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JIYAN 2 

Sekiz Yıllık Eğitim ve Din 

lt Ka)·:ı Oıy:ırbckir 

l l ıç h. ım~nın diişiincelcrindcn, 
ın:ınçl.ıı ınctın dol:ıyı b;ıskı :ılı ın· 

d;ı }:&~"'m:ı.sı lU\ ıp tdılcmcz. F:ı
k.ll ~t·lJ:I ):ıbl:umk. ınodem h3 
)ll ı y.ı.pm;aL., )3}:11mak d3 onem
lı ols.ı ~crd. Bunun için s.cLıl 
)dlıL. L.nıntısu c~tım bır )Crdc 
Turkı)e csııım c.lmı:u..ı"-3 ış.ıl. ıu
tu)or 
0U$tıncbıh}or musunuz. k~:a 

bıı c~ııım sı .sı e ını degışıyor 'c 
q:ıııc ılcrdcn, ün'' ersitclcrdcn 
~vı u~ bı le ıstcnmiyor. Çünl\li 1 ı 
1· yhılılc bıılıkıc ünı,crsıtclcr mc
dtc~c)'c çc\rıldı Kurdısı:ın'd:~kı 
ol.ull.ıı ı....u:ıkoll:ırl çeHıldı. Ay· 
dınl.u 'C "lkn ç:ı~ımd:ın sorum
ltı)unı• dı)cn ıns.,nbr işkenceden 

~C(ınlır. )ıll.ııc.:ı ıçerde çürüıUI· 
du "'Oidllrlm)clıın de besiC)dım 
mı"' rolııtl.ıbn U)gtıl.lndı. 
C"unı;a LM:ırl:m J..:ı..nun oldu. Dın 

deıı.ı, oı..ull:ı ı ;ı mecburi ders ob
ı.lk konuldu. Am:. şımdi !uç sız· 
J:ınınay.ı ~cı ek yok. Tez4:ıntıtczi4 

nı doi;urdu 1\rtık s:ıyı l:ı rı yüzbın4 

Ic ı ı :ı~:ın ı,tösıcrılcr. Cum:ı n:ım:ızı 
~ıl..ı~l:ın c)' lcınlcrınc "·c daha nı4 

ccl<rıncdonu~u Yalıncb(cz:ıyır 

~ıbı ~unlul Lcllc cylcmlcn de 
a;undcmc :ı_:clırsc hıç pşmam:ıl 
a;crcl.ır .\rtıl cL:ılcn rüzpr fırtı· 
n:ı obnl. ınc) d:ı.nl:ırd:ı. bılı)·or. 
Dcmol.ı~ı ı;u~lcrı bunun f:ırkın
d:ıl:ır :ım3, onl:ır için h:ıl3 tüm 
kan:ıll:ır k:ıp.ılı . 

K3bnl etmek gerekir k i, 12 
EyiGI'dc y3k::ı l :ın:u1. ıutukkın:ın ve 

oldıırulı:n ın$..ınl:ır 12 \1:ıtt son
rası J..ı,mı dcınol.~tıl dOncm ü 4 

nınılchu DISK'ın ı;.dı.şıp serpıl· 
mcıı. oı}ıctmcn L.uruluşu TÖB
OER.ıncmıu L.,mıhl:'t" TÜ~1-DER 
\C dcmoL.ratıL polıs kuruluşu 

POI ·DI R yı ne ünı"crsıtc 
Ögrcnc:ı \C Ögrctım GOrcvlılcrı 
Oc ı ncklcrı bu dönemin escrlc:ıı· 
dır. 
lnsan:ı ve onun cğitimınc 

y:ıpıl::ın y:ııırım y:ırınl:ır:ı 

y:ıpılını$J3)'tlır Kürt mesclcsının 
tUtunu ortmcL ıçın dın ckrslcrını 
mecbur nıtm:ı polıuk:al:ı.rı. &.;p 
f3.K doı;.untu Onb.r Kürt suOOpmı 
las.ı.}ım ck"fl.:en dıncı bn:ılın be-n· 
d ını tıLulır :ırtıL.. gelen 3.:ın dur· 
durm:ıd3 Jımdılılr: p:ınze.r 'c t:ız
yıkh su kullımıyori:ır. Bu hamur 
d.ah:ı çok su çeker. yıllorın :ılış· 
k:ı.nhkl:ırını bır çırpıda :ıtın:ık öyle 
kol:ıy dcSıldır. 

rum pohııL:asını \c h:ıy:ı.tıyctı· 
nı onun u~tunc kur.ın Rct3h.ııll3m 
h;,tıpkrdcn d ını L;oiJ} kob) çel..· 
OlC)«CLtır UL;cdc Kü.rdun tum 
h:1l.l.ınnı ınl.u H' rcddOO.cceksın. 
Ale\ ı ın:ıncını b.1slı 3hın:ı :ılıp 

Stlnnı meıhebını rcsmıleştırcrck. 
"'K:ıynıaş.mış. t:ı.s.ıd:ı ve kıvzınçt:ı 
bıı ... "bırıncı sınıf v.at:ınd:ışl.ann" 

tilkesını kur:ıın3ZSınız. 
Bu devielin kimler t:ımfınd:ın 

yonetıldığı . Susmluk ol:ıyıyl:ı :ır· 
tık on;ıy:ı çı\.11_ Bu çete clem:ın· 
brınd.ın Ag.Jr \C Bucak h.;ıb m ıl· 
lciHlıhdır Si.Heym:ın Demırci 

h:ıl:ı cumbuı~:ıntdır. -rcmız '\.C 

hetJ<')'tn urerınde obn ordu. 
\tGK 'e tum l;omuı:ı hc)elı~lc"' 
bu dunımu ızlemck1cdır. 

/~·tt• Tiirkl)'f'. işte iük~. bu ii/k(• 
iç/11 ll(' .\·{iyh•llf!hiHr Allalw$kllu(1 
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JIYAN 

jl RLOAKSIYOI\ DAN SUN~ 

Merh:ıb.ı ! 

G<ı:ılcrd. ek ol$3, 21-22 S3)ımııl:a bır 
kez d:ıh:ı bcr:ıbc:riz. 

H:uır:tn :ıyıncb çıl.:.m:m ~ereken 21 s..ı)ı· 
mııı. ıı:lnıL nedenlede çıhr.ıml)ın(~ t~ l~ 
gıbı ~ı:..:ılmdı bır :\Itre) lı:. ıki 53)1)1 bıı.ır.ıcb 
y:ıyınl:ım.ık zonınd:ı lı.:ılc.tıı. •. Bu gı:t.-:ılı.nıeden 
dokıyı 6;1\ı dı lıyor. neden çıkm3dı dı)·c bızı 
sıl sık Jı:ı)':ı~k sor:ın okuyucul:ııım111n ılgı

s.ınc: 1qc:ll.ur cdı~onu 

Eveı ijCÇtıS,ımıı 6 :ıy. Türlıyc ve 
Kli ı dıs.:ı~n'd:ı önemlı o1Byl3r ve selışmclerle 
doluydu Kürı sorununu. şiddet yoluykı 
ÇÖZ«ctınc ın3.1Un Turl de\'letı. 3)1\1 polıtı· 

k.uını bu sureçtc de surdurdU. son S :ıy ı~;ınck 
ikı kcl, "Sınıröıesı H:ırck:ıtı" ;ıdı :ıltın<b Gü
ney ve Dogu Kiirdist:ın'a oper.ısyonl:u düt<:n· 
leycreL. ınsan h:ıkl:'ııı \C ulusl:ır.u~.sı :mtl:ı~ 
m.:ıbn ıtıl:ıl clme) e dC'\:ım en ı. Bir bulun ol:ı
r.ık. ullrnın $0fUnl:ın hc:r geçc-n giin cbh:a cb 
büyürken, yeıkıliler çôzüm üretemel h:llc 
diiştülcr. K:.muoyunuıl dikk:.tın ı bu kez. 
"IRTIC A '"y3 çckıılcr, hükümet deAıtıkl ıgı yö. 
nünde bır gündem olu~urduiM. ~ıtc-L.ım gun· 
dmı ı SCTçeklqtırdıltr de_ Çıller·Eıi>Jk.:ın ıki· 
l ısının hükümetine son .. ·crıldi, yenne '"i-\n:a~ 
sol-D" h\\kiimeti kıudıınıldu. Göriincn odur 
ki. kınu kesımicnn bır uınut ol:ı.rak gôrdüğlı 

bu hiilumctın de ötd;ılc-rdm f~kh bır ~· 
yok. 

Yine J.:)Vl$. yine ekonomık kriz ''c yı ne )"1-

s:ıkl:ırl Bu. devlet poliııkasın ın bılınen ve 
değişmeyen teknik y:ı.nı. Diğer y:ınıyb. bu 
süreç. ckmokns.i ve banş y:anl ıi.Jnnın d:a h:a
reketlı olduğu ve çeşııli etk ınlılderdc 

buhındugu. ;m c:ak yınc egemen S'içlercc 
b:ısıınldıA.ı bir süreç oldu. 

Bu süren ı n. biz k3dınl:ar .:ıçısın<bn cb önemli 
biry:anı oklu. $3\~ın otums.uzlukl:annı en :ağJr 

;)(ckllerle ödC)~ "'-C'$&m. l c r olm... :ı 

r.lfmcn. ıoplumun det,;cr )<ırgıl.:ırın3 )Cnıl 
duşmelen sonucu. kcndılcnne uygıı lanln cın· 
sel ı:.ciz ve 1c:cavlizler k:.r-şısınd:ı susm:ık 

I'Onınd3 kıldıl.:ıı hep. Geçtiı;ımız bu 6 :ı)'ltk 
.ıucdc. g.ıderel bır .s.:ı .. :aş )Öntc-mıne dön~n 

bu U)gubm:ıl.:ır.:ı ılı~kın .1lı~ılnu~ın dı~ınd.ı 
b:ızı gelışmeler oldu Yıll:ırc:l çın$Cit:ıcız .. e 
I(:C:wüze uğr:.yıp, suskunlut}u l (: ı cıh etmek 
ıc:n b.~k:ı çare ~Omu~ycn bır çok kadın, bal'l 
L .. e kunıml.tur'ı <b ).lrdımı) l.ı. .s.es çı lı. ır 

rr L).l b.lll.ıdı 1 urkı)e'dcl..:ı .ıd.1let suıcmı 
ı~lc:mc}ıncc, h:ıUını •A,.nıp.t ln~ın H:tU..:ırı 
M.:ıhJ..eıncsı"ndc: a.r3y:ın Şiikr3n Aydın gıbı dı· 
tc:ncn ,.c Tiiıkı)•e'yi mJhJ..um c:nırcn kadınl:u 
çılı.ıı o-ıt.:ı)-'3 

Emmyct g\ıçlerının(!). kcndılcrıne l.lnın:ın 
hukuksal yc:ıkılc ı e d:1yan;ır:.k ,,ıooıklerı bu 
ig,ıenç suçhınn ıç yı.1zGnü oı1ııy;ı serc:n ve yct 
lılı mercılenn btın.l karşı t.llındıkl::.n m$.ln• 
lıl dı-$1 tutuml.ınnı ırdelqetı )-tıfC'kli k:.dın· 
br. cbh:ı sıkç;ı ):UM oldubr. Turkıyc ve Kiir
dıston ıarihındc:. ılk kez bunu ya.z1y:ı döken 
ve derleyeKk bıı kitap h:tzırhıya.n :ıvuk:ıt Me
J)'Cn1 Er<bl gıbı )'Üıcklı ve ces.ı.rcdı bır bdının 
)~pltı)l._ )'~nJ.nlm bır S-ır gıbı ıçınc S-ındı

ren kadınlar ıçın )'·ol :tçılml' oldu. 
Um::ırız ki, 13oına-Hersek sav:ı.şınd;ı tee:ıv\1· 

ze uğmy:ın bdınl:ı..r:ı duyubn Imk lı ilgi. Kiiı-1 
kJdınlmn.ı d:ı gostcnls.in. Yüzlerce kiloınet• 
re UPklıl:t:ıkı k.xhnl.ır;ı un;ubn;ın bu kırlı 
13'-'3.$ )'Öntemını kın:ırtı.3k ıçın sok;ıkl:ır.ı de).. 
kUien ve konuyu uhısl:ınsı arcn:ıl:ır;ı 

loş ım:ıd:ı katk ı gösteren Tilrk kııdınl:\r ı , 
y.ınıb:ışl:uırwbkı Krın bdınlınn;ı y:ı.pıl:ınl:ır 
k~Siıxb cb ~vırı.&Z k.ılrms.ınl~. duprtı ob
bılsınler. 

Bi z de. KOMJIN olorok 7 .Oioğon 
Kongre'ınizde konuy:ı ilişlun :ııldıgımız k;ır:ı.r

Jor dogıulıusund> bu dizi etkınhktc bulunduk 
Bu sayımııd:ıı d:ıı. b3şt;ı bu doğruhud:ıı 
yapııtımız çalışm:ıllf olm:;ık rızere. bir çok 
kadın yuarın r:ırklı konul:ıra i l işkin ya~ 

z.ılannı. dl4:üncc ve önerileri nı. çocukbr için 
KUrıçe dil dımJennı bul.ıeü.s:ı nı:t. 

••••• 
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JIYAN 4 

BIR KITAP 

"GÖZı\LTI:\DA TECA\'frzu:R" 

Zübcydc 

Kıı:ıpl:trın hcp.si güzel, hepsi 
okunm:ıya deı}cr. Hepsı de, bir 
cmcf;in iirliniidür. Bu nedenle de, 
cmcge s.ıygı duyan herkes, kitap 
yazM:ı d:ı s.ıyı;ı duyar. Ancak. her 
kit:ı.p herkese hitAp cımet. Oku
nacak kıtabın ilgi :ıl:ını, kişinin 

kendısınc ve ıçınde bulunduı}u 
ortaımı b:ıı;;lıdır Ortom. onun 
okuy:ıc:ıgı :ıl.:ını belırlcr Y:az:ın 

):aım:ıy:ı ıcı\' ıl eden de, ıçınde 
bulundugu Jı.oı-ulbrdır. 

Genelde ını.:ınl:ırın ılg.ı :ıl:t.nın.ı 
gıren soı.y:ıl. luhurcl. ıoplun:w1 
\·e bılım~el 1çcnldı y:azıl.ın kn:ı· 
pl;ırın )'"nıın.ı. •çocUKLAR", 
"GE~ÇLER". ''GENÇKIZ" ve 
KADlNLAR-ın oluşturduğu lO· 

phımd:ıkı ıns..ın kcsıılerıne göre 
y:t.Zı l:m l.lyısııca kito,p d:ı var. Bu 
özel kit:ıpiMın. diAerlerine onın
l;ı d:ıha ruı :ı okunduğunu 

görüyoruz. Kadın olduğuma göre 
bc:nim de. cbh:ı çok hemcinsleri
me yönelık yozıl:ın kıt:apl:ır ilgi· 
mı çeker 

Gözaltında 

Tecavüz 

:\tcrycm Erdal 

"TECAVÖZLER"ı ı.şkycn ktt:ap. boyu«:a tec:~vüzlcryaş;:ınmıştır ve 
Bu ~l:aınd:a cb. bd ıniını ıli.ş.. yok denettk bdar :azdır Ş ılı. Ar· y~nm:~kı:adır S:~v:..ş. erkek or

kın y;azıb.n Lıı.ıpi:Jrın bar ~'unu jıntın ':c XıkM3g_u.;ı'tbn sonr3, çok g:ı.nbnnın ·sASKI AY Gm· o13-
(:anl:a~bıldı,.;ım dıllcrdc) l~l- y;ıkın gcçmi$1C Bosn.ı - Hen.d. r:Jl lulbnıldığ.ı. iğrenç bir )"ÖD

I~ımc:a okunuya ç:~hşmıflmdır. 53V3ŞI ilc. bu )'ôntemın psılıklen tcmle yurütiilmiiş.tiir. Ne v.ır ks • 
.. Koıdının 1oplumcbki ve aıledeki su yüzüne çıknuş. tcc:avQ:ı Kürdııu.n'cbki fcod.:al değer)'~· 
yen. - hukub:al \'C ımıfAl konu- mağduru bdınl:mn bır bolümit gıl:ınnın k:auhj.ı ve n.:unus 3.0-

mu.· fiz.yoloJıky:apısını konu edi· ulusl:ır.ır:~sı kurulu,l:ırın d:a l:ıyaşa. bu ığ:rcnçliklcrin sis per
neo kıt:ıpl:ır, en çok yaı.ıl:ın kıtap- y:ırdımıyl:ı scslcnnı duyunn:a· des ı olmuştur. Suçun. f:ıillc:rde 
IMdır. Z:un:ın :um :ın. 501V3..$ hıılin- y:ı b:ışl:ımışl:ı.rdır. BılındıAJ dc:Aıl de, tecavüz edilende - yani 
de ol :ın ülkelerdeka k:ıdınl:ınn gibi. Kürdistan'da d:a yıllardan m:aj}.durcb.- :ıronm:ısı. f3illere güç 

konumunıı ilişkin, okudugum ~· beri kirli bir s:ıv:ış sürdUrGimek· verirken m:ağdurlann büyük bir 
zıl:ır d" olmu.şıur. Am:ı. ş:ıv;"~.ş ın ledir. Bosn:ı'daki wh.şet ka<br ol- kesimi Kördist:ı.n'd:ık i namus 
en :ıc:ıın:ı.sız yöntemi olan m:ısa da, küçümsenemeyec:ek ::ınl:ıyışının ve feodal yargılannın 
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JIYAN 

~nı oi)"Or Ta k1 'Savaş Sen
dromu' adı \~nlenuhn~lı.r(u~ 
V3J!R )"OJ açll~l t.ıhn\»tbt) $0DU· 

cu. bır çok kı$ı .ıır.ıflarcb. bır 
çoğu cb ıntıh.ın b.J.$vurunc.aya 
kacbr.lomı k3dınlmn u.hımmülü 

)'ok oluna)·.ı kac:br' Dunlarb ıl· 
gıli kım1 yazılı b~sın, haberler 
y.ıyıol:ıdı, bır çok dergılcrdc ör
nekler venldı. hattı~ görsel b:t.sın 
bile kıınıne yer verdi. Ane:ık, hiç: 
bir ztun:m :.yrıntıl3m yer verile
med i. I şte, bütün bunl:ırı :ıy
nntılnnyl" IU\I:ıtrın bir kit:ıpl 

"GÖZALTlNDA TECAVÜZ" 

Kıtabın yoaun Avubt \1eryem 
Erd.ıl, kıı.tbınd.ı hem meslek ı de· 
ne)ımlen \c hem de çok )Önlü 
.ır~tırm.ılar sonucu elde cnııj:ı 
bilg.ılm. bU)'Uk bır ccsaıcthhklc 
dılc gdın)·or 

"GÖZ.\ITI,OA TEC',WÜZ" 
çalış.m:ı1.ırı)l3. furlıye'dc resını 

m:ıbml:uın munfCnt olay obr.ık 
nıtelendırdıklcrı ışkcncc ol
gusunun ytınısır:ı, şıddetı n özel bır 
biçimi b:ılinde uygulı.n:ın tcc..w\lz 
olgusunun linOndcki sis perdesi
ni ;ır.ılıyor. Tanıklar, belgeler ve 
bulgularl;ı. bırlık le dönemi ve şid
detın uygulıyıcıl:ın olon "görev· 
li ifkcncccı" ve "'görevlı 
tcc.l.vilzc:Oier"'ı ~çıı;;~ çıbnyor 

Kendı deyımiylc, ıörclerc 

boyun egen c~dınlc-n annc:sının 
ug,radıi;.a p)TI ın.l3.nı bır uygub· 
mayla unık oldugu all leca,·üz 
ol>yınd.ıo. 9 yaıınd•kı R.K.'y• 
hd:ır. bırçok k3dına ve olaya 
;ı.çıkhk gctmyor. B6ylelıkle bır 
TABUYU do kınyor 

"Ni(in Üfl\t>/ J~kt•nt~ \'t' Ttta• 
\•üz?"- "Cim{'/ lşkenN" l'i" Ttta· 
viiz Kıırbom (,.Qrı4klar•. "Kirli Sa
vaş Ylilllenıl Olart1k, Clt~set 
1$kence ve Ttcnviiz" 

"'0/a~anü:rtü //al Bol,;e«ı'ndt' Cm
s~/ JıUn« ,.t Tecm·u;• - ·cuurl 
1/kLn« '' T.-ılıün TUrl Hıdld: 
Suttnu içindd:J }fori"' • •fıUn«· 
ô Dtğil. Mağdwr Ct:alan· 
Jınlıyor"'- "'Failltrln /)rll)lt T«-· 
cmia"' - "'.\/ağdur Aniatmtion • 
TtcmıCe .\lanı= Kalan Kadınlar"' 
. 7ua,ı'iu Maruz Ktılan Frkt· 
k/er"' - 1/anıilt• Oltlu~u /((ı/cl~ 

işkenceye Maru: K11ltm Kadut· 
lar" • ve ·nelgeler .. gıbi bazı 
bölüm ve alt baştıkbrının yer 
aldığı kitapta 39 k3dının do: ;ın. 
l;ıtımlarına yer vcnlmi~. Meryem 
Erd3l kit3bınd:t. oldukç:a çarpıcı 
ifıdelcre de ~r \-'c:rmekte, bunl:an 
tt1hir etmekte en uf:ak bır çckın· 
ge du)ınam:ıkta.. 

• OHAL BiJ~:nı. Jı~~r Nil:.:~· 
l~t? na=aron farklilıklur ar:~J, .. 
)ordu. llt'1t}d~n !"'«· uy,.:u/d· 
ma bıudD dolra yoğun \C klllrtr/ 
ö:ellıkler tApmaya btqlodı Sm O.J 
\."Öntemi olarak ulıHal-,tnık 
.kimUj[in oşa~ılannımı n• oç- Cil· 
nıamn bir orcwyJt 1/al/(llldt•r· 
lt~. kontcıılt~ra _mwış gomnrrll 
olt1rak Kiirt kadınlar ii:nimlt 
istediği ta.farru/10 bulımnıt1 

serbestliği tamyordu." 
..... Tecaviizün, i$ke11Cf' }'tl tla .wı· 

W'-1 yöntemi olarak iilkt"i" Jıer 
)'f'rinde ve sistenıli olarok U)'~U· 
lanmasrnda dtvltl ö11emli hir 
ille\'e sahiptir. Daha dogru.fu, 
devlet, tyltmin failierindendır 
lıUnced \'t dn·ltt. bu uı..wnlıJ.:(I 
ta~ı .tu<un. ortak ,.t O)nl'"a: 
failttndu:" ıfadclenylc:. çok az 
kişınin söylemeye yan.&fltiJ ger
çekleri koıtwuze> b•ykınn>kt.ı. 

