe güvenle bakılınasını sağ
layan yeni ve güçlü bir soluktur. 

Ziınan çi tine sere net~"Wan 
• Bahar Zerin 
Li Estonya meselen 

Netewi her ku diçe 
giran dibin. Di rojen 
dawi de, hukumeta Es
tonya li ser mafen hev
welatiyen xwe biryarek 
da. Li gora ve biryare 
tene xelken biyaru yen 
ku bi zimane Estoni di
peyıvın dibin hev
welatiyen (vatarida§) Es
tonya, an na mafen wan 
en Hevwelatiye (wek 
maf~ raye) ji de tune be 

icar problemen Es-

tonya ji wir dest pe 
dikin. Ji ber ku li Es
tonya pi§ô §Ore§e, 
zimane Rusi buye wek 
zimane wan e resnıl. Li 
Estonya nuha civakek 
mezin a Rusa heye. Ne 
tene xelke Rusi bi zi
mane Rusi dipeyivin bes 
xelke Estonya ji di 
jiyane xwe ya rojane de 
rus si diaxivin. Bele, 
nuha hukumet dixwaze 
hemfr kes bi Estoni 
biaxivin, bes beri her
kese hem welatiyen Es
tonya xwe Estoni ni-

zanin. Mesele ne tene ew · 
e jl. Her çiqas bi hu-
kumet naxwaze ku 
mafen ni§timani' ji 
xelken Estoni nizane re 
bi de ji, hinek Rus ji 
dixwazin Estonf hin 
bibin bes ji tunebuna 
mamosteyen Estonf ten
gasiye diki§iniı:ı. 

W ek te zanin, zirnan e 
rusi, di welaten dinyen 
ku endamen Y ekbuna 
Sovyeten Sosyalist bun 
de zimane hen donılne 
(?) bu. Di vi wari de 
ironfyek mezin xuya 

dibe. Ji aliyekl bi nave 
sosyalizm biratiya ne
tewan u yekbfina çina 
karkeran, neteweyen bi 
her! bez zimani u cav
kaniyen çanden netewen 
din xistiye bin bandura 
(tesir) xwe; nehi§tiye ku 
çandiyen wan bi serbesô 
pe§vebiçe. Ji aliyekl din 
ji welaten wek Estonya 
pi§ti pratiken (?) sos
yalizm en hefte sali, 
politikayen §Ovenist 
tinin hole u naxwazin 
mafen netewen din 
bi din. 
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Fe/at Dilgeş 

"HÜN JI KUDERE HATIN VIRA ?" 

HOrmeta min ji hemfi mileten dine re heye. Mileten 
mezin fi biçlik tunin; mileten niffisa wan pirr fi mileten 
niffisa wan bindik hene. Ez ji her cfire mileti hes dikim; 
lewra her milet xwedi kultureke ye fi her kultur kulilkek 
rengdar a ve dine ye. Dinya baxçeyek ji kulilkan be, her 
kulilk bi bihn fi hebfina xwe vi baxçeye jiyane dixemiline 
fi xweş dike. 

Ere rast e; mileten mezin fi mileten biçfik tunin; le 
milet bi kirinen xwe yen ji bo mirov fi mirovatiye re ji 
hevdu diqetin. Di ve nuqte de pirsa diroki te hole; edi 
dirok neynika jiyan fi kirinen miletan e. Dirok nasnameya 
miletan a li hemher mirovatiye ye. Çewt were nivisin, 
kem were nivisin, derew were nivisin; berevaji were 
nivisin berpirsiyariya diroki ji hole ranabe. Kes nikare 
xwe ji ber bare we bide ali u tu kes nikare bi zore ji 
çfiyina we re bibe asteng. Mileten ku bi berrpirsiyariyen 
xwe yen diroki dizanin, ew li hemher mirov fi mirovatiye 
şermi nabin; bihna wan fireh , ruye wan sipi ye. Hergav 
dikarin hesabe xwe bidin fi herdem dikarin hesab bipirsin; 
lewra her mirov dikare li hesabe mirov u mirovatiye bi
pirse. Diroka mirovatiye bi nimfineyen ve yeke tije ne. 

Her mirov ewili mensube mileteki, di pey de mensube 
ve dinyaye ye. Rewşa wi ya civaki fi çini çi dibe bila 
bibe, her mirov mensube neteweke ye . Ne yeki Alman 
dibeje, "Ez İngiliz im" u ne ji yeki ingiliz dibeje, "Ez 
Alman im." Pirr şerm e, şermeke giran e ku mirov ne
tewa yekl biguhere. Ji xwe cihetiya geli an ji netewi ne di 
deste mirov de ye; mirov di nav kijan geli de were dine u 
bi zimane wi bipeyive, mensube wi mileti ye. Tu tekiliyek 
ve yeke bi nijadperestiye re tune; heke ev yek nijadperesti 
be ji kirinek Xwı;de ye. Lewra li gor baweriya oli ji, 
Xwede zirnan u mileten cfir bi cur çekirine. Li gor ola 
Islami, wergerlna Qurane ya zimanen el in ne caiz be jl: li 

ıı gor d! ne )5.i risti yani wergc rina Ineile ferz e; ji ber ve yeke 
li ye ku !ro Inci! bi 201 O zirnan fi zaraveyi çap bfiye. 

Fılozofe heri navdare ku beriya 2400 sali hatibfi dine 
u bi herhemen xwe asoyen fireh ji bo mirovatiye vekiribu, 
Platon; nemaze di pirsa huner de ji teqlite pirr acis bfi. Wi 
ji esi! u rastiya her tişti hez dikir. Tişte ku ji esle xwe, ji 
rastiya xwe dur biketa li ba wi berumet bu. Ere Platon di 
ve mijare de li ser huner u tişten din disekini; le herçi ez 
im, ji mej ve ye ku ez bala xwe didim wan miroven ku bi 
zanabun esle xwe, binyat u nijada xwe vedişerin u xwe 
bi zore mensube mileteki din dihesibinim. Ez ji van 
miroven nemirov gelek acis im; ya rast bi pirani ez wan ji 
mirovan ji nahesibinim fi tu rumeteke nadim wan 
berfimetan. Nizanim çima, le ez gelek ji wan acis im; her
gav di çave wan de bebexti, zexeli u xayintiye dibinim. 

Ev yek bfiyereke sosyolojik e u li Tirkiye weki nex
weşineke ye. Tirkayeti li ser bingeha ji hole rakirina 
zirnan u kulturen Enedole bejn diaveje u xurt dibe; 
hevirtirşe Tirkayetiye.. nijadperestl, xwin, qirkirin, talan fi 
neyartiya gelan e. Li ser axa Enedole çiqas Tirk dijin, 
çiqas Tirk ji Asya Navin hatin vi ware ku iro ji xwe bi 
tene re welat dihesibinin u xwediyen wi yen rastin 
diavejin derve? Ne bi çav fi armanceke nijadperesti, le bi 
nerineke sosyolojik, dive ku mirov li ser van pirsan bi
sekine. Pirr eceb e; kijan bebav, kijan bexwediye ku ji 
xwediyen xwe re nabe Tirk e; hem ji Tirke heri xas e. 
Xwe xwediye Enedole ye rastin dibine u kesen din ji xwe 
kemtir u biçuktir dihesibine. Disa pirr eceb e; ew kesen ku 
li ser nave Tirkan bi hoviti erişi mileten din dikin ne Tirk 
in. Mesela Çoşkun J$:irca, Emin Çolaşan, Bulent Ecevit, 
Kenan Evren .. . fi hwd. Kesen wek M. Kemal, Sokulu 
Mehmet Paşa, Ziya Gokalp, Namik Kemal... u he geleken 
ku di diroka Tirkan de rolen gelek giring leyistine u ev 
virusa Tirkayetiye li ser axa Enedole belav kirine, neTirk 
in. Dema ku mirov van kesan ji diroka Tirkan derxe, de 
we gave Tirk be dirok biminin. 

Ku bi hin "Tirken xas" be ewe Kurdan nekin bajaren 
weki Sitenbol, Mersin, İzmir, Antalya,Manisa.. fi hwd. 
Lewra xwedenegiravi Kurdan ev bajar xerakirine, tu tam 
u lezet ji wan re neheştine. Hergav ji Kurdan dipirsin; 
heta gelek caran ji min bi xwe ji pirsi ne, "Hfin ji kudere 
hatin vira?" an ,"Hfin kinge hatin vira?" an jl "Hfin ji 
kinge ve li vir in?" Bi pirrani ev pirs bi dileki nedil, bi 
dileki ku em we li vira naxwazin te pirsin fi bi ve pirsere 
eniya wan qermiçandiye; weki ku bibejin, "Me rihet 
hibelin u herin." Bila ji ve pirse re bersiva we weha 
be,"Ji deh hezar sali zedetir e ku em li vir dijin; em li 
vir bfin, erne li vir bin; le hfin kinge hatin?" Ere bi ser
bilindi weha berslva xwe bidin!.. 

