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Ankara'da Güney . 
Kürdistan igin biraraya 
gelen KOP, KYB, ABO, 
Türkiye ve ingiltere'nin 
vardlklan anla§ma 
protokolünü eie gegirdik . 
Belgeyi oldugu gibi 
yaYlmllYoruz. S.S'te 

KESKiN'E TELEFON LA TEHDiT 

Muhaliflere 'tele-i\ikence' . 
istanbul polisi i§kence ve gözalt'lard'an 
sonra. Ylldlrma ve baskl 
politikalanna bir 
yenisini daha ekledi. 
IHO yöneticilerinin 
evlerini arayan polis, 
teletonda i§kence 
sesi dinletiyor. Eren 

. Keskin an I atryor. S.11'de 
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Susurluk'taki 'kaza' sonraSl tartl§malarda devletin sava§a endeksli örgütlenmesi gözden uzak .tutulmaya ~ah§lhyor 

'MÜNFERiT' DEGiL; NUMUNE 

Bahkesir/Susurluk civarmda meydana gelen ve 
devlet i~indeki fraksiyonlarm hesapla~masl ml, 
trafik kazasl ml oldugu tarn olarak anla~lIamayan 
"kamyona ~arpma" olaYI, yalmzca milletvekili
polis-mafya iIi~kisini a~lklamakla kalmadl; esas 
olarak, devletin böyle bir iIi~ki ternelinde 
örgütlendigini ortaya ~.kardl. <;:ivisi ~Ikan devletin 
gizli iskeleti hakkmda gü<;lü ipu<;lan veren bu 
'kaza', "su~ örgütü" olma,özelliginin "münferit" 
olmadlgml; devletin bir bütün olarak böyle bir 
örgütlenmeyi i~erdigini anlahyor. Sorun 'münferit' 
olmadlgl i<;in de, bir "süper savcl"YI degil; devletin 
sorgulanmasml gerekti'riyor. 

SUSURLUK.HAKKARi HATTI 

Bir ~ekilde örtbas edilecek olay, sava~a göre 
örgÜtlenmj~ devletin her türlü pis i~i 
halklardan gizli olarak yürütebildigini ve 
yürütebilecegini de ortaya <;Ikardl. Kendini sava~a 
endekslemi~ bir devletle ka~1 kar~lya oldugumuz 

. iyice anla~llml~ oldu. Sava~mkorucu ayagml 
sembolize eden Bucak'la, her türlü resmi pislikte 
ma~(l. olarak kullamlanlardan biri oldugu ~nla~lIan 
<;:ath'nm ve polis te~kilatmm "devletin güvenligi" 
ile ilgili biriminde sorumluluk üstlenmi~ Kocadag'm 
yol arkada~hklanm ba~ka türlü yorumlamak 
imkanslz. 'Temiz toplum' isteyenlerin sava~a ve 
sava~<;1 yaplya cephe almasl ka<;mllmaz. S.11'de 

DEVLET KAMYONA CARPTI- Susurluk 
yolundaki'kaza' "devlet iGinde gizl i i§ ler yapan 
gügler oldugunu" degil; devletin bir bütün · 
olarak gizli i§ler geviren yaplya dönü§!ügünü 
ortaya Glkardl. 

Güney'eyeni ~aldm Ögrenci susturuldu 
coplar konu§turuldu All Bü~ük askeri 'sevkirat sonrasl·5 KaSlffl 

günü 3 bin civarmda asker Güney 
Kürdistan tppraklannm 4 kilometre ic;erisinde 
yer alan Berazgirt bölgesinde harekat 
düzenlemek istedi. Ancak harekat oncesi 
pusu kuran PKK'lilerin kar~1 eylemi sonucu 
30 askerin öldügü c;ok saYlda askerin de 
yaralandlgl belirtildi. Verel kaynaklar amaci 
Xakork ve Etru~ karnplarma yönelik olan 
harekatm PKK'lilerin gösterdigi direni§ 

. , 

Devletin korucusu 
var; özel mi özel! Y üksek Ögretim Kurumu'nun (VÖK) 15. Ylldönümünü 

. protesto etrnek ic;in gec;tigirniz <;ar§amba günü ba§ta 
Istanbul ve Ankara olrnak üzere bir ~ok ilde protesto 
gösterileri düzenleyen üniversite ögrencilerine polis, vah§ice 

saldlrdl. Binlerce ögrenci feci ~ekilde dövülerek yaralandl ve 
gözaltma ahnd •. Polisin hakh talepier üzerine coplu ve köpekli 
saldlrlsl büyük tepki yarattl. 

Devletin görevi anla§lldl.: Hak isteyeni dövmek! 
(Elif UZ'un Beyazlt izlenimleri S. 11'de) 

Diyarbaklr'dan yüksek katI11m 
Y ÖK'ü 15. kurulu§ yddönürnünde protesto 

etrnek ve dernokratik haklan dile getirrnek 
ic;in ic;in 6 Kaslrn'da Türkiye genelinde yapllan 
ögrenci boykotuna Diyarbaklr'da da katlhrnm 

, yüksek oldugu gözlendi. Ögrencilerin büyük 
~.ogunlugunun eylerne katlldlgl görüldü. Diele 
Universitesi genelinde katlhrnm yüzde 70'lik 
bir orana ul~rnasl, ögrenciler i~in büyük bir 
zafer olarak nitelendirildi. S. 11 'de 

Batakhk · 

K irli sava~m ittifaklan ve ger<;ek ·erk sahibi olanlar 
. kazayla bir kez daha gün yüzüne <;;lktL Kirli sava~ 

yürütülen ülkeier olmazsa olmaz olan bu ittifak
lar bu günün ürünü degil baskici rejimin ba~ l adlgl gün~ 
den itibaren var olan ili?kilerdir, sava~ta <;Ikan olanlann 
ittifakldlr.Bugün bu artlk gizlenez haie gemj~se sorunun 
boyulunun önemini daha bir artlrmaktadlr. Kazayla ay
yuka <;Ikan ili~kiyle devletin en tepesrne ula~an bir agln 
oldugu ve· tümünün i~i~e ge<;tigi temel bile~eninin ise 
sava~1Il yürütülmesi ve bu sava~tan eide ettikleri <;Ikar
lardlr. Eger Türk kamuoyu bu tür ili~kilere kar~lysa ve 
bir daha olmasml istemiyorsa ydlardan beridir yürütü
len onbinlerce insanlll hayatllla mal olan hakslz sava
~1Il durduruimasl i<;in harekete ge<;melidir, yoksa sava~ 
sürdük<;;e erki elinde bulunduran gü<;lerin kirli ili~kile
rini kendi <;Ikarlan i<;in kullanmalan engellenemez. 
$imdi Türkiyede ya~anan gündeme gelen ve sorguanan 
yalmzca ili~kinin kendisidir ama asd sorgulanmasl ge
reken ili~kinin nedenleri ve devletin yapdanmasldlr. 
Bunlar sorgulanmadan yapllacak her <;a"~ma batakllk 
kenannda sivrisinekle hlücadeleden .ba~ka bii' ~ey de
gildir.Aslolan batakllgln kurutulmasldlr, bu da Kürt hal
kllllll kendi kader layin hakkl ile mümkündür bunun dl
~lIldaki bütün <;özüm bi<;imleri günü kurtarmaya yöne
liktir, kailci olamaz. 

TÜrkiye'de i<;te bu geli~.meler olurken dl~arda ise 
Demirel'in Almanya ziyaretinde 'Civata Kurd II Alman
va' tarafmdan düzenlenen protestolarla kar~ilanmasl 
protestolann Almanlar taraflhdan da desteklenmesi ve 
Alman hükümetinin sorunun ban~<;11 bir ?ekilde <;özül
mesi 'konusunda Israrci oimasl (kendi kamuoyunu ra
hatiatmasl i<;in bile olsa) Kürt sorunun uluslararasl bir 
konuma ula~tlgmlll ve artlk destekbuldugu i<;in önem
lidir. Artlk sorun misaki milli sllllrianni a?ml~tlr, Türki
ye gittigi her yerde bu sorunla ka~lla~maktadlr.Dün 
Libya,italya bugün Almanya yann ziyaret ettikleri her y
er. C;:özüm bilinmesine hala <;özümsüzlükte diretil-
mesinin anlaml yoktur. . 

Ba§ta istanbul olmak üzere, polis bir Gok yerde ögrenciyi bogazlamaya, talepleri ni GiOnemeye Gall§tL 

Egitim sava~ kurbarn 

BöIgede yIlIardlr süren sava~ ekonomiyi ve sosyal ya~aml alt-üst 
ederken, egitimi de tamamiyle engelledi. Devlet tarafmdan 
böIgeye gönderilen ögretmenler sava~a endeksienirken, okullann 
yandan fazlasl kapah; a~lk .# 

okullarda ise ögrenciler r-----------~~ 

"~üpheli" olarak nitelenerck Anadilde egitim 
büyük bir bask~ ve denetim •• k I 
aihnda tutuIuyor. Polis ve . 1C;ln uru tay 
askerlerce i~gal ediIen okullar 
adeta sava~ alanma <;evrilmi~ 
gibi. Kürt illerindeki okullarla 
bat! illerindeki oku)larda 
veriIen'egitimin kalitesi 
arasmdaki u<;urum, yIlIardlf 
böIg~de süren sava~Ia daha da 
belifginle~.ti. .. S. 3'de 

Arahk aYI i~inde "Anadilde 
egitirn hakkl, demokratik egitim 
ve özelle~tirmeye son" talepleri 
dogrultusunda "Demokratik 
Egitim KurultaYl" yapllacagl 
a~lklandl. S. 11 'de 

nedeniyle ilerleyemedigini bildirdi. S . 3'le 

'Gönüllü köy koruculugu'ndan sonra 
~imdi de 'özel koruculuk' uyguiamasl 
ba~latddl. Van'da özel koruculuk giderek 
yayglnla§tlrlllyor. MHP'li a~iret reislerinin 
basklslyla, i~5iz kalanlar özel korucu 
qlmaya zorlanlYor. S.3'te 

KAMI$LI YOLUNDA ACI TRAFiK KAZASI . 

Suriye Kürdis,tanl iki . 
degerliev ladlnl yitirdi 
KÖLN· Bir görü§me i~in giltikleri Hesi
s:a (Haseki)'den Kaml§lil'ya dÖllmekte 
olan El-Parti (PDK'h Suri) Genel Sekre
teri Hemid Kemal Ehmed ile P<;SK 
(Partiya Cepa Kurde Suri) Merkez Ko
rnite vc PoHt Büro üyesi ~cxmus Yusuf, 
3 Kaslm günü ge~irdikleri trafik kazaRl 
Ronueu ya§amlanm yitiTdiler. 

Ya§amlanmn hemen hemen tümünü 
Kürt ulusunun Suriye Kürdistanl'ndaki 
par~asmda ulusal demokratik haklanmn 
kazanllrnasl dogJUltusunda mücadele ile 

ge~iren iki Kürt ylirtseverin cenazeleri
nin 4 KaSJ111' da Karm§lil: da topraga ve
rildigi bildirildi. 

Her iki Kürt örgütüne yakm kaynak
lardan aldlgmllz bilgilere göre, olaga
nüstii güvenlik önlemlerine ve engelle
melere ragmen, cenaze törenine onbin
lerce Kürt katlldl. Yönetimleri KürHerin 
elinde bulunan yerel sendikalar ve Kürt 
siyasal ~evrelerin eenaze törenine büyük 
kallhm sagladIklan bildirildi. 

El-Parti Genel Sekreteri Hemid Ke-

mal Ehmed, 1939 yllmda Sere Kani
ye'de dogdu. 1957'de parti üyesi oldu. 
Halep Üpiversitesi'nde Hukuk Fakülte
si' ni bitirdi. Avukat ulan Kemal Ehmed, 
partisinin 1977 Yllmdaki 2. kongresinde 
·MK üyeligine, aym Yll PB üyeligille, 
1978'de de Genel Sekreterlige· se~ildi. 

P<;SK Polit Büro üyesi ~exmus 'Yu
suf. ise 1948'dc Cil Amo'da dogdu. 
1965'de partiye giren Yusuf, 1987 Ylhn
da MK'ya, 1992'de de PB'ye sec;ildi. 

Demirel' i protesto 
BONN· Almanya'nm Berlin 
~ehrini 4 Kasllli'da ziyaret e
den Dernirel yine Kürtlerin 
protesto1anyla kaI'§Ila§ll. 

gösteriye geni§ yer verdi. Basm 
toplantJsmda özetle §unlar VUf

gulandl: "Demirel 30 Ylh a§km 
bir süredir, Türk baskIcl rejirni
ne refakat ediyor. Bunun bilan
~osu askeri darbeden sonra 
30.000 ölü, 3000 yakIlrm§, Yl
kIlllli§ ve bo§alttlml§ köy, 3 
milyon insamn sürgüne gönde
rili§i, 2000 insamn kaybcdili§i, 
Ismail Be§ik~i, Ya§ar Kemal ve 
Sanar Yurdatapan gibi entelek
tüellerin agrr hapis cezalarma 
~atptmlmasldlr. i~te Demirel 
ve baskIcl rejimin realitesi bu
dur." 

. Arazi mafyasl 
Antalya' da i§bC1§mda 

Aym gün Almanya'nm ba§
kenti Bonn'da Clvata Kurd LI 
Alrnanya, Navend, Komk.ar ve 
Birlik 90 Ye§iller bir baSill top' 
lantJsl düzenleyerek ' Demi
Tel'in Almanya ziyatetini kma
dtlar. 

5 Kaslll1' da Bonn' a geyen 
ve Almanya Ba§bakam Helmut 
Kohl'le görü§en Demirel, bura
da da gösteri ve protestoyla 
kar§tla§tl. Ba§bakanlik binasl 
önünde toplanan 400 ki§ilik Cl
vata Kurd LI Almanya taraftan, 
Demirel'i 'kati! Demirel; katil
lerle görü§ü1mez' slogan YC dö
vizleriyle protesto etti .. Göste
ride PYSK pankartlan da tllijm
dl. 

Gösteri esnasmda Clvata 
Kurd LI Almanya ve Navend 

. ba§kanlan birer basm a91k1a
maSI yaptIlar. A~lklama basm . 
tarafmdan ilgiyle izlenirken, 
Almanya'nm gözde televizyon 
kanallan ve yiiksek tiraja sahip 
gazeteleri de basm toplantJsl ve 

A91klamada aynca Alrnan 
hükümetinden silah ihracall ve 
polisiye yardtmlarm kesi!mesi, 
yapllacak yardlmlarm §arta 
baglanmasl, politik tutuklularm 
serbest brrakIlmasl ve Kürt so
JUnunun barl§~11 ~özümü is:in 
Demirel' e baskI yapllrnasl da 
istendi. 

6 Arallk'ta Münih'e gegen 
Demirel, aralarmda PYSK ta
raftarlannm da bulundugu Kürt 
ve Ahllan gJUblarmca protesto 
edildi. Protestolar tüm Alman
ya' da olayslz geyti. 

• 'Arazi. mafyasl' kimlerden olu~uyor ve 
nasl" ~ah~lyor? Bu soru 'büyük' medyada 
öylesine ~arplk ekilde yamtlanmaya 
~ah~lhyor ki, sonunaa (su~lu', 
gecekonducular oluyor! Oysa Antalya'nm 
Kütük~ü Mazldag gecekondu mahallesinde . 
ya~ananlar, olaYI tüm~lplakhglyla ortaya 
yere seriyor. S.4'te 
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Gazetemize posta yoluyla ula~an PYSK'nin MK sonuv bildirisini aynen yaYlnhyoruz 

'Gün derleni§ ve koordinasyon günüdür' 
PYSK Merkez Komitesi, Kürt 
ve Kürdistan sorunu ile "ok 
önemli geli§melerin ya§andtgl 
bir dönemde toplanarak, ülke 
ve partinin kar§1 kar§lya bulun
dugu sorunlarl görü§tü. Dünya 
ve bölgemizde ya§anan sorun
lan degerlendirdi. Partimizin 
uzun ve kIsa vadeli 9ah§mala
nm gözden ge"irerek, partinin 
r;:alI§malan ve i§leyi§i ile ilgili 
bir dizi kararlar aldl. Önümüz
deki r;ah§ma dönemine ili§kin 
yeni hedefler saptadl. 
Partimiz r;ok kIsa bir dönem 
önce birlik kongresini ger"ek
le§tirdi. Biz ülkemizde tarihi 
bir adlm attlk. yok kimsenin 
ve r;evrenin ku§ku ile kar§lladl
gl, hatta olanakh dahi gönnedi
gi bu tarihi adlffila, be§ ayn si
yasal ge1enekten gelen sosya
list gür;lerin birligini olu§tur
duk. Bu kapsamda bir birlik, 
ülkemiz devrimci hareketinde 
ilk kez gerr;ekle§mektedir. Bu 
r;abamIZla parr;alanml§hk ve 
dagllml§hglll önüne bir set 
r;ektik. Ulusal ve toplusal kur
tulu§ mücadelemizde yeni bir 
alternatif yarattLk. Ama aym 
zamanda sorumluluklanmlz ve 
görevlerimiz de buna paralei 
olarak arttI ve artmaya devam 
edecektir. yok ar;lktrr ki halk1-
mlZlll beklentilerine yarut ver
mek, ulusal ve toplumsal kur
tulu§ mücadelemizi ileri bir 
mevziye götürmek partimizin 
temel görevleri araslllda olma
hdrr. Bu kutsal ve tarihi görevi
mizi her türlü zorIuga ragmen 
yerine getirmekle yükümlüyüz. 
Hi" bir mazeret ve neden bu 
görevlerimizin yerine getiril
memesinin gerekr;esi olamaz 
ve olmamahdlr. Dinamik ve 
militan bir parti olmanm klsta
SI, ulusal ve toplumsal kurtulu§ 
sava§lmlmlzda partiyi daha ile
ri mevzilere götünnekle, onu 
sava§kan bir nitelige kavu§tur-

makIa ancak mümkün olabilir. 
Bu baklmdan tüm partili 

yolda§larm enerjilerini, zaman
larml, enteUekiüel kapasite ve 
yeteneklerini sonuna kadar 
parti hizmetine sunarak, partiyi 
daha ileri mevzilere ta§lma gö
revi ile kar§l kaI§lyadlriar. 

Ancak böylesi militan bir 
parti ülkede ya§anan kaosa, YfC 

ne son dönemlerde Kürdis
tan' da beUi bir artl§ gösteren 
faili me"hul cinayetlere, baskl
lara, Refahyol hükümetinin sa
va§ politikasllla kar§l, sesini 
yükseltebilir. 

yünkü Refahyol hükümeti
nin de diger ger;:mi§ hükümet
lerden hir;: bir farb yoktur. 0 
da yalan ve demagoji üstüne 
kurulmu§tur. Hatta samimi 
müslüman kesimlerin dini duy
gulanm politik amar; ve "lkar
lan ir;in istismar ettigi i9in, bu 
hükümet ger;mi§ hükümetler
den daha tehlikelidir. Düzen 
"kar§lt1" söy lemlerle ser;irnlere 
kattlan Refah partisi, bugün 
devlet partisi DYP ile kolkola 
iktidardadrr. Refah, Türkiye'de 
bir me§ruiyet' kazanma, devlet 
erkani tarafllldan kabul görme 
derdinde olmasl hesabl ile mu
haIefette iken söy lediklerini 
unutmak istiyor. Bu günde ay
dmlar, yazar ve "izerler, sendi
kactlar tutuklarnyor; siyasi par
tiler kapattlmak isteniyor. HA
DEP yöneticileri uyduruk ge
rekr;elerle i"eritlklhyor. Muha
lif baslll üzerinde korkun" bas
kllar uygulanlyor. Siyasi mah
kum ve tutuklular en srradan 
hakIarl ir;in aylarca ar;llk grevi 
yapmak zorunda kahyor. Her 
direni§ esnasmda mahktIm ve 
tutuklular bile bile ölüme gön
deriliyor. Öte yandan Kürdis
tan' da sava§ alabildigine tIr
mandmhyor. Elbetteki böylesi 
bir hükümet Kürt ve Kürdistan 
sorununda bir adlm atamaz, bu 

P artimiz tüm bu olumsuzluklarm ortadan 
kaldlnlmasl ve bir daha tekrarianmamasl 
i~in, ulusal demokratik gü~ler arasmda bit 

diyalog ve i~birligi sürecinin ba~latJlmasl 
gerektigi inancmdadlr. 

ve partimizi olu§turan gelenek
lerin tutumlan, güneyde sürdü
rülen karde§ kavgasmm bir an 
önce sona erdirilerek, Güney 
Kürdistan' daki kazanlmlann 
korunarak geli~tirilmesi ve 
uiusiararasl bir statüye kavu§
turulmasl yönünde olmu§tur. 
Arna bugünkü a~amada, sorun
larm hem KDP hem de YNK 
tarafmdan karma~lkla~tmldlgl 

ve ir;inden "Lktlmaz bir haIe so
kuldugunu gözlemekteyiz. So
runlar karma§Ikla§ tlkr;a sömür
geci gü~lerin Güney Kürdis
tan'a müdahale etme, ordaki 
kazanllnlan yok etme konu
sundaki frrsatlan da artmakta
dIr. Sömürgeci gür;lerin ekme
gine yag süren bizzat GÜlleyli 
ulusal gür;lerdir. Gerek KDP 

kanayan yaranm r;özümünde 
insiyatif ge1i§tiremez. 

Ama bu hükümeti ulusal ve 
uluslararaSl planda te§hir et
mek konusundaki r;abalanmlzl 
yogunla§unnaltYlz. Kürdis
tan'da sürdürülen kirli sava§a 
kar§1 siyasi ve mesleki gruplar
dan tanmml§ aydlll, yazar, po
litikactlarm ba§latml§ oldugu 
ban§ ir;in bir milyon imza kam
panyasl partimizin önem verdi
gi ve destekledigi bir kampan
yadrr. Bu kampanya hükümetin 
gerr;ek hüviyetini bir kez daha 
ortaya r;Lkaracaktlr. Aym §ekil
de Uluslararasl Af Örgütü, 
TÜTkiye'de gözaltmda kaybol
malara, i§kencelere ve insan 
hakIan ihlallerine kaI§l, ulusla
rarasi bir kampanya ar;tl. Avru
pa Parlamentosu, TÜTkiye'ye 
yapacagl yardlmlan insan hak
lan ihlalleri nedeni ile durdur -
ma karan aldl. Tüm bu geli§
meier Türk devletini ve hükü
metlerinin sicillerinin temiz 01-
madtglru göstennektedir. 

Erbakan 'lll yakIn dostu bil
digi Libya Devlet Ba§kam 
Kaddafi de ayru tavn sergiledi. 

Kürtlerin de Ortadogu gü
ne§inin altmda yer almasml, 
Erbakan ile yaptIgl ortak basm 
toplantlsmda dile getiren Kad
dafi'yi Türkiye dahi Kürt ve 
Kürdistan sorununda ikna ede
memi~tir. Tüm bu geli~meler 
üzerinde elbetteki Kürt ulusal 
hareketinin dü§ünmesi ve ciddi 
politikalar ÜTetmesi gerekmek
tedir. Partimiz, Kürt ulusal ha
reketinin ortak bir tutum ve 
davranl~ birligi sergilemekten 
uzak oldugunu, bunun önü-

müzde duran ciddi bir handi
kap olu§turdugunun kanaatin
dedir. Ulusal demokratik gür;
ler, Kürdistan'lll hi~ bir par~a
smda gerekli birligi ve beraber
ligi saglayabilmi§ degillerdir. 
Bunun sorumlulugu ve , vebali 
tüm siyasal , gür;lerin omuzla
nndadrr. Bu dagtlml§llk ve par
r;alanml§llk kendini her alanda 
hissettirmektedir. Degi§ik ke
'simlerin kurdugu ve daha ki
milerinin ddrurma hazrrhgm
da oldugu yasal parti r;ah~masl 

Kürtier deve ku~u politikasml bir kenara 
iterek, Kürt kimligi ile politika arenasmda 
yerlerini alabilmelidirler. DolaYlslyla 

Kürtier yasaliteyi zorlayarak, Kürt kimlikfi bir 
parti ~ah~masml derhai ba~latmahdlrlar. 

da bu par~alanml§llk tablosu
nun ba§ka bir örnegidir. Parti
mizin kanaati odur ki, Kürtler 
deve ku§u politikasllli bir ke
nara iterek, Kürt kimligi ile po
litika arenaslllda yerlerini ala
bilmelidirler. DolaYlslyla Kürt
ler yasaliteyi zorlayarak, Kürt 
kimlikli bir parti r;ah§masml 
derhaI ba§latmalldlrlar. B unun 
ko§ullarmm yaratllmasl konu
sunda partimiz her türlü r;abaYl 
göstermeye ve bu yönde ba§la
ttlml§ r;ah§malarl destekleme
ye devam edecektir. Partirniz 
bu ugurda r;aba gösteren her si
yasal egilimle ili§kileri geli§ti
rerek, ortak paydalar yaratma 
araYl§lanm sürdürecektir. 

Son aylarda ba§ gösteren 
geli§meler konusunda partimiz 
son derece rahatslZdrr. Partimiz 

olsun gerekse YNK olsun ken
di aralanndaki dü§manhklan 
bir kenara itmezse, r;ok kIsa bir 
dönem soma Güney Kürdis
tan'daki kazarurnlardan sözet
mek artlk mümkün olmayabi
lir. Her r;atl§ma ve karde§ kav
gasl sonucunda kaybedilen 
mevziler artlyor. Bu gür;ler bir
birlerini tasfiye etmek i~in ik 
'de bir Irak'tan veya iran'dan 
yardlffi tale binde bulunmaktan 
vazger;meli, ate~kes ve ban§ 
görü§melerinde Türkiye 'nin 
politikasllla angaje olmamaya 
dikkat edilerek, Türkiye'nin 
geli§meleri yönlendirmesine 
frrsat verilmemelidir. Güneyli 
gür;ler KÜTdistanh ulusal de
mokratik gür;lerin r;agnlarma 
kulak vermelidirler. Güney 
Kürdistan' da istikrarlll ve gü-

venligin tesis edilmesi ir;in, en 
k1sa zamanda Federal parla
mentonun eski bi1e§imi ile 
a~llmasl, Federal Hükümetin 
yürütme görevlerini aksama
dan yapmasl ir;in gerekli ko§ul
larlll olu§turulmasl, siyasal 
partilerin özgürce r;ah§abilme
lerinin ko~ullanmn yaratllma
SI, nüfus saYlmllllll yaptlarak, 
parlamento ser;iminin yenilen
mesini gerekli gönnekteyiz. 

Partimiz tüm bu olumsuz
luklarm ortadan kaldlrumasl 
ve bir daha tekrarlanmamasl 
ir;in, ulusal demokratik gür;ler 
araslllda bir diyalog ve i§birligi 
sürecinin ba§latJlmasl gerektigi 
inancmdadlr. Ulusal gür;ler 
arasllldaki saglrlar diyalogu
nun ortadan kaldmlmasmlll 
yegane yolu i§birligi ir;in sami
rni bir zeminin yarattlmasl 01-
duguna inanlYoruz. Gereklili
gine inandlglmlz bu diyalog 
maalesef ben merkezci ve he
gemonyacl tutumlardan ötürü, 
herkes tarafllldan dogrulugu 
kabul edilmesine ragmen ger
r;ekle§emiyor. Bu dagmIkllgm 
ve kaosun faturasml elbetteki 
halkmllz ödüyor. Ulusal saflar
da bir derleni§in ve koordinas
yonun yaratilmasl gerekliligi 
ortadadrr. Bu konuda partimiz 
üstüne dü§eni yerine getirmeye 
ve diger ulusal gür;leri bu r;ag
nya kattlmaya davet ediyor. 

Ya~asm ulusal ve toplum. 
sal kurtulu~ mücadelemiz 

Ya~asm Kürdistan ulusal 
gü .. lerinin mücadele birligi 
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Birarada 
ya§amak ... 

B u ba§llk altmda bir r;ok §eyin 
yazlhp r;:izilmesine ve pratik 

alandaki yanslmalanna objektif bir 
bakl§ a"lslyla bakIlmasl gerektigi
nin kanlsmdaYlm. Ashnda dünya 
gezegeni üzerinde renk, rrk, eins ve 
bir takim fiziki farkhllklara rag
men, payla§tlglmlz ~ok §ey olmasa 
da ve onca kavgalara, gÜfÜltülere, 
sava§lara kaT§1U genel anlamda aym 
gezegenin üzerinde ya§lyor olma
filZ, bizlerin aym havaYl tenefüs 
ediyor olmamlz, aym güne§in l§m
larmdan lsmlyor olmamlz insanhk 
aleminin bir arada ya§an;laSml mec
bur kIhyor. Bu realite ne aCldlr ki 
21.yy'm kaplsml aralarken formali
teden öte bir §ey ifade etmiyor. in
sanlar tenlerinin renklerine göre, 
sahip olduklan cograflk alanlarm 
jeopolitik konumlanna göre, kapital 
gü~lerine göre ve yeryüzünde sahip 
olduklarl gü .. konumlanna göre bö
yesi 90k .. e§itli yapay kallCl olma
yan farkhhklar ön plana 9lkartilarak 
malesef güzelim gezegenimizde ya
§amlmaz bir duruma gelindi. 

Dört bir tarafta sava§lar alml§ 
ba§ml gidiyor. Her gün onlarea 
mahsum insan igren9 emellerin kur
banlan oluyor. insanlar arasmdaki 
ekonomik dengeier hatta devletler 
arasmdaki ekonomik dengeier al
tüst olmu§ durumda ve hergün bu 
u .. urum gittik .. e geni§lemektedir. 

ßIRANIN 

Zenginler bir anlamda bugünün 
ezen toplulugu, alabildigince gür;
leflffiekte, kapitalist sistemin sundu
gu tüm igren .. likleri iliklerine kadar 
ezilenlere kar§l kulHfumakta tüm 
ili§kilerini ekonomik noktada bir
le§tiren ezen smlfa kar§l ezHenler 
gün be gUn erimekte, sahip oldukla
n bir mevziyi yitirmekle kar§l kar
§lyadrr. Bu da bir arada ya§amaYl 
zorla§trrdlgl gibi bir .. ok alana degi
§ik yansrrnalar da bulunabiliyor. Bu 
durumu kendi eografyamlza indir
gedigim de Türkiye ve Kürdistan 
Uzerinde yogunla§tlglmlz zaman 
dogurmu§ oldugu sonu .. lann hi .. de 
i~ ar;lCl olmadlgl gÖfÜlecektir. 

Osmanh' dan kaynagml alan bu 
kaynak ki özünde istilaelhgl bann
dIran, milliyetr;iligi banndiran, din 
afyonunu banndrran eumhuriyet re
jimi pek tabii dir ki insanhk alemi
ne temelde de Kürtlere, TUrklere bir 
arada ya§amak i .. in iyi §eyler suna
madl, sunamayacaktrr da. Osmanl!
mn torunlarl olmakla övünen eum
huriyet~iler ki ben bunlan fa§istler 
kendi kendisi He ~eli§ki halinde 
olan herkesi kendisine dU§man sa
nan ku§kueu cumhuriyet .. ilerin Uze
rinde ya§adlglmlz sahada ar;:rru§ 01-
duklarl yaralarlll tedavisinin fazla
slyla zaman alacaglllill kanlSlnda
Ylm. 

Harcanllan zaman bo§a harcan
ml§ zaman olarak bizi dünyadaki 
geli§melerden mahrum brrakarak en 
büyük zaran vennektedir. Biz Kürt
lerde özUnde kendi hatalanmlzdan 

~ . . 
dolaYl Osmanh torunlanmn hem 
kurbanlan olduk hem de kirni za
man piyonlan olduk. Defalarca 
aSlldlk onlarea kez toplu katliamlar 
yaplldl. StirgUnler, her tUrlU asimi
lasyon politikalarl uygulandl uygu
lanlyor. Türk halkmm milliyet .. ilik 
duygulan ok§andik .. a ok§andl, bir 
türlü sHah olarak Kürtlere ve soleu 
ilerici insanlara kar§l kullamldl, 
kullanillyor. Bizler kendimizi böy
lesi ~eli§kilerle dolu problarnler yu
magma dönmü§ bu sistemin i9inde 
bulmaya .. all§tlk. Kendimizi tanl
dik .. a zamana paralel olarak sorun
larla kar§lla§tlk ta bu güne dek. Ya
§amak direflffiektir, slogani §iarumz 
oldu. 

Ulusal bilin .. düzeyimizin yükse
li§i ban§ ve özgUrlügün kavgamlZlTI 
alevlenmesi cumhuriyet rejirnini 
tam bir 9tkmaza soktu. Rejim bu se
fer kendi kuklasml yaratmaya 9ah§
tl. Rejim ne derse odur, her§eyin en 
iyisini onlar bilir, her§ey devlet i9in 
gibi insanlik dl§l bir politik anlaYl§ 
elbetteki ne Türk haikilla ne de Kürt 
halkma bir§eyler veremiyecektir. 
Türkiye'de ve KUrdistan'da verilen 
devrimci nitelikli siyasal mUeadele 
TUrkiye 'yi bir ' bUtUn halinde yeni
den in§aa etmeli ve mevcut sisteme 
kaT§1 altematif olmahdrr. Türk ve 
Kürt halklanmn anayasal §artlar 
kar§lsillda e§itligini saglamahdlf. 

Bir twm .. ikar gruplarlTIlll degil 
bu cografyada ya§ayan tüm insanla
nn gönüllülük 

Azad YA~AR 

BIRANIN 

Kürdistan' da 
güncel durum 
ve gen~ligin 
görevleri 

K ürdistan ulusal kurtuIu§ mücade
lesi tarihi ve hlZh bir sürer;ten ge

~iyor. Sömürgeciler tarafmdan halkl
mlza topyekün bir saVa§ dayahlarak, 
halklmlZ yok edilmek isteniliyor. Ya
§adtgnmz ~u günlerde bile yine evleri
miz, köylerimiz ve onnanlartmlZ yakI
hp, yIlahyor. Halktmlz silah zoruyla 
yersiz yurtsuz ve i§siz brrakIiarak; ata
lartmlZlll kanlanyla ve canlanyla, gü
nümüze dek koruduklan toprakIan
mlZdan zorla gö" ettiriliyorlar. 

Aklllan srra, halklmlzm ge~mi§ten 
günümüze biriken öfkelerini bastrra
caklanlll sanlyorlar. Ama yanillyorlar. 
SömüTgeciler r;ok iyi biliyorlar ki; hal
kInnz ger;mi§ten gtinümüze bir r;ok 
katliamdan ger;mi§tir., Ama hi" bir za
man sömÜfgecilige boyun egmemi§, 
yigit"e sava§arak kahramanllk destan
lan yazml§lardu. Kürt halkmm öfkesi
ni yok etmeyi planlayan sömürgeciler, 
aksine katmer katmer r;ogaltml§lardu. 

i§te onun i~indir ki; yüz kere degil, 
bin kere de tank ve toplanyla üstümü
ze geiseler bile katmerle§tirdigimiz öf
kemizin özlemiyle yamp tutu§tugumuz 
baglmslzl1glffilzm önüne gegemeye
ceklerdir. 

Özgür ve baglmslz bir Ktirdistan 
i~in yapacagllnIZ görevlere gelince; 
dünyanm neresinde olursak olahm, ül
kemizin SICak ate§iyle yarup tutu§mall-

YIZ. Ki§iligimizden ve ulusal benligi
mizden taviz vermemeli-yiz. Kürdistan 
sosyalist genr;leri olarak, halklmlza da
yattlan bu tarihi sürer;te gerr;ek rolü
müzü oynamallYlZ. Bugünden ba§la
mak üzere toplumun demokratikle§
mesi ve ulusal kurumlann geli§mesi 
ir;in radikal r;özümler tireterek pratikte 
somut ve tarihi adtrn1ar atllmahdlf. 

Bizler Ktirdistanh sosyalistler ola
rak Kürdistan'daki siyasal örgütlenme
lerle aramlZdaki ideolojik farklIilklan 
net ve objektif bir gerr;eklikle halklml
za kavratabilmeliyiz. KÜTdistan' daki 
toplumsal geli§meye paralei olarak 
Avrupa'daki halkInuzm kültürel yapl
sml geli§tirerek genel mücadeleye ka
zandrrruahYlz. 

Özellikle gen"lerimizin Avrupa'da
ki konumunu gözönünde bulundura
rak, kendi toplumsal kültüründen git
tik~e kopan ve kopmakta olan, kendi 
kültürel ya§ammdan kopmu§ bu genr;
leri, sosyal alan ve kültÜTel faaliyetlere 
yönlendirmeliyiz ve toplumsal kurtu
lu§ mticadelesine seferber olmahYlz. 
Yazlml ya§amml ulusal kurtulu§ müca
delesine adtyan, biT yurtsever Kürt ay
dml olan Kadri Cemil Pa§a'llln nasiha
tlyla noktaIamak istiyorum "Ey Kürt 
milleti; milletimin baglmslzhgl ve öz
gürlügü yolunda kahramanlarm bun
dan evvel; D.BakIr, Süleymaniye ,Ma
habad, Barzan, K09giri, Dersim, Sa
son, <;:abakr;ur, Ararat ve diger yerler
de Kürt milletinin baglmslzhgl yolun
da canml feda eden binlerce kahrarrla
III unutma" Bu anlaYI§la Kürdistan 
sosyalist genr;lerini göreve r;agmyo-
rum. 

Sedar DERSiMi/FRANSA 

BIRANIN 
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Sexmus YAPISTIRAN 

Eme te di teko§lna xwe ya netewi u §ore§geri 
de bidin jiyandin. Bila sere gele Kurd saxbe 

Li ser nave heval~n wi 

Enver Karahan 

Sexmus BiNDAK 

Erne te di teko§ina xwe ya netewi' 0 §ore§geri 

de bidin jiyandin. Bila sere geH~ Kurd saxbe 

Li ser nave hevalen wi 

Mustafa Doran 

T ürkiye Cumhurba~kanl Süleyman Demirel 
kimi resmi temaslarda bulunmak üzere 
hafta ba~mda Federal Almanya'ya geldi. 

Bir dünya sava~ml aynl cephede ya~aml~ bu iki 
ülkenin, ge<;mi~i uzun bir tarihe dayanan ili~kile
ri var. Hem Türkiye ile Almanya arasmdaki kü
<;ümsenmeyecek ticari ili~kiler hem de Alman
ya'nm üstlenmek istedigi yeni roller baklmmdan, 
Türkiye ve Almanya arasmdaki ili~kiler giderek 
biz Kürtleri de daha fazla ilgilendirir bir haie ge
liyor. 

Demirel, Almanya'ya büyük umutlarla geldi. 

Demirel'in 
S.k.ntll. 
Günleri 

M.ÖNCÜ 

Gezisi boyunca hem 
Türkiye'nin Avrupa 
Birligi'ne alinmasl 
yönünde destek ara
yacak hem de yanlI~ 
ve eksik bilgilendir
meden kaynaklandl
gl iddia edilen Tür
kiye hakkmda olu
~an kötü intibalan 
ortadan kald I racaktl. 
4 Arallkta Berlin'e 
gelen ve burada AI-

. manya Cumhurba~-
kam Roman Herzog ile görü~en Demirel ardm
dan da Bonn'a ge<;erek, Ba~bakan Helmut Kohl, 
Anamuhalefet partisi parlamento grubu ba?kanl 
Rudolf Seharping, hükümetin yabancdar danl~
mam FDP'li bayan C.Schmalz Jakobsen, Ye~iI
lerden Josakka Fischer, Cem Özdemir ve Amke 
Dieter-Schuer ile temaslarda bulundu. 

Demirel'in Almanya seferi, Demirel'e daha 
Almanya'ya adlm atar atmaz slkmtdl anlar ya?at
tl. Basmm beklenenden az ilgi gösterdigi Demi
rel'in ziyaretine, hemen hemen her kesimden 
Türkiye a<;lsmdan hi<; de olumlu sayllmamasl ge
reken tepkiler geldi. Alman medyasl ziyaret bo
yunca Türkiye'deki insan haklan ihlalleri ve Kürt 
sorununu gündemine aldl. Demirel Alman Cum
hurba~kam Herzog ile görü~üyorken bile Birlik 
Ye~iller ve PDS Berlin Parlamentosunda Türki
ye'ye de insan haklan ve Kürt sorunu ile ilgili bir 
görü§me a<;tllar. 

Almanya Cumhurba§kam R.Herzog'un daha 
ilk görü?mede, "Kürt sorununa siyasal yakla~lm
lar" gösterilmesi yönündeki a<;lklamalan, adeta 
Demirel'i Almanya'da nelerin beklediginin ipu<;
larlm veriyordu. 

Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak ahnmamasl 
durumunun Avrupa Birligi'ni bir Hlristiyanlar 
Kulübü'ne <;evirecegi ya da durumun zaten böy
le oldugu yönündeki Türk görü~ü ba?ta R.Her
zog olmak üzere Alman yetkililerinin sert tepki
leri ile kar~I1a~tl. Hem Alman Cumhurba~kanl 
hem de Demirel'le görü§en diger yetkililer, Tür
kiye'nin demokratikle§me ve insan Haklan ihlal
lerini önleme konularlnda taahütlerini yerine ge
tirmedigini, bu nedenle Türkiye'nin kimseyi 
ele§tirme hakkIna sahip olmadlgInI a<;lk se<;ik di-
Je-g€tirdiler· .r " r' n '1',IW' ,I , " 

+-lern Alman basInI hem de Türk basInmdan 
kimi sagduyulu kö§e y'azarl'al'l, Demi'rel'in duru
mu kotarmaya yönelik a<;lklamalannl doyurucu 
bulmadl. Demirel'in görü§meler boyunca slkmtl
II durumu dikkat <;ekici bulundu. 

Türkiye'nin hakslz ele~tirilere ugradlgl ve bu
nu bu ziyareti ile a§acagInI dü§ünen Demirel, 
resmi görü§meler boyunca süt dökmü§ kedi gibi 
sadece kem küm edebildi. Aym Demirel 6 Ara
hkta Münih'te bu kez burada bizim dernek ba§
kanlarlmlzm hitap ettikleri bir Türk kalaballgl 
önünde konu§tu. Demirel kendi kendilerine 01-
duklan bu toplantlda adeta kinini kustu. Tür
kiye'nin demokratllgmdan, hürlügünden, büyük
lügünden dem vurdu. Salondaki ülkücülere 
katllarak Kürt dü§manligmda bulundu. Kanh di§
leri ni gösterdi. 

Kim ne derse desin, Türkiye Devlet Temsili 
dün Libyada Erbakan'la ya§adlgl "slkmtl"YI 
bugün Demirel'le Almanya'da ya§adl. Türkiye 
artlk <;alacagl her kaplda, <;Ikaeagl her seferde 
kar~lsma demokratikle~me, insan Haklarl ihlal
leri ve ikisinin de kaynagl olan Kürt Sorununun 
<;Ikacagml bilmelidir. Eger Türkiye dünyada ba§1 
dik ya§amak istiyorsa, Kürtleri de tatmin edecek 
bir siyasi <;özüme hazlr olmahdlr. Her iki halkm 
yararlna olan da böyle bir yolun tercih edil
mesidir. 

Hevale heja u welatpareze giranbiha 

Ferit UZUN 

Eme te di teko§lna xwe ya 
netewl u §ore§geri de bidin 
jiyandin. Bila sere gele 
Kurd saxbe 

PYSK 
(Partiya Yekitiya Sosyalisten Kurdistane) 
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'Askerler astsubay 
öldürdü 
BATMAN- Batman'm Kozluk il,<esine 
bagh ~evreci (Kanya Beri) köyünde bir 
astsubay öldürüldü. Köylülerden alman 
bilgiye göre olay §öyle geli§ti: 
Operasyona ,<Ikan askerler, karakol ast
subaymdan ke'ndilerine su getirrnesini 
i~tedi. Astsubaym buna itiraz etmesi 
üzerine askerlerle astsubay arasmda 
tartl§ma ,<lktt. Tartl§madan sonra a8t
subay su almaya giderken ,<e§me ba§m
da askerlerin bombaIl saldmsl sonueu 
öldürilldü. Öte yandan, korueulugu 
yine reddettikleri gerek,<esiy le ~evreci 
köyü ormanlanmn yaklldlgl bildirildi. 
Askerlerin köyü bo§aItma giri§iminin 
ise köylülerin sert tepki göstermeleri 
üzerine önlendigi, aneak köyün 
bo§altIlmasl i,<in köylülere SÜTe veril
digi kaydedildi. Bu arada Kozluk il,<e
sine bagh Kalatepe köyünün degir
menin de gerillalara un verdigi 
gerek,<esiyle yaklldlgl, aynea köylülere 
korueu olmahm yönünde baskI 
yaplldlgl belirtildi . . 

