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Ev demeke direje Seid 
YOsiv li Sitembole ye. 
Be~dari ~eva pi~tgiriya 
Azadiya Welat bO , li 
NQM e 0 li MEDKOM e 
konserdan . Hunermend 
pirsen hevale me yen li 
ser muzika Kurdi 

KARACADAG FM'DEN MEHMET URAL: 

Hede' kltlemiz, ezilmi,ler 

RTÜK taraflndan 7 gün 
kapatma cezaslna 
maruz blraktlan 
Urfa'daki Karacadag FM 
yetkilisi Mehmet Ural, 
dinleyicilerinin "sesimizi 
Brüksel'de de Urfa'da da 
susturamazlar" dedigini 

bersivand . A. 8 aktardl. s. 9'da 
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Intihar eylemlerini gen;ekle§tiren PKK'lilere yönelik Türk basmmdaki iftira ve 9arpltmanm tarihi kökleri var 

•• 

T 
ürk basmmm t;oguna göre, intihar 
eylernleri IIzorla yaptJrlhyor." 8u 
mantlga göre, eger bu eylernleri 

yapmasalardl, sözü edilen militanlar 
öldürülecektil Kürt direni~c;ilere yönelik 
böylesi yalan ve iftira kampanyasmm tarihi 
kökleri bulunuyor. Derya Atay'a "bir 
jandarma c;avu~uyla ili~kisi vard," diyebilen; 
Zeynep Kmaci hakkmda " psikolojik dengesi 
bozuk, hamile, uyu~turucu baglmhsl" gibi 
iftiralan yazabilen; leyla Kaplan i~in 
"örgütten aynlmak i'Jin mektup blrakml~" 
senaryolanm uydurabilen ve Güler Ota~'a 
"cesaret hapl i~mi~" iftirasl yönelten baslnln 
bu yönden köklü (!) bir gelenegi bulunuyor. 

•• •• 

S aide Kurdi, Kürt~e okullar a~llmaSInI 
isteyen bir dilekt;e yazdlktan sonra 
"deli" ilan edilmi~ti. ~e)( Said i~in ise 

Cumhuriyet gazetesi, "~eyh degil ~ki ... 
okuma yazma bilmeyen cahil •.. aptest ve 
namaz bilmez ... müritleri köpek ve ~akal 
gibi" diyebilmi~ti. Aym gazeteye göre Kürtler 
helaYI bile bilmiyordu. Döyle bir basln, 

TÜRK BASININDA KÜRTL ER'E KÜFÜR YARI~I 

~EX SAiD SEY1D RIZA LEYLA KAPLAN GÜLER OTAC; 

Seyit Rlza'nln adeta meydan okuyan 
mektubundan, -mektubu yaYlOlamakslzln!
"Seyit Rlza aman diledi" man~etiyle 
bahsedebilmi~ti. Du kampanyalardan, 
Kürtleri dü~man görmeyenler de paYlm 
allyordu. Son örnek, "~izofrenll ilan edilen 
Tomris Özden'di. S,11'de 

Külüf ve ~ ge/eneÖi sürüyor, ~x: Sailfe'otiuma yazma bilmez. cahil'lIiyen; 5e)1d Riza'run JreldubufllJ 'WIII Rila aman lIi!ed' ~liOOe 1&1 deroc:e lers bil;imde 
yansrtan külürbaz basln, intihar ey1em!eri geli$llfenlerden leyla Kaj:l1aII iCin 'orgüllen aynllk mektubu", GOIer OtaI;'ln I~in de 'cesarel hapI' yalarrlaflfll pompaladl 

• ..., 
, - , den cezaevleri uyansl 

HA.BER MF.RKEZI- lll'i3l'l Halt
lan Dt;megi ( tHo) tSlanbul ~ubesi 
Cezaevi Komisyonu. Adalat Balta
m'nm "atyhk grevleri bi tti" demeci
nin aksine: Erzurum. Elbistan. 
Amasya, Malalya, Ordu, Trabzon, 
Aydln, Nvilli ve Zile cezaevlerin-

de ~uk grevlerinin devam eUI#mi 
biJdirdi. Durumun kaygl verici 01-
dugu vurgu[anan ao; tklamada, Ada
lei Bakanhgl' nm teerit politikalan 
ge l i~tinnesi ve öze! timin eezaevle· 
rine girmesine yönelik projeier ge
Ii~tinnesinin yeni kalliamlan t.;ag-

"i'llth!1 da belirti l& 30 Ekim gti
nü bir basm aO; lklamast yapan iHn 
lstanbul ~ubesi Cezaevi Komisyo
nu. "cezaevlerinde ya§'lnan sorun
lar artarak devam ediyor" dedi. Su
resiz ~hk grevi ve ölürn orueu ey
lernlerinin ardmdan yapllan anl~-

maya u)Ulmama~1 \Je ycni hak 
gasplanmn gündeme ge lmesiyle 
tüm cczaevlerinde ba~layan huzur
suzlugun Oiyarbakir Cezaev i'nde 
ge~ekle~tirilen katliamla daha da 
boyutlandl~i ve yeniden tüm ceza
evlerinde (Devrum S, 11'de) 

'8AYRAM' KORKUSU · Yukardaki toIOOral. DiyartliMdaki 'Cuml1uriye1 bayraml Kullamalatl' esna~lnda ~ildi HalkslZ bJr curOOtiriyelin Mika 
silah doGrultarak kur ulu~nu 'kullama'sln l gOsleren bu lotGQral, 73 Ylilik sOrecin niteliCini de eie veriyor 

"Dersim'deki dumm 
38' den daha vahim!" Yasak Cumhuriyeti'nin 

.73. yrn 'kutlandl' 
Kurulu~undan bugüne yüzde 72'si tek 
parti ~ef1igi, slklyönetim ve Olaganüstü 
Hal'le ge~en 'cumhuriyet'in 73. ylll, 
ge~iAimiz hafta yine devlet erkanmea 
ve sabotaj korkulanyla ' kutlandi.' 

Yaphglmrz ara~hrma, 73 ydma giren 
sürecin, lek parti diktalärlügü dönemi bir 
yana blrakrlsa bile, tam 53 yrlmm 
slklyönetim ve OJaganüslü Hal'Je 
ge~igini ortaya ~Ikardl, S,5'le 

CHP heyetinin hazrrladlgr raporla yeniden hatlrlanan Dersim gert;egini Tuneeli 
Sosyal Yardlmla~ma ve Kültür Dernegi Genel Ba~kanl 5alman Ye~ilgöz, 
gazetemize anlattr. Ye~ilgöz, "1938'de sürülenlere arazi ve ev verildi. Hi~ olmazsa 
sag kalanlar at;lkta kalmamr~tl. 8ugünkü duruma baktlglmlzda ise ortaya korkun~ 
bir tablo t;lkmaktadlr. insanlarrmlz kendi 
yerlerinden sürülmüjlerdir; a~ ve a~lktalar. 'Bölgede hukuk yok' 
5agllk sorunlarr tehlikeli boyutlara ula~ml~trr_ 
8u yüzden durum 1938'den daha da 
vahimdir" dedi. S.3'te 

Diyarbaklr Baro B8§kanhg. ' na yeniden 
~ilen Hiliieyin Tayfun' la gö~ük. S. 3'le 

~ Haftahk veya ayhk Kürt dergi ve gazeteleriIJ.in yazIi§leri müdürlerinin s:ogu ~amyor 
Kürt sorununda yeni a~ma 

S oounda bekleoen gc~klqli. Bölgesel s.'lv~ fiilen Bau 'YJ da 
sardl. ArdaIda pallayan bombalar 'i'Ok saylda ~ almaya~

Lad,. Yern ge~n )'QIIlliU4' panik dalga dalga her kesimi 5Ml
)'QI". Kafalara tablan soru, bu ~in smu nereye "1InICa#" 

Devlttin sözcüJeri ck gOven!ik ledbirlerinden bu i~ i ~ ayda 
bili rebile<;eklerioden söz cderek panigi önIemeye ~ah~lyorlar. Bil
meycn nrurnilar di7.is.i devam cdiyor. Ama h~ bir telkin ve VWl! 
halkl teSkin euneye yetmiyor. Kafalara mlulan hep ayru SOOJ vc 
ayru wnutuzluk.. Diychm ki ck Icdbirler almd" diyelim ki hamile 
kadmlar amndl ve diyebmkiJeri anurdJk, no\.actJ1? Olmek robll3CI 
'i"Cken bir insalll sanna~iln, H~ bir 00Iem padarnaya hazJr 
canh bombalann önüne geil~mez. Ta ki sagdllYU. ab i. nesnel 
gtJ"i"Cgi g~ yetisi ön plana ~ lkana kadar. B$ln ve yaym kuru-
11I~l an IIC yaplY(l"! $imdiye kadar Itirli sav~1 kÖl1lkledikJ.eri yet. 
mi)'Ql" gibi sm geli~lerde de ayru lUIumlan stlrdiirilyorlar. On· 
lar iiin ~ yQzünii \'e ncdenJerini 3I!Jl1iliIyacaklan yerde inlihar ey
IcmJerini ge~liren militanlann HalO alrp almadl#!, kimin bu 
yoIa tC1vik eni~ He ve daha bi~ ~Irn aynnu He ilgik:niymar. 
Yu da devlct erkarurun söllcrini me~te ~tkwtamk ~irinlik yap'
~orIar. 

Sav~ bitmeli ve bitebilirde. NIISII nu? Sav~m sebepleri dol
ru bir $ddlde kav~ KiIrt!er kendi illkelennde refah ~ ya
prlarsa \Um U}gar uluslar gibi 6zgür o!wIm-sa: silahlarda susar. 
bombaIar da pallamaz, bu IlIkenin kaynaklan lüketilpJeZ. kirli 'SII

v~1I1 yat3t11#! insanltk sorunu da SOlI bulur. 
GUney'dc ki geli.pncler hergUn bir yenisi daha ekJeniyor. Ya

f:IIW'I i~ sav~tan sonrn aI~CS' i1an edildl ve larnflar yenide!l ve 
bu kcl. AnkaIa'da t1ma~a oturmldular. ABO. !ngihere, Tilrkiye, 
KDP \'C YNK yetkiliJeri fimdili l.. masada yer alanlan:hr. B~
sWlkla 5OIlU\1anan Dublin ~lerinden SOOJa Anbr.!.'da oe 
~~ac:ag, henllz. belirsizdir, KiLnIer Dublin'dek.i k~Lan:Ian 
daha geri kooumdachrlar. Ancak: Kürt sorunu böige devletJeri~le 

birlikte masaya getiri liyor. Sorun bölge~e ~lnml~ur. lran. Irak. 
TUrici ye $O!UJlWl esas taraflan ollLl1llc ~in i~ine ginni~lerdir. Ve ar
Ilk onIaria birlikte onak bir ~ Ul~11acak,lI'. KIlrtIcrin bu 
kunlar 50flllSmda IIC kaz.anacak1an izIeye<:cl;leri poIitikalara bal-
1idIr. $imdilik Gilney dqln:laki paryaIar d~ rurulm~. Bu 
da sonmun köklll ~Onden heuUz uza)( CJlduAunii gösteriyor, 
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DGM'ler yüzünden Kürt yaym orgal)larl slk 
srk yazli~leri müdürü degi~tirmek zorunda 
kahyor. 8irka~ saYI sonra eeza alan 
müdürlerin yerine yenileri bulunmaya 
~ah~lhrken, a~llan davalar ve verilen 
eezalar nedeniyle 
laranan' konumuna 
dü~en müdür saYlsr 
da hlzla artryor. 

H A B E RL E RI SA YF A " TE 

• 
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Güney yine masadaydl 
HABER MERKEZi- GUney KUrdistan, bir yil 
it.; inde dördüncü kez yine yabaneilann da yerleri
ni aldlklan masaya yatlOldt. 19%'nm dördüncü 
l.irvesi, gto;tigimil. ay Mesut Bal7.ani ile Ce!alla· 
Jabani 'nin ayh ayn Ankara'da lemaslar gert.;ck. 
le~tinnelerinin bir devanu bit.;iminde ge l~ti , fa
kai bu kez ' lamnar'la birlikte gert.;ckl~li. 

~tigimiz hafta Ankara' da dUzenlenen zirve 
loplantllima KOP Politbüro Uyesi Sami Abdur
rahman, KOP Ankam Temsilcisi Sefin Oizayi, 
GUney KUrdistan HUkümeti bakanlanndan Pirod 
tbrahim. KYB yönetimindcn Adnan Mufti ile 
Muhammed Teyfik. KYB Ankam Temsilcisi~
ud Saib, ABO Ol~i~leri Bakanl YardtmClsi Ro
bert PeUetr.lcu. ABO Ortadogu Mnsasl ~fi Ro
bert Deuleh, ABO Ankam Büyükcl ~ili g i 'nde gö
revli Askeri Politika uzmanlanndan Sheldon Ra
port ile Francis Ricciardone'm yam srra ABO 
Ulusal GUvenlik Konseyi'nden bir görevii. ingil
tere Ankam BUyUkelt.;iligi'nden Franz Baker ile 

Joo Benjamin, TUrkiye'yi !emsilen TC DI~i~leri 

Bakanhk Müste~ Ortur Öymen, TC Ortadogu 
Masasl ~fi Ecvel Tezcan, MiT ve Genelkunnay 
yetkilileri ve TUrkmenler'i temsilen TUrkmen 
Cephesi'nden Sinan <;elebi ile Mustafa Yayt.;ill 
kalildJ.. . 

Toplanltda ABO beyetinin GUney'de Irak ve 
Iran etkisini azaltacak fonnWler Uzerinde durdu
gu ve bunun i~in KDP ile KYB arasmdaki ~tl~
malann sona erdirilmesini istedigi bildirildi. Öte 
yandan. 'Türkiye'nin ise 'TUrkmen kartJ ' ru yeni
den masaya getirdigi: PKK'nin Güney'deki var
hgttll sona erdirmek veya azal tmak it.;in Güney 
örgütlerine baskt yapmaya o;alt~lt~l belirtildi. 

<;08;u KUrt ~evresi ise, Güney KUrdistan tOl>' 
mkJannda halledilmesi gereken sorunlann Anka
rn 'da masaya yatmlmasml "en azmdan talihsiz
lik" bio; iminde degerleodiriyotlar, "GUney KUr
distan 'da iki ay öncesine dönilldU!ü" yorumlan 
da slk"a yapthyor. 

Esnaflardan 
•• •• V 

90zum 9agnSl 
Diyarbaktr Esnaf ve 
5anatkarlar Odasr, bölgedeki 
ekonomik sorunlarrn 5iyasi 
sorunlardan ayrr tutulamaya
eagml belirtti ve Olaganüstü 
Hal'in böige ekonomisini de yok 
eden bir uygulama oldugunu 
ac;rkladt. Oda'nm böige sorun
lanyla ilgili olarak 
hazrrladlgl raporda "devlet, 
böige insantOi talmin ediei 
siyasi adlmlar atmalrdlr" 
denildi. S.5'te 
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Ulusal kilTIlik ve 
ulusal kültür üzerine 

Hasan YAL<;IN 

K uzeYbau KürdiSlan'da Kün~e
nin Goran leh~esi Zazaki ve 01-
mllki diye adlandlnJmakladlr. 

Dlffilli sözcügU bir ~ok ballh ~tmna
cmm bu sözcügün Daylem admdan gel
digi varsaYlmma kaynakhk etmiljlir. 01-
ffilh-Daylem teorisinin daha ößee Erme
ni kökenJi yazar ve ara§lInnacllar lara
flndan ortaya 8tlldlgl yazlh kaynaklar
~an anla~llmaktadlI. Daylem sözcUgil
nUn IO.yüzyllda buveyh oAulian diye 
adlandmlan devletle i1i~kilendirilmesi 

bu teorinin tanhi kökleri konusunda bu
lamkhga yal m;:maklu. Goran Zaza leh
~esini konu~an Künlerin etnik kimligi 
konusunda bulamkhk yaraulmaktadlf. 
Kurt dumanh havaYl sever misali, bu 
bulanlkhktan Osmanh mirasylsl Tür!:. 
~ovenistleri yararlanarak, bu teoriyi 
KünJeri bölmenin bir MaCI olarak kul
lanmasma neden olmaktadlf. 

Dlffilli-Daylern teorisini savunan 
Kürt kökenli olrnayan aJ'a§tumacl-ya
zarlann görü~leri klsaca ~öyledir: 

Hollandall M. Van Bruinessen ~öyle 
diyor; Dersirn KUrtlerinin bir bölUrnU 
Zaza'dlr. Daylernliyi r,ragn~liran bir bi
r,rirnde kendilerine dlrnlli dernektedirler. 
Kuzey KUrdistan ~ivelerinden r,rok Gu
raniye benzeyen bir dildir. Aralannda 
ba!jka kültürel benzerlikler vardlr. Gu
r,mlar gibi özellikle de Hewramiler gibi 
Dersirnliler de Orta-Daylem'e sen ko
~ul1arl olan vah~i bir bölgeye (dagJik 
böige vb.) yerle~mi~lerdir. Kürt ulusal
cllanna göre, (Hewramiler ve Zazalann) 
KUn olduklanna ~üphe yoktur. Dilbi
limci 0 Mann, K. Hadank ve Mac Ken
zie kararhltkla bu görü~ü red etmekle
dir. 

Alman kökenli K.Hadank ise ~yle 
diyor; Dlrnili kelirnesinin Oailemi'den 
geldigini, L ve M harfinin yer degi~lir
digi göz önüne almarak, (TUrk>;e'deki 
loprak kelirnesinin Torpah, Toprak gibi 
söylenrnesi vb) >;ok olasl bir durum gö
r.4xorum. Dlmlli-Daylem leorisi 
'928.'de 2,bandtn 1bitirninde benim an
Jalllgimdan daha .eskicjir, Bu leoriyi 
1900 Ylhnda F.C.Andreas'm görü~ünün, 
A.Christensen tarafmdan lamlilrnasm
dan 20 yil önce Ermeni Atranik Dersim 
adh kilabmda ileri sürmü~tü. Yine 
K.Hadank ~öyle der; Hazar Denizi'nin 
gUneyinde yapyan Daylam'm Dersim 
ili~kisi Henrieh Kipen'in; C.Hausk
necht'e (Roetenim. Orient) Kigi Ditimli 
%iretiyle bag kurdurut. lMarkwarf'm 
Dilimli adml dikkale almamasmJ eksik-

B.AZAD 

Kürt halkl 20.yüzydm sonuna gelin
diginde bu yüzYlla iki önemli özetligi 
ile damgasml vunnu~tur. 

Bu nedenle 20.yUzYIl Kürt halb ar,rl
smdan büyiik önem la~lffiakta~lr. 20. 
yüzyli Kürt halkmm kendini yeniden ya
ratma sUreci olacaktlr. KiirdiSlan'm 
mevcut stariisü, uzay >;agma damgasml 
vuran gü>;lerin ulanr,rlanm da ~Iyan bir 
sürecin aynasldrr. 

Kürt halk! diinyada ülkesi i~gal a1tm
da en bUyük ulus olup varhgl yasak:, ya 
da su>; saYllan tek ulus olma özelligine 
sahip konumuyla dünyamn SICak günde
mindekl yerini almaktadlr. Böylesineör
nek bir konuma sahip olan KUrdistan ile 
ilgili dost, dü~man herkes teori üretiyor. 
Ürelilen teorileri, dogal olarak, dost ve 
dü~man teorileri gibi ik.i bloka aynmak 
mümkündür. 

Dü~man gU>;lerin teorileri Uzerinde 
bu yazmm amaci nedeni ile durma gere
gi·duymuyorum. DU~man gU>;lerin tarih 
boyunca varhk nedenlerinin geregi ola
rak bu teorileri üretmeteri dogat k~lla
mr. Ancak ben dost gür,rlerin ya da ke
simlerin geli~tirdigi leori ve bazi yersiz 
yakl~llrmalar üzerinde durmak istiyo
rum. Konu Kürdislan olunca, teori silah
~örlerinin saYlsl da olduk>;a artlyor. Bu 
teori silah§örleri arasmda özellik.le KUrt

'Ierin de bulunmasl konunun irdelenme-

Dlmdi-Daylam teorisi eskiden Dersim'in ~imdi ise Bingöl'ün 
bir kazasl olan KJgi'de yogunla~hglm görmekteyiz. lhomas 
Andzromeni'nin Delemik dedigine, Antranik leimig 
demektedir. Bu sözcuk Klgi'nin Olmlek diye adlandmlan 
köyü ile iIi~kilidir, 

Mac Kanzie önyarglh oldugu i>;in bunu 
betirtmeklen ka>;lyor. Bu konuda Zaza 
adUlm etimolojik incelemesi tarafimdan 
Hasan Flrak imzaslyla Medya GUne
~i'nde ar,rlklandlgl i>;in bu konuya tekrar 
ginnek istemiyorum. Bence dil a>;lsm
dan Goran-Zaza lehr,resi incelenirken 0, 
R, ve J harflerinin dönü~ümünden >;ok, 
bu teh>yedeki V harfi Ozerinde durmak 
gereklyor. Neden Zazaki leh>;esinde V 
harfi r,rok kutlamhyor diye dü~ünmek 
gerekiyor. 

lik olarak degerlendirir. (Bkz. M.Kal
man Dersim Direni~leri) 

Amerik.ah Mac Kenzie ise ~öyle der: 
Zazaca ile Gotanice'nin birbirlerine >yük 
yakm ve ili~ki1i olduk.lan, Zaza admm 
Z'sinin >;ok kullamlmasmdan dolaYI 
kom~ulannca takJlml~ bir lakap oldugu 
ve Dimli isminin Dailemi'den geldigini, 
A.Chrisensen'e dayanarak ileri siirmek~ 
tedir. (Bh. M.Kalman Dersim Direni~
leri) 

Tarunml~ Ermeni milliyet>;isi Antra
nik ~yle der; Thomas Andzroeni'nin 
Delemik diye yazdlgml Antranik Tetmi~ 
olarak bahsetmekledir. Telmiglefi de 
Dlm.Ij'lerle ili~kilendirmektedir. (Bh. 
M. Kaiman, Dersim Direni~leri) 

Yukanda bahsedilen yazarlarm gö
rü~lerini toparlayacak olursak, Dlmlli
Daylam teorisi eskiden Dersim'in ~imdi 
ise Bingöl'iin bir kazasl olan KIgi'de 
yogunla~(lgml görmekleyiz. Thomas 
Andzromeni'nin Delemik dedigine, 
Antranik Telmig demekledir. Bu sözcük 
KIgi'nin Dunlek diye adlandmlan köyü 
ile ili§kilidir. Osmanh kaynaklannda 
Olmlek bir a~irel veya kabile anIanllnda 
kullanllmaktadlr. Kigi 'nin Dlmtek kö
yünde oruranlar Lolan veya Hormekan 
diye adlandmlan aliiretlerle ili~kilidir. 
M.Nuri Dersimi, bu iki aljirelin konu~tu
gu leh>;eyi belirtirken Lolan %iretinin 
Zazaki, Honnekan aliiretinin ise Kur
manci lehr,resini konu§tuklanm belirt
mekledir. Dillliek sözcü~ Olmllki söz
ciigUnün bozulmu~ bir bir,rimi oldugu 
kabul editebilir. Ama sorun bu sözcügün 
kaynagl nedir konusunda bulamklik ya
ralilmasldlr. Olml[i sözcUgU kanaatimce 
KUrt a§iretlerinin Milan ve Zilan diye 
ikiye bölilnmesi (veya gruplandmlma
slyla) ilgilidir. Hormekan veya Lolan 
a§ireti büyiik ihtimalle Milan grubu 
i>;inde yer aiLyordu. Kürt a~iret1erinin 
Mil ve Zit (Milan ye ZiJan) diye smlf~ 
landmlmasl kesinlik.le Osmanh Sultanl 
Abdulhamit dönemine ail degildir. Bu 
smlflanduma kesinlikle daha eskidir. 
Dilllih sözcügU >;ogu zaman Dunbuli 
veya Dunbeli diye adlandmlan a§irelin 
adlyla da kan§tmhr. 

Kürt kadlOl balihk.ll bir incelemesi 
olan FranslZ Lucien Gamet Dersim'den 
bahsederken, ~imdi Mazgirt diye adJan
dmlan yerde Baleki adl verilen yayla-

dan bahse<ler ve bu arada Ermeni yazar 
Abouyan 'a dayanarak, Baleki Baran ad
h iki kan:le§in Asur Krah Sancherib'in 
>;ocuklan olduk.lanm, babalanm öldUre
rek Unniye gölUnün gtineyinden Garzun 
(Sosan mmlJkasl) daglanm %arak Maz
girt yöresine geldiklerini belirtir ve 
Dumbeli nahiyesinde Zazaca'nm konu
~uldugunu da söyler. Abouyan'm söyl~+ 
dikleri üzerinde durulmasl gereken 
önemli bir belirlemedir. Dmllli sözcügü
nün Durlonli veya Dunheli adlyla kan~
Imldlgl dikkate almdlgmda l,özcügUn 
tarihsel kökeninin daha da es~ye giltigi 
görülmekledir. Goran-Zaza lehr.resi üze
rine ilk ara~tlrma yapan ve ~u lehr,reyi 
K'\rl>;enin bir leh>;esi olarak degerlendi
cen RUSyall Peler Lerch, DiyarbakJr'lO 
Hani, Elazlg'lO Palu il>;esinden olan 05-
manhlann yanIOda sav~ katllml~ olan 
iki esirin verdigi bilgiye dayanarak Za
zaki ve Olmlli sözcUgünün Oubeli adlY
la kan§tmldlgml söyler. Abouyan'lO de
digi gibi Ounbeli diye bir nahiye yoktur. 
Dunbeli sözcügU ile BaJeki (veya Bali
kan) arasmdaki zorlama bir baglantl ya
ralmaktan kaynak.lanlyor. Dunbeli söz-

Dlmlli-Daylem teorisini savunan 
V,Minorsky ise Daylem adlOm kökenini 
belinirken bu arada bu sözcügiin kökeni 
hakklOda tarn soru~tunna yapllmama~1lf 
diye görii~Unti belinir. Bu arada bu söz
cükle ilgili Iran'lO bir !iman ~hri olarak 
belirtilen Bender-Daylem adlOl da verir. 
Kanaatimce Bender-Daytem sözcügü
niln dogrusu Derhend sözcügünden tü
retilen Sende sözcügü dikkate ahndl
glOda Derbend'in Daylem otmasl gere
kirdi. Derbendi sözcUgü F~ada g~it 
lutmak anlamma gehyoT. Liman §ehrin
de de ge>;it diye bir otay otmadlgIOa gö
re, bu yer adlOm aslmda .!}chri-Zor yöre
sinde, Zagros daglanmn bulundugu yer
de olmasl gerekirdi. Derhend-i Daylem 
yöresinin .!}ehri-Zor yöresinde oldugunu 
kabul ettigimizde. tanmml~ Arap cog
rnfyacllarmdan Yakut'un Daylem yöre
sini ~ehri-Zor'da oldugnu belirlmesi 

Coran-Zaza lehc;esi üzerine ilk ara~tlrma yapan ve bu 
lehc;eyi Kürtc;enin bir lehc;esi olarak degerlendiren Rusyah 
Peter Lerch, Diyarbaklr'm Hani, Elazlg'm Palu il~esinden 
olan Osmanhlarm yamnda sava~a katdml~ olan iki esirin 
verdigi bilgiye dayanarak Zazaki ve Dlmdi sözcügünün 
Dubeli adlyla karl~tlrlldlgml söyler. 

cügü iklye bölünerek incelendiginde, bu 
sozcUgün Oum ve Beli diye iki sözcük
ten olu~tugu görülmcktedir. Dun sözeü
gü Adlyaman'da bir kazanm adr olarak 
g~iyor. BaZI kaynaklarda su sözcük 
Cun diye ger,riyor. DolaYlslyta bu sözcü
gün Adlyamanla baglantlsmdan söz edi
lebilir, 

Mac Kenzi'nin Zaza admm Dlmlli
lere 2 harfini r,rok kullandlklarmdan do
laYI lakap otarak verildigini betinmesi 
ilginr,rtir . .!}öyle ki Pehlenice He Persan 
dili arasmdaki önemli aynmlardan biri, 
Persan dilindeki D harfinin Peheni+ 
ce'de, Z harfi ile kaqilandlgl biliniyor. 
Eger Mac Kenzie önyargill olmasaydl, 
Zaza admm Persan dilindeki Dada adm
dan geldigini belirtmesi gerekirdi. Fakat 

gen;eklik kazanmaktadlr. (Bh. islam 
cografyacllannda inan) Daylem sözcü
gu 10. yUzYlla ait bir addlr. Bu adm da
ha uzak g~mi~i [)e[an'dlr. (Bazi kay
naklarda Delam ger,riyor) Delan udl za
manla Daylem'e dönü§üyor. Delam yö
resi adl Pavtler ve Sosaniler döneminin 
idari ve -s,iyasi yapllarunasl adh eserde 
de ger,riyor . .DohiYlslYla Dlffilli Daylem 
teorisini 10. ylizYlta ait biT olayml~ gibi 
belinmek, bilinr,rli bir >;arpmnadlr. Ge+ 
rek Mac Kenzie'ye gerekse F.C.Andre
as'a yine Hewraman ve Paw~ leh>;esi 
üzerine a~llrma yapml~ olan Agema
yer Benedictensen'e tarihi kaynakhk e
den Danimarkah Anhur Chrisensen 
Uzerinde dunnak gerekiyor. Arthur 
Chrislensen iran üzerine özellikle Sesa-

Ele~tiri ya da haka~et! .. 
sinin önemini daha da arttmyor. 

Teori silah~örlerinin zehir zemberek 
silahlanndan (kalemlerinden!) hakli ya 
da hakSIZ, yerli ya da yersiz olmasma ba
kilmakslZm; ihanel9i, cah~, i~birlik>;i , 
teslimiyet>;i, reformisI, milliyetr,ri, fe
odal, u~ak, muhbir, terörisl ... gibi deyim
ler üretilmi~tir. 

Bu yaki~tmnalann özeUik.le, Kiirdis
tan olgusu ile birlikle amlmasl daha bir 
ilgin>; durum an ediyor. 

Kendi üLkesinin kaderini halkmIO >;1-
karlan ternelinde degi~tirmekle yükümlü 
olan bazi unsurlann, bu gezegende ya!ja
mlyorlanm~ gibi. olur olmaz yakt~unna
larda bulunmalan, dii~marun saldm le
orileri ile bi>;imset anIamda bir paraleLlik 
an ediyor. 

Bir KUrdislanh olarak ülke topraklan 
üzerinde y%ama fedakarhgml göstere
meyen (mevcUl durumla) bir fert olarak 
söziinü etligim konumdaki, özelLikte, 
Avrupa patentli ve kendilerine baZI kim
lik yakl§tmnalannda bulunan artlYI tü
kelmi§, eksiyi de tüketmek üzere olan 
bazl siyasileri ü1kemizin, özetlik.le Gü
ney parr,rasma ili~kin dostluk ve bilimsel 
smrrlan a~an degerlendirmeleri konu
sunda bir kez daha uyarma geregi duyu
yomm. ÖZ olarak ihanet>;i ilan ettiginiz 
Talabani ya da Barzani ile önce kendini-

zi bir lerazinin kefesine koymak duru
mundasmlz. Bu önderlerin Ylilardir lek
rartadlklan olumsuzluktanna ya da siz
lerin deyimi ile i~birlik~i1iklerine rag
men, haien bu parr,radaki halklmlz tara~ 
fmdan önder olarak kabul görüyor olma+ 
lanm gönnek ve anlamak durumundasl
mz. 

Siz ülkesini terk etmeme ylirek.liligi
ni ve özverisini gösteremeyen kahra
manlar, Ylllardir slflr asfalth ba~kentler
de aym edebiyatlan Urelerek yanh~ ya da 
halalarl önleyemezsiniz. 

Hodri meydan! Madem "üLkemiz" di
yorsunuz, dahasl kendinizden büyUk ko
nu~uyorsunuz, neden haikImzm ir,rine gi
dip aym zulmü lenefüs ederek, sözünü 
etliginiz teorilerinizi bedelini ödeyerek 
pratige aktamuyorsunuz. Bu yUrekliligi 
gösterin ve soma da bu yaki~urmalarda 
bulunma hakklOl kendinizde göriln. 
Tabii ki bu i~ kotay olmadlgl gibi bu be
deli ödemeyi de herkes göre alamaz. 

Slflr asfalth kapilalisl ~kentlerde 
burjuva nimellerden yararlanlp yalmz 
kendinizden sorumlu oldugunuz i>;in ,ok 
rahat saldm teorileri üretebiliy,prsunuz. 

Ate~ r,remberi ir,rerisinde ya~amak zo
runda blra.kilan 5-6 milyonluk bir halkm 
siyasi ve ekonomik sorumluluklanm ta
~Imak durumunda olsaydmlZ, bu dü~-

manca saldm teorilerini üretemezdiniz. 
Hem siyasa1 örgütlülük sürecinin dl

~lOda kaJacaksmlZ, hem de saldm leori
lerini üreteceksiniz. Bu i~in kolay tarafl
drr. Ba~armamanlz i>;in neden yoklur. 0 
ate~ >;emberinde mUcadele ederek hedel 
ödeyenlerin yapabilecekleri yüksek doz
h.i ele§lirileri bir öl>;Ude anlamak olanak.
hdlr. 

Ama 0 ale~ >;emberinden kar.ran ve di
~mda kaimaYI yegleyen Avrupa patenrli
ler. iiLkemizdeki geli~melere ili~kin de
gerlendirme ve eli~tirilerinin dozu.nda 
müteV8ll otmak zorundadlrlar. Aksi tak
tirde kendilerine, farkmda otmadlk.lan 
konumlanm unutmasmtar ki. haurlalabi
lecek insan tann nesli henüz tükenmemi~ 
ve her ge>;en gün de artmaktadLI. 

Ben. slflr asfalth kapitalist ba~kenl
lerde oturmaYI benimsemi~ teori sitah
~rlerine bir öneride bulunmak iSliyo
rum. Eger leorilerinizde iddia sahibi 01-
dugunuz gibi, bu leorilerinizin ülkenizin 
r,rikarma bir pratige dönU~IUrme konu
sunda da bu denli ciddi bir dozda iddia 
sahibi iseniz, size ihtiyac. otan mazlum 
halkimlzdan neden bunu esirgiyorsu
nuz? 

Ben ~ahslm adma mUtevaziligi kendi 
teori ve pratik konumumla kaqila!jura
rak gösterrnek zorunda olduguma inam-

niler devleti dönemine il~ikin eserleri 
olan bir iranotog'dur. Denilebilir ki 01-
ml] Daytem teorisinin 10. yüzYlla ait bir 
olaynu~ gibi göslerilmesi oponünisllik
lir. Ba~ka bir deyi~le bilim adam! ger
>;ekligi ile bagd%mayan bir davram~ bi
r,rimidir. 

Öte yandan, rslam cografyacllannda 
Inan adh eser incelendiginde, Debil ve 
Delan sözcUk.leri dikkati >;ekmektedir. 
Erdebil ve Erdetan yer adlan gözönÜlle 
ahndlgmda bu sözciik.lerin eklemli biT 
sözcük oldugu anla~llmaktadlr. Yani 
Debit adl Erdebil, Delan adl ise Erdelan 
olmu§ . .!}erefname'de Erdelan heyligi 
anlallhrken, Diyarbalm yöresinden gil
mi~ baba Erdel diye birinden bahseder 
ki kanaalimce Diyarbaklr yöresinden 
.!}ehrizor'a gilmi§ Baba Erdel diye biri 
yoklur . .!}erefname·deki bu anlatlm, da-
ha önceki anlatlml r,rürütmektedir. Gel
begleri ile ilgili bölümde !jieyh denir; sö
zün özü Abbas Aka'mn Merkezi Zelen 
kalesi olan ve 12.000 ath ibtiyadl elinde 
bulunduran, .!}ehrezol'lu ($ehre-Zor) 
Beyke beyin hlzmetinde bulundu. Bey-
ke hey Ardelan ailesinden ~elmektedir. 
ingiliz ara~lumacl Harte Sykes'e, Erde-
lan beyi Amerullah Han, kendilerinin 
davetli bir misafir olarak yöreye geldik
lerini (tarih vermiyor) ve Pijder'dh ~i
rete mensup olduklanm a>;lkhyor. Biz 
Osmanh kaynaklarmda Manas'ta hU
küm sUren Zulkadir ogullan beyliginin 
bazen kaynaklarda Dulkadir ogullan di-
ye yazlldlglOl görüyoruz. Bu adm b8§l0-
daki D harfi ile Z harfi arasmdaki degi
~im dikkate a1mdlgmda Zelan kalesi 
admm Delan olmasl gerekir. Bu degi~ 
dotaYlslyla yukandalci a>;iklamalan so
mutla~tmnaktadlr. Öte yandan, .!}erefna
me'de Merkezi Silvan'dan Mervani 
Kün devletinin kurucusu Ebu Ali oglu 
Bediye gösteritecegine Ahmcl diye gös
Icrilmesi dikkali r,rekmekledir. Ahmed 
Aduddevle lakablyla tanlOan Daylem 
devletinin kurucusudur. Ana 'Iarih>;esi 
ibn üI An.ak Mervani Kün devleti adh 
eserinde Bhd'm Hai1)Ottil~ 
nahiyesi) . 0Idugun~lsmda. Day
lemli oldtlgunu beljmne.~i dikkate aJm
dlgmda anIalLmda bir >;arpllma oldugu 
(~erefname) göriitüyor. 

Konunun aydmlanmasl ir,rin 10. yUz
Ylldaki Daylem devletiyle smlrlandml~ 
masma kaql Pandar ve Sasani devlctle
rinin tarihi, bu devlellerin ve Avesta di
)inin yani Pehlevice'nin incelenmesi ge
rekiyor. Bu konuda kalll teuer geli~tir
meden konuya ar,rlklik getinnek zordur. 

yorum. Pratik mUcadele sürdüren bir ya· 
pi, dogal olarak yanh~lik ve hatalar da 
yapacakllr. Cudi ya da Haftanin'de !ireti
lecek leori, pratik veya yaJa~tmnalar ile, 
slflr asfalth ve burjuva nimelli b~kenl
lerde üretilecek teori ve yakt~llrmalar 

dogal olarak farkhdlr. Anlatmaya ,a1I~t1-
glm, bu konum itibari ile birbirinden 
farkhhk arz eden ik.i zeminin degerlendi
rilmesindeki fark.lllik.lann dikkate ahna
rak bir degerlendirmenin yapllmasldrr. 

ÖzellikJe lider dUzeyine gelmi§ in
sanlann onurlanm kmCI ya da seviyesiz 
yakJ~urmalarda bulunmak sureti ile ya
pltacak ele~lirilerin veya hakaretlerin bir 
yarar saglamayacagl sahiplerince de bi
lindigi a>;lktlr. 

Ylk.JCI ve karalamaya yönelik ki~ile
rin kendini latmin edici yak18.$lmlardan 
ka>;mmasJ, i>;inde bulundutumuz slire{: 
göz önüne a1mdlg..nda >;ok daha iyi anIa
§llLI. 

Son zamantarda NaRoj'da da GUney 
Kürdislan'daki geLi~metere iti~kln de
gerlendirmelerde ele~tiri dozunun ~iI

maSI, dogal olarak el~tiri sahiplerinin 
kenditerini de gözden ge>;irmelerini gÜll
deme getiriyor. 

Ba~kalanna gösterdiginiz siyasal 01-
gunluk kadantu gÖrürsÜllÜZ, Elt§liri 51-

mrlanm zorlamak ya da a§mak dü~man· 
hk tohumtannIO ekilmesinden ba§ka bit 
~ye hizmet etmez. 

Sonu>; olarak, yanh§ yapmak hi>; bir
~y yapmamaktan elzemdir, diyorum. 

OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• 
Hevele heja fi welatpareze giranbiha 

Degerli NORoj >;ah~an
Jan, merhaba, 

Önee NORoj gibi bir 
gazeteyi bize ulaljunp, ka
dm kö~i aYlrdlglOlz ir,rin 
emegi ge>;en berkese son· 
suz selamlanml sunanm. 

Ber bir Kürt kIzl ve 
NORoj gazelesinin sürekli 
bir okuruyum. NORoj ga
zetesinin biz Kürt kadm
lara aYlrrnl§ oldugu kadm 
sayfasml büyük bir zevkle 
okuyorum. Ben.Je az da 
olsa dü~üncelerimle kat
kJda bulunmak istiyorum. 
Bulundugumuz alanda biz 
Kürdislan Sosyalist genr,r
leri olarak ne yapmai.JYlz? 
Birincil görev; Kürdis
lan'da geli~n ulusal ve 

loplumsaJ kurtulu§ mUca
delesinin yanmda olup, 0-
nun birer neferi olmallYlz. 
Kültürümüze sahip yWp, 
yüzümüz ülkeye dönük 
olmalidir. Olkemizde var 
olan ge~ekligi kamuoyu
na duyurarak, sesimizi 
yükseltmeliyiz. Kürt 
gen>;ligi, Kürt ulusunun 
bugünkü ve yannki nesil
leri olarak durmadan, din
lenmeden, >;ai1~arak mü· 
eadele etmeliyiz' ki sö
mürgeciligin esarel zinci
rini Irnatak ata1annuzdan 
miras kalml~ tarihi vatam
nuZI ve ulusal haklanmlZl 
her ne pahasma olursa, 01-
sun §ehit analann göz y~-" 
lan sei ve pmar gibi ak-

masm. Dersim'den Bo
tan'a ve Zagroslara kadar 
bu göz y%lanmn dinmesi 
iyin biz genr,rler kantmJzla 
ve cammlz[a seferber 
olup. ülkemizde özgürlük 
tomurcuklan ye~rsin di
yo. 

Ulusal ve toplumsal 
kurtulu§ mücadelesinde 
tarihi bir adlm olan, 
PYSK'YI selamlarker bir 
kez daha genylcti ulusal 
kUrllltu§ mücadelesine da
vet ediyorum. 

Devrimci selamlarunla 
Hieran 

DjyARBEKiRi 

28.91'19<"" r\lman
ya 1H1, ,,·,n' u_ . ~,p1> .. n 

PYSK gecesine katLldlm. 
o gecedeki sevincimi Nil
Roj gazetesi araclhglyla 
dostlanmlza duyurrnak is
tiyorum. 

Ben 7 ytldan beridir 
Almanyadayun. Bu süte 
ir,rinde Newroz ve diger 
gecelete kaltldlm. Hemen 
hemen tüm gecelerde hel
li kadernelerde götev al
dirn. Fakat PYSK 'nin ku
rulu~ gecesinde kendimi 
bir an yasakli ülkemde 
hissettim. Yasakh yold~
lanmla hasret giderdim. 
tsvey, Danimatka, Fransa, 
tsviyte, Hollanda'dan ge
len dostlarumz PYSK 'nin 
geeesi sayesinde biraraya 
gddik. Fakat gecede bu-

lunup konu§amayan bü
yülderimiz de yard!. ~ex 
Sllit, Seil RIza, Dr. $Ivan, 
Necmettin Büyükkaya, 
M.Emin Asian, Urfan Ar
paslan, Vedat Aydm ve 
daha niceleri. Dntar da te
simleri ile kauldllar. Bir 
daha ölümsüzle~tiler. 

Gecede emegi ge>;en 
lertip komiresi ve binantn 
iyinde ve dl~lDda görev 
yapan genr,r ve azimli ar
kad~lara NURoj gazetesi 
araclhglyla te§ekkür
lerimi sunanm. Yeni bir 
gecede yeni arkad~lanm
la bulu~mak üzere, 

Yß§aslO birligimiz. 
Hannovc'den Suphi 
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gele Kurd sax be, 

PYSK 
(Partiya Yekttiya Sosyalisten Kurdistan) 

31 ~ustos'ta, PDK-Saddam iktidan i~birliäi
nin ortaya t;lkarch~l geli~melerde, PKK 
esasta olaYI izleyerek ge;i~tirdi. Sava~ 

it;inde olan bir gÜt; it;in bu tavrr, anJa~tllr bir ihtiyal 
olarak kendisini göslerebilir. Ne var ki, bir taklm ge
Ii~me!erden sonra bu sefer, "ya ufusal birlik ya da ... ~ 
(I) gibi at;lklamalar yaparak güneye sava~la müdaha
le etme egitimi it;ine girdi. Ardlndan "Güney'e PKK 
altematifn2} ~aänlarda bulunarak kitleleri kendi ön
der[i~inde "Orta~u Federasyonu" it;in müeadeleye 
~aglrdl. 8u günlerde ise YNK ve PDK arasmda arabu
lueuluk giri~imlerini ~Iatml~tlr. 

PKKve 
Güney'de 
Alternatif 
olmak 

Mehmet MÜFiT 

8u sonuneusu hit; ~üp
hesiz iyi bir ~eydir. 
Fazla etkisi olmamakla 
birlikte, bir jest düze
yinde bile olsa olumlu

·dur. Ancak; sonu~ al
maktan oldukc;a uzak 
bir giri~im olarak kala
eaktlr. 
Güney'de, Kuzey'in 
devrimd etkisini arttlr
mak gerc;ekte, alternalif 
politikalar ve örgütlen-
melerle mümkündür. 

Böylesi bir durum, Kuzey'de ulusal kurtu,lu~ harekeli+ 
ni bütün muhlevasillda yenilemeye kalkl~madan o[a
naklt deäildir. Bunu takibeo, Kuzey'de saglam ve ka
ltel ulusal birlik[e ortaya t;ikmak gerekir.Aneak bu 
taktirde, Kuzey'in siyasi etkinliäi güneyde olumJu 
yönde bir taklm geli~melerin ortaya t;lkmasrna yar
dlmCl olabilir. Söylenildi~inin aksine, kuzeyin dogru
dan dogruya güneyin sorunlarml üstlenmesi bu ko
~ullarda mümkün görunmüyor. PKK'nin bu dogrultu
daki aC;lklamalan ger<;ekt;i olamaz; iki par<;amn so
runlarml ayOl anda yüklenmeye kalkl~mak, ikisini de 
bitirme noktaslna getifehllir. Kaldl ki, güneyin sorun
lanTll üstlenmeye yellenmek hem PDK, hem de YNK 
He dogrudan sava~ it;ine ginnek anlamma gelir. Do
laYlslyla, 1992 PKK-Güney Kürdistan Sava~i ve "2. 15 
~ustos attllml" sonuc;laflnt do~urur; ulusal kurtulu~ 
müeadelesini güney de ve kuzeyde zaYlf1atma, dü~
manlann i~ini kolayla~tlrma. yüzlerce yurtsever sa
va~IOln ya~mma son verme. 

