
MKM iLE RÖPORTAJ 

I istanbul'da Kürt 
kurumlarl 
Her hafta bir Kürt 
kurumunun tanltlldlgl 
röportajlar yaymlayacaglz. 
Bu hafta Mezopotamya 
KülWr Merkezi Genel Müdürü 
Noray $en'in sorulanmlza verdigi yanltlan 
yaYlmhyoruz. S. 9'da 
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SAADETTiN TEKSOYLAR 
• .c 

Renkli medyanln 
renkli yazarlarl 

Devlet de sik sik ödüllendirir 
bu sadlk bendelerini. Bazen 
gayrimenkul, bazen maa§, 
bazen de mevki ile .. . Bazen 
"artlk gazeteler sadece kitap 
verecek" diyerek sahte halk 
dostu kesilirler. S.12'de 

1 OO.OOO.TL 3 DM (KDV. Dahil) 

• I 

"Islam'm birle§tiriciligi" ötesinde "c;özüm'ü olmayan Refah, Kürt sorunuyla ugra§lyormu§ gibi yaparak halkta beklenti yaratlyor I 
• ' I 

, I 

Erbakan'ln ,:Qözilmü' 
belli oldu: Oncekiler 

gibi ortaya senaryolar 
at, gev§et, sonra vur 

ve gözleri gökyüzüne 
Qevirt! 

OYALAMA, iNKARA RAGMEN SÜRECEK ÖNCEKiLER Giai HALK aEKLENTiYE iTiLECEK 
Temaslan resmile§tirmekten ürken bu anlaYI~m önceki örnekler 
gibi Kürt toplumunu bir beklentiye sokmak amaci ta~ldlgl 
belirtilirken, Refahyol hükümetinin de sava§1 tlrmandlracagl ve 
tJrmam§m üst boyutunda konuyu gündeine getirecegi ifade 
ediliyor. 0 noktada RP, "Kürt toplumunu islam ~imentosuyla 
birle§tirmek" argümamm daha kuvvetle savunacak. 

AVUTMANIN RENGi au KEZ 'YE,iL' 
Necmettin Erbakan, ge~en haftaki <;ankaya ziyareti sonrasl 
basmda ~Ikan haberleri yalanladl ve 'diyalog giri~imleri' ile ilgili 
olarak "ilgimiz yok" dedi. Ancak RP kurmaylarmdan Abdullah 

I GüI'ün aym gün "bir~ok ki~i ve milletvekili arkada~lanmlz, 
daha ~ok kan akmamasl i~in ugra~maktadlr" demesi, Refah'm 

i oyalaYlcl dolayh temaslan reddetmedigini ortaya koydu. 
I -
I , 

: Sessizlik Kiskaciodaki 
I Suriye Kürdistani ' 
PQSKnin (Partiya Qep a Kurden Suri) 
Avrupa sorumlulanndan olan B, Xelll, 
gazetemize Suriye Kürdistanl'm ve 
sorunlannl yazdl. :rürkgele§tirerek 
yaYlmladlglmlz yazl, sömürgecilerin 
birbklerine ne kadar benzediklerini 
göstermesi baklltllndan da ilging ve ögretici. 

" Arap devletinih olu§masl ile 
birlikte, Arap §ovenistleri, Kürt 
halkmm nasll yo'k edilebileceginin 
planlanm yapmaya koyuldular. 
Ancak degi§ik nedenlerle söz 
konusu planlar uygulanamadl. " 

" Bu plan §imdi fiilen devrede. 43 
Ylldlr raflarda tutulan bu planm ~imdi 
uygulanmak istemesinin nedenleri 
var. Bununla Lübnan ve Ürdün'ün 
dini demografik yaplsma bir balans " 
getirilmek istiyor. Proje, Amerika'mn 
Filistinli mülteciler soruminu ~özme 
planmm bir par~asl. " S.6'da 

~==-cj~ 
, Clkarken 

T ürkiye'de "sol" cenahta yaym yapmanm 
her zaman aglr bir faturilsl oldu fa kat 
ulusal devrimci basm özellikle baskl al

'tmda tutuldu, Sözde "hukuk devleti"nin malum 
gü<;leri, Kürt halkmm muhatap kaldlgl devlet 
terörünü dile getiren onlarca gazeteciyi katlet
mekten geri durmadllar. Bin;:ok gazeteci hala 
kaYlp, Dü~üncelerinden dolaYI cezaevlerinde 
bulunan ve yargllanmalan süren yazarlann sa
Yisl binleri buluyor, 

. Bu aglr faturanm bilincinde olarak NOroj, 
benimsemi~ oldugu davanm sorumluluguyla 
yaym hayatma ilk adlmml atlYor. 

NOroj yeni bir yaYln organldlr ancak üzeri-

'AraCllar'm kimligi bu yorumu kuwetlendiriyor. Asgari adlm olarak 
köklü anayasal düzenleme bile gündeme getirilmeden 'sorun'la iI
gileniyormu~ pozu vermek §eklindeki son Ylllarm taktigi, bti kez 
kar~lmlza sank giymi~ olarak ~Iklyor. 'Sorun'un politik ~ehresi(li es 
ge~mek, ortak yakla~lm. Öncekiler "ekonomi"ye takarken, Erbakan, 
'kurtulu§' i~in gökyüzünü gösterme hazlrhgmda. (Haberleri S.11'de) 

.. ~ <;ocuklarmm mezanm hergün ziyaret 
reden asker ve polis annelerini cuma 

günleri yakalayarak propaganda 
yapmak isteyen DYP'li kadmlarm da, 
her hafta Galatsaray'da oturma eylemi 
yapan Cumartesi insanlan'mn 'terörist 
anneleri oldugu' kl§klrtmaslm yapan 
medya tekellerinin de giri~imleri 
sonuc;suz kahyor. Ucuz "Once Vatan" 
gazetesinin ardmdan medya tekellerinin 
katlldlgl bu giri§ime tepki, ge~tigimiz . 
cuma günü Edirnekapl 
~ehitligi'nde bizzat asker ve 
polis annelerinden geldi. 

64, hallasma giren Cumarlesi eylemlerinin kar§lsma yapay olarak 'Cuma an
neleri" giri§imi ~Ikarma ~abalanna lepki , bizzat "Cuma anneleri" deni len bagrl 
yanlk kadlnlardan geldi ve ban§ talebi onlardan da yankllandL 

Konuyla ilgili olarak 'Cumartesi 
eylemi'nin müdavimleriyle 
görü§tük. Hasan Ocak'm annesi 
Emine Ocak, "Hepsi bizim 
cigerimiz. Bu kirli hükümet, hepsini 
öldürüyor" derken, Filiz Ko~ali de 
"Cuma ve Cumartesi"nin 
aCllarmdan devletin sorumlu 
oldugunu söyledi. Ko~ali, 
sava§m aClsml ~eken kadm ve erkek 
~ok saYlda insan oldugunu 
vurgulayarak, asker mezarhklarma 
artJk 1978 dogu'mlu gencecik 
insanlanm getirildigini belirtti. 

HASENE TÜRKOGLU 

'gözya~lnln 
rengi de yok' 
Bir kez daha kaYlplannl'arayan insanlar 
63. haftada da Galatasaray'daydllar. 0 
gün kaybolu~u125. güne giren 
kaYlplardan Talat Türkoglu'nun e§i 
Hasene Türkoglu, asker anneleriyle ilgili 
olarak ',"ben 0 aC11! annelerin 
yüreklerindeki Izdlrabl anlayabiliyorum. 
'Benim gözya~lmla onlann gözya~lsl 
aym. Gözya§lnln 'rengi olmaz" dedi. 

Haberleri S. 4'te 

ne oturdugu gelenek itibariyle hi<; de yeni de
gildir; 0, '60'lardan beri giderek kendisinden 
daha fazla sözettiren ve bugün gündemin en 
ba~mda ver alan ülkemizdeki baglmslzhk, öz
gürlük, demokrasi ve sosyalizm yürüyü~ünün 
takip<;isi; bütün ylldlrma, sindirme ve imha po
litik'alanna ragmen ayakta kalmasml ba~arml~ 
sosyalitlerin, ulusal devrimcilerin sesi, göndere . 
~ekilmi~ bayragldlr, 

Gö~er dert küpü ABD ile Avrupa 
ambargo kavgaSlnda Bir basln organl olarak NOroj'un görevi, 

,hakslz ve kirli sava~1 me~ru kllmak i~in yaratl
lan yogun sis perdesini dagltmak, ~Iplak ger
~ekleri gözler önüne sererek halkl dogru bir te
melde bilgilendirmektir. 

NOroj. "tarafSIZ basm" demogojisine itibar 
etmemektedir, Ger<;ek ya~amda tarafslzhk, ege
men gü<;lere teslimiyetin kiba~ca ifadesinden 
ba~ka bir ~ey degildir, NOroj. ezen ve sömü
renlerin kar~lsmda i~<;i, emek<;i ve ezilen halk
larm yallinda; ban~m egemen oldugu, dü~ünce 
ve örgütlenme özgürlügünün güvence altma 
almdlgl, sömürüden ve baskldan annml~ 
demokratik bir düzenin savunucusu olacaktlr. 

Bütün zorluklara kar~m bu amacln sadlk bir 
hizmet~isi olmak bilinciyle baglmSlZhga, ' 
demokrasiye ve sosyalizme gönül vermi~ bütün 
insanlara MERHABA! 

Köyleri bo~altlldlktan sonra ~ehir merkezlerine c;adlr ve baraka tipi evlere 
yerle~en köylülerin magduriyetleri sürüyor. Hakkari'nin <;ukurca ilc;esine bagh 
Erto~ beldesinden göc;ertildikten sonra Van'da c;adlr ve barakalara ' 
yerle§en Erto~lu'larm aradan bir YII gec;mesine ragmen hiC; bir sorunlan 

SON HABER 
~özülmedi. Erto§lular 
önümüzdeki kl§a da 
c;adlrlarda girmekten 
korktuklarml söylüyorlar. KüCükdikili'de catl§ma 
Göc;erlerden Ahmet Oayan, 
ne kendisinin ne de 
c;ocuklarmm bir gün dahi 
dogru düzgün karmlarmm 
doymadlglnl söyledi. Oayan, 
"Kadmlanmlz, klzlarlmlz 
dilenmeye gidiyor. 
Gldaslzhktan dolaYI hepimiz 
hastaYlz" dedi. s, 3'le 

A dana'ya bagh Küc;ükdikili beldesindeki bir eve 
düzenlenen baskmm ardmdan c;lkan c;atJ§mada, 

bir emniyet amiri, ikl gerilla ve iki c;ocuk ya~mml 
yitirdi. 8 Agustos gecesi saat 04.30' da ~lkan 
c;atI§mada yaralanan bir kadm da, Adana Balcah 
Hastanesi'ne kaldIrlldl. C;atJ§mada ölenlerden 
be§inin ce,nazesinin 9 Agustos't~ kaldlnlacagmm 
ac;Iklamasmm ar'dmdan, gergin bit havanm hakim 
oldugu beldeye giri§ C;lkl§larm engelleiuligi belirtildi. 

(ADANA) 

Emperyalist merkezierde 
hegemonya kavgasl 
kIZI§tr. ABO, Avrupa ve 
Japonya'nm ticari 
ili§kiler geli~tirdigi iran ve 
Libya'nm yam slra bu 
ülkelerle iIi~ki kuran 
ülkeleri de hedef 
tahtasma yerle~tirirken, 
Avrupa bu kez ABO 
dayatmaslm kabul 
etmeyecegini aC;lkladl. 
Almanya, ABO karanna 
kar~1 misilleme tehdidinde I 
bulundu. s. S'da ABO Ba§kanl Bill Clinton'm yasa tasansma Helmut Kohl cephesinden büyük tepki geldL 

j 
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, Ulusal 
• 

IHasan YAL\=IN 

G ünümüzde Türki
ye'nin bir numa
rah sorunu haline 

I gelen Kürt sorunu Ulusal 

I
kimlik ternelinde bir ge-

I
li§me seyri izliyor. Bu ge
Ii§inl beraberinde Kürt di
li, edebiyatJ, tarihi ve 
Ikültürü, politikasl gib i 
I bir~ok ala.nda kendini 
I gösteriyor. I§te bu geli§i
I ~in bir sonueu olarak ge
§itli 9özüm önerileri ara§

I 

tmnalar, tartl~malar gün
deme geliyor. Roj gazete
si'nin 5, saYlSlnda "Yaml
samalar" 18. saYlda "Der
sim RonesansI" 22. saYI
da "Siyaset Olgularl Esas ' 
Ahr" ba§hkh Sait \=iya'ya 
ait olan yaztlan yine bu 
yazIlara kar§l Resul 
Berk'in aym gazetenin 
21. ve 22. sayllanndaki 
"Dersim Yurtseverligi 
mi? Ülke yurtseverligi 
mi?" ba§hkh yaztlarl bu 
geli§melerin bir sonucu 
olarak gönnek gerekiyor. 

Bu konudaki 9ah§ma
larm yetersizligi ve kay
naklarm sImrlI olu§u et
kenlerin yann da bazi ön
yargilarm dl§mda;Birinci
si, Zazaca konu§anlann 
hem alevi hem de sünni 
inanca sahip olmasl, aym 
zamanda KInnanci konu
§anlar i9in de gegerlidir. 

kan§t1T1lmasl , 
Dördüncüsü; Kürt a§i

retleri'nin etno-antro po
lojik a91dan eiddi bir bi-
9imde ineelenmerni§ 01-
maSl, 

. Be§incisi; islamiyet 
sonraSI Kürt tarihinin in
eelenmesinde yetersizlik
ler ve ~erefname' yi ele§
tiriye tabi tutmadan, belir
leyiei ana kaynak kabul 
edilmesi gibi bir90k et
kenler önemli rol oynuyor 
ve bu etkenler a§Ilmadan 
sorunlann her Zamtl istis
mara a9tk olaeagm kabul 
etmek gerekir. 

lamaYl göre r;:evinnen 
M.E. Bozarslan S. 366 da 
§öyle bir not dü§er. Bu ta
rib, kitabm yazlldlgl 1005 
(M,1597) tarihiyle uyu§
mamaktadlf .... 

R. Berk, dinse! a9ldan 
Zazaca ve Kmnanci leh
gesinin dagllml her iki 
lehr;:eyi konu§anlar hem 
alevi hem de sünni inanea 
sahip olduklanru belirtir
ken S. \=iya ise konuya 
Dersim'le smlrlandmyor 
ve kelime oyunlarma ba§
vuruyor. R. Berk'in Zaza
ea'Yl konu§anlarm hem 
alevi hem ' de sünni bir 
dinsel inanea sahip olduk
larl günümüzde dogrudur 
ama, uzak ge9mi§ i9in ke
sin olarak söylenemez. 
Zaza adlrun alevi bir Kürt 
a§ireti admdan gelmesine 
ragmen günümüzde bu 
sözcük kökeni Zaza a§ire
tine bagh olmayan bir90k 
a§iret tarfmdan benimsen
mi§lir. Dersim'de ise Za
za lehgesine Dersimce de
nilmeyi ise dinsel aynm 
ile ilgilidir. 

myor? 
Eger yukanda adl ge

r;:en yazmdaki "Xo este 
r;:eme ra muzire"nin gf91i
gi dizede "Muziri" sözcü
günü incelersen bu sözeü
gün dogrusu "Munzuri" 
veya "Munziri" olmasl 
gerekir. Buradaki sözeük
te "n" harfi dü§mü§ olu
yor."N "harfinin dü§mesi 
ses yani fonetikle ilgilidir. 
Klrmanci sözeügü ile Klr
mancki sözcügü arasmda
ki ili§ki de yine fonetikle 
ilgilidir. Bu sözeükte "K" 
harfi büzü§erek dü§üyor. 
Klfmancki sözügü Klr
manci oluyor. Bir a§iret 
veyabir ki§inin kendini 
Klrmaneki kabul etmesi 
hem' etnik hem sosyolojik 
olaydu. Sosyolojik a91dan 
Klfmanc sözügü a§ireti 
olmayan veya köylü kesi
mine deniyor. Eger bütün 
Dersimliler Klrmanci ise 
sen nasll bir proleter ör
gütlenmeden bahsedilir, 
ba§kalarlysa miIliyet9ilik
le su"lanlf? KInnan" söz
cügü ile Klnnanciye söz
cügünün ili§kisine baka
hm. Klnnaneiye sözcügü 
Arap9a dü§ünülürse Kür
diye'nin ,bir varyantldrr. 
Eger Türk"e dü§ünürsen 
Türkge Türkiye sözeükle
rine ttydunnu§ olursun. 
Eger Kürtge dü§ünürsen 
biri sana "nave te 9iye?" 
diye sordugunda, sen de 
ona; "Nave min Saite" 
dersin. Bu soru cümlele
rindeki "ye" ve "e" ekleri 
"dir" anlamma geliyor. 
Yani senin dediginin 
Kürt«eye göre yorumlar
sak sen Dersimliler Klr
mane'dlf diyorsun. 

nomik yönden daha geri
dir. Dinsel ar;:ldan \=mar, 
Ergani gibi yerlerde alevi 
bir Kürt azmlIk sadece 
Diyarbaklr'da varken, 
Dersim'de dinsel a"ldan 
büyük \;ogunluk alevi 
inanemdadlr. Dilsel ar;:l
dan ZazacaYl konu§anlar 
Dersim'de 90gunlukken, 
Diyarbaklf'da azmhkta
dir. R. Berk' in de belirtti
gi gibi ZazaeaYl ve KIf
manciyi konu§anlar hem 
sünni hem de alevi inancI
na sahiptir. Bu baglamda 
dilsel temelde bir etnik 
yakla§lm ne kadar bilim
seldir, bunu iyi dü§ümnek 
gerekir. Öte yandan Der
simliler Kürt degil KIf
mane ise, Dersim ir;:in na
sll bir siyasi örgütlemne 
modeli gfgerli olur? 

ikincisi; DIIDIIi sözcü
günün Zazaca ile e§ an
lamh bilimnesi. 

Ü~ünsücü; Dlffilh söz
cügünün Dunbuli A§iret, 
ve Daylam devleti adlyla 

GÖZLEM bir zamam kapsayaeak gibi görün
mektedir. Asgari mü§tereklerde bldu-

Her iki yazarm tartl§
masmda dilsel a9ldan Za
za-Klnnan9 sözcüklerinin 
kullanIll§mm suni aynml
nm siyasal ar;:ldan tarihi 
bir süregte incelendigi ya
zIlarmda görülüyor. Her i
ki yazann dayanak nokta
SI ~erefnamedir. Aynea 
konu Dersim'le iJgili 01-
dugu i"in M. Nuri Dersi
mi'nin Dersim Tarihi ese
ri de gündeme geliyor 

M. MERDO §arak bir yol aldIk, ahyoruz. 
Pratikte ise, anla§Ilan daha sanclh 

Kendimizle ilgili sorgulamaya bir süre9 ya§ayaeaglz. Ge~i§te, ger-
berdevam. gekten de, her gurup kendi i9inde 

Önümüzdeki önemli sorunlardan farkh farkh davram§ bi~imleri, ruhsal 
biri de; ge~mi§imizden gelen, "birlik §ekillemne geli§tirdi. Hitap §eklimiz-
süreci" nde devam ve §imdi de (birlik den kullandlgmllz literatüre kadar, 

I sonraSl da) sanClSlm gektigimiz "gu- farkllydIk. Bir insanIa kÜ9Ük bir soh-
ruP9uluk anlaYl§ldrr. bel, onun hangi gurubun mensubu 01-

Burada Klfd ve Klr
mane sözcüklerinin ili§ki
si reddedilirse Zazacamn 
nasIl ayn bir dil oldugunu 
savunabilir? Görünen 0 

ki, S. \=iya kirnlik olayml 
kavramaml§. Eger okudu
gu baZI bilimsel §ey1er 
varsa da bunu kavrayacak 
kapasitede degildir. Ba§ka 
bir deyi§le kendi kimlik 
bunallI111m rönesans diye 
yuttunnaya 9ah§lyor. 

Daha önee de, bu konu'ya farkII dugunu anlamamz i9in yeterliydi. 
alanlar ve belgelerde deginildi. Dar Neredeyse uzaktan davram§lanna ba-
bir mekanda, gurup9u yakla§lIDlara karak bile tehliledbiliyorduk. 
~ok daha yakmdan tamk olabildik. i§te böylesi insanlarm bir araya 
Ama yine de soyut kalan bir tamkhk- gelip aym kulvarda birlikte, kolkola 
tJ bu. yürümeleri, bir taklm sorunlan da 

Daha geni§ bir mekanda, özellikle birlikte getirdi. 
de pratik faaliyet igerisinde, grup9u Faaliyetlerde her konumlam§, is-
yakla§lIDm somut örneklerini ve tah- tihdam saneIll olmaya ba§ladl. Küs-

1 I rip edici niteligini i9ten duyumsamak künlükler, almganhklar ba§ gösterdi. 
maalesef nasip oldu. Her ne kadar "artik biz yok hepimiz 

Elbette kolay degil. 0 kadar farkll var" desek de, ah§kanhklanmlzdan, 
I yapl bir araya geliyor. Her farkh ya- gurup~u tavlrlaflffilzdan hemeneecik 
I pUlln onlarea insam bir "ab altmda kurtulamlYoruz. Bunlarl nasIl a§aca-
! bulu§uyor. Bu 9atmm ah§kanhklarml glZ? 

I I 'dä l:iit1i'kYil getiri9bf. 'D'OTaYlslY la kaf~)U C111<; iBIlffucisi; I'fo~görü ve özveriyle. 

R. Berk, bu konuda 
a9Ik bir i§aret verirken S. 
\=iya ise onun adml amnl
yor. Aksine, MeIunet ~e
rif Flrat'm Dogu illeri ve 
Varto Tarihi adlI kitabmm 
etkisinde kaldlgl belli 
oluyor. 

S. \=iya, "Siyaset 01-
gulan Esas Allf" ba§lIkll 
yazlsmda §öyle diyor: 

Yine S. <;iya aym yazl
smda §öyle diyor; lehge 
teorisi asimiJasyonun ve 
tek dil yaratmanm temeli
ni ölu§turuyor. Kuzey 
Kürdistan' da anla§lldIgl 

11' ~ !I I 

§Imlza devasa bir "sorun" olarak di- Ho§görü hatalara göz yrimmak degil-

Daha sonra ~erefna
me'de yazllanlara degine'
cegim i9in ~erefname 
üzerine dikkati gekmek 
istiyorum, ~erefname' de
ki orjinalinin ingiltere' de
ki Bodleeh müzesinde 01-
dugu biliniyor. Ama bu
nun orjinal bir ~erefname 
oldugu kesin olarak söy
lenemez.' Bu eserin her 
§eyden önce ya§adlgl dö
nemi ve Osmanll Kürt po
litikasl dikkate almmadan 
degerlendirilirse böyle bir 
yakla§lm objektif olamaz. 
~erefname'nin hem ya
ZlI11 teknigi hem de i9i ge
li§kilerle doludur. Aynea 
ekleme ve r;:Ikarmalar da 
meveuttur. Ahlath Sami 
mahlaslyla yazllan 1681 
tarihli el yazmasl ~eref
name'de §öyle deniyor: 

Dersimliler konu§tuk
lan dile KInnanci degil 
Klnnaneki diyorlar. Klr
manci ,i~inse Klfdaski de
niliyor. Dersim halk kül
türü ineelendiginde Der
simliler Ya§adtklarl Cog
rafy'aya KInnanciye ken
dilerine KInnan9 diyorlar. 
Dersim'e kom§u olan 
Kürtlcr, Zazalar Türkler 

. ise; DersimliJerin konu§
tuklan dile Dersimce ya 
da Zazaca diyorlar. Zaza
ea'ya Dersimee demeyi 
ne Türkler ne de Der
sim'in gevresindeki Kürt
ler Dersimce diyor. Bu 
Dersime ait bir ifade tar
zldlr ve kökeninde de ay
m lehgeyi konu§anlann 
sünni inanca sahip olmaSI 
yanyor. ~imdi yazarm be
lirttiklerini slrahyahm. 
Kumanci, Klrmaneki, 
Klnnanciye, Klfdeski bu 
sözcükere bir de Klrdari
ye ekleyelim. Dersimlile
rin ya§adIklarl Cografya
ya KInnaneiye admJ ver
dikleri dogru degildir. Bu 
sözeügü uyduran S. Cen
giz'dir. 0 da bir ka9 müri
diyle Dersimlileri temsil 
edemez, Yukanda Der
simlilerin kendilerine 
K mnan9 dediklerini söy
lüyorsun aynea Klfmanci 
sözeügüyle Klnnaneki 
sözcügünü anlam a9lsm
dan farkh görüyorsun bu 
farkhlJk nerden kaynakla-

anlamda lehge tesbiti Za-
zaea He Krrmanci arasm
daki farka uymuyor. Zira 
Zazaca'mn Farst;a'ya öte
ki irani dillere yakmhgl 
da hemen hemen KInnan
ci kadardrr. Sorunun ~ö

zümünün ilk adlml 1ehge 
teorisini terkettnektir. Bu 
söylenenleri irdeledigi
mizde KInnanei ile Zaza
ca arasmdaki aynmm, 
Fars9a ve öteki irani dill er 
hemen hemen aym uzak
ltkta oldugunu neyedaya
narak iddia ediyor ve hü
küm verlyor? Öteki irani 
dillerle kastedilen nedir, 
bu neden a91kr;:a belirtil
miyor? 

kiliyor. ' dir. Tam tersi, hatlann üzerine' uygar-
insaniarm, yIllar süren bir zaman- ea ve yaplcl bir bi9imde gitmektir. 

da edindikleri "ah§kanhklan-gele- Madem birlikte bir §eyler yapaeaglz, 
nekleri bir 9lfP1da terketmeleri zor- 0 zaman yaplel olmak zorundaYlz. 
dur. i§in ba§mda kmCl döküeü- olmak. 

Bu all§kanllk veya gelenegin iki ugruna bunea 9aba sarf ettigimiz ide-
yam var; biri ideolojik-teorik, digeri allerimizi bir kenara itmek ohieakttr. 
ise pratik (hatta psikolojik-sosyolo- ikineisi; pratik faaliyet igerisinde 
jik)tir. azami 9aba sarfederek sorunlanmlzl 

ideolojik-teorik( ve politik) "izgile- a§abiliriz. Müeadele eden, faaliyetle-
I rimizin farkll olmasl ve öyle ki, bu re dört elle sanlan her kim olursa ol-
I ~izgilerin bir nevi dogmatikilige va- sun, öne 91kae.ak, hak ettigi yeri ala-

ran yanlan bir araya geli§imizde, bir eaktlr. Pratik faaliyetin kendisi "gu-
90k sorunun kaynagl oldu. Onun ruP9u" davranl§lan eritece.ktir. insan-
i<;indir ki programlmlz bile (herhalde lar arasmda yakmla§maYl, güveni, Sl-
§imdilik) bir "uzla§ma metni" olmak eakllgl olu§turaeaktlf. Birlikte bir §ey 
durumunda kaldl. Yine de, programa- yaptIk9a ve ba§ardIk9a, birbirimizi 
tik düzeydeki sonunlan a§mamlZm daha iyi 'tanlyaeak, kayna§aeaglz. 
önü a91kttr. Unutmayallm ki biz sosyalistler 

Ge~mi§teki "kallplanmlz" ülke- i9in, ülkemizin, devrimimizin ~Ikar-
miz, bölgerniz ve dünyadaki geli§me- lan her §eyin önündedir. Parti, zafer 
ler kar§lsmda kmldl. Bir 90k §eyi ye- i9in sadeee bir ara9tlr, ama9 degil. 
niden degerlendirmek zorunlu haIe Devrimimizin 9Ikarlan bizi bir araya 
geldi. Ve bu ideolojik-teorik sorgula- getinni§tir. Öyleyse bu ideal i9in 9a-
ma, bir araya gelen yapIlar arasmdaki ba sarfedelim, dar gurup9u davranl§-
"r;:eli§ki1eri" asgariye indirdi. Birlik- lann zarar verecegini görelim. KÜ9ük 
teligin zemini dogdu. Tabi ki bütün dü§ünenler her zaman kaybetmeye 

, buzlar erimedi. Erimesi de mümkün malIkumdur. Zafer büyük dü§ünenle-
degildir. Bu bir süre9 i§idir. Ve uzun rindir. 

Gelbegi hükümdarlarla 
Hüseyin bey de beklen
medik bir saldm kar§lsm
da a§iretiyle birlikte gÖ9 
edip ~ehr-i Zor'a iltiea et
mek ve oranm hükümdarl 
Hllu Han'm hizmetine 
girmek zorunda kaldl. 
Kendisi §u tarihe kadar 
yani 1092 (M.1681) yJll
na kadar 0 vilayetle Erda
lan hükümdarlarmm hiz
metinde bulunmaktadlr. 
~erefname'deki bu ar;:lk-

Klrdasi ve Klrdaski 
sözeüklerine gelinee bu 
da Klrd ve Klfdki sözeük
leriyle aym. Klrd sözeü
~ünün bir eki olan "as" e
ki filolojik ar;:ldan inee
lenmemi§tir. Bu Grekge 
(Grekos) sözeügündeki 
gibi eklerle yakm ilgili 
görünüyor. Hevraman 
mmhkasmda bulunan 
tekstlerde iran' da Partlar 
döneminde Grek alfabesi
nin kuli am ldlgl tesbit 01-
mu§tur. Yine Kürtlerin es
ki dini Zerdü§tlügün Part
lar döneminde etkili hale 
geldigi ve yazl dili olarak 
Pehlevicenin kullanIldlgl 
biliniyor. Bu konuda yal
mzca bunlan söyleyebili
yorum. 

~imdi bu tarh§maYl 
Dersim ile Diyarbaklr'l 
kar§I1a§tmrak derinJe§ti
relim. Dersim Diyarba
k!r'a nazatan sosyo-eko-

BaZI gevreler Zaza
ca'nm ayn bir dil oldugu
nu iddia ediyorlar ama bu 
iddiaYl yapanlar Zaza
ca'Yl Gorani lehgesi i9in
degörüyorlar. Bundan ne
den kar;:lllihyor? Yani Za
zaca ile Gorani lehgesi 
arasmdaki yakm baglantJ 
neden görülmezlikten ge
liniyor? 

OKUR MEKTUBU ... OKUR MEKTUBU ... OKUR MEKTUBU ... OKUR MEKTUBU ... OKUR MEKTUBU ... OKUR MEKTUBU ... 

Hasan cUNi 

B en, "sürüp giden ya§amda ne ya
rattm?" sualini hep sevdim. 

: Etkin birey görevinden 90k, zama-

I 

nmdan yola r;:tkar. Zamamm denetirri 
altmda tutmak ve üzerindeki denetimi 
saglamak ir;:in zaman üzerindeki üret

iken olmayan taJepleri bir kenara iter. 
Kesik kesik anlanm okuyarak, bilgi 
toplayarak ya da birle§tirerek uzun sü-

I

reli bir r;:all§ma ir;:in kullanlr; idati, ka
Ylt,günlük, haftatk, ayltk programlarl

. na yeniden göz atmak, bir tartl§maYJ 
I ba§an kattnak, hazlflamnak v.s kulla
mlabilir. Zaman; slmrlaYlcl bir faktör, 
e§siz bir kaynaktlf. Para, aray-gere9; 
slmrlI saYldaki nitelikli insan fevkala
I de bulunabilir. Ancak hi9 kimse daha 
'fazla zaman salm ahmnaz 'zaman ar-

I
1 Zl esneklikten UZaktlf. FiyatJ yoktur. 
Ger;:ici ve depolanmayan bir §eydir. 

insan zamanml yönlendirme konu
sunda gü"süz varltktIr. Üstün duyarh-

I
ltklara sahip olmayanlar zaman kar§l
smda ve onunla birlikte, hi9 bir i§e ya-

I 
ramadan kendilerini yitiriverirler. 0 
halde yitmemek ir;:in vaktini denetim 
atmda tutmak, nereye gittigini bilmek, 

[
' ba§kaslllm zamanma kast etmemek 
gerekir. 