Reşit Burhan 

Son zamanlarda Kürt ba
sınında "değişme" ve "de
ğişmenin gerekliliği" üzerine sık 
sık değinmeler ve göndermeler 
oluyor. Değişmenin gerekliliğine 
değinen kimi yazar ve si
yasetçilerimiz, sanki ilk kez ken
dileri bunun gerekliliğini keş

fetmiş bir tavır içinde oluyorlar. 
Onların bu yersiz tavrını bir yana 
bırakırsak, üzerinde durmamız ge
reken iki soru var. 

1- Nasıl bir değişme? 
2- Nereye doğru bir değişme? 
İşte yanıtlanması gereken so-

rular bunlardır. Yoksa her kalemi 
eline alanın "Dünyamız de
ğişiyor, buna ayak uydurmamız 
gerekiyor", "Artık modern bir ka
fayla düşünmeliyiz" vs . vs. yaz
ması hiçbir şey yazmamasıyla eş 
anlamlıdır. Elbette dünyamız ct.e
ğiştikçe biz de değişeceğiz. Ul
kenin koşullarına ve gelişimin 

düzeyine göre, değişmemiz ka
çınılmaz oluyor. Bu, açık ve üze
rinde tartışılmaz, zorunlu bir sü
reçtir. Bu zorunlu süreci ikide bir 
vurgulamak, herkesin gördüğü ve 
farkında olduğu bir şeyin tekran 
olmaktan başka bir şey olmuyor. 
Ustalık ve yaratıcılık, değişmenin 
yol ve yöntemini saptamak, onun 
karakterini bellemek; nereye 
doğ ru deği şmemiz gerekti ğ i so
rusuna yanıt vermektir. Yok geç
mişi inkara, tersini savunmaya 
"değişim" deniyorsa, bunun adı 

inkarcı bir "değişim"dir. Daha 
doğrusu ben bu değişirnde yerimi 
bulamıyorum ve böylesi bir de
ğişmede yokum. 

Ben nasıl değişmemiz ge
rektiğini Arınane gazetesinin 146. 
sayısincia "Modernbfin, gu
herandin fi hevdemi" başlıklı ma
kalemde, bir makaleyi kapsayacak 
biçimde yazmaya çalıştım. Bi
rinci sorunun üzerinde tekrar dur
mayı gerekli bulmuyorum. İkinci 
soruya gelince, bu bir tercih so
runudur. Bu tercih de kişinin 

dünya görüşü tarafından be-

lirleniyor. Sosyalist düşüneeye 

sahip birini neo-liberaller gibi dü
şünmediği veya toplumsal ' so
runlara karşı aynı tavrı gös
termedİğİ için "ilkellik"le, "eski 
modacılık"la, ya da "bağnazlık"la 
suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. 

Problem nereden kay-
naklanıyor? Çok hızlı bir tarzda 
"değişmiş" kimi eski sosyalistler, 
eziklik duygusundan kurtulmak 
için, başkalarının da kendileri gibi 
olmasını arzuluyorlar. Böyle bir 
kişi düşünüyor ki, belki başkası 
da ona benzese, kendisi o eziklik 
duygusundan kurtulur. Bu, so
runun psikolojik yanıdır. Sorunun 
kavranma düzeyine gelince, o dün 
de sosyalist felsefeyi kavramaktan 
ve benirusernekten uzaktı; ancak 
okuduğu birkaç kitabın özetini tek
rarlayarak, sosyalist düşünceyi ve 
sosyalist politikayı kavradığını dü
şünüyordu . Ya da popülarizmin et
kisi altındaydı, ama sosyalizmin 
ağır sorunları gün yüzüne çıkınca, 
ne okuduğu şeylerin yardımıyla 

ortaya çıkmış olan ağır sorunlara 
yanıt bulabiliyordu ne de onlarla 
yeni düşünce üretebiliyordu. Kı
sacası dünyası yıkılmıştı. Po
pülarizm en kolay ve en basit çö
zümdü onun için. Nasıl olsa 
popüler düşünceler gündemdedir 
ve onun yerine başkası dü
şünecek; ona kala.~ tek şey bun
ların tekrarıdır. Oyleyse o de
ğişmelidir: popüler olanın ve 
ku,·vetlinin viinline doi!ru de
ği şmelidir. Kişinin bazı zevklerini 
değiştirmesi için bile belli bir 
zaman gerekiyor, ama "çağdaş dü
şünürler"imiz birkaç hafta ya da 
birkaç ay içinde neo-liberal olu
yorlar. Neo-liberallerin birkaç kla
sikleşmiş dogmasını, çok kötü bir 
biçimde kopyalayıp usanmadan 
tekrarlıy6r, sosyalizme saidırınayı 
alışkanlık haline getiriyorlar. Bun
lar sosyalist felsefeyi ya da sos
yalist politikayı eleştirmiyorlar; 

sosyalist sistemin kimi yanlış, 

hata ve suçlarını sosyalizmle 
özdeş tutarak sosyalizmin ge
reksizliğini göstermeye ça-

. lışıyorlar. Ama onlara sorulsa: 
"Madem sosyalizm o kadar yanlış 
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bir düşünceydi ne diye bu kadar 
yıl onu savundun?" Yanıtı aşağı 
yukarı . şu olacaktır: "Biz al
datıldık" ya da "O gün pek bi
linçli değildik." (Bunu kendi de
neyimlerimden ve karşılaştığım 

tartışmalardan çıkarıyorum.) El
bette kimin nasıl değişeceği ve 
nasıl bir dünya görüşü edineceği 
onun problemidir. Ancak bu ki
şilerin başkasını "dogmacılık"la 

"eski kafa"yla vs . suçlama hakkına 
sahip olmadıklarını bilmeleri ge
rekiyor. 

Dünya görüşleri arasında bir 
rekabet olmalı . Yani farklı dünya 
görüşüne sahip olanlar bir
birlerinin dünya görüşlerini eleş
tirmelidir. Doğru olan budur. Bu 
zor bir iştir, çünkü buna kafa ve 
yaratıcılık gerek; ama zor da olsa 
çok yararlı bir yöntemdir. 

Sosyalist felsefenin bir ilkesi 
şöyledir: "Var olan her şey de
ğişiyor". Sosyalist dünya görüşü 
bir görüşler sistemidir; dünya ve 
toplumsal iliŞkiler değiştike o da 
değişecektir ve değişınesr gerek. 
Bunun gerekleri yerine ge
tirilmezse çok acı sonuçlarla kar
şılaşmak kaçınılmaz oluyor. Sos
yalist sistemin akibeti gibi. Evet 
değişme süreci sosyalist görüşün 
bir parçası olarak ele alınmalıdır. 
Bu sürecin derinliği ve genişliği 

olmalıdır; yani toplum ve doğa bi
limlerinin vardığı sonuçları ken
di sine temel edinıneli ve kendi 
eksik ve vanlı slıklarınd a n dersler 
çıkararak : ken'di sini değ i ştirıneli 
ve geliştirmelidir. Bizim post
liberallerin , bu süreci , toplumsal 
ilişki ve çelişkileri, amaçlar ve 
güçler dengesini gözeterek yeni bir 
ufuk edinmeleri mümkün ol
mamış . Geçmişi kökten inkar, po
pulizm, egemenden yana olma ve 
günlük politika, bir değişim doğ
rultusu değildir; olmamalıdır. Geç
mişimizde çok yenilgiler bu
lunmaktadır. Bu bizim zenginlik 
kaynağımız olmalıdır. · İkincisi 
doğa ve toplum bilimler çok hızlı 
bir tarzda ilerliyor; onlara ayak uy
durabilmeli, buna göre zihinsel ya
ratıcılık dünya görüşümüze te
mellik etmelidir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1-15 Eylül1994 

Li Kurdistana Bafür Mtineya Rengan 
• Xebat Şemrexf 

Li Kurdistana Başur Parti hatine boyaxkirin. Ji ber vi' 
(PDK) u Yekiti (YNK) du par- awayi' hun bi sere xwe dikarİn 
tiyen sereke hene. Parti', bi renge buroye wan bi hesani bibi'nin. 
zer; Yeki'tl bi renge kesk (sewz) Mlnakek din: Li Hewler, dos
te naskirin. Ji ber ku ev rengan, teki' me yekcaran dihat mala me 
renge alen (arme) partiyen wan u diçu . Rojek ji rojan, ew doste 
in. Dixwazim. giringiya van ren- me bu mevane min. Em peyivln, 
gan li Kurdistana Baş ur wek peyvek ji vir yek ji wir, peyv hat 
minak bidim. · ser mesela rengan. Min je pirs 