Ancak; ulusal birlikle, güneydeki güC;ler araslnda 
arabulueuluk yaptlabilir, bunun i~in de öncelikle iIi~
kilerde, Kürdistan'l c;evreleyen dört sömürgeci devlet
ten batünüyle baglmslz olmak gerekir. Bu ko~ulla, 
güneyin siyasi güt;leri birlige zorlanabilir, yani Türki
ye, Iran, Suriye ve Irak ile olan i1i~kilere t;eki dOzen 
vermeden, hatta onlarla olan baglar kopanlmadan ne 
arabulueu[uk ne de birlik olanaklldlr. Bu nedenle, gO
neyli güt;leri ikide bir sava~la tehdit etmek anlamslz
dir. Görüldü~ü gibi, SÖZÜ edilen dev[etlerin ulusal ha
rekel üzerindeki etkinlikleri, herhangi bir parc;adaki 
ulusalcl güt;lerin etkin[iginden daha fazladlr. Gen:;:ek 
KOrt trajedisinin ahmda bu handikap yatmaktadlr de
nilebilir. 0 halde, Suriye ve iran ile Hi~kileri olan P
KK, GOney'de nasll bir etkinlik geli~tirecektir? Arabu
lueuluktaki ba~nsl ne olaeaktlr? 

Kuzey'de, ulusal birlik gerc;ekl~meden, Suriye ve 
Iran devletleriyle ofan ili~kilere son venneden Gü
~~ Ku~Ln etkin]~en ve YNK ile PDK ara
~r.äEill'~~i)p.Q!.lt; almaktan .söz edil~mez . 
PKK, GUney'e siyasi ~Özüm olarak "Ortadoäu fede
rasyonu~nu önermektedirL GUney'1i Kürtler de, ba
glmslzllk dl~llldaki c;özUm önerilerine ku~kuyla bak
maya ba~ladtlar. 1991 Mart-Nisan ayaklanmasilldan 
bu yana, Güney'de kitleler ic;inde baglmslzltk talebi 
sUrekli geli~me gösterdi. Halktn bu do~ru istemi, PDK 
ve YNK gibi partilerin önderliklerinee sürekli enge[
lendi. Peki, PKK bu sorunda halktn önünü mü ac;a
caktlr? 

Güneyli Kürtler, klsa vadeli polilikatarla sözü edi
len önerinin pratik olabilirlik a~lsmdan mümkün 01-
madlälnl c;ok iyi biliyorlar. Uzun ylliar boyunca, 
1958 Abdülkerim Kaslm askeri euntasly[a ba~layan 
bir dizi otonomi tecrubelerinden t;lkanlan sonueun, 
Irak Araplarryla blrakm federasyon kurmak, slradan 
özerklige hile sahip olunamayaeagml 250 bin ~hit 
vererek ya~aml~tlr. Böylesine c;arpler bir durumda ne
yin federasyonu KUrt halktna öneriliyor? BülÜn dün
yada federasyonlar birbiri ~slra c;ökerek arkalann
da btlyUk insanhk dramlannl ve kan göllerini blraklr~ 
ken, biz de, sadece kültürel deäil her bakrmdan Bal
kan ve Sovyetler Birliäi halklanndan daha geri olan 
halklarla federasyon[a~ma savunutmaktadlr!? Gü
ney'de Kürt halklntn böylesine bir siyasele ilibar ede
eeäini sanmak, onu yaktnen tanlmamaktlr, bilme
meklir. 

Ashnda ortaya atdan Ortadoäu federasyonla~masl 
fikrinin alttnda Arap milliyefl;iligi ve hegemonyaCi 
emelleri yatmaktadlf, BugUnkü k~ullarda ba~ka an
lama gelmez zalen bu. 

Güney KUrdistan R;: bafl~ ve demokrasiyi §iddetle 
istemektedir. Eäer PKK kendisini alternatif görUyorsa, 
bu temel sorunda yaklailmlnl at;lkt;a ortaya koymas! 
gerekmez mi?Altematif olduäunu söylemekle Gü
ney'de kitleleri ikna etmek mümkün degildir. YNK ve 

• PDK'ye altematif olmak he~den önee it; ban~ ve 
demokrasinin yolunu a~maktan gec;er; PKK bunu ya
pabilecek konumda ve durumda mldrr? Gert;ekt;i 01-
mak lazlm. 

PKK, Kuzey'de ulusal kurtulu~ hareketi ic;inde sö
mürgeci devlete' ka~r yürilltüäü silahlt müeadele S8-

yesinde hakim haie gelmi~lir. O. bu hakimiyetini de· 
mokrasi ve loleransrn yerl~mesi, kitlelerin motivas
yonu i~in kullanabilmi~ midir? Kuzey'de müeadele
nin esas gtieü olmaSlna ragmen, u[usal birlik it;in bir· 
Ie$irici rolünü oynaml~ mldlr? Kendisini el~tiren di
äer örgüllere ve aydm[ara ka~, tutumu ne olmu~lur? 
"SunduguH demokrasi nedir? Bu sorulann cevaplan, 
PKK'nin gGneyde altematif olup olamayaeagllli gös
terecektir. Kuzey'de birl~tirici olamayan, demokrasi~ 
yi kuramayanlar, Güney'de ne yapaeaklardlr. Eide si
lah, PDK ve YNK'dan daha ml birl~tirid ve demok
ratik olunaeak? 

Bir diger önemli sorun da PKK'nin örgütsel planda 
altematif olup olmayaeagma ili~kindir. Her ne kadar 
örgütsel dokusu ve bil~ni, GGney'de hakim gÜt; 
oran PDK ve YNK'dan aynlJklar gösterse bile, anlaYI~
ta, yönetim bi.s:iminde, metodta farkhhklardan sözet
mek zorduT. USlelik, GUney Kürdistan PKK'nin kur
du~u bir PAK olaYlm ya~aml~tlf ve artlk 0, yeterince 
Güney'de tanlnmaktadlT. PKK, kendisine özgü örgüt
sei yaplslyla gGneyde alternatif orma konumuna yük
selemez. Güney Kürdistan, geleneksel olamn dl~mda, 
daha ileri örgUt bit;imlerini görmek istiyor. 

Güney'de"ahematif t;lkl~ aneak, yine güneyin baä
nndan, PDK ve YNK'mnjmhaCi sert dirent;lerine rag
men ortaya t;lkabilir. Diäer parc;alardaki devrimei 
gü~ler bu sUreci hlzlandlrmak dog;rultusunda ciddi 
görevier üstlenerek yardlmlarcla ve siyasi destekte bu
lunabilirler, bunun yolu at;lktlr. Ne var ki, güneydeki 
alternatif t;lkl~lar, eger PKK'nln yaplLäl gibi, dogrudan 
denetlemeye t;ah~lhrsa, böylesi bir anlaYI~ ortaya C;l
kaeak olao her altematif c;rkl~1 daha ilk adlmtnda bo
gar. GOney'in altematif t;Ikl§r, kendi yolunu bularak 
kendi göbegini kendisi kesmelidir. 

I} OzgOr Politika, 11 Ekim 96 
2) ÖZgÜf Politika, 17 Ekim 96 , 
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<;ukurca il~e 
merkezine baskm 

• 

Hakkari -~lmak 
smmnda ~atI§ma 

Gözaltmda kaYlp endi§esi 
VAN· Van'da biT süre önce gözllhma ahnan Ay~ Tao ile oAlu Mehmet ~akir 
Tan'ln göza]tmua olduklan kabul edilmiyor. , 

HAKKARi. Hakkari'nin c;w..urca il~e merkezine PKK'lilerce baskm dUzcnlendi. 
Baskm wasmda ölcn ya da yaralanan olmazken. kontrol noktaslOl k~arak terk e· 
den korucunun silahlanna cl konuldu. 

PKK'lilerin C;ukurca iI~ merkezindeki askeri hedeflere yönelik baskm ve taciz 
eylcmleri sUrüyor. Haftada en az iki kez baskmlann ge!Vekle~tirildi~i s.:ukurca iltre 
merkezinde 27 Ekim gUnU saat 18.00 slraJarmda PKK 'ILleree baskm dUzenlcndi. 
Roketatar gibi aglr silahlann da kul1amldlgl baskm slrasmda, Hürber 
Mahallesi'ndeki kontrol noktasmda nöbet tUlan bir korucunun si1ahlan PKK 'lileree 
götUrüldU. Kontrol noktaslOda nöbel tulan korucunun katrarak kurtuldugu. Alay 
yakmlanna dü~n roketlerin de herba~~i ~ir .t~hr!bal yru;a.tm~asl Uzerine, baskm 
SJrBsmda ölen ya da yaralanan olmadlgl bIldmidI. PKK hlenn yapllk.lan baskm 
ardmdun asken noklaJardan ve Emniyet MUdUrlügU'nden yakhl§lk ;ki saatlaciz 
atl!~i atrlldlgl bclirlildi. 

HAKKARi- Hakkari il smm ile ~lffiak il Slmn arasmda yer alan ~me 001-
gesinde PKK 'Iiler ile devlel gü)leri arastnda ~att~ma ~Ikll . <;atl~ma slrasmda bir 
korucu ile 3 asker öldü, 7 asker de yaralandl. 

Van'm Xar;ort Mahallesi'nde 23 Ekim ak~arm poli~e evine yapilan baskm 
sonucu gözaltma ahndlktan sonra Emniyel Müdürlü~i1 'TelÖrle Miladelc' 
~ubesinde sorgulandläl ögrenilen Ay~ Tao (50) ile oAlu Mehmet 1?akir Tan'dan 
27 Ekim gUnilnden beri haber almnuyor. Anne-oAulun ilk günlerde gözallmda 
oldukJanmß kabul edildiAi. ancak 27 E\tim günU kendilerine yeniden yemek ve 
giyeeek gölUTen yakmlanna polisin "burnda deAilJer, biz onlan savclhAa r;tkardlk 
ve scrbest brraktlk" dedigi ögrenildi. Ay~ Tan'm yakmlan IUluklandlgl ihtimaline 
ka~lhk cezaevine de giuiklerini ancak burnda da bulunma<hgml söylediler. 

Hakkari-~Imak il sllllrlan arasmda ~lmak'm Uludere iltresinin yolu Uzcrindc 
bulunan ~lIIe bölgesinde 25 Ekim günU harekat dUzenlcyen asker ve korucularla 
PKK'liler amsmda !rau§ma !rlktl. Saat 13.00 slralannda ~Ikan ~atl§Olada 
Hakkari'nin ~ukurca il~sine baglt Erto§ bölgesinde koruculuk yaptlgl ögreniJen 
bir korucu ile 3 asker öldü, 7 asker de yaralandl. YaraIL askerler Oiyarbaklr 
Askeri Haslahanesi'ne kaldtnldl. C;atl§madan sonra OOlgede yapllan harekala 
son verildil1i ve askerlerle koruculann geri ~ekildilderi ögrcnildi. 

Salih Tan isminde bir oglunun da cezaevinde oldu~unu belirten yakInIan, Ay~ 
Tan'ln evinde 1992 YIILnda bir geril1anln yakalanmusl ardlndan Tan'ln defalarca 
gözUlllna almdl~ml ve sürekli polislerce rahatSlz edildi~ini bildirdiler, 

--------------------~ 

-'. 
Tunceli Sosyal Yardunla§ma ve Kültür Demegi Genel Ba§karu Salman Ye§ilgöz, gazetemize Dersim'i anlattl 

"Durum 38'den daha vahilTI!" 
Salman Y~ilgöz: Bu sorunlar yalmzca Dersim'de 
ya~anmlyor. 1982'den bu yana bir cografyada ya~myor. 
Ama devletin bu politikalan, Dersim halkmm kalll 
koyu~uyla te~hire dönü~tü. Bu yüzden Dersim'e özel bir 
uygulama yürülÜyorlar." 

Benn BOZKURT 

G 
Ida ambargosuyla ilgili olarak 
inceJemelerde bulunmak üzere 
Dersim'e giden ve CliP tSlan. 

bul Olilletvekilleri Algan Hacaloglu, 
Ercan Karaka§, Tunceli millelvekili 
Orhan VeJi Ylldmm ile Erzurum mil
letvekili Mustafa Yddlz'dan olu~an 
CHP hcyelinin izlenimlerini g~tigi
miz hafta basma aktarmalanyla Der
sim ge~egi yeniden gündeme geld\. 
Bölgedeki son durumu degeriendir
mesi i~in göri.i§lerillc b~vurdu~umuz 
Tuneeli Sosyal ve YardJmla§ma Genel 
Ba§kant Salman Y~ilgöz, CHP rapo
runu kamuoyu olu§turu!masl yönUnde 
iyi bir adlm olarak gördügünü söyler. 
ken, Dersim 'deki son durumu 1938 
Dcrsim kalliamllldan duha vahim ola
rak degerlendirdi. 

o Kamuoyu daha fot 'Gul4 am· 
borgosu'nu tal1lIIYor. Bununla ilgili 
neler söyleyebilirsiniz? 

• Glda ambargosu, 1994 Ylhndlill 

beri kusa! alanda uygulanmaya ~
landl ve haIen devarn ediyor. Özcllik
le son bir Ylldlr il!re ve il merkezine 
dogru yogun bir ~kilde devam edi
yor. Köyler dl~lIlda, 11 merkezinin ü~ 
mahallesine de glda ambargosu uygu-
1anmakladlr. Biz daha önce Eylül 
aymdaki incelemelerimizde, bizzat 
valiligin kendi genelgesini göslererek 
bunun ne anlam ifade etli~ini sormu~
tuk. Bu genelgede 1994 Ylltnm Nisan 
aymda tüm askeri birimlere ve ilfiC 
kaymakarnhklanna valiligin gönder
digi gene!gede kusal alana gönderilen 
gldalann denelJenmesine iIi§kin bir 
lalum talimallar yer ahyordu. Ni!rin 
böyle bir uygularnaya gidildigi som
muza Valilik cevap veremedi. Sade<:e, 
uygularnamn daha önce PKK'nin ha
zlrladlgl iki bildiriden dolaYI oldugu
nu; bu bildirilerde kl~ i~in glda yardl
ml iSlendigini ve bu yüzden böyle bir 
uygulamaya giltik1erini söylediler. 

o Uygulama aZ/Jllyor mu, al1lyor 
mu? 

• Özellikle Dersim il merkezinde-

iNSANIVLA BiRLiKTE YOK EDILMEK ISTENivOR 

Zulmün kol gezdigi kent 
• Dersim 'c ba~11 417 köyden 297'sinin yaluldlgl ve bo~tLidlAI 

resmi ~evrelerce de kabul ediJiyor. 
.48 köy, resmen yok! 8u köylerin lüzel ki~iligi ortadan kaldmldl; 

haritadan silindiler. 
• Dersim'deki lek yüksek okul 01110 Mühendislik YUksek Okulu, 

tarn bir kI~la. Okul, devleltaraflOdan karakol gibi kullamhyor. 
Ögrencilcr okula askeri kimlikle gidip geliyor. 

• Dersim'deki 268 okuldan 242'si kaputUmI§ durumda. 
• 160 yatak kapasiteli Dersim Devlet Haslanesi'nde lek bir 

uzman doktor bile yok 
• Halk, ölüme terk edilmi~ durumda. 8ölgede t;ocuk, göz, 

kulak, burun, bogaz ve kadm do~um doktoru ile röntgen 
mütehssisl ve cerrah yok. 

• De.rsim civannda bulunan tüm sa~hk ocak.lan kapah. 
Köyleri bopltllanlar saghk ocakJannda bannmak zorunda kahyor. 

• Dersim'de i~sizlik ~Ig gibi oldugu halde 1200 memur ve 
290 i~!ri kadrosu bo§. 

• Yaylalara ~Ikl~ yasak: hayvanclhk ölü durumda. 
• Dersim'in Elazl~'a baglantlh kurayolu dl§tndaki bÜlün yoUan 

devlel gü~lerince kapaulml§ durumda. 

ki intihar saldtnsmdan sonra bu uygu
lamalar daha da yogunl3!l11. 48 köyüo 
tüzel ki~i1igi ortadan kaldtn!ml§tlr. 
Buradaki ama!r; kcnti insanlanyla be
raber otladan kaldumaya yöneliklir. 
8u politikalar 1938'den bu yana de
vam eden polilikanm sonueudur. 1938 
Ylhnda bu kent hariladan silinmek is
lenmi~tir. Bugünkü ko~ullar 1938'den 
daha aArr ko~ullardlr. 0 dönemlerde 
öldUrUlenlerin dl§mda sürtllenlere ara
zi ve ev verildi. Hi!r 01ma7.s8 sag ka
lanlar a~tkta kalmanll~lI. Bugünkü du
ruma balmgtmlzda ise ortaya korkun~ 
bir tablo ~Ikmaktadlr. insanlanffilz 
kendi yerlerinden sürüIOlU§lerdir, at; 
ve a!rlktalardlr. I~sizlerdir. Saghk so· 
runlan tehlikeli boyutlara ula~ml§lIr. 
8u yüzden durum 1938'den daJm da 
vahimdir. 

o CHP ,aporunu mud degerlenw 

diriyorsunuz? 
• CHP heyetinin haztrladlgl rapo· 

run lam anlatmyla oradaki durumu 
a~lklayacagllu dü§ünmüyorum. 
CHp'liJerin oraya gilmesi kamuoyuna 
bunun yanslmasl a~lsmdan olumlu bir 
giri§imdi. Orada ya§ananlan mcdya 
araclhglyla kamuoyuna duyurdular. 
Heyetin oraya gitmesiyle, orada y~a· 
nan ge~ek bir boyutuyla tescH ediJ
mi§ oldu. Fakat sorunlann !rözümil 
yönünde faydaIL olacaglllJ dü§ilnmf.l. 
yorum. Oradaki soruniarm geni§ bir 
kamuoyu basklslyla hafineyebilccegi
ni dÜ§Unüyorum. c;Unkü sonJnun' ~ö
zilmü apayn bir dUnlOl4ur. Bu S'Ottm~ 
lar yanhzca Dersim'de Y3§anmlyor. 
1982'den bu yana bir coyruyada ya
§anlyor. Ama Dersim'de 0 OOlgenin 
ko~ullan geregi biraz daha yogunla§a
rak devam ediyor. C;ünkü sisleme gö-

re kendileri it;in lehlikeli olan heJlCY 
Dersim'dedir. Nedir bunlar: Kürt 01-
malan, Alevi olmalan, ''$05yalist 01-
malarl. Sistem bundan dolaYI mevcut 
~artJan biraz daha yogUrd~ft;'arak uy
guluyor. Devletin süreJ{J! politikalan, 
Dersim halklOm kaJll ~YU~UYla ce§
hire dönü~tü . Bu yü n Dcrsim'e 
özel bir uygulama yürii ~}"orlar. 

o CHP heyet;n; s~~J;mj bllluyor 
mU$unuz? (:ünkii glda ombargosu
nun ilk uygulanmaya baf/andlgl Yll. 
larda CHP iktidar OTta8IJd,? 

• Dersim halkl CHP'lilere Iozgm. 
Zalcn CHP'lilermuhlarlann vcdeme
gimizin Israrlan üzerinc bölgcye gil
mi§lerdir. Oradaki halk glda ambargo
su, köy yakmalar ve bo~altmalann so
rumlulanndan birinin de CHP oldugu
nu dü§'ünüyor. CHP heyeli Dersim 'de
ki muhtarlarm ve köylUlerin sorulan 
kaJ'§lsmda bunalml§ ve ö7.ele~tiri ver
mek zorunda kalnu~trr. CHP'lilerin 
bir §ekilde günah ~tkardlllanlll dü§ü
nüyorum. Bu yüzden samimi bulmu
yorum. 

o Bu tür raporlar s;ue ses getirir 
mi? 

• Bu tür olaylarda baskt olu~lur
mak ne yaztk ki raporJarla olmuyor. 
<;ÖZÜIn; bunlann pe§ini btrakmayan, 
bu raporlarm laki~isi olacak elkin ve 
örgiltlU bir kamuoyu olu~turulmasm

dan ge~er. Yoksa TUrkiye gibi gUnde
min saatlere göre degi~tigi bir ülkede 
bir Taporun ne ~~~,ft~~t~~e k~a
'ctil1;'nc k.ddar etXlsml g5slerecegi"lar
tl~ihr. Dedigim gibi bu raporlanD ba
~ansl ciddi bir örgütlülükten ge!rer. 

o KOlluyla ilgifi, demek ofarak 
yeni bir girifüllde b"lunacak mUI

mz? 

Salman Vejllgöz. Derslmliler'ln CHP lieyetlne lepkilerinl dile getirdiklerini söyledl. 

Salman Ve~iJgöz 

• Biz. sivil toplum örgülleriyle be
raber Eylül aymdn gittigimizde il mer
kezleri dl§mda kalan il!relere ve köy
lere girememi~lik. Özellikle Ovaclk 
ve Hozat'a giremedik. Törn il~eleri
mizde durum vahim. Fakat Ovaclk ve 
Hozut'ta durum daha da vaJlimdir. 
c;ünkü bu iki il~emiz toplarna kampla· 
Tlila dönmü§lür. Bilhassa OvaClk il~. 

s inde. Orada 120 prcfabrik ev vardrr 
ve 0 evler bölgenin dogal k~ullanna 
uygun degiller. 0 insanlar ü!r Ylldtr 0 

§artlar altmda ya~lyorlar. Yine Ho
zat'ta insanlarlOllz saghk "OCagl bina
smda, belediye salonunda, belediye 
binasmda ve , gnniJ.w·~-~ fHJ,o/0l!i\f; 
Onun i!rin buraquki dururn 'diter ilq"" 
Ieee oranla dahn da vahimdir. 

Elimizde kalan Pertek ve <;elOi§ge
lek iltrelerimize de yönelmeye ba§la
dllar, Pertek'in klrsal alanJanna dogru 
bUyük bir yönelme var. 0 bölgcleri
mizde de durum vahimdir. 

Fakat bizlcr bundan sonra artlk 
Dersim'de §unlar ~unlar oluyor demi
yeccgiz. Artlk Ders im'de ya§ananlar 
kamuoyu nezdinde kaOlllandl. Hizim 
bundan sonraki giri~imlerimiz. yurti~i 
ve yurtdl~mda baskl mekanizmalan 
olu~turmak yönUnde olacaklir. Gerek 
parlemento üzerinde baskllarm ohl§
turulmasl, gcrekse böige halklila yal· 
ntZ olmadIklanllI hisseuirip, manevi 
destek venne yönilnde giri~imlerimiz 
olacaktlf. BUDun Avrupa boyutunu da 
olu~tunnaya yönelik ~ah~malannllz 
var. Önümüzdeki gf.lnlerde bu t;alt~
malanmlz belli bir olgunJuga kavu~a
cakur. 

Yeniden Diyarbalar Baro B~kanhgl'na se\,ilen Tayfun: 'GözaltIlar, gözdagldrr' 
Bölgede hukuk yak 
OiVARBAKIR- Yeniden 
Diyarbakrr Barosu Ba~

kanhäl'na s~ilen Av. HU
seyin Tayfun. OOlgede hu
kukun uygulanmadlgml 
söyledi. Gazetemize böl
genin hukuksa1 durumu ve 
avu~lItiann sorunlanyla il
gili Il!rlklamalarda bulunan 
Tayfun. avukatlann en bij. 
yük sorunun, mevcut pori
tif hukukun uygulanma
maSI oldugunu belirtti. 

Mevcut Anayusa'da, 
yasalarda ve diäer mevzu
atlarda degi§tirilmesi gere
ken pek !rok hüküm oldu
guna dikkal fiCken Diyar
baktr Barn 88§kanl Hüsc
yin Tayfun, bölgede mev· 
cut yasalann bile tarn uy
gulanamadlgllll belirtti. 
Tayfun, "en basiti gözalll
na ahnan hemen hcrkes i~
kenceye maruz blrakll
maktadlr. Halbuki mevcut 
yasalann hi!r birinde 'i§
kence yaplUr' diye bir hU
kUm yoktur. Aksine i~ken· 
ceyi SU!r sayan pek ~ok hU
küm meveuttur" dedi. 

'i§kenceciler 
serbest' 

t~kence yapanlann hak
kmda tahkikat yaptlmadl-

guu, yapllan ball göster
melik tahkikatlann da so
nU!rsuz kaldlgml aktaran 
Tayfun, i§kencenin özel
likle Olaganüstü Hal böl· 
gesinde devam eUigini 
söyledi. 

Devlel Güvenlik Mah· 
kemeleri koridor ve salon
lannda avukal, hakim ve 
savctlann gölleri önünde 
yapllan ve i~kence derece· 
sinde olan kötü muamele
lerin dahi gönnez.liklen ge
tindigini ifade eden Tay
fun, "cczaevlerinde IUluk
lulann avukatlara iletilcn 
§ikayetleri i!rin bir önlem 
aJmmadlsmdan; son ola· 
rak 10 tutuldunun sopular
la dövülerek öldUrillmesi. 
uygulaYlcllann lutumunu 
göller önüne senneye yet
mekledir" diye konu~tu. 

Savunma-kanu sac aya· 
gmm bir unsuru olan avu
katlann bu realileyi göz
lemlediklerini. ancak giri· 
~imlerinin sonu~suz kaI- . 
maslnm onlan etkilediAini 
belirten'Tayfun, "cezaevle
rinde ml.lvekilleri ile gö
riI§meye giden avukatlar
clan zaman zaman yasa1ara 
ayletn bir §Ckilde vekalet
nameler istenmekte, bazen 

USI-~ ve evraklan aran
mak suretiyle sindirilmek 
iSlenmektedirler. Cezaevi 
giri§lerinde aga ve burun
lan dagltJlaeak ~kilde dö
vülen avukat arkada§larJ
mlz olmu~lUr" dedi. Tay
fun sözlcrini ~yle sürdUr
dü: 

"Gözaltllla ahnanlarm 
yakllllarlllm mÜTacaatl 
ilzerine, avukat arkada§la
nmLZ, almanlann isimleri
ni bildirdikleri halde, bun
lann ahnlp ahnmadlklan 
hususlannda dahi uzun sU
re bilgilenclirilrncmektedir
ler." 

Tayfun yeniden 
B~kan 

19-20 Ekim tarihlerinde 
Baro lokalinde yapilan Di
yarbaktr 8urosu Ola~an 
Kongresi'nde Av. Hilseyin 
Tayfun B3§kanh~a yeni
den seyildi. Kongrede Sa
bahauin Acar, M. ezgin 
Tannkulu, M. Emin Aktar, 
H. Kubilay c;elenk. Ney
metullah Gündüz, Ys§ar 
Allürk, Mustafa özer ve 
Sedat <;mar ise Yönetim 
Kurulu Uyeliklerine getiri). 
diler. 

DiYARBAKIR- Kamu Emek~ilen 
Sendikalan Diyarbaktr ~ubeler Plat
fonnu ile Diyarbaklr Demokrasi 
Platformu. yapttkJan ayn ayn at;lk
lamalarda bölgede yogunl~an bas
kllan protesto eltiler. 

KESK Diyarbaktr Subeler Plat
fonnu, Diyarbaktr'da y:l§anan son 
geli~melerle ilgili olarak yaptlgl ba-
sm aylklamastnda Diyarbaklr'da san 
günlerde Y3§3J1an geli~melerin de
mokralik alanda mücadele edenlere 
bir gözdagl oldugunu belirtli. A!r1k
lamada §u görü~lere yer verildi: 
"KESK'in bu ilde yapmak istedigi 
mitinge anti-demokratik bir ~kilde 
izin verilrnemesi. mevcul uygulama
lann devanudlr. Demokratik mUca
deleyi kendilerine hedef sc!ren kamu 
emek~ileri üzerindeki baslolar de
vam ederek gözalular ~Iamt§ur. 
ÖOCe KESK'in dönem sözeülügünü 
yapan Maliye.Sen ~ube Ba~kaOi 
Davut Bahk~l, daha sonra Egitim
Sen ~ube Sekreteri Yusuf Akgün ve 
Egitim-Sen eski ~ube Bll§kanl Ha
san K~, yine aym gece YOI-I§ I 
No'lu ~ube ~karu i. Halil Öztopa
lan gözaluna almrrlJ§lardlr." 

A~lklamada. göza)u. baskl, sUr
gün ve i~kencelenn ~are ol.madl~l; 
~arenin demokraside oldugu savu
nuldu. 

Diyarbaktr Cezaevinde yqanan 
vah§tt ve Hamepe'de 4 eAitim 
emek!risinin katledilmesinin de kl
nandlAl a~lldamada fiöyle denildi: 
"Egitim-Sen Genel Merkez heyeti· 
nin geli~i ile birlikte basktlar daha da 
artnlJ~ur. 8u heyel gelir gel mez stkt 
birtakibe ahruru§ ve gidinceye kadar 

• 

KESK Diyarbakor ~ubeler 
Platformu ile Diyarbaklr 
Demokrasi Patformu, 
yaptlklan a'-;Iklamalarda 
Diyarbaklr'da son 
günlerde sendikacllar 
üzerinde yogunta~an gö
zaltdarm bir gözdagl 
oldugunui baskdara kar~1 
tepki gelijtil'eteklerini 
bildirdiler. ~? 
gözclimde olmu~ur. BülÜß bunlar, 
bölgede olup bitenlerin gizlenmesi 
pbalandlr." 

'Baskdar barl~a 
yönelik' 

Diyarbaktr Demokrasi Platfonnu 
da 25.10.96 gUnU yaplgl basm at;lk
lamasmda, ban~ yanhsl ki~i, kumm 
ve kurulu~lara yönelik saldmlann 
artarak sürdÜlÜldUgUnf.l belirtti. 

Sanal~1 ~anar Yurdatapan'm IU
tuklanmasJ, yazar YIl§8r KemaJ'in 
mahkumiyetinin onaylarunasl ve ga· 
zetee; Ragtp Duran ile yazar C;etin 
Altan'm yazchklanndan dolaYI yar
gllanmalanrun. bu basktlann en san 
ömekleri oldugu aktanlan a~lklarna
da, ~u gö~lere ytr verildi: "Ban~ 
en yak ihtiy~ duyulan bölgemizde 
durum, yukanda belinilenlerden da· 
ha vahimdir. Zira geneide bölgemiz· 
de, özelde Diyarbaku' kent merke
zinde hukuki meS/lCllen yoksun iti· 
raf~1 saruk iddiaJan gerek~e gösteri
lerek demokratik kitle kuml~lan 

yönelieilerinin geee gey sa.1llerde ev 
basklm ile gÖl.altma aJlOmalan, deo 
mokratik hukuk devletinin ki§i hak 
ve özgürlükleri kurallanyla ve ulus
lamrasl hukuk mek::mizmalanndaki 
dilzcnlcmelerle ba~da§Olamaktadlr." 

Sendikacllara yönelik anti-de
rnokratik silrecin Belediye-i~ Sendi
kasl Sube Ba§k::ml Vezir Peri§atl'1O 
gözaltma aJmarak tutuklanmasl He 
~Iadlgl belirtilen apklamada, bu 
sürecin Yol-l~ Sendikasl 2 No'lu ~u
bc Sekreteri Envcr Ölmez. TUrn Bel
Scn eski ~ube BIDjklill1 M.AIi Kaya. 
Egilim-Sen eski yöneticis i Kadri 
Gökdere, ~ube Sekreteri Yusuf Ak
gUn ve eski ~ube Ba~kanl Hasan Ka
~an, Tes-i~ 2 No'lu ~ube 8a~kalll 
Halil Cabir Karacadagh. Maliye-Sen 
~ube Bil§kanl Davul Ballk~l , Yol - i~ 
1 No'lu ~ube 83§kam t.Halil ÖZto
palan ile SES Yönetim Kurulu üyesi 
M.~ah Özmen'le devarn ellirildi~i 
ifade edildi. 

A!rtkJamada, "demokratik kille 
örgütlerine yönelik bu baskilann te· 
Olel nedeninin. ülkede demokrasi ve 
ban~m tesisi !rabalanffilz oldugunun 
bilincindeyiz" denildi. A~lklamada 
son olarak, "bu ve benzeri basktlar 
billeri haklt iSlemlerimizden aJlko
yamacakur. Bizleri i§levsizle~tinne
ye yönelik baskdann devaml halin· 
de demokratik kurum ve kurulu~lan
mlZm faaliyetlerini asklya almak da· 
hil, de~i~ik demokratik tepkilerimizi 
dile getmceAimizin bilinmesini is
teriz" uyanSI yaplldJ. 

P lanetimizin ya~lIla baktlglmlzda insan t(irünUn, klsa 
ömOrlU canhlar slnlflllda yer aldlgllll görOrüz. Ana 
rahmine girdigi andan ifibaren; ölOm, tOrümOzün 

yamba~lOda yenni hemen altr. Bu gen;ekligi her insan bi
lir ~ veya bu bi\imdc ölümle birlikte y~r ama buna 
ragmen ölUmil bir türlü kendisine yakl~lramaz ve ölüm
süzmf.l~ gibi davramr. Su durum, tiirümOzün ortak özel· 
liklerinden bir! olarak kabul görür. Herkes O'nu görme
mezliklen gelecek kadar ölümden korkar. 

Ama birileri de kalkar bu ortak özelligin dl~lna \Ikar, 
yanl ba~lOdaki ölümü henimser ve gönOIlU kabul eder, 
Kahramanlara ve kendiliginden Batlal Gazi'ler mitine ka· 
tiyetle inanmadlglm ic;in neredeyse i~güdU haline gelmi~ 
bir ortak özelligin dl~lIla Nha deyince ~Ikllamaz, dl~rdan 
bi~lerin, birilerinin bu eylemde I~vik görevi yüklen
mesi gerekligi- görüiüne katlhyorum. Su dl~ etmenin adl
nl; lürk medya51 ve okur.yazarlarl 5011 aylarda keFetii; 
Cesaref hapl, intihar dopingi. San yirmi Ylldlr, yanl~lOa 
koydu~u ölümle akrab.lhg, oldukt;a geli~irmi~ biri ola
raki TOrk okur-yazarlanmn, en azlOdan bu konuda dogru 
bir tespit yaptlklanm illraf ediyorum. örumu kamksamak 
ve ö!ümle dalga gec;ebilmek i"in her canhntn birilerinin 
dl~fldan -yardlffillla- Ihtiyacl var. 

Güzel giyinmeyi, iyl yemeAi, i~ki ~meyi, eil gilzel ev
lerde ya~maYI, kremleri gOzel kokular sOrmeyi, eil gOzel 
gümü~reri laklp-takl~llrmaYI, sevmeyi-sevilmeyi, sevdi
gim ve sevdikierimle yUrek do!usu sevi~eyi, l;ocuklu· 
gumdan bu yana c;ok seviyorum. Rahatlma c;ok dU~kü
nüm, damak zevkimin ve yalaglmm deäi~inden nef
ret ederim. Tüm bu sevdiklerimden yoksun blrakllmak 
demek olan ölümü ~atrl~lran her ~; Yllan, silah, 
alaep, köylerdeki köpekler ve hatla fareden ödüm kopar
dl, kopuyor-du. 

Su kadar )ok imtiyazi yitirmekten korkmama r.lAmen, 
son 20 Ylldlr; her sabah uyanc!Jglmda, bir kac; saniyemi 
hangi ülke, ~hir ve evdeoldu~um aynmlnl yapmaya aYI
rtyoruffi. Yllan akrep (sag korurnu kaybetme tehlikesini 
atlalarak) fare ve köpeklerin dilini ~renmek zorunda kal-t. 0'"1 "I d I d' silah ise; y~rnlmda 

Itham ve kre~lerie yanyana 
geldl. Her 8cce uyu-

1-hb rnadan önceki krem ri-ar lüelinin yantba~lna, ta-
Ediyorum- ba.rx:~mln a!zlna mer· 

, ml sUrüp, ba~uma 

Türk Devleti koym, ,;k; de """,d;. 
Bu SOll yaptlglm eylem 

Kürtleri pasif ama bir intihar 
• t~btJsOdür. C;Unkü 
Int·'h .... a ,,,,,," ,;I,h m",', .. 

1M! ,d lUuu'61~ demeldir. öI-

Te,vik ~~~~~ 
Ediyor ha~lr-n~.ir olabil~~ 

cesarellnt göstereblh
yordum. Daha da ileri 

Hatice YA~AR gittim, Ölürnle daha 
dolaYSlz ·hem he ken

_~_~_~~~_~_di rtzarnla, c;OnkO be
nim hit; ~fim olmadl- ka~1 ka~lya gelmeyl, yani alM in
lihar t~sOnü de bir ka) kez ya~dlm. Bir ömek; 

66 yazlydl. Ya~maYI, türkü söylemeyi, ailk olmaVI ve 
herkesi sevebilmeyi, dagda sava~lrken silahtan nefret 
edebilmeyi ve en ÖfIeIlllisi ko~lanmlzla diyaloR yoluy
la anJ~maOin rnOmkOn oldU!una hala inanabifmeyi i~ 
edinen, Dr. Qa5lmlo'nun infaz haberi geld;. Oysa 2 gece 
öoce ayrildlglmlzda, infaz haberinin geldigi gOn ic;ln fan
devula~ml~hk. Diplomatik pasaport ta~lyan katilterinden 
biri yakalanml~ ama bir kaC; saat sonra azad edilmi~ti.I~
le 0 andan itibaren ganlerce; belime baAlaVlp sOz konu· 
so elt;iliklerden binnin önOnde patlalmak i~in dinamit 
aradlffi. Atadan 6 VII gec;ti. Ba~ta saydlAlm ~Ierin hep
sini sevmeye devam et1im. Yeni zevkler de edindim ama 
hala 0 ~OnO dil~UndüAf.lmde -ya 0 eylemi gerc;ekl~irsey
dirn- dlye dü~ünügUmde en ufak bir pi~manllk duymuyor 
ve duymayacaAlml ~ok iyi biliyorum, C;UnkU -Demokra· 
tll<" Avrupa'OIn ~inde ben; katletme cüretini kendin· 
de bulan lerörist- devfetier ve buna duyarslz kalan herkes 
elime öyJesine g~1ü bir cesaret hapl tutu~urmu~lardl ki, 
etkisi hala devam ediyor. 

Oysa KUrtler, ~ ragmen cIört elle sanlacak kadar 
ya~ma baglldlrlar. Bizim aAlllanmlzda bUe uzun sOreli 
brr melankoli yoktur. mutlaka bir yerlerinde bir mUZlr!tk 
hisscdilir. Buna fRAmen yüzlerce ytldlr neredeyse artlk 30 
milyon KUrdOn her biri sorekli inlihar t~ü ~inde 
ya~lyor. Uc;ak bombalartna ka~1 14'10 veya kal~ikofta 
cevap vermeye yeltenerek. infazlann rutine dönü~AO ve 
kimyasal silahlarla topyekOn infazlara yönelinen bir cog
rafya Ozerinde hala Kürt olduAunu idda etmek ve ~itlik 
talebinde bu!unma cOretini t~hir etmenin adl intihara 
yönelmeklen ba}ka ne olabilir kif Ama her intihar, aynl 
zamanda bir protestodur, bir hayklrt~lr, bir uyandlr ve el 
uzall~tr. YOZYlliardlr Kürtlerin bir ~ok kez killeselJ~ 
bu pasif intihanOi ve el uzatl~lnl malesef demokrasi öZf.lC-
10 TOrk, fars ve Arap okur-yazarlan bile anlamak istelJ'lCo. 
dr. KUrtlerin her "lgllAI SIIadan bir adli vakla hanesine va· 
ztldl. Her gün 30-40 KOrt geneinin katledilmesi artlk ha
herden bile sayilmama\a ba~landl. 

Oysa defalarca; -ko leiM haflzaJar binlerce Yllda olu
~r, ama deli~me eAilimi arzederter", -i~gaJci ordulan
OIZ, özellimTeriniz ve halk olarak vurdumduymazhAlntz 
ile bize verdiAiniz cesaret haplIllll dozunu her gün artlm· 
yorsunuz. Bu taVillaflnlz; sadece savunmaya dayal! kol· 
lektif haflZamlla ba~ka lürden bir prOlestOyu yani aktif in
lihan da yerl~irebilir. Ve bu yeni tipteki Intihanmlz es
nasmda; sizin de ba$hca müsebibi olduAunuz cesaret 
gösterimize ooak edebiliriz" diye vurguladlk. Ama nafi
le .... 

TOrk okur yazarlartna bir daha öneriyorum; saAmlzda 
solunuzda mUllaka memleketimizdeki katliamlardan bio 
rine katllrnl~ birine rastlaCSIOIz. Hele bif O'ndan, bir ka~ 
aOlsml anlatmaslnl isteyin. Mutlakai at~ t;emberi ve Tork 
askerleri arastnda kaldlgmda at~ yönelmeyi lertih eden 
7 ya~mdaki c;ocuklarln öykOsOnü <Je bu c;ocuga -insan ta
biaMa ayklrl davranarak ölümU atlama cesaretini sizin 
Unifotmalarllllzlll verdiAini" anlalacaktlr. 

Silah ve ölüm kontrolU, gU~, dejenere olmaya etilim
li ve istismara ~Ik kavramlardlf. Defsim, Adana, Sivas'la
ki son intihar eylemleri turn TOrk halklna büyOk bir uyart 
olmalt ve ciddiye ahnmaltdIr. Her insan gibi, gönlOrx:e 
<Je olabildiäinee uzun yaa~aya laylk 4 güzel vücudun 
dagllan her part;aSI, her TOrk evine birer yangtn klVi!clrnl 
ve her TOrk'ün eline kan olarak buJa~tl. Yangtnl eviniz
den ba~layarak $Öndormenin ve elinize bula~n kanlart 
temizlemenin tek yolu; KOrt halklllln kaYltslZ ~rt:sIZ sizin· 
le ~it oldugu gerc;eldiäini ic;inize sindinneniz ve -hemen 
~;mdi bart~· diyerek sokaklara dökolmenlzden gec;er. aiz 
örgUtlU blr halklz ve sizin cesaret haplarlnlz dozunu art
tlrdlkc;a, 7'den 70'e her Kürt nerede patlayacaAI beUi 01-
mayan bir bombaya dönO~f.lyor.l~ga!d orduJartlllZ, öze! 
timleriniz ve halk olarak duyarslzIIAlOlz-vurdumduymaz
I!AIIllzia bize daha fazla cesaret venneyin ... · Ya herro ya 
merro· demeye ba§Jadlk anlarnlVOf muwnuzl 
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Haftahk veya ayhk Kürt dergi ve gazetelerininyazti§leri müdürlerinin 90gu aramyor KÜRT YAYIN ORGANLARI OiRARADA 

ürt aSlnl 
• 

a! lrar 
Muhalil ba,ma yönelik re,mi baskolardan en lazla 
pay' alan Kürt yay,n organlarma yaZlijleri müdürü 
dayanmlyor. Bir kat; saYI sonra ceza alan 
müdürle rin yerine yenileri bulunmaya 
t;ahjlhrken, at;llan davalar ve verilen cezalar 
nedeniyle 'aranan' duruma gelen müdOr 
saYlsl da hlzla artlyor. 

Rom· $u ana kadar ~lkan 4 
saYlSlndan 3'U toplalildl. 

Roj- 26 saYI ~Iktl, 23 'ü IOp
lauldl. 

Ronahl- 72 saYl ~Iktl, 61 'i 
loplatlldl. 

NClroj· $u ana kadar yaym
lanan 12 saYlsmdan lO'u topla
tlldl. 

Adt ge~en haftallk veya ay
hk Kürt dergi ve gazetelere dö
nem dönem ayhk kapatmalar da 
geldi. 

Diyarbalm'da Medya OUne~i 
ve ÖzgUr Halk'm bUrolanrun 
olduAu bina bombalandl. 3 Ara
hk 1994'Ie tstanbuJ'da günlUk 
olarak ~lkart.Jlan ÖzgUt ülke 
gazetesi bombalandl. Tahrip 
gUeU ~ok yUksek bombamn pat
lamaslyta bina kulamlamaz ha
Ie gelirken, gazele ~ah~anl Er
sin YlldlZ hayaum kaybederken 
23 ki~i de yaralanml§11. Aym 
gUn ÖzgUr ülke gazetesinin 
Ankara bUrosu da bombalandl. 

Ulusal Basm 
Birligi kuruldu 
HABER MERKEZt. Devletin her IUr-
10 engellemesiyle k8!§lla4an KUrt gaze
le ve dergileri, sa1dmlan birlikte gö
AUslemek, somnlan birlikte ~özerken 
bugUnden yanna bu ortakhAI bir ulusal 
kumma dönU4tünnek i~in biraraya gel
di. BirliAin, ulusal nitelikte kurumlar 
olarak klUlJla§uklarl baskdann bilan
yosunu kamuoyuna duyunnaktan, ulu-
5al lUliv olu§lunnaya kadar kisa ve 
uzun vadeli hedefleri vor. 

Azadiya Welat, Armanc, N1lroj, Ro
nahi gazeleleri ile Deng, ÖzgUr Halk, 
Yeniden Newroz, Öneü Yurlsever 
Oenylik, R!heval, üretimde Yurtsever 

nyla ve daha da ~ok haftahk, onbe4 
gUnlUk ve ayhk yaym organlanm kap
sayacak §ekilde yeniden 4ekiJIendiri!di
Ai bildirildi. Oe~tiAimiz hafta geni§le
ti1mi~ toplantlslyla kurulu~unu ilan ka
ran alan Birlik, kendi i~inden bir YÜ
retme de belirledi. Birligin tUzUk olu~
lurma ~ah§malanßl geni§ bir zamana 
yaydlAI; i~levi olabilecek bit tUzuk iyin 
her yaym orgarunm ayn ayn deAerlen
dinne yapmasml kara.r1a~tlrdlgl da edi
nilen bilgiler arasmda. 

ilk bilan~o a~lklandl 
Ulu~al Basm Birli~i, kurulu~unu 

ilanla birlikte ilk ~all§
maSI olarak Ekim aYI 
bilan~osunu da a~lkla
dl. Buna göre ekim aYI 
i~inde NOroj, Ronahi, 
Yeniden Newroz, Ort-
timde Yurtsever 

Cengiz OüNOÖR 

M uhalif baSln8 yönelik 
resmi saldmlardan en 
bl.lyUk paYI, KUrt bas\

m 8l1yor. Sava.,m hrmand,n ldl
AI ve KUrt colrafyasmdaki ger
~eklerin örtUlmek istendiAi dö
nemlerde. sözkonusu bnskllnr 
daha da katmerle~iyor. TUrn 
bunlara k9J11O gittikc;:e bUyUyen 
ve ~e~itlenen Kürt baslnl, her 
bir nUshasl c;:e~itli kavga demek 
olan yaymlanm sUrdUrmekle 
kararh. Bir yandan bu kararh
hk, diler yandan neredeyse 
gUndeJik haie gelen basktlar: 

1u mUdUr deli§tirmeleri ve c;:ok 
saYlda fU1U'i mUdürlerinin bu
lunmasl. 

l'oplumsol D1rilll- 4 SflYI 
~lkll, dördU de toplatddl. 