Yine: kit3.bınd.a yer alan. "- Gu· 
''tnlik güçltrin;n .fOhtp oldu!Ju 
.sımrsı: Jıok ı·t }Y'tkilcr. hölj:~leld 
kadıniart (Otuk YD$111 dt1 o/.m 
isıediği gibi kullanma ''t' o11ltınn 
bedeni üZerinde i.stedlgi tct..~tmtf 
ta bu/wımt1 .wnııcunı4 doğurti}'Or. 
Burada artık te~avUz olay/tm bir 

; 

Jt'fil)'(l muluıu t*Jol~m olmakton 
.,-ıbp, iı.ıJınm güı·~nlik güçlennin 
tiiiStl ihtiyaclarını gidtren 
arac/ar olarak kullanımına 
Jonıqmtqtür" bcumlemesi. ıli· 

ra(çıbınn ,.c: biZZ3t JU.l.vii:ı. edı· 
lcnlenn anbtımbnyb doğ.nı
lan<lıl}ı gıbı, meslegı gereği bu
kuks.ll açıd:ın da ele 3.1dığıod.:ı bu 
sonuca \'3nyor. 

Evet, Ti.1 ı'kiyc ve Kürdisıan'doki 
acı gerçeklerin. bu yönüyle 
scrgilcndiği bu kiıabı okum:ınız1 
ı:wsıye edıyorum. 

)U:onn Biyogrofısi· 

.\ferJt'"' Erdal /966 Adana 
Joııumlu /luk"""'-

Ça~dıl$ llukukcular (N~;; 
huuculanndan. IHD .-tnkaro 
Şubt ıı Batlnnlı;.:ı ,.e rtlil/ı 
Jmrttmltrdt Jnmn JlakJarı 
Dc•rttt'J,;t Ankara $ubt.fi 
J'Uflt>licihğt yaptı. i$ken~ ''t 
Kır/1 Saı:a$ Yömemi olarak Te
rtndi:"'/ccmılu makaltSi)•lc, de 
Frmıw'mn Cemı kentinde, 
tmtl fhtı',fllu tımsına diize,le· 
tırn "Giitıcel İn:ran Ilak/arı 
Stmmlorı" Jwnulu UluJiam
rmu $a\'tmma Yarışması'nda 

fiJıH aldt. Ayrıca. "'Gözalttn· 
dtı Ttta!ılii:ltr" yapıtıyltl 

Of'(l$/lrma - ınultme daim· 
dn;17 F.ylül /997 uırilund< d< 
•\tı"a Anltr ve Basın 
~lıitll'n• bınncilik ödülünü 
aldı. 

Gô:altında Tttm·üZ konusun
da Avınturya. İlaiyo \'t 

.Aimnfi)'O'nın ~..fiili lce"ılerin
dt ;ıuatJ haklan kuruluşlann
ra dı1u·ıılenttJ toplanu/ara ko
m'$nıacı olarok katıldı. 
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JİYAN Cıriy.:ı PCşin-Oktober 6 

J İYAN Kadın Kültür Evi'yle 
Söyleşi 

H:ıber Merkezi 

Jiyan Kadın KültOr Evi'ni \'ar eden 
k~ull:'ırı Jiyanlı k:ıdınhır şöyle an
l:ıııyorlru" 

"KOrdis.ı:ın'da yıllard:ın beridir :ıdı 
konm:ımış bir s;ıvaş slirdürülmekte· 
dir. Türk devleti ıarnfınd:ın, in:ııl:ı sür
dürülen bu s:ıvaşı:ı asıl :ım::ıç. Künle· 
ri yok etme ve ink:ı.rcııne politikas•dır. 
Sören bu S."W:tŞ3 k:ıtŞı KOrılerdemok· 
rat ik tı:ıkl:ınnı kull:ı.n.:ıbilınek için yıl
lardır bıkm:ıd:ın mik::ıdcle veriyor. Bu 
mlıcadelenin cs:ıs omooı. kiınligini, 
dilini, kültürünü, geleneklerini •.. ÖZ· 
ı,<Orce y:ış:u:ıbilmekıir. 

Y:ış=ın:m bu kirli s..ıva.ş sonucu. 3 
bine yakın köy ve kas:ab:ı y:ıkıhp 
yıkılarak boşalııldı . Birçok insan 
dogup büyüdüı}:ü ıopr.ıkl:ırd:ın sürgön 
edildi Ait olm.ıdıkl:m bir ıoplumd:ı 
y:ış.ım:ık zonınd:ı bır;ıkıl:ın bu ins:ın· 
l::ır. devirtın b:ukısı y:ınınd:ı, bir de 
yol:sullu~u. sosy:ıl ve külıürel ç:ıı ış· 

ın:ıyı y:ışıyorl:ır. 

Bu ins:ınlık dışı uygul:ım:ılor. Kür1 
toplumunun bütün kesimlctini eıkikr· 
ken, KOr1 k:ıdınl:ınnı da. d:ıh.ı farklı 
boyutlarda etkisi :ılıın:ı :shyor. Ktir1 
k:ıdını. cinsel kimli~inden do! :ıyı her 
ıürlii b:ıskı, işke"ee. ıec:ıv(lz ve ı:ıeiı.i 
~v:ı;ın dog.:ıl bir sonueu olar:ık be
deninde uşırken. diger u.rafı:ın. 
göçtin yol .,çııgı psikolojik \'e ekono
mik ç6k0ntüyü de beraberinde 
y:ışıyor. 

Bu gerçeklerden h:ıreket eden. met· 
ropollere zonınlu g~ etmek zonındil 
bır:ıkıl.iln biı.. bir grup aydın Kür1 
kadını. geneldeKOrt tı.:ılkınıu. özelde 
ise KOn kadınl:srının y:sşadıtı bu 
sornuı sorunlan d:ı gözlinünde bulun
durorak. bir şeyler y:ıpm:ıy ı kar:ır· 

lnşıırdık. Geçmişten gelen bir ç:ılış 
mn.yı. kadınl:ır:ı ait b i r kuruma 
döniiştürdük. Ynni Jiy:ın (Yaşam) 

K:ıdın KUltür Evi'ni çok zor koş:ull;ır 
.:ılıınd:ı l'lırm:ıyı b:ış.ırdık." 

Jiy:ınh k:ıdınl:ır oluşum :ış:sm:ısın· 

d.ı y:ış..ıdıkl:ırını ise şöyle ~laanyor· 
l:ır : RBiıi birbirimize yakl:ıştırnn, 
kadın olarak yaş:ıdı~ı mız 
ezilmişli~mizin y;ını sıra. aynı h:ılk3 

ait olm:ınuz. 3)'nı dili konuşuyor 
olm:ınuz. göç etmek zorund:a 
bırııkı ldı~ımız lilkeıniı Kürdis-ı.:ın'd:ıı. 

a)•ıu b:ıskıl:ırı y:ışanl:ıııuz. horlan
m:ımız ve bunların yanmıgı ıahıib:ıt· 

lar. 
Bu y:uuyl :ı yaş3dıgımız olumsuz

luklar bizi bitbirimize yakınl:ı.şıırır· 
k en, birfikıe olm:ının, dctl(:yimlerirnizi 
bitbirlerimiu :ıkıarm:ının bizleri daha 
güçlü kıldıguu r:ıtl::eı ıik. 

Jiy:ın'ı kum1ad:ı.n 6noe.kendimizi lıç 
yı l boyunc.:ıAzodi Kürı K:Kiın Gnıbu 

ol:ır:ık t;ınıml;ıdık ve çalışm:ıl:ınmızı 

bu isim :ılıınd:ı siirdiirdük. Yapııg:ımrz 
bir dizi t)•lemlilikle. k:'lmuoyund:ı bu 
i.simle ı:ımndık. Sınırlı say ıd:ı ols.:ı d:ı 

kadın kitl('siylc buluştuk ,·eço~Jdık. 

Onha sonra kendimizi grup ol:ır3k 
ı:ı nıml:ım:'lıun yeterli olınadıgını r.:ır· 

keuik. Çalışrn:ıl:ırınuzı örgOıiG bir 
kurum alıında sürdünnenin d:ı.h:a zor 
:ımı. d:ılıa :ınl:unlı ol:ıea~mı düşün· 

dük. Ve böylcc.e Ji)'OII Kadm Kiiftür 
Eı·i kurulmuş oldu. 

Bu örgütlenme siiruinde Kün ay· 
dınl:ınndan d:ı oldukç:ı bliyük tepki· 
ler .:ıldıkl:ırını anl:ııan Jiy:ınlı kadın· 
l :ıı. duygul:ırını şöyle dile geıiriyor· 

laz: "KOrı kaduılanııın kendi öı Ör· 
güılülüklerini yaraırnak isıemesi. veıi· 

len ulusal mücadeleden dol:ıyı lüks 
sayıhyordu. Bu y:ınıyl:ı grubun. çalış· 
malarını örgü ı lO bir y~pıyı dön(i.ştür· 

mck isıemesi. aynı zamanda Kürt 
kadınlannın sessizliğinin bir noktnd:ı 
patlak veren çıg:l ığı d:s oldu ... 

Jiyanlıl:.:ıdınl:ır. bu çıkışı. hem M· 
kim ideolojinin KOn. kadınl :ırı öZetin· 
deki b:lSkısırı:ı k:ıflı bir başkaldırı. 
hem de. erkek egemen kilhOre kal'lı 
bir çıkış ol:ır:ık niıelendiriyorl:ır. 

B:ıjımsızhkl:ırın:ı çok dü.şkün ol· 
duklarını vurgul:ıy:ın Jiy:ınlı k:ıdınl:ır. 

b:ı.~ıms ıılık ilkelerini ise 4öyle 
sır:ılıyorl:sr: 

... irlt:lllojik yoptlcuınralarm 
doğruılan u ;tlllll.'fl olmaklim 
bnj:ım:JI;, 

4 Tiirk katlmlormdnn hağmı.'fı;, 

(f11rklt )'141rdığum: :~flruiiiDrdnn tl D* 

loyı) 

• Erk4!k egemen ideolojldetı 

hoğrm.~ız, " 

Bugüne kad:ı.r bir çok eylemlilik 
gerçekleştiren Jiy3nlı kadınlar, 
geleceıe yönelik nm~l:ınnı d.ı şöyle 

özeıleyorl:ır: 

... Srwaş ktt!:'lllformm K iirt kodm· 
filrt ıi :,.rrim/e )'Orottıgı Irak iirtalleri 

koJJIISlttttlo hifitrçlt:ll m eler;,, i 
sağlumak •-e hwıım/11 ilglli araştır
maltirtı rlayomırak ruptlr, kitap. ki
tupçık. bmşiir ı-e gür:<i(l/ nıetoryt!llu 
IIIIIŞUtrmak •'t' kanıılfi)'UIItl duyu,... 
lnf1k. 

• Kmlmlnr tunsmılakl ,fOO$) Yri ilct4i• 
mi $11~/lmlilk, )Vpıt·r e~ıt:rjikritti aç,go 
çıJ:artmak i çin reşitH kültürel etkin· 
lik/u düzc•nlt•mek. 

• K ür/ fOCIIklumım 11ııa dilleritıi 
IJkuyııp )'tl:.ıtbilllft'lt:ri ''t: Kürt kinı
likl.-rirıı' gdiştirehilmt!lt:ri ifitt /ıer 
türlıi ol11nagı stıg/anrak." 

eaer bir gün yolunı.tz lslnnbul':ı 
düşerse ' 'e gezerken kendinizi Tak
sim-Mis sokak y:ık ınlarında 
bulurs:ıruz mutlaka Ji}'O.II K n d m Kül· 
tür En"'ni ıiy:ueı edin. Son dereee St· 

vim li ve her köşesi b i r k:ıdının 
ernegiy le onanlmış olan bu evde $izi. 
sıcacık. dos-ı bir elin kucakladıgını his· 
sedeeeksiniz. 
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JIYAN Çıriy:ı PCşin-Okıober 7 

Eylem Ilaberieri 

TECAVÜZLEREVE O ÜNYA BARIŞ GÜNÜ' NE İLİŞKİN YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

Jiabtr Merk<":Z.i 

Kürdistan'ın her dön p:ırç:ısınd:ı. 
yıllardan beri halkımıza k:ı.rşı sür
dürülen kirli savaşın fntur3sını en 
:ı~ır bedellerle ödeyen k:ıdın l :ır ve 
çocuklardır. Bu savaşı.:ı kadın, 
"namus" k:ıvr.ımıyla özdeşleşti ri

lerek, feodal değer yargı ları 
karşısınd:ı bir :ır:ıç olarnk kul
lanı lmıştır. Sömiirgeci devletler 
onu, yakınl:ınn ı ele vermesi veya 
ı:ıciz edilmesi için bir silah ol:ı
r:ık öne sürerken. kimi Kün çev
releri de. yapıl:ın l:ırd:ın direk 
kadını suçltı s.:ıyar:ık onu, kendi· 
yöntemleriy le cezal andırmaya 

ç:ılışınış l:ırdır. Her iki h:ılde de 
k:ıdın. "suçlu objekt .. tir. Son 
z:un:ın l:ırd:ı ise. s.-ıv:ışın en kirli 
ı:ık1iği ol.-ın "'Tecavüz .. ve "imh:ı 
eıme" yöntemleri :ırt ık gi:zlene· 
meyecek boyuıl::ıra ul:ışı ı. Gerek 
Güney, gerek Ktızey ve gerekse 
Doğu Ki.'irdisı:ın'd.:ı uygul .:ın:ın bu 
s.·w:ı.ş yöntemini leihir etmek ve 
gerekli önlemle
rin :ı. lı nm:ısını 
s.-ığ.l :ım::ık :ım:ıcıy-
1> KOMJIN. bir 
dizi etkinliklerde 
bulundu. KOM
JIN. 7 . Ol:ı.ğ:ın 

Ko ngres i 'nde 
:ı ld ığı brar üzeri
ne önce. Gi.iney 
Klirdisı:ın'd:ı yü
rütülen s:ıvaşı:ı. 

s:ıyıl:ın iki b ini 
bul:ın k:ıdının öl
düdJiınesi ve 
imh:ı. edilmesini 
kınayan bir rnek
hıp y.:ı.z:ırnk, KOP 
ve YNK p3rl :ı· 

menterierine iletti. Ardından ctı., 
ol3yın arnştırılm:ısı için çal ışma· 
lar:ı başladı. Y:ıpıl:ın a.rnş.tırm:ı l :ır

da. ins:ın l :ırın çekindikleri görül
dii ve bu nedenle de resmi b
n:tll:ırl:ı S3ğ_lıkh bilgi alınam:ıdı. 

Bu ar.ıd:ı gayri resmi iliş-ki lerle. 
bir çok insanın görüşleri alındı. 
çeşııl i dergi ve gazeıeierden bil
giler edinilmeye çalışı ldı. Ayrıca, 
bir yıl öncesine kodou Giiney 
Kiirdist:m'd:ı yaşayan bir ı.-ın ıdık 

d:ı, JiYAN'da y:ıyınlanm:ık üzere 
kendi izienimlerini y:.ız:dı. Ooh:ı 
sonra da.. lst:ınbul ins.ın HakiMı 
Derneği'nin bun;ı i lişkin bir girişi

me başladığının duyulması üze
rine. kendileriyle ilişkiye geçildi. 
Ancak onların da faz la bir bilgi 
cdincmcdikleri görüldii. 

Dogu Kürdisı:ın'd:ı d:ı, Moll:ı 
Rejimi'nin bdınl:ır:ı yönelik uy· 
gukımaları f.ırklı değil. 

Kuzey Ktirdistan'd:ı ise. öteden 
beri k:ldınhu:ı uygubn.-ın cinsel 
t:ıciz ve ıec:ıvüzler, çocuk yaşla· 

ki kızl:ır:ı d:ı ııygıı l :ım:ı. boyutuna 
ul~tı. sistemli bir s:ıv:ış yöntemi
ne dönü.ştü . Bunun üzerine. u.ı:un 
süre değer y:ırg ıl:ın k:ırşısınd:ı 
susın:ıyı tercih eıınek zonınd:ı 
kal.:ın bir çok k:ıdın ve aile men
supl:ı.n. son z:ım:ı.nlard:ı ;"tÇıkl:ı.· 

mal:ud:ı bulunm:ı.y:ı b:ış l:ıdıl:ır. 

Kimi :ıç ı kl:ım:tl:ır yeıkil ilerce cid
diye :ılınm.-ıdı&ı gibi. f3illerin kim 
olduklarını söyleyen bazı k:ı.dın· 
lar d:ı. f:ı.illere h:ı.k:ıret ettikleri ge
rekçesiyle tutukkındı; tee3vüzde 
bulundııkl:ırı tespit edilen k imi 
köy korucul :ı.rı ve güvenlik(!) 
giiçleri de serbest bı r;:ı;k ıldı . 

Bütün bu inS3nlık suçu uygul:ı · 
ın:tl:ırının kın:ınm:tsı ve 
kamuoyuna duyurulm:ısı 
gerektiğine in:ın:ın K 0!\·1JIN. bir 
de "'K:ıımıoyu ve B:ısın Açıkla
ması" y:ıp:ı.r:ık bildiri h32ırl:ıdı. 

tilm insan h:ıklan ve demokrntik 
kurumlara. kişi ve kuruhışl;:ı;ra, 
kitlelere. 500'e yakın p:ı.rl:ımen· 

tere ve onl:ıre:t B:ı.sın· V :ayın ku· 
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JiYAN 

nımun3 ul:ışm:tya çalı~tı. destek 
verılmesini istedi. Oır çogund3n 
d:ı destek mes:ıjl:ırı :aldı. 

Son ol:ır:ıık d.:ı., 1 Eylül Dünya 
Oan$ Günü nccknıyle, bır eylem 
ko)du. KO~U!'. bOylcsı bır ey· 
lcmı. dıger Kurdılot.tnı kadın OC· 
gülleriyle ort:ık y:.pın:ıyı istem
iştı. Bunun üzerıne d;ıh:ı Temmuz 
::.yı içeri-sinde liim k:ıdın gru
pl:ınn:ı bir mektup )13.t3r3k, ortak 
bır eylernın yapılmuındJn )".na 
oldukbrını belırtap, bunun 
gorüşlilebilmea.ı tçın 14 Ağustos 
t:uihinde bırıny:ı. gelme 
çatrısında bulundu. Y:ı.pıl:ın 
ç:ıgrıy:ı sadece. bır lr:ınlı kodın 
grubunun temsıleııı k:ıııldı, diger 
l.:ıdın grupl:&rınd:an hcrh3ngi 
olumlu bır pnıı gelmed ı_ Böyle
lıkle K0~1JI!\. tel.. b~ın:ı eylemi 
düzenlcdı. Köln·K0\1CJ\\1\N Bı-

rımı de aktif ol:ı.r:ık eylemı deste
ki ed ı. "Kürt kadm l't.'(Ocıtkltmnm 
ytı~mhkları v11hşete so~t'• şi:nıy
l>dılzeııleııeııcylem.l Eylıll1997 

gUnu Bırlcşnnş Mıllcdcr \hlhc:
c-ıiC1 Yuksc-k Komıstrlı~ı önünde 
gerçd:lı:.cınldi. IOO'c: y~lın ın
sZtnın k:.tıldığı eylem sırısındı. 
çqıılı pJnk.-uı ve nam:ılı.r açıldı. 
slog:ml:\r ıııldı. Kilrtçc:. Alm:ın
c;ı. ve Türkçe h:ı.ıırlanan bıldırı
ler d.l~ıuldı. eylem lukl.ınd.t bıl· 
gılcr Hrıldi. Alm:snca bıldıri 
okundu Dah3 sonr:ı <b. uç luşıhk 
bır tıcycı yctkihlerle gtn\ışcrek. 
1ec-:wii1e uif:ıy:ın k:ıdınlııı hrık
kında bilgilerin de yer :ı l dıQ,ı bir 
-lnl"orm:ısyon Dosyası" onlır:ı 
sundu. bır sonuç :ı.hnınU).l kacbr 
ol:rıybnn U:ıc:rine gıdılmcsını 
ısU)c:rcl. K0\1JI' otu~\; hem 
kendılerını ,.c hem de bınuoyu-. 

nu duy:nlı kılm:ık için. süreklı 
çab:ı h:ın:ay:ıenkltUTı ı belimi. 03Ş· 
vuruyu :ı lan BM ıemsilc:ilerı de, 
KOMJIN'a. ulcplc:nnde h.:ık.lı ol
dukl:ıınnı, dosy.ıyı Cene\'rc H 

Ne\\ York':a ilclc:cck.lerıoı. 
gereSJrıın orad:rı y:ıpıl:~e;:ı.ğmı be· 
linulc:r. 

Er-tesi gGn de:, kendilerine bıl· 
diri ilc:tilcn Nümbcrg·yc:rel R:ıdy· 
osu • "R•dyo Z", KOMJIN'ı >rn 
y>r.ık. bır :ıık~l3 ropörtıj y>pll 
A)1U hıtb ıçınde yine \VDR J. 
"LOKALZEir- prog<3mı k>p· 
s.ammd:ı eyleme, KOMJlN ,.c 
Kürt k~dınınlnrının dunımun:ı ı l· 
işkin bır değerlendirmeye yer 
verdi. 

A1#1ildll. E)·I~M irin ha:ırlonlllt 
bildiri m~tni ıv hilgi/~ndinn~J-1 

,-criJ·or":,. 

·-------······-··---····-----------·---
KCRT ÇOClJK \'E KADI"- \RII\A YAPILA' \'AHŞET SOl\A ER~IELİ 

J J'YAN \Prt~"c 

Bılindigi gıbı Turkı)·e ış.gali 31-
ıınd:ıkı ülkemı1 yıll:ırdır kırli bır 

s:ıv:ı~ ıçindedir. 
Polis. j:ınd:mu:ı ve konıcuların 

h3lkımız üzerındekı \ı;ı.$kısı. Köy 
y:ılm:ı. göuhı. k:ıyıp, y.ugısaz 
ınfubrb btrlı\.tc Kurt çoc:uklm 
'e bdınl:ınn:ı yonclık işkence. 
cınsc:l t:ıclz ve toc:av\Jz gıbı suçl:ır
l:ı işlcnmcyc devam etmektedir. 
Bu ışlenen v:ahşcıın hukuku yok
lur 

K ün bdınb.n ne ynıl ki. keo· 
dıknne ppıb.n cuucluciz ,.e ıc:
c::a,·Uzü çok )On lu 1»-slı:ıl:mn ctlci-

siyle kamuoyuna açıklayam:ı
makt3dırbr. 