Rojeke ez u hevalek derketin kir te çawa renge xwe hilbijart? 
suke u li ser min pantareki kesk Bersiva wl ev bu: 
u işlikeki' (gomlek) sor hebu. Ji "Di dema rejfma Saddam de 
bona wan rengan berdewam ez di dafreke de muwezif 
dihat pirsln, digotin tu hevale (memur) bam, . ze hele rejfma 
Yekitiye yi' an jl Komunist i'? Li Saddam min ji fş avet. Rejfma 
ser hevale min jl i'şlikeki' zer Saddam hilweşiya, Bereye Kur
hebu. Ji wi re ji' digotin tu he- distanf hat ser hukum. Piştf we 
valbende Partiye yi? Bi van hilbijartin çebu, piştf kil
rengen cuda, hGn çawa bi hev re bijartine jf hukumeta Kurdistane 
digerin? ava bu . We deme ez çılm cem 

Mlnakek ji' usaye: Ku hun li Wezfre ku Işe min dikare pek 
Kurdistana Başur li buroyeke bfne u minje re got ku ez bere li 
partiyeke bigerin pewist nake ku wir muwezif bılme u rejfma Sad
hun ji kes! ci ye wan bipirsin. dam ji her Kurdayetiye min ji fş 
Çunki' buroyen Partiye zer, yen avet. Du re min daxwaziya ku ez 
Yeklti' kesk in, yen Komunlstan dfsa Işe xwe dom bikim, anf 
sor G yen Asuriyan bi renge mor ziman. Wezfr wiha bersfv da: 

'Gerek tu herf qerteke ji 
rekxirawa (rexistin) navçe bfnf 
paşe fşe te we çebibe'. Min got: 
'Ez neji her du Zayan (alf) imjf, 
eze qerte ji ku bfnim '. Got: 'Tu 
ji ku tfnf bfne '. Ez fikirfm u min 
çare bi vf awayf dft: W ek han di
zanin wexta ku zar ( mindal) 
lfske dilfzin ji bo bijartine tişte 
wiha dibejin: 

Helul belul tekane, 
Zerd u sor u şemam e, 
Eyşe mawan li xoşnawan, 
Degrf çawan, çave be gu, 
Pem te ra çtı, esta et. 

'Esta et' li kf keve, ew bi ser
dikeve. Min jf zer u kesk danf du 
aliye cuda u min helul belUl te
kane, got. Esta et, li yek rengf 
ket, ez jf bılm ew renga (Partiya) 
a min çu ji ivan qert xwest, qert 
dan min jf, min qert bir da wezfr 
wf jf ez kir im fş. 

li we roje u şunde, ez hem 
bum xwedf reng, hem xwedf fş u 
hem jf xwedf parti. " 

Antip· 'hiılı' sanii~iiıfdf tifeV 
• " """ ,~ t1iıwv ;:ı; ,. "' tliilııtt" "" 

.:»: 

Antep (Medya Güneşi)- lerlikleri parç~ başına ücret anlaşma sağlanmıştı. Vanlan 

l:,lillı. s~.:.ktörünJ.e. .ağır......~~,.alabiliyorlar .• "Ucı:etleı:.aylı~nla~aya,~öre.,."'''ücretlerinx," 

ş ullarda ça lı şt~rıl a n i şç i l er, ~~~ 1.5 milyon. a~asında de- yüzde 70 yükseltilmesi ön

geçen hafta . bır b~sı_n top- gışmekte. . Işçı~er, ça- &Prülmü.~tü. FaJ<.ati§yAeren ag~ 
JantJStyla ıstek,lerını . sı - hştı~l~n 12 saatın. dışında J~şniaya: saddq, k'iiHha.yatak 

ralayarak ~reve ~aşladılar. İş~ temızlık ve makına ba- Ağustos ayında verilmesi ge

ve.ı;en1, po h s ça~Jrarak .. gr~vı , kırnından da sorumlular., ı;,yken z<ımmlfi ildncj.,. J:ıÖlümü 
engel emeye çahştı. Polış , ış- Daha önce 1994 yılının ·~.·ı··. ,., .. d . 3. 5'li1'~ k ·· d 

·ı · ·· · b ·· k ' o an yuz e 1\_ ısmı re -
çı en n uzerın,e ara a s~reı:e. Ocak ve Şubat aylarında Antep . . 
a~~ş açtı, .20 ye yalın ışçıyı dÖkuma sanayii işçileri ı ;~dil dettı. . ''"' ' 

gazaltına aldı . bir ücret ve çalıŞma 'ko~ işverenin .sÖZkönti.Sti keyf;i 

Greve sahne olan ÜnaJdı şullannın iyileştirilmesi için qıtumu üzerine başlayan grev

DÔk;uma ~~payii'pde yıı1<1aşık eylem!~rde bulunmı.ıştu. :ılş- l~r üıeçiı:ı~. · ren ağır ,Q~lı 
3500 dokuma te~gahında 15 çilerin haklı müc~delesr iş- tezgahında ış an · işçileft 
bine yakın i şçi çaJı§ıYor. veren. ··tl e işbirltğiİ2inde ol atı "~cretsiı'' iZne gqnderifken, iş; 
Ancak işçilerin 'ytizde 3'ü si- . güve:rıJJl<.>gü~.Ien ta\ifı.ııdap. ~n- '(ller a~~,şında y·ç.arı . (lıafif) ha}! 
gqrtalı. Bu işye,rleri, iş gü- ~el~enmeye ~alışılarak, bırçok qiye bi]inen kesiJnde çalışan 
venliği ve sağlığı · açısından . lŞÇı gözaltına alınnıış; yoğun iŞÇjler . ·şve.ı;Çnin ba§kısı ile 

~~lı~a~~ e!~:~;!~i ~:r~~:;, b~r~~r;~~ua~n~~~~~l~:: ai+ bir ef -~~rŞ~hğlfida ça-
g~~ren işçiler, ancak iş- nukoglu ıle ışveren arasında Iışmaya zorla 

Eczacılardan Mali~e Bakanlığı'na 
karJI e~lem sin~ali 

Urfa (Medya 
Güneşi)- Urfa Ec
zacılar Odası Baş
kanı Ihrahim Gül
lüoğlu, Maliye 
Bakanlığı'nın ilaç 
bedellerinin öde-
necegıne dair söz 
verdiğini, ancak söz
konusu ödenekierin 
bölük-pörçük öden
diğini belirterek bu 

. durum böyle devam 
ederse Türkiye ge
nelinde bir eylem 
yapılabileceğini ve 
bu durumda ken
dilerinin de bölge 
olarak eylemi des-

tekleyeceklerini söy
ledi. Güllüoğlu, ya
pılacak herhangi bir 
eylemin, memura 
karşıymış gibi gö
rünse de aslında 
öyle olmadığını, ey
lemin Maliye Ba
kanlığı'na karşı ola-
cağını söyledi. 
Güllüoğlu "Ya-
pılacak eylemde Fa
turalı Sistem hayata 
geçirilecek. Bu sis
teme göre memur ve 
yakınlarından ilaç
ların peşin parası 
alınıp sonra fatura 
kesilecek." dedi. 

Vali sendikalı 
iJt;ilere diiJınan 

Urfa (Medya 
Güneşi)- Urfa Valisi 
Ziyaeddin Akbulut 
İl Özel İdaresi'nde 
çalışan 76 işçiyi 
Yol-İş'e üye ol
dukları için işten çı
karmaya çalışıyor. 
Akbulut'un işten çı

karma gerekçesi izin
siz sendikalı olmak. 

Bu arada işçiler 
de vali Akbulut'un, 
sendikalı olmak için 
işçilerin ken
dilerinden ızın al
masını istediğini bil
dirdiler. İşçiler, 
"Bizim aldığımız 2 

milyon 225 bin lira 
maaş bize yetmediği 
için sendikaya üye 
.olduk;. yaklaşık üç 
yıldır çalıştığımız 

halde hiçbir sosyaJ 
hak ve izin kul
lanamadık, yıllık iz
nimiz personel mü
dürü Mehmet Emin 
Özmen tarafından 
bizzat gaspedildi" di
yerek, buna karşın 
sendikalı ol
madıklarından hiçbir 
şey yapamadıklarını 

belirttiler. 
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M. Şilan 

Medya Guneşi 
Buhar bu. Kulilk nu dibişkivln. Ewre kimyawi hin ji 

ser ezmane Helebçe belav nebGbu. Bedengiyek kur t1 tari 
li ser welate min digeriya. Qerin u hawara me li bin guhe 
kerbuna dinye diket t1 disa vedigeri'ya çiya, deşt u 
newalen me. Edi di kuçen Helebçe de tu kesi ne bi 
morlkan dillstin, ne ji bi şaqfil (darqi]ik) G bi şinge 

şinga tasan, ava sfise jl nedihat firotin. U xalti'ka Fate li 
ser tenGre nan u fesadi li bin guhe hev nedixist. Ifedi 
hecti ji dile ezmen dilopen barane dihatin xware. U 5 
hezar cari fedi'dikir, wan ezmana wan dilopana; ji ber ku 
şahide Helebçe bun. Tekilhev bubG blhna axe G mirine u 
mirovati' ji rniribu. Le, li kujeki din, di nav dengeri bulbul 
u teyran de, di deste tivingen peşmergan de dikir qerin 
rnirovatiye, diheland berfa li sere Agiriye, dihejand kela 
zordariye. 