Özgüt Gele<:ek· 8 saYI ~Ik-
11, tümU toplauldl. 

Tutuklularl gibl 
flrarllerl de ~ok 

Toplalmalar ve toplatma 
SOnrasl pe~pe~ a~dan davalar, 
hlzla kesilen hapis ve para ce
zalan nedeniyle KUrt dergi ve 
gazeleleri, sorumlu yazl i§leri 
mUdurlüklerine kadro yeti~tire
mez duruma geldi. C;ünkü bir 
yazli~leri mUdUrU, bir ka~ ay 
sonra tutuklanan ya da tutuk
lanmak Uzere aranan biri duru
muna gelmeye ba,hyor. Bu du
rum ise ~o~unlukla sözkonusu 
sorumlu yazl i§yeti müdUrletini 
firar etmeye zorluyor. $u anda 
KUrt gazete ve dergilerin yazl
i,leri müdUrlerinin ~ogu firarl 
Haien tutuklu olanlar bir yana; 
aranan mUdUrU olmayan Kürt 
gazete ve dergi, hemen hemen 
yok. 

Ayna, ~ok saYlda KUrt gaze
leci de ö1dUrUldU. 'Faili belli' 
olarak adlandmlan bu cinayet

, lerin dökUmü ise, ayn ve bß§h 
bll4Ina bir haber konusu duru
munda. 

Emek~i1er, St@rka 
Rlzgari, Zend ve 
ZUlfikar dergilerinin 
yeraidlAI Ulusal Ba
sm BirliAi Giri§im!, 
ulusal kurumla§ma
mn basm cephesini 
olu~tunnak Uzere bi
raraya geldi. 'Bizirn 
sorunlanmlzl en iyl 
biz tespil cdebiHriz' 
dü§Uneesinden yola 
~Ikan Birlik tlyesi 
gazele ve dergiler, 
daAlhm §irket, kur
maYI, ortak tavular 
geli§lirmeyi ve ulu
sal 8!§iv olu§turmak 

Kürt gazete ve dergileri, 
bask,lar kar!lSonda ortak 
tutum geli~tirmek ve 
basln alamnda ulusal 
kurumla~manln önünü 
at;mak it;in biraraya 
geldi. Birligin, 
karjolajt,klaro baskolaron 
bilant;osunu kamuoyuna 
duyurmaktan, ulusal ar
~iv olujturmaya kadar 
klsa ve uzun vadeli 
hedefleri var. 

Emek~iler, ÖzgUr 
Halk. RSheval ve 
Deng loplauldl. 
Ronahi, RSheval ve 
ÖneU Yurtsever Gen~
Hk hnkkmdn yaym 
durdunnn karanveriJ
di. 

Bu kavganm daha uzun sUre de
vam edeceli anla§lhyor. 

Ba~h ba4ma ayn bir haber 
özelliAi gösleren KUrt gUnlUk 
gazeteeiliAi bir yana blra]u!Jrsa; 
haflaltk ve ayhk KUrt yaym or
ganlannm ba4Jna geieniere ba
klldlAmda da bu ~ok da 4a~lrtlel 
görUnmUyor. 

Toplahlmamalarl haber! 

Votan GÜnell. 8 saYI ~Iktl, 
sekizi de toplatlldl. 

Deng- $u ana kadar yJkan 37 
saYlsmm biryoAu loplatlldl. 

Halk Ger~eAi. 9 saYI ~Ikll, 
tUmU toplatlldt. 

Yenl Ülke- 18 kez toplatJidl. 
ÖzgÜt Halk· $u ana kadar 

ylkan 68 saYlsmm tUmü topla
tlldl. 

Azadl· 104 saYlsmdan 66'sl 
toplallidl. 

Deng@: Azadi· 42 saYlsmdan 
26'si loplatlldl. 

Jiyana nCl- 28 saYlstndan 
26'slloplalildt. 

Newtoz (Dergi)- 20 saYI 
~lktl, tümU toplauldl. 

Kapattllar ve 
kapatmaya neden oldular 

Halk Ger~eAi, Audi, Deng! 
Azadi, Ronahi, Nevroz Ale4i, 
Welat ve Welat~ me D6M'ler 
tarafmdan kapauldl. Bir ~ok 
dergi ve gazeteye ise dönem 
dönem süreli yaym durdurma 
cezalatl geldi. Aralannda 
Newroz ve Roj'un da bulundu
Au kimi yaym organlan ise, IOP
latmalar ve a~llan kapatma da
valanndan ötürll yaymml dur
dunnak zorunda kaldl. 

gibi kurumla§malan hedefliyor. 
Ulusal Basm BirliAi'nin TUrkiye 

devrimci/sosyalist gü~lerinin olu§lur
duklan veya olu§turaeaklan Plalfonn'a 
kalilmamaYI; aneak somut konular Uze
rinden i§ ve eylem birliAi yapmaYI ka
rarla,urdlAI öArenildi. Birlik aYrlea, her 
aYll1 sonunda KUrt dergi ve gazeteleti
nin kar§lla§tIAI sorunlan toplu halde 
duyurmaYI da kararla§tlrdi. 

Yeniden Newroz'dan 
Erdal C;mar Adana'da, 
RSheval'dan Erhan 

Tohum ise Almanya'da gözaltma alm-
ddar. 

Ronahi ~a1I~anlan Bayram Gökpl
nar, ÖzgUr Basut ve eemal Yildmm, 
tHD lstanbul ~ubesi 'nde haklanndaki 
yaym durdurma kararlyla ilgili basm 
a~lklamasl yaparken gözaluna ahndl. 

SISrka Rlzgari Adana BUrosu basLla
rak, ar*ivine el konuldu. 

NOroj Adana ve DiyarbaJm temsilci
likleri de polisler tarafmdan basildl. 

Kavgamn rejim baslulan yö
nUnden bilanc;:osu ashnda ma
lum: Toplatmslar, davalar, ka
patmalar, bonbalamalar ve ci
nayetler. KUrt yaym organlan
nm c;:olunun ortak özelliAi ise 
ba. .. kt lardan dolaYI s,kca sorum-

12 EylUl'den sonra yaym ha
yaltna b~layan Kürt dergi ve 
gazetelerinden DOM ' nin h14-
mma uAramayan, toplatma al
mayan dergi ve gazele yok. 
Öyle ki. KUrt gazete ve dergile
ri arasmda, istisnai bir loplaul
mama durumu, "i4le gergek ha
ber, bu!" esprilerine yo! a9ml~ 
durumda. t41e loplatmanm özet 
bilan~osu: 

Medya Günql- 63 saYI ~ I k
U, hemen bUtün saydan topla
Illdl. 

Newtoz (Gazete)· 58 saYI 
ylktl, 56 'SI toplatlldl. 

Setketm- 9.saYI ~Iktl, tümU 
toplatdd, .. 

Hem yasak, hem 
bomba yagd, 

Konuyla ilgili olarak a§aAlda 
sunduAumuz bölUm, sözkonusu 
yaym organlanrun maruz kal
dlklan ve kalrnaya devam ettik
leri uygulamalar hakkmda 
önemli bilgiJer de i~eriyor. 

Sözkonusu birliAin, g~tigimiz YII
lorda olu§lurulmaya ~ah§ilan "Ulusal 
Basm-Yaym Birligi" deneyimi Oerinde 
yUkseldigi; aneak bunun i§levsizle§me
si Ozerine, sadece Kürt ·basm organla-

Hemen hemen tUrn Birlik Uyelerinin 
gazete ve dergilerinin dagltlml slrasm
da keyfi engel1emeler uygulandlgl da 
ekim bilan~osunda belinildi. 

B aSIn-yaym alanmda Kürtlerin sesi olabi
lecek organlara ihtiyacm giderek yay
gmla~tl8t bir dönemdL Bir avue; gene; 

insan, milyonlann yOreAindeki idellerin sesi 
olabllecek bir yaym ir;in blraraya gelmekle 12 
EylUI sonrasl KUrt gezeteclJiAlnde yen i bir dö
neml ba~latt , lar, Uzun tartl~malardan soma 
Nlsan 1988'de Medya GOne~i'nln yaym ya~a
mlna ayak atmast senl~ KUrt keslmlerlnde bU
yuk blr sevlnr; ve flglye yol ar;ml~tl. 

Evet, daha tartl~ma lar sUfecinde "tekrar le
galizim" deyip burun klvlrtanlardan, olmaya
cak görev ve sorumluluklan yOklemeye e;all
~anlara kadar, bir djzj ele~tiriye sö8Us gererek 
12 EylUI karanh!1ma kendince bir ~amar indi
ren rnedya GUne~j ,bir yandan Hk KOrt gaze
tesi "KUrdistan" In 1898'de Kahi re'de yayma 
ba~larnasmdan tarn 90 YII sonra bu alanda ye
nl bir soluk olarak ortaya r;lkarken, öte yan
danda KUrt sorununa ili~kin olarak legal ba-

sln-yaym aJanlnda kim
-------- senin üzerine gidemedi

0, Bir 
Medya 
Gülü 

Ai veya gitmek istemedr
Ai tabularm üstüne bir 
bir kararl tlikla yürüdü. 
Bir dönemen "Hk"i 01-
maslndanda kaynakla
nan bazI eksiklik ve 
yanll~llklan olmaslna 
oldu, ama 0 geti rilen 

Osman A YT AR görO~, öneri ve eJe~tiri-
leride dikkate alarak 

------- hep köklerini Mezopo
'tamya'nlO tarihi derinliklerinden alan bir öz
gOrlük hayklfl§J, Med Ulkesi Medya'nlO bir 
gülü olarak kalo I. 

Q'nun hemen hemen tum saYllan toplatd
dl, haklarlnda davalar ac;ddl, a!1lr hapis ve pa
ra cezalan blrblrlni izledl, yönetld ve r;all< 

lan'an defalarca gözaltlnda allndl ve tutuk
andl. Fakat 0 sadece bunlarla deAiI, ekono
mlk zorluklarla boAu~tu. YaYln sUrecinde de
Aj~ik nedenJerie yoJlan aynlanJar/,benden bu 
kadar" diyenler, kOsenler ve klzanlar oldui a
ma 0 KOrt insaniOIn özgürlUk ve mutJuJuAuna 
olan Inanctndan hir;bir zaman vazgee;medl ve 
12 Eylül karanllAmda yaktl!11 mesaleyi uzun 
ydlar inatla ve de onurla eiden dO~Urmedi. 

Medya gOIUnün yaktlAI me~ale ~imdl yine 
karde~ ellerde ve ylilann mirasJyla yoluna 
inanc;:la, kararldlkla ve fedekarhkla devam 
edlyor. Bazllartna göre övOnmek veya böbür
lenmek glbi olacak, ama kim ne derse dersin 
hakedilmi~ bir te~ekkürü ~urada dile getirmek 
istiyorum. Ba§tan beri ülke ic;:inde ve ülke dl
~mda Medya Güne~i'ne katklda bu lunanlara, 
bazen bir simitle ak§ama kadar Idare ederek 
özgürlOk düsmanlanna ve her türden karam
sarllAa inat merkez ve bürolannl i~ler halde 
tutup büro-l'tIatbaa-daAltlm ür;geninde mekik 
dokuyarak me~aleyi eIden bJrakmayanlara, 
gözaltlna allnlp j~kencelerden gec;:irilenlere, 
cezaevlerende gOn dolduranlara. kisacasl 12 
Eylül karanllAtnda ba~lat"an bu cesaretli "ilkH 

. giri~ime önayak olan, sürdüren geli~tiren her
kesin eline bin saAllk ... 

2t Haziran J 991 tarihinde 
" )1, 

DGM' lerin müdavimleri 
Haftahk veya ayhk KUn detBi ve gllZelelerinin yqa

dlklan sUrecl özeUemeyc ~ahillglmlz bu bölUmde 
KÜrI yaym otBanh\l'llUn IUmUnUn dumluun DOM'ler 
oldugu görtUUyor. Bir bqka c\eyl,le DOM'ler, isimle
rinden de anlqddlAI glbi 'c\evletin gUven1IAi' i~inde en 
~ok Klirt dergi ve gazeteleriyle Ulnqtl, Ulrqlyor. 

Medya GOneli: 12 Eylül'den sonrallk 
legal Kürt yayml 

12 EylUi sonrasmm ilk tegal Kun dergisl olan Med
YII GU~i, Nisan 1988'c!e aylik olarak Yllymma blijll1· 
dl. Dergi, 12 Ey[Ul'den sonrasayfalannda K~'ye y. 
er veren ilk legal dt:rgi öz:eIliAine de sahip. Sahibi ve 
YßZlj~leri mUdllrtJ Cemal Ö~lik, derginin henUz S. sa· 
)'ISI ~iktJ~mda. 3. saYlda yaymlanan Yl1zllardan ötllJil 
lstanbul DOM tarafmdan lutuklamp 3 yll 6 ay hapse 
mBhkum olunea, yazl 1§leri mUdllrlllAUne Yakup Karo· 
demir g~. Gaze!enin daha sonraki Y8Zl ijleri mUdUr· 
leri ve yöneticilerinden Osman Aytar, YBkup Kamde
mir, Salih Bai. Abdullah Ktron, Mahmut Metin, Vedal 
Aydm, Nusrettin YUksekkaya, Murst Yelilinnak ve 
Hamdullah Akyol ~illi zamanlarda tutuklanddar. Sa· 
lih Bai haIen SagmaJc!lar Cezacvj'nde IUtuklU. 

Medya G~i'nin son yazi i~leri mlldUri1 Nesih 
C;:dgm ise kesin1e~m~ ontarca Yllhk hapis ve milyarlar
ca Ura para cezalanndan ötUrtl firarda.l1k 15 saYISI ay· 
hk olarak yaymlanan Medya GUIlC§i. 16. saYlsmdan 
sonnt 15 gUnlUk gazcteye döndll. Toplam 63 saYI ya· 
ymlanan gnzete yaym y~mlliyana NO gazelesi ile 
birl~tirip haf\a1lk Roj gllZelcslnin ~ikmaslyla, yaym 
Yll§8lTlma 80n verdi. 

Newroz Ate!l: Muhablrl katledlldl 
Newroz Ale!ji dergisi 1992 Subat aYll1da ay1ik der

si olarak yaym }'~amma gutli. fm!iyaz sahibi HUseyln 
Cici'n!n OOvalannm hapis ve milyonlarca para ceza.ny· 
[I senu~lanmllSlyla. sahipUgi Nadime ~ Ustlendi. 

Newroz Ate~i dergisi dahll Uk saYlsml ~lkMbgl ay
dll, Bingöl muhllbiri ve bölse daAII1CISI M. Sabri Kwl· 
kan. Bingö!'de k~lnldl. O~ gUn sonra cesedl B11-
lisINol1in 'de, jandanna karsJmtuna SOO metre mesafe
de, i,lek bir yola auJmlf vaziyette bulundu. 

Derginin ~Ikan 13 saYISI da loplaludl.TUmli hakkm
da davD ~lldl.lmliyllZ sahib! ve YUI i~leri mUdUrli HII
seytn Cici, Jlk saYldun cIo1aYI aldlgl altl ay hapis ve elli 
milyon para cezasmdan sonra "fm" duruma dU,tü. 
1Jcinci 1m!iyaz sahibi ve Y8Zl ~Ieri mUdUrU Nßdimc 
Tun~'un durumu da HUseyin Cici'den farlch olmadl. 
DOM 'ce kapaulan derginln davalan haien devam edi
yor, 

Jiyana NQ: ÜS üste tutuklama 
Haftahk Jtyana Ntlgazetesi, 1 Eldm 1994 tarihlnde 

yaym y~ ba;ladl. Sahlbi Salman C;imen, Y8Zl [~. 
leri mUdUrli ise Mustafa Yilmaz'dl. Gaze1enin 10 saYI· 
smda imliy8Z sahibi SeIman C;imen ve YUliileri MU· 
dUrU MUS18fa YIlmnz: tutuklandl. Bunun Ilz.erine YIW
i~leri MUdllrillgu görevini Ali Demir Usllepdi. All [)e.. 
mir de görevinin ikinci haftaslJ1da tutuklandl. Bu kez, 
aym zamanda Medya GUne~i gazetesinin sahibi ve ya· 
zli~leri mUdUrU de olan Nesih C;ugm bu gÖfevi Ustlen
di. 0 da ilk 2 saylSl ~lkllktan senra tutuklandl. 

tstanbul DOM, gazetenin yayU1llU 27 Ma}'lS 1995 
tanhinde durdurdu. Gazetenin ~ikan 29 sa}'!SIIUß tUmU 
ile bir öz.el saYISI IOplluJdi ve yazar1arla sorumlular 
hakkmda davalar ~Ildl. Su anda Y8Zli~leri mlldUrieri 

IuIkklnda yillarca hapis ve mllyar1arca para cezalan ve· 
filmi, durumda. Gazelenin hukuki durumu da gö:r. 
ön\1nde buhmdurularak; yayuu dutduruldu vc glUCte· 
nin Iflevinl Roj Ustlendi. 

Roj: Bolea gözalt, 
Roj g8z.etesi 10 Hazuan 1995 tarlhinde haftahk ola· 

rak yaymma ba§IßdI. Oazeteni.n yaymlanan 26 saYlSln
dan 3'U dlfmdalti blliUn saydan toplatl1dl. Adana bü· 
ro ~ah~an Turon TII§ ve AbduUah Özbay gllZetenin 
~!kan her saYlsmdan sanra gÖZallma almdliar ve her 
hafta Adana bllrosu baslidi. Gazetenin Genel Yaym 
KoordinatörU Yakup Karademir, 2 A#us!O!l 1995 tari· 
runde bir FranslZ heyetiyle ~iktJgl gezi esnasmOO Mar
&n'e giderken polis taraftndan gözaltma almdl. 

Yazli,leri MUdUril Ö. ErdaJ Kun da ikl gUn polis 18· 
rafmdan keyfi olarak gözaltmda tutuldu. Gözaluna 
aliruna gere~si, yamnda Roj gazetesi bulundurmllSlYw, 

Gazetenin 1zmir temsilcisi Serdar ~en'in IzmirIBu· 
ca'daki evine 21 EyHlll995 gecesi baslon dUz:enleyen 
'Terörle Muadele' timleri, $erdar ~ ile evde bulunan 
Ferhat ~en, Parma Zeyrek ve Vddan Aba ismindeki ga· 
zete yalJ,anlannl gözaluna a1dllar. Son olarak; gaze1e 
merkez bUrosunda görev yapan Vahit Aha. 25 Nisan 
t996 tarihinde Diyarbalur'da gözaJuna a1llUp 8 gUn bo
yunea ~e,iUi ilkenceleroen g~irildi ve 2 ay cezaevinde 
IUluldu. 

Thplam 26 saYI ~ikan gllZCtenin 23 saYISI toplatlldi 
ve bunlann tUmU haklanda davalar ~ddl. Aynca 7 ta
ne de kapatma daVUI ~ddi. ~u an kesin1e~mi~ 2 dava
!I bulunuyor. Bu davalardnn ilkinde 2 yd 8 ay luipls ce
ZflSI ve 133 milyon para ceZl1S.l, ikincisinde ise I yil 4 
ay hapis ve 133 milyon hapis ceZUI verildl. DiAer da
vaJan devam eden gazelenin YllZlilleri MUdllrll Ö. Er
da! Kurt'a verllen hapis ve para cezalan He ~!lan ka· 
patma davalan nedeniylc, gllZt:tenin yayml durdurul· 
du. Gazetenin illevinl NOroj Ustlendl. 

Azadl: Bütün müdürleri davah 
Azadi gaz.etesl 17 MaylS 1992 tarihinde haftahk 

olarak yaym hayauna bll§ladt, Gaz.elenin yaymlanan. 
loplam 104 saYlsmdan 66'sl toplatddl, Davalanndan 
16'sl sonu~larurken 4 tanesi de Yargltay tarafmdan 
onaylandl. OnaylanM kamrlar IIl'ISmda 2 aylik kapa!
ma karnn verilirken, Azadi'nin ilk 11 saYlsmda sahipli
gi Ustlenen Hikmel c;:elin hakkmda~llan iki dava mah
kumiyetle sonu~landl. Qetin'c toplam 166 mHyon para 
cezasl verildi. Al.adi'nin 12. sa}'!smdan 86. saYl5lna ka
dar sahiplik. yapan lkramenin O~ hakkmda lse 49 
dava ~t1dl. Gaz:elenln 71. saYI$ma kadar yazti§leri mll
dUrlllAU yapai1 SedalJ<arakq hakktnda ~llan 37 dava· 
da loplam 20 ylla yaktn hapis CCZOSI ve 3.7 milyar da 
para cezasl istenmekte. DOM'deld kesinle~n 15 dava
dan kendisine !oplam 9.5 yil hapis ve 300 milyon tim
)'! öngÖTen 4 daVll51 ise Yargnay'ca onaylandl. Aza
dt'nin 72-75 saYllan arasmda yazülleri mUdllrlllAU ya
pan Zana Sezen hakkmda da 4 dava ~lldi. IstMbul 
DOM tarafmdan sadece 75. saYJClan dolaYI 2 yil aj:lf 
hapis 250 milyon para cezasl verilen Zana Sezen, hala 

"""". 
Vatan Güne~i : Hem sahip hem 
müdür flrar 

Aybk Vatan GUne~i detBisi Ekim 1989'da birinci 
saYlSlyJa yaym YII§Illmna ~tft(iI. Derginin sahibi Rlfat 

Serah ile Y8ZlI§lerl mUdßrII Rifal Erojlu, kesinlcten ve 
sUren davalardan Avrups'ya Ulica ederek kUrlUlabildl· 
ler, Toplam seklz: lIIylSl yaymlanan derginin bUrtln 111' 

yilan toplBllldl, 

St@rka Rlzgar!: Malzemelerlnl 
pOil' ald, 

Sterka Rlzgari dergisi 1994 }'!hnda yaym hayanna 
ba§tadl. Ayhk olarak ~Ikan dergi, yaklqik 8 aydan bu 
yana ekonomik nedenlerden örtlrll yaymml durdurmu, 
durumOO. 

Deqjinin ~Ikan 13 saylSl ile iki öz:el &aYlslmn tUrnu 
Istanbul DOM tarafmdan toplanldl, haklanndl davalar 
~ildl. BII§18 Genel Yaym Yönetmeni o1mak Uz:ere, Ya
Zl qleri MUdUrü ve derginln sahibi yargllaruyor. A~ilan 
davalann bir ruml Yargl18y'da bir kiWI ise devam et
mekledir. 

1994 ylimda "fuörle MUcadele' ekiplerlnce dergi
ye yönetik operasyonda bOtUn teknik arac; g~lerlne; 
bilgisayar, fOlOkopi, fax ve telefonlanna polisce el ko
nuldu. Aradan 2 Yll g~mesine ra#men bu ara~lar hrut 
verilmedi. 

Özgür Halk: Müdürleri tutuklu 
~imdiye kadar 68 sa}'!SI yaym1anan aylik derginin 

bUtUn sayilan toplauldl. Yakl~ik 38 sa}'lS1 hakkmda 
~lian davalarda 2 milyara yllklqan para ceZlllil. yine 
sorumlu ywifleri hakkinda 150 YIIl g~n hapis CCl.ll
SI kesinle~ti. 

ÖzglIr Halk'm e.ili yazli,leri mUdUrleri Emine Buy
rukeak. BUient SUmbUl, Nuray Thtlaj: ile Elazlg temsil
eisi Entin Konar ve san yazl~leri mlidUril tnan Peri~ 
hala tutuklu. 

Dergiye, dönem dönem birer aylik kapatmalar da 
geld!. 

Serketln: Tümü toplatddl 
1992 M8I1 lIymda yaym hayalma ba§layan aylik 

Serketin dergisi, Hk sa)'lSmdan itibaren "böllleUlUk" ge
re~iyle toplatdmaya ba§ladl. 

Delil yaymda olduRu sUre i~inde toplam 9 dava 
~lidi ve hemen hemen hepsi sen~landl, DetBinin 
ikinc:i Y8Zl~leri mlidUrü SeIman Qimen bir ara tutuk
landl ve 4 aya yakm bi{ sUre SaAmaicliar Cezatvi'nde 
kaldl. 9 saYI ~Ikan derginin her saYISI toplalildl. 

Serketin. 1993 ylllßda Newroz Aleii dergisiyle bir
le,ip, liyana NO gala!esin!n ~ikmaslyla. yaymml dur
dutdu. Bu dergi ~evreleri daha sonra Medya GUn~i, 
Vatan GUne,i ve bir dilerYUrlSever ~vreyle birlefCrek, 
haftahk Roj gaze!csini Yll}'!nlamaya ba§ladliar. 

Arman~: Toplatdmayla taßl§tI 
Aylik siYll5i ve kültUrel bir gazete olan Annanc, 

MaYls 1979'00 bv~'te 1'l1rkge ve KUrt~eolarak yaym
land!. 61. saYlsma kadar K~ ve Türk~ olarak ya
Ylßlanan gaz:ete 62. saYldan itibaren tUmUyle K~ 
olarak. yaymlancli. Haziran 1995 yllma kadar lsve,.;'te 
158 saYISI ~ikan gazete, 'ltmmuz 1995'ten itibarcn ts
tanbul'da yaymllU sürdUnneye bqlßdl. Halen tstan
bul'da yayullJII sllrollren ayhk gazetenin en sen ~ikan 
ve 13 He 14. sa)'l1an bir arada olan nllshasl, toplauJma 
tu~nuna ulracil. 

Newroz: Her döneminde toplatddl 
Newroz; aylik, haftahk ve tekrar ayhk olrnak Uzere 

tl\: ayn yaym dönemi yll§lldl. 1991 ydmda yayllUJU! ay· 

lik olararak bqlayan Newroz deljisi Aralik 199I'den 
1993'e kadar lIJ'IIhkslz 20 $a)'1 yaymlandl. SahipllRtnl 
HUseyln Alntq'm, YllZlj~Jerl mUdllrll1klerini 8!t11SIyla 
M. DoAan Karakuzu, Cetal Albayrllk, Pmmll Karabn· 
cak ve Adil Kun'un yap"AI derginin yaYIIIIJllllU1 20 sa
}'!Sl da toplallldl ve dava1ar a~lldJ. Bu arnda, bir ~ok de
fa birer ayhk kapalffill cezntnn da ge!di. Defl!inin sen 
Y8Zlilleri mlldUrli Adil Kun, clergiyle Hgili kesinle~m!~ 
bir hUkUm nedeniyle ~u anda Amep/Yavuzeli Ce7Jl

evi'nde bulunuyor. DIRer tUrn YllZli~lerl mUdllrleri ise, 
aramr durumwl. 

Aylik Newroz dergisinden sonrs ~ubat 1994'le ya
ymianmaya bqlayan haftallk Newroz gazelesi de 
DOM'lerin h~mma ul;racb ve yaymlanan 58 saYlsm
dan 56'sl loplau1di. Son dönemlerinde, daha dallum 
~irXetine gitmeden, hatfa mmbaadan ~Ikmadan gazete 
hakkmda loplalma hUkUrtJleri veriliyordu. Sahipligini 
Aydin YLlmaz'm, Y8Zl~leri mlldllr1Uklerini i~ MlIslUm 
YLimaz. HBSan Lekesiz ve MIIsIUm \:Il!ak'm IIstlendik
leri gaz:ete. 29 Nisan 1995'te ilzerincleki bask.J!ar ve 
ekonomik k~u]Jar nedeniyle yayma ara vennek zo
runda kaldi. Gazetenin de Y8Zli~leri mlldUrieri 'flfRri.' 
Aylik ve haf18hk Newroz'lann davalannm ~otu sUrII
yar. Bir kisnu ise onaylandl. 

Temmuz 1996'da ayWc 'Ycniden Newroz' dergisi 
ynyma bwjlacli. Yen iden Newroz'un ~u ann kadlU' ~ikan 
U~ saYISI da loplauldl ve dnvalar a/tlldl. 

Denge Azadl: DGM kapal!' 
20 MaYls 1994'te yaYln hayallna bwjlayan halbthk 

Denge Az.adi gazelcsinin tophun 42 saYlsmdun 26'si 
loplauld!. II MartI995 Islanbul DOM tarafmdan kllpa' 
11lan gaze!e bu sUre i~risindc iki sahip, iki de}'8Zl i~le
ri mUclUrli deAi,drdi. Gazele yetkUicrinden Behram 
Alabay, Bilal Akdeniz, Pevziye Pe~ ve OüzgUn 
KapllUl hakklnda yOzYll1ara varan cezalnr isten]yor. 

Deng: Hl~ blr saYI kurtulamadl! 
1989 Arailk Bymda yaYlßn bll§layan nyhk Dengder. 

gisinin tU Ma kadar yaymlanan 37 saYLSmm tUmll top
lauldi ve dava ~lidi. Deng dergisi yönetielleri ve yazl 
1$leri mUdIIrerinden Hikmet \:etln, Sedat Karak.mj, b· 
na Zez.en, Behram Alnhay, Bilal Akdeniz, Fevziye Pe
ri§an, DUzglln Kaplan hnkkmdn yOzy!llam varan hnpi~ 
ve mityarlarca lirahk para cezalan IMcniyor. 

Ronahl: Yayml durduruldu 
21 MII.Yls 1995'!e yaym y~mll bqlayan Ronnhi 

gaz:etesinin yaYlnlanan 72 saYIsmdan 61 toplotildl. Bu 
sllrede ~ sahip. ~ de yazli~leri mUdllrll de~i§tirdi. 
Bunlardan ~emsettin c;elik, Serta~ K1h~, Serl8~ Kutlay. 
Buman Erdem, Remzi OOldUre ve ~ukran &dem glya· 
bl tufUk.1u olarak ynrgtlantyorlw; yani firmler. Ynzli$le
ri mUdUrlerinden SinM Gm hnkkmda!se 3 dava ~t1dl. 
Oaz.ete, g~imiz ay ~Ikan 72. saYlsmdan sanrs kapa
tlldl. KapauJma gerck~si olarak gllZetenin YllZli~leri 
MUdUrU Sinan GUI'Un ikame!gahlfli yanh§ bildinnesi 
gösterildi. 

Roza: <;oA:u toplatddl 
8 Mart 1996'da yaymlanmaya bwjlayan Roza dergi· 

sinin §imdiye kadar yaYllllanan 4 saYlsmdM 3'11 topla· 
uldi. Bu sayilardan dolaYI derginin sahib! ve yazli~[eri 
mUdUrU Fatma Karahan hakkln& davallU' ~Ildl. 
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Diyarbalm Esnaf ve Sanatkarlar Odasl da 
böIge sorunlanyla ilgili bir rapor hazrrladl 

Esnafve 
, 

sanatkarlardan 

'Yasak Cumhuriyeti'nin 
73. yrn 'kutlandl' 

•••• v 

~ozum ~agrlsl 
D iyarbakLT Esnaf ve Sanalkarlar 

Odasl, bölgedeki ekonomik 
sorunlann siyasi sorunlardan 

ayn tutulamayacagilll belirtli ve Ola
tanüstü Hal'in böige ekonomisini de 
yok eden bir uygulama oldugunu 
a~lkJadl. Diyarbaku Esnaf ve Sanat
karlar Odasl. yetkililere bildimlck 
üzere, kenün ve böigen in ~e~illi so
runlanm ir,reren ~ sayfahk bir Tapor 
hazuladl. 

olmakta, esnaflann. sanatkarlann ve 
lüccarlann senetlerini, yeklerini, Baä
Kur'unu, vergisini, SSK primini öde
meme sonucu dogmaktadtr. 

• Esnaf ve sanatkarlar k.redilerine 
ail faiz ler. el ve yUrek yakacak kadar 
fazladrr. 

• Esnaf-tüccar ve sanatkann ufku
ou a~acak, oolan yönlendirecek bir 
bilgi merkezinin olmamas] nedeniyle, 
plans]z-programslz yaunmlar (az da 
olsa) yapllmakta, bu da genellikle 
hüsran dolu sonu~lar yaratrriaktadu. 

«;özüm önerileri 
Raporun sonu~ OOlümüode ise ~ö

züm önerileri §Öyle sualaßlyor; 

Cumhuriyet'in 26 
y.h "k.yönetimle 
ge-;ti. Buna, son 
slklyönetimli 
dönemden sonra 
ilan edilen ve 9 
yrldan bu yana 
devam eden 
Olaganüslü Hai 
süreci eklenirse, 
'kanuni olarak 
yasakh y.Uar' 
loplam., 35 yrla 
ul",.yor. 

alabikll. 

Raporun giri~ bölümünde Diyarba
klr'm gcny nilfus ve g~ bak lmmdan 
ülkede ~piyon keßI oldugu; buna 
k~m egilim ve her IÜrlü ekonomik 
yatmmda geriligin uy noktasmda bu
lundugu belinildi. Aym bölümde ilin 
saghk ve elektrik sorunu ile güvenlik 
gÜylerinin halka kaql olumsuz IUIUffi
lanna dikkat yckiliyor vc "ilimize ge
Ien her yetkili. 'varsa sorunlanmZI ve 
~özüm öneri lerinizi bir dosya hal.inde 
bana venn' lekerlemcsi ile bizleri 
avulmakladu" deniliyor. 

'OHAL ekonomiyi yok ediyor' 
• 

Raporda, OOlgenin ekonomik so-
runlanna de~inilirken ekQnomik soru
nun, siyasi sorundan ayn eie almama
yacagmn dikkal ~ekiliyor. Bölgede, 
sanayi alanmdaki yallnmm yok dene
cek kndar az oldugu, il}sizligin gide
rek büyüdügü belirtilen rnporda, "001-
gemizden sennnye ve beyin g~ü de
vam ediyor. HlIyvanclhk büyük ö l~ü

de geriledi. Ekonomi <l\]smdan gü
vensizlik ve bunahm varrhr. Bürok.ra
si b%ma buyruklur. Ekonomiyi yok 
edici 'Olagan ÜSIÜ Hai' uygulanmak
tadlr" danil.iyor. 

• Bölgenin yeraltl kaynaklan böl
gede i§lenmelidir. (Petrol rafmerisi 
gibi.) 

• Devlet ya bizzat ya da özel sek
törle ortak yahnmlar yapmahdrr. Ya
unmlar öncelikle glda sektörü, pa
muk üriinleri dahnda olmahdlf. Har
ran Ovasl tamamiyle ve derhai sula
maya a~]lmahdrr. 

• Bölgedeki yalmmlar. ~ap l ne 
olursa olsun , dev le~e le~vik edilmeli
dir. 

• Ekonomiyi canlandlnnak üzere 
"ekonomik olagan üstü hai" uygula
masma g~ilmelidir. Köy koruculugu 
siSlemi lagvedilerek, köy koruculan
na ödenen ücretler ve olaganUstü hai 
tazminall, fabrika yalmmlanna yatl
nlmahdlf. 

HABER MERKEZi
Kurulu~undan bugilne 
yütde 72 'si lek parti ~fli

gi, slklyönctim ve Olaga
nüstü Hal'le g~n 'cum
huriyel'in 73. Ylh, g~tigi
miz hafta yine devlel cr
kanmca ve sabolaj korku
lanyla 'kutlandl.' 

Yaptlglmlz ara~lInna, 

73 Ylhna giren Tüooye 
Cumhuriyeti'nin 53 y]!J
mn tarn anlam]yla 'karan
hk Ylllar' oldugunu onaya 
~tkanh. Diäer 20 Ylhn da 
'aydmhk' saYIITAadlg] bu 
sü~le, 53 Yll, adl konul
mUli ve a~lk bir 'yasakh 
Yl llar' bölümünü olu~lu

ruyor. Yasakhhk ve ka
mnltk dönemlerini en ba
riz ya~ayanlO ise KUn hal
b oldugu görülüyor. 

~tigimiz 73 YI I i~in
de lam 12 kez slJOYÖßClim 
ilan edildi ve 26 YII, s11(.]
yönelim le gec;:ti. Buna, 
son sllayönelimli dönem
den sonra ilan edilen ve 9 
Ylldan bu yana devam e
den Olaganüstü Hai sürcci 
eklendiginde, 'kanuni ola
rak yasakh Ylllar' lopla
mt, 35 ylia ula~]yor. Sade
ce slklyönelimle ge~en 

sUre, oran olarak TC tari
hinin 35.6'slO] olu~(uru 

yor. Slktyönetimli y]lIar 

Olaganüstü HaI'Je birle~
tiriJdiginde ise oran, yüz
de 4S'e ul8§lyor, 

Tek pani döneminio 
dikta dönemini ilan edil
memi~ slk.J)"önetim veya 
Olaganüstü Hai saydlä]
m]zda ise, 73 y] hn 53 y]h
nIß 'resmi baklmdan' ya· 
sakh y]lJar olduäu ortaya 
~Iklyor ki. bllnun oraru ise 
tarn olarak yilzde 72. 

Tarihinin yUzde 72'si 
ach konulmu~ kamnhklar· 
la ge~en 'cllmhuriye('in 

bu Yllki 'kutlamalan' da 
yine devlel erkanmca ger
Ijekle~tirildi ve halklan 
yasakh y]llan 'kutlama'ya 
le~v i k eden ~abalar, pek 
ilgi görmedi. Ö!e yandan, 
'kullama' lann yogun bir 
'sabotaj' korkusu alunda 
geryekle~mesi de söz
konusu sürecin nileliäini 
gözler önüne ·~ Ikardl: 

'Halk yönetimi' denilen 
sü~, ha1klardan ve özel
likIe KÜr1 halkmdan kor
kularak ·kutland].' 

• Hayvanclhk modemize edilerck 
te~vik edilmelidir. 

Raporda, bölgedeki esnaf ve sanal
karlann ekonomik sorunlan ise l}öyle 
stralaßlyor: 

• Bölgeye kaliteli, deneyimli ve 
bölgeyi seven bürokratlar atanmahdrr. ~ 

• GüvensizJik ve bunahm ortanu
nIß yok edilmesi i~in, devlel, ciddi ve 
ccsaretli, gc~ek~i, böIge insarum lal
min edici siyasi adlmlar atmah, karar
lar ahp yürürlüge koymahdlr. 

Barl§a Diyarbaklr'dan 
binlerce· imza geliyor 

dü~n görevi laYlktyla yerine gelir
mekledir." 

• Bölgede esnaf ve sanalkarlar ge
neide bozuk olan ekonomiden direkl 
etkilenen kesimdir. Sanayinin olma
masl, yan sanayinin de olmamaSI de
mekl ir. Bu da csnaf vc sanatkann hiz
mel sektörü dl~mdak.i sektörlerde ge
li~mesini önlemekte, yallflmclhgl, ya
rallc]l lgl kösteklemckledir. 

• Bölgedeki para güvcnsiz onam
dan dolaYI esnaf ve sanalkara gitme
meklcdir. Ah~vcri§te son dercce dur
gunluk y%anmaktadu. Esnaf ve sa
natkara akan para zaruri ve zorunlu 
giderlere ait olan paradir. Bunun 50-
nucunda ~pe~e kepenk kaplalmalar 

• Be~ YII stireyle bölgede hangi 
isim all:mda olursa olsun, vergi alm
mamal]d]r. Aracl kurullllil .. olmadan 
böige esnaf ve sanatkarlanna azami 
yüzde 25 faizli, asgari I milyar lira 
kredi verilmelidir. Dölgedeki csnaf, 
sanatkar ve yalmmcmlß üreuigi mall 
ahp dll} böigeiere salaniara, falura be
delinin yüule 20'si iade edilmelidir. 

DtYARBAKIR. Akan kamn durdu
ruimSSI i~in Türkiye Büyük Millel 
Meclisi'ne $unulmak üzere ÖDP, tHD 
ve Cezaevleri Izleme Komitesi lara
rmdan ba~lallian "Ban~ fr;in Bir Mil
yon tmza" kampanyasma Diyarba
. klr'da da yogun Hgi gÖsleriliyor. 

Konuyla ilg1li olarak görtll}lÜgii
mUz Halkm Demokrasi Panisi (HA
OEP) OiyarbakIr il yönelicisi Hüse
yin Bora "her ne kadar Hk e]apla bir 
milyon imza hedenenmi~se de as lmda 
on milyonlar bu özlemle yanlp lUIU~
maktadlr" dedi. 

varmda oldugunu ar; lklayan Bora, 
kendilerine gelen imza metin forum
lanrun lükendigini söy1edi. Forumlan 
ilgili ~vrclel\len lekrar istedik.lerini 
belinen Bora ~unlan söyledi: .. O~ ay
da lamamlanmasl dil~ünUlen imza 
kampanyasma 29 Ekim'de ~Iadlk . 
I~i. memur, esnaf, ögrenci. klsacaSI 
her r;evreden kampanyaya destek ~u
nllluyor. On Ylllarrhr süren bll sava~m 
dllrdurulmast yönünde ba~latllan bu 
kampanyanm önemli bir a<ilm oldu
guna inanlYoruz. Sürdtirü1en kampan
yada gÖTÜldügü gibi haJklrnLz, akan 
kanm durdurulmssl yönünde ve ban
~m tesis edilmesi noklasmda Ustüne 

tmza kampanyasmm. sav~ ranti
yecilerinin seslerinin clhz kaldlgmm 
göstetgesi de oldugunu sözlerine ek
leyen Bora, "HADEP olarak tUrn 00-
n~ kampanyalarma ve bu yöndeki 
lüm r;ah~ma ve r;abalara sonuna kadar 
destek sunacaglz" dedi. 

Bora daha sonra ~unlan söyledi: 
"jnsamm diyen ve bu vaslnan la~lyan 
herkes bu konuda duyarh olmaudIT. 
Ban~ yanhlannm seslerini, sözlerini, 
taJeplerini ve iSlemlerini örgütJeyip. 
sava~ yanltlanna kar~1 kullanma§1 
gerekti!ine inanIYoruz." 

Hawlayan: Cengiz DEMiR 

A ra§/lrma di:imi:in bll bö/ü
münde. dönemi" lalllkla

rmdan 1'1' §II allda 1!ÜRT-KAV 
Balkan/IMI'm yiirüten ytlmaz 
t;amltbel' 11' yap/lglmlz görüj
meyi Sllnllyom:. 

• Dogu milingleri 
hangi ihtiya~lan dogdu? 
, 0 1925'te ~ Ikan lan '~ark 
Tslabat Kanunu ve 1938 Ylhnda 
Dersim harekaunm baslmlma
slßdan sonra r;]kanlan lzale-i 
~ekavet (e~kiyahg] yok erme) 
Kanunu ile sistemalik bir l}ekil
de sürgün. baskl, yasale ve asi
milasyon polilikasl yürürlüge 
sokuldu. KürI eoArafyasl bu 
korku ve sindinne dönemine 
girdi.l950 Ylltnda Demokrat 
Parti'nin iktidara gelmesiyle, 
yani tek parti diktatörlUäünden 
~ok par1i1i düzene g~ilmesiyle 
durum biraz degi~meye ba~la
dl. SosyaJ, kühürel ve ekono
mik. bir hareketlilik ya~anmaya 
ba~landl. 

Kiln ögrenci gen~ligi i~inde 
ciddi bir uyanl§ ve degi~im 

meydana geldi. Kiln aydmlan, 
özelikle ünivetsile gen~lcri 

kimliklerini sorgulamaya ba~

lad]lar. Bu konuyu sesli dil~ü
nünee kUmelenmeye ba~ladl

],,-
Barzani'nin Sovyctler'den 

lrale'a dönmesi ve orada yeni 
bir silahh mUeadeie b8§latmasl 
Türtdye'deki bu uyan l ~1 hlz
land]rdl. 

27 MaYls askeri mudahale-

• Elektrik bölgemizde ürelildigin
den, yüzde 50 indirimle saulmal]dlr. 

Diyarbaklr'da HADEP bünyesin
de loplanan imza say]smm on bin ci-

Yzlmaz 9amlzbela11latzyor 
«;amhbel, tamdlgl bir köylüye mitingi nasll gördügünü sorunca, ~u yamtl alml~tt: IIEfendi he~ir mizan bil, qiyamet bu. 
Xortek derketibu ser kursiye, bere xwe ber bi bina hukumete vekiribil 0 deste xwe dihe;and, digot; 'sizden hesap 
soracagtz.' Way ez bi qurbana peciya te bim. Ew xort Rusteme zal bQ an ji Hezreti Eli bQ edi ez nizanim." 

sinden sonra yürlirlüge giren 
1960 AnayasasmIß gelirdigi 
yeni hakIar sonucunda toplum 
büyük bir uyanl~ ve deäi§im 
sürecine girdi. 

Kurulan TIP'e giren Kürt 
aydmlan marksist felsefe ve 
dü~ünceyle tanl~tllar. Olaylara 
doAru bakma.tammlama, ör
gilllü milcadele ~tme konusun
da deneyim sahibi oldular, 

Bu ekonomik sosyal ve po
litik mücadele, KUn aydmlan
ß] hallo ilc bag kunnaya, k~]
hkh etkile~meye yöneltti. Böy
Ieee KUr1 aydmlan kimligine 
uzakJa~madan enlellcktüel 01-
manlO da yolunu a~t1 l ar. 

I 950'lerde bir avu~ Kun aydl
nlOm yürck ve kafaslßda filiz
lenen duygu, özlem ve dü§ün
celer ~Ig gibi büyüyerek kitle
selle~ti.Ar1Ik insanlar istekleri
ni toplu halde, daha yüksek bir 
sesle dUe getirme ~aslßa 
geldiler. I ~te Oogu mitingleri 
bu a~amada devreye girdi, 

• Mitlnglerin amaci 
neydi? 

o Milinglerin amsel dogu. 
ball dengesizligine k8Jl1 ~Ik

male; adaletsiz, r;arplk, elJit 01-
mayan düzeni ele~tirmekti. 

Dogu ve batl halklßlß e~it ~an
lara sahip olmasl bi~iminde 
özetlenebilir. Milinglerde all
lan sloganJar. a~llan pankart ve 
dövizler bu istikameueydi. 
"Batlya fabrika, yol. doäuya 
jandanna karaleol" gibi belirle-

meier yaplhyordu. Mitinglerde 
hi~ bir siyasi istem yoklu. 

