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EM BI ZAROKEN HOZANE MEZIN RE PEYIViN 

Ji deve zaroken wi 
CEGERXWiN -; 

Me di derheqe jiyana 
seydaye Cegerxwln 
de, li paytaxte 
Swede, li bajare 
Stockholme bi se 
zarokiln seyda re 
hevpeyvlnek gekir. 
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Bir kez daha gündeme gelen "demokratikle§me" vaadlerinin ir;inde ban§ yok British 

petrol 
• 

a ma 
TC'ye verilmesi öngörülen yardlmlann 
Kürt sorununda sava~e;1 t;äzümde Israr 
etmesi ve hak ihlalleri gibi nedenlerle 
asklya almmasmdan sonra bir kez daha 
gästermelik I'demokratikle~me/ vaadleri 
gündeme gelmeye ba~ladl. 

Bakan lann a~lklad.gl ve önemliymi~ gibi 
gösterilmeye ~all~rlan vaatler arasInda, 
en yaklc, sorun olan barr~rn ve Kürt 
sorununa ~özümün zerresi bile yok. 
Kürt halkma yönelik sava~a yeni bir 
rnakyaj hilesi gündernde. S. 11'de 

'MGK demokrasisi' 
"Demokratlkle~me" deme~leri günlerinde 
i<;i~leri Bakam Mehmet Agar, vaadlerin 
i<;erigini de, SlIllnnl da itiraf etti. Agar, 
"Türkiye'de rejimin sahibi MGK'dlr" dedi. 
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Olümün 
30 YNK'hYl 
asker ve 
korucular 
öldürdü 

Hakkari hälä 
~öpe mahkum' 

~ finansörü 
I Ünlü ingiliz British Petrol (HP) ~irketinin Kolombiya'da 

ölüm rnangalarma finans yardlml yaptlg. ve orduya 
ihbarlarda bulundugu ortaya C;,kt,. ingiltere i~C;i Partisi 
milletvekili Richard Howitt'in eie gec;irdigi ve henüz 
kamuoyuna a-:;.klanmaml~ bir rapora göre ingiliz HP 
~irketi, orduya kanunsuz ve yüklü "yardlm"larda 
bulundu. 

Hakkari'nin Yüksekova iI~esi iran 
slnlrfnda elleri ve ayaklan bagll ~ekilde 
silahla taranarak öldürülmü~ bulunan 
30 YNK'l!YI, civardaki C;obanpman 

- kara!:oluna b5gTr 
asker ve koruculann 
katlettigi bildirildi. 

Katliamdan yarall 
olarak kurtulan bir 
ki~inin iran 
makamlanna vercligi 
bu bilgi, cesetleri 
almaya gelen iran 
yetkililerince Türk 
taraflna iletilince, 
sözkonusu zanldar 
hakkmda soru~turma 
ac;ddl. Yerel 
kaynaklar, benzer 
ol.ylann bölgede 
daha önce de 
ya~andlgllli ve 
soru?turmalann 
gec;i~tirildigini ifade 
ediyor. S.3'te 

Gün 
ortasmda 
yol 
yasagl! 

kürt bölgesindeki 
seyahat yasag' 
artlk gündüzleri 
de kapsamaya 
b~ladl. Van'rn 
9ltak ve 
Bah~esaray 
il~elerinde saat 
13.00'ten itibaren 
giri~ ~Ikl~ yasagl 
uygulamyor. 
Ara~lar Van'a bile 
günde ancak bir 
sefer yapabiliyor. 

S.3'le 

UHakkari'de ~öplüklerde ekrnek 
arayanlar"l ~ogu rnedya orgam ~abuk 
unuttu. Oysa kentin günlük ger~egi 
haline gelen bu tablo, her gec;en gün 
daha da katrnerli bir hai ahyor. 
(öplüklerde ekmek arayanlar yalmzca 
gö-:;erler de degil; uzun zamandlr, kentin 
yerle~igi Hakkarililer de urnutlarrm 
~öplüklere baglamljlardl. 

Para, ABD segimlerinin 
en segkin segmeni 
ABD'd~ Ba~kanhk ve Senato sec;irnleri 
ic;in günler say.hrken, adaylarm se~im 
karnpanyalarr srrasrnda "yard.rn" adl 
altonda aldlklaro maddi destekler 
tartl~lllyor. Se~im kampanyalannda 
harcanan miktar, astronomik ölc;ülerde. 

Bu yrl se~irn harcamalanmn 1,5 milyar 
dolan ger;tigi hesaplaOlyor. Senato'da 
tek bir adaym sandalyeye sahip olmak 
i~in harcadlgl para ise 500 bin dolar 
olarak ifade ediliyor. Adaylar, "soft" ve 
"hard" 'yardlmlar' pe~inde. s. 6'da 

FRANSA'DA SICAK SONBAHAR S.6'da 

• 

Fabrikas.z tek kent durumundaki 
Hakkari'ye zengin potaniyellerine ragmen 
tek bir C;ivi ~aktlmadl. Hern de yatlrrm 
i~in bolea kaynak bulundugu halde. 
Kisacas. Hakkari'de hala c;öplerde ekmek 
aramyor. Devlet kurumlarmm ve akeri 
güc;lerin C;öplüklerinde. C;:ünkü, 
Hakkarili'nin kendi c;öplügü bile yok! 

S.3'te 

I HP'nin korkunr; icraatlan araslnda göstericileri videoya 
ahp, bunlan orduya bildirmek de var. Ru ~ekilde ihbar 
edilenlerin ~ogu öldürülmü~ veya kayedilmi~. Raporda 
nehirleri ve ormanlan imha eden ~irketin, bir doga 
korurnaclsml "gerilla lideri" olarak ihbar ederek, 
tutuklanmasma neden oldugu da aC;lklanryor. S.6'da 
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Islamcl Kürtler 
RP'yi ~artl§lyor 
"laiklik" ve " At'atürkc;ülük" 
mesajlarrnrn bizzat Genel 
Ba~kan Necmettin Erbakan 
tarafrndan verildigi son Refah 
Partisi kurultaYI, bu partinin 
Udegi~imi" ve part; ir;indeki 
Kürt kadrolarma i1i~kin tutumu 
konularml da yeniden 
gündeme getirdi. islam. 
kesime mensup· Kürt 
kadrolarrmn bu konularda 
farkh degerlendirmeler 
yaptlklan ortaya r;lktr. 
Sözkonusu r;evrelerde RP'ye 
iIi~kin tepkiler farkh . 

Konuyla ilgili olarak yazar 
Mehmet Metiner ve Nubihar 
dergisi Yazli~lerj Müdürü 
Süleyman <;evik ile görü~tük. 
RP'nin "olumlu bir degi~ime 
girdigini" söyleyen Metiner 
RP'nin Kürtler'den 
vazger;medigini ileri sürerken, 
kurultayda RP4nin bir sistem 
partisi oldugunun a~rga 
~Iktlgrnl ifade eden ~evik; 
RP'de Kürtler'in daha önceden 
tasfiye edildigini ve Erbakan'rn 
Kürtler'i dl§ladlglnl belirtti. 