Bu )'3pıb.n v:ahşctı ıfadc <tme 
ces.ırc:lı gOsıerenlerden $\ıkran 
Aydın. lem:ın Çelıka.sl:ın, Rcm
zıye Dınç, Zeynep Avcı. Mesnet 
Aı.rır. Emme C:ın ve R.K. Bdh 10 
yll$ındıl:i kız çoc:u~unun dunım~ 
ları bJ.sın:ı y:ınsımı~. anc.ı~ bun· 
l~n lı:endılcri ve aıle fer1kn dc,·
lct ıınıfıncbn tcbdıt '~ bukı ıle 
susıuru lm:ıy:ı. ç:ılışılm:ıli.udır. 
K ün bdınlnnna ve çocukl:ır:a. uy
gulın:ın şıddet ve tecavüz olııy
larının ı:ı.nıkl:ı.rı belli olduı}u h:al· 
de hiç bıri yargı ôni.1nc çı· 
kanlmı)'Of, çıksalar bıle ccul:an
dınlmı)·orl.ır_ TcuvüzU gerçek~ 
lc~ıırcn korucu, polıs ve jan· 

d:ırmal.:ır:ı y:ı.ptırım uygubn· 
m3dığı içın. tee:ıvUz ve taclzolay· 
lmna bCfi\111 bır )·etusi cbh2 elde· 
ni)W. lns.an h»:l:ınnı çiğneyenler. 
suç işleyenler devlet korum;ııı 
ahındndırhu. bır b;ışk:ı deyıflc 
suçlu devlctlır. 

Günt}· I{Ordi~tıın 

Körfez wvaş.ınd:ın sonr.ı Gunq 
Kürdıstan'ı yonetme ftrs;3unı ele 
geçiren ıki bilyük Kürt pırtısı 
KOP ve YEKITI, BM ve S>dd>ııı 
Hükümttı'nın koyduğu :ım~rgo

l:ırdan öıUrU. kötü ckonomılı.. 
koşulların. savaşın yuattığı 
yıkımın. açlık. ,.c yoksulluğun 
)'Oiaçııgı bun:alıml:mn ii.stesındcn 
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JlYAN 

gelemediler. Yıllardır bu iki par· 
tinin 1ophım içinde öteden beri 
açtığı ikil ik, Ulkedeki bunalıınkı 
birlikte bilyi\yere k bir kardeş k:ıv· 
gasına döniişınesine, sorunl~rın 
çözümünden çok. dah:ı da derin· 
leşmesine yol açtı. Bu Parti t:ı· 
r:ıflarlru-ı, toplumdaki sonıniann 
:ı.hlaki birçöküntüye yol :ıçm;ısın· 
d.:t. k.-ıdınlan sonımluıutm:ılanl:ır. 
Ahlaki çökiintüyü önlemenin tek 
yolu ol:ır:ık, bu yolo dilşen k:ıdın· 
l:mn öldürülmesi. kurşuna diıil
mesi ol:ır.ık göfülüyor ve infaz 
ediliyor. 

Bu glm Giiney Kürdist:ınd:ı her 
gün ort:ıl:ı.m:ı 3-4 kadın bu neden
le öldüriilü.rken, y:ık:ı.l:ın:ı. ı~ katil
ler bir kaç gün sonra "ntmıurwm 
temiz/emiş" denilerek serbest 
bır.ıkıhyor. YEKSAN adlı g:ıze
tenin 199$ yazında yayıninnan bir 
:ır.ı.Ş-1trma.sında. son beş yılda öl
dürülen bdın s:ıyısının 2 bine 
y:tklaşıığı. ~dl:m ve öldüıiıldiikle· 
ri yerlerle birlikte açıklanıyor. 
Kaybolan ve kendisinden hiç ha· 
her :ılııum:ıy.ın k:xiın s;ıyısının ise 
2 binden f:ızla olduğun:ı dikk:ıt 
çekiliyor. 

l st:ınbul'<bki lr.ı.klı K:ıdın H:ık-
13rını S:ıvunm:ı Komitesi'nin 
KOMJlN':ı gönderdiği ved:ıy.ınış
m:ı ı:ı lebinde bulunduğu mektup
ı~ ve Roz.:ı dergisinde y:ıyınl:ın:ın 
:ıç:ıkl.-ım:ıd:ı: bu cinayetierin :ır· 
k:ısınd:ı söz konusu p:ırıilerin 
sil:ıblı güçlerinin parmakl:ırı 
olduğu vurgul:ıom:ıkt:ıdır. 

Geçtiğimiz Nis..ı.n ayı ort3l:uıo
da namus korum:ı gerekçesiyle. 
Kej:ıl Hıdır Hi'ıseyin'e s:ıldınldı. 
Hnmile o l :ın Kej:ı1 Hıdır':ı v:ı.b.şice 
işkence y:ıpı1:ır:ık burnu kesildi. 
Bölgedeki bir moll:ının fetv:ısın:ı 
göre kendisine ölüm cez:ssı veril· 
di. Bu v:ıhşi ölüm b.r:ınnın inf:w 

Çıriya PCşin-Oktobcr 

için k:ı.mınd:ıki çocuğun doğııınu 
beklenilmektcdir. 

Dogu Kürdistan 

Inı n Molbl:ır Rejimi, köhnemiş 
isl:un hukuku ve özel şii mezhebi 
y:ıs:~l:ırın:ı uygun ol:ı1.1k k:ı.dın ve 
genç kLzlar:ı yöneJik b:ıskı , cinsel 
t:ıciz ve tecavüzlerini meşru· 
l:ıştırdı. 
K:ınlı rejim saldırıl:ınnı Kürt 

h:ılkın:ı karşı :ıçtığı s.-ıvaşl:ı y'i· 
riitınekte, Kürt yurtsever :ı.ileler
ini ve onl::ı.rl:ı ilişkisi ol:ınları :ıcı
m:ısızc:ı. işkence edip idam et
mektedir. 

Şii lmkukun3 göre genç kızlar. 
kız oldukl.-ırı müddetçe cennete 
gitme va.sfına s:ıhip ve idam edi
leme-mektedir. Bun:ı kılıf bukın 
moll3l:ır, genç kızl:ı.r:ı bir k:ıç 
~:ıtliğine nikalı (Sıxe) y:ı.p:ırak, 
bu ktzb.rın ırzl:ırına hem kendi· 

8u ru.'<ltnle KO~'lJ IN olarak 

9 

leri heın de p:ı.sı:ırl.-ırın geçmesi
ne, d.:ıh:ı sonrad:ı id:ım edilmesi
ne iınk:ın vermekıedirler. 

Ülkemizin her parç:ı.sınd:ı. temel 
ins:ıni haklarıınız hü,ıt üzerinde 
blmakt:ı, çocuk l:ı.rımız. br· 
deşlerimiz. an:ı ve b.ıb.1nuz göz· 
lerimizin önünde öldürülmekle 
ve çok yöniii bJskıl:ır:ı m:1ruz 
k31ın:ıkt:ıdır. Bıı nedenle huzunı
muz yoktur. Ulusl:ırnr::ısı kunım 

ve kunıhışl :ır, bu z.alim devletle· 
rin bize y:ıpukl:lrın:l ıniid:ı.h:ı.lc 

etrnemektedir. 

Ülkemizin p:ı.rçalnnm:ısınd:ı. 
ı'Olü olan. bizi Tiirk. Arnp ve F:ı.rs 
iktidarinrının hukuksuz ve petv:ı.· 
sız v:ılışetinin elinde bır:ık;ı;n BM. 
NATO ve diğer ulusl:ır:ı.rasııoplu
lukların i.iyesi ol:ın tüm iilkcleri. 
bizi yanlız bıraktıkları. y:ıpılan 
zulme gözyumdukları için 
suçluyonız. 

1 EYLÜLDÜNYA BARIŞ GÜNÜ'nde &nn llhcinallcc 6'do, 
UNHCil·Tcmsilciliği önünde, saat 10. 30'da. bir prottSIO eyle. 
mi dOztnliyoru~.:. 

w Sm·aş ,.e Silitimlar bir mı ihıt·~ durdurulmalt, K iirt luılkmm 
kcmli k11deritıi tayi11 Jıakkt tamt~ttıalultr. 

••••• 
• BiU! ::.ulm~d~n iilkdcre silah sc1rkiyatı )'Dplltnamall, tmlara 

uluslararası teminatlar ~-erilerek, ~·iirekU kredilerle be.fle)'C'rek 
Kürt holk11mı inim itıim in/(!nıesille göz yumulnıamolultr. 

***** 
w Güw:nc:<lerimiı;in uluslanıra.w tmlnşnıalarla .~uğlatımnsı 1-c 

sünkli kontr()/ ~tlilmesini, )'Oralarımızm sanlmasmı, maıltli ve 
mane••i z,arar ı•e zjyanltırm karşılonmasmı, 

••••• 
w Kürdistan'm Jıer porço.~mda işke11ce, cill.~ltadr. ••e tec.·a.,iiu 

uğraytmlarm, Jıakkmda öliim karan 1terile11 Kejt~l /lu/ır 1/ii
seyitt, Kuzey Kürdistan'tltı da''" aça11 ı.-e oçamiiJlllll Me.stıet 
A:or,Emitıe Cmı ı'B diğer kadmlurın )·aşonıltmm11 gih-e11ce o/lt
na t~lmmasım. tedo,•ileri içi11 ()/anak sağla11nıa.\'tm IQ/ep ediyo-

AğilSI OS /99 7 
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JIYAN Çmy~ PQın·Oktober 10 

TÜRKİYE'DE ADALET OLMAYlNCA! 

Avrupa insan Ilak/arı J\lalık~mesi Türk 1/llkıimeti'ni, 
Şükran A)·dm ·a ta:minut ödemeyi' malıkum etti! 

H:ıber Mc: ı kc:tı 

$ükr:m Aydın, hcniiz: 17 y:ı~ın· 
cb)dı . ~brdın'ın Denk itçcsı'nc 
b3glı. T.:wt Lo)'unck 29 H:ızı~n 
1993 t:mbındc. b:ıb.uıyl.:ı bırlıkte 
köy konıeul;ı rı ve j:ınd:tnn:ılar lO• 

r3fınd:ın göz:ılıın:ı :ıhnmış. gôz.· 
leri bağlı şclcı lde soyul:ıt3.k döv\11. 
mÜ}. sonr;ı d.;ı ın:an:ı gcçılmı.ştı 
Şukr>n Aydın. S<rbeol bırokı ldık· 
l:ln sonr:ı. ln53n H:ıkbrı 
Oemegi'nın (l11D) Dıyorb.ıkır ıu· 
besme suç duyumsund:ı bulun• 
muşıu. Avttl.Jtı 31'"3Ctl ıgıyb. ken· 
dısıne: t~' ur eden j3n<bnn:ıb.n 
m:ıhkcme)'C \ermek ıstemışıı 
S:ıvcıhk. kcndı~ını h.:ısıahanc:)'C 

h:w:ı le ederek. ık ı :ıyn rapor h:ı· 
11rl:ıtmış, :ınc.:ık d:Jiı:ı sonra ol::ıy 
bp.ıtılm:ay:ı ç:ılııılmışıa . 

Bunun üzen ne Şüknn Aydın. 21 
Ar.llık 1993'te A\ nıp;ı ins:an H :ık· 
l:ı.n KomıS)'Onu'n:ı b~vurudo bu· 
hınmuştu. T urk hüküınetı ıse, 

y~ptıSı s.wunm~d.:ı ıddi:ıl.ln rcd
dcdıp. Şükr.ın t\)'dın \<C b:ıb:uının 

hıç göuhın~ ~lınm;ıdığını, 
.1ldıkbn •stılıb:ırJI b;ıberlcrıne 

a;ore onl:ırın PKK nu lit:ı.nl~nyb 
yakın ilişkilerının olduğunun 
~pt:ındığını belınmış. böylece de 
ICC3Hlzun PKK miht:ınlnınc.l 
ppılmış. obbılıxcgı ınuJını )3· 

r.:ıtın3)':ı ç.ahş.mı .. ı 
i ns:ı.n H:ıklım Komısyonu d:ı.. 

bunn k:ırş ın 12- 14 Temmuz 199S 
t:uibler1nde, ol3y yerine bır he 
)d ı;öndcrcrek.ıncele-melerdc bu· 
lundu. Y:ıpıl:ın .:~r.:~ştırm:al~r H 

ı.:ınık ıf;~dclcrının :ılınm.:ı.sından 

sonr:ı. Şiikrnn Aydın'ın suç b.:ış.vtı • 
rusıınu lı :ık lı buldu ve dosyayı. 
Avrupa lns:ın H::ı1dorı 

M:ıhkcmesı'ne (A IHM) h:ıvole 
euı. Mahkeme, 25 Eylül t:ırihın· 
de Str.1Sburg'd:ıkı otunımund:ı. 
konuyu ele ;al.u.ll. Şükran 
A)dın'ın ı;u,cnhl gıtçimnce ır7ı• 

n:ı gcçildiğ.ı \ 'C ı~lence gördüğıi 
sonucun:ı v:ı.rdı ve Türk 
hfıkiimctini 40 bin dolar 
t;ızmin:ıl ödemeye m:ıh
lrum enı. \ bhl.cme :l)Tl· 

u. obyı ·~rcnç ve 
:ış.:ı.ğıl:ıyı cı bu ı:ıvır ol;ır.ık 
degerlend ırıp. şıddetlc 
kınadıgım d:ı bclırtı ı . 

Şükun Aydın o13yını. 
KO~UJN d.> b.l,ındon ben 
tıkıpettı. gerd.lı gınş:ıml· 

erde bulundu 1995 •~ri
lı ı nde. AZADI 
O:ızetesi'ndc dc:t;ıylıc.:l yer 
\-enlcn obyın duyulmua 
ı.azcrine KO\UI~. :ı)·nı 

sunlerde bır l3muoyu 
:ıç ıkl:ımasıyl;ı ııim denlO· 
kr:uık kunıluşliır;ı, parti 
k:ıdın koli :ı ı ın;ı, kı lıseler 

bırlı,Sıne. tek ıd. lışı n 
onl:arc3 p;ırl;ımentere bış\-'Urdu 
Açıkl:ım:d.l Şükr:ınAydın'ın. bın· 
lerce k:ıdın ;ı.r:ıs ı nd:ı. 

Kürdisı:ın'd:ıkı de~er y~ı gıl:ı.rııu 
kır:ırak :ıçıkl:ım;ı ce:s:ıretinı gÖ· 
steren bır SE\tOOL oldugu \-'C bu 
Ornekten yola çıL:ıral. Küfl 
bdınbnn:ı uygubnın tec.lvıl1'1e· 
rı n i'ızennc gıdılmcsi t:ılc:bınde 
bulundu. Oahıı sonr:ı d;ı. Şükr.ın 

Aydın b:ış.t:ı o lmttk üzere. ;ıynı 
konumcb olın k:ıdınl:ın destek 
\-enneyı sUrduıdu 

En son ol:aral cb.. 1 EylUl Dunyı 
B:ırış Günü ncdenıyle, "Kıirt 
Katitil w· Ç(}cuklurm w 
Ytışt~dıkhırr l'tdı~elt Son! .. şı:m 

:ıhınd:ı. 1 EylGI giinü Birleşnuş 
Mıllcclcr Milltec ıler Yüksek Ko· 
mı~rliğı önünde bır eyleın dü· 
zen1edı. Oç kışılık bır heyeL 0 \ 1 
temsıleılenylc SOrüşmclc:nJc bu
lundu. Araloı ınd.ı Şukr:ın Aydın'ın 

cb bulundu~'\ı bır çok k:tdm:ı uy· 
gul:ımın tec:ıvt1/lere ıl işkin bılgı · 
leri içeren ve tııleplerden oluş.an 
bır dosya ilctt ı Aynı :ında d:ı y.ı.lı: · 
1~ık 100 kı,ılıl bır gıup1a. bı· 
nonın önünde prote$CO mıtın~ı 
y:apıldı. h-:t.l ırl:ının bıldın okun· 
du ve d.:ığıtıldı. A\'nıp:ı ins:ın H :ılı:· 
Inn M:ıhkcmesı 'nın bu kor:ır:ı var· 
muınd:ı. KOMJIN'ın sürdürdütlü 
ç;ıhşm:ıl:ırın d:J büyük p.1yının 
oldu~ ııWU)'Of. bı.ıncbn böyle 
dığer m.:.!1durl.:.nn dı haklırının 
:ır:ınm:ısı yönünde, her türlü gı· 
rişimdc buhınm:ıy::ı dev;ım 
cdc«ğimızi bc:hnmck istiyonız. 
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ÇOCUKLARl M IZ VE BİZ 

Eylül :ıyının, duny:ı ço
cukkırı ıçın :ıyn bır önemı 

\'.1-r. Kım i ülke çocukl::m için
se. ıkı .tçıcbıı ÖC'Iell'llı bır 3)'

dır eylul 
1-U h ısi :ır.lr.Jsı .uen;ıd.:ı 

önem t:ı~ıya.n ·nlfll)'(t ÇO<'uk 
Giiı1ii"' bu :&):ı dC"nl;. a;ddığ.i. 

2- Bır çok Ull«<e "F.;..Fitim 
n• (~n•ttm'" yılının b:ışl:ıngıç 
:ıyı oldu~u için. 

Bu :ı> weJdıgındc: :aııeıerc~e. 
okullud:ı. egıum·o"recim 
kunıml:ırı ıle çocuklar.ı yö
nelik ç;ıhşm:ıl:ır y\irdten ku· 
ruluşl:ırd:ı bir huclı:ctlılil, bır 
ıd:ış b;aıl.u Kımındc bı~)'lcn 

y:ıp:ıbilmc ve sergılcınenın; kı· 
mindc ısc, hiç bir şey y:ı
pım2nunın ve scyırcı blm:ının 
tcl~ı(!) Onee. bınnca Ozel g\ınun 
• y:mı Ouny:ı ÇocuL. Giinii- nün. 
bende y3ptıi;1 çoğ.nşınu belinmek 
ISli)'Onım 

Adın:ı '"Oüny:a Çocuk Günu• 
dense de bu özel gOnü, tüm düny:ı 
çocukl:ınnın kuıl:ıy:ım:ıd ıgını bı· 
lıyoruı: Kutl.ly:ıbılcnlcno de lU· 

mün\ın, bıhnçlu:c ve scvınçlc 
kutl:.dı.;ın ı söyleyemeyiz. Oı~ct 
tüm öı:cl günler g.ıbı. bu gün de 
)'1DC bcllı s.ınıfb.r \C btm3nbrca 
kud:ınm:.kt~ır. Böyle otunc:t cb. 
çoculd:ır rır;ı.sınd:ı bır ayne:ılıgın 
olduğu ort:ıy:ı çıkilAını görürüı. 

Yine e~emen sınıf ve güçlerdır 
t.atmın obn. 

Bun\1 söylerken, böyle bir özel 
güne k;u'fı oldu&\ım :ınlaşılmuın. 

Benım bfl' old~m olgu. tüm 
çocukl:ınn bund:ın y:ırulaın:ı· 
m:ıyışıdır, :ıynı sevıncı p:ıylaşm:ı 
fıi"S3tının verilmcyi,idir. 

Her Eylül :ayı scldiA,indc ve 
·oony:ı 9QCUk Günü .. ıle ilg.ılı :ıfiı 

ve haberleri gördi1ğümde, içımı. 

ilk el:lpt:ı bır buruklul k:ıpl:ır. A~
lım.a ıl~ ~elen ~). ft3.)ı1 \C Lın\
lerlc kutl:ın:ıc~gı degıl. kımlcrın 
bu kiim«<e yerle ı ı nı ahım:ıyışıdıı·. 
Ve üZulerek bdırte)'ım ki, ıçten 
ıçten bır tepla btle du)·m:tı)'3 
boş1ıyonım. Kutl:umıyı deAıl, 
kutl:ıy:unny:ınl:ıın nası l 

ubf:abılcecğımı düşünmeye 
b:ı$h)'onım. En b3$1:t d.a kendı 
h:ılkımın çocuklan ge lıyor gOzle· 
rimin önUnc. Güzel ol:ın:ıkl:ırd:ın 
y:ır-.ul:ın;ıbılen ,.c neş.e içınde 
oyn:ı)':ın çoeull:m gôrdükçe. 
oyun yen dıyc to7IU·topr.ıkh :ıl· 
oınl:ırı ve batoklıkkıı ı seçmek du
rumund;ı ol:ın çocukları 

~nü)onııtı. 
Oyuncak m:ığ:ız.uı yerine. ÇÖ· 

plüklerde oyune:ık :ıray.:ı.n , OlU
müne '\'C sakat lr::ılm:asın:ı nNen 
obuğını bılmedığı m:~yınl:arı 

oyunc:ık dıye clıne sevınçle :~lır
ken lr::.ıtlol:m çocu~u: oyuncıık 
t:ab:ınc:ı dıyc tutturan çocul}un 
yanınd:ı. bu oyunc:ıa,ın ve oyun .. 
c.:ı.Sı kull:ın:ının m:anfetlcrinı her 
gün çok yokından görc.n. kotku. 
nefrel ,.e bun:ıhmı bırw:ııcb y.ıp· 
yon çocu~u ~ınııyorum. 

Sıe:ık bır yuv:ı yerıne. yerde sc" 

nh bır y.ıı.ı: • (kı bu ...ı..:. 
bır pul vcy:a mı nder de ol;ı,bı· 
liyor) iizcrinde sır:ı sır;ı y;ıtıın 
,.c bııbırleıinın nefesiyle ısın · 

m:l)' oilı ç:ıhş:ın çocukl:ln 
düşunüyonım 

Anne ve b:ıb:ısı tarafından 
ibtı)':ıçbrı k:uşıl:ın:ınço
cuU:ınn )3nıncb. :ıiles.ının 

ıhtı):açl:ınnı L:ırııl:ım:ıl içın. 
tiiı hıı.orhıklnrl;, çalışmnk du
rumund:ı kılan çocull:arı 

dU$ unuyorum 
Pırıl pınl gı)'ınınış çoctılitın 

y:ınıııd:ı. :ıy:.ı}ınd:ıki f:ıtkh 
renk ,.c eskıliktc çorJpbn \C)'3 

ıyük:ıbıl.tn gsymenın ezakh~ını 

duy:ın çocuk gelı)·Or gözlerıının 
önüne. 

Ne :ınhım:ı gcldıgını 

öğrenmeden .sürgunu btZZ3t )';J.p· 

y:ın ,.c gınıgı y:ıb:ıncı bır çevreye 
kuşkuyin yakl:ışnn ve de ısıen
mcyen- ı IIlen çocu~u dfi$ünü)·oı·· 
um. Ve cbh:a bır çol ~ •.. ! 

O z:ım:tn kutl:ıy:ınl:t.r:ı. kutlay:ıı .. 
bildikleri için sevinıyor. kutl:ıyıı· 
m:ıy:ınl:u ın cb kullar konum:ı ge ... 
lcbılmna•çın.. bu özel ı,'Üoün kul· 
l:anılm;uı ve bu vcsılcylc 

k:ımuoyun duy:ı.rh kılınması )'Ö· 
nünde bır ş.eyl~rın yapılması 
g~rcktığınc ınanıyorum. Ve 
Düny:ı çocuk Günu hcrtcesc kutlu 
olsun diyor. 1 i.1ın d1inya ÇO· 

cukbrının c.şit koşullarcb kuıl~· 
y:ıbılmdcnru dılıyorum. 