Bo~altIlan köyü 
korueul~r gasbetti 
MARDiN- Mardin'in Ye§i1 il\=esine 
bagh Zeytinli (Zeytuna) köyünün 7 
Temmuz 1995'te devlet güvenlik gü\=
leri tarafmdan baskm yaplhp, "ya koru
eu olaeakslmz, ya da 'köyü bo§alta
eaksmlz" tehdidi sonraSl 
bo§alnlmasmm ardmdan, §imdi de 
sahipsiz arazilere korueulann el koy
dugu ögrenildi. Korueulugu kabul et- ' 
meyip gö,< edenler adma gazetemize 
alitklama yapan Ali Akan'm verdigi 
bilgiye göre; büyük ,<ogunhikla Klzdte
pe'ye gö\: etmek zorunda kalan köylü
lerin arazileri yerli ve yabanel korueu
lara gasbedildi. Akan, olaYl §Öyle an
latt!: "Gö\=ten sonra köyümüz, ba§ta 
Ova (Bikere) köyü korueulan ve diger 
kom~u köylerin korueulannea, evlerim
izin ta§lan, kapI1an VI; baglanmlza 
vanneaya kadar, telef edildi. Bu 
hadiseden bir sene sonra da köylülerin 
bazllarl silah ' ahp korueulugu kabul 
edip, köye döndüler. Köy korueulugunu 

Askeri Ylglnak sonraSl 5 KaSlm'da Güney'e yönelen ordu, büyük diren<;lekar§I1a§tl 

Güney 'e yeni saldlfl 
HAKKARi. Bir süre önee 
yapllan sevkiyatla Hakka
ri 'nin ~emdinli il~esi Gerdi 
bölgesinde konu~landmlan 
10 bin dolaymdaki asker 
ge,<tigimiz hafta Güney 
Kürdislan topraklarmda 'Be
razgirt bölgesinde harekat 
ba§lattl. Harekat slrasmda 
PKK'lilerle askerler ~lkan 

~au§mada 30 dolaymda as
ker öldü, ~ok saYlda asker 
de yaralandl. 

Hakkari'nin ~emdinli il
liesi Gerdi OOlgesine I, 2 ve 
3 Kasml günleri yapIlan ve 
10 bin dolaymdaki askerin 
YlgJldlgl sevkiyat ardmdan 
5 Kasun günü 3 bin eivann
da asker Güney Kürdistan 
topraklannm 4 kilometre 
i~erisinde yer alan Berazgirt 
bölgesinde harekat düzenle
.mek isledi. Sabah saatlerin
de ba§latllan harekata 
PKK'lileree önee pusu ku
ruldu, ardmdan ,<au§malar 
Berazgirt bölgesinde ak§am 
saatlerine kadar devam etti. 
Harekat S1Tasmda yakl8§Ik 
30 askerin öldügü liok saYI
da askerin de yaralandlgl 
belirtildi. Yerel kaynaklar 
amaCI Xakork ve Etru§ 
kamplanna yönelik olan ha
rekalm PKK'lilerin göster
digi direni§ nedeniyle ilerle
yemedigini, aglr silahlar 
kullanan PKK'lilerin direni
§i kar§lsmda askeri birlikle
rin geri liekilmek zorunda 
kaldlglm bildirdiler. U~ak 
ve helikopterlerin destegiyle 
süren harekatm ardmdan as
keri birliklerin ak§am saat
lerinde ~emdinli smmna ~e
kildigi, smrr ötesi yeni bir 
harekatm olup olmayaeagl 

HARiTADAKi HESAP, BÖLGEYE UYMADI- Ordu birliklerinin sevkiyat 
sonrasl giri~tikleri Güney saldlrlsl $imdilik geri ~ekilmeyle sonuclandl. 

konusunda ise bilgi alma
madlgl belirtildi. Smrr öte
sinde süren harekat srrasm
da \=atl§ma böigesinden slk 
slk inip kalkan helikopterle
rin Van Askeri Hastanesi'ne 
inmelerine dikkat liekilerek; 
~atl§malarda yarah saYIsmm 
yüzlerle ifade edilebileeegi 
belirtildL Öte yandan 1 Ka
slm gÜllü smrra yapIlan sev
kiyat Hakkari ve Van Tu
gaylarmdan kalkan kÜliük 

konvoylarla devam ediyor. 
5 Kasun günü de Van Tuga
ymda 20, Hakkari Tugaym
.da 15 aralilIk bir konvoy 
;Yüksekova üzerinden ~em
dinli ' ye geliti. Askerlerin 
Gerdi bölgesine sevk edil
dikleri ögrenildi. 

Güney SIDm asker 
kaymyor . 

Güney' e harekat öneesi 
Hakkari'nin <;ukurea ve 

$emdinli illie1eri üzerinden 
Güney smmna iki gün iliin
de 5 bin asker sevk edildi. 
Bölgeye daha önee de 'gü
venlik ku§agl' olu§tunnak 
amaelyla 80 bin asker sevk 
edilmi§ti. 

Kayseri ve Bolu'dan kaJ
kan konvoylarla 1 Kaslln 
günü Hakkari'nin <;ukurea 
ve ~emdinli il,<elerinin Gü
ney smrrma asker sevkiyatI 
b8§lauld1. 2 Kaslm günü de 
stiren sevkiyatta OOlgeye gi
den 5 bin civarmda askerin 
<;ukurca'mn Erto~, Eri~, 

Kinyarru§ bölgeleri ile ~em
dmh'nin Gerdi OOlgesinde 
komu§landlklan ögrenildi. 
Gelitigimiz hafta boyunea 
devam eden sevkiyaua as
kerlerin yanlsrra aglr silah
lar, dozer, grayder, vinli, c;e
kici, kaya delici gibi yapl 
malzemeleri de bölgeye 
sevk ediliyor. Sevkiyatta as
keri aralilarla birlikte oto
büs, minübüs ve kamyon gi
bi sivil ara,<lar da kullanlh
yor. <;ukurca'mn Geman 
köyündeki bir seyyar tabu
nm da yeni yapIlan sevkiya
ta dahil edilerek smmn slfrr 
noktasma ~ekildigi ögrenil
di. 

1 Kaslm günü ~emdinli 
ilc;e merkezinde de 1000 do
laytnda askerin Güney smm 
yakmlanndaki Rubaruk 
(Dereeik) köyüne sevk edil
dikleri bildirildi. Smlfa ya
pllan Ylgmagm KDP ve 
YNK'nm Ankara'da yapl
lan toplanuda Türkiye 'ye 
verdikleri tavizlerden ve ah
nan ortak kararlardan kay
naklandlgl belirtiliyor. Tür
kiye Mart aYI ba§lannda da 

bölgeye Güney smmnda 
tampon böige olu§turmak 
am~elyla 80 bin asker sevk 
ederken, 8özkonusu askerle
ri geri ~ekmemi§ti. PKK'nin 
ilan ettigi tek yanh ate§kes 
süresince 'askerler bölgede 
hareket düzenlemi§ti. 

Sevkiyata pUSU 

Güney smmna asker sev
kiyatl sürerken, 2 Kaslm gü
nü ~emdinli'nin Gerdi 001-
gesine sevk edilen konvoya, 
Rubaruk (Dereeik) köyü ya
kmlarmda PKK'lilerce pusu 
kuruldu. Aglr silahlann kul
lantldlgl pusu srrasmda 19 
asker öldü, 24 asker de yara
land1. 

Yarah askerler helikop
terlerle Van'a kaldmldl. 2 
Kaslm ak§aml saat 22.00 81-
ralannda ~Ikan liau§malar 3 
Kaslm günü ak§am saatleri
ne kadar sürdü. Yerel kay
naklar, pusu eyleminden 
soma ya§anan ~at1§malarda 
ölen ya da yaralanan olup 
olmadlgma ili§kin bilgi al1-
namadlgml bildirdiler. Aym 
kaynaklar pusu eyleminde 
PKK'lilerin kaYlp verme
diklerini, ~atl§malann daha 
soma Rubaruk ve Mavan 
köylerini kapsayan bölgede 
gerliekle§tigini belirttiler. 
Öte yandan 3 KaSlm günü 
Van Tugaymdan 70 ara~lIk 
bir konvoy Yüksekova üze
rinden $emdinli'nin Gerdi 
bölgesine hareket etti. Böl
geye 1 Kaslm günü yaptlan 
sevkiyatta yakla§lk 10 bin 
asker YIgtldt. Askerlerin 
özellikle Gerdi bölgesinde 
konumiandikian ögrenildi. 

T Irnak i~ine aldlglm cümleyi 70'li ydlarda 
Alpaslan Türke~, kendi dava arkada~la
nyla ilgili kullanml~tlr , Birliktelik bazian; 

taraflardan birinin istisman üzerinde in~a edi
len ve bu e~itsizligi demogojilerle kamufleyi e
sas alan tüm örgütlenmelerde, ili~kinin deva
mmdan ~Ikan olan taraf, diger tarafm hi~ bir 
sorgulama giri~imine müsaade edemez. Bu tip 
ili~kilerde i~ sorgulamalar, dl~andan gelen sal
dmlardan daha fazla ciddiye aimir. i~ sorgula
ma giri~imlerine daha katl ceza müeyyideleri 
öngörülür. Örnegin islami kurallardan en ufak 
bir i~ sorgulama Murtad (islamdan dönen) ilan 
edilmeye yeter ve Murtad'm cezasl herhangi 
bir dinsize laYlk görülenden daha aglrdlr; Sor-

"Davadan 
Döneni 
Vurun" mu? 

Hatice Y A~AR 

gusuz sualsiz 
katli vaciptir. 
(Teslime Nesrin 
ve Salman Rü~
tü 'nün maruz bl
rakddlklan he
nüz güneelligini 
korumaya de
vam ediyor.) 
Popül ist ve de
magojik propa-
gandalarla in
sanlan bir arada 
tutmaya ~ail~an 

tüm ideolojiler ayakta kalabilmek i~in kendi i~
lerinde bu tedbiri almak zorundalar. C;:ekirdek 
aileden ba~laYlp edinilmi~ örgüt piramidinin te
pesine yerle~mi~ olan devlete kadar, tüm sö
mürgeye dayall birlikteliklerde bu tedbire ba~
vurmak hayati bir ihtiyaQlr. Birilerinin manipü
lasyonu esasl üzerine kurulmu~ olan ve en ufak 
bir sorgulamada parampar~a olmaya aday bu 
birlikteliklerde, demagojik propagandanm ye
tersiz oldugu her yerde caydmcl tedbir babm
da fiziki imhaya bile ba~vurulur. Tüzük-anaya
salarla bu imhalar "me~ru"la~tIrIllr. Hakim du
rumda olamn bile a~lktan savunamayacagl du
rumlarda ise; infaz'a ba~vurulur . Bu nedenle 
ezilenlerin terörize edilmesine dayall sistemler 
nezdinde bile infaz, korkak metodu olarak ad
landmllr. 

insanlann ihtiya~lan ve talepleri dogrultu
sunda gönüllü birlikteligi anlamma gelen alter
natif sosyalist hareketlilikte ise; egemen gü~le
rin ve gerici ideolojilerin bu terörist uygulama
lan önemli bir kar~l-propaganda malzemesi 
olu~turmu~tur. Nitekim, 70'li ylilarda sosyalist 
hareket bu propagandaYI ger~ek hayatta da uy
guladlgl oranda kitleselle~ebilmi~tir. Bu süre~te 
"selam olsun benden önce ge~ene, selam olsun 
dayanana, dü~üne" denebildigi oranda, Tür-
ke~lerie aradaki mesafe a~liml~tlr. 

· c;:ünkü sosyalist hareket saflannda; dogma, 

kabu~dediPdekÖY~dÖn~~er !§~r~](!i~e , ';'" "" ~;~;, l-..4...:ö.z·e-t l~·lInl""' · o.ruö.~z,;~· 1(1'l.~;' "',' 'Eg'W t"t'1ll1' "" "s~'a'I''''''''v'''~~a''''''~!'':' köye önmeyenlerin :rr~~ilenne el koy~, I;'. -lOtTII K~ ,V: lJ " 
mu§lardlr. B8§vurdugumuz merciler ise 
'ya korueu olaeaksmlz ya da 
sorunlannlzl ba§ka yerlere anlatlßlz. Kfi·r.~'t:4~r;;~·n' >;'~·~a~nr<c ~'St~:~;~~::f;~~~~~:'~~l;~~~~~~k 

nüllü bir birlikteliktir; yani her insan, kendisi 
ihtiya~ duydugu zaman ve düzeyde bir hare
ketlilige katlilr ve bu hareketlilik i~inde kendini Bu hi~ de umurumuzda degi!' yanltml 

vermekte." 'Gönüllü köy koruculugu'ndan sonra §imdi de 

Korueu köyüne 
. PKK basklnl 

VAN- ~Imak'm Beytü§§ebap il,<esine 
bagh Kar,<ane köyüne 31 Ekirn günü 
baskm düzenleyen PKK'liler yakla§Ik 
70 haneli köyde yaptlklan aramada 30 
korueuya ait silahlar ile 120 koyuna el 
koyarken,4 korueuyu da beraber
lerinde götürdü. PKK'liler 29 Ekirn 
günü de Beytü§§ebap'a bagh Mezra 
beldesi yakmlannda Ali ve Esat Tirnur 
isimli korucularlä, korueulara ait 500 
koyunu götürmü§tü: 

Hakkari ve 
Van' da gözaltdar 
HAKKARl- Hakkari il merkezinde 2 
kaslffi günü polis,<e yapllan ev ve i§yeri 
baskmlannda DBP iI Ba§kalll Naif 
Kayaean, Özel ~ift,<i Sürüeü kursu ' 
sahibi N usret ~iftlt'i ile kurs 
\=ah§anlanndan Umut Aksa,<, Metin 
Agaeaoglu ve Mustafa Güldal gözaltma 
ahndt. Van'da da ~abaniye 
Mahallesi'nden yapllan baskmda Selim 
Turgut, Faik Turgut, Caslm Turgut ve 
Ferzende Turgut gözaltma ahndl. 
GözaItma aIman Selim Turgut'un 
Hakkari' deki Özel ~ift,<i Sürüeü Kursu 
Müdüril oldugu ögrenildi. ' 

IHD'ye gözaltl 
ba~vurularl 
DiYARBAKIR- iHD Diyarbakrr 
~ubisi'ne yapll~ ba§vuruda, 
25.10.1996 tarihinde Diyarbakrr' m 
Diele il\=esine bagli Altay köyünde 
ikamet eden Ahmet Akyol ve Mehmet 
Ta§km adh köylülerin, jandarmalar 
tarafmdan yaptlan baskmla gözaltma 
ahndtklan belirtildi. Yakmlan tarafm
dan yaplljl11 ba§vurulann ise eevapslz 
kaIdlgl ifade ediliyor.6.11.1996 tari
hinde Ramazan Akta§ tarafmdan 
yapllan bir 'ba§ka ba§vuruda ise, 
Diyarbaklr'm Liee il,<esine bagh A§agl 
Ecemi§ köyüne, 5.11.1996 tarihinde 
ak§am saat 21 sulannda baskm 
düzenleyen 4 ki§ilik sivil polis timleri 
tarafmdan Zeki Nazher '(65) isimli 
köylü gözaltma aImdl. Bir ifadesi 
oldugu gerek,<esiyle gözaltma almdlgl 
bildirilen Nazher'in nereye 
götürilldügünün bilinmedigi belirtiliyor. 

'özel koruculuk' uyguiamasl ba§latlldl. MHP'li 
a§iret reislerinin basklslyla, i§siz kalan ve ge~im 
Slklntlsl ~eken ki§iler Van'da özel korucu 
olmaya zorlantyor. 
VAN- Van'm merkezinde, bel
delerinde ve ilc;elerinde özel 
korueuluk giderek yaygmla§u
nhyor. MHP'li a§iret reisleri
nin basklSlyla, i§siz kalan ve 

• gec;im SlkmUSI \;eken ki§iler 
özel korueu olmaya zorlanlyor. 
~imdiye kadar 300 ki§inin özel 
korueuluga ba§ladlgl Van ve il
c;elerinde S lhke beldesinde de 
50 öz;el korueu c;lkanlaeagl be
lirtiliyor. 

Van' da ya§anan i§sizlik ve 
geliim SIkmUSI sav3§ tacirleri
ne yanyor. BöIge ekonomisi
nin sava§ nedeniyle c;ökmesi 
sonueu yakla§1k 20 fabrikasl 
kapah olan Van ve illielerinde 
itiraflilhgm, ajanhgm ve gö
nüllü korueulugun yamslfa in
sanlara özel korueuluk da zorla 
dayattllyor. Van' da sava§ adeta 
MHP'li a§iret reisleri ile eski 
korueu ba§lanna ihaJeye veril
mi§ gibi. 

Özel korueuluk önee <;alak 
il~esinde ve bu Ylhn Mart aym
da ba§latildI. Burada Alan ve 
Ezdinan a§iretlerine mensup 
30 ki§i özel korueuluga b3§la
dl. Gürpmar'm Pagaegne kö
yünde de MaYIs aymda Me
hemda a§iret reisi ve MHP il~e 
Yönetim Kurulu üyesi $amil 
Bultak'm basklSlyla 100 ki§i 
özel koruculuga ba§ladl. Eski 
korueuba§larmqan ve Ji
TEM'le slb ili§kileri olan 
Alan a§iretine mensup $aban 
Kahraman da Van'a gö'<Crtil
dikten soma ~abaniye Mahal
lesi'ne yerle§en a§iretine men
sup 70 ki§iyi özel korueu yap-
11. Yüzba§1 rütbesi de alan 
Kahraman, evinin bulundugu 
bölgede aynea bir karakol da 
inp ettirdi. Ternmuz aymda ise 
Gürpmar'm köylerinde ikamet 
eden $idan a§iretine mensup 
100 ki§i, eski a§iret reisi ve 
Van bölgesinde korueuluk uy
gulamasma ilk kar§1 <;lkan ve 
1994 ytlmda ölen Kaya 
Öner'in oglu Faysal Öner ön
derliginde özel koruculuga 
ba§lad1. Faysal Öner'in ameasl 
Nedim Öner 1990 Yllmda kö
yUn ortasmda askerleree tara
narak öldürUlmü§tü. 

MHP Van 11 Yönetim Kuru
lu Üyesi ve Alan 3§iret mensu
bu Hamo Meral da a§iretinden 
olan ki§ileri öze! korueu olma
ya zorlamaya ba§ladl. Sözko
nusu ki§inin 50 ki§iyi oglu 

Seyvan Meral'tn önderliginde 
özel korueuluk iliin örgütleme
ye "all§ltgl ve burada bir kara
rol binasl yapmaya ugra§tJgI 
belirtiliyor. 

i~sizleri tuzaga 
dü§ürüyorlar 

MHP'li a§iret reisleri ile ko
rueuba§lan askeri yetkililerden 
de aldIklan destekle özel koru
euluk i~in i§siz kalan ve büyük 
gec;im StkmUSI i~inde olan ki§i
leri se\;iyorlar. Van ve il\;ele
rinde özel korueuluga b3§la
yanlann tümü evinde en az 10 
nüfusu olan ve hi" bir i§te "a
h§mayan, aynea elinde gelir 
getireeek hi" bir mal varhgl 01-
mayan ki§iler. Özel koruculu
gu örgütleyen MHP'li korueu
ba§lan ve a§iret reisleri a§iret
lerine mensup ki§ilerin gec;im 
sorunlanm iyi bildikleri ic;in 
adam bulmakta da zorlanml
yorlar, Aynea yüksek maa§ da 
vaat ediyorlar. Sik slk harekat 
düzenleyen korueulara Tu
gay'dan glda ve para yardlml 
da yaptlarak özel korueuluk 
özendiriliyor. $imdiye kadar 
eiddi bir liatl§ma iliine ginne
dikleri i~in moral de bulan özel 
korucular Van'da giderek "0-
gahyor. Zaman zaman Gürpl
nar'da harekat düzenleyen özel 
korueular §u a§amada zor gö
revlerde kullamlmlyor. Bunda
ki amaem ilk a§amada gözleri- , 
nin korkutu1mak istenmemesiu 
oldugu bildiriliyor. 

Agustos aymda $aban Kah
raman'a bagh özel korueular
dan ikisinin bir ~atl§mada öl
mesinin ardmdan 11 korueu is
tifa etmi§ti. Askeri yetkililerce 
§imdilik koruma altma ahnml§ 
gibi görünen özel korueu aile
lerine slk slk glda, giyecek ve 
yakaeak yardlml yaplhrken, 
bunlara 30 milyon eivanndaki 
maa§larl da düzenli olarak ve
ri1iyor. Ashnda askerlerin iste· 
digi ve gÖsterecegi yerlerde 
harekat düzenlemeleri gereken 
özel korueular, §imdilik kendi 
istedikleri yerlerde harekat dü
zenliyor. Ozel korueulann §u 
ana kadar düzenledikleri hare
katlarda ise hi<; bir sonu<; alm
mach. Ashnda amaem sonu<; 
almak degil, özel korueulugu 
yaygmla§tumak oldugu da gö
ze ~arplyor. 

Mehmet <;iFr<;i 

B ölgede ytllardrr sü
ren sava§ ekonomiyi 
ve sosyal Y3§aml alt

üst ederken, egitimi de ta
marmyla engelledi. Devlet 
tarafmdan bölgeye gönderi
len ögretmenler sava§a en
dekslenirken, okulIarm ya
ndan fazlasl kapah; ac;1k 
okullarda ise ögrenciler 
"§üpheli" olarak nitelenerek 
büyük bir baskI ve denetim 
aItmda tutuluyor. Polis ve 
askerlerce i§gal edilen okul
lar adeta sava§ alanma lfev
rilmi§ gibi. 

noktalanyla bir egitim ku
rumundan yok adeta ceza
evi görüntüsünü veriyor. 

ÜniveTsite binasma biti
§ik bir jandanna karakolu 
kurulurken, tiniversitenin 
giri§ ~tkJ.§larmda da polis 
kontrol noktalan olu§turul
mu§ durumda. Polisler üni
versiteye ginnek isteyenle
ri, ögrenci-ögretmen, sivil 
ya da üniversite ~ah§am di
ye aymnadan i1stünü b3§ml 
anyor, kimlik kontrolünden 
geyiriyor. Üniversite binasl' 
na geyenler ve derslere gir
mek isteyen ögrencileri ise 
askerler tek tek arayarak 

mal Yüzge<; isimli ögrenci
lerle isimleri ögrenilmeyen 
ve Kürt olduklarl belirtilen 
5 ögrenci daha gözaltma 
almdl. Üniversite öji;rencile
rinin verdigi bilgiye göre, 
her yIl egitim döneminin 
daha ba§mda Emniyet'in ve 
JiTEM'in "§üpheli" diye 
tespit ettikleri ögreneiler 
gözaltma ahmyor. Özellikle 
Kürt iIlerinden gelen ögren
eilere tatil döneminde neler 
yaptlklan, PKK kamplanna 
gidip gitmedikleri, herhangi 
bir siyasi faaliyette bulunup 
bulunrnadlklarl soruluyor. 
Sorgu slfasmda aynca her 

Kürt illerindeki 
okullarla ball i1le
rindeki okullarda 
verilen egitimin ka
litesi arasmdaki 
uc;urum, ytllardrr 
bölgede süren sa
va§la daha da helir
ginle§ti. Sava§m 01-
madlgl dönemlerde 
bölgeye gönülsüzce 
gelen ögretmenler, 
eiddi bir egitim ver· 
meyip derslerinin 
büyük bir bölümü
nü bo§ ge~irirken, 
§imdi de bölgeye 
ders venneye gelen 
ögretmenler allko

Kürt illerinde yalnlz ögrenci degil, egitimci de mutsuz. 

türlü sistemli i§
kence de yaplltr
ken, ögreneilere 
ajanhk ve itiraf~l
llk dayatlllyor. Y 11-
da bir ka~ kez gä
zalttna ahrup ayru 
sorularla kar§l kar
§Iya kaldlklanm 
belirten öji;reneiler, 
gözaltma ahnma 
korkusundan ve 
ev lerinin ya da 
kampüslerinin her 
an basllacagl stre
sinden dolaYl dü
§ünemez duruma 
geldiklerini; i1ni
versitede egitim 

nulup sava§m kurallanna 
uymaya zorlamyor. Devlet 
bir yandan PKK'nin egitimi 
engelledigini söylerken, di
ger yandan da ögretmenleri 
karakollara hapsediyor. 
i"i§leri BakanlIgl 'mn Ekim 
aYI ba§larmda tüm Kürt ille
rindeki valilere gösterdigi 
yazlda ögretmenlerin kara
koldan habersiz seyahat et
me~leri; gece karakolda 
kai mal an , karakoldan silah 
ve menni temin etmeleri, 
duyduklan biT olaYI anmda 
karakola bildinneleri gibj 
§eyler isteniyor. tc;i§leri Ba
kanhgl'run bu yazisl Van 
valiligi'nee basma ac;Ikla
runea durum ögrenilmi§ 01-
du. Aneak aym uyarIlar 
Mu§, Bitlis, Aji;n, Hakkari, 
Mardin ve $unak gibi iller
de de valilikleree ögretmen
Iere uIa§tmldl. . 

Ögrenciye 'su~lu' 
muamelesi 

on bine yakm mevcudu 
olan Van 100. YII Üniversi
tesi son ylllarda jandanna 
karakolu ve polis kontrol 

kimlikIerini kontrol ediyot 

'Polis ögrenciler' de 
i§ba§lmfa 

100. Yll Üniversite
si'nde ge~tigimiz yll bu ted
birleri yetersiz gören devlet, 
üniversite i~inde aynea 'po
lis ögreneiler' kullanml§tl. 
'Polis ögrenciler'in görevi 
ise derslerde ögreneilerle 
ögretim üyelerinin konll§
malanm ve ili§kilerini tespit 
edip, giivenlik makamlanna 
bildinnekti. 'Ögrenei polis
ler' aynea gec;tigimiz YII 
kendi helirledikleri c;ok sa
Ylda smlf arkada§larmm ev
lerini polislerle birlikte ba
sarak yüze yakm ki§inin gö
zaltma almmaslru saglaml§
lardl. 100. Y tl Üniversite
si 'nde polis ve askerierin 
ögreneilere yönelik baskIla
n bu yll da, hentiz dönem 
ba§l olmasma kar§m, ba§la
di. 25-27 Ekim tarihleri ara-
smda üniversitede gözaltl 
operasyonlarl ger~ekle§ti
rildi. Bu operasyonlar Slfa

smda Mevlilt Koyun ile Ke-

yerine polis-ka~ak 
oyununun oynandlglm söy
lüyorlar. 

Okullar ögretmensiz 
Bölgedeki kalitesiz egi

tim sava§a endeksli YÜfütü
lürken, okullann büyük bir 
bölümünde de ögretmen 
yoklugu ya§anlyor. Bölgede 
binlerce köy ilkokulu bu ne
denle kapah dururken il ve 
il"elerdeki okullarda da ög
retmen yetersizligi nedeniy
le dersler bo§ ge"iyor. Hak
kari 'nin <;ukurea, $emdinli 
ve Yüksekova il"eleri ile 
merkeze baglt tüm köy 
okullan kapalI. Van'm <;a
tak, Bah~esaray, Gürpmar, 
Geva§, Ba§kale, <;aldlfan 
ve Muradiye il~eIeriqde jse 
geytigimiz hafta kayma
kamhklara <;agnlan köy 
muhtarlanna "ögretmenle
rin sorumluluklarml üstlen
rneleri halinde köylerindeki 
okuli arm aytlabilecegi" 
söylendi. Aneak yok az sa
ytda muhtar öji;retmenlerin 
sorumlulugunu üstlenerek 
okullanru ~trrdl. (VAN) 

yeterince bulamlyorsa ayrllabilir. Bu nedenler
le de; sosyalist hareket saflannda hi~ bir ~artta 
hi<; kimse Murtad ilan edilebilinemez. 

Ama son Ylliarda sosyalist oldugunu iddia e
den basl siyasi yogunluklar terminolojiye katkl
larda bulunmaya ba~laddar. Sömürüden yana 
olanlann kö~eye slkl~tlklan anda sahip ~Ikma
ya bile eüret edemeden ba~vurduklan infaz'm 
yam ba~ma devrimci kelimesini ilave etmeye 
~all~lyoriar. Teorik katkllannl pratikte de uygu
lamak i~in olsa gerek büyük bir hlzla zindan
larda bir gün önceki yolda~lannl mar~lar e~li
ginde i~kence ile katlediyorlar. Türk devletinin 
ve "sol"dan olduklannl iddia eden gruplarm i~ 
infazlan neredeyse atba~1 gidiyor. 

infaz; gelecegi tehlikede bulan ve kitlelere 
söyleyecek ger~ek sözü olmayanlann ba~vur
dugu en korkak yöntemdir dedik. Bu nedenle 
infazm devrimcisi olmaz. Devrimci i~keneeci 
de olamaz, devrimci katil ve katliam da, Sosya
listIer, silah kullanmak zorunda kaldlklan za
man bile sadece me~ru müdaafa durumunda
dlrlar ve bu anda da ne denli lanetli bir alete 
bula~tmldlklannm bilincinde olmak zorunda
dlrlar. 

Herhangi bir sosyalisti, demagojik ve popü
list söylemli siyaset~iden aYlran ba~lica fark; bi
rincinin, soylediklerine kendisinin de inanma
SI, teori ve pratiginin birbirine uymasl ve top
lumsal-ayaklan yere basan projeler üretebilme
sidir. Türke~'in söyledigini ve yaptlgml K.Marks 
taklit ederse, bueylem devrimci eylem olmaz. 
Sadece K.Marks kendi söyledikleri ile ~eli~mi~ 
ve kitlelerin gözünde Türke?'ten daha a~agllar
da bir yere dü~mü~ olur. C;:ünkü; Türke~'ler hi~ 
olmazsa bu konuda yalan söylemiyor v~ daha 
yolun ba~mda "davadan dönen i vururuz" di
yorlar, asla ele~ti, özele?tiriden bahsetmedikle
ri gibi, "herkesten yetenegi kadar" diye bir ilke
leri de yok. Kaldl ki; infazlann bu metoda ba~
vuranlar a~lsmdan hi~ de haYlril sonu~lar ya
ratmadlgml ise en iyi sosyalistler bilir. Eger in
faz bir nebze caydmCl olsaydl, ylilardan beri 
bunu ba?lIca aktivitesi haline getirmi~ olan 
zavalil (1) Türk devleti biraz rahat nefes alirdl. 
Kaldl ki, infazlar bir kez me~rula~tmldl . ml smlr 
tammaz bir klslr döngüye dönü~ür ve her infaz
CI cellat ka<;mlimaz yeni infazlann kurbanl 01-
maya mahkumdur. insanllk ve real sosyal izm 
tarihi bunun binlerce örnegi ile doludur. 

Yargllama en demokratik yöntemlerle ger
~ekle~se ve su<; sabit görülse bile "idam 
cezasma kar~IYlz" demesi gereken sosyalist
lerin, her türden infaz'a kar?1 da seslerini yük
ssltmeleri gerekiyor. "Dü~mammla aynl 
metodlan kullanlp, dü~mamma dü~man olam 
mutlaka dostum kabul etmem gerekir" gerici 
tezi radikal bir bi~imde red edilmelidir. Real 
politikamn inandlrmak istedigine aksine 0-

larak; ama<; asla ve asla kullanllan metodlan 
me~rula~tlrmaz, aksine pragmatizme ve 
demagojiye bula~tlgl and.an itibaren ne kadar 
ideal olursa olsun her ama~ bir demagojiler 
Ylginma donü~ür ve insan türünün gelecegini 
barbarizm tehlikesi ile karartlr. 
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Antalya'nm KUtUk~U 
Mazlda~ Mahallesi'nde 
belediye önce gecekondu 

Arazi mafyasl bu kez 
Antalya'da i§ba§lnda 

I yaptmyor, onra Ylktmyor. 
Mühendislerin ve mahalle 
muhtarmm i~inde oldugu 

, belirtilen arazi mafyasl, Iyol 
yaplml' gibi gerek~elerle 
gecekondu bölgelerine el 
koyuyor ve Ylklmdan sonra 
araziyi parselliyor. 
Sözkonusu bölgeye gittik 
ve taraflarla görü,tük. 

tbrahim GÖRÖZ 

Y akla§lk 15 gUn önee Antal
ya!KütUk~ü Mazldag gece
kondu bölgesinde ylklm ekip

leri, ~evik kuvvet polisleri e§liginde 
gecekondu evlerini Ylkmaya ba§la
ml§tl. Bu Ylklmm sorumlulanm, ara
zilerin kimler tarafmdan parsellendi
gini ve ylklmm gerek~elerini ara§tlf
maya karar verinee, ilginr;: gözlemler 
yaptlk. 

Edindigimiz hilgilere göre 50-60 
geeekondu evi daha ylkllaeaktl. Bu 
bilginin dogruluk dereeesini ara§tlr
mak i~in yörede incelemelerde bulun
mak Uzere yola Clkuk. 

KUtUk~U Mazldag gecekondu evle
ri dagllk bir alanda bulunuyor. Gece
kondularda ya§ayanlar yoku§u yürU
yerek 15-20 dakikada evlerine ula§l
yorlar. Kütükr;ü Mazldag'mda gece
kondu yaplffil, 1986 ytllarma da)'anl
yor. Gecekondu yapmak isteyenler 
Antal)'a Belediyesi')le mUraeaat ede
rek geeekondu yaplml i\)in izin ahyor
lard!. Belediye ise numara ta§l vererek 
ve mesken vergisi keserek gecekondu 
yaplmma izin veriyordu. Bu i§lem 
i91n yük1ü para ödeniyordu. Hatta ge
eekondu yaptlfmak isteyen insanlar 
te§vik ediliyordu. 

Gecekondu arazileri daha önceleri 
BUyUk§Chir Belediyesi 'ne aitti. BUyUk 
§ehir belediyesi bu arazileri daha son
ra Kepez Belediye Ba§kanl tsa Akde
mir' e 600 milyara sattI. B u arazileri 
parselleme esnasmda harita öl9Umieri 
yapan mühendis Niyazi Akdag ile KU
tük9ü Mazldag Mahallesi muhtarl Ül
ker C;aglar' m "pastadan pay kapan ki
§iler olduklarI" slk~a söyleniyor. 
'Arazi mafyasl' olarak adlandmlan bu 
ki~ilerin ~imdi de arazileri yüksek fi
yatlarla 

ba§kalanna satmak ve bu satl~tan 
milyarlarca kar eide etmek i~in gece
kondu ytklmlanm yeniden planladlk
tan belirtiliyor. 

Gerek~e: U~urum yol! 
Arazi mafyasmm önUmU ... deki 

gUnl~rdc KütUk9U Mazldag Mahallc- . 
si'ndc 50-60 gecckonduyu Ylkmayl 
hcdefledikleri ögrenlldi. 

Y lkun gerekgeai mahallc sakinle
rince "90k komik" oll1rak nitelendiri· 

Gecekondulann Ylkllma gerekQesi "yol yaplml." Yukardakl §arampol yol olacakml§1 

Hyor. Yöredeki insan1ann yanl Slfa, 
mahaUe muhtarl Ülker C;aglar'la yap
ttglmlz söyle§iden de anla§llacagl gibi 
gerek~e, "yol yapma." 

Dagm slflf noktasmdan a~aglya 
dogru 250 metreik alanda bulunan ev
leri ylkarak yo1 yapmak, hi~ inandm
Cl görUlmiiyor. "Helikopter pisti veya 
havaalam yapacaglz" demeleri daha 
inandlflC1 olabilirdi. 

Yol yapIlmasl istenilen yerde hii
yUk bit okul bulunuyor. Yol yapIlmasl 
halinde, freni patlayacak bir arabanm 
carpaCagl )'er, bu okul. Böyle bir du
rum ise )'Uzlerce insanm ölmesi anIa
mlna gelecek. 

Mühendis inkarcl, 
muhtar yalanci 

KUtUk9U Mazldag gecekondu böl
gesinde kötU ko§ullarda ya§amaya 
zorlanan insanlarla görU§mek üzere 
KUtük\)ü Mazldag geeekondu bölgesi
ne gittik. Hj~bir tanldlglffilzm olmadl
gl bu mahallede rastgele bir geeekon
du evine davetsiz misafir olmaya ~a
rar vermi§tik. Tarn yoldayken, mahal
le iyinde hayklfffialar, küfürler ve ~ig
hklar duyduk. C;lgltklann geldi#i yö
ne gittigimizde öl~(lm aletleri ta~lyan 
mühendislere rastladlk. MahaUe hal
kI, Ylklffi hazlrhgl anlamma gelen bu 
'yall§ma'dan dolaYI ö~eliydi. MU
hendislere sordugumuz "öl~(lm yap
maya ml geldiniz?" sorusunun yanm, 
korkuya bulanml~ bir inkal' oldu. Sa
dece "haYlr" diyebilen mUhendisler, 
!uzla uzakla§t11ar. 

Mlihedislerin yanmda bulunan ma
halle muhtan Ülker <;aglar'la da gö
rU§meye yah§ttk. C;aglar'm "siz taraf 
tutan gazetesiniz" demesi, etrahmlzda 
birikmi~ mahalle halkml daha da öf. 
kelendirdi. Halkm muhtan yuhalama 
giri§imini ise zorla önleyebildik. 

Muhtarla aramlzda §u diyalog gey-
ti: 

• Neler oluyor burada? 
OBen KiltUk\)Ü Mazldag muhtan

Ylm. Buradaki insanlllrl magdur elme· 
mck iyin Antatya BUyUk~ehir Belcdi
ye Bn§kanl Hasan Suba~1 ve Kepez 

KOtOkoü Mazldaa Mahalle Muhtarl Ülker OaQlar, 
sorulanlarlmlz kar$lslnda oidukoa slnirlendl. 

belediye Ba§karu isak Akdemir'le gö
rU§ecegim. Bu insanliU'ln biz de ma~
dur olmasml istemiyoruz. Ölyüm i9in 
buraya geldiklerinden benim haberim 
olrnad!. Daha sonra ögrendim. Bunun 
üzerine saga sola gittim. Ve bana bu 
insanlara \)öztim yolu bulunacagl söy
lendi. 

• Fakat mühendlsler burada öl· 
~üm yaptllar. Blrka~ gön sonra YI· 
klm ekipleri buraYI Ylkacaklarj 
bundan önce ne gib I ~özöm önere· 
cekslnlz? 

o Sorunu Hasan $uba§l'ya götUre
eegim, belki oniara ba§ka yer verilir. 

• Varsayalim ki ba§ka yer göste. 
rlldi. Yarm aym sorunla kar§lla§ll
mayacagma dalr blr garanti var 
ml? 

o Orasml ben bilmem. Bu benim 
i§im degildir. Onlar buraya geldikle
rinde bana dam§tJlar ml? 

• Bakm slz muhtarsmlz. Sizl se
~en insanlarl kollayacagmlza, onla· 
rm aleyhinde konu~uyorsunuz. Kai
dl ki sizin de onlardan farkmlz yok. 
Siz burada gecekondu yaptJglRIzda 
siz kirne dam§ttmz? Buranm Ylkl
mmda sidn büyük kärmlz oldugu· 
nu ögrendik? .. 

o Si;dJl gazeteniz tataftll'. Bu yüz· 
den bir §ey söylemek istemiyorum. 
Gelin benim odarnda konu§al1m. 

• Blzlmle konu§mak Istedlilnlz 
~eylerl burada da konulablllrslnlz .. 

o Bakm onlan sizin gibi ki~i1er 

Enternasyonal 
yoksulluk! 

Yoksulluk ve Ylklm, milliyet aynml yapmlyor. Kütükc;O 
Mazlda~ gecekondu mahallesinde ya§ayan KOrtler ve 
Türkler, sorunlannm ortak oldugunda hemfikir, 

Mardin'den ... 
" Ben Berzat GUl, Mardin'in 

AkyUrek köyUndenim. Y!l
lardlr atalarlmlzm ya§adlgl toprak
lardan aynhp ta buralara kadar gel
dik. Kürt oldugumuz i\)in köyUmUz 
devlet güvenlik gU\)leri tarafmdan 
yakllip ylklldl. Köyde ean güvenli
gimiz yoktu. Bu yüzden ana topra
glfDlZI terk ederek Antalya'ya gö~ 
ettik. Antalya'ya geldigimizde e§i
min ve kIZlmm bileziklerini ve kü
pelerini sattlm. Kütük~ü MaZI
daf da derme \)atma gecekondu 
yaptlrdlk. Bu saglIkSlZ ve kötU bes
lenmeden dolaYl yoeuklanmlzm 
sagl1~l bozuldu. Yarl ay yan tok 
geyinip duruyoruz. Yerimizden 
yurdumuzdan ettiler. ~imdi de evi
mizi ylkaeaklar. Allah i9in hakkJ
rruZI, sorunlanrruzl payla~acak, yol 
gösterecek namuslu insanlar yok 
mu? Evimizi ylkacaklar bu kl§ or-

tasmda yoeuklanmlz öleeekier. 
Bger evimizi ylkarlarsa. ben ki§i 
olarak Birle§mi§ MilletIer 'e ba§vu
raca~lm. Onlar da ~özüm bulmasa· 
lar sosyal haklanmlzl, beslenme ve 
konut sorunumuza yamt bulacak 
bir ülkeye göndersinler. Biz Türk 
karde§lerimizle birlikte hareket 
edeeegiz. Biz Türk -KUrt aymmlm 
yapmlYoruz. Onlar bizim karde§le- ' 
rimizdir. Aymml yapan biz degiliz, 
malum ki§i1erdir. Siz de gördUgU
nUz gibi Türk ve KUrt karde§leri
mizle birlikte sorunlarlrruzl konu
§uyoruz. Ge\)enlerde gecekondulu 
karde§lerimizle birlikte ne yapaca
glz diye konu§uyorduk. Bizim gü
cUm(lzU bölmek iyin bazlliU'l Kürt
ler ve TUrkler aYlrlmml yaplyorlar
dl, biz bu sorunu a§tlk. Zaten be
nim yammda Ankara, Klr§ehir, 
Trabzon'dan insanlar var. , , 

Trabzon'dan ... 
, 

'

Ben Mahir Demir, Trabzon
luyum. Türküm, TUrk 01-
maktan dolaYI da gururlu ve 

. sevin~liyim. Bugiln 29 Ekim Cum- . 
huriyet Bayrarnl. Benim i~in an
lamh oimasl gereken bugUn maale
sef bana buruk ve hüzün dolu bir 
gün oldu. C;ünkU sevinecegim yer
de, evim ne zarnan Ylkllaeak diye 
endi§e duyuyorum. 

Y lllardir sagilk yönünden hiz- . 
met ettim, vergi verdirn, askerlik 
yaptlm. Ylllardu yaptlglm hizme
tin bedeli bu mu? Bger adalet buy-

kl§klfursa onlar hiybir §ey eIde ede
mezlerl 

• AmacIDlzm bu insanlart oyala· 
yarak zaman kazanmak oldugunu 
seziyoruz? .. 

o Sizinle konu§ulmaz! Ben gidi
yorum ... 

Bu yamt Uzerine öfkeli halk muh
tan yuhalarnak istedL Halkl zorla ikna 
cdebildik ve yuhalamaYl engelledik . 
Muhtann istifa etmesi gerektlgi yo· 
lundaki bagn§lar yUkselirken, gece
konducularla görU§meler yapmak 
üzere evlere yöneldik. 

Bu arada, daha önee mahalle gelen 

sa batsm böyle adalet. Bize ikinci 
slmf muamelesi yaplhyor. Devlet 
bize el uzatmasa yab~cI milletler 
bu halimizi görsUn; eminim ki Ofk 
lar el uzacaklardlf. 

Bugüne kadar hep sustuk. Bir 
gUn Slranm bana geIecegi hiy ama 
hiy akllmagelmezdi. Dogu'da bazI 
evler Ylklltyordu, yaklhyordu; dev
letimizin bunu yapabilecegini 
tasavvur etmedim. Artlk ~una i
nanlyorum: Devlet benim evimi 
ba~lma ylkacaksa, poju'da haydi 
haydi bunu yapar. " 

Antalya BüyUk§ehir Belediye Ba§kanl 
Hasan Suba§l'nm.heyetinin de bUyük 
protestolarla kar§llandlgml; halk tara
fmdan yuhalandlklanm ve heyetin a
par-topar mahalleyi terkettigini de ög
rendik. 