S.5'le 

Kamu emek9ileri 
dayatmaYl reddediyor 

~~~~ 
Med-Cezir bitti mi? .. 
U Ikemizin güneyindeki "ie; sava~" du'

ruluyor gibi. Med-Cezir gibi böIgeIe
rin el degi~tirdigi , artfk ~atf~ma lann 

e;al l~an gü~lere de anlamml kaybettirdigi bu 
anlamSIZ sava~, ABD'nin de diretmesiyle ba
n~a dönü~üyor. Ama ban~m Kürt gruplarml
nm defalarca yaptlklarl ban~ ~agrdanyla de
gil, ABO tarafmdan yapdan bir e;agnyla 01-
maSI, Kürtlerin sevincini burukla~tlrml~tlr. 

Hükümetin kamu emekc;ilerinin ücretleriyle ilgili aC;lklamaslna 
sert yamt: Kamu Emek~ileri Sendikalarr Konfederasyonu(KESK) 
Genel Ha~kam Siyami Erdem, gazetemize yaptlgl aC;lklamada, 
e~el-mobil sistemi ve yüzde 30'luk maa~ art.~mm Toplu i§ 
Sözle~mesi haklarlnl gasbeden bir tutum oldugunu belirterek, 
talepleri kabul edilmezse hizmetten gelen güc;lerini kullanma 
hazlrllklarml yogunla~t.racaklarml aC;lkladl. S.4'te 

iSTANBUL BAROSU'NUN YENi BA~KANI YÜCEL SAYMAN: 

'ORAL hukuka aykIn' 
~e~tigimiz hafta yaprlan se~imde 
Istanbul Baro Ba~kanhgl'm 
üstlenen Yücel Sayman, r;e~itli 
konulardaki görü~lerini 
gazetemize anlattl. Sayman, 
"hukuki aC;ldan OHAL 
düzenlemeleri, verilen yetkiler, 
onlarm kullanrlr~ bic;imi ve 
örgütlenmesi hukuka ayklrldlr" 
dedi. Bölgedeki her baskici 
uygulamamn temelinin OHAl 
Yasasl'nda bulundugunu belirten 
Sayman, kimlige bag" haklarda 
slmrlama olamayacaglßl da 
vurguladl. 

Yücel Sayman, Baro'nun ve 
avukatlarm hak ihlallerine iIi~kin 
tutumlar. konusunda da 
"avukatlann ve savunmamn tek 
örgütü olan 
baronun, hak 
mücadelesinde 
ve haklarm 
ihlal edilmesi 
kar~lsmda 
yerini almasl 
asli görevidir" 
~eklinde 
konu~tu . 

.. 

Gühey sava~l, diger gü~ler ic;in de bir tur
nusol kagldl gibi belirleyici olmu~tur. <;ünkü 
bu anlamslz sava~ta, bazI gruplar sanki bir 
taraf hakllyml~ca~ma taraf lulma ya da taraf
girlik meyli göstermeleri, ulusal birlikten ne 
anlad.klannm göstergesi olmu~tur.. 

Güney sav~~l, ba~ka bir gerc;egi de ortaya 
e; l karml~tlr. Böige devletleri ile olan ili~kile
rin, k i ~ilikli olmasl ve ulusal güe;lerin bu ili~
kileri birbirlerine kar~1 ku llanmalarmlll ne 
kadar zararll oldugunu bir kez daha bilince . 
e;lkarmamlz gerekligini ortaya -k.oymu~tur. 

Ülkemizin Kuzeyinde de önemli geJi~me
ler olmakta. Bir yandan ~ete devlet ve bu- . 
nun uzantl lan durumundaki üniformah e;ete
lerin yaptlklan ve bunlarlll artlk egemenJeri 
bile harekete gee;irecek boyuta geJmesi, di· 
ger yandan boyutlananan sava~1Il artlk smlr 
tallimamaSI ve kamuoyu gündeminde gerek-
li yer bulmamasl sava~m ne kadar kanlksan
dlgmm göstergesidir. Kfrsal alanda sava~ bü
tün ~iddetiyle devam ederken ~ehirlerde ge
rekli yanklYI bulamamasl mücadele strateji
sinin gäzden g~iri lmesi gerekliligini biT kez 
daha göstermi~tir. 
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Partiyi tanlma ve ta~lma 
Alican DEMtRCi 

G 
e~en ilkbaharda, ülke
mizde yeni bir pani ku
ruldu. Ne yazlk ki, bu 

parti bu güne kadar oe tarihsel 
misyonunun gerektirdigi ilgiyi 
ol~turabildi oe dc ciddi bir "si
yasal kutup" haHne gelebildi. 

[Igili kamuoyu, bu partiyi de 
geleneksel SQsyalisl partilerden 
biri olarak alglla<h. Oysa bu, ye
ni bir sosyaJisl parti. Dünya üze
rinde sosyaJisl hareket yeniden 
~ki1leniyor; ideolojik, siyasal, 
örgütsel vd. bütün boyutlarda. 
keodisini yeniden üreliyor. Ve 
bu parti. ülkemizde ona ~Iik 
ediyor. 

Pani. ideolojik-felsefi düz
lemde, g~mi~te sosyalist hare
ketin i~ine dü~t{jgü, skolastik 
rycmbcri a~lyor: dogmalardan ve 
tabulardan kurtuluyor: özgürlük
~ü, bilimsel ve yarallel anIaYl~1 
benimsiyor. Gerek kendi ir; reji
minde. gerekse de ulusal ve top
lumsal kurululj projesinde pani. 
demokratik, r;ogulcu ve özyöoe
timei bir yakla§lIna sahip. Bun
larla baglantlll olarak, politika 
tarzmda. pralik konumlam~ta , 
kadro yapllanmasmda ve halla 
y3i3ffi küllilründe, yeni bir ~izgi 
gel~tiriyor, parti. . 

Bilinmelidir ki, yalmzca di
ger partilere nazaran henüz ku
rulmu~ olmaktan dolaYI degil. 
bu parti, Ulkemizin y%3ffimda. 
ulusal ve toplumsal kunulu~ sa
v~mm bütün cephelerinde. 
yeniyi lernsil edici ve kucakJaYI
CI özellikle oldugu iyin. tarihsel 
baglanuyla da yenidir. 

Bunu geni~ kitleler hiy bilmi
yor. Ulusal hareketle ilgili poli
tik yevrelerde dc pani kendisini 
hcnüz tanltabilrni~ degil. Dahasl, 
paninin yakm c;evresinin bile. bu 
konsepti net olarak alglladlgl 
söylenemcz. 

Alternatif beklentisi 

Diger yanda, parti ~ yapl
mn bile~iminden olu~lu. Bu ya
pllann yevresinde azlmsanma
yacak düzeyde kadro ve kille 
poiansiyeli vard!. Pani. bunlann 
tümünü birl~tirebilseydi, ülke
mizde bir baljka "siyasal kutup" 
haline rahathklB yUkselirdi. 

Beklentiler de bu yöndeydi. 
Ülkemizde. devrimci, militan bir 
altemalifm sivrilecegi umuJu
yordu. Parti. g~en zaman zar
fmda, Uzerine oturdu~ potansi
yeu bile derleyip toparlayama
ymca, beklentiler. bu kez de, 
~~kmhga ve hayal kmkhgma 
dönü~tü. 

~imdi ise, parti hakkmda, son 
derece yanh~ ve hakslz bir imaj 
olu~uyor. Acaba. bu olumsuz gi
di~t paninin ruhundan ve larih
sei misyonundan ml kaynakJaru
yor1 ... 

Paninin ,geli~im sürecini ya
kmdan bilmeyenler ya da analiz 
edemcyenler, pekala böyle bir 
karuya varabil iyorlar. 

Kötü ebevyenler 

Oysa. bilinme1idir ki, parti 
kötü ebevyenlerin kucagma dog
mu~tur. Partiyi olu§turan yapLlar, 

I dagllmaya yUz tutmu~ yapllar<h. 
Bunlann, partiye taljldlgl i1i~k.i

ler ge~k örgüt ili~kileri degil
dir. Kadrolann öncmli bir lasnu. 
pani üyeligini la§lyamayacak 
denli Ylpranml~, dejenere 01-
mu§lur. Aym ~kilde. kitle bag
lan da, 3ljmml~, sogumu§, genel
likle paniye aktanimaz duruma 
dü~mü~tiir. 

Nitekim, bu yapllann etrafm
da, partiye akmasl beklenen 
kadro ve taraftarlann bir kisml, 
paniye srrtmJ dönmU~tür. önem
u bir kIsml da yaplCI bir kauhm 
sergilememi~tir. Va, özveriyle 
baglanmak yerine, geli~melcri 

gözeten bir ili~ki sürdürmü~ler
dir, ya da konumlandiklan yer
de, parti birligini, iradesini ve 
hana misyonunu yere ~alan. tu
turn ve söylemler geli~tinni~ler
dU. 

Özetle, eski yapllann brrakll
gl misarla. parti beklenen atill
ml, zaten yapamazdl. Yine .de. 
elveren olanaklar ve insan mal
zemesiyle, parti daha iyi bir ko
numa getirilemez miydi? Ku~ku 
yok ki getirilebilirdi. Bu bag
larnda da, parti sürecini örgütle- • 
yenlerin, yani yöneticilerin, ye
tersizliginden söz etmck gereki
yor. 

ÖOcelikle, partinin ~aaslfia 
uzanan p1atfonn süreci, saghkh 
ve yeterlikli ya~anmaml~llr. 
Platfonn sUrecinde ne paniyi 
besleyecek bir ideolojik dona
film saglanml~. ne de paninin 
yastanabilecegi bir siyasal etkin
lik düzeyi ve de devralabilecegi 
bir örgUlsel birJik geli§tirilebil
mi~r, DolaYlslyla, kongrede ye
ni yönetimin eline olu~turulm~ 
bir paniden ziyade, geryekle 

artide kendimizi ger~ekle~tirmenin 
önünde hi~ bir engel yoktur. Buna 
ragmen, partiye mesafeli ve soguk 
durma sürüyorsa, bu, partiyi 
tammadaki eksiklikten ya da kendisini 
partide bulup bulmadlgr noktaslndaki 
netsizliktendir. 

anda bakmamlz gereken nokta 
budur. "Ne iSliyoruz?" neler 
yapmak istiyoruz? ve ··nasil ya
pacaglzT' Bu ~e~evede "ele§tiri 
silahlJU·' iyi ku~maya bakma
hylZ. Hiy kimsenin ku~kusu 01-
masm, bu parti mekanizmasml 
olu~turdugu anda. "silahlann 
ele§tirisini" de b~lalacaktlr. 

olu~turulmak üzere bir parti ve
rilmi~tir. Zaten. bugün partinin 
y~adlgl sü~ de kendisini bü
tün düzlemlerde ve cephelerde 
olu§tunnak noktasmdadlr. 

lkincisi. partinin yönetimi de, 
öylc anl~lhyor ki. gC9f!n dönem 
boyunca, yöntemsel yanh~lar 

yapml§llr. YÖnetim. kongrede 
devrnldlgl mimsl tanllllllkla ge
cikmi~tir. Parti sürecini. dcrin
likli ve ctrafll kavrnyamaml~llr. 
DolaYlslyla sürecin gerektirdigi 
örgütlcnmeyi ve etkinligi gc1i~ti
rememi~tir: Paniye. irade kaz:tn
dmnakla ve morile kunnakta da 
yetersiz kalml~ur. 

Dcmek ki. partiain y~achgl 
yetersizligin. onun politik mis
yonundan kaynaklamyor olabi
lecegine dair ~üphe yersi:alir. Bu 
yönlü ithamlar hakSI7'(hr. Mev
cut durum, yönetim vc kadro ye
tersi7..Jiginden kaynaklanmakta
dir, Bu da, bir siyasal yapmm 
~langl~ dönemi i,in bir hakl
ma dogaldlr. Zira, her siyasal ya
pmm kendi yönelscl kapasitcsini 
ve kadro malzemesini olu~tur

masl belli bir süreci gerektirir. 

Ba~lanma ve birlik 

Ashnda bu pani, iki noktada 
bir duyarhhk ve tutarllhk geli~ti
rcbilse. kadro ve yönetim yeler
sizligini süratle ~bilir. Zirn, es· 
ki yapllardan devrnhnan kadro 
potansiyeli bir partiye pekala 
vücut verebilecek nicelikledir. 
Yönelici birikimi isc. bir degil. 
birklUt paniye yetecek kadar ge· 
ni~lir. Buna ragmen y~all yet
mezligin nedeni, kadro ve taraf
tarlann partiye baglanma ölyüle
rinde yatmaktadlr, 

pani programIm kendi dogrulan 
yönünde degj~tinnenin önünde 
hi~ bir engel yoklur. Parti. gerek
li bütUn halt vc olanaklan tam
yor. Aym durum. yogunluk ka
rarlanna ve dönemsel plana uy
mak kaydlyla gÜflcel pratik bo
yutunda da g~rlidir. 

Demek ki partide kendimizi 
geryekle~limlenin önünde hiy 
bir engel yoktur. Buna ragmen, 
partiye mesafeli ve soguk dUnIla 
sürüyorsa, bu, pal1iyi tammada
ki eksiklikten ya da kendisini 
panide bulup bulmach&i nokta
smdaki netsizliktendir. ~llmasl 
gereken birinci sorun budur. 

ikincisi: somn partinin prog
rrumyla veya ideolojik sislemiy
le bagmtill dcgil de, kendini ka
IIlbilme gUcUnde ve özgUvenin
deki sarsllmadan gelebilir. Du
mm bu merkezdeyse, partinin 
yakasma yapl~mak ve partiyi i
tip-kakmak düpedüz hakslzhk
nt. Bu kadar aylk ve temiz bir 
partiye k~1 biz de dürüst ve sa
mimi olmahYlz. Parti' aleyhine 
kulis olu~!Unnak, ho~nutsuzluk 
yaymak, grup ruhu geli~tinneye 
yah~mak hiy bir insaf ölyüsüyle 
bagd3ljmaz. 

Umut ve ü1kü 

Ü~üncUsü: görece aktivite 
iyind.J'\n kadro ve taraftarla-

Bu arada, partinin haliham
daki zaYlfhgml, ondan uzak dut
mamn nedeni olarak gösleren 
··arkada~lar" da var. Bu "arka· 
(L1~lara" sonnak lazlm: 0 t..aman 
bizim devrimciligimiz nerede 
kahyor? Halktan biri iyin, "gÜy". 
kaulmamn kIstasl olabilir. ama 
bir devrimci i~in beJirleyici kis
tas ideolojik-siyasal dogrultu
dur. Devrimci, bazen toplumda 
yapayalmz kalmaYI da göze ala
rak dogruya katllan insandir. 
Unutmayahm ki her dcvrimci 
hareket her yeni b~langlyta, gö
rece zaYlfur. Pani, henüz ciddi 
bir toplumsal g~ olu~lUnnaJm~ 
olabilir. Ama, loplumu 0 arada 
halklmlZl daha yeni ve özgür bir 
dUnyaya ul~uran bir ideolojik 
konsepte sahipse, bir dcvrimci 
ona, özveriyle ba~lanmakla. bir 
an bile tereddUt etmcmeli. 

Baglanma ve kendini 
ger~ekle§tirme 

Sonuy olarak, bu pani, bir 
devrimcinin kendisini özgürce 
geryekle~lirebilecegi, bireysel 
potansiyelleri Uzerinde serpilip 
enginlere ~llabilecegi. bir or
lam sunuyor. Böyle bir parti. ül
kemizde ilk defa kuruluyor. Hal
ka ve devrime, kendisini insanea 
katmanm, insani yUcelmenin ile
ri ölyülerini yakalarnamn imkan 
ve ko~ullan bu panide varchr. 

Ikemiz devrimi büyük bir IIkanma 
ya~maktadlri ve yeni bir partiye, yeni 
bir hamleye ihtiya~ duymaktadlr. Bu 
parti de, onu kar~llayabilecek öl~üde, 
esnek ve kavraYI~hdlr. Bu partinin 
dünyaslOl, eski yapllann dar ve kü~ük 
öh;üleriyle klyaslamamak lazlm. 

Kadro ve taraftarlar, laylkiyla 
baglandlldan takdirde, bunu his
sedecekler, partide yaflyacak
lardlrl. 

eski yapllardan kauhmcllann 
tarn bir birligi saglanml~ olsaydl, 
pani, bugün mücadelenin pek
~ok cephesinde. ki~ilik. saglaya
bilccek durumda olurdu. Kall
hmcllann yan yana gelmi~ 01-
malan yetmiyor, Halla, geyen 
dönem gösteriyor ki. belirli bir i~ 
bölümü etrafmda kOlanlml~ ör
gütlü bir birlikte, paniscl birligi 
kar§llamlyor. Partisel birlik, 
"yold~a birligi" gerekliriyor. 

Yol~hk ortak. bir gelecegi 
birlikte kumlllk, ortak gelecege 
birlikte yOrUmek. ya da gclece~i 
payl3ljmaktan dogan bir ili~kidir. 
Bu. belli bir etkinlik i~inde so
mutl~llgmda, dava)'l birbirinde 
gönllek ve giderek birbiri iyin 
varolmak duygusunu da berabe
rinde olu~turur. 0 yüzden, yol
d~hk kUlsiyet atfedilecek kadar 
derin bir baghhgl. sorumlulugu 
ve sevgiyi i,erir. Yold~1 koru
yup gözelmek, davaYI koruyup 
gözctmekle ö~le~ir. 

Bugün. partiye kalllml~ yol
~Iar. farkh siyasal g~i~lere 
sahiptirler. Flerkes, farkh siyasa1 
yapllar i~indc, belirli arkadll§lar
la bir geymi~i payla~ml~, yold~
hk Y3ljarn l ~tJr. Elbette, bu da gö
zardl edilemeyecek birduygusal 
baghhk yaralml~ur. Önemlidir. 
Fakat bu ya§3fllp gelen yol~h
ga ortak: bir gelecege yürüyü~ü 
sürdUTÜrken yeni yold~lar ~Iik 
ediyorsa, artlk yU§anml~m ya§3-
nan üzcrinde bir önceligi,bir 
baglaYIClhgl SÖ1.konusu olamaz. 
Zirn, yold3ljIIk anlaY I ~1 ve duy
gusunun olU!jumunda, belirlcyici 
ohm g~mi~ degil, ortak gele
cektir. G~i~i bagIaYlcl say
mak, yold:qbk ve dava bilinci 
ile bagda~maz. Bu \an. tu!Umlar, 
bclki fcodal kültürde veya Sll<l
dan arkadU§hk kültüTÜnde, sada
kat, vefa vb. soylu degerler ka-
7.anabilir. Ama yoldll§hk kültü
ründe aylkya gericidirler. Yol
d~hk kültürUnde. g~rrli~in de
geri ve änemi gelecekle bagmu
h olarak ~killenir. 

Bu baglamda, saflanmlzda 
sürüp-giden gericilige artlk bir 
son verelim. Hala eski arkad3lj
hk ili~kileri ctrafmda dönüp dur
ma sözkonusu. Partiyle gelen 
yold~hk ili~kilerinde ise yaban
clhk yU§aruyor. Halla, eski yapl
lar baz ahnarak dl~laYlcl veyn 
ihmalkfir davramldlgl bile olu-

le~im birimlerinde, ister ortak. et
kinlik zeminlerinde, her eski ya
pmm taraftar ve kitle ili~kilerine 
ul3ljmaYI, onlarla yoldU§ya daya
m~maYI ve birle~meyi de ihmal 
etmemeliyiz. ÖnUmüzdeki sü
reyle, "parti~ birlik. mUcadele" 
retorigini öne ~lkanp zcnginJC§
tinneyi ve saflan saracak ~kilde 
yaygmla~tiTInaYI hedeflemeli
yi.z. 

YoldaWa birlik, aym zaman
da, yaiJ~manm "kollektir' bir ni
telik kazanmasl demektir. Bu, 
yol~lann birbirini ~elmedigi, 
dl§lamadlgl, aksine birbirini bü
tünledigi, ileriye 9f!ktigi. bir ya
l~madlr. ~Uphe yok ki, pani bu
nunla bir nitelik Sl~l yapa
cAnt. Kadro ve taraftarlann. öz
gUven, sorumluluk, baghhk. ve 
dayanl~ma duygusu artacak, 
böylece hem aktivitelerinin ~apl 
bUyüyecek, hem de bUtünsel ya
h~ma daha akl~kan ve sonuy all
CI hale gelecektir, Bu da, partinin 
~imdikinden kat be kat enerjiyi 
wfl vunnasl demeklir. 

Bugün ya da gelecekte 

Son olarak, ZIlman t..aman ba
ZI arkad.rujlann, bu partiyi eski 
yapLlara benzellikleri de oluyor. 
Bu partinin dc, öncekiler gibi, si
yasal salmede, sürünerek, kivra
narak ömür tüketecegini ve 
ayakta bir gün göremeyecegini 
öne $ürüyorlar. Hall{l, paniye 
§imdiden ömUr biyenler bile var. 
Ancak, bu, yok bUyük bir yanll
gldlr. 

.Mevcul momentle bagmtl 
i~inde degerlendirilirse, bu pani, 
~iddetli bir ihtiylUt ha1inde gün
celin partisidir. Ge~kte. mev
cut kadrolar, onu omuzlama eil
retini ve yamuclhguu göslerebil
seler, bu parti, devrimin bUtUn 
mevzilerinde bugünden yaglaya
cak, önünü ayacak ve onu ferah
latacakllT. 

Kadro ve tamftarlllnn bir kls
ml yüzlerini tarn olarak plU1iye 
dogru ~vi~ degiJ. Bunlar. es
kinin y~ öl~ülerini, ili~kileri
ni ve ruhunu ~lyorlar; ya da 
a~ma iradesini kasten göslcnni
yorlar. Hala eski yapllan ismen 
telafuz edcnlere bu ye~evede, 
lafilmlar ve sonur;lar üretenlere 
rastlafilyor. Halta, yüzleri eskiye 
dönük olanlardan bile sözedile
bilir. Bu yakl~m1iar. bir yerde 
feodal ideolojik kültüTÜn yaralll
gl tutuculuktan geliyorsa, öbür 
noktada, siyasal geriligin vc dar
hgm ÜTÜnü olarak tezahUr edi
yor. Fakat daha yaygm ve aglr
hkh olarak partiyi kavrayama
ml~ olmaktan gelen bir yüzcysel 
ve suadan baglanma söz.konusu
dur. 

nn, partiye baglanma ölyülerini 
de tarli~maya aymak zorunlu gö
rUnüyor. Zirn, bunlann bir lasmi, 
partiye -adela- öylesine ili~mi~ 
konumdadlrlar. Bazllan, partinin 
belirli platfonnlannda üstlendik
leri görevi, bir memur yakl~lml 
i!iinde, gel\ekl~tinnekle, kendi
lerini smlrhyorlar. Digerlerinin 
ise, faaliyeli partinin belli bir bi
rimi ile veya unsuru ile "merha
bala§makt:m" öteye g~miyor. 
Bunlann. fU'SlIt dogduk~a. parti
nin ajitasyonu ve propagandasl
m yapma, yeni kit1esel ili~kiler 
geli~tinne, paniye yeni insan ka
zandJnua, ili~kide olduklan in
sanlan parti platfonnlanna ~ek
me, te~vik etme vb. dertleri, kay
gllan yok gibi. Partisel etkinli
gin ve sorumlulugun bütünlüklü 
oldugu ge~gini gözardl ediyor
lar. öfficgin, ~yet TCSmen gö
revli degillerse, pani basmma ya 
da diger platfonnlanna tarna
mlyla ilgisiz kahyorlar. Oysa, 
örgUtscl kurnllara dikkat ettikten 
sonrn bir partilinin her alanda da 
yapabilecegi yok ~y vardlr. 

LaYlklyla baglanma ~u üy 
noktada etkinligini ihmal etme
mekle bagmllhdlf. 1- Paninin 
ideolojik donarumJna -hem ta
rihsel hem de varolu~sal boYUI
larda- kaulma. Partide ideolojik 
Urelim gücil kazanam. 2- Parti, 
polilik düzlemde de, geleneksel 
yakl3ljlmlan a~an. yeni etkinlik
ler gel i~tinneyi, yeni platfonnlar 
olu~tunnaYI hedefliyor. Bunlara 
aktif olarak kalllma, yeniyi tanl
ma ve y~. 3- ·'Bugün. pani 
i~in neler yapllm?" "daha neler 
yapabilirim?" ve "dahn iyisini 
nasil yapabilirim?" kayglsml ve 
muhasebesini gündelik y~arna 
ta~lma, bu rre~vede yaralici ve 
yaplclolma ... 

. yor. Bu durum, örgütsel kültürde 
U§mmanm, siyasal bilinyte kö
reImenin ve gerilemenin de ifa
desidir. Parti bu olumsuzlugu sü
ralle U§mak zorundadrr, 

Ülkemiz devrimi bUyUk bir 
tikanma y3ljllßlaktadrr: ve yeni 
bir partiye, yeni bir harnleye ih
tiyay duymakladlr. Bu parti de, 
onu k3f§~abilecek. öly~cJer.m'i-r. !" 
nek ve kavraYI~hdlr. Ru partinin 
dünyaslßl, eski yapillinn dar ve 
kü~ük. öl~ü1eriyle layaslamamak 
13ZlJJl, Eski yapllann yüzü, gey-
mi~ dönUktü, bunun ki ise gele
cege. Bu, devrimi yeni bir mo
delle. yeni bir anlaYI~la geli~tiri
yor. Bilinmelidir ki. bu paninin 
!iagl henüz b~hyor. 

DolaYlslyla, mevcut kadrolar, 
böylesi bir paniye omuz verdik
leri taktirde, hem bugUne kadar 

HaIen, partinin progrnmma 
ve IÜzügünc kaynakhk eden ide
olojik-felscfi temcHeri bilince 
ylkanm~ kadro saYISI ~ok azdlr. 
Bu partiyi ülkemizde diger siya
sal yapilardan aylrt eden baihca 
özellikleri sll1liayabilecek kadro 
saYlsl da yok degildir. Partinin 
ideolojik ve siyasal kültiirii bag
lammda. gerekli nonnlann, ge· 
leneklerin ve anlaYI~lann ise he
nüz ~kiHendigi söylenemez. EI
beue. bu baglarnda pani yöncti
minin eksikliginden sözedilebi
lir. Parti yöneumi, bu konulan 
derli-Ioplu eIe alan bir materyal 
henüz sunamarnl~tlr. Ama böy
ledir diye, bir dcvrimci. baglan
dlgl siya~al ,izgiyi kav!".lma ve 
ya~ama yönündeki elkinlijtini 
ihmal edebilir mi? 

Biliyoruz ki. bir devrimcinin 
kendisini ge~klC§tinnesi, yeri 
geldiginde, hi~bir vesayele tabi 
degildir. Öyleyse, kadro ve ta
rafturlar, öncelikle partinin prog
ramlyla baglantlh olamk ideolo
jik siSlemini incelemeli, tartl~
mah, degerlendinneli: ve sonuy-
ta kendilerini realize elme baki
mmdan sorun tClikil eden boyul
lar varsa. bunu parti orlamma 
getinneli. Her unsur, partinin 
kendisi i~in baglaYlcl olup olma
dlglm a~lkhga kavu§tunnah ve 
artlk dogrultusunu buna göre be
lirlemelidir. Partiye eski ili~kiler 
üzerinden yakla§mak. ilkel ve 
geri bir tulumdur. Devrimciler 
iyilr bagtaYlcl lastas, ideolojik 
sislemdir. 

Paniye k~1 takkiye yapma
ya ise. hiy gerek yok. Bilindigi 
gibi. bu pani yasakyl degil. öz
gürlükyü ve demokratik bir par
tidir. Birinin programa -onu ken
disi iyin. genel hallan ile talmin
kar buldugu halde- bir ~ok nok
tada 9f!kincesi veya itirazl olabi
lir. O. bunlan pekala gUndeme 
gctirebilir, parti ' platfomllannda 
lartl~maya ayabilir, dogru bildigi 
leueri ve önerileri sunabilir. C;o
gunluk üzerinde yeterince ikna 
edici ve etkili oldugu takdirde, 

Bunlarda. devrimci dürtüler
den, hc:yecandan, ~kudan ve 
ülküden yoksun bir üslup hakim. 
Aynl üslubu kille ili~k.ilerinde de 
Y3ljlyorlar. Herkes, günde, onlar
ca insania ili~ki iyine giriyor. 
ili~ki kurduklanndan baZllarl
mn, paniye yönelik belli bir ilgi
si ve egil imi bilc olabilir. Fakat, 
SÖZÜflÜ ctligimiz ruhsuz Uslup 
i~inde bir lek;ni bile paniye ka
zanamlyorlar. Halla. bu üslup, 
yern trull~anlann partiden yilz 
,evinnesine de neden olabiliyor. 
Dahasl, bazilan vardlr ki, kille 
ili~kilerini apolilik bir kimlik al
IInda sUrdüTÜyorlar. Ya da, poli
tik kimliklerini genel bir ulusal
CI ajitasyon yel\evesinde ifade
lendinnekle yetiniyorlar. Bunun 
Ölesinde. partiden sosyalisl~
neklen hit;: $ÖZ etmiyorlar. 

Demek ki burada bir inany-
slzhk, bir umutsuzluk sözkonu· 
su: bir özgüven eksikligi Y3ljanl
YOT. Bu ruh halinin -~ayel idc
olojik donammdaki yelersizligin 
ürünü degilse- mevcut sav~ 
pmtiginin basklSI altmda ~kil
lendigi kesindir. 

0YSll, bu sava~ prntiginin ge
linen noktada ukandl&t ge~egi 
bir yana dcvrimci misyonu ve 
elc§tiriyi. bu bagJarnda deger
lendimlek ve kaYlt altma sok
mak yanh~lIr. Devrimci el~tiri
yi yanh~ bir zemine kaydlnnak
trr 00. Yanll~ konumlandlnnnk
Ilf. Dcvrimci dü~ünce, hiy bir za
man, "silahlarm elc§tirisi" ile ik
iz dogmaz. ~ayct "elc§tirinin si
lahl" yelerince köklü, etkin ve 
kapsamh ise "silahlann elc§tiri
sini"de mullaka getirecektir. ~u 

YoldllKa birlik 

Partiyi zaYlf dü~üren, yeler
sizlige neden olan bir diger fak
tör de. birligin istcnilen düzcye 
ul3ljamaml~ olmasldlr. Gel\ekte 

arti, bir devrimcinin kendisini özgürce 
gert;ekle~tirebilecegi, bireysel 
potansiyelleri üzerinde serpilip 
enginlere at;llabilecegi, bir ortam 
sunuyor. Böyle bir parti, ülkemizde 
ilk defa kuruluyor. 

DolaYlslyla. yönetimden ~
layarak, bülün birimlerde ve ze
minI erde, yoldawa kayn3ljma ve 
elkinlik özel olarak gözetilmeli
dir. Hala ili~kilerde yabanclhgm 
hissedildigi boyutlar varsa, özcl
likle yakmhk ve samimiyel ge
li ~tirilerek bunlann giderilmesi 
saglanmahdlr. Aynca, ister yer-

t3!jldUdan misyona ve sarfettik
leri emege SIr! dönme~ olur
lar. hem de bir larihsel görevi 
daha geryeklc§linnj~ olmanm 
onurunu gelecek ku~ar nez
dinde kazamm~ olurlar. Yoksa 
bu paninin yeni kU!iaklar elinde 
ki~ilik. bulacagl, gelecege uzana
cagl ve gelecegi kazanacagl 
kesindir. 

Per~ebuna Kurdistane, sitem u 
zordariya Li Ser Kurde Suriye 

E" rde (xaka) ku kurd li ser 
dijin jiberi hezar sala ü 

hala im, bi hevdOve giredayi
ye.O ji kevnde her8meke cox
rafi yekbOyiye ji bo kurdan .. 

Le pi~ti ~r€ ~aldirnne ku 
di sala 1514 'an de,di nav bera 
~ahismaile Safewi (fr.!n) ü 
Sultan Selime Osmani 0 frana 
safewide haie peryeki
rin.Hemji pi~li cenga dunyaye 
ya yekemin 1914-1918 Kur
distan careke din perye bü ji 
berku dewlela Osmani di ve 
ceng&:le hilwe~iya 0 Frensa Ci 
ingiliz ew dcwleta Osma
ni(zilarne nexwe~) ji xwern 
perye kirin.O Ii gor peymana 
Saykis-Bitco erd~ suriy~ bO ji 
para frensa (I erde Irake ket 
bin deste tNGILlZ, 0 wisa, 
weletlfme Kurdistan, bu ~ar 
perye, di bin destc ~ar devle
tan TOrk:lye, iran. irak t1 Suri
ye, Di Kurdistana Suriye
de(perye bi~Ok ji Kurdistane), 
pirbuna

A 

Kurdan~ di hcrema 
CEZtRE (QAMI~LO) dijin. 
hem ji, pirbOna harema(Efrin 
fi kobane) Kurdin. Hejmara 
Kurdan di Kurdislana Süriye
deo li gor lexmina partiye 
Kurdan ncziki (2.700.000) 
kesin.O wusa, Kurd tena hej
manin, netewiya dudwan pi~-

1I ncteviya erebi (dl Süriye
de). Le sed mexabin. heia iro 
ji, he Kurd li Sfiriye. di bin 
zulm fi zordariye dijin. 0 di 
ve erdema ko teviya welak 0 
hezen siyasi yen cthane her bi 
hev diyin, bo parastina maren 
mirovan 0 azadiyen siyasi 
bang dikin 0 duebitin, (I digel 
guhar!inen dunyaye ve serde
m~ ko dive rU~ikek demokra
titc 0 mate mirovan bide ni
~andin. Hin li SOriye, mirov ji 
her bir 0 baweriyen xwe yen 
mmyari zor€ dibininO ji gelek 
maren xwe ye bingehin,mina 
mate avakirina partiyan, der
xistina belavok 0 rojnameynn 
bC par diminin. di zindanande 
o bendxaneyande i~kenye Ii 
kesen welatparez,demok
mt,mirovhez te kirin. 

Rejim Suriye bi berdewam 
maICn siyasi fi civak:l 0 rew
~nbiri yen Kurd pepez dike, 
fi bi awayek:l e~kere. kesayeti 
0. nasnanleya nelewaye Kurd 
dipel~iine.Nimfineya heri jin
dar ya ve zulm 0 zordariye : 

- Kemera Erebi 
- Jimartina istisnayi 
Bi derxislina 0 bi pek ani

na "kemera Ereb." bi deh he
zamn ji colkaren kurdan, ji 
xaka xwe, ji erde xwe cuda 

bOn, di gunde xwede be par 
bOn,yimld.rejima Suriye. bi 
deh hezaran ji Ereban bi deh 
hezaran ji ereilen (xumir) anin 
nav kurdan. 0 erde kurbanda
ne wan ereilen ko ji derdoren 
(raqaya 0 haieba) hatin nav 
kurdan ... 

- Hem j'l. bi derxistina qa
nflna (93) ya sala 1962 an, za
delir ji (150.000) kord ciwar
bOya welate xue, xwedimlna 
xaniyan. mafa helbi jartin ji 
ba parlamento, bC par hi§tin ... 

bi deSIÜra ve qanOnä, kurd 
ketin warak abori, siyasi. fl ci
vati pir dijar ... 

Weko la xuyakirin, reJima 
SOriye dixwaze kasayeli 0 
bingeha milete kurd di Siiriye 
de winda bike 

Le li hember ve zulm ii 
zardariye, milet~ kurd li Siiri
ye, xabatak bi dijwar dike 0 
roj bi roj xebata xwe bi pe~ve 
dik.xe", 

Hala iro ji, gelek ji kurdan 
di zindanan de i~kence dibin ... 
le em lav dizanin, ko qula 
azadiye, gula serxwebOne, 
tenha bi xwine tä avdan ... 

Tengezar Ciziri 
(~exo) 

Waldbrunn1t 

I O,r nehir pkar cennetten ve cennelin 
u?ah~esini suJar; sonra dört kola aYT/

hr ( ... ) Bunlardan ü~üncüsünün ad, 
DicJe'dir, Asurun dogusuna akar. Dördün
cüsOnün adl Flrat... 

N Efendi Tann, insan! afdl ve cennelin 
bahr;esine koydu; lopragl eksin ve ona sahip 
o/sun diye" 

i~te Adem'le Hawa'nlO kovuldugu dünya 
cennetini böyle bir yere yerle§tiriyor Hlristi
yanll glO temel kitabl InciL Bugün ise insa-

Ortadogu, 
Emperyalizm 
ve Kürtler 

Haci ERDOGAN 

noglunun en 
eski yerle~im 
yerlerinden 
olan Mezapo
tamya ve ge
nel o larak da 
OrtadoAu böl
gesi, dünya
nln e;ok irin 
bag:laml~ ya
rah-sorunlu 
bölgesi. Bir 

yandan Araplann kendi aralanndaki anla~
mazltklan, Filistin israil sorun lan ve en 
önemlisi de "Ortadogu Güne~i"nin alttnda 
hakettigi yeri alamayan Kürt halkt. .. 

Ortadogu halklan 18'ci ve 19'ou yüzydla
nn arasmda Osmanli boyunduruäundan kur
tu lmaya e:;ali~lrken; buranm jeo-politik konu
mu ki uzakdoäu, Kafkasya ve Avrupa arasm
da köprü rolü oynamasl, diger yandan ise sa
hip oldugu yeraltl, yerüstü zenginlik kaynak
lanyla Avrupall emperya li st devletler, <;arlik 
Rusyasl ve daha sonralan özellikle de birin
ci dünya sava~mdan soma gittike;e güe;lenen 
ABO emperyalistlerinin i~tahlannm kabar
masma ve dolaYlslyla bunlann tarihi süref; 
ie:;erisinde bu bölgeye kanh sonue;lanyla sü
rekli müdahelelerde bulunmalartna sebep 
olmu~tur. 

19'cu yüzYllm son e;eyregine dogru artlk 
Osmanh imparatorlugunun ve ~ahhk Iran'm 
zaYlflama sürecine tamamen girme leri ve 
aynl dönemle birlikte Rusya, ingiltere, Fran
sa, Avusturya, Macaristan- bismarck Alman
yasl; Türkiye (Osmanll imp) ve iran'm dogal 
zenginliklerinden pay alma, Yakmdoäu'daki 
etki alanlan ve toprak kazanlmlan ie:;in bü
yük ve keskin mücadelelere girdiklerini gör
mekteyiz. Bu dönemlerde artlk Petrol denen 
dünyanm iktisadi ve teknik kaderini deSi~ti
recek olan maddenin ve burda zengin kay
naklan oldu~u biliniyordu. Oaha sonralan 
i~gal eclilen Mezapotamya-Kürdistan toprak
lan ve Arap yanmadasmda geli~en i~gal kar
~Itt ayaklanmalar ve yine emperyalizme ko
lay satllan feodal a~iretler üzerinde geli~en 
e;arptk ittifak ve Hi~kller. 11... , I 

"Ulkernizin güneyinde ~yh Mahmut Ber
zend'nin önderliAinde geli~en Ingiliz i~gali
ne kar~lt ayaklanma ve ingiliz ue;aklanyla 
halklmlz üzerine yagdlTllan Naplm bomba
lan, Tüm bu olumsuzluklara ra~men Ingi. 
Hz'le iIi~ki geli~tirmek isteyen Kürtler daha 
soma emperyalistler tarafmdan verilen ve 
c;ok klsa bir süre soma unutulan sözler. Sevr, 
lozan sürec;leri ve Kürdistan'lO ~uan ie;inde 
bulundugu konum. Aym kaderi Arap halkla
TI da payla~ml§lardlr. Emperyalistlerin kendi 
ekonomik ve siyasal e;lkarlan ie;in geli~tirdik
leri Ortadogu politikastnda naSlI Kürdistan'l 
dört pare;aya bölmek var idiyse, Araplarda 
da suni devlele:;ikler yaratmak da e;tkarlan 
gere~iydL Nitekim Feodal Suddi a~ireti'nin 
devlet statüsüne büründürerek Suddi-Arabis
tan'l ve Fahad ailesiyle de Kuveyt'i kurmaIa
rt bu politikalarm sonucu olmu~tur. I~te Or
tadolt,u'da istikrarslzh~m temel ta~laflnl te~
kil eden birinci dünya sava~1 öncesi ve son
rasl emperyalist politika, günümüze degin 
farklt versiyonlarla devam edegelmi~tir. Em
peryalizmin zengin petrol yataklannl ucuza 
kapmak ve denetimi sürekli elinde bulundu
rabilmek ie;in istikrarstz bir Ortadogu'yu 
kendi e;lkanna görmü~tür. Feodal sosya l ku
rumlann devamlnl e; lkarlan itibanyla dogru 
bulan ve bunlann ya~amast, ayakta kalabil
melerini sürekli destekleyen, kan veren em
peryalist devletler; artlk günümüzde degi~en 
dünya ko~ulJannl da hesaba katarak farkh 
bie;imlerle ~imdi de bu politikalanm sürdür
mektedirler. Iran, libya, Irak, Suriye ve diger 
Arap ülkelerine yönelik geli~tirilen ili~kiler 
veya dayatmalar hep bu politikalann somut 
sonue:;landlrlar. Güney Kürdistan'ln belirsiz 
olan konumu ve her neclense bir türlü i~ler
ligini kazanamayan Fecleral Kürt Pa rlemen
tosunun ie:; sava~larla son kerteye getirilip -
bir oldu bittiyle- susturu lmasl da, emperya
li stlerin istikrarll politikalan Ortadogu'da is
temeyi~inin bir ba~ka örnegidir. Yoksa ABO 
"can dü~manl~ olarak gördügü Saddam'la 
Barzani'nin i~birligine göz yummazdl veya 
en azmdan sessiz kalmazdt. 

Sonue; olarak; emperyalizmin 19'cu yüz
ydm ortalarmdan günümüze degin iktisadi 
ve siyasi dayatmalart sonucu olu~turulan Or
tadogu politikasI, bu bölgenin tüm dinamik· 
lerinin körelmesine ve böylece de kendi kül
türel, siyasi ve ekonomik-politik ~ekillenme
sini baglmslz geli~tirmesine engel olmu~tur. 
Bu da batlillann özellikle dedikleri "Oryan
tal mentalite" böige iSlikrarslzhgtnJ ve dola
Ylslyla &:arplk ittifaklar ve iIi~kiler yumagl 
olu~masma sebep olu~tur. Bu bölgede ya~a
yan biz Kürt halkmm da bu söylenen "Or
yantal mentalite"den nasibimizi aldlgtmtz; 
Güney'deki san ie; e;atl~malardan ve e;atl$an 
taraflartn girdiklei iltifaklardan anla~llmakta
dir. Bunun kuzey ie;in ne kadar gec;erli olup 
olmadlgl süre<; ie;erisinde netl~ecektir, An
cak Kuzey'de varolan sosyalist-bagtmstzllke;l 
potansiyelin güC;lü bir sayasi e;lkt~t burda; bu 
tür e;arptk ittifak ve ili~kileri imkanSlzla~tlTlp, 
Ortadog:u'nun istakranna temel te~kil ede
bilir. 
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ari hala ~öpe ma um 
Kendilerine ait, 'sivil' bir s:öplüge bile sahip olamayan Hakkarililer, ylliardrr yüzyüze 
olduklan yoksulluk sonucu, askeri güs:lerin s:öplügünde ekmek aramaYl sürdürüyorlar 
HAKKARi. "Hakkari'de ~öp
lerden ekmek arayanlar". ~gu 
medya orgam orabuk unuttu. 
Oysa kentin günlük ge~egi ha
line gelen bu lablo, her gcoren 
gün daha da katmerli bir hai 
ahyor. Hern de yallnm iorit1 bol
ca kaynak bulundugu halde. 
A~tmllalar, kentte önemli ye
ralt! ve yer ÜSIÜ zenginlikleri
nin varhgmm devletce Icsbil 
edildigini; ancak bunlan deger
lendirecek tck bir yattnma giri
§ilmedigini ortaya 'r lkardl. 
Hakkari. lek bir fabrikasl bile 
olmayan kent özelligini hala 
koruyor. 

ve i~ olanagl yar.l.Imayan dcv
let, ~imdi de ayru politikaya de
vam ediyor. 

Hakkari'de 1990 Ylhnda 35 
bin olan nüfus köylerin bo~al
tllmaSI sonrasl ge~ekle~en a~l
n g~ten dolaYI ~imdi 85 bin 
eivanna dayandl. Daglann am· 
Silla slkl~m l ~ olan Hakkari il 
merkczinde sadcee Merlan 
Mahallesi'nde bo~ arazi var. 
Sik slk ~ltmakJa tehdil edil
digi ve askeri alan haHne getiri
lecegi belirtildigi i~in Merzan 
Mahallesi'ne kimse ev !runnu
yor. 

" H akkarililer ~plerde ekmek a"yar" 
haberleri ~abuk unutuldu_ Oya bu 
aCI ger~ek hala orta yerde duruyor. 

da Ankara'dan gönderilen biT 
~ttnna heycti, yaptlgl ~ok 
kLsa bir gezi ardmdan Sümbül 
Dagl'nda hir,: bir ~eyin bulun
madlgml ileri sürerek buradaki 
kaynaklan da önhas cui. 

alml~tl. 

<;öplüklerde umut 
anyorlar 

Kaynak i~in gü~lü potaniyellere sahip kente tek 
bir yatmm yapllmaz ve "fabrikasl olmayan ~e
hirN özelligi ortadan kaldlnlmazken, gö-;Ierle bir
likte sorunlar da aglrla~tt. C;öplerde sadece gö
-;erlerin degil; uzun zamandlr Hakkarililer'in de 
umut aradlgl gen;egi ise gözardl ediliyor. 

Kaynaklann degerlen-

Son YllIarda köy1crin bo~al-
1I1rnaslyla Hakkari'nin nüfusu 
giderek anarken, daha ößee dc 
var olan g~im sorunlan ve i§
sizlik, nüfus artl§lyla alb~1 gi
diyor. Hakkari'de daha ößee de 
ihtiyaor ka'1llama yen saYllan 
oröplükJer ~imdi g~erti1en köy
Wlerin ~hea umut kapisl haH
ne geldi. Daha önce de Hakka
ri i~in hi~ bir yalmm yapmayan 

Nilfusla birlikte Hakkari 'de 
i ~s i zlik de aym oranda artll. 
Tek bir fabrikanm bile bulun
madlgl Hakkari'de halkm ye
gane i§ kaynagl dcvlct kurulu§
lan. Devlet kurulu§lan ise özel
likle g~iei i~i ph§unhgl i~in 
buralarda i~ bulanlar da bir ka~ 
ay sonra yeniden i§Sizlere kali
liyor. Smlr tiearetine gctiren 
y~saklama ardmdan, Yükscko
va-Esendcre kaplsmdan yapl-

lan tiearelin klsllianmaslyla, ti
caret de aruk Hakkari' de anlam 
ta~lmlyor. TIearelle ug~nla
nn ~hea U~I devletc vergi 