Di wan rojen tari u bi tenalıiye de, di berbanga spede 
de kulilkek vebu; weki nergize. Bi renge xwe, bi nave 
xwe, bi bihn xweşi G bi bedewiya xwe, bi nazikbuna 
xwe, bişkivibu ji nav termen şehidan . Ew kuli'lk Medya 
Guneşi bu. 

Pişti 12'e Ilone cara yekem bu ku Kurdan kovarek, 
derdixistin. U di meha Nlsane de, di salvegera roj
namegeriya Kurdi' de derketibG. Ango piştı rojnama Kur
dan a yekem pişti "Kurdistane" bi 90 sali, di bin lingen 
faşizme de rupelek din di diroka Kurdan de vedibu. 
Medya Guneşi' dengeki weha da ku, bi rasti ji' Kurd he
jand. Pişti' Medya Guneşi' bi 2-3 meha, Kurdan du 
kovaren din derxistin; "Toplumsal Diriliş" u "Özgür Ge
lecek". Lebele, van kovaran weki Medya Guneşi tesir li 
ser gel nekirin. Gelo ji bo çi bu? 

Di her tiştı de, gava ewill her tim giring e u tesirek 
we ya cuda heye. Lebele li gor min, zedebuna tesira 
Medya Guneşi, bes ne ji bo ku ya yekem bu. Medya 
Guıı<:~ı IJı -\eta xwe. hi na\'eroka xwe. hi ruhe xwe ve so

re ~~-: l:~ ~v~lrek m ez in li ser gel kiribu . Bi eşkereyf digot 'i 
"Ez h..urd im". Wek her du kovaren din xwe venedi şart. 

Gel ji, ronakblr ji, dewlet ji şaş mabG. Kovaren der
diketin bi awayeki vekiri nikaribGn behsa Kurdan bi
kirana; le Medya Guneşi tekoşina Kurd G Kurdistane di
meşcınd . Ü digot "Ez Kurd im, sosyalisti im, şoroşger 
im. u mejiye min bingeha xwe ji tekoşina bav ii kal en 
min distine". Riya berxwedane nişanl gel dikir. Digot 
"b-es e, guhdarkirina sitranan; edi dive em ji stranan 
bejin". Bele, ya Medya Guneşi kir evina dilan, di esase 
xwe de, nerin, bir G baweriyen we u ruhe we yi şo

reşgeri, Kurdayeti bu. 
Medya puneşi, bes ne kovara Kurdan a ~yekem ya 

piştı 12'e Ilone bu. Her weha, piştı 12'e Ilone cara 
yekem nivisar u helbesten bi Kurdi ji çap kiribu. ~edya 
Guneşi', di nava Kurdan de, cara yekem, pişt112'e Ilone, 
di roja l'e Gulana 1989'an de li meydana Taksime, li 
Stenbole, ala rengin hilda bu. Di 17'~ Çiriya Paşin, di 
şeva ciwanen navnetewi de, pişti 12'e Ilone cara yekem, 
li Tirkiye dest bi axaftin G stranen Kurdl kiribu. 

Tişten nuh t1 gaven yekem bubu prensib ji bo Medya 
Guneşi. Ji ber ve yeke ji meriv dikare bibeje ku di dile 
pirani ya Kurd~an de cih sitendibG. 

Pişt112'e Ilone, hişe Kurdan hedi hedi dlsa dihat sere 
wan. Bi tesira Medya Guneşi giringiya xwendine, zan
yariye, diroke, huviyeta Kurdayetiye baştir dihatin 
femkirin; kemasl xweştir dihat ditin. 

Medya Guneşl, ji bo hemu der u doren Kurdan reyek 
vekir. Hezen siyasi yen Kurdan ditin ku, bi zehmetl bi 
hefs u ~ lşkencan be ji meriv dikare denge xwe bilind 
bike. U Medya Guneşi ji wan re di vi wari de bu 
numune. Tirsa herkesi şikand. 

Lebele, ev: meş ne be bedel bu. Bi delısalan cezaye 
hefse, bi sed milyonan ceza pera, bi mehan ketina 
zindanan, bi Işkence, bi zehmeti, bi be Imkani u di 
şerten gelek dijwar de, gazi t1 berxwedana Medya 
Guneşl nesekeniye. 

Bele, Medya Guneşi ev e 54 bejmar e derdikeve. Ne 
hesan e. Ev 7 sal e, di şerten heri xerab u zehmeti, bi 
ketin G rabun, Medya Guneşi jiyana xwe bi rusipitl, bi 
dilsozi u bi biryardari domandiye. 

Medya Guneşi dive ji xeta xwe ya rast şaş nebe. 
Kemasi' G xeletiyen xwe veneşere; bibi'ne u ji bo wanser
rast bike hewl bide. 

Medya Guneşi bi nerin u bi berxwedana xwe dive 
her tim nu be; nilbuna xwe bidomi'ne. Çawa ku jiyan her 
roj xwe nu dike; dive Medya Guneşi' ji' her gava xwe, 
xwe nutir bike. 
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DİYARBAKIR- 15 Ağustos günü saat 13 sıralarında 
MKM Diyarbakır Şubesi Terörle Mücadele ekiplerince ba
sıldı. Baskın sırasında, tüm MKM çalışanları tartaklandı, 
müzik aletleri, kütüphanede bulunan tüm kitaplar ve du
varlarda asılı tablo ve panolar kırılarak tahrip edildi. MKM 
Diyarbakır Şubesi çalışanları yaptıkları bir basın açık
lamasında, polislerin şubede yaklaşık üç saat kadar karakol 
kurduklarını, MKM'yi ziyarete gelen insanları kimlik kont
rolünden geçirdiklerini ve daha sonra aralarında mil
letvekillerinin de bulunduğu Alman heyetinin şubeyi zi
yareti sırasında polislerce tartaklanıp tehdit edildiklerini 
duyurdular. MKM Diyarbakır Şubesi çalışanları, polis tah
ribatı sonucu zararın 100 milyon lira civarında olduğunu 
açıkladılar. 

SÜLEYMANiYE- Güney Kürdistan'da geçtiğimiz Nisan 
ayında Irak ajanlarınca öldürülen Alman gazeteci Lissy 
Schmidt'in, katilleri Zeki Sait Abas (32) ile Muhammed 
Mustafa (36) adlı kişiler, Güney Kürdistan'ın Süleymaniye 
kentinde çıkarıldıkları mahkemede idam cezasına çarp
tırıldılar . Cezanın infazı için Güney Kürdistan Federe De
veleti'nin oluşturduğu "Yüksek Mahkeme"tarafından 
onaylanması gerekiyor. 

DİYARBAKIR- 18 Ağustos günü Diyarbakır'ın Şehitlik 
semtinde saat 08.30 sıralarında evlerinden çıkan Hacı Gün
gen (23) ile Salih Kuzu adlı arkadaşlar, kimliği belirsiz ki
şilerin satırlı saldırısına uğradılar. Saldırı sırasında Hacı 
Güngen sırtından ve kollarından aldığı darbelede ya
ralanırken, Salih Kuzu ise saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı. 
Yaralılar Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alın
dı. 

BİTLİS- İs Ağustos günü Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 
Kayadibi köyü yoluna döşenen mayına çarpan köy mi
nübüsünde bulunanlardan 9'u meydana gelen patlama sonucu 
yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Hizan il
çesinden Kayadibi köyüne gitmekte olan köy minübüsü yola 
döşenen mayına çarptı. Mayınıl). patlaması sonucu mi
nübüste hulıınanlardan . Hurşit Ozdemir. Seyfettin De
mirci, Eşref Demirci, Kesik Demirci, Zorup Yıldız , fe
tullah Yıldız , Adil Yıldız, Dürün Yıldız ve Mehmet Can 
Demirci çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralananlardan 
4'ü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Has
tanesi'nde tedavi altına alınırken , geri kalan 5'i ise Tatvan 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

DİYARBAKIR- 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Me
likahmet caddesi Mezi sokaktaki işY.erlerinin önünde oturan 
Seyithan Aktaş (34) ile Abdullah Içözü (38) adlı şahısl ar 
kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı 
saldırı olayında Aktaş ve lçözü aldığı kurşunlada ya
ralandı. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan .. Ya
ralılardan Aktaş ilk tedavisi yapıldıktan sonra Dicle Uni
versilesi Tıp Fakültesi Hastanesi"ne kaldırıldı. Doktorların 
müdahalelerine rağmen Aktaş kurtanlamayarak yaşamını 
yitirdi. İçözü 'nün tedavisi ise Diyarbakır Devlet Has
tanesi'nde sürüyor. 