• Mitlngler ayrl bir ör
güUenmeye b8!ilang]~ mlydl? 

a Mitingleri ayn örgtitlen
meye giden yolun ba~angle l 

olarak degerlendinnek benee 
geryek~i bir tespil deäil. Mi
tingleri örgUtJeyen insanlar 
soSyalisl insanJardi. Sosyalist 
entemasyonele uygun bir ~kil
de Türk ve KUr1lerin onak mU
cadelesini savunuyoranh. Ayn 
bir örgtitenmeyi kimse savunu
yordu. 

• Mitingleri hangi 
organlsuyonlar düunledi? 

a Milingler r;ogu Ttp'li 
olan sosyalisl aydmlar, buralar
da ikamet eden yunsever yerli 
insanlardan olu§an komileier 
öncülüäünde organize ediliyor
du. Ttp, bu ~aI]~malara etkin 
bir;imde kallhyordu. 

• Hang! mitinKe 
kallldlßlz? 

OBen sadece Agn mitingi
oe kalllabildirn. iSlanbuJ'daki 
spor k8Jl llqmalan harir; öm
rümde bu kadar c~kuu bir ka
labahk gönnemi§tim. Meydan 
sanki mah~r günUydU. TUrn 
~hir halk] sokaklaydl. Cesarct 
edenler mitinge kallhyor, r;eki
lenler ise ku~ku, hayret ve kor
kuyla seyrediyordu. Du konu
yu uzun uzun ~lkJama yerine 
milingi izleyen bir köylUmUn 

izlenimini aktarmanm daha iyi 
olacagml dü~ünüyorum. Ben 
köylüme "ne oldu? Ne gör
dün?" diye sordugumda adam 
~unlan söylemi~ti: "Efendi he
~ ir mizan bil, qiyamel bil. Xor
lek derkelibil ser kursiye, beri 
xwe ber bi bina hukumete 
vekiribil Q dest~ xwe dihejand, 
digol; 'sizden hesap soraea
älz.· Way ez Gi qurbana pl!ciya 
te bim. Ew xon Rusteme 18l bO 
an ji Hezrell" Eli bO Mi ez niza-
nim." 

Kün köylilsü bir konu~ma
cmm pannaglßl hükümet bina
sma k8Jl1 sailaYlp "sizden he
sap soraca'glz" denmesini hay
ranhkla k8Jllhyor ve bunu ya
panm ancak Hz. Ali veya Za
loglu Rüstern olacagml dil~ü

nüyordu. i~le mitingler halk ta
rafmdan böyle algJlanlyordu. 

• Bu miUngler ne tür 
elkller yaralh1 

o Bu milingler yok oldu, 
yok edildi sanllan Kün sorunu
nu Türkiye'nin gündemine ye
niden SOklu. C;ünkU Kilnler ay
dml. i~~isi, köylilsü, esnafi ve 
din adamlanyla ayaga kalkml~ 
hak, adalet ve e~iUik istiyordu. 
Bu istek TUrk siyasi y~amlßm 
orlasma bomba gibi dü§tü. 
Devlet büyük bir panige kap]l
dl. Bir dizi önlem almaya b~
ladl. Dönemin l~i~leri Bakan] 
Faruk Sükan'm ifadesiyle, 
devlet 'Künlerin nefes ah~lan
ß] dinlemeye' ba~ladl. KUn 

gen~lere kllJlI üniversitelerde 
ülkücU ismiyle k8Jl1 de ... rimci 
I rk~ 1 biT örgÜI kuruldu. Prova
kalör olatak kullanllan bu 
gen~ler loplumsal olaylan lerö
rize etmeye ba~ladliar. Sosya
listler KUn sorununun önemini 
daha iyi kavradllar. Oüzeni de
gil}tirmede i~~i s]ßlfl tadar 
önemli bir gü~ oldugunu gÖt
diller. Anti-f~isl bir mücadele
nin en dllyarh gilcü olduäunu 
anladllar. Bu milingler daha 
sonra Ege'de, Karadeniz'de 
yapllan halk mitinglerine esin 
kaynag] oldu. Kür1 sornnu her
kesin gündeminin en ön slrala
nna ginneye brujlach. 

Kiln aydmlanmn kendinc 
güveni artu. Sosyalizm dahil 
her konuda daha baglmslz ha
reket etmeye balilad]lar. Kürt 
aydlß] halk]yla bulu~lU. kllJll
Itkh etkile~meler oldu. Sosya
list, liberal, miUiyetr;i ve dinei 
KÜr1ler arasmda diyalog olu~
tu. Kün sosyalisl aydmlan 
KUn dili, larihi, edebiyat], sa
nall üzerine Ijah~malar ba~lattl. 
Gaule ve dergiler yayullanma
ya ba~ladl. Demeklcr kuruldu. 
Siyasi organizasyonlar 0l1litu
rulmaya baliladi. Kisseasl bu
gün gelinen dUzeyin alt yaplSI
nIß, lemelinin olu~lurulmasml 
sagladi_ (SÜRECEK) 

-, 

KUrt sorununlln utusal ve uluslararasl zeminde 
kazandläl boyutla, Kürtlerin siyasal temsili ara
slnda ciddi bir uyumsuz!uk söz konusudur. 

Kürtler adlna hareket eden, siyaset yapan 10m ~evre
ler bu a~mazl gÖrilp, ifade etmesine raAmen, sorunun 
a$llamamasl Kürtlerin bir handikapIdIr. Halbuki, SOll 
elli Yllhk UKM süreci olduk~a Öflemli deney ve biri
kimleri barmdlrmaslna ragmen, her ne hikmetse dar 
grup ~Ikarlart ön planda durmaya devam ediyor. 

Kürt sosyalistleri ba~a olmak üzere, Türkiye'deki 
KOrt siyasal organizasyonlarmln son OluZ Yllhk tarihi 
irdelendiäinde, ~imdiye kadar ödenen bedeUerin kar
~Ihälmn bu günkü siyasal duru~n ~ok ilerisincle 01-
masl gerekti!i hemen göze \arpmaktadlr. Türk devle-
• 
___________ ti, kurulu~undan 

Legal 
Mücadelede 
Yeni Ufuklar 

Rlfat YÜKSEKKAYA 

günOmuze kadar 
Künlere ka~1 uy
guladläl geleoeksel 
yddlrma, sindirme 
ve imha politikasl
nln sonucu olarak, 
Kürtler keodi irade-
lerl dl~mda illegal 
zeminde siyasal 
yapmaya zorlan-

• 
___________ ml~larsa da, son 0-

tuz ytlhk siyasal bi
rikimin illegal ve legal zemindeki ifadesi olan günO
müz Öf'gÜllenmeleri ciddi bir ~mazla kafll ka~sya. 

Türk devletinin geleneksel poHlikalanmn ki r! i bir 
sava~la devam ediyor olmasl, $ÖzU edilen örgütlen
meierin sorgulanmaslnl ka\lnlimaz killyor. 

Bugün gelinen noktada, Kürtlere ka~1 yürürulmek
te olan kirli sava~ta, KUrt sosyalisllerinin bir direni~ 
odaäl olmasl bir yana, onbinlerce kadronun sü~in 
dl~lna itilmesinin, insan ve dEier yutma makinalan 
halini aldlgl bir Sir de#il, mevcut illegal duru~laTlyla 
hi~ de gUven veriel deäiller. DiAer yaodan illegal ola
rak faaliyet ve sava~ yOrilten PKK, Kürt halklna zorta 
dayatllan savaF\ endekslenmi~ durumdadlr. Bu siya
sal organizasyonlar rum hadikaplan, a~"ffiazlarl, so
runlan, baF\nslzllklan ve baFlnlartyla siyasette illegal 
bit duru~ göslermeye devam etmektedirler. 

Yine legal zemiooe, fiiliyatta KürtJerin siyasal orga
nizasyonlan olmssma ragmen, Israrla Kürt kimliklerini 
ortaya koymaktan ka~man HEP, DEP, HADEP ve di
!er siyasal partilefin duru~lan dar, faydacI hesaplarm 
araCl olan, kahpla~ml~, inisiyatifsiz, ne yapacagl, ne
reye gedeceäi belli olmayan, ~~km kadrolarm yönet
tiäi ve kendi it;inde anti-demokralik kislr bir döngO
den ibaret örgOtienme bi~imleri haien vardlgml sür
düruyor. Böylece bir yaodan Türk devletinin gelenek
sei siyasetinin yarattlgl tahribadar, diger yandan Kürt
ler adma hareket eden siyasal organizasyonlann kro
nikl~mi~ a~maz!an, gerek Kürt halkmm gerekse bu 
yapdarln tabanlarmln dayanma gücünü ciddi bir ~ 
kilde zorlamaktadlr. 

Son on~ YII i~erisinde, Türkiye'de KGrtlerin siya· 
sal gündeminin ~iddete angaje olmasI, dUnyadaki ge
li~ime acIaptasyon saälayan yeni d~üncelerin Kürtler 
araslooa biT siyasal glke dönü~emesi, PKK'nln da 
siyasal gUt; olma avanlajmln yam sira siyasal perspek
tif, örgütlenme ve mücadele anlaYI~mdaki sorunlar
dan, ciddi bir dü~nsel Uretim yerine, sava~la yotun
l3ißlasl ve daha ba~ka angajmanlar Kürt toplumunu 
dar ve klSlr bir döngü i~ersine so~'!lu~tur. 

E!er TUrkiye'deki 20 mHyon KOrdun vartlgtna, 
öderen bunca bedele ra~ en OO5il ulusal demok
ralik laleplerin dahi kazamlmaml~ olmasl ortada iken, 
KUrtler adma hareket eden yapllar ba$ta olmak üzere, 
tüm Kürt siyasal ~hsiyetlerinin ciddi cicldi kendilerini 
sorguiamasl gerekir. Geleneksel örgUtlenme perspektif 
ve mücadele yöntemlerinde Isrardan vazg~ilerek ye
ni ve ~a!da~ ~izgilerin ortaya konmasllazlm. 

Komplolann, entrikalann, beceriksizliklerin ve ni· 
ce olumsuzluklann cirit anlgl, slatükoculuäun alasmm 
yaFlndlSI, ancak illegalite Zlrhlnln 10m bunlann örtU
sO oldugu Öfgütlenme bi\imleri a~llmalldlr. 

Devlet. 'Ieroristtir, tefÖ(iSle yardlm yapll veya yar
dlm yapabilir' diye KUn coärafyaslm yaklp Ylktyor. 
GefI\, y,*lI, ~ocuk, kadm demeden öldürilyor. Kürt
ler, bu duruma tepk.i olarak artlk bedenlerini bomba 
yaparak, askerin. polisin i~inde patllyorlar. Hadi, dev
letin kirli sav,*ta lsranndan muazzam ~Ikan eide e
den ~evreler var ve bu r;evreler he ~i belirliyor. Peki 
ya Kürtlefin kendisini bu sava~a angate etmesinde t;1-
kart ne? PKK b~la olmak üzere Kürtlerin bu paradok
su a~masl zorunludur. 

Kürt sorununun bu gUn kazandl~I boyut ve ula~I!1 
YIglnsalltga, salt sava~la veya illegal olarak cevap ola
bilmek mOmkün deäildir. KUrtler bulunduklart her 
alanda yeni dü~nceler Uretebilecegi platformlar oluy 
turabilmeli, özellikle YllJardlT dü~nce fakiri haline 
getirilmi~ TOrkiye'deki Kürt!erin böyle bir sOrece ihli
yacl var. Kürtlerin at;lk alandaki faaliyetlere, dar ve 
faydaci yakla~mak yerine, a\lk alam siyasal mücade
lenin ternel bir alam görerek, kendi ulusal kimlikleriy
le kurumla~maya yönelmelidirler. At;lk zeminde KOrt 
halkemn tarihsel ve siyasal ~luäunu ortaya koy
maslnln zama", gelmi~ir. Kürt halkl bu birikime sa
hiptir. Sorunun muhataplan kendilerini a\lk~a ifade 
edebilmelidit. Kürt, TOrk ve diäer halklartmlzm ~imdi
ye kadar oluFln muhali.f yapllann maruz kaldläl saldl- . 
nlar gözönünde bulundurulursa, Türk devletinin ulu
sal kimliAini ar;lk~a irade eden bir örgütlenmeye ka~I 
hi~ de h~görillü davranmayacaäl a~lktlr. Ancak 
UKM'n de ODKO'laria ~Iayan ulusal kuruml~a 
sürecinde, at;lk zemindeki bir \ok deneyime ragmen 
bu gOnkü kurumsal getiligi 30 Yllhk mücadele biriki
miyle ~k gerek. Kürt sorununun acIil ve demokra
tik ~özümUnü programla~lran, banKl1 siyasi bir t;ö
zOme ula~mada ulusal muhataplar yaralma giri~im ve 
~baslnm bir par~asl olabilecek, tUrn KUrdistani dü' 
~ünce ve kesimlerin kendisini ifade edebilece#i, de
mokratik ~otulcu ve özyönetimi benimseyen, her
hangi bir gruba angaje olmadan, Kürt halklnm özgür
lok mücadelesinin asH kurumu olarak Ylämlann siya
sal zeminini yaratmaYI sablr ve kararhhkla örmek 
önümüzdeki sOrecin temel yönelimi olmahdlT. 

N;lk alanda ~imdjye kadar olu~lurulan kurum ve 
örgütlenmelerden dersler ~Ikararak, ~allima alan ve 
ama~lanna göre belli siyasellerin iz dü~OmO veya pa. 
ralelli~inde dutu~ gösteren yapllan yadslmadan, an
cak siyasallercih olarak, Türkiye'deki KOnterin böyle 
bir örgütlenmeye fazla da ihliyaci olmadlälm göwek, 
konuya ili~kin tUm kesimlerin de birlikte olu~turabi le
ceäi bir örgütlenmeye ula~ak aslolandlT. Ulusal di
yalog ve i~birliäinin mUmkün olmadlAI bu dönemde 
böyle bit yaplYI olu~urmamn zorlugunun bilincinde 
olan Kürt sosyalistleri son günlerde legal bit Kürt par
li5i tartlFTlasl, haIen dar ve smlTh bir ~evrede sürdüril
yor olmasma ragmen farkh kesimlerde ciddi sayllabi
lecek etkiler yaratmakladlT. 

Kürt sosyalistleri Kürt r;evreleri ve hangi nedenle 
olursa olsun dünde bu güne siyasetin dl~Ina veya kl
Ylslna dü~mü~ kadrolar ba~ta olmak üzere, ya~nan 
ve yaFlnmakta olan süreci sorgulayacak bir giri~ime 
hamlamyor. 

Sürece katllacak tüm unsurlarla yeni ufuklara clog. 
ru a~dmak isteniyor. 

Kün siyaseliyle ilgili hi~ kimse kendisini böyle bir 
sOrecin dl~Inda göremez. Görev nepimizindir. . 
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~efik KAYA 

M irov cdi qima xwe bi 
ser ruye erde naynin. 
Li silerkan, li jiyane 

digerin. Li me bi bixwe para 
xwe ji VI! pC~v~Onc negirtiye. 
ev kemasi ji ber bindesliya me 
ye. Heke karbideSlen Dew!ela 
Turk ji ve pe~vep1na tekniki ya 
eThane para xwe biginana. di 
Mla meji Ci ~ande de modem 
bCina. di ware siyasi Ci civaki de 
dcv ji mejiye bi da1i zore "~a
reserkirina" probleman berda
nn. de diyaloga bi wan re rehet· 
tir bibOya. La ew j1.ji ve pe~ve
~ilna eivaki il teknM mahn1m 
mane; haya wan ji demokrasiye 
tune 0 pivanen demokralik wan 
elcqedar nakin fi ji bo wan der
bas nabin. Ew hin ji demokrasi
yc piIT dGr in. Pivanen demok
ralik ji bo neleweyen ku xwedi
ye diroka demokTasiyene. der
bas dibin. le oe ji bo wan. 

Dewleta Turk li ber ~aven 
ethane li Kurdan neheqiye di
ke. welate Kurdan zeft ltiriye, 
hebo.na ser erde u ya bin erde. 
talan dike,ji xwe re dibe. Dew· 
lelll Turk ~erntwaz e, bi §iklcki 
ncditi xwina Kurdan dirijine, 
wan i§kenee dike, dikuje; mare 
jiyane ji xelken Kurdistan re 
nehi§tiye. Kurdistana xwe§ ü 
~nn bi desten turaniyen mir
dar bOye dozexa Oriyentale. Le 
di rastiyn xwe de welale me 
wek behi~te xwe§ 0 dewlemend ,. 

Dewleta Turk di Rojhelala 
navin de, bi hemO heza xwe ve, 
li her pe~ve~ane di:war ki~andi
ye. Seroken Dewteta Turk hin 
ji bi mejiye karwaniye, bi yan
da binkon. bi xeyalen türanizmi 
dewlete "idare" dikin. Hevi il 
xeyalSn wan hovan li ser alika
riyaji Qafqasyaye ye, yaji "ni
jadn" Turk e! Disan li gon xe
yalE.n wan da hemü eureySn 
"nijada" Turk li hev bieivin, 
werin hewara ve dewleta zilmc, 
ev dewleta xwtnrej, imperalori
ya xwinrejanji roxandine xelas 
bikin! 

Yezdan. ev duaya wan qebUl 
ncbe. Heke firset di desten wan 
bikeve. de tirajediyen ku heta 
niha diroke ne nivisiye, binin 
sere mirovayetiye. Le ji xwe re 
xwenerojkan dibinin. Lew din
ya, ne ew dinya bere ye. 1i nuh 
ve drunezirandina imparaloriya 
IOranT xeyalen gemari ne 0 ev 
xeyalen geman roj bi roj lawa
ne wan xeyalperesten mirdaran 
girantir dike ü tu ean biser na
kevin. Ew naxwazin li gon pe~
ve~One ü ~ax hereket bikin, he
mil gelen eihane bi pe~ ve di
~in, le Seroken Turkan keline 
pe~iya eivata xwe ü bi Palj ve 
di~in. Ser bi ~ax.e "imparalori
ya ku li st Kitayan hik-um di
kir" ve diyin. Li bcr ~§ve~(lna 
~arislaniye diwar kipndine. 
Xelke xwe j1 di taritiye de hi~
line. Tu eari bi demokrasiye. bi 
maf@n mirovin bawer nekirine, 
dema ku di derheqa dcmokrasi
ye de axivlineji gotine: "Ev ki
ras Ji me re rueh e" 0 tina:ren 
xwe bi demokrasiye kirine. 

Annanea wan her tim ew 
bOye, ku heza zilma xwe, bar
bari 0 wah~eta xwe bidin ni§an
dan. Gelan bilirsir1in, xofaxwe 
helav bikin. Mexseda wan bi ve 
zilme ewe, da lu kes li her wan 
sefi raneke. zilm Ci koletiya 
wan qebUl bike. HeIa niha, [j 
Turkiyeye hemG daxwaziyen 
demokralik, eiqas pi~ük dibin 
bila bibin. bi metoden Cengiz
xan haline pert;iqandin. Li Tur
kiyeye mare heqxwestine tune! 

Ev seroken Dewlela Turk 
hin ji bi mejiye Cengizxan in, 
hinji bi metoden Rome bersiva 
daxwaziyen Insani Ci demokra'
tik didin. Ew hin ji di tantiya 
diroke de dijin. ~ewilandina 

gundan. ya OOjaran, talan kirin, 
malwer.m.kjrin. ku~tina kesen 
be guneh ji ber mejiye wan ye 
kevnare ye. Bila tu kes bi kire
waten wan yen hevfi~im. bi 
bedle taximSn wan ne xape. Li 
gor dema ku em niha te dc di· 
jin, rekora barbariya cihane di 
deste Dewleta Turk de ye. Bar
banir"m dewlele. 

Gele Turk ji di bin zilma 
wan hov!\rl de ye; ew ji, ji ve 
barbariye parJ. xwe digire. Ge~ 
le hen jar ye di bin perda zilme 
de, di xew de maye gele Turk e 
G haya wi hin ji je lune. 

Mirov gelek earan bi dost 
il hevalen xwe ye eWTÜpi re ev 

) zilma ku niha 1i Kurdan le kirin 
minaqe~e dike. Gelek kes ve 

barbariye bi ya Cengizxan re 
n1bar dildn. Cengizxan ~eki 
barbariye li pey xwe hi~1 0 ~O. 
le tomen wi, seroken dewleta 
zHme bi ~ik.leld xerabtir li mira
sa wt )twedl derketine 0 ji kali
ken xwe bihurandine. 

Geiß Kurd niha bi her awayj' 
li hember ve zilme derketiye, le 
~rre li hember f~izme, ye li 
hember zilm, i~kence il kirya
rin nemirovayetiye ne kare ge
Ie Kurd tene ye; ev berpirsiya
riya hemil gelen mirovperwer il 
demokrat e. Gele Kurd di ve le
ko~il]e de bi tene nin e. 

Ke~elo Nave Min Li Te, 
Kurne Min Li Sere Te! 

Na, dinya alem lev dizane, 
ku Dewlela Turk li Kurdan 0 
xelken din ulme dike. ~ave 
xwe berdaye axa welaten eina
re xwe, nive Kibrise zeftldriye, 
~i eara dile wan bi)twaze eri~ 
dibin ser b~are Kurdislan, li 
wir.xelke sivil dikujin. Ye zilm 
o neheqiye dike ew in. Bi levi 
ve zilma wanji, gele Kurd des
le dostani 0 birayetiyi! dirßji' ge
Ie Turk dike. Kurd naxwazin, 
ku xw!n, ji herdu neleweyan ji 
bete rijandin. Daxwazi ew Il'. ku 
ev §CIT rojek ben rojeke bete 
rawestin, ri li ~ti, birayeti 0 
demokrasiye vebe. Le dewlel 
deste birayetiye direji Kurdan 
nake, ~rre xwe didomine 0 di 
ser de ji: xwe jar dide ni~ldan. 

Seroken Komara Turk xwe 
dixin rew§eke wisan, weke ku 
gele Kurd ew xistine bin deste 
xwe, zilme, tarlayi a neheqiye li 
wan dike; weke ku Turkiye ko
loniya Kurdistan e. Weke ku 
dewleta Kurd hema maien Tur
k3Ji ji dest wan girtiye. zimane 
wan qedexe kiriye, mal a hebO
na wan talan kiriye a ji ber ku 
bi tirki distire Zeki Muren xis
tiye zindanen Diyarbekir! Ye 
ku nizanibe. dc beje petrola 
Ankara bi boriyan diherike, di· 
~ Mchabade, keda Turkan di
ere Wane! Disan li gori pirogm
mcn radiyo u lelevizyonen 
wan, li gori bend a nivisaren 
rojname 0 kova1in wan Enne
ni. AsOn ü Kurden malxerab 
Turkan qetil kirine. ew ji ware 
wan ji ser ax (l ava wan dOr ki
rine! Xwe dixin rew~ka wisan, 
ye nizanibe, de beje ku li wan 

. zilim te kirin. 
Ew vB propagandayc.dikin 

da baI nek.i~e ser zilm 0 qetli
amen wan. Xwe dixin rew~e 
wisnn ye ku nizanibe. de beje 
feqiran li hember PKK.e ~rra 
serxwebOne dikin. Le ev ~ir ha
yen nagire. Nave xwe Ii me di
kin: "K~elo, nave min Ii te, 
kume min 1i sere te!". 

Oi aliyeld de ji: bi xwinlijiya 
xwe dipesinin. Bi ku§t.ina Kur
den bal,;ure'Kurdistan ter nabin, 
diyin ba~(lre Kurdistan, Jj wir ji 
deslen xwe dixin xwtna gele 
me. ~ri~ dibin ser jaren ku ji 
her jehra Seddam filitine. wan 
dikujin. gund ü bajmn w:in di
~witinin, re u dirban mayin di
kin. jahr diavijin av ü kaniyan. 
Barbariye dikin. Oi heia din de 
ji xwe dosten mafen mirovin 
ni~an didin. Behsa heq il hiqO
qen insani dikin, ji xelke Bos
naye re azadi G demokrasiye 

dixwazin. le haya wan ji xwtna 
ku li Kurdistane dirijinin tune. 
li wan weye ku tu kes bi vB du
n1liya wan nizane. Di ware mn
ien mirovin de ~iretan li dna
ren xwe a li Sirpan dikin, li ser 
Bosnaye digirin, Je Kurdisttlnc 
di~ewitinjn. Cihana demokratik 
xwinreji 0 dUTÜtiya wan dibine, 
bi wan dizane. HemG qelliam 0 
zilma Komara Turlt te qeyd ki· 
rin, le ~iv kinn. Ev kampani
ya ku niha Amnesty li diji Ko
ma Turk vekiriye, dide isbal ki
rin, ku haya pinyaye ji zilm (I 

qetliam~n Dewleta Turk heye. 
Siyaseta' Dewleta Turkji ro

ja damezirandine heIa niha ya 
zilim (l qetli'aman e. 1i dema ku 
ane~a Komara Turk hatjye da
mezirandin heIa niha Ii diji ser
hildanen gele Kurd ~IT kiriye. 
Ji bili du-se §Crran, hemü diro
ka we li diji serhildanen geU! 
Kurd buye. Bi sed hezaranjin 0 
zarokBn Kurd bi deste we arte
~e hatine ku~tin. HeIa niha den
ge hewara me nehatiye bihistin, 
dive dinya denge qirina zaro
ken me, hewara dayiken Kurd 
bibihize. Qirika zaroken Kurd 
di bin kera Dewleta hov de ye. 
Hele~eyen din di rojeve de 
ne ... 

Heviyaji "dosten" jaran pO~ 
derket, nexwestin deste birati (I 
dostaniye direji gele me bikin. 
Niha, Kurdistan di deftera dew
lemenden cihane de ye, rojeve 
ji ew layin dikin. 

DewJeta Turk li ber ~aven 
dewleten demokratik, bi yeken 
heri modem, gele Kurd qirdike 
o bi ve deslbuwtniya xwe ve 
"demokrnt"e ü endame NATO
ye ye. Heke bi rasti armanea 
NATO-ye "parastina" demok
rasiye be, dive Dewleta Turk ji 
endametiye bete avilin, lew re
jima Turk dijmine demokrasiye 
ye, ne li gon prensiben we re
xistine ye. Dive dewlete,'l de
mokralik., yen endamen NATO· 
ye yek nedine Turkiyeye, nehe
!in bi ~eken wan xelke Kurd bi
kujin. Alik.ariya abofi bi wan re 
nekin 0 Dewleta Turk ji enda
metiye biavijin. We gunehkar 
bikin, mecbüri dayina tazmina
te bikin. NATO ü endamen we 
dizanin. ku Ji Turltiyeye maien 
mirovin 0 demokrasi ji bi gele 
Kurd re di zindanen Dewlela 
hov de hesir e. 

D~ Cihana Demokratik 
Heta Keng~ Ve 
Barbariye Ragire? 

Mirov nizane, da wijdana 
cihana demokratik heIa kengi 
ve barbariye ragire. Ji ber ve 
yek<!, dive em li benda tu kesi 
neminin, em li xwe, li welate 
xwe, li maten xwe yen netewt, 
insani 0 yen demokratik xwedi 
derkevin. 1i bo bidestxislina 
maren xwe zedetir kar bikin. 
Dive em qenn 0 hawara gele 
xwe bigihijinin hemü ko§Cy<!n 
diyaye, bila dinya tev pe bihe
se. ku Romi t;i barbar in. Dive 
em dinyaye bi ve zilma Dewle
ta Turk, bi ve barbariya wan bi
hesinin. Heke em bi hemO heza 
xwe ve. bi hev re li hember ve 
zilm 0 barbariye ranewestin, 
atara mileten wendnbilyi li seli 
me yejL. 
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iyitSeta Dewleta lurk ji roja damezirandine heta niha ya zilim u qetliamane. 
Ji cfema ku art~ Komara lurk hatiye damezirandin heta niha li diji 
serhildanen gele Kurd ~rr kiriye. Ji bili du-se ~rran, hemu diroka we Ii diji 

serhildanen gele Kurd buye. Bi sed hezaran jin u zaroken Kurd bi deste we 
art~e hatine ku~in. Heta niha denge hewara me nehatiye bihistin, dive dinya 
denge qirina zaroken me, hewara dayiken Kurd bibihize. Qirika zaroken Kurd di 
bin kera Dewleta hov de ye. Helebc;eyen din di rojeve de ne ... Heviya ji "dos
ten" jaran puc;: derket, nexwestin deste birati u dostaniye direji gele me bikin. 
Niha, Kurdistan di deftera dewlemenden cmane de ye, rojeve ji ew tayin dikin. 

Gel~ Kurd Ji Birayetiya 
Hemu Gelan Re 
Amade ye 

Nijadperesti heIa niha ji, ji 
xdke me re doktrineke xerib e. 
Gele me bi hezar salan bi gelen 
din re bi birati jiyaye. yanda 
me ne ~andeka diji bir 0 bawe
riyBn birayetiya gelan e. Ve 
~ande nehi~tiye, Kurd bibin ni
jadperest ü dijmine gelen din. 
U, birayeti Ii ser bingehe wek
heviya gelan le ava kirin. Heke 
rew~enbiren Turk birayctiye 
bixwarin dive protesloyen xwe 
1i hember vi! E.ilme xurt bikin. 
Bf.§exsiyeti 0 qelemfiro~i di Ii 
Turkiyeye erzan e. Gelek ji 
wan kiryaren Dewlela "xwe" 
ya hov nabinin. bala xelke diki
~inin ser kiryaren"emperyaliz
me", ango ~t1jina di yave xwe 
de nabinin. le bahsn derziya di 
~ave yen din de dikin! 

Seroken Dewleta Turk ji bi . 
xwe. bi zilm 0 barbariya xwe 
xwe diwareki ji kin 0 nefrete 
ki~andine navbera Kurdistan 0 
Turkiyeye. Diwan:! ji kin 0 nef
rete hatiye U!kirin, ji diware k~
Vif 0 betone a telen sinoran qe
witir e. Seroke Dewleta Turk 
tawanbar ü gunehkar in. 

Wah~ta wi Serri E~kere 
Buye 

Niha ~ 0 ~refa le§ker 0 
polisen Turk bi hejmara seren 
xon 0 eiwanen Kurd, bi hejma
ra guh 0 bhilen jekin ye. Li 
gori hejmara sen, guh 0. beilen 
jekiri terfiyan digirin, maaljen 

wan 1i gofi xwinrejiya wan bi
lind dibe. Barbari 0 xwinreJi, di 
nizama we dewlele de ~an (j ~. 
ref e. 

Qalilen jin 0 zaroken Kurd 
bi qedir in. Bi ve riye dixwazin 
tm a xofaxwe belav bikin, lir
sa xwe texin her gundi, her ma
IS, sere her Kurdi. Ew dixwa
zin, ku wok bi tirsa. qol~i, cen
dinne, polis 0. ~awi~en bebext 
mezin bibin. Ew dixwazin, ku 
dayik zaroken xwe bi tirsa cen
dinne a polisnn razinin, bejin: 
"Razc ... lawo e eendimle weri-
ne me ... Polis haline ber de-
rl, .. !·',' ... Udiware 'l.ilmC hilwe~i
ya ye. P~iyen me gotine: "Da
m azadiye be xwin ~in nabe!". 
Le negotine ~iqas lazim e. Ge-
10 ya heta.niha hatiye rijandin 
ne bes e? yiqasi din lazim e? 
Mixabin. ne dijmin tene, niha 
Kurdji xwina Kurd diherikine. 
Ji bo t;i1 Tu sebebeki heq tune, 
ji bo ku Kurd xwina Kurd bihe
rikine; bira, biraye xwe bikuje! 
Bi dest G t;eke \ci dibe, bi la bi
be, xw'iruiji, xwinreji ye. Wi
san xuya ye, ku Kurden me 
xwina ku dijmin dirijine kem 
dibinin. Birakuji weke tireke bi 
jehri ye U di singa gele me de 
y'. 

Em Tev Sirike Vi Gune
hi Ne! 

Mirov carina difikire, qey 
Yezdan wS axe ji bo ku xwina 
Kurd li ser biherike, afirandiye! 
Oi ve dema ku hezen IGrani poz 
u guhen ke~ 0 lawcn Kurd je 

dikin deo di ve dema ku serba
:ren Turk seren Kurdan difinnin 
deo di ve dema ku dijmin zaro
ken me bi saxiti, [i ber ~aven de 
ü baven diavijin nnv pet<!n agir 
de, di ve dema ku dest diuvejin 
jinan de, di ve dem" ku bi sc
dan giniyen zindanun ten qetil 
kirin de Kurd ji hev dikujin. 
Dijmin tem3§C dike. em ji hev 
dikujin. Ji ber b&:Iengiye. em 
lev bi hev re ~irike vi gunehi 

"'. 
Ern di dema ku dijmin gun

den me, bajaren me di§cwitine 
de hev dikujin. Em di ve dema 
ku bi rri.ilyonari pefl~anl!n me li 
kuye a koHmen bajarin Ane
dole, birt;i. tarl. jar. be mal. bC 
nan, dil digerin de hev dikujin! 

Ew be ·malen. bC waren, pe
ri~anen ku ji ber jehra Scddam 
filitine bi desIßn Kurdnn len 
ku~tin! Ev bexle xerab nebe 
qismele tu milete din. Kurd, ~O
re xwe di gewriya hev de laj di
kino Dolaba zilm a barbariya 
dijmin digere, yen me ji don li . 
~erxa dijmin dikin. Gavu mirov 
dibihize, ku di va deme de 
Kurd xwina Kurd dirijine, diri
eife. 

Le Kurdistan welateki wi
san e, ku gelek xwinreji jiyaye. 
Gelek sultan 0 qiralen hov qel
liamen giran kirine. Le di her 
deman de gelS Kurd li diJi 
xwinrejiye leko§ina serx
webüne kiriye. Ji ku ten bila 
ben, xeyal u heviycn pe~ilegir
lina serxwebünn nelewaye 
Kurd pO~ 0 vala ne! 

Ji A~ti Birayeti CI 
Demokrasiye Ditirsin! 

E 
v teknika bilind ji bo xwtruiji 0 ~alaki
yen wan yen nemirovayetiye firseteke 
mezin daye wan. Rijandina xwina gele 

Kurd ji xwe re marifet dibinin, ~ dipesinin. 
~err dixwazin, dijmine 1I~liye ne 0 dilina xwe 
e§kere li her den dibSjin. Ji ~tJ, birayeli ü de
mokrasiye ditirsin, naxwazin bahsa van goti
nan bibit. E~kere ye, ku birayetiya gelen din 
naxwazin. Ma xwediye kole dibe biraye kole? 
HeIa niha bi ~aven koleyan Ii gele me niheni
neo Nave\i,lekhevi 0 birayetiya gelan di ferhen
ga wan z$1iman de tune. Li hember xelke sivil 
berehim 11· bewijdan in, le ev barbariya wan ji 
qelsi 0. ji ljrsan c. Ji hb:a gele Kurd ditirsin. Ji 
be ve tirie, serokwezirßn xwe dixin rew~n ge
lek xerab; tu ~ivanck li dinyayc nemaye ku se
rok.komar 0 serokwczirß wan neyOnc cem. Le 
rojev naye guhenin: Pirsa Kurd 0 Kurdistan: ji 
bo wan tim pirsa sereke ye. 

DibejSn: "Miri kor e!'·. Seroken Dewleta 
Turk weke miriyan in Ci kor in, yaven xwe Ii 
rasliye digirin, naxwazin rew~a tevgera nete
waye Kurd ya ku ketiye rojeva navnetewi bibi
nin. Niha bi deh milyonan Kurd li ser axa bav 
o kaien xwedijin 0 lu rehetiye. nadin van xwin
rejan, talanbir nikarin weke bere bi rehet! talan 
bibin. Kurd male xwe bi wan nadin xwarin. 
Dewleta Turk naxwaze ve realiteye bibine, 
xwe dixapine. Bi sed salan e ku gele me ji bo 
bidestxistina mafen netewi leko~in dike, bi 
milyonan di ve riye de ~ehid daye. Oi wijdana 
her kurdeld de, di dile her kurdeki de Kurdista
neke serbixwe heye. Kurd bir a baweriyen x\\.'e 
yen Kurdistani bi ~ikleki gelek xun diparezin. 
Ji derveyi hejmareke hindik. di sere her Kurde
ki de KurdiSlaneke serbixwe heye, ez di wS 00· 
weriye de me. Pe~ileginina Kurdistaneke ser
bixwe Mi ne kare Dewlela Turk e, dive heta ni
ha fem ltiribin, ku nikarin teko~il1ll gele Kurd 

bidin sckinandin. Wan gelek earan ji xwe rc 
karikalorin ~ekirine Ci li bin! nivisine:"l§te 
MUMakbel Kurdistan burada yaliyor!". Lk ew 
"miriye" ku wan digot disan rnbGyc, rahi~tiye 
~Or a mennlc xwe. di ~ wan de sekiniye. Bnv 
o kaIen wan ji weke yen niha xeyal diline, ba
wer kirine, ku ev doz temam büye. dawiya ve 
sitrJ.ne hatiye. La na. doz temam nebOye, silran 
dom dike. Ev ~irok ji niv~an derbasi niv~an bü
ye Ci hatiye gihaye roja me. Ew bi xweji ba~ di
zanin, Kurdistan 0 bir Ci baweriycn Kurdista
neke serbixwe jiyane, dijin ü de her bijin. 

Ev xwtnrejiya Komarn Turk. siyaset3 kurd
kujiye, wE. ji roxandine xelas nake. yalak.iyen 
~epel bCfeyde neo Fennancn qirkirinH gele 
Kurd li ser kaxezan mirine, dimiril) 0 gelek Cl!

ran xwediyen xwe ji bi x\\.'e re dibin. WeInte 
me ne naneki tendOre ye ku di berika Sulcy
man demirel de bete v~in. Ew bi xwe ji di
zanin, ku e§ireka Kurd, yek maleka Kurd ji bi
mine de doza maren xwe bike. 

Dewlela Turk tu caran qanünen ku wan bi 
xwe imze kirine a biryamameye.n navnetewi: 
nas nekiriye. Biryaren Yeklliya Miletan yen di 
derheqa maren mirovin de. yen di derheqa ma
ten hevwelatiyan de, ji bo wan gotinen vala ne, 
bi!n1met in. Fanosa Dewlela Turk, ya re nj~anj 
wan dide tOranizm e. Li goli we doktrina fcpel 
"ji xeyni Turk doste Turk lune!". Her kes, her 
ali', her ditin "dijmine Turk e!". Ic li gori wan 
dijmine heri mezin Kurd e. Ev toximparez ji 
xwe re cihaneka ku her kes a hen thjt dijmine 
wan e. afirandine. ~kere ye, ku ev ditin ji ea
hili il qelsiya wan te. Hhi dikin ku ew de bi
karibin zilma xwe bi vi ~ikli veljcrin. Oisan li 
gori' ditina wan "dinya hemi Ii Turkan hadye 
hev, dixwazin wan ji ser n1ye ethanE. hilinin!". 
Ma rasti wele ye? 

G üney Kürdistan'da dengeleT hlzla de
~j~iyor. YNK Süleymaniye'yi, dolaYI
slyla Soran', tekrar denetimine ald!. 

Bu durum KOP ve Yekiti'nin geleneksel ör
gütlenme alanlanna da uygun dü~üyor. Son 
yazlmlzda KDP'nin Güney'de lek ba~Jna tar
tl~masrz bir siyasi otorite olamayacagml ve 
Yekiti ile diyalogu ba~lalma51 gerekligine dik
kat ~ekmi~tik. ~imdi, Yekiti kendisini dayat
ml~ durumdadlr, 

KOP ve Yekiti ba§kalannl bula~tlnnadan 
kencJi sorunlart
nt blrakm <;öz

Bir Kez 
Daha Güney 
Üzerine 

M.ÖNCÜ 

me, görü§me 
becerisini bile 
gösteremiyor. 
lar. Her seferin
de birileri elle-
rinden tulup 
masaya oturtu· 
Vor. Ancak bu 
kez Türkiye 
hem görü~me
leri Ankara'ya 

ta~lyarak, hem de Türkmenleri de bir taraf 
olarak Kürtlerle aym masaYI alarak, bölgede 
konumunu güc;lendirme §anslnl yakallyor. 

Bu arada 17 Agustosta YNK güc;lerinin 
Kasre'de bulunan KOP üslerine yönelik saldl
nlarl ile ba§layan Iran'm, Irak'm fiili katillm
lan ile Sü leymaniye'nin önee KDP'nin SOnTa 
tekrar Yekiti'nin denetimine gec;mesiyle sü
ren ve nihayet §imdilik duran c;atl§malara ili§
kin kimi noktalar da yava~ yava~ aydmlanl
vor. 

Ge<;tigimiz günlerde B"nn'da bulunan 
"Irak Kürtleri Bürosu"*nca ama DtI~ad Barza
ni'nin son sözü ile bir "aC;lklama" yaplldl. 
Esasen, Yekiti'nin c;atl~ma sürecinde Iran'la 
yaptl~1 i§birligini aC;l~a <;Ikarmaya yönelik bu 
aC;lklamaya, Celal Talabani'nin kendi Pe~
merge Komutanlanna, iran pevrimini Koru
ma Örgütü Ba~kanll~JOa ve Iran Ot§i§leri Sa
kam Ali Velayeti'ye yazdl~1 mektuplan da 
eklenmi§. Mektuplarsn ilki 1 T, sonuncusu ise 
28 ~ustosta ve bizzal C.Talabani'nin el ya
ZISI ile kaleme almml~lar. 

Talabani'nin Erbil'i terketti~inde geride bl
raktlSI santlan mekluplarda, Yekiti'nin iran'la 
ili~ki!erinin boyutlan a~l~a <;Iklyor. Yine bu 
mektuplardan, Iran'ln son c;atl~malara kü
c;ümsenmeyeeek bir askeri güc;le kaltldl~1 an
la~lllyor. 

Kendi P~merge Komutanlanna yazdl&1 
mektuplarda Talabani, Iran'm taahütlerine 
saldlTi ve mevzilenme taktiklerine ve iran si
lahlt birlikleri ile Koordinasyonun nast! o lma
SI gerekligine dcginiyor, görü§ ve önerilerini 
sunuyor. Iran islihbaral §efi ve dl~i~leri baka
m Ali -Velayeti'ye yazdlgl mektuplarda ise; 
ihtiyac;lanna (askeri, mali ve lojistik) iran'la 
Yekiti'nin i~birliginin gerekliligine ve önemi
ne dikkat <;ekiyor. Mekluplarda Iran'ln Yeki
ti'nin <;oSu islemlerini olumlu yantt verdiäi 
de anla~IIIYor. 

Yine beigeier arastnda Yekiti'nin istihbarat 
örgütü "Zenyari" He iran iSlihbarat i~leri ba
kanh~1 arasmdaki ortak i§teri ama daha <;ok 
da Zanyari'nin iran'm iSlemlerine cevap ve
ren <;a ll§malarml i<;eren bir rapor var. Rapor
da, 1 Haziran 1995'te bir Zanyari timinin 
Tahran'a girdiSi, 15 gün orada görü§me ve 
incelemelerde bulunduSu ve iran istihbaratl 
(MoiS) ile anla§malar yapttglndan da sözedi
liyor. 

Yamslra MOiS'in Süleymaniye'ye üslen
mesine yardlmcl olup Zanyari'nin Iran 
KOP'sine kar~t yiJrüttügü faaliyetler bir bir 
anlallilyor. Bu arada kimi Irani. Kürt ve mu
halif Fars'm, Süleymaniye'de üslenen MOiS'e 
teslim edildikleri isim verilerek belirtiliyor. 

AC;lklamalann sonunda Ot1§ad Sarzani im
zall bir kronoloji ver a llyor. Bu kronolojide 
c;atl~malar hakkmda ayrmtlh bilgiler verili
vor. O.Barzani, 17-28 ASustos arasmdaki bir 
haftahk sürede KOP'nin 800 Pe~mergesinin 
hayatml kaybettigi, c;all~malarda 4000'e ya
km Pasdaranm, 600 Bedir-Tugayaelsmtn ve 
ktsmen de PKK'nin Yekiti'nin yantnda c;atl~
malara katlldlkl.lrtnl vurguluyor. 

Küc;ük kard~ DII~ad, abisi Mesud Barza
ni'nin önce Bir1e~mi~ Milietier ve Ameri
ka'dan yardlm talebinde bulundugunu, bu
nun defa!arca tekrarlandlgtnl, ancak olumlu 
bir yanlt almmamastndan SOnTa bu kez aynl 
talebin Türkiye, Suriye ve Irak'a iletildigini ve 
Irak'tn 26 Aguslosta olumlu cevap verdigini 
söylüyor. 

Bütün bu beigeier tek yanll da olsalar kirnt 
dogrulan tartl~maslz bir §ekilde ortaya C;lkart
vor. EJbette eJimizde Mesud'Barzani'nin yaz
dlSI mektuplarm da lam metinreri olsaydl da
ha net degerlendirmeler yapmak mümkün 
olacakll. Ancak her~eye ragmen; Yekiti'nin 
iran'la i§birli~i yaptl&l, KOP'nin varll~tntn 
dddi bir ~ekilde tehdit alttnda oldugu kana
atine vararak Iran'la askeri i~birligine gittigi, 
ABO'nin KOP'nip yardlm taleplerine iC;-poli
tik kaygllarla sleak bakmadlgl ve KOP'nin 
Irak'tan yar.dlm istecligini bildigi ortaya C;lk,
vor. 

Tüm bu olup bitenlerin ~u gerc;egi bir kez 
daha aC;l&a <;Ikanyor olmasl gerekir. Ne Go
ney'de ne de Kürdistan'tn ba§ka bir böigesin· 
de C;:lkan ya da <;lkabilecek muhtemel sorun
tann her biri Kürt dü~mant sömOrgeci devlet
lere dayanarak <;özmek mümkOn degildir. 
iran ile, Türkiye ile, Suriye ile, Irak He lehli
keli iIi~kiler ve c;atl~malar giderek sorunlaTi 
aglrla§tlrmaktan ba~ka bir i§lev görmüyor. 

Nitekim bu gün geHnen nokta 92'den da
ha geri bir konum arz ediyor. Türkiye bir aya· 
SI ile bulundugu Güney'e e llerini de sokmu~
tur. Unutulmamalt ki, Türkiye'nin Güney'de
ki konumunun gü<;lenmesi ba~ka riskleri de 
beraberinde getirecektir. 