ycti§tinnck! 

Ylllanilr uygulanann yayla 
yasagl; ckin ekme, ot bi~me gi
bi yasaklar da tanrnm ve hay
vanelhgm sonunu getirdi. 

Kaynak var, yahrtm yok 
Dün oldugu gibi bugün de 

Hakkari'de devletin yaurlmlara 
yönelik hi~ bir ~abasl yok. Oy
sa Hakkari'de fabrika kurulma-

SI i~in her türlü kaynak mevcul. 
Hakkari 'de Be~elan ve Mer
gabit yaylalanmn bulundugu 
bölgede petrol yataklan bulun
dugu ve 1973 ydmda bu yatak
lar devlettarafmdan lespit edil
digi halde, üretim ir,:in ~imdiye 
kadar hi~ hir giri~imde bulu
nulmadlgl gibi, konu örtbas da 
edildi. Sümbül Dagl'nda ise 
demir, krom, baku madenlcri
nin yam sira kömür yataklan
nm da oldugu belirlcndigi hal
de burada da hiy bir yah~ma 
ba§laillmadigl gibi, 1978 y,hn-

Madenierin yamslfa Hakka
ri'de Antep f1sflgl, pirinr,:, ee
viz, tütün, ~ekcr panc3T1 yeti~ti
rilirken, önemli ölyüde anelhk, 
kür,:ük ve büyük b~ hayv:mJlC
sieiligi de yapllabiliyor. TUrn 
bu kaynakJann varhgma rag
men Hakkari 'de baeasl tüten 
tek bir fabrika yok. 1970'lerde 
dönemin hükümetleri laraflll
dan Yüksekova'da §eker fabri
kasl ile süt fabrikaSlllm kurula
eagl vaat edildi, aneak daha 
SOllTa bu sözler yerine getiril
medio 

1990 Ylhnda Hakkari 'yi zi
yaret edcn dönemin Cumhur
b~kam Turgut Öza/, Hakka
ri-de IJimento fabrikasl ile la~ 
ocagmm kurulaeagml aylkla
ml~, aneak bu da söylenip un
utulan sözler arasmdaki ycrini 

dirilemedigi Hakkari'de halk 
zorunlu olarak ~öplüklere 

ko§uyor. Aneak. ylllardir ~öp
lüklerde ekmek klOntllan, 
ayakkabl, ~orap, bez parplan 
gibi §eyleri arayan Hak
kari'lilerin dram! 1995 Ylhnda 
gün 1~lgma Ylkabildi. Ha};· 
kari 'ye gönülsüz de olsa giden 
bir kiSilll medya organi, köyler
den g&r eden ~ocuklann yÖP
liiklerde ekmek topladlklanm 
Y3l1Sltmaya r,:a ll ~tl. Ancak r,:öp
lüklere sadcce köylerden g~ 
edcnlerin degil; Ylllardir Hak
kari'de y~ayanlann da ko~

tugu geryegine deginilmedi. 
Sözkonusu yöplilkler, Hak

kari halkma degil, devlet kuru
lu~lanna ve askeriyeye ait ~öp
lüklcr.'yani Ilakkarili'nin sözü 
edilebilir bir r,:öplügü bile yok! 

30 YNK'llYl 
askerler ve 
korucular öldürdü 
YÜKSEKOVA- Hakkari'nin Yükseko
va il\CSi iran smmnda elleri ve ayaldan 
bagll fCkilde silahla laranarak öldürill
mü~ bulunan 30 YNK 'hmn cesedi, 
YUksekova'ya gelen iran heyetine tes
lim edilirken, katliarmn yobanpman 
koruc~W"d\e karakql a~k~~lerince ger· 
~ekle~tirildigi belirtildi. Kadlamdan ya
ruh olarak kunulan bir ki~inin Iran ma
kamlarma vcrdigi bu bilgi Iran yetkili
lerince Türk tarafma iletilince, sözko
nusu zanltlar hakk.mda soru§lunna a~ll
d., 

Yüksekova'mn iran SlOlr kesiminde 
bulunan <;obanpman ve Onba§llar köyU 
ar.tsmda yer alan Kendalok bölgesinde, 
bir süre önce tran'a g~en, daha sonra 
da Türkiye'ye geymek isterken 19 Ekim 
günil asker ve korueularca öldUrülen ve 
Celal Talabani yanhlan olduklan ögre
nilcn 30 ki~inin eesedi 20 Ekirn günil 
"r'üksekova 'ya gelen 3 ki§i1ik IrJ.n heye
tine teslim edildi. ir.tl1 heyetinin 30 ki§i
nin öldürilldügü katliamdan yaral! ola
rak kurtulan bir ki~inin kendilerine ver-

digi bilgileri Türk makamlanna ilenik
leri ve kat.liamdan sorumlu tutulan <;0-
banpman korueulan ile kamkol askerle
ri hakkmda soru§lunna ba~latlldlgl bil
dirildi. Katliamdan yarah olarak kurtu
lan ki§inin iddiusma göre, C;obanpman 
kOt;Uf'rllan ile asketlei'j"Cl'kJ~inin U~rin
dciJ yüklil saYlda döviz ve ziynet c~ya
laTlIII aldlklan sonra el ve ayaklanm 
baglayarak topluea ~ukur bir bölgeye 
gÖlürdüler ve silllhia taradllar. Yarah ki
§inin önceden ka~tl~1 ve askerlerin ate~ 
eunesi sonueu kolundan ik.i ku~un ya
nlSI aldl~1 ve kat.liaml bir süre saklan
dlgl yerden izledili belirtildi. 

Yerel kaynaklar daha önee de böl
gede benzer olaylann ya~ndlgml, her 
olaydan sonro "b~lat!lacagl" belirtilen 
soru§tunnanm ge~i§tirilerek, smtrdan 
ge~mek isteyen sivillerin öldürülme 
olaylanllln örtbas edildigini bildirdiler. 
Aym kaynakJar 30 ki§inin öldUrillmesi 
ile ilgili soru§tunnamn Iran tarafmca da 
ciddi bir §Ckilde izlenm'eyecegi i~in 
sonur,:suz kalacagml ifade ettiler. 

TUTSAK YAKINLARI DIYARBAKIR'DA AGIKLAMA YAPTI 

Amasya Cezaevi'nde 
hak gasbl ve gerginlik 
A masya Özel Tip Cezaevi'nde bu

lunan tutuklu ve hUkilmlülere yö
nelik hak gasplannm anla~malara rog
men sürdügü aYlklandl. 
Konuyla ilgili olarak 21.10:1996 gUnU 
HADEP DiyarbakJr il bin:\slOda bir 
basm a~lk.lamasl yapan tutsak yakmla
n, cezaevi yönetigJinin tutaklann insa
ni ve hukuki hak'larlOlfl ellerinden al!
narak, itiraft;lhga zorlandlklan belinil
di. 

Adalel Bnkam taraflOdan cezaevlc
rindeki soruntann yözümlendiginin 
belirtilmesine ragmen, özcllikle 
Amasya ve Erzurum eezaevlerine yö
nelik baskllann sürdügüne dikkal ~e
kilen ar,:lklamada özetle §u görü§lere 
yer verildi: 

';Hak ihlallerine ka~1 Amasya Ce
zaevi'ndeki lutukJular tarafllldan 9. 7. 
1996 tarihinde süresiz-dönü§ümsilz 
a~hk grevi ba§lattidl. Cezaevi Izleme 
Komitesi'nin araya girmesiyle 14. 
8.1996 gUnU tUluklularla anl~maya 
van ldl. Ancak vanlan anla§lllaya rag
men cezaevi idaresi, bir hafta sonra 
anla§lllaYI ve tutuklularm kaZ3Illlll§ 01-
dugu haklan tehar gaspetli." 

Her~ey Ba~avcl'nm 
bilgisi dahilinde 

Amasya Cezaevi'ndeki uygulama
larm, Amasya Cumhuriyel B~savCISI 
thsan Eroglu'nun bilgisi dahilinde. 
Cezaevi I. Mildürü Recep Örs ve 
MHP'Jj gardiyan kadrosu tarafmdan 
yaptldl!ma i§aret edilen a~t.k.lamada, 

"bu insanhk dl§1 uygulamalar Uzerine 

r,:ocuklanmlz, 28. 9. 1996 larihinden 
itibaren süresiz-dönU§ümsüz a~hk gre
vine ba~laml§lardlr. 22 gündür devam 
eden ar;llk grevi sUresince cezaevi ko
~ullannda hi~ biT iyile§me görillme
mekte, buna kal"§lhk ~ocuklarml1zm 

saghk durumlan gUn ge~tik~ kötüye 
gitmektedir" denildi. 

A~t.k.lamada, meydana gelebilecek 
olasl durumJardan Adalet Bakanl ~v. 
kel Kazan'lO ve sözkonusu yetkililerin 
sorumlu olaeagl belinilerek, cezaevin
de huzur ve anla§manm saglanmasl 
j~in adl ge~en sorumtulann biT an ön
ce görevden ahnmalan istendi. 

A~lklamada, kamuoyuna da ~agn
da bulunu\arak, eezaevlerindeki insan
hk dl§1 uygulamalara kar§l duyarh 
olunmaSI istendi. (DiVARBAKIR) 

'emdinli'de 
c;at.,ma 
HAKKARi- Hakkari'nin 
~emdinli ilr;esine baglt Gerdi 
bölgesinde bulunan Pareve köyt! 
yakmlarmda 22 Ekim gUnil 
PKK'liier ile korueular arasmda 
yatl~ma ylkll. <;au§mada bir 
korueu öldü, 2 korueu da 
yaralandl. Yarah korucular 
Hakkari Devlet Hastanesi'ne 
kaldmhrken, ~at l§madan sonra 
bölgede askeri birliklerce hareket 
bq;JatJidlgl ögrenildi. 

GÜD ortaSIDda 
yolculuk yasagl 

Van'," 
Catak VII 
Bah~esaray 
1l~lerlnde 
yollar artlk ,," 
ortaslnda 
kapahl!p, 
seyallatler 
engelleniyor. 

Kürt halkr seyahat özgürlügünün klsltlanmasrna 
neredeyse all~ml~ durumda, Ancak gün batlmr sonrasl 
devreye konulan yola -;Ikma yasagl, Van'm C;atak ve 
Bah~esaray il-;elerinde iyice zlvanadan ~Iktl: Bu iki 
il-;ede, gÜll ortaslnda da seyahat yasagl var! 

lerini ve ihtiyaylanOi karijllamak. 
i~in Van'a gidcbildiklerini belini
yorlar. Yak.la~lk iki haftadlr uygula
nan yasak yüzündcn ya~amlannm 
alt üst oldugunu kaydedcn ilyc sa
kinleri, Van 'a gittikten sonra aynl 
gün geri dönemediklcrini, otellerde 
kalarak ertesi günü beklediklerini 
söy1üyorlar. 

VAN· Van'm <;atak ve Bah~esaray 
iI~elerinde saat 13.00·len itibarcn 
giri§ ~Ikl~ yasagl uygularuyor. A~
lar Van'a bile günde bir sefer yapa
biliyor. 

PKK'lilerin Eylül aymda <;alak 
ve Bah~esaray yollannda yol kont
rollerini slkla~tJnnalan üzerine dev
leI gü~lcri kar~lhk olarak, seyahal 
yasa~ml uygulamaya koydular. An
cak <;atak ve Bah~esaray il~elcrine 
giri~ ~Ikl§ ir,:in uygulanan yasak di
ger yerlcrden farkh olarak gün ona
smda gc~eklc§tiriliyor. Van-Hakka
ri arasmdnki yasak saat 08 ile 17.00 
arasmda uygu laOirken, C;atak ve 
B~esaray-da saat 09 i1e 13.00 ard
smda uygulalllyor. Su iki ilr;ede in-

sanlat aneak 4 saat gunu ya~ama 
imkanm3 sahip. Saat 13.00'ten son
Ta <;atak ve Bahr;esaray'a gitmek is
teyen ara~lar Gurande~t (Görenta§) 
karakoluna bagh askerlerce geri 
~evriliyor. ilr;elerinden ~Iki~ yap
mak isteyen ara~lar ise iI~e ~lkl§la
nndaki kontrol noklalanOi olu~lU
ran polis ve özel timlerce geri ~cvri
liyor. 

8nafve tüccarlann da büyük SI
kmtt i~ine girdigi iki il~ede halk, 
yasakJann yersizligine dikkat r;eke
rek. nonnal yapm silrdünnelerine 
engel ~Ikarllmamasml ve maddi 
zararlara ugramalanna neden olan 
yasagm kaldmlmaSlO1 istiyor. IIr,:e 
yolunun YIIIO hüyük bir bölilmünde. 
haHa yaz aylannda dahi kardan ka
pah bulundugunu. a~lldlämda ise 
yasaklarla ka'11 kllJ1lya kaldlklanm 
belirten Bahr;esaray halkl, ken
dilerini mahkum gibi hissettiklerini. 
"yasagm PKK 'nin eylemlerini ön
lemeye degil, ya§amalarllli ön
lemeye yol a~lIgml" söylUyor. 

ilt;e sakinleri huzursuz 
PKK'lilerin yaptiklan yol kont

rollerini gerckr,:e göstererek daha 
gUn onasmda seyahala yasak geti
rilmesini elc§tiren <;atak ve Bah~e· 

saray ilt;e sakinleri, günde sadcee 
bir kez ara~larlyla sefer yapabildik-

'Koruculu 
dönü~'e ret 

Egitimciler kararh 
DiYARBAKIR- Egitim-Sen Diyarbalur $ubesi'nin 
düzenlediAi --Egitim-Sen emeklilerini onurlandlnna, 
tanl§ma ve dayanl§ma gecesi'·nde Egitim-Sen Genel 
Bll§kaOi Kemal Bag, "varhglllUzl tammayanlan biz 
de laOlmayaeaglz" dcdi. 

VAN- Van'," GürplIlllT il
r;esine bagh köylerden gö
~en.ilen köylUlere köylere 
geri dönmelcri i~in özel ko
rueuluk ko§ulu dayalildlgl, 
aneak köylUlerin bunu TC(.I
dettikleri öYcnildi. Van'da 
Alay'a ~agnlan köy muh
tarlanna geri dön~ iyin ay
nntlli bilgi verildi. 

HADEP'e oy verdikleri 
gerekyesiyle önee silahlan
na el konulan. Agustos 
aymda isc g~rtilcn GOr
pmar'lIl ~ivre~ (Dagseven) 
köyü rnuhtan Muslafa 
Unal ile ArdZ eÖzlüee),"kö
yil muhtarl Hacl Mehmek 
K~ak 21 Ekirn günü 
Van'da Alay'a ~a&nldl. 

Bir süredir köylerine 
geri döomek iyin yetkililere 
~vurularda bulunan muh
tarlara Alay Komutam'nm 
"köylerine geri dörunek is
teyenlere 100 mi/yon lira 
yardlln yapllacak; yaktlan 

ve YlkJlan evlerini onarma
lanna yardmcl olunaeak. 
Aneak bunlar.l kar~lhk 

devletin silahml alacak. 
ö7.e1 tim-korueu statüsünde 
iSledigimiz bölgelerde ope
rasyona katllaeakslmz. 
Köylerini7J askerler degil 
siz koruyacalmOll." dedigi 
ögrenildi. Muhtarlarm 
Alay Komutam ile yaplig. 
görü~meden soma köylü
lerle gÖ!1iilügü; aneak bü
yük bir bölürnü haien 
Van'da r,:adlrlarda kalan 
köylülerin, korueuluk ko
§ulu ile gen dönmeye k~1 
~Ikttklan bclinildi. Ahnan 
bilgilere göre, köylUler, "ne 
geldiyse koruculuk yUzün
den ba§lmlza geldi. Biz 
köylere yeniden iki at~ 

arasmda kalmak ir,:in geri 
dönmUyoruz. ~artsiZ ve gil
venliAimiz saglanml~ ola
rak köylc:rimize geri dön
mek istiyoruz" dedi. rj 

G~tigimiz Curna gUnü. DiyarbakJr'm $ehitlik 
semtindeki Demirok Tesisleri'nde yapllwi geceye 
~ok saYlda ögrelmen ve konuk katildl. Geeede müzik 
dinletisi ve liyatro gösterileri yaplldlktan sonra. e
mekli ögretmenlere birer plaket verildi. Egilim-Sen 
Gene! Ba~kanl Kernal Bag ile KESK MYK Uyesi 
Fikrel Dogan'm da katudlgl gecede konu~maellann 
ortak vurgusu 'ban~' oldu. 
Egilim-Sen Diyarbaklr $ube Bll§kam Haydar 
KJhr,:oglu gecenin ar,:lhjlllda yapilgl konu§mada 
bölgede biT ~jddet ortanurun varoldugunu belinerek, 
"akan kanm dunnasl i~in müeadelemiz boYUllan
mahdir" dedi. Klhr,:oglu, ·'demokrasi mileadelernizi 
hi~ bir gü't durduramaz" diye konu§tu. 
Daha sonT:l söz alan Egitim-Sen Genel B3§kam 
Kemal Bag. bölgedeki zorlukJara ve örgütlil müeade
lesi U7.erindeki baskllaru de~indikten scnra, özetle 
~unlarl söyledi: "Hi~ kimseden izin ve ieazet al
madan 6 YlldlT silrdUrdügilmüz mUeadelemizden 
taviz venneden yilriiyor. hakslzhklan kabul et
meyecegimizi biT kez daha beliniyoruz. Varhglmlzl 
tammayanJann davranl§lanru tanillladlk, lanlmaya
eaglZ." Bag, ban~ konusunda getirdikleri önerilerin 
dilckate ahnmadJgml da belinti. 
Emekli ögretmen Mehmet Yoku~ ise ögreunenlere 
hilnben. ·'8u zulilm ortamtnda ~ocuklanmlza sevgi 
veriyonunuz. Yarllllan siller kurup, sizler öre
ceksiniz. Kam siz du.rduracakslOlz. Karanhk onanu 
sizler bilireceksiniz" dedi. 
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B ir halk dO~Onün ki bazi gelgitlere, ini$ ~Ikl~la
ra ka~1O yakfa~,k ikiyüzy,ldlr bazen böigeseI, 
bazen geneli kapsayan ayaklanma ve direnir 

lere en agl( bedelelri ödeyerek ev sahipligi yapml~, 
katledifmi~, sürgün edilmi~, banndlAI yuvatan bar 
fanna y!kilml~, arkadan hant;erlenmi~, baZI önde 
gelenferi taraflOdan kandmlml~, yanilm% yandill
ml~i fakat buna ragmen ezici bir e;ogunluk olarak 
kendi topraklarlOda yapma direncini kaybetmemi~ 
olsun. 

Evet, Kürt halkl böyJesi halklardan biridir ve bu 
gere;e!i, bugün intihara döno~n kard~ kavgaslO! 
sürdürmekle hem kendilennin de önayak olduklan 
ulusal kazantmlara hem de haI klO dayanma gücOne 
büyük zarar verentere lekrar hat!rlalmak i~in, ~Halk 
neylerse dogru eyler~ yakla~,mlm ve ~özümsüzIOk-

Güney'in 
Ba,.na 
Gelen 

lerini halkm "dogru~lugu
na slgmarak örtmeye ~aJI
~anlann lutumlarlOl bir 
yana b!rakarak bir kez da
ha beJirtmek gerekli!ine 
inamyorum. 
Dahabir kae; ycf öneesine 
kadar yakJa~lk 4 bin köyü 
yerle bir edilmi~, ekono-

Osman AYTAR 
mik altyapisl tahrip cdil-
mi~, binbir lürlU sosyal 

• 
_________ sotUnfa ba$ba~ blrakil-

ml~ bir ülke pare;asl dev
raldlglOda, aynmslz bütün Kürtlerin gözleri Güney 
Kürdistan'a r,:evrilmi~ti. Yürekterindeki k!vllctm, 
gözferindeki pariltl ve konu$malan süsleyen umut, 
her yönüyle yeni bir ba?langici ifade ediyordu. 
Aglrhkh olarak bizzat Kürtlerden kaynaklanmasa da 
degi~ik geli~me ve hesaplarlO t;ak,~maslndan fiilen 
tarihi bir flrsal do!mu$tu. Kürt Hiro~imasl Halep\e 
katliammdan SOMa Güney Kürdistan'daki ulusal 
gü~lerin dÜ$tOkleri ae;mazlar dikkate allOdlglOda, 
BM'nin karanyla olu$turulan ~Güvenlik BöJgesi~ , 
aym zamanda bir slOavdl da Kürdistani güe;ler ie;in. 

Eksikliklerine ragmen yaptlan ~imJer, kurutan 
parlamento ve hOkümet ve sonraslOda ilan ediJen 
federasyon, ulusal kazantmlar sürecinin ilerledigi
nin kan!tlanydl. PDK, YNK ve diger partiferin yak
la~!mlan da genel olarak olumluydu. Ne var ki bu 
süree; e;ok gec;meden, özellikle iki büyük örgOlün, 
YNK ve PDK'nin dargrupc;u tutumlan nedenivte ya
va~ yava$ IIkanmaya ve olu~n aynhklar temefinde 
yön degi~lirmeye ba~lad!. Ekonomi, sosyal ya$am, 
saghk, egitim, tanm, gOvenlik, lemel hak ve özgOr
rükler ve benzeri konularda bir YlglO soruna ka~Jn 
taraflar daha e;ok birbirlerini kollamaya aglrllk veri
yorlarch. Tehtike sinyalleri giderek artlyordu. Buna 
oiasl baZI dl~ etkenleri de eklemek gerekir. 

Ve sonu matum. Küe;ük bit arazi anla~mazllgl, 
zaten at~lenmeye hazlr duruma getirilmi~ fili li 
at~ledi ve iki yildlr karde~ kam büyük bir propa· 
ganda sava~!yla dökülüyor. Enfallerden, HalcJ}(;e 
katliammdan, Behdinan'da kimyasal silahlarla ger
e;ekle~tirilen katliamlardan, her insamm diyenin yli
regini sizlatan milyonlann kae;I~lndan dü~ kalka 
bugüne gelen Güney'deki halk,mlzln canmdan her 
gün yeni pare;alar koparan ~atl~malar, Kürt halkma 
dost olmadlklan PDK ve YNK tarafmdan da ~ok lVi 
bilinen devletlerin bizzat fiil.en i~ kan~malanyla 
yeni bir a~maya yükseldi. 

Artlk her ~ey kendi ili~ki ve ittifaklanm temize C;I
karmaya ve bu temelde Güney Kürdistan'm lek ha· 
kimi olmaya endekslendi. Kar~Ilikli·hatalat, kendi~ 
leriyle yenilerini getirdi. Sonu~ ortqda. 

Güney Kürdistan 'daki geli~meler öylesine htzla 
seyredlyor ki gün güne uymuyor, halta ~at!~an ta
raflarm ae;lklamalarma bakillrsa saat saate uymu
vor. Bu arada Türkiye ve Amerika merkezli görli~
meIer de hirbirini izliyor. Ama Kürt tarafmda, tarar
larm bjrbirlerine muhlac; olduklan, digerini tasfiye 
etmeye e;all~manm bo$una bir e;aba oldugu konula
rmda, en azmdan d,~ yanSlyan belli bir a~tkhk 
yok. 

Öle yandan "ne hikmetse"" daha düne kadar Gü
ney Kürdislan'daki kazallimlan yok etmeye ve ken
di politi lan dogrultusunda islikrarslzhk yaratmaya 
e;ah~n Türkiye, Iran ve Irak birden "bafl~ ve istlk
rar"dan dem vurmaya ba~ladilar. Nedenleri e;ok. 
Her~yden önce, kimin eil kimin cebinde tam berti 
deäiJ ve e;all~an laraflar artlk birbirlerine daha e;ok 
·mahkum~ olmu~ durumda. Bu yönüyle kavga, bef
li a~llardan artlk KOrtlerin kavgasl degil dcnilebilir. 
Bugün PDK'ye destek veren yarm YNK'ye verebilir 
veya tam lersi. (OnkO öylesine sisli bir hava ki kurt
lardan ge;lImiyor. Varolan dengelerden arllk her
~y ~Ikabilir. 

(atl~malar bir ba§ka gere;eäi deortaya c;!kard!. 0 
dönemde de tarn belirledikleri gibi olmasa da t;atl~
malar önceslnde paraslzliktan yaklOip bu nedenle 
okul kilaplanm basamad!klarm, ~hit ailelerine ye
terinee yardllll edemecliklerini, yeniden in~aya kat

, klda bulunamad!klaflm söyleyenler, yakla~lk ikibu-
~uk ytldlr kavgaya para bulabiliyorfarsa, bu du rum 
herkesi dü~ündOrmeli. Rakamlar yok, ama karde~in 
kard~ SlktlAI metmilere verilen paralarla yukanda 
belirtilen canalici eksiklerdahil, bir sürü derde der
man olunabilirdl. 

(att~malar Mayts 1994 öncesinde varolan so
runlan da aa!rla~ttrdl. GOney Kürdistan artlk eski 
Kürdistan da degil. Sorunlar, bazen iyirnserlikle 
söylendigi gibi pek de kolay ~özüleceäe benzemi
yorlar. Ba~ka etkenler bir yana btrakilsa bile, uzun 
yillarm ürünü olan baZI alllayt~fafin degi~tirilmeleri 
de umulduAundan UZUIl sOreyi alabilir. 

Geli~meler böyle seyrederse, kammca ona yerde 
bir ba~ka tehlike daha var ve buna ba~ta PDK ve 
YNK olmak üzere Güney Kürdistan'daki gOe;lerin li
tizlikle egilrneleri gerekir. Kendi b~ma özgürlüäün 
kann doyurmayaeagt ve diAer sorunlar ~özümlen
medigi takdirde, nie; de önceden beklenmeyen egi
fimlerin gündeme gelebilecegi gerc;egi, daha sonra 
bazilarmt ~Kilrdistan bir fifti-fifti"" adli c;ali~mada 
toplad!ätm söyl~iler sürecinde yetkililerle binat 
yapllglm sohbetlerde de dile getiriliyor. 

Saddam'm denetimindeki bölgede, özeltikle 
ekonomik durumunun iVi olmamasl, halkm en 
azmdan yüzünü orlaya t;evirmesini engelliyordu. 
Fakat r,:'"!II~malarla varolan özgürllik de iki örgütün 
hegemonya sava~mda gUrnbürtüye gidince ve son 
olarak taraflar birbirlerine kal?I kullanmak üzere, 
Kürtlerin özgürlü!ünden 6cü gibi korkan devlelle
rin desteklerine arttk ae;lkt;a beI baglaymca, kamm
ca dOnyada benzeri durumlarda halk saflarmda slk 
slk görülen tenlike GOIle) Kürdislan da da öne ~Ik
ml'ltlr. 

(ünkü nihayetinde halkm da belli bir dayanma 
gücO var ve zor durumlarda örgütlil kesimlerin bu
labildikleri Ne;!kl~"lar, yani direnme veya ka~!~ her 
zaman halktan insanlara cazip gelmeyebilir veya 
olanakli olmayabilir. Ekonomik durumun veya gös
termelik de olsa NdüzenN ve "istikrarNm, zalen ör
gütler arasl c;:at!~mada bir tarafa ililen özgürlüge 
baskln gelebilecegi gete;~i, hi~ bir zaman yabana 
atllmamalt. 

Bu nedenledir ki, Güney Kürdislan'da ban~e;d ve 
demokratik bir e;özüm yolu bugOn her zamankin
den daha ya~amsaldlr. PDK ve YNK bunu benim
serler veya benirnsemezler, ama orta yerde bir ger
~ek var ki 0 da bat!KII ve demokratik ~özOm yolu 
d!~l/1da hie; bir alternalifin Kürt halkl/1l/1 uzun vadeli 
e;lkarlaTina hizmet edemeyeceäidir. 
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'Hak mu"" cadelesm" de N "" libe,.1 polilikalar,seregince; özellej-tlrme, sosyal gOvenllk kurumlarmln las-
fiyesi, , emeklilik ya~lnm yOkseltilmesi, 

Yogun 
yagan 
yagmura 
ragmen 
memur 
Yüksel de 
grev ve 
rls hakk. 
i~in mey
dandayd •. 
(Fotograf 
Berin 
Bozkurt) 

KESK'ten 
uyarl 
K 

amu Emek~ileri Sendikttlan Kon
federasyonu(KESK) Genel Ba~· 
kum Siyami Erdem glllc!cmize 

)'upuAI ttylktnmlldll, e~l.mobll sistemi 
YC yUlde 30'luk mau, Ilnl~lOm Toplu I~ 
Sözle~mesi(TtS) huklnnm reddeden bir 
)utum oduAunu beinerek. lillepleri kllbul 
edilmeuc hiznlctten gelen gU~lcrini kul
lanmn hnzlrllklarLm yoAunla~tlracnklafl' 
nL a~lkladl. 

KESK Genel BII§kam Siyami Erelem. 
E~el·mobil sisteminin ~zlUk anlammtn 
" o)'nak merdiven" olduAunu, ckonomik 
olnrak da eflas)'on oramnda lIcret urtl~ll1I 
i ~ercliAine i§arel ederek. siyasal olarak bu 
sistemin sendikalann pazarhk gUcUnU 
ortadan knldlnnaya vc TlS ili§kisinin 
tllsf1ye~ine )'önelik olduAunu beinli. Er
dem. "Dolara endeksll maat Ilnl~lt eni
IIl~yon altmda biT belitlemeye denk dU
~e r. C;UnkU dolaT, siyasi iktidare8 Merkez 
Bankasl eliyle gUylenebilir. Piyasaya do
laT Stllarttk anl~1 yava§latllabilinir. Ve, 6 
ayhk zaman dilimleri arasmda kam\! 
emekr;i1erinin Uerelleri fiY8t artl~hlrl kar
~Ismda ahm gUeUnU yilirir. aiz KESK 
olarak, Ueret Ilnl~llun e§cI-mobil ya da 
dolara endeksli biQimde belirlenmesine 

kar~IYlz. Grevli-Ioplu sÖ1.le~meli sendika 
hukkl istiyoruz" diye konu~tu. 

Kamu emck~lIerl alunlardaydl 
Geylilimiz hafta cumartes! gUnU 

KESK, $i~li Abide-i HOmyel meydanm
da on b.inlerin kauhmlyla "Ekonomik ve 
Demoknllik Haklar" mitingi dUzenledi. 
Tasarruf ve rai1jerinin hemen verilmesi
ni iSleyen i~yiler ve KESK yöneticileri, 
zorunlu lasarruf ve nemnlarma yönelik 
hUkUmetin gasp elme hesaplan oldu§;una 
dikkal Qekli. Konu~malarda. Ylllardlr 
emekyilerin iradesi dl~mdn man~larmdan 
kesilen paralann ~imdi yerinde olmadltl
nm aylklandlll vurgulandl. 

Yalmura ralmen alanl dolduran ifyi 
ve kamu emekyllerl. eylemleri Slrasmda 
TUrn Maliye-Sen Izmir $ube Ba~kam 
Ramiz Sallam'm 'sendikal faliyet yOrUl
tilAU' gerckycsiyle meslektcn ylkanl
maslm da protesto ettiler. "Ekonomik ve 
Demokr8tik" haklar mitingi Istanbul'un 
yamSITa, Ankara, Burso., Mersin, Anta!
ya, Samsun ve Kocaeli'ndc de yaplldl, 

(HABER MERKEZh 

Baro yerini almall' 
Hatice YILMAZSOY 

Geftlßimi: hafto SOIlU yoplioll 
Jstollbul Baro.fu Gellel Kurulu'nda 
ol!/lkatlar "9aAdol A\'ukatlar Gru· 
bu'mm" listtsini y/}nttime getirdl. 
LiSlen;n b(I1kan oday' ve Genel Ku· 
rlll sOllllflda JSlonbul Barosu yelll 
Ba/kam 01011 Av. Dr. racel Say. 
man' la, örgQlün mevcUl durumu, 
hak "hlalleri kar§,smdaki tutumu· 
nun nas,l olrnos, 8erekti6i, OHAL 
I'e Celltl'rt Sova§ Stizle/mes; lIi/k· 
"S" ürtrjlle g6rülrük. 

Ij DaAlmsu:, demokratlk ve 
katlhmCI Baro'yu yaratacaAlz dl· 
yorsunuz, Du heden önünüze 
koyduran Wanbul Barosu ve Ba
rolar BlrllAl'nin mevcut duru
munu deAerlendlrlr mlslnlz? Ve 
baAlmslz, demokratlk ve kahhm· 
CI Baro'yu nasll yaratacacaksl' 
ntz? 

• lstanbul Barosu'nun 12 bin 
Uyesinden 9-10 bini mesle~ini infa 
ediyor. Önemli olan bu bUyUk gU
cUn hem meslek sorunlanm yÖZ
mek hem de onlan hukuk ihlalleri 
k9Jllsmda scferber etmek. Bunun 
iyin tUm avukatlann kaulmaslm 
sa~layacak anlaYI~1 getiriyoruz: 
Kauhmclhk. Bu lafl herkesin söy
lediäinin farkmdaYlz. Kauhmclhk, 
karnrlan aldlktan sonra, 'Kauhn ey 
avukallar' demek deAildir. Zaten 
bu yajnya da kimseden yanlt gel
mez. Ne Daro bir siyasi partidir ne 
de avukatlar 0 partinin militanlan
dIr. ISlanbul Barosu yönetimi 010.
rak, karar ve projelerimizi )'ll da 
bizden almanuz istcnen karat ye 
ae~ekle~tim'lemiz beklenen proje
lerl tanl~maya ayacaAloc. Avukatla· 
rm yoAun olduAu 7 temel bölgede, 
isteyen her avukata ~lk. ve dUzenli 
tartljmalar yapacaglz. Bir konsen
sUs sa~lamncaya kadar gereklrse 
toplantllar tekrarlanacak. Tanl§mll
larm sonunda ortnya yUcan genel 
ejilim dojrultusunda karar alacs
jll~. Bunun daha enerjik i~leyebil
mesi iyin )'önetimi de geni~letece
jiz. Her böige genylik ye kamu ke
simi avukatlan, ~kJeri arka
dlll'lanm genijletilmij yönetim ku
rulu Uyesi olarak )'önetime gönde
recekler. Bu Uyeyi, iJlevini yerine 
getinnezse deAiJtirecekler. Iy i§le
)'i~i ilgilendiren, mesleje kabul, di
siplin soru~tunnasl, idari ve aeil 
olanlar hariy kararJan birlikte ala
cajlz. Karan onak alan, yözUmleri 
ve mUcadele yolunu birlikte seyen
ler, onlon birlikte uygulayacaktJr. 
GUcUmUzU de burdan alaea~lz. Is
tl1nbul Barosu'nda gerek mcslege 
bakl~. sorunlarl eIe ah§ Ye yözUm 

önerlleri balummdan gerek siyasi 
ayldan yok fatkll dO§Unen 8vukatlar 
var. Bu blr zenglnllktir. lstanbul 
Barosu 'nda bugUne k.adar böyle bir 
anlaytl' böyle bir uygulama yoklu, 

a Oncekl dönem htanbul Ba· 
rosu Bqkam Thraut Kaun'ln 
artllarl ve eksllerl nelerdl? 

• Turaut Bey, yetenekleri olan 
biri. Sorunlan zamamnda gönnesi. 
uygun yözUmler Uretebilmesi, mU
dahale etmek iSlediAi zaman etkin 
bir tcki!de zamanmda mUdahale el· 
me yelenejlnin olmUI, karizmasl 
vs. 0 ve onun benimsedili ekibin 
yönetim anlaYI§1 kabul edilebildlAi 
zaman, olabilecek en iyl Baro B~
kanl. Bizim ele~tirimiz demok:ratik 
ve kaultmcl bir Baro mUcadelesi 
anlaYI~mm olmamRSI. Onlan aday 
gösteren C;aAdq AvukatJar Gru
bu'ndan koptular. Arkalannda des
lek de yoktu. Ve bunlann sonucun
da Turgut Bey ön plandaydl. tnsan 
haklan ihlallerinde her zaman her 
yerde etkin mUdahalede bulunmu
yordu. Iyl fCyler de yapular. Staj 
EAitim Merkezi ve CMUK servisi
nin kuruimasl. Kachn ve C;oyuk 
haklnn komisyonlannm Qah~ma1a
n .. Bunlann hatalan eksik1eri olabi
Iir, gidennek bize kahyor. 

o Hak ve özgOrlUk lhlallerlne 
kafll Baro'nun nasJl etkln mUds
haleslnl sa~lamak programlßlzda 
yer ahyor, Bunu nasll saAlaya
cakslmz? 

• Avukatlar, yargl iylnde savun
maYI Icmsil eder. BaAlmSl.z yatglda 
oimasl gereken savunma, ha1km 
hak arama özgUrlOAunUn anlam ka
zandlAI temel unsurdur. Yargl dl
~mda da, bir hakkm varolmasl, va
rolanm savunulmast Iyln verilen 
mOcadele bizim doAal i~levimizdir, 
Avukatlann ve savunmamn tek Öf
gUtü barodur, Bu nedertle, hak mU
eadelesinde ve haklann ihlal edil
mesi lwllsmda yerin! almasI asli 
görevidir. Bunu, aym alanda mUca
dele eden sivil toplum ve meslek 
örgUtleriyle yapmak. gUcUnU artUnr. 
Somut i~lerde ve baAunslzhklan
mlZ ternelinde i~birliAi yapmaktan 
$ÖZ ediyorum. SOrekli beraberlikler 
hem Baro'nun hem de 0 örgUtlerin 
baAlmslzlJAma gölge dU,UIi.Ir. 

a En temel Insan hakkl olan 
,8.J8.m hakkl Ihlallerlnln olalan
IllftlAI ya da Kürt sorunu denlldl
linde akla gelen böige OHAL 812-
ce, Cenevre Sava, Sözle~mesl 
kapsamma glrlyor mu? Kürt so
rununun yözümü konu!lunda dU
lendlrllen bu konu hakkmda ne 
dü,ünüyorsunuz? 

• Hukuki ayldan OHAL'in dU
occnlcrnelcri, verilen )'etki!er, onla-

nn kullamh§ biQimi ve örgUt!enme
si hukuka llykmwr, 0 yetkiler, bu
gUn vamlan uygulamalann hepsine 
zemin hszuhyor. Cradaki her uy
gulamanm temelini OHAL Yasa
sl'nda bulabilirsiniz, Hukuku orta
dan kalduan yetkilerdir onlar: bi
rineisi bu.lItineisi, QHAL'de farkh 
bir hukuk uygulanlyor. Orada Ceza 
Muhakemeleri UsulU Kanunu (C
MUK) uygulannu)'or. Eski hukuk 
uygulamyor. Hukuk tekniAi olarak 
FransJZlann Cezayir'de uygulaAI 
bir}ey 00. Biran önce ka1dmlmall
dIT. Bu hukuk ihlalidir. "OHAL'de 
savq var. 1ki ordu sav~IYor ve ar
alanndaki sav~ aQlsmdan Cenevre 
Sözlejmesi uygulanlt" diye hukuki 
biJlCy ileri sÜTemezsiniz. Bunun ne 
hukuki ne de pratik temeli var, 
Sorunlann yözümUne yarar deAi!, 
zarar getirir. 

a Böliede CMUK uYiu1an. 
mahl olalanUstO yetkller kai· 
dmlma1t dlyorsunuz .. 

• HaYlr, Sadece hukuki bir 
yözUm önenniyorum ben, Bölgede 
uygulanan askeri QÖzUme klUl1Ylm, 
Ba,ka yözUm yollan var: Demok
ratik yözUmler, Soruna KUrt sorunu 
deniyorsa, bö)'le bir sorun var ist, 
en bqtan kimlik sorunundan kalk
milk gerekir. Bir bqi.a kimlijin 
varolduAu ileri sllrtllUyorsa, sorun 
böyle tespil ediliyosa bu kimlije 
baAl! hIlIdann tanmmaSI lazlm, 
Orada slnulama olmaz, Bunun 
savunulmasl ve tartlI1lmasl demok
ratik bir platfonndut. Siyasi yözUm 
dediAiniz zaman Bam yer a1maz, 
Hem görevi deAildir hem de )'apa
maz. Ama. demolcraUk blr plat
formda, dernokratik haldarm 
savunulmasl ve tamnmasl balnmm
dan elbetteki insanhjlll bugün ver
diAi en ileri hukuki haklan 
savunaCllkllT Baro. Du sadece 
CMUK 'un u)'gulanmasl, 
OHAL'deki yetkilerin kaldlnlmasl 
deAi!. 

(tSTANBUL) 

oiYARBAKIR KAMU EMEK<;:iLERiNiN MiTiNGt ENGELLENDi • 

IHD, Genel Mitinge yasak, sendikaClya gözaltl 
OIYARBAKIR. Krunu Emekyileri Sen· 
dOOlllln Konfoderas)'oou (KESK) Genel 
Mcrken wrahndan llilnan kam doAruI. 
lu\unda 20 Ekim 1996 KOnU Diyarba
klr'du YIlPI!maM dU~UnUlen "Ekonomik 
vc [kmokmlik Hllklar" mllingine Diyar· 
haklr VallliAi 'nce b:in vcrilmcdi. KESK' 
Dlyurb;lklr $ubclcr P1ulformu bit basIlI 
1I~lkhU1tU~lylll Oltl)'1 klOurltcn, HlIlIlCpe 
ula)'uu )'crintk incdcmck runaeJyla böl
lIeUc bululUUl J(E.IIK MYK Uyc~i Fikrcl 
Do#an vc E~him,Scll Genel B~kom 
Kemlll BoA da yapuklan a~lklamaiarda 
mitingin yllSllklanmasmm lrunamcll ke)'
n bir kumr oldutunu belirttilet. 

Milingin )'asaklnnma~ma sert lepki 
göslCfCTl KESK Diyarbllklr $ubelcr Plal
fonnu konuyla ilgili yaplIlI bßsm ~Ikla· 
masmda. Kamu emek~i1erlnin 6 Yllhk 
mUcadele sUrecjJeri il;inde her tOrlU baskJ 
ve anti«mokratik u)'gulama)'la kmll 
)(11I11YII. geldi#)ni belinti. 

Ar;lklama,mda, bölgede kIwi de
mokrntik haklann kuthulllma~ma \'Ii te 
mllSdllde edilm.:dil ini belinen KESK 
DiylU'baku $ubl!lcr Platfonnu, milingin 
YfL!i8klanmasma m~kin tepkismi toyle 
sUrdOrdU: "20 Eklm 1996 tarihinde Di· 
yorbalm'da yap,lmll~1 dUfUnllIen 'Eko
nomik ve Dcmokrttik Haklar' mitingl. 
mlz Dlyarblll"r VulilIli lamflndM hlybir 
gerek~ gö~terHmeden kcyll bir bl~lmde 
ya!lllldanmllur. Blzler D!y!U'buktr KESK 
fubcleri olamk 20 Ekim mh!ngllyln ha· 
J.lthklunml7..11 blijlwm,kt:n, bll hll7.uhk· 
IRr ~U\'C( \nde Pllltfonn döncm &özc(I!U. 
~UnU Yllj'IIll\ TUm Mullye·Sen $ubt' BII~ 
AllIII Oa,ul B lll! k~1 ve EAi hm-Sen Silbe 
Sd.rcten Yu\lIf .o" kaUn evlerinden i:/JaI· 
IIIUI JUnd18l'. 

Bunu, bllle~ verllmek Istenllen blr 
iö~daJl olw aörl!yor; bu ttJr buklll\On 
blll~rI mUcadelemlzdlll ... ~I~meye
ctllnill hlll nrrK:~lnll~'Iyt'ltUl.." 

Istanbul'da mitino oer~Bkle~lIrlllrken , Olyarbaku'da enOllllendl. 

Sendikaci olmak, 
bölgede daha zor' 

KESK MYK Uyesi Fikrel DoAM i~ 

konuya ili~kin olarok &It7.clemiZC' yapu§1 
lIQlklamada. "Bil bu hakkJml7J ~ bir 
yerde yasak ohnadan kullanmak 1~liyo
ruz" dedi. 

Bölgedc scndikacJlar ÜU'rinde yoAun 
bir baslu olduAunu da beHnen Oo#an 
funlan sö)'ledi: "Bizdlyoruz ki; ceblmiz· 
den aldlAtruz pamllU1 verln, Öylc görUnU· 
yor ki biz bu hnkklmlll mlllnglerie alaca· 
Alz. Amn ne YUlk kl bu dernokrollk huk· 
lwo du gerek~ gö~terilmedcn ),llSllklunn· 
biUyor, MaUye-Sen $ube BUfkam Duyut 
Bahk~1 ve EAhim·Scn $ube Sekreter! de 
Jtrek~ &ÖIlter!lmcden JJözullUUI IIhndl' 
lar. DlyJUbaku"d4 ba~kl, aUraUn vc klYlm 
YW'. KESK olarnk: bunu tlJdet lc klmyo
ruz." Tilhlllll (Hwllcpc) köyündc öldUI1I· 
Icn ötretmcnler olll)'mdan IOMI bölacOe 
y~ hakkuun ekonomik hnklann ÖfIU· 
ne ~Iinl dc Ifade eden Dolan, acndi· 
kal haklannl lstemcJr;,c km.rll olduklan· 
nt , Fl'tk scndikAhll'll ~c aerck~ dc In\lUl· 

lara yOnelik baskl ve saJdmlara Uql 01-
duklaruu beliJtti. 

EAitim-Sen Genel Batkanl Kemal 
BaJ da )'lIpillt at;Iklamada, Hantcpe ola
YI)'III ilgili gMemler yapllklanru; gHr
dUklerini ilgiJi yerlcre bildirecekJerini 
sö)'ledi. 

Bölgede Yllpuklan incelemelerde haJ· 
km kendilerine 51Cak bir ilgi iösterdilini 
bellnen Bat, butalarda yoAun bit baskI
ron Vl\f olduAunu tespil ettiklerini aktardi. 

EAitlmdlere yönellk IRldlnlann ka
bu! edllemcyecelinl ifade eden BaA, "In
lRJl hilkhtn Ihlallerlne Ye halt aasplanna 
klllll koymak gerekir" dedJ. BIIA daha 
sonra fIj)'lc konut1u: "Mcmurlara dolur 
lllerinden ~ yereceAlm dlyenler vat, 
DyN YlIPliklat1 ICTIIlt onada, Verd.ikJerJ 
lmn ~ klJlllk blr uilenln mutfak masta!
lw'!1l1 iuullJamlYor. Yapacal!nuz etkin
Uk.lerlo loplu lÖi.lqme ml.WlNI bu hll· 
kUmeti dc otuttaca&ll. YIijIIffiI bit bOtUn 
olllTllk aljIhyoruz. HIy kimsenln 001)' ve 
imine bokm""" bll~a;mIz yoldon """. 
yecellz." 

Ba§kanl'nl 
• 

se~lyor 
Insan Haklan Demegi (tHD), 6, 010.

Aan GeneJ Kongresi, 26-27 Eklm tarihle
rinde gervekle~tlrillyor, Genel ba,kanh
Am ikJ yanQ~191 Akm Birdal ve Erean 
Kanar. lstanbul ~ube eskl Bqkanl Brean 
Kanar ve arkadqlan, Kongre'ye, 'Her
kesle deAil, herkes iyin insan haklan' 
esprisiyle hazlrladlklan ayn bir lisleyle 
gitti. 

10. Kurulu~ Ylh iyinde olan IHD, 12 
EylUl askeri darbesinin, ternel hak ve öz
gUrlUklere aykm yasa ve uygulamalanna 
k9Jl1 17 Temmuz 1986'da, lutuk1u-hU
'kUmlu yakmlan, Y8W' ve hukukr;ular 10.
rafmdan kuruldu. Kurulduklan klsa bir 
sUre sonra TUrkiye genelinde ~4 $ubeye 
sahip olan IHO, hangi pani iktidarda 
olursa olsun ternel hak ve özgUrlOkierin 
mUcadelesini veriyor. Demelin Vedal 

Aydm. Siddik Tan, tdris Özyelik, Kerna! 
Klhy, Orhan Karaagar, eemal Akar, 
~evkel Epözdemir, Metin Can, Hasan 
Kaya, Muhsin Melik, lkram Mihyas ve 
Dldar ~ensoy olmak Uzere 12 yönelici 
ve Uyesi öldUrUldO. Kurulu,undan bu ya
na yönetieileri hakkmda lOO'Un Uzerin
de dava aydan tHD'nin, bu dava1ar ne
deniyle 300'den fazla )'öneticisi )'argl
landI, yargllanlyor. BugUne delin 2~ ~u
besi hakkmda deji~ik sUrelerie kapauna 
cezast verllen DemeAin, OHAL'deki 13 
§ubesi flilen uygulanan basktlar 
nedeniyle kapalt, 

lHD'nin 16 bin Uyesi var ve bunlann 
yUzde 38'j kadm. Demek Uyelerinin 
yUzde ~O'si Universite mezunu. Ve yUzde 
.5.5'i, 2.5-40 yq grubuna mensup. 

(tSTANBUL) 