" Yetenek ve birikim i9 i,<edir. Ü" 

I 
cümle ile anlatIlaeak §eyi bir gazete 
sayfasma soo§trramayacaksa; yer, za

Iman, okur psikolojisi, co§kusu, gün-

Zaman en klt kaynaktlr 
demi tartl§tInna, ilgi odagl olma, yol 
göstenne, sonuea vanna ve yeniden 
örgütleme hedefine varmayan yazllar
la kaybeuirdigi zaman ve degerlerin 
bilincinde olmayam, kendini begen
mi§ yöntemsiz biri olarak algIlamak 
yanll§ olmaz ... Yazar,"Zamanml 01-
saydI dalla kIsa ve özlü yazardlm" 
derken zamamn önemine özelikle 
parmak basar. insanlar zaman tüketi
mini toplumsal aktivitelerde ger~ek
le§tirmemeye musaittirler. Bu, zama
nma müdallale etmeme ile bire§tigin
de ya§ayan , et Ylgmmdan ibaret asa
lak ölülerdir!. Devrimci maziyerbuna 
direnmektir. 

Ba§anya giden ilk adlm gerr;:ek za
man kullanlmml kaydetmekIen gee;:er. 
Zaman kulanImi pratik i1e gergeke§ti
rilir . Sistematik kullanIlan zaman bir 
sonraki adlml olu§turur ve ba§anmn 
mutlaka verileri olur. Her ki§inin za
man kulamml hususunda kendisine 
baZI sorular sonnaSI gerekmektedir. 

- Pratikte sonue;: getinneyen zaman 
israfma yol a9an §eyler belirlenip ber
taraf ediliyor mu? Herkes kurulu§una 
ve kendisine katktda bulunmuyorsa 
"hayu" demeyi ögrenmekte midir? 

- Yöneticiler tarafmdan yürütü1en 
i§lerin büyük bölümü ba§kalan tara-

fmda ger"eke§tirilmesi gerekmez mi ? 
- i§ler tavandan tabana yaYllmazsa 

iktidara da tabandan tavana yürüye
bilmenin ko§ullarl nasIl yakalanabi-
lir? ' 

- Yönetieier; idareeilerin, kadro ve 
eephe gerisinin zamanml israf etmeye 
müsaittirler. Bunun üstesinde gelme
nin yolu, yönetici gevresine cesaretle 
" sizin etkinliginize katkIda bulun
makS1Z1n zamanlmZI israf edeeek ne
ler yaplyorum?" sorusunun yanltJm 
alaffilyorsa heba olunan zaman var de
mek dogru olmaz mI? 

- Y önetici ili§kilerini yatay geli§ti
rerek zamam ba§kasma kaptlrarak 
kendisini kaynakslZ blfaklr. <;ok \;ah
§If görünür, ancak sonu~ alamayacagl 
i9in zaman israf edilmi§tir. Zamanml 
iyi yorularak ger;:iren iyi sonur;: allf 
anamma gelir mi? 

- Geymi§ deneylerden hareketle za
man israfma ne(ien olan etmenleri be
lirleyerek aylklama zorunlulugu du
yuluyor rrlu? 

- Kadro §i§kinligi de zaman israfl
na yol ar;:abilir. Bu ar;:ldan konu§lan
maYl gözden ge9innek gerekmiyor 
mu? 

- Ortak zaman israfllla yol a9an bir 
ba§ka etken kötü örgütlenmedir. Gere-

ginden fazla stk ve uzun toplantIlar ta
mm geregi yetersiz bir örgütlenme 01-
dugunun itirafI degil mi? 

-Zaman israfma yol a9an etkenler
den biri de enfonnasyondaki "arplt
malar olamaz ml? 

Yönlendirilmedigi taktirde asla ba
§arlh olunamaz. Yeni yaym dönemin
deki Roj'da uzun,upuzun ve usandm
Cl tekrardan ibaret karma-kan§Ik yazl
larla zaman ödüren baZI yazarlann 
elindeki malzemeyi nasll heba ettikle
rini, kimi yazarlanmlzlll da yüzeysel 
yaztlanyla ne tür sonu91ar edindikeri
ni, kendi ve 'okurlarm harcadlklari 0 

uzun zamanlanm, di§ ve tlmakla olu§
turulan 0 bembeyaz temiz sayfalan 
yerinde mesajlarla nak§etmek yerine 
nastl da kara bir duvara benzettikleri
ni, gazetenin düzeyini dü§ürdülerini, 
deyim yerindeyse gazeteyi öldürdüke
rini dü§ünüyorlar ml? Okurun bro§ür 
ya da dergiye ayudtklarl zaman ile ga
zeteye aYlfdtklan zamlllm (i§levleri 
'de ayn ayndlf) farklllIglllm ne kadar 
bilincinde1er merak ediyorum. 

Roj yöneticilerininde gelen her ya
zlya "dokunma ge9 sayfaya " ve tu
tumlanyla zamanlarlm bir yönetiei 
olarak degerlendirmediklerini ya da ' 
gazetenin fonksiyonarll1l bilmedikle-

rini dü§ünüyorsam hakSIZltk ml etIni§ 
oluyorum? 

Medya Güne§i, Vatan Güne§i, Ser
ketin, Newroz Ate§i, Nl§tlman, Jiyana 
Nu ve ilk yirmi üS; saYlltk Roj'un mi
rasl, düzeyi ve bir organizasyonun.ay
naSl bu olamaz ... Olur diye iddia edi
liyorsa §a§Innam dogru olmaz ml? 

Harcanan bunca zaman, para, e
mek ve en önemlisi imaj ile gazetenin 
okurda yankISI nedir? 

Gazeteyi ya§amll1ln bir parr;:asl ola
rak algIlayan yani okuyan , satan, 
ele§tiren, kendisiyle geli§tiren, i§ittigi 
ve kayda deger gördügü haberleri 
anmda gazeteye yeti§tiren okur saylSl 
nedir? Sadece okumakla yetinen okur 
saylSl ile "ekonomik olarak katkun 
olsun .. diye satm alanlann saYlsl ne
dir? iorulantun eevabl ile ancak har
eanan zamandan sonu\; ahnabilecegi 
anla§llabilir. Gazetemiz Roj 'un kendi
ni aratan, okutan gazete olmasl dile
giyle zaman yitirmeksizin, varsa yara
lara ne§ter gekilmesi önemlidir. 

Zira güzel bir gazete t;tkarmanm 
zamanl ve zemini olduke;:a olgun1a§
ml§llf. Bu zemin ve zaman dar anla
Yl§lara ve s;ekingenliklcre feda ediJir
se yazIk olur diyerek, duyarh tüm 
okurlann Roj'un 23. saYlsmdakl ba§ 
(Roj'dan) yazlYl ve vaadlen okusun 
isterim. Tüm Roj' eularm ve devrimei 
medya r;:alJ§anlarmm her anlannm ba
§anlarla ges;mesi dilegiyle ... 

E rbakan, 25 ylilik iktidar sava~mda nihayet 
Ba~bakanllk koltuguna oturdu. Esasen son . 

genel se<;:imlerin sonueu, Erbakanm <;ankayaya 
dogru hlZl1 adlmlarla yü(ümekte oldugunu gös
teriyordu. 

Refah Parisinin Erbakanm Ba~bakanligmda 
iktidar ortagl olmasl hem I<;: ama hem de dl~ 
politika a<;:lslndan olduk<;:aabartlil tartl~lidl. 
Hükümet Programl, hükümetin i<;: politik 
geli§melere ili§kin 1 ayllk uygulamalan, Refahm 
da sanlidlgl kadar Türkiyenin siyasal ya~ammda 
radikal degi~ikliklere gitmeyetegi ya da gide-
meyeeegini gösteriyor. ' 

Herhalde i<;:erdekilerden ziyade, Refahlt bir 
hükümetin 
Türkiyenin ~I~ 

,Refah da 
iktidara 
Gelmeliydi 
Geldi 

M.ÖNCÜ 

politikaslnda ya
paeagl farz edilen 
degi~iklikler daha 
önemli var saydlY
ordu. Hem 
Refah'm dl~ poli
tikaya ili§kin 
göü§leri hem de 
DYP, ANAP, eHP 
ve DSP'nin bu 
konuda koparttlk-
lan flrtma, Refahm 

ikt,idar olmasl durumunda dl~ politikada eiddi , 
degi§ikliklerin olabileeegi mesajtnl veriyordu; ' 

Refah, se<;:im propagandalan boyunea hatta 
se<;:imsiz dönemlerde de , kendisi ile diger par
tiler arasmda dl§ politikada da kalm <;:izgiler 
<;:ekebiliyordu. kendisi dl~mdaki bütün partileri, 
batlei, taklik<;:i, rant<;:I, mason ilan eden Refah; 
Amerikaya, israile, Natoya, iMF'ye, Dünya 
Bankastna, Gümrük Birligine hatta bir bütün 0-

larak kapitalizme kar~1 oldugunu, iktidara 
gelmesi durumunda, batlya baglmllilk ili~kiler
ine son vereeegini ve islam dünyasl ile yeni ki~i
likli ili~kiler kuraeagml her flrsatta dile getirdi, 

<;iller, Ylimaz ve Baykal da <;:Iktlklan her batl 
seferinde, Refahm Türkiyeyi batldan koparaeagl 
masalml yaydilar. Aneak bu masaltn da ha 
dogrusu ~antajm batlda ver etmedigini, itibar 
görmedigini söylemek mümkün degil. 

Hem Türkiye insan haklan kurulu~larl hem 
de Kürt ulusal hareketi her keresinde ve ili~ki 
kurmak istedigi hemen her yerde, Refah öeüsü 
ile kar~da?lr haie gelmi~ti. Herkeste Refah'tn ik
tidara gelmesinde duyulan endi~e kendisini 
a<;:lk<;:a hissettiriyordu. Batlda, Refahtn iktidara ' 
gelmemesi gerektigi bunun i<;:inde diger 
hükümetler üzerinde baskmtn arttlrlimasl 
yönünde bir görü~birligi vardl. 

~imdi Refah iktid,ar ortagldlr. DI~ politikada 
nasil bir seyir izleyeeeginin anahtarlannl ortaya 
koyan kararlara, Refah evet demi~tir. C;:ok anti
Amerikanel Erbakan, güven oylamasmm hemen 
öneesi apar topar ABD'nin ankara 
Büyükel<;:iligine giderek, sadakat vaat etmi~tir. 
Yine Erbakan Gümrük birliginin Türkiyeye getir- ' 
digi yükümlülüklerin tümünün yerine getir~ .1 
ileeegini, daha önee ' islam afemine k~ft?l ; 
dü~man~a . bir ili~ki'--ölal'ak nitelendirdi-gi, 
Türkiye-Israil askeri i?birligi antla~maStnl tanlya
eaglnl, Dünya Bankasl ve IMF ile görü~melere 
hazlr oldugunu, dahasl Sevr'in hortiatlimasl 0-

larak yorumladlgl ve defalarea haYlr dedigi , 
<;eki<;: Gü<;:'e evet diyerek, dl? politik rotasml 
<;:izmi~ oldu. 

Daha öneeki hükümetlerin ama Refahyol 
hükümetinin de i<;:inde bulundugu durum, mev
cut hükümetin bir ayltk ieraatlan, uluslararasl 
ili~kilere, "Terörizmle Müeadeleye" ve kürt 
sorununu nasil c;özeeekierine ili?kin yaptlklan 
a<;:lklamalar, Türkiye'de iktidar degi§ikliklerinin, 
parti farkllilklarmtn pek de önemli olmadlgml 
ortaya koyuyor, 

Her ne kadar Refahtaki U dönü?ü, muhale
fette olma ile iktidarda olma ko?ullan arasmda- , 
ki realiteyi yakalama farkl ve sorumluluklann 
artmasl ile a<;:lklansa da, esasen Türkiye'nin 
hükümetJer ve Partiler dl§mda ba?ka gü<;:ler 
tarafmdan yönetilmekte oldugunun, hangi parti 
hükümet "olursa olsun, sava~tn yürütme Organ! 
MGK'nin koydugu <;:er<;:evenin dl§ma <;:Iklimaya
eagmm bir kez daha itirafldlr. 

Batdl bir <;:ok hükümet hatta uiusiararasl insan 
haklan savunucusu kurum, Refahm iktidannda 
Türkiyenin eiden gideeegini sozumona 
demokratik dönü~ümlerin olu~aeagml sanlyor 
ya da i~lerine geldigi i<;:in öyle dü~ünüyor 
gözüküyorlardl. ister Batl, Refah'm ba§ kahra
man olarak ver aldlgl öeü masalma inanmi? 01-
sun ister bunu, Türkiyedeki insan haklan ihlal
lerine ve daha da önemlisi Kürt sorununa kar?l 
duyarslzllgtna bir gerek<;:e olarak kullanml~ 01-
sun. Bu gün bu §antaj ya da bahane kabülünün 
gerek<;:eleri ortadan kalkml~tlr. 

Refahlt hükümetin san bir ka<;: ylim hükümet-,. 
leri ile farkll davranmamasl ya da davranama
maSl, Kürt ulusal hareketine hem i<;:te hem dl§ta, 
nasd bir devlet ve hükümetler dizisiyle kar§1 
kar~lya olduguna izah etmede' kolayliklar 
saglamaktadlr. Nasli olsa Refah, bir gün iktidara 
geleeek veya getirileeektir. Bu durumun bir an 
evvel ger<;:ekle~mi~ olmasmm, Refah'm da u
mutsuzlann umudu olmayaeagmm geeikmeden 
a<;:lga <;:Ikmasl a<;:lsmdan önemi var. 

Hakkl 
Uzar 
Baglmslzhk, 
özgürlük, 
demokrasi ve 
sosyalizm 
mücadelesini 
yürütürken 

1978'de fa,istler taraflndan 
istanbulda katledildi. 

Anlslnl inücadelemizde 
ya,atacaglz. 

Ulusal Devrimci Arkada§laI) 

I 

i 
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I'DoguHolding' i9in hisse senedi sat1§lna giri§en iTO'ya diger patronlar itibar etmedi 

a .-.\.1 Ittan 
, 

o 
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il istanbul Ticaret Odasl'nca geli~tirilen "Dogu Holding" projesinin, hisse senetleri 
satarak baZi sermaye evrele rinin slak finans ihtiyacml kar~damaktan ibaret oldugu 
ortaya C;lkarken,' Holding ic;in planlanan '''500 i~ adamma 5'er milyar lirahk 

I 
hisse seneti satl~l" da gerc;ekle§emedi. 

IHABER MERKEZi- "Dogu 
ve Güneydogu'nun kalkmmasl 

'I i,<in büyük frrsat'.' olarak lanse 
, edilen ve ba§ml Istanbul Tica

Iret Odasl'mn (iTO) ,<ektigi 
I Türk patronlannin ba§lattlgl 
I "Dogu Holding" giri§imi, her 
ge~en gün biraz dahll 'fos' vI

I klyor. Patronlann hisse satl§l' 
Iyoluyla kaynak birikimini 
ama~lad!kJ.an sözkonusu giri
I §im, bu anlamda bile ba§anh 
olamadJ. 

istanbul Tiearet OdaSl Ba§
Ikanl Mehmet Ylldmm, "500 i§ 
adamma 5'er milyarhk hisse 
senedi satma" planlanmn ger
vekle§medigini itiraf etti. Hol
: ding' e son katlhna tarihi olan 3 
Agustos Cuma gününe kadar 

1 sadeee 126 patronun hisse se
I nedi ald!gl avtklandl. Patronlar 
a'<lsmdan olduk~a dü§ük fiyat-

1 tan satllan hisse senetlerinin bi
le al!CI bulmamasl giri§imin 

I ciddiyet derecesini yeniden tar
! t1§ma gündemine getirirken, 
,Kürt sermaye ~evrelerinin, gi
I ri§imi "bir tür banka kurtarma 
I 

:operasyonu" bic;:iminde yorum-

soguk bakt1klana~Ikland!. 
Gec;:tigimiz hafta Yeni YüzyJ! 
gaetesinden Yakup Bilge 'nin 
sorularml yanltlayan iTO Ba§
kam Mehmet Ylldmm, "Dogu
lu" sanayieilerin "Dogu Hol
ding banka kurtarmak ic;:in ya
pIllyor" §eklinde bir ele§tirileri 
oldugunu dogruladl, aneak bu 
degerlendirmenin dogru olma
dlgml savundu. Ylld=, giri
§imi "ne banka kurtarmak, ne 
de rant saglamak i~in yapma
dlklannl" iddia ederken, "bu 
böigeden gelen insanlar artIk 
bizi rahatslz eder duruma gcJ
di. Bunun i~in soruna müdaha
le ettik" §eklinde konu§tu. 

Ko<; ve SabanCI para 
degil akIl veriyor 

! ladddan ve bu nedenle projeye 

Dogu Holdid'g projesinin 
esasmm hisse senetleri satl§l 
yoluyla taze para saglamak 01-
dugunu "ilerde 30 §irket kura
eak ve bunun hisse senetlerini 
de halka 3-5 milyon lira ile sa
taea~z" sözleriyle a~lklayan 

Y lldmm, patronlar i~in öngö
rülen satl§ plammn geryekle§
memesini ise tatile bai;la(;h! 
Ylldmm'm umudu, yazlIkla
nndan döneeek patronlarda .. ~ 

"Türk patronlannm haYlre
ver giri§imi" gibi gösterilmeye 
~ah§llan projeye sahip c;:Ikan 
Türk sermaye c;:evresi de saml
dlgmm aksine geni§ bir kesimi 
ic;:ermiyor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birligi (TOBB) giri§i
me tümüyle kar§1 C;:lkarken, is
tanbul Sanayiciler OdaSl (iso) 
ise holding yerine vaklf ve 
vakfa bagh bir kallcmma ban
kasl öneriyor. Medyada giri§i
me aktif destek verdikleri yo
lunda izlenitn yaratan Koc;: ve 
Sabancl grubunun ise Hol
ding'e desteklerinin "lojistik 
destek"le sUllrh oldugu aC;:lk
land!. Ytldmm, "bölge"deki 
yatmm olanaklanm ara§trrmak 
ve sektörel projelet geli§tirmek 
i9in iTO bünyesinde bir "c;:ah§
ma grubu" kurduklannl söyle
yerek "Sabancl ve Koc;: grupla
rl da profesyonel yöneticilerini 
bu gruba göndererek proje 
geli§tirmede bize yardlm 
ediyorlar" dedi. iTO Ba~kanl Mehmet Ylld lnm, hisse senedi satl~lanndaki ba~anslzhgl "patronlann tati lde olmasma" bagladl! 

•• 
Von Cezoevi'nde 
a~llk· grevi Ozel korucular köy bastl 

11 ,Yt\N., Van Cez~~vi'nde ~ulu~a'p' s).y,.-si 
.. tutsaklaF. diger temevlerde.sürdürülen 
hält gasplarml prdtesto etmek amaclyla ' 
~hk grevine ba§l3dl. 

HAKKARi- PKK'li gibi giyinen 
özel korucular Hakkari'de köy'bas~ 

mak 'istedi. Ancak "özeI koruellIal', 

altma alllllllea baskm olayslZ sonu~-
.Jlarldl. J ,"'1 ,) I {"i ilOJi 

Hakkari'nin C;ukurca ilC(csine 
bagLI köylerden göyeltildikten söill'a' 

Hakkari 'yc ycrlC§en ve yakla§Ik iki rmdaki ekmekten bir ktsmlfU verme
ay öhee''Özel koruct!lftga 'ba§layan '1 leri üzerine köyden yakla§Ik 50 ki§ii . 
15 karlar özel korueu, 7 Agustos ak - . 
§affil il merkezinin 3 kilometre uza
glllda billunar Baye köyüne 
PKK' liler gibi giyinerek basktn dü
zenledi . Köye giderek korueulan 
tehdit eden özel korueular, kendile
rine silah ve yiyeeek verilmesini is
tedijer. Ancak köye gidenlerin özel 
korucular oldugunun ktsa sürede an
la§!lmasl üzerine, korueular tarafm
dan ku§atlhp etkisiz haIe getirildiler. 

gözaltma ahmrken, .bit köylüye. de 
askerler wa1llid~iübre, yedirilmi§
ti. Aym olayla llgili olarak 4 köylü 
ise haien Hakkari Cezaevi'nde tu
tuklu bulunuyor. Özel korueularm 
Baye köyünde yärattIklan bll prova
kasyon sonueunda 34 ki§i de zorla 
korucul3§tmlml§h. 

. köy korucularl tarafll~dan ku§atma 

Van Cezaevi'ode bulunan 20 siyasi 
tutsak adma Mahmut Güran taraflndan 
yapllan a~lk1amada ErziIfum 
Cezaevi'ndeki S3 günlük a~hk grevinden. 
soora da$ürgün,lerin ve. tecritedilmenin 
devam etmesini; Mar8§ Cezaevi'nde de 
ac;bk grevleri sonraslßda eide edilen 
hak!srJncezaeviidaresince geri 
ahnmaya ba§lanmasml protesto etmek 

. amaclyla 8. Agustos gününden .itibaren ü~ 
gühlük a~hk grevine ba§landlgl 
belirtildi. A~Iklarnada cezaevlerinde yeni 
öliimlerinolmamaslßl ve eIde. edilmi§ 
haldarm geri ahnmamaslßl isteyen 
kamuounun duyarh olmasl gerektigi 
mtgulandl. 

iIm Hakkari'~ube Ba§kanl Ab
dilkerim Pemirer, özel koruculuk 
uygulamasmm saktnealanna i§aret 
ederek §unlan söyledi: "Özel koru
eularla devletin balledecegi hi~ bir 
§ey yoktur. Bunlanll ne yaptJgl da 
belli degil. Görev leri terör estirmek. 
Devletin askeri var, polisi val', özel 
timi var, korucusu var. Bunlarane 
gerek vardl, alliam vermek mümkün 
degil. ikinci kez;dir Baye köyünde 
provokasyon yaratmaya yah§lyor
lar." 

Yukanda görülen korucular yetmezmi~ gibi, ~ i mdi de özel korucular ortaya Glktl 

Özel korucular daha sonra Hak
kari TllgaYI 'na teslim edilirken, Tu
gay Komutam'mn özel koruculara 
klzarak "bu köyde ne i§iniz var?" 
dedigi ögrenildi. Korucub3§l Ali 
Deniz, Zeki Ate§ ve Zeki Karata§ 
öneülügündeki özel korueular 31 
MaYls günü de Baye köyüne gide
rek PKK'li olduklarllll söyleyerek 
yiyccek istemi§, iki yobamn yartla-

. 

iKürt gö~erleri dert küpü 
I 'Dönü~' demogojilerinin toz dUmanl iyinde sorunlan 'unutulan' ve yetersiz beslenme ile salgln hastahklann 
!peuyesine dü~mü~ olan göyerler, önümüzdeki kl~l da yadlr ve barakalarda geyirmekten korkuyorlar 
IKöyleri bo§albldlktan sonra §ehir merkezlerine ~adlr ve 
! baraka tipi evlere yerle§en köylülerin magduriyetleri 
;sürüyor. Köylülerin en ba~ta gelen sorunlarmdan biri plan 
ibannma sorununun ~özümü ic;in devlet §imdiye kadar 

r

harhangi bir adlm atmazken, saghk, egitim, i~ ve glda 
sorunu gibi sorunlar da c;özümlenmemi§ olarak ortada 
:duruyor. ' 

Mehmet <;iFr<;i 

IHakkari'nin C;ukurea il~esine bagh 
, Erto§ (Uzundere) beldesinden 

1 
gö~ertildikten sonra Van' da yadrr ve 
barakalara yerle§en Erto§lu 'lann ara

I dan bir yll ger;:mesine ragmen hiv bir 
sorunlan ~özülmedi. Erto§lular önü-

'I müzdeki kt§a da ~adlrlarda girmekten 
korktu14anm söylüyorlar. 

Ge~tigimiz yll Eylül aymda C;ukur
I ca 'ya bagll Erto§ beldesinden gö~er-

l
tildikten sonra Van'da Edremit yakm
lanndaki Karayollan Kampl, Van Ka

,lesi yanmdaki Kültür Parkt ile veteri
I herlige ait ahlflara yer1e§en Erto§lu
lar'm en önemli sorunu 'olan barmma 
! sorunu haien ~özümlenmedi. <;adrr ve 
barakalarda yakIa§Ik ;3 bin ki~i bulu

,nuyor. Barlllma sorunu ~özü1meyen 
Erto§luIar ge,<im sorunIarml ise di1e
nerek gidermeye ~all§lYor. i§sizlik ve 
ge~im SIkmtlSlbirderee Erto§lu'yu zo
runlu dilenei hanne getirdi. 

Edremit yakmlarmdaki Karayollan 

Kampl'nda ~oeuguyla birlikte yakla
§Ik bir yddrr c;:adrrda ya§adlgllll biler
ten Ahm~t Dayan (48) isimli Erto§lu 
bu süre i~inde ne kendisinin ne de ~o
cuklarmm bir gün dahi dogru düzgün 
kannlanmn doymadlg1111 söyledi. Da
yan §öyle konu§tu: "Buraya ilk geldi
gimizde seyimlere de denk geIdigi 
irin herkes bir§eyler yapmaya ~ah§t!. 
Ozellikle 0 SlTada vali olan ve milIet

'vekili olmaya ~ah§an Mahmut Yllba§ 
bize ~ok yardlmel oldu. 

Fakat milletvekili ser;:iIdikten sonra 
o da artIk bize sm ,<evirdi. $imdi sa
deee Belediye'den, günde iki kez bi
rer ekmek ahyoruz. Herkes i§siz bura
da. Kadlnlanmlz, ktzlan1TI1z dilenme
ye gider, erkekler de bo§ bo§ otUfllT. 
GldaslzlIktan dolaYI hepimiz hastaYlz. 
$imdiye kadar 8 ~ocuk yeterinee bes
lenemedigi ve soguklar altmda kaldlgl 
i~in öldü. Bize ne ila,< yardlml yaplh
yor, ne de hastane masrafImlz kar§Ila
ruyor." 

Erto§ 'un ilye yapIlacagl bir SlTada 

Sava$1n en dolayslz yanslm alanndan biri olan Kürt gögü, kanayan yara olma özelligini sürdürüyor. Gögerler, her gegen gün bir hastallga kurban ediliyor. 
, ~ 

bo§altlldlgllli belirten Ken~m Dayan yordu . PKK ise koruel! olanlarlll silah onlarea asker ve korueu Erlo§' da ölü
ise devletill kendi eliyle ve zorla bir blrakmasml istiyordu. Bu inatla§ma- yor. Biz de topraglffilZdan, a§lmlzdan, 
sorun yarattlgml söyledi. Dayan §öylc dan da biz zarar gördük. Herkes koru- i§imizden, edildigimiz ivin buralarda 
konu§tu: "Erto§ 'un 6 bin nüfusu yard!. eulugu kabul etmeyince beldemiz bo- sürünüyoruz, hastalanlYoruz, ar;: a9lk-
6 bin ki§i ir;:inde 700 ki§i korueuydu. ,§altlldl. Bo§alt!ldl da ne oldu. Sanki ta kahyoruz." 
Devlet herkesin korueu oimasllli isti-' orada güvenlik mi saglandl. Her gün (VAN) 

V ietnam ulusal Kurtulu~ hareketi ile ilgili 
kitaplarda; uc;:"k ve helikopter sesini du
yar duymaz hayvanlann hemen slglflak 

aradlklann! ilk okudugumda olaym vehametini 
kavrayamaml§ ve hatta siyasi propogandaya 
yormu~tum belki deo Ama c;:ok gec;:meden, biz
lerden önce tavuklann slgmak aradlgma mbiz
zat kendim ~ahit olacaktlm. Bu kadarla da bit
miyordu insan türünün barbar icraatlannm ga
rip "gösterileri". 

81 yazmda, ceviz aga<;:lan ve doyulmasl 
mümkün olmayan suyu ile ünlü y.alc;:m Tuja
la'da bulunuyorduk. (jizim üsler~n a~agl kesim
lerinde bir kac;: sivil köylü evi yard!. Bir gün yi-

Pure Keske; 
Bu Kez de 
Torunlarlnl 
Etekleri' 

ne u<;:aklar geldi
ginde onlaTin 
arasmda, 0 za
man S!6 ya~la
nnda olan Ewdl
la (iran ve Irak 
uc;:aklaTi hatta 
kimyevi silahlar 
gülerek direnen 
Ewdila 2 yil önce 
Türk uc;:aklarlna 
hedef oldu) ön-Altlna 

Sakladl ml~. derligindeki <;:0-
cuklarla egle~i

Hatice Y A~AR 
yordum. Ben üs
teki arkada~larl
mln ne oldugu 
tela~mda dagl tlr

manmaya c;:alJ~lrken bir an geriye döndügümde 
c;:ocuklann anasmm dimdik ayakta ve iyice ka
barml~ olan eteklerini bir~eyleri sakllyormu~ gi
bi c;:eki?tirdigini gördüm. U<;:ak sesiyle bir "canll- ' 
nm slgmak aramamasl kar?lsmda bir an donup 
kaldlm, "Senge re (slgmak) ko~" dedigimde ha
fiften eteginin ucunu aralad!. Bütün <;:ocuklan 
eteginin altma saklaml~tl. .. 

Oysa, her pe~merge-gerilla tecrübeyle u<;:ak
lara kar~1 korunma yollann! ögrenir. Uc;:ak ma
nevra yapma ihtiyaci duymaYlp ilk ge<;:i?inde 
bombalarsa kurtulu? yoktur. Bu nedenle de her 
pe~merge grubu, uc;:aklan manevra yapmak zo
runda blrakacak bic;:imde mevzilenir. Bu ma
nevra esnasmda da herkes sigmaga c;:ekilir ve 51-
gmaklara kimyasal silah dl~mda hi<;:bir bomba 
~imdilik fazla bir?ey yapamlyor. 

Her pe~merge birliginin bu gerc;:egi bildigini 
ve tedbir aldlgml c;:ok iyi bilen i~galci gü<;:ler ni
ye milyarlara klYIP u<;ak kaldmrlar? Kontr-geril
la deyimiyle söyl.::mek gerekirse, sadece "batak
IJgI"kurutmak i<;:in. Yani 0 u<;:aklar bizim ic;:in 
gelmiyor, sivil halkl; Pure Keskeleri terörize et
mek ve sevgili Ewdlla'YI gülü haline geldigi pe~
merge meclisinden uzak tutmak ic;:in geliyorlar
dl. 

Son 4 ylldlr ~ene, Zele ve Tujala'YI artlk Sad
dam bombalayamlYor ama sömürgeci ortaklan 
Fars ve Türk devletleri görevi teslirn aldllar. 
,KüRtlerin uc;:ak sesini unutma ihtimalini bir türlü 
ic;:lerine sindi'remiyorlar. Hele <;:ifte ekonomik 
ambargo ile a<;:lJga ve giderek Saddam'a ' mah
kum etmeye ugra~tlklan bu hai km, kendi top'
raklannl verimliligine Slrt baglamasl ve yüzbin-' 
lerce mayma ragmen hergün yeni bir köy in?a 
etmeleri uykulannl ka<;:lrIyor. 