*Su büro, <;atl~malar öncesi Güney yerel 
hükümetinin bürosu olarak c;all~lyordu. 
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Bir C§, ana olmadan 
k:i§i olm~ •• onee , 

Rojbin 

K 
adm sorunlannm yözü
münün örgütlenmcde 01-
dugu sürekJi olarak dile 

geürildi. Kadmmdurumu dikka
te almmasl kadm örgütlenrnesi
nin ne kadar ~lin bir süreci ge
rektirdigi biJincine vanlacaktlf. 
Bu ~etin sü~te kadmm ba§an 
saglamasi i~in kendisinin olu§
IUrdugu saglarn bir ki§ilik yapisl 
ve mücadele bilinci gereklidir. 

Ki§ilik olu~umunu bilim dört 
evrcde a~lkllyor. Ya§adlglmlz 
toplumda ~ok az bireyin dört ev
reyi ba~ardlgml da ekliyor. Ya
§amlan ko§ullarda kadmm ki~i
Hk olu§umunda ya§adtklanyla 
durumunu gündeme ta§lmaya 
~ah§acaglm. C;özUm örgütlemne 
diyorsak sorunlanmlzi bizden 
~kasl ~özemeyecekse karakter 
olu~umunun bilineinde olmanuz 
gerekir. 

Bilimsel olarak k.i~ilik 6Iu~u
mu klsaca ~u §Ck.ilde izah edili
yor; 

1.I!:\Te; Birey bu dönemde 
hi~ bir bilgiye sahip dcgildir. 
Günkü yaii<lmla yeni k~lla~l

yordur. Bilgi yük.1enilmeye hazrr 
bir potansiyele sahiptir. 

2.Evre; Bu evreye bilim kö
ro körone bagltltk dönemi der. 
Birey anne baoomn dogrulanm 
ögrcnir ve oldugu gibi kabul ed
er. Bircy ki§iliginde yalmzca an
ne babamn verdigi dogrular ve 
yanh§lar vardir. Daha sonra da 
deginecegimiz gibi toplumu
muzda kadmlar hep bu evrede 
tututmaya ~ah~llmaktadlr. 

3.Evre; Geli§kilerin ilk ola
rak ya§andlgl dönemdir. Ki§i 
ögrendiklerirn:le bir taklm yan
h§hkan fark etmeye b~lar. Pa
kat bu yanh~hk.1ann yerine ken
di dogrulanm koymaz. <;UnkU 
henilz kern:li dogrulanm olu§tur
marnl§tJr. 

4.Evrej Bu evredeki birey 
buldugu yanh§hklann yerine 
kendi dogrulanm koyar. Bu ap.-

mada k.i§i kendi karekterini ken
disi olu§lUnnaya b3§Iaml~tlr. 
Arnk bireyin kendisine ait olan 
dü§ünceler vardJr. Bu dü§ünce
leri dogru[lusunda bir ya§am 
~kli olu§turur. Hareket eder. 

Toplumumuzda ~ok az birey 
4 evreye ul~aktadlr. 4 evreye 
ula~an kadmlanmlzm saYlsl 

zannederim pannakla göslerile
eek kadar azdrr. Bu ger~gi hastr 
alu edip inkar etmek ise dil§ebi
Ieeegin en büyük yanh§hk ola
caktJr. Kadm sorunl.armm ~zü
münde; kendi ge~ekigimizi tarn 
olarak ortaya koymak ve tüm 
a~lkhglyla gönnek atabilecegi
miz iUc adml olacakur. Ki bu du
rumda yanh§l.ann yerine dogru
lan koyabilme imkanlmlzl ya
ratml§ olacaglZ. 

Bize bunlar araclhglyla ha
zrrlanan bu tuzak: kendi k.i§ilik 
yaplmlwlf. Onlar birilerine ail 
bir C§, bir ana olmadan önce, bir 
ki~i olmaya karar vennek.1e b~
ladilar. Bu yola ait olan resmi 
ideolojinin ~izdigi slmrlarla ~
killenip birbirine mahkumiyet 
olarak dayaulml~tlr. Onlar kadm 
olarak. kendilerine ail olmak i~in 

sav3§lrlar. Bu genregin kavran
maslyla kadmm özgürl~me sü
reci b3§lar. Özgürle§me süreci 
pralik sU~le peki§tiginde soru
lar ~özUme kavu§maya mahkum 
kalacakur. Egemen ideolojinin 
ve onun silahlannm arkasma 
saklanan kadmlanmlz, acaba 
her anIanna sahip ~tkiP gururla 

b~lannm üzerinde t~lyabile
cek.1er mi? Onurlanm nerde bl
raklp bir meta olarak birilerine 
ait olmaYI ya§amak sandllar 
acaba? Kendilerine ve hem cins
Jerine en büyük sayglslzhgl yap
IIlar. 

Unutmuyoruz ki bu durumun 
lek su~lusu hem cinsleri degil
dir. Erkek bireyler de en az onlar 
kadar su~un ortak.landlr. Öyle ki 
demokral. aydm kisvesi itrinde 
yer alan bir ~ok birey dahi, ege
men ideolojinin ~lladlgl dü~n
ce sisteminden kurtulmamakta
dir. Onlar da ~1ki~ kaplsmdan 
bakmaktadlr. Bu tavrrlanyla res
mi ideolojinin savunuculan 01-
maklan ~ka yapuklan hi~ bir 
~y yoktur. Bir ~ok insan gibi 
2.Evreye taklhp kalm l ~laf(ltr. Ya 
da kolay bir yolu ~ip k~1 

devrime hizmet ettigini hemen 
hemen herkcs bilrnekledir. Buna 
ragmen ~ok pasif kal.mmaktadlr. 

Durum böyle iken, kadm bin
lecce yLi oldugu gibi erkeklerin 
egemenligi gündeki loplumsal 
~evreye kabul edilmeyi bir ~e~it 
irin kag.dl ahp beklemesi, §ay
yel beklerse bi'lCyleri yapabil.-

mek i~in gel.eneksel kadm ki§iIi
ginde hareket etmi§ olur ki, ken
disine hi~ bir ~özüm getinnez. 
Bu tutum egemen ideolojinin is
lemi§ oldugudur. Glkt§ nokla'>l 
bunun larn lersi yönde olmahdlr 
ki; k~1 devrime hizmel eden 
beyinleri Ylkahm. 

Toplumu olu§turan kadm bi
reylerin ki§ilik yaplSIßl inceledi
gimizde bir eyogunun 2. evreye 
taklhp kaldlgml görüyoruz. 
Analanmlz bunun cn gilzel ör
negidir. <;ocuklanm egitmckle 
görevIi olan analarumz bizlere 
kendi anaIannd:in babalanndan 
ne ögrendilerse onu ögrelirler. 
Kapilalist ideolojide kadm i~in 

imkanlan stItra indinnek i~in 

örgütlü bir §ek.i1de surallmlZ3 
'i"arpligmda bir cyogumuz anala
nmlzm yapugml yaplp klSlf 

döngünün bir halkasml, bu ~ar
ktn bir di$lisini olu§luntveririz. 

Bu demek degildir ki bütUn 
kadmlanmlz bunu yaplyor. 
4.Evreye gelip kendi ki§iligini 
olu§luran kadmlanmlz kendileri 
ve hemcinsleri i~in sav~akta
dtr. Hicy kimse bu savaljlml hafi
fe al.mamah. K.i§i önee kendisiy
le sonra ailesiyle ve i~inde Y3§a
dlgl loplumla. yani dogrudan 
kapitalist ideolojiyle, onun si
lahlanna kaql sava§makladrr. 
Her §eyi oldugu gibi kabul edip 
resmi ideolojinin silahlanm kul
lanarak kendilerine bu toplumda 
edilgen bir yer edinen kadmlan
mlz hi~ kusura bakmasmlar, ba
ZI insan varhklar onJar ve kendi
leri i~in öyle aglr §(lrHan gözle
mi§lerdir ki; destek venneleri 
§arttrr. <;ünkU; onlann mücade
lesi bizler i~in de ~lkl§ kaplsldJr. 
Ne yazlktir ki: ~lkl~ kaPISIOJ 
herkes gönnektedir. Glkl§ kapl
smm nerde oldugunu herkes bil.
mektedir. Bununla birlikte bir 
~ok kadm kaplya yönelmemek
ledir. Dahasl pannaglyla kaplYI 
gösleren, bu loplumda, eehen
nemde yakllacak, günahkar. ka
~Ik ve su~lu saYllrnaktadrr. 

Ki§ilitimizde kendimize say
gl duyabil.ecegimiz degerleri ya
§amaIIYlz. Kendi degerlerimizi 
olu§turdugumuz ve ytl§ama ge
~irdigimiz anda resmi ideolojiye 
karsl ~Iktlglm lzl fark edecek, 
dolaYlslyla silahlanlll anmda bi
ze kar~1 harekete g~irebilecek-
tir. 

Böyleee aile zincirini onu as
hnda daha katl ol.an eycvre zinci
rine takmaya, ~aresiz[igi kabul
I.endinneye ~alIPCak, bunlan da 
a§mamlz halinde rnuhtemelen 
kaqlffilla xeniden ~Ikacak ege
men ldeolojinin kadm onurun
dan bahsederek i§birligini yap
ffiamlZl beltleyecek. Kadm, i~

birlik~i ki§iliklcn ve mücadele 
azminden h.i~ bir zaman vaz
g~emeyecegini ve ~aresizligi 
kabullenmeyecegini bil.metidir. 

Sevda tutkunu 
bir ya§am 

C;iZGiLERLE K A D I N 

NurYILMAZ 

"~ir olmak yelerli degil. A~lk da olma
hSIßIi' Boileau. 

Ömrünii dolu dolu yogunlukla Y3§8ßUIYI 
hep arzulillm~. tarn anlrumyla ba§aramaml§. 
Belki bunun saflCllanm sürekli üslünde lrujl
yan ama belli elmemek ~in de deg~ik bir 
~ok savunma mekanizmasl geli~tiren bir Ici
§i. Bu yetersizligi, bu eksikligi yansllmaya 
ba§ladl~ noklada adlm adlm bu durumdan 
slynlmaya ba§laml~llr. 

ilkbahar" 

E ylül1993'de ani bir kararla oälum
[a birlikte yurtdl~lna !ylkmak zorun
da kaldlk. 10-15 gün dostlarda kal

dlktan sonra Cenevre'de ihie<! ba~vuru
sunda bulunduk. (enevre'de 3 sün illi 
ca kamRJnda kaldlktan sonra Basel'e bir 
otobüs dolusu insania geldik. Grada da 
köpeldi Alman ~venist polislerin koru
mamlda kaldlk. Dana soma ~imdi bu
lundugumuz ~hre geldik. 

Bu kamplara eskiden gelmi, ve ara
sira gazetesini dergisini satmak isteyen 
sol kesimdeki insanlar uärardl. Bu ge[i~
lerin birinde gern; yakl~lkh dana ilk 00-
kl~ta samimiyeti ve dürüstlüäü anla~,lan 
bir; geldi. ~Kamp ya~mlm bildigim ic;in 

Helinler Adil 
Bir Dünyanln 
Kurucusu 
Olacaklardlr 

Gule PALE' 

ugraYlp bir hai hatlr soraYlm, evimiz he
men kampm yaklnmda, iSlerseniz iste
diginiz zaman gelip gidebilirsizin" dedi. 
lkinci geli~inde bizi evine davet eni. Ev
de ~ok ~irin, eana yakln, yahanelllgiml
Zl hissenirmeyen ~i sevgiH HUlya ile tao 
m~lk. Yemek ve ~aydan soma tanl~ma , 
memleket özlemi ve memleket sorunla
n üzerine sohbete ba~ladlk. Bu Hk geli~
ten sonra artlk caOim slklldlk~a kenclimi 
Kemal ve HUlya'lara anlm. Bu gidi~ ge
li~terle onlara öyle baglanml~llm ki , Sl
klhnca kendimi onlarm evine almamn 
dl~mda, onlan özlüyordum. Her gidi
~imde özlem ve hasrelimi 8idermi~, 
kendimi yenilemi~ hissederek kampa 
dönerdim. Qälum da onlanl;ok sevmi~
li. Özellikle Kemal'le aralanl;Qk iyi idi. 

Kemal deli dolu, seve<:en, herkesin 
yardlmlna kO§<ln bir insand!. Söyleyece
gini insanlarm yüzüne söylerdi; sözü 
evirmeyi 4Yevirmeyi ve klVlrmaYI bil
mezdi. Gerektiginde en yakmlyla bile 
kavga etmeklen I;ekinmezdi. Onlarla 
lam~llglmda Hülya hamileydi. Kemal 
de baba olmamn heyecamm ta~lyordu. 

Nasll bir gündO tam hallrlamlyorum. 
Bizim üsne oturan kom~u arkada~ Ke
mal'in vuruldugunu söyJedi. Bir türtü 
inanamlyordum ... Hangi Kemall Ne
den? Nil;in? ..... 

Hemen onlara gitmek istedim, ev ki
litli, kimse gidip gelmiyor, Hülya da 
hastahanede dedHer. Bütün bunlar ne
den oldu bir türlü akllm almlyor. Can 
güvenligimiz olmadlgl il;in buralara 
gelmi~ik. Ama ölüm burada da bol
mu~ bizi. Hem de yoJda~, dost deni
len insanlann etiyle gelmi~li ölüm. Evet, 
ötgOt il;i sorunlardan dolaYl Kemal öl
dürülmü~tü ... 

Kemal öldürüldügOnde klZI henüz 
on günlüktü. Helln bugün iki ya~lnda, 
son derece zeki bir klZ, I;ok rnerakh; 
hel}eYi 5Oruyor, ögrenmeye c;:a11~lyor. 
Eminim biraz daha büyOdugünde baba
smln nasil öldügünU de soraeak. Hülya
eaglm eger "vurdular" derse Helin kim
lerin ve ni4Yin vuruldugunu da 5Oraeak
flr. HeUn bunun Mini blfakmaz. HüJya 
slradan bir kadm degil, devrimd bir al
le ve I;evrede bOyüdü, az eezaevleri ka
pllannl a~mdlrmadl. Bugün ise tüm 
clevrimd örgÜI ve panifere küs gibi ya
~IYor. Kimseye saldlrmlyor, hakaret et
miyor ama bir tepki olarak anlk hi~ bir 
sol pani ve örgütün dergi ve gazetesini 
okumuyor. 

insanlar SUSlu ... Bir ka4Y1 hari./j Ke
mal'in dostlan, arkada~laTl sustu. Orgüt
ler suslu ... HiC; kimse nil;in bu insan öl
dürüldü diye hayklrmadl. Bir iki Han 
"Iktl, hesabl sorulacak diye. Sonra her 
~y sessizlige gömüldO. 

Herkes gibi Kemal'in de hatalan ve 
eksiklikleri oJabilirdi. Ötgote ka~1 ao· 
maslz ya da hakslz el~tirilere kalkl~ml~ 

Sevdaya IUlkuyla bagh. Sevdadan kay
nagml alan tUm umulsuzluklar, karamsarhk
lar ve üzilntUler y~runasl onu kesinlikle 
sevda tutkunu olmaktan vazge~irmiyor. 
Sevda savunuculan arasmda önplanda yen
ni almaya devam ediyor. Türn Slktnlllara. 
tüm tepkilere. hatta an an gelen ümilsizlikle
re ve ö[üm arzusuna inat "scvda"tutkunu bir 
y~am sergiliyor. 

Sevdigimiz, benimsedigimiz her §ey icyin 
nasll mücadele ederiz.. nasll yoguntuguna 
~ tia:rcanz ve sonu~ta eIde eni~miz §ey 
ne anlamhdtr, ne gilzeldir öyle degil mi? 0 
kadar mücadele enigimiz ~aba sarfenigimiz 
~yi hiey kolay kolay bmoor ffilY1Z? Hele de 
bu yolda UCI trektiysek, eziyeUerle kar~:\I.II§
tlYsak ve tabii gercyek anlamda seviyorsak 
hi~ vazg~ miyiz? Ge~k anlamda sev
miyorsak biraz UCI ve eziyetle k~tla!jllk ml 
hemen yuar, hemen vazg~me e~limine 
girmez miyiz? Tüm bu degerlendirmeler her 
tür sevda konusunda gecrerlidir; iki ki~inin 
birbirine duydutu sevgi, insan sevgisi. doga 
sevgisi. bir davaya duyulan sevgi. felsefe ve 
bilirn sevgisi, ~ocuk sevgisi ve tabii ya!jam 
sevgisi. Stralanml~ sevdalardan, özelde her
hangi birisi. digerlerini de üretebiliyorsa i~le 

Melo 

Kadm[anmlZ üzerine bir ~k 
~y yazlldl, cyizildi. Atasözleri üre
ü[di. Ama birgün olsun kadmlan
mlzm kendilerini tanuna ftrSüll ve
rildi Mi. bir ankel yaplp sorunlan 
dinlendi Mi? 

Kadln haklarl 
da hala ben demokraum 
aydmun diyen ve hicy bir 
zaman kadmm da bir 
~yler yapabilecegini ka
bill edcmeyeß erkek[eri
miz var. Benim dU~iinte
mi sorarsaruz ben diyo
rum ki kadm sorunlan 
bitmez ve bitmeyecek. "Ya~m kcndisi sevgi. baghhk. dolu 

dolu yapmak. scvdaYI yogunluguyla yan
snmak. insan yüreginin dl§<! vururnu gibi 
bi11CY. Dogaya, topluma, insanhga sevgi 
aklur tüm i~tenligiyle. dogall.lkla. Böyle bir 
yaplya sahip olan insan yüreklidir. cesaretli
dir. her tür slcakhga ve dostluga as:ikur. Bu 
tip bir insandan kim ~kinir, kim korkar. 
Korkulan. nefret edilen yaplda insanlar ge
neIde scvgiyi bilmeyen, t.;:evrelerinde de se
vilmeyen insanlanbr. Sevda yogunlugunu 
18§lyan InSilll, üretkendir ve üretkenli~ her 
yönden doruklara ytlksel.ir. Ge~k anlarnda 
sevgiyi yani Urelken sevgiyi bitmeyenlere 
bunu mutlaka ögfetmek ve somut olarnk 
göslcrmek gerekir. SevdaYI önemseyen, onu 
tUrn yogunluguyla y~yanlara büyük bir 
sorumluluk dil~üyor. 

o ki~i "özde scvda"YI yakalamt~ demektir." 
Ne duru, ne hO§ bir antat lrn öyle degil 

mi? Bana göre sevginin dile geli~ bi~imin
de dahi. e~ku ve inan~ tüm saOlglyla do
ruklara yükseliyor}ci, Yll§3ffila bütünl~mesi 
noktasmda ne olmaz. Bu tür insanlar ke~ke 
tÜJß t.;:evremizi ~vre sarsa. Yanh§ hare
kel erugimiz anda, hemen uyanverseler. Za
len bu tUr bir i§levi üstlern:ligini hem uygula
mada göstennek hem de ögtetmek ve el~ti
ri getinnek bakimmdan yük.lendigini de be
liniyor. Bence de sevda1an en gtizel §iirler 
anJauyor; "~tiR. SANATI"" 

~iir--Sevda; En gUzel en dogal anlatlm 
bi~imiyle yazt)'l ooklalamak istiyorum. Bu 
tür insanlar ve bu tür ~iirler sevdanm önemi
ru ve geregini anlannak baklmmdan pek crok 
anlam ifade ediyor samnm. 

Gok ~y ögrettin bana, Boilea~imdi 
farktna vanyorum bir 9Jk ~yin 

rum sizden istedigim, btl kßnuyu 
biraz daha geni~!ellnek. ~Unk.U biz 
kadmlar istersek bircyok itly yapa
"'- Koom sorun ve hak

lannt ararnaya kalkma
dan önce. toplumda ka
dmü Ößem ve degcr ve
rilmesini saglamahYlz. 
NQRoj'uß 17. ve 23. Sß

Ylsmda GÜLSEREN 
karde!jntizin dedigi gibi, 
'kl1(hn ve erkek. kahra
man erkek. susan , yeti
nen kadm kimligini cIe· 
gi~tirmedikleri sUreee 
birlikle yürüyemeyecek
ler.· Ben diyorum kadlll
lanmlZ susmayaeak. 
<;:UnkU akdh bir kadm on 
aplal erkege bedeldir. 

Balila da dedigim gibi 
eger biz kadm[ar duygu 
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olabilir, hlr gür de ~Ikarml~ olabilir. Sül
ten I;lkml~ ka~lk olmayabilir. Ama 0, 

·ÖlÜmÜ haketmemi~ti. Hem kim hangi 
yetkiye dayanarak onu öldürme eesare
tini kendinde gördü? Kim·1dmler yargl
ladl onu, hangi mahkeme, hang; yelki 
He? "Bunlan asmaYlpda besleyelim mi" 
diven 12 Eylül fa~ist euntasl bile, dev
rimeiler; asmadan, mahkum etmeden 
Once görüntüyü kunarmak i~in de olsa, 
ylliarca yargllamak zorurn:la kaldl. Hat
km mahkemesi, adaleti diven biz solcu
lar bugüne kadar halkla birlikte hangi 
mahkemeyi kurmu~uz? Ylllarca devrim
ci olarak bilinen bir insamn kar§1 dev
rimciligi ispatlanmalldlr. Bu öldorül
düklen sanra c\eäil, öldOrülmeden önce 
yapllmahdlr ki , su~lanan da kendini sa
vunma imkanl bulsun. 

Gerek ötgütlerin i~inde, gerekse ör
gÜller araslncla müthi~ "yalmzla~ma, 
yahtllml~hk düzeni~ var. Kapitalist siste
min yarattlgl -her koyun kendi ooeagm
dan astllr" felsefesini ~imdilerde dev
rirnei örgÜI ve ki~iler de benlmsemi~ gö
züküyor. Bir örgüt il;inde yaFlnllan bir 
öldürülme oJayma kar§1 diger örgütlerin 
kill klpirdamlyor. Blrakallm hesap 5Of
maYI, merkezi bir bilgilendirmeye bile 
gidilmiyor. Sanki aralannda "sen bana 
ben s.lna karl~mayaYlm" lüründe zimni 
bir anla~ma var. 

19. WI devrimle g~iren FranSlz 
halklmn yaranlgl 'i"ok anlamh bir SÖZ 
var. Der ki; "Devrim evlatlarml yer~ 

FranSlz halkmm devrimleri devrimeileri 
gözlemliyerek vardlgl bir sonu~ur bu. 
Hakh ya da hakslz, devrimin klltel za
man zaman kendi i4Yinde dönebiliyor. 
Bazen isabetli olurken bazen de r;ok 
aelh olaylara neden oluyor. Nice kahra· 
manlann hain, hainlerin kahraman olu
~una tamk olduk. Daha devrim yapma
dan evlatlanmlzl yemeyeliml Kaldl ki 
devrimden sonra evlatlanm viven dev
rimler de ya§amadl. T ~kj'nin kafaslOa 
inen balta SoYye( Devrimini, devrime 
ba~kanllk etmi~ Mehmet ~'nun g~
SÜlle saplanan kUr§unlar Amavut ~Sos
yalizmini" kurtannadl. 

Kadm-erkek sorunu üzerine tanl~l 
glmlz zaman bir arkada~m slk~ söyle
dig] bir söz var; HEkim devrimi de dahil 
olmak üzere tarihleki bütün devrimleri 
erkekler yapm!~IIr" Bu belirlemeye katl
Ilyorum. Tarihleki bütün devrim!erde 
kadmlarm rolü en kaldlmll durumlarda 
ikineil olmll~tur. Bazen ikineil bile ola
maml~IZ. Hangi devrimin önderi kadm 
ki ... Zaten devrimlerde kadlnlann yete
rince ~ rolü olsaydl n

, "'devrim evlatlannl 
ver" SÖZÜ söylenmezdi. Bir insam do· 
gurmamn, büyülmenin, kültürel olarak 
yeti~lirmenin zorluklanOi yeterince bil· 
meyenler, kolayca (Ostelik en yakmlml 
öldürmekte ya da emir vermekte ka~m· 
maz. 

BugOn Kürt ve TOrk solunclaki bülün 
parti ve örgütJerin kültürü tamamiyle 
Alaerkil erkek külllirii ve söylemidir. Bu 
~imdiye kadar ögreocligimiz sosyaliz
min genel kültüriinclen I;ok farkh bir ~ 
degil.. Farkhhk olsa olsa bizimkilerde 
feodal erkek kültüriinün daha belirgin 
olmasldlr. 

Burada bülün kadmlara, özeldeyse 
Roj ve Roza ~evresincleki kadmlara ses
leniyorum. Bu olup bitenlere seyirci 
kalmayahm. Bizim erkeklerle olan mü
cadelemiz sadece ev, i~, a~k sorunlany
la smlrll degildir. Hatla müeadelemiz 
(a~ist sistem ve sömürgeci devletlerle de 
smlrll degildir. Ogullanmlzm, kard~te
dmizin, sevgiliferimizin ve dostlarnm
zln her ~ini verdigi devrimci örgütle
re hükmeclen alaerkil kültürle de müea· 
dele elmeliyiz. Dü~mana, (fa~ist ve sö
mOrgeci sistemej kaf}1 sertligimize para
lei bir il; yumuFlkllgl tatmin edici bir 
adaleti ve demokratik duyarflhgl yarat
mahYlz. Bunun mücadelesini ~imdiden 
vermeliyiz. Alaerkil erkek egemen kül
turü klnlmadan kuracaglmlz baglmslz, 
hatta sosyalist bir Kürdistan' m top
lumun bir kesimi ic;in Chatta önemli bir 
kesimi ic;in) Jolar yumagl olmaya de
vam edeCl.gi al;lkllf. 

Resim: Fevzi Bi[ge. 
Hi~ bir zaman sevda)'l tanlyamaml.§ ve 

buna bagh olarak "bu tUr gönül mesclelerini 
hep kadmlar bUyiitür, yUceltir" kUcyümseyi~ 
lavnyla yakla~all rul[aYI~lardaki ki~iler dü
~ünme potansiyelleri seviyesiz nitelikte in
sanlarolr. GiinkU Y3§amaduyulan baghhk da 
sevdadlr, ki~isel ge~kle~n duygusal bir 
sevgi 'i"e~evesinde hayata sanhp, üretken 
bir onam yaratma da sevdamn la kendisidir. 

Daha bir k~ ytl önce anlam87.dml/Ne-· 
den ~iir denir birioe. 

Hele hicy anlarnazdlm/Neden inanlr in

M" 
Bir ~r olduguma benimde. /Oysa ben 

her vakit sevdahydlm 
Gencyligime, ftkirlerime/Agay yaprakJa

nna, nisan gecelerineo 

Gündüz anne, gece fahi~. Biz 
bunlan kimi zuman di~hyoruz ama 
bunlann nedenini hi~ ~l1n:bk ml? 
Kadlm bunlara iten neden ya para
SlZhkllr ya da erl:eklerin onu eiIßel 
egolanm tatmin edecegi bir arnt; 
olarak gönneleridir. Bizim toplu
mumuzda bu yargl ve d~iloceler 
silinmedik:~ kadm kendini kann
layamaz. Feodal dü§üncede na
mahremlik bir kadm, erkelde konu
§aßlaz. ayru odada büe durumaz. 
<;:llIllya cyikamaz, aI..t~veri~ yapa
maz. KUrdistan'da hala g~erli yan
hz gUnah ve haram birim KUrt hal
kma venlmi~. Gözlerinin ~ 
hicy bir yen görünmez bir zihniyet. 
Öyle bir belleldere yerle~mi~}ci bu
gUn günUmilzde metropollerde bile 
devam ediyor. 

~imdi diyeceksiniz ki yazlYo
ruz. an[atIYoruz; evet gilzel billty 
yaplyorsunuz ben bir okuyueu ola· 
rnk okuyabiliyorum ama bizirn halo 
kumzm yansl cahil ve okuma yaz
ma bilmeyen kadmlanmlZ var. 
Bunlara yazlyla UI8.§Uffi8YIZ bunlan 
bizzat anJatmallYIZ. Kadmlan01lZl. 
kendimizi bilincrlendinneliy~. 

Kadm }cim[igi ve erkek kimligi, 
kadm kendi lcimli!ini b&mu~ olsa 
özgiirlU!iinü alml~ o[sa~. ne ya
pabilir? Bizim loplum~nuzda ka
dm daima ikinci plandil. BaklYo
rum. gözlilyorum ve ~u sonuea var
dIrn ki; biz kadmlar gertk evcle. ge
rek dl~ siyasal ya da sosyal ya
~ fazla bir giri~im ya da auhm 
yapamaylZ. c;tinkil bizim toplum 
henUz buna hazir degi!. Ne yapma
mlZ gerekiyor? Evvelaerkeklerimi
zin ~unu iyice kavramasl gerek: ka
dm erkek ili~kilerinin sadece ~k ve 
ya einseI i1i~kiler olmacli~m anJa
masl gerek. Ömegin , bir erkekle 
konu!}SlUtl top[um ve 0 ki~i evvela 
~unu dil~UnUyor; bu benim arkuda
~Im olabilir mi? Evet ben olabilirjm 
ama bir kadm erkek ili§kisi yanh~ 
de!erlendirilmeme[i. Evvelll bun[a
n silmeliyiz. Bulda kadmlanmlz 
ro[il de büyiik. Bili~iz kadmlan
mlZ oe kadar cesur olsa dahi bili~
h bir erkek onu yok edebiliyor. 
GünkU kadmlanmlzm duygusal 
yönleri agrr. KadmlanmlZ da biraz 
kau olmlYI ögrenebilseler veya 
duyguJanru bastJrabilse[er yapama
yaca~ ~y yoktur. Bir ömek: 'hali-

feLik döueminde haljfenin birine 
i/Cytaru hapsetme gärevi verilmi~. 
o halife gece gündUz okuyup üfle
mi§ ve k.uk YII soma ~ytam bir 
küp'e hapsetmeyi b3§3mtI§. Bir 
gÜß hocarun kansl küpün kapagml 
IICfm~, ~ytan serbest kalml~. Hoca
um kaml i/Cytana sorar ; sen küpUn 
i~ine nasll girdin? '~'tan da beni 
kUpe senin kocan soktu' der. Kadm 
i/CytanJ serbest bmd.1.lgma pi~an 
olur ve oou ßasJI tekru hapsedece
!ini dü~ilnUr. Kadm ~ytana der ki 
sana inanmlYonun. Bu küpUn i~oe 
sigmazsm . .$eytan yeminler eder, 
kadm ikna olmaz. Peki seni nastl 
inandlnnallYun der ... Kadtn der ki, 
küpün icyine gir bakahm, sen oraya 
slgarsan demek k.i dogrudut. ~ytan 
tekrar kilpün icyine girer. Ve kadm 
hemen küpUn a!zml kapar. ~am 
~ytan der ki hoca. sen bo§Uß3 oku
yor.mn bu kadmlann eümlesi böy
leysc bana ~ytanhk yapmaya ge
rek kalmlYor. <;:ünkü kadmlar birer 
i/Cytandlr .• 

Burada anlatmak isledigim. ka
dmlann ein ftkirli olmalan degil ... 
Bugün köy[erde ve i/Chirlerde siya
si bilinci olmasa dahi öyle kumaz 
ve i~bitiren kadmlarvar ki; oe yazar 
k:im oolara sahip ~t1oyor. Demem 
~u }ci sorun sadece kadm sorunu de-
1iJ, loplumsal sorun. Toplumumuz-

ve manltkla harakel[erimizi aym 
edebilirsck, kadm erkek m~ki[erini 
yanhzca cinseltik ve tl§k olmadlgl-
01, erkeklenn bulundugu saflurdu 
yer a[abilccegimizi, bizim Oe ya
pacak ~ok §eyimizin oldugunu 
bilirsck, biz de bir kim[ik sahibi 0-

labiliriz. 

sömürülen kadmlanmlZ3 ve halk
[anmlZ3 sahip ~Ikahm. 

(;ali~1 kadm[anmlz, klrsa[ kcs
im endüstürüyel ve sanayi ke~imi 
mcmur ve temizlik~i kadmlanmll 
kimi zaman horlaJKI!. tacizre maruz 
kaldJ. Zaylf. ekmege muhtn~ olan 
ise boyun egmek zonmda kaldl. 
Kachn her kesimde ezi[di. Kimi ~ol. 
saygLdeger bulundu. kimi dl~landl. 
Bazi kadmlar dahi hemcins[crißi 
ezdi, slnmdan kär sagIadl. 

" .... yiiregim bedenime göre büyük.lÜ (m
sanlar ve doktorlar bunu ktsa sürede ögren
di Iytlregimi kurutup bedenimi doyurdular 

~imdi sen yUrcginle yUregirni besLiyor
sun/dudaklannla dudaklannll/k.l§ onasmda 

Gens: Ia.zlara /Ve gÖJeve 
Ve ~imdi bunea Ylldlr sana sevdah

ymVEy tutkum, gönül rahathglm 
~ürIer nasu yazilir, bilmem/Y%atlm 011-

''''-

Evel ben diyorum ki. bizler ay
dm insanlar olarnk hem yaztp. hem 
de pratikte uygularnah)'lZ. Ve be-

Ben özgUr ve aydm dü~üncn. 
topluma kabul ellirmi§ bir kadm, 
anne oIarak bülÜn kadm ve erkek
lerimiz.e sesleniyorum; gelin bu 
feOOal yaplYI Ylkahm. Ezilen ve 
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Hunermende bi nav fi deng Seid Yfisiv, li Stembole rezek konser da fi pirsen hevalen me bersivand 
A E v ~ ~deyeki ye ku Roj bi nave xwe ~ nü eare

ke din dest bi ~na xwe kiriye. Ji xwe diyar e ku 
Iler rojeke nO bi xwe re h@viybl nü ji tine. Bi derke

tina -.ve re mirov ~ avetina tirejen -.ve Ii se!" ~ 0 
kelaten welat a li benda tina ~ ya genn a ber berojkan ,. 

Ev demek direj e, hunenncnde 
bi Ilav 0 deng Seid Yusif 1i Stern
bole ye. Be~ ~va pi~tgiriya 
rojnameya Azadiya Welat M. li 
NC;:M e 0 MEDKOM c konser 
dan. Bi deng ü tembOrn xwe, di l ji 
bi hczaran ke<j 0 :mnen xwende
kar, karkeren werzi (demsali) 0 
welatparezen penaber bir 0 ew ca
reke din ji sarban 0 lenahiya dOn
ye ber bi genni 0 ~nayjya welel 
ve birin. Sebaret bi ve ,ek! pirsen 
me bersivand. 

Nesimi ADAY 
A~iti K0<;:ER 

• Te ~nd sala 1j Radya Lub
nane kar kir? 

o Ez hete van salBIl dawi ji 11 
wir bOm. Je ji ber ~r min tlcv je 
berda. 

• Te li wir program !;ediki
rin a n tu bi deng ü tembura xwc 
~ar dibüyi'! 

o Min program ji tridikirin 0 
cz bi deng 0 tembfira xwe ji be~
dari hin progrJlllan dibOm. Prog
ramck rnin bi navE "Bitikire 0 bi
zane ka ev ~i yeT Me pirsen kul
IU" 0 rew~nbjn ji key ü xoncn 
universite dikirin. Min [i temb(lJ! 
dixist, dipi!'<;; 0 digot ev silrat1 tri 
ye. Di 73 yan de dawctname ji 
UNESCO ji min re hat, wan ez 
wek b:cjlirin tcmbßrvane hcreme 
1lan kirim. Ez !iüm Almanyn 0. li 
trend bajaren mezin min konscr 
~kS~ kirin. N(lncre UNF.SCO Q 

gelck rojnamevan ji li gel me ban 
o bi ~, bi serkevtin di derheqe 
me de dinivisin. 

• UNESCO ji le re tu plak 
~ekirin? 

o Ere fekirin ü hete rojnama 
ni\1si ku we bikin zer ji, le min 
hete niha neditiye. Di 74 an de ji 
dawclnrune ji Afrika ji min re hat 
Ii Ii gel grllbek crebi em li gclek 
welatan geriyan a me rum rnuu1ca 
Erebi 0. himji ya Kurdi~~ di
kir. Pi~1i ern vegeriyan, di 75 an 
de disa ylim radya Kurdi li Bexda, 

her sale t;endaki di!ifun; di 72, 73, 
74 an de Jl ~ObOrn. Ez di~irn min 
hin sitrnn tornar (qeyd) dikirin ü 
va:ligeriyam. 

• Tu ~ima li wir bi cib nebli· 
)1? Gelo imkanen vir, ji bo pq.. 
xislina hunere te ne ba~tir 

bunt 
o Rew~ wir wek ya nihn bO. 

ji bo tu li wir bi cih bibQna. an di
viya tu bibünn Kurdeklpis an Be
csiki pistir an ji IU nikruibOyi li 
wir bimana. Careke tsa Berwrui, 
SerokS Be~ Kurdi ye Radya Sex
dayS hate pey min a goI: "Kck $e
id, ji bo serokatiya grllba rnuzika 
radyo me deh nav dan, le tell/! na
ve te hat qcbill kirin, dive tU bi 
min re beyi. Dema IU bCyi. le me
~ki ~ ji bisteni 0 tS bi riheli 
idar" maJa xwe biki Q huncroxwe 
iern bik'i." Min qebUl oekir. min 
g01 ez nikarim li ber siya Seesi
yan kar bikim. Ez li Lubnane ser
best im ti navbera me ti hukumcta 
we (lerne ji xwe~ bü, ez li wir 
mam. Di 76 an dc. ez vegeriyam 
Stin 0 min di radya ~ame de kar 
kir. Li wir mrn rnuzik ji gelck hü
n,ennen&n navdar en Ereb: wek 
Semira Tewl'iq 0 hwd. re ji ~ekir. 
Min gelek pink ji ~ekirin. 

• Te .;end pl.ak ~kirin? 
o ~azdehi pic;fik a he~ti mezin 

aga long pley min ~kirin. Ji ber 
ku cz endrune Yekitiya Huner
mcnden san bOm {j di radyo de ji 
dixebitim, min vekin konseren 
Kurdi ji didan ü kesi ra5ta rast 
mudaxele nedikir. 

• Berhem~n te wek gotar ü 
plr1t1k li ser muzika Kurdi he
ne? 

o Hin xebaten rnin hene, le ji 
bcr ku problema ~ape li eem me 
heye. hete niha min ~p nekirine. 
Tene pinükek min a ~iiran. bi na
ve ':Govenda ditan" betki em li vir 
'iap bikin. Yek ji' gerek Ji B~Or, bi 
nave "Rewp" yap bibe 0 gelck 
xebatcn mrn en ~apkiri ji heoe. 

• Li ser mm·jka Kurdi hete 
nlha tl§teki ber bi ~av nehatiye 

~pkjrin. 
o We ew ji bibe, tene ez dika

rim gelek ti~1 ~ap boom, cz nabSm 
lI;cbaten min ji yen her kesi ~ti
rin, le malOmaten min ji yen wan 
pinirin. 

• Di hevpeyvinek xwe de, tu 
dl~ji dl mUllKa Kurdi de plr
dengi (harmoni) tuneye. geIo dj 

ya le de ji tuneye? 
o Ern dikarin muzika pirdeng 

~kin. le ew ~n me 0 ew 
kadroySn me ~n ku karibin li her 
ensuumani bidin tunene. Ereb ji 
min re dibCjin mire lembOre, ez 
dikruim le bidim, Dil~ 1'i ke
manjeneki pir ~ e. 113 bi du an se 
kesa pirdengi ~nabe. Ez dikarim 
binivisim, le we ki le bide? 

• Mamosle tqbal Hkabi or
kestrayek ~iriye, wi .;awa ~ 
kir? 

o Yen ku le didin hemO biya
ni ne 0 ti~eki din, Kwd guhS wan 
feri saz 0 tembOre bOye, ti~leki din 
qebOI nakin. Biyaniyen ku muzi~ 
ka Kurdi 113 didin; ew rOhiyeta 
Kurdi bi wan re luneye, li nota di
din le nikarin ha:rmoniya KUldi 
derxin. Ritirn 0 sin1d dibe, ji her 
ku me ew ji ewrOpa ginioe, le har
moniye nikarin denr:in. 

• Hete nlha tu bi kijan mu
zikanm re xebitiyi ü le ki per· 
werde kiriye? 

o Wek ~n, Mihema:l ~)(o, 
Mahmüd ~akir. Mihemed $Sxo bi 
siu-anen min mCoiil.r bil. 

• Tu ceribandlne nil., wek 
rock, blues ü hwd . .;awa dlbeni? 

o XebalCn wiha ji diven. xon 
je hesdikin. lf! ne muzi1ca Kurdi 
ye. Ku imkan hebe meriv ji bi ci
~rebi~~e. 

• Tu ~ muzika Kurdi bi 
gI§ti ~wa dlbeni,? 

o Mixabin geIeId miriye, hi· 
neld li B~Or rih te de mabO. 113 ew 
ji ji ber vi ~ ku bi sala dom di
ke h&II h&ti dimre. Haie huner
menden Kurd her ku di~e xerab 
dibe Q rew~ huner ji pe re ne~ 
dibe. 

• JI ber~l? o Ji ber rew~ Kurdan a siya
si, ji her ku dewleta me tuneye. 
Mzen me yen siyasi qimet nadin 
hunermendan 0 xcbatl!n hunen. 
An dive tU bibi panizan ku lU bO
yf panizan ji te bimri, tu nikruixe
bata hUneri biki. 

• UsJübek laybeli ya Kur· 
den Suri dl ware muzike de be
ye? 

OGer nebOye ji, Cl. dibSm min 
~kiriye. Her pe~yeki Kurdista
oe taybeliyek xwe beye, li Sori ji 
lI;ebat li ser nya ku min vekiriye 
dibe. Peyven muzlka Kurden Sün 
ji yen min in. Ji ber ku §iiren kla
sik nahin silran giran ten, ew en 
min hildibijC:rin. 

• C;I ferq dl navbera muzika 
Bqür u Bakur de beye? 

Erebi Jllbin. 
• Li her ~ki tesira muzi

ka serdest beye. 
D Li TIM betir e. Mina nlJTlek 

KUldi ya taybett heye, le gava ku 
ritimek din IMixl Mn dibej in &c
bi ye. Na, ne wiha ye, Ereb, Fans 
o hwd. ji le didin. Mumkune ji se
m ~ an peoc tama erebi je bei Je 
em bi sala bi hev re jiya oe we hu
qus ji hebe. Ez muzika Erebi ji 
wek Erebeki 113 didim, dibe ku hin 
ti~1 1'i Kurdi ketibin nav Erebi. 

• Ferqa tembüra te ü bizilki 
ya Yunani ~i ye? 

o Perden we, eyaren we oe 
wekhev in. Mizrab 0. hete pekani
na we ne yek e. Di rnuzl'ka EwrO
pi de ku bi glhrrI! tß gotin; deng ü 
ni'v deng hene. Je di muzika me ya 
oryanlaJ de ~arik dengji heye. Pa
~. perden bii\lliya YOnanihesin 
in, ya min naylon e. Ferqek din. 
perdCn hesini ~ bizOki ten bete s· 
er gewdi! we, 113 me ew perde bi s
er destiye we ve direj kirine. 

• Ge&o mina baxlame ye, 
~perdeye? 

033 p<nIe l"'. 
• C;awa akord dibe? 
o Li gon duzane ye. 
• C;end duzan dibe? o Ezdikarim dehduzanaji bi

dime. 
• Bellr kijan duzan dibe? 
o Her do-sol-do ye. Le ez di

karim bikim wek: ure ji: do-sol-re. 
• Di Mem ü Zin a Ehmede 

Xllni de nave gelek ensinima
rum derbas dibe, gelo 9ma ev 
enstriiman iro ji tüne ne? 

o Di gelek kiteban de te gotin 
ku enstrOman hernO li Hinde der
ketine 0 ji wir bela hOne, le IrQ 
mu7ika hindi ji ya selek welalSn 
din pa!jketitir e. 

• Muzika te betir rolklori ye, 
tu ji bo muzika modern a Kur
di dixwazi t~ek.i biki an na? 

o Folklor bingeha her li~ti ye, 
<!ema folklor nebiwa we Ey Raqib 
ji nebiwa. Mesela sill"lll\a min a 
Nar@; folklori ye. le min hinekt nO 
kiriye. Dema ez di~im EwrOpa, 
bete ez we neoojim dev ji min ber
nadin. Ez 5itranen folklor! ß yen 
xwe dibßjim. Yen min hioeki. oe 
bi mana ku tu dibji, le hineki m0-

dem in. U, ern hin dan caz, rock 
11 muziken din I!n EwrOpi neo Ern , 
Ud, seksefonC qebOl nakin, ija em 
e ~awa gitar€. qebOl bikin. 

• U, ci~n (ku§8k) nil gilare 
ji godari dlkin. 

o Div! ew Jl hebe, IS dive~
~i muzil:a Kurdi xwe nOjen bike. 
p~ em dikarin dest bavejin mu
zika cihani ya modern. 

• Her xorteki Kurd ku e\oin
dar dibe, godariya sitranen te 
dlke, gelo jl bo Seid Ytlsir evin Q 

tvindari ~i ye? 
o Li cem min evin jiyan e. k~ 

o law€n min en ji we meslir hene, 
113 ez xwe weke xorteki 15 sali di· 
bCnim, his dikim 0 wiha dijim. 

• Df wari evini: de, lu dram 
bi sen te de hatine geio? 

• Tesira kijan hunermendan 
li ser le heye? 

o Tevi ku muztka wi ne pir 
~k.eti ji bO, ez hineki ji mUl.tka 
Arif Cizrowi hes dikim. U, te.~ira 
hin hOnermenden Ereb; wek Ev
dilwihab 0 Ummu KelsOm heyc. 

• Tu muzika hunermenden 
Kurd ~wa dibeni? 

o Hcr htinermendek stilek wi 
heye. Mesela ku el. mamosteye 
~ivan birn, Cl. e bihelim ku bitenS 
sin1dan bSje. Bi raya min silr.lnßn 
folkIon 0 lawik ne kare wi neo 
Aram stileke wi ya nenn heye, 
muzika wi ne huqus ~keti ye Je 
heroin e, nenn e. Ciwan bi stila 
xwe xwe daye qcbOl kirin. U, 
Tehsin Taha hunermendeki pir jir 
ti ~ M. 

• Belir kijan miqam di mu
zika Kurdi de bikar len? 

o Miqanline hene ne tene ji bo 
muzika Kurdi bikart!n. Mina mi
qame 8eyati: ji sedi nOle muzika 
Kurdi, scdi hefteye ya TIrki 0 scdi 
~I e. muztka Erebi bi vi miqami 
te gotin. Hkaz. saba, ecem. Kurdi 
van miqaman hemüyan Kurd, 
Tirk ti Ereb ji bi karten in. 