BOZLAK VE PM UVELERI VINE SERDEST BIRAKILMADI 

HADEP hala kelepgeli 
HABER MERKEZt. GeytlAlmlz haf
ta Ankara DQM'de devam edllen HA· 

, OfP davltlmda YldOlzca Ikllahll)'e ka
ron ahndl, HADEP PM Uyeletinden 
FIrnt Anh He Cehdettln Erkmen tahllye 
edilirken, Itvukathtnn tUm tutuklular 
i~in tahllye lalebl rnahkemeee redde
dlldl. 

Son ikllahllye IIc birllkte, HADEP 
davaamda tUluklu I8YIII, 11'ye dU,IU. 
23 Eklm ,UnU mahkerne I8lonund. 

"bayrak Indlnne" ,örtlntUlerinin video 
lIe Izlcnllmesiyle ba~layan duru,madll, 
ba)'rall IndirdlAlnl söyleyen FaYlII1 
Akeln 1.lmll .anllm dosY8l1 lIe HA
DEP'1ilerin dosY8l1, avukllilann IIlm
lanna rajmen, birle,tlrlIdl. 

Öle yandan hukukyular, Divan Uye
lerinln tahliyesl lIe dosya blrle~tinne 
katatlannl, "oiIlY bayl'llk Indlnneklen 
ylkll; dava iylee liyul rnecraya almi" 
tckUnde yorwnladllar, 

I~ten ~Ikarma, kamu ~alr~anlarmm sendikalan
na, ~ah~ma ya~amma yönelik saldmlar devam 
ederken, bunlara zorunlu tasarruflann gaspe
dllmesi eklendi. 

Sermayenin has adaml Ozallarafmdan, j~Q
damlarml, ithalal ve ihracat~llan le~vik elmek, 
banka ve ~irkelleri kurtarmak, mHilarizme para 
akltmak ve bOt~e a~lklanm kapamak amaclyla 
1988 Nisanmda ~all~anlann istegi dl~mda ~Ika
nlan 3417 saYlh "~all~anlann tasarrufa te$vlk 
edllmesi ve bu tasarruflartn degerlendirilmesl. 

Nema'YI 
Mama 
Yapma 
Oyunu! 

Rojen GERNAS 

ne dair kanun" Hacl
Bael iktidarlnca ~all
~anlartn istegi d1ltnda 
adeta baskm bir yasa 
He ortadan kaldtrtl
mak istendL 
1988 Nisantndan, 15 
Ocak 1994 tarihine 
kadar i$verenden %6, 
~all~anlardan %4 ola· 
rak kesilen fon, bu ta
rihlen gOnOmOze dek 
i$verenden %3, ~ali

~anJardan Ise %2 kesilmekte, 
Kanun gereAI kesintilerin en iyi ~ekilde de

Aerlendirilmesi gerekirken enflasyonun 
%80'lerln altJna dO$mediAi TOrkiye'de, devlet 
rantiyecllere %140'10 Ozerinde bore;lanlrken 
birikimlere %30 faiz uygulaml~tlr. 

Buna göre fonda biriken para 430 Trilyon 
degil de en az , katrilyon olmasl gerekiyordu. 
Biriken paralar, ranliyecilere, sava~ tacirlerine, 
bOte;e ae;lklanna, ueuz kredi olarak kullandlnl
ml~tlr , 1$le buna kan emicilik, talan, soygun, el 
koyma denir .. 

San~lnm marifeti 
Emek~ileri "kan emici N olarak niteleyen dö

nemin ba~bakanl C;iller , 994'le, e;all~anlaT1n 
kamnl emmek amaclyla yasada bir deAi$iklik 
yaparak saldmYI ba~latlr. 24." .1994 tarih ve 
4046 saYll1 yasa ~Ikanllr. 

YOksek plan lama kurulu aldlAI bir karar lIe, 
fondaki paraYI dövize endeksli kamu ortakllSI 
idaresl (KOI) tahvil ve gelir ortakliAI senetJerini 
1993'On sonundaki döviz kurJanyla (14000 
TL)'na e;evirerek, 2,3/4 ylla vadell KOI tahvllle
rlne yatlnT, Bacl'ntn bu hilesi He hesaptakl pa
ra blr defada 80 tri lyon azahp yanya Iner, C;On
ko aynl tarlhte dolar 30000 Tl'dir. 

Ardmdan, bu tahvil ve senetlerln faizi dO~ok 
beUrlenerek Iklncl defa saldlrl yaplhr, Devlet I~ 
bore; senet ve tahvillerinde bankalara 0/0150 fa
lz verirken, fondakl paraYI Ise blr YII vadeU 
%30'larda e;ah~tlnr, I$te, kan emici gOzel san~l
ntn emege saldlrlsl böyle devam eder, 

Herkesin hesabl ayn • 
TlJrklye'yi yönetenler, yönetilenlerin hesap 

bilmediglni, dOnyadan haberdar olmadlklannl, 
akdlarmm bir $t!ye ermediSini zannediyorlar. 
Oysa durum bunun tam lersidir. ßunlann YII
lardlr iktidar olduAu bu Olkede hi~ bir sorunu 
~özmemeleri bunu göslermiyor mul 

Oysa e;ok dO~Ok gellrle ~all$anlar mucize 
yaratmlYor mul 

Blr de ~ah$anlann hesabma bakallm; 
C;all~anlann maa~laTi 1988 Yllmdan beri enf

lasyon oranmda artsaydl, bu gUnkO Uereli (ma
a~) 122.000.000, TL olurdu. Birikimler verimli 
~ekilde kullanllsaydl, kesinli ve katkl loplaml; 
294.467,600 Tl, biriken nema (faiz) toplaml; 
623.238.500 TL, devletin boreu; 756 milyonun 
Ozerinde olurdu. 

Yanl her emeke;i devletten 756 mi lyon TL 
alacakll durumdadlr. , 

IMF emredlyor, Hacl-Bael ~ak yaplyor! 
C;all$anlarm seslerinin yOkselmesi, fona dair 

sorularml arttlrmaSI, buna ka~1 burjuvazinln de 
fonlan yutmak istecliAi bellrir, Hepsi de lMF 
(Ulu5lararasl Para Fonu) blrer emlrerl olan dO
zen partlleri, IMF'nln bu keslntilere son veril
mesl i5teglnl derhaI yerlne getirlr. IMF'nln ra
porundan blr gOn 50nra MecJis'in olaAanOsUl 
toplantlslnda tasarrufu le$vik fonu kesintilerinin 
, EylOI 1996'dan Itlbaren kaldlTlldlglnl mO/deo 
lerl 

Yasada 2 maddeHk deSi~lklikle, anapara ve 
nemalarm gerl ödenmesi bllinmeyen biT larlhe 
ertelenlr. Fakal yasa C.Ba~kanl tarafmdan veto 
edJllr. 

Oyun aynl, flgOrah deSi~lk 
Kapitalist dOzene, faizciye, ranliyeclye kar~1 

olduAunu söyleyerek, iktidara gelen Refah, 
OYP lIe er eIe gönOI gönOle vererek e;ah$anla
TIn paralarma el koyar. f(an emieilere, sömOrO
'eOlere yeni ve ucuz kaynaklar yaratmaya c;all' 
~lYor. Fonlarda Ver alan %3'lok i~veren paylan
nI onlara baAI~lamak istlyor, Bu devlet yillar 
önce MEYAK, TÖBANK ve ILKSAN'da aYnl se
naryolart uyguladl. C;all~anlarm almlerine ulan· 
madan el koydu. Bu i~i bugOn d;nl bOtOn figO
ranlanyla yapmakta. 

lied sOrdOkleri gereke;e ilgin~ ; Kaynak yok! 
Bu masall bir kenara blrakm! Kaynak var. 

Bu Yllln sonuna kadar hOkOmet kan emicile
re, rantlyecilere, tam 1 katrilyon ödeme yapa
cak, Bunlara para vermekte hie; tereddOt elme
yenler, emekt;Herin kendi paralarma gelince 
kaynak yok divot. Devlet bir avu~ haramzade 
yerine 8 milyon emeke;inin parasml ödemeH
dir. Hemde hi~ vakit gec;:irmeden. 

DOnyamn hlC; bir yerinde zorla tasarruf ya
pilmaz. YaptlAlnlZ bu kesintilerln anapara ve 
falzlertnl derhai ödeyln. Aksl taktlrde emeke;ller 
bu 1~ln pe~lnl blrakmayacak, bu paraYI slzden 
lahsll edecekler, 

Onlarea yerde yapllan mlting ve yOrOy(J~ler, 
bunun en önemll göstergesidlr. Bpnu almanm 
yolu tOm c;all,anlann konfederasyonlofl olan 
KESK. DISK, TÜRK.I~, HAK.I~·ln ortak genel 
grev ve dlrenr~lnden gec;er. 

OOZELTME: G~tiglmrl hafta bu kö~ede 
Kamu Emeke;lIerl ve Sendlka1 Kurumla~ma 
ba~llkh yazlda ~$oven sendikaelllk" Ibare 
yanl1llikla ver alml~'lr, dozeltir okur!arlmlzdan 
özOr dUerlz, 
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islaml kesimden Kürt kadrolan RP'nin "degi§imi"ni ve Kürt tasfiyesini farklI yorumluyor 

Refah yine tartl§ma masaslnda 
Son RP kurultaYlyla birlikte bu partini" ne öl~üde degi~tigi; 
Kürtler'le köprüleri ne ölc;:üde attlgl gibi konular daha 
yogun bic;:imde tartl~llmaya ba~ladl. Yazar Mehmet Metiner 
'müslüman demokrat' bir parti haline gelmeye ba~ladlgml 
söyledigi RP'nin Kürtler'den vazgec;:medigini savunurken, 
NGbihar dergisi Yazli~leri Müdürü Süleyman <;evik RP'nin 
daha önce söylediklerinin üzerine C;izgi c;ektigini; Kürtler'in 
ise zaten daha önceden tasfrye edildiklerini ifade etti. 

Berin BOZKURT 

"L3iklik" ve "AtatÜIkt;ü\ük" 
mesaj lannm bizzal Genel 
Ba~kan NeCffiellin Erbakan 

tarafmdan verildigi son Refah Partisi 
kurultaYI. bu partinin "degi§imi" ve 
pani iyindeki Kürt kadrolanna ili~kin 
tutumu konulanm da daha gü~lü bi~im. 
de gUndeme gelirdi. Islami kesime 
mensup Kürt kadrolarmm bu konularda 
farkh degerlendinneler yaptlklan orta
ya ~Ikll. 

Konuyla ilgili olarak görü~tügümi.lz, 
bir dönem Istanbul Si.lYÜk~ehir Beledi
ye Ba~kam Recep Tayyip Erdogan'm 
dam~manllgml da üstlenmi~ olan yazar 
Mehmet Metiner. RP'nin degi~im ge
ryirdigini ve bunu olumlu buldugunu 
a~lkladl. NObihar dergisi Yazli~leri 
Müdürü SUleyman <;evik ise paninin 
öneeki vaatlerine ~izgi ,ektigini ve 
"sislelll i,i bir parti oldugunun 1I~lga 
,Lktlgml". ifade etti. Metiner ile <;evik 
araslIldaki görü~ aynhgmm en bariz ör· 
negi ise, "RP ve Kürtler" konusunda 
boy verdi. Metiner RP'nin Kürtler'den 
vazge,medigini; Kürtler'in de RP'ye 
oy venneye devam edeceklerini Heri 
sürerken. <;evik; RP'de Kürt ler'in daha 
öneeden tasfiye edilmeye ba~landlkJa· 
nm ve Erbakan'm Kürtler'i dl~layarak 
Ege, Akdeniz ve Karadeniz oylanna 
göz dikligini söyledi. 

Cevik: RP ytllarca 
kitlesini kandlrdl 

Refah '10 bir sistem panisi oldugunu 
ifade eden NLlbihar dergisi Yazli~leri 
Müdürü Süleyman C;Cvik, Ylllarca RP 
kitlesinin kandLnlml~ oldugunu belirtli. 

"Daha önce sitem dl~l oldugunu her 
flrsatta ilan eden bir paninin, bir süre 
sonra söylediklemin üzerine ,izgi ,ek· 
mesine verilecek en uygun isim 'degi· 
~im'dir" diyen <;evik, bu deAi~imin bir 
b~ka boyutu oldugunu; TÜIkiye'de ya· 
sama, yargl ve yürülmenin oimasl gere· 
ken temel i~levlere sahip olmachklanm 
ve partilerin "degi~mez esaslar"l degi~. 
tinneye yönelik hiv bir giri~imde bulu· 
namayaeaklanm da ifade etn. <;evik, 
a,lklamalanm ~öyle sürdUrdü: "RP, ik· 
didar olmadan önee digerlerinden fark· 
h oldugnu ilan ediyordu. Ba§a gelirse 
farkh ~eyJer yapacagLnl söylüyordu. 
Buna k~1 sislemin esaslar Uzerine 

oturdugunu. kim gelirse gelsin bu esas· 
larla oynayamayacagLnI söyleyen in· 
sanlar da vanh. Görülüyor ki bu insan· 
lar hakh vlkaeak ve RP'nin sistem ivi 
bir pani oldugu ortaya ~Ikacak.." 

Son yli larda dünyada ve TOrki· 
ye'deki "degi~im"den RP'nin de nasi
bini aJdlgml öyleyen <;evik, "yanl~ 
olan. RP'nin kendi kitlesini ylliarca 
kandmnaSldlr. yanh§ yönlendinnesidir. 
'Ba~a gelirsem ynpncaglm' dedigi ~ey· 
leri degil 'yapmayacnglm' dedigi ~y
leri yapmasldlr. Su RP 
a,lswdan tutar~lzltktlr. 

SugUn RP, degi~tinnek 
iSleyip de degi~lireme· 
diklerine benzemye' ~ah· 
~ I yor. Söylece kendisin
den saymadlgl kitleleri 
bugün kazanmaya ~ah~l
yor. <;ünkü 'biz ve digerle· 
ri' diye TUrkiye'de y~
yanlan iki ayn gruba aYlran 
bu panidir. niger partileri 
'bau kulübü ve siyonistlerle 
i~birligi yapanlar' olarak SUv' 
larken, bugün kendisi siyo· 
nisllerle anla~ma imzalamak 
zorunda kahyor" dedi. 

'Erbakan Kürtler'i 
dl~taladl' 

Son kurultayda RP i~indeki 
Kürtler'in lasfiye edildigi ve par
li ivindeki Kün kadrolannda ho~· 
nutsuzluk göze vllll'tlgl yolundaki 
degerlendimlelere iJi~kin olarak 
"Künler RP'den daha önee zaten 
tasfiye edilmi~lerdi" diyen Süleyman 
<;evik, konuyla ilgili olarak ~unlan 
söyledi: "RP'de KUnlüklerini vurgula
yan millelvekili veya idareci saYISI ,ok 
az. Bana göre. RP son 5. kongresiyle 
adeta aruk Kürtlerin oyuna ihtiyav duy
madlglm ilan etm!§~ir. Bundan önceki 
kongrede biz.zat Erbaka.n ~ürtJerin in· 
sani haklanrta kavu~masl gerekti!,i.ni, 
Kürtlerin dilJerini. küttürlerini gcli~tir
me haklanmn oldugunu belirlmi~ti . 
$imdi Kürt sorunu diye bir sorun olma
dlgml iddia ediyor. Sadece teTÖr var cti· 
yor. Böylece Erbakan Künleri dl~laml~ 
oluyor. RP ~imdi Ege, Karadeniz, Ak
deniz bölgelerindeki oylara talip; bu 
oylan kazanabilmesi i,in söylemini de
gi~tirerek, yerine göre muhafazakar, 
sagcl ve milliei olmasl gerektigine ina-

myor olmah:' 

'RP en merkeziyet~i parti' 
RP'nin Kürt politiknL ile rejime yö

nelik yakJa~mlian kal1lSwda bir kopma 
ya da muhalefetin sözkonusu olup 01· 
mayacagl yolundaki sorumuzu "RP 
merkeziyet~i bir partidir. Her ne kadar 
bülUn partilerde bu tUr bir yapLianma 
var ise de, RP'de bu daha belirgin. En 
son bir ,ok il kongerisinin iptnl edilme· 
si de bu yüzdendir" ~eklinde yanlrlayan 
c;evik, bu parti de yer alan bir taklm 
Kürtlerin Erhakan '10 sözlerinden rahat
SIZ olduklanna dair bir tahm bulgular 
bulundugunu, ancak bunun ciddi mu
haiefeIe yol a~abilecek düzeyde olma· 
dlgml belinli. Muhalefet eder gibi göre 
görilnen insanlann ,ogunun samimi 01-
madlgwl ve muhalefetlerinin idari kad
rolarda bekledikleri görevJeri 
alamamalaTln· 

d , " 
knynaklandlgml vur

gulayan c;evik, "AtatUrkvü1ük" me· 
sajmm tabnnda nasll yankl bulacagma 
i1i~in olarak. da ~unlan söyledi: 

"Erhakan'm RP'yi 'Atatürkvü parti' 
olarak nilelemesi bir ~ok yönüyle 
inandlTlel degi\. Kamuoyunda ,ok ki~i 
bu söylemin en I12.lIldan bazI yönleriyle 
imkanslZ oldugunu dü~ünüyor. Ancak. 
Hoca p':trtisine de böyle bir kimlik ver· 
dinneit·zolllnda hissediyor kendisini. 
<;ünkü bu ü1kede ge~er akt;e Atatilrk 
olmakur. Bu ifnde tab.anda rahatslzhk 
meydana getirmiyor degil. Ancak bir 
hSlm RP tabanmda 'Hoca ne yaparsa 
dogrudur' anJaYI~1 da var." 

Metiner: RP yumu~dl ama 
özü aym 

Konuyla Hgili olarak görü~lerine 
ba~vurdugumuz yazar Mehmet Meti· 

ner ise RP'nin 1991 'den itibaren degi~· 
meye ~Ia(hgml vurguladl ve "deAi
~im"in ilk sinyalleri ni '91 se,imlerin
de verdigini söyledi. 

RP'nin ge,mi§i itibariyle "daha ,ok 
katl ideolojik parti imajml verdigini" 
irade eden Metiner, "RP i,in iki se,e
nek varc!J; ya kali ideolojik söylemini 
muhafaza ederek, marjinal bir pani 
olarak kalmaYI tereih edecekli. ya da 
ikdidara gelmek ivin kimligini muhafa· 
zn edecek, ama daha IlImll. dnhn yumu· 
~ak. toplumun bütün kesimlerine hitap 
eden, bir kitle bir Türkiye partisine dö
nU~kti" diyen Meliner, RP'nin ikin· 
ci yolu ~tigini ve bunun olumlu oldu· 
gunu ifade eui. Metiner, sözlerini ~yle 
sUrdürdü: "Son kurultayda Refah Parti· 
si büyük bir degi~ime u~dl. Ama bu 

degi~im b~kalanOl yoru
mu gibi, kimJikte bir de· 
gi~im degil. özde bir de
gi~jm degH; daha ,ok 
siyaset tarzmda, siyaset 
yönteminde bir deAi· 
~ikliktir. Bir de en 
önemlisi ANAP'm di
bini oyma politikasI' 
na aglrhk vereeegini 
gösterdi. 'Bizden 
korkmaOlza, bizden 
ürkmenize gerek 
yok. Biz geldigi· 
mizde LaikJik el· 
den gitmeyeeek, 
'biz gelctigimizde 

Atalürk ilke ve 
inkilaplanna hi~
billey olmaz' 
mesajml verdi. 
Refah artlk 
Müslüman deo 
mokrat bir 
parti olma yö-

nünde önemli 
adlmlar alml~tlr." 

'Refah KürtIerden 
vazge~mez' 

Meliner, son RP kurultaYlyla birlJ.k· 
le Künler'in bu partiden tasfiyesinin 
hlzlandlgma ili~k:in degerlendinnelere 
ise katllmadl. "Refah Partisi Kürtler
den vazge,emez. YalOlz Refah degil, 
hi~bir parti KÜl11erden "azge,emez" 
diyen Metiner, "Refah gibi büyUyen, 
kitlelere ayllan ve iklidarda olan bir 
partinin" artlk ,ok rahal.hkla Kiln ger
vegini savunamayacLglm. ~ünkU "ikti· 
dardaki partilerin TUrkiye'de muktedir 
olamadLklllfLm" ifade eui. 

RP merkez gUvlerinin. ne laiklik ne 
de Kürt sorunuyla ilgili olarak "rahat
StZ ediei" bir polilika gütmemeye aza· 
mi gayret gösterdiklerini söyleyen Me· 
tiner, "bu sadece Refah Panisi'nin aYI
bl degil, kendini devlet yerine koyan, 
devletle özde§le~tiren merkez dilleri 

ve ikdidar ~kinlerinin de aYlbldlr" 
~klinde konu~tu. 

Ancak Metiner, RP'nin KUrtleree 
desteklenen bir parti olup olmayacagl 
konusunda ise ihtiyath konu~lu . "ikti · 
dardaki bir parti olarak eger RP Kürt 
sorunu konUSWlda KUnlerin hakh tao 
leplerine olumlu yanular vennezst, 
ö7.el1ikle doguda ve metropollerde ya· 
~ayan Kürtler nezdinde ciddi bir gUven 
kaybma ugrar" diyen Metiner, "Kül1le· 
rin Refah dl~mda gidebilecekleri hi, 
bir pani yok. OolaYlslyla Künler bir tao 
klm kaygllan ve ku~kulan beslemekle 
bitlikte yine RP·yi. diger siSlem parti
lerine her zaman tercih ederler" deme
yi de ihmal etmedi. 

'Erbakaninanarak 
degi~iyor' 

Metiner. RP labanmlO hala, anti·ke
malist ve anti· laik olduguna inandlgl' 
01; aneak pani yöneticilerinin ve Erba· 
kan'm bu konulardaki "degi§im"lerinin 
"samimi" oldugunu belintikten sonra, 
yeni yakl~tmlann pani i~inde i~inde 
,alkanu yaralmayacagml da savundu. 
"RP'nin Atatürkle§medigini; lersine 
AtalUrk'in Refahla~lIgmt" ifade eden 
Metiner. "bu, Alatjirk'e nereden bukll
gmlZ3 bagh" dedi. Meliner, sözlerini 
~yle sürdürdü: "Tabanm bunu hazme
demedigini söylemek daha erken. <;Un· 
kü Refah tabanI Saym Erbakan'm bun
laft söylemek zorunda btraklldlgml 
in8myor. Bu dogru aslmda. Ama aym 
zamanda Erbukan bu söyledikJerinde 
samimi. Erbakan, ballh. modem aym 
zamanda Cumhuriyetvi bir insan. Oola
Ylslyla ben Refah Panisinin tabanLn sü· 
rev iversinde hazmedecegine, ama Re· 
fah 'Ln i,ersinde ki bir grubun bunu hi~. 
bir zaman hazmedmiyeceklerini, yeri 
ve zamnm geldiginde de muhaJefelleri· 
ni sürdüreceklerine inanlyorum. Aneak 
Erbakan varoldugu sUrece hi~ bir bö
lünme olmaz. Erbukan gentekten kariz· 
mBSI olan bir lider. OolaYlslyla hayatta 
varoldugu sürece Refah i,ersinde hiv 
bir bölünrne gen;eklC§mez. Belki za· 
man zaman belli ,eli~kiler su yüzUne 
,Ikabilir. Ama bu ,eli~kilerin adresi Er· 
bakan olmaz. Onun vevresitldeki bir tao 
klm zevata e le~tiriler yöneltilir." 

Pani i,inde "Erbakan takiyye yapl' 
yor; bize mi taltiye yaplyor. yoksa ego 
men ,evrelere mi lakiyye yaplyor?" 
~k.linde dU§üneeler oldugunu belirten 
Metiner, "ben Erbakan'm lakkiye yap
tLgma inanmlyorum. Laikiik, AtatUrk
~ülük ve eumhuriyet~ilik konsunda 
söylediklarine inanan bir lider. Zaten 0 
inanmadlgl ~yleri söylemez" dedi. 

Öte yandan Metiner, parti i~i de
mokrasi konusunda da "diger partHer 
ne kadar demokratsa Refah da 0 kadar 
demokrat" ~klinde konu~lU. 

GÜ9Iü: Ezop dili kullanlldl 
Hazlrlayan: Cengiz DEMiR 

'Oogu mitingleri' denildi· 

, 

'

gi zaman iki kalegorik 
Kürt kitle hnreketi akla ge· 
lir. Bu kitle hareketlerin· 
den biri, EylUl 1967 - Ka· 
Slm 1967 tarihleri arasm
da: Diyarbaklr (16 Eylül), 
Silvan (24 Eylül), Siverek 
(I Ekim), Batman (8 

Ekim), Thnceli (15 Ekim), Agn (22 
Ekim), Ankara'da (19 Kaslm) yapLlan 
yedi mitingdir. Kün bölgelerindeki 
ikinci kategorik kitle hareketlenmesi. 
1969 Ylhnda: Hilvan (27 Haziran). Var-
10 (2 Aguslos), ikinci Siverek milingi 
(2 AguSlOS). ikinci Diyarba1C1r milingi 
(3 EylUI) ve ikinci Liee mitingidir. (24 
Eylül) 

Birinci kategorik kille eylemleri, da
ha toplumsal ve Kürt sorununun bir 
tarzda, Ezop (korku) di li He ifade edi l· 
mesidir. Ikinci kitle eylemleri, KUrt so
rununun daha geli~tigi ve a,lk,a ifade 
edildi#i; ideolojikle~tiSi ve siyasalllliu
gl mitinglerdir. ASII üzerinde dunna
mlz gereken, 1967 mitingleridir. 

1967 Dogu mitinglerinin hangi ihti· 
ya,tan ve nedenlerden ortaya vU.:tlgml 
gösterebilmek ivin, mitinglerin yaplldl
gl dönernin genel karakteristik özellik
lerine bakmak gerekiyor. 

• TUrkiye'de, TUrk bölgeleri ile 
Kün bölgeleri arasmda büyük sosyaJ, 
ekonomik, kültürel dengesizlik ve e~it
sizlik sözkonusudur. 0 Ylllarda, okuma 
yazma oraOl Bau'da % 63.5; Kürt böl
gesinde % 24.3'tür. Devlet il yolJanmn 
yalm7,ca % 8.7'si; 80.695 adet olan ka
ra ta~lt vaSllalannm da % 6.5'i Kün 
bölgesindedir. Bu rakamlarl sagJtk hiz
metleri. gelir dagtlum, 10prak daglilml 
baktmmdan da genellc§tinnek yanh~ 
olmll2.. En önemlisi de: Kün dili, kühü· 
riI. Kün,.e He egitim ve öAretim yasak:· 
ur. Kürtler'in varhgl inkar edilmekte
dir. 

Sol hareketler TlP'de örgütlenmi~. 
tir. Kürt sol aydmlannm bUyük bir ,0-
gunlugu da bu paninin Uyesidirler. 

r 'Oogu ve GUneydogu Böigesi' onlann 

Dizimizi ibrahim Gü<; lü 'nün tanrkligryla sürdürürken, ge<;en sayrmr zda hem ara~trrmayr 
hazrrlayan arkada~ rmr z rn adrnr, hem de bölümün sonuna 'Sürecek' ibaresini koymayr 

unutmu~ olmamrzdan dolayr okurlardan özür diliyoruz. 
ilgi alanl durumunda. 

• 1960 Yllmda tekrardan silahh di
reni~ a~amasma gelen Irak'taki KUn 
hareketinin, Türkiye'deki Kiln böige· 
leri üzerinde bir etkisi sözkonusudur. 
Aynea, silahh mücadele alanma yakm 
0180 Kürt böigeierinde, bu silahh mU
cadeleye kallhmlarm oldugu da bilin
mekteydi. En önemlisi, 1965 Ylhnda. 
Türkiye KUrdistan Demokrat Partisi (T
KDP) örgütlenmesi SÖzkonusu. Bu ör
gütlenme, bir öl~üde Kün bölgelerini 
etkilemektedir. Aynea T·KOP'nin lrak 
KOP ve Suriye'deki Kürt örgütleriyle 
siynsi ili ~kileri de yard!. 

Kürt ayakJanmalanndan sonra 
ölümden kurtulan Kün önderleri, Suri
ye ve iran'da sUrgünde Y3iamalanm 
devam ettinnek zorunda kalml~ l ardl. 
Bunlardan özellikle Suriye'de ya~yan· 
lar, ~all~malaflm devam eninnekleydi 
ve TÜfkiye'deki Kün bölgeleri ile ili~· 
kilerini SICak tutmaya va.iJ~lyorlardl. 

• 1960'h ylilar dünya i,in önemli 
bir dönemdi: Ezilen uluslann kunulu~ 
hareketleri. sosyalist dünyanm etkisiy
le. ciddi bir sü~ haline gelmi~li. Bu 
dumm, KUrtleri ve KUn aydlOlarlm CI· 
kilemekte ve heyecanlandlnnaklaydl. 

• Künlerin uyam~mdan ürken Irk,1 
ve ~ovenisl kesimlerin pervaslZ ve say· 
glslz YazLh saldlnlan; Künlerin onur ve 
gururunu incitir boyutlardaydl. ÖtUken 
dergisinin 28·29. saYlslOda Nihal Allz 
ve Milli Yol dergisinin 20 Nisan 1967 
tarihli. 14-15. saYllannda lsmel Tün
türk imzaslyla yazllan yuzllar. bugün 
de ibretle okunacak yazllar olma nite· 
liklerini korumaktadlrlar. Su yaZllar 
kat"§lsmda Kürtler, ölke duymaktnydl. 

Bütün bu nedenler 1%7 Kün kille 
hareketlili~inde yaraYI d~me özel1i~i· 
ni göstennektedir: Asll neden, Kürt 
ge~egi ve bu gentege bagh köklü, de· 
rin ve ciddi sorulliardl. 

Bundan dolaYI, 1967 mitinglcri, 
"Do~u ve GÜneydogu Anadolu'nun 
geri kalml~h~ml proteslo milingleri" 
olarak adlandmlml~lardlr. Bu miting~ 

lerde ~man dövizler analiz edildi~i 

zaman, görülecektir ki; Kürrlerin y~a
dlgl böigeterin geri kalnll~hgl ya da g~
ri blTllktmlml~llgl sorgulunmaktadlf. 
Aynea. miting alanlannda. Ezop dilinin 
yerini gentek y~am dili alml~ur. Ger· 
~ek yaflm diliyle, Kün bölge1erinin 
geri blraktmlnu~hgmm kasl1h oldugu 
ifade edilmi~tir. Devletin kastine kay· 
nakhk eden nedenin de, 'Dogu ve Gü
neydogu'da Kürt milletinin y~amakta 
oldugu gösterilmi~tir. 

Benim bu lespitJerimi dogrulayan 
ve Ezop dili ile ifade edilmi~ bazt dö-
vizleri a,arak da aktannakta yarar gä
rüyorum: 

I· "Dogulu; kanuni haklann ivin ,a
h~. didin. Hak istemekle birlik bozul· 
maz." Demek ki ··dogulu" diye birhalk 
kalegorisi var. Bu halk kategorisi, Tür· 
kiye'yi bötebilecegi su,lamasl altmda· 
dIr. Bunun böyJe olllladlgl ifade edil
mekledir. 

2· "AmaclmtZ kard~lik. ~itlik .. :· 
Yine farklt bir ulusal grupl~ma sözko--
nusu ki, KUrtlcr karde~ligi istememekle 
su,lanmakta ya da en azmdan bundan 
dolaYI bir psikolojik baskl altmdadlrlar. 
Buna bagh olarak Künter, karde~lik iso 
tiyorlar. Bir e~ilSizligin oldugu ifade 
edilmekte. Bu e~ilsizligin Türklerle 
Künler arasmda oldugu vurgulanarak, 
e§itligin tesisi istenmektedir. 

3· "Bnuya medeniyet. Doguya ce· 
haJet. neden?". "Oogu-Batl yoktur diye 
uyululduk!", "Bölüeü degiliz,e~itlik iso 
tiyoruz", "Dogu sürgUnlerin yatagl de· 
gHdir." Su dövizlerin hepsi de farkb bit 
ulusal olguya Ezop diliyle j~aret et· 
mekte. Farkh bir ulusal glllba aiditiyet
ten dolaYl Kürt böigeierinde kökJü bir 
aynhk,lhgm oldugu dile getirilmekte
dir. 

Bu dövizlerin yanlOda, böigeseI 
farkhhklan ifade eden ve talepteri Slra
layan ba~ka dövizler de var. 

Su tespitlerden sonra 1967 Miting~ 
leri'nin amaeml tespit etmek daha ra
hattIr. Arnav: Türk.iye'nin smlflan i~in
de, Kürt sorununun, demokratik re· 
fonneu bir tarzda, Türklerle birlikle 

• 

e~ilye ve kardC§t;e, yäzüme kavu~masl' 
mn istenmesidir. 

o dönemin Kürt aydmlan. dahn vok 
realizmi ve sagduyuyu temsil ediyor
lardl. Kün aydlOlarmm Türkiye smlrla
n i,inde. Kün sorunUnun vözüme ka· 
vu§masml istemesi, 0 gtinUn ko~ulla· 
nnda yasalardan korkmaSlndan, ortaya 
koyduklan iki yüzlü bir tutum degildir. 
T·KDP'nin de 0 günkü progl'lllnJ inee
lendigi zaman da. Kün SOlllnunun yö
zümünü, sistem i,i anayasal, refonneu 
ve demokralik degi~ikliklerde gördügü 
hemen saptanabilir. ... 

1967 milingleri, Kün yurtseverleri
nin bagllnslz örgütlenmesi anJammda 
bir ~langl, degildi. <;iinkü, Kün yUI1· 
severlerinin ''TUrkiye KOP" diye bir 
örgUtleri vardl, Aneak, bu milingler. 
KUrt soJunun baglmslz örgUtlenmesi 
i~in fikri ve muddi ko~ullann haZlrlan
masmda bir adlln özelligini I~ldlgml 

ileri sünnek, yanh~ olmaz. ... 
1967 milingJeri, dogrudan herhangi 

bir organizasyon taraflOdan organize 
edilmiyordu. Sadece belirH siyasi orga· 
nizasyonlara üye unsurlar ve bagunslz 
Kürt~üler tarafmdan organize ediliyor· 
lanh. Mitinglerin lertip komileleri ve 
konu§maellan da mercek aluna al tmp 
tek le~ incelendigi zaman, bunu tespit 
etmek olanakhdlr. Su unsurlar. Türki
ye·KOP ve TiP laraflarlan, üyeleri; ba· 
g,mslz KUn yunseverleri ve Dogulu 
Yüksek Ögrenim Demekleri Uyeleridir. 

Bu milinglerde, ideolojik davraOlI
madlgl. toplumsal hareket edildigi ve 
bUtün toplumsal kesimlerin üzerinde 
birle~ebilecekleri talepier dile getirildi· 
gi i~in; mitinglere kattlunm geni~ ve 
zengin oldugu; mitinglere, bütün ke· 
simlerden unsurlar kattldlgl görülmü~· 
tür. ... 

Ben, Anadolu Kürdtiyüm. 1967 rni· 
tinglerinin yaplldlgl dönemde Ankara 
YtldlflOl Beyazll Lisesi'ni yeni bitinni~ 
ve Hukuk FakUltesi'ne devam elmek 

i,in bekliyordum. Lise däneminde An· 
kara'daki Kürt yunsever ögrencileriyle 
b~layan ili~kilerim. 0 zaman da devam 
ediyordu. 0 dönemde Kürdislan'la fili· 
li ili~kilerim yoktu ve kurulmasl da 01· 
duk~a zordu. Bundan dolaYI sadece 
Ankara'daki mitinge kalilchm. Bu mi· 
tinge geni~ bir katIhm olmu§tu. Ölüken 
ve Milli Yol dergilerindeki pervSSIZ 
Irk,l ve ~venist saldmlardan dolaYI. 
miting--kalllJmellanmn heyecanml, bu
gün kelimelerle ifade etmem oldukp 
zordur. ... 

1967 mit inglerinin 0 dönemdeki si· 
yasi süre, üzerindeki etkilerinio büyük 
oldugu; Türk siyasi partiterinin de dik
katini bir kez daha KUrtler'in y~adlgl 
böigeiere ve Kün sorununa yekligi tar
tl~maslzdlr. Bu milingler sürecinde, 
ba~ta eHP, CKMP olmuk üzere AP de 
bu mitinglerin uyancl etkisiyle bölgeye 
geziler düzen1emi~ler. heyetler gönder
mi~ler ve kendi perspektinerine bagh 
a~lkJamalarda bulunmu~lardu. 

En önemlisi. 1967 milingleri KUrt· 
lerin bilinci üzerinde derin etkiler yap· 
ml~ ve Künler'in kendileri i~in harekel 
elme özelliginin geli§lirilmesinde uya· 
nel etki yapml~tlr. Aynca, miting meto
du dl~mda. ~ka mücadele bi~imleri· 
nin yaratllmasmm hem gerekli hem de 
olanakh oldugunu bilince vt1cartnll~tlr. 

Mitingler sonrasmda, Kün sorunu, 
geni~ kesimler ivinde bir tartJ~maya yol 
a~ml~llr. ÖzeUikle de, Kün sokulan 
arasmda Künlerin bagtmSlz örgUtJen
mesi ve bagunslz bir sol siyasal hareke· 
!in ~killenmesinin aynmlan ve farkh· 
la§malannda etkili bir olgu olmu~lardlf. 
Bu aymmlO, Kün sokulannm sivil ve 
demokralik platfonnda, 1969'da 
DDKO'nun kurulu~u ile 

b~layan örgiltlenme sU- " 
reylerinin; 1974'den sonra 
baglmslz sol siyasi Kun 
örgütlenmeterinin vardlgl 
yer oldugu, gözden ka,· 
mayacak kadar bir gen;ek· 
tir. SÜRECEK) 

D isa li ba~ure welat xwiyna birakujiye 
diherike, Disa seroken kurda bune 
~ure deste neyara. 

Disa djminen kurda pi~ta serokan misdi. 
d in (difirkinln) serokan aferin ji ~ame, Ji 
Baxdaye, jl Tahrane Q ji Anqere distinin. Bi 
ve aferinan Te ge~ dibin, serxwe~ dibin, xi
rabbOna welat 0 peri~aniya gel nabinin. Ha
wara dayikan, axina birindaran u nalina za
rokan nabihizin. Bi nave polltikaye xwiyna 
biratiye, xwiyna ~ore~geriye, xwiyna welat
perweriye 0 xwiyna baweriye dirjinin .. Jibo 

Seroken 
Ba,ür Ra! 

<;:eto Omerl 

menfeaten xwe yen 
~ehsi ba~Ora azad 
cardin dixin bin po-
tinen zordestiye 0 
c;:ar paytexten xwin
mij Ii ba~Ore Kurdis
tan'e didvinin. 
Heeey! Bira bira, 
Heeey! feleke xayi
ne, Heeey qedera 
hirap 0 bextenmeyi 
re~. Ma ew serokati
ye, ma ew welatpa-

reziye, ma ew rebertiye looo! 
Na!. .. bira na. 
Na! ... hewal na. 
Na! ... na reberno na. 
Na willeh ne wusaye. Ew ne tu welatpa

reziye. Hun ~~in, hun xeletin, dive hun hi~ 
xwe binin serexwe. Dive hun ba~, pirba~ bi
fikirin tex1ila xebata xwe bikin 0 ji we riya 
~a~ bert rojeki ~unde wegerin. Evana ne xe
letiyen bic;:ukin, we dirok we ~ucdar bibine 
o gele kurd tucari we efO nake. 

Ka bereya (cebhe eni) birati, ka Perlemen
toya federe ku tove welateki serbixwe bu, ka 
hilbijartina ba~Or ku li diroka Rojhilatana
vinde hilbijartina heri dernokratik bO. 

Ma dawiya hemu xebat€m giranbiha 0 ga· 
yen diroki, ~ere birakujiyt'H 

Ma dawiya van, pi~idayina welaten ko· 
lonyaliste? 

We ci zO ji bir klriye,katl1amen pastaran, 
we c;:i zu ji kirlye katliamen baasan. 

Ma hun nabihizin ~hiden Mahabade, ~e· 
hiden Hele/)(;e 0 hemu ~hiden 

Kurdistan'e ku nalina van dlle hemu we
latparezan weku agire volkanan 

di~ewitine?.. Hun c;:ima nabihizin banga 
a~itiye, ku ji alye hemu partiyen kurdan we 
tete daxuyandin?. • 

Dive bun hurmela partiyen din ji bigrin 0 
gOhdariya van bikin. Yana sibe~ ke~ guh· 
dariya we ji nake. 

Dijiminen me li me dikene. Ern jibo kir
yaren we stOxwar bOne. 

Em li hemberi insanetiye 0 11 hemberi 
dosten kurdan fedikar derketine. 

Bese edi gele kurd tera xwe ~ 0 derdan 
k i~andiye. Kurden ba~Or baweriyen xwe bi 
we aniye, baweriyen wan ne~kinin. Gele me 
rebene, peri~ane pen;eki azadiye ji bo "an 
pir neblnln, 

Gava pe~mergeyeki jibo parastina welat 
bete ku~tin dibe ~hit, yan di nava ~em~ riz
gariya netawa Kurdistan'da ji niye d ijimin 
wa ~te ku~tin'dibe ~ehil. le gava ~mer
gan di nava ~re birakujiye de hew 0 du bio 
kujin 0 bene kU$tin nabin ~hit. le ez mereq 
dikim, gava pe$mergeyen kurdan hew 0 du 
dikujin 0 di nava ~em? birakujiye da tene 
ku~tin, hun c;: i nawT Ii van dikin? 

GotinekT pe~iya yen kurda heye dibe "Pir
buna partiyan ni~<ma demokrasiye ye" gava 
partiyen we Ir hember'i hew ~er dikin, tene 
pe$mergan naye ku~tin, hun bi ~erre biraku· 
jlye her weha demokrasiye ji dikujin. Dive 
hun rumeta hew Q dO bigrin. Dive hOn edt 
lem bikin ku azadi 0 demokrasi ne bi qir
kirina hew, xebala bi hewra tete avakirin. 
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Kolambiya'da kendine ait bir tabur da kuran ingiliz petrol §irketi BP'nin marifetleri inamlacak gibi degil 
•• 

Rojda <;ELlKEL 

H 
enüz yaymlanmaml§ bir rapora 
göre,ingiliz petrol §irkcti SP 
(Brilish Pelro!), Kolambiya'daki 

ölüm mangalanna parasal yardlffi yap'
yor. Ingiltere i~~i PaTtisi milletvekili Ric
hard Howitt, Avrupa Parlamentosu dele
gasyonunun Kolombiya'ya yaptlgl biT 
ziyaret slrasmda. raporun bir kopyaslnl 
eie ge,irdi. Rapor. SP ve diger petrol ~ir
ketlerini. ordunun Casanove bölgesinde 
yapugl ihlnllerin su'r ortUgl olmakla SU~
luyor. 

Cumhurb3ikum Emesto Samper'in 
tulimallanyla bazlrlanan rapar, geyen YI
Im Temmuz aymda tamamlandl ancak 
hcnüz kamuoyuna sunulmadl. 

Rapor, ordu ve paramilitcr gruplar ta
rafmdan, petrol §irkctlerinin yah~ugl 
bölgclerde ka,mhp öldüriilenlerin i5im
lerini öneeden veriyor. Rapora göre BP. 
yerel göslcrieilerin resim ve videoya 
kaydedihni~ göriintülerini orduya ul~tlf
dl. iman haklan örgütleri, sözkonusu 
göstcricilerin öldilriildügünü, kayboldu
gunu veys i~kenceye maruz kaldlklanm 
söylüyorlar. Bir dogaYI koroma arafan 
da eski biT ingiliz ordu ilyesi ve SP gü
venlik memuru tarafmdan bir geriUa li
deri olsrak gösterildikten sonra lutuklan
d._ 

Rapor. BP'nin, koruma altmda olan 

Olüm mangalarlnln 
ih barClSI ve finansörü 

bir onnana büyük zararlar verdigini, bir 
nehri kirleuigini ve köylülerin pazara 
mal götünnek iyin kullandlklan tek yolu 
ve köpriiyü hasara ugraltigtnl da belirti
yor. 

Petrol ~irketleri, ciddi sosyal sorunla
ra sehep olmakla da suylamyoriar. BP'de 
yah~ffiak iyin bölgeye hüeum eden i§siz
leI'. 28 günlük bir kontrata rau olmllya 
zorlamyorlar. 

Öte yandan raporda, SP'nin gerillaya 
k~1 sav~l finanse etmek iyin orduya 
varil ba§tna 1.25 dolsr "savs~ vergisi" 
ödedigi de bildiriliyor. ABO'ye yaplla
eak petrol ihraeallru korumak iyin. Ko
lornbiya Savunms Bakanhgl'yla iki ay 
önee 60 milyon dolarllk bir anl~ma ya
pan BP'nin 150 subay ve 500 askerden 
olu§an bir tabur sahibi oldugu da verilen 
bilgiler arasmda. SP, bunun dl§mda ordu 
ile yapllgl i§birligi antla~masma göre 01" 
duya Uy Yl[ iyin 18 milyon dolar yardllll 
yaptl. Bu yardlffi gönüllü olarak yaplldl 
ve !usa bir dönem önee bir mahkcme ta
rafmdan kanunsuz o[dugu aYlklandJ. BP. 
yardlml "askerlere iyi yemek ve slgmak 
saglamak iyin" yaptlgml söylilyor. 

Bu arada Kolombiya askerleri, BP i§
yilerinin yapuklan grevleri i§l;iteri kaylr
mak veya lutuklamak suretiyle !unnakla 
suylanlyor. 

Ko[ombiya'daki en büyUk yabanel 
yallrlmel olan BP'yi Amerikah petrol 
§irls:eti Triton ve Franslz Total izliyor. 

SUC;: LisTESI KABARIK 

I§te BP'nin 
marifetIeri 
• Göslericileri orduya ihbar 
eui ve onlartn öldürUlmelerine 
veya kayedilmelerine sebep 
oldu. 
• Orduya dilzenli "sava~ 
vergisi" verdi. 
• Orduya Uy YII i9inde 18 
milyon dolarl, kanunsuz 
oldugu saplanan bi9imde 
verdi. 
• Omlanlara, nehirlere ve 
köpJ'Ülere zarar verdi. 
• Bir doga korumaeasml 
"gerilla lideri" olarak 
jumnlledi ve tuluklnnmasma 
neden oldu. 
• I~sizleri 28 gUnlük 
konlratlara zorladl. 
• Bunlara kaT§lhk olarak da 
Kolombiya ordusu, BP'ye 
kar§1 grev yapan i§yileri 
kaylrdl veya tUlukladl. 

Fransa' da sleak sonbahar Para, ABD'nin 

A.SALiH 

F ransa 'da anlk sonbahar, sosyal so
runlann vc özellikJe i~sizlik proble

minin alanlarda tam§llmasl, kitlesel ta
leplerin dile gelirilmesi ve hak araYI~la
nm ba~anya ula~lIracak eylemlerin dü
zenlenmesiyle e!j an[amh. Her YII gibi, 
bu YII da sonbahann sieak olaeagl, daha 
YllZ ba~lartnda ilan edildi. Sonbahar. ik
lidardaki sag hükümel iyin 0 kadar en
di~e veriei olmall ki, Le Monde gazele
~ il1de yaymlanan bir karikatür. Ba~ba
)..an Alain Juppe'nin Ekim ayml yassk
layan bir }'asa la5aml haZirladl~ml an
latlyordu. 

Haurlanacagl gibi, ge\en 1995 Ekim 
aymda ba~layan grev. Kaslm ve Arahk 