Bir 90k eve gittik, onlarca gece
kondu sakiniyle görU§tUk. Muhtann 
bazllanru susturmak i9in 800 milyon 
para teklif euigini söylUyordu gece· 
kondueulat. Ama 90gunluk Yllmaya. 
caktl; "buraYl onlara yedinneyece. 
giz!" sözü, en 90k duydugumuz söz 
oldu, Kadmlar, "cesetlerimizi ~igner
ler!" kararhhgmda. (ANTALYA) 

"Bari Yunanistan' a göndersinler!" 
B i,. gecekondu evindeylz. Az IJncekl tat· 

. SIZ olay vesilesiyle tam§mamlz daha 
da kolayla~tI. 

• Kendlnlzl klsaca tanltlr mlSlRlz? 
o Ben ~ehmus Sari, DiyarbakIr'm Er

gani iJ~esindenim. 8 90cu~umla birlikte bu 
gördU~tinUz gecekonduda kahyoruz. 

• Gecekondu yapmak 1~ln ne alb! I,. 
lem yaplilyor? 

o Geeekondu yaptlfmak iyin Antalya 11 
Defterdarhgl Muratpa§a Vergi Dairesi Mü
dUr!Ugü'ne dilek\)e He ba§vuruyoruz. Bu
rada bize numara ta§l veiyorlar ve mesken 
vergisi i§lemlerini yaplYoruz. 1991 sene
sinde bu i§lem i~in ödedigim para 
1.400.000 TL. Bu i~lemlerden sonra geee
kondu yaptlfffiaya izin veriliyor. 

edlllyorj bOfaltma 1~ln ka~ aÜn söre ta· 
RlDlyor? 

o Ke§if yaplldlktan sonra mweme 
gen~lde IS gUn sUre tamyor. Bu sUre zar
fmqa ~ikllmazsa ylklm ckibi ve polis e§li
~inde evler Ylklhyor. 

• GecekondularlR Ylklml !~In ne glbl 
aerek~eler dlle aetlrlllyor? 
o Onlann mantl~a slgacak hi~ bir gerek
r;:eleri yok. Yol yapma bahanesiyle 50-60 
evin ytlaml ge~ekleiecek. 

• Antalya'ya gö~ etmenlzln nedeninl 
ögreneblllr mlylz? 

o Memlekette biraz arazimiz yard!. 

dik. C;OCUkliU'lmlZ hasta; bu k1i ortasmda 
evlerimiz Ylktlll'sa yoeuklatlmlz sojuktan 
ö!ecekler. SO·60 gecekondu evi Ylkllma
dan önce tUm duyarh kurum ve kurulu,lar 
bizi sahiplensin, bu Ylklm katliaml gergek· 
le§meden bir§eyler yaplhrsa, emlpim ki 
yözUm bulunaeaktlr. 

Lütfen bize sahip ~Ikm, sesimizi Yuna· 
nistan' a duyurun. 

• Neden Yunanlstan'a duyurmamlZl 
Istlyorsunuz? 

KOtOkCu Mazlda~ gecekonduculan evlerlnl Ylktlrmamakta kararh. 
• Mühendisler ke~lf yaptlktan sonra 

mahkeme kararlyla Ylklm slze tebliA 

BaskIlatdan dolaYl ~ok ueuza satmak zo
runda kaldim. C;Unkü bize devlet tarafm
dan iki se~enek sunuldu: Ya korucu olaca
glZ ya da gtly edecegiz. Biz de korucu!u~u 
kabul etmedigimiz j~in buralara kadar gel-

o Bvimizi ytkarlarsa, bizi burada da 
kabu! etmiyorlar demektir. 0 zaman Yuna
nistan'a gitmemizi sa~lasmlar ki orada 
belki yakarnlzl blfaklr!ar. Bakm benim ak
hrmn ennedigi bir konu var, madem onla
nn yol yapma gibi bir egilimleri vardl, ni
ye bizi uyarmadIlar? Bu arazileri parselle
mck ir;:in bUyük Ur sag1ayacaklar. 

•• 
U lkemizde emek, baf1§ ve de~ 

mokrasi ciddi tehditler alt1nw 

dadlf. Her kim ki: emekten, demok~ 
rasiden ve barl§tan yana bir taV1f 
'gösteriyorsa amnda susturulmakta
dir. 

Yazar Ya§ar Kemal'in cezasmm 
onaylanmasl, yürütmenin yarglya 
lsmarlama karar aldtrtmasmm tipik 
bir ömeAidir. 

Emek örgütleri olan sendikalarm 
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Baslna ve Kamuoyuna 
faaliyetlerini engellemek i9in yöne
tici ve Üyeleri keyfi sürgün ve gö
zalttlara tabi tutulmaktadlr. Özellik-
1e son Diyarbaklr'daki i§9i ve kamu 
sendikalarml hedef alan baskt ve 
gözaltllar baf1§a, demokrasiye ve 
özgürtüge vurulan bir darbedir. 
Emegin sesini sustunnadlr. 

BaskIlara' boyun egmeyeeegiz. 

Demokrasiden, emekten yana ku
rum ve kurulu§lan saldlfl1ara tavlf f 

almak ve gü~lerini birle§tirmek 
i~in; Egitim-Sen'in 9 KaSlm 1996 
tarihinde Kadlköy meydanmda sa
at: 14.00'de baskl sürgün ve eezaIa
n protesto etmek i~in yapacaAl 
otunna eylemine destek venneye 
~aglflYoruz. 

Kamu <;ah§anlarl Sendikalara 
istanbul Subeler Platformu 

EAltlrn.Sen 1,2,3,4,5,6,7,8 
Töm.Bel·Sen 1,2,3,4,5,6 
Tüm.Mallye.Sen 1,2,3 

SES 1,2,3,4 
Haber·Sen 1,2,3 

EnerJI Yapl Yol-Sen 1,2 
Bem·Sen 1,2 

Aslm·Sen tst,Sb. 
TUrn Glda·Sen 1,2 
Törn Yargl.Sen 1,2 

BTS Ist. ~b. 
Töm Sosyal.Sen 1,2 
Tarlm·Sen ist. ~b. 

Tüm Bank·Sen tst. ~b, 
Or Kam·Sen ist. ~b. 
Llman·Sen tst. ~b. 

~ 
iller bu devlet ~ökmtU~tUr diyordu. 

. Ama niye ~öktO~ünün, nasil ~öktü~ü
nün 'nedenlerini elbetteki 0 ba~ka yer-

lerde rlyor ve ba~ka yerde görOyordu. Susur
lukta e~er 0 bilinen trafik kazasl olmasa idi, 
devletin nlye ~öktüaOnO, ~ökerkende yakaYI eie 
verdi~ini göremiyecektik. Daha do~rusu bir kez 
daha göremiyecektik. ~OnkO bu olay kendi ba
§ll1a bir ~ey ifade etmiyor. Eger son yillarda pe, 
pe~e tasadüflerle ortaya ~Ikan ~eteler olmasaydl 
bu hadise öncekilerin bir devaml, onlardan (ar
ki olmayan bir olay gib i olurdu. Zindrin halka
larlna bir halka daha eklenmi§ olurdu. 

Son bir YII i~inde meydana gelen benzeri 
________ olaylarl anlmsamak 

ic;in biraz haflzaml 
yokluyorum. Akllma 
neler gelmiyor kij Ci· 
van Gate olayml klm 
unuttu, nerde Engin 
Civan, kac; ay hapis ' 
yattl? AldlAI rO§vetler-

Devlet 
Yakasl nl 
Eie Verdl! 

M. K1PER 

le nerede keyif c;atl· 
yorl Selim Edes dev
lete olan borc;larml 

________ ödedi mi? bllmiyo-

rum. Amerika'dan 
döndO mül Kanal 6'nm kararmasini önleYEm 
Alaattln C;:akici nerde? Özallarm eskl damadl 
Adnan GOngör, Zeynep Özalla ilgill avukatl va
sltaslyla baslna ilgin~ a~lklamalar yaptl. Daha 
da yapaca~mdan ba§ka. 
. Tevik A~asoy'la ~ok yakm ili~kileri olan C;:iI
ler'in oe; koruma polisi hakkll1da kamuoyu hala 
da doAru dOrUst bilgilendirilmi~ de~iI. BaZI ili~
kiler artlk tasadüfi olmaktan ~Ikml§tlr. Devlet, 
mafya ve ülkücü ili§kisi bir dizi olayda rahathk
la görOlebiliyor. 

Söylemez karde§ler veya Oniformall ~ete bu 
ili~kinin ba~~a bir boyutunu sergiliyor. Bunlarm 
~oau da tesadofi olaylarla ortaya e;lklyor. Engin 
Civan'a slkilan kur§unlarln tetike;isi ya~alanma
saydl kamuoyunda bu olay sir gibi gizli kalma
yacak mlydl? 

Daha ge~enlerde Adana'da sllah tlcareti ya
parak yakalanalann altlsmln polis ve subay 01-
masl dU~OndUrUcO degil mi? Devletin her kade
mesinde, insanlar arasmda ~e,itli dUzeylerde 
~eteler olu§mu§. TOm . bunlara raAmen hala ki
mileri bunlarl devlete mal etmeme gayreti ie;in· 
dedir. CHP Genel Ba§kanl Denlz Bayk;;tl her AI
lahln gOnO bo§una ml diyor, "devlet ku§atllml~
tlr". Ebette bir bildi~i vardlr. 

Adana'dakl' r;eteye benzer ba§ka blr ~ete de . 
Hakkari'de ortaya ~Ikmadl ml? Hakkari Emniyet 
MUdOrIO~O Hareket ~ubesinde görevii biri tim 
amiri dört polis görevlisi ile oniki köy korucusu 
ve bir itirafC;1n1n 0YEl olduau cinayet §ebekesi, 

. e;ok saYlda, f~ili mer;hul cinayet, gasp,silahll 
soygun olayma karl§tlklan tesbit edilmi~ oldu. 
Kumarhaneler krall olarak bilinen LUtfO Topal, 
Yener Kaya ve Nesim'i Melikin öldOrUlmesi ola
Ylna ü~ palisin adl kan~madl ml? 

~Opheslz örnekler ~oAaltliablllnir. Ama bu . 
misaller bile öyle yabana atllacak misaller de· 
gillerdir. Ve ciddi bir bic;imde soru§turulrnasl ve 
yanitianmasl gerekmektedir. 

Susurluk'ta meydana gelen trafik kazaslnm 
bu kadar ses getirmeslnin sebebi, devletln su
~UstO yakalanml§ olmasmdan ileri geliyor. 
" Artlk mlzrak ~l:Jvala sl~mlyor. Bu nedenle de 

1e;1§leri Bakanl Mehmet A~ar, Elazl~a kae;tl ve 
aazml bl~ak a~mIYor. C;:UnkU, HUseyln Koca
da~'la yakm iIi~kisi var. Hatta Hüseyin Koca
dag'l Kac;ak~llIk Daire Ba~kanh~l'na atayacaktl. 

Susurluktaki trafik kazasmda ortaya ~Ikan 
ili~kiler agl, kimilerinin saklamaya c;ah§tlgl veya 
masum göstermeye ~all§tlgl bir ili§ki olmadl~1 
ortadadlr. Her§ey ayan beyandlr. Yapllan he
saplar bunun nasll temizlenece~ldir. Blr millet
vekili, bir Istanbul eski emniyet mUdUr yarcllm
CISI ve on yedi ylldan beri klrmizi bOltenle ara
nan eski bir UlkOco aym arabadalar, GOnlerc:e 
beraber gezlp tozuyorlar. Devlet, mafya, UlkOcO 
ie; iljeliAI, bir kutsal iltifak glbl sOrOp gltmekte. 
dir. 

Bundan dolaYI deAil mldir kl, hOkUmet sus
kun, konu,muyor. Demirel ise, Almanya döno· 
§Onde, gazetecllere, "Nereye kadar gldlyorsa, 
oraya kadar götOrOn, ama faturaslnl devlete kes
meyln" diyor. TabU Demlrel bo§una Ijaba sari 
edlyor. Bu devlet C;:llIerln dedlAI glblljökmo,. 
Baykal'm dediAi glbi de kUIatlimlltlr. 

Abdullah c;:atli'nm ceneze töreni de.blrieyler 
anlatmlyor muydu? 0 törende de devlet, !'TIefya, 
Uikoco birliktellai blr kez daha sO(Tlutluk kazan
dl, Atllan sloganlar, yapllan bozkurt i§aretlerl ve 
katllanlann kimliklerl. Yedl ki§inln katll zanl!sl, 
M, Ali A8ca'YI hapisten kaljlrmaktan ve eroin ti
earetl yapmaktan aranan Abdullah C;:atl!' nm 
TOrk bayraAma sanI! tabutu ... neyl anlatlyordu? 
~u olayda devlet bir deAII, blrkar; kez su~ UstO 
yakalandl. 

~anar Yurdatapan'l, Ismail Bellkc;i'yi, HADEP 
yönetlcllerinl zindana tlkamak ve onlart sustur· 
mak i~in tOm aygltlannl harekete sokabilmekte
dir. Bu tutum ve davranl~1 ile kimden yana ve 
klme kar~1 oldugumu, kimlerle bir kutsal ittifak 
yaptlgll1l, istemese de itiraf etmektedlr. Bu do
zen ve bu düzenin ittifak c;eteleri kendilerini 
bitireceklerdlr. 0 gOnleri görmek umuduyla 

Yöremiz (KUreeik'in) tmar emek~isi ve 
yöremizdeki ekonomik, siyasi nedenlerle 
gö~ etmeye ve gö~ ettirilmeye, ölUmüne 

inatla kar§l ~1karak köyUnde ve 
topragmdan ayrllmaYlp ya§amml 
sürdüren Karao~lan Karakoyun'u 

ge~irdiAi ani kalp krizi sonucu kaybettik. 
üzüntUmüz derin,aclmlz bUyUktür, 
Karakoyun ailesi ba,ta olmak Uzere 
Kürecik halkma ba§saAhAl diliyoruz. 

Almanya Clvata Kurd DerlieAI 
Mannhelm Sube.1 Yönetlm 
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30 ve. 31 Ekim günlerinde Ankara' da yapIlan Güney Kürdistan zirvesinin sonuc;lan özet bic;iminde bir c;ok basm 
organmda yer aldl. Ancak hic; bir yerde anla§ma protokolü tarn olarak: yaymlanmadl. Belgesel önemi ve yakm 
gelecegi tahminde veri olmasl baknmndan, Avrupa temsil~iligimizin eIe gec;irdigi protokolü oldugu gibi yaylmhyoruz 

Türkiye, Amerika ve Birle§mi§ 
MilIetIer temsilcilerinin 

KDP, KYB ve Türkmen Cephesi deo 
legeleriyle görü§mesi. 30-31 Ekim 

1991 Ankara/Türkiye 

30-31 Ekim tarihlerinde Türkiye, 
ABD, BM temsilcileriyle KDP, KYB 
ve Türkmen Cephesi delegeleri arala
nnda gÖTÜ§tüler. 

Bütün katlhmctlar a§agldaki mad
deler üzerinde gÖTÜ§ birligine yard!. 

a) KOP ve KYB arasmdaki sava§1 
sona erdirrnek, ili§kileri sürdürmek, 
kuvvetlendirrnek ve kahella§trrmak; 

b) Bu politik barl§la birlikte K.uzey 
Irak'ta ban§l ve kararhhgl sürdürmek 
i9in, a§agldaki maddelerin partiler tara
frndan uygulanmasrna karar verilmi§
tir. 

1- Irak'mtöprak bütünlügü veya Sl
nrrlanrun kutsalhgl hakkutda bu gÖTÜ§
mede bir anla§mazhk yoktur. 

2- Irak'rn gelecegi kendi halkmm 
irades i ile belirlerunelidir. Irak vatan
da§larmrn politik ve insani haklanru 
a~ak diyalogla birlikte güvenee altma 
almmahdrr. 

3- Türkiye'nin ve diger kom§u ül
kelerin slmrlannm güvenligi göz önün
de bulunduruhnahdrr. 

4) Partiler tansiyonu ve c;au§maYl 
aruracak §ekilde diger güc;lere kan§
mayacakJar. Kuzeyde bulunan güc;ler 
oradan c;Ikanlmah. 

Sava§l sonuc;landrrmaya dair; 
5) 23 Ekirn gecesi itiban ile KOP ve 

KYB gü~lerinin s~lan, Ban§ izleme 
Gücü temsilcileri tarafrndan bu ~ par
tinin temsilcileri ile i§birligi halinde C;i-

Ankara toplantlsmda varjlan mutabakat noktalan, bir anla~ma tutanagl ile belgelendL Eie geGirdigimiz bu belgenin ban§1 saglaYlp saglamayacagl ~üphelL 

zilecek. (PMF) ile tamamen i§birligi ii(inde ola- rinden olu§mu§tur. Grup Kaslm'm ilk 
6) Taraflar (partiler) savuruna drrru- caklar, PMF'nin c;ah§malarml kolay- haftasmda (1996), grubun iC; ~ah§ma 

munda kalaeaklar ve birbirine kar§1 la§trracak ve PMF birirnleri ile bagian- prosedüTÜnü belirlemek ic;in gÖTÜ§e
saldmya (sava§ durumuna) gec;meye- tl kuracak uygun personeli tayin ede- cektir. 
cekler. eektir. Aynea anla§mazItklann s;özül- 11- Denetleyici izleme Grubu'nun 

7) Bir tarafslz "ban§ izleme gücü" mesi ve ineelemelerin i1etilmesi (yöne- üyeleri tarafmdan bir §ikayet ileri SÜTÜ-
organize edilecek ve ate§kes baglantI- tihnesi) ve ate§kes durumunun göz- lebilir . 
larmm korunmasl ve devam ettirihnesi lemlerunesi konusunda amirler ve ka- 12- Taraflar birbirlerine kar§l med-
ineelemeleri yapllaeak. Bu izieme gü- rargahlar onlarm c;all§malanna yardlm ya saldmlarma son vereceklerdir. 
eünÜll birimleri, kararla§tmJan §ekilde edecektir. 13- Taraflar bütün esirleri serbest 
ve ate§kes C;izgisinde faa1iyet göstere- 9- Bir "Denetleyici Ban§ tzleme blrakacaklar, esir ahnalan durduracak
eek. Bu\ birimler mahalli idareler §ek· Grubu" (SPMG) kuruldu. AmaCl Ban§ lar ve esirlerin öldüTÜhnesi sava~ bo
linde organize edilecekler ve bunlarm izleme Gücü (PMF)nin liitll§malarml yunca durdurulacaktrr. . 
amjrleri Erbil'de kurulmu~ böiges el denetlemek ve taraflarm §ikayederini 14- Taraflar §u konuda anla§IIll§trr: 
karargahlan (merkezi bürolan) haber- ara§twp incelemektir. Bu Denetleyici Sivil servisler yani ta~lma, su, elektrik, 
dar edecekler. Uygun bir §ekilde dü- BarI§ izleme Grubu aynca diger mev- ~aeak, ilas; ve yiyecek gibi servisler 
zenlenmi§ Türkrnen güc;leri ve diger cut bilgileri tamarnlayacaklardrr. (Ör- engellenmeyecek, kesilmeyecektir. 
tarafslz Kürt ve Asuri taraflan (Kuzey negin; BM ile ilgili bilgiler ve bunlann Birle§mi§ Milletler'den bu konunun ta
Irak'ta bulunan bütün katlhmcIlar tara- incelerunesi.) mamlanmasmda izleme yardlml iste~ 
fmdan kabul edilmi§ güc;ler) bu fonksi- 10- Denetleyici Barl~ izleme Gru- necektir. f 

yonu yerine getirmek ii(in mümkün 01- bu, Ankara'da kuruldu. SPMG; Türki- 15- Taraflar, insani yardllll persone
dugunca liabuk organize edileceklerdir. ye, ABD, ingiltere, KDP, KYB ve Ba- li ve . ailelerinin güvenligini saglamak 

8- Taraflar "Ban§ izleme Gücü" n§ tzleme Gücü'nin (PMF) temsikile- konusunda verdikleri sözlere sadIk ka-

lacaklardrr. 
16- Taraflar ~rrna sadlk kalacaklar

drr: Irak mültecileri ve gÖlimenler e§it 
insani yardlm hakkma sahip olaeaklar. 
Etnik kökenine b.ikmakslzm mültecile
rin bannaklan iliin gönüllü yardlmlar, 
ate§kes C;izgisi denetleyici Ban§ izleme 
Komitesi 'ne bildirileeektir. 

17- Türkiye, BM ve ABD yardrrn 
.', yapmaYI kolayla§trraeak ve saglaya

eaklardrr. 
Politik ban§ aS;lsmdan; 
18- Partiler §U kararda görü§ birligi

ne varml§lardlr: Kuzey Irak'ta bütün 
etnik gruplar, partiler, gec;ici yöresel 
yönetime e§it §ekilde katIlacaklardrr. 

19- Gelirler ve vergiler ac;Ik, seffaf 
bir §ekilde toplanacak ve adil bir ~ekil
de bütün halk yaranna kullantlacaktrr. 

20- Yeni sei(irnler uygun zamanlar
da yapIlacak.. KatJhmeIlar bagrrnslz ve 
adil sec;imlerde sec;ilecekler. 

Türkiye ile ilgili yasal güvenlik aC;l
smdan; 

21- Bütün partiler terörist uns urian 
özellikle PKK'nin aktivitelerini engel
lemek ü;;in ugra§aeaklardrr. 

22- Katihmctlar UNHCR ile birlik
te c;a1t§ma ve destekleme konusunda 
gÖTÜ§ birligine varml§lardrr. Bu Atru§ 
kampmdaki Türkmenler'in gönüllü 
yardlml (koruma) i\iin yap!laeaktrr 

B u prensipler katIllmcllarm liall§
malarma yol göstermeli, yönetmeli. 
(Ban§ sürecini ac;mak ve ate~kesi sü
rekli yapmak ic;in) KatIhmetlar bu 
prensipleri tamamlamak, geli§tirmek 
ve gözden geliirip incelemek iS;in 15 
Kaslm 1996'da Ankara'da bir araya 
gelme konusunda mutabIktrr. 

HADEP Van'da toplandl 
VAN· HADEP'in Van'daki bir gün
lük böige toplantIsmda parti ile ilgili 
sorunlar, bölgedeki geli§meler, örgüt 
ic;:i sorunlar, örgütlenme ve genel si
yasi konular tartl§lldl. 

len yapilan konu§malarda da sava§rn 
ve akan kamn dllrmaSI ic;in üzerleri
ne dü§en sorumluTugu yapmaya hazlr 
olduklan dile getirildi. 

Mehmet ~jFT~j 

Türkiye genelinde ba§laft
lan 'Ban§ Ic;:in Bir Mil

yon Imza' karnpanyasl Van 
ve Hakkari'de büyük ilgi 
gördü. HADEP, DBP, Mü
hendisler Odasl, Egitim
Sen, Tabipler Birligi ve baZI 
özel kurulu§lar bünyesinde 
sürdürülen kampanyaya tüm 
kesimler destek veriyor. 

Van ve Hakkari'de 29 
Ekim günü HADEP, DBP, 
Mühendisler Odasl, Egitirn
Sen, Tabipler Birligi ve Yü
züncü Ytl Üniversitesi'nce 
ba§lattlan 'Ban§ 1c;in Bir 

Milyon imza: kampanya~m
da §imdiye kadar J:akla§lk 4 
b~n imza toplandl. TI ve ilc;:e
lerde yürütülen ve ü\i ay sü
reeek olan imza kampanya
sma toplumuu tüm katman
larl ilgi gösteriyor. HADEP 
Van 11 Ba§kam Abdulgafur 
~emberlita§, Ban§ ic;in Bir 
Milyon imza kampanyasl 
c;:er\ievesinde kendilerinden 
parti merkezince bin 700 im
za istendigini; ancak halkm 
gösterdigi ilgiyle bu rakamm 
be§ bini de gec;:ecegini, sade
ce HADEP TI örgütü olarak 
Van' dan istenen imzaYl C;I
karabileceklerini söyledi. 

~emberlita§, halkm kam
panyaYl büyük bir co§kuyla 
kar§lladlgml da belirterek 

. §öyle konu§lu: "HalbmlZ 
ban§ istiyor.' Bize gelen Un
zalardan askerin, polisin, i§
c;:iuin, köylünün; okumu§uy-

. la, okumarru§lyla bu sava§m 
anlamslzhgml fark eden her
kesin barl§ istedigini görü
yoruz. Bundan büyük mem
nuniyet duyuyoruz. 'Sorun
larlmlzl ban§ ic;inde c;:öze
lim' diyor halk; dogrusu da 
budur. Dileriz ban§a kulak 
tlkayan devlet yetkilileri hal
km bu ses i kar§lsmda biraz 
olsun irkilir." (V AN) 

HADEP'in Van TI binasrnda 2 Ka
Slm günü gerc;ekle§tirdigi böige top
lantisl parLi Genel Sekreteri MeIunet 
Satan'rn yanlStra, Van, Agn ve Hak
kari il ve ilc;:e yönetim kurullarl katJ]
dl. Toplantlya Hakkari il Ba§kanl 
Hüseyin Ümit ba§kanlIk y'!PtI. Gün
dem belirlendikten soma aC;:lh§ ko
nu§masl yapan HADEP Van tJ Ba§
kam Abdulgaftu ~emberlita§, hükü
metin bölgedeki politikalanm ele§li
·rerek, uygulanan yanh§ politika neti
cesinde sorunlann giderek agrrla§tl
gml ve halktn bundan büyük zarar 
gördügünü söyledi. HADEP'in üst
lendigi ban§, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin daha iyi anla§Lldlglm 
belirten ~emberlita§ "ben insanllll 
diyen herkesi bu onurlu mücadeleye 
omuz vermeye c;agmyorum" dedi. 
Van, Agn ve Hakkari ilIerini temsi-

HADEP Genel Sekreteri MeIunet 
Satan ise toplanttda Refahyol hükü
metini ele§tirdi.. Satan, §öyle konu§
tu: 

"Refahyol iklidan ü~ aylIk iktidar 
döneminde muhalefette iken söy le
diklerinin larn tersini yapml~tlr. 1sra
il anla§maslyla gen;:ek yüzünü gös
termi§lir. Kürt sorunu ic;:in de Türki
ye-iran-Irak-Suriye ortakllgml ara-, 
ml§trr, Saddam'la i§birligi arayarak 
c;:özüm ararnl§trr. RP 'biz lek ba§IlllI
za iktidar olmadlglmlz ic;:in böyle 
davranmak zorunda kahyoruz' diye
rek kitleleri aldatma yoluna gitmek
tedir. Bu süregte cunta gündemde TU

tulmaktadtr. Türkiye'deki ' sorunlan 
Kürt halkunn temsilcileri olmadan 
hic;: bir parti \;özemez. Bize de ölüm, 
baskI, sürgün ve gözalu dayanlmak
tadtr. Her ay 200 HADEP'[j gözalu
na almmaktadtr. Verdigimiz me§ru 

mücadele bu ~ekilde bogulmak isten
mektedir. Ancak tüm baskIlara rag
men halkla bütünle§erek yolumuzda 
i1erleme kaydediyoruz. Düzen parti
leri halkIn istemleri dogrultusrutda 
degil halka ragmen politikalar sür
dürmektedir. Bize de düzen partisi 
olmak dayatthnaktadtr. Türkiye'deki 
sava~ gen,;egi, bir i(ok partiyi kü\(ül
terek dagIlma noktasrna getirdi. RP 
de kar§l oldugu IMF ve siyonist an
Ia§malardan bu nedenle slynlarnadl." 

Toplantlda aynca bölgenin eko
nomik durumu da eie a1mdl. Bölge
nin köy bo~altmalar, yayla, ekin ve 01 
bic;:me yasagl ile smlf tiearetine geti
rilen yasaklardan dolaYI büyük bir 
ekonomik ~öküntü ic;:ine girdigi kay
dedilen konu§malarda iI temsilcileri 
bulunduklan yörelerde hayatm tama: 
men dllrdllgunu, i§sizligin giderek 
artUgllll belirttiler. Van, Hakkari ve 
Agn yörelerinde daha önce etkili ve 
tek gec;im kaynagl olan tarun ve hay
vancIlI~n tamamen ortadan kalkttgl, 
kaydedildi. 

'Mitingier dirili~i müjdeledi' 
Dogu mitingleri ile ilgili ara~tlfma dizimizin bu bölümünde . 

--H-az-rrl-ay-an:-C-eng-iz-n-EMIR-' --Ali Beyköylü, anllannln l~lglnda dönemin analizini de yaplyor 
Dogu mitingleri, Kuzey 

, 
.,

. Kürdistan'da Kürt halb
mn yeniden dirili§idir. 
1925 ~eyh Sait direni§i, 
1928-30 Agn ba§kaldrrISl,' 
1938 Dersim isyanl ve iri- ' 
li ufakh bir c;ok tepkiler 
TC tarafmdan her seferin

de kitlesel katliamlarla baStLnhnl§trr. 
Her direni§in bastmlmasmdan son

ra bir daha nefes almamacasma kitlsel 
sürgünler, yakmalar, Ylkmalar, tal an ve 
soygunlar alabildigince derinlemesine 
sistemli bir ~ekilde sürdürühnü§tfu. 

Kasaba ve kentlerde ya§ama §ansl 
bulanlar Türkle§tiklerini/Türk olduk
lanm kamtlamak is;in envayi türlü 
hokkabazhklara ba§vurdular, evlerin
de ve ili§kilerinde Türk\ie konu§ma 
özentisi i~ine girdiler. ~ocuklan Kürt
c;e ögrenmesin diye kendi aralannda 
konu§madllar. 

Bq asirnilasyon öyle sistemli ve 
hoyratc;a uygulandl ki, asrrlarm yok 
edemedigi Kürt kültüi:ünü, degerlerini, 
dilini, maddi ve manevi varhgrru s;ey
rek yüzyllda adeta alabora etti. 

Resmi ideolojinin bu sistemli yok 
ve imha edi§ini c;arplel bir örnekle da
ha iyi . vurgulaml§ oluruz. TC aydmla
rmm, demokratlarmm, devrimeilerinin 
ytllarea övdükleri "1960-27 MaYls or
du devrimi"nin lideri Devlet Ba§kam 
Cemal Aga (Cemal Gürsel) Kürtlerle 
ilgili görü§ünü "Varto Tarihi" kitabl
mn önsözünde §öyle ifade ediyor: 

"Sana Kürt diyenin yüzüne tükür" 

\ . 

1960'lardan sonra geli§en demok
ratik aphmda bile Kürtlere bakI.§ pers
pektifi dev ktin en yetkilisi tarafmdan 
böyle ifade ediliyordu. 

Bu ifadenin a§aglya dogru izdü§ü
münü izah ·etmek irnkanSlZ. Bir tek ke
lime ilep; "Kürt" ifadesi argo anlamda 
kullamlrrsa me§ruydu ... 

'riP'in kurulmaslyla ve sol yaymla
nn gm,ligin etkinlik alanma girme
siyle Kürt genc;lerinin önünde de bi
linc;lenme perspektifi yogun bir §ekil
de aC;lldJ. 

Aynea, 1964'te Güney Kürdis
tan'da rhücadele M. Barzani'nin lider
Iiginde silahh bir a§amaya siliraml§tl. 
Bu geli§en müeadele bütün engelle
ineIere ve karalamalara ragmen Türki
ye parc;asmdaki Kürtleri ve özellikle 
okuyan Kürt genc;ligini ic;ten ic;e etkili
yordu. 

1965'te Av. Faik Bucak'm öneülük 
ettigi T-KDP kuruluyor. Bir süre sonra 
Faik Bueak günümüzün "faili me~hul" 
benzeri bir ölümle kutsal gorevi blra
karak hayata veda ediyor. Bir sene 
sonra Genel Sekreterligi yüklenen S. 
EIC;i, ekibi ile birlik de§ifre oluyor. Tu
tuklanarak yargLlwuyorlar. 

Metropollerde okuyan Kürt genc;1e
ri. TC siyasi yelpazesinde allak. bullak; 
kirnileri sagda düzenin amigolugunu 
yaparken kimileri solda devrimin bo
razanhgtnl yapmaya s;ah§lyor. 

1966' da Ankara' da mahalli der
neklerin geleneksel dayam§malan, so
runIarml payla§malan, folklor ve kül-

Ali Beyköylü. 

türet c;ah§malarla yurtsever ve ulusal 
bir zemin yaratIyordu. Bu zemin üze
rinde bir araya gelen bir grup Kürt 
genei "Koma Azadi ya Kürdistan" 
(KAK) diye bir örgütlenmenin nüvesi
ni olu§turmaya ba§larlar. Zaman za
man KAK imzall Kürt tarihi. Kürt di
li, Kürt kÜitÜTÜ ve Kürtler üzerine oy
nanan siyasi oyunlarla ilgili degerlen
dirmele(, "idris-i Bitlisiler yine sahne
de" gibi bildiriler el altIndan dagltll
maya ba§lanrr. Bu sürec; ic;inde en 
önemli bildiri Nisan-MaYls 1962'de 
ötüken dergisinin de Kürtlerle ilgili 
Nihal Atslz' In bir yazlsma verilen ce
vap bildiridir. KAK mensuplarl tara
fmdan kaleme alman bu bildiri 19 Do
gulu mahalli dernek tarafmdan imza
landl. 

. Ötüken' deki yazl hedef tesbit edil
di. Erzurum talebe y~tblU1dan S.D. ar
kada§la dergidc c;Ikan bu yaZlYl pro
testo etmek ve Kürt g~i(liginin infiall
m bildirmek ic;in Al~rke§'le görü§
meye gittik. 1,5 saatltk' bir tartl§ma 01-
du ararruzda. Neticede; meydana gele
cek olaylardan sorumlu olaeagml söy
leyerek aynldIk. 

Bildirimizi kaleme aldIk, dergideki 
yazl ili§iginde 19 demegin onayml ve 
imzasml aldIk. Bildiri Nisan aymm 
son haftasma rastlayan Cumartesi gü
nü resmi dairelerin paydos saatine 
denk dü§eeek bir zamanlamada dagl
tlld!. 

Sag-sol farkI gözetmeden ilk defa 
Kürt duyarhhgl ile bir araya gelen 
150-200 ki§ilik Kürt genc;ligi bu bildi
riyi co§kulu bir duyarIthkla dagltt!. Bu 
bildiri olu§turulan organizasyon neti
eesinde 'aym gün ve aym saatte 1stan
bul, izmir ve Diyarbakrr, Van, Erzu
rum ba§ta ohnak üiere bir ~ok alanlar
da dagltllch. Kamuoyu büyük bir du
yarhhkla bu tepkimize sahip ~IktI. 

Genel bir gözlem ve degerlendirme 
yapan KAK grubu, bu tepkiyi toplum
sal bilince yIkarmak iC;in Diyarbakrr, 
Batman; Silvan, Ergani, Siverek, Tun
eeli, Agn ve son olarak. Ankara mi
tinglerinin organizasyonunda önemli 
rol oynad!. Geli§en toplumsal muhale
fetin dinamizmini ve potansiyelini gö
ren TiP'te önee mitinglere parti üst 
düzeyinde konu§macl olarak katlldLlar. 
Daha soma Tunceli, Agn mitingleri-

nin organizasyonunda ve miting tertip 
komitelerinde yer aldllar. 

T-KOP de geus;ligin geli§tirdigi bu 
dinamizmden pay liIkarmak iC;in mi
ting alanlarll1da ve krrsal alanda eiddi 
katkilarda bulundu. 

Mitinglerdeki kattllm ve eo~ku tah
minlerin ,<ok üstünde geli§meye ba§la
eil. Y l11arm suskunlugunun üzerindeki 
perde yrrtlhnl§, korku c;emberi kml
llU§. miting alanlan yeni bir dirili§i 
müjdelemi§ti. 

Mitinglerde Kürt halkmm özlem ve 
taleplerini dile getiren, ati§ler, pan-

. kartlar, bildiIjler ve sloganlar her ne 
kadar ekonomik ic;erikli laieplerse de, 
konu§macIlarm haykIn§larl ve söyle
nen KüTtlie §iirler, daha yok özgürlük 
özlemlerini i~eriyordu. 

Dogu mitingleri TC siyasi yapllan 
ic;inde bogtilan Kürt siyasi taleplerinin 
dile getirihnesi iC;in ayn örgütlenme
nin zeminini de olu§tunnu§. Bu mi
tingierden sonra dogulu yüksek tahsil 
genc;leri kendi aralannda sürekli top
lantIlar yapml§lar, iki senelik bir yalI§
madan sonra 1969'da DDKO'lanru le
gal, yasal düzeyde kurmaYI ba§arml~
lardl. 

Ankara mitingi, tertip 
komitesi ic;indeki uyum
suzluk yüzünden istenilen 
düzeyde gerc;ekle§mezse 
de kayda deger bir rniting
di. Ben de bu komitede 
görevliydim. 

(SÜRECEK) 

E kim devriminin üzerinden 79 yil gee;:ti. 
19. yy.da kurgulanan, Marx ve Engels'in 
teorize ettigi devrimci sosyalizm, 20.yy 

ba~mda e;:arlik Rusyasmda kar~illgml buldu. 
Bugün 79 yil sonra dünya devrimci demokra
tik, sol/sosyal ist hareketilleri, entellektüeller, 
akademisyenler devrimci sosyalizmi, onun ka
zanlmlanm, ie;:erigini, eksik ve yanli~lannl ve 
yeni bir ya~am bie;:imini yaratma referanslanna 
sahip olup olamayacaglnl yeniden tartl?IYor
lar. 

Bu tartl~malann elbette bundan on yil ön
ceki anlaml ile bugünkü anlaml bilinen ne-

denierden dolaYI e;:ok 
-------- farklldlr. insanligl daha 

Ekim 
Ekim 

adil ve payla~lmCl, de
mokratik ya~am bie;:imi
ne ta~lyacagml iddia e
den devrimci sosya
lizm Ekim devrilJlinden 
sonra devletle, 11. dün-
ya sava~mdan sonra 

S d ALPCEN devletler toplulugu ile 
ey a -s cisimle~mi~, uzun bir 

________ süre dünya güe;:ler den-

gesinde önemli bir yere 
sahip olmu~ ve nihayet 90'lann ba~mda arka
s.mda uzun yillara yayilacak bir tartl~ma blra
karak e;:lkml~tlr. 

Günümüzde tek tek devletlerde iktidarlan
m sürdüren devrimci sosyalizmin, geleneksel
le~mi~ yönetim tarz ve anlaYI~lm ta~lyan ko
münist partileri de emperyalist kapitalizmin 
egemen oldugu ko?ullara dayanmakta güe;:lük 
e;:ekiyorlar. Devrimci sosyalizmin en önemli 
yenilgi nedenlerinden biri olarak öngörülen 
tek partiye dayall siyasal iktidar anlaYI~mdan 
vazgee;:medikleri gibi bunu tartf~maktan da 
uzak görünüyorlar. Bu siyasal iktidarlarm her 
biri son be~ yildlr belirgi'n kapitalist pazar po
litikalan uyguluyorlar. Tek partiye ,dayali siya
sal yapilanmalar, kapitalist pazar ekonomileri 
uygulaymca ortaya ae;:I ke;:asl emek ·ucuz top
lumsal bir yapilanma e;:lklyor. Emek ucuz top
lumsal ili?kilerin oldugu ülkelerde emeke;:i 51-
mflar üzerinde diktatoryal bir ~iddetin oldugu
nu belirtmek gerekiyor. 

A~agl yukan ya~anml? deneyimlerin tü
münde sosyalizmin kadrolan önceden bel ir
lenmi~, adeta kölele~tirilmi~ teorinin klslr dön
güsüne hapsedildi. Kadrolann bu klSlr döngü
ye hapsedilmesinin engellenmesi ancak teori
nin yeniden tanlmlanmasl ya da üretiJmesi ile 
olabilirdi. Bu ba~anlamadl. Ekim devrimi ön
derligi, bol~evikler, sorunun farkmda olmakla 
birlikte devrimin üzerlerine Ylkilmaslnm so
nue;:lanndan kurtulamadilar. Dünyada, iktidar 
oyunlannda erk'i terketme, blrakmagibi bir 
yakla~lml da benimseme egilimi yok. 

Marx'm devrim kurgusunun dünya devrimi
ne dayandlgl biliniyor. Ba~langle;: yerinin Av
rupa olarak dü~ünüldügü deo Gereke;:e aslmda 
baslttir. En geli~kin ekonomi, devrimin temel 
gücü, güvencesi ve motoru olan i~c;:i smlfl Av
rupadadlr. Avrupada gere;:ekle~ecek olan dev
rimin rakibi de olmayacaktlr. Yani ekonomik 
ku~atma vs. söz konusu degildir. 

Daha Marx'm ya~adlgl slralarda, bir Rus 
komünistin devrimin dogudan ba~layabilece
gini söymesi de pek ragbet görmemi~tir. Ama 
bu tartl~ma daha sonralan özell ikle 20.yüzYI
Im ba~larmda e;:e~itli düzeylerde sürdürülmü~
tür. 20.yy ba~lan devrimin ko~ullan anlamm
da da ha farkll özellikler de ta~lmaktadlr. Marx 
ve Engels'in yazdlklan. da kendi dönemlerin
den daha yaygln bie;:imde tarll~ilml~tlr. Bir ara 
not olarak belirtmek gerekir. Marxizm eylem 
olarak Marx'm ya~adlgl dönemde yok denile
cek kadar azdlr. Bu Marx'm ya~adlgl dönem
de az tamnmaslnm sonucudur. Marx'l esas 
olarak tanltan ve gündemle§tiren 20. yüzyilm 
ba~larindaki güe;:lü hareket Alman Komünistle
ri ve Ka'Utsky'dir. 

Rusya'da sosyalizmden etkilenmi~ politik 
hareket geli~me süreci ic;:erisinde sürekli nasil 
bir devrim? sosyalist devrim mi, demokratik 
devrim mi? Nasil bir siyasal iktidar? sorulannl 
cevaplamaya c;:all~ml~tlr. Ekim devrimi sonra
slndan 80'Ierin sonuna kadar sosyalistler üze
rindeki bol§evik dü~ünsel hegemonya bir e;:ok 
tartl~manm görülmesini engellemi~tir. Kabul 
gören bir gere;:ektir. Ekim devrimi yeni bir an
laYI~m iktidara ta~mmasl, bu anlaYI~m dünya 
üzerinde politika yapllirken dikkate almmasl 
ile 20. yüzyilln en önemli 61aylarmdan biridir. 

~öyle dü~ünebiliriz. 1871'deki Paris Komü
nü deneyimi lokal ve yenilmi~ bir adlm 01-
makla birlikte all~ilagelenden farkll olarak bal
dm e;:lplaklann, serserilerin, ae;: I ke;:as I saray ve 
~atolara, askeri kl~lalara alternatif olarak kent 
sokaklannm, kapitalist pazarla birlikte iktidara 
ve yönetmeye oynayacaklartnm göstergesi idi. 
Bu sene Pariste Komünarlann vuru~a vuru~a 
e;:ekildikleri ve yenildikleritepeyi gördüm. 11-
ginc;: oran elbette tek ba~ma tepeyi görmek de
gil. Kral, komünarlann yenilgisi üzerine tepe
ye iki heybetli heykel diktirmi~. iki tane at üze
rinde kraliyet askerleri ve bir askerde Hristi
yanllgln daha dogrusu dinin sembolü hae;:, di
ger askerin elinde ise kille;: . Yani "güe;: ve i
nanc;:" . 

Aslmda dikkat edilirse 19. yüzyila denk dü
~en aydlnlanma hareketi, bir yandan köyeko
nomilerinden pazar ekonomilerine gee;:i~in, 
yani kapitalizmin, diger yandan köylü toplum
lardan ulus yaratmanm ve önemlisi köyde ve 
yeni hayatta erkin bu kille;: ve hae;:'tan somutla
~an gücüne alternatif yaratma e;:abalannm 50-

nucu degil midir? 
Yeniyi üreten kaostur. Cennet yeninin ba~

ladlgl yerde dogar. Cennetin cehenneme ev
rilmesi yeninin eskimeye ba~lamasldlr. 