• Miqame muzika Kurdi ~I 
ne? 

o Beyat ü hieaz in. 
• Sltranen ku tu ~ediki, te 

hemü xistine ser nota? 
o Bel!, ~awa. 
• Li hin geJek si tranen Kur

d' Ii heviya ku hind: wan bixln 
ser nola ne." 

o Ji her ku S31.iyen me yen 
hOnen; wek enslitu. dibistan, kon-

servatuaril hwd. IUoeoe. Dema ku 
saziycn me yen ku bi nota muzikS 
fl!rbikin hebin we xort ü k~n me 
ji muzike bi nota fl!rbibin. 

• Mesela Celila CeliJ pir
fükek li ser muzike amadt 
kiriye, Kesen din jl nikarin wj

ha bikin? 
o Bi rasti CemTIe, Celil 0 Or

dixane Celil xebalek piroz kirine. 
HemO berhemen folklorik kom 
kirine ü ji wendabOne rizsar 
kirine. Tevli kernasiyen )(we ji xe
bala Cemile ji xcbateke pir heja 
ye. U, bi guleke nabe bihar. 

• Ku xwendln lunebeji divf 
tl§len heyi bikevin ser ROta ku 
~'enda nebin ne wiha ye? 

o Na ti~tek wenda nabe. Li 
B~Or ji xebaten bi vi rengi heoe. 
Ango ti~ten heyi berhev dikin ß 
dikin ser nota. U dive xwendin 
hebe ku grob 0 orkestrn ~bibin. 
Bi saleke, bi xebata ~ui ti~lek 
~nabe. Le, ku meriv se crar salan 
bixwine, we yen ku Ji org, piyano, 
saz. tembar, sekscfon ti hwd. 
bidin peyde bibin, we mU1.ik ~ 
ve here. RexistinCn me sere xwe 
nae~inin gazina rnin her ji wane. 

• Ku xwendin hebe, gelo we 
gave wS mamostayen ku de~ 
bidin hebin? 

o Hene, dema ku irnkan hebin 
yen weke rnin ku karibin <ferne 
bidin pirin. Tu imkana bidi Dilpd 
we bC, ez e tim, Rizgar wS he 0 
hin gc1eki din wS hen. Le, ku tu 
beji were heval ma em ne Kurdin 
were ders6 biele, bi zikekl ter 0 
sisiyS bi~i ev kar nabin. 

Seid Yüsiv ki ye? 
Binernala wi dighe e~ira Rerna, ji Bi~eriye c;une 

Surr. Li Qarni~lo, di sala 1948 an de ji diya xwe 
buye. Ji pic;Okani de kefa wi ji ternbOre re te. Li 
dibistane ji, ji ber ku Kurd'i qedexe bO be 
ternbCir sitranen Erebi dibeje. Oi sala 1965 an 
de ji xwe re tembCireke dikire, heft h~t meha 
xwe bi xwe le dixe, hineki fer dibe Ci pa~e ji di 
~evbiherken hevalan de, dest bi ternbure dike 0 
disitrene. Pa~e, di daweten hin dost Ci hevalen 
xwe de bi deng 11 ternbCira xwe dibeje. Oi 67 . 
an de derbasi Lubnane dibe Ci li wir plaka xwe 
ya ewil c;edike. Ew hirn rnuzika Kurdi, hirn ya 
Erebi 0 hirn ji ya Tirki ledixe Oi 68 an de dic;e 

~uman I;end hefte hete I;end meh ji di jiyana roj
na~ de demeke pir kurt e 0 mirov ne li h@viyeye 
ku di nav demeke kina bi qandi ~ mehan de qurmeda
reke nO ~en xwe berde ~t 0 newal, kortik ü mesil 0 
zinar 0 I;iyayen wele!, yani Iler der& Kurdista~. Le mi
rov d~ 0 Ji bende ye ku rojnameyeke nlI digel keleptjr 
ü kev~iyen bingehin ji, di re 0 dirben xebata ~ 
ni de bi xwe re hinek guhertinffi pihviSI ji bine. Lewra bi 
gelempen ji herkesi re a bi taybeti ji redeksiyona v@ roj
nasneye re qene diyar e ku bi awa 0 metoden bere Mi 
kar 0 xebata l;apemer1i bi zor di~. 

Roj Dive 
Li Asoye 
Welati Hile 

Emin NAROzi 

Bi guhertina nave 
roje yan ji bi le ze
dekirina rengdera 

., NO mirov. h!viya 
awa 0 nietoden 
~neke nO digel 
naverokeke ku gira
niya xwe bida ser 
zimanexelke, dikir. 
Qlwa ku I@ zanin 
heva niha piren 
~nen Kurdan ü 
bi taybeti ji Ofganen 
wan, van bi levayi 
yan ji ji sedi so.. 

9O'e wan bi Tirki derdiketin. Bere ti~@ ku me di da ber 
rOyi! xwe qedexekirina ziman 0 ~nda Kurdi tl inkariya 
leb(Jna Kurdan bU ku dibO ~ nebQna fersend 0 Im
kanan ji bo hinbOna xwendin u nivisandine bi zimane 
Kurdi. Ses iro ev sedem yan ji ev mani (bebane) ji hole 
rabUne, QCt nebe ji nav Kurden ku li derveyi welru dijin, 
rabUne Je ~i heyf e ku ~ ji piraniyOll we}lnen me ne bi 
zimane gele me ku himeki neteweyitiya me ve, Je belki 
bi zimane dagirkiren me tene belav kirin. Bi va min hem 
ev yek 0 hem ji Ie hunandina daneqebQlkirina xwe bi 
sosyatist 0 ~venryen welalen sen:lest wek rojnameyeke 
~verO, me ji rizgarrye bi M xistiye 0 ger f!tI yek: weha 
bicIomine ~ h@jimederengbixine. 

Li gor ditina mln I;i rojname 0 kovar bin Ü I;i j11ler eu
re ~nen din bin, gava ji aliye Kurdan nemaze yen ku 
doza rizgari tl serbixwebüne dikin ve bene w~ndin, di
~ bi kemayi ji sedi 60-70 ~ wan bi zlmane Kurdi bin. 

Bete ew sedem rabüne, I;imki 'iro li derveyi welet tu 
qedexeyiya berbi~v li sei" ziman 0 ~anda Kurdi line he
te I. hinek cihan alikarf ji te kirin. Li huncluf bi xwe ji li s
er kaxez be jl zordestiya li sei" zirl"lbl ji berC kerntir e. 
Herweha ~ ku !er nake ji le hinek xwendevanen zi
ma~ Kurdi ji ~ebOne Ü ger ku mirov bixwaze a bixebi
le ku berhembll;~ir bide, biveneve we he zedelir ji bi
bin. 

13eguman ev kemasi ne Va redeksiyona NO Ro~ Ü 
berpirsiyaren we bi tene ye, digel ku giran'i dikeve ser mi
len wan ji Il! bi va min gellek kesen din yi!n der 0 doren 
vl! roj~ j1 di ve kemasi~ de hevpar in. <;:iku ti gor 
hesaben min iro di nav xSrxwa.zen vl! rojnameye de ne
zi bist sih kesen ku yan bememen wan an ji nivisaren 
wan yi!n cOrbecOr bi Kurdi hatine ~ndin, herna bi te
~ li S~ hene; ji bili dost 0 kesen wan yen cleveren 
din. 

1I nav van tevan hew se ~ar kes hene ku nivisen wan 
di NO Ro~ de derdikevin l@ewjibiTirki. Bi rast! dil@mi-· 
rov di~ite ~ gele I;ima ev rojname ne bi Kurdi ye 0. bi 
nivisen van kesan ne xemilandi ye1 se geie ji bo ~i ew 
t~ de nanivisin, yan ji ji bo nivisandina bi Kurdi ew na
yen handan (t~q kirin) Ma ne heyf 0 ne ~ e ku ro;
nameyek xwediye potansiyeleke zimane Kurd1 ya wusa 
~ be Cl bi tene r1lpelek j@ bi Kurdi be. Li gor min divi
yabO 0 her weha dikaribO ji ku temame rojnameye bi 
Kurdi bihatina ~ndin 0 bi tene du se rOpel j@ bi Tirki 
bUna. Ez li vir dixwazim hem ji redeksiyon Cl hem jf ji 
berpirsiyaren ve rojnarneye bipirsim: 

- Ka gelo I;ima ev potansiyel na~ bikaraninl 
- Ji her I;i eY.'qas nivi~ Kurdi ji 00 nivisandioe na-

yen handan 0 ew nayi!n ki~ndin nav qada nivis 0 xeba
tel Her weha ez ji wan niviskaran bi xwe ji pirs dikim: 

- Gelo ji bo ~i ew ji rojnamey-a xwe re nanivisin? 
• Ma gelo ew li benda I;i nel Ger ku di vi war, de as

leng hebin ez hevidar im ku ew ji derkevin hole. 
Incar ger sedem neazadiya nivisandine be, yan ji ne

~ina ditinbl azad a pirrati bin, ez hbidar im ku ev 
ji be I;areser kirin Cl bi awayeki bi ~ a pe!< 0 bezerar re 
li ~ azadiyi! ji be vekirin. Her wusa gerek be gOlin ku 
di vi warf de ba~ giran dikeve ser mil@redeksiyona her
pirsivaren ~ rojnarney@. Bi ya mln ba~ e ku ew pir nefs.. 
pil;Ük 0 dilsoz bin, karirnn ti cem dost 0 nevalen xwe bi
gerin, bi wan re bipeyivin tl ji wan daxwaza nivisandine 
bikin. Ya ba~Mn ew e ku ew kayi!n kevn tu can ba 
nekin, xwe li ser hevaib"l xwe mezin nekin ü ji wan re 
yek bi vek carek nebü du car se car yan bibejin yan ji 
name bi~nin ta ku wan bikiiinin nav qada nivisandine. 
Ji bHi ve j"i pbVist e ku her kes ji hindava xwe ve bi dost 
o hevalbenden xwe lev ve bixebite ß le bi kudine ku roj
nameyeke ~~i ü bi rek 0 pek I~ giraniya we bi Kur
d1, derkeve. Ses ji bo kesen ku diven I;end rOpel bi Tirk"i 
ji hebin ne xirab e. 

Ra.'itklrin: Nivisa bi nave: 'Tehlikeli MasaIlar' an ji sttiptiz" a di 
jimara me ya bilri de bi hevoka "Wek planen cinayeteke, min 
bingehen ve romane ra'iandin." dest pe dikir, ji ber scdemek 

D Helt)Ct 1i Bakur rew~k tay
beli heye, Kurdan ew mecaiS ku 
bi hOne!! xwe mijtil bibin nediti
ne. Her Kurdi qedexe ye 0 dibSjin 
Kurd tunene, Tu1cen ~iye neo Ji 
ber we ji hete niha hOnermendeld 
~ li vir peyde oebOye. Yen heyi 
ji bi muzika lirki nav dane. Yeki 
wek ~ivan derketiye, Je ji bo bist 
I1}ilyon Kurdi ~ivanek oe bes e. 
HuoermendCn heyi ji ji stila TIrld 
demeketine 0 nikruin derkevin ji. 
Her Kurdeld ku radi~je tembtire 
txuleme 113 dide, 113 txuleme TIrld 
ye, bi we muzika Kurdi~. 

• Li BliJUr ji sima Erebi tu
neye gelo? 

Q Min di jiyana xwe de ezabe
ki mezin nediye, le carina dOrbil
na ji heval, dost 0 welate min ji ji 
min re bOye eub, ez pi! hezinime. 
Heskirin bi xwe ji czab e. derd 0 
~ e. Dema 1'i heskiriya xwe dOr 
bim. ji ber i~ 0 kar@; min her kese 
li dora min dikenc bikU 0 ew e, 
ez dcng nakim le ez di hundure 
x we de didimgiri. Ez ~yi, evm, e~ 
ß derd 0 kedera nava X we bi hune
re xwe tav!m der. Ji her we tevi 
ku hevalen rnin kal bOne Jl ez hin 
ciwan im. 

li Radya Kunli li Bexday' kar dike. Pa", disa 
vedigere Lubnane, mala xwe tene li wir bi cih 
dibe. Oi 69 an de, yekem grCiba huneri ya reqs 
11 muzike bi alikariya hin dostan ~edike 0 nave 
we ji dike "Newroz". Pa~e ji di Radya Lubnani 
de kar dike. 

Nota RedaIcIoc li bo i;apa bi ziman! Kurdi tu asteng 
tOne ye, teo@ diV@ kesen ku bi Kurdi karin binivisin 
allkariya me bikin. Ern li h~iya niv"LS@n her kesekt ku 
karibe bi Kurdi binivise neo 

.• Ickniki ev he.vok ketiM. em rast dikin 0 dawa lebilrine dikin. o Heye, le dilcarin Kurdi ji 0 

Hejaran 
Victor HUGO 

Fantine * 
PirtOka yeke 

(4) 
7. ~J DI HE~E wi RE 
DERBAS DIBU? 

Jean Valjean dest pe kir xwe bi xwe 
mehkeme kir. Ew nane ku revandibß. 
dikaribü bixwe.>.ta yan ji" sebir bikirana. 
Meriv dikare pir. demeke dQr a direj bey 
ku bimre ~ 0 azare blki~ne, le ji oaza 
mirin Wjr (. Ew neheq b(l ii W"i ~wtiya 
xwe naskir. 
~e Ji xwe re gOI: di vc bilycl"ll bed

bell dc ye neheq bi !e~ ew b(I. gelo? 
Aya bekar ii ben.an mayina karkereki 
weki wl j'i 11<" 1i~!:ki 'emb 1)(1".) Pi~i 

~W!i)'(!. ma ccl..llyc haubii dayin nc pir 
giran bO? insanan xebabi p! klribUn. 

) Wan te~ ji bo ""i bi ~inin deSten xwe 
pe kiribUn. Jean Valpn ramiyn 0 SOl 

jiyan ijel"Ck e 0 di vi ~ri de ew bi ser 
nekctibO. 

Ev :/;or e kll meriv beje: pi~tJ 
darezkandinu meri.,.~ xerabkar, e ka 
meriv ~kirine ji dadirezine. Ew Jl ceza. 
yeki din dide. 

Div€ em ji hira nekin da ku binivisin 
ew ji hemii zindaniyan biheztir b(I. Wi 
Eilen heri giran radikirin Q hi!diginin. 
Hevalfn wi di nava xwe de.,e re digotin 
Kin""k.oJean. 

Ew ~ndi bi hez bü ew ~nd .P rast 

bil; wck pisik!! xwe ji alM r;eng dikir 
ali~ din 0 ev yck je n: wek IjskS dilult. 
Ji bo bi qoiiyek dlwer de hilki~i yana 

pewistiya wi ji dest, ji pe, ji eni~k 0 
IfOg!!n wi tune 00. 

Jean Valjcan. pi~l ku ji ziodane der
ketibO, I!di ne xon bu ku bidana giri. Ew 
niila dikare ji bo kH~, ji bo heyfa ti~te ku 
bi <;ere wi de h.'ltibUn bistene xebabiy!! 
bike. Bi 13>'hctf J1 dikare )i bo kin Q x
crew Ii hemberi"heml1 wgonan 11 her jin
dareki. nete li hembcri yin ba.!j (l. rast, ku 
ew ji !"lebin, xerabiye bike. Jean Valjean. 
rast e, "mcri\'eki pir 1I'.e<.\are., e. 

8. LE BURi!; 
Sert sib!!. demll ku roj hilat, Mirza 

Myrie! li nav bexlft xwe digeriya. S. 
Magloire bi bazdan ber bi wi hat. 
'"Qiriya 0 goc: Mirza.. Mirza, tu uni seli
ka ftral:J&l iM li ltu ye? . BelS, got 
Metran. WS bersiY da gOl: -Xwede 
mezin 0 mThIiban e! Min nizanibO ~i bi 
wan Iultiye." 

Metran hat ku seliki ji MV g1ha rake. 
Wi cw niJlllli S. MagJoireye da. ''Ew 
vaye. we gOl: . Oe ~ e. Ti~tek ti tune 
ye! 0 flIllqin zivi? Meuani gOl: -Wal 
WS gayi! tu li fuaqan bigere. Ez nizanim 
ew li ku mane. XwedI!yo! Ew hatine 
dizin. MErikS ~vi din ew·dizine ... " 

Mcttan tebabcki bMeng m8. ~ 
h&fikaji S. Magloireye re gOl: "Ma ewil 
ev fimq{!n zivi yin me bOn?" S. 
Magloire xwe ker Kir. Hin JI b&lengiyek 
hc:bO, pa~ metl"lln dom kir: ''Siri 
Magloire, ji zil de ev fuuqen ziVi li cem 
min bOn. Diviya bi~ feqiran. Ew 
melik kt bO? Muheqeq feqirek M." Di 
wf; nave de hineka Ii den xiS!. ''Fermo''. 
got metran ... Den vebO. Komek meriv 
xwiya bOn. se kesan merivek girtibQn. 
Her se kes cindirme bOn; ye din ji: Jean 
Valjc:an bü. 

Mirza Myriel bi qc:yse ku YeJi'.tiyruiya 
wi dest dida bi le:/; ber bi wt de ~O. ''mi 
Ev !u y1! LJ Jean Valjc:an niri" Q qmya. 
Ez bi ditina le pir bexlcwer bUm. Oe baf 
e, lC min mfrmdank Jl dabOn te, ew jj 

wek ftraqen din zivi bOn bihayi! wan jt 
du se<! frank 00. Te ~ima ew jl bi kev~i 11 
~telan re nebirinT Jean Valjc:an ooy ku 
ti~tekl tebigihS 1i mctlllni dinfrt 

.. Mina, gOl seroki! cindirman. we 
gay! ti~te ku m!rik ji me Te goc rast e? 
Ewderbas dibO. Me wt girt de ku zanib
in ka ~i ~ Te heyc. Ev ftraqfn zivi pC: Te 
derketin ... 

- 0 wi ji we re got kqeyeki pi! ku 
~vi din li rnala wi mabO dayi)'e? 0 we 
ew ani vir? HOn ~ in. 

- WS gayc, cindirnle bersiv da, em 
karin wi bcrdin bira here? 

- ~il(" mctran bersiv da. 
- Cindinna Jean Valjean berdan a ew 

ql1nn quoll veki~iya. Bi dcngcki xizoki 
wek di xewde bipeyive gOl: "Geto bi rast 
wan da mint Cindinnaki gOl: Ere, wan Ji 
te Te mit. My/! te ji! t(lne biI ne? -
Heyran. got: metran, beri ku tu hen, eve 
mOmdanken !C. WanJ1 bigire." 0 wi bi 
desten x we ji Je3fl Valjean re anjn~ 

W; ji ew girtin. 1..1 xwiya bü ew hin 
jl ti! negihaFibO Lu ~i bi serf wt haliye. 
Ew wek insanekJ ku dike bikevc ~ipYIl 
mabO. Metran ber bi wi de hat 0 bi 
dengekj hi!di' je re gOl: '1ja bi x~r (j se
lamet here, IE divt lu qet ji birn neki" ku 
dive !uji bo bibi insaneki qeoc van zivlID 
bi kar beni." 

(Dümahik heye) 

(·)Werger: Azad ~ATEHr 

'x A (' h' P I R S 

C;eperast: I Mihricana (feSliwaia gula ye u di sisiye C;i
'riya P~~in di nav kurdan de destp&like ... /Bono. 2-KelmS
fi mikroba nxwe~iya taye bi xwe re digerine .. ./Kefene 
mar'a, kay. 3-Nave bave Ruslem ß reflar ... /Xwarina bo 
roje te gotin. 4.Roja ben IrO (berevaji) ... /BrQ~ur. 5-0i 
elifba Kurdi de tipa 24 ß 15 a ... /Xurdc ya pirsiyarki (be
revaji) ... {lipa (c) be navbera wan dibe ne qebßl kmn. 6-
Li hemberi ezman u em li ser dijin .. ./lipa (m) be dawiya 
we dibe nave dewlelek kevnare 0 dawi edebi. 7-Sed hebe 
wi dibe "Lira"ki Tirki bi kurti (berevaji) ... /Dewlelek Ere
ba ye. 8-Bi we nivis ledibe (berevaji). 9-Tipa (s) be dawi
ye dibe dewletek Asya yLmpa (P) be sen dibe derxüo 
(berevaji) .. ./Jina m€re we miri ü ne zewici be 0 celebeki 
dara. 10-Tipa (c) bS dawiya we dibe ~!inav! niviskareld 
Fransi il pinOkek wi bi nave ''Xwedayen li bOyibü" (bere
vaji). 

Serejer: l-COreki dohne CI dixin seyara ... /Elemenleki 
kimyewi ye il sembola wi "CL"ye (berevaji). 2-Lj Kur
distane etn'ikek netewi (berevaji). 3-Ew keen di §anoyan 
(j di filime sinema de dilizin ~edike .. . lDin, baweri. 4-TIpa 
(d) be seri dibe aleteki müzike .. ./Pelw~. 5-Beg (bereva
ji) .. ./QiI~ix. 'Ihn (berevaji). 6-Ginnixl, xerabü,LJNave ' 
diya Hz. Mihemed bi Erebi. 7-Feqirbßn qelsi. 8-Quti'ka k
il (makyaje). 9-Lewera pel. li bihare ... lSura wi hinkayS bi 
xwe re line (berevaji). IQ.Tipa (k) bC! eri ü dawiya wS di
he ncxwe~iyek ba, siyalik (berevaji) ... /Li Kurdistana ba
kur nav~ bajareki (berevaji). 

Bersiva hejmara buri 

<;eperast: 
I-Gol .. ./Ouava. 2-Ule ... rrewrat. 3~Leylaq . 4-
laneK. S-Eyar .. ./Salon. 6-Fenik .. ./radA. 7-
tK ... jPr .. jt1aM. 8-iC. .. /Solo .. jr'f. 9-Naz ... /Li. 
100Krilik .. ./caB. 
Serejer: 
l-Gul~ftink. 2-olA. .. {Yekcar. 3-LeyJan ... fli. 
4.laripS. 5-0tan ... /Krokl. 6-teqeS. 7-
Tw ... /Kanol. 8-Ari .. JLaJ .. .ftC. 9-Va ... /nodaR. 
100Ate .. j namlaB. 
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RTÜK tarafmdan yaymlan durdurulan Karacadag FM yönetim kurulu b~kam Mehmet Ural'la görü§tük 
Blreyde olduAu glbl, uluslarda da varhk anla

mmda kendlslne alt h; dOnyaYI deAer, g0t; ve 

Muhalif radyo yasa klskacmda bi 11m; belleAlnin örgOtlOlOao olan kOllOrOyle 
yansllan lemel ölt;Ot estetll<tir. 

Estelik, ulusu, 10m larlhl ya~antlsmm geli~iml 
it;lnde edlndlAI edlnlmlerl, eAillmled, sOreljtekl 
ya§anablllr olasillklarl temsi! edebilir blr yetkln
Ifktlr. 

Sinsn ARAS 

U rfa'da )'6)'10 )'opa" Ka
racadaA FM. hazlr
lanan düzmece beige

ler gerek~ gösterilerek Urfa 
Emniyeli tarafmdan 7 gUn ka· 
patllml~ ve ardmdan da ~ah. 
~anlan gözaltma ahnml§u. 
RTÜK'Un kapatma gerek~si 
göstcrdili beigeier gazetemi. 
zin 11. saYlSmda yaymlanml§
u. Radyonun yönetim kurulu 
ba§kam Mehmet Ural. 
ya~adlklarl hakSlzhklan ve 
radyolannm yaym faaliyetleri
ni gazctemize anlau!. 

• RTÜK tararmdan silie
re 7 gün kapatma ceWI 01-
~In verlldl? 

a RTÜK tarafmdan ),ap'
lan tebligauß. rndyomuzda r;a
Iman bir Kunr;e parya gerekr;e 
olarak gösteriliyordu. Sözko
nU$U pa~a HozM ~emdin 'in 
söyledigi "$er Sere" paryasl
dir. 7 gUnlUk kapatma gibi aAlT 
bir cezamn, daha önee RTÜK 
tarafmdan radyomuza, yine 
yahnan bu KUrtye pe.ryadan 
dolnYI verHen bir uyan eeza
smdan kaynaklandlA;l belirtili
yor. Hu eezaJar yasal bir kibfa 
uydurulmu, siyasi kararlardu'. 
ÖzellikJe birinci eezaya, yani 
uyan ceusma gösterilen ge
rekye sansasyon yarataeak ka
dar ~lIrplk, rezil ve yalan be
yanlarla doludur. Uyan ceusl
na neden olan Grup KJzlht
mak'm kaselinde Koma 
Amed'in seslendirdiAi "Hay 
Nlk Na" paryasldlt. Hu par~a 
Una Emniyeti tarafmdan söz
de tercUme edilerek RTüK'e 
bi1dirilmi~tir. Yapllan sözde 
tcrcUmede parya i~inde kesin
likle kuJlammayan, tamamen 
yalan ~arpil1lml~ rezilce dize
ler uydurutmu~tur. RTÜK'de 
bu yarpltllml~ sözde tereUmeyi 
do~ kabul edip, hiy bir aralj
rmna gereA;i bUe gönneden 

adeta radyomuza ceza vennek 
i~in bahane anyonnu~~astna 
yapllan yalan ihban geryek 
sayarak radypmuza uyan ee
Zasl gönderdi. Istanbul Cum
huriyet SavelhAI konuya ilil
kin radyomuz hakkmda yaptl
A;I soru~lurmada sözkonusu 
p~aYl bilir ki~iye incelelmi~ 
ve RTÜK karanna neden olan 
lercUmenin tamamen ~arpltll
mll olduAu sonucuna vannl§tlr 
ve paryada hukuken bir su~ 

unsuru bulamadJAmdan takip
sizlik karan vermi§tir. Böyleee 
bu karann habllzltA;1 devletin 
savelsl tarafmdan da lescil 
edilmi§tir. 

Radyomuza verilen ikinei 
ceza da en azmdan bunun ka
dar siyasi ve doIaYlslyla hak
SIZ bit karardu-. Her ~yden ön
ce bu cezamn bu kadar aAlr 01-
m85tnm neden daha önce uya
n cezasl alml' olmamlza baA;
lanlyor. Aneak verilen uyan 
eezaslm yllkanda da belirttiAi
miz gibi ne kadar siyasi ve 
hakslz oldutu ortadadu-. üste
lik bu karar hukuken de utan
bul Cumhuriyetk SavelhAmtn 
soru§turmasl sonucu verilen 
kararla da g~rsiz klhnmt§tlr. 
DolaYlslyla ikinci cezaya ne
deno lan uyan cezasl unsuru 
ortadan kalloyor. Yine 7 gUn
IUk eezaya neden gösterilen 
Hozan Semdin'in seslendirdi
Ai "Ser Sere" p~asl ve kaseti 
KUltür BakanhA;1 onaymdan 
g~nti§tir. Bütün bunlara raA
men RTÜK·'ün bu kadar aAlr 
cezalar vermesi nasll izah edi
lebilir. Bu siyasi bir kara deA;i!
se nedir .. 7 Biz bu eezaYI dev
leün ve onun resmi ideolojisi
nin ülkenin her tarafma uygu
ladlAI baskmm RTÜK eliyle 
özgtir basm8 yanslmasl olarak 
kabul ediyoruz. Resmi beyin
ler ne §ekilde olursa olsun bit 
Kürt~e par~anm ~allflmaslfla 
lahammul edemiyorlar. Ta
hammül edemedilderi I~in bu 

konuda kendi yasalanm bile 
~iAniyorlar. ~imdl bu konuda 
,unu sonnak istiyoruz; Her 
gUn yallp kalklp "TC ü1kesi ve 
miJIetiyle bölUnmez bir bülÜn
dür" nakaraum tekrarlayan 
devlel bUyUklerii Acaba aym 
bütünlUk Y85alan i~in ed ge
r;erli midit? EAer ülke bir bU
tUn ise ülkenin yasalan da bir 
bütün olmalidir. Una Emniyet 
ve RTÜK "bir bUtün" olan "üI
kemizde" nasil oluyor da ken
dilerini hukukun ve KültUr Ba
kanhAuun Uzerinde görebili
yorlar. 

Meltmet Ural 

• Kapatmaya yönellk 
taVrlßlZ ne olacak? 

a Karar ne kadar SiY85i 01-
sa da aym zamanda bir hukuk 
skandahdu- da. DolaYlslyla hu
kuki mUeadele yoluna da bq
vuraeaA;lz. Hk etapta Anka
ra 'da tdari Mahkemeye bqvu
rarak yUrütmeyi durdunna ka
ranm lalep edeeeAiz. Urfa Ern
niyeli hakkmda da ISlanbul 
Cumhuriyet SavelllA;mlß da 
belintigi gibi yapugl yalan ve 
~arp1k tercüme Ile radyomuzu 
ihbar etmesi ve böyleee radyo
muza komplo düzenlediAi ge
rek~esiyle dava arracaAlz. Ay
nea karann siyasi boyulUna 
k8Jll da kamuoyunu bilgilen
dinneyi, dinleyieilcrimize da
ha gü~IU bir §eleilde ulqmaYI. 
1Iahll kllliieli bir yaym yapma-

YI kJsacasl daha gU~lU bir ses
le yaylfllrnlza devam etmcyi 
hedcfliyoruz. Bu kaTar bizim 
i~in daha gU~lü biT yaym yap
ma hususunda kam~llaYlel rol 
oynayaeaktu-. SOyleee Radyo 
Karacadag'm susturulmasuun 
öyle kolay olmayaeaAI anl8.§l
laeakttr. 

• Urra kamuoyunun 
cezalar konuda ki tepkisl ne 
oldu? 

a AldlA;lmz uyan cezaSI ile 
i1gili tstanbul Cumhuriyel 
SavclhAlmn soru~tunn851 01-
dugundan ve bu soru~tunna-

dan ~1kacak karan beklediAi
mizden eeza karanm kamu
oyuna a~1k.IarnaYI uygun gör
medik. Soru~turma sonu~lamp 
lakipsizlik karan almdlA;mdan 
ve bu ikinei eeza yani 7 g1lnlUk 
knpatma eezaSJ verildiklen 
sonra kamuoyuna duyurduk. 
Bizim i~in en önemlisi dinle
yieilerimizin tepkisidir. Ur· 
fa'daki dinleyicilerimiz olaya 
bUyUk bir tepki göstererek her 
fu-salla yanmllzda olduklanm 
belirtiyorlar. Telefonla gelen 
destek mesajlanndan biri vardl 
ki bu ~ok dokunakhydl. Ur
fa'da pamuk larlasmda ~ah§an 
kadm bir Itgat dinleyieimiz bi
zi arayarak desletini bildiri
yordu. Muhtemelen TUrk~e 
bi1medi~inden Kürt~e konu§u
yorou ''Onlar ICsirniti ne 

Göteborg kitap fuannda Kürtler 
C;etoOMERI 

Her Ylllsve~'ln Oöleborg kentin
de dUzenlenen kllaplan tanilim 

ve sergi fuaT! bu Yll da 24-27 Ekim 
tarihlcri IIrasmda yakla,lk be,yUz ya
ymevlnin. yazarlann ve humaniter 
kurulu,lann katllimlyla ie~ekle,li. 
Binlerce izleyiclnin kauhmlyla uk-
11m tlkhm dolan Kitap Fuan, haJlCln 
bOyOk ilgisini topladl. Isvey leleviz
yonu ve basml kitap fuanna geni~ y
er verdi. 

Arslannda gÖ'fmenlerin de bulun
duAu bir ~ok yaz.ar yeni ~Ikan kitap-

tanOl imzalaYlp, kitaplan hakkmda 
halkl bilgilendirdiler. Aynea tanllUl111 
blr ~ok tsve~lI yazar tarafindan da 
degi~ik konularda seminerler dUzen
lendi. Fuarda yer alan ve izleyicllerin 
de bUyük ilgisini ~eken Apee yayme
vi KUrtrre kilaplanm sergileyip lanlt
u. Apce yaymevinin beraberinde 15-
ve~'te ya,ayan KUn p,iri Hüseyin 
Yetkin'de 1sve/W~e yaymla(iJAI iki ,Hr 
kitablm imzalaYlp, tafillmaktaydl. 
KUrt yazan First Ceweri'nin yanlslra 
yazar ~eref:lt8:n Cizirt ve gazeteel 
Kurdo Baksi de fuards bulunmaktay
d!lar. 

BrUksel'dCl ne de Una'da sus
turllbilirler" diyordu. Sesinde 
yoA;un bir kararhltk vardl. Bu 
hepimizi ~ok elkiledi. 

• Bölgede yapyon halka 
yönellk ne albl programlar 
yoplyorsunuz? 

o Het iCyden önee lekelei 
burjuva medY85mtn etkisi sa
deee Una'da da olsa ~ünkU 
yaymlmlz Una i1e slfllrb- kl
nlmasl ve yerel kamuoyunun 
bilgilendirilmesine yönelik 
programlanmlz meveuttur. Bu 
konuda basm taramamlz ve 
gUnde U" bülten yaymlanan 
haber programlanmlz meveUl
lur. Aynea haftada bir yaymla
nan Ekinokx programlyla dl§ 
dUnyadaki geli§meler dinleyi
eiye sunulur. Haftada bir ya
ymlanan kUl~Ur sanat program
lanmlz da f!l1kh bir bakl~ ayl
slyla sunul4f. Aynea dinle)'ici 
telefonlannlJl yaymlanmaslyla 
§ehir halkm~ kendini ifade et
mesi hangi konda olursa olsun, 
dO~Uncelerini akiannBSI imka
m veriliyor. Yine mUzikal ola
rak da halkm i~inden ~Ilam~ 

halkm benimsediA;i rnüzik 
programlanmlz da meveuttur. 

• Hede! kltlenlz klmler
dir? 

a Genel oJarak geni§ bir 
yevreye hilab elmek istiyoruz. 
EA;er iIlede sosyal slmf ya da 
yapl olarak isimlendinnek ge
rekiyorsa: toplumun ezilmi~, 

horlanml~ tabakalanna Ull§
ma, dahasl onlann sesi olmaYI 
hedefliyoruz. ülkenin genelin
de olduA;u gibi Urfa'da da ezH
mi~ler, horlanml~lar tabakasl 
loplumun en kalabahk labaka
sml olu~tunnaktadlr. Yani, bir 
avu~ burjuva hari~ herkes 
mutlaka bu dUzenden bir §Ckil
de yara alml§llr. Su slmfsal 
ezilmi§likten tutahm, ulusal 
ezilmi~IiAe ve haua dinsel 
ezilmi§IiAe kadar uzanlt. Bu da 
toplumun ~ok bUyOk bir kesi
mi demektir. 

• Keodinlzl nosll tarl! 
edlyorsunuz? ulusal blr ku· 
rum musunuz? 

a Kcndimizi smlrh kahplar 
irrine sokmak istemiyoruz. 
HeIleyden önee biz ulusal de
Ail, yerel yaym yaplYoruz. An
eak ulusalhk, ulusal de~erlere 
katkl anlanunda dU§UnülUrse 
kendimizi u1usal kurum olarak 
deA;erlendirebiliriz. 

• Kürt-;e müzlk, Kürt~e 
yaym yaplyor musunuz, ya
plyorsamz Türk"eye oraolar 
oe kadar yaplyorsunuz, yöre 
halkmm Kürt~eye ilgisl na
sll? 

o Künrre, yaymlanmlza sa
deee müzik olarak yanslyabili
yor. Su konuda ~ok katl yasa
lar ve devletin Kün dili ile H
gili )'lllardan heri bilinen poli
tikasl oldugundan KUrt~e mll
zik yaymml da ~ok smlrll ya
pabiliyoruz. <;aldlAlmlz p~a 
yasal da olsa ba§lmlza bir ~ok 
§ey gelebiliyor. Tlpkl radyo
muzun bqma getenler gibi. 
Hemen §unu da belinelim ki 
müzikal yaymlanmlz sadeee 
TUrk~e ve Kürtye olarak yapll
mlyor. Bu iki dil b~ta olmak 
Uzere Ara~a, Cerkezce, Rum
ca, Abhazea, fngilizee, Fran
Slzca, Gürcüee, KUrt~ p~a
lardlf.EA;er saYlsal olarak be
lirtmemiz gerekiyorsa mUzikal 
yaytnlann yakl~1k %10-12'si
ni Künye PllIValar olu§turuyor. 

KUrt~e p8!Va ~almaya son I 
ytI i~inde ba~lad1k. Bu Una 
iyin büyUk bir olaydl, ~ok ~ey 
göze almaktl. Buna kar§m 
halkta bUyUk bir heyeenn yara
t11dl. Halkm heyeean büyUklU 
~UnkU olay büyUktU. YllIardlt 
yasaklanml§, asimile edilmeye 
~ah§llml~ bir dilde tUrkü ~all
yorsunuz. Bu, halka bUyUk bir 
eesaret verdi. Telefonlanmlz 
kilitlendi. Halktan yo~un des
tek mesajlan geIiyordu. YaYI
mmlzm dinlenme oramnda bU
yUk bir Sl~rama ya§andl. 

Jenosldln, aslmllasyonun kalm Zlrhl aillnda 
karanhkta ya~amaya mahkum edilerek ya~ar
ken, ya~amlmlzm sinlr sistemi olan, ulusal ki$i
IIAlmb:ln kan damarlan niteliAindeki estetlk bel
lek ve estetlk yapl hOcrelerlmlzi, tahrifatm ögO
tOp yok elmesine seyircl klhnmaktaYlz. 

Estetiksel 
Dirili, 

Fevzi BILGE 

Biliniyor ki dil sit:!n 
(jlkarlarlnlZI temsil 
etmiyorsa, artlk 0 dll 
sizln deAildir. 
Biliniyor ki tarihiniz 
sOredni tamamla
ml~sa, tarihiniz adl
na dikilmi§ abideler, 
ancak ölü ulusun 
mezar la~landlr. 
Biliniyor ki butc;lan

nlzda dalgalanan bayrak, tarihin olu~umunu 
saAlayan 0 IIk hOcreyi dokusunda ta§lmlyorsa, 0 
bayrakla ya~ayan ulus, slz deAilsinlzdir. 

Estetik, kanlmlzm herb!r damlasmm bin!erce 
parazitln ya~am boyu, her seferinde yeniden ru
humuzdan saAlp emmelerine son verecek son 
kalemlzdlr. 

1980'ler, ulusumuzun eSletiksel dirili~ ve dl
renl~inin Ylilan oldu. Halä 0 Ylilarm rOzgarlaTi 
slrtlndaYlz. 

Nihayet masal kahramanlaTlmlz ete kemiAe 
bOrOnerek kill(jlannl kU$anlp, halkm ya~am kay
naAI (je~mesini tulan canavan öldOrmO§lerdi. 
Halk yOreklerini testi diye, akan ya~am suyuyla 
doldurmak i(jin, kaynak yolunda mevslmler ya
~dllar. Ve de ya~yacaklar. 

BOyOk bit esletik serOvendi 1980'ler. BOyOk 
serOven devam ediyor. 

Yasuklarda, kilimlerde (jizili nakl~lar bir mu
cizeyle deAi§ir gibi, insan olup dirilmi~lerdi; ta§
la~ml$ ruhlar dirilmi§lerdi. 

Ancak 0 kadar (jok ölOmüz vardl ki, tarih ar
maAand .. Yani tarihimiz paradoksunun act yüzO 
o kadar (jok (jOrOmO~IOk akltml§lt ki, yerler clvlk 
clvlktl. 0 gOnden bu yana resimler (jizildi, hey
keller pintl, dll daA'ara (jlktl, mOzik durmadan 
(jahyor, dinliyoruz. Yeni blr sOte(jtir ya$lyoruz. 
Kan iljindeyiz. Kazma daha derinlere dalmall, 
kOrekler daha (jok topraAI atmall. Tek bir dey
im, tek bir atasözO, tek bir sözcOk, lek bir ~arkl, 
ezgi (jOrOmeye bJrakilmamalt. 

Tek bit cesaret , tek bir mertlik, tek bir 
fedakarllk, sevgl, aCI, umut unutulmamall. 

Asla bir daha ba~kalan bizim adlmlza 
konu$amamaltdlrlar. Biz asla bir daha ba~
kalaTlnln diline dayanmamatlYlz. 

Tek bit res1m, lek bir dO~Once, lek bir hayat, 
kurgu, rengimiz dJ~lnda ljizilmemelidir. 

'Sen mi uzaksm 
Diyarbal\lr Ill1 uzak' 
mu,tular geleceAc. Tarifsiz blr se
vin~ sarur yazan. Oretimln ve eme
Ain zafen ~kulandlnr insant. J~IC, 
Elif N. Ylldlz'm son ~lkan ,ilr kita
bl, kOtUphanenlzden )'UzUnl.lze 00-
kunulmamll Yllchzlardan derilmi, 
bir 1~lk seli döker duygu ve dU~Un
celerinize. Kitabm acb "Iliklerime 
dek C;IAhk". A§lun ve ölUmUn kalp 
91rpmtuanna iyi ae1ecek ve ~tlhllfl 
ttmaklan iliklcriniz.c i,leyecek. ~air 
bu kitabmda, karanhtm duvarlanru 
"Ilk topuyla ytkttAi bir sahneyi dU
§UrUyor okurun imgelemine. 

da, inalla sUrdUrdUAU bu kendinl ,1-
irle 'ihbar etme' duygusunun glzle
necek yanmm kalmadltmt ve her 
dizeslnde bon buradayun gUcumu 
sesinizden ahyonun ffiCSajlfll ven
yor. Elinizdek.i dem benim güllen
min teridir. diyor. Elif fiirlerinde lU 
mesajl veriyor okuruna: Ben bunt
daYlm, smn aälayanmlZlm. ~air, bu 
sözlerindc dirtliyor ve aslll vazgC9-
miyor. t§te deliyi deUce sevcn bu 
kma.lJ kwn insaru bu denli seVffiesi 
ne IfOk yaktlm.J§ kendisine. 

Jbayta bir bahara vuruluyorum 
bundan IuJII ne! .. J Elifi'in diretme
si yaruna yanda§ loplama hevesi 
de~i1. Sub~lmm tutm~ koltuk 
degnekJi ~airlere kllIll, dikb8§h 
kall~1 sevindiriyor insaru. 

Fuarda halkm i1gisini ~eken etkin
liklerden birisi ArnneslY Inlernati
onal 'In tsvey §ubesiydi. Amnesty 
haftasmm Türkiye'deki kaYlplar, i~

kenee ve özellikle de ~ocukJara k8Jl1 
uygulanan i,kenee, TOrkiye'deki it
kence, kaYlplar ve insan haklm ihlal
lerini tamtan b~Urlerin daA;llllmasl 
halkm bUyUk i1gisini ~ekmekteydi. 
Amnesty Inlemasyonal larafmdan 
hamlanan, Türkiye'yl kmama ve 
protesto mektuplm, blr /Wok insan 111-
rafmdan imzalanmaktaydl. 

Raglp Zarakolu ve e,i Ay~ Nur Za
rakolu'na aYlTan bu deäerli kurulu,
lann SUzel insanlan halkl duyarh 01-
maya ve dayamfmaya davet eniJer. 
Türkiye'deki devlet terörUnden, in
san hftklan Ihlallerinden ve görUf öz
gUrlüAUnUn yasak olulundan 5ÖZ e
den bu kurulu,lar; TUrklye'de basm 
özaUrluAu yoklur, gazcteler kapalil
makta, gazctccUer katledilmekte, ya
wlar aAlt eezalara ~arptJnlmaktadlr 
dediler. Sosyolog tsmait Be~ik~i 'nin 
kitaplanndan sürekli dolaYl ~e~itli 
hapis eezalanna rrarpunldlluu, Ra
HiP Zarakolu ve e$i AyiC Nur Zarako
lu'nun da yine kitap yaymlan yUzUn
den ü~ yihn Uzerinde hapis cezalanna 
~arpl1nldlklanru anlattdar. Anti-terör 
yasasmm ve daha bir /Wok kanun mad
desinin, insan haklmni ihlal elliAini, 
Helsinki insan Hakim Hildirgesine 
aykm olduäunu ve demokratikJe~

menin önUndeki en bUyOk engelleri 
olU$lurduklanm halka anlatlliar. Da
ha sonra da izleyicilerin sorunlanm 
yanltlaYlp onlara geni~ bilg! sundu,." 

Kendlnl ~ilrle Ihbar eden $alr EIi! N, Ylldlz'dan yenl blr kltap 

Elif ismine ilk olarak. 1992 ytlm
da rastladun. Sivas haber dergisin
de bir öykUsUnU okumU§tum. Daha 
sonra ~itli dergilerde (Oerr;ek Sa
nat, Evrensel KWtür, Belfm-Bahar, 
Kybcle vs.) §iirlerini okumaya bat
lad1m. B~anh bir grafik ~iziyorou. 
~airin liirleri, kendine 1~leyen bir 
yammn dennarnm da i~inde bulun
duruyor. Her OOkunu~ta ak kaAltla
nn Uzerine dizelerin saAnal1 bath
yor. Du ,ilrleri okurken vlIZg~il
mez lutkularla sevdlklerinize bir 
kez daha sanlacagmlza inamyo
Nm, 

~air, (ilk kitabl) "Yaman Bir 
TürldJdUr Ka~ak1täumz" da ~yle 
bir dize kullamr: "Bir rrmann ayak
la ötmesidir/Bir ~lIiri sevmek". 
Ama insan he'1Cye ra~men, bir 
~mar gibi ayakta ölmeyi gOze alip 
bir $Sm ve onun ~ocukIan ,i1rlerinl 
sevmelidir diye dU~Unüyorum. Yine fuarda izlenlmcllerin en ~ok 

i1gisini ~ekenlerden birisi de SmlnlZ 
Muhabirler ve bv~ PEN oldu. Prog
ramlannlJl hemen hepsini billm ada
ml, 505yolog tsmall Be,lk~l, yazar 

PIAPIAIM • 
~air Evdl\c,l~t bllzade lekrar qomaya Hadi jene eyistn 

ginl' Bele$ t1l11k yiyisen 
X,mbl\zade 

I, 

OXlrlanmlZm yum C;ullnnldan guli!ICn 

ikinci sefer iSlegi uzenne Evdllcllet Sen ne tnan gözisen 
Xlmbllzade'mn "Ax 

qomaya girdi Ola Kezeb" iSlß1li ~ür Aw!la bu aw!le 
kilabrndan behzi ,iirleri Xu-nig Ylpl,mil ~Ie 

SQndan bi sure önee aljaxida yaYIJlIiYlx: Yaw ml ohr ml ~le 
yaymladtxi ,Hr kltabi Dinen imanen .öle 
"Ax Ola Kezeb"m pi- 811010 iki 1010 
yasaya ~Ixux.i gibi tu- Lolonm adl Xello Qun, qunll buml, 
kenmesi qa'lismda ,oq Xello dlyi hane 10 Qun,m bQmluml, 

ge~trlp qomaya giren Nerdc blZlm elelo Ben ne !dlm quru,1 

,Diyarbekuli me~hQr ,a- Qun'ln y~tlr i~i 

irlerden EvdlJcllet Bax~alarda eluce 

Xlmbllzade. dun ax~am Gel yamma bQ geee BUlnnaym abeler 

qomadan ~Ixti. Qoma- Sen sator 01 hen pirrELll. . Ylntlmll5m derp!ler 
Ourax, f8l'8b i/Wax Gönnmesm lololar 

da bQhndlxi sure iyen- Otanmll5lJ1xalolar 
smde kitabmm 49. b85- Xeher v!nn kerolze 
qlya Q18§tJJd Q 50. bas- Bi ker yollasm blze BIZlm. QlelXrri Sarni 
qimn da malbaaya ve- Blzlm x.UVlkli t8ze Flux eder adami 
nldlxi kendlsme söle- MC51 oldi geze geze lki xoroz bi ,ami 
nmee, Evdllcilet Xlm- C;aldilar erebami 

, -

Fuarm llrdmdan tsv~~e yaymla
nan kitaplar arasmda yapilan deAer
lendinnelere göre, bu YII en ~ok sau
lan ve i1gi gören kilaplann ba~mda 
maeera kitaplan gelmekteydi. 