Yine bu :ıy<b l»şl:ıyiln eğııım 

ve öı}rctimin de dil$t1ndürdllklcri 
yuk:ırd.:ıkıle:rdcn f:ııth değil. Hat
ta~ kımı acımasız uygul;ım:abD 

bJ.ktığ:ımd:ı. iıwnlık :ıdın:ı dcQıl 
du~nm<k, l!fANÇ OUYUYO· 
RUMt tn~nl:ınn, kC1'1di s:ıhip ol· 
dukl:an h:a.kl:ır.ı b:a.şk:a13flnın d.:ı 

s:ıhıp olm:aları gercktığinı gOr· 
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meyecek k:ıd:ır kör olm:ı ların ı d:ı 

:ınl:ıy.ı.miyonım 
Ç:ıgd.:ış. "·c ttdı}Olı~ bir ülke ol 

m:ık. eguımlı olm:.kl:m geçer 
Her üU:cnın, her ınS3nın d:. 
S3Vtındugu budur. Yıne. c8,ıtımın 
:ın :ı k3yn:ığının '"Dil" olduğu 
temelinde de: herkes birleşir. m 
bctle: eğıtımde. Ort.1m ve mc· 
bnın büyUL bır pıyı urdır. Am:ı 
nıl etken, çocugun kulb.ndıgı dıl 
dır. Bu dılın l.:ull:ınılımısını ve ge 
l ı ştıri lmesinı ılK', egıum polıııko· 
l;ın belirler. 

Ucr cğılım polı1ık:ısı d:ı. 

çocuğun ıçınde bulunduğu ''C).l 

ut:ıncbşı oktu~u ull.mnı. dcvlcl 
polıtık:ı.sı ıle b:ığl;ı.nıılıdır. Bunu. 
her okul :ıç ı lışınd:ı d:ıh:ı d:ı derın· 
den hissedcnm 

Okull:tnn açılı$ıncb okullxıh\:c 
lcnnı. cı" ıl cı" ıl aeslenyle $tt\lcn
dırcn; lamı nqc dolu gülen, kım ı 
üıgün çoeuU:u doldurur. Bır de. 
okul b;ı.hçesınc: egemen olon scsi 
erden ve kontıltıl:ıntm:bn hıç bu 
to<) :ınl:un:.dıı;:ı ıçın. bo)'nu bUkU'
~L.ıl<k scuı.ılıı},ı tercih eden ço
aıkl:ır! Bunbır. dılieri )'35.3kb.nJn 
çocukl:ı.rdıc. Odıl kı. çocııi;'Wl keıı· 
dısıni ifade edebi lme ve 
kuşısı nd:ıı..ıni ôtlgı l:ıyabılıncdc 
lmll:andığı en ıyı ıleıışım ~ıdır. 
3gzan an3ht~ndır Ou anahtır, bı 
rıleri ıs.temcdıgı. ıc:vmcdıg.ı ıçın 

ll.ı.sl:ı.nmay.:ı tedcdılnuştil'. lçcr'de· 
kı h~incyc kıl ıl vunılmuşıur. Ou 
h.:\Zıne çoeugun. do~dugu günden 
ıtıl»ren anne .. ı \C'~ .ı :ulc bıreyle
ıyk ıletı.ım ... urecınde dcpo-

13dıf;ı bır bLnkımdır. Bu bınkım 
:ulede konu.şnl:ın dılle s:ığl:ınıı. 
y:ı.nı ''ANADil "dı r. Insan 7.C· 

kasının en hızlı gc liştil}ı ve 
ogrenim temelının olll.Ş{ugu dö~ 
nem. O i b")~ lr.uıdrr. Sav \en· 
lcre göre. bır çocuğun zek:a gelı~ı
ını norm:ılınde 9 y:ı,şın:ı. k:ıd:ı.tdır 
9 y.ışına kad:ıı· .-ek:ı gelişimi ve 
ögl'enmeyı bır.uada yürüten 

Cınv~ PCtın-Oklober 

çocuğun, bu yatı:ın sonr:ıki dö· 
nemi .. öğrvnmt• .uln•d'" olamk de 
v:ı.m cdc:r 6 y~ınd.ı okul:a ba$13· 
y:an bır ç-ocutıun bılgı bınkımı, 
lon~uğu dı lde tomutl:ışır. BOy 
lelıklc bır bılgı bınkimı ıle okul:ı 

b:ı.şl:ı.mış oluı . O ıl' ç~uğun okul:ı 
bJ..$13.m:ıd.:ın önce ö~rendiğ.ı söı· 
cUk_ s.:t)'l$1 ISe:'. 2500 ila 5000 
ımıdır. (Gdıftrlıt ülkelerde bu 
A)'l. cbh:ı <b f.vladır.) Çocugun 
okulönccsı dönemınde edındığı 
bu bırikim. yenı bıı· gelişme dö
nemıne b:ı.şbdıgınd:ı. onun kulla 
nıcıgı b:ammıddesidir. Okula 
~l:ıdığınd~ dı. bu temele da· 
y:ı.nıl:ır:ık )·eıı.,ıınlmcsıne ,.c ge 
lışmesıne yön veıılır. Bu temel. 
ılk ö~rendığı ve konuşıugu dıl • 
A'lADiL- ıle oluşm:ıy:ı. b:ı.şlor 
Bunun ıçındır kı .. \,ADil h.;ıy:ıll 
fonLsıyonhır:a ubıpllr 
(A,AOIL.ın ronklı)'Onl:ırı ve 
onemını ışlcmel. b.ı~lı başımı bıı 
konudur. Arna,cım. buını işlernek 
degil, yuhrıd.:ı bdıntı@ım küçuk 
bır 3n.:ılızlc. A'AOilın önemını 
'uro~l<lm:alı.tır) 

Işte, bu denlı Oncmc s:ıhıp olın 
ANADI Lın y;ı.s:ıkl:mması ve yok 
s;ıyıl:ıbilmcsını :ınl:ıy:ıbilmek 

mümkün dcgıldır. Am3. bunu an· 
b)·miJ.r(!) gw:el U)gUia)·abtlıyor 
b.r. Bu m gutcl uygubyml.;mbn 
bın de Ttirkı)'e'dır 

Türk An3y:ıs ... sı'nın egıııme il· 
işkin bir k:ıç ıuıtddesınc b<tkıl:ıcak 
olurs:ı. özellıldı: Kürtçe temel 
ahnıDk. dıllcr utenndckı baalı 

.. c ~l.lmJ polıukuı. s~ 1 
bh.;ıt Pbnı ve T.;ılrır--ı Sükun Ka· 
nunl:ın" ıle b:.şiAın ı ş.tır. Bu ı..:.
nunl:ı. TiJı kıyc'dc y:ış.ıyan herke· 
sın "Türk VJta.nd.:ı~ı· oldugu, ko· 
nuJul>n dılın d< "TÜRKÇE 
olduğu bclırtılnd •• dıger dıllcr 
)as.akbnmı,ıır D.:ılı:ı sonra d.J, 
2932 sııyı lı y.ıs:ı ve An.;ıyasa'nın 
42. ın:ıddesiyle gcıirılen yıısııkl:ı· 
m:ıd.ı $Öyle dcr " Tiirkçtt'Jt•lf 
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l~ı$1w hiç bir tlll. E[:.itim öj!rc>tlm 
lmnımlannda, Tı'U<k ı•atmıJa$fon· 
na ano dilleri olarak okuıuhımu: 
\'t' öğutilrmf": • Anayasa'nın 
26.m>ddcsı. J p>r>gr.ıfı d3 şöyl< 
der; .. Oll$iincclcıın :açıkl:ınması ve 
y:ıyılmasınd:ı. k:ınunl:ı yas:ıkhın· 
m•• ol :ıo herhongı bir dıl kul· 
bnılam.u. .. 
Bıı1eımı~ \lıll<tknn ıs Anlıl 

1960 l.anhındc, •fnsan Hııkb.rı 
Be:y:ınn:ımcsı"nın, S.m:ıddesı 1 c 
fık r:ıs ı gcrcl}ınce, ANADIL 
ECITIMI'ne ılışkin y.;ıpııga :ani· 
l:ışm>cb d3 şöyle dcnılmekt<dır 
" Bu antlapnn_\l.l tm:asını almı 
tlr•-lt>tler. barıntimitk/on a:ın
lıkltım tıim lwJdartm lfliiiJ'tll'r.ık. 
mılliriii kendi ~·J!Itlmlerini ı:e r/1/. 
ft>rlni gttli~timırlı•rim sağltımak 
onlunn tt;jilım tontnlonmı (YJ..."l4 n 
J,u/moHo )ı;b,ful.-r."" 

E\ et. bu antl:a~may.ı Türkıye de 
ıınn atmıştır. 1\m:ı, görüldügü 
gıbi de kendınce uygun buldugu 
lı;:ırarl:ır :ılnıı~. uluslar.ır.ıs.ı :ınıla 
rru~anoı hıçe ~)mıllır. lrkçı. r. 
Hst bır egııım ıı.temıyle- zorb 
""Türldeş.tınnc Polıtık:ı.sı.. d:ıy:ıt 

m:ıkt:ıdır. 
Her eğilim ve öğretim yılına 

b:aşl:ıdıi.mda d~. nırtdcştırmcyc 
ç;ıhştıi;t çoculdvın sw.k:unluğunu 
bır ka.z.ınım s.aym:aLu~ ber yıl 
kendınce turLieıtırdiği ıns:ın 
s:ıyısının k:ıb:ınnıısıyhı övıinmck 
le. Aın3 bu su5kunluğun bır gi\n, 
dıgc-r .:ı.l:ınlarda olduğu g.ıbi, hay 
Lın~ döm.~.teccı:;. unutuhn:am •1 

lııe her Eylul ayıncb. bu >ro 
!:ır ve umutl:arl:a eğılım ve 
Öf;rctim yılın:ı b:ışhyorum. 

Umutlarm yeşerece{;ine 
olan inanctmla, tüm ço· 
cukların elci~, I!Şit ı•e adil bir 
tlti:,eude ytı~·amalarmı dili· 
)'Oflllll l 
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Aktion ı.uıu 1. Scptcmbcr-\Yeltfrieden,h&ı,! 

SCIILUil l\IIT DER GRAUSAJ\ IKEIT, DIE DIE KURDISCHE KINDER 
UND FRAUEN ZU ERLEIDEN HA BEN. 

Dh• ;.:c•J,:t'll IIIN'I' J"ulk J:f.fiilırU'II Kril•ı,:ı• lırlll}:('ll .fiir clie kun:/i,vclını Fnmt'll l>ı• ,mrtli•tt• Untf.•nlriickwıı.:.t4 
mım·l mrt \ldı , :u tÜ!IIi'll mu h wtıu•llt• Ht•lii•IIJ.:ımK ıuul J~l'f.:i.'h'tılti;:wı;.: ;.:c•l~tllt'lt. Fill<' dt!r \'ieljiiltl;.:nı 
.diH'IItılt·n :ur Ji.mır1ı•tlıı11;: wm \t'utd/nı Hclu•tt;.:ım;.: um/ ı~r;.:au1tij.:ım;.:c•1f 1wr t•ltiC' Pmle.«Utktion ~·Mı 

K0.\1.1/\' mn lli•lt(ric.-ıll'tl.fltıj: 111 Htılll/. \Y'r tlt·r (;,\'/IC:R-If!rln·tım;.: FMu /IHI Pt·rı.nllt'll ;.:m;.:t'n Ilm 1 
Sctrlc'"'lt, r 1 yy• \vır dt• m LSJ/( 'R-CX·Iıtmdt•. um Ct ;.:t·n dil' ı:nm.mm' t 'nr,·nlruı J,;ımJ: '""' Frımt-n :11 pmu·. 
,,,,.,.,., unJ n•Th"t"" de ı M ciit* F.rldf'WIJ: m" A.'l J\1/IY Fint• 1\·lr~tılmn W»t ıln·ı 1\0.\f.IJ.\. 'f:ortrt"ltorinlk'n 

.. ıutkn "'" (_ ,\1/(. 'R-1 "'"l~rn rmrfmı:.:rır tınıl ıJ.c.•r,.:t~h nde h llm.·n c.;, ıpnrclıc-tt ,., l>o\.tJt•r INr ~ttdrr 
H nR .ı ımtl dm. •RuJiQ 7.'" '" .\"ıınık-r:.: /tc-n, hitit'" Ulı.:r ,/ir .-lbion ımJ Ja, Tht•nıtt 
u,r ckiiAt'll. ''"P Sle Ji~ II(ICh(tJKc.'"'lt· f:rilanm~ \Utr 1\0.\/JJ.\' mil /mt•rt• .. \('/t•\t'ff Mt·nlell. 

Wıe nllgeıneın bekannt i$t. \\ ird 
ın dıe~eın. \'On der Türkei bcscu:
ten feıl um.crcs Lındcs cın 
sc-hmutlıc:~c:ı Krıc:g gc:fi'lhrt. Un· 
ser \'oll. \\ ırd ~on d~ Potiz:cı, den 
Gcmbrmcn und Dorfsc-hütı~ un
tcrdttıd.t. d.uiıbcr hin:ı.us .sı nd dıc 
Zcrsıonıng dcr Oörftf, \erh.Jtiun
gcn u \'crsCh\\ ı nden dcr Mcn
K hcn, E.rmordnngcn. sowie Fol· 
tcrungcn und Vcrgcw:-ıltigııngc:n 
~n kurdısclıc Kınder und Fmuc:n. 
sınd nn de ı· T:ıgcsordnung. Oicsc 
bıı ı l:t lc Vcrbrcchcn kennen kcın 
Rcdll Es ıM lcıdcr eıne 
T:~tnchc. d:a8 dıc kurdı· 
sc he 1: ı .ıucm. :ıufgnınd des 
'-ıclf~llıgcn Oruc-kC'$. ubcr 
dıc'K \'crı;c\\.3hı,;ungcn 

und \1ı81undlıın~cn. ın 
dc:r offcnılıch!..:cıt nicht 
pıcııı;cbcn 

Dıı:!\c: <ir.ltı:<.amkeıt 
\\ıııdc •• ıufl_!,rund dc!i. mu

lı •en Ver ı:~lıc:ns \on 
Ş k n ~ ın l ın:~n<c:-

k D nç 

tcs1et 
ınddtm 

10 gm R K .ın dıc 

Prcs.sc gel ng- DeshJ.Ib 

wc:rdcn :ı.owolıl şıc als :ıu<:h ıhrc 
F:umlıcn \'On dem St3:ı. l nnıer 
Dı uc k ge~et1t. um d::ıdurch şi e 
.tum Sc h\\ eı~c:n J'U bııngcn. Ob· 
\\Ohl dıcioC T.ltcr. dıe die kuı-dı· 
schc Kındcr und F:ımılic:n mıB
h:ındelt und \C'(;C\\.3htgt h.;ıben. 
bd • .ınnt ıınd. \\Crdcn sıc nicht 
m~l cıncm Gcnchı \Otgcfi"ıhrı. 
\\cnn -.ı e :ıudı \Of Gcneh1 gC$lcllt 
\\Crdcn. \\Ctdcn sıc '''eder frcı 
gcl:ıssc:n Wc:ı l dıc Dorfschiiızcr. 

Polı.rısten und Gcnd:umcn. wcgen 
ıhrer bc:ı;:ıngcncn MiBh:ındhıngc:n 
und Vcıı;c\\ :~hıgungen kc ine Sır.ı~ 
tC cı h:ıhcn und d:ıdurclı cmnıtigl 

lı 

wc: ı dC'n, nchmen dıesc: MıOh:ınd· 

lungen und Vc:rgew:-ılt igungc:n ı5g· 
lich tu. Dı e 1'Jtc:r. dı e :0.1cnsclıen
rechıc ınıt ı:,ıae treten m~d obcn 
er\\ .:ıhntcn Sırafl:ııcn bc:gchcn. 
5tchcn untc:r dem st.:ı:ıtlic:hcn 
Schuıı. ı.o. d3.B der St~ı sdbst 
\htr.ılcr ıst 

N:ı.ch dem Golfkneg bcbmen 
dıe bcıdc: groBe:n ktırdischcn P:ır

ı c:ıcn . KOl> und YEKITi die Mös· 
lıchkcıı. ın SikUmrdıst:ın die Rc
ı.:ıcnıng I'U llbcmclunen. Aufgnınd 
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des Fmbofl:os'·on L'IO und Sod· 
d:~m~ R~gıerung. Lonnıen ı;ıc 
wııuch:'lftlichc: K rı sc. Arnnil und 
Sanıcrun,g dcr vom Kncg zcr..tör· 
ıcn lnfr;uaruk:ıur dcr RcgJ011 nıcht 
bc\'ahı~m. Eınc. Kil J~hren hcrT~ 
sdıendc Rıvalıtbl .fwıschcn dıcsc 
P;ıncıcn. die :ıuch unıc:r dcı lle· 
"ölLcrunı: cınc S~hun,s \cnır· 
S3chıc. n:ıhm ın lcıner ZcıiZ\1 und 
es eni\\ ıckchc sı tl ı 711 cıncıu Onı· 

dcrkncg. wodurch dıc dcr Um· 
f3n$ ckr Probl~n ge\\:"Jitıg .(U· 
n:ıhm Dtc Anhan):cr dı~r P:ır· 
tcıcn ''c ı fen den FrJutn vor. d:ıR 
sıc dıc~cn mor:~lıM:hcn Zus;ım· 
mcnbru'h ııntcr dcr fk,ölkcnın.ı:; 
\tnır'i.lc:ht lubC'n l'm dıescn mo· 
r;ılıM:Iıcn Zus..ımıucnbnıch zu bl!· 
cndcn. gıbı es n:ıch ıhrcr :0.1eınun~ 
ı:ıncı cın.tıgcn \\ 'ı.!. dıc Fr ıcn 

dıc dıcı.en T:ıt bcı:chen. mu """ 
c~cho:.r..cn und hın~cnchtct wcr· 
den 

In Südl.urdı.$ol.ııı \\crd~ tı.;lıcı 
3-4 h:ıucn :.us dıc~cm Grundc 
gcıotct. Oıc T.'Ucr ''eıdcn kuıı 
n;ıclı ıhrcr Fcstn:dunc:. untc:r dem 
\~~nd "'Er tubc ''enc Ehn: ı;e~ 
rctel '". \\ ıedc:r frcıgcl:ıssen '\;K:;b 
cıneı l..:n ıc:rsuclıung der Zcııung 
''YEKSA'\ .. un J:ıhr 1995. wurden 
ın leıııcn tünf bhren e;ı_ 2000 
Fr.nıc:n lo_:,eiOıc:t. ~ıc \\erden bct dıe· 
ser Unıc:rsuchung nu ı N:ımcn und 
Wolınoncn gc:n:ınnı O:ıbeı seıen 

dtc: l:ahl der Fr:aııcn. dıc ..-er· 
sch,,undc:n sınd. mchr :ıls 2000. 

D:ıı. t\.omıtcc tlıı dıe Vcrlc:ıdı· 
~un~ dc:ı Reellle dcr Fr.:nıcn :ıus 
lr.ı~. ın l~nbul cınen Brıef ln 
K0\1JI'. ın dem Me n.:ıch l" ntct· 
stiitltıılg f;ınfbıdc:m und ın emer 
E-rllarun~. dıe \On dcr Zcıt.J(hrıft 
ROl\' .:oroll"c:ntlıdıt \\urde, rd 
daraııf hıngc" ıe~n. d;ı6 dıc r.: 
ramılıt.ırısclıe Eınhcıtcn dcı P.ıı 

tcıcn. lımter dıc~\!11 Ennordun~cn 
stcd.cn \lıttc .\pnl dtc$Cs bh
rcs ''ıııdc. untcı dem VOI'\\:ınd. 

CınY!! PC&ın-Okıobcr 

Ehrc rıı rcucn. KcJll Hıdır llu· 
scyın ubcrt".lllen Oıc sch\\;ını;cıc 
Kej:~lllıdır ,qıı'dc bnıı:ıl mıRiı:ın

dclt und ıhrc '\i:uc gcsdınıtten 
~xh Fd.\\3 cı n('-) \lull.Jhs \.\lırdc: 
gcgcn ~•e cınc Tocle"'rlfe \Cr· 
hJ.ngt em dieses bı tıt:ıles Todes· 
urtcıl t~u:vufiihrcn. \\Jrtcn sıc bıs 
Ste ı hr Jr\ ı nd znr \\ clt bringı 

O.u Rq!Jmc dcı \1ull3h.s ın Jr ;ın. 
h:ıt dem \"Cr.thctcn ısbmı~hcn 
Regctn und de ıl Rc$-dn dcı· Sclııı
Konfcuıon cntsprcchcnd. dıı: 
Cntcndrud.ung.. \'cr~e,,;ıhıı;.un~ 
nnd \tıf\h:ındlun,t: dcr fl'3uen und 
jungcn f\ l:idehcn, lca;ımılıcrt 

D.ıs blutıgc Rcı:ımc: führt cıncn 
Knc~ ;:c~en d.ı, kıudı$Clıc \'oll 
Dıc luıdı~hc P.ıınoıen. ıhtc 1-':.· 
mılıcn und Pccwııcn. die sıc un· 
ten.hiiJ'c:n. ''erd.:n \On den \1ııl· 
l::ıhr. ;:ciOhcrt und hıngenchttt 
"'\3ch dem Gl:uıbcn der Sdııııcn 
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ıns P:a.Ddu:s zu gchrn. .:ı.ufgrund 
dcM.cn \\erden ~ıc nıcht hını:;c· 
ric:lıtet . Um dıese Vorsehriftcıl u ın 
zu ge hen. l:w.cn dıc \1ull;ıh.) dıe· 
s-t \hckhc:n lur cınıge Stundcn 
ır.ıuen (Sıxc) wornıt s,ıceıne \10~· 
lichkcı l schaffcn. d:ıB sowolıl ) lC 

sdbM :ıls ;ıuch dıc P.uci;ırcn dıe
sc \t ıdchco \'Ctı:C":altıgen und 
d:ın:ıdı hınrıchıcn lönncn. 