Ölüm uykusuna yatlrdlklan Türk ve Fars 
halklannl da hep aynl ninni ile uyutmaya de
vam ediyorlar. Biri PKK'IJ digeri ise Kamela ve 
KDP'yi Zele'de anyor-mu~. Oyun yorgunu <;:0-
cu klan bile derin uykudan slc;:rayarak uyandlr
maya muktedir bu ab~ürd ninni, bu iki halka 
malesep hala "Koc;:giri, Mahabad nire Zele nire" 
dedirtemiyor. 

B.M'nin ger<;:ek yüzünün adl olan Birle~mi~ 
Devletlarin ise ikiyüzlülügü hala devam ediyor. 
4 ylld lr guya kendi himayelerinde olan bu top
rak par<;:amlz 2 devletin arallkslz bombalamala
rlna, raket atl?lanna ve askeri gövde gösterileri
ne sahne te~kil ediyor ve kimse sesini bile C;:lkar
mlYor. 

Ama; tüm terörist devlet tecrübelerine bakll
dlgmda a<;:lk<;:a görüldü ki; terör bir dereceye 
kadar maruz blrakdan! terörize eder, dozu ha
fiften kac;:mldlgmda ise maruz blrakllan tarafl 
sindirememesi bir yana kamc;:lIaYlcl bir i?lev gö
rür. Her canlmm "ölümden öteye köy var ml" 
diyecegi bir an var. Kürtler bunu en azmdan 4 
yll öncesinden hayklrmaya ba~laddar. Ve ~imdi 
artlk; Zele'yi; istanbul, Tahran, ~am ve Bagdat'a 
ta~lmaya ba~ladllar. BakalJm i~galcilerimizin 0 

c;:ok güvendikleri Mig ve Fontomlan bu ~ehirler
de de i~lerine yarayacak ml? 

BM ve ABD Kürtlere devlet kurdurmak isti
vor diven siyasi sahtekarlara gelince; uzaktal 
aramamlza gerek Yok. Kürt halkl kendisi, osizin 
<;:ok korktugunuz ~EY'i kurmak üzere ve e~he
dübillah sizin de bunda büyük bir paymlz var. 
Bo~una dememi~ler; "Kötü kom~u insan! ev 
sahibi yapar" diye ... 

·V. .... an vC!I~~de Parnnm ,veblllkm genel 
sorunJanyla iIgili olarBk bir sü'redir 

incelernelerde bulunan HADEP heyeti 8 Agustos 
gtlnü Ankm'a'ya g<M döndtl. Hey~tih Ankara'da in" 
celemelerle ilgili olarak basm ~Iklamasl 
yapmasl bekleniyor, 

. HADEPGeneISekl'ete'r YatdunClSl tshak Tepe, 
PM üyesi Melike Alp, ~'S~illJ)i§ Halk 
T~silci~i1hsan ,<;elik ~ .Hakkari Seyilmi§' Halk 
'ThmslloisiNihat BUldan'j dari olu§1iri HADSP heyeti 
Hakkari ve il~lerinde partinin durumu ve hallon 
I>o~anyla ilgili incelemelerde , 
bulunduktan soora7 Agustos aqallU Van'a ge~ti. ! 

Heyet Van veil~lerinin sorunlanyla ilgi1i olarak 
Van h Ba§kanl A~gafuFl,C;emberlita~ 'tap.bilgi . 
alWktan sonra ru!kara'YI( bareket ettL"HADEP 
heyetinin yapnil bu ince1ernelere ili§kin olarak 
Ankara'dlt. bir basm alrlklanulljl yapac~1 belirtildi. 

(VAN) 





"Enver Pa§a'run mezanmn nakli ittihat ve Terakki'nin naklidir" 

,:Kemalizm 
I . 

Ikökenini akladl 
I ' , . 

E nver P~~a'nm cenazesi, Taci
, kistan' dan getirildikten ~onra 

4 Agustos 1996 günü Istan
bul'daki Hürriyet-i Ebediye tepesin
de yaptmlan amt mezara konuldu. 
Sözkonusu nakil, muhalifve sol ~ev
relerde "Kemalizm, resmi tarihte 
arasmda me safe VatTIll§ gibi göster
digi ittihat ve Terakki gelenegiyle 
daba a~Ik olarak ban~tJ" bi~iminde 
yorumlandl. 

Sözkonusu lievreler, Birinci Dün
ya Sava§l'ndaki yenilginin somut so
rumlusu olarak Türkiye'den kalitlk
tan sonra, yeni kurulmakta olan 
SSCB'ye kar~l "Türki" halklan kl~
kIrtma faa1iyellerinin en büyügü olan 
"Basmacilar ayaklanmasl"na komu
ta ederken Tacikistan'da KlZll Ordu 
birliklerince vurulan Enver Pa§a'nm 

,mezarmm ta~mmaslm "bir mesaj" 

J
i olarak degerlendiriyorlar. Buna göre, 
Kemalizm, artik Ittihat ve Terak-

!
ki'nin bir devaml oldugunu sakla-
maktan vazge~iyor. , 
I Mezar naklinin Cumhurba§kanl 
,düzeyinde bir kallhmla ve resmi ola
rak ger~ekle§tirilmesi, Türk devleti

Inin "kökenine sahiplenmesi" önünde 
: eski ~ekincelerinin bulunmadlgma 
, baglalllyor. Sözkonusu lievreler, me-

!
zar naklinin ve itibar iadesinin 
SSCB'nin yikilmasl sonraSl ger~k
le§tirildigine dikkat ~ekerken, ''Tu

I fikrinin ta§IYICl olmakla ülilen
Enver Pa§a'mn mezan bahane-

siyle Rusya'ya "Türki" halklar üze
rinden bir hegemonya iddiasl da ile
tilmi§ oldugunu belirtiyorlar. 

"Askeri kIrdlran Enveri pa§a ... " 
§eklindeki halk türkülerine de ge~
mi§ bi~imiyle; smlr ötesi hegemonya 
\(abalarl ve Bol§eviklere kar§l 'Tür
ki" halklarl kl§kIrtarak egemenlik 
alam yaratma sevdasl ile tamnml§, 
Birin~ Dünya Sava§l öncesi yakm 
dönem Osmanli tarihinin en gü,.lü 
isimlerinden Enver Pa§a 'nm "iti
bar"mll1 iadesi, ittihat-Terakki ve 
Kemalizm devamhhgll1l11 özündeki 
Türk lrk"lhgma yeni kan verme ,.a
balarl olarak da degerlendiriliyor. 

Yorum ve degerlendirmelerin or
tak noktasl, bu naklirr SSCB dü§ün
cesine dl§ardan bir meydan,okuyu§ 
oldugu ve kemalizmin, bu konuda 
utangalihgm1 atarak' kökeni olan itti
hat ve Terakki 'yi artlk a~:Jk,.a sabip
lendigi. 

Enver P3§a "memleketi Cihan Sa
va§l'na sokarak mabveden ... Sovyet
ler'de 'Turan' yaratma lillgmhglyla 
kom§umuzlli ili§kimizi bozan" biri 
degil artlk!.. <;ünkü TC, O'nun 'kab
raman' saYllmaSma karar verdi ve 
ortamm uygun oldugundan' hareketle 
hep gönlünde olan bu ilam yapt!... 

'Anayurt Türklügtl" 
maCeraSl' ill;. 

Mezanmn nakli .>l.. esnasmda 
MHP'lilerin tekbirler getirdigi, "~e-

I Resmi tarihte ylilar boyu Sankaml~'ta 90 bin aSkerin , 
donarak ölümünden sorumlu tutulan Enver Pa~a, ne de 
I olsa kemalizmin önceli olan Ittihat-Terakki'nin önder
lerindendi ve flrsat bulununca "itibar"l iade edildi. 

Ba~bakan Erbakan'm sözde ba~kanhk yaptlgl YA$ toplantlsmdan da' ''ordudan ihrag" kararlan Glktl. 

hitIer ölmez, ya§asm Turan ülkümüz" 
gibi sloganlarla Demirel'in ardmda 
gövde gösterisi yapttklan Enver Pa
§a, 1881 ythnda istanbul' da dogdu. 
ittihat ve Terakki'nin ü9 gü,.1ü önde
rinden biri olan Enver Pa~a'mn ylldl

'Bu Erbakan 
Zl ,.ok genli ya~ta parladt. Daha 32 
ya§mdayken (1903) kurmay yüzba
§'lydl. Askerliginin ,.ogu Balkan
lar'da geliti. Osmanh'ya kaql baglm
Sizlik sava§1 YÜlüten Bulg;!.!' ve Ma
kedonlar' a kar§l harekatlar düzenle- . 
mek, ba§hca i§iydi. Bu "kf\T§1 geril- • 
la" liau§malannda dagl sevdi; 
1908'de 11. Abdülhamit'i"Kanuni 
Esasiye 'yi ilana zorlal11ak iliin" (bu, 
ittihat ve Terakki'nin iktidarl talep 
etmesi anlamma geliyordu) "daga 
<;lkttgmt'~ alilkladl. 'Me§rutiyet'in 
ilanl ile 1stanbul' a döndü ve YlldIzl 
iyice parladl; saray damadl ve ordu- . 
nun komutanl Enver pa§a, kendisini 

papazllkda 
yapar! ' 
Hoca, Yüksek Askeri ~ura'nm "irtica kar§ltI" ihra«; kararlarina 
da imza att •. Siyasal c;evreler, "Genelkurmay 'papazhk yap!' 
dese Erbakan'm onu da kabullenecegi" esprisini yaplyor. 

artik fiili bir padi§ah gibi göriiyordu. HABER MERKEZi- Refab Partisi (RP) 
iyi ili§kiler i,.erisine girdigi Alnian- Genel Ba§kanl ve Ba§bakan Necl11ettin 
ya, ona övgü olarak, gönderdigi silah Erbakan, muhalefetteki tutumunu son 
sandlklarmm üzerine bazen "Otto- Yüksek Askeri ~ura (YA~) toplanhsm-
man" ya da "Türkei" yerine "Enver- da da terketti. Erbakan, daha önce"red-
land" yazlyordu! dedilmesi i,.in yarglya gideriz" dedigi 

Pa§a, I. Dünya Sava§l 'nda Sarlka- ordudan ihrali kararlarma bu kez imza 
ml§ 't<l90 bin askerin donarak öhne- atb. 
sinden sorumlu tutuldu. Dü§ü, <;arlik Ba§bakan Erbakan 'b3§kanhgmda' 
(sunra SSCB) tupraklarmm büyük toplanan ve bir üst riitbeye yükseltile-
biT bölümünü Osmanh sllllrianna eek subaylarla görev süresi uzatllaak 
katlnak vc "Anayurt Türklügü" olu§- ya da emekli edilecek komutanlarl be-
turmaktt. lirleyecek Yüksek Askeri ~ura'ntn 

Birinci Dünya Sava§l'nm Alman- ge9tigimiz haftaki toplantJs1l1dan "or-
ya ile birlikte yitirilmesi ve 1917'de dudan ihra,." kararlart da 91kh ve 29 su-
ittihat ve Terakki'nin resmen ,.ökme- bay ve astsubaY1l1 ordudan i1i§igi kesil-
siyle, gözden dii§tü. Mustafa Kemal di. ihra<; kararlanyla ilgili olarak Ge-
döneminde Türkiye'ye giri§i hükü- nelkunnay'dan resl11i bir a,.&lama ya-
1l1etce ' yasaklanan Enver Pa§a, I k .. d' " 11 d 

general Hikmet Köksal getirildi. Kök
sal'dan bo§alan 1. Ordu Komutanh
gl'na ise daha öneden 1998'de Genel
kurmay Ba§kanhgl'na getirilecegi söy
lenmi~ olan Hüseyin KlVfikoglu atandi. 
Bu atamayla, Ktvnkoglu'nun 1998'de 
GenelkUlmay Ba§kaq.1 olmast, 'ordu te
amülleri' baklmmdan, kesinIe§ti. 

30 Agustos'tan gelierli olacak YA~ 
kararlarma göre bu yll orduda 30 gene
ral ve amiral bir üst,rütbeye, 43 albay 
da general ve amirallige yükseltildi. 49 
general ve runiralin:tutbe bekleme sü
releri birer yI! uzat1~rken, 37 general 
ve amiral de em&kliye sev k edildi. ~ 
Emekliye sevk edilen leT arasmda ge" 
gen yI! Gazi Maballesi olaylan esna
smda polisten farkll olarak emrindeki 
birliklerle 'yatJ§t1f1cl' rol oynamaya 

1920
'd K fk' . K" I pI maz en, ust uzey genera ere aya-

e a asya ya ge\(h l~lse . 
k"k . d i tih T akk" 'd llllarak yaptlan haberlerde ihr<l9 karar- ~ah§an Tuggeneral Ergin Yurtta§ da 

M
o emf e

K 
t alt~ er 1 ye aYaJ1,an lanllln "13 'ünün irtiaei, lO'unlin bölü- buiunuyor. 

, usta a ema lse, YlpranmaYI ust- .. k f 1i 1 6' . S" BT d'" 'b' YA" . d 
'i<;in, pa:~a ve tifihat:' ' " le~ve")llJ' 1~ aa ,ret er; SI111,~ ISle ,oy- k 1 m ~g,l . . gt 1 D'!~ 0br . unukn elk~\\s 

:0ffjtil ;,,,')DJ;, I lILl eme!/!' er ..,.eteS'l .ne .memsl1{iJ1 0 maiaJ1l ,,',' Wilr.lli1e,,<nllzmasJ. Iger Ir liO ü e-
, '" dlmelsat" ie ' b, qymkfIX~):A rr::/nedemiy1e almdigl" "oolirtUdiv' Tekzip '"' nm aksihe' Tiir.kiye'de ordudaki terfi 

ev e er, U uru-! .. . .. , ' . ~ 
mu sava§ su,.lusu ilan etmi§lerdi. edllmeyen bu haberlere gore Erbakan, emekllhk ve komuta kademesilldekl 

Enver Pa§a, 4 Agustos 1922' de "~i~ai faaliyetl~ri" nedeniyle 13 ki§i- d~gi§i~ler, hükü~~tlerin karl§run~dlgl 
Tacikistan'lll ba§kenti Du§enbe ya- mn lhracma da lmza atml§ oldu. Oysa blr duzenleme l<;mde gerliekle§lYor. 
kmlarllldaki ,.au§l11ada KlZll Ordu Erbakan, önceki YA~ toplanttlannda Ordumlll i<;indeki klikler, ,.e§itli denge 
birliklerince öldürüldü, Konuyla ilgi- da ahnan benzer ihral! kararlanna her ve rekabet hesaplarlyla degi§itnleri tar-
li ilgin,. bir bilgi de Enver Pa§a'n1l1 zaman tepki gästermi§ ve konuyu "yar- tl§lyorlar ve alttan alta önemli gü,. 
mezarlllill asllllda me,.hul olmasL 'glya götüreceklerini" söylemi§ti. Erba- hesapla§malan yüriitülüyor. Ordu, 'siV-
,<;ogu tarih,.i ve yerel kaynak, Enver kan'm tepki göstermek bir yana, bu kez il' yöneticilerin ya da parlamentonun 
Pa§a'mn nereye gömüldügünün bi- ihra,.lara bizzat imzaatmasl, "Genel- en kü,.ük bc1irleyicilik gösteremedigi 
linmedigini belirliyor. Yani, daha kurmay'a tümüyle teslim oldular; as- 'kendine özgü gelenekler: ya da karar-
sonralarl "Enver Pa§a'nlll mezarl': kerler 'kilisede papazhk yap' dese, onu lar üzearinden degi§iklikleri YA~'ta 

denilmi§ olan mezarm ba§ka birine da yapar bu Erbakan" §eklinde yorum- karar haline getiriyof. Ba§bakanlara ve ' 
ait ohna ihtimali yüksek. • lara neden oldu. climhurba§kanlanna , ise imza, atmak 

!?i§li Camii'nde devlet erkanll1111 Öte yandan, son YA~ kararlanyla kaltyor. Bu konuda 'siviI' yönetieilcrin 
Slfada~ bi:- Tacik'in ~lüsüne Enver ordu ic;inde en önemli komutalardan sözü, Turgut Özal ömegil1de oldugu 
P~~a n~yettne. d~a etml§ olmalan da biri sayilan Kara Kuvvetleri Komutan- gibi, ancak ordu iliindeki gÜlilü klikler-
murrikun gornnuyor! . hgl'na, önümüzdeki Yll ya§ haddini den ,birinin aktif destek,.isi/i§birlik,.isi 

(HABER MERKEZI) doldIiracak olan 1. Ordu Kgmutanl or- oldugunda edilebillYi'lr. 

" 

B ir önceki yazlmlzda D. Ergil'in "Türk Devleti
hi ve Vatanlnl kurtarma" adma Kürtlerin ulu

. sal degerlerini reneide edici ~ovu kar§lsmd<i 
Kürt Demokra,tik Platformu adma toplantlya katllan 
Naif Kalelinin tutumunu ibret verici olarak deger
lendirmi§tik. 

Saym Kaleli §unlan söylemektedir; "Kürt meser 
lesihin bu durumda olmaslnm, ... ~özülmemesinin 
sebebi yalrllz TC degil, aYrll zamanda Kürtlerdir 
de." 

" Ban§a varabilmek i~in Kürtler, Türk devletinin 
ba~vurdugu benzer metotlara ba§vurmaktan ula§lI-
masl imkanslz olan taleplerden ka~mmalldlr." ' 

" Kürtler Türk bayragma saygl göstermelidirler." 
" Kürt partileri illegaliteye veda etmelidirler, 5a

dece ve sadece legal alanda <;ah§mahdlrlar." 
Insanm §a§lrasl geliyor ve sormak gerekiyor; 5a

ym Kaleli kimin adma konu§uyor. Kürtlerin mi, 
Türklerin mi yoksa tarafslz bir arabulucu slfatlyla, 
ml? Kürt demokratik Platformu adma toplantlya ka
tlldlgma göre, Kürtler adma konu§anlardan biri ola
rak görülüyor. "Kürt Sorunu"nda bir Kürt olarak ve 
i~inde yer aldlgl kurulu~ adlna konu~abilir. 

Ne var ki, biz de "Kürt Sorullu"nun ~özümü gi
bi, tüm halklmizi ve ulusumuzu ilgilendiren i:Jayati 
bir sorunda yanll~ gördügümüzü Kürt halkll1l11 <;:1-
karlanna uygun olmayan ve ulusal onurumuzu ze
deleyen tavlr, görü~ler kar~lsll1da ele~tirilerimizi 
yapma ve taVIT ahna özgürlügüne sahibiz. 

Her ~ey bir yana, böylesine toplantllarda Kürt ta
rafl adma yallllz N. Kaleli. \ie onun temsil ettigi ku
rum ya da DBP adll1a H. Ozdemir vb. temsil ede
mez. Önemli olan ulusal kurtulu§ mücadelemizde 
yeri, emegi ve etkinligi olan diger parti ve kurumla
nn, örnegin PYSK ve PKK'nlnda yer almasl gereki
vor. Bu sorunun bir yalll, diger yalll ise, "Kürt Soru
nu"nun ~özümüride ileri sürülen görü~ ve öneriler
dir. 50nuncusu belirleyicidir. 

Bu aC;ldan baktlglmlzda , saXIl1 Kaleli'nin KDP 
adlna ileri sürdügli görü~ler Kürt halkmll1 ~Ikarlany
la, ulusal özgürlük ögesiyle kesinlikle bagda~ma
yan" teslimiyeti vaaz eden görü~lerdir. Bunlar sö
mürgeci TC'nin, akd hocalannmkinden pek farkli, 

Kürt 
Halklnln 
(:Ikarlarl 
Devrimci 
f;özumdedir 

Ivrehim XEUL 

özde degi§ik görü§
ler degildir. Bunlara 
tutarll reformist gö-
rü§ler bile denile
mez. 
Öyle anla~lhyor ki 
saym ' Kaleli'yle ay-
nl dü§ünceleri pay
la~an bell i bir Kürt 
kesimi, kirli sava§1I1 
yürütücüsü ve Kürt
lere ya§a,m hakkl ta
llImayan TC'ye yö
nelmekten ziyade, 
ona ~irin görünerek 
ulusal kurtulu~ mü-
cadelesinin d~

rimci ögelerine' yönelmeyi esas görev olarak gör
mektedirler. Dogrusu, Kaleli görevini hakklyla yeri
ne getirmeye ~all~an bir hakim gibi "meselenin bu 
durumda olmasl ve ~özülmemesinin" suc;unun ya
nsml Türk devletine, diger yansml ise kendileri gibi 
dü~ünmeyen kürt tarafma yüklüyor. 

Dcvamla i "Kü~!$bWr~ ;fl.~YJe~ininki~~'R~~t%li; . 
metodlara ba~vllr,r;1i!,Q1a,I!/ tiJ.·~?w~slllde bu!yriu~gr .. < 

Benzer metotlann rle tür metorlar oldugunu sbftidt-' , 
la~tlrmadan genelleme yaparak konu~mak pek bir 
~eyi ifade etmez, 

Eger burada ulusal kurtulu~ inücadelesini silahh 
direni~ yönli kastediliyorsa (ki öyle dÜ~Ünlil.\iyor), 
bunun ulusal kurtulu~ mücadelesini i~inin bo~altil
masl ve saptlrllmasl anlamlna geldigini belirtelim. 
Ve saYln Kaleli'nil') "Kürt Partilerin illegaliteye vcda 
etmeleri ve tamam,en legal alanda ~ah~malan" yö
nündeki önerisi, bu degerlendirmemizin hakhhgllll 
gösteren unsurlardan sadece biri oluyor. 

Öncelikle Kürtlerin silahli direni~i dahil, tüm 
alanlardaki mücadelesinin me§ru ve hakh oldugu-, 
nu pe§inen teslim etmek gerekiyor. Kürt tarafilldan 
birinin ya da bir kesimin bunu böyle görmemesi 
ba~11 ba§llla bir aymazhk örnegidir. Kürtler ge~mi~-
te ve bugün de sömürgeci tahakküme, askeri i~gale 
kar~l, silahla dahil, me§ru müdaafa temelinde ve 
kendi u1usal haklan i~in zorunlu olarak direndiler 
mücadele ettiler-ediyorlar. Silahln ve sava~1I1 "iyi" 
"güzel" oldugunu akll ba~lnda, sagduyulu hi~ bir 
insan savunamaz. Ancak bir halk, bir ulus bugün 
Kürtler buna mecbur blrakdml~sa, ba~ka ne yapda-
bilir ki? ., 

Siyasetin silaha egemen,olmasl ise,ku~kusuz 50-

runun degi§ik bir yönüdür. Bugün Kürdistan:da si
yaset silaha ger~ek ooyutla'nyla egemen degilse, bu 
yönüyle ele~tiriler yapdabir ve öneriler sunulabilir 
(bunun yeri-zemini de"~özüm'" i~in yapdan top
lantdar olmamahdlr) 

Ne var ki saYIl1 Kaleli ve benzerlerinin yaptlgl 
§ey bu degildir. Onlar ulusal kurtulu~ mücadelemi
zin silahll yönünün bir bütün olarak tasfiyesini, 
TC'nin icazeti altmdi! partilerin legalle§mesi ve 50-
runun bu temekl~c;özümünü ,istemektedirler. Ve 
bunu, " K(jrtler ula~dmasl imkanslz olan talepIer
den ka~lI1mahdlrlär" diyerek ~izdikleri panoroma
rim bütün boyutunu vermektedirler. 

A~!kflr ki ulusal ,kurtulu§ lTIücadelesi ve degerle
ri tepside bir yem gibi sunulmak istenmektedir. 

Legalite maceralan ve Türk devletinin bu alan
daki politikasl biliniyor. TC'nin ulusal kurtulu§ mü
cadelemizin. öncelikledireni§~i ögelerini ezerek ve 
arkasmdan mücadeleyi bir bütün olarak susturma 
ve tasfiye etme tutumu i~inde oldugu da sir degil
dir. Ve bu tasfiye operasyonu ile beraber, Kültürel 
özerklik bile denilmeyecek (Ki bu da tasfiye operas
yonunun oir ,unsuru 'olarak görülmelidir) bir politi
kayla bu "i§i" kotarmaya, sorunun altll1dan ~Ikma
ya ~ah§lyor. 

Kürt demokratik platformu adma konu~an N. Ka
leli ve toplantlya DBP adll1a katdan H. Özdemir'in 
suskun, edilgen ve sonu~ta N.' Kaleli'nin konu~ma
Sllll benimseyen, onaylayan tavn ve benzerlerinin 
"Kürt sorunu"nun <;özümüne ili§kin politik yakla
~Imlan; sorunun gen;:ek ~özümüyle, bir ili~kisi yok
tur. Bu, Kürt halkll1m ulusunun sömürgeci esaret al
tma ya§'amaya devam etmesine onay vere , politisa-
51111, cüretkar kilan ve onun ömrünü uzatmaya yar~1 
dlm eden bir politik yakJa~lmm ifadesidir. Türk sä
mürgeci rejimiyle dirsek lemasl i~inde olan, ona ye
deklenen bir politikanm Kürt halkl tarafilldan kabul 
görmeyecegi ve rededilecegi de bilinmelidir. 

Ulusal kurtulu~ mücadelesi i<;inde ve "sorunun 
, ~özümü" önerisine yanslyan böylesirie kaba refor

mist, tutarslz, ölumsuz görü~lerin yanlslra, geneide 
de mücadele ic;inde ve TC'ye ka~1 uzla~maci egi
limlerin var olduguna i~areLetmemiz gerekiyor. 

Ulusal kurtulu§umuzun temel ögelerini gölgele
yen, baglmslzhgl dl§layan, "federasyon" önerileri 
altliida ashnda reformizme dogru evrim gösteren, 
PSK'de, öteden beri var olan, PKK'de de özellikle 
son dönemlerde bir egilim olarak yanslyan bu tür

-den hatall politik geli~melere kar~l, dogru bir poli
tik tutum geli§tirmek, ulusal kurtulu§umuzun 
bugünü ve gelecegi a~lsmdan önem ta§lmaktadlr. 



~ ABD'nin Libya ve iran'la i§ yapan §irketlere yönelik tehdit yasasl Avrupa'Yl k1Zdl~dl 
Pf;SK'nin (Pattiya ~ a Kurd8n Suri) A\lrllpa sorumlularmdan oIan 

B. Xeli/'in'gazetemiz irin K~ kaleme aldtlt bu yazrstnr, 1*ßj 
OZerine arlcada,tmtz M. Botan TOrlcreye revirdi. Suriye Kordistant'nrn 

temel sorunlarma dikkat ~ rut, slJmlJrgecilerin birbirlerine ne kadar 

- arasm a 
, benzeiJiklerini giJsrermesi baJamtndan da ilglnr. 

T ürkiye ve Suriye arasmdaki son resmi smlrlar, 1923 Ipzan ant
la§masl ile c;ekildi. Bu slmrlar sava§ta galip gelen devletlerin is
tekleri i/e C;izi/di ve böylece Suriye Kürdistan'l da aynlml§ oldu. 

Su'riye 1946'da baglmslzhgma kavu§tu. Arap devletinin olu§masl 
ile birlikte, arap §övenistleri, Kürthalkmln nasll yok edilebileceginin 

. planlannl yapmaya koyuldular. Daha 1952'de Edib AI ~ikehli hükü
meti ile Filistinli mülteci/erle i/gilenen kurulu§ arasmda, Fi/istinli mül

aro av 
tecilerin Kürt bölgesine yerle§tirilmelerini öngören bir mutabakat . 
olu§tu. Benzer bir antla§ma da 1953 yllmda Amerika ile yaplldl. An
eak degi§ik nedenlerle söz konusu planlar uygulanamadl. Her iki 
planda Flistinli/erin Kürt bölgesi onal Cizire mmtlkasma yerle§tirilme-

_ ___________ lerini, Kürtlerin yok edilmesini ve 

bölgenin demografik yaplsmln de

ABO, iran ve libya'ya 'yaptmmlan' artiran Amato 
Yasasl 'm ';Ikarma hazlrhgmda. Bu iki ülkeye 
40 milyon dolardan fazla yatmm yapan yabanci 
~irketlere de yaptlrlmlar öngören yasaya 
Almanya'dan sert tepki geldi: Misilleme yapanz! 

almasma yol a<;tl. AB, ABD'nin 
kararml degi§tirmesini beklerken, 
ABD'ye en sert tepki Alman
ya'dan geldi. Almanya Dl§i§leri 
Bakam Klaus Kinkel tasanYI elq
tirerek misilleme tehdidinde bu
lundu. Kinkel "ABD'nin gerek ni
yeti, gerekse imzaladlgl yasa tasa
nSl, hem Dünya Ticaret Örgü
tü'nün (WTO) hem de OECD'nin 

ilkelerine ters dü§mektedir. Biz 
ABD'nin §artalarml kabul etme
yeeegimizi a~lk~a ifade ettik" 
§eklinde konu§tu. KinkeI, "iran 
sorunu" konusunda "<;özüme 
iran 'I kö§eye slla§tlfffiak yerine 
diyalog yollllyla ula§tlabileeegine 
inandlklanm" ifade etti. 

ABD yasasl Japonya'da 
"üzüntüyle" kar§uandl. Ambargo
nun WTO ilkeleri ile ters dü§tügü
nü belirten Japonya Dl§i§leri Ba
kam Hiro§i Ha§imeto, uluslararasl 
hukuk kurallanna aykm olan 
ABD yaptmmlan kabul edemeye
ceklerini a<;lkladl. 

(DÜNYA HABERLERi SERViSi) 

sözcüsü Nicolas Bums, Avrupa'Yl 
hem tehdit etti, hem de santaja 
ba§vurdu. Bums, ge<;tigimiz hafta 
yapugl a<;lklamada "Avrupah 
müttefiklerin yakla§lmlarlm de
gi§tirmeleri halinde" Amato Yasa
SI olarak adlandlnlan ve yaptlrUn" 
larm arttmlmasilll saglayan yasa
dan kendi §irketlerini koruyabile
ceklerini söyledi. Bums "Avrup 
ülkelerinden biri, önümüzdeki 2 
ay iyinde, iran ve Lib}'a 'ya kar§1 
bir eylem i<;ine girerse §irketleri 
bu yasadan· muaf tutulabilecek" 
diye konu§tu : 

IRAK'LA TicARET TOPU BM'DE 

Erbakan'ln 'Ürdün tarzl' 
hevesine ABD'den ret 

Kiskac;taki 
'Suriye 
Kürdistanl 
Kurtulu, 
Hareketi 

B. XELIL 

gi§tirilmesini hedefliyordu.(l) 
1962'de de, istihbaratm siyasi kana
dl Cizire vilayeti sorumlusu Muham
med Teleb Hilal, benzer bir plan I 
devlete sundu. M.T. Hilal, planml 
1963'te "Cizire Vilayeti üzeril'le bir 
ara§tlrma" adl ile kitap olarak ya
Ylmladl. 
Kürt sorununun c;özümü ic;in öneri
ler ba§llkll bölümünü oldugu gibi 
alarak okuyueunun bi/gisine sunmak 
istiyorum. 

• 
_ ________ ....... 1- Kürtler, Araplarm nüfusc;a daha 

kalaballk ya~amakta oldugu alanlara 
toplu olmayaeak §ekilde yerle§tirilmelidirler. I§e öneelikle bizim aC;l
mlzdan tehlikeli olan sahalardan ba§lamak önem ta§lmaktadlr. 