(GÖTEBORG) 

Ö"Url< UORA~ 

"Yalmzhk /Je l'(Jklt 
doklmmaka 
[zinsi: dokul/dum 
tJlkenelSlmrlarm yok 

• I, 

Kcndi rcnginde yanth g(Jzlel'i rQ
cllklarlll 
ilrpcmi I'e dil§/tJ 
wzaAa Ilflirllm" 

Kitaplar ~uklar gibi girer ya
zm dUnyasma. Dogumu, umudu 

SessizliAln, durulutun ve ~
rumlann ktnmda kurudugu dUnya-

lUkltrime dek flAllk 
Ellf N. Ylld,Z 

J Yaytnlarl 

".. MUSTAFA GAZi Ipekyolu'ndan akan kent ~iiri 

• 

S.ARAS 

YlZlyla beraber wih )'8l.ICUI,tJ
run da bqadll1lÖ)'enir. Kenl

lerin iHn dc YllZ1~, lariltten bu 
yana. Thrihe damgllSll\l voran fe
hirleri slk slk duyaru. kiml1JlI1'Ill\ 
bir tUrlrllde kiml zaman da ~iirlerde 
klIIlllTllza 1fIkar. Bugün kenllerimi
zln kimllerl metropollere dtlnllpc, 
ya da ~tlls8 da özgün nlteHkle
n kaybolmuyor. ~airler de kentleri 
dizelerde saltlayarak yannlara 
ul~unyor. Gazeteci-yazar MOs
IUm Y\lcel'de "ipekyolu" adli ~iir 
kilabmda Urfa'YI tlIUmsUzle,lir
mli· 

Her ~iirin bir Fi, her p,inn bir 
mekaru vardtr ,iirlerinde. Musltlm 
YI.IceI. Ydmaz GUllCy'e adadJb 
"ipekyolu" adli ,iir kitabtnda.,~
~le tarihi bir )'01 oian tpelcyolu 
deAiJ, bugUn '1'lIOOye mecropoIleri-

oe &!fllan lpekyolu'nu 
anlatmli. BugUnUn 
Ipe1cyolu'dan ~. )'1-
kun. sUrgUn ve soykl
nnun i.zleri VBT. ''bu ti
m okuyan ne zaman öl
dUlUmü anlar" diyen 
YUcel, ~ Urfa'ya 
seslenir. "Balt i~te Ur
fa/Elektirik ICUerinde bir
$Cyler kU~Ulllyor~nsanm 
ISIUmUne uzamyor bUtUn 
yollw'lGISA\ln yllzllnden 
Mtyor gUndilz/I'ailBT lU'II

sm ~uk ~lanlBir han
t;er daha ne kadar derin ola
billr/YUrekten ge~tiyse 
eplSir yol daha ne kadar ISIUm 
getirirIBir irwLn kendinden ~ 
nereye gömUlür". Yllcel ~iirlerin
de, yt5rese1 motifIere ve deyimlere 
~)'Cf ~ Qkuyuc:u kilap
!aki pirleri okurken bir lcuyumcu 
gibi tiliz ~ ~ yap-

mak ummda kali
'/«, 
$air, "Hamn" 
isimIi ,ürinde 
okuyucuyu ta
riluel bir yol
culujl ~lkan
)'0', 

Harran sUrck
Ii gUndemde 
olan bir fe
hir. Burju
vazl Har
r an' I 

GAP' la 
Ozde~leflirirlc.en Yllcel, 

Harran irrin "1G ,imdi Harran/yaA
murun bir gOkkuIIIAI ilitrirdill 
dllnyarnn yakasmd.an,ohmerlcri Si

caklWl kavrulm~ bir hatabedir" 
diyor. Harran'm anJanuru yörede 
yapyan KUrtIer irrin fÖ)'1e öz.etIe
mIJ F- "Arabm dtlAUnIl/I'llrk1ln 
ba)'nlltlllEkkrir te11criyle boJu-

lansu". Doädu~-y~JI Um')'! 
,iirlerindc dile getiren YIlceI, diJer 
~iirlerinde &aV~U1 yooahJuu, w
liamlan ve de dlrcnij:i dile gelir
mit· 

Ülkemizin oldu~ kadar. kent
lerlmlzin de iiiri yazllmahchr. M. 
Yllcel'ln bunu yapmcn tiirlerlni 
K~ yazmamlf oImasl eksiklik 
olarflk kabul cdilebllir. Fakat 
s10gandan uzak, tarihi, emeJj. mU
eadeleyi ba!nnda Iaflyan tlirlerin
de kcntleri ölUmsUzlqtinnit. lite 
Yllcel'in liirlerinde "Urfa" ve 
''Harran'' bir kez daha ölUnuUzlq
mit. Kent ve tarihi ~inde bann
duan ,ürler yqama ayna IUnu~ 
i~ kentlerin Iürleri yazllmah ki 
kenller yann1ara ulqabilsin .. Heie 
hc\e yolcedilmeye ~tuan Kun 
kentIeri ... 

IfNkyoluJMiblilm Yiictl 
Eg~ KitapllAI , 

www.a
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Ini maz 0 ani 
•• •• • 
arme onem I 

Hasan ASGAR smdan sonra b~layan ve daha r;ok 
Ortadogu'ya iIi~kin olarak nihai so
nur;lanna ula~ma sancLlan r;ekmekte 
olan harita degi§irninin gitgide kar;l
mlmaz haie gelmesi zamanlrnlzm en 
dramatik geli~mesidir. Gelinen ~a
mada, özellikle KUrt ulusu ve Kürdis
tan halkt 8'rlsmdan bil.zat kendi tarih
sei trajedilerinin, ya son bulmasl veya 
daha da derinle~mesi söuonusu oldu
gundan, larihin bu kesitini izlernek bir 
brujka anlarn ta§mlakladlr. <;ünkU. ar
uk heI$ye kallm billOn Künleri n 
bilmesi gerekiyor, bu harita degi~imi
nin nispeten istikrarh ve kallci olabil
mesi ir;in yalmzca ve özellikle Kürtle
rin ve ulusal kunulu~ sava§lanmn son 
sözü beklernektedir. 

geryekle§tinne veya yok olma ekse
ninde cereyan elti~i Onadogu'daki 
son geli~meler ve ttim dünyanm bir 
kez duha bölgeye kilillenme~i ~sasen 
bu bakJmdan önemlidir. 

akamete ugradlgl görülmemi~t1r. koydugu süreylerden yalmzca ikisiy
di. 0 zaman, özellikle siyasal olu
§umlan balammdan sUrecin yeterinee 
anl~llamamasl ve buna uygun davra
mlamamasl nedeniyle Künlerin hangi 
larihi flrsatlan kaglrdlklan biliniyor. 
He~ey olup bilnkten, uluslar kurulup 
devletler Ylklldlktan sonra Künler u
lus olarak ne durumdaydliar? 
(:ok kügük hesaplar ugruna yilip gil
mi~ umutlarl belki de bir kez daha 
yakalanamlyeak izleri aJtmaki tarih
sei hüzün ve bunun olu§lurdu~u 0 

lanetli melankoliyle bruj ba~a kalrrken 
günümilzii de belirlemediler mi? 
Kaybolup gitmi~ KUn ku§aklanmn 
yetersiz ve paryah bilingleri, tarihsel 
slUuiLllklan ve inisiYalif yoksun
luguyla belirlenen kahntEian 
günümüze de sinmi§tir. bugün, ahn 
onalama bir KUrdü bulursunuz ve 
kimsenin ku~kusu olmamahdlr ki. bu 
temeldeki hesapla§masml g~ekle~
tinnedik'rC de böyle kalacakm. 

G 
üney Kürdistan'daki son y~a
nanlann da gösterdi~i gibi, ör
negin bir Mesud Barzani gibi 

Kiln siyasi olu~umlanrun Iiderleri ha
la kendi cellatlanyla uzla~maktan r;e
kinmemektedirler. Aslmda bu tutum, 
Kilrtlerin tarihsel bir zaafl olarak, 
kendi ezeli dil~manlanm "dost" say
ma. onlara gilvenme, zaman zaman 
brujkalanmn askeri olma ve r;ogu du
rum da hüsrana ugrama bahtslzhgmm 
yeni bir ömegidir. 

DolaYlslyla, Künlerin bu harila 
degi~imi sürecin bilince r;lkarmalan 
ve bunu bütünsel bir KürdiSlan tutku 
ve sevdasL ile birle'itinnelerindeki 
gür;leri hir; ku~kusuz belirleyici ola
cakur. <;ünkü, bir kez degi~meye ba~
ladl ffil, her harita degi~ir. Bo I1akJm
dan zorlaYlcl, kesin ve bükillfiiez bir 
iradeyle onada olan biitün gilg1eri ve 
ama<;lanm, ya tümden geryeKI~mi§ 
veya akamete ugran1L~ 01arß:: yerli , 

Bu baklmdan asll unutulmamaSL 
gereken olan ~udur; rarihin diyalekli
~ini, geli§me seyrini ya anlar ve ona 
göre davramrsullz ya df\ he~y olup 
bitlikten sonra tarihsel hüznünüzle 
b~ ba§a kahrsmlz. Künlerin i<; olum
suz yapllanmn a§llmasl bunda belir
leyici bir rol oynadlgmdan ulusun bir 
baklma inah olmaz ve aslmda KUrtle
rin hala neden bu durumda oldugunun 
da izahl saYllabilecek psikolojik yapl
smLUI a§llmasl, burada r;ok buyük 
önem ta§Lmakladrr. <;1inkü bu olum
suz psikolojik yapl hem saydl~lmlz 
igi özelliklerin nedenidir ve hem de 

Celinen a~amada, özellikle Kürt ulusu ve Kürdistan halkl 
a~lslndan bizzat kendi tarihsel trajedilerinin, ya son bulmasl 
veya daha da derinle~mesi sözkonusu oldugundan, tarihin 
bu kesitini izlemek bir ba~ka anlam ta~lmaktadlr, 

Bu nedenle. doguraca~1 siyasal so
nur;lar tl'rlsmdan özel olarak irdelen
meyi gerektirse deo ~imdi, belk.i de ye
ni bir tarihsel perspektifin de yitip git
mesi tehlikesine i~aret etmek gereki
yor. Ashnda, ne olursa olsun, bütün ir; 
ve dl~ olumsuz faktörlere ragmen, 
Kürtler ulus olarak kendilerini ger
'rCkle~tinne sürecine ginni~ bulunu
yorlar ve hir;bir olumsuzluk bu süreci 
akamete ugratamaz. Yeter k.i, Künler 
ve özellikJe styasal yapllan , özgürlük 
ve ba~lmslzilk yüklü tarihi bakl~lanßl 
yitinnesinler. 

Bu baJa~ a\lsl bugün, gitgide hlz
lanan bir ivrneyle yrujanmakta olanla
rIß, merkezinde KOrdistan'lß oldugu 
Onadogu kar;lßllmaz bir gef'reklik 
olarak, harita degi§iminin ya~anacagl
nl ve Künler ir;in ya§amsal olamn da 
bu ka~aßllmaz durumun görtilmesi 01-
dUgUllU zorunlu kIhyor. 

Geryekten de, SSCB'nin da!llma-

Bu alemin en r;ok hüsrana ugratJ!
ml~ ve derinden yaralanml§ ulusu ola
rak Künler son sözlerini naSl1 söyle
yecekler1 Kürtlerin uluslll§rna süreci 
igerisinde onaya r;lkan ve daha da r;1-
kabilecek bUtUn olumsuzluklann öte
sinde asll önemli ve meraka deger 
olan budur. Dilnyanml belli brujh gUg 
odaklannm ve türn dünya halklannm 
da müthi~ bir merak ir;inde oldugu bi
liniyor, ama asll önernli olan Künle
rin ne kadar rnerak ir;inde oldugudur. 

lnsanhk tarihinin, duha gok ulusla
nn evrimine ili§kin olarak ilk anda 
rasrlanllyml~ gibi görtlnen bÜIOn 
olaylan öyle birdUzen veyadüzensiz
lik iginde sunmasmm nasll kagmll
maz olana yol a<;t1~UlI iz.lernek bu ba
klmdan ö!relicidir. Anlk türn olayla
nn Künlerin ulus olarak kendilerini 

yerine belirler. Bu, aym zamanda ta
rihsel bir belirlemedir ve tarihin bili
nen bülün dramatik dönem~leri her 
zaman belli smlrlar ve gilr;le:rle ili~k.i
Ii olarak ge~eklC§mi§tir. 

Bu nedenle, bir büyük insanla§ma 
maeerasl ir;inde olan Kürtlerin, yerel 
ve kügiik r;lkarlar pe§inde ko§ma an
laYI§LIlI ~arak, tarihin aym zamanda 
ne bUyUk bir zorlaYLcl oldugu bilinci
ne ula§malan gerekir. Asla unululma
masl gerekiyor lci, kendi yasalhgml 
bilince glkararak tarihin geli§im ril
mine uygun iSlemesini ve davranma
Siru bilen hir;bir ulusun yanlldlgl ve 

bizzal tarihsel olarak kar;mlan flrsat
lann da bir sonucudur. Bu anlamda 
hüzün hele bir de tarihsel boyullar
daysa, bu, ashnda tUrn ulusun ya§aml
nl zehirleyen koyu ve insanhktan gl
kanci bir melankolinin la kendisi ve 
bu da, nerede olursa olsun kendini yi
linni~ KürdUn aynlmaz ve kendisin
den ka<;amlyacagl özelli~i demektir. 

Tarihin önemli dönemer;lerinden 
olnn ve ge~ekten uluslan ya~amll1a 

heyecan katan I. ve 2. dÜßya sava~la
nndaki harita degi~imleri, tarihin 
müthi~ hlzlandJgl ve uluslann önilne 
mutlaka r;özmeleri gereken görevier 

\Te i~te bülÜn göstergelerin ken
disine <;Ikllgl r;ok önemli ve gilgide 
somullrujmakla olan bir larihsel f,rsat 
daha! Bundan böyle. hir; ku~kusuz 
Kürdistan'lU lümünü etkilemekte 
olan Güney Kürdistan'daki son geli~
meier duhil, bülÜn geli§melerin mer
kezine bu zengin ve umut dolu 
olasillgl oturtur ve bunun gergek 
kllmmasl igin tarihsel iradeyi koyun 
ve tarihi hesaplrujmaYI bitirin, sonu<;
la. yilip ginigi sanllan dUnyanm bu 
güzel ülkeierinden binne UJrujIf'SI1lIZ. 

Siddlk BOZARSLAN 

S özü edilen bu devletlerin 
ortak kültürel özellikleri 

ve bunlann isvi<;re ve Bel<;i
ka'YL r;evreteyen birer kom~u 
devlet olarak bir anlamda ga
rantör misyonunu da zamanm
da omuzladikJanna i1i§kin bu 
tezimi gür;lendinnek ir;in AI
manya 'da Adolf Hitler frujisli
nin iktidardan dü~tekten sonra 
orada ya§anan önemli bit ör
nekten de sözetmeden g~e
meyecegim. Hitler'in kendi 
iktidan döneminde Alman 
toplumunu fa§isl ideoloji dog
rultusunda yönlendinneye bu
yUk gaba sarfenigi ve bu poli
tikamn bir devamJ olarak AI
man egitim sistemini de lama
men Irkr;l-f~ist bir sistem ~k
!ine soktugu bilinmektedir. U
gioytir. Hiller'in dü§mesinden 
sonra AJmanya'mn kom~ulan 
olan Avrupa ülkeieri, kendi 

duymadtlar. Ve deyim uygun 
dil~rse, dOnyanm en barbar 
Irkr;1 uygulamalan olan Kema
lizm k.ar§lsmda adeta kör, sa
glr ve dilsiz kesildiler. <;ünkU 
Kemalist iktidann Irkr;l-fa§ist 
uygulamalan ve barbarllk de
reeesine varan katliamlan; di
rek olarak Avrupahlan ilgilen
dinniyor ve onlar igin bir teh
Iike haline gelmiyordu. 

Bu ömek.1erden sonra soru
nu lekrar Onadogu cografyasl
na kaydmnak gerekiyor. <;ün
kü, astl bizim i<;in hayati öne
mi olan böige burasldlr. "Kürt 
sorununa r;özüm" olarak ileri 
sürtilen "Onadogu Federasyo
nu" söylemine bir göz alahm. 
Bu sloganm altmda yalan siya
si hedefm ''TOrkiye'ye demok
rasi, Kürdistan'a özgUrlük" 
veya ~ka bir söylemle KOrt 
sorununu federasyon §eklinde 
savunanlann Türkiye'ye bi<;
tikleri "federatif bir yapl" mis
yonundan kaynaklanmaktadLr. 

Ortadogu gibi tamamen barbarhk kültürüyle 
~ekjllenmi~ sömürgeci böige devletleriyle nasll 
ve hangi ko~ullarda bir federasyon kurulabilir. 
g.erc;ekle~me ~nslOln olmadlgl ~ok aC;lktlr. 
Ustelik Kürtlerin hi~ bir statüsünün 
olmadlgl bilinmesine ragmen. 

aralannda bir komisyon kura
Jak. Alman egitim sisteminde 
mevcut olan trkr;l-fa§ist ne ka
dar egitim malzemesi (kitap 
vb) varsa hepsini yaklp ylktl· 
lar. Neden? <;ünkü, Hitler, 
yapug, bunca r;ligmWdarla sa
deee Alman toplumunun ba§l
na bela olmadl. Aym zamanda 
0, tüm dtinyanm ve özellikle 
de kom~u Avrupa ülkelerini 
olu~turan toplumlann da brujl
na bela oldu; büytik bir lehlike 
haline geldi. Bunu yalondan 
gören ve bizzat yrujayan Avru
pali topluluk.1ar, bu nedenler
den ötüril Hitler'den sonm bir 
konlisyon kunna ve Alman
ya'Yl rrkr;l-f:l§ist egitim sisle
minden anndmna ihtiyacml 
gördü. Ama a'm Avrupah 
devletler, Hitler'in kendine 
ögretmen olarak kabul ettigi 
M.Kemal Atatürk'Un Türk.i
ye'deki Lrkr;l-f~isl uygulama
lan kar~umda benzer bir reak
siyonu da bir tarafa blrakahm; 
en kOr;ük bir rahatSlzhk bile 

Yukanda genel hatlanyla Tür
kiye ko~uUannda federasyon 
vb. r;özümlerin maddi ko§ulla
nmn olmadi~ml vurgulayarak 
belirtmi~tim. Her §eyden önce 
Türkiye gibi haien inkarcl res
mi devlet ideolojisinde inatla 
direnen dünyanm en ukgl-fa
~isl bir devlelin ve onun yöne
timinde olan egemen SIßlnann 
haien barbarhk kültürUnden 
kendilerini anndmnaml§ 01-
malan ve bu konuda i1eriye 
yönelik r;agd~ anlamda bir 
mesafe almak: duhi istememe
leri; federatif bir yapllanmanm 
önünde en büyük engellerden 
birini olu~tunnaktadlr. Buna 
benzer bir dumm da Kürdis
tan'l aralannda sömürgele§li
ren böigenin diger sömürgeci 
devletleri i<;in sözkonusudur, 
Kisaeasl, Kürdistan', aralann
da payla§lp sömürgele§tiren 
sömUrgeci böige devletlerinin 
tümü, barbarllk kUltürilnU bile 
henUz blfakamaml~lardtr. tsra
iI hari<;, diger Ortadogu Ulke-

"Ortadogu Federasyonu" ya da daha uygun bir 
deyi~le "Ortadogu Konfederasyonu" ~iannJ ortaya 
atmak; ger~ekle~mesi bugünkü ko~ullarda hiC; 
mümkün olmayan ve gelecekte de belki 
yüzydlar sonra ancak gündeme gelebilecek 
olan bir istemdir. 

lerinin durumu da a~agl yukan 
aymdlr. Yani hepsi diklatör
IOklerle yönetiliyor ve hepsi· 
nin loplumlan tamamen mili
tarize edilm.i§lerdir. Durum bu 
kadar ar;lk ve yakici bir bigim
de önümüzde dururken; Kür
distan'l aralannda sömürge
lc§tiren her ülkede veya baZI 
karde~lerimizin ileri sürdUkle~ 
ri gibi Ordadogu genelinde fe
deral bir yaplYI k.imlerle kura
bileceklerini a<;lklamadan ve 
bunu ajitasyon ve propaganda
ya kafimadan gok somut bir bi
r;imde sergilemeleri gerekmez 
mi? KaldJ ki Kürdistan'lß her
hangi bir paryasmda bile Kün 
uJusal sorunu federatif bir bi
gimde r;özümlenememi~lir. 

1958 ve 1970'lerde Güney 
Kürtleri He Irak yönetimleri 
arasmda gündeme gelen 010-

nomi anl3§malannm Türkiye 
tarafmdan bile engellenmeye 
r;ah~lidlglm belirten bir dö
nemJerin Hava Kuvvetleri Ko
mutam Muhsin Balur'un anl
lan; bu konuda bizlere de 
önemli dersler vereceg:i kanl
smdaYlm. Bir paryada dahi ha
yata gegirilemeyen bu fonnU
IUn bir de atlanmak sUI'Cliyle 
dön parr;aYI ve dön devleli 
kapsayaeak bir bi<;imde Heri 
sürOlmesi; deyim uygun dü
§Crse, r;özümsüzlUgü ileri sür
menin b~ka bir üslupla dile 
getirilmesidir. Elbette devrim
ciler ve genel anlamda siyaset 
adamlan da belirli hayaller 
kunnah; yüzYlllar soma ger
r;ekle§Cbilecek hayaller pe~in
de ko§mamahdlr. Yine bu kar
de~lerimiz, bugUnkü Avrupa 
Birligi denilen giri~imlerin bi
le yakl~lk SO Yll önce, yani 
yanm yüzyt! önee temellerinin 
auldlg:ml, ama buna ragmIm 
bu hedefin bile henUz ge*k
le§Cmedig:ini ya bilmiyorlar ya 
da bilmek istemiyorlar. Yine 
bunlar, bugünkü Avrupa Birli
Ai 'ni olu~turan Olkelerin, za
manmda barbarhk kültürUne 
sahip olduklanm ve sUre<; ir;in-

de bunu a~arak kendi toplum
lannda burjuva nonnlanna gö
re demokrasiyi ve demokrasi 
kültürünü yerle~tirdiklerini de 
herhaIde hesaba kalmlyorlar. 
Unutmamak gerekir ki Avrupa 
loplumlan ve bu loplumlann 
olu§turduk.1an ülkelerde de
mokrasi kültürü bir ya~am ha
line gelmi§lir ve kendi siSlem
lenni de lamamen kendi kural
lanna göre yerle~tirebilmi~ler
dir. Peki, bu kadar mesafe al
malanna ve hemen hemen 
kendi araIannda smular bile 
fiili olarak kaJmamasma fag
men 50 ytldlf kendi birligini, 
diger bir deyi~le "Avrupa Fe
derasyonu" veya "Avrupa 
Konfederdl'Yonu"nu kurama
Iß1§Iar. Ortadogu gibi tama
men barbarhk kUltürilyle §C
killenmi§ sömürgeci böige 
devJetlefiyle Ilast! ve hangi ko
§ull~ ijir federasyon kurula
bilir. Bunun, ger<;ekle§me ~an
smm ohnadlg:1 r;ok ar;lktlf. Üs
lelik K~rin ve Kürdistan 'm 
hig bir sta\Üsünün olmadlgl ve 
bunun cla sömürgeci böige 
devletlerb larafmdan zamanla 
onadan kuldlnldlgl bilinmesi
ne ragmeifOrtadogu genelinde 
ve özellikle de U1kemizi arala
nnda sömürgele~tiren illkele
rin hir; birisinde demokrasi 
kil\türilnün geli§medigi ve ayn 
ulusal topluluklann nonnal 
§anlarda y~ama gOvenceleri
nin bile olmadlgl bir onamda 
"Onadogu Federasyonu" ya 
da daha uygun bir deyi§le "Or
tadogu Konfederasyonu" §ian
ßL ortaya atmak; gef'rekle~me
si bugilnkU ko§ullarda hi r; 
mümkUn olmayan ve gelecek
le de belki yUzYlliar sonra an
cak gündeme gelebilecek olan 
bir istemdir. Bu yUzden de ,80-
nümüz k~ullannda bu tilr ir;i 
oo§ sloganlarla hareket etme
meJiyiz. Yukarlda vurguladl
glm gibi Künler ir;in en iyi r;ö
züm yolu. baglmslzhkttr. Za
ten bu sorunun da bu eksende 
gözUmlenebilmesinin ne kadar 

büyük zorluklarla mümkün 
olabilecegini. siyaset bilimiyle 
ilgilenen hemen herkesin tes
lim edecegi bir geryekliklir. 
BaZI karde~lerimize göre bu 
da bir hayaldir. Ama unutma
mak gerek.ir k.i gerr;ekle§mesi 
mümkün olan. ama bu ugurda 
son derece tutarh ve inatgl bir 
politika ve müeadele yÜrOte
re,k ge~ekle§ebilen vazg~ile
mez bir "hayal"dir. 

Ge~ek\i olmayan ve halkJ
mlZI adeta dilenci konumuna 
sokan günü birlik politikalarla 
Kün ve Kürdistan sorunu gö
zümlenemez. Kürt siyasal ör
gOtieri, ulusal sorunlaruu <;ok 
net ve programatik olarak or
laya koyabiJmelidirler. Su 
stratejiye uygun olarak ulusla
rarasl politikalar yürütebildik
leri öl<;ülerde; hakh davalanna 
daha rahat destek bulabilirler. 
Bunun igin de öncelikle §imdi
ye kadar görtildü~ü gibi Kürt 
ulusunun dilenci olmadlgl ger
r;egini artlk kavrayabilmelidir
ler. Bu temel ulusal politika 
ekseninde ulusal birliklerini 
Yll§ama ger;irebilmelidirler. 

Bu sallrlann yazan da biT 
sosyalist olarak sadece Ona
dogu'da degil. lüm dUnyada 
sIßulann kaldlnlmasml veya 
dünya halklanndan olu~acak 

konfederasyonlann olu§turul
maSIßl istemektedir. Ancak 

bile yok ki Kün halkmm yüz
ylilardan beri <;ekligi aCllan, 
Kün halb kadar b~kalan da
ha iyi bilemez. Son iki yUz Yll
hk kanla yazLlmL~ Kiln ulusal 
direnme tarihini de bir tarafa 
blrakahm; son be~ Yllda Gü
ney KUrdislan'da ya§ananlar 
ka~lsmda özellikle Türk, 
Arap ve Fars ilerici-devrimci 
gü<;lerin ve sözUm ona aydm
lann sergiledikleri tUlum 01-
dukfia ögrelicidir. Bunlann IU

tumlanm, daha dogrusu tu
tumsuzluklanm tsrail solu i1e 
ya da ~enlere ka~1 savrujl 
istemeyen ve Yeltsin'i ban~ 
e§igine getiren Rus analan ile 
aydmlarm tutumlanyla muka
yese bile edilemeyecegi ol1a
dadlT. Bu aCI geryeklikler. Kürt 
ulusal gUr;lerine bir duha derin 
dü~ünmeleri.ni, Onadogu'da 
"tkinci bir Israil devleti" ola
cak baglmslz bir KUrdistan'1ß 
yaratllmasl ir;in tüm Kün ulu
saJ dinamiklerinin ciddi ve ka
hel ulusal birlikler yaralma ek
seninde seferber edilmesinden 
ba~ka bir ser;enegin olmadlgl
ßL gösteriyor. Onadogu'da ba
glmslz KUrdistan devleti ku
rulduktan sonra ancak Türk, 
Arap ve Fars halklanyla ger
r;ek bir karde§lik ve e~itlik 
saglanml~ olacakhr. Ancak 
böylesi §lU1lar ge*k.1e§tikten 
sonradlr ki bu halklar arasmda 

Kürdistan', aralarrnda sömürgel~tiren böigen in 
diger sömürgeci devletleri i~in sözkonusudur. 
Kisacasl, Kürdistan', aralarrnda payla~lp 
sömürgele~tiren sömürgeci böige devletlerinin 
tümü, barbarllk kültürünü bile henüz 
blrakamaml~lardlr. 

bunu istemek ayrl ~ydir, bu
nun geryekle~bilme ~nsmm 
olup olmamasl ise tamamen 
ba~ka §eydir. Aynca ben, 
TUrk. Arap, Pars haJklanm ve 
daha geni~ anlamda da tüm 
dünya halklanm seviyorum ve 
bunlann karde§li~ini, e§itligini 
savunuyorum. Ama aym za
manda kendi halklml da daha 
<;ok seviyorum ve bunun ir;in 
hallrunm, kölelik zinctrlerini 
klrarak özgürle~mesini ve tüm 
özgür dünya halklan gibi ba
gmlSlz bir devlete kavu~masl
m da inalgl bir bir;imde savu
nuyorum. Belinrneye gerek 

söz konusu federasyon veya 
konfederasyonlann kurulabil
me ko~ullan gOndeme geiebi
lir. Baglmslz KUrdistan'm ku
rulmasl ve KUn halkJrun öz
gürlügüne kavu§masl sayesin
de ~u anda kendileri de özgUr 
olmayan TUrk, Fars ve Arap 
halklan da ancak bu temelde 
kendilerini köle sahibi gibi ga
gmuzm en korlrung kambu
rundan kunarabileceklerdir. 
Klsacasl sorunu bu §Ckilde so
mut olarak ortaya koymak ge
rekiyor ve bugünden ajitalif 
sloganlarla kendimizi kandir
mamak gerekiyor. 

2·8 Kaslm 1996 

O rtado~uda geli§en uJusaJ ve demok
rasi sava§lmlrnlz belki de Ortadogu 
tarihinde, yeni bir sayfa a~ac<!k ni

telikte olup, bülün var olan dengeleri altüst 
edecek ve yeni yeni slnLrlar ~izilmesinin ge
rekliliginf dayatacaktLr. Biz devrimciler gel i
~im ve deäi~imin diyalektik oldug,una inan
dlglmlz ve en sonunda ger~ek halk iktidarL
nln ancak devrimci dü~üncenin ürünü ola
caglOl bildigimiz ic;in ve bu süreci de tah
min.ettigimizden, dolaYlslyla bu sürece bi-

Sürece 
müdahale 
etmek 

Resul INSEL 

zirn damgamlZln 
ve müdahalemizin 
gerekliligine inan
CLmLZ sonsuzdur. 
Ve ~una d<! inan 1-

yoruz ki bu sava
~lmda dünyadaki 
enternasyonal da-
yaOl~manLn dL§IO
da ba~arLYI ancak 
ve ancak halklml
ZIO özgücü sava$l
mL belirJer ve ger

c;ek halk iktidanOl ancak böylece yakalaya-
biliriz. Hai böyle iken ülkemiz Kürdistan'm 
güney parC;asmda YlliardLr uJusal sava~lm 
adL altmda halk kitlelerimizi a~iretsel baglar
la ayakta tutabilen ve tüm enerjilerini bu 
yolla tüketen siyasi gü~ler ne yazLk ki bu za
mana kadar bir adLm dahi Herleme kaydel
memi$Jerdir. Bu gü~ler, bugün bu pa((;aml
zln devrime olan susamL'iILgLOI kendi rahat· 
Jan ve ailesel t;Lkarian ugruna pe~ke$ ~ektir
mekte ve her gün degi$im gösteren politika
lanyla bir istikrar sergilemekten uzak halkla
nffiLZL birbirine klrdLrmaktadrrlar. Son geli
~en Erbil ve Süleymaniye otaylan He tüm 
dünya kamuoyu önünde bunu scrgilcmek
ten hit; bir utilnma ve SlkLima zahmeti bilc 
göstermemektedirler. Ydlarca bu parc;adaki 
Kürt haH<lna baskL ve ölüm dayatan gü~lerie 
ki bu gü~ler hepimizin bildigi ama dünya 
kamuoyunun bilmezden ve görmemezden 
geldigi 1968 Halep~e KatliamlOLl1 ba$ mi
man Saddam rejimi ile yaptlrmakta ve lutar
sLzllkJafiOl bir da ha rahatc;a sergilemektedir
Jer. Bu eytemler ile hangi ama~larm güdül
dü,W ve hangi kazaOlmlarm eide edilece~i 
bilinmeden, malesef halklanmLz hirbirine 
kLTdmlmaktadLf. Bizim inancLmlz ve söyle
di~imiz daima ~öyJedir "C;LkL~ noktasl dev
rimci hareketler olmayan hi~ bir siyasi hare
ketin kazanLml3n ne olursa olsun ba~an $3n
SL azdLr. Ve nihai ama~ta beraberinde ba
glmslzhgl de~il, ~ok daha katmerli ve baskl
Cl bir baglmldL~1 getirir." Bi1dj~imiz ve göz
lemledigimiz ger~eklerden en önemlisi, 
ABO emperYJlizminin bölgeye kallcl~rJe
~ebilmek ic;in c;ok degi~ik ve sinsi politiKalar 
üretti~i ve hem siyasi hem de dip/omast ala
nlnda yogun ataklar yaptLgl ve nihai amaCI
nm bölgeyi tümüyle hegemonyasl altma 
ahp, hem güney hem de güney parc;amlzda 
geli~en devrimci kazantmlan yok edip ken
di istedigi kukla yönetimleri desteklemek ve 
yenilerini olu~turmak, kazanLlml~ mevzileri 
c;ok daha geriye itmektir. Burada devrimci 
ve sosyalistlere C;ok acilen yerine gelirilmesi 
gereken görevier dü~mektedir. Bu geli$me
leri yakinen takip edip, sürece müdahale ge
rektiginde tüm olanaklan seferber ederek 
c;aba sarietrneli. Ve olasl oJumsuzluklara 
kar~1 sava~lm güc;lerini fiziki olarak alana 
hazlf ~kilde her an göndermeli ve bulun
durmall. Gün mücadele ve sava~Lm 'gOnü
dür. Gün baglmsrz ve özgür bir KUrdistan 
devriminin ba~an ~anslnm c;ok yüksek oldu
gu sürecin günüdür. i§te mevzi, i$te baglO1-
slzl1k, i$le ülkemiz. Haydi dostlar, hep bir
likte alana. 
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Küfür yazlcll1g1 devam ediyor 
Ardan CAN 

" ~ izofren ... Ruh hasrasl ... 1)a
ki ... Degi~ik ki§ilerle einse] 
ili§kiye giren ... llke1... Kim

den h He kaldlgml bilmeyip psiko
lojik bunahmlar gC'1iren... Yüksek 
dozda uyu§fUrucu ulan ... Okuma yaz
maYI ve helayl bile bilmeyen ... (apul
cu ... " Bu slfallar polisin ve polis a'11k
lamalanmß fotokopisi durumundaki 
Türk basmmm tarihlen bugüne Kün 
diren4'1i1erine yakJ§tlrabildigi sifatiar. 
Küftir. yalan, iftira ve '1arpltma kam
panyasmm günümüzdeki hedeflen tse 
intihar eylemleri düzenleyen PKK mi
litanlan oldu. 

~ex Said'den günümüze uzanan 
'YUII! küfür tarihi', Dersim'de Derya 
Alay isimli PKK mililanmca giri§ilen 
ilk intihar eylemi sonrasmda yeniden 
honlailldl. ~ex Said'e "okuma yazma 
bilmeyen"; Said-i Kürdi'ye "deli" di
yen basm, eylernin elkigini kmnak 
i'1in Derya Atay'a da ~irkin iftiralarda 
bulunmaktan geri kalmadi, 14 ya!jmda 
oldugunu söyledikleri Atay'm bölge
de görev!i bir jandarma uzman ~avu
§uyla ili§kide oldugunu yazabildiler, 
Nasll olsa ger~egin pe§inde olmak gi
bi bir mLsyon ~oktan terkedilmi§ti ve 
nasll olsa tek dertleri devletin yanmda 
yalan da dahil her türlü yolla yer ala
bilmekti. Yalanlanm düzmece de olsa 
bir mantlga baglamalan da gerekmi
yordu; mide bulandlrmaya ~ah§mak 
i§ine, mide bulandmcI bi~imde sanl
mak 3§kI yetiyordu bunlara. 

Karnpanya, Oersim'de 30 Agustos 
günü ge~ekle§tirilen ikinei intihar ey
lerni SOnrasl devarn etti. Zeynep Kma
Cl isimli PKK geriliasl tarafmdan ger
~kle§tirilen ve elkisi üyük otan bu in
tihar eylerni somasi Kmaci 'mn "psi
koljik dengesinin bozuk, hamile, 
uyu~turucu baglmhsl oldugu". en kü
~ük bir utanma duyulmadan yazlhp 
~izilebildi. 

Zeynep Kmacl'mn eylernden önce 
yazdlgl uzun bir mcktuptan ise tek bir 
saUf söz etmedi 'yazlh küfLir tari
hi'nin yazlcllan ... 

Derken, Adana 'ki polis merkezine 

yönelik olarak ge~ekl~lirilen inlihar 
eylemi geldi gündeme. Her zamanki 
gibi. ne tür küfürler edilecegi yolunda 
Türk basmma resmi zevat yol göster
di. Ey1emin ger~ekle§tirildigi günün 
ak~aml i~i§leri Bakam Mehmet Agar 
yapugl ilk a~lklamada eylerni ge~ek
I~tiren Leyla Kaplan' 10 daha önce 
PKK'den aynldlgma dairellerinde bir 
mektup oldugunu iddia etti. Basm bo§ 
durur rnu; Leyla Kaplan'm ne tüber
küloz hastasl oldugu kaldl, ne de eyle
rni zorla gel\Ck1e§tirdigi... Leyla Kap
lan'm 25 Ekim günü Adana'da ~atl§
mada öldürülen Enver Boz~ali ile 
'duygusal ili§kiye' girdigi, daha soma 
PKK'den aynlmak istedigi ve bunu 
da -böylesi bir eylem öncesi evine bl
raktlgl!- bir mektupta yazdlgl ileri sü
rüldü. 

Su yalan balonu ~abuk söndü: 
Leyla Kaplan'm ailesi, basmda Leyla 
ile ilgiH ~lkan haberlerin dogru olma
dlgml a~ lkladl ve "bunlar ~irkin iftim
dIr. Böyle bir durum yok. Aynca 'ay
nldim' diyen bir ki§i nasil böyle bir 
eylemi yapar?" dedi ve mektup olaYI
nm da düzmece oldugunu beJirtti. Ai
lesi, "madem böyle bir mektup vardl, 
Enver Boz~ab öldücüldügü tarihle ne
den kirnse gelip Leyla'YI sormadl?" 
sorusunu da, iftiracllann yanulayama
yacagl bir ba!jka soru olarak gündeme 
getirdi. 

AnlamL ve etkisi yalan yazlcllann
ca örtülmeye ~ah§lhm intihar eylemi
nin sonuncusu Sivas'la gers:ckle~liril
di. Haberimiz hazrrlandlgl slrada, bu 
eylemi ger~ekle§liren Güler Ot3§ hak
kmda henüz orijinal bir yalan buluna
bilmi§ degildi. Yalmzca, karakola gä
türülen Güler Oia§'m "erkek polisle
rin centilmenligi"(!) nedeniyle aran
madLgl gibi bir senaryo bulunabildi,. 

i~in artlk komik bile bulunmayan 
tarafl ise, intihar eylemlerinin "zorla 
yaplmldlgJ" iddiasl. Bu iddianm man
ligma göre, eger bu eylernleri yaprna
salardl, sözü edilen militanlar öldürii
lecekti! 

Türk baslßl, tekerrürden 
ibaret 

Ge~mi§e kaba bir bakl§ bile, bu
günkü yalan ve iftira kampanyasmm 
köklerinin larihte bulundugunu anla
maya yetiyor. 

Osmanh'nm son günlerinden TC 
tarihi boyunca, Kürtler Türk basmma 
~ogunluk1a "hasta, haydut, deli, vb." 
olarak g~ti. Dersim ba~kaldlflsmm 

lideri SeYlt Rlza'nm e§i haklunda ya
Zllan ve tekran bile mide bulandrran
lar bir yana btrnlaltrsa; kisa bir özet, 
bugünkü gelenegin kökleri hakkmda 
gü~lü ipu~lan veriyor. 

'Kürt e§ittir deli!' 
~irndilerde adl "Said-i nursi"ye ~I

kanJan Saide KOrdi,Aldülhamil'e bir 
dilek~e yazar. Dilekyesinde "Kürdis
tan'lß köy ve kasabalannda okullann 
a~lldlgl §ü.kranla görülmü§ ise de, 
bundan sadece Türk dilini bilen ~o
cuklar istifade ediyorlar. Türk dilini 
bilmeyen Kürt ~ocuklan bilinI okulla
nnda olgunluga eri~rneyi bilmeklen 
ve bu ol:cullarda ders verecek ögret
menlerin Kürt~eyi bilmemeleri yü
zünden egitimden mahrurn kalacak
lar" der ve yeni a~llan okullarda ana
dilde egilim hakki ister. Bu dilek~e
den hemen sonra Saide KürID yakala
mf. G~rek~e: "Bu, delidir!" Gerek~e
nin a~lhml: <;ünkü, Kürt milli kiyafet
leri giymektedir. Götürüldügü yer: T,
marhane ... 

'Kürt e~iUir ~kil' 
25.5. 1925tarihli Cumhuriyel, ~ell 

Said'j §öyle anlallyordu: " ... ~eyh de
gil §aki; m~il degil mufsit bu cabbar 
herifler ... Ba~lannda koskoca sarIkla
n, ulema kisvesinde, okurna yazma 
bilmeyen bu cahiller, aplesl ve namaz 
bilmedikleri halde, nasll §Cyh ve mür
~it olurlar. Müritleri yüzü koyun sürü
ne sürüne secde ederek geliyorlar. Ki
mi köpek, kimi ~akal gibi ~eyhlerinin 
önünde ternsil ediliyorlar ... " Tarihte 
bundan daha düzeyli(!) tarif az gÖriil
mü§tÜf ... Her ne kadar "okurna-yazma 
bilrnez" ~cx Said'in yazl§malan istik
lai Mahkemesi'nce delil olarak kulla
mlml§sada ... 

'Kürt e~ittir heia bilmezl' 
Yine Cumhureyit gazetesinden; 

Oramar ve A~ ba§kaldmlan esna
smda yazllan 'haber'lerden ahnt!: 
"~uursuz bir bedavat ve koyu bir ipti
dai (ilkellik ve vah§el) din akidesini 
t3§iyan bu vah~i heriflerin gene din 
propagandasiyla kandmldlklan ... " 
(28.71930) 

"Hayvanlarla bir damda yatan, 
heia yapmaYI bile bilmeyip de ev
lerinin üstünü ve kularl gübrelige ~e
viren bu iptidai (ilkel) t;evreye; or
dumuz aym zamanda medeniyet getir
mi§tir ... insanca Y3§amaYI a§i..Ianu§tlt. 
(30. 7. 1930) 

'Kürt e~ittir aman dileyenl' 
1938 Dersim ayaklanmasmm ön

deri Seyit Rlza, dönemin Türk Ol~i§
leri Bakanl'na bir rnektup gönderir. 
Seyit R.t.za mektubunda .. . .. Son 0-

larak, Türk hükümeti kendisiyle 
yapllan bir anla~ma sonucu bu bas
kllardan anndmlml§1 Dersim böl
gesine de ginneye kal~l§ml§ur. Bu 0 -

lay kaJ"§lsmda Kürtler ~ün uzak yol
larmda can vermek yenne kendilerini 
korumak i~in 1930'da Aramt tepesin
de, Zilan ve Beyazlt ovasmda oldugu 
gibi silahlara sanldllar. Ü~ aydan beri 
ülkemde tüyler ürpertici bir sava§ 
sürüyor. Sav3§ olallaklanrun e~itsiz
liginc v~ bombardtman u~ak lannm, 

yangm bombalanmn, bogucu gazlann 
kullantlmasma ragmen; ben ve yurta!j
larun Türk ordusunu bozguna ugrat
uk .. .'· diyor. 

Bu mektuptan Türk baslm söz etti. 
NasJ! ml? Meklubu yaymlamadan 
man§ct aullar; "Seyit Rtza bir meklup 
göndererek aman diledj" diyeL 

Kürt böyle olunca, Kürde dü§man 
olmayan oe olur? Bunun da yanJtJ 
Türk basmmda var.14 Agustos 1995 
tarihinde PKK gerillalarlyla girdigi 
~atl~mada öldügü söylenen albay Rtd
van Özden'in e~i Tomris Özden sa
va!ja kilf§l ~Ikllgl: Kürde dü~man 01-
madlgl i~in sözkonusu tarihi kampan
yadan payml aldl ve basmda ~u 't~
his' konuldu: 0, bir §izofrendir! .. 