Ekim devriminin belki de en önemli ba~an
slzligl Zlddma kar~1 mücadele ile varolmasl, 
ve fakat zlddma dönü~erek kendisini tüketme
sinde aranmalidlr. Peki bu böyle diye insanll
gm bu dogrultudaki araYI~1 bitecek midir? He
men hemen her. kapitalist-emperyalist merkez
de burjuvazinin "kille;: ve inane;:" simgeleri 
olan "beyaz saraylara" kar~1 insan Ilgm yen i 
ekim devrimi araYI~lan bitecek midir? HaYlr. 
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'Clinton marka' kazandl Korzhakov 
ABD 'de Bll§-

kanllk 
se~imleri 

siyasal gözlemeilerin tahnll
niyle sonu~landl. Bill Clinton 
ikinei defa ABD Ba§kanlI
gl' na se~ildi. Se<;:imIerin en 
önemli yaru, sec,:ime katJIan 
se<;:men oranmm %49'da kal-

Se<;:im sonu<;:lanna göre 
parlamentodaki sandalyelerin 
204'ünü Demokratlar, 225'ini 
ise Cumhuriyet<;:iler kazandl. 
Se~imIerden önce Cumhuri
yetyiler'in 235 sandalyesine 
kar§l Demokratlarm 197 san
dalyesi yard!. Toplam sandal
ye saylSl ise 435. Clinton se
<;:im sonuylartru "halk, Cum
huriyetyiler'le Demokrat
lar'rn beraber yaIJ§maslill is
tedi" §eklinde yorumladl. 

flrtlnaSl 
o maSl idi. Clinton, tüm ABD 
se<rmeninin %49'nun oylan
run %50'sini a1arak yeniden 
se<rilmi§ oldu. Siyasal göz
lemeiler se<;:ime kaulimm dü
§ük olmaslill ABD'deki i§siz
lerin, az ücretlilerin ve Yll§h 
yoksullann adaylara olan gü
vensizliklerine baghyorlar. 
Klsaeas! ABD seymeninin 
%51'i ~imlerin ve seyilen
lerin kendi sorunlarma yözüm 
olmadl~ dü§üncesinde. 

Gazeteci Martin Walker 
Clinton'un Yll§h ve kadmlann 
oylarlyla seyildigini, siyalJ 
se<;:menin büyük <rogunlugu
nun oylanm da Clinton'un al
dlgml yazlyor. 

Kadm seymenlerin % 
54'ünün oylanm Clinton'un, 
% 38'inin oylartru ise Do
le'tin a1dlgl belinilirken; er
kek se<rmenlerin % 44'tinün 
Clinton'a, % 44'ünün de Do
le'a destek verdigi a~iklandI. 

Beyaz erkek se~menlerin 
% 49'u Bob Dole oy verirken 
% 38'i Clinton'a oy verdi. 
Beyaz kadrn se<rmenler i~eri
sinde Clinton'un destegi % 48 
iken, Bob Dole' a destek % 
43' oranmda. 

Bill Clinton seyim kam
panyalan srrasmda, Cumhuri
yeryiler'in ABD halkml bölü
cü politikalar savundugunu 
söyledi. Clinton, devlet politi
kalartrun ABD halkmm <;:Jkar
lanna uygun üretilmesi ve 
"önce halk" mesajlill i<;:ennesi 0 

gerektigini, ekonomik ve sos
yal politikalarda iyile§tinne
lerin devam etInesi gerektigi
ni propaganla§tJrdl. (DÜNYA HABERLERi SERVisi-) Clirilon, seQim sonrast e§i ve ktztyla. Tabii yine medya i~in. 

Avrupa yoksullugunu ara§tmyor 
LONDRA- ingiltere'de her altI ev
den birinin yoksulluk smmnda 01-
dugu ayudandJ. Rapora göre ingil
tere'nin büyük yatmmcIlan yoksul 
ve geri bölgelerde yatmma yönel
miyorlar. Yoksul bölgelerde iireti
min . ve i§ alanlarmm dü§ük olmasl 
ise yoksullugu arttInCl faktörlerden 
biri. 

Avrupa Komisyonu'nun Brük
sei' de yaynIladljtI rapor, son 10 ytl
da Avrupa'daki degi§irni, yatmmla-

n, gelir diizeyini, zengin ve yoksul 
. böigeIer farkhhglm anlatIyor. 

Avrupa'mn en yoksul devletleri
nin irlanda, Yunanistan, ispanya ve 
Portekiz oldugu; aneak bu devlel
lerde gelir düzeyinin son 10 yuda 
artt§ gösterdigi belirtilen raporda; 
irlanda ve Portekiz'e yapIlan AET 
yardllll miktarllllll geriye yekilmesi 
gerektigi belirtiliyor. 

Avrupa Birligi'nin en önemli he
deflerinden birinin zengin ve yok-

sul böigeIer arasmdaki aylgm kapa
tIlmasl oldugu a<;:Iklanan raporda bu 
konudaki yah§manIn yetersiz oldu
gu da ifade ediliyor. 

Raporda ingiltere' de ev ba§ma 
dii§en gelirin ulusal gelirin % 
50'sinden daha a§agl oldugu, ingil
tere'de yoksul ev orammn %17 01-
dugu, Yunanistan'da da bundan bi
raz dalJa fazla oldugu aYlklamyor. 
Bu oran Almanyada % 11' e, Bene
lüks ülkelerinde ise % 5' e dii§üyor. 

Seyda ALP~EN 

B atul siyasal gözlemler, gazeteler, 
televizyon haberleri O'nu anla

maya yah§lyor, O'nunla röportaj 
yapmak iyin günlerini Moskova'da 
geyiriyorlar. <;ünkü 0, demeyleriyle 
Rusya'nm ve Bau'nm giindemine 
girdi. O'na "Rasputin" diyenler de . 
var. Hani <;ar'm sarayma giren ve 
Rusya'Yl yönetmeye ba§layan adam. 

Rusya Devlet Ba§kam Yeltsin'in 
eski koruma görevlilerinden General 
Alexander Korzhakov'dan balJsedi
yoruz. 

O'nu Stalin'in gizli polis §efi Be
ria'ya benzetenler var. "Stalin iyin 
Beria ne anlam ifade ediyorsa, Yelt
sin i<;in de Korzhakov 'un anlaml 0-
dur" diyorlar. Korzhakov bu YII ba§
lannda görevinden almml§t1. ~imdi 
geyenlerde görevinden el yektirilen 
Aleksender Lebed'i destekliyor. 

BatIh gaze~cilerle yapugl ilk ba
sm toplanusmda bakm neler diyor: 

"Ülkenin aktif ba§kana ihtiyaci 
var. Ben erken seyim i<;in konu§mu
yorum. Ona Duma karar verecek. Fa
kat halihazlrda Yeltsin'in görevlerin- . 
den bir klsmml devrettigi söyleniyor. 
o halde hepsi devredilmelidir. Ben 
bunu anayasaya uygun olarak söylü
yorum. Anayasa Devlet Ba§kanl'mn 
yah§ma kapasitesi ile ilgili düzenle
me yapffi1§. 0 halde Yeltsin görevle
rini Viklor <;emomidrin' e devretme
lidir. <;emomidrin ülkeyi yönetmeli
dir. 

Ya§h, hasta adam görevini saghk-
11 adama terkederse iyi olur_" 

Moskova'da hergün basm-televiz
yon Yeltsin'in ne kadar "saghkh 01-
dugunu", ne kadar "yal!§tlgllll" nasd 
imza attlgllli venneye yal!§lyor. Ge
yen hafta boyunea Aleksander Le
bed'in görevden almdlgml haber ve-

ren televizyonlarda karann Yeltsin 
tarafmdan nasIl imzalandlgl gästeri
liyordu. Bu adeta bir §ovdu; Yeltsin 
yava§ hareketlerle imzahyordu. 
Korzhakov, "dü§ünün bir defa, eger 
bir imzaYI bu kadar zamanda atabili
yorsa, günde kay imza atabilir?" di
yor. 

Korzhakov, Ba§kan'm adeta bir 
izolasyon ya§adlgml söylüyor. Öyle 
bir izolasyon ki, ömegin muhalif li
derlerden biri onu Lenin'in Gor
ki'deki son günlerine benzetiyor. 
Korzhakov bu benzetmeyi sevmiyor. 
o daha yok Gorbayov'un 1991 Agus
tos'unda Kmm'm Faros kiYllannda 
darbe öncesi izolasyonuna benzeti
yor. 

"Yalmz Gorba<;ov'un durumu 
Yeltsin'den dalJa iyiydi" diyor Korz
hakov ve ekliyor: "Gorbayov'un rad
yosu vardl ve dinlemeyi seviyordu. 
Yeltsin'in hem radyosu, hem de tele
vizyonu var, fakat izlemeyi ve dinle
meyi sevmiyor. Gazete okumaya da 
saghgl elvenniyor." 

Korzhakov ülke yönetiminin Yelt
sin'in geny klZl Tatyana'ya kaldlglm, 
kararlarm Tatyana'nm "iki dUdagl 
arasmdan ylktlgml" söyliiyor. Tatya
na üzerinde etkili olan ismin de gene 
Yeltsin'in ba§kanhk saraymda yal!
§an ve hiy bir yetkisi olmayan Ana
taly Chubais oldugunu söylüyor. 

Eski koruma görevlisi Yeltsin'in 
ve klzmm sarayda yall§anlara yok 
güvendiklerini, dolaYlslyla imzalann 
okunmaya gerek dahi duyulmadan 
atIldlgml iddia ediyor. 

Korzhakov komünistlerin ' parla~ " 
mentoda <;ogunlugu oldugunu, dola
YlSly la ulusal ~1karlar iyin onlarla 
birlikte yall§Ilmasl gerektigini aneak 
saray memurlannlll bu durumu en
gellediklerini de sözlerine ekliyor. 

""'. . . . .. .. . 

30 YILLIK GELENEGIMIZIN ~EHITLERINI ANIYORUZ 
Milliyet farkl gözetmeden ne zaman ve nerede olursa olsun Kürt halkmm özgürlügü ve Kürdistan'm baglmslzhgl i~in mücadele ederek bu yolda 

ölümsüzle§en tüm yurtsever, devrimci, demokrat ve ~osyalistler "Kürdistan ~ehitler" olarak Kürdistan tarihinde §erefle ve onurla amlacaklardlf. 
Bugüne kadar Kürdistan davasmda §ehit dü§en insanlanmlzm saYlsml bilmek elbette olanakh degildir. Zaten Kürdistan §ehitlerinin büyük 

~ogunlugunu isimsiz kahramanlar ohi§turuyor. Her ulusun bir Me~hul Asker Amtl vardlr_ Kürt ulusu da bu isimsiz kahramanhnn en görkemli 
amtlarlyla ya§atacaktrr. Biz PYSK olarak, Kürt halkmm özgürlügii ve Kürdistan'm baglmslzhgl yolunda §ehit olan bilinen ve bilinmeyen tüm 

kahraman §ehitlerimizi §eref, onur ve rahmetle amyoruz. ~ehitlerimiz arasma hi~ bir fark koymuyorM, fark sadece onlann Kürdistan tarihindeki 
yerleri ve Kürt halkmm kurtulu§ davasmda yerine getirdikleri görevlere göredir. Kürdistan tek bir ülkedir. Kürtler tek bir ulustur. Dogu 

Kürdistan'da Gazi Muhammed ve arkada§lan, Güney Kürdistan'da ~eyh Mahmut Berzenci, Albay MustafaXo§nav ve arkada§lan, Leyla Kaslm; 
Kuzey Kürdistan'da ~eyh Said ve arkada§larl, Seyid Rlza, Ali ~er ve digerleri aym dereceden §ehitlerimizdirler. Bugün de Kürdistan'm dört 

par~asmdan halkmm ulusal baglmslzhk mücadelesinde yerini alarak bu yolda §ehit dü§en tüm yurtseverleri hi~ bir fark gözetmeden kendi §ehitlerimiz 
olarak kabul ediyoruz. Yüzlerini göremedigimiz, bir ~ogunun isimlerini dahi bilmedigimiz halklmlzm bu degerli yigit evlatlan bizim öz §ehit 

karde§lerimizdir.Kürdlstan §ehitleri §u veya bu örgütün degil, Kürdistan'm ve Kürt halkmm §ehitleridir. GÜ11ey Kürdistan'da sava§arak ölen Pe§merge, 
Diyarbaklr zindanlannda 'i§kencede can veren yurtsever, Viyana'da kahpece bir pusuda katledilen iran-KDP Genel Sekreteri 

Dr.Abdurrahman Kaslmlo ve digerleri, politik görü§leri ve bagh bulunduklan örgütler ne olursa olsun, bu halkm ve Kürdistan'h tüm 
politik örgütlerin §ehitleridir. Aralanna fark konulamaz. Kürt halkmm §ehit evlatlanna sahip ~tkmak ve onlann allllanlll ya§atmak her 

yurtsever Kürt örgütünün ba§ta gelen görevierinden biridir_ Bununlabirlikte her örgütün l<endi §ehitlerinin hayatlanm yazmasl, 
onlarla ilgili bilgileri toplamasI, onlarl tamtmasl ve allllarllli ya§atmasl,'öncelikle 0 örgütün görevl olmahdlf. Bu nedenle 

PYSK'mn §ehitlerini anmak amianm mücadelemize rehber ve ilham kaynagl yapmak, onlan hallaimzm 
devrimci mücadele tarihinde ya§atmak herkesten önce parti olarak bizim görevimizdir. 

.. . 
ANILARI MUCADELEMIZDE YASIYOR 

Faik Bucak, Sait EI~i, Sait Kmmzltoprak (Doktor ~.lwan) Hikmet Buluttekin «:eko) Hasan YlkIlml§ (Brusk) Necmettin Büyükkaya, Vedat Aydm, 
Hatip Kap~ak, Ferit Uzun, Urfan Alpaslan, Karner Ozkan, Nejla Ba~si, Hüseyin Arslan, Mehmet Sözer, Eyyüp Kemal AdslZ, Hakkl ~zar, M. Nuri 

o Madak, Mehmet qieren, Hamit ~ll, Münir Amk, Yusuf Bayram, A. V~~ap Bayram, Re§at Ören, M.Y. YIIdmm, Mehmet Oru~, Ramazan Kabra§, 
HaflZ Akdemir, Seydo Aydogan, A. Kadir ~enses, Seydo§ Ayabe, ~efIk Ozdemir, ~evket Ozaslan, Zabit Kaplan, E§ref Dursun, Abdulah Bilen, Halil 
Aydm, ibrahim Dlus, Haluk Husni, <;emal Yllbar, BI§~nk Amk, Medeni Budak, M. ihsan Buda~, Metin Özdemir, M. ~irin Tekin, Muhterem Bi~im
li, Mustafa Tangpner, Ahmet Karh, Ibrahim Ergün, Ibrahim Süren, Hayrettin YIIdlz, Mehmet Ilhan, Abdurahman Atabey, Frrat Demirhan, Rama
zan DenIi, Abdulahman Sögüt, Ahmet Söken, Faik Ayaz, Tayyip Kondu, M. Emin Kutlu, Nazife Ramazan, Metin Gök, Yüksel Geni§, Bedri Yo1cu, 
Ali Rlza Ko§ar, Neysel Yllmaz, Hüseyin Sen, Ali Yaylaclk, Hüseyin Aydm, Vahap Ytldlflm, Sabri KlZllkan, Sinan Kara~alt, Ahmet Yavuz, H. Dila
ver Güne§, Teyfik Güla~b, M. Emin Ayhan, Hamza Thtan, Kenan Güne§, Murat Kara~obanoglu, Hüseyin Morsümbül, Kemal Öncü, Müslüm Ytl
dlZ, Mehmet Dursun, Hasan Ate§, Azad Ramazan, ~ükrü Ramazan, X we§naw Ramazan, Abdullah Ramazan, Emine Ramazan, Ferhat Kerim, Ka
wa Kerim, Mirbey c;alagan, Hüseyin Aydm, Kerim Alibeyoglu,Yusuf Bayram, Zeki AdslZ, Eyüp Adlyaman, Muhterem Demir, Kemal Uzun, M. Ali 
Panltt, Hamit Gezginci, ~ehmuz YapI§trran, Sabri Da§, Mehmet Cantekin, Sefik Özdemir,~evket Özlahlan, Sirin Gökdere, Fesih Ekti, Zabit Kaplan, 
Ramazan Karaku§, Ali (:agartay, Mehmet Aydlll, Mehmet Ko~, Mustafa Yat~l, M. Ali Karaku§, ~akir EI~i, HaHm Kara, Mehmet Karaca, Bahattin 
Sefer, Abdulbaki Ay, AH (:agatay, Ali Karaku§, Mustafa Yal~m, Nedim Harran, Nezir Seker, Önder Demirok, Necati Paksoy, Halim Kara, Zerde§t, 
Mehmet Cantekin, Metin Gök, ~ehmus Aslan, Kemal Binici, Jiyan Halit Fara~, Nuzan ~iwan, Arde§ir Mahsun Aslan, Süleyman Akta§, Bozan 
Arslan, Ai Yaylaclk, Ahmet Bah, Mehmet Uzun, Orhan Gönülalan, M_ Salih Eren, Hldlr Dogan, Hüseyin Aydm, Mehemede Bego, Cihat EI~i, idris 
Ekinci, Abdulvahap Akman, M. Emin Ant, Abdullah Bilen, Emin Bilen, ismail Kadiri,Glyasettin Tekta§, Süleyman Öncü, Sait Bigili, Z~ynel Tam§, 
Murat Yal~m, Mehmet Akagündüz, Cemil (:aklr, Ziver Kaya, ~ehmus Kaya, Ahmet c;alm, Nurettin Kurt, Abdurrahman Aslan, Sadlk Ozen, Mah
mut Km-ahan, Hüseyin Adlgüzel, ~ehmus Agmnan, Abdukadir Aglrman, Abdulkadir Umur, M. Selim Aslan (Hlzh Selim), Bekir Öztürk, Ramazan 
Rentol, Kerim Hamidanoglu, Baki Akdemir, Slddlk Matzar, Resul, Mahmut Zanglrth, Neytulah Özgen, Abdurrahman Aktimur, Selim Pekgül, 

o Cemil Onur, ~emsettin Yllmaz, Enver Ko~, Muharrem Aydlll, Ahmet Nas, Yahya Bahk, Mehmet Siddlk, MeUe Abdullah, Ali Kino, Abdurrahman 
Aslan (Eri§), Bahattin Tekman Uray, ibrahim Ulug, ismail (:olak, Ubeyit Sana, Nedim Kaya, Zeynetin Demir, Metin Elik~i, ~ehmus Ak1ltCl, Meh- ' 
met KIZII~mar, A.Menaf ~im§ek, A.Rahman Taner. ve daha niceieri ... 

Kürt halkt sömürgecilige kar~1 özgürlügü ve 
bagtmsizligl ugruna yüzyIllardlr mücadele 
ediyor. Bu tarihi mücadele bugün de Kür

distan'tn dört pan;astnda farkll düzey ve bi<;:imler
de sürüyor. 

Bu uzun mücadeleye ragmen 530 bin km. ka
relik yüz öl<;:ümüyle Ortadogu'nun en büyük ül
kelerinden biri olan Kürdistan hala devletlerarasl 
klasik bir sämürge ülkedir .. kürt ulusu dört par<;:a
ya bölünmü~ Ortadogu'nun en büyük uluslann
dan biridir. 

Tarihin hi<;: bir däneminde egemen ve zorba 
gü<;:lerin kendi nzalanyla egemenlikleri altmdaki 
halklara äzgürlüklerini bagt~ladlklan görülmemi~
tir. Tarihte, ister dü~ünee plantnda olsun, ister ey
lern alantnda olsun, degerli ve büyük olan hic; bir 

$ehitlerimizi 
Anarken 

Selim MURAT 

~ey yoktu r ki bü
yük özveri, cesa
ret ve yigitl ik 01-
madan ve ugruna 
<;:ok aglr bedeller 
ödenmeden eide 
edilmi~ olsun. 
Halklartn özgür
lük ve bagtmsizlik 
mücadeleleri, bu-
güne kadar <;:e~itli 
bi<;:imler altmda 

süregelen slntf müeadelesinin tarihi, ezilenlerle 
bunu ägretm i~tir. 0 

Kürt halkl tarihi olarak kendisine dayatilan ko
~ullart hi<;: bir dönemde ve asla kabullenmemi~tir, 
köleligi ve boyun egmeyi daima reddetmi~tir. Bu 
nedenle Kürt halkmm tarihi zulme ve zorbaltga 
kar~t sürekli olarak ba~kaldlfl, direnme ve müea
dele tarihi olmu~tur. Kürt halkmtn tarihte ugradlgl 
bunea zulüm, baskt ve kmmlara kar~m milli ve ta
rihi varllgml koruyabilmesinin ve 2000'li yIllara 
varabilmesinin temelinde yatan gü<;:, tarihi olarak 
süregelen bu direni~, mücadele ve sava~tm gücü
dür. 

Kürt halkl özgürlügü ve baglmslzltgl ugruna gi
ri~tigi tarihi mücadelede <;:ok büyük actlar <;:ekmi~, 
büyük ytktmlara ugramt~ ve en kutsal varllklan 
olan nice kahraman önderliklerini, binlerce de
gerli evladml kaybetmi~tir. Kürdistan denilen bu 
ülkenin topragl her seferinde özgürlük ve bagtm
slzlik ~ehitlerinin klZll kanlanyla sulanml~ttr, ülke 
topraklan onlarca kez viraneye <;:evrilmi~tir. Kür
distan tarihi, ~ehitlerinin kanlyla sulanml~ttr. Bili
nen ve bilinmeyen binlerce, onbinlerce halk kah
ramant bu yüce yolda canlan dahil, her ~eylerini 
feda etmi~lerdir. Ulusal demokratik varliglmtz, 
Kürt halktnm her ge<;:en gün yükselen ulusal kur
tulu~ mücadelesinin hayat kaynaklanndan biri de 
budur. Kürdistan topraklanna akttllan binlerce ~e
hidin kanlyla bugün onbinlerce yeni özgürlük ve 
baglmslzllk <;:i<;:egi a<;:tyor ve a<;:acakttr. 

Ulusal Demokratik Devrim anlammda halkl
mtztn <;:agda~ ulusal bagtmslzltk mücadelesinin 
yüzyIlltk bir ge<;:mi~i vardtr. Kürdistan topraklan 
bu yüzytlll~ liaman i<tJnde .}ililrel ve genel düzeyde 
onlaca ulusal ayaklanma ile dolu ge<;:mi~tir. Ayak
lanmalar yüzytll denilen bu yüzYl1 boyunca birbi
ri ardma ortaya <;:Ikan ulusal ayaklanmalarm bu 
uzun tarihi mücadelenin neden ba?anya ula~ma
dlgl ayn bir konudur. Aneak, ~unu belirtmek gere
kir ki, halktmtz her seferinde tarihe mal edilen bü
yük kahramanllk destanlan yaratml?tlr; özveri, ce
saret ve kahramanltgtn büDyk ärneklerini sergile
mi~tir. Sömürgeci gü<;:ler ise halklmtza her seferin
de toplu katliamlar, yaklp Ylkma, toplu gö<;: ettir-

o me ve idaln sehpalanyla cevap vermi~lerdir. 20. 
yüzyll boyunea Kürdistan ba~tan ba~a idam seh
palanyla süslenmi~tir. ~u rahatltkla söylenebilir ki 
tarihte <;:ok az halk Kürt halktntn ugradlgt barbar
Itklara maruz kalml§tlr. Buna ragmen Kürt halkt 
sömürgeeilerin zulüm ve barbarltgtna boyun eg
memi~, özgürlük ve bagtmstzltk ~iannt asla eiden 
btrakmaml§ttr. Kürt halkl her seferinde binlerce 
~ehit evladtntn akttIlan kanlartnda yen iden hayat 
bulmu~tur. 

Bir halktn ~ehitleri onun en kutsal degerleridir. 
Sehitler bir halktn ya~ayan tarihidir. Bu degerlere 
ve tarihin bu soyluluguna baglt kalmak ve onu ya
~atmak yurtseverligin temelidir, her yurtseverin 
önde gelen görevierinden biridir. Kürdistan §ehit
leri, bugün ic;:in ve geleeekte, Kürt halktntn ve 0-

nun ulusal bagllTlstzltkC;:1 gü<;:lerinin mücadelesin
de, özverinin, kararliligln ve yigitligin simgesi ola
rak ya~ayacaklardlr. Halklmtztn mücadele tarihi
ni aydtnlatan, bugünkü ve gelecekteki mücadele
mize gü<;: veren onlardtr.Onlar, ulusal gururumO
zun, yurtseverlik övüncümüzün ve devrimci mü
cadele azmimizin kaynagtdtr. Halktmlztn bu 
ölümsüz evlatlart bugünkü ku~aklara mayast kan
la yogrulmu~ böylesine degerli bir mirast blrak
mt~lardtr. 

Kürt halkl vefakar ve kadir~inas bir halkttr. Bu
güne kadar özgürlük ve bagtmslzltk agactntn sim
gesi olann ~ehitlerinin antstnt ya~atmastnt bilmi~, 
bu agactn daima gür ve ye~il kalmastnt ba~arabil
mi~tir. Halktmtz,her biri büyük bir halk kahrama
nl olan bu degerli evlatlannt müziginde, edebiya
ttnda, kültüründe ve en önemlisi bitmeyen!bitiril
'meyen kutsal tarihi kavgastnda ya~atabilmi§tir. 
Bugün ve geleeekte ~ehitlerimize sahip <;:Ikmak ve 
onlartn amstnl ya~atmak bizim en büyük görevi
miz olmaltdtr. 

Ku§kusuz, ~ehitlerimizin 'antlartna baglt kal
mak, onlar i<;:in agltlar däkmekle, ya da salt onla
rt yüceltmekle olmaz. ~ehitlerimizin anllanna 
bagll kalmak; onlartn ugruna ba~ koydukaln kut
sal davada inatla, sabtrla, bilin<;:le, k3rarltlikla yol 
almakla olur; yani onlarm bize devrettikleri äz
gürlük ve baglmslzltk bayraglnl da ha yükseklere 
ta§tmakla olur. Sehitlerimizin anllanna bagll kal
maki onlann göremediklerini görebilmek, yapa
madtklartnl yapabilmek, bize blrakttklan tarihi bi
rikim ve degerlere sahip <;:Ikmak, mücadelelerin
den dersler <;:tkarmakla olur. Sehitlerimizin antla
nna baglt kalmak; 20.yüzyll gerc;:ekliginde "Ba
glmstz Birle~ik Demokratik Kürdistan" i<;:in dogru, 
özverili ve kararlt bir mücadele vermekle olur. 

Tarihte oldugu gibi, bugün de degerli olan her
~eyin aglr bir bedeli vardlr. Bir halk i<;:in özgürlü
günden ve baglmSIZllgtndan daha degerli bir ~ey 
olamaz. C;:ünkü, özgürlük ve baglmstzltk agact 
daima kanla beslenir. Özgür ve bagtmstz ya~a
mak isteyen hai klar bu agtr bedeli ödemek zorun
da kalml~lardlr ve bugün de bu bedeli ädemek 
zoru ndad t rlar. 

Hi<;: Bir§ey Özgürlük ve Bagtmstzltktan Daha 
Degerli Degildir ... 

Her Sey Özgürlük ve Bagtmslzltk kin ... 
Ya Özgür ve Bagrmslz Bir Vatan Ya Da Ölüm! 
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Ressarn Fevzi Bilge, MEDKOM'da a9t1g1 son resim sergisinde ternel olarak Kadm ve Ya§arn'l i§liyor 

• A- • • , 
In u an 

, 
Kadm Sayfasl Servisi, Fevzi 

Bilge ile 17. ki§i~el 
sergisi hakkznda yapngl 

röportajl yayznhyor~z, 

son dönemlere kadar, bu Türki
Ye i\,in de ge\,erli, Suriye iorin de 
ge~erli.Tabi bunlar Kürt kadml
m i§lerken sarIki bütün sorun 
yoksulluktan kaynaklamyor gi-

• Kürt ulusal ögesinde ka- bi gösterilmeye ~ah§lhyor. Ve 
dmm fonksiyonu nedir ki siz ucube §eyler <rIklyor ortaya. Ya
serginizde özellikle öne ~Ikar- ni elbiseleri yamalar iorinde, Ylr
ml§SIßlz.? . uk pJrtJk §eyler i~inde ~ikIyor 

o Bugün, Kürt ulusu baskI- ortaya. Bu bi1in~li bir <;izimdir 
ya zora, zulme, talana ragmen bilinorli bir müdahaledir. Ben 
hala ya§ayabiliyor ve ulus ola- bunun dogru olmadlgml; Kürt 
rak varhglm güsterebiliyorsa, kadmmm, Kürt insanmm aslm
bunun büyük bir nedeni kadm- da geneide zengin oldugunu, 
lardan kaynaklanlyor. Kadmia- sorunun sadece fukarahk soru
nmlzm kendine ait degerlerine, nu olmadlguu, ba§ka sorunlar 
diline sahip or1kmas1, <rocuklarl- oldugunu, ulusal sorunu oldu
na ulusal degerlerini, dilini üg- gunu ortaya koymak istiyorum. 
retmesiyle sürdüre gelmi§tir. Kadmlardaki 'bu zenginlik ve 

• Kadmlarm bu dtjgerleri- güzellikle,aslmda ülkeyi verme
ne sahip <;lkmasl, kurtulu§ ye <;ah§lyorum. Ülke, yerüstü 
mücadelesine katklsl büyük kaynaklarlyla zengindir. Ama 
olmasma ragmen, yazIlI tarih- §U an kullanIlruUlyor. Kürt kadl
te bunu göremiyoruz. Neden? m bize hesap soruyor, diyor ki 
<;izimlerinizde kadlßln 'öne- siz nerdesiniz, neden hala bu 
mini vurgulaml§smlz Siz fark- haldeyiz? Bu kadar güzellik 
hhgl nasIl yakaladlßlz? iorinde bu kadar zenginlik ic,;inde 

o Tabi kadmlann bu anlam- neden hala gözlerim gülmüyor? 
da kendi e§lerinin adlarlyla ta- • Serginizde kadmm gü
mmlanmasl Kürtlerin sorunu zelligiyle; ülkenin bütün gü
degildir. Bütün dünyadaki ka- zellikIerini yansltabilen bir 
dmlarm ya§adl!lJ bir dezavantaj- varhk oldugunu mu beHrti
drr, Bu feodal toplumlarda daha yorsunuz? 
orok yogun olur. Yani kocadan 0 Zaten onunla e~ degerde 
ya da soyaddan veya a§iretsel goruyorum. Kadl!11 e,;izerken 
baglardan dolaYI tanmma olaYl, Kürdistan'm ~lkardJgl istisnai 
kadm birey olarak tanmmamaya ozanlmlzdan Mehmet ~.exo'yu 
,<all~lhyor. Bir kadm ne kadar anlmslyorum. insan dinledigi 
özgür olmaya kalksa 0 özgür- zaman, parc,;alar a~kla ifade edi
lükte yargllar, degerler onu geri liyor, kadma olan sevgisini ifa
plana auyor. Ulusal kurtulu§ de ediyormu§ gibi. Aslmda da
mücadelesi tarihinde kadmlar ha dikkatli incelendiginde, 0 ül
yazlh olarak ge<;meselcr de ger- keyi, cografyasmt zenginlikleri
<reginde vardlrlar, "Temel ta§la- ni i§liyor. ilk görünü§te sanki 
ndrrlar" aslmda; fakat gözük- bir güzel kadmml§ gibi görünü
meyen "terne! ta§lar"dlflar. Bir yor ama ashnda ula§mak istedi
köprü dü§ünün, onun ayaklarJ gim nokta 0 degil. Ülkemdeki 
gözüküyor, gözükenler erkek- zenginlikleri ifade ediyorum, 
lerdir. Ama onun zcminini olu§- yani mecazi bir anlam ta§lyor. 
turan ve, onu ashnda oraya tuttu- .•. Giyilen~kuma~larm pa
Irul, gÖllükmüyorlar. kadtrt!lwdiF.· • "ball; oldugunll' "duymu~tum. 

• Sel·ginizde Kürt kädinlli Avrupa"tla:n gelip 0 kUIn~~i~
güzellik motifleri, giysileri ve rm anhk giyildigini samyor
renkleri var. Bu Kürt kadml- lar. Oysa biz.im analar onu in
mn bir yönüdür. Bunun dl§m- ek sagarken de giyiyor. Ama 
da ezilmi§likleri var. Ezilmi§- bunlar daha .,ok özel günlerde 
liklerini tablolanmzda yaka- giyiyor. Bunun Kürt kadml
layamadlm. Bunu yanslttJgl- nm bir farkhhgl oldugunu ka-
mZI dü~ünüyor musunuz? bul ediyor musunuz? 

o Güzel bit soru; tarihimizi -Tabi 
ha§kalan yazdl, resmiinizi de • Kimi ressam, Kadmm ti-
ba§kalan c,;izdi. Mesela Irak'ta zigi ve .cazibesini ön plana <;1-
ya§ayan bir Kürt ~eyhmus ön kar(yor. Sizinkinde bu yok, 0 

plana c.akml§ olsa bile, Irak'lt diger ressamlarl nasil algIlI
ressam olarak ~lkml§. Maalesef yorsunuz? 

o Her sanatc,;mm bir kim
yasl , kendine ait bir ie,; dünyasl 
var. Yani 0 dünyada neler kuru
yor, 0 Önemli. Benim de kendi
me ait hir dünyam var. 0 dÜDya 
özellikIe ülkemdir. Tabi oka
dmlan c,;izerken, ~u anki hedef 
kitlem Kürt insanml tallltmak. 
Kürt kitlesi lIiger sanat lIallann
da oldugu gibi, ger~ekten re
simle beraber ya§ayamaml§, 
resmi tamyamanu§. Bunun ne
denleri var, bunu tek tek ac,;tkla
yabiliriz. Ama §u sürelercte Kürt 
kitlesiyle tanl§ma sürecinde 01-
dugu igin, ben onu <;arplCI gele
~ilecek, ho§una gidebilecek, ree 

simlerde, keridisini, annesml, 
ailesini, ablasml kisacasl kendi
ni görehi1ccek resimlcr <;tkart
yorum. Bu popüler degil aslm
da, orünkü tam§ma sürecidir. Ta
m§ma sürecinde olan bir insrul 
i9in ilk izlenimler önemlidir. 
~imdi diger kitlenin 9ah§mala
nm yapsam belki Kürt kitlesi 
tarafmdan benimsenmeyecek. 

Hatta §u an otuz daha dogrusu 
kültür sanatlannm kültür mer
kezlerinin ba§mda olan insanla
nn tepkisini topladlgmin farkm
daYlm, i§kencede bile bir Kürt 
kadml dü§ünün, tabi dogal ola
rak c,;lplakur, öyle 9izilmi§ 01-
masma ragmen kendi gözlemle
ri sonucu onu orizmi§tir. Onu ya
~adlgl iI;in onu e,;izmi§tir. Bunu 
sergilemek istemeyenler oldu, 
Yani böyle bir süre<; ya§IYoruz, 
Böyle bir süre<;teonu se9memiz 
c,;ok dogal, normal gelmeyebi
lir. Ama §u an bizim sorunumuz 
ulusal sorun. Biz özellikIe 0 de
gerleri i§lemek zorundaYlz, diye 

dÜ§ÜßüyofUm. Benim kendi 
dünyamda da 0 var. Bu süreci 
sürdürecek anlammda 'degil. 
Yann temel sorunlar 9özüldügti 
zaman ben zannetmiyorum höy
le bir §ey c,;izecegimi. 0 zaman 
belki ye§il bir klZI beynimde 
yer edinebilir ve onu c,;izerim. 
Ama §u an en son plandadrr. 

• Kendi dünyam yansltJr-

ken, resimde bir slmrla
maya ml giriyorsun? 

o Hayu smrrlama denemez 
ashnda, ~u an uiusal sorun 01-
dligu sürece OHU peki§tirecek 0 

degerleri Kürt halkmm kendini 
sevmesini gerektirecek ne varsa 
onn yaplyorum, ;;una inanlYo
rwn; Kürt insani kendini seve
memi§, kendine yabancila§ml§ 
ve biliny alllna ittigi 0 güzellik
leri tekrar özgünle§tirmek isti
yorum. Dü§ünün bir sava§<;l ka
dm 9izmek yasakUr, onu sergi
leyemezsin a<rIkc,;a, Normal bir 
yerde de§ifre edemezsin belki. 
Sava§(,a kadm tablolarJmlZm 01-
maSI özgürlük kazandlrdlglm 
anlammdadlr. Onlara özgürlük 
kazandlOYOntm. Ben öyIe dü§ü-

. nüyontm. Bilin9altma itilen de
geriere özgürlük kazandrrmak 
da olabilir. Benim hedefim bu
dur. 

• Sergiyi gezen bir arkadl
·§Imm gözlemlerini duydum. 
~öyle bir söylemi vardl "aman 
hep kadm resmi." Buna ne di-

• yorsunuz? 
o Tabi ki 0 kadlnm düzeyi

ni, ilgi alanlrn bilmiyorum. Yani 
tanmllyorum ama ilk akllma ge
len de hir insamn olaYI deger
lendirmemesinden kaynaklam
YOT. Bence anlamaml~. Olaya 
sadece bir kadJn olarak bakml§
tu. Ülkeye bakarken bir anlarn 
kazanrr. Eger bu düzeyde algl
lamt§sa ya da unutulmu§sa, bi
lin" altma itilmi§ degerleri ön 
plana c,;lkarmasl olarak baksay
dl, zannetmiyorum böyle bir 
tepki göstersin. 

• Edebiyatta ve diger 
alanlarda hap erkekler kadm
lart anlatlyor, kadmlart .,izi
yor. Siz de bunu yapml~ 01-
muyor musunuz.? 

o Dogrudur, erkeklerin bu 
alanda daha iyi oldugu anlaml
na gelmiyor. ArtIk §unu kabul • 
etmek lazlm. Erkek egemen 
toplumda kadmm sanat<;1 olarak 
ön plana 9Ikmasl kendini kabul 
ettirmesi korkunor derecede bas
kilara mruuz kalacak. Kadm i§
lemi§tir ama toplumun deger 
yargIlarl buna müsade etmemi§
tir. Kürt sanat tanhine bakUgl
mtzda müzigi bir tarafa koyar
sak, belki bir Leyla Bedirxan'l 
ömek verebiliriz: Ama ko§ullru·1 
normal bir Kürt kadmmm ko
§ullarmdan c,;ok farkh. istan
bul'da büyümü~, Avrupalara gi-

debilmi§ bir insan, bir Kürt ka
dml ve böy le bir etki olu§turul
mu§. Slynlabilmi§ bir Kürt ka
dm sanator1S1 olarak. Ama geneI
de Kürt kadtm 0 ~ansl yakalaya
ml§. <;ünkü erkekler yine buna 
müsade etmemi§ler. Bir kadm 
kendini edebi, sanatsal alandan 
anlatabilir. Bunlar yasakh oldu
gu zaman kendini anlatmasl 
mürnkün olmuyor. Mecburen 
erkekler anlatmak zorunda kah
yor. Olay bu. Kadmlarm buna 
yetkisi olmadJgmdan degil, ola
nak bulamadlgmdan dolaYldrr 
diye dü§ünüyorum. 

• Erkek egemen bir top
lum oldugu i"in dilde, kültür
de, sanatta, yine erkek tara
fmdan ml belirleniyor? 
- Evet Kurallan koyanlar onlar. 
Bunun alhfl1 <;izmek gerekiyor. 

• Serginizle i1gili gazete 
araclhglyla vermek istediginiz 
bir mesaj, var ml? 

o Bence kadmlar da artlk 
sanatm diger dallarmda kendile
rini hazlr bulmah, kendilerini 
9izebilmelidir. ikincisi artlk 
kültür ve sanat kurumlan - özel
likle ~ok önemli görüyorum
aymm yapmakslzm yani dü§ün
cesi ne olursa olsun hür dü§ün- ! 

melidirler. Kürt aydmlan bu 
ger<;cvede dü§ünmeli, Bunun 
degi§mesi i~in ben ne yapabili
rim, nasIl katki sunabilirim diye 
dü§ünmeli. Bundan dolaYI biz 
sanat<;l1ar olarak bazt problem
lerimiz oluyor. Mesela MED
KOM'da ac,;Iian bir sergi, diger 
gevrelerden gelip izlenmiyor. 
izleme ihtiyact duymuyor, sade
ce MEDKOM ya da ba§ka bir 
~evrede oldugu zaman MED
KOM da dallil bu sefer digerle
ri gelip izlemiyor. Ben kendimi 
Kürt ulusunun bir sanat<;lst ola
rak görüyontm. Herhangi bir 
\;izginin takipe,;isi degilim. 

Benim siyasi bir kimligim 
olabilir. Herkesin olmahdrr ben
ce. Ama ben özellikle sanat<;t 
kimligimle ortaya <;;Ikml§sam ve 
Kürt ulusunun sanate,;lSIYlm di
yorsam, ideallerim oysa bence 
bütün Kürt ulusu beni sahiplen
melidir. ~imdiye kadaryapllan 
yanll§ltklardan bence vazgeoril
melidir. 

• Te§ekkür ediyorum 
o Bana bu imkam sagladt

gmlz iorin özellikle NfiRoj' a te
§ekkür ediyorum. 

Kadm Yurtta§ Haklan B ildirisi Bir anl 
A.SU 

"Madde 1- Kadm hür dogar ve erkek
le aym haklara sahiptir. Sosyal farklar 
ancak mü§terek menfaatler isoin konu edi
lebilir. 

Madde 2- Bütün politik cell1iyetlerin 
gayesi, kadm ve erkegin vazgesoilmez ve 
en dogal haklarml kOrumaktlf. Bu haklar 
hÜTI'iyet, emniyet, mülkiyet hakkl ve bil
hassa zulme kar§l gelmektir. 

Madde 3- Her ~e~it hakimiyet prensi
bi, erkek ve kadm birliginden meydana 
gelen millettedir. Hi~ bir cemaat, hi<; bir 
§ahlS ondan gü<; a1arak kendi ba§ma oto
rite kurall1az. 

Madde 4- Hürriyet ve adalet ba§kala
nna ait olam vermeye dayanlf. Bu neden
le kadtnm tabü haklartndan faydalanma
smda, crkegin ll1üdehalesinin bir hududu 
vardlr. Ru hudut tabiat ve mantik kanun
lanyla geli§tirmelidir. 

Madde 5- Kanoo genel arzunun ifa
desi olmahdtr. Bütün erkek ve kadm 
yurtta§lar kanun önünde e§it olduguna 
göre, kadmlar da kabiliyetlerine göre her 
c;:e§it i§tc 9ah§mak, e§it üeret almak ve 
e§it vergi ödemek hakkma sahiptirler. 

Madde 6- Kanunla kabul edilen su<; 
hallerinde her kadtn itham edilebilir, tev
kif edilebilir, mahkum edilebilir. Kadm
lar da erkekler gibi bu §iddetli kanuna 
uymak mecburiyetindedirler. 

Madde 7- Kanun ancak gerekli ceza
lan verebilir. Kadmlar i<;in özel cezalar 
yokrur. Kanun nazannda su<;lu görülen 
her kadm cezasml geker. 

Madde 8- Herkes fIkirlerinde serbest
tir. Kadmm da giyotine ginigi gibi. ka
nunla tespit edilmi§ olan düze~i bozma
mak kaydlyla toplantIlar yapmaya vea 
kürsüye 9lkmaya hakkt vardtr. 

Madde 9- Fikirlerin ve görü§lerin 
aC;:lkc;:a bildirilmesi kadmm en ll1e§TU ve 
klymetli haklarmdan biridir, <;:ühkü bu 
hürriyel, babalru1 <;:oCuklaI·llla kaI·§1 me§
TU kilaI·. Her kadm yurtta§ serbestge ve 
kötü bir önyargllun hakikati söylemesine 
ll1ani ollllakslzm "size ait bir <;;ocugun 
aImesiyim" diyebilmelidir. Bu hürriyeti 
sllistilllal, kanunla cezalandmllI. 

Madde 10- Kadtn ve kadlll yurtta§hk 
haklarmm garantisi, sadece kadmlarm 

degil, herkesin avantajlannm göz önünde 
tutulmasnn gerektirir, 

, Madde ll- Devlet gücünün devamma 
ve idari harcamalara katkt, kadm ve er
kek i9in aymdtr. 

Madde 12- Haklann ve y~tkilerin te
minat altllla a1mmadlgl bir ceiniyet, ana
yasadan mahrumdur ve milleti temsil 
edenlerin ekserisi kanunun yazlffima ka
tllmrunl§larsa, 0 anayasa geyersizdir," 

Madam de Güuges kimdir? Onu tarn
yarurmz var mldlf? iki yüz yil önce ba§
latIlan mücadeleye damgasml vuran bu 
yürekli kadJm hangimiz tamyoruz? Belki 
bu isimle degil ama ger\;ek ismiyle "Ma
ria Gouze"yi tanlyor muyuz? 