In dem Teıl unscrcs L:ındcs. 
bleıbcn die Mcnc:henrechtc: .:ı.ut" 

dem P:ıpter. uruere 1\.ınder. unıc• 
re Ehcm und (;eı.chwısıc:m "cı 
den vor unsercn 1\ugen enuordc:t 
und fohcm :aussc:~tzt. Dcsll:.lb 
finden \.\ır keınc Ruhe_ Oıc ınıcr
n;ıllon:ıle \'crb~mdc und lnsıııutcn 
versuchen nicln <he Untcrdnlk· 
kun~ dıc:ı.cr Stxıtcn LU verlundem 
''ır ~~·~en v.;o. 'ATO. ı L 

und :mdcre St:İ:Itcn. dıe dcr ınıcı · 
mı ııon.ılen Gcnu:ınschaft :ıngchö· 
rcn :an. \\~ıl $lC bcıın Sp:lltcn un· 
KI"C3. l:~nde$ eıne Rollc gc~pıeh 
h:ıbcn und uns dcr brut.:ılcn l"n· 

lı:'lbCnJunge M:.idchcn. $OI:ınc;c MC ıcrdıuc:kung dcı ArJb<r, TtirLcn 
Junglf:ıu sınd. eınc lkrechtıgung. und PcrJc:r :allcın t:cl~ und ıhrc 

Augcn cbbc-1 zugnc:hlolkn h*n 
/k•frtllh tıJ, KO ttJJ \ ' 
ıJrJtlmi~it:n·, wir ""' 1. SttJtlı·mbt.·r. TA G I)E.\' F RiED8NS. IVtr ıl rm 

Gt•b.'iuJo• d~r (/ \ 'Q.I/CR, Rht•lullll~ 6 ;, 8111111, um 10.)11 lihr ei n~ l'r1~ 
1~•111/.twn un ll Ju~ılu,.: 

• Sfhlıi}J mit,,,., Krıq:t.•n. 1/('m kurdmltt'll ıt,/k IIUt}J c~wlihrt •• ..,.,.. 
tl e tr, libt•r ,,._.;,, SdıkA ~u/ Jo.-lb•t :.ı1 efll)('/ıt•tdo•tı, 

. ,ı,.,. Liind~rH, dı< ~H "'" K~ jilltn"n. dıirfen /.em~ lfaffen 
ıelıefm ~,.. ""'"' Zatirlt~n• Mr Kn'Jıl~ll Illi df.to'-4'11 Stlllllt'n. daif 

mt"lrt iiiH-f'M'h('n ""''"1!11, dn_/1 'If'""" Ullfc•rd,i<"kf'n 4tnll f;l'/:4'11 •tm t'lff 

Krit•gjülın•Jı . 

• (u•C'Tt' Rc<chlt• NIÜ•.~ıı tlurtlı mternurwullk ıc-rtrU~~ :U~1irlrt'rt 
tt.-rtkll untl fiH', :•ır lhwwhn1ttg llttlt'T ınlt'l'nllti~~nt~kll lkohftrlıtllnl( 

ı.~ntllnmt'n ttYI'dt'll. 
·1'4•tllt'f fitrdl!rtı ı,•lr, dti}J tiR• 1l11• Ub.m ilıır miflhımilt•ltı•ıı, w:rgt•"•lll· 

ttgtt•ll, ~;efi,Jtt•rtı·n muf uııg~·,tıljh•~ıt:n Fruu('tt ur jt'flt•m Tt:tl KıtrdHifm\ 
~,c-Jutr:J .. ·ırJ. '''"it' KrJ•IIIu/" lliıf<')'fll • .,, Siull.~ı~rJntttn, Şul.rt1n 
fJvlu•. ıt,...nt'f f~_.,., ~::·,.,,., C•" 11nll ~t:kn •ııiiN<rll frttut'n"' \tNd 
Kurdı~tırtı, til(' uu' ltıg•tı~ml ""' Arnmt l.cm~ An:..ctgı• h't'J.:~" ı ~fl:r 
h'illftflımg t•r,futc•tlwlwtı, t'tllt' ıtiighdık~ıl U/1' P")'f'IWII!gt,~h~n Jl, ... 
h1111lllunı: f'I'IIIIJI:IIc/ıl wir d 11nll lhrl.I/Nww UıJiıandlufft:r'll gc''J("/Uit:J 
,.-,rtl. 

Augu.~t 1997 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



JIVAN 15 

ALTI YILDAN SONRA KÜROİSTAN'A YOLCUL UK 

Kiirdist:ın':ı gıtmc:ydı oılıı yıl 

olııyoıdu. S:ıdece :ılıı yıl' llu gı~ 
dı~ımde. :ıhı yılın geıııdıklerinı 

\c." ~oıürdül..lennı )-:ıkınd::m ~ör· 
duın Bu la du)ın.ldıın. olm)"a· 
r~L. Oı:r~nmedım. bıu.ıt iıo"«dum 
O:ah:ı ;-\lm:ın)3'<bn h:ırcl.ct etme· 
den Oncc btiyılklcrımc, 
Kıııdı~un'a gııme ~uıumu 

bd ıııııı;ı md e tedırı:;ın lık leri nı. 
"crd ıldeıı y .:mı tl:ı rd.ı n :mb m ••tını . 
"Gcldı~ıode L.onu::.un11• dcdıltT 
Bclh)dı Lı. ıclctOnd.l .1-;ıl \C'nnd; 
.ı ... -ını)orlardı. Tfırlt)c)c '\Jrdık

ı.ın wnı:ı kınu btı)ükh:rım, koyc 
ı:;ıımenun rizıkobrını ve 
l..;uıtıb~ıl:ıc:ık zoılulrd:uı dılc ~e
ııreu:ı... gıımemın doı;ru 
olın.l).1CJ~ını söyl«<ıkr l.kn5C'. 
çoı.:uUugumdın ıtıbJıcn. cbh.l ;ıhı 
)ll on«~ıne k~r au Hmıcdcn 
her )'3#' dönemını ı:;cçırdıgım 
k(lyumc gıtmeyı 'c or:ıd:ı y:ış.ı
n:ınl:ııı görmeyi bf:ınH'I koy
ınu$rtıru 

Dcrl.cn bar L:lç ~un ı.onr:a 
El;uıı;'.:~ gıuik c~ımlc Cpl.b 
gıııı&:ınHZ ıçin. lı.:.n.J )-ohı)I.J ı;ı· 
dc:nlcrın :ıkıbelınc ugr:ıın:muştık 

(l;~11g'd:ı bır gece k:ıldılı.:t:ın son· 
r:t, yoll:ırd:ı b:ışımız:ı gclcbılecck 
hc:ı ııırlii zoıluğu göıe :ıl:ır:ık. yol:ı 
Lo)'uldul ( ... ) ilçcM'ne l.Jdar, 
dıl$Cındııgum şclıldc bıı 1orlul13 
br,ıl~ll..1Cbn ı;ını'- Or~ ınıp. 
Lu) mınıbusleriylc )Olumıu;ı de· 
'am cdccektıl>;. Ön tc kuyde 
k;ılaı.:.ıgınul' bır bç gtııl ıçın :ılış· 
'eııt }Jpınak ıstcdık_ A) nı şey· 
den be$ Lılod.1n fJZI3 
al.un.l) Jc.1gımızı. :ıL~ı t.ıL.tırdc 
J.ınd.um:ılık'I.Jn nıhi.lHıın bel· 
ı:;eıı alm:ıınız gerd.tığı soylendı. 

Bunu, dJh \lmln)Jı't-byLcn de 
duymu~ 'C b.3ıınd.:ı. oLum~luL 
Sun:ı r:ıgıncn. s.ıı.··_t ilk dd:ı duy 
muş gıbı botuldum. öfkdcndım. 
ins.1nın ne l:ıcbr }'I)'CbileceSinı \'C 

neler :ıbbıleoı; r:ını iill.;c-dc, JA ,_ 
DAR\1:\ ·.c) 3 \SKER bdırlı)Or· 
du. (/J, llın1r lrlt>lom:m(ntntn 
tiplt>n" .,.,,,,/,•n tıhnJı;!ı. (h.·m ıle 

}..-rli lwllmr ı-Imden.') üumrftm_,. 
""-"'oluş tm .,uııjhmltm, 1 _,,,, ,. 
.wmuwı lSKF.RI.V . .IA,\'f>ARMA· 
\'/ \ u~:ımltttt <ı kım >ii:ull/ı·rl•· 
4/t_ ltd. c i-!1 Jtır nrtama tlmU'J· 

" i.,;..:lr.n:a U).1C.ll şelıldc :alıı· 
verı:tımıll )':tptık \'C bızı koye 
götürc:ccl mınıbüs şoförumln 
is.temi)'le yol:ı çıktık. F'.:l:da gcci· 
kemc-ıdık /ır.:l. s:ı:ıt 17.00'ye k:ı 
c:br. lum' :u.ıı.ıl.lJ ı;ıdcceLJc-n )<"r· 
!ere '.lllmlı)dıl.v. O s:ı:ıttc:n son· 
r.ı.. Jr:ablbnn )-ola çıkm:ıbn )'J 

S3ktı! T:ıbı • .l)kcn 3r:ıçbr h:ınç' 
Ar:ı.b:ı)-'3 bıııdık. yola koyulduk 
Ilçenın bıtıınındc. bır çolı; köy 
yolunun .:ıyıı,ıığı kavş.:ı.kt:ı. :as.ker· 
le-r :ır.ıb.:lını.zı durdurdu. Yolcu· 
l:ann hcr)ı, 3)nı g.Unün ı.ıb:ıhı 
kô)-den ~cl ıp. şımdı dönen ıns.:ın· 

loırd1. İçie-nnde )llboıncı(!) ben. 
eşım. :ı:bl3m \C' :ı~oıbcyimdı 

KOyumfızc gıden }"Old.:ı. y:ıb:ıncı)'· 
dık! Z:ıten k:ıvş:ıga vamı;ı.d:ın yol· 
cnl3r. k ı ıni i k leri nı çı b.rm:ıy:ı 

b:ı$1:ımışl:ırdı Bır de çıbrdık 
:\ı:ıl»mızın durdıınılm.:u.ı \'Cins· 
.:ınl.lnn suslunhı~u . .l) n btr ül· 
le)c. s:ıv;ı.ş \C korkunun h:ıLım 
olduli,ıı bır fılke-y< ı:;ırdığımızi gö· 
stcrmcyc yctıyordu. Oys:ı. 
Klirdist.:ln'n çoktan girmiştik. 
Am> bur>sı OVA'-11'1 BiTIP. 
OAGLAR" Y(..KSEL\1EYE 
BAŞLo\DIGI bır bc>lf<nın ı;ınşıı
dı - Cç .Jsler ınmcmı.rı cmrcdı)or • 
ını}·onız. Tcdırı;ınlığımızi bdh 
etmemeye ç:ılıti)''Or\11. Ag:ıbcyım 
bizden de lcdırgın. On:ı göre-. 
doğulu olm:ı.y:ın C$ımın kimligi 
)iızünden son.ın çıli.lc.:ık. Kım· 
lıkler-c b.Jkıh)-or Bır ).lncb.n d.:a 
e$)3l:ır ındınlıyoı \lınıbUsün 1çi· 
ne gırcn :ısLcr, kendısı çık3nyor_ 
AlıJkın olan yolcul:ır ınıp. ses· 
sııc:e bir ken:ır:ı çekıliyol'l:ır. 
B:~.ş1:1 abl:ım ve ben e$y.:al:ın ÇI· 

k:ann:ıy.:ı ç:ılıiıt kc:n, .:uker çc:kıf· 
~w söyhı)-or Koltukl:ınn .JI· 
tında v.:ıhz 'e polCtlcn çıl:ır.m U· www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



J IYAN 

kere :sbbm. )'311 ~ı;ıket. )30 kor
ku t3~ı)·:ın dtı)'gul:srb. '"Bız çı
ı:~u:ılım, si2'c cJ'ıyet olmrısın'" di
yor Asker: "Bı.rc de ezıycı, size 
ek c-zıyct. Vuıfmuza ):tpıyoruz• 
dayc: l:ırşılık veriyor Sonr;ı 
eşyal:ır çanı:slord:ın çık:ırıhyor. 
telı.er teker )'Cfc: :ıtıh)-or. f:azb 
bcklemmıeL ıçın. dındc sıl:ıhl3 
tetıkte bekleyen oskere: "Duyu
nın. buna d.:ı su b..ıkın'" dıyonım. 
.. Bızım yetkımız )Ok. :uk:ıd:sş 
b:du)"Or .. dı) oı . \'e ben onun. ol~ ı 
bır lı;:ırşı koymrı durumu ıçin te
tıkte bekledıgını unutuyorum 
Onun cb );"'fC:" ı oydu. Uç metre 
oıede de dıgc:ı 3.Sler, tet ıkıe bek
lıyoı Sısk:ı \-lieutl:ınyl:s.lorkuyu 
)enmclı. ıçın ıd. ı;üvcncc:lı:n ol;m 
s.ıl.1hb.nn.:ı. bd b:ığbdıU:ırı, göz
leıınden okunuyor. Duydugum 
ofkc, :ıcırn:sy:ı dônütUyor. 
q):ıl.ın çıbr;~n :ı.skcr, ıçınde çi
kol:ıt:ı \'e sıg:sn ol:ın poşe1i 
gôı u nce. kenar:ı indiriyoı. "Bun
br bızım ıJımıze y:ı.r:u. ken.:u-cb 
durı.un'" dıyor. Sonr3 d;ı 

.. t\lın:ıny:ı'dan ını gdiyoı'Sunuz't" 
dı)e sonıyor Bunu öt;renınce. 
ç;mla)'1 cbha cb kmşı.myor. her 
potelı teker ıd;.er açıyor. Sonrol, 
yiılc kendısi yerl eştirmeye 

çalı~ı)Or ... Be-n yc-rlc:ıaır· 
mm· dıyorum "Bızım 
göre\ ımizdır'" <l ıyor. 

[)c:r~en ötckı to~l:u;ı 
da b.ılı)Of. am.:. )iizqscl 
o!Jr:ıl Bu esn:ıd:ı dış.ın 
Çtlo.::ırılmış y:ıkbşık l.S 
)O ıı. lo.ız.ı;ın ıı~ın 11 

t l ısJı;;ı lc.l SC) red ı• 
yoı '>u ımınz:u.ıyı. Y:ık· 
l;ı ık yarım 1 aı sonr ı. 

k nb.ly.ı b ı~'Oruz 
B ., m muzden 
.ı . b.mın duıdıııııldıığıınıı 

e ıy:ıl:ınn .:u:ırıdıgın 
d 1 neru. yolc bra 
k:Jfll m:ıhÇ'Ubt)CI duy:ı.r 
gıbı bır cd.;ıylll şoförc. 

Çıı ıyil rC:şin-Okıober 

.. Ar:ıba her gün mu durduru
luyor?" dıye soruyorum. "ficp 
böyle, sab:ıh gdişte de, dönüşte 
de böyle" dıyor. o n oıckı bır bç 
kıfı. Ama fazb yorum 
y:ıpı lmıyor Bcllı kı koı kuluyor. 
" Ik i kere d:ıh:ı kontrolden 
geçc«gll'" dı)« bm Bır müddet 
.onr:ı. ıllı. köyün sırıtındc: yıne 
konirol v:ır. n u ke7 t-ıwlecc kim 
lıklcre b:ıkılac:ık denılıyor. Kım· 

lıkler ıopbnı)or. :ır.ıt») ı durduran 
:ukc-re \'erılı)·or, yolcul:ıı ınmıyoı. 
A~ker k3fasını uz.ltıyor Y3b:mcı 

olduğunu gorünce (S:ıb:ıhlcyın 
gelen )Oic:ubrı ıanı)or olmalı. 
şımdi ıanım:\dığı bu k:ıç kişı ''3f.) 
şonıbr soımay:ı b:ıılıyor. Bızım 
nereden t;cldıgımızı H ocre)e 
i•deeegıınılı, )'<tnı11Hlda otur:ın 
finiversııc:lı gencın nereden 
geldıl;ını. :asKere gıdıp 
g.ıımcdıgını :aıon.ı)Or Cnı,emıclı 
genç. bıı gfin once okulu 
bılırdiğını ve mezun oldu~unu 
..Oylc)'"'ursun o, neden 3Skerc 
gıımcdıgını $0rtı)'Or ıckr3r, Ne 
bı lsın asker, ö~rcnıın gören bır 
ııencin 22 y:ışınd:ı olm:ısın:.ı 
ugmen. neden askerlığını 

y:ıpm:ıd ıgınıl Bu 3skcrın :ıgzı . bır 
kaç l:ıf cdebiliyor. öte lo.: ı :ıskcrler· 

·~ 
den bın mınıbu.ıın s.:tSıncb ko
nuş:ı:n :ısLcrın 1 ınetıe gerısınde • 
• dii;erı de minıbiblin sohınd:ı yer 
alıyor Ounl.:ı.r. bır Oncekilerden do 
z.:ı,·:ılh 1 

Derken, bunu d:ı :ul:ı tıyoruz. 
Kımlıkleri şoför :ıhyor. tekr:ır 

lonırol olxı~dı)e. bizlere ~·eri 
'ennı)·Or Bundan sonr:ıLı )Olu
muz. olclııkç:ı d3ğlık. Y:ıkla~ık 20 
cbkık3 şonr3. bızım kö)' )Ohınun 
l)n~lıı;ı )Ol :ı.JVın;ı gdı)OfUZ 
Yine :u:ıb:ı duruyor \'e ken:mı çe· 
kiliyor llu seferkı :ıskerler ı;ırllı 
gJ)1nmıı-. (kı~ koli u \C :»çık rcnk 
dbıse gıymışler) neşelı ,.c h:.· 
v:ıllhır. S:ı ını mı d:ıvr:ınmoyJ 

ç:ılışı)·orl:ır. yolcul:ırb scl:ım· 

1~)«. lul-~ur JOnıyoriM Bın. 
şofOnın 12 y:ışınd:ılo.:ı oğluyl:ı *:ı
b l aşıyor. Sonı:ı bunl::ırın, 
ÖZELTI\1 olduklorını 
ögrenıyonlZ. Kımlıklerc bık:ın. 
yine üıııversiıe lı gence ve c,ş ıının 
kımlı~ıne k:ıf:ıyı ı:ıkıyor Bazı 

sorul:ıı IOf\l)"OT 'c kımllklcrlc, 10 
metre ılerde ç:ılıl;ırd:ın )'3pılmış. 
üstii k:ıp:ı lı -öniloçık kulubcyc gı• 
dıyor lS-20 chlı.ıb sonr<1 ~clıp. 
kim lı Lim ... myor Baz de yohımu
Z.:l dev:ım ediyoruz. Nih3yeı. 4il 
kilome1rclik yolu 2 s:ı:ıttc bı ı ı ri-
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yor ve köye \:-arıyoru7 Alu yıl· y:ının:ı, bırçok y.ı.şh d.ı. y:ıLm ıl- uyan:ın ins:mlar:ı kucak açon koy, 
dan sonra köyüme: gelını ş buhı· çelere gıtnuşler. Anc:ık, day :ı n :ı- yok artık. Altı yıld:ı. bu kad:ır çok 
nuyordum. Köyde bır seu11lik ve m:ı.yıp geri gelmişler. Oç yıld~n şey yok ol:ıbılir miydi'? Oys:ı., 
h~ueketsızlik h:ıLımdı Altı yıl sonr:ı bu yıl. Alm:ınyıı \'C doh;ı 10 yıl ev,·cl ms.ınl:ır. r.:ıh:u 
oncdıne~gör· -~)c:ılışıığım lsunbul'dın d.:ıı iz:ınli gelenlerle bır yaş:sm silrdürebılmek ıçin. 
o. uababnn ônunc UlUŞen ,-c kO)"Ün bıru ~lc:ndiğinı söylcdı· ~lerinı on3mu"' su ve ddaril 
eı'-'ıl eıvıl oyn3pn. dımı öpmek ler gukn gôılertc Bızım gıdılı· 1esı~tl.1nnı kurm\4. ;utık mo
ıçın sır..y:ı giren. gcldıııımı :ınne- mıze de scvıncn )'J.$lıl;ır. cilcnn ı dem :ır:ıçl:ır c.:b sal}.l:ıyınk b:l.Şk3 
ınc haber vcmıek ıçin y;ı,nJırca.sı· 3Çıp dua cdıyor, bir kapı d:ıh:. bir gözle lıayaı:ı b;ı.ğlnnmışl:ı.rdı. 
nı. koŞU$tur.ın çocuklnr yoktu. :ıçıldı dıye Alhıh':ı ş\ikrediyor· Anık. 30·40 yıldtm beri köyünfi 
Sonr.l köye gidece8ımuın h;ıbe· 13rdı Gınıftınuz günün 3kf3nu. terk etmiş ıns:ı.nl3r. yul:mnı 
nnı .ıl.ın bır bç )'~lı komşwnu· zı)·:ırcte ~dcnler s:ul g olm:acbn geçinnd:: için bır l:atıl beldesı 
zun blZı k:lflılım:ak uıcn göıü)'le Nlar olmuş. yenı 
ı;eldıklerini gordUm. , =,..--....,===,....--..,=="" yenı c\·lcr )':lptınnışl:ardı 
S•nldık. agl;ı.şıık. c;o,ı.rını DAHA DA ONEMLiS i B OTO N Evet, o köyyemıdc.:ıma ın· 
bır on, her gelişımın •kşam BUNI.A RA (iÖZ YUMANI.ARA s.ınl•rı yoktu. 
s;ı:ıtlenne denk gclme.si ne· Oerıdc k:ıl3nl :ul :ı ko· 
denıyle. otlam>ktan köye VE DUYAI/SIZ KALANI.ARA; nuşııyonır Kendilerini bıı 
ın en h:ay\':anbrın gırışını i.\S. t \'LIK ADlNA UTrfNÇ hale getırenlere kaJırtdjyor· 
ar.ıroldu. Hcrgdıpmde;uo- Dı'I'IIAY.·t'\'L4 RA lar Kendılerınden sonr>. 
bolnın durduğu )crın )'301· k ti/REDiYORl.u\1 ! kırrucnın :anık bu güzdım 
b."lŞınd.Jkı evden çılıp. b•m;ı yerlere donmıycccklerinc 
dogru gelen genç kı1.ı ve ===-----===~----== yanıyorl:udı. Ilde ki. köy 
gelını ar:ıroldu. Dur3ktan,evımi· :ı.yrıldıl:u. Bıze de. içeıı gırme y:ı.kılm{lnuştı B~şk:ı iliere bağlı 
ıe gıden )'Ol bo)·unc;ı, bur.Jm (önceden kö>·de herkes )':ttınC3)'.1 köylenn y3l..ıldı~ıru duymuşl:udı 
uı.ım kok3n bo~t:anl.ıı ı. etr~J:ı kadar C\ ı nin önünde otururdu Bu yU:1:den ~endı lı:ıllenne şı.i.kı 

ıçıl.ın gübre lo1ı.ul.mnı. kö)e U\S.t)'esır.de bulund:ul3.r. Jt\:aq~ tc dı)wb.rdı, ;mu ote )'omchn loyu 
):ıb:ıncınm geldığı nı hı.ueden pelere ~urnlmUJ K:ınloll:ırd:an tcricettirenlcrc. kcndılenn« eşk ~ 
kopeğın b:ıvl:ıyışını. her S-10 izlcnebılcecğımız. ışı~loırın y:ı.l:ın1(!) <b kıt.hrcdt)'Otb.rdı. Qn .. 