aytnda devam etmi~ ve hayatl felee ug
ratml§tl. Resmi istatistiklere göre bu 
grev. ülke kalkmmasml % 2 gibi bir 
oranla engellemi§ti. 

Bu seneki grevler de Eylül aymda 
ba§ladl. 24 Eylül 1996 günU Marsil
ya'da demiryolu i§yilerinin % OOimn 
katlldlgl grev. 30 Eylül günü i~9ilerin 
talcp[erini eide etmesiyle sona enni§li. 
17 Ekim 1996 tarihinde yapllan grev ise 
Eylül b~larllldan beri programlanml§tl. 
Grev, daha yok devlet kamu sektöründe 
yalt§lln 7 memur ve i§yi sendika fede
rasyonu (Cer, CFTC, CFDT. FO, FSU, 
SUD ve UNSA) larafmdd'n düzenlendi. 

Fransa 'mn genel yerle~im birimle-

IRA ate§kes 
hazlrhgmda 
LONDRA- Kraliyel Ulster 
Polis te~kilatl ~efi Sir Hugh 
Anneslcy, IRA'nm yeni bir 
ate~kes ilan edeeejini iddia el
ti. Ingiliz gizli servisi, LRA'nm 
bir genel "omu kongresi" 
hllzlrhglllda o[dugunu söylüy
orlar. Annesley deo tüm 
hUcreler tarafmdan yapllacak 
sözkonusu kongrenin sava~l 
durdunna karan alabilecegine 
vc at~kes karannm kongre 
larafmdlln ahnacngma 
inumyor. 

rinde yapllan yürüyü~lcr, polis verileri
ne göre yakla~lk [50.000; sendika veri
lerine göre ise 350.000·den fazla me
mur ve i~yiyi biraraya topladl. E~lim 
Bakanligl'ndan yapllan aylk[amalara 
göre, ilk ve ona okullarda grev yapan 
ögretmen yüzdesi % 52 dolaylannda. 
FranSIZ Merkez Bankasi C;all~anlarlmn 
kalIltm yUzdesi ise. % 38 oldu. Kamu 
seklöründe (Demiryo[u, posta, Fransa
Telekom, üniversite, ilk ve orta okulIar. 
hastaneler vb.) greve genel kallhm orta
lamasl ise % 42 civarlnda. Bu veriler, 
greve kallhmm büyUk oldugunu ve son
baharm ilk geni~ yapll grevi olmasl iti
bariyle ba~anya ul~ligml gösteriyor. 

Kamu seklörü sendikalannm talepie
ri kisaca maa~ laml ve bu sektördc hü· 
kümelin 1997 ytll iyin yok elmey; plan
ladlgl 6()(X) mcmur kadrosunun i~ ahn
masl. Grev öncesinde, Kamu Sektörü 
Bakanl Deminique Perben, bir ayLk[ama 
yaparak 1997 memur mtla~lannm bu YII 
sonuna kadar sendikalarla pazarlama 
konusu yapllaeagml bildirdi. Greve ka
uhml engellemek i9in yapllan bu tür 
apklamalar, yogunlukla grev somasl 
hemen unutuluyor. Fransa'da son me
mur m~ zaml, 9 KUSlm 1993'e uzam
yor. Hükümet ise, be~ memur sendikasl 
tarafmdan imzalanan bir anl~ma ile, 
maa~lann 1994-1995 Y1Uannda % 4,95 
antlgllll iddia ediyor. Aym dönemdeki 
YI[hk enOasyon ise % 3,4. Sendikalar, 

<;e"en barJ§1 tehlikede 

Fransa'da Eylül aYlßda ba~layan grev ve yürüyü~ler, 17 Ekim 
1996'da yapdan bir grevle dönüm noktaslßa ula~lrken, 
eylemlilikler Franslz toplumunda geli~en derin bir 
h~nutsuzlugun göstergesi olarak yorumlanlyor. Kamu sektörü 
sendikalarmlß talepleri klsaca maa~ zamml ve bu sektörde 
hükümetin 1997 Ylh i.-;in yok etmeyi planladlgl 6000 memur 
kadrosunun i~e ahnmasl. 

yapllklan a\lklamalarda, hükümetin id
dia elligi % 4,95 maa§ artl§mlll 1994-
1995 arasillda degil; 1993-1995 araslO
da genrekJe§tiginj ve bu Ylliardaki enf
lasyon oranmm ise % 5.2 oldugunu bil
dirdiler. 1996 Yllmda ise memur ve i§l;i 
maa~lannda herhangi bir artl~ olmadl. 
BaZl kaynaklnr. Man 1998 genel s~im
[erine kadar bir "sosyal banf' eide el
mek iyin hilkümetin nispi bir maruj anl
§lOa gidebileccgini bildiriyorlar. 

Diger yandan hükümel. ülkenin bir 
numarah sorunu durumuna gelen i§siz
lige k~l sUrekli mücadelc ettigini a~lk
larken, kamu sektöriindeki kadrolara 
son veriyor ve bu durum, en bUyUk ye· 
[i§ki olarak yorumla.lllyor. Fransa'daki 
i~siz.lik oram % 12-13 dolaylannda ve 
bu rakam her ay 10-15 bin kadar ki~inin 
i§ ve i§yi bulma kurumuna yazdmaslyla 
sürekli antyor. i~sizlikten en,yok etkile
nen kesim ise 25-35 ya§lanndn olan ve 
mesleki hayata ba~lamakla gUylük ye
ken genyler ve ögreneiler. 

Man 1993'tc iktidara gelcn sag hü
kümet. sosyal haklara kar~1 cepheden 
saldmrken, bir yandan da devlet kamu 
sektöründe ~ah§an mcmur ve i§yilcre 
kar§1 su~laYlel tavlrlarda bulunuyor. 
Memurlann i§ güvenligini el~liren ve 
i§gUvcnligini bir nevi "Iüks" gören bir 
yok devlet bakanl. kamu seklöriinün ve· 
rimsiz oldugunu vc özelle§lirilmesi ge
rektigini bir yok defa llylkladllar. sosyal 
Illlidara yapllan saldmlar ise. genclde 
ailelere ödenen ödenekIerin azaluhp 
vergilendirilmesi; emeklilik ya~tnm 

uzall[masl; sosyal sigona ödemelerinde 
yapllan kesintiler; KOV'nin Agustos 
1995'le % 2 oramnda anmlmaslyla ge· 
neide yoksul kesimlerin eezalandmlma
SI gibi konulart iyeriyor. HükUmetin ha
Z1rlamakla oldugu yeni bir dUzenlemey
le, Asgari Gelir'e müraeaat edenlerin 

ailclerinin de kalktda bulunmasl amay-
lanuyor. 

Franyois Mitterrand'tn 1981 'de 
Cumhurba~kam seyilmesiyle gelirsiz 
hcrkcsin §u anda hak olarak yararhtndl
gl Asgari Gelir, yakla§lk bir mHyon 
Franslz'a ödeniyor ve bu rakam her ay 
önemli bir anl§ gösteriyor. 

Paris'lcki yüriiyü~ SIt'dSlllda verdik
leri demeylerde, Komünisl Panisi egi
limli cer sendikaSl Genel Sekreteri 
Louis Viannet ve FO sendikasl Genel 
Sekreteri Mare B[onde!. memur ve iWi
lerin greve yogun bir biyimde kauldlk
lanm ve bu grevin kaslm aYlllda yaplla
ca).. daha gcni§ yaph bir grevin ortarnml 
olu~turdugunu bildirdiler. Oigcr yan
dan, hUkümet projelerini desleklemekle 
sUylanan CFDT Genel Bekreteri bayan 
Nicole Notat, Paris'teki yUrüyU§ Slra
Sillda kendi sendika Uyesi bir c;ok i§Yi· 
nin saldlflsilla ugradl. "Notal-Juppe; 
aym mUcadele" sloganlarlyla yuhal:man 
Nicole Notal, yürüyü~U Icrk etmek zo
runda kaldl. 

Grev öneesinde yapllan baZI kamu
oyu yoklamalarmdn ise, Franslzlar'm 
grevi yogunlukla destekledikleri görül
dil. 11-12 ekim 1996 larihlerinde yapl
lan bir kanm oyu yoklamasmda. Fran
sizlar'm % 54'ü greveilerle dayam§ma 
iI;inde olduklarUIL dile gelirdiler. Bu da
yanl~ma oram, g~en sene yapllan grev
lerde sadcce % 48·di. Le Point dergisi
nin yapllgl ba~ka bir kamuoyu yokla
mastnda, Franslzlar'm % 55'i (% 41'e 
kar~m), "önümüzdeki haftalarda geni~ 
yaplt sosyal bir haraketin onaya ylkma
sml arzuladtklanm" dile getirdiler. Her 
~ey, Franslzlar'm loplumu sarsaeak. nü
fusun önemli bir kesimini kapsayan 
sosyal krizin varltgml ve netieelerini 01'
taya koyaeak bir harekeuen yana olduk
laTlm gÖslcriyor. 

Korsikah otonomculardan 
ikinci eylem 

se~kin se~meni! 
DÜNYA HABERLERi SERViSi- lngi!
tere'dcn sonra ABO'de de adaylann scyim 
kampanyalan Slrasmda "yardlm" adl allm· 
da aldlklan maddi deSlekler tartl~Jllyor. 

ÖnUmüzdeki haftu yapllaeak olan ABO 
ba~kanhk ve senate seyimleri nedeni i[e bir 
taraftan para kaynagl bulmaya yah~an par
tHer. diger laraftan da rakip partinin ,jkirli 
para" ili~kilerini kamuoyuna sunmaya yah
~lyor. 

ileti~im teknolojisinin geli~mcsi i1e bir
likle seyim kampanyalarillda hareanan 
miklar da astronomik öl~ülerde artmaya 
ba§ladl. Televiiyon ve gazclclcr i~in se~im 
döncmlerinde ahnan para bUyUk rakamlur
la ifade ediliyor. 

ABO'de de 1982 Ylltnda I milyar dola
n bulan s~im harcamasmm bu yll 1.5 mil
yar dolan g~tigi hesaplanlyor. Parlamen
IOOa bir adaym sanda[yeye sahip olmaJ:. 
iyin harcadlgl para 500 bin dolar olarak ifa
de ediliyor. Bu durum. aday ve panilcrin 
dalm karanltk ili§kilere, ylkar j[i~kilerine 

angaje olmalanna yol aYlyor. 
ABO'de parti ve adayla iyin lopla.nan 

yaJ'(hmlann iki adl var: Soft Money ve 
Hard Money. 

Soft Money: Bu tUr yardlrnlar, yardlm 
yapanm amaylanm gilliyor. Bu tür yar
dlmlann genel amaylan hedenendigi iddia 
ediliyor. S~menin egilimi, ya da herhangi 
bir parti binasmm ihliyarr1an (!) gibi. 

Hard Money: Adaym yen iden seyil
mesi iyin yapllan direkl yard1m. Oaha legal 
yollarla yaplhyor. 

Ömegin "soft money" lelcvizyon rekla
ml ya da programlan araelhglyla "sendika
h i§Yilerin egitilmesi" adl altmda kullalllla
biliyor. Tabi i~,ilere ve seymene part;nin 
propagandasl yaplhyor. 

Dernokratlar'm bu YII 34 mityon dolar
hk "soft money" kullandlklan lespit edil
mi~ durumda . (Oemokratlar'lIl bu ''yar
dlm"l kuJlandlklan programlanndan biri

.nin ba~hgl "Cumhuriyctyi 'exlJ'emistler'in 
t devlet saghk sigonalarma sald1Tllannm ne 

kadar kamuoyu aleyhine oldugu.") Cum
huriyetyiler ise ~imdiye kadar 14 milyon 
dolar "soft money" kullanml§lar. (Bunlann 
paraYI kullandlklan bir program. "Bob Do
le'un ne kadar sayglh, ki~ilikli. saghkh, 

yunsever bir iman oldugunu anlatan bio 
yografisi." Bu programda direkl pani pro
pagandasl ya da aday propagandasl yaplla
mllyaeagl iyin "Bob Dole'ü sec;in" SIOgll1ll 
kullamhyor. Yani kamuoyuna "siz anlaym 
i~te" deniliyor.) 

"Soft Money"nin büyük yogunlugu 
ASO'de i~ yapan tekeller ile GUney Asya 
ülkeIeri. Güney Kore ve Endonezya gibi 
ülkeierden geHyor. 

Elbette yabanet[ardan para alma "ille
gal" saYlhyor. Bu durumda bu §irkeller 
ABO'de yah§an elemanlanndan Green 
Kurt'l olanlan yani yalt~ma izinlileri kulla
myorlar. 

Ömegin: Güney Kore'li biT tekel 
1 992'de Bill Clinton'a 3 milyon dolar yar
dlm ediyor. Bu yardlm ka!1lhgl. Asya-Pa
sifik Free Trade (Serbest tiearel) anla~masl 
imzalandl&1 zaman onur konugu oluyor. 

Aym zamanda bu lekeller verdikleri 
yardulllar ka!1lhgmda adamlanm Beyaz 
Saray'daki finans komilelerine yerle~tiri

yorlar. 
Beyaz Saray bu iddiatan (illegal yardl

ml) red ediyor. Beyaz Saray sözcülerinden 
Mike Mereury "bizim oldukc;a iyi avukal
lanmlz val'. Yardtmlarm legal olmasl konu
sunda titiz yah§lyorlar. Yardlmlar ciddi. ti
tiz ~ah~malardan sonra ahmyor" diyor. 

Öle yandan, "hard money" yardlml ya
pan ABO'li seymenlerle yapllan anket, il
giny sonuylar verdi. 

Ömegin; seyim kanlpanyalan dönemin· 
de 5000 dolar veren ABO'li saYISI yok az. 
806.000 ABO'li s~men seyim kampanya
lan slTusmda 200 dolar yardLm yaplyor. 
5000 dolar verenlerin yansl DemokraicI, 
diger yanSl CumhuriyelC;i. 

Seymenlerin üyte ikisi. büyUk lekellerin 
Beyaz Saray üzerinde. ekonomik politika
larda etkili oldugunu dil~ünüyor. Büyilk 
para yardlml yapanlann % 55'i ise etkileri· 
nin olmadlgml ileri sürüyor. 

ABO'li seymenlerin % 59'u serbest pa
zar anl~malanmn ABD'li yurtt~lara za
rarh oldu~unu savunurken büyük para yar-- , 
dlml yapanlann % 65'1 serbest pazann ye-
ni i~ alanlarl a~tlgml ve i§Sizligi azaltlel 01-
dugunu savunuyor. 

Apartheid saßlk sandalyesinde 
MOSKOVA· Aleksander Lebed'i görevinden alan Rusya 
Cumhurba§kam Boris Yeltsin. onun yenne Parlamento Ba§kam 
Ivan Ribkin 'i Güvenlik Konseyi B~kanh~1 ve (~nistun sorum
luluguna atanch. Ribkin Yeltsin'e sadakal[igiyle tammyor. Yeni 
Güvenlik Konseyi Ba§kam'm bek'leyen en büyUk sorun 
C;e~nistan'daki sav~ ve Lebed'in görevden almmasmdan santa, 
Rus hükümetinin soruna olan yakl~lmmlll ne olaeagl. Her ne 
kadar Ivan Ribkin C;e~enler ile yapllan ban~ antl~maslOl destekle
digini heyan etmi~se de, yorumcular "Lebed fark.hltgmlO" ortadan 
kalktlgllli ve Ribkin'in Yeltsin'e ragmen polilika Uretcmiyeccgini 
söylüyorlar. Der Spiegel'e konu§an Lebed ise. <;e\enistan'daki sa· 
V~l brujlatan ve 0 savrujlan korkunc; maddi ka.zany saglayanlann 
isimlerini aC;lklayaeagml söyledi. Lebed, sözkonusu isimlcri kapalt 
bir parlamento görü§mesine sundugunu ve görevden almmasmm 
en önemli sebeplerinden lI\Iirinin de bu oldugunu beliruyor. 

PARis- Ex An Provans 'taki bombah saldlfldan sonra Korsikah 
otonomcular ikinei bombah eylemlerini gec;tigimiz hafla Fransa 
Ba§bakanl Alen Juppc'nin scyimlerden önee Belediye Ba~kanl 
oldugu Bordo §ehrinde genrekle~lirdiler. Eylemin. Brujbakan 
Juppe'nin FrJ.nsa'daki gerginligi yumu~atmak i~in televizyona ~Ik
masmlll beklendigi gUniin bir öneesi yapdnll~ olmast Hgi yekic; 
bulundu. Bombalama eylemini FNLC'nin radikal kanadl üstlendi. 
Eylemden sonra Baljbakan Juppe "Ieröristlere kalll müeadeleyi da
ha da anuraeaklannl" uYlkladl. Juppc 'nin bu aylklamasml diger 
muhalefet panileri de destekledi. 

CAPE TOWN· Güney Afrika'daki insan haklan ihlallcri ile ilgili 0-
larak kurulan "Hakikal Kornisyonu", Apartheid (uk aynrncl) rejirninde 
görev yapnll~ 5 polisin siyah cylerncileri öldünneleri ile ilgili lilm bilgi
leri vereceklerini a~lkladJ. Sözkonusu 5 polis ise bu aylklamaJnnn 
kalllhgmda af talep ediyorlar. Komisyon, aC;lk[amaian k~lllgtnda af 
talep eden belj ki~inin 40 k~inin öldürülmesi olayma kan§tl&ml aylk· 
ladl. Bu arada 198Tde öldürillen 13 siyahm ölümünden sorumlu tUlulan 
eski Irkyt rejimin Savunma Bakanl Mllgnus Mn[an, "aklandl." Magnus 
Malan Savunmasmda yanlzca bir siyahm öldUrillmesinden sorumlu olan 
birimin kendisine bagh oldugunu, bu birimin özet egitildigini kabul eUi. 
Ancuk bu olaylarua gOvenlik gUylerinin yasalara (0 zamanki Irk~l re
jimin yasalatma) bagh rrall~lIklanm. 0 yasalaro göre sU'j'lu saYllamaya· 
eaklanm Heri sürdü. Öle yandan Desmond 1\IIu liderliginde kurulan 
"Hakikllt ve Uzla~ma Komisyonu" da Irk~l rejimde ~iddetle k~llllflI1 
siyahlan dinlemeyi bitirdi. lrk~l rejim SlrasUlda i§birligi yapugl tarn 0-

tarak kamtlanamayan az saYldaki siyah da bagl§landt 

, 

Bu son eylemlc Korsikah OIonomcular Franslz hUkümetine kendi 
adalan dl~mda da eylem yapabileceklerini gösterdiler. Bilindigi 
gibi Korsikah otonomeular FranslZ devleliyle 15 Agustos'a kadar 
ate~ ke. .. anl~masl yapml~lardl. 
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"Smrrlar Ötesi Kadm Dayam§masl"mda smrrslzhk kafalarda Sllllra dönü§üyordu 

Kürt kadlnl kafalardaki 
Slnlrlara taklldl 

KADIN SERVisi-ll-12 
Ekim tarihindc Richmond 
Otel'delci "Smlrlar Ötesi Ka
dm Dayam~I"loplanl\Sma 
Pakistan, Cczayir, Öl.bckis
tan, Hindistan. Filistin. Bang
lade:j ve Tür\;, Kiln kadm hak
Im savunucuJannm ka1l1dl~L 

sempo1.yum düzenlendi. Kall
hmcllann rümü kcndi OOlany
Ja birlikte ail olduklan ülke ve 
uluslanm belirtmelerine ve 
tutanakJara kaydeninnelerine 
~1II. Kün kadmlan yalmzca 
ikamet elliklleti kenlleri tJe
hnmck durumunda kaldllar. 
<:;Ünkil onJann üllkesi vanh .,'1-

ma amlmasl yasaku. OolaYI
slyla ya "Türk Kürdü" olmak 
durumundaydlJar, ya da Ulke 
ve ulusal kimliklerinden ann
mak durumundaydJlar. 

Toplanuya kallhmlardan 
farkh diller kullananlar arasm
da geli~mi~ teknolojik siste
min tüm nimetlerinden herke
sill yararlanmasl saglanml~u. 
Ancak KUrt kadmlanmn ana
dilleriyle kendilerini ifade cl
melerini teknoloji de benim
scmemj~ olacak ki, bu nimet
ten yararlanamadllar. Anadil
leriyle kon~ma(ltklan gibi. 
kendilerini Türi:.~ olarak ifa
de eunek durumunda kaldllar. 
Bir ~ dey~le kendilerini 
yarun yamalak anlmtilar. 

KÜlt kadllliannm diger üI
kelerden gelen kachnlarla bir 
~ onak yön.leri vardl.TüIi( 
kadmlanndan farkh ollrrak di· 
ger ülke kadmlanyla ortak 
noktaIanmrooan ikisi, ulusal 
sonm ve ezilm~lik boyutllyla 

ilgili)·di. Türk kadmlannm, 
diger iI1kelerdeki kadmlann 
ezilmi~liklerini anlamasma 
ragmen. Kürt kadmlanmn 
ulusal sorununu a1gilamakta 
~IUk 'Yfkmeleri ve bu farkh
hW gözönünde buillndurma
malan ilgi ~ken noktalardan 
biriydi. TürX kadmlan erkek
lerin-egemenlerin- algilaya
macllklan. algllamak. isteme
dikleri. kadmm ulusa! ve smtf
sal baskl dl~mdak.i somnlanm 
eie ahp mücadele ve polltikala 
belirlemeyi gereksiz gömlele
ri noktasmda, birl~iyorlarcli. 

Onlara göre. ulusa! sorun pelc 
o kadar da önemli clegildi. 

TUrkiyeli kadmlann dum
munu en iyi bilfimiylc, ~
ml iyjle~nne. laiklik ilkesi-
11m ab.1rularak ÖIle Iflkanlmasl 

ve bullun tröwm oludutunu 
savunmalan, ulusal somnu
muzu algJiamamalan. ezen u
lus kacbm olamalanndan kay
naklanan slkmuh davraru~lan 
gösteriyortlu. 

Türkiye dJ.~mda katilanla
nn Türkiye'den kaulan tÜffi 
kadmlan Ti.irl:. olarak gönne
leri ve TUrkiye'deki kadlOla
nll dummunu anlama ~aba

slyla sorduklan sorulardl. 
Bunlann ~lOda Türk kadlOl 
ne dü~ünüyor sorusu geliyor
du. Sonl1ara yaml veren Kürt 
kadlOlarsa, her seferinde ulu
saI kimliklerini vurgulamak 
geregini duyarak. "ben Ktin 
kadlOlYlm" bi~iminde bir ön 
a.;lklamayla ~Iamak duru
munda kahyorlardl. 

Pakistanh kadlOm sordu-

gu: ÜIf yll öoc:esini bugilnle 
kalllla!jllrdlgiffi zaman enflas
yonun daha artugml, kapall 
kadmlann daha fazlal~tlglIli 
görl!yorum. Bunun böyle 01-
masmda ckonominin etkisi 
nedir sorusuydu. 

Yarut Kün Kadm Dergisi 
Roza grubundaki ~ 
geldi. Yarut yak.l~lk olarak 
~yleydi: Türkiye billlfesinin 
büyük bir bölümünün Kür
distan'daki kirli sav~ akta· 
n1dlhru, bunun sonucu olarak 
emeklfilerin durumunun kÖlil· 
ICFigiini. demografIk yaplYI 
bozacak onmda g~ y~
dlgml. bunun dadine yöneli~i 
IJJzlandmhWIII bilfimindeydi. 

Medkom ve NuRoj kadJn 
servisindeki kadllllar; Kadm 
dUnyasl a~lsmdan gereksiz 

böliinmelere girilmemesi. Ul
kedeki ve toplumdaki kadmla
nn sorunlanm ortaklaljtlf'drnk. 
bu am~la da farkhhkJan red
detmeden ortak mücadele ve 
dayan~maYI saglamak oldu
gunu. kadm sorunullun bazJ 
bölümlerini degil, yaljamlß 
her alanmdaki ezilmi~liklerini 
lcapsayan proje ve politikalar 
Ül"Ctip müdahale gÜCÜflü ya
ratmak gerektigini vurguladl
Iar. (Nu Roj. Medkom ve Re-

za !fevreleri panelin düzenle
yicileri cIe!ilJerdi.) 

Toplanll, Taleban örgütü· 
nUn Af\IJßistan(Dulistan)'da 
kachnlam yönel ik saldm ve 
baslolannl protesto eden im7.a 
kampanyasl ~Iatddl ve 
uluslararasl "kadUI dayaru~ma 
ruhu"nun yaraulml3S1 i~in so
mut adtmlar auhnm.1 \'e ger
'Yfkl~tirilmesi gibi temenni
lerle sona erdi. 

...... , ......... , ......... , .. . 
Yine namus 
yine katliam 
6 yi.l önee Mersin'deo Istanbul'a g~e· 
den Kürdislan kökenli bir aile. namus 
einayctillin hcdcfi oldu. Nuray ve Aycan, 
g~imsizlik nedeniyle ktsa bir süre önce 
annelcriyle kai maya ba~ladl1ar. Anea!.:. bu 
onlarlll ve aile bireylerinin ya~amlanna 
malolacak bir sürecin ~langici olur. 
Ayean ve Numn evlerini terkedip an
nelennin evine yerle~tikten sonm 'kölü 
yola dü~tUklen' 'fuhu~ yapllklan' iddi· 
alannlll ve dedikodularmlO 
yayglllla~masl üzerine, ayn y~adlklafl 
~Ierinin namus ~venizminden gidasllli 
alan hl~mllla uA;radllar. Hem de öyle bir 
hl~lm ki: altisl kadm. toplam Oll insamo 
y~amma malolaeak lürden 

Kadln gözüyle ban§ 

Kadmlar her tür 
melanetin hedefi 
Türkiye'de aile iyi ~iddele mann kalan 
kadmlann. yalmzca fiziksel degil; 
sosyal, einse!. ekonomik. dü~ünsel ve 
psikolojik ~idderle birineil derecede 
kllr§1 kar~lya oldugu belirlendi. Slgmma 
evlerine ba~vuran kadmlar üzerinde 
yapllan bir ara!/Ilnnaya göre. kadmlann 
%48' i e~inden gördügü fiziksel, cinsel 
ve psikolojik ~iddete. %30'u ekonomik 
ve sosyal ~iddete. %5'i evlilik dl~1 
ili~kilerden kaynaklanan ~iddele, 
%3'üyse istemeden yaptJgl evlilige 
dllyanamayaralc evini terkediyor. 
"Türkiyc'de ya~ayan kadmlar
Kürdistan'da y~ayanlar da buna dahil 
mi bilinmiyor-yun dl~lßdaki hemein
selerine göre, daha fazla maru7. 
ka!d1älm" belinen Mor (at! kurucusu 
eanan Ann, "Slgmma evlerinin bir 
ihtiya~ oldugunu. kapasitelerinin 
anmimasl ve devletin yardJmcI olmasl 
gerektigine" de dikkal ~ektir. Türkiye 
~apLllda bu yönlU faaliyet yürUten Sosyal 
Hizmetler ve (ocuk Esirgemc 
Kurumu 'na baA;h misafirhanelcrin 
kapasitcsi 135 iken özel kUTUmlara ait 
slgmmaevlerinin kapasitesi de 55 Iri~ilik. 

Sava~m yükü de 
kadmlarda 

Hegemonya s.wa~lanmn kendisine yok 
rahat bir biyimde tamftar buldugu 
alanlardan biri olan Afganistan'a 
"dullar ülkesi" demek hiy de abaTllh 
olmasa gerek. Bir gazelccinin "burasl 
hikaye kitaplanndaki 'yoklar ülkesi' 
burada huzurlu insanlar yok. Bafl~ yok.. 
Sav~lafin Ylktlgl ~ehir1er ve ~ürUuügü 
ya~amlardan ba~ka hi~bir ~ey yok." 
belirlemesi bunu onaylar türden. Ba~ka 
türlü de olamazdl zaten. (ünkü onlar 
kendi ya~amlanlll daha da iyile~rjnnenin 
degi!. ~u ya da bu egemenin ylkarlarl 
saglama almamn sava~1ß1 yilrtlrüyorJar. 
Bu sava~ dörtyüz bin kadml e~siz bir 
bi~ill1de yapayulillz ve aglr baskllar 
altmda blrakml~. Erkekler sava~ta 
y~amlarlßl yitirirken kadmlar. yeni 
loplumsal pars:alanml~hklara ek olarak 
y~amsal pan;alanml§hklan y~amak 

,durumunda kallyorlar. 

Nur YILMAZ 

"T araOarm e~it 01-
madlgl bir ortam
da ban~1ß ge~k

le~mesine olanak yoktur." 
lürUnden bir yorumun "ka
dm" gözüyle dcgerlendimle
sini yapmaYI gerekli gör
düm. 

Ashnda bu lümceyi duy
dugum seminerde bu yorum 
mantik a~lsthdan bayagl uy
gun geldi. Halta "banf'a 
"i§te soyut anlamda bafJ~" 
lüründen ele~tiri\er geliril
mesine ragmen. yani ban~1 
istemek bu ~ekilde degerlen
dirilmcsine ragmen, ben yi
ne de e~itsizligin sonucunun 
temelde sav~a yol a~acagl
m gözönünde bulundu.rak 
bu yorumu hakh temelde an
lamlandlrdlm. 

Kadmlar en eski barl~ sa
vunuculandlr. Kadml dün
yanlll en eskj ban§~ISI yapan 
elken, belki de anahk iygü
düsüdür. Cesarelin ölylitünü 

Zelal DERSiMl 

B 
erivan'mn y~ml bir 
Ifok Kürt kadmmm ya
prm gibi. Yani kendi 

Yll§Ulllmda belirleyici olama
yan bir Kürt kudlßi. Berivan 
kendi ya~lIldan bi~yler 
anlallrken tüylerim Urperi
yordu. Aneak 0 ah~llml§ bir 
bilfimde sogukkanhhkla anla
tlyordu. Beni ~ok etkilemi~, 
anlatllklanm kaleme almak 
iSledigimi söy[eyince "haym 
hikayemi anlaursam bir yok 
pi§manhk ve ewrni§liklcrle 
dolu anlalmakla bilmez" ifa
desini yöneltti bana. Hk ve 
orta okul ögrenimini. doA;du
gu Mardin' in Derik ilycsinde, 
lamam[anll~. Kendisi-halta 
babasl bile onun daha- yük
sek okulIara devam elmek is
temesine ragmcn lise ögrcni
mine b,*layan18ml~. C;ünkü 
mezun oldugu orta okuldan 
sonra 0 yilm hemen yazmda 
amcusmln ogluna istenmi~. 

Benvan "beni istedikleri gün 
dl§anda ij:ocuklarla oyun oy-

olu~lUran ve erkekligin sim
gesi anlamma gelen sav~, 
aym zamanda erkegin gele
cegini kuran bir etken durn
mandadu. Erkek a~lsmdan 

bir ya~am biyimi anlamma 
gelen savlt!i. kadm i~in gele
cegin daha kötU bi~imde de
gi~mesi demektir. Kazanan 
tarafm kadlfll olmak dahi 
kadma bu duygusunu unul· 
luramaml~ttr. 

Kadm-erkek ili~kilerin-

deki ~ilsizlik kOflusundaki 
kadmm mücadeleci tavn, 
belki bu konudaki bakJ~ ayl
Sll\l da yapici biyimde elki
lemcktedir. Temelde bu mü
cadeleci yaklWjlm bu duru
mu olumsuz anlamda da 
yönlendirebilir. Ancak :taten 
kadmlann kadm-erkek ili~

kilerindeki e~itsizlige yöne
li~ bi~imleri de "savaf' 
mantJgl ~klinde degerlendi
rilemez. Buna göre kadmla-

rm "ban~"a i1i~kin yaplCI 
yorumlar getinne gayreti ga
yet dogal bir tavlr anlamma 
gelir. 

Umul, sevgi. payla~lm. 
ilerleme, mutluluk ve özgilr
lük: barl§m sonucunda ger
Ifekle~cek olanaklann le
melindedir. Sava~ iSf\. tUm 
bunlann tamamen ICrsine 
neden olacak, bir onam ya
mtacaktlr. Buna bagh olarak 
da "insan. ya~aml ugruna sa; 
hip oldugu her ~yi verceek
tir." gibi bir görü~ ·'sava~" 
manllgma ka~1 olmak adl
oa. insanm ölüme gitmesi 
gibi bir sonue!! bUe götüre

.bilecektir. 
y>gunlukla baskiCI. ~id

dete dayah ve dayakla yeli~
mi~ ki§ilerde görülen sav8ia 
egilimli tavlr, ban~1 özel
likler kazandlrma konusun
da egitimin fonksiyonunu 
gösteren. somut bir etken 
olarak degerlendirilebilir. 
Buna dayanarak, egitimle 
ban~m ili~kisinin öneminin 

Bir Kürt kadllli 
nuyordum. Henüz ~ocuk y~
taydJm. FeodaJ aUe kurallan
mn hakim oldugu ve ~irelsel 
yapmm aglf bUSllgl y,*am 
ko~ullannda Berivan'm y~a
mma biyim verilmi~. Berivan 
kendi ~ocuklugunu y~a
SJOB, egitimini tamamlamusl
na ve duygulanm y~maslßa 
engel olunur. Ben"'van .. Ben 
tcrcih yapabi1ecck o[gunlukta 
olmadlglm gibi böyle bir ~an
slm da yoklu. Beni istedikle
rinde eäer babam vemleseydi 
aUe ili~kilerimiz bozulacak:lI. 
Ailemin deyimiyle 'bir klz 
yUzünden aramlt:a kötUlük 
dü~mesin' ". Yarri Ben
van'JO y8iaß11 degil de feoda! 
baglann bozulmamasl önem 
~Imaktadlf ve evliliginc ka
rar verilmektedir. Berivan'm 
evlendirilmesinde, evlenece
~i ki~inin ögretmen olmasl da 
etkili olmu§tu. Sözüm ona 
evlendikten sonrJ. köy y~an-

IIsmdan kopacak. ~hirde bir 
ög~lmen hamml olarak Y8§a
yaeakll. Ytl§ftI1llßl kendi ag
zmdan dinleyelim. 

"Nastl oldugunu bilmedi
gim evlili~e Ifocuk Y8ita 
achm atum. Evlendikten he
men sonra dört YII boyunca 
e~imi göremedim. Bu süre 
ic;erisinde ailemden ve bulun
dugum ortamdan kopmadlm. 
Bir bu~uk yil soma e§imin si
yasi sebeplerden dolaYl ev
den aynldl#1m ögrendim. Ev
lilik Y8§amml bi.lmedigimden 
C§imden ayn Yil§UJllak. bana 
pek de garip gelmemi§ti. Onu 
özlemiyordum ve i1i~~dmiz 

bana hi~biflCY ifade etmiyor
du. Ben duygulanml y~aya· 
madlm diyebilirim. iki YII 
sonra ~imin Istanbul'da 01-
duA;unu duydum ve beni ya
nma ~a~1f(b. Bir YII boyunca 
bir arkad~tmlzm evinde kal
dlk ve ben lekrar Derik'e 
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dönmek zornnda kaldtm. 
Aradan bir bUIfUk yll g~tik
ten sonrd e~im beni abp 11.
mir'e götürdü. Orada ev tUI
luk. Uy ay beraher kaldlktan 
sonra e~imle gÖ7.altm.a alm· 
dlk. Ü~ gün gözalunda kal
dlktan sonra ~im tutukiallJp 
cezaevine gönderildi, ben de 
Derik'c geri döndüm. qim i
ki buyuk YII yattlletan sonrn, 
Derik:'e döndü. Üy gün bera
ber kaJabildik. Bu kez de e~i. 
mi askere gönderdiler. Asker
den döndükten sonra bir 1fD
cugumu1. oldu. ~im ve ~ocu
gumla beraber Izmir'e yer
Iqrik. izmir'deki Y8§8l1l De
rik'tek.inden ~ok daha kötüy
dü. !kind yocugum da dog
duktan sonra günlerimi haien 
onlarlaNe ev i~leriyle gcyiri. 
yorum. Sosyal ve kültürel hi~ 
bir y~lm yok. ~im ken
disini bir sosyalisl olarak. gör. 
mesine m~en. aile iyerisin-

vurgulamnasl. ba~anya ve 
iJerlemeye giden yol ~klin
de belirtilmelidir. 

Ekonomik ko~ullarm 
e§irsizligi, özgürlüklerin da
glhmmdaki e~itsizlik, kadill
erkek ili~kileri konusundaki 
e~ilsizlik. toplumslll ij:atl~' 

maya neden olan deogesiz
liklerin tümü somul bir bi
~imde "sava~" dü~Unccsini 

yaralmakta sosyal ya~al1l 

yenrevesinde. An.;ak bu w· 
k.J~ alflsl unhk bir bi~imde. 
ortaya ~Iklyor. ~ilsizlik.lere 
anhk gelen isyan dogrultu
sunda. Eide edecegimizden 
daha fazlasml kaybelme ris· 
kini göze IIlamamaktan bel
ki. San dönemlerde okudu· 
gum Enneni bir yazara ail 
olRn "Özlem" adh kilaplun 
Iflkarul~lm sonuy. bafl~lfl 

karde~lik dolu bir yurdu 
payla~ma anusu benee de 
en anlamh yorum demek 
oluyor, he~eye mgmen ... 

de, bu dü~üncesine uygun~
kilde davrandlgml söyleye
memo Sözüm ona sosyalist 
olan e~im bir yakmmllzm dü
gUnüne gitmeme bile izin 
venniyor. Evlilik öncesi fe
odal kunillaria ~kil1cnen ya
§UIlum evlendikten soma da 
aYllJ yemberde devam ediyor. 
Beni , ev i~leri haricinde. ge
rek.siz bir insan olarak gördü
günü dü~ünüyorulll. qimin 
neden böyle davrandlgml bil· 
miyorum. Bunu ona sorma
dun. Bu kOlluda pasif davran
dlglml samyorum. Sonu~ 

olarak t;OCuklugumu, genyli
gimi yapyamadun. Duygu
lanml ve scvgiyi payl8iUßla
dirn ve en kötüsü ya~rr\lmlß 
hi~ bir alanmda belirleyici 
olamadlm. ~u an iki Ifocu
gum var. Onlan sagllkll bir 
~kilde hayata huzlrlamak i~

tiyorum. Benim )'~dlklarl' 
Im ya~amaslillar istiyorum. 
Aneak her ~eye mgmen 
~ocuklanm da benim bu ezil
mi~lik ya~amlmdan paylanm 
aJlyorlar." 
, 

, 

Kadlfl,arm özgürle~meleri bizzal kendi c;a· 
balanyla gen;ekl~ektir. Peki bu Ylbala
nn dogrullusu ve hareket noktaSI ne ola· 

caktlr? Toplumsal kurtlllu~tan bagmlsiz Oll? Top
luOl~1 kurtulu~la beraber mi yok~ tümüyle top
lumsal kurtulu~ endekslenerek mi? Burada bizim 
verecegimiz yamt oldukc;a a<;lk ve nenir. Toplllm· 
sal ve ulusal kurtulu~ kalkl sunmamn ötesinde bir 
C;izgi izleyen ilerici toplum ofarak komünizmi he
defleyen unsurlar olarak hareket noktamlz tüm top
lumull kurtulu~u dogrultusundadlr. Tüm toplumun 
özgürl~bilmesi i<;in de kadmm özgürl~mesi ge
rekmektedir. ikisini birbirinden <IYlrmak, baglmslz
[a~tJnTlak ne topilimsal kurtlllu~ ne de kadm kurtu· 
lu~una katkl sunar. 

Örgütsüzlüge 
Paydos 

Nalin jiYAN 

Su teoremi bio 
raz daha ac;a
cak olursak; 
toplumdan 
kastlrnlz kadm, 
erkek, c;ocuk, 
ezilen törn kat· 
manlardlr. E.zi· 
len, geri blrak
Ilfilan bilinC;len 
yoksun kadm 
kendi kimligi

ni, duyarllhglßl, özgürlügünü kazaßlnadan, top
lumsal kurtulu~ kalkl saglamadan türn toplumun 
özgürlügünden söz edifemez. Aynl ~ilde toplum 
özgür olmadan salt kadlll özgürlügü mümkün de
gildir. Özgürl~me ve gen;ek anlamda kurtulu~ 
Marksizm·Lenini:zm öSretisi önderliginde kendisini 
bulacaktlr. Bunun dl~lndaki görü~ ve aklmlar ise 
düzen il:;i günlük 'I;özümler dl~lna C;lkamayacak, 
kil~ük c;apta reformlar oJarak kalacaktlr. Nihai ~ö
:zOrn loplumsal ve sl(lJfsal kurtulu~un t.1 kendisidir. 

C!ara Zetkin de kadmlß aile ve toplumda özgür. 
I~bilmesini iki temel k~ula bagJar "üretim arac;
fan üzerindeki özel müfkiyetin k,lldmlmasl ve yeTi
ne toplumsal müfkiyetin ge;irilmesi; kadmm faali· 
yetinin, sömürünün ve köleligin olmadlgl bir dü· 
zende topluniScll Urün üretimine soklilmaSI" der. 
Su konuda franslz kadln yazar Andree Michel'eIe 
~u a~lklamaYI yaplyor; "Zalen özer mülkiyet ve bi
rikim ohnadan i~bölümü tek ba~ma bir einsin dige
rini sömürmesine ternel ol~ramazdl." 

Toplumsal i~ bölümünOn yerini, özel mülkiyete 
blrakmaslyla Sll1lfsal sömünl ve kadlß sömürüsü de 
ba~lar. Su dönemle kadmil bic;ilen misyon degir 
mi~tir. Ya~amd,1n uzakJa~tlßhp, i~fevsizl~lirilir. Ne 
kutsal anadlf, ne lannc;a ne de erkeklerle aym hak· 
fara sahiplir. Ailenin, erkegin kÖlesidir. Köleci top
lumda yen; köle liretim aracldlr yalmzca. Sava~lar
da ganimeuen bir parc;adlr. Sevgili tannlan da sev
mez onlarJ, dillill a~lr norm:an kadlmn aleyhine i~
ler, erkekler kendilerine üslün lutulur, peygamber
lik gibi yOksek bir mertebeye laYlk görülmez, onla
rm degeri Adem'in kaburga kemiginde ifadesini 
bulur. feodal toplum düzeninde lopragm täreleri, 
kendisinin oldugu gibi ai/esini de toprak beylerinin 
kölesi ydp.lr. Kaclm hi\ bir alanda üretim b>östere
mez bu gücü ve güveni kenclisinde bulamaz. D(I
zenin ve topilimun kendisine bit;tigi rolün dl~lna 
\Ikamaz. Ki~iliAi, bedeni, ya~ml kendisine ait de
gildir. Egitim, yönetim, ekonomik ve sosyal alanda 
hit; bir söz hakkl tanmmaz. 

Kadlll, kendisine bah~ilen suskunlugunu 
uzun süre sUrdi.lr<lü. Suskunlugunu bozu~u ise top
lumsal mücadelenin ivme kazandlgl 18.yy'm son· 
lancllr. 18.yy'da loplumun, eski basklcl yönelimle
re ba~kaldlrmasl, özgüriük, ~itlik istemleri FranslI 
Devrimiyle ~klini bulur. B~langl\ta dogal hak la
lepleri olan egitim, ~itlik ve sosyal aranlarda öz
gürlük istemferini dile geliren kadm hareketinin ne· 
nüz bir kimligi yaktu. SÜre(: ic;erisinde geli~n hare
ket burjuva feminizmi boyutunda ~kmendi. Su ~ 
killenme sonu~ ilibariyle, kadlnlann durumlanmn 
klsmen iyil~tirmesinin dl~lßa ~Ikamadlgl gibi soru
na ili~kin, köklü ve nihai bir <;özüm Oretmekten 
yoksun kalddar. 

Sosyalist ideolojinin ortaya ~Iklp yayglnla~asl, 
kadlll harekelinde de yanSlmaslm buldu. Su kadIn
Iar, her türden baskl ve sömürüye kal?I C;lklp ve bir 
C;ogu bizzat devrimci örgütle'de yerallp Il}ücadele
ye atJ!chlar. Bü\Ünsel özgürlük talebindeki bu ka
dlillar mücade!e ic;inde mücadele ettikJeri oranda 
da kendi kimliklerini buJdular. 

Sonue; olarak, kadlmn kUr1Ulu~u kendi eIlerinde
dir. Su dO~fulfuda, kadmlar devrimci mücadeleye 
kali" sunma!an ic;1n kendilerine dayatllan edilgen· 
i~levsiz konumunu a~ma boyulunda baglmS!1 ör· 
gütlenmesini gcrc;ekJe~tirmelidir. Su lart: bir Öfgüt
Jenmeylei geri kalml~, devrimci mücadele alam dl
~Ifla itilmi~, kadlnlan bilin~lendirip aklif mücadele
ye katJ!nl'lIm suglamak, ezilen, sömürülen, baSkl al
tlildaki kadmln kurtulu~u, ulusaf ve loplumsal kur
tulu~u hedeflenmelidir. Saglmslz kadm hareketi 
devrimei parti önderligi ve ideolojisinde anlamml 
bulacaktlr. 

Su perspektiften hareketJe: kadin, kurtulu~u 
gerc;ekl~tirme yolunda baAlmslz kadln hareketini 
yaratmalldtr. Bu temelde mücadele deneyimi 
kazanan ve kendini gerc;ekl~tiren kadm, ulusal
toplums.11 sava~lmda kendi rolünü oynayacaktlr. 

Resim:'Fevzi Bilge. , 
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- -'TEHLIKELI MASALLAR' 
-",/ " " ,/ an Jl StflptlZ 

Roman, tekiliyen evin u dest li gerden bOni, jiyana mirove modern diyardike; 
ternebOna xwe~iya einsi dide pe~: Tenahi, evin ü evindari, berikirin, 
bebextewari, hesudiya evine, tama raketin, dest li gerden bOyine 0 tekiliyen 
einsi, bihaye delaliya jina qehp, ~arandina (sorkirina) rOhi er einsi. le 
geriyana bi dest xistina evine 0 ~arkirina we ye. 

E.H. MIHEMED 

R
omana Ahmet Altan ya bi nave 
"TEHLlKELI MASALLAR" bi 
wan gotinen Ii jor dest pe dike ... 

TCkiliyen eins!. nivisandin i! eina
yet; Ahmet Altan. heyecana wan her se 
hOyeran di~ibine hev: 

"Wexle sere qeleme li kaxez.e dike
ve ( ... ) yaxe qatil tiliye i:lidc ser letike 
( ... ) 0 dema orgazmji pehniye bilind di
be hele digihe navrane ( ... ) Di we deme 
dc kesayetiya mirov ya duwem. ya ku 
di bin kurayiya hi~ mirov de vC§artiye. 
derdikeve haie." 

Roman, li ser cvindariya niviskareki 
40 sali, keyek 20 saJi (Benn) Q jineke 
(Sevda) haliye rayandin. Lehenge ku 
niV'LSkare, di navbera hezkirina Sevda 0 
Benne de dimine as8 i! be Y3re ... 

Geh delali, ciwani 0 dilpakiya Ben
ne. hilje lehenge meji sen wi dibe 0 dir 
ü hinava le diperiline Ü geh ji tama ger
den 0 1* Sevdaye wek bayeki nenn 0 
genn xwe Ii wi di~e ... 

La. dcma lehenge me dimine bi te
ne: ne Sevda 1i nik wi ye CI ne ji Berin: 
we deme dinya le leng dibe. hesOdi n 
~a evine dibe ~ürekj j i cemede 0 di nav 
hinaven wi de di,iki le ... 

Her tekiliyek einsi ~r 