SİİRT- 21 Ağustos günü Siirt'in Pervari ilçesine bağlı 
Çavuşlu yakınlarında koyun otlatırken, PKK gerillalarınca 
~.açırıldıkları idia edilen Reşit Y orsun (20) ile Hüseyin 
Ordek (30) adlı çobanların kurşuna diziimiş cesetleri, Süt
lüce mezrası köylüleri tarafından bulundu. 

DİYARBAKIR- 23 Ağustos günü Diyarbakır'ın Dağ
kapı semtinde gazete satıcılığını yapan Hıdır Çelik (34) 
adlı kişi, saat 08.00 sıralarında Şehitlik semtinde yolcu mi
nibüsü beklerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına 
uğradı. Hıdır Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, sal
dırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtılar. Çelik'in kardeşi 
de bir süre önce kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu ya
şamını yitirmişti . Hıdır Çelik'in telefonla daha önce de
falarca·tehdit edildiği öğrenildi. 

DİYARBAKIR- 24 Ağustos günü Diyarbakır'ın Lalabay 
Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Diyarbakır Devlet Has
tanesi hemşirelerinden Nazmiye Kazan adlı kişi saat 18.00 
sıralarında kimliği belirsiz kişilerin satırlı saldırısına uğ
radı. Çeşitli yerlerinden sa~!r darbesi alan Kazan ağır yaralı 
olarak kaldmidığı Dicle Vniversitesi Tıp Fakültesi Has
tanesi'nde tedavi altına alındı. . Olayın siyasi yönünün olup 
olmadığı ise henüz öğrenilemedi. 

ADANA- 13 Ağustos gecesi Adana'nın Dağlıoğlu Ma
hallesi'nde oturan Metin Aktaş adlı kişi polis otosundan 
açılan ateş sonucu yaşarnını yitirdi. 

Emniyet güçleri yaptıkları açıklamada Aktaş'ın, ERNK 
adına bildiri dağıtlığını iddia ederken, ailesi bu iddiayı red
dederek, polisin Metin Aktaş'ı bilinçli bir şekilde öl
dürdüğünü belirtti. 

l-15 Eylüll994 

Poii:tik ç-iizünw Iç~~ 

Seyda Alpşen 

İsrail ile Filistinliler arasındaki 
barış süreci Arafat'ın özerk böl
geye gelmesiyle .. yeni bir döneme 
girdi. Artık FKO Filistin içinden 
günlük politikalarla uluslararası 
politik arenaya mesajlarla alanını 
genişletmeye, destek bulmaya ça
lışacak. Bunun ilk örneği Ara
fat'ın Kudüs'le ilgili açık
lamalarında görüldü. 

ABD'nin bölgede taraflar ara
sındaki arabuluculuk girişimleri, 
Ürdün'le İsrail arasında 1948'den 
bu yana süren savaş durumunu da 
sonladı. Böylece genişleyen süreç 
Suriye'yi de içine çekerek de
rinleştirilmeye çalışılıyor. Su
riye'nin temel olarak öı:ıe sürdüğü, 
Golan Tepeleri'nden ısrail'in çe
kilmesi şartı çözümleneceğe ben
ziyor. Çözümün Suriye'nin batı ve 
özellikle ABD'den ekonomik des
tek mesajiarına bağlı olduğu söy
lenebilir. İsrail'in oldukça açık be
lirttiği "savaşı daha fazla 
sürdürme lüksüne sahip ola
mazdık" değerlendirmesinin sa
dece Filistin sorunu ile bağlantılı 
olduğu düşünülemez. İsrail aynı 
zamanda bölgede gittikçe gelişen 
radikal İslamcılığın toplu olarak 
kendisine yönelmesindense tek tek 
anlaştığı ülkelerin kendi içsel so
runları haline getirilmesine de ça
lışıyor. Ayrıca yıllardır ekonomik 
ilişkilerinden ve pazarlarından 
mahrum kaldığı komşularıyla ti
cari ilişkiler yoluyla pazar ilişkisi 
geliştirmeyi de hedefliyor. 

Filistin'in tam ortasında yer al
dığı Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, 
Suriye'yi içine alan coğrafyadaki 
siyasi istikrar çabalarının so
nuçlanmaya yaklaşması belli ki, 
artık Kürdistan'ı batılıların ve 
ABD'nin gündemine daha fazla 
alacak. Batılıların ve ABD'nin 
Kürdistan'ı içine alan İran, Irak ve 
TC'nin içinde bulunduğu bölgeye 
ortak yaklaşımda bulundukları 
söylenemez. Her birisinin TC ile 
tek tek ticari ilişkileri, silah sat
maları, İran'daki yönetimi artık 
genel olarak meşru görmeleri, 
Saddam'lı Irak'ı artık yavaş yavaş 
yaşanılır . görmeye başlamaları, 
özellikle Iran ve Irak'la olan petrol 
ilişkileri ve el altından yürütülen 
ticari ilişkiler, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mü
cadelesinin dezavantajlarının s 
ürdüğünü gösteriyor. 

Fransa'nın, KYB ve IKDP'yi 
Saddam'la ilişki kurmaya ve an
laşmaya zorlaması, kaldı ki 
Güney Kürdistan'daki mevcut si
yasi yapılanmadan daha geri çö
züme zorlamaya çalışması dikkate 
değer bir durum olmalıdır. 

ABD'nin Güney Kürdistan'la il
gili önceleri Saddam'sız fe
derasyon çözümü, gittikçe daha 
bulanık Saddam'lı çözüm tar
tışmalarını gündeme getirmeye 
başladı. Tüm bunlara rağmen 
Güney Kürdistan'da ulusal güçler 
kendi aralarındaki çatışmalarla, 
bu tarihsel konumlarını daha geri 
noktalara götürmezlerse, şimdiki 
siyasi yapılanmaları meşru ve 
uluslararası diplomaside temel 
çıkış noktalarıdır. Ancak aynı 
durum Kuzey Kürdistan'daki ulu
sal kurtuluş mücadelesi için söy
lenemez. Batılı ülkelerin artık 
Kürdistan'da açıkça TC tarafından 

uygulanan soykırım ve göç po
litikalarına karşı "insan hakları" 
"kültürel haklar" söylemleri net 
politikaları içermiyor. Batılı dev
letlerin ve ABD'nin, KUKM'nin 
potansiyelleri ve sürece müdahale 
güçleri ile ilgili verileriyle TC'nin 
KUKM'ni bastırma ve ezme po
tansiyellerini iyi tespit ede
medikleri söylenebilir. Tarafların 
güçlerini tespit edernemeleri Ba
tılılar ve ABD'nin iki tarafın da 
nabzını tutma, güçlerini artlama 
çabalarını ortaya koyuyor. Do
layısıyla TC'ye açık politikalarla 
yaklaşmıyorlar. 

2 Mart Parlamento darbesi ile 
gelişen diplomatik baskı süreci 
DEP'in kapatılması ve malı
kernelerin başlamasıyla yo
ğunlaşarak artacağa benziyor. Or
tadoğu'nun bir kesiminde başlayan 
istikrar sürecinin geliş tirilmesr ça
balarını ortalara çekmek eğilimini 
taşıyanlar elbette artık TC'yi zor
lamaya başlayacaklardır. Fakat 
Kürt sorununun dört devlete da
ğılan devletlerarası bir sorun ol
ması TC ile birlikte diğer üç dev
leti de ~ telaşlandırmaktadır. 
Emperyalist devletlerle bölge dev
Ietlerinin bu konudaki uyum
suzlukları biraz da bölge dev
Ietlerinin adım atmaktan 
korkmalarından dolayıdır. Re
formlara nereden baş
lanabileceğini bilernernek . han~ i 
adımın nelere yol açabileceği"nl 
hesaplayamamak TC ile birlikte 
diğer devletlerin de uykularını ka
çırmaktadır. Bu nedenledir ki, TC, 
Ortadoğu'nun bir kesimindeki is
tikrar sürecine, boşaltılmış, ulusal 
dinamikleri ezilmiş en küçük bir 
reform isteğine hazır bir Kuzey 
Kürdistan'la girmek istiyor. Bu ko
nuda Irak ve İran'la görüşmeler 
yapıyor. Güney Kürdistan'da meş
rulaşmış mevcut siyasi ya
pılanmayı, Kuzey Kürdistan'a 
emsal gösterilmemesi için boğ
maya çalışıyor. 

Peki tüm bunlara karşın Kür
distanlı ulusal kurtuluşçu güçler 
mevcut durumu yorumlayabilecek, 
müdahale edebilecek politikalara 
sahipler mi? 

Kuzey Kürdistan'da özellikle 
Vedat Aydın'ın katledilmesi ile 
başlayan devletin Kürdistan'a tam 
müdahale, kitle eylemlerini bas
tırma, terörize etme, '92 New
roz'unda Şırnak ve Cizre'deki dev
let terörü ile derinleşen süreci 
Kürdistanlı ulusal kurtuluşçu güç
ler -özellikle PKK'nin- de
ğerlendirebildiği söy Ienemez. 