Dütüst olmak gerekirse pek yogumu
zoo tanlmaihgl bu kadm~ 1789 , insan 
Haklan Bildirisi'ne "0 erkek bildirisi
dir", biz kadllll,aria i1gili degildir diyerek 
kar§lyLkma yürekliligini gösteren ve yal
lllZ kar§l ylktnakla kalmaYlp "biz kadm
lar aynca bizim hakianlI11Zl savunan bil
diri" istiyoruz diye hayktran ve yeni bir 
bildiri hazlrlayan cesur bir kadllldlf. 

Maria Gouze, evlenir. Bir oglu olur. 
Dul kalmea, Paris' e gidip yerle§ir. Ama
Cl, hür ve özgür olabileeegini ispatla
makttr, Paris'e geldiginde önce adllli de
gi§tirir. Arttk 0 Olympe de G~uges'lir. 

ilgin~ flkirlere sahiptir. Her an düel
loya hazlI ki§iligiyle tanuur. Mücadeleci 
ve savU§9l yönü ki§iligine damgasml vur
'maktadtr. Paris 'te edebiyat gevrelerinde 
tanmall bir isimdir. Bir <;;ok tiyatro oyun
u yaZIll1§tlI. 

"Bir kral! öldürmek i9in kafaslm 
UI;nnnak bir ll1ana ifade etmez, kralltgml 
elinden ahnak onu gergekten öldünnek 
i9in yeterlidir ... " diye görü§lerini ifade 
etmekten korkmayan , Franslz ihtilalini 
gören, ya§ayan, ona gönüllü katllan ve 
ihtilalci liderlerle mücadele eden bir ka
dm. Robespierre'e "yedi canlt hayvan", 
Marat'a "fizik yapIS] bozuk, ahlakstz, he
§eriyet cüccsi" dcmekten ve yazmaktan 
9ckinmeyecek kadar da cesur, Arna kan
dan her zaman nefret ettigini de söyleyen 
bir kadm. Dcvrimci dü§üncelerinin t§l
gmda vc 0 dü§ünce1ere baglt kalarak 
"Kadm ve Kadm Yurtta§ Haklan Bild~
rgesi"ni yazmt§ ve kadm haklarlm sa
vunmu§rur, Fakat yazdlgl baZI yaZilarda 
Louis XVI'YI destekledigi i~in 1793 'te 

giyotinde can vermi§tir. Scrbcst sec;im is
tedigi ve kendisinc yap,lan Wm ihtarlan, 
uyanlan dinlcmedigi i<;;in yiireklice idam 
sehpasma gitmi§tir, 

Madam de Gouges tanhin yazdlgl en 
büyük kadm liderlerden biri. insan Hak
larl Bildirisi'ne kar§l ~lkarak bir <;;ok ka
dm temsi\ciyle birlikte Kadm Haklan 
Bildirisi'ni haZlflaYlp meclise "bunu ka
bul edin ve yaymlaym" diyor, Teklif red
dediliyor. Bildiriyi kendisi yaymhyor." 

~öyle diyor; "Bu I§Ik ve zeka devrin
de, soysuz bir cehalet i9incte, zavalh, kör, 
ilimle kuruntudan §i§mi§ ve dejenere 01-
mu§ Adam, entellektüel bütün kabiliyet
lerini aldlgl, bir zamanlar hor gördügü, 
fa\i:at menfaati icabt ihtilalden beri say
dlgl ama önem vermedigi bir cinse, des
pot gibi hükmetmek istiyor,ama e~it 

haklardan ba§ka bir ~eyden bahsedemi
yor"." 

Madam de Gouges 'len ba§ka giyotine 
gidenler yok IllU? Olmaz !In? Mangal gi
bi yürek 1ll§lyanlru·dan biri de Bayan Lu
eille Desmouline'dir. Kocasmm hapse 
altlmasl üzerine Robespierre' e mekrup 
yazarak tahliyesini istemi§ ve ünlü ihti
lalciyi aglr §ekilde · snylatlll§tlI. Bunun 
i<;in hapse atllnu§, Hapishanede de rahat 
durmaIl11§, yüregindeki özgürlük me§ale
sini orada da alevlendirll1i§, mahkumlan 
isyana te§vik etmi§. Kocasl idmn edilmi§. 
o da kocasmdan 8 gün soma 22 ya§lmn 
bahannda giyotinde ya§ama elveda de
mi§. Bir ba§ka yürekli kadm da Therersa 
'Cabarrus'tur. Sevgilisi Tallien'in emri 
üzerine idamlann yaplldlgl meydandan 
giyotini sökerek Robespierre'nin dli§me
sine sebep olan ve gi yotinin hük,ümetin 
elinde bir silah olarak kullamlmamasl 
hareketinin önderligini yapan da hir ka-
dmdlf. ' ( 

$imdi sormak gerekir. Bugünkü yü
rekli kadmlartmlZ nerede? Hak verilmi
yor, ahmyor can pahasma olsa da... Bu 
bildiriden ka,. ki§imizin haberi vardl? 
Belki bir~ogumuzun yoktu. Ama §ill1di 
haberimiz var. i§te bildiri. Bana göre tar
tl§llmah" Bugünkü ko§ullanmlza uygun 
olanlar eklenmeli" BaZI maddeler 9lka· 
nlmah, Ya da yeni bir bildiri kaleme alm· 
mah .. Yüregine, beynine, kalemine gU
venenler, kadmlar i§ ba§ma Hodri Mey
dan! 

bir ya§aIll 

Ulysal mücadelede bir kadln gerilla. 

Bemn <;iYA 

S' en sa~larJ sarJYI c,;agn§lrran, iri göz
leriyle nmllt sac,;an güzel Kürt kizl. 

Sen artIk bir gerillasm ... artIk senin i9in 
bula§lk yIkrunak, sabahlarl erken kalkIp 
konfeksiyona gitmek yok... c,;ünkü sen 
arttk daglann gülüsün. ,. hep umut etti
gin, yapmak istedigin ku~ar gibi özgür 
bir ya~ama sevgiyle bagh, halkI i9in 
bir§eyler yapmak isteyen, ugruna canl
m vermeye hazlr olan Kürt ktzl... 

Her oturdugumuzda söylerdik ya, 
insan bir §eyler ba§armak istjyorsak di
renmeli... direndi~e özgüre§ecek, öz
gürle~tikc,;e güzelle§ecektik ... ve sen bu
nu ba§~ak ilk adlmlIll attm." 

Sen san sa~h klZ ... umutlanm, acila
f1fll ve inan<;laTlnt seninle payla§-

tlm, .. sen uzaklarda olsan bile hep se
ninle olacagtm .. ,<;ünkü sen arttk rüzgar 
estikc,;e kokularml tüm evrene yayan 
daglarm gülÜSÜD .. . yaprnak istedigin, u
mut ettigin ama bir türlü ya§amdaki ye
rini dolduramadlgm dnyguIanm ger<;e
ge dönü§türdün ... her §eye dayanacaji;I
ml sanrrdun ... orünkü her ~eye 0 kadar 
a11§ml§lz ki, ölümler, i~kenceler, kaytp
Iar, zindanlar kisacaSl tüm acilara ... a
ma bazen öyle olaylar olur ki, ta§ tutrul 
yüregimiz, öyle bir aCI duyar ki, i§te 0 

zaman, ya§ama daha bir baglamr tüm 
olumsuzluklara kar§m ... 

Evet sanYI ~agn§trran sac,;lanyla ler
cihini yapugm alanda umarun umut et
tigin her§eye sahip olursun ... i9indeki 0 

güzel duygulara ya§ama slkl slkIya 
baglanrrsm ... ama unutma ki, ya§amm 
gerc,;ekIigiyle olm ast gerekenler her Z<J
man e,;akl§maz; e,;atl§lflar. BöyIesi anlar
da, btr de bakarsm ki, umut edilenle ya
§anan <;ok ayn kulvararda kallverrni§
ler ... evet güzel insan sana ve senin gi
bilere ~ok §eyler s6ylemek isterim. 

inanlyorum ki, bir gün umut eUigi
miz tüm §eyler ger~ekIe§ecek ... umutla
nmlZl, ülkemiz Kürdistan·'lmIZt ve 
halklarunlzl unutmamallYlz. ~ünkü 

bizler bu halk i<;in sava§lyorve bunun
la baglantlh ama<;lanrmz ic,;in ölümü 
göze ahyor, i§kencelere gögüs geriyor
sak, Yllmadan, dü§mana taviz verrne
den sonuna dek sava§acaglz .. . Dü§man 
sevdalanmlZl Vt; umutlannuzl yok ede
meyecek ... bizi hep ayakta tutan en 
önemli etkenlerden biri olan onuru~uz, 
ükemize olan sevdamlZ olacakllr. 
. Evet sen san sac,;anya özgürük tür
küsünü söylemeye ko§an arkada§lm ... 
§ehit dü§seniz de, hep yüregimizde son
snza kadar ya§ayacaksmlz. <;ünkü bizi 
ya~atan umutlarunlz ... . ve hep ya§aya-
cak olan sevdalarumzdrr ... onUIl bayra-
gml da sizler ta§lyorsunuz ... ve hep ta§l-
yacakstmz .... 

U Zun süredir kadln, sorunuyla ilgili yazmak istiyo
rdum. Bu sorun, Insanllk önünde c;özümlenme

. si gereken önemli sorunlardandlr. Soruna dar 
ve yüzeysel olarak yakla~tlglmlz zaman k,Slr vegüdük 
c;özüm öneri ve c;abalardan öteye gidemeyiz. Sorunun 
c;özümünü diyalektik materyalist yäntemde sas arama
hYlz. 

Kadmm eins olarak egemenlik altma girmesi, tarih-
.• sei materyalist,anlaYI~a göre özel mülkiyetin olu~masIY

la ba~laml~tlr. IIk e~itsizlik, kadm ile erkek arasmda ba~
laml~tlr. Insanlar arasmdaki e§itsizligin kaynagl özel 
mülkiyettir, Bu, aynl zamanda tüm slnlfh toplumlann e
sas kaynagml olu~turmu~tur. Tarihsel sürec; ic;inde özel 
mülkiyet üretim ili;;kilerine dayah toplumsal sistemlerin 
ürettigi ve geli;;tirdigi ahlaki, felsefi, kültürel, hukuki, as
keri, politik vs. tüm toplumsal üst yapl kurumlan özel 
mülkiyete sahip smlflann, diger slnlflara ve kadm ein
si aleyhinde, egemen smlfm <;Ikarlanna uygun bic;imde 
olu~mu~ ve yapilanml~tlr. Toplumsal sistemlerin degi~
mesine yol ac;an üretim güc;lerinin geli§mesiyle, göreli 
olarak ezilen slnlflann ya~amlr.lda olumlu baZI degi~ik
likler oldugu gibi, kadmm üzerindeki basklda da olum
luluklan olmu~tur. Özellikle kapitalist sistemde, sömü-

• I rünün i~C;i slnlfl üze-

Kadln 
Örgütlenmesi 
ve Feminizm 

X. EGIT 

rinde katmerle~me
sine para lei olarak, 
bu smlfln üretim ala
nlndaki yogun kitle
sei i;;birligi ve örgüt
lü müeadelesi sonu
eu ve ba;;ka pek c;ok 
etken, smlfsal olarak 
pek c;ok sosyal, sen-
dikal, siyasal vs. 

----------- haklar eide etmi~tir. 
buna para lei olarak, hem bu slnlfa dahil olan, hem de 
dl~lnda olan kadm einsi de pek c;ok sosyal ve hukuksal 
haklara kavu~mu~tur. Bu slnlf dl§l feminist hareketle 01-
mu§tur. Ama hak ahml konusunda bu hareket asla be
lirleyiei olmaml~tlr. 

Feminizme, var olan kapitalist sistem ic;inde her smlf . 
ve tabakadan kadlnlann c;e~itli legal kurumlar araClh
glyla baZI demokratik einsei haklara kavu;;ma müeade
lesi olarak baklyorum. Bu, ezilen aZlnhk ve uluslann 
olu;;turdugu demokratik legal örgüt, sendika ve dernek
ler kadar normal demokratik bir hq.ktlr.Sosyalistler ka
dmlann kurumlannl olu§turmalannl, kitleselle§meleri
ni, kendi haklannm bilineine varmalannl te§vik etmeli. 
Diger demokratik kurumlarda oldugu gibi kadlnku
rumlannm hakh talep ve müeadelelerini aktif olarak 
destekleyip, onlan tüm ulusu ve· toplumu devrime gö
türecek program ve örgütlenmeyi savunan ulusal ve 51-
nlfsal mücadeleye yäneltmeli. Fakat kadlnm kurtulu§u
nu demokratik feminist kurumlarda ulus veya slnlf ör
gütlenmelerinden baglmslz, sadece kadmlardan olu§an 
kurum ·ve örgütlerde görmemek gerekir. Bu, kadlnm 
ulusal ve slnlfsal müeadelesini zaYlflattlgl ve güdükle§
tirdigi gibi, egemen güc;lerin C;lkar ve isteklerine uygun 
bir anlaYI§ olur. C;:ünkü tarihsel sür€l=in bir sonucu ola
rak, kadlnl kölele§tiren ve ikinei slnlf insan konumuna 
getiren temel ko§ullar ortadan kaldmlmadlgl sürece, 
kadmln nihai kurtulu~u imkanslzdlr. Bu ko§ullann orta
dan kalkmasl, özel mülkiyetin toplumsal mülkiyet hali
ne getirilmesi; yani sosyalist devrimin gerc;ekle~mesiyle 
mümkün olaeaktlr. Ka,dmm, kapitalist toplum
da, ger<;ekten smlfbilincine kavu~maml~ i~C;i, diger halk 
kesimleri ve sözde sosyalist ki~i veya kurumlarda da ha 
az da olsa basklya maruz kaldlklan,ikinci slmf insan 
muamelesi gördükleri gerc;ektir ama bu onlann ortak 
hak ve C;lkarian ic;in ortak dü?manlanna kaf§1 birlikte ör
gütlenmeleri gerektigi gerc;egini ortadan kaidirmaz. 
Dünya sosyalist hareketi ve reel sosyalizm, egemen ka
pitalist sistemden kaynaklanan bic;imlenme ve zaafiyet
ler sosyalist kültür, ahlak ve ki~iligin tarn egemen klhn
mamaSI, klImamamasI, sosyalist üretim ili~kilerinin ege
men kill nmasmdan kaynaklanan üst yaplnm eski siste
min yerini tam alamamasmdan dolaYI, c;özümlemedigi 
pek c;ok sorun gibi kaqm örgütlenmesi ve söz konusu 
alanlarda e~it bir dÜzeye geti/llle konusunda da zaafi
yet gästermi;;tir. Oysa sosyalist ideoloji ve toplum pro
jesinde kadlll erkek e§itsizligi konusunda hiC; bir eksik
lik yoktur. Bu anlamda sosyalist örgüt ve partilerde yer 
alan kadm yold3§lar, kadln hak ve ~itligi konusunda • 
erkek yolda~larmln en ufak ihmal ve hatalanm bagl?la
mamah ve ~iddetle üzerlerine gidip onlan el~tirip 
mahkum etmelidirler. Bu baglamda kendine sosyalis
tim diyen bir ki~inin hem aile ic;inde, hem de tüm ka
dmlara kar?1 olan tavn onun sosyalistliginin de bir ölc;ü
südür. 
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Ax naye firotin lawo. , 
• • 

G ellek caran ez li te dikim gazin; diyar e, di
le min bar nabe, nizanim gelo ez ji te pirr 
dixwazim? 

Gele mino, dile mino, <;:ave mino, gula mino, ku
la mino, hevi Ci evina mino! ' 

Bi we pakl 0 dilsafiya xwe 
Bi cameri 0 mevanperweriya xwe 
Ji nezanl u xerxwaziya xweL 

Mamoste MERDOO 

Li gundekJ: §erin u pü,:uk e 
ji sih u sc gunden here
ma Surgi9yan ji diya 

xwe biM u §est sal temene 
xwe li wir buhartibu. Yek ji 
yazde kuren ' malek mezin u 
dewlemend bu. Her ~end diya 
wi kurmane jJ: M, wi xwe esil
zade u axe dihesiband. Bave 
wi ji xwe re du jin anibun. Ji 
ber ku diya wi ji malek gundi 
ya hejar bu u hatibu ser hewi
ye, birayen wi yen din neheqi 
u tadeyi li wi, xweh u birayen 
wi yen ji diya wi dikirin. Ango 
diya wi zaroken xwe bi belen
gazi u sutuxwari mezin kiri
bun. Li! , wi disa ji digot em 
axe u esilzade neo 

Herema Surgi~iyan bi xel
ken xwe yen saf en hete radeya 
elu.neqiye u bi Heci Ehmed 
axaye zaHm e ku dema seri'hil
dana mezin a sala 1925 an xi
yanet kiribU navdar e. Belki ji 
ji bo ku kesek ji wan re ji nebe
je hun xayin u ehmeqin, bave 
wi digot em ji serhede ji bajare 
Mu§e hatine li vir bi cih bune, 
em Hesen! ne, torine Rizaye 
Xelit in. 

Gunde wan li sere girek!9ar 
hawir gem u kani, dar u ber, 
rez u bistan bun. Hewr u bih, 
9inar u guz di9andin, dewar fi 
pez xwedi dikirin fi pe debara 
xwe dikirin. Ango gunde wan 
bihi§ta li rfi dinye bu, her ti§t le 
peyde dibO. 

Bave wi di saxiya xwe de je 
re kegek ji malen merevan 
xwestibU. Li! bey ku daweta wi 
bike dige dilovaniya xwede. Bi 
hezar kil u kemasi be ji birayen 
Wl je re jina wi anibOn. Jina wi 
pi9uk bU, 1§ 0 kare male ji pir 
nekiribu, nizanibu. Belk! hine
kl ji ber we 0 betir jl wek beje 
te -sere bave min xwar, her roj 
ledixist 0 zilm le dikir .. " ' . 

FT§ti demek kurt ew u bira
yen xwe ji hev eihe bfin. Her 
gend bav u kaIen wi k0ger biln 
ji, bi zore di gund de bi cih bi
Mn, bibun xwedt mal, milk u 
dewlemend bibfin. Bave wi ye
ki bi tene bu, le ew yazdeh bi
ra u du xweh bun. Dema male 
xwe li hev paye kirin, adet bfi, 
xweben xwe je mehrfim kjri
bfin. 

Gava eibe bibU, mal u milk 
para wi ketibu, le ne xaniye wi 
hebu, ne niviriek ku mevaneki 
Wl te de rakeve u ne jl firaqek 
ku te de xwarine ji xwe re ge
kin u te de bixwin hebu. Pe§1 ji 
xwe re xaniyek, li hember qes
ra bave xwe Ya ku bi keviren 
§ehkiri yen nexi§andt 0 bi mi
mariya Suryani hatibu avakirin 
gekir. Ji ber ku xaniye wi diket 
ber dimena qesre, birayen wi 

yen te de rfini§u, hezar gir u gi
rift je re derxistiMn u gelek 
earan §ere wi kiriMn, le wi bi
ya xwe kiribfi fi xani avakiribu, 

Pi§ti rezana mala xwe dabfi
ye, ji xwe re eenanek peyde ki
ribu uzevi, rez u dahlen paya 
wi ketibun hemu sene, bend fi 
pi§tek kiribfin. Ji xwe re bex
geyeki meweyan jl dani bu. 
Bex,<e wi wek weqif,. eiye sey
rane M. Her mevane ku bihata 
gund ji meweyen wi dixwar u 
re li ber.gundiyan ji nedigirt, ki 
bihata vala venedigeriya, tcr 
meweyen , xwe dixwarin u ji 
zaroken xwer re ji dibirin. 

Di we nave de du ke~ u du 
ji kur; 9ar zaroyen wt gebibun, 
Li! kure wi ye mezin ji ber 
rew§a wan a dijwar, kern imka
ni fi nezaniye dema ji diya xwe 
bibu miribU. Kure wi ye din jt 
nexwe§ M, heroj li textoran 
bU. Kure wan li ber dile wan 
pir delall bfi, le miqate bun, hin 
ku di dergu§e de bÜ je re ke9a 
ape wi xwestibun fi xweha wi 
je re kiribUn berdel!. Hinek! 
haie wi xwe§ diM, ber xwe di
dtt. 

Li! ji ber ku eskeri nekiribfi, 
firar bu, biraye wi ye mezin ku 
ji jinbava wi bU muxtar bfi, her 
roj dawa bertll u ri§wete le di
kir, digot 9awi§e qereqole dix
waze. Ji bo ku ji vt ezabi xelas 
be u hineki ji ji ber ku nedix
west ti§tek! xwe beheq bide 
kesi, biryara xwe da fi 9U eske
riye. 

Pi§t! du sal eskeri, dema ve
geriya xwede laweki din ji da
bfiye u lawik bi ser nigan ji ke
tibu. Ne nexwe§ mexwe§ bfi, 
agireki xwede, hari heberi bu, 
nedihewiya u runedini§t. Her 
ti§t mereq dikir, ji ser ti§tek! 
venediki§iya fi tiliya xwe di 
her qule radikir. Ji ber we tevi 
ku pi9fik ji bfi, bave wi her ro j 

.le dixist, Je ew di ber venedi
~fi, bear bfi. 

Li gunde wan, dibistana se
retayi nu vebibfi. Ji ber' ku wi 
bi tirk! nizanibU u nexwendi
bfi, li eskeriye gelek heqaret fi 
tadeyi ditibU. Ji bo we, wl dix
west zaroyen xwe hemfiyan bi 
xwendinkirin bide. Ke9 u ku
ren xwe gi§t li dibistane tomar 
(qeyd) kirin. Sal wek ave der
bas dibUn; wi ji bi keviran re 
§er dikir, bi §ev fi bi roj nedite-

, biti, kar fi xebata mal fi milken 
xwe dikir. 

Rew§a wan a abori ba§tir 
dibU u zaroken wan ji pir di
bUn. Ji ber ku jina wi ya bi te
ne nikaribfi li zarokan binere fi 
kare male bike, wi ke9a xwe 
ya mezin a ku di9U pole (sini
fe ) siseyan ji dibistane girt de 
ku ew ji alikariya diya xwe bi
ke. 

C;:end salek derbas bibfi, 
dahlen hewr fi bihan en ku wi 
bi desten xwe danibUn giha§ti
bun fi hatibiln firotine. Dema 
ku firotin perekt ba§ ketibil 
deste wi, dixwest pe trextoreke 
bikire ku pe erden xwe bajo fi 

" kare xwe bike, 
Le, wan fi gunde drane xwe 

jt gelek earan mer ji hev ku§ti
Mn fi dawa xwine di nabera 
wan de hebfi. Di we hine de, 
hin derxen biraye wi biri biln u 
biraye wi bibu gayeki har u ra
hi§tibu tivinga xwe, bi vole ke
tibii. Wiji kewaren me§en xwe 
yen hinguv vekiribiln, hin hin
give zer fi sor di tqta sifir de 
wek eqtq dibiriqand Ii ber Wt 
bfi teqin, qurpin u xumina ti
vingan bi ne wale ket. 

Wi ji rahi~t tivinga xwe da 
ku bighe hewara biraye xwe. 
Jina wi xwest bi be mani, le wi 

telek da jina xwe, xeber je re 
dan u bi derve de baz da. ~er 

, ihezika ~ar seetarl ajot, hete,ku 
xelke \iU gill kir u esker ' hat, 
ke9a biraye wi ye ku derxen wi 
hatibun birin u kure birayek! 
wi' ye din hatin ku§tin. 

Her ,<iqes ku birayen wi ji 
jinbava wt bUn u gelek caran 
tadeyi ji le kiribiln, le diviya 
bil heyfaxwe hilanya, hete ni
ha kesi ji wan neku§tibu, tim 
wan ji xelke ku§tibfin. Edi ra
westan nedibu, ku merani ne
biwa ~i qimeta mal u milke 

' dinyaye hebll. Digot, "male 
dinyaye qireja desta ye, le nav 
u deng, §eref fi merxasi her di
mene." Rene u keda salan he
mfi bi rext fi fi§ekan da, bi §ev 
fi bi roj pilan gekirin, geh li vir 
kemin danin geh li wir avetin 
ser malen dijmine xwe de ku 
heyfaxwe hilenin, le ji ber ku 
wan dijmine xwe yen esil nas-

nedikirin wek wan nebil. 
Digotin qumando rabfiye, li 

her dere welet belav buye fi li 
e§qiya digere! Li!, golo ku li 
e§qiya digeriyan 9ima dest ta
vetin namusa xelke, 9ima tade
yi fi i§kence li her gundiyek! 
belengaz dikirin? Kesi nizani
bfi. Ke9a xalane wan 'ji ji ber 
i§kence, ledan u tirsa qumando 
bizdiya u miribil. Ji ber ve tir
se, ew ji ji xwe ber tesrun bun 
fi ketin hefse. C;:end kurfi§ pere
yen ku di dest~ wi de ji mabfi, 
ew ji Ii hefse, li ber mehkemc 
kir ri§wet ii bertil da eMqat, 
hakim fi qardijanen dewlete. 

Pi§t! ~end salek! hate ber
dan fi dtsa i§ ü kare mala xwe 
kir, axa welet bi berhem bfi, zu 
hat ser hal u wexte bere. Disa 
hin dar fi beren xwe firotin, ve 
eare pe 9fi heee ii dergistiya la
we xwe ye ku we gave Ii pole 

yeke ye lise dixwend je re ani. 
Li! beriya ku here hec:e, xwar
ziye wi ye mamoste je re goti
bu; "Xalo j i de v la te van peren 
xwe heri li ~ola Ereban serf bi
k!, here ji xwe re li Ewrfipa bi
gere, dinyaye bibine!" Ev peyv 
pir li tele wi ketibu her roj qal 
dikir, digot, "zaroyen xweha ' 
min xwede nenasin:ne ba§ in." 

Zaroyen wi ke9 u kur he
muyan dixwend, le bi taybeti 
kure wi ye navin belki ji ji ber 
mereqa xwe ji hemuyan pirtir 
dixwend fi ji derse re jir bu. Te
sira wi li ser zaroyen je pi9iik
tir ji pir hebu. Dema ke9a wi 
ya navin dibistana seretayi ku
ta kir, wi nedixwest we bi§ene 
bajer ku xwendina xwe bido
mine. Digot, "Ke9ik e, nikare 
here bi kurikan re fi li derve 
bixwene." Li!, lawe wi ye na
vin li hember derket u got: 
"Bavo, em 9awa dixwenin ew 

e ji wiha bixwene, ger tu ve ji 
qebfil naki dibistane,n xwerfi 
yen ke9an hene, bera li wir 
bixwene." Kure wi ew iqna kir 
u xweha xwe bir eem xwe. Edi 
zaroken wi yen din ke,< u kur 
hemfiyan dixwendin. 

Rew§a wi ya abori pir xwe§ 
bibfi, her kesi xweziya xwe pe 
tani fi digot zaroken heci biaqi
lin, dixwenin. Lawe wi ye me
zin xwendina xwe temam kir, 
bil memfir. Jina xwe u zaroken 
wi ji gebibun birin cem xwe. 
Wi dixwest kure xwe ye navin 
ji zfi bizewieene, le lawik qe
MI nekir, digot ez e xwendina 
xwe bidominin, zewae ji bo 
min zu ye. 

Di vc nave de tevgera rizga
rixwaz a netewi roj bi roj ge§ 
dibfi fi wek lehiyeke diheriki, 
insan li ber xwe dibirin. 1i bo 
re li ve lehiye bigrin derba le§-

keri gebu. Hemil sazi u rexisti
nen demokrauk hatin girtin, Bi 
hezaran kes hatin girtin, ku§
tin, i§kenee kirin il huq us ji 
derbeder biln, ji welate xwe bi 
dfir ketin. 

Wek her xortek! Kurd lawe 
wi ji ketibU bin tesira tevgera 
rizgarixwaz a netewt. C;:aven 
wi ne mal, milk, ne ji xwe§i fi 
rihetiya dinyaye didlt. Wi di
got ez deyndare gundiyen xwe 
yen reben u belengaz im, ez bi 
ked u renea wan, bi xwectana 
eniya wan giha§time ve mer
hele, nabe ku ez li ser rfinem fi 
bixwim. Dive em ti§tek! bikin 
ku em tevde rihet bin, bi hev re 
bikin fi bi hev re bixwin. 

Dema lawik li zanrngehe 
dixwend gend earan hat girtin, 
tadeyi fi i§kenee dibu. Xwesti
bfin wi wek endame rexistine
ke ni§an bidin, nav je xwesti
bfin, le wi diberxwedabu tfi 

nav nedabUn. Pa§e ew tehdid Te <;:i ki~and, te <;:i dit, <;:end caran tu hatl ku~tin 
kiribfin, je re gotibfin dema tu bi deste bebextan? Ko<;: bOYI der 0 dertOnan. Te din-
derkevi dive tu heri gunde ya bi koc;:bOna xwe nas kir, ciwani' bi xerlbiye xelas 
xwe, tu li vir bimeni fi tu earek kir. Ma ter nake dile mino! 
din bikevl des're me tu sax ji vir ' Hawirdor guren har in, bear 0 M~kar in; bes e, 
demakevi, tu'jI careke sere xwe bilind bike ji kozike, Edi nexa-

Li! dema ji zindane derket, pe bi gotinen vala; ba§ li dora xwe binihere, ji hev-
dCi biqeti'ne dost Ci hevalan, da ku termen me neyen rast bere xwe dabfi zaningehe 

fi disan dest bi xwendina xwe ditin di c;:al 0 li bin newalan, 
Gele mino! • 

kiribfi. Pi§t! du sal navberi, di Deste her kesi j i wa n re 
,<ar salan de fi bi serketin ye, pexemberan jI bere d-
xwendegeha mamosteyiye ku- Gele- ua li nefsa xwe kirine, tu 
ta kirbu. Feqet ji ber meyl u razaYI, lama hatine ya te 
~alakiyen wi yen politik mafe M • ,birine; dizanim dinya jln 
wiji destc WI girtiMn, nedabfi- I no. 0 mirine,lebawer be ev jI 
neo Demeke kare tereumaniye ne tu haI Ci kirine. Bila 
kir, perakJ bU§ diket deste wi, meranl 0 ~eraniya te ji bo 
le ew je nerazibfi, dev je berda Felat Dilge~ te be, di oxir 0 riya te de 
u di 9apemeniya netewi ya mu- be, berl hemO ti~tl ji bo 
xalif de kar kir. Di ser we re ji azadi 0 serfiraziya te be, ji 
demek direj derbas nebu meh- bo xelqe, di riya ve 0 we de, li ser nave filan 0 be-
kum bil fi tekiliya wi bi male re van, bi kurrt, bi gotina kin ji bo dijmin nebe Selahe-
hat birin, Xweh u birayen wt din, bawer be tu c;iqas jlr 0 zana bl jI, we di'sa ji te 

re bibejin din. 
yen ji wi pi9fiktir jit>irtfiken wi E§a minol 
dixwendin u ew ji bi riya bira- Ger egiti 0 merxasi bi te nebO jI, di ~Ona ku te 
ye xwe de di~fih. Ke,<a wi, ji bibi noker 0 xulame Tirk, Ereb 0 Farisan, heta di ei-
ber xebata xwe ya sendikayi ji he ku te bibi" Aslane" Tirkan, bawer be tu bibi 
kar hatibu avetin. Lawe wi ye "pis1ka" Kurdan, c;etir e ji "padi§ahiya" wan. 
pi9Uk, delaliye ber dile wt jt c,:ave mino! 
hatibfi girtin. Dayika zarokan Em pirr bi derengl ketin, gellek caran rabOn li dO 
bi ax u keser digot: "Cotek mer hev ketin, em ~ehitln, em hetikin; bi derewan em 
ji pi§ta min 9fi lawo,,! HeIa ye 'hatin xapandinO em ji heval 0 hogiren xwe kern 
mezin 9fi, ew mezin bu, ma ye man, gelo tu qet napirsi, c;irila ew hergav li pe§ in 
pi~fik \{i ,kiribfi, genek zarok em li du wan! 
bu, qey bibfi Bave Lalo ku des- Weha nabe, nagere c;erma me bi vi awayl. Tu 
te wi xis.tin kele{>ge u bere wi bala xwe bide wan, ku c;erxek <;:ekirine ji bere a~an, 
dan zindana Erzirome?!" ew digere 0 me dike arvan, ma em xwediye a~ bOn 

C;:i bU pi§ti mehkfimiya lawe an ku a~van, em mevan bOn, an ku mazOvan? 
Kula'mino! 

wi bibO, ti§ten nemayt hatibUn ' Ez bi te dikesirim kula mino! Li ware bav 0 ka-
sere wi. Pi§ti vi ernre wi herroj lan, li ser erd 0 axa xwe, li welate xwe, li mala te, 
qereqole ew dixwest, heqaret tu kirine xerib 0 biyani, dinya jI dizane ku tu ne 
pe re dikirin, digotin ka lawe te rewi', an diz 0 an mevanl. 
li ku ye? Gele!} earan bira u bi- Rehen te, koka te ji dOri te, ji kOri te. Tu dikarl 
raziyen wi yen bibUn bist baven xwe, se baven xwe, sed baven xwe bihe-
"Parezeren gund" ango jimeri, ku pewist be goren wan ni§an bidi, li rastiya 
milisen dewlete, bi derewa ti§t xwe bizivire, bi merani, bi ~M. Dlrok nagihlje ku ra-
dixistin sutuye wi. hiya rehen te, li pe~ bebav 0 benljadan c;:i ye ev hai 

Di eneame de je re gotin, 0 rew~a tel 
"An tu ye tivinga dewlete big- Jana mino! 
ri, bibi 'parezer', an em e mala Bawer be dillti ne qeder e, Tu ku, te destanen 
te bi§ewitenin, an ji dive tu " fll~[Xil.~iy'e , niy)s.iye, parastiye axa xwe bi hezaran sa-
gund terk biki." WIJ.,ji" .!i JgeL ... ,, )a[l~Jl~.rg~l{! .s%g!!Ill~ 9,oy\ J\:p~~ hev7lan, te c;awa 
hin mal fi mereven lilIiwe yen . sen deYIli It . pe~ daglrl<er XWInXWaran, 
din ji gunde xwe barkir u hate A Az~dl, bi, te dikev~, ser,bir~di bi te dikeve, p~lve~ 
I· b I A A A b' c;un bl te dlkeve, merxasl bl te dlkeve, zanabun bl 
I a awe xwe ye memur, I d'k DA b .. K dk 'A k 'A b' k .. A 

k Ak fl A b' Ah te I eve. ur e JI ur UJI, xwe UJI, Ira UJI u 
om U U ete xwe ve I CI h' 'k .. , T' 'k b' d'k b'k d'l' ' 1 

b A T ~ Ad bA k fl ' b' eVI uJlye. I~te u I te I eve 1 e, 1 e m 1110 , 
U. LC, I ara Ist u en I Gele mino! 

heyvaneYAeke ~mi~§ek!) z~r bu, Rosteme Zal ji nav te rabOn, dinya li merxasiya 
Zaroken WI yen ku Jl ber wan ~a~ ma, ~a bO, Te Se!a/ledin mezin kirin; Bedir-

welatpareziya xwe be i§ fi kar xan, ~ex Seid, ihsanNOri, Eli~r, Seyid Rizo, Qadi 
mabfin, ji na,<ari' digotin, bavo Muhemed, bi hezaran egit 0 merxasen din, te bi xe-
ji me re erdeki bifiro§e ku em lat 0 serbilind kirin, Wedat li ser nave te ten ku~tin, 
pe ji xwe re kareki bikin. Ew BMvan di riya te de xwe di~ewitinin, Zilan bi na-
ji mabu heyiri; li aliyeki ve te dibin bombe 0 bi sere dijmin de diteqin .. Ger 
zaroyen wi hemu xort Mn be careke, tu bi careki rabi dilo mino, bibi'lehi 0 bi s-
kar il xebat mabun diviyaM ji er welat de biheriki, hinge we dinya biblne ku tu di-
wan re 9areyeke bibene fi ji litl Cl k<:letiye c;awa bi careke di~oyi 0 bi xwe re dibl. 
aliye din jl ji axa bav fi kala pe Gele ,mlllo! " ."" AA,., 

ve ti§teki ku bifirota tunebU BI we safi, bl we paqlJI, bl we camen u bl we 
Hestiran zoqa zoqa di 9aven wt mevanperw:r~y~ xwe, b,i we de!ali 0 b! w~ r~ndiya 

At' b lki 'k 'bA xwe, bl zar~ennl 0 nermlya xwe, heta bl we billdes-
re ave m, e manuna axa , , d'l' . b' b A Abi . 'A 

'A b'f I" b' h' ' tl U 1 Itlya xwe, 1 re. enl u e engaZlya xwe)1 ez 
xwe Jl .1 rota, e WI I ers WI- ji te hes dikim gele mino! 
ha berslv da: Were, Wilo neke c;ave mino! 

- Ax namus e, naye firotin Ji te gazin dibe, le ki dikare ji te bixeyide Kurdis-
lawo ... ! tana minoL 

Hejaran 
pir westiyayi u hinek! ji 
nexwe§ biwa. Li ke\iika xwe 
ya di ber singa we de raketi 
bi e§q u evin dineri. Ji ber 
kar u derziye deste we hine
ki esmer u tiliyen we hi§k 
bibfin. Cilen we ji kineen ' 
qebe bfin. PeIavine qebe di 
piyen we de bfin, Ev jinika 
ku wek Re§ika§eve di wir 
derketibU dubare digot: "Du 
zaroken te yen xwe§ik hene, 
siri." 

tir§, meriv ditirsand. U, re
wiye ew rOni§tl dibu, Kese
ke rt1ni§ti dema rabe ser pi
yan, we be guhetin! 

li 9aven we neri fi got: ''Tu 
diben'l, ez nikariIn zaroka 
xwe bibim gfind. Kare min 
dest nade ku ez le miqate 
bim, Tu dikari zaroka min ji 
xwedi biki? - Ez 9i zanim, 
got Tenardier. - Ku tu qebul 
bikl, ez e heyve §e§ franka 
bidim te." 

Mamik 23- Odak §u§u mu§ti r;:el ke~ 
le§ te de rilni§u. 

24- Odak §u§ti mu§tl qorek 
peya te de rilni§ti. 

'(fopu!il) uBlailtrelI -ot: 
'){1QJaa -6Z 

'l1lW -8Z 
·treN -LZ 

'l1lU!H -9Z 
')j~H -~Z 

'Aaa -tZ 
'Üyq!)l) )[!qJaa -tZ 

VictorHUGO 

Fantine * 
PirtQka yeke 

(5) 
9 DUDAYIK 

Di navbera salen 1800 u 
1823 de, li Montfermeile, 
neziki Parise, horelek pe§
murde, ji aIi jin u merek! ku 
pa§nave wan Thenardier bu 
hatibO deman kirin, 

I SaIa 1818 an, rojek biha
re bu, erebeyek mezin hat fi 
li ber deriye hoteie rawesti
ya. Li ser helekana bi zinci
ran bi bine we ve daleqandi, 
du zaro, li teni§ta hev rt1ni§
tibun. Yek je temene we li 
dor du saI 0 nivan, ya dip 
hijdeh mehl bu. Ya mezin 
desten xwe li nava ya pi90k 
gerandibU, Ji bo nekevin bi 
'destmaIeke hatibUn giredan. 
Dayikeke ev zineir dit u got: 
"Binere! Eve listikek ji bo 
zaroken min," 

Du zaroken ser fi eilen 
wan xwe~ik, dilge~ xwiya 
bfin. C;:aven wan dibirOsin. 
Dem u myen wan dikeni
yan. Yek po(sor bu, ya din 
hineki kej bu, Dilge§ 0 bex
tewer bUn. Ya hijde mehl 
navkela xwe ya xwC§ik n!
§an dida, Dayika wan li ser 
iskifa deve deriye hoteie rO-

, ni§tibU u bi benike bi zinci-

re ve giredaYl cw dihejan
din. Ke~iken piyOk dikeni
yan. Tava ku di<;u ava rOyen 
wan rohn! dikir, 

Dayika wan a ku li yek 
hawakJ bene xwe diki§and, 
bi ber re ji disitrand. Her du 
ke,<iken we yen pi~Ok u sit
rana we dest nedida ti§te ku 
li kolane dibu bibine u bibi
hlze, We·gave yek hatibu bi 
ser sere we re rawestiyabu u 
we gave dengek bihist: "C;:i 
zaroken te xwe§ikin, sili." 

Ev jinek bu, je bi du se 
gava we de rawestiya bu, 
Zaroka jinike ji di ber singa 
we de bu, TOreki' mezin ku 
giran xwiya bu ji bi mile we 
ve bu. Zaroka ve jinike ji pir 
xwe§ik M. Ew ji k~ek du 
se sill bu. Cilen pir xwe§ik 
lebfin, Cilen we ji quma§e 
tenik bOn, Pileyen dawa we 
re petiken we yen sipi u xurt 
xwiya bfin. Ew kuri sor bii. 
Dem u rOyen we wek seva 
sor bUn. Ev wek meriv di 
himbeza dayika xwe de ra
keve, ketibu xewa giran. 

Le dayik, feqir u hezini 
xwiya bu. Ew di §ibihi kar
kereke gundi, Eweiwan bu. 
XwiyabU ku ew bere xwe
§ik bU, le niha tu nl§an je ne
mabU. 'Gevera pore we ye 
sor, qalin xwiyabo, le di bin 
destmala we ya gen! ku li 
bin gena xwe §idandibu de 
nexwiyabu. X wiyaye deme
ke direj ji zu de ye 9aven we 
ziwa nebUne. Ew diviyabu 

Dayike sere xwe rakir, 
sipas kir fi ya ku li baye riya 

x we derbas dibU li ser seko
ya ber den da rt1ni§tandin. 
Her du jin ketin peyve. "Di
ya her du ke<;iken pi9fik we 
gave got, nave min Thenar
dier e, Me ev hotel bi deman 
girtiye." 

Sit! Tenardier jinek hi§ki 
hola M, hemu estfi bu. Hin 
jl ciwan bu, temene we bel
k! gma§tibfi sihi. Bi singa 
xwe ya wek a meran 9ik se
kinandJ fi bi made xwe ye 

Rewiye 9iroka xwe je re 
got: Ew karker bu; mere we 
miriM; li Parise bekar u xe
bat mabu; ve sibe ji Parise 
bi re ketibu; Ji beyani de za
roka we di ber singa we de 
bu u westiya bu. 

Her du jinikan peva xwe 
domandin: "Nave zaroka te 
9i ye? - Cosette. C;end sau 
ye? - Ew dike bikeve sala 

sisiyan, - Wek nixuriya min 
e." 

Di we nave de her se ke
,<ik gmU§tin hev; rawirek pi
<;Ok ji bin erde derketibU; 
ew tirsiya bun u di her wiha 
ji mereq dikirin, Eniyen 
wan en bextewer gmatibun 
hev. "Dayika Tenardier di
got, zarok zfi hev nasdikin! 
Tu dibe qey her se ji xwe
'hen hev in!" Ya nu hat! bi 
deste dayika Tenardier girt, 

We gave ji dawiya hote
le denge zilameki hat: 'Na 
heyve bi kemani heft frank 
u §e§ heyv pe§in. - Dayike 
got, ez e bidim. He§te fran
ke min heye, Ji xwe <;i ma
ye, ku ez peya herim gumle 
xwe. Ez e li wir kar bikin u 
we p~re min ~ebibin, ku 
min hinek pere ji x we re dan 
serhev, ez e bem ke9ika xwe 
bibim." 

Bazar xelas bibu. Dayik 
eVarl li hoteIe raket, pere 
xwe dan u ke9ika xwe li wir 
hi§t. 

Dema ku diya Cosette bi 
reket, merik ji jina xwe re 
got: "Bi van pera ez e sed u 
deh ti;ank deyne xwe bidim. 
Penet dimene. Ne ji te u 
zarokan buna ez e biketarna 
hefse. Ax! Tu je hatl yi." 

(Diimahik heye.) 

Not: Xwendevan heja, 
pi§ff qapa ve wergere ya di 
rojnarne de em dixwazin we 
wek pirtlik r;ap bikin, Berf 
ku ern we wek pirtuk qap 
bikin, rexneyen we we riya 
me rohnf bikin Ii kemasiyen 
me hindik bikin, Ji bo we)f, 
ern li heviya rexneyen nivfs- . 
kf yen her xwendevan Ii 
nivfskarekf·Kurd in. 