metreden sonr.ı yola çıkar.tk.l>enı y:ındıQını goren tcröristlerın(l) • l:ır:ı göre: :ıs ler şımdı on lan ko· 
karşı layan k:ıl:ıbalı~:ı k:ırışan onl:ır3 göre terörist!- gece b:ıs ruyordtı (?) Ilen de k:ıhroldum. 
k:ıdınl:an ;ır:ı.r oldu. Bunl:ıno hiç kının:ı sclebilecek1crini söyledi· ben de: k:ıhrenım_ Y:ı köyü y:ıkıhp 
bın )'Oktu. S:»dcce: f-,)nl f-,)nl ak:an ler. Bu yuz-4en de o gece LomJu- - yılabnl:u ne )'3p5ın? Y:ı enku· 
ıul.mn bozduSU scsu.lllıL. h.:ıra- l:mb ):atmak zonıDCb hldıl- lar aruıDCbı C'\ ının )crinı bile bu· 
bc::yc donmü.ş L.ımı u·ler. ızleri E'·ct bır dci;ı$ıklık de, koyun l.ımay:an; e\·bdının. e.şinin bn
l:ıybolmuş p:ıub yol ve belleri etn(ınd:ıkı belh yükseldılierde lannın sui:KiıA,ı topraktın hınn
buklllü bır k:ıç ihuy:ar k3dın v:t!'dı. kıınıl:ın k;ır:ıkolların, gece koy- m:ıy.~ ç:ılış.ın :ın:ıla.r·b:ıWI:ır-e.şler 
Oır de drtşm:ıno ın:ıc. sahipsiz lere y:ınsıyan ylıksck voltlu NE YAPSlN'? 
bır.ıkılm.:ıl:ınn:ı Dgrncn )'C~illıkle- ışıkl:ıra ve bır k:aç s:ı:ttıe bır. Evet ben k:ıhı--enım. Am:ı d:abo 
rı yle loyü süsleyen :ı~'IÇbn ve bır s.eıa.sulıgı boı01n sil:ılı seslcrı)·dı f:aıl:ı mııc::ıdele ctmemtn 
)''lDl kurum~ oceL.ı y:ını wunl· Kendılerınce bırllerını korku gercktığını dtı)·arôll1 Gü:,eliln ü/

crden dal b n bül..ülmuf meyve tU)'Or. bınlcnnı de kotu)'Otbrdt1 ı~ mi bu ho/~ gc-linnl~rr. iılbnr 
~~:ıçl:m' Bır ı:ım:ınl.ıno şen-p:b:al ıra· ü:uin~ O)'""""" otunlt,a, 

lkı ~ün k:ıldık köyde. Altı yıl- anlarını botındır:ın. herevden ıııe· yt~pılatt pu:tırllklurll •·c pa:ur 
dan ben oturulınnynn evınuzın le n Ki.ıı1çc ~ Türkçe mlizıklcrının u/am olımık kııllmuurhıra: bmr
lı.::apııı açılmıştı. 30 h:anelık köy· ko.rıştıgı scsieric y:ınkıl:ı.n:ı.n. gece /ara bı~ fir.,utı )'llt'atanlarll, ;•, 
de. 12 :ııle \';ı.rdı şımdı Oç yıl gündÜl demeden. birbırlcnne gı· iinemli.fi t i l' biJtiJn b" nlaro g;i: 
once bot-ahıbn ko)-umu.zdekı bır dıp gelen ınsınlarb dolup ~ )·umanlarYI ,.., dll)'lii"SI: kalan/o. 

l.)ıJ y~lı ıle genç kesımı. lstın· s:ab:ahın crico "--:akitlennde horoz ra lu.ılrrrJiyoruM, ama yılmi)VJ,.. 
bul ,.-c lımit'telu y:ıkınbrının ve h:ıy,:ın sUriilerioın scslcr1)'le um! 
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JİYAN Çıriy:s Pi:şin-Oktober ıs 

HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? 

Ilclgi n 

• Oiycliın eşinizle birlikte geı
meye gittiniz. Oturdunuz. koyu 
bir sohbet b:ı.şl:ıdı . Geleceğe iliş

kin projeler üretildi. Bu :ır:ıda, 
önce yemek yediniz -sohbet de· 
v:ım ediyor tabii- :ırdınd:m çayl:ır 

geldi. Siz h:ıla gitzel tablolar çi
ziyor. geleceğe olan güveninizi 
{:"IZcliyorsunuz. Özgürliiğiin ola

bilmesi için örgi.iılü toplumdan 
söz ediyorsunuz. Bu arada cl
m:"lıuzd:ın bir ısırık :ıl ıyorsunuz_ 

Peki b ir ş.ey dikk:ıtiniz i çekmiyor 
mu ot urduğunuz bu od:ıd.-ı'r 

Hiç düşiindiinüz mü'! Neden 
hep o bdın hepinizin :ıdına onca 
işi tek b:ışın:ı y:ıpm:ık zorunda 
k:ılıyof! 

Sizlersohbc:ı ederken, neden hiç 
kimse onun fikrini soml:ıdı? Ve 
bir kadın ol :ır.:ık siz, neden bu du
rumdan hiç rahatsı zlık dtıy
m:ıdınız·? 

- Hiç diişündiınüz mii'? Evde ço
cuk b~kımıyla neden hep siz ilgi~ 
leniyorsunuz"! O çot:ukl~rın birde 
b.ıb:ısı olduğu h:ı lde neden hep siz 
onların y:mıncbsınız'! Gece lı.s11er
ini örtrnek için neden hep siz 

HIÇ DOŞONDON MO 
1 Ni,lf BU EV IŞLERINI 

:ıy:ıkt:ısınız'! K:ıhv.:ılt ı y.:ıptır:ın . 
okula gönderen neden hep sizsi
niz'! 

-V :ı d:ı her ik iniz de ç:ılıştığ.ımz 
h::ılde evden içeri aynı :ında 
girdiğinizde. neden siz mutf:ığın 
yolunu lutarken, e.şiniz hep gaze
telerin b:ışın:ı oıunıyor'! 

Ve bu iş p.3ylaşımının neden hep 
böyle olduğunu hiç diişilndüniiz ... , mu . 

- Neden gelenekler. örf-adetler. 
y:ıs.ılar, h:ııt:ı din bile hep erkek
lerden y:ın.:ı'? Neden siz k.:ıdın 
kimliğinizi hep .:ıyıpl:ırla ve g:ü
n:ılılarl:ı s:ı.k l:ı.m:ık zorund.:ı 
bır:ık ılıyorsunuz'? 

• Neden d:ılı3 çok erkek çocuklar 
okutuluyor'! Neden genelde cum
hurbaşkanı. b:ışb:ık:ın, milletve
killeri hep erkek? Ve neden üni· 
versitelerde: rektör, dek:ı.n, bölüm 
b:ışk:ını. profesörler hep erkekler 
tar:ıfınd :ı.n elde edilebilen kariyer· 
ler oluyor'! 

-Neden erkek çoeukl:ırın. si.ire· 
kli erkek olm:ı faziletlerinden 
sözcderken. kız çocukl.:ınnı hep 
iterek ve susturnr:ık büyt1tüyonız'! 
O ki.lçiieük bedenlerini, ev 
işlerinin ağır yükü :ıltınd:ı ezer
ken, neden ericek çocukl:trını "er· 

kekler iş yapm:ı.2:" :ınl:ıyışı ilc 
biiyiiıüyonız'? Ve neden bu hat:ıyı 
dah:ı çok hep biz kadınl:ı.r ya
pıyoruz'! Bunu hiç düşiindüniiz 
mü'! 

- Toplumun y:ı.nsını siz kadın· 
l:ır o luşturduğunuz halde neden 
siz üreiken değilsiniz'! 

-Y:ı. d:ı neden hep ucuz işlerde. 
yedek iş gucu ol :ır:ık 

ç:ı.lıştırılıyorsunuz ve cmeğ.inizın 
k:ırşılığını :ıl.:ıınıyorsunuz'! 

-Neden 1oplumda hep hor 
göriilüyor. itiliyor. c iddiye alın· 
ınıyorsunuz'? 

-Neden düny:ı.d:ı. yoksu lhı k 
sınınnın altında y:ı.ş3yan ins:tn
l:ı.nn çoğ:unluğunu sizler oluştu· 
nıyorsunuz? 
~Neden ev işlerinin v:ı.zgeçihnez 

yeganesahibi sizsiniz'! Neden hep 
siz yemek y:ıpıyorsumız ve :ı.rdın· 
d:ı.n bul3şıkl3rı y ıkıyorsunuz'! 

Çam:ı.şırı yıkıyor ve neden iitü le~ 
yen hep siz oluyorsunuz'? Bunc3 
enerjiyi ve emeği siz harc:ıdığınız 
halde. neden evin reisi iinvanı (!) 
hep ertceklerc: :ı.it? 

-Ve neden bütün blmlan .şimdi

ye k:ıdar hiç diişiinmcdiğinizi. 
düşündünüz mü'! 

~EKI SEN HIÇ DOŞONOON MO 
NIYE BU GAZETELERI 

E 
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JIYAN 19 

AO.IDA'NIN KALEMiNDEN 

H ETA W ANA İLE MERİWAN 

Bu nı:ulu \ii:ii rtlllrn hiç lt1r 
SjJitlf rı.t Jd kur,fu.s llol'af~JWIUII 
/11 tlc-j:ddir ~1:11 rıldrn bütıin kı1ı• 
lı·r w· kur,/ u~ lur tiimıiylt• J.:('f<·c·k· 
tır lffrhln 19911'/ımlu Tıirkh~·'tlt• 
~liJmttış nn/ınu •·c> uhlukı olun 
ı f')11 olmaıYJn k111lrrdir Bımlcmn 
~,:,furı /99U'Iumt Tılrko .. 'suulc

"'·'tmc-u yustmw fwklllrı ttlmtlt•u 
ulımmş kişi/ert/ir Atlı J:C'Ç('II ku• 
nllıı.Jiur ;,mm Jwklurrm çlj:11rr~-n 
ku.nllll.flunlır Drj:~r hşılrr m ran 
ulnw sorumlllluf:unu \:iil:lt'n· 
mıslc•nlir 

Uy:ındıl}ıındıı ılcrede olduA,umu 
anl:ınud:ın k3.r:ınhkl:ı bır mOddet 
y.ıuım. MiWl sc1ının diJıl.ıl sa.ı 
lının neon lırmızısı r:ı.l:ı.ml:ua 
02.30'u gosıcnyor- Bc:nı uyan· 
dmın c:ıınhırrı şıddeıle vuran 
)'ıtimurun gilrllltUsb dellıldı Benı 
u)·.ındı~. bc)nımın kl\nmlan 
n.ı 'urdukç:ı scduı kubkbnmd:ı 
u~uld3yan "Zohır"' kelimesı ıdı 
G. Dorges'ın bır y:ızısındn oku· 
muştum. ı~ı~m düny:ısındon 
._aynall:ı.n.3.n "Zolur .. dı~ordu Bor
aıcJ. dun)onın çcııch yerlerınde 
çeşıtlı şekıller :alobılir. Mu:al:a 
l l ınd ısı:ın'd:ı s:ırı bır kapl:ı.n şek
lınde kendını ~ôsıeriyordu En 
bılıncn şe._lı bozuk para ıdı 
/..ahır""ı bır L.ft"c a;orcııler l.endı

lerını beldeyen sond;:m haberd:ı.r. 
çıldırorak olü)'orl:ı.rdı. 

Usulca y:u:ıgırnd:ın çıkıım. Ta..ş 

doşemenın soQuL.Iugunu oyol.
l:ınmın ohıt'l<b hıwederel::. C\ ı btr 
bo>d:ın bır boy~ ~,;c-çıp ç.ah~ma 
mas:ısına oıurdum. lşıaı 
yrıktığımd:ı.. kesip ayırdı~ıın gıı
ıetc p:arçal:ıırının arasında ne 
bulx.ıgımı bılı)ordum. l.oJ••ıtın 
olııncb seçtııım g.uctc: hpunın· 
den gözlerımı ııymımodım. Kelı· 

melerin :ır:ı.,sınd:ın tek boyut hı~ 
h:uf yiikıelip oynl nıışıı s:ınki . 

S:ınkı dıııt:~l s..ı.:ıtın neon L.ım1ızısı 
bu L:orlunç lclimenın ıçınde. 
dışındo, ustlinde ıdı Tek 
boyuthılui,u her boyutu l.3ps.3r
mışcasınıı "'7.:ıhır .. kelıme!U gnze
te p:~rçasının derinlıı}ıne miihür
lcnnu.şıı_ Aynı ~m;ancb farklı bır 

yuksellı~ı urdı. G:ızctc: h.abenn
de: 

'"Kuıuıı J)olis Ka.r:ıkolu'ııd3 gö
revlı 32 y:.şınd~i M:thır Iz. bi
lirune)·en bır sebeptcıı çıklımrak 
öldu. Emnıyc:t \fiidurlutu'nden 
verilen bıl"ıye göre Mahır ız. 
Kumıt Kıırııkolu'nd:ı beş sc: ııeden 

beri gorcv y:ı.pmakt:ı. ıdı. M:ıhir 

lz'in "'C ıLı :ı.rl::KbşLnın hallıncb 
3ÇII3n SOrC\1 kotu)·e .. UIIanm3 
<bvMı ıkı gun önce sonuçlanmış 
olup. s07konusu polıs ıneınur· 

lannın suçsuzlutu k:ı.ııııl:ıııınış ve 
luklonncb :tçıl:m cbva dlil{1luş.tur. 
\1c:mur \bhıı lz'ın son sozlerl 
olı)n "'Z.ıhır" kelımesıne yoıkınl:tn 
ve gôrev :ubd:ışhın hiçbır aninın 

vereıncınışlcrdır." 

Çocul.luk ark~aşı ıdı \1:ıhir 
lz"in.A)nı m:ııhaJicdebu)u~ler
dı. Korl-ut Aslan'ın Kunuı Polıs 
Korokolu'nd:ıkı iş ı bulın::ısındo 
gerekli evrakları s:ıa,l:ımıştı. O 
z.:ınund:~n beri dört yı ldu bcr:ıber 
ç:alışı)orlordı Kod:uı. \bhır Iz 
öldU~unden ben ışe gıtmı)ordu. 
Delı gözlerı ıle eırnfa korku ıle 
bakıyordu . Ylizündc bır h:ı.f'ı::ı.tık 
s:ablı \"3rdı Son günlerde nerede 
u),.-ıdujunu bılmıyordu Sıgor:a 

ızmuulerıyle dolu ıdı ıablası. 
Garsonl:ır m:~usın:ı., bıle 

ugr:unıyorlo,rdı. 

·-Abı, o cumhuriye! :ıltını göz
leriman onunden g.ilmı)Of Thıuk
lu kannın boynundoı gocdu)dum. 
bır dızı ~ır:al:anmış :ıhın ~ereye 

b:ı.ks.lm panld:ıyo,n bır cumhun· 
ycı nitını görüyorum. Bir de 
~blm'ın k:ıf::ısını duv:ır:a vurur· 
L:en bajırdıgı "Zahır• kelımesı 
lml:ı.jımcb uı}uldtı)'Or h~r :ın. her 
d:ıkık:ı Kurtul:ımıyonım. geccm 
yolr:. gllndi.izüm yok. uykum yok. 
z.anunıın yok. Abı aynı şeyden 
çlldırdı Mabir lı.. Atnı derdı çe· 
klyor. Yılll Türk'e afiıu cm 
k:ıltıak. Oav:ııy ı gördıllc:r. Devlet 
bizi t'lffcıti, ıım:ı. bu ınııs ibeı illeıı 

ıedııvı edceck bu devletin dokıonı 
yoLlur Bende, Yit_ıtderNhirgıbt 
delınp Oleceği~" 
Anlıamakt:ın çok hıssediyordu 

lr:ızının bcklediAi öllimh Heı:ıw 
An:ı. Onun gittikçe solıan yüz:lıniı, 
sılıu kap:ıtılmı$ dud:akl::ırın:ı 
b:~._:a b~la k:ııı Mc:nw~n·ın öiU· 
munu beklenıısızce kabullen
mı$1ı S:ı.kın ylıztiııdekı keder. 
kııgınlıı}.ını, nefreıııu, ızdırabını 

gOsıcrmıyordu lieı:ıw An:ı'nın. 
Gcç-mı•ı erlı:ek e,·J:ıt act$1 ile dolu 
idı. lkı gencecik yıjıdı ıopr:tj.3 
vcrmişıı ~leı:ıw An:ı. Meriw:ın'ın 

eve geri geıirildiAi annden beri 
yaş:.n:an her on, )'~nın:muşc:ısı· 
na. hıçbır tZ bır3.L:I'J\.1Cbn geçmışın 
gırd:abınd:ı k::ıyboht)'ordu. Ve Mc:· 
rıwon. gônlüntin ş:~hı kızı. 

kollt~ınd:ı ölü bir gerçekıi. Ana 
L:ız bdyuK bır hızl:a geçen günlerı 
s.ayı~orbırdı. Huzun ıle bırbırle
rınc balııldarınd:ı Uc1:1" Ana 
kızının gözlerınde-kı nefretı 
duyuyoıdu :ı.det:ı . Eve döndü~il 
günden beri. Me-tı\\'Gn :ı.-ıız.ını oçıp 
ıcl.. L.ehme söylememış.tı. Pek az 
) emtlll Son ılı gundur :ıizın:ı su 
bıle koymuyordu Merıw:an'ın 

g'lcd ıUkc:niyordu da lleı:~w An :ı, 
"-Aç :ıQ.ıını :az biraı ye 1" demedı 
kızına. lkınci dolun~y ınce: dizgı 
h:alınde \1eriwan'ı e\ e geıırdılde
rındcn beri. Sırt usıu yanıtı yer· 
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JlYAN 

den lı:ı:ıanın soluklanoı duyuyor~ 
du. On:ahısında. babmDCb Meri· 
"':an ktzı. onaltı senedir satında 
y:umt,tı Yenı dol}:ı.n bc-beler so
lund~ yıuardı. Ancak hast:ı ol
duklarındı. Meriwan ile :u:ıl:ınn:ı 
alırdı onl::ı rı . Kız ı ile yıllnrdır her 
gece, hiç konuşımıdon acılan 
böl iışınb,lerdi. Meriw:an'ın 
uyum.ıdıtını bılıyordu. 

Güne,ın ılk ışıklan :acılı, ç:at .. 
bmış topra~ın ustune 
yansıdıjınd:a. :ay ınce beyu: bır 
i$3fCI aıbt &oktc asılı k:ılmiŞU. 
KaU.m:ıdan once chni ıızallı, 
kızının ınce n:ann elını tuttu. El
lcn çocuklujund:ı oldugu gibi 
scrındı. KiiçUkkcn okuld3n eve 
döndll~Ondc. ellerinin :ır:ısınd:ı 
ısınıaı . UşUmUş minik ellerini 
hnurl:ıdı Mcnw:m'ın. Şikayet et
mez. ııAiamıaz. istemezeli Meri-
v.•an. 

Bu sene hseye başlayacaktı. 

93buınc:bn mn almışıı. Becerilc
h, ç-:alı,P.:mch kııı Mnıw·an. K:allc
muı acrclııayordu. Ateşi ~13t

muı l:ızımch . Bol su ısıtln3.Sı ge
rekıyordu Çalı çırpıya ihtiyaç 
ol:ıcoku. Kızının elini 
bır:ıktıAındo ikisı de söylecekleri 
her 4eyi söylemişlerdi birbirleri· 
ne l:.onuım:ıd:ın . Bir annenin 
y~ıQı bu :.cı lar. bır evladın nef
reu ve tıl.kınusı ve Lkı kadının el
\tduııkuının ellenode: biirünler 
mı•lı 

Sırtında her adımda alırlaşan 
ç:ıh yıılounü duvann dibine yıktı 
Hetaıw An:ı Sılbus:ı çocukl:u1 
bayvıınl:arla yollamış ve kendi git
meınıştı çalı çırpı topl:ımay:ı. 

Çamaşırlı an gittilinde sabah 
başlnnıgı n.teşin ttievleri bal:ı du· 
varlara y:ınsıyordu. Kızının so
lulr:laıan pembe tenı ıle tez:ıt13$3n 
kırnnzı dud:tkları bala rengini 
lr:ıybetmcmış.u. Yü:zünde.. vilcu
dunu s.ıran olumuo kokul:m ıçın
de huzuru bulmuş bu if3de v:mh. 
Sonmem1ş ateşın alevleri 

\1enwan'ın ayaklaınnıo 31ttncbkı 
de\ nlmı,. ıskemieye H bal;ı b;ı. 

fifçe s;ıllan~ HJCuduna yansıyor
du Mem~an son ıki :ı.ydır bekli
yordu ış.ırel ı Beklediti bu :ı.yl:ı.r 
içinde h:ıınilelığının :ıilesine, top
lumun :;ı, kendisine neler 
getirtceAinı, bebeğinden vazgeç
me.sı gerelr:eceQini ölçmüş biç· 
mışli. Oonmemek üzere verdi~i 
öhım brıın. gençlığınden v:ııg~

me bran. uzun uzun diışüon-ek 
"cıdıtı bn.rdı KızlDı br.mncbn 
döndurcme~ecetını anl:ııy;ın 

lieU\\ An:ı'ya y.anhzcJ. bu cesur 
ve ftd:ı~:ır yolculuğa çıkışınd:ı 
kııınaı sessiıee destek olmak 
kmlmıştı. Evl:ıdınd:ın aynlm:ım:ık 
iç ın öiUmU seçınek ıonınd:ı k:ıl:ın 
kızının öllhn k:mırınıı destek ol
m:ık. 
Alevlerın ı$ı.ğı , Meriwan"ın du

vann uurınc dizditi çıeyizinden 
çıkarmış okfulu pnç:ılann üze
one yansıyordu. ()özü lwonbğo 

:ahşuLça atır ışlemelı renkli 
yuııl.: k:ılıO:mn;ı oncıe Meriwan'ı 

yerle,.ıırmıştı Hetow Ana. Allın. 
gümuş, sım ıpeklı ile işlenmış 
yıutıkl :ırı. kızının çeyiti için 
geıirıııgı aAır cam kül t:ı.bakl:uı 
nrnyaı scrpiştirmişti. Bu sene 
kızının çeyizınc ekiediği ağır fis.
ıolu peçeleler ıle m~ örtüsünü 
yeıleştırmışh. Çiçekli çay b:ıır· 
d.allınnı, aumu.ş bardak t:tbak
lannı büyul urunil kaldırdJldan 
yıl eklemtŞ.II \1enw;m'm çeyizı
ne. Bır tek kızı -vardı. En güuli· 
ne layı lı: u Mmwan. BU.r kabyh 
ıencere ve kt'ıpakl:ıırı. yorg:ın 

:ıg ıılnn, ışlemeli h:wlul::ın çık· 

ıırm:ımı ştı Meriwan s:mdıkt:ın. 