2- Cehalet siyaseti: Kürt böigeierinde okullar ac;dmamahdlr. Arap
, <;a okullann a<;lImasl Kürtleri Arapla§tlrmaya yetmedigi gibi uyanma

larml saghyor. 
3- Cizire mmtlkasmda ya§amakta olan Kürtlerin <;ogu Türkiye va

tanda§ldlr. Yazlmlar yen iden yapdmah ve onlan geldikleri ülkeye ia
de etmek gerekir. Suriye vatanda§1 olanlarln da nasd Suriye vatanda§1 
olduklan ara§tlrllmall, eger devletimizin resmi bir karan yoksa bunla-
nn da vatanda§llklan yen iden tartl§dmahdlr. Tehlikeli olmayanlann 
vatanda§likln sürsün ama digerleri vatanda§hktan atdmah ve geldikle
ri ülkeye geri gönderilmelidirler. Bir de birden fazla devletin vatan
da§lan olanlar var. Bunlann durumuyla yen iden ayntlll bir §ekilde de
gerlendirilmelidir. Gö<; ettirmede nüfusa göre seri bir §ekilde gerc;ek
le§tirilmelidir . 

. 4- Onlara (Kürtiere bn.) i§ verilmemelidir. Kürtlere i§ veri/memeli
dir ki hareket etmesinler. Bu durumdaki bir Kürt yurdunu terk etmeye 
hazlr olaeaktlr. Toprak reformu yapddlgmda Kürtlere verimli topraklar 
verilmemelidir. Elhamdüllüllah bu i§ ic;in yeterince Arap var. 

"Mesela Almanya, iran ile di
alogdan vazge\=erse, Alman §ir
ketleri bu yasa ile gelen yaptmm
lardan etkilenmeyeeek" diyen 
Bums, "onlar, iran'm uslu duraca
gma inanarak yerlerinde otumyor
lar. Biz ise ger<;ek<;i davramyoruz 
ve ekonomik güeümüzü Iran'a 
hissettirecek bir politika izliyo
ruz" dedi. 

TC yetkililerinin Irak ile ticaret konusunda Ankara ile Washington 5- Araplann Kürtler Kar§lsmda hazlr bir konuma getirilmeleri ic;in, 
arasmda bir mutabakat saglandl~ yolundaki a<;tklamalarma gü<;lü mve geni§ bir propaganda agnm olu§turulmasl . 
ABD'den yalanlama geldi. Topu BM'ye atan ABD, Neemettin a) mümkündür; planlanmlzla uyu§mayan geli§melerle kar§da§abi/i-
Erbakan'm dile getirdiginin tersine, "Ürdün tarzl ambargo riz. Bu durumda; biz Kürtlerin ya§amml alt üst etmeliyiz 
delme"lere göz yummayaeagml acrtkladt. b) Kürtlerin ya§ayaeagl korkulu ya§am, onlara bölgenin sahibi 01-

madlklafl. hissini verecektir. , 

: ABO OI§i§leri Bakanllgl sözcüsü NieDIas Bums, iran ve Libya ile ticaret yapan Avrupa 
, ülkelerini aglkga tehdit elti, buram buram santai kokan ABO 'önerilerini' aglkladl. 

Türk hükümetinin de 'kulagml 
<;eken' Bums, Ba§bakan Neemet
tin Erbakan' m ran gezisi ile ilgili 
olarak "Türk hükümetini , iran'm 
teerit edilmesi gereken bir ülke 01-
dugu konusunda a<;!k<;a uyarml§
tlk. Iran ile sanki hi\= bir§ey yok
mu§ gibi i1i§kileri sürdürmek, bize 
göre uygun bir davram§ degildir" 
dedi. Bums, Washington'un Türk
Iran ili§kilerinden §imdilik rahat
~Izh.f , p,~~madlglm da sözlerine 
ekledi. 

Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi Yaptmmlar Komitesi'ne Irak'la 6- Kürt ~eyhlerinin dini slfatlarml geri almaliYlz. Onlann yerine 
tiearet yapma ba§vurusuyla ilgili bilgi sahibi olduklarml söyleyen yüzde yüz Arap olan §eyhler tayin etmel iyiz. <;:ünkü onlann eemaat-
ABD Dl§i~leri Bakanhgl sözcüsü Nieholas Bums, konunun BM leri dinsel degil Kürtc;üdür. Bize Barzani aleyhinde degi/, Müslüman 

E mperyalist merkezIerde he-
· gemonya kavgasl klZl~tl. 

· ABD, Avrupa ve Japon
ya 'nm tie~ri ili§kiler geli§tirdigi 

I ülkelerin yam srra bu ülke1erle 
I ili§ki kuran ülkeleri de hedef tah
i tasma yerle§tirirken, Avrupa bu 
kez ABD~ dayatmasrnl 'kabul et
meyeeegini a~akladl. ABD ' nin 

, "terörizmle müeadele" bahanesiy
le iran ve Libya'ya yaptmmlan 
aglrla§tuan yasa tasansma imza 
atmasl sert tepkilere yol aytl. Ba§
ta Avrupa olmak üzere bir yok ül
ke yönetimi yasa tasarlSlm ele§ti-

ricken ABD ise, Avrupa'ya sözko
nusu yasaYI dayatmakta lsrarh. 
Bu tutum, ABD ile Avrupa Birligi 
arasmda yeni bir kapI§manm sin
yallerini veriyor. 

iran ve Libya'ya kar§l uygula
nan yaptlnrnlarl artuan ve bu ül
kefe'fePpettoll ya da gaz sektörü 
alamnda 40 milyon dolardan fazla 
yatmrn yapan bütün yabanel §ir
ketlere ekonomik yaptlrlm uygu
lanmasml iyeren yasaYl onaylayan 
ABD, Avrupa'dan da "Iran'a olan 
yakla§lmlanm degi§tirmelerini" 
istedi. ABD Dl§i§leri Bakanhgl 

italya istikrar 
araYl§mda 

Özlem ALP~EN 

N erdeyse yanm yüzytldu: batulll1 
istikrarslz \=ocugu olan italya, ge

leneksel bau tipi demokrasi--ve istikra
nn pe§inde. Komünistlerin ve f~ist1e

, rin bugüne dek hep dl§landtldan gün
lük politika, günün dogup batl§mdan 
daha luzh degi§mekte italya'da. Fakat 
batlh kaynaklar son dönem italya'da
ki degi§ikliklere i§aret ediyor. ltal
ya'da §u an en azmdan büyük bir oy 

I destegi ile gelen bir hükümet ve yine 
büyük bir oy tabanma sahip bir muha-

lIefet var. Yeni hükümetin görev sUresi 
dolana dek i§ba§mda kalabilecegi ko

I nusunda umutlu italya. Ya da hükü
metin oy verenleri hayal kutldlgma 
ugratmasl durumunda, oy verilecek 
bir muhalif ittifaktn varhgl rahatlau
yor italyanlan. Kisacasl, batlmn nor
mal ama elbeue 'SlklCl' demokratik 
düzeni italya'da da nihayet otunmaya 

, ba§ladl gibi görünüyor. • 
Italya' da §U an hükümet olan ko

, alisyon, belirli politik ilkeler üzerine 
I kurulmu§, uyumlu bir ekip degil oysa. 
Eski komünistler, hristiyan demokrat

i lar, liberaller ve pek ~ok 'digerle-
· ri'nden olu§an bir koalisyon. 'Özgfu-

!
Iük ittifaki' olarak isimlendirilen mu-

· halefetse Italya'nm 2/5'ini temsil etti
I gini iddia ediyor. Bu iuifaktn bir par
<;asml fa§istlerin 'Ulusal ittifakt' diger 
parcraSlll1 ise bir politik hareket degil 
de bir futbol klübüymü§ gibi görünen 
'Forza italya' (Hayli italya) olu§tur
makta. 

, Fakat bu günlerde italyan politika
! smda ya§anan en büyük kaygl, eski bir 
f bankaci olan ve §imdiki Ba§bak~ 
· Prodi'nin ba§bakanllgmda büyük rol 
! oynayan Dini'nin grubunu koalisyon
dan ~ekip, muhalefete ahlmasl ve ön
I ce muhalefet liderligine ardmdan da 
i ba§bakanllga.oynamasl. Yani Dini'nin 
I merkez solu buakip, merkez saga ge
yeeegi korkusu. Haua aym kaygl 'Te

I miz Eller Operasyonu' ile admt duyu
ran Antonio Di Pietro ile ilgili de du-

Iyulmakta. . 
l Öte yandan, italya'mn 'naylon' 
,partisi 'Haydi Italya'nm gelecek 
I Mart 'ta kongresinin yap!lacagl duyu-

mldu. Kongreye dek 'Haydi italya'nm 
kendisini ciddi bir biyimde demokrati
ze etmesi gerekiyor. Pek c;ok kaynak 
partinin en büyük probleminin lider 
problemi oldugu yolunda görü§birli
ginde. Berlusconi 90k güven verici 
bulunmuyor. Ge\=en Yll Sicilya' daki 
yerel seyimlerde partinin oylanndaki 
yarl yanya dü§ü§ün nedeni de Berlus
coni olarak gösteriliyor. 

Sonu9ta pek 90k batlh yommcu, 
italya'nm demokrasihülyasml iyi bir 
muhalefete baglarken, bu konuda da 
en büyük problemin 'Haydi Italya'mn 
liderligi oldugu görü§ünde. UlusaJ 
Bir!igin !ideri Ganfranco Fini iyi bir 
lider olarak gösterilse de, partisinin 
Mussolini'nin devlet~iligi temelinüe 
yükselmesi ve pek <;ok italyanm fa§ist 
ge<;mi~in uzanUSl olarak gördügü Ulu
sal ittifak'tan pek ho§nut olma<h~ bil
diriliyor. Fakat buna ragmen pek ~ok 
ltalyan gerek 'Kuzey ittifaki'mn ge
rekse 'Haydi italya'nm bazt politika
lanm olumluyor görünmekte; örnegin' 
serbest piyasa, daha az devlet müda
halesi gibi politikalarda. 

Klsaca~l ~u an italyan politikasmm 
sagmda doldurulmaYl bekleyen bir 
bo§luk söz konusu. 

Sonu<;ta hükümet parlamentoda iyi 
9ah§an bir muhalefetle kar§l kaf§lya 
degil. Daha da önemlisi, gücrlü bir 
muhalefetin yoklugu italya' da sürekli 
bir hükümet istikrarslzhgmm ana ne
deni olacak gibi görünüyor. 

Bunun dl§mda italya, Avrupa Bir
ligi konusunda da slkmblar ya§amaya 
b~lac!l. <;:ünkü sag hükümetin Brük
sel'e atadl~ Avrupa komisyoneri Ma
rio Monti, Prodi'nin hükümetiyle pek 
uywnlu degil. Monti, hükümetin gele
cek y!l i~in planladlgl harcama klsmll
lanm ve yakla§Ik 32 trilyon liret (20.8 
milyar dolar) tutanndaki vergi arttm-

. mml Avrupa'nm para birligine uywn 
saglayabilmek icrin yeterli bulmadlgl
m a~tldadl. Sendikalar da tepkili. On
lar da tarn ters yönde bir talepie hükü
meti suyluyorlar. Yeniden canlanrnaya 
yah§an ve koalisyonda yer almakla 
birlikte Prodi'nin hükümetini oylany
la destekleyen komünistler de mem
nuniyetsizliklerini her flrsatta dile 
getiriyorlar. 

tarafmdan incelenecegini söyledi. Bums aynea, "Türkiye, Iasa bir kanmm akltdmasmm durdurulmasml isteyen mektuplar yazlyorlar 
süre önee, BM ambargosuna uydugu konusunda bize güvence (Her ne anlama geliyorsa!) 
verdi" dedi. Bums ~öyle konu§tu: "ABD'nin tutumu, BM 7- Kürtleri birbirine dü~ürmeliyiz. Bu <;6k basit bir ~eydir. Zaten 
yaptmmlar rejiminin sürdürülmesi ve ttim ülkeIerin de buna uymasl Kürtier ic;inde, Kürtlerin Araplardan gelme oldugunu iddia edenler 
§eklindedir. Bu yaptmmlara yol a<;an neden, Saddam Hüseyin'in var. Bunlan tehlikeli Kürtlere kar~1 kullanmaliYlz. Böylelikle kökleri-
kendisidir. Biz, son birkay gündür üzerinde ilerleme saglanan 986 nin ger<;egi ~rtay'a C;1~aea~tlr. . ' .. 
saytll karan da destekliyoruz. 986 Irak petrolü i<;in Kerkük- 8- Ar~pl.an .~urt bol~esmm ~mlr ~1~lmlarma yerle~tlrmeIiYlz. Bu 

, ..... Araplar onumuzdekl sure<;te blzler I<;m blrer kaie olacaklar ve onlann 
YumurtaJlk .boru hattmm.kull~llm~sU1l9J1~0l~e~te~lr .. ;'\n,~.~, ';'~' " h $ayesil1de Kürtleri daha kolay kontrol edebileeegiz .. Benim önerim 
Saddam bund~ y~ar ~ormen'i;h~lr. S~ddam m kench cebml , ,. Semmer,Ar,ap.l,<;lrl!l!fJ ,glltiril.ip bqy'geye"y,\lrle~fif.i!mcsLQlr} Qpl:i\f' hem 

-doldurmamasllcrm,'986 "un S!kl brr §ekllde uygulanmasml BM dei! taprakslz hem de yüzde yüz Araptlrlar. 

Avrupa kar~1I1k verecek 
ABD'nin Amato yasasl ile Av- . 

rupa kar§lsma ~tkmasl, Avrupa 
Birligi'nin (AB) misilleme karan 

istedik. Saddam'm Kuveyt'i i§gali ile Türkiye <;ok olumsuz 9- Cizire, Suriye smmnl tlpkl israil SlnlnmlZ gibi askeri böige i/an 
etkilendi. Türkiye'nin kaygllarmm önernli bir bölümünün edelim. Bu askerlerin görevi, Araplarm bölgeye getirimesi, Kürtlerin 
kar§llanmasl iyin 986)1 BM'den ge9irecegiz. Türkiye'nin gö<; ettirilmesi olmalidir, 
ba§vurusu incelenecektir. Aneak, Türkiye'nin endi§elerinin 10- Bölgede Ara~lar i<;in. köyler .0Iu§~u.rulm~ll~ ~öylüler silahlandl-
giderilmesi yönünde dikkatlerinizi 986 sayth karara gekmek isterim." nlmalldlr. Tlpkl yenl Yahudl yerle§lm bmmlen glbl. 

, 11- Cizire'de Arapc;a bilmeyenlerin sec;me ve se<;i/me hakkl olma-

OLIMPlvAT BITTI, TARTISMASI BITMEDI 

1 
984 Los Angalas va 1994 DDnya Kupasl organlzasyonlanm 
ga~8Jllren Alan Rathenberg, Atlanta'mn ·smllla 
kaldlOlm" s6yledl. Cek kanocu Lukas Poliert, 'oyunlann 
tlcarlleG!lrllmasl'nl protesto 1~lnAllanta'da kazandlOI 
madalyalan satb. 

Atlanta slnlfta kaldl 
DÜNYA HABERLERi SERVisi- Atlanta olimpiyat
lan ge<;tigimiz hafta yaptlan görkemli kapanl§ tö
reniyle son bulurken, olimpiyatlann bu kentte ya
pllmasma ili§kin eJe§tiriler' durmak bilmiyor. 
1984 Los Angeles ve 1994 Dünya Kupasl organi
zasyonlarml geryekle§tiren Alan Rothenberg, At
lanta'mn "smlfta kaldtgml" söyledi. 

ABD Futbol Federasyonu Ba§kanl Rothen
berg, Atlanta'daki güvenlik ve Ula§lm sorunlarmt 
ele§tirdi ve ticari zihniyetin olimpiyat ruhunu ze
deledigini ifade etti. 

Rothenberg §unlarl söyledi: 
"A§lfi. tieari dü~üneenin aS11 su<;lusu Uluslara

raSl Olimpiyat Komitesi'dir. Oyunlarm tiearile§-
• mesinden slkmtl duyduklanm söylüyorlar, ama 

organizasyonu almanm maddi yükünü yükselte
rek, ba§ka se<;enek de buakmlyorlar. " Rothen
berg, ula§lm ve teknolojil} sorunlara da degindi ve 
"oyunlan izleyen sporseverlerin büyük keyif a1-

dtklarml kabul ediyomm; ama spor sahalarma 
ula§abilmek kaydlyla! .. Teknolojik ve ula§lm so
runlan 0 kadar <;oktu ki. Bunlan birer kez yapabi
lirsiniz; ama tekrarlanmalan, organizasyonda ha
ta oldugunu gösteric" dedi. 

Öte yandan Uluslararasl Olimpiyat Komitesi 
Ba§kanl Juan Antonio Samaraneh da kapam§ son
raSI verdigi deme<;lerde"Atianta'dan mernnun 01-
madtklarmi dile getirdi. Atlanta Belediye Ba§kam 
Bill Campbell ise ele§tirilere kattlmadlgml acrlk1a
dl kattlan ülkeierin §ehirden "memnun aynldtkla
nm" iddia etti. 

Bu arada Atlanta'da ayyuka <;!kan 'oyunlann 
ticarile§mesi' ilgin<; bir protestoya neden oldu. 
"Oyunlan sporeular i<;in degil, politikael ve spon
sorlar i<;in yaplyorlar; onlar i"in her§ey para" di
yen <;:ek kanocu Lukas Pollert, bunu protesto i<;in 
Barcelona'da kazandlgl altm ve Atlanta'da ka
zandlgl gümü§ madalyalan sattI. • 

malidlr. 
12- Arap olmayanlara Cizire'de oturma müsadesi verilmemelidir. 

, "Bu önerilerin yeteli olmadgml biliyorum. Ben teerübeleime daya
namk sorumlulann dikkatlerini c;ekmek istiyorum. Umanm Cizire ic;in 
radikal bir plan uygulanlr." 

~imdi de bu planlara ne oldu diye bakalim. 
- 5.1 0.1962'de bir nüfus saYlml yapddl ve sadeee Cizire'de 150 

bin Kürt vatanda§llktan atildl. 
- 1973'te Araplar si/ah zoruyla Slnlr bölgesine getiri/di ve kendileri 

ic;:in in~a edilen 40 köye yerle~tiri/9iler. Toprak reformu adl altlnda, 
, Kürtlerden alinan topraklar bu Araplara dagltddl. 

- Cizire'de hi<;bi yüksek okul a<;tmlmadl. .. 
- Kürt köy ve ~ehirlerinin Kürtc;e olan isimleri degi~tirildi. Ornegin 

Tlrbe slplye Qehtaniye, Caxlm hittin, Derik Malikiye oldu. 
Suriye devleti 43 yil sonra yen iden Kürtlerin dagltllmasl ve Kürt 

bölgesine Filistinlilerin yerle§tiri/mesi planlarlnl yaplyor. Birle§ik Arap 
Emirliklerinde yaYlmlanmakta olan AI-Beyan gazetesinde C;lkan bir 
haberde, bölgeye 1.238.000 filistinlinin yerle~iri/mesi dü~ünülüyor. 
25.9.1995 tarihli bir beige kaynak gösterilerek verilen haberde, 
356.000 Filistinlinin Lübnan'dan, 500.000'nin Ürdünden, 
182.000'ninin Suriyedeki mülteei kamplanndan, 200.000'ninin de 
Gaza'dan getirtilerek Cizire bölg~sine yerle~tiri/ecek. 

43 yddlr raflarda tutulan bu planln §imdi uygulanmak istemesinin 
nedenleri var. Bununla Lübnan ve Ürdün'ün dini demografik yapisma 
bir balans getiri/mek istiyor. Amerika'nm Filistinli mülteei/er soru.nu
nu c;özme planlnln bir par<;asl olan bu proje aynl zaman da Kürt böl
gesinin demografik yaplsml da degi§tirmeyi amac;hyor. 

israi/ ve Araplar arasl ndaki ban§ görü~meleri ni destekliyoruz. An
eak bu ban§m Kürt varllgml tehdit eden bir muhtevada olmaslfil ~id
detle kar~1 C;lklyoruz. 

Cizre Valisi Bakanligm 26.4.1587 tarihli 13612 saylll kararma da
yanarak 8785/4 saylll bir genelge yaYlmladl. Söz konusu genelgede 
kü<;ük, büyük, dükkan, büro, tieari kurum ve kurulu~ bütün i§ yerleri
ni Kürtc;:e olan isimlerini Arap<;a kar~lhklan ile degi§tirilmeleri isteni
vor. i§yeri sahiplerine tebligat yapllirken gerekeni yerine getirmeyen
lerin i§yerlerinin kapatilaeagl da resmen ve alenen bildirildi. 

Sözünü ettigim bu uygulamalann Suriye Kürdistanmda yapllmak 
istenenlerin anla~lImasma yettigi kanaatindeyim. Aneak, yine de ge
nel durumumuzun ne olduguna klsaea deginmek istiyorum. 

Ortadogu'da {Jramatik geli§meler ya§anIYor. böige siyasi gü<;leri, 
birle~iryo~lar, birbirine kan~lyorlar. Sonra yine aynhyorlar. Her gün 
yeni bir geyi§meye tanlk oluyoruz. Klsaeasl, Ordadogu bir degi§imin 
önesindedir. bu nedenle her devlet ve gü<; yeni ve eski konumunu 
gözden gec;iriyor. Her biri kendi rolünü ve payma dü§eni tespite, ko
numunu güc;lendirmeye c;:all§IYor. Herkes elindeki kartlan ustalikla 
kullanmak istiyor. Gizli ya da aC;lk yeni bloklar olu§uyor. Türkiye i~
rail ittifakl, Suriye'yi boyun egmeye zorluyor. En <;ok endi§e ettigimiz 
bölgemizin askeri bi eephanelige dönü§mesidir. suriye daha §imdiden 
Efrin, Koban ve Qere<;ox mmtlkasma 40.000 asker yerle~tirmi~ du
rumda. 

Suriye ve iran aynl bloktalar ve ikisi de Kürt hareketini kendi <;Ikar
lan dogrultusunda kullanmak istiyor. Ama neticede dört sömürgeci 
devletin de Kürt hareketini bogmak istedigi biliniyor. 

Bu devletlerden her biri kendi par<;asmdaki Kürt hareketini ezme
ye <;all~lrken diger par<;alardaki hareketleri kendi hizmetine sokarak 
konumunu gü<;lendirmeye <;ali§lyor. Kendi smlrlan dl§mda~i Kürt ha
reketleri i/e kendi smlrlan i<;indeki hareketleri vurmak istiyorlar. 

Bir bütün olarak Kürt hareketleri ortak bir konsepte sahip degildir. 
Suriye Kürdistanl'na kar~1 büyük bir duyarslzlik var. Suriye'nin yaptl
nmlanna yakmilk duyulmuyor ama aC;:lktan a<;lga Suriye'ye bir sem
pati duyuluyor. Hatta Suriye bir dost, bir rehber olarak görülebiliyor. 
Suriye Kürtlerinin ba§ka yanll§ hedefiere yöneltilmek istendigi görülü
vor. Bazan Suriye Kürtleri; Irak Kürdistanl'nda Kürtler, bazen de biz
zat Suriye Kürtlerine kar~1 kl~klrtlhyor. 

Türkiye Kürdistan'l halklmlz ve siyasi gü<;lerinden beklentilerimiz 
var. Suriye devletine yard Im yerine, Suriye'de Kürt sorununu ulus
lararasl platformlara ta§mmasma ve adi/ bir c;özümürl bulunmasl 
konusunda bize yardfmcl olmalldlrlar. 
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.:Politik bir Kürt kadlDIDID ya~amlDdaD Dotlar (3) 
'F eodal sistemin §efleri kendi sis- ne olursa olsun; sosyalizme aylan aym 
, temleri i9inde yükümlülükleri iti- zamanda yeni bir sömürüeü silllf olmak 

bariyle fonksiyonel bir Silllftl ve isteyen tirihsiz ve ° oranda yükümsüz 
aynca diyanxaneleri veya qesr 'leri iti- bir lümpenler ordusu olarak görüyo
bariyle yoksul köylü a~:tsmdan görü- rum. Bu parazit strufm bir ferdiyirn ve 
,nen, dolaYSlyla mücadele edilmesi daha ilan ediyorum hi~ fedakarhk yapma
I kolay dü§manlardl. Oysa kapitalist ika- dun, ne yapuysam inandtgun -eger öy
meeiler "kurtaficI" olarak ve en eski le degilse i§irne geldigi- i~in yaptnn. 
I ütopik cenneti vaad ederek geliyorlardl. Hi~ bir §ey yaparruyorsam bari bunun 
I Käh Robespiyer, käh mütavazi bir aile ceremesini, i§e ba§larlcen onaYilll aldl
I ~ocugu Napolyon, karga kovalayan M. glIß anama <,:tkarmayaYlffi. Kürdüm; 
Kemal, ~oban Sülü veya smlf intiharm- kadIDlffi ve sömürüsüz bir dünya istiyo
I dan ge~rni§ bizintkilerden biri olarak rum. Bu Ü9 hedeflffi dogrultusunda hi~ 
I arz-l endam ediyorlardl ... En kötüsü de; taviz venneden, her türden mücadeleye 
onlann kurtulu§u ugruna fedakarltk devam edecegim ama kendisi kurtul-

~ ! yapttklarilll milyonlarca insana empoze mak istemeyen hi~ bir Kürt, ezilen silllf 
i ediyor ve buna kendileri de uzun sUre ferdi veya kadtn i9in parmagtnn ktptr
! inamyorlardt .. (Hep diyemiyecegirn, 0 datmayacaglffi. Ben ne kurtanC1Ylffi ne 
i silllfm bir bireyiyirn ve 1981 yazt geldi- de kurtanCI istiyorum. Ben eger moda 
I ginde, arttk §ef olmarun nastl bir ölüm- _ !erimle "dü§ücülmÜ§" bir Kürt idi isem 
I süzlük ve zeng~ik oldugunu ögren- vin9 bile beni ayaga kalOOamazdt. Bu 
i rni§tirn. Pe§mergeler ayda bir par9a et nedenle kimse yalan söylemesin. Mü
i göremezken, §efler,halkt kurtarma adl- cadele eden herkes, kendini kurutanyor 
I na ' hergün bir üs 'te biraraya gele- ve bu arada ortak kavgaya yeni gönilllü 
'I' rek,"beyin" yoruyor ve et yiyorduk ve- ~1un1ar varsa "ho§geldin" diyorum. 
,ya herhangi bir pe§merge kaf§l cinsten G In~ tarihi binlerce "kurtancl"nm, 
! biri ile biraz yalruz kalsa, bir ~ok örgüt- akabinde nasll büyük bir ba§belasma 
! te idam cezasma maruz kalacak demek- dönü§tügüne binlerce kez sahne olmu§ 
1 ken, §ef sabahlara kadar odasmda ayru iken, ben bu tarihi bir kez daha tekerrür 
§a1usla memleketi kurtarma "projeleri" ettinnek istemiyorum. Ktsaca söyle

; yapabilirdi vb. vb. DolaYlSlyla ikameci mek gerekirse almu yapmak istemez
, siyaset yapanlar bir süre sonra halk i9in dirn ama gerekiyor; bana göre hala dün
degil ama smtf atlamak i9in bir taktm yada .alteruatif bir örgütlenme' modeli 
bedeUere katlanmak zonmuda oldukla- sunma intkännruz var ... Ve bu modeli 
nnikavnyorlar.)Yanibanagöreilkkez insanlar 19. yy'da sunmaya bll§ladl-

. bif egemen silllf bu kadar sistematik lar.Paris Komünü, Sovyetler, 68 devri
olarak yani ideolojik-felsefi, askeri, minde kadm hareketinin sundugu inisi
~osyal ve ekonomik bazda kölelerini bu yatifler; yeni siyasaUlI§llli§ toplumsal 
kadar töhmet altmda btraktyor. insanla- gruplarm hareketi, bizirn bilin9 aktara
,nn haflZalarmdan direnme mefhumunu cagtnnz isirnsiz köle Ylgutlarm bir ara
I silip attyor ve kölele§tirilenler kendile- ya gelmesi degiL <;ünkü; zorla bir ara
i rini efendilerine kaf§l bor9lu addedi- ya gelen Ylgutlar hep adSlz ve talepsiz, 
I yorlar. Burada arttk i§9ileri sömUren itaatkär sücü olarak kalmaya devam ed
I a9tk hedef Sabancl yok, arna yeni bir er. Oysa sosyalizmin adt üstünde her bi
t tehlike ortaya 9tktyor; kendi ya§amilll, reyin yetenekleri ve talepleriyle kaula
! demokrasi müeadelesine "feda" eden ca~ aktif bir dünya kurmak istiyoruz. 
I Demirel veya Kürtleri "dÜ§ürülmüf Bu dünyada bir ,avu9 marjinalin kapah 
!hallerinden kurtaran Xece vb. vb'ler kapllar ardmcja yazacaklan pragram-tü
I devreye giriyor. Bu yeni slffif hem ege- züklerle düzenleyecekleri ve bedelini 
. men srruf oluyor hem de bunun bedeli- isimsiz-dolaYlslyla ralepsiz-kitlelere 
I ni halka ideolojik ve moral olarak ödet - ödeteeekleri bir nizanun yeri y_ok. 
! meye kalktyor. (Burada memleketirniz- Her insan toi:>lulugu kendi talepleri 

1

I de son dönemlerinde halk i9inde anlatt- dogruItusunda örgütlüdür. Yeter ki bu 
lan bir fwaYl anlatmak istiyorum. örgütlülük ile bag kurulabilsin. Yeter ki 

I "Herhangi bir Kürt köylüsüne gidip so- parazit smtflar bu örgütlülügü manipü
iruyorlar; B örgütü memleketi i§galci- le ve mas ettnesin. kürt halktnm ötgüt
'lerden kurtarabilir mi diye. 0 da c;va- lenme düzeyi ve talepleri ~u anda 4 par
: ben ~unu söylüyor; bele qurban; kurtar- 9ada var olan bütün siyasi örgütlerden 
I masma kurtanr da, peki daha sonra hizi daha organize ve daha Heri. Halihaztr
: ondan kim kurtaracak ?") " ., "ci. daki Kürt siyasi SmUl, Kürt halktAm ta-

Bitazl·Qa oisac ®1~~t1dJ' lsamyorum :'! 1epletihl ' \ie ötgutlenme düzeyini mani
iBenim inandlgun ö~tlenme anlaYl- pille ve .mas ediyor. Üstüne üstlük bir 
~mda kurtanCI yok. Öflcü, ~elik gekir- de yalan söyleyerek Kürt halktna "ben 
dekli, demir disip1inli örgüt yok. Silllf seni kurtanyorum" diyerek bu koskoca 
I intiharma, fedakarhga inanrruyorum. halkt tavanbar ilan ediyor. Sosyalist ör- . 
<;ünkü hi~ kimse kendi taleplerinden gütlenme; temsili demokrasiye altema
geriye gitmedigi gibi, daha fazlasrru da tif örgütlenmedir. (Baktmz 19. yy sos
hayal bile eoemiyor. Bu tip iddialan yalist klasikler) DolaYlslyla ben bir sos-

! öne sürenleri savunduklan idealin adt yalist olarak anama <;i11er,Erbakan ve-

ya Ecevit'le (Kürtleri saymak isterni
yorum) farktml onlann degi§mez, yar
gtlanamaz ve de ulll§t1maz §ef olmasm
da anlauyorum. Peki ben de onlar gi
biysem ve anam sadece beni do~du
gu i\(in bana katlamyor ise buna "Xece 
Demirel'in yerine göz dikti" demek ge
rek. Sonu9 olarak, arttk irademi kimse
ye teslirn etmek isterniyorum. Yani par
ti demek 2 yy'hk parazit silllfm ideolo
jisini hayata ge9iren ikamecilerin birli
gidir ve lanetli bir kavram. Ve ya§adt
glffi. müddet~-bu kavranun temizlene
cegine inanmadtgtin i9in- asla parti 
üyesi ve §efi olmayacaguI1. Ama örgü
tü hep savunacaglffi. Yani siyasalla§ml§ 
insanlarm yarunda akl!ffi erdigi müd
det~ hep olacaglffi xe her türden zul
me kar§l hep savll§acaglm. 