(* )Werger: Azad SATEHJ 

(3) 

Berhevkar: Mustafa GAZI 
25- Qesra sipi be den. 
26- Sima ge tije xwe. 
27- Son semawat i, §il r;:uyi 

zuha hati. 20- Muye kare li ser dare. 
21- Ne li erd e ne li ezman e, 

hellna begrewan e. 
28- ~iva ter li guher. 'Ullrn!z -ZZ 

.( ;Jl1lA;;q) lIJllJlllI -TZ 
'UO)! -OZ 22- Odak ~ii~tl mü~tl bilbilek 

te de rQni~tl. 

29- Di tabuteke de r;:il mm. 
30- Teq te teqe teq te, r;:iz te 

. r;:izo viz te, deng te denge gur te. :A~Sl~g 

- -- - - - - -

XA9EPIRS ' , : 

<;eperast 
1- Sima elementa Nikel (B) .. ./ Xiyare(arO) ji bo toxim(dire) 
re tegotin .. ./ Dema bori li Nisire ji xüdaye roje ra dihat go
tin. 2- Ghe navendi heywan serjekirine, 3- Di nava Kurda de 
ew hesingere bi nav u deng (B) .. ./ Gotineke u di listikan de 
zedetir te xebitandin. 4- Bezman"./ Ji lekere zayin te(B). 5-
TIpa (W) be dawiye dibe zidi virr, ne rast (B) .. ./ Problem, be
la, xem (B). 6- Ali, kilek .. ./ TIpa (B) be dawiye dibe ajan, ca
sus (B). 7- Kilowat bi nivlsandina kurti (B) ... I Nexwe§iyek 
giring rudemi bi FratJ.sizi (B) .. ./ Neh, na, zede tuj, 8- Ebur, 
§op-bermayi. 9- Ko<;er, an ji w 3§ira Seleheddin EyObi je 
tLI TIpa (N) be ser! dibe wek. 10- Kesen zetetir Hz, All' di- ' 
hebinin (B) .. ./ Nav~ki jinan (B) 

I Serejer 
1- Li Kurdistana ba§ur dengbejeki navdar. 2- Jl kese bezrav, 
tirsonek re te gotin .. ./ C'mav, 3- Heywaneke ne<;ire (B) .. ./ TI- , 
pa (R) b€ seri dibe avi, xunav (B). 4- Ji lekere daketine te 
(B) .. ./ TIpa (T) be dawiye dibe libat organ (B). 5- TIpa (X) 
b€ sen debe fekiyek .. ./ TIpa (H) be seri dibe muzisvanek 
Ameriki. 6- Peya ye diya mere (B) .. ./ Stri-Smri (B). 7- Li 
Kurdistane etnikek netewi (B), 8- Da~eke u dema te pe§iya 
cinav, rengder 0 lekeran dike neyini (B) .. ./ Raweya fermeni 
ya lekere xistin (B) .. ./ ~ehmar, §ehemer (B). 9- Ka dikeve .. ./ 
Notayek. 10- Anormal, sext, ne tabiL./ Nave navfi!Cyek Kur
disiane. 

Bersiva hejmara buri 

<;:eperast: 
1- Miregan, .. /Bo, 2- Anofel.../Kaj, 3-
ZaL/Rojine, 4- Oct'. .. /Risale, 5- TL/Am .. ./ 
Rd, 6- Erd .. ./Aka, 7- Rk ... /yemen, 8- olltkaD, 
9-Lao ... /Eni ... /Bi, 10- IotanA, 
Serejer: 
1- Mazot.../roIK, 2- inadleK, 3- Rol.../OI, 4-
EL/Radyo, 5- geriM, 6-eleT, 7- Jarketin, 8-
Kildank, 9-Bane .. ./Ab, lO-Oj" .. ./sildiB 
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isve9 Kürt Yazarlar Demegi Ba§kanl Malmlsanlj 'la demek 9ah§malan ve ulusal kurumlann yaplsl üzerine konu§tuk 

SelimMURAT 

I
e sve9 'teki önemli Kürt kurum1ann

clan biri de Komeleya Niviskar!n 
Kure! Li Swed!-KNKS (tsve9'teki 

Kürt Yazarlan DerneAi) dir. KNKS, 
22.01.1995 tarihinde tsve9'te ya,ayan 
20 Kürt mülteci yazanmn warl ile 
kuruldu. BugUn adt ge~n demeAin 36 
üyesi vardU'. KNKS, ayru zaJI)anda ts
ve\i KUrt Demekleri Federasyonu 
(FKKS) üyesidir. tkinci Kongresi'ni 
24 $ubat 1996'da yapan demek, eko
nomik durumu ve ko§ullar elvermedl
#inden ülke dUzeyinde veya Avrupa 
9apmda tum Kürt yazarlarml kucakla
yaeak durumda de~il. Demek, C;lra 
isimli, 3 ayda bir yaymlanan külturel 
bir dergi 9lkanyor. C;ua toplam 6 sa' 
Yl yaymlannu§. Dergi, KÜrIgenin ülr 
lehyesi Kunnanct, K1l'dki (Zazaki) ve 
Soram lehyelerinde yazllml§ yaztlar 
yaymlamaktR. C;tra adl biraz da bu ne
dertle selrilmi§tir. C;UnkU C;U'a kelirne
si Kürt\ienin tum lehlrelerinde ayru an
lama geliyor ve yazlh§1 da ayrudU'. 
Dergi, Kürt dili lizerinde \iall§anJar 
i\iin her leh\ie ve hatta ayru lehlienin 
farkh a~lan alrlsrndan önemli bir 
kaynaktlr. 

Deme~i'nin amacl tsvey 'te ya§a
yan Kürt yazarlarml bir araya getir
mek. Bu konuda \itkardl~1 derginin 
önemli bir özelligi. var; KUrdistan'rn 
her parlrasmdan, her YR§tan, en az 3 
lehyeden ve de~i§ik görU~lere sahip 
yazarlarm bir araya geldigi bir yaplya 
sahip olmasl. C;lra, Avrupa'da ya§a
yan Kürt aydm, yazar ve arR§tlrmacI
larmm bir nevi kültUrel forumu duru
munda. Bu forumda Prof. Joyce Blau, 
Dr. Martin van Bruinessen gibi tdnm
ml§ bazl KUrdologlar da yeraJmakta
dlrlar. 

KNKS yen! bir kurum olmasl ve 
ekonomlk zorluklar igerisinde bulun
masma ra~en önemli 9a1I§malar da 
yapml§. ömegin; Prof. Joyce Blau, 
Martin van Bruinessen, Mihemed En
wer ve Murat Ciwan'm katlldlgl ve 
ayn Ulkelerde geryekle§tirilen, "Mem 
Q Zm'in Yazlh§mm 300. Ylh" konulu 
konferans ve seminerler, Prof. tzeddtn 
Mistefa Resul tarafmdan 'haztrlanan, 
"Ehmed~ Xani Ve KUrt Rönesansl" 
isimli seminer, Spänga KUrt Deme
gi'nin insiyatifi ile "Kunnancinin Bu
günkU Yazlm Durumu" adlyla bir pa
nel, Malmisanij tarafmdan hazlrlanan, 
"Zazaca Ozerine Bir Seminer" ve Dr. 
EmI'r HesenpQr tarafmclan hazulanan 
"Kürt Edebi yat ve Gazeteciliginin Ta
rih Yazlmmm Bazi Teorik Sorurtlan" 
adtyla bir seminer gefliekle§tirilmi§. 

Bu klsa tanltlmclan soma muhabi
rimizin demegin bR§kanl MaJmtsanij 
ile yaptlgl söyleviyi yaymhyoruz. 

• Derne~lnlzln kurulul amael 
ve bazI faaJlyetlerl hakklnda oku· 
yucularnDlZ1 blJilJendlrlr mlslnlz? 

Malmtsanij: Komeleya Nivtskar!n 
Kurd ü Swede'nin kurulu§unun bir
~ok amacl var, Klsaca bunlardan sö
zetmek gerekirse, §u demek; Kürt ya
zanrun sorurtlanyla ilgilenip burtlan 
~özmek, demekle ayru amsci payla
§an yerH ve yabanci kurum ve kuru
lu§larla ili§ki kurup ortak yall§malar 
yapmak, Il'kyl ve i§galci yönetimlerin 
haIkmuza, kUlturUmUze kar§1 i§ledik
leri sUylan te§hir ve protesto etmek, 
sansUre kar§l mUcadele etmek, söz ve 
yazmm özgUrce iletilebilmesi iyin ya
ll§mak, Kürt yazarmm, yazma faaJi
yetlerinden dolaYI kar§lla§ugl baskl; 
sindirme, ceza vb. uygulamalara k8f§1 
mUcadele etmek. Öle yandan demegi
miz KUrt yazarlarmm bazi konularda 
ortak liall§malar yapmalannm, ortak 
taVlT takmmalanmn bir zemini ve 
üyelerinin istemlerinin sözcUsU olma
YI ama\illyor. Demegin etkirtllkleri, 
belirtilen bu amB9lar ~ryevesinde yü
rUtUlmektedir. A9tkya söy liyeyim ki 
yapabildiklerimiz, yapmak isteyip de 
yapamadtkIarumzm yanrnda liok az
dU'. Olke dl§mda ya§amanm yaratlgl 
dezavantajlar ve olanaklannuzm kltb
gi 9a1I§malartmtzl slIl1l'lanchnyor, an
cak bu zorluklan R§maya yall§mak ve 
daha 90k hizmet etmek önUmüzde gö
rev olarak duruyor. 

Pratlkte daha iyi yanslyan yalI§ma
lannuzdan biri, demek tarafmclan 91-
kanlan C;ua dergisi, aynea zaman za
man dUzenlenen seminer ve , konfe- . 
ranslar, yukanda sözUnu ettigim hak
slzhk ve baskllara W§I B9tklama ve 
protestolar vs. dir. 

• Kürtler, ulusal kurumlqma 
kODusunda neden g~ kalml§lar
dJl'? Nedenlerlnl nasll izah edlyor
sunuz? Dugün bu Ifln ne glbl zar
luklart ve engeUeri vardlr? 

o Ulusa! kurumla§ma, sözkonusu 
ulusun ekonomik, toplumsal, siyasal, 
demokratik geli§mi§lik dUzeyiyle 
ba~lanttltdU'. Kürt toplumu bu anlarn
da nisbi olarak geri kaJml§ durumda
dtr. Elbette bu gerilikten kast1m, 9a~n 
gereklerine göre kurumia§mada geri 
olmasldlr. Yoksa her toplumun oldu
~u gibi sosyolojik anlamda Kürtlerin 
de geleneksel kurumlan vardtr. Daha 
do~ bi9imde ifade etmek gerekirse 
geri blraktmlml§hk sözkonusudur. 
Yabanci gU~lerin müdahalesi, toplum
sal dinamlk1eri tahrip etmesi, tolum
sal geHlmenin önUndeki en büyük en-

"Ulusal kurumlar ulusun ~Ikarlarl i~in kurulmahdlr; dar perspektifli, örneAin parti, 
grup ya da ki§i ~Ikarlarml önde tutan anlaYI§lar a§I1m~hdlr. "Bizim arkada§lar" 
erine "bizim ulusun", "bizim halkm" ~Ikarlarl esas ahnmahdir. Politik olarak dar 
perspektifli, pratikte part! ya da grup ~lkar,"1 her ,ey!n önOnde tutan anlaYI§larm 
örgOtlenmenin verdiAi avantajdan ötOrO toplumsal kurumla§maya hizmet ettiAi· 
sanIlabilir, ama bu anlaYltlarm ger~ek ulusal kurumhir yaratmalarl ~ok gO~ür." 

IsveQ-KOrt Vezarlar DerneOI Baekanl, ara~tlrmaCl-yazar Malmisanli. (Foto: Arif ZArevan) 

geiler olmu§tur. Ku~kusuz her top
lUlJ1da oldu~u gibi yerel tutucu gUliler 
bizde de olurnsuz rol oynaml§lardU', 
ama dt§ egemen gUlilerin tahribatl en 
önemli nedendir. Benee sorunu top
lumsal ve tarihsel geli§meler I§~mda 
degerlendirmek gerekir, yoksa "Kürt 
toplumu dUsürUlmü§tür" vb. türden 
ifadelerle SOrtID B91kh~a kavu§turula
maz. KUrt toplumu dünyantn diger 
toplumlanndan daha UstUn olmadl~ 
gibi daha "dU§Uk" de degildir. Sömür
geciligin tahribatl sadece bize özgU 
bir §CY degil, ama bizdeki uygulama
larm özgün yanlan vardrr. Yabanci 
egemen gÜylerin kendi ortak 9lkarlan 
ilrin Irogu kez ittifak iliinde olmalan 
ve bilinlili bir politika gUtmeieri; Kürt 
toplumunun bu zulüm yemberini R§
masml gUlile§tinni§tir. Kürt siyasai 
gUylerinin bunu 8§mak illin yUrUttUgU 
mücadele sürecinde tar!hten yeterince 
ders almaml§ oldugunu tekrar tekrar 
görmek üzücUdür. 

KlaacMI, ulusal kuruml8§mamlzm 

önundeki en bUyUk engel de i§galci 
gUlrlerin ~ektigi setlerdil'. Klirtlerin 
buna kar§1 yürUttUgu mücadele me§ru 
ve saygmdtr, ama ~u noktaYI da unut
mamak gerekiyor: Ulusal kurumlar 
ulusun olkarlan ilrin kurulmaJldU'; dar 
perspektifli, öme~in parti, grup ya da 
ki§i 9lkarlanm önde tutan anlaYI§lar 
8§llmalIdU'. "Bizim arkad8§lar" yerine 
"bizirn ulusun", "bizirn halkm" \ilkar
lan esas allnmahdU'. Politik olarak dar 
perspektifli, pratikte parti ya da grup 
ylkanm her ~eyin önünde tutan anJa
Yl§lann örglitlenmenin verdi~i avan
tajdan öturü toplumsal kurumla§maya 
hizmet ettigi samlabilir, ama bu anIa
YI§larm geryek ulusal kurumlar yarat
malan yok gU\i!Ur. Bu anlayt§ sahip
leri, liO~u kez kendilerini ulusun yeri
ne koyduklan iliin, her yapuklanmn 
ulusal oldugunu, ya da halkm ylkarma 
oldu~unu iddia edebiJirler. Ama iddi
alar degil, pratlkte 1'apllanlar ve so
nU91ari önemlidir. 

• DerneAlnlzln genl§leme §onSI 

nedlr? En aztndan Avrupa ~pmda 
örgütlenme gibt blr hedeftnlz var 
nu? . 

o Demegimizin -ya da ba§ka der
nek ve örgUtierin- geli§me fansI, ko
§ullara, olanaklara ve önemli oranda 
da yapllanlyaptlaeak 9ail§maiara ba~
ItdU'. C;all§maianrmz sürekli ve verim
li olursa deme~imiz gUlrleneeektir ei
bette. GÜlrlenmeyi sadece üye saYIsI
nm artrnasl biyirninde anJamamak ge
rekir, Irünkü yazar potansiyeli zalen 
nieel olarak smlrhdlr. Geli§meden 93-

, h§ma ve etkinliklerin geIi§mesini kas
tediyorum. Avrupa yapmda ya da ge
nel örgUtlenme konusunda bazi arka
da§lar farkll dü§Unebilirler, ama ben
ce, en ba§ta ülkemizin dört paryasm
daki Kürt yazarlan olmak üzere, degi
§ik ülkelerdeki KUrt yazarlan önee 
bulunduklarl Ulkede örgUtlenmelidir
ler. Yazar sorumlulugu t8§lyan insan
lar, b8§kasmm gelip kendisini örgUtJe
mesini, hele hele "haydi örgUtlen" di
ye kendisine direktif verilmesini bek
lememelidirler. Degi§ik Ulkelerde der
nek, kornite vb. birimler bi~irninde ör
gütlenmeler yaratllabilirse, daha son
ra farkll ülkelerdeki bu örgUtier ara
smda i1i§kiler geli§tirilip bir ortak yatl 
örgütlenmesine gidilebilir. Bunun i~in 
izlenecek olan yöntem yok önemlidir. 
Kanlmca, klsaca belirttigim bu yön
tem, pratikte daha verimli olur. Aksi 
taktirde, diyelim ki Almanya'nm ya 
da tsvey'in herhangi bir §ehrinde bir 
araya gelen birkalr ki§i neden ve nastl 
Diyarbaktr'daki, Mehabad'daki, Qa
ml§li 'daki, 11flis 'teki, lstanbul'daki, 
Erivan'daki, Sydney'deki, Lond
ra'daki Kürt yazarml (ya da KUrdis
tanb yazan) temsil edeeek? 

Elbette b8§ka Ulkelerdeki yazar ar
kada§lar gerek gördliklerinde, biz ora
lardaki örgUtlenme Irah§nialarma her 
!UrIU destek ve yardlmda bulunmah, 
onlarla bilgi ve deneyim ah§Veri~i 

iyinde OlmallYIZ. 
• Derne~inize üye olmamn ko

§ullarl ve kriterleri nelerdlr? Blr 
kimsenin yazar olup olmadlgma, 
nasd karar verlyorsunuz? 

o Deme~imizin ilk kongresinde 
bu konu tartI§udl ve üye oimanm ko
§ulu tüzükte §öyle ifade edildi: "Bir 
kitap yazml§ ya da ~evirmi§ olan her 

Kürt" deme~e üye olma hakkma sa
hiptir. Yani bu konuya m§kin farkl ki
§isel görU§ler de bulunmakla birllkte 
90guruUgun benimsedigi bu ko~ul tU
zUkte yer aImaktadU'. 

Ki§isel görU§ler aylsmdan kimin 
yazar olup olmadlgl konusu göreceli 
bir konudur. Genellikie her yazar ken
d! yazdJ.klarmm önemli (hatta ~ok 
önemli!) oldugunu dü§UnUr. Yazarla
nn birbirleriyle ilgili dü§Unceleri de 
farklldtr, ama eninde sonunda wan 
okuyueu verecektir. Hatta sadece bu
gür1kü okuyucu da degil, geleeek ku
§aklardan okuyucu. C;ürikU bugün 
gözde olan bir yazar, yann önemsizle
§ebilir, unutulabilir ya da tersine bu
gün önemsenmeyen bir yazar yannki 
OkuYUCU nezdinde önem kazanabilir. 
Edebiyat sosyolojisi uzmanJan böyle 
biryok ilgin9 ömek tesbit etmi§1erdir. 
Besbelli ki okuyucunun egilirni de her 
zaman dogru ya da iyi Olanl yanstt
maz. Teksas-Tommiks romanlan, ya 
da dedektif romanJan ~ok okunuyorsa 
burtlartn edebi degerinin yUksekligin
den dolaYI degildir herhaide. 

• Ben C;lfa derglslne dönmek Is
tiyorum .. f;ok önemll belgeier ya
Ylmladlmz. ÖrneAln, Seyh Salt'ln 
elyazmasl mektubu, Qazl Mthe

·med'ln vaslyetnamesl, ve özelllkle 
ü~üncü saYlda yaYlmlanan Seyh 
Salt ve hareketl sirasmda ~ekllml§ 
ve Idam onlarml gösteren 12 adet 
fotoArafl nastl eide ettlnlz? 

o Bunlardan herbirinin öykUsU 
ayn. Özetle söylersem, $eyh Sait'in 
mekrubu 1925'te bir TUrk gazetesinde 
yaymlanml§tl, oradan aldlm. Qazi 
Mthemed 'in Farsya olan vasiyetna
mesi bir KUrt dergisinde yayrrn1an
rnl§U, KUrtyeye yevirdim. ÜlrüncU sa
Yldaki $eyh Sait ayaklanmasl sirasm
da yekilmi§ fotograflar ise 1stan
bul' daki bir mUzayedede satlbga 9lka
nlml§lardl, bunu ögreninee bir arka
da§m parasal yardlmty la oradan satin 
aldlk. 

• Du tür belgelerin eide edilme
si, korunmasi veya güven 1c;lnde 11-
gill Kürt kurumlarma ula§tlMlma
larl konusunda neler söylemek Is
terslnlz? 

o Bu!Ur belgelerin liok önemli 01-
duklan a9iktlr. Arna bizirn bu konu
larda yeterince duyarh ve dlkkatli 01-
madl~lmlz anJR§lllyor. Öme~in altml§ 
yetmi§ YIl, hatta otuz krrk YII öneesine 
ait belgeIer bile bugün elimizde yok
tur. 

BiJind!gi gib! belgeier yok ~e§itli
dir: Bastli ya da elyazmll ürUnler (ki
tap, bro§ür, bUdiri, mektup, minYlltür, 
resirn, fotograf, pul, kartpostal, §eee-

, 
re), ses kaYltlan (plak, teyp bandi). 
görUnrtl kaydeden belgeler (film, mik
rofilm, slayt, video bandi), i§ arB9lan, 
ev i9inde kullantlan araylar (tabak, ~a
nak, 9Ölnlek vs.), giyeeekier, silahlllr 
(klhy, hanger, kama, kalkan, ok, mlz
rak vb.), ziynet e§yasl. maden! veya 
kaglt para, madalya, mtlhür vs. 

Ba§ka bazi toplumJar bu tUr belge
leri korumak i~in Ire§itli kurumlllr 
olu§tunnu§lardU'. Öme~in tsvey dev
letinin televizyon ar§ivinde bugUn 
uzuruugu klrk milyon metreyi bulan 
bir mlktarda film korunmaktadtr. Bu 
fllmlerin hepsinin aynca katalogu var, 
sözkonusu katalog miktan yanm mil
yondur. tngiltere'deki Unlü British 
müzesinde otuz bin tane liivi yazlh 
tablet bulunmaktadU' (bilindigi 9ivi 
yaztslyla yaztlml§ tabletler tarihin ~ok 
eski dönemleriyle ilgilidir). 1620'de 
dört bin kitaba sahip olan Uppsala 
Oniversitesi (isvelr) kütUphanesindeki 
kitap saylSl bugUn dört bU9Uk milyon 
cildi R§lyor. Bu birka9 ömegi bR§kala
nnm 8f§iv ve beige toplama konusun
da ne kadar mesafe katetti~ini beHrt
mek iyin verdim. Ömekleri verirken, 
birer devlet olan tngiltere ve isveli ile 
Kürtlerln durum1annm liok farkll 01-
dugunun farklndaYlm. Arna her ~eye 
kar§m Kürt olarak biz de mürnkUnse 
belli kurumlar olU§turarak 1'a da varo
lan kurumlara ulR§tU'arak, deäilse ki
§isel ~abalanmlz1a belgelerin bulunup 
ar§ivlenmesi, korunmasl i9in azami 
itinaYI göstenneliyiz. Ge~ kaldlglmlz 
Illr1kt1r, bar! daha fazla gelr kaJmlya
IIl'n. 

• Bu tür kurumlarm olll§turul. 
masl, ya,attlmasl ve gell§tlrilmesl 
i~in ne yapmak gereklyor? 

o Ku§kusuz en dogru olant Ulke
de bu tUr kurumlann olu§urulmasl 
iyin politik ya da kUlturei örgUtierirni
zin, aydmlanmtzm 9aba göstermesi
dir. Fakat ülkemizde ya§ayan herkes 
bilir ki devlet bu !Ur kurumlara fU'sat 
tarumamaktadU'. DolaYlslyla böylesi 
kurum1ar olu§turmak öyle pek kolay 
da degildir. 0 zaman, en gUvenilir yer 
neresi ise bu !Ur beigeier orclda kortID
maIldU'. Zorunluluktan ötürU bu yurt
dl§1 da olabilir. Bunlar ilrin de yine öl
IrÜ ulusal olmahdtr, grupsal degil. Ve 
her kurum 0 i§in ehli insanJar tarafm
dan yönetilmelidir. 

E~er kallCI olmasl isteniyorsa, ku
rumlarm varltgl bir grubun veya 
ki~inin iradesi ve varhglyla özde§le§
tirilmemelidir. C;Unkü kurumlar bu 
gUveneeye sahip oimadlklan zaman 
kahCI olamazlar. Kahel olantn grup ya 
da ki§i degil (opium oldu~u unutul
mamahdlr. (STOCKHOLM) 

PIAPIRIM 
Diyarbeklr' den 
qlsa xeberler 

tun qurbeheleri satorlanc!lrarax 
d piyasadaki pastlrma tuecarla
riynan anla,arax; melmekette ne 
qeder e§ek warsa hepsmi doxrll
YIP pastlrma yapllmax uzere 
pastmna tuccarlanna teslim 
eder, Melmekette doxranmadlx 
e,ek blraxmiyan qurbehelerden 
qlCIX alan kerdlzler de mama 
fabriqasiynan anla,arax, butun 
qurbeheleri yaxalaYlp doxriya
rax köpek mamasi yapilmax 
uzere mama fabriqasma satar. 
B8lehxnan kerdlzler, ekmeklen
ne mehni olan qurbehelerden 
heyflenni almi§ oldilar. BCl ara
da, e~klerm heyfi de ahnmi§ 
oldi tabi ki. 

• 
§efaqhuzi mikrobi bQlaftl1'1rsan 
eger, ben de Gamß§xanada nos
talji yapa yapil q1lii yamplrile§en 
gamß§leri bi gunhxme kiralaYlp 
enjektörlendll'erax, sahan man
yax gamS§ virusi enjekte etmele
rmi silxlaram. Thmam mi dia xU'
pol 

MUSTAFA GAZi A§k. edebiyatloa ödül xebermlz olsml 
Evdl1gezgezek 

~ Diyerb~klr'm qo§iyoli Sem

tmde billmen "yengi Toxl§" 
istmli qehwede brirr oyniyan 
Ilbelere, Anofe! iSlmli bi taxlm 
ke!me§lerm, sltma y!nne yanh§
hxnan AwrQp'adan getlrdlxleri 
Lahana·virusmi btlla§tlrmalariy
nan bereber piyasada birdenbire 
lahana qlthxi bR§gösterdi. Laha
naqolikle§en bQ abSler, piyasada 
yiyecax lahana qalmadlX1l'Ü gö
runce, tarla ahp lahana ureterax 
'hem lahana ihtiya~lanni gider
m!§ oldilar Cl hem de birer laha
na tuceari ohp 9IXtilar. Lahana 
i~tni eyicena ilerletlp bi qa~ tene 
kö§e dönunee, otlf1P brili oyna
dixlari qehweyi satin allP, arayi 
"Lahanaqolikler Ce.ruyeti"ne 
dönt~tlrerax muthi§ bi toplunsal 
wezlfe iera attHer. 

~ Bax9aei Evdo'run urettlxi 

baxdenQslardan ylyen sari bi
Ylxli Cl siyeh qOynxli bel tene 
XlrX1Z e§ek, manyaxlallp orda 
"wereqe .. wereqeee ... " diye 
mamursal §arqi sÖlemaxta olan 

. paragöz qurbehelere saldirarax . . 
gmni iki tenesmi de axtr yara
lar. B(\nlO dzerlne loq gerrmp 
franqola~an qurbehelet'1n !iden, 
önce seksen tene sator fabriqasi 
qOrdlrarax sator uretlp d daha 
sonra da uretttxi satorlarnan bu-

~ Meteoroloji'de xedeme ola

rax ~Illt~mllxta olan qldemli 
muxbirimiz PQ~qllez Xero'dan 
almi~ oldlltlmlZ (\ y0tkililer ta
rafmdan gizli tOtIlan bi bilgiye 
göre, yarm ax§am Diyarbekll"m 
Ofls semtme hawadan on dOqlZ 
ton saxsi yaxacaxmi,. Hawadan 
yaAacax olan saxsilerm irrmde 
saxlanmi§ olan satorli, motorH (\ 
qtsa pantorli bi taxlm etqiyalar 
lehrtmlzi i,xal edlp, Tll'l'lkl.stan 
d!ntlen noxlt meraxltsi bi mel
mekete satmax istiyecaxlarmi§, 

Ka§ka§ok Xetti 
PIZlkll Xeto'ya Mesaj 

Ola Ptzlglil ... Sahan di1iyem 
Ola Xetol XU'mgli parazitmle 
frecjanstma ginp bi daha bahan 

Ziyaret Ehmo 
Yamplrlle§max isteyenlere 
Dtlyrlhrl 

Yamplrile§erax ged8 bajSr 
Qsilti ct18tsel, satorsal, tesbehsel, 
kezebsel, dermansal 0 pl§osal ru
yalar g1lrmax istiyenler Yamplri 
lxo'mn yamplrixanasma Clxra-
smlar. \ 

Adres: yenge!y llo Mehlesi, 
totli KUlre No: 0 

ÜlaDamla! 
Damliya dam1iya göl oH 
Qöl qabari seI oH 
Olan da blznn gibi 
xeribanlara oli 
ela damlaall ... 
Wey sahan ehliyet viirenm ... 1 

Xedban Evdo 

Slzm de kezebmlz qlr9 Mi? 
alese size de MecnClrt aM 

xestehxi bt11a§mi§, Ben slzm 
dewsmlzde olsam haroa tevtl! en 
nßzik tekel baiinden gmnidoqlz 
~u~e bira ahr qafayi eyi Mer 0 
ebesml sataram dunyamn. -

XarobGro 
Heeey tlla )o)olarl 

Desttntz d6ri ntgmlz dilrmi, 
nlgmlz dilri bCl sefer de ji plZlgl
olz dOrmi. ! de walle plzIglmz 
desllme g8gerse gez edecaxam, 

QeYlp Aranil 
1 BU~llX ya§larmda. bembe

yaz renkli, uzermde §eftali resmi 
olan, doxinslz a yetlm bi tdman, 
Gedß Bajßrler mehlestnde xar 
oynarken. pmcar meraqhsi bi 
legleg tarafmdan qa9lnlarax ön
ce ~IP§lP tmo'nm xtrabasma gö
tmbp, ne oldlxi me9hOi bi taxtm 
izlemmler 8dtnmax zormda 
bll'axllmi§ Cl daha sonra da iki 
paket ellet qar§ilIxmda C1l8t9i 
$8xo 'ya satumi§tlr. Ctl8tlii ~8x
o 'nm cl1~t1ennden il cII~tlene 
ct18tlene kevgire dönmi§ olan 
sClratmdan qorxlp, ordan qa~arax 
Elipa§a mehlesme getmi§ Cl ora
da qeybolmi§. 

Billanlann tClmanhx namma 
§Cl adrese blldlrmeleri riea 
olmlr: 

Ketenbele§ Mehlesi, Pam· 
boxli KU\ie No: 101 

Te§ekkur! 
Alti aydan beridlr anami ax

latlp, arwadlmm bIllanlmxanaya 
du~mesme il dedemtn de fItIX 01-
malna sebeb olan azi di§tmi, bi 
yumi'tx darbesiynen yel'lnden 
söklp 9lxararax, beni sebehten 
ax~ama qeder "Ola qehpe di~ I" 
d8maxtan qtlttaran Bokser $e
mo'ya te§ekur !tmaxi bor9 
biliyem. Saxolasiln Boxa!r, 
yumrlxan saxhxl 

Evdtlpivaz Pisboxaz 

Plrptrlm yazllarl, KUrt~ alfab· 
eye "ö" harfi eklenerek okunacak. 

B u ytl 15,si düzenlenen TUyap 
Kitap Puan ye,itli etkinUkler)e 

devam ediyor. 247 Yllymevinin ve 
300'Un üzerinde yazann klltlldlil 
fuurl'Oln bu Yllki ana temllSI "A§k 
ve A§k EdebiYlltl". FJ,tann her ,yll 
verdiii "Onur YIlZUrl" ödülü, bu Yll 
ünlü kadm yazar Pericte Celal'e ve
rildi. Onur ödülü daha önee Pazil 
Hüsntl Dailarca, Nadir Nlldi, TUr
han Sel9uk, Aziz Nesin, Melih Cev
det Anday, Ya§ar Kemal, Rlfat 11-
gaz, Adalet Agaoglu ve tlhan SeI
Iruk'a vermi§ti. Hilton Hotel'inde 
düzenlenen ödül törenine 90k saYl
da davetli katlldl. Peride Celal' e 
ödtllü, Tüyap Yönetim Kurulu Ba§
kanl Billent Onal tarafmdan ,verildi. 

tlk öykUsU 1935'de YedigUn der
gisinde "Ak Klz" adlyla yaymlanan 
Peride Celal, edebiyata bir 90k ya
plt kazandlran bir yazar. tlk yapltla': 
nnm konusu a§k ve serUvendir. Bu 
dönemi 1954'de yaymladlgl "0lr 
Kadmm Romani" adh kitablyla ka
panr ve kendi deylmiyle "ikinci 

ba§langly" dönemini ba§latlf. Kitap
larl hakkmda bir liok inceleme yaZl
SI yaymlanan ve SeHm lied' nin 0-

nun hakkmda hazll'ladlgl Peride Ce
lal'e ArmaAlIn adh bir kltap bulu
nan yazllr, yazma hirsl ve yctenegi 
nedeniyle bu meslegi se9tigini be
lirtiyor. AsIl amIClntn bü yük kenttc 
kayna§maya ~ah§an yukardakileri 
ve aiagldakileri bir arada anlatmaya 
9ah§mak olarak degerlendiriyor, 

. yazarhk serUvenini. Birinei ba§lan
g19 dönemindeyazdlklarml arttk 

. benimsemeyen yazarm ikinci bll,§
langl9 dönemine ait baZI yapltlan 
§öyle; "Ü\i Kadmm Romam", "Kir
kIncl Oda", "Ü\i Yirmidört Saat" 
(Roman), "Jaguar", "Pay Kavgasl", 

"Mektup" (Öy
kU). 

A§k ve Edebi· 
yatta A§k 
Bu Yllki temaSI 
a§k ve edebiyatta 
a§k olan Tüyap'ta 
bu konuyla ilgili 
dUzenlenen pane
le konu~mael ola
rak Af,ar Timu-
9in, Füsun Akath, 
Ilhan Berk ve PI

nar KUr katlldl. "Bizim edebiyatl
mlz a§k a91smdan ~ok YOksul, ,air
lerimlz, kendilerini sIlo Stkl koru
yorlar. Sert, erkeksi bir dille yazl
yorlar." diyen Aftar Timurrin, a~k'l 
insani ke§feui[iimiz tek alan olarak 
gösterdi ve Tark edebiyatmda insa
nt, dolaYlstyla a§k'l ke§feden rrok az 
yaplt oldugunu savunurken, tlhan 

Perlde Celal 

Berk Divan Edcbiyatl'ndan ömek
ler verdi. "Divan ~air1eri dUnya ka
dar a§k §iirleri 1'azml§lardlr. Ama 
sanki h'i9 bir kadml sevmemi§, bir
likte yürUrnemi§ gibi" diyen Berk, 

. bunu §airlerin devlete bagh olma
slyla i1i§kilendirdi. 'Öykü ve roman
da kadm yazarlarm a§k'l ya§amanm · 
zorlugunu, erkek yazarlann ise bu 
konuyu yUzeysel olarak ge~i§tirdik
lerini söyleyen Pmnr Kür "TUrk ro
maru.nda evden ~tkIp da kötü yola 
dU§meyen kadm yoktur" saptamu
smda bulundu. Edebiyatta a$k tartt
~Iltrken, a§ku1 tanlmml yapmak zo
runda kalan konu§mact1ardan Pmar 
KUr, a§k't ate§li hastah~a benzetti 
ve nasil hastallktan kurtulmak iyin 
ila9 kullantlmasl gerekliyse, il§ktan 
kurtulmak iliin de bir ilactn bulun
masml tek \iare olarak gösterdi. 
'Mutlu A§k' konusunda tlhan Berk 
"a§kta mutluluk vardtr, sUreklillk 
yoktur" derken, · Af§ar Timu~in 
"sadece mutlu alk degil, uygun I14k 
da yoktur" dedi. 

Sonu9ta iliinde bulundugumuz 
bUtUn olumsuz ko§ullara ragmen, 
a§k gündemdeki yerini hep korudu 
ve koruyacak gibi de görUnüyor. 

(SANAT SERVisl) 
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Kürdün 'Tutsi ve Hutu'larl 
Ali RAMANRONi 

R uanda ve Ruindi'de a§i
retsel bir toplumsal do
kuya sahip olan Hutu ile 

Tutsi (Bahutu-Bahartler demek
te mümkündür) olarak bilinen i
ki bliylik Klan arasmdaki an
lamSlZ kördögü§ü, bilmeyeni
miz hemen hemen yoktur. Su 
ilkel yaplh dev a§iretIerin deh
§et veriei kirli ve geriei sava§l, 
YIgmlarca insanm ölmesine, 
yüzbinlerin yerinden yurdun
dan olup, a~ ve sefil bir §ekilde 
yollara dü§melerine neden 01-
mu§tur. Ülkede ya§am sekteye 
ugraml§, üretim büsbütün askl
ya ahnml§. Kitlesel hastallklar 
diz boyu büyümeye ba§laml§tlT. 
Özcesi, en asgari insani ya§am 
ko§ullan hazrr degilken, her iki 
tarafta birbirlerini alt etme flr
satml kollama gayretini göster
mektedir. 

Bu toplumun istikbali böyle
ce nerde duracagl me9hul bir 
§arampole yuvarlanml§ bulun
maktadtr. Kimileri muhtemelen 
bu toplum i9indeki geli§melerin 
Kürdistan' da olup bitenlerle 
ili§kilendirilmesini yadtrgaYlp 
yersiz bulabilir. Ancak "top
lumsal intihar" olarak nitelendi
rebilecegirniz Ruanda' da bu ge
li§melere benzer bir pratigin 
Kürdistan 'da da sergilendigini 
görmekteyiz. 

Ruanda trajedisini bazen 
unutuyorsak da güney Kürdis
tan' daki 9arpl§malar bizim 
anlmsamamlza yardlmcl oluyor 
ve adeta yollara dü§en Ruanda 
halkt ile Kürdistan halkml bir- . 
birine kan§ttrJyoruz. Acaba bu 
iki halkl mevcut durum itibariy
le benze§tiren esas etkenler ne
dir? Bunlann mutlaka eie alm
ma~1 ve saghldl bazI sonu~lar 
eide edilmesi gerekiyor. 

Güney KÜTdistan'daki sava§ 
olgusuyla ilgili ~ok yazlhp 'ri
zildi, konu§ulup tartl§tldl. Oyle
ki bu konuyla alakah yazllan 
makaleler halk tarafmdan okun
maz oldu. Ger9i bazI arkada§lar 
söylcnmesi gerekenleri yakla
§Ik olarak dile getirmi§lerdir. 
Gene de ilave edilebilecek ve 
soruna ili§kin eie altnabilecek 
bazI hususlar vardtr. 

•• 

Soruna ili~kin genel yakla
§Im 9atl§malann menfi etki 
yapugt ve bunun "Btrakuji" 01-
dugu ve dolaYlstyla da her iki 
tantfm derhaI sava§1 durdurma
lan gerektiginden ibarettir. Ta
raf tutanlarda yok degildir. Ke
za bu .. atl§malardan medet u
man gafillerde vardrr ne yaztk 
ki. 

Netice itibariyle §u ana ka
dar yaptla gelen "te§his ve söy
lemlerin" hi9 birinin yaptmma 
dönü§tüTÜldügünü görmemek
teyiz; zaten bir 90gunun ne iti
ban ne de maddi degeri ohna
mt§ttr. Oysa yapllmast gereken, 
öncelikle böyle bir neticeyi do
guran ülkemizin sosyo-ekono
mik, sosyo-kültürel ko§ullarm 
ve bundan müte§ekkil bu poli
tik olu§umlann strakturu ve 
meseleyle ilintili uluslararast 
durumun, esaslartyla analiz 
edilmesi ve en azmdan teorikde 
olsa bazt segeneklerin üretihne
sidir. 

- Kürdistan'm geneli sathm
da ve özellikle güney par~asm
da sosyo-ekonomik, toplumsal 
üretirn ili§kilerinde feodal man
talite haien etkin durumdadtr. 
Sanayile§me-§ehirle§me ya 01-
maml§tlT ya da olmu§sa 9arplk 
ve toplumsal bütünlük ve har
moniyi tahrip edici nitelikte 01-
mu§tur. 

- Bundan hareketle köylüllik 
baskmdtr ve köy kültÜTÜ sosyal 
ya§amm bütün alanlannda be
lirleyici bir durumdadlr. Bu ger
geklik büsbütün siyasette de ha
kimdir. 
. - Özellikle Güney Kürdistan 
somutunda söylemek gerekirse 
islamiyet-Arap kültüTÜnün anti
demokratik: ve anti-toleransa 
yönleriyle en ücra kö§elerine 
kadar girdigi ve hatta kurumla§
ttgl da söylenebilir. 

- Kürdistan'l cograftk olarak 
gevreleyen dört sömürgeci dev
letin varhgl söz konusudur ve 
Kürdistan'm herhagi bir yerin
de vuku bulan ulusal ,kabarma
ya k3f§1 her dört ülke aralann
daki geli§kileri bir yana brraktp, 
k3f§1 mutabakat saglamaktadlr
lar. En ufak bir ulusal kazarnml 
sekteye ugratmak i~in ellerin
den geleni yapmaktadlrlar. 