Anasınd:ın arıuluıli vardı. Y:aş:ıya
mayacatı sevinci, huzuru. rnhatı 
h:ıt ı rlıuıyordu anuıo:ı. Hetaw 
Ana'ya toplumun k:.dın. C'\'l3t, eş., 
ana oltrak ondan beklediklerio
elen ı.a.J<o, ·-~gülme. 
mutlu olma bakkınuı da kendi· 
sınden 1hndıaını hatırlılıyordu 
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Kııt \im\\~, anasından kendi
s:ıne eeca-vuz edıp himıle bınl:an 
polısın. odalet Onüne çıkar
ulmısını ııtıyordu. Tce~wüz d:ı.
v:ı.sı Şlllııt olm:ı.dıSından düş
mlLŞIÜ L.:ı.kin Merıwnn k:ın tahli
lı ynpılınasını . yani otopsi yapıl
m:ısını iatiyordu. Hetnw Ana'd.ıın 
:ıd:rıletın bulmasını isıiyordu. 

I.Jetow Ana tılreyen dızierinin 
üıennde dotnıldu Oe\·rilmiş ıs.
L:emleyı düzelllı . Göğsünde 

ıaııdıtı huy• çıbrltl. Kadıfe 
Le.eyı koc;u.ı C'\'lenchklennde be
dı ye etmışıı lçındeki :ı.ltınlann 

:agırlıgı ıle beraber. Bu ahınl:ı.nn 
bır L.ısmı ıle yapmışt ı tek kızı 
Merıw:ın'ın çeyiııni. Sir cumhu
riyet nilını eksikti Meriw:ı.n'ın 
boynundaki be.şibirlikıen . 
Meuw:ın'ı eve getirdiklerinde 

gerçeAı. kızının gözlerinde 
görilyordu. Beşıbırlik:tcki eksik 
~hını cb aormu.şıtı. Krz:ı sorulan 
hıçbır ıoruya cevap 
\mnodttuıde. kiiçük bir lokımyı 
atzında zorla ÇC"·ırdJAi günlerde 
S3.r:ı.ran ı.$kcncc ızlen teninin ren4 

gını almaya b:.şl:ı.rken onkımışcı 
gerçeaı. 

lske ınlenin iı.sılıne çıktı He1:ıw 
Ann., hal:\ kasılmomış çenesinı 
~gı baıllrdı. :ı~ını :ıçtı, beşibir· 
lıktekı eksık cumhurıyet :ı.ltınını 

Lazının dıılen ıle yanağa arasın· 

.U buldu. çıkardı. Iskemiedeli dik· 
btle ınıp ateŞe yaklaşı:ı. Kızının 
atzından çıkardılı altını uzun 
UZ\10 ınceledt l$keoce H leeavUz 

sır:ısındaı Menw:ın'ın dişlerı 
ıır:ıaında ııktıAı cumhuriyet al
hnındıı :ırıık ontı tanımlayan hiç
bir yozı . hiçbir barf kalmnmış. 
Cumhuriyet 11tını ezilmiş bir 
metal p.'l.rç:ısı h:ı.line gelmişti. Bu 
altın meı:ıl parçasını sev~ine 

kadıfe kts6ının ıçıne yerfeşcjıir

ken l~etaw Ana'nın yUzünde~ ibhı 
ad.ııleh bulan bır ao.:ıoın se-.·inei 
nıdı Oucbklonoclon "Zalıiı" ke
hmesı dokuldü mud.U. 
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VAZiFEYEN J iNEN KURD 

Zcrın Tek 

Y:ı r.ıstı bı Kurdı nıvisın kareki 
sıvık nı ne_ M ın pıre c:ır.ın desl bı 
Kurdı nı,·i..ane lıar. lC beiC ber C3f 

L:.Cf:. mın bı nı,·ıs:ınCn mın ne• 
h.llln. ll~tCn ku ının bı s.:~c::t3n 

emel JC nı 'erç kın bU dınnd U 
:Jı\11 Be gum:an Kurdi nıvısın 
mın:ı zımanC dın. 1.ıybctıy01 xv.c 
he ne F.z bı xwe pısporC zıman her 
us.'\ Jl yC ıun:ıne Kurdi nin ı m. LC 
bc:IC ez b~wcr un ku merıv bı zı
m:.nC d:ıykC r:ıın:ınCn xv.·e b:ışur 
ııne ı.cr nman. Eı hCvid:ır ım klı 
hc:ul u \\\etıdev:aoen me. yC:n dı 
ser zımınna.w pı.spor an. ırı.s;ınC:n 
v.clı mın, bı rex-ne U pCşnı)~ 
'(\\C \"3 motı\C bıkın 

Lt' ır şuncb a: lı ser rewp Slll• 
y;ı JınCn Kurd bın' ısım. Gor im
bnCn X\\C, nıvi~nCn ku jınCn 
Kurd nıvısıne ü nıvı~rCn kU h ser 
re\'1~ JınCn Kurd h::ıtıye nivıs.ınC, 

berhev bıkım. OC gumon ev dax· 
w:ı.z wC çıqaı sc ı keve. nız.ı.nım ... 
X"endev:ınCn del;ıl, wek hiin 

dıt.:ının KO\'M3 HA \VAR dJ t:ui• 
:u Ç3pc:menıy.ı Kurdı cı ye xwc )'C 
~)beli heyc_ Da \\i KovU'3 bı ru· 
mct dı R~lC'" Bcdırxao. uckjı· 
nde Kurd dı Ko,:3f3 HAWAR'C 
dı ser rc'~op JınCn Ku.rd.. ser dcrd 
il kulcn Jın:an. ~r şcrC bC bcxı iı 
pcrwcrdcycn jınCn Kurd:ın 

nıvısıyc . Jı '"·c t:ırıxC heu ıro dı 
KurdısuınC d:ı ne şer. ne eeb:ılcli, 
ne bırçıu. ne zulm U :ıordeslı U 
koçben ü kuştın xıl:ıs biıoe. HCs
ren ç:ıH JınC:n Kurcbn oeh~tıye 
bmn. lonn.ı dC u b3xao gıhışu)"c 
Cf1 ü ez~nan. Rewpn Xan dı 
nı'VIı.ıtı X\\e .ı ba na~ı.·C KESANI 
u \tA\10SlC"ku.dı so1al941'an 
d;ı nıvısıyc ü dı bCJm.ıra 27 C 

II AWARC d:ı belav bUye, w:ı 
dıbCjc . .. ru şık. wezifa jın:m 3 

pCşın dıy:ııı U k~b.miti ye. Jı bo 
jın.ın jı van pC~1tr tu veı:ifc nine U 
her k.u iı H2" ~·c dı pey "'m re tCl. 
U IP'" mıru' bıl;ı dıde ü tesira 
Jın.ın lı K r Jı)'.yurı mıiCUD a cın· 
kı d~ dıl.e dıbıne ko jın n· 
sım u ncnatcrC ü bı awayCn tCval 
lı jıyan.ı m ıletan kır dıkln. Jı le· 
wrn jın:ın Jt v~ıtCyCn xwc Cn esh 
pC \'CIIfcyC:nı d ın Cn mi him hene." 
Rewşcıl X:ın wck ron:ıkbirck, 

rol:t jımın dı jiy:ına mıletan fı y:ı 
dı m:ıl:ın cb zcf zcl:ıl ıine ser z.ı
m:ın. Rcw•cn X.ın nıv-ls.M':S xwc 
\\ch:ı dıdomınc .. \1&in kü qcdc· 
D mılct.ın dı desını xwe de dı· 
gnn h bı:r ck$1:Cn JID3.D bı x:w~i 

dıbın, tnbi)J '-"Ca pC:şın Jl \\10 
dıg.rın U H~tC:n ko dı urotl)'3 !\\\C 

dJ dıclınun heta a.u gorinan jı bır 
nakın .. ," 

Rcw$c:n X:ın bangi j inCn Kurd 
dı kc O wch:ı dınıvisc: "Jı me jınCn 
kurdm:ınc:m re ji van pC vezifc:ke 
dın jı hcyc. Ev vcıife ji rew~ 
mıletc mc:~ X\\es.M dızC:. Jı lewra, 
J'" ü dı yen Kuntmanean bere xwe 
dwlım \\e, Jı \\C', jı \\C bı tenC re 
dıWjım 

'"X"chcn mın Cn ddııl. bcNC'kı 
hon jı dınnın dcrdC mıletC me C 
mc:1ın c xecbr nezanı ye. ~ez.ı.nı 
ncx\~re~ıyc:k e. u dermaoC vı ~
nın c. N ık mıletCn xud:ın hıkfımet 
U tc.şkıl:ıt vC ncxwc-_şıye dı xeslc• 
XMeyınC: xıstlsı de dennan dıkın 
U jı ":ın xcstcx:ın:ın re dıbıstan 
dıbCJın \bıno.sıc. bıJı.ş.kCn ( dok· 
tor) \\C u"eunc:yC ne. 

'"\1ı1etC: mc ne xwediyC w;ın 
xcsıc:u.n:an e. \1ılctC me mıleteki 
be t~abt. bC xwcdı ü seri, male
tekı beb."el:a ye iı dı bın hıkmC 

mıleıc:ne dm, mılctine dıjmın de 
ye. LC dıjmınC me C mczın. C mcz-
11r neunı ye. DıvCt em şcrC wi 
dıJmınC xc:d:ır bıkın. Dı vi .şe-ri de 
ji jı me jınCn Kurdm:mc re dıvCt 
ko :ın km)~ mCren x"c bıkın. za.. 
royc-n ,\\C bıc:lımıoio xwcndm U 
nıHSJ.ndınC ü "'aıı jı nexwqıy-a 
netanı ye xclcs bı kın.'" 

Re\~o1(:n Xan ev nıviSM:l tcqri· 
ben SS s:ıl bere nıviııye. Lı jiya
n:ı bc~r d:ı SS s:ıl hındık ninc. Dı 
v:ın sa1Cn çOyi d:ı. dı Kurdıst:ı.nC 
de zclıf tışt nch3tıye gorin. Ko
lonyalııt:ın rC U dıbıstan bınne 
Kurdıs1.1nC. Wck Rewşc:n X.1n 
dıbC:JC ... lC yen me wcki dıçın 
dıbısıınC bı tımane xclk(: 
dıc:lımın ü cınna )"i 'Cwc jı bır 
dık ın. Jl bn- Lo mc dıbısaan nıne 
il uroye-n me dıçın dıblSl3na xc
lke· 

Tırs.."l Rew1(:n X:m pır bı c::i da 
ye. lro sednn ronô\kbirCn Kurd bı 
ı:ımnne xwe nık:ırın bıxwinın Cı bı· 
nıvısııı. Bı scd:ın nıviskar, hel
bcs:tv:ın. muzısyen herhemen xwe 
bı Tırki, Ercbı, Ji F3rısi dıdın . 
Kolonyalıstan bı bcmiı hCz ü 
QU' ıt.a ""'C he" 1 dıdın ku Kurcbn 
asımıle bı kın zım.a.nC Kurdt bKiıo 
jı bır kın n. U beiC \\an scmdcctı
ne ü nık.trın Ktbıkevıo. Jı ber lot 
Jınen Kurd. d.ı)kC:n Kurd ewCn kı 
nıye dıbııtoı.n ü baJ3r nedılınc, 
ewcn ku hCJ bı ç:ınd ii cdetC Kıır· 
dı dıjın, bı Kurdı za.rokCn xwe r:ı 
q ısc dık ın, dılonnın. henek:ı dık ın 
lı het dıkın. JınCo Kurd ye xwen
dı ewcn modem ü nıvmodern 
(\\ekı mın). ~-en dı o3vbera du· 
si lcuhunn dı mane. qımct n;sdın 
zım.ınC X\\. C 

Ot vtrd.ı, l>ıng.ı R""l<D )(;ın, ku 
SS sal berC h;atı)·e nıvism elişa bı 
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ll YAN 

qdem;ı Rcwş..ın XanC pCşkCşi wc 
dıkım. 

" Xweyingino! Ez careke dın 
dıbC:jın, me jınCn Kurd Cn iro, yCn 
ko nifşe milete me ye ayendC h 
bcr des.tC xwe bı xwedi d i kin, me 
du wezifeyCn girnıı hene: hinbün 
U hinkıınn. Ji Jewre ji me re dı vee 
beri peşin em bı bın şagırt lı di pey 
re mamoste: mamost:ıyC ı.:ırokCn 
xwe." 
Nez;ıni fı xeribi pır zor c. Hev

eleb m ın derdC xwe j ı mm m dı
gol. Mm guh d ıda derdC wC, em:ı 
nun wa dızani ew tıştCn dıiC mm 
U mCjiyC mın dıxwine. Heval.-ı 
ının nCıiki 20 s..ıl e ku lı Elm:ıny:ı 
dıji . Zım:ıne Elm:ıni baş bin ne
bUyc. Mı?rC xwe lı Elm.:ı.nya n:ıs 
kırıye. Bı gor edetC berC hevdu 
n:ı.skırıne ü zewicınc. Heval:ı mın 
dıgot: "sC ıarokCn ınınhenefi mın 
hersek ji bı qund:ıxiyC dane 
hCiinC. çeume iş. AqiC mın her
tım bı z:ırokan nı bU. Mı xey:ıl 
dık ır kfı z:ırok hınek mezın bın wC 
mın r.ı. 3.likari bı kın. wC h h~ıe mm 

fehm bıkın. WexıC mm bo zoro
kan pır bındık b\ı. P:ışi ku mın 
z:uok dı:ıni maiC. ez dıketıme 
muıbaxC ~n ji mm kınç dışu.şı, uıi 
dıkır yan ji mal p:ıqış dıkır. Z:ı· 
rok yan ber ıelevizyonC rfıdınışıın 
anji bı z.ırokCn c:in~r:ın (Eiman) 
dılistın. Mın dı roje d:ı bı serhev 
sehetek ji 2 seheı bı z.ı.rok:ı.n xwe 
rn qısc dıkır, ev ji bı zım~ne Tırki 
bü. Ez ü ıntrC xwe me bı hevr:ı 
Tırki qıse dıkır \i em zehf bındık 
dıçünC civinCn dıbısı:ınC U lıer
weha irtibatC me bı Elm:ınen re 
zehfhındık bU. 
"Z:ırokCn mın mezın bi'ı, derdC 

mın ji gıran \ı mezın b\ı. Z:ırok.ın 
de.st bı qırf:ın kır, bı Elm:ıniya me 
qayil nebün. PaşC qırfC xwe bı 
xwo.rın U lib:ıs (c:iJ ü berg) \ı 
adetCn me kınn. Lı ber ku z~ro
kan Tırki \ı Kurdi b:ış nedız:ınin, 
hcrweha me ji Elmani b:ı.ş nedız:ı
ni) pe:yvendiyen me bı z.arokan rn 
roj bı roj xırnp bfı . ·ona hezkınn, 
toler:ms, d:ın U stcndın, şer (ı xey
dan. ~tl problem zCde bfı. Ezdıx· 

22 

w:ızım wek bere bı z.arok;ın v:ı bı
kenım. l:ıqırdıy.-ı bıkıın. bı hev r:ı 
heme cejn:m, devet:ın. sılkC ... 

"Roj bı roj ez fı z~robn jı hevdiı 
dfır dıkevın. Mın het:ı iro xwe 
evqııs tenC U biy:ıni U nez:ın his 
nekıribü. Ez nık~nm qasi zarok:ın 
bı Elm.-ıni qıse kım. zu htı'S..ı m ın 
ı C U ez dı lC ZJ.ra dıCşinım. herweh:ı 

ewan:ı ji dı lC mın dCşinin i'ı dawi
yt. dı maiC da şert sar çCdıbe. 

Ca.ma mala mın. z.a.rok O devr fı 

berC mın, jı nun ra xerib ın. Xeri
bi ünczani pır ema pır zor e" 

Ez ji e.ı.r {i bJr jı xwe xwe dıpır· 
sım. Gelo halC me wC çava be? 
Em be dıl bllne mıb:ıcır. Bı zori 
em bini zım:ınC Tırki bl'in. n:ıhaji 
Elm:ıni. Em lı Kurdıst:ınC d:ı ji 
xeribi dıkışaııd. Me nık:ıri b(ln bı 
ıım:mC xwe qıse kın, kıncC Kurdı 
lı xwekın. str:mC Kıırdi bıstrCn lı 
guh bıdın, em dil bfln. Nahaji eın 
mecbur ın ;,:ım:ınC biy:ıni. çand lı 
jiyana bi yani hi n bın. WC halC me 
çıbı be'! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dayika Naline 

~==~--------~-Nalin S sali ye. Rojeke payize b;ır:ın dıb:ıriyn. N :ıl in 
bı sida.re xwe. desı! dayik:ı xwe gırtıb(ı ü dıçü. 

Tomofilcki derhas bQ O klnci Nalint şti fı qılf!r kır. 

N:ıtin qchıri O gol: 
· DnyC çım:ı wan çend roj ın her ıoj b:ır:ı.n dıbare? 
O;ıyika Naline ji goı· 
·1\ı dız:ni jı bo çı cfemsnl hcne N:din"? 
• Oems:ılçı ye? 
• Ew çirok:'lıevnabe (Paşiye we ne) 
Lı p:ı.ytd bar;ı;n dıb#e. 

dıny:ı 4ıl dıke. 
ba d3I O x:ıniy:ın dılıvme; 
Lı p:ıyızC pCien d:ırın zer dıbın Q dıwqın., 

d;ar:ın tazi dıminın, 
mCrgan giyan ıen çnndın; 
paya dıbe z.ıwıst:ın. 

Lı z:ıwısı:ın dınya dıkeve xwevCki kUr. 
herkes dımıne bundır, 

roj qOt dı bın, şe.w dırCj O dUr~ 

Lı zıvısıan petO! peltll berf dıb:ıre, 
her dcr sıpi O ~r dıbe. 

uırok berfok dıliı.ın, 

h çiynn xwe xwUŞ dıkın: 
p;ışC berr h ser d.arCn taz.i dıhCIC 
berlin mizginn bıh:ıre ı ine, 
roj ıirija xwe dırCj d ı kc, 
bıhrır ıc bı nmki. 
Lı bıh3rC dıny:ı h ışyar ü şin dıbe .• 
b:ırrın O roj 
germ~ O sıri 
tengen dıny-:\ peş bazi dılizın; 
1ovCn pfl O lrulil.k dtrdıktvın 
ber der Mşm dıbın. 

Havin tC ber deri 
derdıkevin zeviyın dri 
lı d:ıran dıghCn teki. 
Lı tıııvinC roj gtrm Q dırCj dı bın 

ubq u kelck ıibôn;ı me ıer d ıkın 

wexte tıri çCdıbın 
h:ıvin dcrb:ıs dıbe 

d isa p:ıyiı ıe. 
disa baran dıbart .... O ew çirok neqede. 
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Jınav edebiyata me Nıvisaren hılbıjarti 

ll Caıu" K<Çoke 

n:ı.v seyr:ıngn bnjnıe xerib 
m~ıoı. denm:ız,ık ının diı, 

ıene riınışıibQ ew 
bedt:wra dıli$1.. 

teyrcdajı rerqecy:ı.yi 

bironine kür, 
tırC jı \'C dınC nine, 

rıre bObGn t~ dınhCri dOr. 

Oor xwe nedıdit, ne qenc. n~ xmıv. 
F ı kr:ı vn ç(ibl'ı lı welnıt xwe .. 

Lcşker min:ıni -zıynye bei~f. 
T:ım şc~wıı:ındın, xort-civ;ın kuşım, 

Xek)e :ıın iıt:ıın şCn:ı derxısıın, 

BOk deweıe d:ı bt ıev:ı hişıın. 

Sewı:ı def-ıume blı şin tl gıri. 
xeıy:ı m ın sor b(ı j ı xUna mern. 
Min.ıni qeı :ı moryC qecy:ıyi 
Jı hev bel:ı bOn qewın. xiışk U bı ra. 

11"""1' b.ıngıe we dest xwe dn n:ıs kır, 
Karxn:ılek b\) ew j ı çiy:ışe me. Hatıme vıro. derd 6 ku lC me 

dık i ıu h vi w:ıre beşerm. 
ıu h ı ldnyi. :ıniyi vır:ı., 

w:ı böyi ıev keser t1 xem·ı 

R.:ıbe. bıken.e ü şnbe, d:ıye, 
ewr e gırtiye nür:ı deme te'! 

ö hızkmn:ı ıe )'t, 

Xnhq careke jiy:ınC dıde'". 

Go: .. M :ıla neytır k:ıvıl bt. bır:ı.. 
Ka hişt ku em bexıC xwe ş:ı bın. 

Min.ıni xelqe zar4 üç.e xwe va 
Wel:ıti xwe d:ı nlnen ü rabın. 

Bı çek silıhil h:ılın lı ser me. 
O ~CnC me. gı,şk wCr:ın kırın. 

tey:ıre reş agu dıb:ıry:ı. 

lh ;opolk O zulm bO. qetıl O mınn. 

Ke~k n:ıbine. kes inıı n.ıke. 
xerxweıek ıune pışuı me bıg.re, 
Wi xOnxurijı w:me ıne rııke. 

HUn ji seri xwe lı \ 'lt xweyikın , 
G:tıınt' kes i lı kes i n ine, 
te ya bı şeref O bı n.ıbös be. 
Gere heyf:ı xwe. bı xwe hı line" ... 

Ktç:ıke got ıi jı xwe r:ıbfı 
Min.ı pılıng:ı jı dıl bırind:ır. 

"Ez<: \'eserım. vegerım wel!ı. 

Ku bıvım bıriisk ser şerC ney:ır"' 

• Kuıdno. we bıhisı, keçıh heq e, 
Kestk gazına lı kesi n:ıke. 

U ye bı namUs Q bı şeref be 
Gere m:ıl:ı xwe bexweyi neke! ... 

21 

BEI0Y 0 TEYR 

Ber.xeke çfik re/ı et xwera 
Av veduxwe jt cewe, 
Jor da teyri aci, devxtin 
Per vektrye u av lıewi, 

Te/tm in kırye uiçira xwe, 
Şer fes al dıçe-te, 
Çu dıxwete ao:ayinke 
Derbekira lıtciimki. 

(J minani tire k e ttij 
Teyr balti xwe ti, lixe, 
kuniçira xweye xt/fik 
ffllde ıi n av eı.mi!n.\·e. 

Be rx ık jı siya teyr sılıki 
Berbt ptj ı.mi!r dt reve, 
Teyr ji ıerp, bı baye xove 
re fi zmir dtkeve. 

Dtşkfi baske teyre nemtmı, 
Dıpırpıte bırinda11, 

Ber pye ber~·a beleke-k11r, 
Lı11av ava cewa sar. 