PKK'nin '93 Newrez'unda ilan 
ettiği ateşkes sürecinin Bingöl'de 
33 erin öldürülmesi ile so
nuçlanması , tekrar yakalanan de
ğerlendirme sürecini ve daha derli 

toplu politik çıkışları, savaşım 
biçimlerinin düzenlenmesini en
gelledi. 

Özellikle Ulusal Cephe ça
lışmasının sonuçlanmaması Kür
distan ulusal kurtuluş mü
c~delesinin zaten gerileyen 
toplumsal dinamiklerinin gelmiş 
olduğumuz süreç itibariyle daha 

·da gerilediğini tespit etmemiz ge
rekiyor. Ulusal Cephe çalışmaları 
ile derlenip taparlanması gereken 
ulusal devrimci güçlerin yeniden 
dağılmaya yüz tutması, güçlerine 
göre grupların birbirlerinin ek
siklerini tamamiayabilme ve sü
rece tüm ulusal güçlerle çok yönlü 
müdahaleyi de gündemden uzak
laştırmaya başladığı gö
rülmektedir. 

Kürdistanlı ulusal devrimci , 
sosyalist ve yurtsever güçler, ulus
lararası alanda TC'ye yönelik bas
kıların artmaya başladığı süreçte 
tüm potansiyelleri ile derli toplu 
müdahale edebilecek me
kanizmaları yaratınaziarsa ayak
larının altındaki toprak kaymaya 
başlayacaktır. Bölgede ve ulus
lararası politik tartışmalarda 
çözüm için ulusal güç oluşturmak 
zorunludur. 

Ulusal güç, Kürdistanlı ulusal 
ve toplumsal kurtuluşçu ha
reketlerin ortak bileşeni olmalıdır. 
Bileşenin, uluslararası söz
leşmelerle somutlaşmış (self de
termlnasyon) , 90'1arda pratik ola
rak . sonuçları göi·ülmüş 
(Balkanlarda Çek, Slovak, Yu
goslavya, SSCB'den ayrılan ve 
halen ayrılma için davranan ulusal 
topluluklarda olduğu gibi) yanıyla 
BM'nin gündemine kendisini ulu
sal devlet olmak için koşullların 
yaratılması anlayışıyla gün
demleştirebilmelidir. "Birileri ne 
der" anlayışıyla geri, statükocu 
çözümlerin ulusal ve toplumsal 
kurtuluşçu güçlerce platformlara 
sürülmesi, yakalanan tarihsel tır
satın yitirilmesi olacaktır. Tarihsel 
haksızlıklada parçalanmış ül
kelerin birleştirilmesi istemi, 
dünya kamuoyunun yabancısı ol
madığı, halkların hiçbir zaman 
hülyalarından çıkarmadıkları bir 
gerçekliktir. "Koşullar", "reel 
durum" jokerleriyle başlayan 
durum saptamaları ve önermeler 
geleceğe at gözlükleriyle bak
maktan başka bir şey değildir. 
Bölgede barış, Kürt halkının ulu
sal demokratik taleplerinin ay
rılma hakkını da içeren toplumsal 
ve siyasal koşullarının oluş
turulması ile sağlanacaktır. Ay
rılma hakkının özgürce oluş
turulmadığı koşullar, birlikte 
yaşamanın da özgürce ola
mayacağını gösterir. 

o 

DÜZELTME 
Geçen sayımızda yayımlanan "Kürdistan-'da Çevre Kirliliği" 

adlı yazıda bazı yazım hataları olmuştur. 
(1), (3}, (4) nolu alıntılar sırasıyla (3}, (4), (5) olacaktır. 
(4) ve (5) nolu dipnotlar, 
4- Osman Aytar, 'Kürdün "Maküs Talihi" ve "Güneydoğu" 

Anadolu Projesi', syf. 120-132. 
5- Prof. Dr. Ekrem S ezik, "Gap ve Yokolan Doğu", Görüş 

Dergisi, Temmuz 93, sf. 54-56". 
Ayrıca Tablo 1'de 'D ';Duman ortalamaları (mg (m3) ve 

'll'IIJ '; 'UVS Değerinin Aşıldığı Günler' olarak düzeltilecektir. 
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Küçük Aynalar 
(Seçme şiirler) Çevirenler: Abdullah 

Babekir Pişdar/ ve Azad Şatehf; fst. Çar

çıra Yayınları, Yıl: 1994, 68 sf, r esimli; 

ebat: 12 x 20 cm, Fiyat: 60.000 TL. 

Şiirlerinin ilk çevirilerini ve aynı za

manda orjinallerini de Aşağı Kurmanci 

(Soran!) lehçesinde okuduğumuz şairin, 

Türkçeye çevrilmiş ilk şür kitabı kar

şımızda . 
Şiirlerinde Kürt halkının somut olarak 

yaşadığı acılan işlemesinin yanısıra top

lumsal temayı da yoğun bir şekilde işleyen 

şair, bu kitabındaki seçme şiirleriyle y~ 

yüzü demetinin, kokusu, rengi farklı bir :1-çi- ~----..,..--~----' 

çeği"ni gözlerimizin önüne getiriyor. 

Destpeka Rezimana Kurdi (Bi wene) 

"Kürtçe Dilbilgisine Giriş (resimli)" ist. Çarçıra Yayınları, Yıl: 

1994, 64 sf; resimli, ebat: 19 x 27, Fiyat: 100.000 TL. 

Kürtçe okuma yazmayı ve dilbilgisi ku

rallarını , öğretmensiz, kendi kendine og

r:enmek isteyen herkesin başvuracağı ve zevk

le okuyacağı bir kaynak. 

Resim ve araştırmalarıyla "Direkt 

Metod"la Kürtçe öğretmeyi amaçlayan, gü

nümüz Kürt dilinin Kurmanci lehçesinin fi

lologları sayılan Malmisanij, Reşo Zilan, S. 

Reving, Mahmud Lewendi ve Murad 

Ciwan tarafından incelenen bu eseri zevkle 

okuyacak ve çok şey öğreneceksiniz. 

Değerli arkadaşımız 

Abdurrahim ATAY'ı 
ll. 07. 1994 tarihinde trafik 

kazasında kaybettik. 
Ailesine ve halkımıza başsağlığı dileriz. 

Medya Güneşi İzmir Bürosu Çalışanlan 

IA•gillh·~ımı. ,ilsill pill'l i w 
Küı·disliı.n'dil tı•gill Si,iısı•l .\ıiı,ı~liıı·ı 

SAYFA 'J2-.ıq 

SAYFA 50-62 

INFAZ TIMI DERGIMIZE SALDlRDI! 

PROVOKASYON! 

ll,-~ n 

3. ve 4. 
sayları çıktı. 

Bayilerde 

*** 
Hejmara 
3 u 4'an 
der ket, 

li bayiya ye 

=--------"'"' 
Medya Güneşi 
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S. Rizgari'ye utuklama 
Azadi ve N ewro 'a toplatma M. Ali Parıltı (Bn1sk) 

Haber Merkezi- 4 Ağustos'ta İs

tanbul'da sivil polisle tarafından gö

zaltına alınan Sterka zgari dergisi mu

habiri Cemal Muhsino lu, 29 Ağustos'ta 

çıkarıldığı İDGM arafından "top

latılmış dergileri dağıt ı ğı" gerekçesiyle 

tutuklandı. 

(1966- 1994) 

Sterka Rizgarhi d gisinden yapılan 

açıklamada Muhsinoğ u'nun gözaltında 

işkence gördüğü ve tutuklu bulunan 

Recep Maraşlı ile dergi çalışanları 

aleyhine ifade verme e zorlandığı be

lirtilerek "Dergimiz şa ısında, yurtsever
devrimci basına yön lik bu saldırılar 

karşısında, dün olduğ gibi bugün de di
reneceğimizi ve anti sömürgeci ulusal 

demokratik mücadele in sesi olmaya 
devam edeceğimizi b r kere daha be

lirtiriz." denildi. 
Öte yandan, haftal k Azadi ve New

roz gazeteleri ile St rka Rizgari' der

gisinin son sayıları d toplatıldı. Gazete 

ve dergi yöneticileri arafından yapılan 

açıklamalarda, topla a kararları kı-· 

nanarak, yurtsever v demokratik ka

muoyu duyarlı olmay çağrıldı. 

Ji ali hezen tad ve roja 
20'e Tebaxe li Nisebine 

hat şehidkirin. Erne 
biranina wi di tekoşina 
xwe de bidin jiyandin. 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

Çeprast: 1- Pira 

navbera Farq!n ı1 Bat

mane. 2-a) Deveye 

ner b) Bi sere xwe, 

bekes. 3-a) Qeymax 

(berevaj1) b) xof (be

revaj1). 4-a) Cadde, 

mehelle b) Wexta 

navbera esir ı1 şeve. 