Kürt kirnligirn Türk,Fars ve Arap
larla her anlamda ye kaYltslZ-§artslz e§it 
ohlna kadar ve özgür memleketimizde 
de käh Kerkük avarelerinin, käh katle
dilen "jina xirap"larm, käh ~aqlawa 'da 

"ey raqip"e direnen Asurilerin ve käh 
dilenmemek i9in ciklet satan 90cuklarm 
yarunda sürekli hayatm kendisinin da
yattJ~ somut program-tüzük ve de si
laltlt gücümle bir örgüt olarak buluna
caglffi. Ama asla bir daha; isirnsiz Yl
gtnlan kurtaran, birilerine "bilin9" ta~l
yan ve yetki strurlan belli olmayan Xe
ce olmayacaglffi ve hi9bir §ef' e de be
nim adlffia konu§ma hakkt tarurnayaca
glffi . 

Ali Bie;er- Bildiginiz gibi Kürt 
toplUlDU aym ZalDanda 3Zmhklar-ay
klnhklar ve farkhhklar toplumu
dur ... Bu etnik köken, dil, din ve kill
türel degi~ikliklere ka~l sosyalistle
rin yakla§llDl ne olmah ? 

Hatice Y3§ar- Sevgili Ali, arttk ta
m§maya bll§ladtk samyorum. Sosyalis
tim ve dolayslz demokrasiden yanaYlffi. 
Yani benim dünya görü§ümde azmltk-
90gunluk diye kategorize edilmi§ kav
rarnlar yok. Bana göre.-kaldl ki, üniver
sitelerde yeni burjuvazi bile bunu ögre
tiyor-azlnltk diye, bir kavram yok. Her
kes tek birey bile olsa, kendi taleplerine 
sahip 9tkabilmesiitibariyle, bir 90gun
luktur. Azmhklar kavrarru 19. yy ve 
pozitivist ekolün dünya görü§ü idi ve 
\(ok 9abuk-2 yY'da-iflas etti. Bizim me
meleketirniz ve de Kürtler ba§h-bll§ma 
bir mozaik. Yani 20. yy'm renk itibariy
le tarifi olan gökku~agmm bir timsali. 
Eee ben de kendime sosyalist diyor ve 
gelecege dair siyaset ürettigirni iddia 
ediyoruin, öyleyse bu durumdun §ika
yet etmemem gerekiyor. Ben bir sosya- . 
list olarak hi9 kimseyi zorla ateist, 
~exqblzeYPi veya sinemasever yapmak 
istemiyorum. Benim bütün istedigim 
hi~ kimse kendiözgürUlgUnün bedelini 
blI§kasma ödetmesin. Özce söyleye
yim; cemevi veya cami kunnak isteyen 
eemevi veya carnisinin parasml geHp 
onl~ tannsma inanmayan benden is-

ternesin. Aym dumm, milli bir orduya 
ihtiya\; duyanlarm, böyle bir ihtiyacl as
la duymayacak olan benden, milli ordu 
parasl istememeleri gerektigi gibi ... Mil
li mar§ ve ordulardan nefret ediyorum. 
Asla kendi- nzamla-kendi nzarnla di
yorum \;ünkü bazen §u andaki 4 devlet 
Halep\(e nllsali öylesine aptalca saldtn- 
yor ki; ben bile "Ey Raql'p"i yürek do
lusu okuyorum-rnilli mar§ okumayaca
glm ve asla milli orduya 5 kuru§ vergi 
venneyecegirn. Benien yapamayacagl
ml senin sorun geregi memleketimizde
ki "azutltklara" niye önereyiill? Sosya
lizmde her birey kendi 'se~tigi memle
kette ya§ar ve ak1illln ennedigi hü.bir 
§eye onay vennek zonmda degildir. 

Son 2 yy'hk siyasi tarihimiz "azm
ltklar" konusunda bize kapkara bir mf
ras blraktyor. Kendisini memleketimi
zin ve Kürt halktnm tartl§maSlZ "kurta
nct1an" ilan eden ikameci siyasi Silllfl
mtz önce Enneni ve Asurilere, sonra 
Yezidi,Kakei, Ehli-haq, HeqM, Alevi 
Kürtlere 've daha sonra da kendi siyasi 
görü§Üflden olmayan koskoca a§iretlere 
saldtrrru§ttr. Görüldügü gibi, ikameei 
mantt.k biraz kazmdlgmda, alundan sa
dece Pol-Pot'lar <,:tktyor ve rengärenk 
olan bizirn memlekette de bu tipten 
"kurtanctlar"m W zor ve uzun sürer. 
Bu manU~ tek panzehiri, ülkerniz 
mozaiginin her parc;:asmm örgütlenerek 
birer siyasi baskt grubuna dönü§mesin
den geger. Yanll~ anla§llmasm, sosya
list platfonn i9inde yer alan insanlarm 
kalktp Ennenilere, Asurilere, Alevi ve 
diger farkllhklara ödünc;; örgüt kunna
smdan bahsetmiyorum. Her kesirnin 
kendi talepleri dogruItusunda kcndisi
nin biT haTeketlilige dönü§mesini bir 
sosyalist olarak savunuyorum. Eskiden 
bu tip örgütlenmelere "bölücü, emper
yalizmin u§aklan" vb. vb adlar taktyor
duk ve mutlaka kendi hirnayemizde 01-
malarmi savunuyorduk. ~irndi , özel bir 
baskt gören her toplumsal kesirnin ör
gütlenmesi ve baskt grubuna dönü§me
si; tam da sosyalist öl'gütlenmenin ken
disini, klasik örgiltlerden aYlrdlgl yere 
tekabill ediyor diyoruz. 

• Pek de üzerinde durulmamakla 
birlikte, bir de ie; Anadolu Kürtlerl 
sorunu var. Bunlar 3-4 yy. önce ana
vatandan koparIllp · buralara sürül
mÜ§ ... DiI ve geleneksel killtür dl§mda 
ü1keyle pek bir baglantIlarl kalma
ml~. Üzerinde Y3§adlklan topraklar 
vatanlart olmU§. Bu ae;ldan Ie; Ana
dolu Kürtie~i nasll bir orgtitlimme' 
ic;ine girmeli ? Kürt örgütlerinin bu 
konuyla ilgili politik yakla§lmlilrl na
stl olmah ? 

o Birileri kalktp "degi§-toku§" ya
panz diyene kadar, ben bu meseleyi hi9 
dü§ünmemi§tim. Anamm deyirniyle 
"kurtanlml§ bölgedeydik" ve diger 
Kürtleri kurtarmaya gidiyorduk. Ama 
bu kavganm sonunda babalarlmlzm 

Hatice Ya~ar (Xece) 

meZarlll dü~manlarlffilZa tereketmeyi 
asla dü§ünmedik. Kürtlerde diriler ka- 
dar ölüler de önemli ve benim dedeleri
min, babamm mezan Haymana'da. HiS; 
birini buaktp gitmeye de niyetirn yok. 
Benirn bildigirn, tarihi itibariyle, Hay
mana bir Kürt §ehri, yani benim aile
min, a§iretimill §ehri. Orta Anadolu' da 
me§hur olan havasmm bir saniyesini ve 
suyunun bir dirhemini kimseye btrak
mam. HiS; bir yere ta§trunaya da niye
tim yok. ie;: Anadolu Kürtleri en az §U 
anda istanbul ve Ankara 'da Yll§ayan 
Türkler kadar bu ülkenin sahibi. Rum
lar dönerse,ki onlarm "haklan"; bizi si
lah zomyla kovarlar 0 ayn meseJe. 
Böyle olmadtgl müddelge; biz kendi 
memleketimizde ya~lyoruz ve kenai ka
derimizi ta)in hakklmlZ var. i<,: Anado
lu Kürtleri itibilriyle de "kendi kaderini 
özgürce tayin" edebilme hakkmt savu
nuyorum. Bu hakkt nastl kullantrlar ? 
O'na sadece bu parc;:adaki Kürtler ken
di özgür iradeleriyle katar verecekler
dir. Ve bu alandaki Kürtlerin ulusal 
kimlikleri konusunda ne kadar duyarh 
olduklarml \(ok yaktndan biliyorum. 
Barzani güneyde daga \;lkugl gün, ba
bam Haymana'da, 9lplak tabancayla 
sokakta "ben Barzani'nin pe§mergesiy
dien" diye bizleri büyüttü. Bugünün 
Kürtsiyasi smifma i9 Anadolu Kürtleri 
en azmdan iki bin ki§i verdi. Ve 70'li 
ytllan ~ok iyi hatuhyorum, hi9bir geri
ci örgüte nefes aldtrmayan i9 Anadolu 

• Kürtleri Rtzgari-Ala RIZgari-Özgürlük 
Yolu ve KAWA'ya yüzlerce kadro ba
gl§ladt. Bu nedenle, Kürt siyasi Silllfl i9 
Anadolu Kürtlerini pasif ve i§leli bitin
ce ftrlatthp birRenara atacaklan·bir ye
dek gÜ9 veya "degi§-toku§"larla diplo
matik masalann mezeleri olarak gör
mekten vazg~sinler, <;ünkü bu par9a
mlzdaki Kürtlerin de; gerek siyasi 01-
gunluk dereceleri ve gerekse de örgütlü 
olma düzeyleri "kendi kaderlerini öz
gürce tayin etmeye" yeterli olg1'ßlukta-
dtr. J (Devam 11) 

!Gelecegi biz yaratacaglZ Hadislerde kadln 
i Serkan YILMAZ 

I Kürdistan Ulusal ve Toplumsal 
Kurtulu§ Mücadelesinde büyük 

; bir rol oynayan gen~lik i9in bu güne 
, kadar 90k §ey yazlhp 9izildi. Kürdis
I tan'daki gen<,: nüfusun toplam nüfus 
' oranma bir hayli yüksek olu§undan 
, ve enerji ile dolu Iuzh büyüyen, fizi
I ki olarak hareketli ve gÜ9lü olmarun 
-yamstra zihinsel olarak yüksek bir 
r kavrama güeü, ruhsal olarak da heye
! canlt, co§kulu bir yaplya sahip olu
i §undan kaynaklanmaktaOO. . 
, Bir yandan gelecegi kazanmarun 
! gen9ligi kazanmaktan ge~tigini dü§ü
I nen gerici \;evre ve iktidarlar, gen~li
! gin devrimci özünü bo§altmak onu 
I sömürü ve baskt düzeninin payanda
I SI haline getirme istemi, diger yandan 
i da farkll politikalar izlemesi sürekli 
: anlamda gen9ligi bir yalpalanmaya 
i mahkum ederken aym zamanda ken
I di gergekliginden uzakla§masma ne-
den olmu§tu. 

I Kürdistan'da özgür ve yeni bir 
i toplum yaratma iddasmda olan siya
i sal yapllanmalar bu iddalarlll ger
i gekle§tirmek i\(in gen9ligi ulusal ve 
i toplumsal kurtulu§ mücadelesine ka
i zruunak zonmdadtr. Bu zorunluluk 
i siyasal yapdanmalan ilkesiz ve dü
.( zeysiz yakla§lmlar götünnemelidir. 
: Gen9ligin hareketliligi, attlganhgl, 
I cesareti ve olaylan Iuzlt kavraYl§lyla 
I zekasl stk stk gündeme getirilerek 
genc;:ligin ger<,:ekligi ve süre<,: i<,:indeki 
yeri belirlenip sürekli bu anlamda 
gen9lige (yeterli-yetersiz) bir taktm 
rnisyonlar yüklendi. 
, Kirni zaman cesaretinden dolaYl 

. da en riskli görev lere gönderilirken 
,hareketli ve attlgan yaplsandan dola
Ylda sürekli olaylarm dt§mda büyük' 
bir güvensizlikle tutulmaktadtr. Ge
neide bu gÜlle degin Kürdistan'daki 
sol yaptlanmalar, gen9ligi egitip ge-

,li§tirmesinin tersine, ~jite etmenin 
, ötesine gitmemi§lerdir. Ozellikle son 

15 ytlOO bu anlamda yogun bir duy
; gu sömücüsü ile kaf§l kar§lya kall§l, 
gen9ligin büyük bir ktsmrru ie;:i bo§, 

1... kofbir yaplya büründürdü. Bunun bir 

tesadüf olmadtgml sistemli politika
larmm sonucu geli§tigini her akll-se
lirn insan görebileeektir. 12 Eylül 
sonrasl olmasl gerekenin aksine, geli
§en mücadeledeki bo§luklar ve olum
suzluklann gidenlmesinden ziyade 
olasl olumsuzluklarm nasll gizlenile
cegi ve nasll ele§tiri konusu edilme
yeeegi 9abasma girildi. Bu yakla§tnn 
ile anti-demokratik ve her§eyi ben bi
Iirim anlaYI§1 süre9 i<,:inde hakim 01-
du. Ara§ttrmaktan ve sorgulamaktan 
gekinmesi, onu ge1i§tirecek temel 
öge1erden yoksunlugunu da berabe
rinde getirdi. 

Kürdistan gen9ligi a§masl gere
ken temel sonmlar üzerinde dunnak
tan c;:ok, temel sorunlar yumagmm 
kaynagml öz itibariyle yakalaYlp on
dan kurtulmanm aciliyetinin farkma 
vardtgl an sorunlar demekten vaz ge
gecek ve arttk sorunun temelini yaka
layacakttr. Nedir temel sonm? 

Sonm Kürdistan gen91iginin duy
gusal hareketiyle geli§tirdigi tepkidir. 
bu genc;:ligin örgütlenmesini 9tkrnaza 
soktugu gibi tepkinin bittigi yerde 
teslimiyeti de beraberinde getiriyor. 
Seksendörtte silahh mücadelenin 
ba§lamaslyla saflarma kattlan gew;:li
girniz, kurtulu§u silahta gönnü§ ve 0 

dogrultuda yön alml§ttr. Silaltlt mü
. cadeleyi her §eyin üzerinde gören bu 
anlaYl§, rum politikalanm silaltlt mü
cadeleyi geli§tirme üzerine kurarken 
c;:tkrnazlarlll 8§abilmek i<,:inde siyasi 
manevralar yapma ?:orunlulugunu 
hissetmi§tir. Siyasi mücadelesini as
keri mücadelesine tabi ktlan bir anla
Yl§ ancak asker gibi dü§ünen insanla
n egitecektir ve ne yazlk ki bu insan
lann %80'nini gen~lik olu§tunnakta-
00. 

Duygusal tepki ternelinde, kendi
liginden geli~en bir gen~lik hareketi, 
kendini geli§tirmekten uzak ve ola
bildigince dagmtk bir hal alrru§ttr. Bu 
gen91igin örgütlenmesini de 0lduk9a 
gü~le§tirecektir. Gen91igirniz duygu
sal olmalldtr. Ulasal ve toplumsal 
kurtulu§ . gibi yüce degerleri hedef 
alan insanlar tabiki duygusal olacak
lardtr. Pakat duygusal olduklan ka-

darda manttkla davranmak zonmda
dtrlar. Dü§mandan aktUl davramlma
dtk9a onu yenmek de olanakslzdtr. 
Duygu ile mantt.k arasmda var olan 
diyalektik bag ancak \Te ancak Mark
sizmi-Leninizmi özümseyip Yll§ama 
ge9irmekle mümkün olacakttr. 

Siyasal yapllanmalann genc;:lige 
insiyatif tamyarak onlann geli§irnle
rinin önünü ~mada en büyük rolü 
oynadlgl unutulmamalldtr. Bunu ter
sine agultklt anlaYl§ rolü unutup 
gen<,:ligi önderlige " güdümlü, kendi 
b8§ma görü§ belirtemez hale getirdi. 
Bu baglamda kitleselle§me 9abasl 
i~risinde olim farkll siyasal yapllan
malar gen<,:ligin özünü yakalaYlp 90k 
iyi irdelemek zorundaOOlar. Nitelikli 
kardo eksikliginin yukanda degmdi
gim olumsuzluklardan kaynaklandl
gilll anlamallOOlar. 

Gen~ligin üretimdeki yeri, etkin 
ve istikrarlt olmayabilir. Zaten biz 
sosyalistler degilmiyiz gen91ik döne
rni; aktif ve etkin üretim Ylllarmm 
haztrltk dönernidir diyen. Toplumsal 
politik süre9lerde, istikrarslzhga 
egilimli iktidar mücadelesin omuz
lamaktan uzak da olabilir. Kategorik 
yaplsmdan dolaYl kaypak bir yaplya 
sahip olduguda acl bir gergektir. Bun
dan dolaYl gen~lige ürkek ve 90k 
hesaplt yaklll§marun anlarru yoktur. 
YlI§lt ku§aklara nazaran daha az ben
eil ve bireyei oldu~, ögrenme ve 
kavramaya yatkin, inan9lan i9in hi9 
bir riskten ka9mmaz ve inandlgl 
davaya Yll§amtru adamakta tereddüt 
etmez özellikleri üzerinde tekrar tek
rar dü§fuunek gerekiyor. Kürdistan 
Ulusal ve Toplumsal Kurtulu§ 
mücadelesindeki bir takun c;:tktnaz
lan ve yaptlacak yeni att1un1arl ger
gekle§tirebilecek ancak ve ancak yeni 
beyinlerin oldugunu görebilmek 
gerekiyor. Öyle ki ytllarOO hep aym 
dogrultuda dü§ünen, yeni yol ve yön
temler üretemez hale gelrni§ insan
larlffilZ da geli§imini saglayacak olan 
yeni yeti§en, sagltkh dü§ünen gen<,:lik 
olas:aktu. 

Topum'ar kadml 
degi~ik bi\imlerde ad

landlrml~ardlr. Örnegin 
Kürtlerin kadmm toplum
sal yapdanl~taki öne
minden ötürü, ")1n" 
(Ya~am ) sözcügü kökün
den "Jin" (kadm) bel ir
lemesini uygun buldukan 
ileri sürülür. Franslzl arsa, 
kadmm toplumsal 
ya§amm üretilmesi ve 
sürdürülmesi konumu ne
deniyle, "Femeile" (tür 
ailesin)den hareketle, 
"Feminin"(kadln) 
demi§lerdir. 

Bu beliremeler, 
kadinm, ge<;mi~ten 
günümüze uzanan 
sömürücü ve baskici top
umlarda olmayan, ama 
olmasl gereken konumun 
ger\ek ifadesi. 

C;:ünkü kadm dünyanm 
yansl. .. Ya§am l üretmenin 
ve sürdürmenin aglr 
i§<;isi ... Ya§amm olmazsa 
olmazl ... Yani ya§amm k
endisi. Bu, dün böyleyd i; 
bugün de böyle, yann da 
böyle olacak. Olmak du-

rumu nda ... 
Buna ka r§m, kadmm 

bugün i\ inde bulundugu 
gerc,:ek durum, ol masl 
gerekenle taban tabana 
Zlt. Öyle ki, kadm; kim i
lerine göre "dert" kay
nagl. .. Dövülmeyi, 
sövülmeyi ve a~agdan 
maYI "hakkeden", "sa<;1 
uzun akl l klsa" "yaratlk" .. . 
5erbest blrakddlgmda "ya 
davulcuya ya da 
zurnaclya varacak" kadar 
"akd slz" ... DolaYlslyla 
ya§amdan dl§lanmas l 
"hic,:le§tirimesi", toplumsal 
<;ürü mü§ lü ge zemin yapll
masl mübah olan bir kes
im .. . 

Bu tür \arplk 
anlaYI ~ l a ra örnek oimasl 
bakimmdan,bir önceki 
yazlmda 'Kutsal ' 
Kitaplarda kadmla n in
celemi§tim . Simdiyse bir
er topumsal anayasa olan 
'Kutsal ' kitapl ann 
aynntdanm veren, aynl 
zamanda top lumumuzu 
dogrudan i1 gilendiren 
had islerden bir kac,: 

örnegi yorumsuz: aktanyo
rum. 

Hadis: "islam peygam
beri'nin 'kutsal' söz
leridir." Tüm diger konu
larda oldugu gibi , kadm 
kon usunda da binlerle i
fade edilen hadis var. 
Tümünü aktarmaklyorum
lamak, ku§kusuz <;ok 
yararl l olacaktl. Ancak bu 
büyük c,:all§malar gerektir
diginden, sec,:me yapmak 
durumu nda kaldlm. Söz 
hadislerin . 

"Saliha ve dindar bir 
hammln kadlnlar ir,;erisin
deki durumu, kam. beyaz 
bir karganm, yOz karga 
icerisindeki durumu 
gibidir." (M uhammed'den 
akt. Teberi, imam Gazali, 
"ihya-i Ulum'id Din" 
Arslan Yay. C.2., s. 461) 
(ab<;) 

"Kadm kaburga ke
mi~i gibidir. ~er onu 
dOzeltmek'isle'rsen onu 
k.rarsln. Bu baklmdan 
onu haline blrak. ~slyle 
beraber ondan lezzetlen
meye bak." 

Politika ile ilgim yok .. Ugra?mlyorum ... Politika da 
neymi§ ? Erkeklerden bize slra ml gelir ki? Politika 
erkeklerin i§i, onlar ugra§sm ... Ben gemimi yürüt

meye bakanm ... C;:ocuklar, ev i§leri , kocam,kaynanam. 
Ben bunlarla ba§ edemezken politikaya aYlracak zama
m hi<; bulamam. Evde <;ail§, dl§arda <;ail~, bir de politi
ka. Benden uzak olsun .. . Kocam izin vermez ki ! Aaa 
ben politikayla ugra~maya ba~ l arsam, kocamla iIi§kim 
bozulur, bak buna gelemem ... Hem poli tika il e ugra§an 
kadmiara '§ey' diyorlar, anla i§te.. Bizim toplumda 
politikaya giren kadmlan anmda pasifize ederler ... Dev
rimei politika ml? Ne farkl var ki günümüz politikalar
dan. Biri kabaca, digeri ince ince ~rkek egemen ideolo
jisini kadmlara dayatmlYor mu ? Politikanm i<;inde 01-
mak,iyi güzel de nasd ? diye dursun kadmlanmlz. Gün
lük ya§amlmlzm her saniyesinde bilerek ya da bilmeye
rek politika yapanz ha yapanz ... _________ Günlük veya uzun vadel i ya-

§am ko§ullannda kal'§lmlza 
<;Ikan sorunlara al ternatif Kadlnln 

politikadaki 
yeri 

A.SU 

aramak i<; in dü§üncelerimi-
zi görü§lerimizi, önerileri
mizi, istemlerimizi belirt
mekten öte bir §€y degil ki 
POLiTiKA .... 
ÖCü degi l bizi yemez. Cin 
de degil <;arpamaz. 0 hal

de bu korkumuz niye? Politikanln 'p'sini duydugumuz
da tüylerimizindiken diken olu§u neden? .. 

Bizlerin politikaya yabancda§masmdan degil mi? 
Üstelik tanlmak, anlamak, ögrenmek ve de sevmek i<;in 
bu kadar vurdumduymazhga ne demel i? 

Yall1;lz kadmlar ml politika'ya yabancda§an? Erkekle
rin de yüzde ellisi korkmaz ml politikadan? Bu korku 
yüreklere <;öreklenmi§ken nasd kurulacak her an özle
mini <;ektigimiz EN GÜZEL DÜNYA. Herhalde sihirli 
degneklerle olmayacak .. . 

Bizler yalnlz politika'ya ml yabanClYlz? Ya birey ola
rak kendimize yabanClla§mamlza ne demeli ? Her §ey
den önce kendiinizi tammahYlz. isemlerimizi ac,:lga c,:'
karmailYlz. Onlan nakl§ nakl§ i§lemeliyiz. sabl rla ve 
özenle dantel gibi örmeliyiz .. . 

Kendimizi tanlmak HAYIR demeyi ögrenmekten ge
c,:iyor .. . Ya§3mlmlza ne kadar c,:ok HAYIR girerse, biz 
kendimizi 0 kadar <;ok tamyoruz demekti r ... Erkekleri
mize kölece hayranilk beslemeyi ve onlar i<;in gerek
siz,istemedigimiz halde ödün vermeyi bir kenara blra
klrsak, gölge olmaktan da kurtulmu§ oluruz... Sunu hic,: 
unutmamak gerekir ki "GÖLGEN iN GÖLGESi OL
MAZ" 

Yfl bizler gölge gib i ya§amlmlzl sürdürecegiz. E~leri
mizin, abilerimizin, yakm erkek dostlanmlzln politika
daki ba§anlannl alkl§layarak, büyük bir hayranilkla on
lann ön planda oimaslill kabulienecegiz ... Ya da kendi 
ayaklanm lz üzerinde durup biz im de gölgemiz var di
yecegiz. Su an biz ler sert bir topragl süren zayrf bi r ka
rasaban gibi olabiliriz. Ama yine de topragm yüzeyinde 
bir iz blrakabiliriz. 0 sert topragl c,:atlatabi liriz . Bir <;ok 
§eyi sarsmak, sorgulamak, tahlil etmek, ki§isel iIi~kilerin, 
bireyler ilraSI sorunlann bizleri ne kadar c,:ok yaklildan 
ilgilendirdigini anlamamlza neden olacaktlr. Yeter ki bi
rey olarak politikaya yabanclia~mayahm ... Politika yap-

, makta,n kac,:mayallm. Bana.göre politika piskleri de bag
nnda ta§rr. 

Ku~kusuz risk Istlrap olaslhglill da getirir, yeni lgiyi 
de, aclian da. Ama hi<; bir§eyi riske atmaml~ oimallin 
verdigi bo§lugun getirdigi ael c,:ok daha derindir ... Her 
~eyden önee kendi beynimizle hareket etmeliyiz. Bizle
re dayatllanlarla degil .. Siyaset ve toplumsal sorunlann 
<;özülmesinde aktif olarak politikallin ic,:inde olmamlz 
gereki r. Yoksa binleree ylidl r a;aglianml~hktan , einsei 
sömürüden, taeizden, her türlü ~iddetten nasli kurtula
bili riz? Hele birileri bizim ad,mlza sorunlanmlza "<;ö
züm"ler üretirken ... 

Ya~am lll tü m alan lannda etkinlikler göstererek, ya~a
mln her al anlnda ver alarak politikamlzl belirlemeliyiz. 
Eger böyle olmazsa, kanu§maktan dahi korkar, kabugu
muza c,:ekilip mutlu aile taqlosunun bozulmamasl i<;in 
suya sabuna dokunmazsak, tabi i ki bo§ kalan alanlar er
kek egemenliginde olacaktl r. 

'Benim kocam <;ok iyi, onunla hi<; bir sorunum yak, 
molla falan da degil, devrimei pol itikada da iyi bir yeri 
var' diven kadlll arkara~lanm da ~unu c,:ok iyi gözlem
lemek durumundalar. <;ünkü görünü§te molla olmayan 
ama özünde molla olan Kürdistan ll devrimci erkek ar
kada~laria da mücadelemiz kac,:lllIlmazdlr. 

Onlann mollahgl blrakmalan epey sanCl h olacaktJr. 
Yeter ki bizler onlan degi~tirip dönü§türmede kararil 
olahm. V1rslll bir §eyler klrllslll .. Önemli olan yerine ko
yacaglmlz daha güzel ~eylerd i r. Buna inanClm sonsuz. 

(age., s. 463) (a~) 
"Muhammed klZl 

Fabma'yai 'Kadln ic;:in en 
ha}'lrh §eY nedir' diye sor
du. Fabmai 'Ne erl<eäin 
kachm, ne de kadlnm 
erkeäi gönnesidir' dedi. 
Bu cevap Ozerine 
Muhammed klzlm kucak
ladi." (age., s. 465)' ab<;) 

"Gebe kadmlar doäu
rurlar, emzirirler ve 
r,;ocuklanna §E!Vkat gös
terirter. ~er kocalanna 
karil yapbklan nankorlOk 
olmasaydl, onlann namaz 
kllanlan cennete gidecek
tl:· ( age ., s. 490) (abc,:) 

"Isra gecesi veya uyku
da cehennem bana gös
terildi. Bakbm /ci ~ 
bulunanlann r,;oAu kadm
lardl." (age., s. 490) (ab<;) 

"~er kocamn tepesin
den ayaäma kadar bOtOn 
bedeni irinler jc;:inde 
kahp, hamml 0 irinleri 
dlllyle ya/asa, yine de ona 
karil lelekk0r vazifesini y
enne getinni§ sa}'llmaz." 
'(Ai§e'den akt. age. s. 
491) (ab<;) 

"~er hemangi bir 
kimseye A1lah'fan ba§ka 
bir varh~ secde etmesini 
emre1seydim, muhakkak 
ki kadma, kocaslna secde 
etmeslni 
emrederdim."(Ai§e'den 
akt., age., s. 492) (abc,:) 

"Kadlnm on avreti 
vardlr (*). Ne zaman 
kadln evlenirse kocas. 0-

nun tek bir avretini örter. 
ÖldO~Onde kabir onun 
bOtOn avretini bilden 
örter." (age .. s. 492 ) (abc,:) 

uKadlnlara muhaJefet 
edin. <;OnkO onlann 
hevalanna <arzulanna-b) 
muhalefet edi§inizde 
bereket vardlr." (Halife 
Ömer'den akt. age .. s. 
459) (abc,:) 

"Sen ancak evin bir 
kenannda duran oyun
eaksm. ~er bizim sana 
bir ihtlyaclmlz olursa ne 
a.la.. ~er böyle bir du rum 
yoksa, oldu~un yerde otu
racaksln" (E§inin Ömer'e 
bir soru sonnasI Ozerine 
söyledikeri. age.,s.462) 
(ab<;) 

(*)-Avret: "insan lll gös
terilmesi aYlp olan yeri." 
"Kadlll." (F. 
DEVELLiOG LU, 
Osmanllca-Türkc;e 
Ansiklopedik Lügat. 
Aydlll Kitabevi. 9.Bas. 90 
Ankara) BaZI isami ya
rumcular ise, "avret''i, salt 
görme alaillya slil lrh tut
maYlp; duyulmasl, hissed
imesi gereken ~eyle re dek 
vardlrlrlar. Örnegin 
kadmlll el ve yüz d l ~lIlda
ki tüm bedeni avret 0-
larak degerlendirirler. 
Dahasl kad lllill sesi dahi 
avret kapsal1)lIllr;J 
i<;indedir. (A. CEziRi , 
Dört Mezhebe Göre is
lam Fl kh l, -C;:agn yay- c-
7.,5.2943-44-45) 
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NesimiADAY 

K ürtler, 1900'lü Ylllann ba§mda, merkezi Bab-I Ali olmak üzere degi§ik yer ve 
zamanlarda ~e§itli cemiyetler ve kulüpler kurdular. Fakat, Mustafa Kemal'in 

liderliginde kurulan Türkiye Curnhuriyeti, Kemalistler'in öncülügünde Kürtlere 
kar§1 "tenkil ve tecrit" harekatI ba§lattl. Geneide bütün emik gruplarl hedef alsa
larda; politikalan ve eylemleri Kürtler üzerinde yogunlll§lyordu. ~eyh Said hareke
tinden soma yürürlüge giren "Takrir-i Sükun" yasasl da zaten Kürtlerin "tedib ve 
tenkil"i i~in hazrrlanml§tI. 