Ecevmayi benuı xdftk, 
IJii eceve dıvine, 
O gım2 xwe wi lıa/ida 
Teyri "belengaz" tine. 
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JIYAN Çıriya. PCşın·Oktobcr 24 

Zarlistıook 

Lı ıe ye 
Du grub zar lı hcv dıcıvın. Bı hev ro vC k lam~ 
dıbejın: 1 

YekO dudo 
kevm! şino 
yek O dudo 
bı hev m sıse. 
Mamodıoo 
ke,·ıre şino 

çam O çe ye 
qul qule ye 
bısı h ıe ye. 
Dowaya goıınc "h ıe ye• keıe para kııan zarO< 
kô, cw jı lisııkc derdıkeve 

~tam ık 

ÇOm ser dıyarekı, 
tedıxım nal ü btzman:ka. 
dens çü hezarekı. 
(Denge ewran) 

7.arkılom 

Me zozane bılınd dani 
Me tozane bıhnd danı, 
Me Jl kaniya ava sar anı, 
Emt bıxun qntıxe ıir, 
Erne rün bıldın jı maşina şir. 
Qız ıl bOke me koçeri ledlXln, 
Kollekııv deren sosyahzme, 
Kanı, kullik noıla hive, 
Em •eberdın kollektivc 

=.:..-====~ 
Gount!n ho zMrokan 

Zar pere ka•ızeki sp i ye 
Lı ser ça bınvısı ev 1C xwcndınC 
O koı koı koı 

kc çe leke doı 

Zı~rcirok ı 
HevtKC* 

Heft bır:ı bOn, her hefl Jl kose bün. HerekC hennıytıi 
neke ser pı.şıC bU.. 
Ev."aala. $.1bckC rabtın Jl nula X,.. 'C rı::ketın bere '\\\C 

cbne ıdt.,..kı,çiineboıoaı<. L.Cnyab>J<!rdürbu. Çün 
ıttri lı woın keıeerdC. Sera rCcı.ki insıı. her hevl bır1 
rnz:ın. 

Ev."m.:l r.ll.an. kosekı mın.:ı wana bıt Mtt bcııJer. dıt 
heft kose woıne r.ız.ane Ewı gn1 XC\\ C da cCbe "'"" 
nıhCri. BAli xwc d:ıyC,IıcrekC hermıyo.ne zCr pıştC 
ye, ber he \il bermiy:ın pıştC vek:ır. b ıkil çü m:tla xwc. 
Afıte ga)·C X\\evecb il her~ı hmnıy:an tCd.:ı ç.elkır~ 
Sıbe ron bit.. kose hışyarbün,dey lı he\' kınn, goun: 
• Bıra. rabırı, cm berın. 
BırokiJı "an bı~ dc,ıC da pı.$f-3 xwc di ı bcrmiy=ına 
\\İ ne p~te ye. Goc· 
Bır:ı hmnıy;ına nun ne pışta mıo e, bın oc. 

Bırn per;ı pem destexwcdane pışca xwc,gışkojıgot: 
· llennıy~na ıne ji tuno. bınne. 
Bır:ı)'t:k r:ı.bı wCcb b.ı ı; d:a. yc:k J• ıbU w«b b! ız. 
d3.. Sıra)' C me11n gol: 
Bırn.. çır01 dırevın, wcrın. wenn cın'-:ose ne, wexın 

moJCme undl bı be-~ m.:ı.IC mınCwe ıc:ın.-1m b:ıtmıt be. 
Hcvt bıra rUnLŞC.ın, aHIIne bende aqı1L BırC: ım-zın 
goc: 
- EwCm:.l6mcbıriye,cwkosekı mına me ye. 
Bıra dud:ı got: 
&C bı~ kose ye. 

vesısıyasoı: 
• Koseki mın:ı me ye. 
Seri ko1oıc 
PıştCji beYAne 

J-le\ :me cb nch nüro.an e. 
'YCç;ıragoı: 
- ErC bı ra koseye 

Koseki mına me ye, 
Seri tok>«., 
Pışıe hevoııe. 
1 revane da nch nür nın o, 
Mob wi mebel> Solbend> ""· 

v.ıpa.ca,oı: 

- Ere bıra koseye 
Koselci mina me ye, 
Seri koloı e. 
Ptlle~e. 
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JIYAN Çıriya PCşin-Oktober ıs 

ı 
Hev:ınC d::ı oeh nO.r nan e, l 
tv131n wi mehel:ı Solbeod~ ne. 
N:ıvewi Kosc Remedı1ne. 

ve~goı: 
• Ere bıra kose ye, 

Kosekı .. ıin::ı ıne ye. 
Seri koloz c, 
PıştC hev:ın e, 
H ev :ın C da ne h n Or n :ın e, 
Mııl:ı wi mehela Solbend:ı ne. 
N:ıvC wi Gulxemdan e. 

YChevt:ıgoı: 
-Eri bı ra, kose ye. 

Koseki min:ı ıne ye, 
Seri koloz e, 
Pışıe hev:ın e, 
Hev:ınC da nch n(ır nan e, 
Have wi Kose Remedan e, 
zere me ,ve :ıfu~ gayCwi d:ıne. 

Hevt bırndaneser rC çline n:ıvô baj:nC Reıned,:ı,nc!. 

Pırsin mehel:ı Solbenda kijnn e. Xorteki nişan da, 
goı: 

-Mehel:ı Solbendo ewo han c. 
ÇUn meheiC sekınin. pırsin mala Kose Reınedan ki
jan e. Ci hısiy.ı.n r.ıblln çlıne yalC tewiC :ıfıre ge bedı
m:ındın.lier hevt henniy:ın dcrxıstm, gotın: 
-De bısekınınem zCr..ı bıjmCrın. 
zer jımırin. zereki çemıl kCm bü. Bırald goıe, bui 
mezın: 

- EwzCrC kim çaw:ı b(ıye? 
Bırl! got: 
• Ere bı ra. kose ye. 

Koseki mina me ye. 
Heva.ne da neh ni'ı r nan e 
Mala wi ınehela Solbendane 
No.\•Cwi KoseRemed:ıne, 
NavCjına wi Gulx:emd:ı.n e, 
ZCrC me wC :ıfırC gaye wi da ne, 
E w zere mey kCm, 'va sere kofiyo.jın:ı wi dane. 

Çiın m:ı.IC. kofiditın. zere xwe qeto.ndın. h ıldan bınn. 
Gav:ıderkeııne ber deri. xweye mo. le ras.ti wo.n bo.t (ı 
got: 
• Hi'ın tal:tnçi ne, ro n:ıv.:ı. roje m:ıl :ı t:ı l :ın dık m. 
Bti q:ı lmeq:ılm:ı W.ln.g:ııi weda bıı.t u gol: 
• Kııro, ew çı qalmeqalm e? 
Kese Remedan goc: 
·Mal :ı mın zore-zor talnn kınne. 
Qozi goı: 
-Em henn diwan:ı mın. 
Çüne diwaoC. qazi got: 
• Kose, hün yaniçendseriy:ı oe, ro nivro mal :ı t:ı l :ın 
dıkın? 

r 
Kose gotın: 
• xer, em ne t:ıl:tnçi ne, :tnC:l-X Kose Remedıın dıze 

me ye. 
Qozigoı: 
• HCın çawa z:ıoın RemodandızC we ye? 
Kosegottn: 
• Em meri ne .• aqıl ın. Me :ıvite bend.a :ıqıl:ı. me tC 
der.< ıst, weki kose zere ıne bıriye. 
Q.ızi goı: 
• Weki usıın e.jıdiw.ına mın derkevın derva. 
M:ıla qaı:i kılpek belise çCkırıbtin. bet:ı goştC g:ı 
avitıbıln n:ıvC. K:ısıkek riınC çClek:ı beri ser d:ı.blın, 
pC liıçıkekedevC wCgırOO.nbün ü kul:ıvCd iw.ınx:ınC 
lC pCç:ıbıln, da bOne qunceki ode s.ekınibü. 
Qozi goı: 
• Geli kosa, keremkın, wenne diwanC. E wC h:ıne ku 
nav.-ı. kuiCvd:ıne hergC we tCderxıst çı ye, ıCrajı wC 
bıscin ıın, beri \ı.:edım, kuda dıçın hen n. 
KosC mezın got: 
·Here ku ew den e. 
KosCdud::ıgoı: 
• Bı m r.ısc e den e, 

LC perwcdey goştC ga ne. 
KosC $JSiya soı: 
• Bır.ı rast e, ew den e, 

Kose çara got: 

Perwedey goşıe g:ı ne., 
Serdeve wi n'inCçCiekıı ne. 

• Bır.ı msı e ew den e 

Kose pCne:ı goı: 

Ser rOnC çCiek.a ne 
Serdeve wiji kıto..n e. 

~ R:ısı e. ew den e. 
Perwed ey goştC g:ı ne. 
Ser rün C çCiek:ı ne. 
Ser deve wi kı tan e. 
XurC me kosa ne. 

Ewana dad:ıne kOp, h ıldan ani n orta xwe i'ı desl pC 
kın n x:wonn. Q:ızi ku aqıiC wan dit, zCr jı Kose Re· 
ınedan stand da her hevı bıt:ı O got: 
• De ijar herın lı we hel:ıl e. 
Kose bı 'ı diwane derleetın ü ün. 

z.tok j ı AUdi O Jiyan, K. Surkay 

Zarok bın c:ır.ın wek cih:ın ın 
Lı serr\ıyewan ~a p.3yize 
B:ıron ten, roj badıbın 
O ıarok ıO mezm dıbın hıncaran 
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JiYAN 

... 'r/1. • Amadcka.r: 
fJJ'E:J(S'E?{_ ZIMJ19ı{:_c. 'l<Jl'i(.fJJJ Seneın Çonıhbel 

Ot rttili d:a 

OtıetılC cb Dan çU 
\\ el:ı.tC X\.\ C. 

OtııldCn w:ın:ı 

LCiek:ı çiy:ıyck blı 
tX iı Nvi O:ır.ı btroı 
aıundCn '"c 
kıubun. Ew:ın:a 
fOJCn xwe tev bı 
cin:ır:ın derb:ıs 

dıkırın. Carearan ji 
dıçün b:ıjar:an 

dıgerıy:ın. 

Inn IC.V bı bc'l•a)d) X\\ C \'3 hıldıkı.şıy:ı "ri ÇI)~· 

Tev bı koır ü bcrxıbn dıleyıslın. 

'J't,•: Bı hev ro, ne ıenC. 

llılkı.$in: Oerkcıına sır ıı,ıeki bılınd. 
Clnar: Cı~. kesin ku nhıkC m:ılC mc n:ıdınin. 
Ctr'ln: lı dcr ~n çüyın ü Mtın. 

81r~ınn: fıkrck 11n Jl ıışıdc dı n:ıv :aqıiC mıro\3n 
d:a nem:ayin. 
Çlya: CiyC:n bı lı nd n kom. 
Derbaskırın: Jı m:ıl dUr dı ciycki d;ı wexlck m:ıyin, 

Pus: 
1) Dora ttiili "-t' lt U dt'ri Ju~u kır1 

2) Çaw11 t!trbtı.t lar? 
3) Mum·lı ki; dn·e teti/11 nt'(" tli'l'lwı.t tlıkt'? 

4) Mı ro~·('""'' h("W("t'doriyitletlh: thhm? 

Wel3tC \1e 
\\'cl:ııC: me Kurdısun c. 
Bı cbr it bc:r, 
Bı gol U robar. 
Bı deşı (i ZOZM e. 

Wel:ıtC me Kurdastan e. 
Pe~rol. :av U m~Cn me pır ın 
Ro lı SCf o.m:anC wC kCm nabıe 
Her eUrc f'Ckı U he)"o:ınin wC henın 

Ax:ı wC bı xCr U bereket e. 
in.sanC wC egit lı şCr e 
lro dı bın dcst:tn e 
Wel.1tC mc Kurdı.sun e. 

Dar U bc.r Dınsu.n. Ciyi darCn pır n ıe goooC. 
Gol u rob>r. D<ry>yin pıçill< Q çemen mezın. 
0eşt O zouın: CiyCn 111$1 iı bıl ınd. 

Pın: 

1. N(w~ bojor U gundin xwr lnmvfse~ 
2. Oy~ bojari :o.·e h ur :ran to)~ bıbin~ ü In rrnSt 
lnkL? 
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JIYAN Çıny:ı reıın·Okıober 

C•lakiy·f!k dı nlj11 1 lion i Ja • Roja A.filiyi 

HOVITi YA Ll ~ER JIN U ZAROKtN KURDAN OIVE Bt DAYIYt! 

~ lrit "' oJ...,. ı:c-li ,_. (, H ... ..ml'l("t ., ,.,,~.ir itıı ,,.,-, Kurd.ı ~'"\'ni' n•. cı-,, tlat tllhtı•"' naf'IWu 

ı- ai-"".., td'ıı64• tır..-; ai~ on-ır ... 
AO \U/X en ı, tt tfı Ro;u 4,HOn: Ja lı B,,,,,, lı !tf.·,. .\-.ıMı 1 Jl-bıtnt \lıfl~ ,._,, (t 'HCR- IUın-tı··~ pn•tato tw 

.\', :r~. IOQ le-u ılı h·J.'-; IIC>i,. 4fıt (lin lt Bt~llk' lt hl.·r rfonnı )t.bnı11 .\lılf,·rmı Pnırnfoh:k hc-M·ı· lfc11 un~trııd 
,., ''d ./m, N ı.;,..ı., ccl.wı•ı u J~u ... ıor:," ıli' ,,, d, f ' u.,,,,, .X "· 1 If hcrp,...llolrl:ll KO.\L/1.\' t jı uli_ı,: 

27 

lııaJwv•.-T J,-La.v \tdkı.ı~r ltııtUf fld*l J,.._. .. .,;oıht. , /ı .n- .. , ,_,_,k· • d.ı .... ,:oı ,.", 111 • A'O.,IJ/.\'1 
.. ,J ,f -..1 lı.ılt. piV.qbrrnc Lı •C'T"• ""'"ku'" '"' t~~t:ı•.,.., lt'ORJ • •tt Jıorb \ ~hııl&ı 

l.11m I:!H b.n·c-r ı/tl. m l.u b.:/,, ı•l. ".rgııhJ.ı,Ju 11 1\.0\fl/So ,,, hıı~ı ,, .. ii ,-.·kk ~IM 

b.l B PIST\' r\ O \to:tcR 
·c •« c: c: m~,:., TOr\r\C dı bl utırı.: ~c.tı. ~ırl •C domandm lulın U (C'A IUD6ına pofC"ı. 

rti.c r.:ı) lC OCT ı;cıc ll! c doomdı .. c 1 1 fC ,. ıDd aac.ındın. ~ıl tinıhn. L<J;tm U bC dMı qct~l k•tırC' lı la' 

Jltl ıi ı.ucıi.Ctı Kurd.ın destdrcJt)) ~~ n:ımiısC Jtlı~tr btrd~t'43M c Tu huqUq \'ı u.gor.Cn ıt ho\ltıyC: runnc \1ıubın lııı 
jınCn ...:uıd jı bcr J"oıdcriyfn pıuılı nık:ınn '4:"11'1 l.ııi:ıi u dc-\tJıcJi)'3n lı Nr (nC ~lı:mlı c~ker~ bıkın Jınen ku t.ıı,ı 
r:< C"l\)lt\C'I'I Cıtlli u JntJıcJi~a h :&.n rıumı.ıs~ '\\.'111'1 hltlf'lı: \ıtırloC' u C"' i kıri,ı}c u ıulmi C'llcrc bıkın dı nıııı (~pnmcnı)'J 
da lı:ıtt tı.ebı .. ,rm ' ı ı c-1 •..u n m SW; .Jtfl o\ dm LC"ft.lft Çe ....Uil. Rtm~c ~ lr. eotp Aı .. ı. \1C'U'IC't ,\ur 
Emme Ctn U l~ u~c 10 s:ılı R ~ u al i ~Lıu Tırl.:ın lı wr •unaı«d.a U zcıt&1tı\d. bi~nnpe kıc dC"'II'f 
dıw .. uc dtrt.gC uan tırJoe bırın ~rı.:d.,rtn n lı.:ır.ıın3 dıpr ın lC bt!C dcmıııw·ıı: ~~~ d:ıdıgc-he y•n lı.ı.ı dı\'ınJı t 

.;cT r~"' le ın Jı l;ıc-r ı C ıclC ve Lu .. ııımk.:ırCn 'C' \..ııri hoı:r rOJ pır dıbın 

bt RDiın' ' B \~CB 
Lı pt) ~ri kc-nd:ııc fı~tr du partı~m K\lfd.U (PDK uYEı...IT1) hlıkmC' 'ıstıM tHn dntC' \"VtoC' Jı tın d.' ıc,u1ıru ıb: 

yCn S:ı~m U VC'\,ıtıyı~ \·hl!ct:ın tıeiC Kurdısı:ıne lı.ctc n:ıı ıcnktUt)d: metın L.ı du tcrC, 'l'ocl:ıtcı.. :ura b büyı. bı~ ı. 
belı.1ı li bciC'~:ıı lcıe dc:sıC ı,~, ana wrda ji cv. an~ J• bcıc \:ı he\ r:ı bı nk \ı kın bUn ~rf na\ xı,~,cyı diu dcıtpCLır E' 
SC'dcm.!l"'~ ırrı<'OI da \u akın~ ,C., "l' 11prıc por u lın b,br Abmm ı alı) c sıncı (c~bqı) he'-rdu alı ı n ıtınoe ~h• ~·C 

Jlf'lln Jı lk- ho!C ııi.rrıru \i puw ı• dn:tpCi.rr rı Jırun qc'fı. lırı'lt lro dı K••d.ıura bafılr da tıCT ret l-' 1 n 11 bn \~ 
3fOOC>"C' tfM k~lınC (ktıiCn L\1 tCnc eırtınc Jl bcr hC'n.:.3U 'ı~mıisC llV•C' \tb.s l:ırınoc lin bcrd3nC. 0<-r likolınd.c 
roJnSn\1). YE KSA '1! ) ıı Jı.ı,·mıı snlıa 199Sıın tı~ııye bela' lııına. ~ ulEn dııwıyC d:ı q:ısı ı hcı.ır Jın hıuınc kuı-tıne 'ıı'· 
U c-ı~Cf'l lu horhnc qcııiLırınC Jı tı:ıııne c;kc'fC' lmııC Jınin Lu •un<b btltıa 'l Ji -.eber nııhattnc ı;ınınl Jl :! hcuc LC'ıı 
pu1 r "' Gor nam->.1 Konııu P~rıstınJı \brft Jr"m l.nıqt lı hrn'lbo~ tu KO\Uf'\1 ~ndt)C pır4C1'Wiı)b1 bhtnı 
•otn h~ttdu panı)~ Kurd:ıtt dr 'un qctılbn)al'l cb hot>C \lt)l \,;ISilftC ~ ı.ıta\'i bo tlıll'!t\JS pottaliıni Cnşl jıi'!Ct.4' 
duc:ını bı n~ıı! MKcp,l X ıdır HuUn" kınn \'ı poı< ı,~, i Jikınn Bı fc-twa mci<O)fki Jı CC'U)i kusıını! dane Jı bcr KC'Jill ku 
ducanı ye, btry:ırıı luııınC pııt6 tJiıok 3nınf wf bınınc cıh Komıta JOt6 lı.u me bchskır Jı bcr vf )'tkf rtı•abtrfn 
)))rtı)fft tıclt'A1 ~~ Ktard.ıll. Y~kıtı)'a ~1ıllc1.Jn u Rhıshnı LAborına '"'tıctcwi uıı.anblr dık.c 

J)tJRQISL\, ,\ BOJIIILAT 
A:\undCn fnırnı: lıOof huqüqCn ıtlıımı ü )'ll "'~llıeb;ı Şııtı)C IC'nı, lı ser Jın U kc-çı \;.an nehC'qı>·Cn cınsı ~ 6eıtdriJI)Itı 

dıkıne tu\· ~rçoıcı... >·o.ıayt R.eJıma buııı. ın dıJı kuıdln ferekı dıdomıne Dı .... e şcre da k.eç U jın Jl lıCiek p:.r.ı. II"'C 

d.ıstının A~~oo luqo.ı qC adımı qıt«n tu mCr nc:lınne nı\..Jnn brne acbm lı.ııınC Ewına Jl mm l~ılııın bı pastc-rc\;ı 
Otft bt m.ckk.ı ''bo ... ,ıc-b kle Lu aaıC •C SI\ E ~C' dıbınl\ ,_.;: Jı k~=Un qc'fıl dıl.rn O.lrıcm U parç.._ ,.c-btC mc 6a 
hcq ıı m:ıfnt bın.etıın nıne- XuııL dl)'ı\. b.1' 11 bıım mC' lı bcr uı<n ırıe tN ku;tnW Onııe. U gtJ)iffl uııwtnr.ı ıl 
hC'mber ,.ın qctıllı;,ıııı):ın beden• dımının Jı bcı ... e )'c\:C C'm wın;ı ı:ı~.~oonbor dık.ın.. 

OA~\\Att' 1<0\IJ L'\'"t: 
• $cf u ~ lı Mf mC' dni f'OJ-ek pCşııt W Mlı..m.ırnd-. -..ti Ll)'Uır k.lOilılt .,_.IHOJ.I ,..,. pf-""Ul • bo Ktrian bio 

n.ısınl 

• Wel.aıC ku S<tr me ıulm dı kın. dı"~ wına rıır te\; U aılııh M)'6 pndınf, ptfl.gınya wıno neyi k.mni! 
• Bı peym:ıMn nnnC'lt'A'i)'lft O dıı·l C'm Wnc panının ü cw tC"Vo1 her lım btn kontrol \:ırnl. zcrar O ııyantn mc yfn 

m,, ıl mon.li dJıf bm d:ayiftf' 
• Jırım ku txm U pir(m Kutdııu.nl da nıl'l U 1< tıl;.~e h.ıırne katn )ha dnktri;ı)~ Nmı.IA wana laatıM tıruı. dı' i 

Jiy:an~ w:ııu Wn parasun, mercfn Jl te'd.ıvı \ı lcndunsııyC \looltıı bi pCbnın W ek rırmunc KcJal X ıdır H\ilift, Mesnct 
Aut, Emıne Can\) yln ku cm n1v6 wı~no nulı.a nıunın' 

lı t.t \C )·eb Cft'l dı bct lı"\:CHR R.bc-ııwrll« fo. h ~)ltf 8ocıM-8adJodonbC'ı; JıUI 10 )C) da ll'ılıC"ffC'~C'k: 
:amack dı\:ın. 
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Wir rufen aile friedll•benden Menschen und Organisationen auf, 

an unserer Demo und Kuııc:ltebung, die unter dem Motto 

Kurdistan-Türk ei: Fri ... en-Demokratie-Freiheit 
. 

am 18.0ktolMr 1997 in Rtiln stattfindet, teilzunehmen. 
. Beginn: ElMrtplatz, um 12 h 

Kundgebung: Roncalliplatz, 14-18 h 

REDEBEITRAGE: 

AbdülmeUk FlRAT (ehenı.Abgooı·dnete), Claudia Roth (MdEP-B'9010ie Grüııcnı 

ibrahim AKSOY (chcnı. Al>geordııete), Jannis Sakellariou (MdEP-SPD) 

Kemal BURKAY (Sozialistische Partci Kurdistans-PSK), Nevzat HEL V ACI (Mcııscbcnrcchtsstiftuııg dcr Türkei) 
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