kesan eleqedar dike 

Lehenge me. li mileki evindare Be
nne ye Ii mile din ji evindare Sevdaye 
ye. Bcnn ji, ji aliycki evindara niviskar 
e u di eyni wexti de dilgirtiyeki we ye 
din ji heyc: heta Benn, di demeke ku 
ew ü niviskar bi hevre destli gerden bO
yi de. dibl!je; "Min beriya BUl\= kiriye. 
ez vega ."<eyale ku ez e sibC bi wi' re ya
wa rakevim, dikim .... Rew~ Sevdaye 
ji weha ye: ew yara mviskar ya kevin e 
o evindariya ve ji ji wi re berdewam e; 
H! "yarekj" we ye ron J1 heye. Her se le
heng ji tckiliyen hev yen evine dizanin. 

Yani di romane dc evindariyek "yar 
aJ;" Q pir dijwar heye, le "sedaqat" tu-

neyc. <;axS niviskar dipirse; "Tu ~ima cw-
Jj aliye hez kirin Ci Ickiliyen einsi qas ji Zubeydeye hez dikil" 

yen jiyana modem ve, mirov dibeje. -Ji ber ku ew geJek di~ibe min. 
qey Ahmet Altan xwestiye ku refcmll- -<;iye we di ~ibe hev? 
seke bidc Lawrence Durrel!. Usluba -Bcbextewariya mc. dibejc. 
Altani jl di warS edebi de wck ya Dur- Dema ku lehengc me ji tene dimine 
rell genn 11 Icji 0 nefesck nu ye. G dikeve xendeqen bebexleweriye. ew 

Lawrcnce Dunell ji ev babela. ku ji di nav riipelen romane de li Zubeyde
her leki liyeke cinsi trar kesan eleqeder ye digere 11 beriya we dike. 
dike. di romana xwe ya "lskenderiye 
Dörtlüsü" de bi kar aniye. "Mar" xwe ji ~el kalani tazl di-

ke jin ji xwe ji ~eJ kirasi 
"Evina bextewer tune" 

:~:-___ H:~ik:'Y:'~'~'~'---:~:,:~-----'1 Hikayelck e. di romene de dcrbas di-
be: Prens. dizewice G xanima A. 1 an-
xwe li qesti digerine; triloden I+.. \...,..,."et ,rut 
qesti hene, lC prens deriye 39 0. ~1J.""" ,.. '\ 

da vedike n miften wan dide xa- _",.., tll"F;v 
ni~~_x~e:~:~liw:kde.Si~keli 'T~~~ .. 'Q 
we"",reglJ'l l uv~ Imme. .~'-

Wcke we oda bi"sir", di tekili-
yen evine de ji her tim eiyek heye 
mirov na giheye: ~axe mirov bigi
hiye fi bi tevayi bikeve deste mirov. 
we yaxe "sehra" evine we betal bi
be. Evin timi rih di~ne da ku xwe 
bigihme noqta destneketine. . 

Ji ber ku lehenge me. dike nake ni
kare bi her haweyi nc Berine bi desle 
xwe bixine n ne ji Sevdaye. Ji ber we 
,cnde ji. her yiqas agrre cvine. dile wi 
di~witine. sermaya tcnahiye ji. wi. ew
qas direcifine. 

Mirov, betir bi aliye xwe ye 
nebextewer ji hev bez dikin 

de dikuje. K~ di bajerde naminin. Oor 
le ser keyikek sewi ya xwedi' demari, 
keyik diye :;er t.lrba diya xwe ji bo ku 
yareke ji haie xwe re bibine. Li we dere 
kaie: rihsipi, le ba keyike 0 dibCje: 

-Ew mar esil prenseld pir delal e; ya
xe sultan dua kir. ne got bila xwede we
ledeld yawa bide min; lewra ew mar hat 
din6. ija ~i l kirasi li xwe bike 0 gava tu 
fUyi ode, we mar ji te re beje xwe tazi 
bike. U! her le kirasek ji xwe kir, IU J1 ji 
wi re beje. xwe tazi bike, ew e ji kala
neki ji xwe bike: bi wl haweyi hete tu 
yel kir'asi ji xwe biki ew e ji ~I kaJani ji 
xwe bike, we bibe xorteki delaJ. nerna 
bi te vedide, mirine ji haie rabe u jiya
ne destpebike. 

Roja zcwaee te, cvan keyik yel kira
si ji xwe dike Ci xwe tazi dike "roar" 
ji yil kalani... Jiyan ji nCi ve 0 bi xer 
u xwe~ deslpe dike ... Hegi xwe tazi 
nekirana, ne j iyan de mirin biserke
ta, 

Beden xwe ji maske. kalan 0 cila 
tazi dike ... Rih ji ji hedene... Jin 
bi tazitiya xwe delal e ... Jjyan, le
geriyan Q tui kirin e. Dibe ku ni
xamtin (nixwimandin) demeke 
ji bo parastine bO. Edi', di dema 
modem de nixamtin bOye mi
rin ... liyan tazikirin e ... 
Romana Ahmel Altani ji seri 
heta dawi flhiyeke laZJ1cirina 
rih (} bedena mirovi ye. 

Benn. bcn ku niviskar bibine ü bibe 
evindara wt, romaneke wi di.xwine u 
lehenga romane Zubeyde gelek birne li 
ser we dike; (} nlereq dike, ka ev Zu
beyde kiye u niviskar yawa ewqas bi 
nezikayi ew naskiriye ü jiyana we nivi
siye. 

Problem hunduriye 
Problem 0 astengcn derwe-

L 
__ ~~:=~;:::-:--~~;, yi nikarin bibin asteng Ii pe-~iya Jehengen romane. Li gora civale 

di romane de lehengen Ahmet Altani pi~ek bijarti ne. 
derbas dibe; qel zaroken sultan (} Tu astengen abori U loreyi ji li pe§iya 

Li ser we mereqe Benn pi~ti yend 
caran telefoni niviskar dike 0 pe de le 
wi dibine 0 diJe we dikeve wi. 

Her eat ~axe ten cem hev Benn di
beje, ka ji roin re qala Zubeydcye bike: 
lewra ez gelek ji we hez dikim. 

jina wi yenabin: Dj encame de. bi ~ire- wan tunene. C;i gava Benn di.xwaze, li 
len kaleki n'bsiptjina sultan pi~ti 9 me- leyare siwar dibe re Stenbole ba evinda
han diwelide; 16 mixabin li ~Ona zaro. re xwe. Niviskar j'1, mala wi. otomobila 
kekJ mareki !ine dine. Sultan ji be yare wi heye, hele wi ye abon ~ e. Sevda 
dimine 0. dibeje; welcd weled e, yi mar ji, xwedi mal a haleki xwe~ e. 
o yi ji zarok. Roman, tekiliyen evin 0 dest Ii ger-

Mar mezin dibe t6 zewace.le \djan den büni.jiyana mirove modem diyar
keyeje re tinin di eyni ~ve de pe vedi- dike: temehOna xwC§iya einsi dide~: 

Tenahi, evin {I evindari, benldrin. 
bebextewari, hesudiya evine, tarna ra
kelin. desl li gemen büyine ü lekiliyen 
einsi. bihaye delaliya jina qehp, ~ran
dina (sorkirina) ruhi G einsi. Le geriya
na bi dest xistina evine i! ~ark.irina we 
yo, 

Roman wan problemen hundur'i yen 
ruhi dixe bine merceke. 

LC, her derek we~arti 11 di tariye de 
mayi: evine gur, xwe~ dike i!legeriysnc 
zedetir dike. Evin am\'1ist eL 

Fona romane ya ku roye 
devlete te re diyare: bixwin 
U qirej e. 

Rojname. lelevizyon bi nl1yeycn fe
lekete teji oe ... Herema Rojhilate (Kur
distan M.) bi k~tin. bi ~witandin 0 bi 
xerakirin6 diheje .... Bajcre Diyarbekir. 
bOye bajare einayetcn bikOj ne diyar ... 
Li wi bajari c inayeten biküj ne diyar, di 
seelen di navbera wexta danin 0 rabOna 
layere de ~edibin(1) 

Her roj enfJasyon bilind dibe .. .insan 
dimrin. pen~ dibin ... jop. polis in
faz ... dawiya skandalen dizi (l ru~wete 
naye. ... 

RihC mirovi geliyen kur in; di wan 
geliyan de ciye ku hej "tireja roje" ne
diti hene. Ahmet Altan bi titijen ji he
vokan mija 1i ser wan kurahiya dide aJj
ki: hcz (} hedewiya hevokan li pC§ yave 
mirov wek rObareki dide raxistin. 

8ila kes bi rihsipiti 0 derw~iya 
Ahmet Al tani ne xape. Ew di esl! xwe 
de "teronsteki" evine ye. Bombe di 
deSie wi de, pim ki~andiye ... Ew 1i ku 
deril "nixamlineke" dibine, bombeyekl! 
davejiye: dive her t~t tazi be. ixbara 
min ji bo DOM e Ahmet Al tan 
"terorlsteki" bi tehluke ye. 

Ahme Altan, wek kure "ejder
ha"yeki qelem. ye C;etin Altan, yaVen 
xwe li dine vekir; ev ji bo "teronstiya" 
wi ~:ytseki pir mezin bO. 

ZINCIRA WEJEYA CIHANI YA ZAROKAN: 

Hejaran Bero§a ber dile min ... 
Vielor HUGO 

Fantine 
Pirtüka yeke 

(3) 
5, MERIKE TEVLi CILAN 
RAKETi 

Pi ~!i ku j i xweha xwe re gOI evar ~, 
M.Myriel rahi~le mOmdankeke. ya din ji da 
dest/: mcrik u je re got: "Mirza. ez e we bibim 
jOra we." Merik da duv. Oema ku di ji!ra mel
ranl rederbas bOn, S. Magloire fimqen zivi di
xist dolaba bcr nivine. Ben ku here rakeve ka
re we ye.dawin ev bO. 

Metrani merik xisl hundur. MOmdanik dani 
ser maseyek piyuk. Nivinek teze ü sipi li uma
de bi!. "Je re dibeje, hade ~eva te bi mine xwe§. 
Sibe beyani. ben yi!yine. han e tasek ~ire genn 
vexwin. 

Merik Je vedigerene, dibeje: "Sipas mirza." 
Dawiye. hema wl! gave ti~tek di aqile mc

rik re derbas dibe. Vedigere ser metran, xayin 
xaylll le dinere Q bi dcngeki hi§k dibCje: 

"Wi! Eve, birnst. hOn diw€rin min li cem 
xwe bikin mevan!" 

Keniya Q bi seT ve kir: 
"HOn li ti~ l e ku we kir b~ ramiyan1 Ke ji 

we re gotiye ku min mer nelru~tiye u ku ez ni
karim disa dest pe bikimT' 

MeIran bersiv dide: 
"Ew Xwede dizane.'· 
Giran girao, wek meriveki dia bike leven 

wi Ji hev kelin. wi desle xwe ye ras~ rakir 0 Ii 
ser seril merik i~areta xay yekir. p~, bey Ii 
pey xwe binere. ji JOIi derket. 

Bistek di ve nuve derbasbO, ew Ii nav bex
ye xwe bo., dunc§iya, dipOniji, li ber xwedS di
geriya. raman 0 giyana wek her li~len mezini 
din. xwede tan Ti ~aven vekin daye. 

Merik. ew pir westiyabi!. Hete heza wi ya 
ku lekeve nav ~iJteyen xwe~ u paqij ji nerna 
bO. Wi lempe vemir.md, levli eilen xwe ket 
nav nivine 0 we gave kele xewa giran. 

Oema ku metranji nav bexye hatejQra xwe 
nive ~ve bi!. Pi~ti yend deqeyen din di mala 
piyuk de her kes rakelibO. 

6, J EAN VALJEAN Ki YE? 
Dema Jean VaUcan zaro bO, de 0. bave wi 

yun dilovaniya xwede. Diya wi ji ber be xwe· 
diti)'c bi taye yU. Bave wi di dare werbO 0 mir. 
1i wan tcne Jean Vn1jean 0 xweha wi ya je bi 
gelcki mestir, bi zaroken xwe ve ma. Pi§li mi
rina mere we, Jean le dinen. We gayS ew bist 
o yaT snll bO (I zaroken xweha wi ji yek hele 
hC§t saliya hebün. 

Bi birina daran yend kurii~ pere kar kiribCi. 
pa~e ji kari paleyiye kiribÜ. Xweha wi j1 ji a1i
ki din de dixebiti, le bi heft zaroken hOr dika
ribO yi bikira? Belengazi bi sere wan de hati
bi!. Zivistanek no ji yen bere pir sartir bü, Je
an bekar. betal mabO. Malbat bi heft zaroyen 
xwe ve, bC nan mabü. 

(*) 

$evek ji ~ven ye~me, Mauben Jsabeau, 
nanpe,je Faverollesi ye 1i meydana OCre. dema 
derba li cama nanfir~iya wi ketli jer bihisl di
kin! rakelana. Tarn di dema deste ku bi derba 
kulma xwe kun di came re vekiribl1 a le re ro
reji nan bibO daket jer. Dest nanek gin 0 re
vand. Isabeau zOku li düv wl derket i! da gin. 
M€rik nan avelibü. bele deste wi di nav xwlne 
de mabft. Ev lean Valjean bO. Ev bobelnt di sa
la 1795 an de bi scre wi hatibi!. Ji bo ve ji pene 
sal cezaye zindanc clane ... Di 22 ye nisana 
1796 an de, reze zincirek mezin ~bCi (I). Jean 
Valjean ji bü xelekek ji ve zindre. Wek herke
si ew ji Ii erde rOni~libO. Wiha xwiya bO serpe
hatiyiya xwe ti~lek le nedigih~t. Ocmu ku 
zineir li pa~ sere wi bi derben bici yen dembor 
dihal gir&lan. wi dida giri i! te digot qey ji xey
ni dubarekirina ve hevoke pe ve Ii~teki din 
ni:zane: "Ez karkereki Faverollesi me." 

lean Valjean yu Toulone. Pi~ti ge~teke bisl 
Ci heft roji. zincir xistin situye wl. Li Toulone. 
sakoyelU sor lekirin. Her ti§le wi ye bere, hete 
nave wi je birin: cdi ew ne Jean Valjean. ji
mare 24601 bO. Xweh yi bu? C; i bi heft 
zarokan hah? 

Dtimahik heye. 

(I) Wi deme :illdolli. 
yel: bi yekf \'e dihar giridOlI. 
(*) Werger: Azad ~ATEHi 

Muslafa GAZi 

Oe Je le heyran 
Bero~a Mahmfid Lewendi bero~k xwar e 
Te de dikele giha fi pincar e 
Ki teniya we di qopika xwe bide 
Heft sala we ji tir u Fis 0 kusa mehriim bimine 

Hey Je Je bero~ 
Wey le Je bero~ 

... 
Bi kef~ikc dibejim bero~ 
Bi ~~ike dibCjim bero§ 
Bero~a ber dU@ min xeyc Je IS ... 

, .. 
Oe le le heyran 
Bero§a MahmOd Lewendi bero~k kur e 
Te de dikele hur 0 pizur e 
Ki ji wi hOr u pizOri bixwe 
Heft sala wS bike bOre bOr e 

Hey Je Je bero~ 
Wey Je Je beTO§ 

... 
Bi zike b~i dibCjim bero~ 
Bi zike qenniyi dibCjim bero§ 
Bero§a ber dilS min xeye le Je ... 

'x A <; E P I R S 

C;;eperast : 

Z or e bav 0 bira, xwe nee~ine qam ü ,ira! 
Ne kes go~ xwe dide te U ne ji kes te di
hesibine. Ne kes di~je ,awa deroas dike ü 

oe F kes dibeje ,awa diji. Ne kes fj te dipirse, ne 
haya kesi ji te heye. 

Zor e bav 0 bira, xwe m~e~ine ,ave mini Ma 
tu dizani Celatdet Bedirxan bi ,I. awayi mir bav~ 
min. Haya te je hebe. ku li der Ci dertOnan, h k~
beri fi surgfinan, li ware xerib 0 biyanislane, li 
welale Almanan kincen ser xwe difirolin Celated 
Bedirxan, neviye serokdew!eta Kurdistan! 

Zor e bav 0 bira, xwe neefine qarn (j ~ira! Ba· 
wer be kes gohe xwe nade te, haya kesi ji ji te tu
ne. Ki dizane ku ,awa derbas dibin $ev ü rojen 
te, bi ser de le xwe daye ber barek giran, di roja 
leng de ki le hafa te. 

Zor e bav CI bira, xwe n~ine qam ü ~ira! Ez 
dizanim le xwendiye, belki he ji tu dixwini, dix
wazi ji gele xwe re bibi rohn7 CI c;ira, bi zanina 

xwe ji heval 0 hogi
,.en xwe nekemtir1. 

Tu 
Niviskare 
Kurd i? 

Felat DILGE~ 

Ku te, xwe li bexireli
ye daniye, bi salan li 
defa dijmin bixista Ci 
pi~1 re bihalayi CI te 
rOjeke si!av bide hin 
belangazan, hinge 
we ·~ref" 0 · rOmete
ke" mezin bidana te, 
le bihesibandina, 
pezne te bidana 0 te 
bikirana tac CI danlna 
sere xwe. 

Zora rohniya ~ave min, te ji seri de c;ewt desl 
pe kiriye. Bi ser de tu bi Kurdi dinivisinl! Em bi
bejen, bi Tirki, bi Erebi, bi Farisi an bi rngilizi bO
va, belki ray le bibClyai !e kar bi Kurdi!. Ka ki bi 
Kurdi dlxwine? Hema ji Kurden der 0 dora xwe, 
ji heval, hogir CI ciranen xwe bipirse; malavawo 
qet tu wusa ji naki; hema ji mala xwe, Ii maliyen 
xwe, ji xwi~k, bira, d@ CI bave xwe bipirse! Ka ki 
ji wan bi Kurd! dixwine? 

Xwede dizane, hema belki di n<"lv maliyen te 
de y@n ku te din, kcd 0 xebatil te beradayi dibinin 
hene. Em ve F deynin aliyeki, di nav yen ku xwe· 
denegiravi doza azadbOnO vi gell dikin de ji, yen 
ku kirin@n le beradayi dibinin u bi qasi zilik ~ 
ref CI rGmete nadin te hene. 

Ne haya wan ji te heye, ne te dihesibinin. 
Ne li te dipirsin, ne ji te dipirsin! 
Zor e bav CI bira, te xwe daye her ya dijwar 

qam 0 c;ira. 
Qe! wusa li niviskaren zimanen dilmin nen;

here CI li we hurmet fi rOmela ku dibinin ~a~ ü mat 
nem7ne. Wan ew heq kirine, peyva wan, gOlina 
wan, nivisina wan, rabOn Ci n1ni~tina wan ·heq" 
e, N bi heq e." fw C;erl' gel@ Kurd ji bi kin, dijmina
hya doza wi ya mafdar ji bikin, mile wan di mile 
xwinroijen gele Kurd de be ji, disa ew bi "rOrnet" 
in. Heta, hin yen ku doza azadbCina vi geli dikin, 
dikarin wan vexwinin(dawet bikinI EwrOpayan, Ii 
eihe xwe~ Ci buha bikini mevan; da ku ev bazir
gan rabin 0 li pe~ ~ave r;er bikin Kurdan! 

Ern rurnete didin wan, ern wan bilind dikin, 
em wan dihesibinin, ern wan didin zanin 0 nasin; 
em wan dikin agir CI bi cane gel@ Kurd dixin. Ma 
ev agir 0 alava ku em te de ne ter nake? Ku hin 
~erm nekin, we bibijen rew~a me bas e, hal@ me 
pak e! o ern di ve tariye de, di ~evre~ de li (onahi 0 
rümete digerin. Ern hev nahesibinin. em goM 
xwe nadin hev, em rOmet 0 ~refe nadin hev. Ez 
nizanim ~ave me Ii kijan rQrnet, ~ref G serbilindi· 
ye yel Ern ve ji ke dipen? Beriya ku em bidin hev, 
ki dikare bide me? Oe were bike hi~e xwelilseren 
mel. 

Zor e bav G bira, di ber xwe bide qarn ü c;ira. 
Nefikire, nebeje ~ima fi ,ira? Li Celadet Bedirxan 
binihere, Ggerxwin, Osman Sehri bine biraxwe, 
Hed Qadire Koyi, Ehmedi Xani bifikire. <;:i digot 
Ehmedi Xani? 

"<;:i bikim, qewi kesad e bazar 
Ninin ji quma~i re xeridar." 
Mixabin, sed hefy 0 mixabin Seydaye Xani, 

mamosle CI rebere delal, pire zanayan, fiJozofe 
~irhelal! Mixabin ku hlJ ji kesad e bazar, ninfn ji 
Kurdiya xwe~ re xeridar. Tene C;end "din~ mane ji 
pe~roja vi zimani hevidar. 

Zor e bav 0 bira, xwe nee~ine qam 0 (ira! Eh· 
rnecli Xani ji bin ranebO, Xelil Xeyali ji heq nehal 
der; Celadet Bedirxan, xebili bi ~v, bi rOI, bi meh 
CI bi salan; jiyane Ii ser kir talan; eybe gotina we 
li pey loqek nan, heta ku can da li bine biran! Ma 
heye ji ve mezintir eyb CI ~erm, ji bo me Kurdan. 
Xwede neyne sere guran!. 

Te got tu niviskare Kurd i! Oe min neda kenan· 
din! Tu tinazen xwe dikH An ev henek CI yari neL 

Zor e bav fi bira, set! xwe n~ine qarn ü ,ira. 
Dikir ji bira min bi~Oyal 
Ger rojeke dijmin li koleneke. an di kuneikeki 

de keys Ii teani, an jr ~eke tari 0 behiv, le ji ma· 
la te bir CI tu neziviriyi, hinge belU ji bo derbeke 
tu ji bikevr biTa hinekan. Wek Weda! Aydin, wek 
Huseyin Oeniz, wek A~ Musa. 

Mixabin wusa1. 
Zor e bav 0 bira, xwe n~ine qam 0 c;ira1. Ez 

nizanim tu ,ima kezeb 0 gewriye li Kwe diqeli~7, 
C;i ye ev qMn 0 hawar, ji bo ~i, ~ira~ 

Zor e bav () bira! 

Di pe~angeya Fevzl BIlge de: 
'Jin fi jiyan' li gel hev 

Pe§angeya taybet! ya wenevan 
Fevzi Bilge, di 19 ye <;iriya Pe~in 
de, seet di yeke pi§ti nivro de, li 
MEDKOM e vebu. Ev pe§ange 
~azdehemin pe§angeya huner
mend e, ku ji gelek tablayen zey
ti yen renga reng pek te. 

ne, li dar bizk fi perravken jinek 
bedew pe~and1. Xizem e Ii ber 
poz, morika nezere ye Ii ser eni
ye, nivi~t Ci berbejne di situye za
roken welate hejar fi bindest de ... 
Yek caran ji dijwariya teko~ine. 
sfilav e ji ~iyan ber bi newalen 
kur ve te xwar kevir 0 zinaran 
wek derwe§eki bi denge erbane ji 
xwe ytlYI bi aram u hCmini, bi 
spatUia reng kola 0 srU§t nex§aye. 

I- Navtekek fUlbo le ... /Serbajare Keneda, 2-lipa (g) be 
ser'i dibe derb. fi~ek.../Kiteba oli ku ji Hz. Musa re hatiye, 
3-Kulilkek, yi~ekek. 4- Erq. av te de diherike (berevaji), 
5- C;enne dewer ... /Bend. perkek male. 6- Ji sedi yeke 
Marke Alman re te gotin ... /Mcha ben Nisane (berevajl). 
7- Ji sedi yek6 Ureya Ttrki bi kuni (berevaji) .. JDi alfa
beya Kurdi de lipa 19 ü 21 e ... mpa (e) were dawiye dibe 
nave welatcki (berevaji), 8- Oews, §un, war (bereva
ji) ... /Silrana bi tene, .muzika yekdeng ... /Li gor qewara 
navnelewi i~areta dewJeta 'firki' (berevaji). 9- Tiz, xwe bi
hafirolin .. ./Sembola elementa Lityo.me. 10- Rexne. IaJu
ke ... /Be~. satyan (berevaji). 

Rengen tablayen WI cama ren
ge ale ne, li ser eniya jina Kurd 
Enqere dihejinin, cama ji lempe
yen traffke ne li Amede tl li Bat
mane renge wan ji rengen dhani 
bi zilm bi dare zore guhertme, le 
disa ji bi xwe~ aheng tl jirlli hev 
hau ne. Rastiya gele me ye, gelek 
caran sade 0 be qatix Ii ser ti wale 
bi flf~e darijandi... Guliken §are 

Her hunerhez u weJatparezeki 
ku bi xwaze xwe, folklora xwe, 
ciw~ni G bedewiya WeJate xwe 
bibene dikare her roj, ji see! 10 e 
beyan! heia dehe evan serdana 
pe§angey~ bike: 

Serejer: 
I- Bindehlok. belezh.k, karzi, 2-Gotinek telefone (bere· 
vaji) ... /Derbeke, careke. 3·Rewrewik, demcame ... /Striye 
yavbeloq, 4- Nola. wek ~ikle peyekoyi ye. zembereka se
ete bi zimane biyani (berevaji). 5- lipa (b) be seri dibe 
nave dome!a CiziriL/Pe~numa. geIaJe, ~ma, 6· Kerna
yek i\ ew ti~ten nekeve sere mere re te gotin (berevaji), 7-
Di elfcbeya Kurdi de tipa 24 Q 28 an ... tpalal. R-Ew etnik 
grUba Kurd je te .. ./Ke...e nikare biaxive, ~ziman ... ~und. 
dewl (berevaji), 9-Rengderek ... /Elemenlek (berevaji), 10-
Ew kesl! bebawer, xwed€ nenas ... /Bajareki Kurdistane 
(berevaji). 

Bersiva hejmara büri 

f;eperast: J- Karlmarx, 2- Ona ... /An. 3-
newaX .. ./qara, 4- Gr .. ./Zo ... /iL. 5-
oaM .. ./ilaM .. ./ Za, 6- cniP ... !Re~. 7-
GTL./Savar. 8- nawaT ... /olyE. 9-Adana .. ./AI, 
10- Baran ... /Kani. 

Serejer: 1- Kongo ... /gnaB. 2- anerA. .. /radA. 
3- raW .. ./Ciwar. 4- Azin ... /Ana. 5- Moxolislan, 
6·Apa, 7- raqiM .. ./Wodk. 8- aLJrnL. 
9- Ar ... fZeryan, JO· Ananruu./Eli. 
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Di diwazdemin salvegere ko<ra wi ya diwayi de em Cegerxwin bi grami bibirtinin 

Ji deve zaroken Wl CEGERX 
Nesimi ADAY 

M
e di t!erhtqR jiyona Se)'
doyl Ceg(!rxwfn deo Ii 
pay/oxrl SwMt1, Ii bajorl 

SrockllO/ml bi se :amken Seyda rt 
hevpeyvrnek f;Okil: Wall jf bi dilpa
kr bt'rsfvln me dan. Zorokln Sey
daye Cegerxwfll. Keyo. Gu/perf a 
Azad be§darf hl'l'peYl'fllo mt.' ban. 
Hel'peyvf" Ii molo Azod a GII/perf
y2.lra/ kir;/!. 

• Kek Azad, hun dlkarln xwe 
bl xwedevanen lIle bldln nas ki
rln? 

Azad Cegerxwin: Bele_., el. di 
salll ! 948 an !i bajar€ Qami~lo ha
lime dine. Min xwendina pe~in li 
wir il xwcndina bilind (huqOqa nc
tewi) ji Ii derveyi wel!t, !i Yekiti
ya Sovyetan ya kevn xwend. Ez 
niha Ii Slockholme dijim. 

• Th dikarln bavitlYIl Seyda
ye Cegerxwin tarif bikin? 

o Tu bave ji zaroken xwe hcs 
neke tune. LS Cegerxwin insaneki 
§air bO 0 kare politik kiriye, gelek 
wexte xwc di heps 0' zindanan de 
derbas kiriye. (i kur dibe, ~i k~ 
dibe, bi wan re di derheq! ti~tan de 
minaqc§e dikir 0 pir ji me hes di
kir. Gelek caran em dicivandin Ci 
her cure li ser babeteke me minc
qe~e dikir. Gava ferq dikir ku test
(tl wi li ser zaroken wi gebOye, ke
fa wi dihat, Eleqeyen wi bi zaro
ken wi re pir vekiri 0 insani bOn. 
Wi dixwest ku hemO zarokSn wi, 
91 ke~ 0 ~i ji kur li ser pirs!n siya
si 0 yen nava maU! ditin!n xwe e~
kore bejin. Tu cari nay! bira min 
ku rojck! bave minli rne daye. L! 

. ku meji bo xwendin! k!mnsi biki
ra, dixeyidl. 

Te:kiliy!n min bi buvB min re 
kem bOn. Guva cz H wel!t bOrn, 
cw yan di zindan! de bO yan ji wi 
di~andin eihe ji mala me dilr. Pa,e 
ji cz jl bo xwedinß ~Ome ROsyay!. 
Gnva cz i ROsyay! bOrn. timt ji 
min re name di§andin. Ew name
yen w1 Mj li bll min in. Di name
yen xwe de digot: "Div! hOn ji 
xwedina xwe re ba~ bin. Qimet! 
Wlln xelkSn ku imkana xwedine 
dane we bigirin. WextS xwe ba~ 

derbas bikin, xwendina xwe te
mam bikin. Feydeyeke oigihinine 
miletS xwe." Di lemamkirina 
xwcndina min de Icstra namey!n 
bave min H ser min pir bO. 

• Eleq!n Seyda bl Insiman re 
~awan bOn? 

o Wek le bira min, eleqen wi bi 
herkesi re xwe~ bOn. Tu kesi dij
minayctiya wi nedikir, le yen je a
eiz hebOn. Ew kes!n ku bave min 
rexne li wan digirt 0 ji wan eeiz bO 
jt eleqe insani bi wan Te datant 
Dan 0 stendinen wi yen insani bi 
wan kesen ku ji wan aciz bO ji Te 

xwe§ bOn. Ew di~O ba wan 0 ~iilfn 
xwe ji wan re ji dixwendin. Seyda 
dikaribO ku bi herkesi Te dan 0 
stendin!n insani bOOra. Wi bi me
zinan re, bi zarokan re. bi jin 0 ke
~8n Kurd re, bi dUekt rehet danOs
tendin dikir 0 bi wan re mineqe§e 
dikir. yen ku Seyda rexne li wan 
digirt ji bi Seyda re dijminayi ne
dikirin. U Seyda rexne xelk8 qe
bOI dikir. Gelek caran problem ge
dibOn, xelk dihate cem ji bo ku 
Seyda tekeve navbeyna wan. Her
du hel ji gelek Thtirama wi digirtin. 
Behtil'in caran Seyda problemen 
wan ~areser dikir. Tu cari Seyda ji 
aliy8 insani ve ferq nedixist navbe
ra feqir 0 zenginan. DostSn wi pir 
bOn. Ji e~ir€n Ereban bigire heIa 
ke~e AsOn 0 Enneniyan. Seyda pir 
diyO nav konen Ereban. Gelek dos
len wi ySn Suryani 0 Enneni he
bOn. Ke~en SOryani 0 Enneni tim 
dihatin cem Seyda. Seyda gelek 
co.ran xwe di mal! Enneniyan de 
vedi~an. Gelek insanen jt millet! 
din ji ji wi hes dikir. Ji bo wi qime
III insanan tev wek hev bO. Em 
r;cnd salan li taxeke Enneniyan 
man. Seyda ne ten! jt bo 9areserki
rina problem!n ~exst yan ji y!n di 
navbera e4iran de navberiti dikir, 
Wi Ifxistin!n Kurd ji didan hev ku 
problem!n nav xwo r;areser bikin. 
Gelek caran Ifxistin!n ji pcr~!n 
cuda gihande hev 0 xweSI ku ew ji 
xwe re cebheyekt Kurdislani eva 
bikin. Li SwedS ji dan 0 slendin!n 
wi bi partiya Sosyal Demoqrat re 
hebO. Seyda, ji bo Kurdan bi parti
ya Moderat re ji tekili dani. Di der-

Cegerxwin gopalc hcviyc hü 

Cegerxwin di bedengiy! de gurr bO, di demen beheviti 0 moral~i
kestin! de, hevi 0 moral bO, zengil! §iyarltirin8 0 ronahl'ya §even 

lari bO, gopal€! Mviye bO. di 9nvcn neyaran de qil9ixek bO, I@ko~erekt 
li dij! bnweriya bi korani bO, heval! hejaren welet 0 mafpar€ze ker; 0 
jinan bü, li diwanen ~!x 0 melan ~Ork@~kt bf! hempa bO, Ii meydanan 
sloganen ke~ 0 xortan bO, di ~evbuh!rk@n ~evSn sayi yen tersiter de mi· 
jura sohbet 0 guftOgoynn bO, Ii ba dildaran ziyaretgeh bO, di bilOra ~i
vaMn de awaz bO. cli nuv telen ternbOren de sitran 0 kilam bO. di eni
yan de halan bO. derwe~eki kulemerane bO, di he~te saliya xwe de 90-
keki bazkokiti yi ji wel!t der bO, bi gumguma lednna dilekt mezin mi
liext bO: ~aire heri bl ber, heri berdewam 0 heri xwedihcrhem bO: di sa
len duwi de heryiqns di pcncereya felsefeya meleryalisl de ber! xwe 
dlda pirsgir8ka ncteweyi ji. ew di ~iir!n xwe de netewehezekt be mi
nak bO: sjwnrB hespB beza 0 bezay! bedewiya zimanB kurdi bO. 

Flr., CEWERI 

heqe rew~a Kurdan de ji Olef Pal
me re nameyek §and 0 bersiwa na
meya wi hllt. Peyvendiy!n wi bi 
Kurdf!n Sovyela kevn re ji xwe~ 
bO, Ew timi ji Heciy~ Cindi re, ji 
Qanet8 Kurdo 0 8elek~n din re na· 
me di§and. Sala 1982 an vize stend 
o firsela ditina wan ket dest~ Sey
d" 

• Gelo Seyda tene pirekl ne
tewi bil? 

o Welatpar!l.iya wi di ~iYlfn wi 
de, di berhem!n wi y!n edebi de 
k.if~ e. Seyda ne tenS waletprufze 
Kurd bO, Seyda enlemasyonalLst 
bO 0 ev ditina wi ji ditina di hel
beSISn wi de xuya dike. Gelek ca
ran li ser Afriqa, li ser Filislin, li s
er Amerika, H ser milelSn bindest 
nivisiye. Seyda li diji ~er bO. B!h
tirin van sal!n dawin, ji bo gereser
kirina pirsa Kurdi li ser riy!n a~ti 
disekini. ji bo w! xebat dikir. 

• Kar 0 xlsara, teko~ina Sey
da 11 ser malbata we t;1 ye? 

o Kara tSko~ina Seyda ewe, 
ku em pe k!fxwe§ 0 serbilind in. 
Em pir pe: kifxwe~ in, ku cm ji wS 
male ne. Ern dixwazin Ii ser riya 
wi herin. Em riya wi ji xwe re wek 
r€ber digirin. Xelk ji bo ku em ji 
malbata Cegerxwin in, qedir 0 qi
metS dide me. 

Carll yekem bO, di salen 50 i de 
kegen Kurd diketin zindananl Bi
raye min Keyo 0 kurape min Zibe· 
yir ji gelck ez.iyet ditine. Min ji 
~cnd carRn ji bo kare resmi mure
ceat kir, qebOl nekirin 0 min di ser 
de le:dan ji xwar. Xela sor ki§andi
bOn ser nave malbata me 0 tu ka
ren resmi nedidan mal bat!. Li ber 
nav! malbata me nivisandibOn: 
"Ev malbat ji bo muhafaza welat 
xetere". Berf weha bO, aniha niza
nim. Seyda rehmet kiriye, niha 
rew§ ~i ye el. nizanim. Mo golek 
caran mal bar kiriyo. Di wexl! dik
tatoriya de polis dihalin mala me, 
lefti§ dikirin. Livtn 0 baliv!n me 
tev diqelandin. Pa§! Seyda §andin 
(surgun kirin) bajar! Suweyda, dOr 
kirin. PoUs her lim li ser mal! 
kontrol datani. Li traqe ji (1958) 
eynt ti~1 bi self me dikirin. Di 
deslpSk! de, herdO salen ~in ji 

Cegerxwln 0 Jlna wT Kehla X3nlm. LI Stockholmft. 
.. 

bo malbate ba§ bO, pi~tre polis te
ror kir, eri§e male kirin. Xelken 
Ereb yen partiye gep, yen li dora 
me, Ii dorn xaniy! me nobet digir. 
tin, ncdihi~tin kes nezi mala me bi
be. Di dawiye de, di sala 1962 an 
de em ji traq! derxislin. Ji me re 
gotin: "HOn krjan welati bixwezin 
balafir hazir e". Seyda got: hEz 
dixwezim herim Qami~lo". <;awa 
em vegeriyan, Seydll §andin zinda
na Mez! ya herf mezin 0 xerab e, 
Em di rew~eka gelek peri§an de 
bOn, I! Kurden welalpnrez ulikari
ya me dikirin. 

• Seyda, dl xebeta xwe de t;1 
metodf xebat! blkar diani? 

o Seydll pirtOk!n xwe her! bi 
tip!n Erebi dinivist. pa;! dikir li
pen Latini; du kar dikir. Gelck ~iir 
bi Erebi niv!siye. le mixabin ew 
wenda bOne. Rojek be. ew e ji der
kevin; ez h!vtdar im, Te birn min, 
min bi xwe ew ~iir xwendine, dOre 
wenda bOn. 

• Dijwariya t;apa pirtüklln 

Seyda ~awa bO.? 
o Diwana yekemin 0 ya duwe

min bi dizi, li SOriye, ya sisiya li 
LObnane, yen din ji \i Siwed! ~ap 
kir. (end pirtOken wi yen piorük 
hebOn, cw ji li SOriy!, bi dizi r;ap 
kir. 

• <;awan dlxebiti? 
o Wi kare xwe di nav maiS de 

dikir. Odeke wi hebO, carina em ji 
xew radibOn sect pence sibeYI", 
Seyda bi daktilo dmivise. Careke, 
Ii StockholmB einaren me orOn 0 li 
cem xwediy8 xani gili kirin, gOIin: 
"Ev sere sibun naheie em raz&l". 
L! pa~e Seyda ji wan re got: "Ez . 
~ilran dinivisim ". Wan ji gOI: 
"Madem wilo ye, tu §iiran dinivisi 
li§t nabc". 

• Seyday@ Cegerxwin bl ~I 
piskolojiye ~iiren xwe dlnlvtsi? 

o Gelek zehmete ku ez bersiva 
vB pirst' bidim. Carina I! birn min 
Seyda tili'ySn xwe dijimartin, pa~e 
dihal, digol: "Ka qelem 0 deftere
ke bidine min!", di~O 0 dinivisi. 
Gelek caran bi tenS dima. yan ji 
~ere birakujiye derdiket. Seyda ra
dihi~t qelem 0 deftera xwe dinivi
si. 

• Miln dikarln bejln tesira kt
Jan ~airan 11 ser Seyda bibQ'? 

o Seyda ji dinyay! hes dikir, ji 
lebiele hes dikir, ji jiyane hes dikir. 
Ez nizanim lesira ke: li ser wi bO
ye ... Ehmede XanL Melay/! Cizi
rL kilasik dinivisi. Mumkun e. 91-
rok 0 9irokvanSn Kurdi le lesir ki
tibin 0 Seydu ~iirCn folklorik niv'i
si be. 

Seydu Kurdislan'bi ke~cke tc~
bih dikir 0 li ser dinivisi. BOyeren 
dinyaye. mesela rusiL.m 0 ßlilelen 
bindest 0 rew~a ku milet! Kurd te 
de ye, Ii htt~ar tcrefan". 

Cegerxw1n U Qaml$fgyl dl hewp mal. xw& de l1at veprtln. Vln 11 ur Ilrba wf; keC. bCk 0 ~n YIIne. • Jlyana blyanlye ~I testr 11 

Seyda kir? 
o Pir tesir kir. Hem ba~ 0 hem 

ji xerab. Ya ba~ ew bO ku, pirtOkSn 
xwe bi reheli ~ap kir. Yek ji aJiye 
neba§ ev bO, ku Seyda bi proble
men Kurden EwrOpa die~iya. Van 
snlSn dawin pir dixast ku vegere 
welat 0 gelek negativ li ser rew§a 
nexwe§iya wi kir. Her gay dipirsi: 
"Ku hevalan r;i kir? Ez dixazim ve
gerim welllt". Pir biriya dost 0 he
val!n xwe yen weint kiribO. Hem 
mesela emr€ wi, nexwe§in 0 hem ji 
ji tesira xeribiye, tesir li ser §iilfn 
wi dibO. Di ~ii~n wi yen daw1n de 
gotinen Siw!dJ.hene 0 rew§a Sw!
d/! ya xetibiye ji tine ziman. Kur
den ji hcr 9ar pe~eyan ji bo alika
riYIl Seyda hazir bOn, altkariyn wi 
dikirin. 

• Gelek ~lir@n Seyda bOne 
sitran. HOn wall 9awa dibtnln? 

o La mL,\!lbin, hinek kes hem 
di saxiyn wi de 0 hem j1 pi§ti orOna 
wi, b8 izin pirlilkEn wi l;ap kirin 0 
helbestSn wi kirin sitran ... beyi ku 
navS wi biniwisin. UsOia wan ti§
tan heye, le mixabin ... Ez hevidar 
im ku Mi li§leki wilo nebe. Bila 
hema haya me I! hebe. 

Keyo Cegerxwin di sala 
1936-ao de 
hatiye dine. Li Swede, 
bajare Stockholme diji, 

• Berhem~n Seyda yfn wen
dabOyi hene? 

Keyo Cegerxwin: Bel!, di 
dcstpeka nivisandina wide, diwa
nekn Seyda ya ~iiran hobO, wenda 
bO, le me ew li cem camerekt dit. 
Li ceßl hinek kesan hene, I! h! ji 
me re negotine. $crefname-man· 
zOm bi ~iir e, bl desle Seyda hatlye 

Hilf' &6c$ 

PORTRE 
DI sala 1903 yan de flgundl1 
Hesart! ye Merdtn~ j/ d.ylk 
baye. )1 mabatek he)ar ba. 
Navl1 wt y~ rastf 5'xmOs bO. 
Nasnav~ w1' Cegencwtn e. 
Dema ku zarok ba daylka wt 
,0 dlfovanlya xwed~ 0 ew JT 
s~wt ma. 81 belengazf mezfn 
bO. 51vantf kIr, DI medresan 
de feqetf kir. Dema zewlct 27 
sa1 bO. Pigtf zewacf bl salek~ 
)1 Ii mlzgevtßn dest bf 
meletiy~ kir. Cegencwtn pfltf 
serThildana 1925 an a ~ 
5etd fI Q.miJ/o bl dh bO, 
DI1958 an de Ii Zantngeha 
Baxda~ de~n ziman~ 
KurcJt dan. Di1962 yan de 
vegeriya SOrlye. Di197D yt de 
I; Lubnane bi cfh bO. Pajl dl 
1979 an de 
jf ,0 Swedl1. Hete sala 1984 
an ku ~ de ,0 dilovaniya 
xwede 11 wir ma. Cegerxw1n, 
5 k~ 0 2 kur bave 7 zarokan 
M, 

nivisandin, hetn niha wenda bO. Li 
ccm melayeki bO, wi ji dabO xorte
kl. Wi xorti ji kopya destnivisara 
Seyda da me. U kiteben w1 yen 
wendabOyi hene. Gava Seyda li 
Kurdistana traq8 bO, li ser §Dre§e 
kit!bek nivis! bO, wenda ye. 

• Kek Keyo, tu jl kerema 
xwe dlkari qala pirtOUn Seyda 
blki? 

o Bel!, sTh (30) pirtOkEn seyda 
nehatine 9ap kirin. Heta niha bist 
(20) heb ten! hatine 9ap kidn. yek 
ji wan li ser dibaca Ehmed! Xant 
ye 0 yekji li ser M. Ciz;ri ye. (end 
heb ji wenda nc . 

• Kek Azad, Seyda ~I eure· 
yen plrttikan dlxwend? 

Azad Cegerxwin: PirtOken ta
rixi; bi ziman! Erebi dixwend, 
Werger!n ji ROst 0 y!n Sovyetiyan 
dixwend. PirtOk!n Victor Hugo, E. 
Hemingwey, J. P. Sartre 0 geleken 
din dixwend. PirtOkxana me ya 
male gelek mezin bO. PirtOk!n 
Marks, Lenin 0 Stalin ji dixwend . 
PinOken Erebi bi sedan hebOn. 
Seyda Tirkt dizani le nedixwen 0 
nedinivisan. Seyda xwendlna dldi 
xwendi bO. Quran, MewlOd 0 kile
ben §eriet! 0 felsefa isiami dixend. 
Li Bexday!, Seyda mamosteyiya 
universitayS, ya Ba§e Kurdi kiribD. 
Xwendina wiya dini di seviya ma
mosten universitey! hatibO qebOi 
kirin. 

• Hun mafe telira plrtOken 
Seyda dlglrln? 

o Carina. Ern bi kesSn ku ~ap 
dikin re peywandi 0 peyman 
datinin; li gor qanOna wi welati. 

Jr bo offkariya wf ya plkantna 
vi hel'pe)'l'ini em SpOJr $ejfk Kaya 
dikin. 

Tartl§mall kitap fuarl a~lllyor 
I" lki 1982 Ylhnda dU.zenlenen TÜYAP Kilap 

FUlln'mn 15,si 1 KUlm 1996 Cuma gtinU a~J
hyor. Kitap fuannm bu yJ1 ki ana lemasJ "A~k vo, 
A~k Edebiyatl." Fuann ~J!I~Jm gazeleei-yazo.r 
tlhan Sel~uk yapacak. 

ne 13 maddelik bir prolokol ttlsla~1 sundu, Su 
laslaAa göre Yaymctlar BirliAi mnddi vc nUlßevi 
olarak fuann getirilerine -kJsmen- ortak olmak. 
istiyor. Yaymellar TÜYAP'm kcndi smlanndan 
bUytlk paralar kazandtAmJ dU~UnUyor ve hi~ 01-
mazsa fuara giri§ Ucrellerinin kU~Uk bir miktan
run Yaymcllar BirliAine kalmasml iSliyorlar. 

CevdCI Anday, YrujRr Kema!. Rlfal Iigaz, Adalel 
AlaolJu v~ tlhan Seloruk'un Onur Yazan sc~il
diäi ve ödUl1endirildiAi fuarda, bu Yllm Onur Va
ZW1 isc Petide Cclat 

fUIlrJ.n konuklan arasmda. Fuarda loplam 67 el
kinliAe; 173 yazar, gazeteei, arqttnnaort ve bitim 
adamt konu~macJ olarak kauhyor. 

Fuara 247 yaymevi ve ~e~illi sivil toplum ör
gUltlntln kalJlacal1 aorlidandl. Bir önceki ytl TÜ
YAP yönetimiyle aralannda sert taru~malar ~t
kan Yaymcllar Birli~i bu ytl TÜYAP yönetimi-

Daha öncekl ytUarda Fazll HUsnU Da~larca, 
Nadir Nadi. Turhan Sel~uk, Aziz Nesin, Melih 

Her ytl yabancJ yazarlann oraAnhp konuk 
edildili fuarda bu YII da misafir yazarlar var. 
Fransa'dan aSlrofizik~i yazar Hubert Reeves, 
LUbnan aSJlh FranSlz yazar V(!nus Khoury-Oata, 
Alman yazar Thomns Brussig ve Winfried Wolf 

Gegen yJ! 355 bin ki~inin gezdili fuara bu YII 
daha fazla ziyaret9i kaulmast bekleniyor. ÖAren
ei ve öAretmenlerin ticretsil. gezebileceAi fuara. 
diAer ziyaretoriler 100 bin TL ticrel ödeyerek 
gezebilecekler. Fuar 10 Kaslm 1996 pazar ak
~amt sona erecek. (KÜLTÜR-SANAT SERVJsh 

P1§O Meheme'nm 
manevi oxli Parlax 
Meko'dan muhim 
a'rlxlamalar!! ! 