5-a) Ciye ku dar ı1 ber 

t1 sebze le te çandin. 

b) Li hin ci ya ji bo 

xweliye te gotin her 

weha te maneya ni

jada ku Kurd j1 ji we 

ne, 6-a) Pelev, kewş 

b) Neçir, seyd 7-a) 

X w e ndi na herfeke 

bedeng (beravaji) b) 
Ye ku nab!ne, ema. 8-

Aifgiren YEKB0N'e 
(Partiya Yekbfiyf ya Gel a Kurdistan€) 

8 9 10 

a) Metalek ku ji besin 

qewıtir, e. b) Koma 

giya, li hin hereman di 

maneya "deng" de te 

gotin. 9-a) Nex

weş!yek ku li hin 

hereman je re "fe" j1 

te gotin, carna j1 

dibejin "bi cinna ke

ti ye", bi Tir k! j1 

dibejin "sara" b) Kar, 

şuxul c) Di klmyaye 

de sembola besin. 

10)a) Çiv!kek ku bi 

xwendina xwe navdar 

e . b) paç," potik, paçik, 

ca w 

Serejer: 
Şami, hull, 

1-a) 
culuq, 

keleşeri hind1, b) Leylan 

2-a) Wasiteyeke rewiyan 

b) Zaınlre şexsı ye 

duwemin 3-a) Li rnintiqa 

Behdlnan di şuna "yek"'e 

de te gotin. b) Kese ku ni

kare qisc bikc , c) Hcrdu 

nigen peş1 yen pez, li bin 

hereman di şuna " mil, 

qol" çle te goi:in. 4-a) Me

helle b) Ne mj 5-a) Pez 

. cerandina - bed nlvro b) 

Din, ayin. 6-a) Ruhist!n . 

7- Bi zara ve Sorarn 

"nuha, nuka". 8-a) Bi 

s o ram "Li" b) Pe re (be

revaj1). 9-a) Paytexte 

Tirklye b) Navek. 10-a) 

Ne ner b) Çlrok, hikayet. . 

Bersiva bejmara çôyi 

Çeperast: 1-a) Meyrem 
Xan, b) ak, 2-a) eş, b) etfi, c) 
rawe, 3-a) ebaboz, b) !al, 4-a) 
de ver, b) liloz, 5- a) in, b) kal, 
6-a) Nil, b) hinar, c) ra, 7-a) 
şahin , b) neyar, 8-a) ekliç, b) 
wa, 9-a) en, b) çi, c) şret, 10-a) 
şepirze, 11-a) nu, b) karwan, 
12-a) d re, b) raec, c) edi 

Serji!r: 1-a) Merdin, b) 
eli nd, 2-a) eş,b) enişk, c) ur, 3-
a) ev, b) Laleş 4-a) reben, b) 
hinek, 5-a) etar, b) hiç, c) par, 
6-a) mub, b) kin, c) çira, 7-a) 
olan, b) sirwe, 8-a) Zilan, b) 
zac, 9-a) nr, b) Rewşen, 10-a) 
aloz, b) yar, c) ke, 11-a) awaz, 

· b) ra, c) ud, 12-a) kel, b) sar, c) 
taji. 

MEDYA 
GÜNEŞ İ 

ÇARÇlRA Basın ve Yayıncılık Ltd. Şti . adına 

habirler: • Bave Azad (Krefeld) • Mahmude Malazgirti (Ham

burg) • Sinan Alabay (Köln) • Ali Karaaslan (Giessen) • Cu

mali Gökalp (Hollanda) • Bave Ze~deşt (Danimarka) • Seyda 

Alpşen (İngiltere) • Halis Kınalı (!sviçre) • A. Kadir Bozyıl 

(Norveç) • Seyid Şahin (Fransa) • Rojen Adar (Rusya) • 

Baran Jiyan (Yu~anistan) • Genco Hasanan (Bulgaristan) 
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• Hesap No: Nusrettin Yükse,kkaya, Yapı Kredi Bankası, İstanbul 

Aksaray Şubesi, 0076859-8 Nolu Hesap • Baskı: Serler A.Ş. 

• Sahibi: Murat Yeşilırmak • Yazıişleri Mü
dürü: Vedat Aydın • Genel Yayın Yönetmeni: 

Mahmut Metin • Ortadoğu Temsilcisi: Ahmet 
Cemal • Güney Kürdistan Temsilcisi: Azad 
~atehi • A vrupaTemsilcisi: Halim Can • Mu-

• Yönetim Yeri: Inebey Mah. Valide Camii Sok. No: 50, Kat:4 

Aksaray-İstanbul 1 Tel: 530 68 31 Fax: 586 22 31 • Diyarbakır 

Bürosu: Şair Sırrı Hanım Sk. Maruf Apt. Kat: 1 Ofis

Diyarbakırfi:el-fax:(412) 221 80 74 • Antep Bürosu: Karagöz 

Cad. Gören Işhanı Kat 4 No: 45 Tel.: (342) 234 59 31 • Izmir 

Bürosu: 859. Sk. Saray İşhanı Kat:2 No:3/203 B. Blok Ko~ak/ 
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Hun:ermende bi nav u deng Tehsin Taha 

Hevale me Hecf Kardox li 
Swede di meha Nfsane de bi 
dengbeje bi nav u deng Tehsfn 
Taha re ji bo we xwendevanan 
hevpeyvfneke çekiriye. 

Medya Guneşi: Mebesta hatina 
te ya Ewrupaye çi bu? 

Tehsin Teha: Dema ku em li Kur
distane bı1n daxwaz ji me hate kirin 
em werne derve çend konseran pek 
blnin. Helbet di nav van da 
plrozkirina cejna Newroze ,Q 
pirozkirina du saliya Partiya 
YEKBÜN'e Q biranina koçkirina reh
meti Barzani jl hebG. Ji ber van se
deman em hatin Ewrfipaye. 

M. Gfineşi: Piraniya milete me li 
Kurdistana Bakur tene te bi stranan 
nas dike, le jiyana te ya hu
nermendiye nizanin. Gelo tu dikari 
piçek behsa jiyana xwe ya hunerı 
bik'i? 

T. Taha: Temene min hin 8 sali 
bO, li nahiya Mangejke sinema di
hatine gunde me, sinema seyar li gun
dan digeriyan ji ho propogandaye. 
Flbet hingc Iraq di bin desthilatdariya 
lngilizan da bG. We gave li ser sehne 
yekemln car bi mikrofone, min stran ji 
xelke gundl re gotin. Helbet ev ji bi 
alikariya bave min bu, ji ber ku bave 
min mudire nehiya Mangejke bu. Di 
sinifa 5'e ye seretayi (xwendingeha 
destpeke) de ku ez 12 sali bUm, min li 
ser sehna şanoye, strana "Evdale 
dine" li Dihoke got. Paşe ku ez hin
dek mezin bum min . bi xwe stran 
nivlsand. Di sala 1958'an de, min 
yekemln strana xwe ya bi Kurdl ava 
kir. Strana "Eşkere nakim ya li ber vi. 
dili" . Elbet ev stran ya dildariye ye ku 
her kesek di xortaniya xwe daji keçan 
hes dike, ez ji ji wan kesan bum ku 
min ji keçeke hes kir u min li ser we 
stran got. Beri ve ji min awazen Erebi 
dikir Kurdl O me digot. Di. sala 
1960'an de min strana "Derdo O dilo 
ez biınrim" li radyoya Kurdi belav kir. 
Paşe min "Derde pore u bejna delale" 
gotin. Ev her du awazen min in. 

Di sala 1960'an de, ez li Enstituya 
Hunerl' hatim qebfilkirin. Di ve xwen
dingehe de hinek heval hebun ku ali
kariya me dikirin ku em fen ude bi
bin. Ez li vir hine ude bum. Paşe min 
awaz ji bo stranen "ÇGme Zaxoye" O 
"Amed! bilind e" dani. Ev her du şiir 
yen bave min bU. Ez dikarim bejim ku 
min şuhret bi van stranan girt. Di 
1960'an de, dema ku Baasiyan derbe li 
hev kir, ez hatim girtin. Ez saleke di 
girtlgehe de mam. Elbet min gelek 
istifade ji ve girtine kir. Min di 
girtlgehe de ji beroşan 10 ud çekir. 
Her ku min udek çedikir, dihatin ji 
min distendin paşe min disa çedikir. 
~e. di hefse de her hefte şayi ji bo 
gırtıyan çedikir. Di girtlxane de min 
çend stran çekirin. Yek je "Bihar hati
bun ya min nebfi" , ya din "Ez naşem 
bem te bibinim, bave te , te daye şi" 
ku ev stran hate niha ji min belav ne
kiriye. Li vir ji min şuhreta xwe dit. 

M. Gfineşi: Gelo kljan stranbejl 
tesir li te kir ku te dest avete kare 

stranan u hunerf? 
T. Taha: Se kesan tesireke pir li 

min kirin. Yen Erebi O yen Kurdl. 
Yen Kurdl M. Arif teslreke pir mezin 
li ser min kir. Arif Reşit ku bere di
hatin mala me stran digotin, yen 
Erebl, Ferl't Etreş O Ebdulwehabi, 
Umkalsum O Esmehane tesir li min 
kirin ku ez dest bavejime kare 
muzike. 