- Gerek genel olarak Kürdis-

Ulkemiz dev 
Slddtk BOZARSLAN Bunun da yeryüzünde en onur 

kmcI bir uygulama oldugu tar-

U·· Ikemizin en büyük ve je- t1§ma götürmez bir gef'reklik
opolitik bahmdan en tir. Uzun ytllar ülkemizde uy

önemli paryasl olan Kuzey gulamp haien devam eden asi
Kürdistan ulusal demokratik milasyon, eritme, yok etme, je
devriminde kullantlacak müca- nosit, sürgün, inkar, katrnerli 
dele bi9imlerinin tespiti son baskt ve sömüTÜ politikalarma 
derece önemlidir. Günkü mü- son YI1Jarda halklffilza dayatl
cadele bi9irnlerinin 90k ge§itli lan ve uluslararasl hi9 bir sava§ 

, ohnasl ve bunlardan hangisinin kuralml dahi tanlmayan sömür
ba§a almacagl; hangilerinin bu- ge sav3§mm vardlgl boyutlart 
na .bagrrnh ktlmacagl tespitinin da eklemek gerekiyor. Kürdis
sagltkll ve isabetli yaplhnasl tan' da olu~turulan sömürge va
önkp~uldur. Bunun da, her ül- liligi, özel hareket timJeri, yeni 
kenin somut tarihi ve siyasal Hamidiye Alaylarl olan kOfll
ko§ullanna uygun olma zorun- culuk sisterni, özel ordu bilik
lulugu oldugu nesnel bir gere' leriyle bir bütün olarak saytlart 
I;ekliktir. Aynca bunun, ülke yarrrn milyonu gegen sömürge
devriminin karekterine ve ge- ci silahh gÜ9ler; yaglmlzm en 
li~mc yoluna srrnstkt bagh ola- modem silah, ara9-gerel;leriyle 
cagl da 90k a~tkttr. Bu neden- donattlarak tam bir seferberlik 
lede ülkemizin siyasal ve tarih- i9inde topyekün bir sömürge 
seI durummiu ktsa ve kalm hat- sava§1 sürdürülüyor. Son Ylllar
larla da olsa gözönünde bulun- da sürdÜrülen bu barbarltk sa
durmak gerekiyor. va§1 sonucu binlerce köy hari-

Her §eyden önce ülkemiz tadan silindi, "faili me9hul" ci
Kürdistan, sömürgeci böige nayetlerle binleree yurtsever 
devletleri (Türkiye, iran, Irak, hunharca katledildi ve milyon
Suriye) arasmda ve batlh em- laka insanlmlz evini, barktnl 
peryalist ülkelerin onaYI ve 91- terkedetek gÖ9 etrnek zorunda 
karlan dogrultusunda dörde kaldl. Ktsacasl ülkemiz tarn bir 
bölünüp sömürgele§tirilmi§tir cehennenie, kan gölÜße gevril
ve bu yapisl haien devam edi- meye ve insanslzla§tmlmaya 
yor. Kürdistan'm böllinmelYi ve 9ah§tllyor. son dönemde baZI 
sömürgele§tirilmesi sürecinde DEP milletvekillerinin ,doku
degi§ik paryalarda ve döllem- nuhnazltklanmn kaldmlarak 
lerde halktmlzm defalarca ba§- tutuklanmalan ve DIW'in de 
kaldmsma ve destansl direni§- kapaulmak istenmesi; sömür
lerine neden olmu§tur. Ne ar ki gecilerin bü!Üil demokratik ve 
halktmlzm sergiledigi her ulu- legal9all§ma ko§ullannm kapl
sal direni§ ve ba§kaldm hare- lanm da kapatmaya I;al!§masl
keti; emperyalistlerin de aktif nm somut ve son örnekleridir. 
yardlmlan ve destegiyle sö- 1 Ana hatlanyla degindigirniz 
mÜTgeci böige devletleri tara- noktalar Kürdistan'm kolay bir 
futdan en kanh 've barbar yön- bi'rimde sömürgele§tirilemedi
temlerle bastmlml§ttr. Ülkemi- gini ve dörde bölünerek "SI
zin sömürgele§tirilme süreci mr"lannm 9izilemedigini gös
tamamlandlktan sonraki dö- teriyor. Yapi sömürgeci böIge 
nerplerde ise, özeitikle Kuzey devletleri ülkemizde defalarca 
par9amlzda kendi kimligiyle, kan dökerek, soyktnma vardl
yani Kürt ulusal kimligiyle ya- nlan katliamlar gef'rekle§tirip 
§amantn güvencesi ve ko~uUan yüzbinlerce insanlmlZl katlede
hile kalmaml§t1r. Bunun en rek ve yUzbinlercesini de sUr
a'rtk ve somut ömegi ise; salt gün ederek, halktmlZl kölelik 
bu par9ada 20 milyona varan zincirine vurdular. TUrn bunla
nüfusuyla halklmlzm anadili nn zorla, §iddetle geryekle§tigi 

, olan Kürtgenin bile devletin 'rok a9tktu. Diger bir degi§le 
yasalannca yasaklanmasldu. halktmlZm bu tarihi dilimi kan-

tan probleminde gerekse özel altmda ya§amak istediklerini ve 
olarak Güney Kürdistan ger- bunun i9in de ön ko§ullann ya
gekliginde "ulusa! sorun"a ili§- ratthnasl gerektigini blkmadan 
kin uluslararasl alanda etkin usanrnadan söyleyen örgütler, 
olan devletlerin genel tavn (ara- ni9in Slra klmdi aralanndaki 
lannda nuans farklar varsa da) bagla§lkhga geldiginde zehir 
esas 01arak sorunun adilane ~ö- zemberek tavrr sergiliyorlar!? 
zlimü degil, böIge sömürgeei En azmdan bunlann birbirlerine 
ülkelerle 9tkar münasebetleri- kar§1 l;taslmane tavrrlan ni9in 
dir. terkedilmemektedir? Bu esaslar 

Bu nedenledir ki, Kürt ör- üzerinde hareket eden siyasi te
gütleri bu emperyalist devletler §ekküllerin ulusal davaYl ne ka
tarafindan 9tkarlan geregi kul- dar özümsedikleri, yurtseverligi 
lanllmaktadtr. Kürt ulusal ylkar- ve demokrasiyi i9lerine ne ka
lart ile bu emperyalist devletle- dar sindirdigi sorgulanmahdlr. 
rin yer yer böige gÜ91er kar§l- Hele "Kürdistan'a evet ama ha
smdaki yönelimleriyle örtü§me- kimiyetinde olmak ko§uluyla" 
si, ~enel gergekligi degi§tirmez. diyen anlaYl§lar bize ne olduk-

I§te bu il; ve dt§ ko§ullar lan a91smdan 'önernli veri sun
manzumesinde ortaya 'rlhp, maktadlr 
ulusal kurtulu§ rnüeadelesini Toplumun bütün paydalarl
gütrnenin ne derece gürr oldugu mn i§tirak edecegi "yeniden ya
ve alehteki atmosferi lehe gevi- pllanrna sorunu"nun tartt§llma
rebilmek i9in nasll büyük bir si- SI sosya! ve siyasal "rönesan
yasal irade ve tutarhhgl gerek- sm" gerrrekle§tirilrnesi gereki
tirdigi apal;lkur. Bunu yapabil- yor. Hirr kimsenin "ulus kurtul
mek i9inse, büyük bir cesaretin madan sosyal ve siyasal sorun
yamSlTa, ideolojik-politik . ve lar tartl§llmamahdlr" savI ger
diplomatik mecralarda da mu- gek9i ve isabetli olamaz. Zira 
azzam biliny ve teeTÜbe gerekli- birini esas digerini tali veya 
dir. Siyasal strukturunu geriei herhangi birini digerine kurban 
ve bagnaz gelenelder üzerine etmek, kabul edilemez. Oysa 
oturtarak, eski "agahk sis- toplumsal ve politik sorunlan 
tern"ini biraz daha "modemize" tabuize etmeye -;ah§anlann ni
eden, koltuk sevdahlanmn bir yetine baktlrrsa ki§isel veya ör
ulusu, bu ko§ullarda kurtulu§a gütsel sultalanndan ba§ka hi9 
götürmesi mümkün degildir. bir §ey degildir. 

Bazi iyi niyetli yaptlar varsa Halkm dini ve töreleri üzeri-
da, bu konumlarmdan slynhna- ne oturup toplumsal geli§rne sü
dtklan müddetrre rrabalarl so- reeine hi~ katktsl olmayan ve 
nu'rsuz kalacaktrr. i§te esas ola- herhangi bir gürrlüllige kar§1 
rak, mevcut olumsuz ko§ullann kendini "üzerine kabus rrök
zorlamaslyla birlikte kendini müf' gibi hisseden konjoktorcü 
a§amayan ve 9agda§ ulusalcl bir -fatalist te§ekküller, muhtelif 
hliviyet kazanamayan hali ha- ideolojik - politik halk hareket
zlrdaki ulusun idaresini temsil lerince mutlaka a§llmalldtr. 
eden (?) öznel ögenin arrmazldtr Bunu derken kesinlikle, bazi 
sorun. Ulusal ve uiuslararasl egosantrik, volantarist-iradeci 
objektif handikaplan ve özel- ve §iddeti sihirli degnek olarak 
likle ülke sathmda böIge ve a§i- gören anlaYI§larla aym hizaya 
ret farkhltklanm ve halk i9inde girmemek laztm. Zira bu türden 
var olan son derece geriei gele- bir yönelim en azmdan diger 
neksel mantaliteyi kendi siyasal anlaYI§ kadar tehlikeli ve anti 
ve örgütsel yaptlanna yanslttp demokratiktir. Zaten mevcut si
Y3§atan anlaYI§larm neticesidir yasal panorama itibariyle Kür
mevcut manzara. . , distan ulusu konjoktorcü -ilkel 

D~n.mek gt)rekiyofl" ~iMaQ.).- .ulüSakt V.cil MllanlaQ.\it-,makYIlr , 
~atJ§tJgl veya ülkenin di~ par- velist anlaYI§lar araslnda tercih 
I;alarml ilhak eden sömürgeci yapmakla ba§ba§a blrakIlml§ttr. 
devletlerle i§birligi yapan ve bu Toplumsal yenile§me ve re
ülkeIerden aynlmak istemedik- organize olmaYl zora ve §iddete 
lerini, onlarla karde§~ bir 9atJ ba§vurarak gergekle§tirmeyi a-

ma'r edinmek sorunlan 9öz
mekten ziyade uzun erimli, so
runlann daha komplikeli bir hal 
almalarma yardlmcl olacakttr. 
Bu yönüyle örgütlerimizin bazl
lannm konumunu ve muhatap 
olduklarl sorunlarl gözönünde 
bulundurmak, ömek te§kil et
mesi 391smdan kafidir. 

KUrdistan ulusunun bek[enti, 
umut ve hissiyattm ayaklar altt
na altp, sömürgeci devletlerle 
ittifak eden, YÜTÜttükleri sava§ 
nedeniyle halkl peri§an durum
da btrakan ve bir bütün ölarak 
Kürdistan halklm uluslararasl 
alanda "gülÜßecek bir halk" ha
line getiren, hem dostlan hem 
de dayandlklan kitleleri umut
suzluga sÜTÜkleyen ve herkese 
"KürtIerden hi9 bir §ey olmaz" 
dedirten bu paslanml§ politik 
olu§umlar halk tarafutdan hak 
ettikleri yere getirilmelidirler. 

Ku§kusuz bu sürece öncülük 
edecek olan halkm en i1erici, bi
lin91i unsurIandir. Bu 'revre, et
kin olmasl halinde, cirit atan si
yasal spekiilatör -rantiyeci te
§ekküller istedikleri gibi hare
ket eirne serbestisini kaybede
cektir. Bazllan belki bunu "il
lüzyonist fantazi" olarak nite
lendirebilir ancak onlarca haltr
lattlmasl gereken Orta9ag ka
ranhgmda ye§eren "Rönesans
yeni aydlulanmaCl"lardu. Ba
con 'Iarm, Montaigne 'Ierin ve 
More'lerin ömek olarak söylen
mesidir. 

Bir ktslm kadercilerimizin 
manttk silsilesiyle hareket edil
mi§ olsaydl,1 insanhk orta9ag 
vah§etinden kurtulmaz, günü
müzdeki imkanlara sahip ola
mazdt. Onlarm anlamadtklan, 
günün birinde "ütopya" olarak 
slfatlandmlan bir §eyin bir gün
de "realite"ye dönü§tügüdür. 

Aynca önemle vurgulanmast 
gereken b3§ka bir husus daha 
var ki, 0 da ulusal sorunun yanl 
slra daha bir yok toplumsal 
problemlerin ya§andlgl ülkerniz 
ko§ullarmda bir tek örgütsel ya
pmtn kendi b3§ma üstesinden 
ge1~mey~e.8i., ~ gözümleyici. 
olamayacagl geTgegidir. Somut
la§tmnak gerekirse; dinsel, 
mezhepsel, böigeseI, slmfsal, 
einseI, lehyesel ve önemlisi ulu
sal ve gene bunun i9inde de 

milli azmhk!ar sorunlartn var 
oldugu ülkemiz Kürdistan'da 
Marxist bir hareketin etkin 01-
masl hayli önem ta§tmasma 
ragmen, tek ba§ma her §eyi yÖ
zebilme gücü ve kapasitesinin 
olmayacagmm altt 9izilmelidir. 

Birbirlerine toleransla yak
la§mak ve varltklanm olduklan 
gibi kabul etmek ko§uluyla; de
gi§ik ideolojik -politik mantali
teli ama rragda§-devrimei ulu
salC! organizasyonlartn ortaya 
'rtkmasl halinde, hem ulusal, 
hem uluslararasl yapta bir 90k 
handikaplanm 3§lp, ulusal mu
tabakatI gergekle§tirmeleri du
rumunda ise, ulusal kurtttlu§u 
ba§anya ula§tmnalan pekala 
mümklin olacaktu. . . 

Ülkemizin Kuzey p~asl as
hnda bu a91dan daha §anslt bir ' 
konuma sahiptir. Daha da geli§
tirildigi taktirde, bir 'rok kaza
mmlan eIde etmemesi i9in hi9 
bir neden yoktur. PYSK'nin bu 
yönlü ytkt§l, bir klVllcrrn ve 'rl
k!§ kaplsl olarak gÖTÜlebilir. ~u 
ana kadar onu olu§turan her
hangi bir gelenekten gehneyen 
biri o!arak, bu olu§uma yönel
mekle beraber sempatirnizi ka
zanml§ ve bir yogumuzu neutral 
pozisyondan gekmi§tir. 

Meveut zorlu derbeder §art
larda Marxist bir dogrultunun 
yaratIlmasl elzemdir. Kürdis
tan'm Kuzey parl;asmda bölük 
pörl;ük konumda olan sosyalist
lerin bu duruma son vermeleri, 
kendi birle§ik organizasyonlan
m büyük öl~üde yaratmalarl 01-
dukl;a umut vericidir. Ancak 
PRK-Rlzgari gibi olu§umlar ve 
gÜ91ü bir potansiyel olan örgüt
süz Sosyalist-devrimci §ahsi
yetlerin vakit kaybetmeden olu
§uma intibak etmeleri sosyalist 
seyenegi daha gü91ü bir ~ekim 
merkezi haline getirecektir. 

Özetle baglamak gerekirse, 
§ayet i'rimizden Hutu, Thtsi, Ta
liban, Sulu a§ireti gibi hareket
ler 9tksm istenmiyorsa, herke
sin "nötr" konumundan Slynltp 
politik sürecin etkin bir öznes,i 
...olql~~aatl1: ... De!pQl<;fatil$j.-l>a~ 
gJtI1~lzI~nMarxis( ;hare1<etin 
gÜ9lü ve aktif varltgt, derin ~e
li§kilerin ortadan kaldmhp, adi
lane 9özümlerin teminatt ve gü
vencesi olacaktlr. 

• • • mücadele bi~imleri 
G enel anlamda yeryüzünde yoksulluk ile 

zenginlik, baglmslzhk ve özgürlük ile 
sömürgecilik ve emperyalizm, 

emperyalizm ile yeni-sörnürgecilik, insanhkla 
C;llgmca silahlanma, yumu~ama ile gerginlik 
arasmdaki kutupla§malarm, zlthklarm yaplsmda 
geli§tirdigi patlamalar ve felaketler; köklü 
c;özümler dayatlyor. 

la yaztlrnt§trr. Ve günümüzde 
bile acrrnaSlZ sava§ slirecinin 
ülkemizi b3§tan ba§a adeta bir 
kan gölüne yevirmesi; halktml
zm en asgari demokratik ve in
sani taleplerinin dahi baskty la, 
§iddetle ve kanla bastmlmaya 
9ah§llmasl, sömürgeci dü§
manlanmlzm sürekli olarak 
§iddetten yana barbarltk nite
liklerini sergilemeye yetecek 

ga kavu§turuyor. Bu somut ve 
temel durum gözönünde bulun
duruldugunda; direni§ ve §id
dete ba§vurrna terne linde ille
gal örgütlenme ve mücadelenin 
esas olarak kendini dayathgl 
ku§ku götürmüyor. Aynca bu, 
baglmslz bir "",tan yaratma; bir 
ulusu kurtulu§a götürme ve bir 
halkl özgür~'1§tirme devrimini 
temel slyasi strateji olarak önü
ne koymak zörunda olacak ye
ni birlik hareketirnizin ulusal 
demokratik devrirn mücadele
sinde ve devrimi ba§artya götü
TÜp iktidar yapma ve onu koru
ma mlicadelesinde de baz altn
maSl gereken temel bir zorun
luluktur. Bu somut tarihsel ve 
siyasal gerl;eklikten hareket 
edildiginde, sömürgeciligi ül-

zorunluluktur. Dünyadaki ulu
sal kurtulu§ devrirnlerinin mü
cadele tarihlerinde §iddete ba§
vurma ternelinde silahh müca
deleyi zorunlu ve gerekli ktlan 

1>u durum, 0 halklann mücade-
le tarihlerinde yazlhdu. Fazla 
uzaklara gidip ba§ka halklarm 
ve uluslann ulusal kurtulu§ 
mücadelelerini örnek göster
memize bile gerek yoktur. 
<;ünkü bunun somut örnekleri, 
halklrntzm mücadele tarihinde 
mevcuttur. Kürdistan'm Gü
ney, Dogu ve Kuzey par~ala
rmda verilen silaltll müeadele
nin bizler a91smdan yeterli de
recede ögretici ve egitici ders
lede dolu oldugu ortadadtr. 
GarplCI ömek olmasl a9lsmdan 
Güney Kürdistan'da otonorni 
i9in degi§ik araltklarla 45 ytl 
süren silahlt mücadeleyi hattr
latmak yeterlidir. 

Sava§ ve politika 
Silahh mücadele veya sava

§m kendisi, politikanm §iddet 
aral;lanyla sürdürülmesi de
mek oldugu biliniyor. Bu genel 
tammm; halklann, uluslann, 
slmflann ve devletlerin temel 

. a~tkltktadrr. Diger bir · deyi§le 
Kürdistan'daki sömürgeci poli
tikalar; soyktnma varan katli
am, zorla eritme, asimilasyon, 
sürgün ve sindirilerek boyun 
egdirme temeUeri üzerinde ~e
killenmi§tir. Bu baklmdan ül
kemizin Kuzey par~astnda mü
cadele yöntemlerini segerken; 
hem ulusumuzun ve ülkemizin 
sömürge statüsü ile günümüz
deki sava§ sürecini bir bütün
lük i9inde ele aJmak ve arala
rmdaki diyalektik birligi yaka
lamak ve bu somut geTgeklik
ten hareket edilerek ba§a alm
masl gereken esas mücadele 
bi9iminin tayininde ana halka
YI bulmak gerekecegi besbelli-
dir. ' 

Kar§tltkh olarak hem Kür
distan'm il;inde bulundugu so
mut siyasaI ve tarihsel dururflu, 
hem de sörnürgecilerin 9agd1§1 
binbir türlli vah§i uygulamalar
la Kürdistan'm boyundurugun
da tutma 9abalan ve politik:ala
n, tespit edecegirniz mücadele 
hattlm aydmlauyor. Yani diger 
bir deyi§le belirleyici olan öz
nel niyetlerimiz veya dÜ§Üßce
lerimiz degil; diyalektigin te
mel yasasl olan zltlann birligi 
yasasldu. Sözünü ettigimiz Zlt
lann birligi yasasl da meveut 
olan devrimci sürece denk dü
§en mücadele haUlmlzl a9tklt-

S on ydlarda sürdürülen bu barbarhk sava~1 
sonucu binlerce köy haritadan silindi, 
ilfaili mec;hul" cinayetlerle binlerce 

yurtsever hunharca katledildi ve milyonlarca 
insammlz evini, barkm. terkederek göc; etmek 
zorunda kaldl. KlsacaSI ülkemiz tarn bir 
cehenneme, kan gölüne c;evrilmeye ve 
insanslzla§tmlmaya c;ah~lhyor. 

kemizden kovup atma mücade
lesinde silahh mücadelenin zo
runlulugu tartl§malara yer ver
meyecek a9tldtkta kendini da
yatttgl ve bunun da yaktCl bir 
ihtiyaytan dogdugu kendiligin
den ortaya 9tktyor. Üstelik bu 
yaktCl gergeklik, devrimirnizin 
belirli bir a§amasmda degil; ül
kemizin sömürge yapIsl devam 
ettigi sürece kendini sürekli 
olarak dayatan ve gündemden 
dü§meyecek olan devrirnin tüm 
3§amalarmda gegerli olan bir 

politikalarmdan kaynaklandlgl 
da biliniyor. Buna ragmen sa
va§ ve politikanm diyalektik 
birligi hem uluslararasl düzey
de, hem bölgemiz Ortadogu'da 
ve hem de ülkemiz Kürdis
tan'da degi§ik boyutlarlyla eie 
almlyor ve bunun sonucu ola
rak da önemli ve güncel tartt~
malara neden oluyor. Bir bakt
ma bu tartl§malan dogal da 
kar§tlamak gerekiyor. Günkü 
genel anlamda yeryüzünde 
yoksulluk ile zenginlik, baglm
slZhk ve özgürlük ile sömürge-

cilik ve emperyalizm, emper
yalizm ile yeni-sömürgecilik, 
insanltkla I;tlgmca silahlanma, 
yumu§ama He gerginlik arasm
daki kutupla§malann, zltltlda
rm yapIsmda geli§tirdigi patla
malar ve felaketler; köldü I;Ö
zümler dayauyor. Buna, somut 
verilerle birkay örnek vermek 
gerekiyor. Örnegin; 5,5 milyar
Itk toplam dünya nüfusundan 
1,4 milyan mutlak bir yoksul
luk i9inde ya§lyor; hemen her 
gün 34.000 90cuk hastahktan 
ve yetersiz beslenmeden ölü
yor, yakla§lk 1,3 milyan saglt
ga uygun iyme ve kullanma su
yundan yoksundur, I rnilyan 
okuma-yazma bilmiyor ve 
bunlar arasmda kadmlar Ul;te i
ki oranlm te§kil ediyor. Sadece 
zengin Avrupa'da 13 milyon 
insan i~sizdir ve bu rakam gün 
ge'rtikl;e yükselmektedir. Bir
le§mi§ Milletlere üye 184 ülke
den 114'ünde i§kence ve "kölü 
muamele" olaylan ya§amyor 
ve bunlar adeta günlük ya§a
mm birer parl;asl haline gelmi§ 
durumdadtr. 

Bunun yamnda ytlda sadece 
ABD'nin 259 milyar dolar 01-
mak üzere toplam 850 milyar 
dolar askeri harcamalara gidi
yor. Dünya nüfusunun % II 'Iik 
bölümünü olu§turan Batt Avru
pa tek ba§ma dünya iltracattmn 
%48'ini gerifekle§tiriyor. Latin 
Amerika ve Afrika birlikte 
dünya ihracatmm sadece 
%6,5'unu temsil ediyor. Top
lam dünya nüfusunun %77'si 
dünya gelirinin GSMH(Gayri 
safi milli haslla) %lS'ine sa
hiptir. 1981 verilerine göre 
dünya nüfusunun ifogunlugunu 
olu§turan Ü9üncü Dünya Ülke
lerinde askeri harcamalann 
toplarm 81.281 milyar dolardu. 
Ne aCldlr ki aym ülkelerde do
gan her yeni 90cuk beraberinde 
260 dolarltk bir bor\; ta§rrnak
tadlr. Yani bu ülkelerde insan
lar bor'rlu olarak dünyaya göz
lerini al;lyor. Bu ülkeierin 1992 
verilerine göre dl§ bor~lan 

1662 rnilyar dolan a§ml§ bulu
nuyor. (SÜRECEK) 

• 

Insan ic;:in "uyumsuz varllk"tlr belirlemesi 
devrimciler ic;:in c;:ok daha belirgin bir özelli
~i ta~lr. Geleneksel aile, etik, estetik ve poli

tik yaplyla uyumsuzlugunu ortaya koyan dev-
rimci ki~ilikte yen i c;:evresinde örgüt ve parti 
ic;:inde kuzur ve me lek olmasml beklemek ön
dan devrimci ki~iligini yadslmasmt istemek an
lamma gelir. 

Devrimci ki~i, sadece toplumsal bozuklukla
ra kar~1 C;:lklP, onlarla mücadele etmez. Ba~ta 
kendi eksik ve yanll~lan olmak üzere yakm 
dostlarmm ic;:inde bulundugu örgütsel yaplslnda 
eksik ve yanll~lan ile mücadele eder. Devrimci 
ki~i kendisini kul olarak görmedigi ic;:in c;:evre-

Kh,ilik ve 
Devrimci 
~a,am 

Ali Bi~ER 

sinde, örgüt ic;:inde 
kendini tannclk sanan 
kanll beladan kalma 
tiplere secde etmez. 
Onun klblesi, bilinci 
ve yüregidir. 
"C;:ünkü ki~ilik, kendi 
istekleri, duygulan ve 
dü?üncelerinden aYlrt 
edebilme eyleminin 
gerc;:ekle§ti ricisidir." 
(O.Hanc;erlioglu) 
"Uyumsuzluk" erdem

dir. Ama bu erdem c;:evresini klTlp Ylkma ve 
Zaglar (baston) köpegi gibi önünden her gelip 
gec;ene havlamak degildir. "Uyumsuz" ki~i ken
di farkllllgmIß bilincinde olan, bu farkllllgmi 
tartl~an ve ara§tlran ki~idir. Kendi ki~iligini ör
güt ya da parti ki§iligi ile bütün!e§tiren, daha 
dogrusu ki~iligini kendinde büyük kütle ic;inde 
eriten ki?i zeka fukarasldlr. Bu tür ruh köleleri
nin c;evresine ve partisine verecekleri bir deger
jeri yoktur. Bu kendine yetmeyen, bitmi~ bir ki
~iliktir. 

".Uyumsuz" ki~i, dü~ünce ve davrani~la may
mun i~tahll, ba~lbozuk, tutarslz ve yay gibi bas
tmnca c;öken, blrakmca flrlayan ki~i degildir. 0, 
özgürdür ama ben merkezci ve kendi güdük ye
teneklerine tapan ve kendi dl~mda (ic;:inde ken
disinin bulunmadlgl) hiC; bir ~eyin ba~aflya ula
~amayacagml sanan rarsist degildir. "Ben im ye
rim doldurulamaz" sözü kendi yerini kaybet
mekten korkanlann uydurmasldtr. Yeri dolduru
lamayacak insan daha anasmm 'karnmdan dog
madl ve ne yazlk ki dogmayacaktlr. 

. Devrimci ki~i, ylidlz ki~idir. Ytldlz olmak 
ic;:in, bir özgür bir yörüngesi, ikincisi yörünge
leriyle uyumlu olabilecek ba~ka Ylldlzlann 01-
masl gerekir. Bunu ba~aramayan ylidlzlar ka
ranltgm uc;:tugu düzeyde uc;amaz. 

Devrimci ki~i, i~ yapan, 9aha dogrusu birey
sei oldugu kadar kollektif c;all~abilendir. C;:evre
sine danl~an, kararslzltgml, tembelligini a§maya 
c;all§andlr. i§ yapamayan ve bu yönde c;:aba har
camayan ama durmadan olup biteni ara~tlran 

.. , ~i-t4J:nB~n pib tI;!(T1be1l.e.r. ~Iülilüne; q~vürSIJJ'.I .. l 

. Ku?kusuz 'tetnbellikte 6ijI'Jtf.r~lr, am,rd~viimci-
lik degildir. . 

Devrimci ki~i, payla~an ki~idir. Ama bu yolu
nacak kaz anlamma gelmemelidir. Tamam ko
münite falan ama ~u da bir gerc;ek hepimizin 
ic;:inde sadece bize ait bir ~eylerin özlemi vardlr. 
Bu manevi bir deger olabilecegi gibi maddi de 
olabilir. 

Devrimci ki~i, a§lk olmasml bilen ki§idir. A~
km bir yasttkta kocama olmadlgml artlk bilelim. 
"Eger yalnizca a~k üzerine kurulu evlilik ahlaki 
ise yalnlzca a§km devam ettigi evlilik ahlaki de
mektir." (Engels). Ama a~k aynl zamanda bir e
mek ürünü olduguna göre, ak§am agzl kulakla
rmda yatlp, sabah musluk altmda Ylkanlp atlla
cak "ei kiri" de degildir. A§kla ilgili c;:ok §ey söy
lenebilir. Her halde söylenebilecek en dogru 
söz; devrimcilerin insanlann cinsel tercihlerine 
ve ili§kilerine kan~mamasldlr." Herkes istedigi 
ve mutlu oldugu gibi cinselligini, a?kIßI ya da 
a§klarIßI ya~amalldtr. 

Devrimci ki~i c;all§kandlr. Mücadele ic;:in za
manmI, emegini, yeteneklerini, bazllan ic;:in sO-: 
nuna kadar olmasa da bell i ölc;:üler ic;inde ku 1-
lanmaslni bilen ki?idir. Yoksa birilerinin onun 
zamanl, emegi ve yetenekleri üzerinde politika 
yapmasl, ahkam kesmesi anlamma gel
memelidir. Vermesini bildigi gibi almaslni da 
bilmelidir. 

Devrimci ki~i tehlikeleri göze alan ki§idirl 
Tehlikeleri göze alan ki~i korkusuz ki~i degildir. 
Korktugu halde gerektiginde tehlikelerin üstüne 
gitmesini bilendir!.. "bilmek korkusu bizi cahil
lige yazgllar, yapmak korkusu iktidarslzltga in
dirger" (E.Galeana) 

Noti Önümüzdeki hafta/arda bu konuyu il1-
ce/emeye devam edecegiz. Bütün okuyucu
/anmlz da bu konu i/e i/gm dü?ünce ve kar?I1a?
tlk/art sorun/an bize lütfen yazsmlar. Suskunluk 
f,:özümsüzlügün prangalartdlr. 

Hevale heja 0. welatpareze giranbiha 
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Devlet kamyona ~arptl 
HABER MERKEZi- Bahke
sir-Susurluk yolunda meydana . 
gelen 'trafik kazasl 'nda ünlü 
korueu bll§l Sedat Edip Bueak, 
polis §efi Abdullah Kocadag ve 
interpoJce de aranan MHP'!i 
katil ZanilSI Abdullah <;ath'run 
aym otomobilde bulunduklan
mn ortaya liIkrnasl; otomobilde 
suikastlerde kullanlian susturu
cu da dahil bir liok silalnn ve 
yüklü miktarda paranm bulun
dugunun anla§limasl, gündeme 
bir bomba gibi girdi. Kolayea 
örtbas edilemeyeeek bu somut 
baglantmm §imöi de soyut 'te
miz eller kampanyasl' ya da 'ki
§isel sorumluluklar' demeyle
riyle geyi§tirilmeye liah§lidlgl 
gözleniyor. 

Muhalif yevreler ise, sözko
nusu olaym, her gün yüzlereesi
nin ya§andlgl anIa§llan olaylar
clan sadeee biri oldugunu vurgu
luyor. Aym lievreler, 'kaza'nm 
devletin yapIslm ortaya lilkardl
gmda Israrh. 

Mehmet Agar'm istifasl ile 
örtülmeye liall§I1an geryegin ba
§mda, böy lesi kirli baglanulann 
devletin yaplSlndan kaynaklan
dlgl gereregi geliyor. Buak ve 
Kocadag'm devlet baglantllan 
ile <;ath'mn Aerbayean'da dar
be giri§imi de dahil bir dizi pis 
i§te kullanllml§ oimasl gen;egi, 
bu durumu yeterinee anlatlyor. 
Muhalif yevreler, "devlet ierinde 
ereteler"den degil; "devletin yete 
gibi örgütlenmesi ve eral1§ma-

sl"ndan söz etmek gerektigine 
dikkat liekiyorlar. 

Dev letin lietele§mesinin kö-
. keninin daha liok Kürt halkma 

kar§l aerIlml§ sava§a dayandlgl 
da artlk bir srr degil. DolaylSlY
la, • temiz eller' isteyenlerin 
italya'daki gibi bir 'süper savel' 
beklememeleri; 'temizlik' ve 
§effafhk isteyenlerin öneelikle 
sava§a kar§1 yIkrnasl ve sava§a 
endeksli yapmm kaermllmaz tü
revleri olan böylesi rezaletlerin 
bu yolla bertaraf edilmesi ge
rektigi vurgulamyor. 'Büyük' 
medyanm tutumu ise bu yönüy
le "riyakarea" bulunuyor. Ola
ym üzerine gidiyormu§ gibi bir 
görüntü yaratan sözkonusu 
medya organlan, sava§ konu-

sunda resmiyetin sm takiPliisi 
olma durumunu sürdürerek, 
olaYI bir ba§ka §ekilde örtbas et
meye yah§ml§ oluyorlar. 

Bu olaym da herhangi bir 
"ara§trrmael gazeteeilik" sonu
eu degil; büyük bir ihtimalle te
sadüfen ortaya liIkrnI§ olmasl, 
aynea dikkat erekiei bulunuyor. 
"Ya tesadüflerle, ya da devlet 
iyindeki fraksiyonlanrun reka
beti sonueu bu olaylar duyulabi
liyor" kanaati, oldukera yaygm. 
Bu durum ise, devletin tüm me
kanizmalanna ili§kin güvensiz
ligi arttmyor. Sava§a ve basktya 
endeksli yapisl devam ettikye, 
güvensizligin azalmasl da 
mürnkün görülmüyor. 

Son olaym, "yüee parlamen-

to" demogojini de de§ifre ettigi 
belirtiliyor. Parlamentonun 
önemlice bir ktsmmm kirli i§le
rin illegal unsuru ohllaSl özelli
gi bir yana; olay üzerinde en kü
liük bir denetim ve hesap tavn 
göstermemesi; en fazla ktsrr po
litik puanlar toplama liabaslyla 
aysbergin su üstündeki ktsmlyla 
oyalamlmasl, "bu parlamento 
yönetici degil; sava§a endeksli 
devlet yapisl parlamentonun 
erok crok üstünde" yorumlanm 
kuvvetlendirdi. Son olay da 

. gösteriyor ki, asIl belirleyiei ve 
yönlendiriei olan Genelkurmay, 
MiT, kontr gerilla gibi militarist 

It) 

ve !s,ava§erl kurumlar. "<;eteler" 
ise . bunlann hücre örgütlen
me}eri durumunda 

Sendika 
ba§kanlarl 
Diyarbaklr' daydl 

Shell Diyarbaktr' da geri adlm attl 

OiYARBAKIR- Sendikal müca
deleyi i§levsiz kllmaya dönük 
baskIlarm sona erdirilmesi ama
clyla, sözkonusu anti demokratik, 
hukuk dl§1 uygulamalarI yerinde 
ineelemek, tespitler yapmak ve 
yetkililerle görü§mek üzere, 
KESK, i§yi sendikalan ve iHD 
temsilciJerinden olu§an bir heyet 
7 Kaslm'da Diyarbakrr'a geldi. 
Heyet gÖfÜ§me ve incelemelerden 
sonra bir basm a~1k1amasl yapttk
tan sonra DiyarbakIr' dan aynldl. 

Heyette KESK Genel Sekrete
ri Faysal Özcrift~i, SES Genel 
Ba§kanl Veysi Ölgen, Tüm Bel
Sen Genel Ba§karu Viedan Bay
kara, Hava-t§ Genel Bll§karu Ati
lay Ay~in, Deri-i§ Genel Ba§kanl 
Munzur Pekgülecr, Nakliyat-i§ 
Genel Bll§kam ARlza Kü~ükos
manoglu, Sine-Sen Genel Ba§kaill 
Yusuf <;etin, Petrol-i§ eski Genel 
Ba§kanl Münir Ceylan ve iHD 
Genel Ba§kanl AkIn Birdal yer 
ahyordu. 

OiYARBAKIR- Shell §irketi
nin ta§eron frrmasl olan Fran
ko'nun, Diyarbalar-Silvan YOlll 
üzerinde bulunan NIAYl tesis
lerinin Diyarbalar Büyük§ehir 
Belediyesi tarafmdan mühür
lenmesini gerek"e göstererek 
57 i§erinin i§ aktini feshetme
siyle ba§layan gerginlik, i§crile
rin zaferiyle sonu~landl. 

Arkada§lanrun i§ten aulma
sm~ tepki olarak bir haftallk 
toplu i§ brrakma eylemini ya
pan i§~iler, bll§ta Petrol-i§ Sen
dikasl Diyarbalar §ubesi olmak 
üzere, ildeki diger sivil toplum 
örgütlerinin de destegiyle, i§ve
rene geri adim atttrdl. 

Petrol-i§ Sendikasl Diyarba
krr §ube Ba§kam Melnnet Sa
grroglu, konuyla ilgili olarak 
gazetemize yaptiitt a"Iklamada, 
§antiyelerinin . Diyarbalar Bü
yük§ehir Belediyesi tarafmdan 
ruhsata uygun oimadigl gerek
eresiyle 16 Ekim'de mühürlen-

digini belirterek, i§verenin de 
bunu frrsat bilerek 57 ki§iyi i§
ten "lkardJgmi hatrrlaul. 

i§verenin, yasa ve sözle§me
lere aykrrl olarak tek tarafli i§ 
aktini feshetmesine kar§m, i§~i
lerin de topillea i§ brrakma ey
lernini yapmak zorunda kaldlk
larml belirten Sagrroglu, §unla
n söyledi: "i§veren, i§~ilerin i§
ten aulmalanm sözkonusu §an
tiyenin mühürlenmesine en
deksledigi icrin, sendika olarak 
belt;diyeye ba§vuruda bulun
duk. Büyük§ehir Belediye Ba§
kanl müraeaatImlza olumlu ba
karak, mühürleri söküp i§yerini 
tekrar acru." 

Üretimi de durdrrrmak dahil 
olmak üzere 6 günlük toplu i§ 
brrakma eylemi yaptlklarlßl ak
taran Sagrroglu, "kararll müea
delemiz sonueunda i§ten atilan 
57 arkada§rrnlzla birlikte i§ bl
rakan diger arkadll§lanmiz da 
geeren Pef§embe sabahl i§ba§l 

yapttlar" dedi. 
Yaptlklan müeadele sonu

eunda i§verenin kötü niyetini 
bo§a ylkardIklarlßl ifade eden 
Petrol-i§ §ube Ba§karu SaitI
roglu, "direni§e kattlan tüm i§
erilere, Büyük§ehir Belediyesi 
Ba§kam'na, Demokrasi Plat
fonnu'na ve diger karde§ sen
dikalara, katktlarmdan dolaYl 
te§ekkür ederim" diye konu§tu. 

Franeo, tR§eron firma 

i§erilerin rahat"a i§ten atll
maSI i"in Shell' in bir Fransiz 
§irketi olan Franeo'yu ta§eron 
frrma olarak tuttuguna dikkat 
ereken Sagrroglu, ta§eron frrma
larm temel görü§leri arasrnda 
i§crileri sendikaslzla§trrma, ör
gütsüz "all§tIrma ve i§ten atma 
hedeflerinin varoldugunu vur
guladl. 

Shell §irketi Franeo'ya dev
redilirken de idari ve teknik 
elemanlardan olu§an 40 ki§ilik 

sözle§meli personeli i§ten \il
kartacaglll1 dile getiren Sagl
roglu, "henüz hukuki devir 
yok. Bunlann sahibi hala Shell 
olarak görünüyor. Bu nedenle 
Franeo bir ta§eron frrma göre
vini görü yor" dedi. 

Shell'in Diyarbakrr il srnrr
lan i"indeki §ahaban, Baykan, 
Kurtyan, Katin ve Kastel 001-
·gelerinde faal bulunan 150 pet
rol üretim kllyusundan günde 
13.000 varil ham petrol üretti
gini aktaran Sagrroglu, §irkette 
132 'si sendikall, toplam 250 
persone1in "ah§tlgmi belirterek 
§unlan söyledi: "i§yerimiz ta
§eronla§trr!ldlktan sonra mall§
lanmizda bir dü§ü§ oldu. Söz
le§me Yüksek Hakem Kuru
lu'na aitti. YHK'nin verdigi 
üeret artl§l Yllllk olarak yüzde 
45 civarmda. Bu da bugünkü 
enflasyon §artlan ve petrol i§
kollanna göre uygun olmayan 
bir üeret artl§ldrr." 

8'13S'tefr: 'sürgünleretepki"" ; '~ . . 
OiYARBAKIR- Saghk ve oeaklarmm saYlsmi artrrmaktrr. E~leri güvenlik~i olanla- M uhallfl ere 

TELEFONDA i'J<ENCE SIESLERi 

Sosyal Hizmet Emek~ileri Sen- Yine standart kadro bazmda ra sürgün yok! 
dikasl (SES) Diyarbalar §ubesi 150.000 nüfusa hizmet vermesi 
, son günlerde Diyarbalar'da . gereken il merkezimizdeki 1 ve 
ya§anan il i~i sürgünlerle ilgili 2 nolu verem sava§ dispanserle
yapugl basm apklamasmda ri, 5 il"e ve merkezdeki büyük 
sürgünleri kmadl. semt ve mahallelerle birlikte 

SES Diyarbalar §ubesi Ba- bir milyonu a§an bir nüfusa hiz
sm Yaym Kornisyonu 'nun a~lk- met vermektedir. Yaptlmasl ge
lamasmda, Saghk Bakanh- reken bölgede yüzde 7.4'lerde 
gI'run 22.12.1995 tarihli, ku- seyreden veremhastallgmakar
rumlarm standart kadrolarmm §l yeni dispanserler a"maktrr. " 
uygulamaya konmasl ile ilgili A"Iklamada, tayin edilenle
genelgesi gerek~e gösterilerek, rin büyük bir bölümünÜll bu 
Agustos aYl ba§mda il merke- kurumlarda uzun yIllardan beri 
zindeki birinci basamak sagllk 
kurumlan olan sagllk ocaklan, ' crall§an ve RIA, sltma ve BCG 
verem sava§ dispanserleri ve a§lSl gibi alanlarda kurs görmü§ 
A<;S merkezlerinden, Devlet kalifiye elemanlar olduklan ifa
Hastanesi ile <;oeuk Hastahkla- de edilerek, tayin edilenlerin bir 
n Hastaneleri'ne crogunlugu klsmrnm anlamadlklan, ya da 
hem§ire ve ebe olmak üzere yetersiz kalabileeekieri bir gö-
174 sagllk "ah§anmm tayinleri- reve atandIklanna dikkat liekil-
nin yapildigl belirtildi. di. 

A~Iklamada, e§leri güvenlik 
birimlerinde görevli olan sagllk 
crall§anlanmn atama kapsamma 
almmadlgma da i§aret edilerek, 
"SES olarak yall§anlar arasrnda 
hi~ bir aynrn yapIlmamasl ge
rektigine inanlYoruz" denildi. 

Yapllan atamalann halka 
hizmet sunulmasma katkl sag
lamadlgrnI, aksine verimliligi 
dü§ürdügünü ve yah§anlan crok 
yönlü etkiledigi belirtilen aerlk
lamada, daha sonra §u görü§le
re yer verildi; "Atamalar kurum 
yöneticilerinin görü§leri ahn
madan yapIlmI§trr. Hi"bir de
gerlendirme ve kritere bagh ka
Immakslzm yapilan atamalar 
bölgede süregelen keyfi yönet
sei uygulamalara bir ömektir." 

A~Iklamasrnda Diyarbaklr ,------------------------..., 
öl~egindeki tayinlerin yogun 
olarak Baglar il"esinde ya§an
dlgma dikkat yeken SES Basm 
Yaym Komisyonu, il~e nüfusu
nun son ytllardaki yogun göy 
nedeniyle 500 bine ula§ugml 
belirtti. 

Aylklamada daha sonra 
özetle §U görü§lere yer verildi: 
"BagJar'da halen 3 saglIk ocagl 
bulunmaktadlr. Mevcut sagllk 
ocaklarmrn halktn sagllk sorun
larlll1 kar§Ilamayaeagl bilinen 
bir geryektir. Bu nüfus yogun
lugu gözönüne ahmrsa gerekli 
olan saghk oeagl adeti en az on 
olmahdrr. Öncelikle ilgililerin 
yapmasl gereken §ey, saghk 

SendikaClavlsürüyor 
DiYARBAKIR- Son günlerde Diyarbalar'da sendikaetlara 

yönelik yapllan gözalulara bir yenisi daha eklendi. SES Diyar
baklf §ube Ba§kam Ali Ürküt, geytigimiz Sah sabahl liah§tIgi 
i§yerinden gözaltrna almdl. Ürküt, üy gün gözaltmda tutulduk
tan sonra serbest buaktldl. 

Ürküt'Üll gerek"e gösterilmeden gözaltma ahnmasma tep
kiler sürerken, SES Diyarbaklr §ubesi Yönetim Kurulu tarafm
dan yapllan yazlh bir basm ayIklamasmda olay sert bir dille 
ktnandl. 

SES Yönetim Kurulu'nun ayIklamasmda, son günlerde özel
likle kamu emek"ilerine yönelik yaptlan basktlarm giderek art
ugma dikkat crekilerek, demokratik kitle kurulu§larma yapllan 
basktlar kmandl ve basktlar nedeniyle demokrasi mücadelesin
den vazge~ilemeyeeegi vurgulandl. 

Kürt tarih~ilerden metodoloji tartl§maSl 
iSTANBUL- Ge~tigimiz 
hafta lstanbul' da biraraya 
gelen Kürt tarih~ileri, Kürt 
tarih yazu11lnda ya§anan me
todoloji sorunlan üzerine 
tartl§tüar. Mezopotamya 
Kültür Merkezi'nde yapüan 
sempozyuma Prof. Dr. Celile 
Celll, Tori ve Mevlüt <;etin
kaya katlldJ. Mehrdad R. 
izady, ismet ~erif VanlI, 
Cem§id Bender, Cemil Gün
dogan ve M. Can Yüce'de 
birer teblig sundular. Sem
pozyuma, tartI§malara neden 
olan taraflardan Cem§id 
Bender ve Gürdal Aksoy'un 
katllmamaSl dikkat ~ekti. 

Keza, tarih yazlel1tgmda me
todoloji problemi bu iki ta
rih~inin tartI§malanyla alev
lenmi§ti. Gürdal Aksoy ve 
Martin Von Brunessen'in is
mi programda olmasma rag
men katIlmadüar. Bender 
tebliginde, daha önee 'Kor
ku ve Cesaret' isimli kitabm
da dile getirdigi görü§lerini 
yineledi: "Akademik bilgi ve 
kariyer olmadan tarih yazü
maz." tori'de sundugu teb
ligde, ilgin~ ~ yöntem kul
land!. Kendislnin sundugu 
tezlerin ve görü§lerin dog
rultusunda, dinleyenlerin, ta
rih yazlclhgmda izlenmesi 

gereken yöntemi, kendisinin 

bulmaSl gerektigini söyledi. 

Prof. Dr. Celile Celil'de, 

Kaynak ve kaynakplann 

gÜnI§lgma ~lkanlmamasl 

durumunda hi~ kimsenin bir

§ey yapamayacagma dikkat 

~ekerek §öyle konu§tu: "Biz 

sadece bilimin prensiplerine 

dayanmallYlz. Eger Sömer

ler'in, Asurlar'm, Gutiler'in 

Kürtler'in atalarl oldugunu 

iddi ediyorsak bunu kamt

lamanllz gerekir. Yoksa yurt

sever duygulara dayanarak 

tarih yazümaz." 