PIRPIRIM MUSTAFA GAZi 
retme gelen bO adamlari izlerum sehbi pIX .. dlye ecayip sesler 9txaran Rock riler. Murti'mn aqrabalnnmn önerirmi 
yapmax i~Jfl ermksel bi enerji sarf!didi. Hudson, birdenbire izleßlm qomasJfla qabOl !den Rock Hudson'Jfl Ilqrabalari, 

Gumn binnde ismi Rock Hudson giri. Manajeri Lucki Kundlrovski, Rock IstanbOI'a gelerax Murti'mn uqrabala-
olan Emeriqali bi fihm OX!llni. .. pardon! Hudson'i elelecele leyyareye bindLrlp riynan bereber örgutlemp Emeriqa'nm 
artisti DiyarbekJr'e gehp babam PI~O Emeriqaya göuri. Hamma Emcriqa'ya Incirhx eyaletmde unti-p'§O egittmi gö-PI§O Mehemc'nm mancwi oxli Parlax I Meheme'nm mlsaf,ri old!. Eyni gun s- wannadan, Rock Hudson yolda öli. tiler. Duhn sonm Emeriqa'mn bi diger MekQ. hahasl/1/11 ölrmt u:enne ure/lIen tanbOl'dan da Murti diye bi qOn9lfto Murti'yse alti ayhx izlemm depoliya- eyaleti olan PlTln9hx'te egiumlenni tn-

spt!kulasyol/lari )'alanliyan 11 babast P" luccari gelmi§ti mlsaflrhxa. rax !stanbOI'a gidi. tstanbul'a waTlr mamliyarax Diyarbaklr'e Ola§i1nr. 
§o Meheme'mll öltmi qoni.frllda o)'dm- M.' d R k H d "ö ö k' , '0 eIA'n,", h,w,d," oe"I,n,', 01,", ba, U .. I, ora a oc u son I g rmce, warmaz, nce emen qopan pan on ,. /U Y 

/anci hilgiler if;t!rell bi mekrl1p g(}lIderdi "Seni her gördlxlmde poxlm gelil" di- ardmdan da kendlsi pal dlye yl:re du~i. bam PI§O Meheme'mn Ikamet et\1xi Cin 
tme. Bi: de ba nlekrl1bi, P/§o Mehe- YIP önce tuwolete gidi, sonra da gehp, Panloriynan bereber xestexanaya qal- EH baxoraslßm fotoxraflanni Murti 0 

ni axlntacilx turden sadist, mazo~ist 0 ql
clXis:t yöntemleri babam PI~O Mehe· 
me'nm bedenmde d,eniler. 

Mnnewi babam P,~o Meheme, aha i~
te bele qelle~~e qetl&hldi. 

Babam PI~O Meheme'mn bi qawanoz 
i~mde Emeriqa'ya götlnlen izlemm 
Mmdmne aleli. dunyadan iki mllyon 
I~'X ylli Ozaxhxtukl Reprep gezegemne 
blraxllarax da" insanlarm izlemm edm
me özgurhxi engellenmi~ oldi. 

ParlaxMEKO 
(PI~O Meheme'mn Manewi Oxll) 

me'nm m""mlll arxasmdaki sis perde- "Poxlmi etttxten sonra seni her gÖrdl' dmhrken, Murtl yolda, "PI~O mahan... Rock Hudson',n aqrabalanna fllu§lInna-
sm/ ara/oma,ti af;/smdoll muMm baldl- xlmde i9tmden bO sefcr de dögmax ge- izzz! ... PI$O mahan ... izzz! ... "§eklmdc slynlln bereber, inuqam operasyoni ba§- E§egistan'dan özel bl xeber 
Rmu: ifm )'oym/amo.\'/ wezife %raX lil" diYlp, Rock Hudson'i dögrnax i~Jfl bl~!ler mmldanarax son nefesmi v!ri. laul!. Tam lamma yeti i yuz glmli doqlz Dergimlzm E~egislan muxabiri Hihi 
gtJr/}'lx: herekete g!~i. Hilmma babam PI§O Me· Otopsl rapormi haztrUyan doxtorlar, tcnc izbandOI gibi anli-pl~O timi Cin EU Ziukzade'nm b,ldtr(i!xtne göre; qafnyi 
Plrplrlm Derglslne! heme onl dOrdU'lp, "DOr hele 100 .• ben- Sdmdlxl attri Izlemmler yuzmden Mur- bllx9asmm ortaslnda Ylllrnaxta olnn bn- 'E§ck xo~aflan ne nnlar!' lafma taxlp, 

dc ikmlze de y!leeax qadar hemamolik li'nm hemamotik dengesmi qeybetllxml, bam Pt§O Meheme'yi yuxalaytp bIlX!Il- önce xeriple,en 0 daha sonen da xrip-

B Ilmdlxl U7Crc bllbllm PI~O Moheme, 0 quillmpllratik pozisyonlarcla nostaljik bOndan dolayl da mort oldtxmi a9txladl, dlxtlln sonrR bi qeysl aXllcmn uyaxlurm- le$cn E~egi8tan qlrall Zirto, "Ben sebeh· 
dunyunm her larafmda nam slllmi~- izlemmler I!dmdlreeax enerji war, Omn Murti'nm öldlxme deill de öldml- dan allliar. Önce babnm Pl~O Mehe- ten IIx~uma qeder xo~af yiYlp, xo~afsal 

\i, Onmlll hcmmnolik 0 qulompari\lik i~m de qllwxa !Imentze gerck yox," dl- mi~ oldixina inonan aqrBbalarl, Rock me'nm izlcntm edmdLrmc aletlOi köklO- antolojiler yaymlaup 0 yuzlerce xo§af-
pozisyonlarda noslnljik izlcllImler l:dlO- yl ° duha SOnTa da onlo.ra izlentm edm- Hudson'm Emerlqll 'dakl aqrllbalarma don keslp bl qawunoza qoyarax Emeri- xana "9ml~ bl qlrnlam. I-Iulta kl ulkeßlm 
mnx I~m hcr taraflsn r;ox 6nemll adam- d,nnllX i~m gerekli pozisyonlari oh~tJri. xebor iöndenp babam Pt~O Mehe- qa'ya yolljlar. Ardmdan de General E,egisllln olan lsmmi 'XO~l1nlitun' 0-

yuzden de 'E3ek xo~aften ne anlar!' 
lafmi Oydlnp blz e§ekleri 0 ulkemlZ 
E~gistan'i haqerele tabi tOtanlari tarix 
ögunde mehkOm ediyem" diyerax, 
xo§aflan en cyi anliyanm kendileri 01-
dlX1ni ispatlamij oldi. 

' Iar geltp ziyarc! Midi. Kcndlsi de ziya- tzlemm edtne MIße ,e§bI!~lc'lp pIX.. me'den intlqam almux i~m I~birhxl öne- Franko'ymlß Hi\lcr'Iß Ilßllsml Q IIwr!ldl- larllx degl~tlnnaxi dllhi dUtm1yem. BO ----------------------------------- "------------~----~--~--------~--~ • 
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Haliee YA$AR 

N 
üRoj'un 2. saYlSlnm 2. 
sayfasillda "Lades"i 
okudugumda pani~e 

kapLldlrn. Saym Sail C;iya, ya
zllanmn sansür edildiAinden 
bahsediyordu. "Ne oluyor daha 
yolun ba~mdayken, özgür dü
§ünce dü§mam tarih bit kez da
ha tckerrilr mü ediyor" diye 
klvranmaya b~ladl[n. Roj ~ah
~anlannll1 konuyla ilgili cevap
lan ikna edici oldugu halde; 
ezilenlcrden yana olduAunu id
dia ederek yola ~Lkan larm; 
özellikle imtina etmeleri gere
ken bu 6 harfli sanstir kavraml 
ile ilgili göri!~lerimi yine de 
Y<l7..mak istiyorum. C;i1nkü; ne 
kadar yüce ideallerle yola ~I
kan;ak ~Ikahm; ne l.aman ve 
nerede kendi do#rulanmizi lek 
dogru olarak gömle ve dayal
ma haslahglyla du~ar olacagl
mlz bilinemez. Hit; kimse ne 
sosyal Slmfl-Cinsi-milleli ve ne 
dc savundugu göri!~ler itibariy
le, insan lüri!nün bence ilk has
lahgl olan bu ikamecilik SlIp
lantlsllla kar~L kendiligindcn 
a~lh degildir Binleree Yllhk bir 
patriarkal sislemin himayeci
ikameci kolleklif hnflzaslyla 
~ekil1encn türUmUzün, pey
gnrnbcre has mucizelerlc bir 
günde pir U pak olmalan milm
kUn degildir. KOrtler "ewe gin 
bi ~iri nacld bi miri" diyorlar. 
Biraz kaderci bir sözümüz a
ma, kendi kendini dönü~tür
mek iSleyen her sosyalislin, da
ha önceleri iddia edildigi üzere 
"slmf int-jhanndan g~lik artlk 
erdik" mamlglyla arasma ge
rekli mesafeyi koyabilmesi i~in 
sürekli halmnda bulundunnasl 
gereken bir $Öz. 

QlnkO; Paris KomUnü deo 
nemesi bir yana, son 80 yilltk 
sosyalisl teerilbemiz: miras 
olarak devraldlglmlz bu kol
leklif haflzanm, sosyalislleri 
hi~ ummadlklan bir anda nasll 
da tuzagma dU~Urdilgü ve red 
etti#ini iddia ettiAi des(XItlarla 
arasma koymasl gereken SlOlfi 
!laSll silip süpürdüAünU 3t;lkca 
hepimize göstcrdi. 

Sadeee iyi niyct ve yüce 
ideal1er öne süri!lcrek sömürii· 
süz bir dünyamll yilralLlabile
eegine inamldl. Oysa yüzYLliar 
önce "eehennemin I~Jatl iyi 
niyel ile d~enmi~tir" belirle
mesi yapilml§ll. 

Sosyalizmin TEK'e indiril
digi ve sosyalisl ptojelerin Ore· 
tilmesinin lek parti ~fe tamnan 
bir imliyaz haline getirildigi 
gUn, sosyalizmden geriye say
ma ba~laml~tl". C;ark i§lemekle 
gecikmcdi. Paris Komünün son 
miTIISI olan Sovyetler de bir ya-

Siddik BOZARSLAN 

B elirtmeye gerek bile yok ki 
federasyon, birle§ik. yani 

federe devlele; konfcderasyon 
ise devletler birJiäine ve otooo
mi de böigesei özerkligi ifade e
den <levlel yapllanmasmm birer 
bile~ni olarak tarih sahnesine 
\lkn\1~lardlr. 

DOnya genelinde ve özel ola
rak da Ball Avrupa'da polilika 
sahnesinde y8.§anan ve birer ger
t;cklik haline gelen Olonomi, re
derasyon ve konfederasyon gibi 
yapllanmalar, birbirlerinin k~l-
11 degildirler. Tarn tersine. hepsi 
federalizm kapsamma giriyorlar 
ve bunlar arasllldaki slmrlar da 
ülkeden illkeye dcAi§iklikler 
göstcrebilcn kaygan bir yapl 
gösterirler, Her üt;Unde de ortak 
olan özellik, bir devletin devlet, 
eyalel ve otonom böige olarak 
ifade edilmesidir. Eger dikJcat 
edilirse otonomi, federasyonun 
bir adlffi gcrisinde ve konfede
rasyon da federasyonun bir achm 
ilerisinde olduAu hemen görüle
bilir. 

Yukanda sözUnft"ettiAim ls
panya, Bel~ika, Isvi~re ve degin" 

na itilip, büyOk kclimesi ile' 
bitlikle anllan FranSlZ devrimi· 
nin kaderi ömek ahndl. Analol 
France'in bu devrimin letör 
dönemini adlandlnrken kullan
dlgl kavrmnJ kullanmak gere
kirse bizim leeriibemizde de 
"Iannlar kana susaml§lanh" ve 
ilk eide birbirlerinin kamm i~
liler. Arkasl ~orap söküäü gibi 
geldi, "Akillanchrma" haslaha
neleri ve Gulag taklmadalan ve 
cgemen smlflar kategorisine 
sosyalistlerin kalklSI olan No
menklalure anlk herkesin ma
lumu, 

Üzerinde ya~adlglmlz cog
rafyadaki sosyalisl müeadele 
gelenegi ilibariyle hakim sos
yalisl anIaYI~tan farkll bir InVlr 
sergiJedigimiz iddia edilemez. 
Sadcce son 30 yllllk Kün sos
yalisl harekeli Ie<:ri!bemizde; 
ideal sloganlarlmlza ragmen 
despotizm ve dcgi~ik göril§lere 
tahammül edememe itibariyle 
t;oAu kez kul1andlglmlz yön
lemler ar;lslndan Orta~ag ru
hani smtflOa bile rahmet okul
luk, Ailelerimizden b~layarak 
bizim gibi dil§ünmeyenleri, 
kendisine sosyalisl bile dese 
daha yolun b~LIIdayken mah
kum euik. SonUr;la geHnen a§a
mnda dü~mana ait olmasl gere
ken bir Ylgn kavramlll yam slra 
"devrimci" infazl da lemlino
lojimize g~irdik. Bir gün önee 
ekmeA-jmizi payl~llgml1z, i~

keneehanelerde omuz omuza 
direnmeye r;all~11AmHz, dünUn 
yoldi4ilanm burjuvazinin ZIO

danlannda mllT§lar e~liginde 
infaza kadar vanhrdlk i~i, ifra· 
II öylesine absürdileye ula§l1r
dlk ki; bu gün infaz edilenin 
"~refinin" yann iade .edilme
yeeegi ve O'nun infazilla karar 
vercnin aym akibele ugrama
yaeaäl ile ilgili hemangi bir 
prensibimiz bile meveut degi!. 
Dosloyevski'nin Eeinniler'i 
her gün yeni bir alanda hain 
kendisine sosyalistim diyenler 
larafmdan yeni ömeklerle zen
ginJe§liriliyor. Ula§llan sonu~ 

daha yolun b~lIldayken sosya
lizm adlOa yataillan ideolojinin 
kilit kavramlannda gizli: biri
leri "fedakarllk" yaparak slmf 
intihanndan gct;e<:ek demir di
siplinli ~elik ~ekirdek örgül ku
rularcak, ama~lanan özgür 
dünyallin ilk prototipi olan bu 
örgÜI "demokratik" merkczi
yel~ilik i1kesi geregi tUrn irade
sini sonu~ itibariyle piramidin 
en tepesindeki §efe leslim ede
eek ve akabinde, t;lkarlanmn 
nercde oldugunun farkmda 01-
mayan proletarya ve lüm ezilen 
smlflara "bilint;" aklanlacak, 
devlel aygll1-iktidar oe payasl' 
na olursa eie ge~irilip yukan-

me gereksinimi duymadlglm AI
manya, Amerika vb. ü1kelerde 
onaya ~Ikan federal yapllanma
nm ternelinde yatan tarihsel si
yasal ge~kleri görmek gereki
yor. Yani t;ok uluslu Ulkelerde 
yapnan otonomi. federasyon ve 
konfedeTIISYon gibi olu~umlann 
lemelindeki ana halka yakalan
madan, hazlr ~Ieletle ~özüm 
fonnilllerini Heri sünnek geryek
t;i olmadl~ gibi bu tür §Ilbloncu 
fonnüller, pratik. y3flIll tarafm
dan da mahkum edilmÜjlerdir. 
Yazlmlll ~e~evesi, sözkonusu 
edilen bu ütkelerdeki federal ya
pilanmalann aynnllh irdelenme
sine e\veri~li deäildir. Aneak ~u 
kadanm belinme1iyim ki sözOnU 
ettigim bu ülke\erin tümünde la
rihi ~ok eskilere dayanan federe 
bir örgiltlenme bi~iminin pratik 
y~mda kendini göslerebilme
sidir, Diger bir deyi~le ifade 
edersek: bu illkeler, durup durur
ken federe bir yaplYI ol~lurma
dilar. Bir trok degi~ik tarihi, eko
nomik, siyasai, kültUrel, eografik 
vb. nedenlerden ölÜlÜ birlikte 
yll§llyan ayn ayn ulusal loplu
luklann s~ i~inde ve kendi 
toplumsal ge~kliklerine yanll 

dan ~aglya "sosyalizm'· in§a 
e<lilecek, yani kunulu~ yol1an 
a~llacak ve böylece de sosya
list bilint; ta~IYlcllan 10m ezi
lenleri kunaracaktl. 

Özetlenen bu kurtulu§ rc~e
lesinde sosyalizm kavraml dl
§mda ycni olan hit; bir§ey yok. 
Yukanda altml t;izdigim kav
ramlann lalllaml; sömürilye 
dayah sistemlerin me§rul,*'I
nlmasl ve e§itsizliklerin kadcr 
olnrak empoze edi lmesi ~aba
larlllda tüm yazlh larih boyun
ca silrekli Ickmrlanml*tl. Hi
mayeci-ikamcl~iligin teorize 
cdildi#i din-ideoloji kummclsl 
lüm peygambcrler "keJldileri
ni" degi! b~kalanm ~oAu kez 
bu ba~kalannlll arzulan hilafl
na- kurtannak i~in aeliara kat
lanml§ ve "fedakarhklanm" as
kelizme(*) kadar ul,*lInnl~lar
dlt. Ama her "fedakarhk": sa
hibine özel imtiyazlar iddia el
me hakkml saAlaml§ ve böyle
ce de; kunarlel ile kunanlaeak 
olan arasma derin ut;urumlar 
kazllmaya ba§lanml~l1r. Kuna
nCl-kurtanlacak olan aillago
nizmasl iklisadi ya§amdaki bi
r;im degi§ikliklcrinden zerre 
kadar z.arar görmedcn cgemcn 
olanlll lehine mükemmelJe~
rek gilnümOze kadar gehni~tir. 

Bu antagonizmada egemen 
SlIllflll sömilri! vc ilslilnlük ura
CI bilgi'dir. Her kurtarlcl: bilgi 
hazinesinc ginneye hak kazan
ml~ cennel-kurtulu$ yolu- yor
damlm bilen-Ier-dir. "Ger~ek 

do#ru" bilgiye sadece O-onlar 
ula§abilir ve bu nedenle O-on~ 
lar lek ve ba~hea bilint; 1a!j:IYI
clsldlr-lar, Kunanlacak olanlar 
Sllllfl ise bilgi 'ye ula§amaya
eaklarma ikna edilmeli ve bu 
kavramdan mutlaka uzak tutul
mahdir. 

Bilgi He kurtanlaeak kul 
i1i~kisi en bariz bi~imde lek 
tannh dinlerce savunulan; in
sanm eennellen kovulrnasl mi
linde gözler önüne serilir. Bu 
mile göre: insan türil, tann la
raflildan kendisine sunulan 
cellllelle uslu us[u OIurup ~Ukür 
edeeegine: tannll1l1 kendisine 
yasakladläl meyveyi tanllna gi
ri~imi ile bilgi'ye uta~maya 
kalk", Böylece de tannya a~ 
ko~maya eUrel eui. C;UnkU tan
nYI, lann kllan bilgi idi, Merak 
ve ögretmcn ise; sadecc tanrl
nm set;ligi kullarma ait bir im
tiyaz olabilirdi ve bu bilmenin 
SlllIrlan da mutlaka büyUk tan
n tarafllldan belirlenmeliydi. 
Insanm kendisine özellikle ya
saklanml~; lannya ve de onun 
özellemsilcilerine ail olurunasl 
gcreken bilgi'ye ul~ma ~aba
SI; tek lannh dinlerde ilk güna
hl teskil ediyor. Tannya ait 01-

verebilecek dilzeyde federiu bir 
örgütlenrnc modeJine gitlikleri 
ve bunun da bugOnkU ~ada 
meveut olan bu devletlerin terne! 
hareml dÖ§edikleri 1lr;lkt;a görül
mektt!dir. Öyle ki ulusal sorunu 
lek merkezi devlet ~eryevesinde 
sözOnii enigim birbirini tamam
layan ve geli§liren ü~ ~ryevede 
t;özOmleyen ütkelerin bugünkü 
realitelerinc OOk.J1dlgmda; bunla
nn fedeml yapl it;inde sorunu bu 
§Ckilde sonuca OO#lamalan, her 
ulusal lopluluk i\in adela bircr 
Yi4iam felsefesi haline gelmi~lir. 
C;ünkü, bunlann sahip olduklan 
kUltürel düzeyleri, demokrotik 
gelenekleri ve ruhi ~killcni§leri, 
bu ~özUm fomlOl1erini yaptabil
mi~lcrdir. Egcr fe<leral yapLya 
göre §Ckillenen devletlcri olu~tu
ran ulusal toplulukJann siyasa1 
ve kültürel durumlarma bakthr
sa: bunlann IUmünUn ~Ihkh 
~Ikar ili~kilerine day3nrul ve bur
juva dernokrasisi \ert;evesinde 
birbirini kabullenen ortak kUltU
rei bir hamurla yo~lduk.lan m
hathkla görillecektir. Diger bir 
deyi~le bu toplutuklar araslllda 
birbirinin varhälßI inkar eune, 
birbirleri~ lahammUl etmeme, 

masl gereken bilgi'ye ula~ma 
yolu demek olan mcrak haslah
gma dut;ar olup zaValll Adern'i 
de yasak meyvaYl tammaya 
le§vik eden ~ytan-Havva'nlß 
nanna, i1aatkar ömek insan 
Adem'de yanarak, cennellen 
kovulur ve yeryüzil dcnilcn ee
hellnemi tammaya mahkum 
olur. 

iIk günah-sur;, vehameti 
omnmda en agLT bir bi\imde 
cezalandlTllnll~tl. <;ünkü egel"; 
herkes bilgiye ula~lrsa herkes 
tannli4iacakll ve herkesin lanrt
la§lIgl yerde de "yaralicl, kur
lanel ve de koruyueu" özel bit 
lannya ve de yeri!stü lemsilci
lerine gerek kalmayaeaku, Bu 
durumda da bir zamanlann ru
hani günümüzde ise geni~ bir 
yelpazeye yaYllml§ bilgi pazar
lamacllan smlfl ~mdan ekmc
ginden olaeakll. Bunu engelle
menin yolu insaniarm beyninin 
~all§maSlna, fantaziler Uretme
sine Slillt koymaklan g~iyor
du. insanlann zihinsel faaliycl
lerine müdahale elmek müm
kün olmadigma göre: insanla
nn i~selle~lireeeäi manevi ide
olojiler yaratLimahydl, Tabular 
ve özellikle eehennem tehdille
ri yoluyla, bilgiye ulll§manm 
sadece peygamber-kurtanclla
ra bah~edilmi~ imtiyazlar oldu
gu konusunda kul-YIglOlar "ik
na" edilmeliydi. Bu lehdil ye
lerince caydmcl olmadlgl lak
tirde önee engisizyon mahke
melerine hayatiyet kazandlnp 
gUnahkar-sapklO-huinler sap
tanmah ve ardmdan kesme ey
Icmi devreye sokulmahydl; ay
km zihinsel faaliyellerin yay
gl,llli4imasllll engellemek anla
nuna gelen sansür i~in makas 
söz dinlemeyip hala bilgi pe
~inde ko~an kafalan bedenle
rinden koparmak it;in ise giyo
!in, Burada biraz sansür keli
mesinden bahselmek gereki
yor. Kütrük Robert'e göre 1367 
ylimda, yani Ona-tragm baskt 
itibariyle en karanhk fakal zi
hinsei faaliyel babmda da cn 
verimli bölümünde sözlüklere 
girrni§. Lnsanlar ne echennemi 
ne de bu dünyadaki emaresi 
engizisyon mahkemeleri ve 
canh eanh yakllma veya soyul
ma tehdillerini takmamaya ve 
"enal haq" (ben tnnrlYlm) de
meye ~laml§lar. Ruhani Slmf, 
anlk insan bcyni ve fantnzisi
nin önüne idealist engeller ko
yrumyor ve insan beyni üretmc 
ve de sistemi yargllamakta iv
me kazamyordu. Sömürilye da
yah herhangi bir sislem; insan
lann beyninde sorgulanmaya 
b~lanch ml t;ökmeye mahkum
dur ,Bu geryekliäin bilincinde 
olan Orta-~aglll Ruhani Sllllfi 

asimilasyon vb. sorunlann ge
nelJikle yll§anmadläl görilhnek
tedir, Ki bu da her §Cyden ÖIlCe 
bu loplumlarda demokrasi killtü
JÜnün yerle~ olmMI, bunlara 
da yapJ\anma i\inde birlikte ya
~amaYI ögreuni~lir. Belinmeye 
gerek bile yok k.i demokrasi kül
lüri!. ~oksesli1igi. ho§görüyO ve 
birbirinin ulusal varhklanm ~il-
1ik hakkJ temelinde ve kaT§lhkh 
t;lkarlan gÖzclerek. birliklC y~
maYI gereklirir. t~le gUnUmüz 
k~ulJannda demokrasi killtilril
nün en geli~mi~ toplumlan bile 
bir zamanlann barbnrhk kültürü
nO 3fU"l'lk bugilnkO ~naya ge
lebildiler. A~lklir ki sözil edilen 
federntif yapllanmamn oldugu 
devletlerdeki ulusal topluluklar
da demokrasi kUhüril yerle§me
Illi~ olsaydl ve SözUnü cUigim 
böylesi bir ruhi §ekillenme ger
~ekl~meseydi: bu dev[ellerde 
ulusal SOTUnun bu ~kilde ~ö
zümlenmesi elbene mümkUn 01-
mayaeaku, Yani saälam bir mad
di zemin sagJanmadan federntif 
sislemin hayata ger;irilmesi 
mümkün de#ildir, 

Bir de b~. Olkelerde federni 
yapmm Y8§llffi buimasllll kolay-

imliyazlannl kollaYlp koruya· 
bilmek i~in siyasi lenninoloji
ye sansür kavraßullJ katlyordu. 
Son 2 yOzYllm "modem" dini 
pozitivizmin egemenliginde bu 
yönlem daha bir mükemmel
le§lirilerek kullanlhyor. Bu ye· 
ni dinde, kurtarlcllar Slmfuun 
görünmez ve müeyide imkanl 
kendinde menkul i~vereni tan
n; halk-Ioplum-millel·ezilen 
slmf vb. adl altmda gök yUzün
den yerc indirildi. Planetimizi 
döndüren ba~hca gU\ bilgi "bi
"Iim ve akll" kli~esi altlilda im
tiyazh bir elitin mülkiyetine 
sunuldu. Cennetin yeni adl re
fah toplumuna ulll§mrulin yo
lunda bll§hea ibadet, ekonomik 
geJi§me, fedakarhk ise kemer
leri slkma. Kali i~ bölümleri, 
hukuki, iklisadi ve siyasi lüm 
imkanlar kullamlarak, "akll ve 
bilime" halk "Ylgmlanmn" bu
Ill§mamasma yine özel bir itina 
gösterilmektedir, Günah-se
vap, yararh-zararh fikirler adl 
allinda fonnUle edilirken; ce
hennem lehdilinin yeni adl ise 
ana.t!iidir, Bilgi'ye ulll§ma ya
sagl ideolojisinin ana hatlan 
ise ~öyle formüle ediliyor; Her
kes dü~UnUr ve dO*ündüäünü 
söylcrsc toplum "zararh" gö
rü§lerden ctkilenir, dolaYlslyla 
"dOzcll kalmaz, anaT§i ya'ygm
In~lr". Bu nedenle sislemi me~
rul~lIrmayan her türden göri!~ 
zararh kntegorisine yerlc~liri

lerek eldcki tüm imkanlarla da
ha yolun bllljmdayken kesilip 
alilmahdLr, 

SansUr kavrarlllllJ sözlilkle
re get;iren egemen gOt;ler kendi 
at;llanndan lartl§IIamaz bir;im
de hakhdlrlar. Plnnelimiz üze- ~ 
rindeki en bUyük güciln insan 
beyni olduguna inamyorum. 
Insan lüri! zihinsel faaliyeli bir 
elitin imtiyazl olmaklan trlkar
dlAl oranda dünyevi cennetine 
yakh'l~lr. Dünyevi eenneti sade
ce kendine hak gören ve bu 
cennete b~kalarlilm slrtlila 00-
sarak yOkselen bir avut; ege
men ise dogal olarak; düzeni
nin sorgulanmaslllL istemeye
eektir. Sorgulamanlll lek ve 
ba~liea yolu da bilgiyi tekeller
den kurtannak.lan yani labulara 
sllldLmlaktan ge~iyor. Bilgiye 
ula~ma tekellerden ~lkl1gl an· 
dan iciharcil kurulu dilzenin 
sarsllmaSI anlammda anaqi 
ba~lar. Sömürii gerek\esini bil
gi lekeli ile saglayan her ege
menin de bu anlamda anaT§iye 
kaT§l olmasl anla§lhr bir du
rumdur, IdeoJojik manipülas
yonun, eaydmeilik fonksiyo
nunu yitirdigi durumlarda, ma
kas veya giyolin bll§hea savun
ma araema dönü~ür. 

Fakal, her türden (ekonomik 

la~tmUl diäer bit faklörden de 
sözetmek gerek.iyor, Ömegin; is
vi~rc'yi olu~luran. en büyUk uJu· 
sal lopluluklann durumuna bir 
göz alahm. Bu ulusal toplulukla. 
nn Alman, Franslz ve italyan 01· 
duklanm yukanda belinmi~tim. 
Ayru :r.amanda Isvi~rc 'nin kom
~ulan o[an UlkeIerin de italya, 
Fransa, Almanya ve Avuslurya 
gibi ülkeier oldugunu gözönün
de bulundunnak gerekiyor, Her 
§Cyden önce bu ulusal topluluk
lardan hemangi biri ya da ikisi 
b~ka bir ulusallopluluk üzerin
de asimilasyoncu, inkar ve eril
me politikasl yüri!lselerdi: ayru 
ulusun bir paryasl saYllan bu üI
kelerin de böyJe bir (XIlilikaya 
seyirei kalamlly~aklaflm lah
min edcbilmek ir;in kahin olma
mlz gerekmiyor, C;Unkü get;mi~ 
tarihi sOrey, ~u veya bu ~kilde 
Alman, Franslz ya da halyan 
uluslanm da birbirindcn aYI11l
bilmi~ ve sözilnü cuigim isvir;re 
ömeginde olduAu gibi ayn dev
lelJerde kUmelenmelerine neden 
olabilmi§tir. ömeäin; Italyanca 
konu§lUl ve kendi kanlonlannda
ki federe yapl yerine, merkezi 
devlet yaplSl1ll elinde bulundura-

halta daha ~ok zihinsel) sömü
TÜye kaT§IYlm diye yola ~lkan
lar atrlk1lf ki: verili düzenin 
sorgulanmasl ilibariyle anaT§i
den yana olmak durumundadlr
lar. "Ne pauun !Je lan·', "özgür 
bir dUnya istiyorum" diyenler: 
Bilgi'yi lekellerden kurtanna 
anlammda anllT§izme yak.lIlhk
lan oramnda amat;larlila yak
I,*lflar. Bu anlamd.1 bir sos
yalislin ilk yapmasl gereken: 
birilerinin ba~ka birilerine 
dayatligl, adl ne olursa olsun 
her türden dogru- düzen id
dialanm sorgulamak ve özel
likle kendisinden ba§lamak 
üzere tüm insaniarm, zihinsel 
faaliyele yönclmesi ve beyin
lere yerle~tirilcn kiracllann 
beyinlerden sökülüp alilmasllla 
öncülük etmeklir, C;ünkil sos
yalizm: her bireyin kendi 
kaderini tayin edebilmesi ve 
kendi bugünü ve yarml hakkill
da bizzal kendisinin ama 
sadece kendisinin karar 
verebilmesi olgunluäu demek
lir. Sosyalizmde zavalh Ylglll
lar veya kullar yoklur. Gelmi§ 
ge~mi~ tUrn sömOri!ye dayah 
toplum bi~imlerinin altemalifi 
olarak sunulan sosyalizm: adL 
sani belli siyasalla~ml~ kitleler 
hareketliligidir. Böylesi bir 
harekellilikte herkes "enel 
hOlk" deme hak10na sahip ve bu 
anlamda herkes bilgindir. Ymti 
bilgi herkese ar;lkllr. 8ilgi ku~
ku demektir ve herkesin her 
"mübarek" kurgudan bile §üp
he hakkl vardlr. 
Makalcmi, sosyalisller ile lüm 
ikameciler araslildaki ba§hca 
ve hatla lek farka bir kez daha 
'Iurgu yaparak bilirme"k is
tiyorum; ikameci anJaYI~; kil
leleri kurtanlacak ve zihinsel 
faaliyeuen özürlü kurbanlar 0-

larak algllar ve loplumsal e~il
sizlikleri mUllakla§llrabilmek 
ir;in sansür ve giYOline hayati 
ihtiya~ duyar. Sosyalizm ise; 
her bireyin kendini kur
larabile<:ek olgunluga sahip 01-
dugu ön verisi üzerinde yük
selir. Her toplumsal kesim ken
di dolayslz demokrasi aparatl 
demek olan sovyetini kursun 
ve lüm "iklidar" da bu sovyet
lere ail olsun denilen yerde ar
tlk yararh-zararh dü§ünee fo
bisi kalmaz. Böyleee de: Sos
yalizm ve sansür arasmdaki tek 
ili~k; Türk~ede her ikisinin de s 
harfiylc b~lamasl dUzeyinde 
kahr. 

*Askeri:!m; (Fa/ma Berba)' 
"r;ilecilik" olarak Itrcümt el
mif.) Dünyevi 01011 herfeyi red
detmek demektir l'e bu bog-
10ml)'lo do bedenin dennlen· 
mesinill en ur bifimil/i temsil 
eder. 

rak Alman ve Franslz kanton la
nm baskl ahmda IUISIIlanh: ~
ta isvi~re genelinde birt;Ok ir; so
runlara nedell olabilcccAi gibi, 
Fransa, Almanya ve Avuslurya 
gibi devletlerin de bu sorunlard 
müdahale edebileeekieri ~ok 

a~lkllr. Yani klsaeasl, jsvi~rc, 
8eltrika gibi federal yaplya da
yall devlellerde ulusal sorunun 
bu §ekilde ~özUmlenmesinde 

önemli bir rol oynayan cawartk 
ve bu cografyaYI t;evreleyen ulu
saJ lopluluklann durumlanm d.'\ 
gÖzardl etmemek gerekiyor, 
Haua bu ik.i ülkeye bakLldLAmda, 
bunlatln fuzuli olarak. birer dev
let haline geJdiklerini biJe i1eri 
sünnek mümkiindüt. C;ünkü i~in 
ir;ine Hollanda 'Yl da kalarsanlz, 
zamanla bu devletler anla§llrdk 
isvir;re ve Belt;ika'run birer dev
lei olarak kurulmasma belk.i ge
reksinim duymayabilirlerdi, 
Ama. sözünü eltiäim bir varsa
Ylmdlf kup.:usuz. tSlesek de iste
mesek de larihi sürer; iyinde bu 
devletler de federnl bir yaplya 
uygun bi~imde kurulmu~lardlt 

ve sorun Yi4iamadan y~amlanru 
sürdürebilmeklcdirler, 

(SÜRECEK) 

G üney kendi ger~ekligine geri döndü. 
Birbiriyle ya~amasLnI beceremeyen, 
birbiriyle ya~ama olanaklannt arama

dan dl~ gü«;lere güvenerek «;öl.üm pe~inde 
ko~anlar yapabilecekleri en büyük kötülügü 
~ile l i Kürt halkLna get;mi~te yapml~lar, bugün 
de yapmaya devam etmektedirler. Güney'de
ki son durum bugüne dek su yül.üne C; lkartll
mayan sosyolojik ara~tLrmalarla dikkate alm
mayan bir ger~ekligin artlk ciddi boyutlarda 
eie alLnmasml gerekli kllmaktadlr, 

Güney'deki «;öl.ümsül.tüge siyasal planda-

Güney'de 
C;özüm: iki 
Bölgeli 
Federal 
Devlet 

Ha,an YILDIZ 

dayanmasl da yukardaki 
göstermektedir. 

ki iki esas gür; 
arasrndaki ikti
dar mücadelesi 
olarak bakmak 
yetersil. olmakta
dir. 50runun di
ger en önemli 
yanlllI sosyolojik 
olarak ya~anan 
böigeIer arasl 
farkhlLk olu§tur-
makladLr. $Öl. 
konusu iki lemel 
gücün politik la
banlanmn bu 
sosyal fatklillga 

faktärün önemini 

Bu ger«;ekligin kaynagL bil.l.at Kürt toplu
munun taeihi sürer; i~inde get;irdi~i halkla§
ma a~malarLnda aranmalLdLr. AYnl soy kim
ligi altmda olsalar bile, bu a~amaYL farkli sos
yo-ekonomik temellerde ya~ayan, beHrli bir 
bölgede al.-~ok farkILla~mr~ bir sosyal grup 
olarak ortaya ~Lkan toplumlar öl.ellikle kendi 
öl.gülürnül.de yeterH bir inceJemeye ahnml§ 
degildir. Su tür sosyal gruplarm di~er bir 
öl.elligi devlet otoritesi yaratamaml~ olmala
ndir, Bilindigi gibi devlet oloritesi, aym soy
dan gelen ama degi~ik kültür ve dil -leh~e
farkhhäl gösteren sosyal gruplarr aYIll pal.ara 
baglayarak daha merkel.i, birbiriyle bag. da
ha kuvvetli kültürel ve sosyal baglar kurar. 
AynL dilin degi~ik leh~elerinin yerini tek bir 
dilin aimasl da tamamen bu sürecin kendisi
ne baglLdLr. Sorun buraya kadar yeterli a«;lkh
ga sahiptir, Ancak bu sürecin d'~LIlda kalan 
sosyal grupJarm ne olacaklarryla ilgili soru 
sorma alL§kanhgL pek yoktur, HalkJa§ma süre
eini kendi bölgesiyle smlrJ. ya~ayan, sosyal 
il eti~imlerini kendi leh~e leriyle yapan ve bu
nu kuvvetle kullanan gruplarm kullandlklan 
leh«;eler de pekala ba§hba~ma birer dir haHne 
gelebHmektedirler. Tarihin belirli bir döne
minde birbirinin leh~esi olarak kabul gören 
Al.erice ve Istanbul Türk~e'sinin bugün ba~ll~ 
ba~ma birer dil haline gelmeleti de aym süre
ein sonucunda deAil midir? ispanyol ulusunu 
meydana getiren iki ternel gruptan Kastilya ve 
Katalan bölgesinde kono$Ulan ditlerden h'an
gist eligerinrn leh<;esidir? Her iki leh«;e de bu
gOn ba§llba~Lna bir dil haHne geJmemi§ mi
dir? Bu sosyal gruplan gÖl.ardL ederek bir !,
panyol ulusundan konu~ulabilir ml; ya da ls
panya'da ban~tan SÖl. edilebilir mi? Olguyu 
böy[e ifade etm·ek ne Türkleri ne de Kürtleri 
bölmekle Hgilidir. Sadece Kürtlerde de farkll 
toplumsal yapllann, farkrl dillerin oldugunu, 
olabilecegini gösterir. 6u konuya farklL bo
yutlarda yeniden degilllne fLrsatr buJacaglz. 

Güney'de sosyal yapL ic;inde yer alan 50-
ran-Krrman«; aymmr Kün loplumu ic;inde sos
yal bir grup farklLllgL olmaktan ~lkmL~ arllk 
politik bir karakter alml~ durumdadrr. 
KOP'nin ve YNK'nm politik olarak dayandLk
laT! sosyal kesimlere baklldlgLnda böylesi bir 
farkllllgL rahatllkla söyleme durumundaYLl.. 
DahasL Soranea kendi bölgesinde ba~ILba§ma 
bir yal.l ve edebiyat dili haline gelmi~tir. Bu 
da soruna genel anlamlyla dil-Ieh~e aC;ISLn
dan bakamayacaglmll.l ve bugüne dek yap.l
dlgmLfl tersine önemsememiz gereken, ciddi 
bi«;imde sorgudan g€\irilmesi gereken sosyal 
bir temel ül.erinde oldugumuzu göstermekte
dir, 

KOP Süleymaniye'yi eie g€\irdigi l.aman 
bu bölgeyi yönetmede zorlanacagml söylet
ken sorunu sadece bir gü~ meselesi olarak 
degil, yukardaki sosyolojik verileri dikkale al
dlglmll.dan böylesi bir tesbit gerekli olmu~tu, 
Beklenen otdu ve Talabani geri döndü ... Bu 
geri dönü§ün arkasmda iran olsun ya da 01-
maSLn sorunun Öl.ü degi§memekledir. Böige
ler arasLndaki farklllLgLn politik yapilara yan
Slll1aSI sorunu daha degi§ik boyutlarda eie al
maYI gerekli krlmaktadLr. 

Ancak ne var ki bölge[ere dayah politik ya
pilar kendi ger~ekJiklerini a~arak diger bölge
yi yönetmeye ve etkisi allma almaya «;aIL~
maktadLrlar. Oo[aYLslyla yaratLlan «;eli~ki sa
dece bir iktidar mücadelesi degil aynL l.a

manda bir toprak sava~l haline gelmektedir. 
tüney'deki ~eli~kinin anla~LlmasJ gereken e
sas noklasl da burasLdlr. Ne YNK KOP'nin 
egemenlik bölgesi ül.erinde, ne de KDP, 
YNK'nin egemenlik böIgesi ül.erinde iktidar 
organlan kurabilir. Bu anla~llmadLgl i<;in <;a
tl§malar ul.aYlp gitmekle, uluslararaSI ~rt
lann en eJveri~li oldugu ko~ullarda bile dev
letle~me adLml atamamaktadLrlar. 

<;öl.üm her bölgenin kendi ko§ullannda 
federal bir tarzda örgüllenmesinden g€\mek
tedle. Merkel.i yapdan ise bu bölgenin 
bile§iminden olu~abilir, <;aglmJl.da artlk 18. 
ve 19, yül.yll degerJeriyle sava~ yapabilme 
gücü yoktur, A«;lk toplumlarda ya~amaktaYLl. 
ve günlük olaylann bHgisine aynL anda sahip 
olabifmekteyil.. Su nedenle Kürdistan'da 6i5-
mark ya da Garibafdi aramak bo~una bir 
<;abadLT. Modern uluslarLn bile «;öl.ÜJmeye 
ba~ladLgL tarihi bir dönemde bizim bu tür tar
tL§malar yapmamlz sorunun Öl.ünü gär
medigimil.i gästerir. Kürt halkmm kendi ger
<;ekligi ife demokratik esaslar ic;inde iki 001-
geH federal bir devlet i«;inde pekala ya~aya
bilecegi gösterilmelidie. Kürt halkmm insanca 
ya}'lmasma engel olan ve onfan bLktLran böl
geseJ egemenlik sava~laTL böylece gereksiz 
bir haie gelecektir. 

<;aada~ demokrasinin ve polilikamn geregi 
de budur. ) 
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Sava~a makyaj <;abaSl 
HABER MERKEZi. Artlk saYI
SI bile unululan "demokratikl~
mc" vaadlerinin sonuncusunun 
da aJdaunacadan ibare! odugu or
taya ~Iku. 

Avrupa Parlamenlosu'nun 

kisallilmasl ve Ceza Kanunu 'nun 
311 ve 312. maddelerinin DGM 
kapsammdan ~Ikanlmasmdan 
ibaret olao "demokratjkle§me gi. 
ri~imleri"nin Avrupa ParlamenlO
su koridorlannda bUyük öh;ekli 
giri~im1er gibi sunulmay~ \ah~ll
dl.!!l; ancak Avrupah parhunenler
lerin vaalleri bilyük bir ihtiyalla 
izledikleri ve hart,k sözlere inan
madtklan" ögrenildi. 

nf ve 'KUn sorununa ~özUm ' 
konusunda en kü~ük bir emarenin 
bulunmamast ise. ''TC, sav~l de
mokrasi aldatmacalan arastnda 
sürdünnek niyetinde" ~klindeki 
yorumlan gü~lendirdi. 

Öle yandan, TC yönelieileri
nin kirni medya organlanna ve 
Avrupa'daki etkili odaklara. "de
rnokrasi atagtnm ~ok boyutlu ola
cagl" aldatmaeaslnt yaydtklan da 
edinilen bitgiler arasmda. "Bek
lemi yaratrna" takt igi olarak de
gerlendirilen bu flSlltllar arnsmda 
"ölüm eezalanmn kaldmlmaSI" 
var. Ancak g~tigirniz hafta $ev-

ket Kazan'm "bu konunun refe
randum konusu olabilecegi" yo
lundaki apklarnasl, "demokratik
le§me adl aluoda ipe un senneye 
hazlrlanlyorlar. Böyleee, Avrupa 
ve dUnya kamuoyundan lecritleri
ni geciktinne niyelindeler" ~k
linde degerlendinnelere de yol 
arrll. 

W;: lklama ise, yine bir hUkümel 
ilyesinden geldi. Ge~tigimiz hafta 
gazeledlerin "Aczmendiler ben
zeri ~rial eylemliliklerinin rro
galmasl" hakkmdaki sorulanm 
yanttlayan lt;i~leri Bakant Meh
met Agar, "Endi~ etmemek la
zirn. Türkiye'de rejimin sahibi 
milleuir, MGK'dlr. devletin rne§
ru gUt; leridir" dedi. 

Gümrük Birligi anla!jmasl uyann
ca TC 'ye verilmesi öngörulen 
yardlmlan KUrt sorununda sava!j
~I ~özümde Israr etmesi ve hak 
ihlalleri gibi nedenJerie asklya al
masmdan soora TC yönetimi, bir 
kez daha göstermelik, "demokra· 
likle~me" vaadleri venneye ~
lach. ~omut olarnk dile gelirilen 
vaaller olarak; gözaltl silresinin 

Resmi olarak DI§i§leri Bakant 
Tansu (: iI1er ve Adalet Bakam 
$evket Kazan taraftndan w;:tkla
nan "demokratikle~me" vaatleri 
arnsmda en yakJcI sorun olan 'ba-

'MGK demokrasisi' 
itirafl 

HUkilmet yelkililerinin "de
mokratikle~me" demerrlerinin 
i~ri~i ile sirurlanm iürm eden 

8öylece Agar. MGK 'nm kaglt 
üzerinde yaztldlgl gibi bir "dam~
ma organt" olmadlgml i.tiraf eui 
ve "demokratikle~me"nin slmrla
nnt "sahip"in layin elligi yolun
dak.i görü§leri dogrulaml§ oldu. 

Tanlmlanmaml§ realite: Yoksulluk 
YoksulluAa Kar~1 Sava~ Günü'nde c;arplCI 
ger~eklerden pek SÖz edilmedi. Geli~mi~ kapitalist 
ülkelerde yoksulluk tartl~malarrnda kullanolan 
Ilnasd yoksulluktan bahsedebilirsiniz ki, herkesin 
videosu var" ya da JlinsanlarlO sahip olduklan ev 
~yalanm ve sokakta kullandlklan arac;lan 50 yd 
öncesiyle kar~da~tlrln; yoksulluk olmad.gml 
göreceksiniz" gibi argümanlar, yoksulluk gerc;egini 
örtemiyor. 

Seyda ALP$EN 
Yoksullugun belirli biT stan

dart taruml henüz yok. " Yoksul
tuk", "yoksullugun alt smm", 
"yoksulluk derecesi" diye adlan
dmlan kavramlardan lam olarak 
nelerin anlaulmak isteni ldigi, 