M. Guneşi: Berf nuha min pirs
yarek w e ha ji M am Fuad Ehmedl jı 
kiribu li ser mesela hatina we ya 
Swede ku hinek mirov pe aciz in. Li 
ser ve yeke dıtina te çiye? 

Tehsin Taha: Bi Xwede birader 
ez bersıv- nedim çetir e. Ji ber ku tu 
hunermend ninin li ruye erde ku milet 
sed! sed ji wan hes bikin, de her hebin 
kesen ku ji me ji aciz. Ya duyem, me
sela me dixwazin bikin meseleka 
siyasi. Bi rast! me çi elaqat digel ve 
ye k e nin e.. Mesela me meseleke 
huneri ye, le hinek dixwazin bikin 
rengeke siyasi. Em hatine Ewrfipaye li 
ser hesabe hinek miroven xweşdivi. Ji 
bo nimfine wek Federasyona Kurdan. 
Le helbet hi n ek kes hene ku 100 hezar 
Dinari jl hidin nikarin werin derve ji 
bo ve yeke jl hesfidiye dikin G pro
pogandayen xerab dikin. Mesela 
dibejin Tehsin, "Ji bo Seddam 
Huseyln stran gotiye" . De have min, 
biraye min ka ispat bikin ku min kıjan 
stran ji bo Seddam gotiye, nikarin 
Ispat bikin, ji ber ku min negotiye. 
Dibejin tu dema stranan dibej! rismen 
tangen Seddam li · pey te der dikevi n. 
Ev kesen han li Ewrfipaye dijln le mi
xabin hin paşmayin e Q tiştek ji me
sela montaje fem nakin. Mesela der
xistina tanqan li pey min tişteki pir 
hesan e. Ez dikarİm ji bo wan kesan 
ne risme tahqe, ez dikarim risme Bill 
Clinton, John Major an risme qehpike 
ji derxim; eve tişteki gelek hesan e. 
Veca min gotiye ji bo radyo Q te
levizyonan, alem dikare bi dublajan 
gelek guhertinan di filmi de çekin O 
ev naye we mane ku min stran ji bo 
Seddam an ji bo keseke din gotiye. 

M. Guneşi: Dilxwaziya te hinek 
ji PDK'e re heye. Gelo dive hu
nermend nezı meselen partltiye be an 
te ne hunermend be? -

T. Taha: Bira can çi kes nlne ku ji 
partiyan hes neke. Çi part! be, çi 
Y ekitl be, ç_i Komunist bin ii çi ji 
hineke din. Ila de bi ser yeke ve be. · 
Insanen şfişti ninin elbet dive hes ji 
hindekan bikin. Le mesele ku hu
nermend wek miroveki siyasi, wek 
lidereki li xwe mezeke bi ya min ne 
rast e. Le dikare dilxwaze partiyeke 
be. Dive hunermend bi hunermendiya 
xwe xizmete ji milete xwe re bike. 
Doktor jl bi doktoriya xwe, muhendis 
bi muhendlsiya xwe siyasetvan bi si
yaseta xwe xizmete ji milete xwe re 
b ike. 

M. Guneşi: Çi herhemen nuh di 
deste w e de hen e? · 

T. Taha: Bele min herhemen nuh 
henin, bo nimfine "Darvaniyo", "Em 
hemfi peşmerge ne", "Keç O kuret 
gundl" bi kemasl 6-7 stranen min 
henin ku hin belav nebfine. 

M. Guneşi: Tu 
dikarf piçek behsa 
muzıka Kurdı bo me 
bikı ka muzıka Kurdi 
di çi qonaxı da ye? 

T. Taha: Muzika 
Kurdl !ro di nekseke da 
ye, nekseka fen!. Her
weha ya Ereb jl weha 
ye. Nuha muz!ka Kurdl 
di rekeka gelek teng da 
diçe. Muzika Kurdl 
zedetir ber bi muzlka 
rojavay! diçe, mebesta 
min ew e ku ji esase 
muzika Kurd! dur di 
keve. Hunermendeıı 
nuha zedetir xwe bi 
kare hunen ve na
west!nin, herhemen kıı 
nuha peyda dikin tişteıı 
hesan in zedetir straneıı 
dawet u govandaniıı . 
Nekse bi tene li muz!k ,~ 
nakeve, her wisa bı ı 
tişten din jl weha y,·. 
Bo nimfine hozanvane ıı 
.me, niviskaren me ı l 
weha ne, di nekseke de: 
dijln. Elbet sedeınt·n 
van tiştan jf henin . ~ , · . 
dcına vekem mesel ·, 
aborl ye, ya du), .. ı 
rewşa irayin e ku c:''· 
teda dijln. 

M. Guneşi: Ba~ e eger mirov 
pfvanek bike pıvaneka muzıke li Kur
distana Bakur u ba~ur de ti~teke 
çawa derkeve? 

T. Taha: Bira heta nuha li Kur
distana Bakur firset nebfin ku hu
nermenden Kurd bi Kurdl muzika 
xwe çekin ji ~er ku Kurdl qedexe biL 
Bo nimüne Ihrahim Tatlises, Nuri 
Ses!guzel, Belkis Akkale, Celal Becr Q 
yen weha. Imkane n w an tu n ebU kub bi 
Kurdi stranan bejin mecbur man ku bi 
Tirki bejin. Ev hunermenden han · 
dema ku bi Tirki muz!k çedikirin pe 
re talaneka mezin j! dikirin, çi bi 
zanebfin ii çi jl bi dizi. Muzika Kurdl 
tehrif dikirin O dikin muzika Tirki. Le 
nuha hinek tipen muzike li Kurdistana 
Bakur peydahiine tişten ciwan peyda 
dikin. Le li Kurdistana Başfir jl 
grfiben me yen pir jehati hene, bo 
nimfine: Tipa Suleymani, Tipa Dihok, 
Tipa Rewanduz, li Hewlere hinek 
grup hebfin. Hunermenden awazxweş 
li Kurdistana Bakur pirtir in ji Kur
distana Başfir. Em hevldar in ku 
imkan bo me peyda bibin em de ji 
herdu perçen Kurdistane grfiben hev
beş peyda bikin O muzika Kurdl peş 
ve bibin. 

M. Guneşi: Te behsa deng
xweşan kir, gelo yen dengxweş kı 
nin? 

T. Taha: §ivan Perwer di ser he
muyan re te, Ihrahim Tatlises u heval 
Dilbirin e. 

M. Guneşi: Tu itranen xwe çawa 
çedikı, tu wan bi nota daıını an bi 

rekeke din? 
T. Taha: Ez be nota datln im. 

Elbet heger bi nota be hesantir dibe bo 
muzikvanan. Le dema ku ez awazek 

'' 

lıu lllı;,uı eke lbt iıı iıı ı ez uda xwc 
dikim deste xwe G bi vi renal awaze 
durist dikim. b 

M. Guneşi: Heta nuha çend 
kaseten we belav bune? 

T. Taha: Ez rastiya we nizanim, 
nuha min 12 kaset di gel xwe aniye, 
dora 120 stranen min j1 bo radyo O te
levizyone tomar bGye. Le ez nizanim 
ka min çend stran gotine. Ew kesen 
tene ji min hes dikin belki zanibin min 
çend kaset çekirine. Buhaye tiştan ne 
li gora pirbün an kembüne ye, ya 
girl'ng qimeta awaze ye. 

· M. Guneşi: Pirsyareke din ku li 
ser ve karesata hane ku 'iro li Kur
distane diqewime, tu li ser ve çende çi 
difikirf? 

T. Taha: Tu ve pirsyare ji min 
neke, here ji zarokek piçGk bike de bo 
te beje xirabtirin tişt e. Heta pirsyare 
kesen ne Kurd bike de bejin ev tişt 
tişteki pir xerab e. Le mesele hecrer . b em werın ser mesela ki heqe an ki ne 
niheq e ew tişteki din e. Gelo herdu 
teref j! xelet in an yek teref, dive 
lekolinek li ser vi şer! bete kirin, 
sucdar bene tesbltkirin, sucdar bene 
mehkemekirin da ku careke din ta
wanbariyeke weha çi kes pe re nebe. 

M. Guneşi: Ferqa şeven 
Ewrupaye u yen Kurdistan e çi ye? 

T. Taha: Şeven li Kurdistane bo 
hunermendi baştir e ji ber ku ce
mawer, xelk pirtir e ji yen Ewrfipaye, 
ilhama stran gotine pirtir te mirov. Le 
ev koııserta me ya dawin ya ku 
YEKBUN'e çekir gelek serkeftl bu, ji 
ber ku milete guhdariya stranan dikirin 
ji dil u can guhdarl dikirin, milete go
vend gire nedan. Cihe ku govend neye 
kirin milet guhdariya muzike dike. 
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