'Kurtulu§ Sava§l'ndan, Kürtlerin destek ve yardJmlyla 'galip' ~tkan Kemalist
!er, Cumhuriyetin ilanmdan soma, Kürtlere verdikleri söz!erinden vazge~mi§lerdi. 
ismet Pa§a Lozan'da, "Türk ve Kurt halkmm temsilcisi olarak" bulunduklanm 
söylemesi ve ardmdan da, bu sözlerin "unutulmasl" Kürtleri ~lgnndan ~Ikarlm~tJ. 
Ki Lozan' da ismet Pa§a 'nm yanlsrra Diyarbekir Mebusu Pirin~izade Feyzi Bey' de 
hazrr bulunuyordu. Ama ne yazlk ki Fevzi Bey de "saglr"m 0yw1Una gelmi§ti. Si
verek Mebusu Osman Pa§azade Halil FaIrri Bey'in deyimiyle, "sagmn bu kadar art 
ni'yetli olacagml" nereden bilsinlerdi. 

. \ 

~a Kürt Kurum arl 

• Kültür Merkeziniz 
ne zaman kuruldu, ka~ 
§ubeniz var? 

o MKM, 1991 'da is
tanbul'da kuruldu. 1 mer
kez 7 §ubemiz var. istan
bul : istiklal Cad. (mer
kez), Tarlaba§l- ist. (~u
be), Aksaray Kürt Ensti
tüsü (~ube), izmir, Ada
na, Mersin, Diyarbaklr ve 
Hewler. 

• Kurumunuz'a 
'Kürt Ulusal Kurumu' 
deniliyor. Du adlandlr
maYI benimsiyor mUsu
nuz? 

Her hafta bir Kürt kurumunun tamtddlgl röportajlar yaymlayacaglz. 
Bu hafta Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Genel Müdürü . 
Nuray ~en'in sorularlmlza verdigi yamtlarl yaYlmhyoruz. 

Mezopotamya K@ür Merkezi'nin gocuk korosu; Gulen Mezrabotan 

aliyetler sürüyor? 
o Tiyatro, müzik, 

. folklö~, görsei sanatlar; 
Mezopotamya Aile Birli
gi, ~ocuk ve gen~lik egi
tirni, dil ve tarih arll§ur
malan ve Jiyana Rew§en 
dergisi. 

• Kürt edebiyatl ve 
sanatIyla ilgili ne tür ~a
h§malar yaptmlz? 

o Ara§tJrma, derleme 
ve üretme faaliyetleri var. 
Aynca bu derleme ve ha
zlrhklanmlz kitapla~ma 
a§amasmdadrr. Sanatsal 
faaliyetler zaten tüm et
kinliklerimizin yogunla§
tlgl odaktrr. Edepiyat ala
nmda §iirler, hikayeler, "ti
yatro senaryolan vb. 
eserlerimiz var. 

• Kurumunuzun 
''Merkezi'' neden istan
bul'da? 

§ünüyoruz. 
• Diger Kürt Kültür 

Kurumlanm ( kültürel
sosyal I;all§malan al;l
smdan) nasll negerlen
diriyorsunuz? 

o Karde§ kurum ve 
kurulu§lar olarak deger
lendiriyoruz. Halktmlza 
hizmek sundugu sürece 
yapIlan her faaliyette sev- ! 

gi ve sayglyla bakabiliriz. 
Ortak ~ah§malar da yapa-

. biliriz. Destek ve katkt 
sunmak isteriz. 

• Kurumunuza ya
pIlan baskIlar I;ah§ma
larmlzl engelliyor mu? 

o Basktlar ya§amlml-
zm bir par~asl veya bo
yutudur. Kürt halkl ate§ 
altmda-zulüm altmdadrr. i 
Bizim de baskt görmemiz I . 
dogaldrr. Engeller belki 
zaman zaman bizi daral
tabilir. Ancak uzun so-
luklu olarak mücadelemi-

Büiün bu ya§ananlarm pe§inden Kürdistan'da 'ulusal:ba§kaldmlar' patlak veri
yordu. Ba§kaldJnlar gerek direkt gerekse cndirek §ekilde istanbul'da ya§ayan Kürt 
aydJnlan tarafmdan des,tekleniyordu. Hu arada TürkDevIeti projektörlerini Kürt 
CemiyetIeri üzerine diktni~ti. 'Su~lu' bulduklanm cezalandmyorlardJ. Öyleki, 
Kürdistan Teäli Cemiyeti ba§kanl Seyid Abdülkadir'i -ki kendileri savll§ yIllarmda 
Cemiyet'te yapIlan bir aoplanh da, Kürdistan'm baglffislzhgma kar§l ge1ip, "Türk 
karde§lerimizi bu durumda yalmz blrakmak KÜl'dün §anma ve §erefme yakl§maz" 

, diyerek cemiyetin ikiye aynlmasma sebeb olmu§lardrr- kendilerinden yana (kar
de§lik baglammda) tavil almasma ragmen idam etmi§lerdi. 

Bizzat Mustafa Kemal'in emirleriyle gözaltmda tutulan KürtCemiyet'leri sü
rekli kontrol ediliyor, faaliyetleri hakkmda raporlar tutulup Mustafa Kemal'e ileti
liyordu. 0 yIllarda ger~ekten de CemiyetIer'de ciddi 'ulusal' tartl§malar ya§aruyor
du. Özel1ikle Kürtlerin aydm kesimi, KUrdistan'm baglmslzhgml ilan etlnenin za-

o MKM, bir Kürt 
Ulusal Kurumudur. 

• Kurumunuz da 
hagi dil konu§uhiyor? 
(Hern kurum I;all§anlarl 
hem de misafirler i~in 
ayrl degerlendirmeler 
yapmamzi istiyoruz.) 

ya§amda Kürt<;e,ve Türk
~e konu§ulmaktadlr. C;:e
,§itli kesirnlerden yüzlerce 
insanm geldigi bir alan
dir. Genel olar(llc Türk~e 
daha yaygm kullanIldlgl 
i~in, ileti§im a~lsmdan 
Türk~e konu§ulmasma 
müdahalemiz yoktur. 

ya§amakta olan halklarm 
(Ermeni, Süryani, Kelda
ni gibi) tarihi derinden 
etkileyen kültürel ve sa
natsal birikirnini ortaya 
~tkarmak, geli§tirmek, 
bugünle'birle§tirmek ve 
gelecege ta§lmak amaclY
la kuruldu. Ayru zamanda 
Mezopotamya haIklarmm 
yarattlgl büyük kültür bi
rikiminin, sömürgeci ege
menlikler tarafmdan yag
malanma, inkar ve irnha 
etlne, asimile ederek, ka
lan kIsmma el koyma gi-

ri§imlerine de, süre'r i~e
risinde müdahale etlne 
görevlerimiz arasmdadrr. 
Bunu pratik mücadelesi, 
§ubele§erek geni§leme
derinle§me ve özümseme, 
olarak geli§mi§tir. 

o istanbul, bir kültür
sanat merkezi gibidir. 
Her ulustan halkm ya§a
dlgl bir mozaik. <;all§ma, 
ileti§im, dayanl§ma ko
§ullan daha ileri boyutta. 
Kürdistan sava§m yogun
la§ugl bir ~ografya. Kirli 
sava§m pasktsl fazla ge
li§tirmeye elveri§li degil. 
Ancak §artlan olgunla§tI
np, sürece yaptlan müda
hale ile de merkezimizi 
Kürdistan'a ta§lfnaYI dü-

zi eIe alrrsak, hi~ bir en-
gel ba§anmlza gölge dü-· 
§üremez 

i manl geldigini söylüyor. Kürt Cemiyetleri'nde Yll§anan hareketlilik Mustafa Ke
mal 'i korkutmaya ba§laml§tl ve bu Cemiyetleri peyder pey k:apatmaya ba§ladtlar. 

Kürtler uzun yIllar 'ulusal' kurumlarml yaratamadIlar. 1920'li yIllarda kapah~ 
lan kurumlanna, ktsmen, 1970'li yIllarda kavu§tular. Ancak bunlar da ktsa soluklu 
oldu. 1984'te ba§layan geriUa sava§mdan soma, (uznn Ylllann yaratml§ oldugu mi
rasm da katktslyla) Kürtler, dökülen onca kanm bedeline kar§Iltk, yava§ yava§ 'u
lusal' kurumlarml olu§turmaya bll§ladtlar. Kürtler. hep denediler arua yenildiler. Is
rar ettiler. Tlpkt Samuel Beckett'm 0 ünlü dizeleri gibi: "Hep denedin,hep yenildin. 
01sun. Gene dene. Gene yenil. Daha iyi yenil." 

o EtkinlikIerimiz (ti
yatro, müzik, film vb.) 
Kürt~edir. Ancak günlük 

• Kurulu§ amacmlZ 
neydi, neler hedefledi
niz, ne kadarml ger-;ek
le§tirdiniz '! . 

o Ba§ta Kürt halkt 01-
mak üzere, Mezopötam
ya'da ya§aml§ ve haien 

Bir ba§langl~trr. Ek
sikligimiz var. Ancak her 
§art altmda ayakta kalma 
V!? bu kültUr miraSlfnlZI 
koruyup geli§tirme iste
mimiz ve ~abamlz sUr
mektedir. 

. • Kültür Merkezi
nizde, haien ne tür fa-

Kültür bir halkm özü
dür. Halklar varoldugu 
sürece kültürler varola
caktIr. Bizler de kültürel 
mücadale ve ~abamlzl, 
son ferdirniz kalana dek 
sürdürmeye devam ede
cegiz. 

(KÜLTÜR SANAT) ; 

GÖTÜnen 0 ki Kürt/er artlk kazanacaklar. <;ünkü, "hep denediler ve hep yenil
diler" .. Merkezleri istanbul'da bulunan Kürt kurymlarma, kurulu§ ama~lanm ve 
yaptlklan ~alt§malarla ilgili sorular sorduk. Her haf~a ßir kurumun tanltIldlgl rö
portajlar yaymlayacaglz. Bu hafta Mezopotamya Killtür Merkezi ile (MKM) 
yapIlan röportajl yaymhyoruz. 

HIZlr Pa§a'larln zulmü devam ediyor, söz Pir Sultanlarda 

Sahnede MumVar 
Ye~i bir tiyatro dergisi <;IktI. Dergi bi

: rinci saYlSlnda " ... emegin iktidarml 
savunan ve bu baglamda tiyatro söyle

mi geli§tinneyi dü§leyen dergi yok gibi-
I dir. "derginin ~lkl§mda bu tiyatronun 
"baglmslzhgl"m saglama kayglSlyla, ye
niden bir dergi tasanmma ihtiya~ duyul
dugu belirtiliyor. "Özetle burjuvaziye 
kar§1 sanatsal bir qzvu yartmaya ~aba" 

: olarak kendini tammhyor. Devlet Tiyat
, rolannda köktendincilik, Türkiye Burju
! va Tiyatrosunun, sanatl temsil etmeyen 
ama kendini sanatIn bellJIIlerkezi olarak 
kabul eden bir anla)'l§a göndermele,r ya
pan Mum dergisi kendisini bir kar§1 'r1kl§ 

I olarak ifade ediyor. . 
I . "Ulusal sanat kururnlannda" Bulun
I maz'm ifadesiyle "kast'Ia§an" bir yapl
, lanmaya kar§1 altematif olabilme kaygl-
slyla kendini öne ~lkarml§ bir dergi 
Mum. 

Ödül yan§malarmm yapay ve üretimi 

, . 
. si; tijatro. vg.tiyatro ara§t1rrnalannda bit f 

'ihtiYä~'olarak' kendini okura sunuyor. 
. Ku§atIlml§ bir sanat anlaYI§lmn, Yeni 

Dünya Düzenine denk dü§en bir anlaYI
§m versiyonu,onu geli§tiren bir altyaplYI 
olu§turdugunu ieri süren Mum dergisi, 
yaym anlaYl§mm ilkesini,sanat adma ike
sizik olarak koyan yaptlanmaya kar§1 bir 
ses olarak gÖTÜyor kendini. 

Derginin ü~üncü saYlsmda Af§ar Ti
mu~in, edebiyatlil sanatsal ögelerinin ya
§ama ve kütüre etkilerini sorgularken XIX 
yüzyll felsefesi ve RönesarlSm felsefe 
alanmdaki dargöTÜrlügünün, edebiyata 
yüklendigine deginir. Erasmus, Rabelais, 
Montaigne, Shakespeare vb. eserlerin ba
rok edebiyat anlaYl§mm klasige dönü§tü
gü dönemi incelerken felsefi derinligin 
insan ya§aYI§ma kazandlrdlgl ivmeleri 
sanat ger~ekligiyle anlatIyor. 

rihiIlde ABT'ye oynan- na-Te§vik"ten de yargtlan
malan i~in venni§. ilk ya- m~§. Erol Toy, "oyunun 
saklamaYI da ° zaman al- yasaklanmasmm asIl se
ml§. Oyun, bugüne kadar b~pinin bunlar oldugunu" 

. yurti~i' ve:yurtdl§mda_to, p- , . b~,l.i~It .. iP. ~ ',!'~özgürlW§ir ve 
I)m). . 750 . kez öynanrnif~ .~ 4ep1Qkt'~siden yiihli ' 'bflin''~ 
Oyun, Valilikler ve aynca, s<l.natI s'avunmaya devatn 
BöIge ve idare mahkeme- edecegiz" dedi. 
leri tarafmdan ayn ayn , .'Öteyandan oyunun yö
yasaklandlgl iyin, huku- netlneni Zeki GÖker, bu 
ken de bir karga§a ya§a- gu'ne kadar idare Mahke· 
nml§. mesi'nden kendi lehlerine 

Pir Sultan,1967 ve 12 toplam 14 karar aldIklarl
Mart 1971 araSI sadece m; ama, bunlann dl§mda 
Tuneeli'de, 1978-80 Yllla- da TCK'nin 312/1 'den, 
n arasl da bir~ok yerde, yani "halkl isyana te§
§irndiye kadar ise make- vik"ten 78 kez yargI1an
me karanyla, toplam 22 dIklanm ve 78 kez de ak
defa yasaklanml§ ve ABT landtklarml söyledi. 
kendi lehine 54 karar al- Göker, izleyicilerin da-
ml§. ha önce ahp kullanama-

Yazar Toy, oyunun ilk dIklarl biletleri, 15 Agus
kez Kaymakamhk tarafIh- tos'ta tekrar kullanabile
dan yasaklandlglIll, bu gi- ceklerini de belirtti. 
di§le köy muhtarlanmn Oyunun müziklerini 
da oyunu yasaklamaya yapan ve oyunda rol alan 
ba§layacaklanm söyledi. drup KlZtlrrm8k eleman
"Bir de onlarla ml ugra§a- lanndan, Tuncay Akdo
ca~z" diye, tepkisini gös- gan, gazetemize yapugl 
terdi. a~Iklamada, oyunun sü-

Zeki Göker'le 
arkada§lffilZ Ezgi Flrat 
konu§tu. 

-Zeki Bey, bu kaflnCI 
yasak, lehinize lIerilen 
kararlar noldu? 
-Ylirütmeyi cfurdurma 
kararmm süresi doldu. 
-Pir Sultan'dan korku-

·yorla,. ml? ;v'd ~l;: ~~;_mm_!mm~mt 
~GüliÜmüzün 'Pit SuMri" ", 
lan 'ndan v.e felsefesinin 
ya§amasmdan korkuyor
lar. 
-H/.ZU Pa~alann Pir 
Sultanlar'a tepkisi ne
dir. Zarar lIeriyorlar 
ml? 
-Tabii ki zarat veriyor
lar. Ama onlar, daha bü
yük zarar gÖfÜyorlar. 
Biz oyunumuzun ba~m
da da söylüyoruz; H1zrr 
Pll§alar olduk~a, Pir Sul
tanlar da olacak. Bu ka
~mIlrnazdrr. Pir Sultan
lan durduramazlar. 
-Yasaklamalann karfl
smda izleyicilerinizin 
tam nedir? 

-Neden. Sebep neydi? 
-'Bu bizim Pir SultanI-
ffilZ degil' dediler. 
-Peki onlann Pir Sul
tan 'I nasllmll? 
-Sorduk, biz de; 'Bizirn 
Pir Sultarunuz kIlI'r kul
lanmaz, bizim Pir Sul
tanlmlZ dergahmda otu
rur müridlerini yeti§ti
rir', dediler. 
-Sizin cellabmrz ne 01-
du? 

dönü§türmekten ~ok sanat piyasasmda 
I öl~üt sayll

mayacak jü
risel aldat
malaria dü
zenlenen 
ödül törenle
rinin, burju
va finansörü
güyle bütün
le§en yozla§
ml§ bir sanatl 
sorgulayan 
Mum dergi-

Timuc;:in ger~ek sanat anaYI§lm sorgu
larken toplumsal degi§imin mihenk ta§lll1 
olu§turan ve bu sUre~in insan ya§aYI§ma 
sunacagl katktya bir deger olacagml be
lirtiyor. Fesefe ve edebiyatm tlagml kur
gularken "Ger~ekte ~aglill dü§ünce a~l
smdan dile getiremeyen tüm yapltIar ek
sikli yapltlardrr ve erkenden sönüp git
meye mahkurn yapltlardrr. 

Ger'rek sanat bir dönemin tüm duygu 
ve dü§ünce özellikerini kendinden vazge
~ilmez bir özyapl gibi ta§rr. Bu tUr yaplt
lar ortaya koyabilenler belki ~ok az ama 
~ok önemlidirler, Her sanat~l insanltk bo
yutanndan dü§ünebidigi zaman kallCl 01-' 
ma §anslpa ula§rr. Bu anlamdasanat v.e 
fesefe aynlmaz bir bütün olu§turur. 

Mum 'dergisi, tiyatro ara§tIrma, §iir ve 
edebiyat yazIlanndan olu§uyor. 

G~tigimiz Pazat günü 
Harbiye Cemil Topuz 

AC;:lk Hava Tiyatrosu 'nda 
oynanmasl beklenen "Pir 
Sultan Abdal" oyunu, ~i§
li Kaymakamhgl tarafm
dan, 02.08.1996 tarih ve . 
2904 saYlh yazl ile yasak
land!. Yasaklama karan . 
teblig edilen ABT oyun
culanndan, Gül Göker 
gözaltma ahndl ve bir gün 
karakolda tutulJiu. Emni
yet Müdürlügü yasaklama 

'karanm Cuma ak§amma 
'denk getirdigi' i~in Yü
rütmeyi Durdurma ba§vu
rusu 0 gün yapIlamad!. 
Daha sonra oyunun yazan 
Erol Toy, BöIge idare 
Maltkemesine ba§vurarak 
oyunun oynanmasl i~in 
izin aldl. Oyun, 15 Agus
tos 'ta 751. kez sahlene
cek. 

Erol Toy, Pir Sultan 
Abdal oyununun ilk kez 
29 yIl önce, yani 1967 ta-

Erol Toy, yasaklama rekli engellendigini fakat 
sebeplerinin tek ba~ma Pir kendilerinin hef§eye rag
Sultan Abdal oyunu olma- men oyunu oynadtklarml 
dlglIll, kendisinin kitap ve söyledi. 
makalelerinden dolaYl; Yasaklamaya kimsenin 
1960'dan 80'e kadar ka-. gücünün yetmeyecegini 
dar yasaklanan ve mahke- ve "gerek korsan ve ge
meye verilen tek yazar 01- rekse yasal", bir §ekilde 
dugunu ve yine 1981 ~u- oyunu oynayacaklanm 
bat'm da 5 yazarm 'rocuk belirten Akdogan, "yasak
kitaplan yasaklandlgml lamlardan soma kitlenin 
bunlardan birisinin de gösterecegi tavn da merak 
kendisinin oldugunu a~tk- ediyorum" dedi. 
lad!.. Yazar, "Askeri isya- (KÜLTÜR SANAT) 

-Biz tiyatroyu kurdugu
muzdan bu yana halkt
mlzdan büyük destek 
gÖrdük. C;:ünkü biz hal
km ti.yatrosunu yapIXo
ruz. Ozel tiyatrolarm al
dlgl devlet yardlmma 
bll§vurmayan tek tiyat
royuz. Biz haIktn 'deste
giyle ayaktaYlz. Zaten 
§u anda ABT'nin alter
natifi de Yok ... 
SeyirCi ABT'ye 'Deli
rimd tiyatro' diyor.. 
-Devrimci de ondan .. 
-Alevilerin oyuna ilgisi 
nasll? 
-iyi.Fakat fanatik Alevi
ler kar§1 'rtkh. 

-Biz de 0 zaman dedik 
ki; 'Kalktn canlar bir 
ohm/Münküre kth§ ~ala
hm ,. diye §ürler yazan 
bir halk ozanl nasIl kth~ 
takmaz .. kth~ takar, "01-
maz" dedik. Üstelik sa
dece müritlerini yeti§
tirip, dergahmda otur
saydl aSllmazdl.HlZlr 
Pa§a' da aym §eyi öne
riyor. 'Dergahmda otur' 
diyoi, 'yeterki halka ön" 
cülük yapma'. Pir Sul
tan, sadece Alevi oldugu 
i~in degil, halka önder-

. lik yaptlgl i'rin asIldl. 
- Bunda.n sonraki 
yasaklar kar~lSInda 
tallnmz ne olacak? 
-Erol Toy'un güzel bir 
sözü var; • avel ne kadar 
av bilir, tilki 0 kadar yol 
bilir'. 

I 

I 

i Agire Jiyan'm 
j ilk sevinci 

Adare 
r ah§malarml Mezopo" 
y tamya Kültür Merke
zinde sürdüren Grup Agire 
Jiyan (Ya§am Ate§i) ge~tigi
miz günlerde "Adare" i;sim-

lli albümünü dinleyicilerine sundu. Prodüksüyonunu 
Mazlum Plak'm üstlendigi albüm, Kürt müziginde yeni 
bir renk olarak kalaeak gibi. 

"Adarf' de, toplam 11 'par~a' yer ahyor. Par~alann 
, ~ogu anonim (Gelen). Grup, otantik straniara yeni bir 
, müzikal bi~im venni§ ve öyle okumu§. GeneIde tek, ya 

da korolann aYfll frekanstan okudugu halk stranlanm, 
~oksesli bir formda i§lemi§ler. Bu anlamda olduk'ra da 
ba§anh olmu§lar. Aynca yaplmda profesyonel müzis
yenlt:rin yeralmalarl, albüme ayn bir tat vermi§. 

Agire Jiyan grubu, dört müzisyendenolu§uyor: Nail 
Yurtsever, Ali Ge'rimli, ~ener YlldlZ ve Berivan Ok9U
oglu. 

(KÜLTÜR SANAT) 

I Pi§o Meheme 
Mezaristanhx oldi! 

Diyarbektr'm medari iftIxari, §a
rap~i, bl~axyi fi qurbehe sfiratli pisqo
patlar qlrali Pl§O Meheme, sonmda 
Homa'nm rehmetme qawu§ti. 

"Yorxanslz yataram hama oxlanslz 
yatamam" lafmi gede bajerler literatun -
ne bexI§layarax ne qeder buyuk bi filo
zaf oldJxmi ispatllyan PI§O Meheme, 
öldlxten sonra da medyanm gundemm
den du§medi. 

Neden dolayi, hanqi xestehxten ötu
ri öldlxi qonismda ~e§ltli spekulasyon
lar ureulan PI§O Meheme'mn, heqeten 

. de neden dolayi mezaristanhx oldtxi da
ha da bIlmmi. 

Behzileri onm deli dana.. pardon! 
Ayidlz xestehxmden , kim\leri de isme
il Alle virusmden dolayi öldtxmi iddla 
Mi. Saxhx AM Baqanhxiysa; yorxanslz 
yatIp kezebmi u§uterax zaturye oldlxmi 
fi ardmdan da ~ex Meheme Duzhxi ye
nne yanh§hxnan Fisqaya'ya getIxmi, 
qaybolan pi<;axmi araken , orda esrar 
'rekmexta olan aru10t qafali, eli e.Iletli ii 
ismi de Anofel olan bi slwrisinege §a-

PIRPIRIM 111"1 MUSTAFA GAZi 

rap i~mp 0 ardmdan da ii~ll1mdan a§axi 
atar. Hemen bii olaym ardmdan §efaqu-

, zi ohp qlblesmi §a§lrarax q3fasmi orada 
bülman kendihalmda zawalli bi da§a 
iirarax intlxar ettIXi, §ekhnde a~lxlama
da bulmdi. 

Öte yandan, Diyarbekrr'lll en §atu U 
qantlr dediqocllarmdan PU'rlkli ~e
me' den aldlxlmlz bi bilgiye göre; po
xmda billdlxi bonclxi götll1P QUYllllei 
Himo 'ya elmas diye yuttrrmaxa qaxmca 
QUYlmci Himo'mn adamlari tarafmdan 
istanbül'a qa~mhp, oradaki hemosek
suallere yanrn kilo altOn qaT§lhxmda 
satIhr. Daha sonra, hemoseksualler tara
fmdan anasi axlatIhp tmgi C;:lxartüan PI
§o Meheme, Emeriqali homoseksualle
nn cazibesmi ~eker U yerli homoscksu
allerlll elmden qa'rmhp Emeriqa'ya gö
tmbr. Orada bi reklarn finnasi tarafm
dan homoseksuallcre sterkonomik bi . 
traensfer ücreti venlerax PI§O Meheme 
özglfhxme qawu§tmhr. Rama 0 da, 
"Quling Dennane Kelme§a!" isimli rek
larn tilnnmde, bi ehnde bi9ax Ci diger 

ellllde de Quling demlen siwrisineg ila-
ciynan oynarnasi §artiynan. . 

Emeriqalilara gede bajer virusi bu
la§trrdlxtan sonra, melmekeumi özle
dIrn, beni melmekehme yol1aym, diye 
axlamasma yuregi dayanamlyan bi xu
rOb Apa'ri tarafmdan bi taxsiye bindm
hp önce Bulxaristan'a (eskiden Bulga
ristan' di, somadan bulxarla§tInldi), 
sonra da Turkiye.'mn §eftalileriynen 
me§hUr §ehri Bursa'ya .oÖtInhr. Bur
sa' da §eftali 'rekrrdeklennden kendme 
bi tlsbeh yaplp boynma taxarax, Bursa 
xatlfasi de edJnen Pl§O ]Vleherne, somn
da melmeketi olan Diyarbekrr' e warrr. 

KendlSlni Diyarbeklr'e Ola~tJfan 

Apa'riler, Emeriqa 'ya geri dönerlerken, 
iSlm benzerlixi yüzmden guwenhx gu'r
leflllce gözaltma al1nInea; PI§O Meheme 
tarafmdan, bemm onlara wefa borclm 
war, demlerax qa~mhr 0 Mehgehmet 
Hamammm kulxanma götmbr. Bi sure 
sonra kulxanda bUlman hamarn böcek
leri tarafllldan iki §u§e raqi qar§lhxi ix
bar Mllen PI§O Meheme u Apa~i1er, gu-

wenhx gu~lennm onbin ki§iynen yap
t1Xlari operasyonda delig de§ig edtlerax 
öldtnlrr. Harnma welakin her ne hik
metse, butun aramalara raxmen PI§O 
Meheme'nin cesedi bUlmemaz. 

Gede Bajerler Cemiyeti'yse' PI§O 
Meheme'nin öhmi heqqmde basma 
yaptIxi a'rlxlamada §öle bi iddJada M
hndi; PI§O Mehellle, hawada yamprri 
yarnpIri u'ran bi UFO gördlxmi iddla e-

. den Cigerci Sefo'nIß babasi Satorli Ce
fo'ynan behse tutI§ti u behsi qazandi. 
Qaxi istegmi yenne getmniyen Ce
fo'nm q1'rmda ilancibi delig a9ti. Sator
li Cefo' nIß ql~mda a~llan ikmci delik
ten aniden 'rlxan dOqlz tene sari tfunan
li u eli daban~ali orangutan, Pl§O Mehe
me' yi qelle§~ qetledi. 

Deve Ge~ldmde otlamaxta olan de
velerden aldlXlmrz bilgi)'e göre de, \l\'>jl:> 

Meheme, orada stres atmax maxsadiy
nan tUr atmaxta olan yetlm bi deveye 
§arap i~mp, hem qlTX gun imanslZ u 
hem de tUmanslz blraxmax isteymce, 
yetun devenm anasi tarafmdan bi ayax 

darbesiynan Barbaristan'a postalanlr. 
Barbaristan'm pisqopathxiynan nam 
salmi§ olan qlrali Barbarowski'run pis
qopat~a emellenne .alet olonca, 
namOslm eIden getti, deyip kendmi 
§eyiynen... pardon! qlrawatiynen 
tawana asarax inhxar edi.· 

Plrplrlm Bilmeceleri 
. 1. "Wereqe .. wereqe" diye baxrran ft i 

poxmda noxlt bUhnmayan heywan hart- I, 
gi heywandrr? 

Cewap: Qurbehe 
2. Ahn tumani yITttlmca, tehmir e

denme§hUr qoboy kimdir? 
Cewap: Atmm tiimanmi tiken 

qohoy. (Yane Qelemiti Ceyn Abla) 
3. Evddpmcar Abe pmcanni yiymce 

olmi§ ne? 
Cewap: Olmi§ EvdJlmehik. 
4.Soxan samusaxa , gel senmle ev

lanax demi§. Peki, sarmlsax soxana ne 
cewal' venni~? \ 

Cewap: Demi§, senden qoxi gelil 
5. <;ay qa§lxi ~immax i<;m nereye 

gider? 
Cewap: Tabi ki ~ay bardaxma 

gider. 
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I N eden yeni bir dünya düze
ni? <;ünkü dünya gene1in
de olu~an "statüko"lar da

ima farkh devletlerin mevcut ikti-
I sadi, s'iyasi, askeri, diplomatik vb. 

[ 
gü~ oranlarma göre olu§ur. • 

Devletlerin sahip oldukan gü~, 
i belirli tarihsel ve toplumsal ko~ul-
: lar i~erisinde olu§tugu i~in bu §art-
: lann degi§imiyle birlikte gü~ Ortlll
Ilarl da buna göre degi§ir ve denge
ler bozulur. Devl~tlerin sahip ol-

I duklarl gücün e§itsiz bir geili§im 
I seyri izlemeleri sonucu bozulan 
[eski dengelerin yeni duruma göre 
I yeniden tespit edilmesi sorunu or
I taya ~Ikar. 

Tarihsel Geli§im Sürecinde Sta-
tükonun Evrimi 

Tarihte ezen ve ezilen smlflann 

tükolarlll etki alanml da yeresellik
ten, IiIkanp dünya c;apmda bir are
nada yayIlmasma yol ac;ml§trr. Ta
bi bu evrensel statüko tek boyutlu 
degil,kendi i9inde farkhltklar gös
teren degi§ik merkez-ka9 kuvvet
lerini ic;enni§tir. 

Kapitalizmin teke1ei a§amaslY
la birikte dünya topraklannlll ~e
§itli sömürgeei-emperyalist devlet
ler arasll1daki pay la§lmmm ta
mamlanmasl dünya pazarlannm, 
c;e§itli uluslararasl teke1ci kurulu§
lann denetimine ginnesi, uluslara
raSl ili§kilerde statükoyu etkileyen 
ve yeniden payla§ITnl ic;eren yeni 
bir sürec;: ba§lattl. 