Kürt gecekoildularl hedefte 
iZMlR- Göreve ba§ladlgl ilk gün 
söyledigi, "Kürtier izmir'e pasitportla 
girecekler" §eklindeki at;lklamaiarl ve 
Kürt dü~manhglyla tanman Büyük§e
hir Bclediye Ba!jkam Burhan Özfatu
ra, polis ve MHP'lilerden aldlgl des
tekle, özellikle Kürtlerin ya§adJgI ge
cekondulann Ylk.Jrnlfil hlzlandlrdl. Iz
mir 'in Adatepe semtindeki Kürtlerin 
ya!jadlgl gecekondularl Ylkan Özfatu
ra, yüzlerce Kürdü k.J§ ortasmda so
kaga am. Adatepe'deki gecekondu Yl
klmmm ardmdan, ikind lnönü, Ya
manlar ve Güzeltepe gecekondu semt
leri ylklm günlerini beklerken, Bur
han Özfatura, Ylklm projelerine de
varn edecegini söyledi. Polis ve özel 
tim görevlilerinin bu mahalleleri ablu
ka allma almasl dikkal ~ekerken, sü
rekli abluka allmda tutulmak mahalle 
halkmm ya§amlm ~ekilmez haie gel ir
mi§ durumda. Burhan Özfaturan'm 

polis ve MHP destekli YOOffi projesi
ne ~~itli kesimlerden tepkiler geli
yor. Konuyla ilgtli olarak görii§lerine 
ba§vurdugumuz Halkm Oemokrasi 
Partisi (HADEP) il B3§kan vekili Ah
met Serim, Kürtleri ortadan kaldmna 
giri§imlerinin bir dü§ten ibaret oldu
guna dikkat ~ekerken, Demokrasi ve 
Ban§ partisi (DBP) izmir il Ba§kanl 
Naslr Söylernez ise, gecekondu Ylkl
mmm bir bütün olarak bu gün ya§a
nan kirli sava§Iß bir uzantlsl oldugunu 
söyledi. 

halk.Jrnlza kaJ"§1 veriyor. Biz HADEP 
olarak polisin ve Buman Özfatura 'nm 
keyfi lutumlanm k.Jmyor, Bizlere, 
baskl ve sindirme politikalarlyla yük
lemek yerine, devleti ya§anan sorun
lara kar~l ~özüm bulmaya davet cdi
yoruz." dedi. 

Amat; insanlanmlzm sagltkh dü§ün
mesini ve insanca ya§amasIßI ipotek 

altma ahp, Ylldlrmaya ~llh§maktlr. 

Saghkslz ko§ullarda ya!jamaya mah
kum edilen insanlannuza kendi ben
likJerini yitirmek ve kendilerinden 
yabancil~llrmaYI dayalmaktan ba~ka 
bir ~ey degildir. Du uygulama bir 
bütün olarak Ege'de §u an böyledir. 

8asb, gözaltllar, infaz, köy yakip, 
Ylkmalar uzun vade de devlet a~lsm
dan bir ~özüm degildir. Gözüm; .Kürt 
sorununun adil, demokratik ve b3f1§
~ll bir ortamda ~özülmesiyle müm
kündür. Ne zamanki Kürt sorunu adil 
bir §ekilde ~özülür, insanlar dü§ün
celerini özgürce ifade ederlerse, 0 za
man sagllkh konut yaptla!jmasl da 
olur. Bölgedeki zoraki gät; dalgasl da 
durue." dedi. 

HAOEP izmir tJ Ba§kan Vekili 
Ahmet Serim, YaFnan bütün bu 
olumsuzluklann devlet yüriittilgü po
litikanm illaslOm bir sonucu olduguna 
dik.kat ~eketek, "Kürt d(J§manh~yla 
Kürtleri ortadan kaldlfma giri§imleri 
bir dÜ§len ibareuir. Halkimlza aClma
Slzca saldlfan rejim sav3§1 artlk sava!j 
gü~lerinden tiyade bir bütün olarak 

DBP hmir iJ B3§kanl Naslr Söyle
mez ise, gecekondu ylkunmm bir bü
tün olarak bu gün ya§anan kirh sava
§m bir UzantlSI olduguna dikkat ~eke
rek, "Böigeden zorla g~ ettirilip, bu
ralara kadar gelen Kürtler bütün im
kanlanm zorlayarak yaptlklan 15-20 
metrekarelik gecekondulanmn Ylkiml 
ashnda devlet politikasmm bir sonu
cudur. ÖzellikJe izmir'de Kürtlerin 
yogun olarak ya§adlgl semtlerde ge
cekondulann yoornl ve polisler tara
fmdan giri§-~oo~lann kontrolü, ev 
baskmlan, keyfi gözallilan artlk in
sanl~nmlzm bir paryasl olmu§tur. 

.. 
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Ozgür Halk'a baskln Af Orgütü'nün 
karnpanyaslsürüyor 

HABER MERKEZi- Özgür 
Halk Diyarbakrr bürosu, 'te
rörle mücadele' ekiplerinee 
basrldl. Baskmda derginin 
Batman temsilcisi iJe Diyar~ 
bak.lr muhabirinin yanl Slra, 
kimi okuriar da gözaltma 
ahnd!. 

Özgür Halk merkez büro
SUnea yapilan a~lklamada 

derginin Diyarbaktr bürosu
nun 30 Ek.im Gaqamba günü 
saat 15.20 eivannda baslldlgl 
bildirildi. A~lklamada, bas
landa derginin Batman lem
sileisi Cuma Akm, muhabir 
Abdullah Gündüz Be saYISI 

beli rienemeyen kimi oJ...-urla
nn gözaltma almdlgl belirtil
di. 

Gözaltmll almanlann ha
yatmdan endi§e duyuldugu 
ifade edilen ÖZgÜT Halk Ya~ 
ym Kurulu'nun a~:tklamaslfl
da ~öyle denildi: "21 AC 524 
plakah bir minibUs ile 'Rena
ult Toros 12' marka beyaz bir 
taksiye bindirilen arkada§lan
nuzm hayattndan endi~e edi
yoruz. Son dönemlerde Di
yarbaklf'da ya§anan y3TgISIZ 
infazlar, kontrgerillamn in
sanlan ka~1f\p infaz elmesi 
durumu sözkonusudur. Gare-
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sizligini, halklmlza ve onun 
kurumlanna saldrrarak gizle
meye t;ah~an devletin, bu ~a
resizligi arkada§lanmlzlfl 
üzerinde de denemesi büyük 
olaslhkllt. 4kence altma alt
nan arkada§larlmlzm bll§ma 
gelenIerden ve geleeeklerden 
Diyarbaktr polisi ve devlet 
sorumludur. Demokralik ka
muoyunu duyarh olmaya 
t;agmyoruz. Devletlen, ar
kada§larlmlZt derhai serbest 
blTakmaslm istiyoruz. Bire 
yönelik bu gözdagl, ~arar

hllglmtZI artllTacakltr, ba§ka 
bir etkisi olmayacaktlr." 

Gözaltma ahnan 
HADEP'li serbest 

Universitede 
gözaltl 

VAN- Van'da cvine poli~e yapllan baslan sonucu 

gözaltma ahnan HADEP Van Merkez iJ~e Yönetim 

Kurulu Uyesi M~s[afa Aglaml§ serbest blraktldl. 

~abaniye Mahallesi'ndeki evine 24 Ekim a4a

ml polis~e yapllan baslan sonucu gt;rek~e ~österil

meden gözaltma alman HADEP Merkez I1~e YÖ

netim Kurulu üyesi Mustafa Aglaml§ 25 Ekim gü

nü savclltga ~lkarllmadan serbest blTaklldl. Agla
mlftn asliSIZ bir ihbar üierine gözaltma alrndlgl 

ögrenildi. 

VAN- Van Yüzüncü Ytl Üniversitesi sec
vis aractnda yapllan kimlik kontrolünde 
ik.i ögrenci gözaltma almd!. 

Van Yüzüncü YiI Üniversitesi servis 
aractnda üniversite' yaktnlanndaki bir 
polis kontrol noktasmda 25 Ekim günü 
saat 0.9 SLralannda yapllan kimlik kont
rolünde Mevlüt Koyun Be Kernal Yüz
ge~ isimli ögreneiler göza!una ahnd!. 
Gözaltma almma gerekyesi haklonda bil
gi ahnamadl. 

HABER MERKEZi. 
Uluslararasl Af Örgü

tü'nUn (AI) bir p~asl olan Af 
ÖrgütU delegasyonu, Türki
ye'yle ilgili uluslararasl kam
panya ~n:evesinde kaYlplar 
konusunda ki etkinliklerini 
geytigimiz hafla lanlwnladl. 
Ciel;tigimiz cuma günU Rich
mond Oteli'nde biraraya ge
Ien Af Örgütü Delegasyonu 
adma kon~ Örgüttin Nor
v~ delegesi Renda Skeile, 
Türkiye'nin eß hlzll büyüyen 
ithalatmm kaYlplar oldugunu, 
bu konuda tu\[ukJan istatistik, 
lerin kork~ sonll~lan oldu
gußu ve Türkiye'nin bir ka
Ylplar ülkesi oldugunu söyle
di. 

(:ah~malanßl dünyanm 
her yerinde sürdUrdük.lerini 
anlatan Renda Skeile, Türk 
hükümetinin kaYlp ailelerine 
~Iu oldugunu da sözlerine 
ekIedi. Toplanlida aynca Ren
da Skeile, ~Iatttklan kam
panyanm bir ~asl olarak. 
gazetele tarn sayfa ilan ven::
cekJerini duyurdu. Richmond 
OteJ'indeki alman karalar 
dogrultusunda U1usl<!faTaS1 Af 
Örgürü, gazetelere tarn sayfa 
Han vererek, "gözy~lan ka
Ylplan geri getiremez ama siz 
getirebilirsiniz" denilerek 
uluslararasl kamuy.onlldan 
desrek iSleßdi. ilanda,l990 Yl
lmdan bu yana Türkiye'deki 
siyasi cinayetlerin artuätna ve 
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lOO'den fazla lci§inin ve12-13 
Y14mdaki ~ocuklann biJe kay
bolduguna dikkat ~kiIerek " 
bize kauhn. Her kaybolrna 
olaYlllda sesimizi yükselterek 
Türk hükümetini utandrr:alml' 
denildi.lIanda kaYlplann kay
bolma hika:(eJerine de yer >Je
rildi. 58 y'~mdaki Sülcyman 
Seyhan'm tl.1ardin'in Darg~iI 
i1~esindeklJ evinden 30 
Ekim 1995 fluihinde korucu ve 
askerler tarafmdan gözaluna 
a1mdlgml V~ bit yll soma i§
kence izleriyle dolu cesedinin 
~u.lmL~ bir köyde ailesi ta
rafi.ndan bulunduguda ilanda
ki kaYLplann hikayesinde yer 
ahyor. 

nanda, 12 ~mdak.i Däne 
Taluo'uu ekmek ~a1dlgl iddi
aslyla gözaltma a1mdl~m, ka
rnkolda kaldigl 5 gUn boyuncn 
kimseyle görü~türülmedigi, 
pannaklanna >Je yüzüne elekt
rik verildigine de yer verilmi§. 
handa aynca Genelkurmay 
Ba~kan YardLmcIsl Ahmet 
C;Örek~i'nin Temmuz 1995'te 
yapugl "Terörizmi bitiririz, a
ma demokrasi ve insan haklan 
bize engel oluyor" ~k1indeki 
a~lklamasl ele§tirilerek, "Eger 
Orgenaral (:örekyi böyle 
dü~ünüyorsa, Türk hükürtle
tinin imza1adlgl anl14malan 
anJaYlp anlamadlgml sor~ 
mahylZ" deniliyor. ban, AC 
Örgütü'nün destek ~agrlSiyla 
son buluyor. 

• 

IHD'den 
cezaevleri uyarlsl 

(B~tarafl S,l'de) 
protesto ama~h a~ltk grevle
rine ba§landlgl hamlalilan 
a~lklamada, ü~ günlük uyan 
a~11k greviyle beraber PKK 'li 
tutsaklann ba§lamgl süresiz 
a~hk grevi ve DGM'yi boy
kot eylemlerinin Bayrampa§a 
ve Diyarbaklr cezaevlerinde 
ge~ekle§tirilen anla§malarla 
genel olarak sona erdigi; an
cak, Y3§anan sorunlar ncde
niyle Erzurum, Elbistan, 
Amasya, Malatya, Ordu, 
Trabzon, Aydm, Nazilli ve 
Zile cezaevlerinde a~hk 

grevlerinin hala devam ettigi 
bildirildi. 

iHn a~lklamasmda söz
konusu cczaevlerine ili§kin 
§u bilgiler verildi: "Tutuklu
lann mahkemeye gel~ gidi§
lerinde dayak ve i§kenceye 
maruz kalmalan, mektup ve 
haberle§me yasagl, ailelere 
yönelik saldlrl ve gözaltllar, 
iliraf~llll§llmlll polilikalannm 
ve hücre cezaSI §eklindeki 
teerit uygulamalannm varh
gl, bayan ve erkek tutuklular 
arasmdaki görii~melerin en
gellenmesi, hatta baZI ceza
evlerinde kogu§lararasl görü
§ün engellenmcsi gibi hak. 
gasplan nedeniyle a~hk grev
leri devam edcrken tutuklula
nn saghk durumu da kötüye 
gitmektedir." 

I 

Ayhk grevlerinin, tuISak.-
1ann ulundugu bu cezaevleri 
dl§mda Bandmna, Metris gi
bi sag görii§lü tutuklu ve hü
küntlülerin kaldlgl cezaevle
rinde de sürdügü belirtilen 
a~tklamada, buralarda dayak, 
i§kence >Je hücre cezaSI gibi 
uygulamalarm bulundugu 
bildirildi. Yine adJi davalar- , 
dan yargilanan luluklular 
üzerinde de bask.J lIygulandl
gl ve bunlarm Pa§akapisl Ce
zaevi'nde oldugu gibi sübyan 
kogu§undaki ~ocllklan bile 
isyan ettirecek boyutlara 
ul3§tlgl vurgulandl. 

Öte yandan a~hk. grevleri
nin olmadlgl cezaevlerinde 
de durumun kaygl veriei 01-
dugu; insani YlL§am ko§ullan
mn yaraulmamasl nedeniyle 
buralarda da tedirginligin art
tJgl ifade edilen a~tklarnada 
§u bilgilere yer verildi: "Oi
yarbaklf Cezaevi'rxleki kadm 
tutuklulara yönelik fiili saldl
nlar ve itirafyLhk dayatmala
n, Sakarya ve Gebz.e cezaev
lerindeki yeni müdürlerin 
tehdilkar davranl~lan ve 'gü
venlik' adl altmda. gazele ve 
dergilerin i~eri giri~ini )'ßSak
lamalan, soyadl tutmayan tu
tuk.lu yakmlarmdan beige is
tenmesi. göcü§ saatlerinin Sl
nltlandlTllmasl, yiyeceklerin 
kullanllmaz haie getirilerek 

i~eriye verilmesi gibi tutuk
lulann bedel ödeyerek aldlgl 
haklan gasp etmeleri bundan 
sonra daha büyük gerginligin 
ya§anacagIßl göstermekte· 
dir." 

Adalet Bakanl ~vket Ka
zan'm a~llk grevlerinin billi
gi yolundaki ger~egi yansll
mayan a~lklamalannIß ardm
dan, tüm cezaevi müdürlerini 
~aglrarak toplantilar yapllgl 
hahrlatllan at;lklamada, top· ' 
lantl SOnnlSI 'hücre sistemine 
ge~ilecegi. tutuklulann bir-
birleriyle görü~melerinin 

tümüyle engellenecegi, 
haberle§melerinin yasak
lanacagl' gibi projelerin ka
muoyuna sunulduguna dikkal 
~ekildi ve "bunlar son derece 
olumsuz geli§melerdir" 
denildi. Adalet Bakanhgl'mn 
i~i~leri Bakanhgl'na ba§
vurarak, bundan sonra 
cezacvlerinde meydana 
gelebilecek olaylarda özel 
timin rahatllkla i~eriye gir
mesine olanak tamyan 
giri~imlcrde bulunmaSIßIß, 
önümüzdeki günlerde yeni 
kalliamlartn ya§anacagmm 
göstergesi oldugu vurgulanan 
a~lklamada kamuoyu duyarlt 
olmaya ~agnldl ve süren a~
hk grevleri nedeniyle Adalet 
Bakaohgl 'mn aeilen gerekli 
önlemleri aImasi istendi. 

IHD kongresinden notlar 
Eyüp ÖZDÜNDAR 

Ge~en pazar tHo 6. Ola
gan Genel Kongresi'ni. 

yaptl. KatlhmCllarm duyJU 
yüklü sahneleri, ilginin g'e
~en kongreierden daha büyük 
olu§uyla öncmli bir kongre' 
smavlydl. 

Insan haklarl sorununun 
b~kö§eye oturdugu bUgüll
lerde Türk basml bu kongre
ye ilgisiz kalmaYI yegledi. 
Kongre haklonda gazetelerde 
haber dahi yoktu. Anla§llan 
insan haklan onlarl pek ilgi
lendirmiyordu. 

Genel Kongreye gelinir
ken tHD, üzerine dü§eni tarn 

olarak yapml§ mlydl? Kong
relerin genel havasmm etki-
siyle, yan§macilarm iddiah 
anlatlmlanmn tersine önemli 
eksiklikler ve yetersizlikler 
y~anml~tl. iHD'nin atJI kal
dlgl bir ~ok geli~me yard!. 
"Resmi" a~ildamalarm dl§ma 
~lkildlgmda yönetimde yer 
alanlar da bunu kabul ediyor
lard!. 

Kongrede konu§macllar 
esas olaral: illkedeki insan 
haklan üzerinde durdular. 
Son dönemlerdeki artl§a i§a
ret ettiler. Özelle; ülkenin in· 
san hakim kamesi kötüle§ti. 
FaHi me~hul cinayetler, yar
glSIZ infazlar, kaYlplar, ceza
evlerinde ölümler, g~ler, YI
kimlar, i§kenceler bir önceki 
döneme oranla artml·§li. Ya
§anan sava§ §imdi daha ~ok 
can ahyordu. Türk. devlelinin 
izledigi politika daha t;ok 
ölüm, daha fazla Ylkim ve 
gözya~lydl. Devlel kendi 
i~inde ~elelere bölünmü§, 
hukuk lanmmaz haie gelmi§
ti. Ülkelerinde Kümer adeta 
bir klYlm Yll§lyorlard!. 

Bunlar kongreye kattlan-

lann bilmedik.leri ~eyler de
gildi. Hepsi bu slcak geli§
meleri yapml~ ve onlarla 
mücadele ederek kongreye 
gelmi§lerdi. Yeni dönernle 
birlikle bu duruma kaJ"§1 nc 
yapllacagl, hangi kararlar ah
nacagl onak. beklentiydi. 

Kongrede en dikkat ~eken 
yön genel havaydl. Ya§am 
ko§ullarlnm aglIla~maslna 

paralei iHn daha da gü~len
mi§ti. Co§ku anml§, insan 
haklan ihlallerine duyulan 
tepki isyana dönü~mü§tü. 10-
santar doluydu, öfkeliydi, 
aCllJydl. Ama bir 0 kadar da 
umutluydular. 

Kongre divan se~imiyle 

ba§ladl. Divan önünde bir 
pankan aSlhydl. Uzun za
mandlr genel merkezde a~11k 
grevi ve otunna eylemi ya
pan 34 iran'h kadm, erkek ve 
~ocukJann pankartlydl. <;ok 
büyük ilgi gördüler, duygulu 
sahneler ya§andl. 

Kongreye ~ok saYlda ya
banCi delegasyon da kalil
nu§tl. Bir süredir Türkiye'de 
bulunan Arjantinli konuk 
Mirta .Acuna De Baravalla 
bir konu~rna yaptl. Cunta dö
nemi Arjantin'de nlup biten
leri anlattl. Her yer ne kadar 
da birbirine benziyor. Bizde 
ya§ananlan anlatlyordu san
ki. Konu§masl büyük bir ilgi 
gördü. 

Kongre oy birligi ile "Ba
n§ i~in I milyon imza" karn
panyaSIßI, cezaevinde yatan 
yazar 1§1k Yurt~u'yu, Mamak 
askeri cezaevine konulan sa
va§ kaJ"§ltl Osman Murat ÜI
ke'yi ve Cumartesi Annele
ri 'ni desteldemeyi kararla!j
tlrdi. 

Kongrede 3 liste yan§tl. 
Akm Birdal, Ercan Kl!nar ve 
Metin Bayar, ayn listeier 

P .:\ N t~ I, 

olu§turdular. Kongrede Akm 
Birdal'm lislesi a~lk farkla 
kazandl. Birdal yeniden Ge
nel Ba!jkanhga se~ildi. Erean 
.Kanar'm lislesi 71, M1tin 
'Bayafo'lll Jistesi 49 oyda kal
dl. Yeni yönetim §öyle olu§
tu; MYK aS11 üyeleri Eren 
Keskin, Sedat Altml~, Gün
seli Kaya, Karnil Ate§ogulla· 
n, Mahmut ~ahin, LÜlfü Oe
mirkapl, Nazmi GUr, En:an 
Demir, Selahattin Esmer, 
Meral Bekar se~ildiler. Ayn
ca Genel Yönetirn Kurulu 
üyeleri, Onur Kurulu a511 

üyeleri se~imi de yapildl. 
Kongrede Tüzük degi§ik

likleri de yaplldl. Üye aidat
lan 6OQ.OQO'den 2 milyona 
~lkanldl. iHn üyelerinin 
ekonomik durumlan dikkate 
ahndlgmda, bu degi§ikligin 
hi~ de uygun olmadlgl gÖfÜ
Iüyor. Bu ko~ullarda aidatla
nn toplanmasl mümkün gö
fÜnmüyor. Tüzük degi~ikligi
nin ikineisi; Yönetim Kurulu 
üyelerinin iktisadi faaliyette 
bulunabilmesi degi§ikligiydi. 

Ge~mj§ deneyimler, sen
dikalar ve diger demokralik 
kurumlar da bu yöndeki uy
gulamalann yol a~tlgl sorun
lar ortadayken bu degi§ikli
gin tHD'yi ' bu günkü duru
§undan geriye götürecegi a§i
kardir. 

tHO bünyesinde faal ola
rak ~ah§an Ulusal Devrirn 
Gü~ler, Merkez Organlan se
~imlerine kattlmama kafarl 
aldilar. iHn'de yeni politika
lann gündeme gelmemesi bu 
karan almalannda esas elken 
oldu. Ancak se~ilen yöncti
me deslek vereccklerini ve 
iHD'nin faaliyetlerine aktif 
kaullml sürdüreceklerini 
belirttiler. 
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a ar ema 
"Evet Koca Ya§ar, analara nefes aldrrmlyorlar, Ölüm 
soguklugunda bir karanhkhr ~ökmü§ her tarafa, Devletin 
ölüm timleri koca bir cografyada ya§aDun tüm alanlanm 
zaptetmi§! Sokak infazlan, faili metrhul cinayetler, gece 
yansl evlerinden ahmp iki gün sonra yol kenarlannda 
kur§unlanml§ gen~ klZ ve oglanlarm cesetleri,., 
Tüm bunlar cehennemi bir yangmdu analann yüreginde ... 
harlanan bir yangm." 

Mehmet Sann 

H 
ey Koca Ya~ar. sana 
'sitem' etmedcn. zn
man zaman senin 
'heybetine' kaT§1 

~ok hcyccanlandlglml itiraf et
mcliyim. 

Yakl!\!jlk iki sene önceydi. 
Bir gazetede yaYlnlanan ve 
NOIre-Dame Katedrali'nin 
önünde ~ckilen bir resmini gör
mil~tüm. Katedral, bütün deb
dcbcli~!iy!e. Fransa tarihinin ve 
kiiltUrünün bir sembolü gibi 
duruyordu. Sanki Koca Hu
go'nun gözlerini, Kalcdml'in 
gÖ\lde~inde gülümser gibi gö
rüyordum. Vc Koca Ya~ar. sc~ 
nin eüsscnin heybeti Katedml
' in dcbdebeliginden hj~ cksik 
degildi. Gövden adet:l onunla 
ooy ölt;ü~üyordu. Ahmel 
Arif'in "Anadolu" ~iiri, senin 
bedeninde vueut buhnu~tu san
ki. 0 ~iiri defalarca okumu§-
10m. Her defasmda bu§ka bir 
tat alml~tm\. Aneak ilk defa 
Anadoluyu ve §iirini hu kadar 
somul görüyordum. Anado
lu'dan ve Mezopow.mya uy
garllgmm derinliklerinden 
yUk~c1en kükreyi!jin vc kahka
han, Hugo'nun gülümseyi~iyle 
bütünle~ip. Katedral'in yan 
sc~lcrine karl§arnk bir mc1ekler 
senfonisinc dönU~[iyordu. Iljtc, 
resmine böyle baklyor ve vu
cudumun her larafl karn'ICala
myordu heyeeandan. 

i71iyordum. Biran. sanki gözle
rimdc biT ~im~ek ~aktl. Hani, 
Idhyükkcn evde TUrkr;e konu~
tugun i,in annen. sana biT lokat 
atml~11. i~le 0 "okal otaYI'ndan 
SÖZ cUigin an. sanki 0 lokall 0 
an ben yedim ve SafSlldlffi. Yi
ne her lamfml karlllclilandl. 

~unu da itiraf ctmeliyim ki 
bu saurlan Türkr;c yauhglffi 
iyin. Kürt Ann'run tokadlnl p
kaklanmda hisseder gibiyim. 

vine ili§kin Alben Camus'dan 
bir almtt yapmak istiyorum: 
"I!ji geregi, sanat~1 özgürlükten 
yanadlr ve bu da ona yogu kez 
pahahya mal olur. i~i geregi, 
tarihin i~inden ~Ikllmaz karan
hgmda insanlll nefes alamaz 
oldugu yerde görevlidir." 

Evet Koca Pir, analara nefes 
aldlrmlyorlar. ÖWm soguklu
gunda bir karanhktlr ~ökmü~ 
her tarafa. Devletin ölüm tim
leri koea biT eografyada ya~a
mm tüm alanlartlll ZlIptetmi~! 

Sokak infazlan, faili me~hul 
cinayetler, kalaslarla p~ala
nan geneecik beyinler, geee ya
nSI evlerinden alman ve iki 
gün sonra yol kenarlaTmda kur
§unlanml§, yakllml§ bir vazi· 
yelte bulunan onlarca genceeik 
ktz ve oglanlann eesetleri ve 
gözaltJ kaYlplan. Tüm bunlar 
eehennemi bir yangmdlf anala
TIn yüreginde... harlanan bir 
yangm ... Birazclk nefes alma
ya ihtiaylart \lar ... tüm sitemle
ri bundandJTl Bunu da c;ok gör
memek lazlm onlara. 

na ~ok kan§lk geliyor. Bu ko~ 
nuda Ya~ar Kemal'in büyük ro
manel berakhgl gidiyor, yerine 
adeta bir 'politikaet' bulamkh
gl geliyor. Mustafa Kemal'in 
Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk
lere 'annaäan' ettigi bir ger
~ek. Begenilir ama begenil
mez. Bu böyledir. Ancak, Mus
tafa Kemal'in \le Cumhuriyelin 

Kün boyutu ~ok farkhdlr. 
"Mustafa Kemal ya§asaydl. 

Kilrtlere özcrklik verecekti" 
§eklindeki dil~ünce bana c;ok 
'saf' geliyor. Mustafa Ke
mal'in politikaci ve 'fetih'cj 
kimligi geregi le7.at ve entrika
larl yoktur. 'Fatih'ler tüm fnrk
hhklann ezilip yok edilmesini 
öngöriirler. Nitekim. Mustafa 

Kemal'in ve Cumhuriyeti'n de, 
Künler iyin öngördügü ve uy
gulamaya kuydugu tek prog
ram; zindan, mezbaha, kanh 
bir labirem ve Kürderi tüm ya
!jam yerleriden kopanp basil 
birer 'rakam' durumuna d{j~Ur
mekti. Bu programm sonuylan 
bugün bir kez daha onaya ~Ikl
yor:.4 bin köy yakJ!lp Ylklldl. 4 
milyon insan yerinden, yur
dundan kopanhp süriildil. 10 
binlercesi öldilrüldü \le bir 0 
kadan zindanlarda yüriitüll4'or. 
Faili devlet cinayetlerinin sonu 
gelmiyor. 

Koca Ya~ar, 0 lokal sentn 
yu§ummda nas,! bir iz blrakml~ 
biJemiyorum. Ancak ~unu bili
yarum. yazdlgm billiln roman
lannda ve hikayelerinde. Kürt 
tipi, 0 merhum ve ellerinden 
bin kcz öpülesi annenin, -onun 
mczanm merak cttim, onu 
mutlaka ziyaret edcceglffi bir 
gUn- sana altlgl IOkat kadar 
saglam ve iytcndirler! 

Hey Koca Ya§ar! Kürt 
Ana'mn 'toJ;:adl' büttin Kürt 
y~uklannm kulagma küpe 01-
mahydl: dUn de. bugün de, ya
nn da. Ama lrajedi bu ya, t~le! 
. Ana' hep ~ile ~ekli, ~ocuklan 
da yabanella~uenldl), inamr 
mlS1l1 hala bizim 'memlekettc' 
Türk~c konu~anlan kü~ilmser

ler. 
Birde 0 geee bir Kün 

Ana'nm. '·Hani. Ya~ar Kemal 
nerede, ~~uklanmlZl ötdürii~ 

yorlar: niye bir ~eyler yapml
yor'!" sitemine ka~I, sitem cd
er gibiydin; "Ne yal>abilirim?" 
diye. 

Biliyorum Koca Yll§ar, yü
kOn ~ok ag!r. Ama insanlar bü
tün bir ya!jamsal alanla birlikte 
ooguluyorlar. Ve bir nefese ih
tiya~lan var. ... 

Koca Ya§lU, engin ho§görii~ 
ne stgmarak 'sitem yoHu'maya 
dcvam ediyorum. 

Nilekim. "Siyasci Meyada
l1I"n1l kad,ld,gm geeede (26. 
10.1996), yine pUr dikkal seni 

Koca <;mar, haddimi a~arak 
sana görevini hatlrlataeak degi
lim. A.lIcak. sanat~llarm göre-

Bir yandan, "korku cumhu
riyeti"nin üzerine giderken, di~ 
ger yandan korkuya slgmlT gi
bisin. Özellikle Muslafa Ke
ma)'e ili§kin aylklamalann ba-

160 ya§mda dünyaya 
doymadan giden Kürt I 

Rohm ALAKOM 

61'laziran 1934 'te dUn
yanm bUtün muhabir

leri istanbul'dan §u haberi 
ge~iyordu ajanslanna: 
"Dünyanm en y~h ihtiya
n öldü." 

Su haberlere göre. ölcn 
ya§hnm adl Zaro Aga'ydl 
ve 160 YII eq74-1934) 
Y3!jaml~tt. TUrk gazeleleri 
ve ajanslan Zaro Aga'YI 
habcrlerindc bir Türk gibi 
göslenni!j \le dUnya basl
mnm biryoguna da öyle 
g~mi~ti. 

Birkat; YII öncc bell Is
vec; kUlüphanelerinde 
Kün lemUSI Uzerine yah
~Irkcn, önee Zaro Aga'ya 
rastlndun. Buldugum dö
kümanlar isvewe, Türkye 
ve Ingilizce idi. Kün kay
naklannda Zaro Aga'yla 
ilgili hcrhangi bir dökü
maml rastlamadl1ll. 

Z1Iro Aga Künü ve 
Kürdistan'da dogmu§tu. 
Fakal bi~ok Türk gazete, 
sindc bir Türk gibi tamlil~ 
ml§lI. Ömegin, bir Isv~ 
gazetisi olan Aftonbladel. 
O'nu "Türklerin Zaro 
Aga'sl" olarak lamlml§tl. 
Zaro Aga dünyamn en 
Yil~h adaml olarek tanm~ 
dlg! ir;in mcdyanm ilgisini 

c 

c;ekiyordu. Bu ilgi O'nun 
ölürnüne yakm gUnlerde 
daha da antyordu. Türki
ye, Zmo Aga'nui bu po
pillarilcsini kullarup dün
yaya ~irin göriinmeye c;a
h~lyordu. Bunun i~in de 
O'nun elinden lutmu~,I1p
I" bir aYI gibi ülke ülke 
dola~t1np oynalJ111~lIr: in
giltere, It:ilya, Amerika 
gibi ... Zaro Agn'mn Yll§a
ml üzerinc kaleme ahnan 
yaztlar \le haberler olduk
\a ~oklur, Ya~am hikayesi 

ise belki yüzleree defa 
tekrarlanml!jllr. 

Peld kimdir Zaro Aga? 
Kendisi Kün'lür, 1774 

yJimda Bitlis'in Mutki ka
zaslllda dogmu~. Babast
mn adt ~emdin, annesinin 
adl da Mis Hamm'dlr. Za
ro Aga uzon ylilar hamal
hk \le kaplelhk yapml~. 

Son Ylliarmda da Belcdi~ 
ye Meclisinde odaclhk 
yapm!~ ve buradan emekli 
olmu§. 

Bilindigi kadanyla Za-

"Zaro Aga, 12 kez 
evle~,troculda
nrun ve tonmlan-
nm sa}'lsl 100 civa
nndadlI, 29 Hazi
Ian 1934 ytlmda 
istanbul' da, yalbg.. 
~i~li Etfal Hastaha· 
nesinde 160 ya§m
da ölÜI. Eyüp m ... 
~,arhgma gömillür. 
Oldügünde 
lazlanndan biri 
arkasmdan §öyle 
ajltt yalumyor: "Ah 
Agam, benim 
Agam ... sen bu 
dünyaya doyma. 
dan gittin." 

ro Aga, 6 büyük savll§a 
kattlml§. Bir rakamseve
rin yaptlgl ara~tlrmaya 

göre: Zaro Aga, 1884 ny 
y~aml~. Bu da 58305 gü
ne tekabül eder. Bu ra
kamlara göre kalbi de 
1306800 kere vunnu§tur. 

Zaro Aga, 12 kez ev
Icnmi§ ve kendisinin 3 
böbregi oldugu söylenir. 
(ocuklannm \le torunlan~ 
nm saYISI 100 eivannda
dir. 29 Haziran 1934 Ylhn
da ISlanbul'da, yattlgl ~i§
Ii Etfal Haslahanesinde 
160 ya~mda ölUr. Eyüp 
mezarl!gma gömülür. 
Ölümü silrpriz ka~tlan
maml~. <;linkü O'nun ya
~I, insaniarm y~adlgt ya§ 
standanlarmln üSlündey
di. 

Öldügü gün, 65 YIl§Iß
daki bir ktZI §u cUmlelerle 
arkasmdan agltyordu: " 
Ah Agam, bcnim Agam ... 
sen bu dilnyaya doyma~ 
dan gittin. 

*Arman!>,KllSIm.I992. 
( Kürtreden revrip 6:el

leyen: Ne:rimi ADAY) 

i§te bir halkl ölüm, öldünne 
ve süriilmenin birer basil raka
ml durumuna getiren progra
mm uygulamalan böylc sUrilp 
gidiyor. 

Hey Koca Yll§ar. 'Fatih'le
rin programmda kendinden 
ba§kasml ezip, yok etmek var~ 
dl. Mustafa Kemal, bütün bun
lan "Ne Mutlu Türkilm Diyc~ 
nc" ~ianyla geryekle§tinneye 
~ah~tl. Sen. sanatytlann dünya
slm. farldl renk ve farkl! koku
larda olan bin yi~ek sözüyle 
aYlkllyorsun. 

i~te bu iki farkh dünya ne
deniyle, senin Mustafa Ke
mal'i 'yücehen' säzlerini hiy 
anlayamlyorum. Bu olsa olsa 
aym korkuya slgmarak, 0 kor
kunun ilzerine gilme eylemidir 
dlye dü~ünüyorum. 

Yeter sana silem ettigim 
Koca Yll§ar! 

En son, sen in yeni romartl
nm ü~li.Isünü, heyeeanla bek
liyorum! 

KATLEDiLi~iNiN 11. VILI 

Mustafa Tangüner 
yolda§ln anlSlna 

Rahim DAG 

Yll 1996. onlar Eylül 
~oeuklan.Kararan 

günlerin menzilinden 
yüzümüzü agartaeak 
günlerin slcagma <;Ikma 
kurgusuydu scriivenleri. 

Tam on a1tl YII ge~
mi~ aradan: onlar Eylül 
kabusunun ~ocuklan. 

DÜ!jünmeyi onlardan ög
rendik. Tarihi sorgula
maYI, larih olmaYI ya da 
bozulan uykulamnlz, Sl~ 
eak özlemler onlarla gel
di. Belkide onlarla kaytl 
uykularlmlz. iyide oldu. 
Dedim ya tam on altl ytl 

' geyti aradan. Onlan sa-

dece gilnü geldiginde 
andlk. Keskin nutuklar 
attlk günü kurtarstn di
ye. "AmlJ\T1 mUcadele
mizde ya§ayacak, devri
min yigit §Chidi, onurlu 
yold~" sözlerinin diren
genligine slgmarak yol
da~lanmlZa ahip C;tktlgl" 
nHZI sandlk. 

Oys! onlar-bugünkü 
KUrdistan rüyasmm, 
ba§layan bir halk hare
keti önderliginin ilk mi· 

r~!larl olduklarml ne
dense hep gözden kaC;lr~ 
dlk. Putla§tlrtlml§ ka§la
n yatlk söylemlerlc hep 
ugurladlk onlan. Onlarm 
da dü§leri vardl, özlcm
leri. gülü§leri, <l§klan ya 
da ya§anacak a~klaTi 
yard!. Bunlan yazmak~ 
tan korktuk. Devrimci 
söylemlerin k3§larl y3uk 
olmahydl. tc;inde silah 
ve arulan mücadelemiz
de ya§aY3eak sözüyse 
hele hep olmahydl. Bu
nu gec;m i~e sahip ~ Ik~ 

mak degilde geymi§i ge
~i§tirmek oldugunu dü~ 
§ünilyorum. Roj gazetesi 
bu büyük adamlara say~ 

falannda yer aYlrma di+ 
rayetini gösterecek mi 
bilmiyorum?Ama biz 
Roj okurlan olarak Her 
saYlda bir ~ehldimizi an
latan bir yazl dizisi ha
zlrlamaYI dU~Unüyoruz. 

Bir diger deyi~le Tarihi 
kendi eografyasma gön
deTinek istiyoruz. 

j~te Mustafa da bun
lardan biri 1980'1i Ylllar
da bütün Kün c;ocuklan 
gibi 0 da erken bliyil
mil§. Yilz Yll1ardlr sUr-

dilrülen halk imhasmlll 
sokak infazlan ve sin
dirme politikalarmm 
anaforlanndan ~lklP 
gelmi§ Mustafa. Arka~ 
da§lan onun i<;in: 
1979'da tam~tlgl i!j
keneehanelerin kendi 
ge~mi§ tarihini görmü§ 
birazda. 

" Eylül'de geryek
le~lirilen 1980 Sömür~ 
geei fa§isl darbesinden 
bir süre sonra, 1981 
bll§lannda pani kara~ 

nyla yun dl§ma ylka~ 
nlml§ Mutafa. 1981 'de 
Lübnan'a gitmi~. Eylül 
1981 'e kadar Filistin 
kunulu§ Örgütü (FKÖ) 

kamplannda kalml§. Yo~ 
gun bir askeri egitime ta
bi tutulmu~. Askeri 
kampta bulundugu Slra
larda, IsraB'in Lübnan
daki FKÖ kamplanna 
ka~1 düzenledigi ,snldlrt , 
anlannda defalarca kah
ramanhk ömekleri sergi
lemi§. BulUndugu kampl 
savunmada göslerdigi 
tuturnu Filistiali gerilla 
komulanlannea takdirJe 
ka~tlanml§. En aglr 
bonbardlman saldlrtlan-

YA~AMIN GÜNDEMi 

G ~en haftaki 32. Gün programml iz~ 
lerken, ekranda; degi~meyen 'yaz~ 
gl'mlzln bir kez daha dillendigjni 

gördüm. 32 Gün programcllan Güney Kür~ 

~d~is~ta~n.'~d~a.y~a~j~a~na~'~'.B~.rakOji'ye c;evifmi~ti ka~ 
... meralarml. "insan 

Görünen 
Köy 

Ezg; FIRAT 

haklanyla insandir" ii
anntn benimsendigi 
ve müeadelesinin ve~ 
rildigi bir zaman dili+ 
minde, 'yaiamml ida· 
me ettirmek' gibi en 
'kutsal' hakkl olan ba~ 
nnma ve yiyeeek 

-------- edinme imkanlan· 
haklart ellerinden alman insanlanmlzm C;lgh· 
81 dü§üyordu beyaz eama. Aman Allahlm ne 
büyük ael. Kard~ kavgasl aymazllAma dü§~ 
mü~ iki Kürt liderin halkma reva gördügü bir 
trajedi. Yaih bir Kürt kadmm gözlerinde c;a
resizliAin ve yoksullugun hOznünü okunu
yordu. Kadm, 'televiziyoneu'yu ic;eri c;eki
yordu kolundan tutarak. "ÜC; gündür hic;bir~ 
~y yemedik~ diyordu, evinin ic;ini gösterir
ken. "AC;lz. Dilenerek topladlglmlz bu unun 
Ikadmm elinde birkaC; kiloyu gec;meyecek 
kadar az bir un var bunlan söylerkenl dl~ln~ 

. da hic;bir~eyimiz yok. Allah Celal'la Me-
sud'un belasml versin, Nedir bu C;ekligimiz. 
Yeter artlk! Yeter .. !" Kadm ac;hgm ve yoksul
lugun altmda ezilen gururuna yenik bir eday
la agllyordu. Mimiklerinde bunu gördüm, 
annemi gördüm, Ekmek ic;in agladlglndan 
kendini zaYlf hisseC!kn Kürt kadlnlnt gördüm. 
Herhalde Kürt kadmmm aglayaeagl en son 
ieydir ekmek. Onun öles; var. Ötesi ic;in ag~ 
lar .. 

••• 
KonfüC;Yüs der ki, "Ballk vermeyin, ballk 

lulmasml ägretin". Güney'deki Kürt Hderlere 
hep bahk verilmi~ sank i. Kimse bahk tulma~ 
sml ögfetmemi~. Bundandlr ki, ellerine dü~ 
~en flfsatlan degerlendiremiyorlar. OnJar isti~ 
vor ki birileri ellerinden tutup, "yaw arkada~~ 
lar etmeyin eylemeyin bu i~ böyle gitmez, 
geHn §u i§i §öyle yapahm" desin. Tabi bu 'ei 
lulma' olaytnt Amerika yaplyor ama c;tkarlar 
c;attimCa ii kartilYOr. 

• •• 
Bu gün halka reva gärülen aeilar, Barzani 

ve Talabani'nin dümeni baikasmm direklifle
riyle yönlendirmesine baglanml~tJr. Uygula~ 
maya kaikilklan istikrar'slz politikalar ve geri· 
kalml~llk yüzünden, Körfez Sava~t'ndan son~ 
ra ellerine geC;en tarihi ftrsall kaC;lrdllar. Kürt 
liderlerin 'dü~manl'na dayadarak gere;ekle~~ 
tirdigi BrakQji tarihimize dÜiürülmü~ kara bir 
lekedir. ~eyh Said'in katibi Fehmi BilaJ'in 
me~hur bir sözü vardlf. Derki, N Dijmine ba
va nabe doste lawa" (Babanm düimanl ogu~ 
la dost olmaz) 

••• 
Bir Türk gazeteci Güney'de ya~anan ie; sa

va~1 ~u spotla veriyor: "Gec;en ytl Talabani ~u 
tümseAin arkasmdan Barzani'ye saldtrlyordu, 
bu YII da Barzani aynt tümsegin arkasma Sl~ 
~lOtP Talabani'ye saldrnyor" Bu sözler üc;ün
cü §ahlslann varllgml ve Kürt liderlerin ki~i
sel-örgütseJ C;lkariannm ie; sava§a neden ol~ 
dugunun birer kanltldlr. Artlk 'görünen köy 
klavuz iSlememektedir'. 

• •• 
1992'de kurulan Kürdistan Hükümeli'nde 

Kültür Bakanl görevini üstlenen ünlü §air ~er~ 
ko B~kes daha sonra iSlifa ederken, istifa ge
rek<;esini de iÖyle aC;lklayaeaklt: "Burada de
mokrasi yok". Evet Kürt parJementosunda 
demokrasi yoklu. lIi~kiler anti demokratik ve 
aiiret mantJgtna dayantyordu. A~iretc;ilik a~l~ 
lamamlitl. A~llamadlgl ic;in de hükümet ii~ 
levsizleimi~ti. Sonra bilinen i€yler; sava~ ve 
brakuji. Barzani saflannda sava~an bir Türk~ 
men pe§mergesine ni<;in ve ne amae;la sava~~ 
IISI ve savaitn ne zaman sona erecegi sorulu~ 
yordu. C~vabl, "Bilmiyorum" oluyordu. 

Güneyde haien bilinmeyenin denklemi 
c;özümsüzlügünü koruyor. ABD'nin himaye~ 
sinde Ankara'da toplanan Kürt liderler 'kurt~ 
lar sofrasl'nda Kürt Halkt'ntn gelecegiyle ku~ 
m3f oynuyof. Kürt harkl ve ü lkesi bir kez da~ 
ha Ortadogu'nun kaygan zemininde bahis 
konusu. Bu bahisle her defasmda Kürtler 
kaybediyor. Kazananm kim oldugu ise her
kese ayand lf. 

na uAradlgl anlarda bile 
yüzünil buru~turmadan 
nüktelerine devam edi
yor. ~evresine moral vc
riyormu~. Dcfalarca 
ölümden kll paYI kunul
mu~." 

Mustafa 101da~ 25 
Mart 1984'de Danimar
ka'ya gitti. Politik ihica 
talebinde bulundu. 1lti
ea5! kabul edildi. Dani
marka'nm bll§kenti Ko
penhang'da ya§amll\l 
sürdürdü. Buradaki ya
§am! boyuneada aklif 
politik ya§amlnt silrdUr
dü.Danimarka'da kuru
lan KDK eKürdistanlt 
Demokrntlar Demeginin 
kurucu Uyesi oldu: 

Kopenhang'da bir ge
ce kaplslm ~alml§lar 
MUSlafa yolda§lll. Eli· 
rnizdeki bilgiler, geli§Cn 
devrimci harcketin bü· 
yüyen kitlesel devinimi 
birilerini Urküttü. 

Tarihlcrini g~erli ve 
siyasal tarihimizi dogru
layan politikalardan yok 
geli§in bir müeadeleyi 
sabote etmekten bu l ~ 

mu~lar. 

Anlayaca#llllz kork
mu~lar Mutafa yoldU§
tan. Onu PKK yönetimi
nin planh, programh snl
dlriSI sonueu yilirdik. 
Saatin ibresi 17: 15 Tak
vim 4 KaSlm larihse 
1985'i gösteriyordu, 
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