'tele-i§kence ' 
Berrin BOZKURT 

I
e 

stanbul polisi i§kenee ve 
gözaltIlardan sonra Ylldlrma 

ve baskt politikalarma bir ye
nisini daha ekledi. iHD yöne
ticilerinin ev lerini arayan po
lis, telefonda i§kenee sesi din
leti>,or. 

Insan haklan 

'siz bu i§lerle ugra§lyorsunuz; 
bu i§lerle ugra§tlgmlz icrin de 
siz böylesiniz' demeye getiri
yorlar. Bunu hissetmemizi, bu 
§ekilde kendimizi kötü hisset
memizi istiyorlar; amaclan 
buna yönelik" 

Keskin, ba§mdan ge~en ki
mi telefon tehditlerini de §öy
le anlattI: "Bir keresinde bir 

mücadelesinde 
ön planda olan 
ve bir yazlsm
dan dolaYl ü\= ay 
eezaevinde ya
tan av. Eren 
Keskin, telefon
da i§kenee ses
leri dinlemek 
zorunda blrakl
hyor. iHD'de 
dört ylldan bu 
yana yöneticilik 
yapan Av. Eren 
Keskin, iki ytl 
boyunea sürekli 
arandlgml; tele
fonda i§kence 
sesleri dinletil-
digini ve küfür 
edildigini söyle
di. Hep aym bo
guk bir erkek 
sesin kendisini 
aradlgIßI belir
ten Keskin, "i§
kenee sesini 
dinletmenin ya-

iHD'de dört Ylldan 
bu yana yöneticilik 
yapan Av. Eren 
Keskin, iki YII 
boyunca sürekli 
arandlgml; telefonda 
i~kence sesleri 
dinletildigini ve küfür 
edildigini söyledi. 
Keskin, "i~kence sesi 
dinletmenin yam slra, 
~ogunlukla kadm . 
cinsiyetine y~helik 
~ok aglr küfurler 
ediyorlar" d~di. ilk 
zamanlarda " I 
korktugunu, ', i 
daha sonra ise 
ah§lIgml ifade eeden 
Keskin, bu tür 
tehditlerin kendilerini 
yJldlramayacagml da 
vurguladl. 

kadm er1gllgl 
dinlettiler. Bir 
keresinde de 
telefonu acrtl
glmda tak tak 
sesleri duy
dum. Eski bir 
Türk filI\1in
den almmI§ 01-
dugunu . dü
§ündügüm, 
(<;ünkü yok ta
mdlk bir sesti) . 
Bir repligi din
lettiler, Rep
likte bir ha
kim, 'aran 
a~lkhyorum: 

idam!' diyor
du." 
Küfürün her 
yerde oldugu
nu; gözaltma 
alman insanlar 
i~in de aYlll 
§eyin geyerli 
oldugunu .söy
leyen Keskin, 

m Slra, 90gun
lukla kadm cin-
siyetine yönelik ~ok agrr kü
fürler ediyorlar" dedi. ilk za
manlarda korktugunu, kapl
dan "lkarken sagma-soluna 
baktlgml söyleyen Keskin, 
"daha sonra ister istemez in
san all§lyor. Ve 'korkarsam ne 
yapabilirim' diyorsun; yapa
caklarsa da yaparlar diye dü
§ünüyorsun" §eklinde konu§
tu. Bu hareketlerin korkutma
ya1 yönelik oldugunu belirten 
Keskin, kendisini arayan sesin 
slk slk "ne zaman öleeegini 
biliyormusun 0 ... ; sen §u gÜll 
öleeeksin 0 ... " dedigini anlattl. 

Özellikle kadm cinsiyetine 
yönelik a§agIiamalarla dolu 
küflirlerin bilinyli bir §eklilde 
edildigini vurgulayan Keskin, 
§unlan söyledi: "Bu giri§imle, 

I 

"i§keneenin 
yam srra küfür 

de ediyorlar. Sanmm bu §ekil
de tatmin oluyorlar" dedi. 

Cezaevinden "lkI§mdan 
sonra tele-tehditlerin kesildi
gilli; ancak bu kez de sessiz te
lefonlar geldigini ifade eden 
Keskin, bunlann ba§ma gelen 
ilk olay olmadlgrru; daha önee 
de tehdit edildigini, hatta bir 
keresinde evinin önünden ka
~mlmaya yah§lldlgml da an
lattl. Keskin, Diyarbaklf' da 
araema ate§ edildigini hattrlat
tl. Bu olayda saldlTganlann 
amaylannm ö1dürmek degil, 
korkutmaya yönelik oldugunu 
söyleyen Eren Keskin, insan 
haklan müeadelesi veren in
sanIarm bu tür tehditlerle yll
mayaeaklanru da sözlerine ek
ledi. 

(iSTANBUL) 

,-, 

BEYAZIT iZLENiMLERi . 

Dev letin görevi 
anla§Ilde Hak 
isteyeni dövmek! 

ElifUZ 

iSTANBUL- Mafya ile sarma§ dola§ 
polis, 'varhgl'm ögrencileri ölesiye 
döverek kanltladl! Beyazlt, devlet §id
detine tanlkllk ederken, ögreneilerin 
me§ru taleplerinin üzerine böylesi bir 
terörle giden devlet gücrlerinin tutumu 
bu kez 'büyük:' medya organlannca 
örtbas edilemedi. 

YÖK'ün 15. kurulu§ yIldönümünü 
protesto etmek i"in, devrimci ve de
mokrat ögreneiler haftalar öncesinden 
gazetelere verdikleri ilanlarla duyarh 
tüm kesimleri eylemlerine destek ver
meye "aglnnI§lardl. Daha haftalar ön
cesinden ba§layan üniversite ögrenci
lerine yönelik gözalttlar ise olaeaklarm 
habercisiydi. 

Üniversite erevresinde yogun güven
lik önlemleri alan polis, 6 Kastm <;ar
§amba günü bu önlemlerini iki katma 
crlkarml§tI. Sabah saatlerinden itibaren 
Beyazn'm crevresini saran polis deyim 
yerindeyse ku§ ucrurtmamaya kararhy
dl. Ögrenciler hakll taleplerini kamu
oyuna duyurmak iyin, kafalarml ktr
dlftmak pahasma bir kez daha meydan
dayddar. Saat ikiye dogru <;emberlita§ 
tarafmdan 1000'e yaktn ögrenei "Öz
gürlük yoksa sokak haktlf" sloganlyla 
Beyazlt'a dogru yürüyü§e ge"tiler. Bin 
ögrenci hep bir aglzdan kararh ve "o§
kulu bir §ekilde, "Ne istiyoruz: Özgür
lük. Ne zaman: Hemen §imdi. Verme
yeeekler: A1aeaglz" sloganlarml hay
kmyorlardl. Ögrencilerin BeyazIt'a 
gelmesiyle ahnan önlernler iki katma 
~lkanldl. Bir tarafta hakll talepleri iliin 
meydanlan dolduran binleree ögrenci; 
ellerinde yalmzea taleplerini dile getir
dikleri dövizler, yantalannda ise ders 
kitaplan. Diger tarafta ise en kÜliük 
hak talebini bile susturmaya ah§lk eli 
eoplu ve silahlarml ögrencilere dog
rultmu§, her an vuracakmI§ gibi duran 

, . " 

polisler. 0 gün Beyazn'ta bir ögrenci
ye üli polis dü§mü§tü . istanbul Emni
yet Müdür Yardlmelsl ve 16 Mart ög
renei katliaml esnasmda üniversitenin 
nokta amiri olan Re§at Aytay'la yapl
lan pazarllk sonuy vermedi. Aracl bir 
ögretim üyesinin "buakm ögrenciler 
meydana Ylksm. Sadece basm a~lkla
maSl yapacaklar" önerisini polis §efi 
Re§at Aytay umursamadl bile. Polis 
barikatml Il§maya kararh olan ögrenci
lere, daha önee hazlrhklanm yapan po
lisler dörtbir taraftan salduddar. Gözü
nüzün önünde böyle bir olaym meyda
na gelmesi hiy de ho§ olmayan duygu
lar uyandmyor insanda. (Hele bir ga
zeteeiyseniz ve olaYI izlemekle, hatta 
en güzel! kareleri ~ekmekle yük:üm
lüyseniz.) 

<;lgIIklar, haykIn~lar birbiri ardma 
inip erlkan eoplar ve bir sivil polisin 
"öldürün gebeltin pu§tlarl" §eklindeki 
tüyler ürperten sözleri... Birbirlerini bl
rakrnamaya kararh olan ögreneileT ya
ka palia polisler tarafIndan daha önee
den bekletilen minibüslere tlka blsa 
dolduruldular. Basrn a"Iklamasma abla 
ve abilerine destek ierin gelen Ülliversi
te adaYl liseliler de polis vah§etinden 
nasiplerini aldl. Beyazlt'l kan gölüne 
creviren bu olaym kolay kolay 
haflzalardan silinmeyeeegini dü§ünüy
orum. §ansh olup da kayabilen ögren
eiler ara sokaklara daglhrken, polis 
yakaladlitt ögrenciye cop ve tekmeler
le vunnaya devam ediyordu. Toplum
sal olaylan izlemekle görevIi muhabir
ler iliin polisin §iddet kullandlitt eylem
lerde dayak yemek arllk normal 
saylllyor. Beyazlt'ta da öyle oldu; polis 
eoplanndan gazeteciler de bir kez daha 
nasiplerini aldllar. Beyazlt ' ta geriye 
yalmzea ögreneilere ait sacr tokalan, 
kolyeler, ders kitaplan, kalemIer, par
cralanm1§ dövizler ve kan izleri kaldl.. 

Diyätbaklr' dan 
yüksek katIhm 

DiYARBAKIR- Yüksek Ögrenirn Kuru
mu'nun (YÖK) 15. kurulu§ ytldönümünü 
kmamak ve diger demokratik hakIar iyin 6 
Kasrrn' da Türkiye genelinde yapllan ög
renci boykotuna Diyarbaklr'da da katlh
mm yüksek oldugu gözlendi. 

DiyarbakIr'da geryekle§tirilmek iste
nen boykottan ötürü, faküJteler arasl polis 
i§birliginin artlIgl belirlenirken, özellikle 
Egitim ve Fen Edebiyat fakültelerinde si
viI polis saytlarmda bir artl§ gözlendi. 

Eylem arifesinde ögreneilere gözdagl 
vennek i~in psikolojik baskllarIn arttrr!l
dlgl ve ülküeü genyler arasmda yogun 
topla§malarIn göIilldUgU saptandl. 

Eylem günü ise, ögreneiIerin büyük 
~ogunlugunun boykota kalIldlgl görüldü. 
Diele U niversitesi genelinde katIlImm 
yüzde 70 'lik bir orana ulll§masl, ögrenci
ler iyin büyük biT zafer olarak nitelendiril
di. 

Törn baskI ve zorluklara kar§1 ögrenci
lerin boykotta duyarslz kalmamalarI, ilgi
li yerlere verilmek istenen bir mesaj ola
rak degerlendirildi. 

Ögrenciler ne istiyor? 

Diele Üniversite~i'ne bagh Egitim Fa
kültesi 'nde okuyan ve adnu a~1k1amak is
temeyen bir ögrenci, ögreneilerin ortak ta
lebini gazetemize §u §ekilde anlattt: 

"Bizier ögreneiler olarak sistemin tIka
n1k11gmdan en ~ok etkilenen kesimlerde
niz. Temel sorunumuz ekonomik olmakJa 
birlikte, kaynagml bizzat egitim sistemin
den almaktadrr. Bu yüzden gelecegimizi 

karaIusar dü§ünmek §öyle dursun, mezun 
olup olamayacaglmlz konusunda bile en
di§elere kapIlmaktaYlz. 

Türkiye genelinde, tanm ~ovrelerinden 
tutun da kü~ük esnafa kadar toplumun bü: 
yük bir kesirni fakirlik i~erisinde y-a§a
maktadu. Özellikle Kürt iIlerinde gergek
le§tirilen köy bo§altmalarI ve,köy yakma
lanyla halk, fakirligin de altma dü§mü§tür 
ve ya§amda kallp kalmama müeadelesi 
vermektedir. Bu ko§ullar altmda ~ocugu
nu okutup okutmama sorunuyla kar§I1a
§an baba veya anne, büyük bir dertle ku
eakJa§maktadu. 

Bu yüzden bizler dar gelirli insanlarl
nuzm egitim hakkmm engellenmemesi 
i~in üniversitelerin paraslz haIe dönü§tü
Iillmesini ve üniversiteye giri§ smavlarI
nm kaldmlmasml istiyoruz. <;ünkü; aneak 
bu §ekilde egitimde frrsat e§itliginin sag
lanabileeegine ve herkesin istedigi alam 
verimlice bitirebilecegine inanlYoruz. Bu 
yüzden ögrenci yanhsl yasalarI olmayan 
üniversiteleri bir ticaret ve polis kurumu
na dönü§türen YÖK'ün kaldmlmasull is
tiyoruz. 

Kürt iIIerindeki savll§m son bulrnasl ve 
ban§m saglanmasma ket vurulup; savll§a 
büyük bir bütye aynlmaktadrr. Egitimin 
özelle§tirilip, para ögüten, kodamanlann 
eebini dolduran bir ticaret merkezi haline 
dönü§tüfÜlmesini, egitime büyük bir büt
~e aynlmasml, üniversitelerimizdeki ög
retim elemanlanmn özel üniversitelere 
ala§mm önlenmesini istiyoruz." 

,AlladiIUe .. egitimi~in kurultay · 
< iS:TANBlJL;;; Ögrenci, egitimci ve 
, ailelerin 'yamSl~!, top!~~, muha~ 
• lefetin degi§ik katmanJailmn da y~ 
t er almaSl planlanQn 've ,J'anadUde 

egitim haklo, ,demokratik ' 'egitlm; 
.. özell~tirmeye1. S9ß" taleplerini 
kapsayan "Demokratik EgitimKu~ 

~'rultaYl"tiIlJ~ (DEK} Arahk aymda 
'yapllatcagl 'agdtllUlöl.· Bu talepiere 
;0sabip~1 n tüut birey,ve·kurumIa-
!& rl\1 kilb i~lk oIdugu bilcliri~ 
·'Ien Ku 'I, §bndiden Haikin 
;' Demokrasl Partfsi (IlÄDEP), Sine
; ma Em~~e.rf· S~naikäSl (SiNE-

SEN), DISK donut Emekc;ileri 
!4Send~as ,.qt ~.@n)t Meuppo-
tamya Mer ~KM), 

'MMya BilimKüliör rganizaS: 
:'yon Mellkezi (Ml!)D KOM), Strab 
. Kültür.Merkezi, .özgiirlük,ve Da

~y~a Pl!~!sl '9llf) .ve, insan 

Haklafl Dernegi'nin (iHD) destek
,)e4igi ac;ddandl. DEK ic;in destek 
~!J§rnalarl sürerken~ konuyla ilgili . 
olarak 16 Kaslm'da bir sempoz
yum diizenlenecegi ögrenildi. 

Kuru1tay hakkmda görÜ§tü~
müz istanbul Demokratik LiseliJer 
Birligi. (iDLB) Bll§kam Gonca it
mac; anadilde egitim hakkl, demok
ratik egitim 'Ve egitimin özelle§tiril- . 
mesini durdurmaYl kapsayan ÜC; 
teDlettal!Wlerinin .oldugunu .belir
terek Kurultay'a ögrenci., egitlmcl 

,'\fe alfelerin yamslra sorunlarma 
+saijip!;lkllcak herkesi kalmaYI iste-
dikler.ni vurguladl, Sava§1ß gör
mezd~ß gelinemeyecegine i§aret e
den Itmac;, "aileleriupzden vergi, 
biilerden katkl paYl yoluyla savll§a 

"giden par alarm egitime aktanl
J:naSIDl istiyoruz" dedi. 
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Carna dewlet erl§i keviranji dike, Kevire Kerr di sala1977 an de, bi fennana Kaymakame Derike hat bombe kirin 

ermana 
• 

eVlran 
Selahattin BULUT 

Ben niha bi nozdeh sala li 
Derika <;iyaye Mazi, li 
ser reya ~ermix, li binya 

Poze Mancele, ji bajer bi qede
re du , kilom.::tran dfu kevirek 
heb11. Ev kevir geleki xwe§ik, 
esmer, weke darek zcytune topi 
girover u bi qeysa qesreke me
zin bU. 

11 Ev ne cara yekem e ku eseren tarixi ji ber naven 
xwe dibin armanca en§en dewlete. Ben Kevire 
Ker, Xerabeyen Deqnanos, Pira Malabade, 
Sam.sat u Hesenkef ketin ber xezeba we. Li 
Kurdistane dixwezi bila tu kevir bi, hette dixwazi 
bila tu kevireki be deng u his ango kerr bi, ger 
nave te bi Kurdi be, rihen ji te re tUne ye." Kevire Kerr, di sala 1977 an de ji aliye dewlele haie bombe kirin. Folografe jor'ln di sala 19601 de haliye k i~andin. 

Kes nizane be ka gend sed 
sal bere ji zinar~ poze Mancele 
qeliya ye u di ser kiml ya Bilx€
re re, di ber dara Tuyeke re ger 
buye, teqildaye xwe u hatiye li 
per~ re sekiniye. Ji bo ~i ji ziner 
qetiya u ka gelD 9i hai bU xwe 
ger kir u hate heya keJeka re, 
kes ve yeke nizane. 

Ji we roje .hete iro gelek afat 
~ebune, ge!ek zivistane re§ u di
rej derbas bune. ~ekeli u ~em 
rabune, gelek beden, qesr u qo
nax xera bune, dar G. ber tev ri
hen xwe ji koke de rabune, l~ 
bele, ew kevir weke xelke ku li 
der dora wi dijin ji ciye xwe ne 
leqiya ye uaxa ku li ser bi em 
bibu ber;anedaye. 

Her milet bi zimane xwe, 
welate ku li ser jiyaye, ~ave 
wan li ~i keti be u desiC wan bi 
lii b11be navek le danlne. Xelk~ 
Derike ji we ~axe ji wl kevin 
re, bela ku li bang u teqine 
dengvenedida, gotine Kevire 
KelT. 

Rehmetiye Ape Eziz (Aziz 
Oz~elik) li ser nav~ Kevire KelT 
weha ne difikin. Wi digot, "Vi 
kevm nave xwe ne ji kerr buna 
xwe, ji g~r bUna xwe sitandiye. 
Di esle xwe de Kevire Ger e. 
Pa§e, bela ku di axavtine de go-

tina kelT hin sivik e, bi sed salan 
di zimen de hedl hed! hatiye gu
heltin u ger buye kelT." 

Bi rast! her du fikir ji nezl 
aqila neo Le bele ka kijan rast e 
nizanim. Zati ti~ten ku ez dix
we'Zim bibejim ne ew in. Ger an 
ji kelT, her du gotin j!, du naven 
xwe§ in 11 bi zimane Kurdi neo 
Kevire KelT di dil u jiyana xe!
ke de c,:i qes eih girtiye Q di duv 
re ka 9i bi sere Wt hatiye em li 
we binerin. 

Germa havine dema xorten 
Derike di mal u qehwexartan de 
aciz dibUn, bere evari, ~ar u 
pene dig!ha§tin hevdu u li ser 
reya ~ermix, ew reya ku di nav 
dare behlv U xerzen tm de wek 
§ivek tewiyayi direj dibu, bi 
kef, hemek u laqirdi heta bi Ke
vire KelT dime§iyan u peyase 
dikirin. 

fuingvan di §ev nive §eve de 
ji xew radibUn, xwe tev di§i
dandin ii radihi§tin das, wens u 
bivire xwe, li keril xwe siwar 
dibUn u di tariya §eve de, di ber 
Kevire KelT re weke ' biriiske 
derbas dibun u di ser zlyareta 
Xeratke re diqulipin nava ~iya
ye Mazi. Di vegere de gelek ca
ran ben xwe bigihinin Kevire 
KelT' rast! orman~iya . dihatin. 
En bertll didan xelas dibun, en 

ku ne didan werise wan diqe
tandin, bare kere wan diquli
pandin, das u bivire wan ji wan 
distendin. Ezingvaniye ku di 
vegere de, beri ku xwe bigihine 
Kevire Kerr rasti orman~1 neha
ta ji xwe wi zani bU xelas bUye. 
Ji ber ku ji ~iya heta bi Kevire 
KelT di reya makina de dihatin. 
Je pe ve diketin peyareyeke u ji 
rasthatin u girtina orman~iya 
xelas dibUn. Ew pbyare ji ber 
Kevire Kerr dest pe dikir u di s
er xerzike Kulebe re, di ber Ka
niya ~eheme 11 Holika Naht\lT 
re qiyameyi Kela Keyne dibu u 
di ber Mezele Evdt re dikete 
nav mehele. 

Ji bo §ewata ku~ik u tenura u 
ji bo sitara raketina ser xaniya 
q:iz, buk u jinen Derike bi §eve
qa sibe re di~11ne 9iya hejika. 
Gava xw.e digTh::ndin ~iya ji 
hev be!av dibun u her kesek ji 
xwe re hejikexwe dikirin. Heji
ke ku didan hev dikirin ~end 
kom an, di dQv re ew komen pi
~Uk davitin ser hev dikirin pi§ti
yeki, diketin bin u her keseki ji 
aliye xwe de ji 9iye xwe bera 
xware didan. Qiz u bUk bi hev 
re diketin qayt§e. Digotin ka be 
ki pi§tiye xwe zu dike u 'ki xwe 
bere digihine Kevire Kerr. Yen 
j~hati, zU digthan Kevire KelT. 

Pi§tiye xwe ji pi§ta xwe datanin 
uli ber siya Kevire KelT li ben
da hevalen xweye li duv mayi 
disekinin. Ewili qiz, dure buk u 
di .pey wan re ji dayik dihatin. 
Gava dayikan xwe digihand 
Kevire KelT pir kefa wan dihat. 
Pi§tiye xwe datanin, blstike rU
dini§tin u hilma xwe vedikirin. 
Dayiken ku xorte wan en berze
wac hebun wan, qizen jehati 
yen ku ben hevalan xwe digi
handin kevire KelT, di ~av xwe 
radikirin u pa§e ji lawen xwe re 
diiewestin. 

Li ser Kevire KelT hewdike
ki ave hebU. Bihari bi ava bara
ne tije dibu. Ew ava ku ji evar 
de dicemidi ma 9i qeys xwe§ 
bu! Dayiken di bin pi§tiy~ heji
kan de dibetilin u ti dibiin, bi 
alikariya qiza hiLdiki~iyan ser 
Kevire KelT u kUrUsi we ava 
hewdllc dibun, heta ktl ter ve
nexwarana deve xwe je derne
dixistin. 

Kesen ku li Derike di jin u ji
yan e, di ax~vtina xwe ya roja
ne de dQraht Q nezikahiya gelek 
cihan li gor Kevire KelT dipi
vin. Tu dev je berde ye ku niha 
li D~rike ne, kese ku bist sih sal 
befe je bar kirine ji li Stenbol, 
~am an Stackholme gava rasti 
hev ten, dema yek ji ye din di-

I , 

Dü§ünce ve ifade Özgürlügü ödülü alan Ya§ar Kemal, 
'Türkiye'de örtülü fa§izm var' /dedi 

'Kürter devlet istemiyor:' 
Nesimi ADAY 

pirse; "eihe kar u mala te bi~i
qasi ji hev dfu in?" ye din we 
beje; "wek ji ziyareta Darbire 11 
hetani Kevire KelT e." 

Ma gelo em girtina Kevire 
KelT di dHu heyeta xelke Deri- . 
ke de bi gotine an ji bi nivisan
dine qey xelas dibe! Na na ez 
ne bawer im. Dikarim bejim ji 
xcyni tewafe ji mislimanekt 
dindar re Kevire Heee ~i ye, ji 
her insaneki Deriki re ji Kevire 
KelT ewe. 

Di sala 1977 an de Kayma
kame Derike Erd'1 Batur, ew jl 
wek her kaymakam u waliye ku 
ben wi hatine Kurdistane dest 
bi guhertina nave gundan kir u 
di axaftin u nivisandine de nave 
gundan en bere (nave wan! bi 
kurdi) qedexe kir. Hew rojeke 
me nen ku nave Tilbisim bUye 
Tepebag, Qitaro buye Sögütö
zü u filin bUye Pmarelk fihwd. 

Di demek pir nezik de tema
ma nave gunde Derike bUne 
Tirki. Danina nave zarokan bi 
kurdi, ji xwe ji befe de qedexe 
M. Dor hatibQ Kevire KelT. 
Hez kirina ji Kevire KelT bibU 
sembolek u di dilu jiyana xelke 
de bi eih bibQ. Kaymakam ev 
yek dttibU u pir aeiz bibü. Le 
bele ma ka we ~awa bikira. Ke
vireki kelT bu fi di tu defteran 

de qeyda wi tune bu ku nave wi 
bike Tirki. Memiiren ku di Ad
llye de dixebitin cama digotin: 
"Kaymakam fermana Kevire 
KelT daye, we wi bi§kene" Le 
me bawer nedikir ku bi qasl 
bela xwe d~ kevireki bedeng 
bide, din u har bibe. 

Sibeyeke bi gurmlnek pir 
mezin xelken Derike ji xew 
~eng bun. Toz u dumanek sipi ji 
ser Kevire Kerr hildihat .. Xor
ten ko di hinkayiya evaran de bi 
kef (l henek heta ber dimqiyan, 
ezingvaniyen ku her §ev weki 
bir11ske di ber re dibeziyan, qiz 
u bUken.ku pi§tiye xwe ye heji
ka zu dikirin u dihatin ber u li 
heviya hevalen xwe yen li duv 
mayi disekinin, dayiken ku ga
va ti dibun ji hewdike wi ew a
va eemidi vedixvarin teva bere 
xwe dabun Kevire KelT u baz
didan. We roje em me§tyan, me 
bazda em ~un .. . u 9un. Tebabeki 
~un le me edi Kevire Kerr qet 
ne dit. 

Pi§ti §ikandina Kevire KelT, 
Ape Eziz li eyni ciht dareke 
beru '(and u nave we dant Dara 
kelT. Her roj di9u le dineri, av 
dida u xweditl le dikir. Le bele 
teva ko geleki ba§ ji le dinen 
Dara KelT di §fina Kevire KelT 

. de §ln ne hat u hi§k bu. 

YA~AMIN GÜNDEMi . 
Hikayeyi babamdan dinlemi~tim ... 

Günün birinde sarayda oturmaktan sikilan 
Padi~ah, Vezirini yanma a"p halkm arasmda do- ' 
la§maya ba§lar . 

Tarlada c;:all§an ya§11 bir köylüylekar§lfa§lrlar. 
Padi~ah c;:iftc;:inin Rpl-hatJrlm sormaya ba~lar: 
-Kolay gelsin daYI, uzakla aran naslf? 
-~iftc;:i: Uzagl yakm eyledik Pa§am. 
-ikiyle aran nasd? 
-ikiyi üc;: eyledik ... 

Padi,ah 
Vezir 
ve 
C;iftC;i 

Ezgi FIRAT 

dlm? 
Padi§ah hiddetlenir: 

-Kaz yollasam soyar ml
sm? 
-Ohoo ... erbablYlm! 
-Eh hadi kolay gelsin, 
eyvallah! 
-Gülc güle ... Güle güle 
Pa§am... Gene bekle
rim. 
Padi§ahla Vezir c;:iftc;:inin 
yanmdan aynllp saraya 
geri dönerken Vezir 50-

rar: -Padi§ahlm, kusuru
rria bakmaym ama, s.izin 
ya§" köylüyle ne konu§
tugunuzu anlayama-

-Ne demek Vezir Efendi! Ne demek! Siz ki be
nim en yakm adamlmsmlz, vekilimsiniz. Nasil 
olur da konu§tuklanmlzl anlamazsmlz. Size iki 
gün müddet veriyorum .. Bu konu§malann ne ma
naya geldigini c;:özemezseniz boynunuzu vurdu
rum! 

Vezir, c;:aresizlik ic;:inde klvranmaya ba§lar. Ne 
yapacagml §a§lnr. Gider evinde oturup, kara ka
ra dü§ünmeye ba§lar. Durumu e§ine ac;:ar. E§i, 
kalkar atl egerler. Heybeyi altmla doldurur: 

-Git c;:iftc;:iyi bul. Altmlan ver, cevablnl al gel. 
Vezir gider. ~iftc;:iyi bulur. Sorar: 
- 'Uzakla aran naslf' ne demek? 
-Hele biraz altm dök de konu§allm. 
Vezir ac;:ar heybeyi sayar altmlan c;:iftc;:inin 

avucuna. ~iftc;:i konu§ur: . 
-Eskiden §u kar§1 ki daglara baktlglmda görür

düm. Ama §imdi ancak §u yaklndaki tepeyi göre
biliyorum. Uzak yakm oldu . 

-Peki ikiyle aran nasd? 
-Hele dök allmlan .. 
Vezir döker altlnlan c;:iftc;:inin avucuna. ~iftc;:i 

konusur: 
-E;kiden genc;:tim, güc;:lüydüm, Ama §imdi 

ya§landlm . Yürürken bastona dayanlyorum. ikiyi 
böylece üc;: eyledik 

-Ya 'Kaz yollasam soyar mlsm' ne demek? 
-Heybedeki altmlan ve üzerindeki degerli e§-

yalan ver de konu§aYlm. 
Vezir c;:aresiz. Döker heybedeki bütün altmla

n ve verir üstündeki e§yalan. Konu§ur c;:iftc;:i: 
-~imdi anladlll ml..? Sen Padi§ahm bana gön

derdigi Kaz'sm. i§te Kaz böyle soyulur. Hadi gü
le güle ... 

Bu hikayeyi §undan dolaYI anlattlm: Kürtier 
yJilardlr Padi§ahm Veziri gibi Kaz niyetine soyu
luyorlar. Padi§ah uyamk, (iftc;:i aklfli. Olan gari
ban Vezir 'Kürtlere oluyor. Bakm dikkatinizi c;:e
kerim. Kürt halkl demiyorum. Vezir Kürtier diyo
rum. Bu adamlar Padi§ahlann en yakln adamla
ndlr. Bugün Türk Padi§ahlann etegi dibinde otu
ruyorlar. Ama Padi§ah onlan zaman zaman -
özellikle sec;:im dönemlerinde-~iftc;:i1erin yanma 
gönderip Kaz gibi soyulma provalan yaptlrlyor. 
Padi§ahlardan korkmalan gerektigini hatlrlatlp, 
gücünü göstermek istiyor. Onlara, bir§ey yapma
ya kalkl§tlklan taktirde, boyunlal'lnm vurulabile
cegi tehdidi veriyor. ~ünkü Padi§ahlan onlara 
güvenmemektedir. i§te bu Bay Vezirlerimizin du
rumu budur. Onlarm sonu, Koc;:girili AI'1§er'e kal
le§lik eden Reber'in sonuyla özde§tir. Reber, 
Dersim'e ihanet etti ama ihanetin oedelini iha
netle ödedi. Bu yakm tarihte ya§anan bir olaydlr. 
Sanlrlm belleklerimizden silinmemi?tir. Hatlr"
yoruzdur. Tarihimiz bu tür örneklerle doludur. 
Kürt Vezirler, Padi§ah'm ~iftc;:i'ye ugraYlp bir Kaz 
gibi soyulmalanna flrsat vermeden, kendilerinin 
gidip ~iftc;:i'yi bulmalan gerekir, aksi halde Kaz 
gibi soyulmaktan kurtulamayacaklardlr. 

TÜYAP kitap fuarlllda yazar Ya§ar 
Koemal ve yaymclSl Erdal Öz'e, "Dü
§ünee ve ifade ÖzgUrlügü-1996" ödülü 
verildi. TÜYAP'ta düzenlenen törende, . 
Türkiye Yazarar Birligi Sekreteri Me
tin Celal, bu ödüllerin verilmesinden 
rahatslz olduklanm ve bu tür ödülerin 
az verildigi bir ülkede ya§amak istedik
lerini söy leill. Metin Celal, kendilerine 
gelen iki ilgin~ mesajl okumak istedi
gini belirterek, Kütür Bakanl ismahil 
Kahraman'm ve i~i~leri Bakanl Meh
met Agar'm mesajlanm okudu. Mesaj
lar salondaki konuklar tarafllldan güü§
melere ve protestolara neden oldu. Da
ha sonra YaYlllcllar Birligi'nden, Ya
ymlama Özgürlügü Komitesi adma ko
nu§an Raglp Zarakolu, yaymlama öz
gürlügünün önemli bir tehdit altlllda 
oldugunu, kendilerinin ilke olarak dü
§üncenin ve ifade etmenin 'su~' olmak
tan ~lkmasl gerektigi inanemda olduk
lanm belirterek §öyle konu§tu: 
"1991'de TCK'nin 141-142. maddesi- . 
ni kaldlran ve bunun yerine Terörle 
Mücadele Yasasmlll 8. maddesini ika
me eden düzenlemeden sonra yaym 
dünyasl önemli bir tehdit altma girdi" 
dedi. Yaymel-Yazar Erdal Öz'de ko
nu§masmda; "benim mahkemelerde ne 
i§im var ben uturup romanlanml yaz
mak istiyorum" dedi. Daha sonra alkl§
larla kürsüye ,<lkan Ya§ar Kemal, ken
disinin bir edebiyat~l oldugunu, ömrli
nü edebiyata verdigini söyeyerek §öye 
konu§tu: "Ülkem zor durumdaydt ve 
mecburen politikaya ,atIldlm. Bir yazar, 
ükesini ve kültürünü dü§ünmek zorun" 
dadtr. Yazar, ban§a, demok'rasiye, sev
giye ve dostluga mecburdur. Bir ülke 
diliyle, tarihiyle, külWrüyle insan olur. 
Anadolu kültürü bir mozaikler kÜltÜTÜ
dür. Fakat Türkiye Cumhuriyeti 70 yll-

ye 'ye ~ok valcit kaybettirmi§lerdir. 
Eger Anadolu mozaigi bu gün de de
vam etmi~ olsaydl bu mozaikten dolaYl 
Anadolu, insanhgm kültür kaynakla
nndan biri olurdu. Bir tek dil Türkgedir 
ona da önem vermemi§lerdir. Evren 
Pa§a 82'de, 'Kürt dili konu§ldmaz, sa
dece Türk dili konu§ulur' dedi. Sanki, 
Kürtler, Türkler, Lazlar, <;erkezler 0-
nun babasmm u§agtydIlar." Kemal, ko-

Tarihin Mirasl Urfa'h Gutiler 

Ya§ar Kemal 
nu§masma devama; "<;ok sevdigim bir 
dili vardtr: Kürt~e. Ama 70 yIldlr yaza
maml§trr adam. Yazamaymea da sözlü 
edebiyata vurmu§tur kendini. Bu gÜll 
dünyada ya§ayan en büyük destanlar 
Kürdistan da vardtr. Fakat sözlüdür. 
Sözlü edebiyat dili geli§tirrnez." Ya§ar 
Kemal konu§maslllm devamlllda; Mus
tafa Kemal'in ölümünden sonra 'bu 
i§in' bittigini, Türkiye'de örtülü fa§iz
min oldugunu ve dünyada en tehlikeli 
düzenin ört(ilü fa§ist düzen oldugunu 
söyledi. Kemal, konu§masmdlj. Kürdis
tan' dan bahsedinee biT de espiri yapu: 
"Aman, Kürdistan demeyeyim sonra 
hapse atarlar." Ya§ar Kemal, Türki
ye'nin en büyük sorununun Kürt soru
nu oldugunu belirterek §unaln söyledi: 

SinanARAS 

~
agon "mutlu a§k yoktur" 

§iirinde "Hele de senden 
aha ~ok ey yurt rujla/sen

den daha o;:ok gözYrujl1l1 seven 3§k 
var ml? IMutlu 3§k yoktur/ikimizin 
3§kmdan söz ediyorum" demi§ti. 
Yurdun yfuegini olu§turan kentler 
de a§klarla büyür. Tarihe not dü
~en kentler de, 3§klan büyütÜr 
koynunda. Kentlerin a§klannda 
kahramanlar, kavgalar ve de za
limlerin illegal ihaneti vardrr. Dag
larm tatlTlsal büyüsü, ovalarm ses
siz türküsü kentlerin a§kmda dile 
gelir. Urfa, 5000 Yll1tk tarihi i1e so
luk alan bü kent Tarihe dipnot dü
§en kentlerden biridir, Sürekli sa
va§lara, )'lklmlara sahne olm1f§, 
degi§imler ya§aml§. ~ehirde billel 
olan milletIer de bundan etkilen
mi§, zamanla dilleri, dinleri dcgi
§ime ugramt§. 

ya§amlanm sürdiinpeye '(all§lr
ken, ' geri blTakl1ml§bklan sadcce 
kapita1izmin "e§itsiz geli§me ya
salanyla" a~lklanamaz. Tarihin 
kendilerine buaktJ~ mirasm paYI 
da unutulmamalldrr. 

Tarihe not dü§en kavil1l1erden 
biri olan Gutiler Zagros ve Orta 
Fuat'ta Y3§al111§lar. Urfa'da kendi
lerini Guti olarak adlandrran in
sanlar var. Oturduklan malJalleye 
Kürt~e "mehele kutiya" yani Kuti
krin mahallesi diyen bu insanlar 
ge~mi§te banndlklan civardaki 
magaralan t~rkederek bugün ma
garalann ~evresindeki varo§larda 
ya§amaktadrriar. Binlcrec ytldan 
beri banndtklan magaralar ise 
§imdi ahrr olarak kullamlmakta. 
Tarihte barbai'1tklan, . ytlaetll~yla 
tanman Gutiler Kürtlerin ataJan
drr. 

Gutilerin tai'ihe dü~tü.kleri nota 
baktlglmlzda Meydan Laroussa 
onlar i~in §unlan söylemcktc; 
"Gutilerin 3.bin Yllda aym zaman
da Orta Frrat yäresinde ya§adlkla
nm gösteren kanttlar var. Yaygm 
yerle~mi§ istikrarb halk toplulugU-

bahglyla ün,lü bir hükümdar. Guti
ler de böyJe bir kavim. Hz. ibra
him Nemrul'a ba§kaldrrnu§, Kürt 
Azer'in oglu, yani bir Guti torunu 
i. Nuri Pa§a, Urfa ve Gutileri §öy
le anlattyor; "Bu böige Nemrut 
yaylaslydl. Ate§ ortasmda su 
dedikleri yer bugÜll Gutu (Cutu) 
Kutulann torunlan arasmda hayli 
kulsal sayIllyorlar. Bu suyun kay
nagmda ya'iayan bahklaTi 'kimse 
avlamaya cesaret edem~z. Bu su 
Urfa §ehrinde bulunuyor:" 

Sfuyanilerin Urhai, Kiirtlerin 
Ruha dedikleri Urfa'YI M.Ö.330 
ythnda Büyük iskenderin 
kOlllutanlarmdan 1.Nieator 

) .) dIr bu mozaigi bozmaktadlr. Türki-

"Kürtier tarih boyunea, her zaman 
Anadolu nüfusunun ü~te birini olu§tur
mu§tur. Kürtler devlet istemiyor. Sade
ce demokrasi istiyurlar. Tutturmu§lar 

bir 9a\al ta~1 vermem. Kim istiyo\1? Bir 
yddlr soruyorum. Kim istiyor? Yalan 
söylüyorlar Kürtier bir avu~ topr~ is
temiyor. Kürtler sadece dillerini isti
yorlar. Dil istemek; okuldur, radyodur, 
televiziyondur. Ben sana izin verdim 
dilini konu§ ... konu§ma dilini bile ya
sakladllar Kürtlere." Kemal, dünyadaki 
bütün kültürlerin biribiriili besledigini, 
dünya kültürlerinin bin ~i'(ekli bir hah
~e oldugunu, Kürtlerin de, Amldolu 
kültürünün i~inde, bu bahlienin gplleri 
oldugunu, eger Kürtlere izin verils,eydi, 
Kürtlerin Nazlm Hikmet'i ~oktan ~e
virmi§ olacaklanm ve aynea; Ahmede 
Xani'nin yeryüzünün en büyük ozanla
nndan biri, Evdale Zeynike'nin de 
Kürtlerin Homerosu oldugunu, bunla
nn da Türk~eye ~evrilmesi gerektigini 
söyledi. Ya§ar Kemal konu§masma de
vamla; "Ben Sosyalist degilim. 8 yIllml 
verdim Türkiye i§~i Partisi 'ne. 0 dö
nem tek roman yazamadlm. Biz moza
ik kültÜTÜmüzü korursak 0 zaman de
mokratik sosyalist Türkiye olur. 0 za
man biz insaniarm i~iIlde insan oluruz. 
~imdi 90cuklar ben bir yazarun. Artlk 
73 ya§mdaYlm ve ben romantml yaz
mak zorundaYlm. <;ünkü daha iyi 
Türk~e yazmaya ba§ladlm. Benim i§im 
bu. Ama halka i§kence yaplldlgmda 
duramam. Halkl korkutmu§lar. Ben bu
radaki kalilbaltgl görÜllce §a§lrdtm. 
Öyle büyük kalaballk degilsiniz ama 
benim gördügüm ilk büyük kalabahk
SllllZ. Türkiyede örtülü fa§izm olsada 
Anadolu halklan ~ürüri1eyecektir. Bu 
günkü düzeni, rezaleti görüyorsunuz. 
Adamlann nerden vuraeagl belli degil. 
Ama mesela ger'(ek bir fa§ist olsaydl 
burada-Hitler gibi, Mussolini gibi ne 
yapaeaglmlzl bilirdik. Beni bu mahke
me, bu yazllardan dolaYl mahkum et
mi§se, 'Ne Mutlu Türküm' desem de 
mabkum edecek. Ben §undi ne ya
pacaglml bilmiyorum." 

(iSTANBUL) 

Urfa §ehir merkezinde ge~mi
§in tek insan kalmtJsI diyebileeegi
miz §ey kendilerini Kuli-Guti diye 
adlanduan insanlardrr. Urfa'da ya
§amlanm sü,düren bu insanlar bu
gÜll Kürt~e konu§maktadlTlar. Gu
ti 'Ierin torunlan yoksulluk iliinde 

, dur. Gutilere brujkaldlTan SÜmer 
egemenligini kuran Utu-Khe
gal'in zafer ar.lltmda §öyle demek-

tedir; Daglann ejderhasl, tann-nm 
dü§manl Gutilcr hükümdarhgl eli
mizden altp dagba§lanna götürdü
ler. Sümer ülkesini kötülüge bog
dular. Erkegi, kadml, babayt tut
sak edip götürdü1er." Gutilerin 
barbarhgl kahramanltklan tarihte 
yer allTken, uygarbga katkJlanm 
Prof. Egon Von .Eicktcdt "Araha 
yap=a ve arabaya §ekil verme
de Gutiler özen gösternri§lerdir" 
diye !l9Iklar. Daglann ejderhasl 
Gutilerin ~oeuklan bugün Ur
fa'nm yoksul geeekondu evlerinde 
ya§ayarak geynli§in niirasl1l1 ya
nnlara ula§tlTlyorlar. Urfa'nm en 
yoksul mahallesi olan Kuti-Guti 
mahallesi, Urfa kalesinin civarm
dadtr. Altyaplsl olmayan mahalle, 
kentin bir dokusu olmaktan ~ok 
magaralardan olu§an bir köyii an
dmuaktadlT. Gutiler Kürt kökenli 
boylardan biridir. Agn isyammn 
önderi i. Nuri Pa§a "Kürtierin Kö
keni" adh '(all§masmda U rfaldar 
i~in Gutilerin torunlarl deyimini 
kullanlyor. Gutilerin torunlan Ur
faltlar astl sahibi olduklan top1flk
larda, ikibinli ytllara, varo§larda 
dilleri, kü1türleri yasaklanml§ bir 
§ekilde giriyorlar. 

Seleucos (Selefkus) tarafill'dan i§
gal edilir. Kenti i§gal eden komu
tan Seleucos dogdugu §ehir olan 
Edessa ismini Urfa 'ya verir. 
"Sulan bol yer" anlamma gelen 
Edessa ismi Süryaniler ve 
Gutilerin tomnlan Kürtler tarafm
dan kabul görmez. Onlar kente 
Urhai-Ruha demeye devam eder- . 
ler. Ge~mi§te bir ~ok sava§m, 
dogal Ylklmm y%andlgl kente 
inatla Rulla diyen Guti1~rin ~oeuk
lan bugün egemenlerin ~anhurfa 
deyimineise ~lüp ge~iyorlar. ' Neinrut Utfa'da zalimligi, zor-. 
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