1900'lerin ba§mdan itibaren ~e
§itli kapitalist-emperyalist devlet
lerle bagla§Iklarmm iki ayn bloka 
aynlmalan, gerc;ekte yeni gü~ den-
gelerine göre dünyada yeni bir 
"düzen" ba§ka bir deyimle yeni bir 

ortaya C;tkUgl, buna paralei olarak statüko olu§tunna amaclyla dünya 
I bir halkm baoka bir halk aleyhine 

~ topraklarmm yenidell bölü§ülmesi 
I yaYllmacl bir tutum izlemeye ba§- 9abalarmdan kaynaklanlyordu. Bir 
ladlgl süre~le birikte, güc;ler den- payIa§lm 's3va§1 olan 1. Dünya Sa

! gesine uygun dü§en statükolar da va§l da, payla§ITn politikasmm 
I olu~maya ba§laml§tlr. "yogunla§ml~" bir §ekli, dogal 
I Binlerce YII! kapsayan köleci ve uzantlsl olara gerc;:ekle§mi§tir. 
feodal düzenler,kendi yaptlarma Milyonlarea insanm ölümü ve 

I uygun statükolar olu§turdu. Bu sakatlanmalarl pahasma yapl'lan 
,böIgesei (etki alanl bazen bir ya da bu sava§m sonueundan tatmin ol
I bir kac; kttaya yaytlabilen) statüko- mayan devletIer, §anslarml yeni
! lar da hili ku§kusuz dönemin güC;lü den denemek ic;in yeni bir dünya 
I köleei ve feodal imparatorluklan sava§mm hazrrltklarma giri§tiler. 
I tarafmdan belirleniyordu. Ama bir i§te Hitler Almanya'sl ile Musolli
dönem iC;in gec;erli olan statükolar, ni'nin italya'smm ba§ml gektigi 

I bir noktadan sonra er-ge9 yIkIlrna- bu sava§ kt§klrtlCllan bir yandan 
I ya mahkum olduklanriI gösterdi- dÜllyada lek sosyalist devlet olan 
' ler. DünYarJm en büyük köleei im- SovyetIer Birligi'ni YlkmaYl 
! paratorluklanndan biri olan Roma ama~larken bir yandan da kendile
I ile en büyük feodal imparatorluk- rine rakip gördükleri diger devlet

'! lanndan biri olan Osmanh impara- lerin aleyhine dünya topraklarml 
, torlugu 'nun Ylkllmasl; statükolarm yeniden payla§lp kendi güc;:lerine 
I tanhin zorunlu yasalan gere gl uygun bir statüko olu§turmak isti
i ~ökmeye mahkum oduklanru gös- yorlardl. 

.h; _ ...... ~., _ ,' _ . , ... -....... --... _~,,,.-_ ........ 

teren güzeI ömeklerdir. Emperyalist sistem varhg1l11 
! Kapitalizmle birlikte kapitaliz- sürdürdügü müddetc;e, farkh dev
Imin olu§turdugu dünya pazan ara- let ve uluslararasl teke1ci §irketIe
: elhglY la dev letlerarasl ' ili§kilerin raraSl gü~ dengelerinde ortaya ~l
: böigesei c;aptan evrensel bir boyu- kan degi§ikliklerin paralelinde, 
, ta tlTffiarJdmlmasl olu§turulan sta- dünya statüsüne yeni bir bic;im 

verme c;abalan son bulmayacakrn. 
i§te bugün olu§turulmak 'istenen 
yeni dünya düzeni de ba§llll 

. ABD'nin ~ektigi emperyalist blo
kun kendi ic;inde yeniden örgütle
nerek bugünkü ko§uJlara uygun bir 
payla§lmm gergekle§tirilmesi ihti
yacmdan kaynaklanmaktadrr. Av
rupa Birligi, Japonya, <;in, Rusya 
ve bir ölcrüde de Hindistan farkh 
gÜ9 odaklan olarak belirginle§ip 
birbirlerine kendi ko§ullarml da
yatmak istiyorlar. Bu dayatmacl 
pay la§ITn politikasmm ban§911l ml 
yoksa sava§ yöntemleriyle mi crö
zümlenecegi sorunu ise, bütünüyle 
somut §artlara baghdlr. 

Tarihsel Geli§imi Frenleyen 
Gerici Statükolar, Bagnnda Alter
natifini de Ta§rr 

Peki, gerektiginde milyonlarca 
insanm ölümüne, sakatlanmasma 
ve evsiz-barkslZ kalmasma yola-
9an sava§lar araclhglyla olu§turul
mak istenen dÜllya düzenleri, sa
dece gerici güq. odaklarmm kendi 
ie; rekabetleriyle olu§turulabilir mi 
? Tarih bunun böyle olmadlgml 
gösteriyor. N asIl ki gee;mi§te Ro
ma imparatorlugunun yIkIlmasm
da saYlslZ köle isyanlan rol oyna
'dlysa, feodal imparatorluklar yüz
Ylh bulan köylü isyanlarlyla sarsll- . 
dlysa, kapitalist imparatorluklar da 
ilerici srruf ve katmanlann saYlslz 
direni§leriyle yIkIlmaya mahkum
durlar. 

Eger günümüzde hef§ey sömür
geci ve emperyalist güc;lerin is
lemlerine göre §ekillenseydi, du
rum daima dünya emek9ileriyle 
ezilen ve sömürge halklarm aley
hine geli§irdi. Nitekim bu kesimler 
a9lsmdan, §u veya bu emperyallst 
odagm olu~turulan statükoda agrr
IIk kazanmasl niteliksel bir farkll
IIk arze,tmez. Bu yüzden dünyada
ki ezilen ve sömürülen kesimler 
kendilei'i i~in 'daha 90k baskl sö
mürü demek olan gerici statüko
lorla sava~mak zorunda kalml§lar
dl 

Bu baglamda yeni dünya dü-

zenleri daima egemen gerici gü9-
lerin kendi aralarmdaki rekabetleri 
ile; bu gÜ9lerle toplumsal elerle
meden yana olan gÜ91er arasmdaki 
c;etin mücadeleler sürecinde §ekil
lenir. Emperyalist gÜ9 odaklarl 
herzaman tam da kendilerine uy
gun bir düzen olu~turduklanm 
sandtklan bir anda, olu§tunnak iso, 
tedikleri ko§ullardan 0lduk9a fark
h durumlarla yüzyüze kalnn§lar
drr. 

Dünya pazarlarml kendi arala
nnda payla§mak i9in I. DÜllya sa
va§lm ba§latan dÜllya gerici gÜ9le
rinin hevesleri kursaklannda kal
ml§tl. <;ünkü daha emperyalistler 
araSl i9 hesapIa§ma tamamlanma
'dan,Rusya imparatorlugu smrrlan 
ie;inde devrim I!atlak venni§ ve Le
nin'in deyimiyle " Emperyalzmin 
tath kärlarm hayallerini kuran ra
kip emperyalist odaklar, kendi dü
zenlerini terneIden tehdit eden So
ovyetler Birligi' nin kurulu§una ta
nIk oldular." 

Ekim Devrimi'yle birlikte em
peryalist odaklar kendi aralannda
ki sava§l alelacele sona erdirerek 
bütün devrim merkezini bogma 
e;abalan üzerinde yogunla§tlrdIlar, 
Aneak ok bir kere yaydan 9Ikml§tl 
ve iktidan eIe ge9iren emek~ilerin 
emperyalistlere teslim olmaya hiC; 
de niyetleri yoktu. Devrim, uzun 
süren ü; sava~ ve dl§ ku§i1tma altln
da daha bir per9inlle§erek emper
yalizme ve i9 gerici güe;lere geri 
adlm attrrdl. 

Hitler Alhnanya'smm ba§ml 
~ektigi blokun Sovyetler Birligi 'ne 
saldllTmakla birlikte, kendi ege
menlik alanlanm da tehdit etmesi 
yiizünden diger emperyalist dev
letler de Hitler' e kar§l Sovyetlerle 
ittifaka girmek zorunda kaldllar. 

Fa§ist blokun daha C;Q,k,,~gyyet-
- lerin eziei darbeleriyle ez!1ffiesiyle 

birlikte sona eren 11. Dünya Sava§l 
da yine emperyalistlerin olu§tur
mak istegi dünya düzenini yarata
maml§t1. Tersine anti~fa§ist müca
deleyi (KlZll 

ordunun da yardlmlyla) dev- günden bir dünya düzensizligine 
rimle tac;landrran birc;ok Dogu Av- dönü§mü§tür. 
rupa ülkelerinin de katIllmlyla, Sosyalist Sistem'in yIkllmasl, 
Sosyalist Sistem olu§tu. Dahasl kendi konumunu bütünüyle bu sis
emperyalist ve sömürgeci devlet- temin varhgma göre ayarlayan 
lerin sava§tan zaYlflayarak 9lkma- emperya)ist blokun kendi iC; ili§ki
sml frrsat bilen birc;ok halk, ulusal leri ile bagla§tklan arasmdaki ili§
kurtulu§ müeadeiesini b)l§latarak ki sistemlerinde de büylik bir sar- ' 
baglmslzltklarma kavu§tular. Böy- smtJ yarattl. Eskiden "Sovyet teh
[e1ikle sosyalist sistemin olu§ma- didi" gerekc;esiyle Bau Avrupa 
smdan sonra dünya genelinde ta- devletlerini önemli oranda dümen 
rihsel bir dönüm noktasllli simge- suyuna takabilen ABD'nin elinde 
leyen geli§melerden biri de ezilen- bu propaganda malzemesinin dü§
sömiirge uluslarm baglmslzltklan- mesi, ABD-Avrupa ili§kilerinde 
melde etmeleri sonucu, klasik sö- küc;Ümsenemeyecek degi§iklikler 
mürgeciligin (tümüyle olmasa da) yarattJ. 
bir sistem olarak Yllalmaslydl. Bugün Avrupa ülkeleri gec;mi§-

I. Dünya Sava§l sonueunda ten beri hayalini kurdugu "Avrupa 
Ekim Devrimi'nin gergekle§mesi Birligi"ni gerc;ekle§tirerek dünya
ve Ho Dünya Sava§l'run ertesinde da ayn bir e;ekim merkezi olmak 
yeni bir sistemin olu§masl ve bir- ' istiyor. Dünya dengelerindeki de
~ok ulusun baglmslzhgml eide et- gi§imlerin ili§kileri nast! altüst et
mesi, olu§turulmak istenen: gerici tigini belirtmesi a91smdan eski is
dÜllya düzerilerinin bagnnda ve rail dl§i§leri bakam Simon Pe
ona altematif olarak gergekle§mi§- res'in yaptlgl a~tklama kayda de
tir. gerdir. Peres §öyle diyordu: "Dü§-

Olu§turulmak istenen Gerici manlmlZ Sovyetler Birligi'ni kay
Yeni Dünya Düzeni ile Emperya- bettik. Onu kaybedince, dl§ politi
listlerin Kaf§lla§ttklan Engeller kamlzl da kaybettik. Amerika ile 

II. DÜllya Sava§l ertesinde olu- ili§kilerimizin, ne ve nasIl olmasl 
§3n statüko, sosyalist sistemin Yl- gerektiginde de, kaybolduk. Bir 
ktlmaslyla birlikte (burada bunun dü§mana sahip olmak kolaydrr ... 
sebeplerine girmeyeeegiz) altüst Gec;mi§te kullandlglmlz bütün 
oldu. Bu durumu frrsat bilen em- ara91ar kullam§slz haie geldiler. 
peryalist güc;ler bir zafer sarho§lu- <;ünkü dü§manl olmayan bir süper 
gu ic;:inde yeni bir dünya düzenini devletin, süper devlet olarak anla
olu§tunnak istediler. Ne var ki, ml kalmaz. (Aklaran, C. <;andar, 
emperyalistIerin her zamanki gibi Sabah Gazetesi: 4 Kaslm 1994) 
hesaplayamadtklan bir durum var- Ge9mi§t~ emperyalist odaklarla i 

dl. 0 da dünya devrimci ve de- daYaHaklan gerici-sömürgeci dev
mokratik , gü~lerinin varhglydl. letlerin "terörist" diye damgalaYlp 
Sosyalist sistem; dünya emekc;ileri ba§dü§man ilan ettikleri F .. K.Ö, 
ve ezilen halklarla birlikte dünya A.N.C ve J.R.A gibi örgütlerle bu
devrimei gü~lerinin Ü,< dünya dev- gün ban§ antla§masl (veya görü§
rim eephesine vurulmu§ en büyük meieri) yapmalan, bu güc;lerin !C;i
darbelerden biriydi; ama b~, mu- ne girdikleri c;aresizligin birer gös
hal~fe~p.~J!k);m.JW!,bptür:HXlll,9f!l!-- ,;J~rll~si degil midir? • 
s'ap KalktJgl ,ye emperyali,st}eIm \~e , " perc;i e~pery!llis.~ g,ü~y'r ,h«r n~ 
eanlarlllm istedigi dikensiz bir gül kadar yukanda andlglnnz'c;evrele- , 
bah~esini olu§turabilecekleri arIla- ri yeni dünya düzeni c;erc;evesinde 
mma gelmiyordu. Bu yüzden yara- erilme niyeline sahip olsalar da, bu 
tllmak istenen yeni dünya düzeni onlarm ge~mi§te terörist ilan ettik
sIk sIk dile getirildigi gibi daha bu- leri kesimlerin önünde diz c;öktük-

:Kürtler'in legalite 
t'· · 

maceraSl (IV) 
SlddIk BOZARSLAN 

: 3) Legal Kürt Partisi Sorunu 
, , Yurarlda özet olarak HEP ve Kls-
: men de DEP sürec;:lerinden sözetmi§ 
I ve bunlann süre\i ic;:inde kitlelerin ta
leplerine cevap veremediklerini ve 

i kendi i~inde izledikleri grupsal anla-

I 

Yl§ sonucu bu partilerde ayn§mala
rm ya§andlgllll oolirtmi§tim. Bir de 
sorunu ba§ka bir aC;ldan, yani Kürt 

I ulusal kimligi ile legal c;ah§ma yap
ma yada buna soyunma a~lsmdan ir~ 

; delemeyi burada gerekli buluyorum. 
,Bilindigi gibi HEP ve DEP, lsrarla 
, Tiirkiye partileri olduklarrru stk stk 
, söylediler. Ayru zarnanda bu partiler, 
\ salt söylemde de olsa köktenci degi- , 
§imleri fazla gerektirecek ~ok radi
kal dü§üneeler de ileri sürmediler. 
Her ikisi de mevcut TC'nin üniter 
yaplsl i~inde Kürtlerin insani hakla
nm savunageldiler. Tüm bunlara 
ragmen iki parti de Anayasa Mahke
mesi tarafmdan kapatIlmaktan kur-

! tulamadIlar. Bu iki partiyLde kapat-
, maya neden olan astl sorun, onlarm 
savunduklan siyasal c;izgi olarak dü-
zen dl§mda kalmalanndan kaynakla
myordu. Aynca, bu sarnlarm yazll
dlgl ' 1994 sonbaharma kadar aradan 
ge~en siirede HEP Mardin Milletve

I kill Mehmet Sincar'm da aralarmda 
bulundugu 70'ten fazla HEP ve DEP 
parti yöneticisi ve üyeleri en cani 
yöntemlerle katledildiler. Ashnda 
Mehmet Sinear'm öldiirüIn1esi, hafi
fe almaeak bir öldürme olmaYlp, dü
pedüz bir kitle katlirumydJ. Bu dü
zen de Türkiye ve Kürdistan'da c;:ok 
önenIli bir olay olan M.Sincar'm öl
dÜfÜlmesiyle birlikte HEP Milletve
killerinin TBMM'ni terkederek Si
ne-i Millete dönmeleri gerekirdi. Fa
kat yukanda da yer yer degindigim 
gibi HEP'te egeinen olan yanh§ po
litika ve günü kurtarma egilimi; yur
sever kamuoyunun ve demokrasi 
gü~lerinin de istemi olan bu haklJ ve 
dogen tutumun sergilenmesi de bu 
yüzden gerc;ekle§emedi. Diger 
'önemli bir olay da SHP listeierinden 
Milletvekili se~ilen HEP Milletve
killeri, 2 Mart darbesiyle yaka-pac;a 
Meclisten polis wruyla götürülerek 
gözaltla almdJlar; baztlan da yurtdJ-

§ma ka~ular. Gözaltma alman Kürt 
Milletvekilleri, daha sonra tutuklan
dIlar. GüC;lü bir ihtimalle bunlarm 
agrr cezalara t;:arpt!nlacaklan §imdi
den biliniyor. <;ünkü bu olay, maddi 
suc;lamalardan tamamen yoksun 
olup siyasal bir tutumdur ve bu siya
sal tutumun sürdürülecegi besbelli
dir. Bu anlaYl§la tutuklanan Kürt 
Milletvekillerinin agrr cezalara 9arp
tmlabileceklerini §imdiden gönnek 
ic;:in kahin olmamlz gerekmiyor. Bu 
sürecin ortaya c;tkardtklan bazt so
nu~lan ktsaca özetlemek gerekiyor. 

Birincisi; Türkiye'de Kürtlerden 
sözeden ve onlann insani-kültürel 
haklanm savunan tüm siyasal parti
ler (1960'larm nP'i ve sonralan ku
ruIan TSlP buna somut birer ömek
tirler), istisnaslZ olarak Anayasa 
Mahkemesince kapaulml§lardrr; yö
neticileri hakkmda davalar ac;tlrru§, 
~e§itli agrr hapis eezalarma C;arptlnl
ml§lardlr. J;3u, Türkiye'nin ba§ta 
Kürt ulusu olmak üzere boyunduru
gu altma altp kölele§tinneye ~all§lJ
gl tüm haklarl ve azmhklarl inkar ve 
yasaklamasmdan kaynaklanmakta
drr. bu baktmdan sömürgeci TC, bo
yundurugu altlnda tuttugu Kürdistan 
parc;:asmda ya§aYarJ 18-20 milyon 
nüfusa sahip kürtlerin varhgml dahi 
kabul etmemektedir. Bu ise e§ine 
belki de hi~ rastlamlmayan dÜllya
nm en katmerli rrk~thgl oldugu tartJ
§Ilmaz bir gerc;ekliktir. Bu ara§trrma
nm," Kürdistan ' da bagrrnslzhk soru
nu" bölümÜllde de irdeledigim gibi 
bu katmerli rrkC;lltk POlitikaSI, Gü
ney Afrika'da Apartait olarak adlan
dmlan rrk aYlTillll politikaslyla bile 
layaslanamaz. <;ünkü Apartait poli
tikaSI, sadeee OOyazlarla siyabIarm 
i~ic;e ve birlikte ya§amasml yadsl
yordu. SiyalIlarm varhgllll inkar et
me veya onlan asimilasyona tabi tu
tarak eritme diye bir politik öngörü 
ileri sürmüyorlardJ. KaldJ ki GÜlley 
Afrika da arttk eski Güney Afrika 
degildir. Orada lrk aYlTlllll politikasl 
olna Aparlait artlk tarihe kan§nn§ 
bulunrnaktadrr. Bunun yerine, ayn 
halklarm ve uluslarm karde§ligine, 
C§itligine ve özgürlügune dayanan 
ve demokrasinin de asli unsurIan ' 
olan dÜ§Ülleeier hayata ge9mektedir. 

-, 

Halbuki Türkiye'de sergilenen rrk~l- ' 
IIk ise liok daha geri ve barbarltk de
recesine vardITIlan bir uygulamadrr. 
Bunun lasa ifadesi ise inkar, zorla 
asirnilasyon ve eritme, yasaklama, 
katliam ve mecburi iskandrr. Bu po
litikarun 70 ylldan fazla bir süredir 
uygulanmasl sonucu Kürt ve Kürtc;e 
sözcükler, Kürdistan sözeügü tama
men yasaklanmJ§trr ve bu sözeükleri 
kullananlar hakkmda mutlaka ko
gu§turma ve soru§tunnalar ac;Ilmak
ta ve ~e§itli kürdistan ülkesini tama
men statüsüz brrakmaslnm da bir so
nucudur. Bunun da dünyada e§ine 
rastlanamayan en katmerli bir rrklil
hk oldugu apa~Ik ortadadrr. 0 halde 
Kürt partisi olmamalarma ragmen 
Kürtlerden ve onlarm ulusal kimlik
lerinden sözeden onlarea parti kapa
tIlabilmektedir. Bu gerc;eklikten yola 
c;oolarak mevcut yurtsever Kürt di
namikleri, Kürt kimligiyle ac;Ik bir 
parti kurabilmeleri gerekmektedir. 
Bunun nesnel ko§ullan vardrr. Yeter 
ki bu konuda netle§ebilelim ve eski
mi§ bazi kahplan, tabulan kITabile
limo ~imdiye kadar HEP ve DEP'te 
verilen §ehitler, bu soruna soyunan
larm, en büyük fedakarhklara kat
landtklanm da sergilemektedir. 0 
zainan sonnak gerekiyor; Ayru feda
karlt~ Kürt kimlikli bir parti iC;in ni
ye göstenneyelim? 

ikincisi; ku§kusuz ki bu ~agdJ§l 
barbarhk politisaSI, TBMM ve Ana
yasa tarafmdan terp.elleri aulnn§trr. 
Bu baglamda TBMM, Türk rrkc;Ill
gmm in~a edildigi bir kururp. olma
s,!yla önenIlidir. HEP Milletvekille
rihden Leyla Zana ile Hatip Die
le'nin yemin metnine' ilave ettikleri 
birkac; sözcük bile bir bütün olarak 
meeliste Milletvekili bulunduran 
tüm siyasal partilerin ve Milletvekil
lerinin yogun tepkilerine neden 01-
mu§ ve bu, aylarcll kontra basrru ta
rafindan da yogunluklu olarak i§len
mi§tir. Üstelik, sözünü ettigim bu iki 
milletvekili, ilk yemin metinlerinde 
kullandtklan ilave sözlerini geri aI
malarma ragmen, bu kadar curcuna 
kopanlmt§tJr. Oysa yemin srrasmda ' 
metne ilave sözler ekleyen RP'ne 
mensup Milletvekillerine kar§1 ben
zer bir tepki sergilenmemi§tir. Böy-

Mehmet Sincar'm öldürülmesi, slradan bir partiye mensup Milletvekili adayla
n, Meclis , yemini metnini reddede
eek nitelikte ve cesarette olmalarl te
rne! bir ko§ul olmahdrr. 

insanm ola,yl degildir. Se~imlerde ona oy verip 
TBMM'ne Milletvekili olarak gitmesini saglayan 25-30 
bin se~menin de bir seferinde öldürülmesi demektir. <;ünkü SÖZÜllÜ ettigim yemin 

lesi 9ifte standart bir politik terci
h TBMM 'nde sergilenmesi; Mecli
si olu§turan siyasal bile§imin Kürt 
sorunundaki §öven-rrk~l niteliklerini 
bir kez daha gözler önüne sergile
mi§tir. Sonraki siire~te de HEP mil
letvekillerinin defalarca meclis kür
sülerinden indirilmeleri, konu§mala
nna izin verilmemeleri, hakaretlere 
ugramalan ve sonunda da meclisten 
attlarak cezaevine yollanmalan; 
hem bu meclisin ger~ek niteligini or
taya koymu§, hem de Kürtlere legal 
siyasal mücadele olanaklannm brra
lalmadlgrru ve milletvekili de ~tkar
salar mecliste yerlerinin olmadlgmt 
ac;Ik~a sergilenmi§tir. Bu yüzden, 
TBMM'ne milletvekili yollama he
saplarmm yanll§ oldugu; bunun ye
rine Kürt kimligiyle ortaya C;IkmaI)ll1 
ve bunun kavgasmm meclis dJ§mda 
vennesinin nedenlerini irdelemek 
gerekiyor. 

Sözünü ettigim Kürt partisini . 
kurma dü§üneesinin ileri sÜfÜlmesi 
demek, milletvekili se~ilmeyi, barajl 
a§maYl vb. hesaplan hi9 yapmamak 
demektir. <;ünkü milletvekili ~tkara
rak TBMM'ne girme üzerine hesap 
yapllmamahdu. Sorunu, bir de bu
günkü ko§ullarda ve Milletvekili 
Mazhatasrru alarak Milletvekili 01-
manm ilk ko§ulu saytlan andi9ffie 
metninin ic;erigmi eIe alarak irdele
meyi aynca bu bazda bir lOrunluluk 
görüyorum. 

Bilindigi gibi andic;me metni; 
"Devletin varhgl ve bagrrnslZhgrru, 
vatamn ve milletin bölünmez bütün- . 
lügunü.. koruyacagITna" sözleriyle 
ba§hyor ve " ... Atatürk ilke ve inkl
laplarma bagh kalacagrrna; ... " §ek
linde devam ediyor. "Türkiye'de de
mokrasi mücadelesi" bölümünde bu 
metnin tümÜnü ahp sorunu itdeledi
gimden, burada tekrardan ka~mak 
'ic;:in sadece bu metnin "Üniter Dev
let" ve "Misak-l Milli" silllTlanm te
mel alan Irk~1 ve Türklerin dJ§mda 
kalarJ ba§ta Kürt haIkJ olmak üzere 

metnini okuyan Türkler dl§mdaki 
L~, ~e~kez, Ar~p, Enneni, Asuri halklara mensup kimseler; her §ey
glbl turn haIklan inkar eden brr ye- denönce metindeki yazl gerc;evesi 
min metni oldugunu vurgulamakla 'geregince kendi varltklanm inkar 
yetinecegim. A~!ktrr ki.bu me~ ka- " ederek kendi zlddma dönü§meyi ve 
bul edere~ okuyup .~lletvekill 01- yüksek sesle Türk oldugunu ve ilele
maYl OOrumseyen brr lUSanm; daha bet Türk kaIaeaglru belirterek, dün
sonra TBMM'nde söyleye?,ileeegi yarun en onur kmCI bir konumuna 
fazla sözleri kalmayaeaktrr. Ozellik- gireeekleri ortadrr. Zaten bu, aym 
le bu, kendi ulusal kimligini sahiple- zamanda kürt kimligini ~ok net ve 
nen srradan bir Kürt yurtta§1 ic;in ikircimsiz bir bic;imde savunabile
böyledir. Yani hem kürt ulusal kim- eek bir partinin temel politikalarm
ligine sahip c;:IkacaksllllZ ve bunun dan birini te§kil edebilmelidir. Yoksa 
mücadelesini vereceksiniz; hem de kürt kimliginin me§rniyetini sagla
varhgrruzl tamamen inkar eden ve yabilmenin byle kolay ve OOdelsiz 
bununla da yetinmeyip yasaklanan olabilecegini kimse sanmasm. 
ve bunu Milletvekili Mazbatasml Ü~üneüsü; Türkiye'de ve Kuzey 
alabilmek iC;in §art ko§an böyle bir Kürdistan' da mevcut'olan kürt dina
yemin metnini okuyarak resmi dev- mikleri, HEP ve DEP deneyinIlerin
let ideolojisini kabul edeceksiniz. de görüldügü gibi legal bir Kürt par
Bu ~ok derin bir c;eli§kidir ve srradan tisini kurabilecek ve onun yükü aI
bir Kürt yurtseverinin bile kabul et - tmdan kalkabilecek bir kapasiteye 
memesi gerekir. Aynca, bu metni sahiptir. HEP ve DEP deneyinIlerin
Türk demokratlarmm da okumama- de görüldügü gibi, düzen i9inde 01-
lan gerekiyor diye dü§ünüyorum. mayan partilere ya§am hakkt veril
<;ünkü Türkiye gibi c;ok uluslu bir memektedir ve mevcut yasalar bu 
ülkede demokrat (siz bunu ,burjuva niteliktedir. Ayru §ekilde Kürt kimli
demokrat! c;er~evesinde anlaym) 01- giyle bir partinin de kurulmasmm 
manm bile asgari öl~üsü, ba§ka yasak oldu~u ortadadrr. An<;ak, kim
halklarm ulusal varltklanm ve onla- lik kavgasmda sadece Kürt ulusal 
rm.kendi geleceklerini özgürce 00- kimliginin mesruiyetini sa"lIllffiak 
lirleyebilme hakkmt sav)lnmaktan yerc;evesinde bile olsa bunu hararetli 
gec;iyor. Du baglamda 1960'h yilla- bir bi~imde ve inatla savunmak ge
rm TiP'i ve TBMM'ne yolladl!;t 15 rekiyor. Bunun yolu da partinin di
Milletvekilinin sözkonusu edilen ye- rek kapaulmasma ve kurucularmm 
min metnini okuyarak mecliste kal- da cezaevine konularak agrr hapis 
malari oldukc;a dü~ündürücüdür. eezalarina ' yarptmlmalanna baktl
Hem de sosyalistlik adl altlnda bu makslZm böyle bir dÜ§Üllceyi savun
yanh§ politik tavrr sergilenmi§tir. mak ve bunun hayata gec;irilmesi 
Bunu §imdiden ele§tirmek; gelece- ic;in gerekli örgütlenmeyi yaratmak 
gin Tiirkiyesi aC;lsmdan gerekli ve gerekiyor. Böyle bir dÜ§Üllcenin ya
zorunludur. C;ünkü bu, hafif({ alma- §ama gec;mesi; koku§mu§ sömürgeci 
bilecek bir davram§ degildir. Tarihi TC'nin barbarhglru daha bir alil~a 
sOrunJlulugu büyük olan bir hatadu. ~Ikaraeak ve meveut c;Ikmazlan, 
Sorun bu bazda ele altndlgmda, sözü ic;inde bulunduklan c;eli§kileri daha 
edilen böylesi bir partinin olast ge- bir derinle§tirecektir, Aynea böyle 
li§meler sonucunda Milletvekili ~l- bir parti, son dereee mütevazi olma
karabilmeleri halindeobile bu millet- h ve Kürdistan'm kurtanlmasl veya 
vekillerinin, böylesi rrk9IlIk kokan Kürtlerin kendi geleceklerini öigür
bir metni asla okumamalan gerek - ce belirlemesi gerektigi ,sorunlarml 
mektedir. Diger bir deyi~le, böyle bir da dile getirmesine gerek yoktur ve 

leri ve onlann me§ru varhklarml 
kabullendikleri gerc;egini ortadan 
kaldmnaz . 

Devrimei Demokratik Bir DÜll
ya Düzeninin Kurulmasl Kac;mJl
mazdrr. 

Olu§turulmak istenen genel 
yeni dünya düzeni ergec; altemati
fini de yarataeaktrr. Dünya dev
rimei ve demokratik gü~leri I. ve 
H. Dünya Sava§lan ertesinde oldu
gu gibi, emperyalizmi en güC;lü gö
züktügu bir zamanmda zaYlf hal
kalarmdan yakalayarak kendi al
tematifleri iC;in gerekli c;oo§ yolla
rml yaratacaklardlr. 

ABD'nin Somali i§galinde ug
radlgl hezimet; D.Avrupa ülkeleri 
ile Rusya'da sosyalist gü~lerin 

hlzla halk destegmi kazanarak tek
rar iktidara altematif bir konuma 
gelmelerj (ki baZI ülkelerde iktida
ra bile geldiler) ve ülkemiz -in tüm 
parc;alarmda geli§en ulusal direni§ 
ve kllrtulu§ müeadelesi gibi geli§
meIer, dünya halklarl ve emekc;i Sl
mflan devrimei-demokratik bir 
dünya düzenine dogru ilerledigi
mizi gösteren önemli faktörlerdir. 
Ancak böylesi bir düzenin kurulu
§u dÜllyadaki tüm anti-emparyalist 
ve anti-sömürgeci gü~lerin enter
nasyonalist güC; birligi ve dayanl§
malarlyla yakmdan ilgilidir. 

Gec;mi§te SSCB ve <;in'in, par
c;anm bütüne feda edilmesi adl al
tmda ulusal kurtulu§ mücadeleleri
ne istenen oranda destek verme
meieri, dünya devrim sürecini 

, olumsuz yönde etkileyen ve em
peryalizmin bugün gec;iei ve göre

, celi bir üstünlük olu§tunnasmda 
rol oynaml§trr. 

"Dünyanm bütün i§~ileri ve ezi-
" Ieh halkl~birll';§ii:liz" 6'~jiisi, em

peryalist dünya düzenine ,darbe 
vurup, devrimci-demokratik bir 
dünya düzeni olu§tunnamn terne! 
anahtandrr. 

zaten böy le bir parti iC;in de bu yan-
. h§trr. <;ok basit gibi gözüken ama 
c;ok eiddi olan Kürt kimliginin tanm- I 

masl gerc;:evesinde politika üretmesi 
yeterlidir. Böyle bir politika ylirütü
lebildigi öl~ülerde, bagrrnslz demok
ratik Kürdistan Cumhuriyeti'ni stra
tejik hedef olarak önüne koyan ille
gal lemeiindeki ulusal ve toplumsa 
kurtulu§ müeadelesine hizmet edebi
lecektir. 

Böyle bir partinin programve tü
zügu Kürt~e hazrrlanmall ve müra
caat dilekc;esi Kürrc;e olmalldrr. Bu 
partinin kurucu ve yönetieileri, 
münIkün oldugu kadar Kürtge ko
nu§mall. Basm ac;tklamalanm, polis 
ifadelerini ve mahkeme savunmala
nm sadece Kürt\ie yapmahdlrlar. 
Özellikle pani sözcüleri konumunda 
olna yönetici ki§iler iyin bu öl~ü 
mutlaka tutturulmalldrr. AdITn adrrn 
sömürgeei devletle ulusal Kürt dina
mikleri arasmda köprülerin atIlmasl 
i~in de bu gerekli ve zorunludur. , 

DördÜlleüsü; sözünü ettigim böy
le bir parti, salt belirli bir siyasi c;:ev
renin dar smrrlanyla kalmamah; 
münIkün olan en geni§ siyasi lievre
leri ve tek tek bireyleri biinyesinde 
topIayabilmelidir. Ac;!ktrr ki böylesi 
bir parti, c;oksesliligi esas alan ve de
mokrasi kültürünü kendi i9inde so
nuna kadar uygulayabilen bir kitle 
partisidir. Bu anlamda da HEP ve 
DEP deneyinIlerinden önemli ders
ler ytkarabilmelidir. 

Böyle bir partinin kurulmasma 
§iddetli kar§l 9ikabilecek bazl Kürt 
gevrelerinin oldugunu biliyorum. 
Özellikle Kürt ve Kürdistan sorunu
nu, kültürel haklar ~ei'gevesinde ve 
"Misak-i Milli"ye endeksli olarak 
görenler iC;in bunu nonnal kar1jlhyo
rum. <;ünkü, bu karde§lerirnizin iste
dikleri, son tahlilde bir köle ile Jcöle 
sahibinin evliligidir. Böyle bir evlili
gin özgür olamayacagllll ve yürüme
yecegini ise belirtmeme gerek bile 
yoktur. (SÜRECEK) 
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Halka umut, 'Sorun'a sank! 
HABER MERKEZi- Turgut Özal'dan bu ' Elmadag Cezaevi'ntle tutuldu bulunan 
yana, özellikle Hk DYP-SHP koalisyonu HADEP Genel Ba§kanl Murat Bozlak'l 

' sonrasI, adeta ah§kanllk haline gelmi§ bir ziyaret etti. Bozlak'tan "sorunun 
I senaryo ge~ligimiz günler boyunca ~özümüne yardImCI olmasIm" istedigini 

1 

yeniden sahneye konuldu. Refahyol söyleyen Nacar, görü§me sonraSl 
hükümeti ve daha ,.ok da RP, her yeni Erbakan'a bilgi verdiklerini a~!ldadl. 

I hükÜmetin yaptlgml yaptl: Kürt soru- Nacar ve Erba§'m a~!ldamalan son
Inunu tartl§maya ve dahasl \özüm' ara- raSI, "~özüm" tart:t§malan yeniden 
l.maya ~ah§lr gibi yaptl. yogunla§u. Bir süre sonra Erba§'m 

Demirel'in 1991 'de "Kürt realitesini PKK'den elindeki- esir askerleri brrak
tamyoruz" sözleriyle ba§layan; sonraki maSIm istemesi ve PKK He Sürgünde 

! Ba§bakan Tansu <;iller'in "Bask mod~ Kürdistan Parlarnentosu kaynaklarmm 
I eli"nden söz etmesiyle ve se1efi Mesut , konuya SlCak baktIklanrnn a~!ldanmasl, 
I Yrlmaz'm Ya§ar Kemal'i ziyareti gündeme "dolayll temas" yanlIlanyla 
e§liginde sarf ettigi "bu sorunu biz ~özer- kar§ltlarmm atI§malanm getirdi. 

I iz" propagandaslyla devam eden zincire, Ancak, beldendig( üzere i§in i~yüzü 
Refahyol koalisyonunun ba§bakam kIsabir süre ortaya ~IktI. Önce Nacar, 

/ Necmettin Erbakan da kat~ldl. '~özüm' i~in PKK'nin silah blrakmasl 
I Erbakan'm da aymsml yapacagl yarg1Sl, gerektigirti a~lkladl. <;ogu siyasal 
I Kürt toplumunda egemen: Halka umut gözlemciye bu, tam bir tuzaku: Zaten 
i verdikten ve toplurnun diri ögelerini devletin resmi söylemine göre, 'sorun' 
I tavsattlktan sonra, vurmak! RP'nin "terör"dü; PKK sHah buakmca, ortada 
' ''islam'm birle§tiriciligi" ötesinde sorun da kalmayacaktJ! 
i anlamh politik ~özümlerinin olmamasl, Bunun ardmdan Erbakan da tüm 
I ba§latIlan tartl§mamn aym kaplya haberleri yalanladl. Daha önce haberlerle 

~ I ~lkacagl yorumlanm gü~lendiriyor. ilgili olarak "dev let e§kiya ile masaya 
dolayh da olsa oturmaz!" diyen 

Nacar, bu kaplYI a~ar ml? Cumhurba§kam Demirel'le ge~tigimiz 
Taru§ma, Erbakan'm bilgisi dahilinde ~ar§amba günü yapugl görü§menin 

loldugu iddia edilen bir görü§me ile ardmdan Erbakan, "terörle masaya otu
I ba§ladl. Ge,.tigi1;niz cuma günü islarncl rulmaz" dedi. 
! yazarlardan ve katlllmctlannm gizli 
oldugu ileri' sürülen "Barl§, Karde§lik ve Reddet!i ama ••. 
Dayanl§ma Komitesi" sözcüsü ismail Anak Erbakan'm sözlerinin saUr 
Nacar ile "Kürt olmadlglm" her fusatta 
I söylemeye özen gösteren RP Van mH
rletvekili Fethullah Erba§, Ankara 

I 

arasmda, '~özüm' tartl§malan ve 'sivil 
temas' trafigiyle halka umut verme i§ini 
daha bir sÜre " sürdürme niyetirtin gizli 

oldugu görülüyordu. Erbakan, "terprle 
masaya oturulmaz" dedikten hemen 
sonra §öyle devam ediyordu: "Bu husus
ta, herhangi bir §ekilde, zaten devle
timizin temel esaslan olan insan haldan, 
huzur, ban§ hususundaki gayelerin 
dl§mda en ufak , bir §ekilde kimseye bir 
taviz verilemez. " 

Gül'den al haberi 
RP'li Devlet Bakam ve Erbakan'm 

önde gelen kurmaylanndan Abdullah 
Gül, sahr araSlm iyice a,.'lyordu. 
Erbakan'm "yalanlarna" sözlerini sarf 
ettigi aym gün Gül, aynen §unlan 
söylüyordu: "Bir yanll§ anlamaYl düzelt
mek isterim. Devletin, hükümetin veya 
herhangi bir yetkilinin, PKK ile 
görü§mesi, PKK ile pazarhk yapmaSl, 
PKK'ye taviz vermesi kesinlikle 
sözkonusu degil. Ama muhakkak ki bir 
~ok ki§i, milletvekili arkada~larlmlz da, 
ba§kalan da olabilir, daha ,.ok kan akma
maSl, bu i~in bitmesi i~in kendi güeü 
~er~evesinde faydah olmak i~in 
ugra§maktadu... Milletvekili 
arkada§lanmlz, gazeteciler, 
i§adarnlarmm ,.e§itli faaliyetleri olursa, 
bunda da bir§ey görmüyoruz." 

BÖylece RP, haberlere tepki göster
erek konuyu koalisyona ortak etmek istc
meyen DYP'nin aksine, oyalama taktik
lerini sürdürme karannda oldugunu a~lga 
vuruyordu. 

Bahane de hazlr: Elimi 
tutuyorlar! 

<;ogu Kürt ~evresi, RP'nin taktik 
yöneliminden ciddiye ahmr bir sonu~ 
~Ikmayaeagmda hemfikir. "Olsa olsa" 
Kürtiere Kürt~e küfür eden veya Kürt~e 
olarak Kürt kimliginin önüne islaml 
ge~iren bir TV a,.arlar" görü§ü yaygm. 
OHAL'in "kademeli" kalkI§l ise zaten 
devletin tepe noktalarmm planl olacak. 
Fakat Erbakan, bunu da "islami ' 
~özüm"ün zaferi gibi propaganda ede
eek. 

Bu noktada RP, tIpkI önekiler gibi 
"ben yapmak istiyordum ama, elimi 
tutanlar oldu" propagandasma giri§eeek. 
MGK ve "Cumi;! anneleri" propagandasI, 
~özümsüzlügün yine Idasik gerek~eleri 
sayIlaeak. 

AkIlla oyna, izi kahr 
RP'nin, hem genel söylemi, hem 

"araei" olarak sözü edilen ki§iler 
yardlmlyla da, Kürt sorununa "islami" 
bir tonu yerle§tirme niyetinde oldugu 
belirtiliyor. Irak Kürdistan islami 
Hareketi 'nin lideri ile yakuIlIgmm basma 
slzdmlmasl da bu niyetin bir par~asl 

olarak yorumlamyor. Soruna "sank 
ge,.irme" amael bir yana blrakIhrsa, 
Hizbil-kontra eylemleri nedeniyle Kürt 
cografyasmda erozyona ugrayan islami 
egilimi umut olarak pazarlamak, dönem
seI hedefin en belli ba§hsl durumunda. 
Y lilarm ban§ savunueulanrun ve insan 
haklan sava§~llanmn atlanarak, 
Fethullah Erba§'m agzmdan Mazlum
Der'in "göreve ,.agnlmasl" da yukardaki 
yargl Yl gü~lendiren bir faktör olarak 

i' Yalancl politika degil, barl§' 
; I· nsan Haklan Demegi insanlan, ancak saglanaj , 
i (IHD) Istanbul ~ubesi cak bir ban§ ortarrnnda; 
i Kürt Haldan Komisyonu, ger~ek tarihlerini ~oculda-! 
: hükümeti, yalancl politika- nna anlatabilecelderini bi
[lar fuetmek yerine, halka liyorlar. 
i bir ban§ Ortaml saglanma- Hükümet yetkililerinee 
I SI amaclyla ban§,.1 politika dillendirilen, "tersine gö
! uyarllarma ses vermeye ~ün" bir aldatmaca oldu
I,.agudl. gunun vurgulandlgl a~!lda
I Komisyon üyeleri tara- mada, demege .yapIlan 
I fmdan yapuan a~!ldamada, ba§vurularm devletin köy 

su; bölgedeki demokratik 
kitle örgütlerinin ~ah§ma
Im önündeki engeller kal-' 
dmlmah, devlet tarafmdan 
zorla g~ ettirilen insanla
nn geri dönmeleri saglana
rak tazminat ödenmeli. 

Ana dilde egitim hakkI 
tanlnma).l, köylerin, or
manlann ve ekinlerin ya
kIlmasma son verilmeli, 
hayvanlarm öldiirülmesi 

,I(AN,AB: 
,. . . ··.·· 'JIJi: -.··· Vt 

Demokratik c;özüm ve bar., 
ic;in herkes ayaga ! 

ismail Nacar ve Fethullah Erbafm cezaevi ziyareti sonraSI gündeme gelen 
'fözüm' tartz~malan esnasmda insan Haklan Dernegi istanbul Sube Ba~kam 
Ercan Kanar yaulz bir aflklama yaptz. AflklamaYI özetleyerek sunuyoruz: 

'CÖZÜM'Ü KÜRT YOKSULUYLA KONU~TUK 

, Mardinli seyyar satlel, fotografl Gekilirken tanmmamaya özen gösterdi ve arkaslnl döndü. 

'Trrk vatanda§lan' 
ve haklan ... 

Berin BOZKURT 

I· smail Nacar-Fethullah Erba§ ikilisi
nin HADEP Genel Ba~kanl Murat 

Bozlak'l Elmadag Cezaevi'nde ziyaret-
" leriyle ba§layan ',.özüm' tartl~malarlm, 

sava§m yakIclhgmdan istanbul'a gelen 
(I bir Kürt yoksuluna da sorduk. 
I' Köyünden zorla gÖ9 ettirilen ve is-

tanbul' da seyyar satIcIlIk yaparak i§siz
ligini örtmeye ~alI§an bir Mardinli,,, 
YazIlan-~izilen '~özj.im' önerilerinin 
yeterliolup olmadlgml soruyoruz: 

- Kesinlikle yeterli degil... Bizim öz
gürlügümüz yok." Benim konu§ma, ~a
h~ma hakkIm var ml? .. Kürt sorununu 
böyle ~özemezler. Kürt sorunu ancak 
iyilikle ~özülür. Yani i§kenceyle. öldür
meyle bu i~ bitmez". Ben zaten yetki1i 
ki~i degilim. Ben buraya zorla ka~IP 
gelmi§im". <;ocuklanma ü~ be§ kuru§ 

I' götürmek i~in gece gündüz ~ah§lYo
rum. Burada zablta hakaret ediyor, po
lis hakaret ediyor, devlet hakaret edi
yor. N'apaYlm; §artlar zor, aileme bak
mak i~in katlamyorum ... 

i r :-' ,'" L ., 

Arkada§lan da var yanmda ... Onlar
la da konu§mak istiyoruz. Fakat, zorla 
gö~ ettirilen ve melropollerin 'lanetlen
mi§ insanlan' haline getirilen bu insan
lar, sorulanmlza ka~amak yamtlar ver
meyi tercih ediyor. fotograf ~ekmemize 
ise kesinlikle izin vermiyorlar. 

Sorunun yalnlZca Kürt~e TV ve rad- ' 
yoyla ~özülecek kadar basit olmadlguu 
söyleyen Mardinli seyyar sabel, röpor
taj suasmda si vil bir polisin yakInImlZa 
gelmesiyle aglz degi§tiriyor ve polisin 
duyaeagl yüksek bir ses tonu ile anhk 
~arkml yaplveriyor: 

- Tuk bayragmm altmda ya§lYoruz. 
Hepimlz Tuk vatanda§lYlzL. 

Konu§urken bile ~evrelerine ku§
kulu gözlerle bakan seyyar satIeIlar, 0 

suada zabltanlll gelmesiyle alelacele 
tezgahlanm toplarken, adeta koro 
halinde konu§uyorlar: 

- Görüyorsunuz i§te ... Bunlan ,<ekin 
, bunlan yazm... Bizim halimiz bu ... 
Kürt~e TV, radyo bizim neyimize yete
cek. .. Biz hak istiyoruz ... Ya§ama ve 
~ah§ma h~1 istiyoruz ... 

(iSTANBUL) 

\, In , . : ,/~ i b~ Y,~<lRr '.vf.~~n ~?z~~re.;"_ Y1lkma~~. de~ru.n "e~!.i.g,ini 
I ragmen, 'tavslyeye uya- gosterdlgl belirli1di. 
Irak' bir kez daha "Olaga- Dogru olanm "yalancl 
1 nüstü Hal'in" uzatlldlgl, politikalar" üretmek yeri
I diger yandan da, ban§ sesi- ne, halka bir ban§ ortamJ 
I ni yükseltenlere kar§l, aCl- saglanmasl amaClyla "ba
lan Cuma ve Cumartesile- n§~l politika uyartlarma" 
re bölen tehlikeli bir politi - ses vermek oldugu ifade 
ka YÜfütüldügü ifade edil- edilen a~!ldamada, her§ey
di. den önce, silahlarm sus-

engellenmeli. ' 
. Cenevre Sava§ Hukuku 

Sözle§mesi'ne uyuhna
h,"faili me~hul" cinayetle
re ve gözalttnda kaYlplara 
son verilmeli, Anayasa ve 
tüm yasalardaki antide
mokratik hükümler ~Ika
rumali, i§kenceye kar§l ke
sin ve caydmcl önlemler 
ahnrnah, ~agda§ demokra

,tik hukuk normlan uygu
lanmah. smu ötesi hare
katlere son verilmeli, PKK 
elindeki esir askerleri ser
best buakmalJ. ve derhal 
genel af ilan edilmeli. 

I "Ban§a sadece taraflarm degil, tüm toplumun 'gereksinimi blduguniI kendiinizi 
yrrtarcasma sav\n\ageldik. Sava~i'n, sava§nllllliteI1I11e)lelilerle'öaHi:' rrgllenme bOYutC ' , 
tuna geldigini, bugüne kadar izlenen devlet politikalarmm sorunu kangren eden bir ' t 

SOLO KONSER 

~imdi de devlet yektili~ masl ve ,.ift tarafu kallCl 
lerince ilk kez "kanslz ~ö- ate§kes olmasl gerektigi 
zümün" . sesle~dirildigine kaydedildi. A~lklamada 
dikkat ~ekilen a~!ldamada, ~özümün adImlarl §öyle Sl
"Bi1iyoruz ki bugüne dek ralandl: Dü§ünce ve ifade 
hi~ bir Cumhuriyet Hükü- özgürlügünün önündeki 
meti; Kürt halkIna verdigi engeller, olaganüstü 
sözleri tutmadL Bugün hal,koruculuk sistemi, 
sagduyulu Türk ve Kürt Özel Tim, gIda ambargo-

.. 
(iSTANBUL) 

~özümsüzlük girdabl oldugunu anlatmaya ~al!§tIk. Gelinena§arnada bu tespitlerin 
dogrulugu her zamankinden daha ,.ok taraftar loplamaya ba§laml§ ve ban§ yönün-
de yeterli olmasa da ciddi kIpudamalar ortaya ~J.k.ml§tIr. Tüm insan haldan savunu
cularl ve kurumlarl, tüm sivil toplum, ban§ ~abalarml artttrmak i~in koHan daha 
~ok slvamahdlr. 

~u anda kallcl, iki tarafh ate~kesin.tam zamanldlr. Silahlar tamamen susmalldu. 
PKK elindeki esir askerleri derhai serbest buakmahdu. Devlet ayrImSlZ bir genel 
affl hemen gündeme getirmelidir. Gün, ban§ ~ah§malanrn hlzlanduma günüdür, 

Dialog yolunda herkes köstek degil, demokratik zemini geni§letiei i~ten ve yü
rekten adImlar atmahdlr. Irkp, fa§ist kesimlerin sava~ tüccarhgl ~abalan yenilme
lidir. Sosyal demokrat oldugunu iddia eden partiler, geleneksel devlet,.i ve ~oven 
tavularmI terketmelidir. Halklann aCllarl, magdur,iyetleri son bulmabdrr. Asker ai
lelerinin aCl ~kmesine, Kürtlerin magduriyetlerine, inkarcl, militarist politikalar 
neden ,olmu§tur. Sivil toplum iradesi artIk Kürt sorununda demokratik ~özüme, ba
n§a merhaba delTlektir. Ba§ka hi~ bir iradenin ban§ iradesini gölgelemesine müsa-
d" etmeyelim" 

'Politik bir Kürt kadmmm ya~ammdan notlar ·(3) 
(Ba~tarafl S. 7' de) 

• Kürtlerin 70'li YlHarm ba
§mda ekonomik kaygllarla Batl 
metropollerine yönelen gö~ü 
80'li Ylllardan itibaren TC'nin 
artan baskIlan ve nihayet köy 
bo§altma politikalan sonueu bu 
gün istanbul, izmir, iskenderin, 
Adana, Ankara, Mersin vb vb. 
gibi metropollerde büyük bir 
Kürt niifusunun Ylgrlmasl sonu
cunu yaratml§tu. Bu durumun 
Kürt toplumuna getirdigi eksi 
~e artIlar ulusal kurtulu§ müca
delesi a~lsmdan nelerdir? 

o Ulus tarifinde, Ouo Ba
uer; ulus "kollektif haflZa de
meklir", Emest Renan ise "fela
ketler i~inde ulus olunur" diyor, 
Eu iki tarife de kabhYi'>rum. Her 
ulusu bir insan gibi dü§ünün. 
Her ~ocugun, ana rahmine gir
digi andan itibaren bir haflZasl 
olu§ur. Bu haflza da 0 birey-ulu
su kendisinden farldl olanlardan 
iaYlran ba§hca özelliktir. Her in
Isanda oldugu gibi milletlerde de 
binlerce ylla dayanan kollektif 

Ihafizanm degi§mesi ~ok zordur. 
il Ülkeda§ oldugumuz Ermeni ve 
I Asuriler gibi kürtler de planeti
I miz a~lsandan erken sayIlacak 
tarihlerde ulusal bilince ula§tI
lar. Bunun bir nedeni eger mem
leketimizin etD.ik olarak hetero-

!

jenligi olmu§ ise, aym derecede 
de Renan'm tarifinde ' zorunlu 

I §art sayIlan "felaketlerin de 
i memleketimizde aSlflarboyu 
I günlük ya§arnm bir par,.asl hali
. ne gehnesindendir. Kutsal ki
. taplann "bereketli kav§ak" de
I digi memleketimiz bilinen tüm 

, : tarih boyunca sürekli dl§ istilil.
Ilara ve barbar akImlarma hedef 
te§kil etmi§tir. Yerle§ik durum
da olan bir ~ok ülkeda§lmlz ta-

rihten silinirken Kürtleri. dagl 
esas alan ya§am bi~imi kurtar
ml~tIr. Her barbar aklmmda hal
kImlz daglara SlgmlP savunma 
sava§l ba§latml§tu. i§te bu sa
vunma saVa§l anlaYl~l, Kürt hal
kmm kollektif hafIzasmda ba§ 
kö~eye oturmu§ ve binlerce Ha
leb~e-Dersim ve daglapm ya
§anmaz haie getiren u~aklara 
ragmen hala savunma dummun
dadu. DolaYlSlyla savunma du
rumunda olanlann, naifligi de 
Kürtlerinortak özelliklerinden 
biri haline gelir oldu. Binlerce 
Yll Kürtler böyle ya§adl ama ev
de aglTlanann misafirler ~ok 
ge~meden evimize sahip ~lk

malda yetinmediler ev sahibini 
yok saymak istediler bu da yet
medi ev sahibini evden kovma: 
ya ba§ladtlar. Bu noktada "Sa
goisunlar" demek gerek. <;ün
kü; Marks'm deyimiyle "kendi 
mezar kaZlellarlm" yarattllar. 
tüm tarihleri boyunca sadece sa- ' 
vunmada olan Kürtler ilk kez 
artIk yabancl bir evde ya§amak 
zorunda buakIlml§t!. Klasik de
yimle "zincirinden ba§ka kaybe
decek hi~bir §eyi" yoktu. i~ 
Anadolu ile ba§layan diasporasl 
istanbul, Bagdat, Taluan, ~arn 
ve bütün dünya büyük metro
polleriyle devam ediyordu, 
Kürtler bir Ylgm özelligi ile Ya
hudilere benzer. Belki de ba§h
ea farkImlz olan, kendi evinde 
oturmaYI da dü§manlanmlz or
tadan kaldumaya ba§ladilaf ve 
yava§tan savunma özelligimizin 
yanma SaldmYl da katular. Ül
kelerindeyken ,.oluk-~oeuk tar- · 
la-tapanlannm talam tehlikesi 
ihtimaliyle ~ekingen olan Kürt
ler metropöllerin anonimasl 
i~inde bir kez daha Kürtle§iyor-

lar, ve daha bir bileniyorlar. Bu 
Kürtler aym Yahudiler gibi, fe
laket haberleri duymasa ve kim
liklerini tehdit altmda hissetme
seier belki bir daha memlekete 
hi~ dönmeyecekler. Ama dü§
manlanmIZ 0 kadar a~ gözül ve 
hazlmslz ki; Tekirdag'm en üera 
bir köyünde ya§ayan herhangi 

. bir Kürdün bile 24 saat boyunca 
ulusal öfkesini canh tutmasml 
saghyorlar. DolaYlSlyla bu Kürt 
nerede olursa olsun; memlekette 
yagmur yagdlgl müddet~e §em
siyesini hep a,.Ik tutacaktu. iki
miz de i~ Anadolu Kürdüyüz ve 
kencH teeübelerimiz bu konuda 
ilgin~ ömelder te§kil ediyor. 0 
ytllarda henüz Irak'mnerede 01-
dugunu bile bilmiyorduk ama . 
Barzani ayaldanmasl ile birlikte 
"bÖlüeü Kürtler", "bölücü Di
yarbekir", sözleriyle sür~kli 

uyanldIk. Kürt Barzani ve Di
yarbekir'in tehdit altmda oldu
gunu hissetdigimiz andan itiba
ren kendimizi onlarla özle§tir
dik ve Diyarbekir'i, Barzani'le
ri ~ogalta1Im dedik. Bizim dede
lerimizin bile memleketle ilgili 
anIlan destanlar ve masallar dü
zeyindeydi. Oysa 70 özellikle 
80'li yIllarda metropolIere ta
§mmak zorunda buakIlanlar Sl-

. cak bir sava§m tüm ~irkeflikle-
rinin anIlan ile dolular. Dogu 

. Ergil'in raporunda ilgin~ bir so
ru yard!. Bu kesime "ileride in
tikam almaYl dü§ünüyormusu
nuz" diye soruldugunda, agu
l!ldl ~ogunluk "EVET" diyor . 

Kürtler ilk kez kendi evleri
nin dl§mda kimlik kavgasl veri
yorlar yani ilk kez savunma du
rumundan ~Iktllar ve bu anlam
da saldmya ge~ti1er. Barbarlar 
dünyasmdil sadece savunmada 

olan hep "yenilir" bu anlamda 
Kürtlerin bu yeni durumunu sal
dmYl da ögrenmeleri itibariyle 
olumluya yoruyorum. "Dinsizin 
hakkIndan imanslz gelir" diyor 
Türkler. Bizi de ~ok sevdigimiz 
daglann dl§ma iterek imanslZ
la§t:trdIlar. 

Bir sosyalist olarak bu kesi
mi, özgürlük ve demokrasi mü
cadelesinde büyük bir potansi
yel ve itiei gü~ olarak görüyo
rum. Ama insanlarl "yantada 
keldik" veya her halükarda pe§i
mizden geleeek "Ylgmlar" ola
rak görmemek ko§uluyla. Bunu 
da ba§hea yolu bu kesirnle e§it 
ili§ki' i,.inde olmaktan ve ulusaj 
öfkeleri yanl slfli yeni ya§amla
f1!1da ki günlük problemleri ile 
ilgili somut siyasetler üretmek 
ve prograrnlar sunmaktan ge
~er.Son AralIk se~imleri bu ko
nuda yeterli derecede uyancl 01-
du sanlyorum. 

• Güney KÜfdistan'daki ge
li§meleri uzun YlHardu yakm
dan izleyenlerden birisiniz ... Bi
lindigi gibi güney Kürdistan ha
la ne tarn baglmslZ ne de otur
mu§ bir fedaral kimlik kazanml§ 
durumda. Bunun i,. ve dl§ etken
lerini bize söyleyebilirmisiniz? 
Bir diger konu ise ne olacak bu 
durum? Umut.. .. 

o Güney, jeo-politik konu
mu itibariyle memleketimizin 
en dezavantajh par~as!. Dört ta
rafmm dü§manlanmlzla ~evrili 
olmasl bu p~amlza hi~bir ~IkI§ 
noktasl ve nefes alma imkam bl
rakmamaktadu. Buna ragmen 1. 
ve 2. payla§lm savU§larmm ba§
hca gündem maddelerinden bi
rini te§kil eden Kürdistan' a da
yattlan esaret statüsünü bu par-

~am1Z hi~bir süre,<te sessiz kar
§Ilamaml§ ve önce. ingilizlerin 
daha sonra da tüm Merkezi oto
ritelerin (TC, iran ve Suriye da
hil) tehdit edici ba§agnsl olma
ya devam etmi§tir. Mahabad 
Kürt Cumhuriyetinin yIkIlmasl 
ve soguk sava§m en ihti§amh 
ytllarmda güney dl§mda kalan 3 
par~amlzda örgütlülük itibariyle 
bir sessizlik dönemi ya§anml§ 
olm\lSma ragmen güney par~a
mlZ 3 par~anm özgürlük me§a
lesini tek ba§ma yüklenmi§tir. 
Nitekim 14 Temmuz 1958'de 
A.Kerim Kaslm Irakta kralbgl 
devirdiginde; merkezi otorite ile 
pazarlIk masaSllla oturaeak ba§
hca siyasi muhalif Kürt örgüt
lenmesi olmu§ ve sürgünde bu
lunan KDP lideri Mele Mustafa 
Barzani ihti§arnh devlet törenle
riy le Bagdat'ta kar§Ilanml§tlr. 
Aym bugün oldugu gibi, Irak'ta
ki merkezi otorite degi§ikligi 
Kraliyet yanhlan kadar Ankara, 
Taluan ve ~am'l da rahatslz et
mi§tir. 0 günlere ait Türk gaze
telerine göz gezdirildiginde Sü
leymaniye'deki en ufak bir de
gi§ikligin Ankara' da nasll bir 
panige neden\ oldugu görülebi
lir. Aym panik diger ü,. ba§kent 
i~in de söz konusu idi. Bütün 
dezavantajl/1I1na ragmen 11 Ey
lül 1961 'de silahh müeadele 
ba§lattldlgmda, 4 ba§kentteki 
panik paranoyaya dönü§mü§tür. 
HakSlZ da saYllmazlardl, ~ünkü 
GIlala' da patla y an her ka1a§ni
kof Mahabad, Diyarbekir ve 
Qarnu§lu' da ,yanla buluyordu. 
Bu durumda Kürt halkImn ulu
sal kimliginin korunmasmdaki 
kararhhglve siyasi örgütlülük 
düzeyinde olgunlugunu dünya 
aleme duyuruyordu .(SÜRECEK) 
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Sömürge~i - fa§ist Türk devleti''nin zindanlannda tutsak 

ettigi Ozgürlük sava§c;Ilarma ~ar§l giri§tigi c;agdl§l , 
uygulamalan nefretle lamyor, Ozgürlük tutsaklanyla 

birlikte oldugumuzu dü§mana haykmyoruz. 

ÖLÜM ORUCU ~El!iTL.ERi ÖLÜMSÜZDÜR ! 
Kf.\~OLSU~ ZULlJM I~KENCE, KAHROLSUN 
SOMURG,ECI - FA~IS~ TC: 
ZAFER DlRENENLERINDIR. 
~EHiTLER Ö~ÜMSÜZDÜ~: .. .. . . 
YA~ASIN BAGIMSIZLIK, OZGURLUK, DEMOKRASI 
VB SOSYALIZM. 

, HAGEN ve BALVE NUROJ Taraftarlart: 
Hasan KOYUPINAR, Hüseyin TA~, Haydar ALAGÖZ, 

Mustafa DELi<;ALI veHüseyin DELi<;ALI 
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BA~SAGLIGI 

Ban§, Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin 
yigit ve devrimci insam. 

. E§ber-Sumru YAGMURDERELf'nin 

yüregi insan sevgisiyle dolu annelerini yitirdik. 
Acnlllz büyüktür . 
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