uluslararasl belgelerde de netlige 
ula~ml~ degil. Yoksullugu ulusal 
gclirde ki~i b~ma dü~n para 
miktan; demir, ~elik . petrol ve 
e lektrik tüketimiyle o lt; rneye ~a
h§anlar oldugu gibi. tersinden 
bireyin biyolojik ihliya~lan ; su, 
yiyecek, giyeeek, bannma ile de 
yoksullugu irade etmeye t;al..t ~an
lar var. 8u iki ömekte de görill
dUgü gibi yoksulluk sosyal ve 
küll(Jrel öl~ü1erle lammlanml
yor. Oaha dogrusu sosyal ve kül
lürel y~ ve tüketim, dikkate 
ahnmlyor. Aneak iki ömekteki 
öl~ü1erde sosyal ve kilItUrci ya
~am ve IÜketimle ilgili ipu~lan 
da gCn-ü1ehiliyor. 

ÜlkeIer bazmda yapllan ~~
malar ~ogu zaman 0 Ulkeierin 
i~indeki yoksullugun göriinme
sini engelleyebiliyor. 8unun ya
mnda üUcelerdeki genel yoksul
luk durumunu onaya ~Ikaran 
özel ~all~ma türlen de yok degil. 

rUm bu giri~i yapmamlzlO 
nedeni, 17 Ekim 1996 gününün 
8irle~mi§ Milletler'ce Uluslara
rasl Yoksullu#a Kalll Sav~ma 
GUnU ilan edilmi~ olmasl ve ge~
tigimiz günlerde gündeme gelen 
bu gün nedeniyle konunun yeni
den güncelle§mesi. 

8M'nin kurulmasmdan sonra 

olu§turulan t;e§itl i kurumlar dün
yada yoksu lluga ka~1 ve az gc
li§mi~ olan ülkelerde ya~am 

standart lanlll yükseltmek i~in 

birden t;ok kurum olu§luruldu. 
Dünya Bankasi yoksulluk tcs

pitinde yiyecek, giyecek ve ba
nnma öl~ülerini dikkale ahyor. 
Diger kimi kurulu~lar ise ülke
lerdeki bazi hizmctlerin ve tcmel 
malzemeierin YOklugunu ö l~ü 

ahyorlar. 8u kuru lu§lara göre 
yoksulluk ile isteklcr arasmdaki 
i\i§kinin önemli olmasl gcrcki
yor. iSleklerin yoksulluga k~ll
hgl hcr alanda sorun \ Ikarlyor. 
8u belirlcme ile yoksulluk. c~ it

sizlik ve zenginlerle yoksullar 
arasmdaki at; lk, yoksullarm 
aJeyhinc büyüyor. 8u durum az 
geli§mi~ ülkelerde de, ge1i~mi§ 
Ulkelerde de bQyle. ,,, ... 

Avrupa 8irligi ise yoksulluk 
lanlmma "onalama gelirin alt SI
mn" hesaplamaslyla yakla§lyor. 

Bu hesaplamaya göre: 
A80'de I 980'lerdeki ekonomik 
veri lerde gene! olarak bir bUyü
me sa#landl#l halde 4 milyon 
~ocuk yoksulluk öl~Ulerinde sa
Ylhyor. 

AB standartlanna göre Avru
pa it;erisinde yoksulla~ma 

1985'le 1988 arasl 28 milyondan 
52 milyona yükselmi§. Gene bu 
standartlara göre Jngilte re'de 
1979'da 5 milyon tespit edilen 
yoksul saYISI 1993'de 14.1 mH
yona ~J!rnll§. Her iki sonueun ay
m zamanda yoksullarla zengin
ler arasmdaki ya~am standardl 

, 
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a~l llIll1ntn anuglm gösterdigini 
söylcmek mUmkiin. En yoksulla
nn onalama geliri % 18 oranm
da dÜljerken, yoksullann dl~mda 
saYllan kesimlerin ortaltllna ge
li rleri ingillerc'de % 37 oranmda 
anml ~. 

'Yoksulluk yok' 
demogojileri 

Gcli~mi§ kapitalist ülkelerde
ki yoksulluk lartl~malannda öne 
sürillen argumanlar ~öyle slrala
nabiLir; 

n Nasll yoksulluktan bahse
debilirsiniz ki, herkesin videoou 
m 

*Insanlarm sahip olduklan ev 
~yalanru ve sokakta kullandlk
lan am~lan 50 YIJ öncesiyle kar
~tla~lmn; yoksulluk olmadlttru 
göreceksiniz. 

n Sooyal yardlmlar insanJarm 
kannlanru doyuruyor. 

11 (:ah~an insanlardan kesilen 
vergilerin, onlann ahnterinin, 
sosyal yardlmlarla payla~llmas l 

dogru degil. 
n Yoksulluk diye bir §ey yok, 

e~ i lSiz.lik var. 
Yoksullugu kullarulan lelmo

lojik ara~lara indirgeyip sosyal 
ve külltlrcl ya~am gereksinimle
rini görmeyen, kapitalisl Ureti
min tilkelimi i ~ i n pazarlanm 
yoksullara do#ru yaydlglfll/yay
mak wrunda oldugunu da gizle
meye ~all§lr. Aym anlaYI§, geli§
mi~ ülkelerdeki sosyal yanhmla
nn da dogrudan günlük IUkelim 
zorunlulugu ile pazara döndUgü
nll de gi:z1er. E~ilsizligi ve pazar
dan amk de#er edinmeyi kendi 
yasalanna bürilndüren burjuva
zi, yoksullarm yoksulluklanm 
a~malanmn louary, spor loto ve 
piyango dl~lIIda bir yolunun 01-
madlgln! da gizler. Yoksullugu 
bu yollarla '~ma imk3Ol', t;ag
da~ medya ile inS30lann beyinJe
rine pompalamr. 

(DÜNVA HABERLERi SERvlsi) 

Yoksu/dünya 
Yoksulluk/a n'renstf deter

ler ve hakla/"m gasbl a/"asmda 
direkl ili/ki buJunuyo/". Temel 
haklar afU/ndan ise. yokSlllill-
811 daha da artllrall bir yaksul
Illk lablosll flkJYor kar~'mllza: 

SAGLIK HAKKI 
Az geli~mi~ ülkelerde ~o

cuklann % 10'u 5 ya~mdan 
önce ölüyor. I milyon insan 
hayall boyunca saghk uzman! 
ile kaI§tla§mlyor. 

UNICEF'e göre Avrupa'da 
sigaraya harcanan paranm ya
nSl yoksulluk Slflmndaki dün
ya ~ocuklanmn hayallanOl ko
ruyabilecek düzeyde. 

EGITiM HAKKI 
Az geli~mi§ ülkelerdeki in

sanJann ü~te biri okuma ve 
yazma bilmiyor. 125 milyon 
Uzerinde t;ocuk 199I 'de okul
lara kayn yapttramadl. Bunla
nn Utrte ikisini kIz ~uk1an 

olU§ruruyor. 

YETERi KADAR 
A~HAKKI 
Türn dünyada a~hk smtnn

da ve at; olan 800 milyon insan 
Yll!jlyor. 

BARINMA HAKKI 
TUrn dUnyada I1 milyon in

sanm evsiz oldugu beliniliyor. 
Az gelipni§ Ulkelerdeki insan
Iarm üt;le biri y~ya uygun 
standanlann daha alundaki ko
jul1arda banmyor. TUrn dUnya
da 33 milyon insan i~ sava!j, 
devlet §iddeti. poütik nedenler 
vs. gibi gerek~lerle evlerin
den sürillmU~ durumda y8§1-
yor. Bunlann % 80'nini kadm 
ve ~ocuklar olu§turuyor. 

SAGLIKLI <;'EVRE 

HAKKI 
Sadeee Asya'da 25 milyon 

Ion loprak emzyon yolu ile 
yok oluyor. Her YII 21 milyon 
hektar toprak t;öll~ iyor. Her 
YI I 17/18 milyon hektar onnan 
ve aga~hk lahrlp ediliyor. 

FIRSAT E~iTLiGl 
HAKKI 
Dünyada kadmlar aym i§te 

t;ah~uklan erkeklerden % 
30/40 oranmda daha az üeret 
ahyorlar. Bir t;ok ülkede be
densei engellilerin egilim ve i§ 
olanaklan yok ya da yok dene
eek kadar az. 

SiDDEITEN 
RORUN:vIA HAKKI 
DUnya genelinde 82 bölge

de ~atl~ßla sUrüyor. Sav8§ sek
löriinü palazlandlrtlf\. bu t;au§
malar , yoksullugu önlcmek 
it;i" gerekli kaynaklann ölUm
lere aynlmasl anlamma da ge
Hyor. 

TEMiZ SU HAKKI 
I milyar insan lemiz sudan 

yoksun. Su kaynakll haslallk
lardan ölen insan S8)'lSI günde 
25.000 civannda. 

KARi),R YERME; 
VE DUSUNCEYI 
!FADE flAKKl 
Dünya nll(usunun loplam % 

4g'i (fOk panili siyasal rejimde 
y~lyor. Bu siyasal rejimJertie 
dahi kendini ifade haklan Sllur
lI/sansürlU. 400 milyon insan as
keri rejimde ya!jlYor. Uluslarara
SI Para Fonu'ndan dünya Ulkele
rinin döme UIWU yarchm a.hyor. 
Ancak IMF politikalanm el
kileyecek platfonnlarda dilnya 
IIlkeJerinin sadece döme birinin 
oy haklu bulunuyor. 

~_ IST"'NBUL 

200.000 TL .-.. 
........ '250.(((1 TL . 

K~rt tarih~ileri 
yine tartl§acak 

2OO.ocrJ TL 
.. _.... 180.000 TL 

C*-" . 
.... 120.000 TL. 

180.000 TL. 
1110.000 TL 
250.(100 TL 

......... 200000 TL 
T ...... 
120.000 TL 
400000 TL 

......... 250.000 TL 

CiLl\ef Sisltmlerlnl" .... lSJndan (~'"' C;:o •. E. S. •• rl ....... 
180.1XX! TL. 

..... J8O.000 2:. 
.... . _ 120000 TL 

.. _. 200.000 TL 
.. 180.000 TL. 

KÜLTÜRISANAT SERViSi
Istanbul Kün Enslitüsi, '1(ün 
Tarih YaZimmda Metodolojik 
Sorunlar" konulu bir konferans 
düzenliyor. Konferansa Prof. Or. 
Celile Celil, Prof. Dr. Manin 
Von Brunessen. Tori, Gürdal 
Aksoy ve Mevlüt <;etinkaya ka
Ilbyor. 8i1indigi gibi Kün tarih
t;ileri son bir ytldl r 'Tarih Meto
dolojisi' üzerine yogun bir tar
II ~ma b~lattdar. ÖzelJikle Or. 
Cem~id Bender ve Gürdal Ak
soy ekseninde lanl~llan Kürt ta
rih yazlmmda metodoloji soru
nu, zaman zam30 sen taru§ma
larla sürdU. Öylek.i bu tanl§ma
lar 'kitap sava§I'na dönü§tU. 
Giirdal Aksoy, "Tarihi Yazllma
Y30 Halk-Küoler" is imli k.itapla 
tartJ~maYI boyutlandlIdt. Ardlsl
ra Dr. Cem§id 8ender. "Korku 
ve Cesarat-Kürt Tarihine Sata
§anJar" k.itablyla, kendisine yö
neltilen ele~lirilere cevap verdi. 
8u tant§malara, Faik 8ulul, 
Mustafa Yelkenli. S. 8ulut, Ytl
maz Varol vb. yazar ve ele~tir
menler de kanldl. 

rihille bir katluda bulunmak iSle
diklerini söylediler. Konferansa 
tebli# sunan lariht;i Dr. Cem§id 
8ender'e, ~ahsen nit;in katl lma
dlgml sorduk. 8ender: "Enslitü 
beni davet etti. Fakal ben ~all§
malanmm yogunlugund3O dola
YI, §ahslma ve §ahslmdan öle 
Kürt tarihine hakaret eden insan
larla biraraya gelmemek i~in ka
Illmlyorum. 8en gerek metodo
loji. gerekse di#er konular hak
kmda verilmesi gereken eevabl 
son kitablmla (Korku ve Cesa
rat) verdim. Aynca §unu da ekle
mek istiyorum; tarih alanmda 
yapll30 ~ah§malan sadece siyasi 
larih olarak stlllriamak yanlt§llf. 
ÖnümUzde bir de kültür ve uy
garllk larihi var ve uygarhk tari
hinini ilgilendiren tarih dallan 
da var-edebiyat tarihi , resim tari
hi, maliye tarihi vs. i§le bu dal
larda kullaml30 larih melodolo
jisi siyasi larih yazlmmda kulla
mlaeak melodolojiden hi rr farkh 
degildir. Biz, Fransa'da ilniver
siteye tarih tezi verip. bunun on
aYlm alml~ bir ins3OlZ. Eger 
akademik kariyer aranacaka 
buyrun. AYTIea tarih melodolo
jisi bilmeyene Doktor ünV30t da 
verilmez." 
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Kürt Enstitüsi 'nden yapli30 
a~lk.Iamada; Uzun sllreden beri 
Kün tarih yazlcllarmtn melodo
loji üzerinde tartl§uklanlll ve bu 
tartl§maJann zaman zaman da 
k i ~ililderi rencide edici boyuta 
geldigini, amat; lanmn bu konfe
ransla yapllan tartl§manm önünü 
aymak ve tarih yazlmmda dün
yaea UnlU uzman ki§ilerin göril§
lerini alarak ~özUm üretmek 01-
dugunu, aynea Kün halkml da 
bu konuda aydmJalarak. Kun la-

• 

Öyle görilnilyor ki bu kon
ferans Kürt larih~ ilerinin 
'melodoloji' tanl§maslOl daha 
da alevlendirecek. 

Istanbul Kürt Enstitüsi'nin 
~abalanyla hazlrl30an kon
(erans, 3 Kaslm 1996 tarihinde 
MKM'de geryeklc§tirilecek. 

• 

SINN FEIN TEMSiLCisi MARiA CARAHER 

'Kürtlerle 
benzerligimiz 
var' 
SINN FEIN yöneticilerinden Maria Caraher: "Aslmda Kürtler 0 

kadar da tamnmayan bir halk deAil. Ancak burada aS11 önemli 
olanm, sürdürdükleri mücadelenin hakhhgmm tamtllinasl 
oldugunu dü~ünüyorum, Bu da uzun vadeli; dönemsel olmayan 
ciddi diplomatik faaliyetlerle mümkündür. Dünya kamuoyunun 
aydmlatllmasmm gerekliligi gözardl edilmemelidir. Unutmamak 
gerekir ki ezilen uluslann kendi i~ birliklerini saglamalan da 
önemli bir etkendir, 

Yakup KAYA 

S
INN FElN yöneticilerinden 27 ya
§mdaki Maria Caraher, South Ar
magh dogumlu. Uzun Yltlardlr 

Cumhuriyet~iJer i~erisinde aktif o larak 
politik ~ah~ma yürülüyor. Aym zamanda 
30 MaYls J 996 'da yapllan se~imde. daha 
sonra kesintiye u~rayan ban§ görü~mele
rini sUrdüreeek heycI it;erisine en yilksek 
oy or3Ol ile gelmi~ bir ki§i. ASII mesle#i 
ögretmenlik olan Maria, sava§m aclma
slzhglfll ~ok yakmdan ya~aml§ 0130 bin
lerce Irlandah'dan biri. Maria'run kar
de~lerinden biri ingiliz ordusuna mensup 
askerler larafmdan öldürülmü§: diger 
karde~i ise ~atl~madan yarah otarak kur
tulmu§. 

PYSK gecesine kalilan Maria ile gece 
sonrasl Künler, direni§ ve §iddet üzerine 
konu~tuk. 

o Kurtleri ilk olarak ne zaman ta
mdlmz ve Kürtlerle ili§kileriniz ne dü
zeyde? 

• Kilnleri fazh tamyorum diyemem 
Künler hakkmdaki bilgilerim daha ~ok 
Avrupa basmlllda ~lkan haberlerle Slmrh. ' 
Fakat bu geee vesilcsi ile Künleri daha 
yakllldan lanlma flrsal l buldum. 8ir karr 
gündür KünJerie beraberim. bu beraber· 
\ikten ~Ikardlglm sonu~: KUnlerle birbi· 
rimize hit; de yabanel olmadlglmlz §ek. 
lindedir. Ek olarak ifade edeyim ki: Av
rupa'da yapllan bir gecede bu kadar Kür· 
dü bir arada gönnern beni olduk~a heye. 
canlandlrdl. 

o Sizce KürtIer kendi mücadelele
rini dünya kamuoyunda yelerince ta· 
mtabiliyorlar mt, tamtamtyorlarsa bu
nun nedenleri neler olabilir? 

• Ashnda Kilnler 0 kadar da lamn
may30 bir halk degi!. Ancak burada asll 
önemli olanlll. sürdürdükleri müeadele
nin hakltltgmm tanUllmasl oldugunu dU
§ünüyorum. 8u da uzon vadeli: dönem
sei olmayan ciddi diplomalik faaliyetler
le mümkÜndür. 

o Tam da bu noklada sormak isli
yorum. Orladogu'da dört önemli de~
lei Kürllerle kanl! bJ~akhdlf. Avrupa 
ve ABD bu dörl devlelin loprak bü
ltinlügtinü kaYllslz ~artslz savunmak
tao Ru durumda Kürtlerin sürdüre
rekleri diplomatik (aaliyetlerin b~an 

~nsl nedir? 
• Elbeue bahsettiginiz konu Künler 

a~\SIndan bir la lihsizliktir. Fakat bunun 
3§i1amaz bir imkansl:z1lk oldugu kamsm
da de#i1im. Sadece Kilrtlerin daha fazla 
rnüeadele etmeleri gerekir. GeleIim dip
lomasi sorununa: ABO ve Avrupa'nm 
Kiln sorununa bakt~lanm degi§l irecek 
düzeyde diplomatik faaliyetler geli§lir
mek, ki siz buna etkinlik ya da ba§ka bir 
~ey de diyebilirsiniz, bir gll~ olma soru
nudur. 

Aneak ABO ve Avrupa polilikalanm 
her ne kadur kendi ~tkarlan lerne linde, 
ba§ka bir deyirnle ezilen halklann alcy
hine olan bir zeminde geJj~tiriyoriarsa 

da: dünya kamuoyunun aydmlatlirnasl
mn gerekliligi gözardl edilmemelidir . 
Unutmadan eklemek istiyorum: biraz ev
vel gü~ olmaklan bahseuim, politik ve 
ekonomik gÜt; oJmak her ne kadar önem
li ise de unUlm .. mak gereki r ki ezilcn 
uluslarm kendi i, birlikle rini saglamalan 
da önemli bir elkendir. Bu anlamda ~u 
anda kendilerinin konugu olarak bulun
dugum PYSK'!i dostlann Kün IlalkLllm 
yüzdc ka~ml temsil ettikleri konusunda 
elimde istaliki bir bilgi olmamasma kar
~m, birlik yöntinde atml§ olduklan adl
mm öneme haiz oldugunu dU~ünüyorum. 

o 8iraz da sömürg,ecilerin dillerine 
doladtklart ~iddel konusuna degine
lim. Örnegin TC, ban~ 1 savunan bir 
kesimin önüne öncelikle "~iddetin kl
nanmasl" k~ulunu koyuyor. S izde du
rum ne merkezde? 

• Aslmda sörniirgecilerin §iddet falan 
diye bir sorunlan yoktur, onlann temel . 
sorunlan kendi boyunduruklan allmda 
ya~amaY I kabul elmeyen herkesi Ylldlrtp 
safd l ~ 1 etmektir. 8u anlamda: katletmek 
istedikleri bir ~ok ban~sever ve ezilen· 
terin dostlan i~in gerekc;eleri de hazmiLr:" 
TeTÖr örgülÜ üyesi! 

o SOll bir soru! Ban§ insiyatifinde 
yer alan birisi olarak, sizin i~in 

IRA'nm olumsuz hi~ bir eylemi yok 
mudur? 

• Biz insanianIl ya~am lanna zarar 
vereeek ve verebilecek her lürlü eyleme 
ka~IY l z. Ancak bizim i~in önemli olan 
~iddelin kaynagld lT. Ve aslolan. bu kay
naglO kurululmasldlr. Bunun da c;özümü 
sömürgeci ve baskici s istemlerin lama
men bertaraf edilmesinqedir. 

• 

• 
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Kürt siyasal ya§amina devrimci kimligi ve ki§iligiyle damgasllll vuran insan: 

Editörün Notu: 
Yazonm/Z 8. Azad'lII 

alagldaki yaZlSlt/Ja, Dr. $u'an" 
lamyanlarlll onunla 
ilgili yazdar yaunasllldan 
ballsedip,O'''u" la 
ilgili kilaplann 
yaulmamaslnda" 
(hakt, o/arak) yaklß/yor. 
Gerfeklen de Kiirt siyososlllo 
bu denli elki yapa/lf bir önder 
;'Isamn yo§an" ve miicodelesi 
iiz.erinde durmomak üziinf 
vericidir. Fakal yazomlllza §u 
miijdeyi de vermek istiyoTlun: 
Yegenerinden biri y,lfordlr 
Doktor'lm yafaml, miicadelesi 
ve öliimünii konu alatl bir 
kilap hazlrl,yor. Dr. $,van'lII 
akrabalan, dostlan ve miicade 
arkadaflanyla görii§meler 
yap'yor. Sözkonusu fallfma alll 
YII gib; bir süredir devam 
ediyor. Aynca §IInuda eklemek 
istiyorum, j'oklll bir zamanda 
Dr. $Ivan'm j'akm 
arkadfl§larmdan hiriyle 
yapacaglm Ilzun bir görü§nuyi 
yaYllllayacagJz. 

B.AZAD 

Degerli NORoj okurlan ben ge~
mi~te almna ·'.~lvanc l" damgasl ye
mi!l bir insamm. Bu damgadan hi~ 
bir !likayetim yok. Ancak bir ~yden 
~ikayetim var. Benim gibi bu damga
Yl yemi!l insanlanian, özellik[e Dr. 
~Jvan sUrecini yakmdan bilen 1>.11,1 
kimseJerin nooen Dr. $lvan'm ya~a· 
mllla i\i~k i n derli loplu bir kitap bro
~Ur ya da yazl yazmaml~ olmalannl 
anhyamlyorum. 

Dr. $lvan. ne zaman karde~ kav· 
gaSI olsa veya gÜn(\eme gelse adl bu· 

nunla birlikte bazl yaymlann sayfa
lannda anllmaya ba~lar. Dr. $Ivan di
le getirilirken, lKDP tarafmdan kat
ledildiAi her defaslllda vurgulamr. 

Bu yazllan her okudugumda Dr. 
~ l van'lII ya~amllla iIi~kin yunsever 
devrimei kitleleri ve KUrdistan halkl-
111 bilgi sahibi ktlacak. tUrden bir bro
~ür ya da yuymm ~Ikanlmaml~ olma
SI Dr. $JVan'm miras~ll"nnm bir ek
sikligi veya vurdumduymazhgl o[a
mk alglhyorum. 

Bazen Kürdistan'm ~agda~ dev
rimci ~lglnnm öncUsU Dr. ~lvan'm 
bllinlfli olamk dile getirilmedigi gibi 
saplanlliara giriyorom. Or. ~lvan'm 
ununurulmasmda kimterin ne ~ikan 
otabilir diye dü~UnUyorum ... ! 

Ne dcmek istedigimi anltltabil
mck i~in, ballil birTUrk köylUsUnden 
ögrendigim Dr. -5lvan ire ilgili ~ok 
~ey ifade eden bir amYl aktarmak is
liyorum. 

Tarih 1977'nin yaz aylan. Kürdis
tan'da kendimize ait i~ yerindeyim. 
Her zamanki gibi günün W!ll de
vam ediyordu. 

Dükkanm kaplsmdan ellibe§ ya§
lannda ~apkatl, 1.75 boylannda mavi 
ton Uzerine laklm etbiseli, esmer ten
li, yüz hatlannda klTSal ya~amm izte
rini ta~lyan ve hi~ unutamadlglm bir 
adam dükkandan i~eri girdi. 

- "Hay,rh i~ler" dedikten sonm, 
buyrun dcdim. 

- "Bir gömlek aJmak iSliyorum" 
dedi. 

Göm[ek ~e§itlerini göslerirken, 
her gömlek ~e~idine bakarken mavi 
tonlarda Israrh gözUkUyordu. Su es
nada i~eri !fayci giTdi ve birer ~ay al
dlk. Caylan yudumlllrken, gömlek 
bak1llu i~ille biraz arn verdik. 

Daha adlill ögrenemedigim bu in
sam oturmaya davet elfim. 

Böylece sohbetimiz biraz daha 
koyul~tl. Kendisine nereli oldugunu 
sordum. Akhmda kaldlgl kadan ile 

Burdur ya da Afyon yöresinden 01-
dugunu söylooi. Su yörede biT köyde 
orurdugunu belinen bu insan ~elcin
gen bir tavlrla bana: 

- Dr. ~Ivan'ltamyor musun? diye 
sordu ... Sizin bu taraOlyml~. 

Bcn bu som kaJ11S11lda biraz do
nakalm l~tlm. Kimdir bu adam? 
MiT'len olmaslII '! diye kendi kendi
me bir beyin reOeksi yaptlktan SOnta, 
sordum; Kimdir bu Or. ~JVan? Nere
lidir? AmaClm ge~ek niyetini ögren
mekli. Bu insan; - ge~ek ismi Dr. 
Sait Ktrmtz1topT"ak'ur dedi. 

Nereden tanlyor sunuz? diyerek 
sorunun yönUnU biraz degi§tirdim. 

Ka~lhkh bir bw~madan sonm, 
bu insanm gözlerinden usul usul 
gözya~lan akmaya b~ladl. Bu göz
ya~laTl kalllslIIda ne kadar duygu
landlgmll anlatamam. Bu biT tiyatro 
sahnesi mi. diye dü~Unmekten kendi
mi ahkoyamaml~lIm. 

- "Dr. Sait Klrmlzllopmk bizim 
köyümUzde !fobanhk yaptt" diyerek 
beni daha da bUyUk hayretler i~erisi
nedü~ürdü . Zim ben Dr. ~Ivan'm ~o
banhk yaptlgllli hi~ duymaml~tlm. 

Damla dam[a gözya~lan inerken; 
"0. bizirn ~obantmtz, doktorumuz, 
karde~imiz, anamlZ, babamlz, ekme
gimiz, suyumuz ve gUne§imizdi" 
cümleleri ile onu unlatlyordu. 

o anda böylesine yUceiiginden 
söz edilen bu insanm y~amaml~ 01-
masma isyan ooiyordum. 

tki yLia yakm bir sUre ~obanllk 
yapugt köyde halkl kendisine tapar
casma örgUtleyen bu insan siyasi 
kimligi bilinmesine m~men bir gün 
bile gammazhmmaml~tl. Dr. $lvan 
§anlannm bir geregi olarak bumdan 
aynlml§tl. 

Halkla bUtjllll~me denen devrim
ci leori bu olsa gerek diye dU~ünUyo
rum. Mirasllll savundugum Dr. ~ I 
van'a, 0 köylü insamn ya§h gözlerle 
anlamklanndan sonra ~ok daha fazla 

saygJ duymaya ba~laml§llm. Adamm 
söylediklerinin i~ten olduguna tarn 
inandlklan sonra. ona uygun bir H
san)a Dr. ~lvan'l dU~Unce1erinden 

ötilrtltamdl~tml ve onun dU~Uncesini 
savunanlardan birisi oldugumu stly. 
lerne eesaretini göslerdim. 

t~ yerinde bulundurdugum Dev
rimc,i Demokrat Genylik dergisini 
kendisine verdim. TUrn Isranna raR:
men pam almayamk gömlegi kendi
sine hediye euim. 

Dr. $IVaJl'U taparcasma inannll~ 
bu insanJ konuk etmek istedim. An
eak nasip olmadl. Her Dr. ~Ivan'dan 
söz. edilinee 0 i~ten gözya~lan1l1 

anlmSlyor ve bir burukluk hissediyo-

rum. Zirn Dr. $lvan hakkmda derli 
toplu bir bilgiye sahip degilim. 
Samyorum birileri bu gerekli bilgile
ri bizlerden esirgemi~lerdir. Aeaba 
diyorum, NORoj sayfalanm diz.i ya
ularla dolduran yazarlardan bu bilgi. 
lere sahip ve bizlere aktaracak birisi 
yok mudur? 

Bu nedenle yeni senlezin savunu
culan. Dr. $Ivan gibi bu misyonun 
tUm ~ehitlerine ve önderlerine ~ok 
eiddi bir ~kiJde sahip ~ Ikmahdlrlar. 

Su yeni scntezin savunueulan,~
hitlerine sahip ~ l kl1g1 orand<l, daha 
bir gU~lenecek ve geli~ccktir. Ben 
bunu bir görev ve sorumluluk olarak 
degerlendiriyorum. 

Sürekli bir yalnl~llktlr tarih 
Ehrimen ve Ahuramazda ~arpt§lyor. iyilik 
mitolojisinin yüzünü ttrnaklaytp yUhyor 
ve tarih kendini sürekli tekrarlayan, 
sürekli tekranyla kendini tamamlayan 
~irkin bir ~ocuk olup sofrasma oturuyor 
güne~in (a~km) ... 

M. Sait ALPASLAN 

Y~m dev:lm ed]yor ... Insan
lar y~ otobüsünün koltu

guna konumlannu~ hulunduklan 
yeri kaybetmemek l~in seslerini 
~Ikannaclan. önlerine U7,alllan her 
~yi dü~ünmeden, duymadan. 
gömlcden kabulleniyorlar. Sesle
rini ((lkartnuyorlar \'e otobüsUn 

Iylh~ tarulSI Ahuramazda. 

i~lcvlerini ne denli yerine ~etirdi

ginden bihaberler. 
Tarih sUrekli kendini lekrarla

yan bir yalmzhkllr. Tarih in~anslZ 
asla larih olamaz ve 0 da bunun 
bilinciyle yaJmZl1gml ~ogallarak 
insan kalmaya pJ~IYor. Imanlar, 
bazen bulunduklan mevk.iyi kay
betmemek i~in truihi bile yUzgen 
yapmaya t;a1J~lyoriar. Ama larih 
hep kendi bildigi dogruhuda dö-

ocr ve insanm da'bu dogrultuya 
entegre olmasml sagJar. Su yazl
nm konusu da güncele gÖlldenne 
yapan tarihi misailer. önce in
san ... Ama insarun hayvanlardan 
ders almasl gereken 0 denu olay 
var ki, belki bu yüzden Ezop ya 
da La FonIain OlUrup hayvanlarla 
ilgili fabUar düzmü~lerdir. 

Kuyunun dibindcki kurbaga 
gökyüzUnün sadece kendi gördU
gü Jeuyu agZl kadar oldugunu sa
mr ve sürekli gördügü flhine 
~ik olur. Oysa ~in i~in gökyü
zü engin ve SOIlsuzdur ve tUm ev· 
ren i,inde kurbaga nihu}"etinde 
kuyunun dibindeki bir kurbaga
dlf. Bu ~ anlamaz 0 yi.lzden. 
Ve kurbaganm vlIliklayarak yap
I1g1 bütün ilan-l ~Iar "sen kuyu
nun dibinclek.i kurbagasm bense 
bir §llhinim engin mavi, sonsuz 
gökyUzünde" diye yanll verir. 
Kurbaga bu kavramlam yabanel: 
dlf. Ama kanaJhga özenip kendi
ni kayadan ~gl atan yeng~ ka
dar da gözü kam degildir. 0 yUz
den asla ~ bahseUigi gök
yüzünü gänneye flfSall olmaz. 

"önce ~ ü~üdü/tjtredi 5anCl
land!. .. " Önce dizeler ve ~iir ü§ü
dU. ikarus, balmumundart yaptlg1 
kanatlarla gü~ u~mak istcdi. 
Belki Slrf ~k i~in belki de mlto
loji yerine gels in, dönem unlaill
sm diye. Ve gün~in (~klll) 151-
slyla kanatJan eridi. A1ll3 bu. bu· 
lundugu kU}'luluktan 1~lga ,ik
mak istegiydi ve her oe pahasma 
olursa olsun. karanllk ~tlml~tt. 
Ucunda ölüm bile olsa ... tkarus 
insan soyunun en büyük özlcmi 
olan ~ma duygusunu herkesten 
önce 13m. Ku~lan, sadece kaldlgl 
kuyuClan izleyerek kanal yaptl. 
Ötlüne kader diye sUrillen lokma
ya inat, kalmak 7,Orunda oldugu 
otobüs koltugunu terkedip ~för 
ko1tuguna oturdu... isyanln ve 
~a1dJnmn sembolU olmasmm 
nedeni belki cIe bu bitimsiz w
dll1dandlf. Evet. O. bulundugu 
koltugu lerkedip otobüSÜ YÖTlCt
meye kalktl. Bedeu belki OIobU
sU devinnekti anm zalen bu gi
di~le devrilecek bir otobü5te ka-

dcrine razl olmak.tf" daha lyi de
g;[ miydi bu? 

Promeleus ... Tannsal oAu\. 
Yan tann. yan insan. Ve insan 
yam agrr bastlgl i~in tannmn sa
raymdart p1dläl a~ topunu in· 
sanlJga ~lmak i~in ölUmü göre 
alml~. C;elik 11makJl kanaIlara 
yem olmak ilzere dag ~mda bir 
agaca baglandlgl ulman yeni[giyi 
y~amaßU~tt Promt leus. 0 yürU
menin bile ~ok zoI- oldugu dag
larda aJ~ topunu sürükleyerek 
insan..lJga ul3!jumlJ~ ve insanhk 
bugiin gÖffilek cebinde ~ldlgl 
at~ onun sayesindc sahip 01-
mu~tur. Prometeull... isyanln ve 
~kaldmmn simgesi olJnasl bel
ki de bitimsiz inadmdan kaynak· 
lanlyordu. 

Spanaküs ne tannydl. ne de 
ryukurdaydl. 0, sadece bir köley
di. Gladyatör olarak yCli~tirilme· 
si i~in y~ma irin '-'erilen bir 
köle. Ama Spartaküs impar:uo
ron ve diger konsül Uyelerinin 
önUnde "öldür" emrini dinleme
mi§, ve kölelik larihinde ilk kez 
~ka/dmm~. Bu kez kU!lISm
dakiler lannlar ya da ~llmaz 

daglar degil, daha somul ve ger· 
~k~i engeJlerdi. Kendisini bag
layan z.ineirler, impura!or, konsUl 
Uyeleri ve gladyatörlerin ölil· 
müyle ~nlenen binlerce Roma 
Halh .. TOm bunlam isyan, ~üp
hesiz ki tannya isyandan duha 
zar. daha ölümcü1dU. <;UnkU 
uyandumasl gereken köte bir 
topluluk ve serller vardl. Isyanl 
belki ba§anya ul~adJ. Ama 
bir ~lk yaku ... 

Demirei Kawa. miladl tersine 
~virecek denli ate~ inanlyordu. 
Dehaq'm b~lm ezen balyoz, 
2400 yll tUrn köle uluslam özgUr
lük mUjdecisi olacak. denli kul
sald!. AI~ inamyordu ve ele~ 
sünnekte olan saltanat1l1 bifece
g;nin müjdecisiydi. Ninova'nm 
zulünt saraylannda büyUyen öf
ke, kendini Ertgizek, KalO ve 
Zagros DagJannm Newrozuna 
vuruyorclu. Kawa demirciydi. 
Okul okumam.t!jU, tarih bilmiyor
du ve henüz doktor illye büyUcU- , 

lere gidiliyordu. Rakamlann ev
renscl tarihine ul~llmaJm~11 bel
ki de. dahasl Kawa'mn mensup 
oldugu Ktirtler henüz. kabile dU
zeyindeydi. A~ ve ~ytana la
plyorlard!. Tann Emriman kÖlU
lügü, Tann Ahuramv.da ise iyili
gi mUjdeliyordu. Ama at~ SICak
tl bir bahar günU ve Ylllar sonm 
eizre. Nusaybin, Amed vb. bir 
~ok yerde, bu at~ sömUrgccilcrin 
yüregine bir korl..u olarak sapla
nacakll. Ve 21 Mart sabahl, 58-
rayda yanan ~e. gökk~gl' 
nm en güzel renkleri olarak tarihe 
yanslYorclu. Belki bundan bin y1l 
sonra Bruno dünyanm yuvarlak 
oldugunu bilimsel tezlerle ispat
layacak. Galite Galileo bu yUz
den asllmaya razl gelecck. buhar
h makinalar, Promeleus 'un tnnn
hmndan pllP Demirei Kawa'ya 
aITnagan eltigi at~le yürilyecek
t1. Tarih hep sürecekti. 

Tarihi kahmmanlann ya da ta· 
rihi YaraIanlann ]Xlrtresl uzadlk
~a uzar. Biz bunlardan, halktmlZ 
~lslndan tarihe YÖll \'erenleri da
ha ~ok anlatmaya ,a/ljaeaglz. 
Bunlardan bin de KudUs Fatihi 
namh Selahaddin-i Eyyubi. Ey
yubi, ulusa! bir kahmman olma
slIIm ötesindc, dinsel yam a~r 
basan larihi bir ki~ilik. Belki hiy 
bir uk, kendinden olan bir ferde 
bu denli ilemnem~, ondart hu 
denli nefret etmemi§tir. Evet. yü
rekli bir insan. KudUs'ü h~h OT

dulanndan afrm§ ve Aslan yüret
li lakaph Kral Riehanl'l esir et· 
mi~tir. Bugün Ktirtler onun ulu
suna manet eden biri olduAunu, 
TUrkJer ise Ollun bir Türk kahm
maru oldugunu iddia etmektedir
ler. Mezan bugün KUrdistan'da 
bulunan bir insan. bize ~[ki de 
bu iddia[ardan agu- basamn han
gisi oldugunu ispallar ama tüm 
bunlara g~meden ÖTIce bence ir
delenmesi gereken bir tez var. 
Selahaddin-i Eyyubi'nin günU
mUlde, kendi halkmca yarg!lan· 
masl. 20. ytizy!lda tutup da Sela
hadclin-i Eyyubi'yi yargJlamaya 
kalkarsak, acaba hangi nvukat 
onu savunmaya kalkabilir? Öyle 

ya. bir ananm ~lghgUlda bü
YÜllügU sözler, hangi iddiana
mede yer aJabilir ki? "Önce 
tannJanmla mutluydum. Soo
m killlm13. bir e1inde Kuran, 
bir elindc kdl~lanyla ~k.ik 

gözlü megallar ~ikular. Ku
ran'l gÖrilnce, IUm insanhk 
gibi ben de inarup saygl gös
terdim. ama ardmdan boynu
ma k.Jh~lanllJ vurdular ve kl
hlflanndaki kanl kefenimle 
sildiler. Astiyageslerin ve Ar
paguslann vatarum kann hula
dllar. 8eydim tüm isyanlarda 
yüregine koskoca bir coSraf
yarun zincirlerini yükleyen. 
Ael bendim ve wihi sUrilkle
yen yine bendim. Tarihim, 
kanla yazl[ml~ idam yaftalan 
gibi boynuma a5lh durur. Ta
rihim Wita olmayan eUcrce bi
~jm[enmi~, beni ve halklnu 
vurur. Bundan<hr, acmll1 dag
lan ~ktur uma daglann aclSI 
yoktur. Bundandlr hükmU pe
~in iranh bir mahkumun lari· 
hin i!finde. Usta olmayan eller 
bi~im vermi§ iklimime. 

Behey imparatOT Selahad
din. Cekik gözlü MogoUann 
dayanl~ yolu, Kudüs'ü savu
naca~ma. önee halklllJ tanlsay
dl'.l' Ötlee ha/kl~masl1la yardlm 
etseydin. Sen degil misin tüm 
acdann, tiim hedellenn sebebi? 
Hale~e'ye zehir yagdlranlar 
senden dela)'! cesaretienmediler 
mi? .$eyb Said'i, Seyid Rlza'yl. 
Ali~'i, Bm Heske Teli'yi öldU
renler. Dersim'de kadmJann, Zi
lan Deresi'nin günlere k.JpktlJI 
akmasmm nedeni sen, degil mi
sin? Omuzb~lannda direklere 
~ivilenen gent;lerin kamm hangi 
lrutsal kitap aklayabilir ki? " 

Ehrimen ve Aburamazda ~ar
pt~lyor. iyilik mitolojisinin yilzü
nU tamaklaYlp yu1Jyor ve tarih 
kenclini sürekli tekrarlayan, sil
rekli tekranyla kendini tamamla
yan.,irldn bir ljOCuk olup sofraSl
na oturuyor gün~in (~km) ... 
Her dönem ~lkan Dehaq'[ara 
~l, her döoem Kawa'lar baI
yozlanyla killl1 duruyorlar. Bin-

HEVKARI 
Baran CIVAN 

S on ytlJarda Jsv~'te kurulun birlik ve dayanl~ma komitl7 
leri türündeki KOrt siyasal komiteleri i1;inde hem katIhm 
yönü"nden, hem temsil düzeyi baklmllldan ve hem de 

yapllgl i~rer ve sonu1;lan a1;lslndan en önemli olalll HEVKA
RI'dir. HEVKARi (Komiteya Hevkarj' Ya Hezen Kurdistan\?
Kurdistan 5iyasal Örgütlerinin Dayanl~ma Komitesi) 1987 Yl
Imda dört pan:;adan Kürt siyasi örgüt ve partilerinin katJllmlY· 
la kuruldu. Bu komite kamuoyunda klsa ismi ile, yani Hev
kari olarak biliniyor. Hevkari Komitesi'nde dört parc;adan 
belli ba~h hemen hemen tüm Kürt politik örgütleri temst! 
edilmektedir. Tek tek par~alarda ve ülke genelinde merkezi 
düzeyde birlikler kuramjlyan Kilrt politik örgütleri, k~ullarm 
zoriamasl ve ortamin da uygun oJmasl ile Avrupa'nm bir ~ok 
ülkesinde uzun Ylllar ya~ayabilen ve oJdukr;a önemli siyasi, 
kültürel, demokratik vb. i~leryapan yerel birlik ve dayanl~ma 
örgütlerini kurabildiler. Ku~kusuz bunda Avrupa'da y~yan 
Kürt kitlesinin bilin~ düzeyinin yeri ile iradi mOdahalenin 
önemini de görmek gerekir. Avrupa'da kurulan Hevkari ve 
benzeri kurum ve komiteler, 10m bölünme ve aynllklara rag
men gerr;ekte Kürt örgOtlerinin istemeleri halinde e;:~itli dü
zeylerde birlik ve dayalll~ma kurmalarlllm mOmkün oldugu
nu, bunun zemin veolanaklannln bulundugunu göstermi~tir. 

Son Yl!larda KUrdistan'da gefi~n olaylar yurtdl~mdaki 
KOrtreri birbirine yaklnla~tlnyor, onlan birlikte davranmaya 
ve ortak komiteler kurmäya zorluyordu. BirHk egilimi hem 
kitle ie;:inde ve hem de siyasi ve demokratik örgütler araSlllda 
geli~iyordu. TOrkiye'de ya~nan olaylar ve KOrt halkmm kar
~l ka~lya bulundugu durum Kuzeyli gü~leri birbirine yakln
la~tlrlyor ve birlikte i~ yapmaya zorluyordu. Keza Halepc;:e 
katliyaml, 1991'de Güney Kürdistan'da ya~nan büyük göe; 
Irajedisi ve yine diger pan;alarda ya~nan önemli olaylar ise 
gen eIde ve bir bütün olarak dört pare;:adan Kürtleri ve onlann 
siyasi ve demokratik örgOtlerini birbirlerine yaklnla~tITlyordU. 
Kürdistan'daki her geli~me Avrupa'da ya~yan KOrtler üze
rinde hemen etkisini gösteriyordu, gösteriyor ve göstercektir. 
Avrupa'da ya~yan Kürtlerin yüzO daima ülkede ya~anan ge
Ii~melere dönüktür. KUrdistan'da olumsuz geli~meler kadar 
olurnlu geli~meler de onlan etkiliyor ve hareketlenmeJerine 
neden oluyor. Örnegin, Güney' Kürdistan'da serbest ve dl7 
mokratik ~imlerin yapllmasl, Ulusal Parlamento'nun kurul
maSI ve Kürt Federe Devleti'nin ilam gibi geli~meler Kürtlere 
hep moral vermi~tir. Ama kard~ kavgasl, ie;: e;:atl~malar vb. da 
onlan son derece demoralize etmi~tir. 

I~te Hevkari böyle bir slirecin ve Avrupa'daki c;all~ma ko
~ullanntn dayatmaslnm bir ürünüdUr. Isv~'te kurulan Hev
kari türünden birlik ve daya"l~ma örgütleri ba~ka baZI Avru
pa Ulkelerinde de kuruldular ve kimileri ha la faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ediYOT. Hevkari komiteleri, Kürt siyasi 
parti ve örgütlerinin en azmdan Avrupa düzeyinde daha Ost 
dUzeyJerde biraraya gelmeleri yönünde hem olmnlll bi, ze
min olu~turdular ve hem de belli öf<;üde etkili de oldular. 

Diger yandan Isvec; kamuoyunun, siyasi ve demokratik 
kurulu~lann ~ilimi de KOrt hareketlerinin bir araya geimes; 
ve onlaT! temsil eden ortak bir komitenin olu~masl yönUn
deydi. Kürdistan'm dört pan:;:aslndan 20'yi a~km siyasal harl7 
kelle ayn ayn görü~menin bir ~ok zorlugu vardl. Böylesine 
bir komitenin olmasl her baklmdan olumluydu ve pratik ,a
fl~malann hlzlandmlmaslnda önemfi bir rol oynayacakll. 

Hevkarl'nin amaCI, Isv~'teki Kürt siyasal hareketlerinin 
birliktelligini yaratmak, onlar araslnda i~ ve gü,birliSini sag
lamak ve siyasal alanda Kürtlerin ortak temsi!ini yapmakll. 
Demokratik alanda zaten e;:e~itri Kürt dernekleri ve Kürt Fecll7 
rasyonu vardl. 

Hevkari Komitesi birr;ok önemli görevIer yerine getirdi. 
Kürdistan'm dört par~aslyla ilgili is~ kamuoyunlJ ve fesmi 
kurumlarml bilgilendirdi. Diger ülkeierin isvec;'te bulunan 
kurum ve kurulu~ran He de ili~kiler geli~tjrdi. Onlara, Kürdis
lan'daki gefi~melerle ilgili olarak bilgi verdi, Kürt sorununda 
duyarh kllmaya e;:alt~l. Hevkar'i Komitesi'nin e;:aIJ~malarmdan 
bir ka1; ömek vermek gerekirse: 

Hevkari Komilesi, ABO eski Ba~kalll George Bush ile 5s.. 
CB eski lideri Mikhail Gorba<;ov'un Helsinki'deki zirve top
lanllsma Kürdislan'daki durumu ve Kürtlerin istemlerini bil
diren bir mektup sundu. Bu mektup hem iki lidere ula~tl, 
hem de SBC, CNN dahil dünyanm bir e;:ok önemli basln-ya
ym organmda haber olarak verildi. isvec;: kamuoyunun KOrt 
sorunu ka~lslnda duyarlJ haIe getiritmesinde Hevkar'i Komi
tesi'nin önemli rolO oJdu. Hevkar'i Komitesi her Yll Mahabat 
Kürt Cumhuriyeti'nin kurulu~ Ylldönümünü kutladl. Aynca 
öfüm Ylldönümlerinde Sarzani'yi andl. 

Güney Kürdistan'daki geli~meler, YNK ire PDK arasmda 
boyveren dü~manllklar ve i~ r;atl~malar Hevkar'i Komitesi'nin 
e;:all~malan üzerinde olduk<;a 0lU1l1SUZ bir etki yaptl. <;ünkü 
her iki hareket de Isv~'teki Hevkari Komitesi'nin üyesi idi
ler .I~ c;atl~malar, kard~ kavgasl, dar gruJ)<;uluk anlaYI~1 Hev
kari Komitesi'nin c;all~malanlll olumsuz yönde elkiliyen bar 
Ilca etkenlerdir. 

Hevkarj' Komitesi'nin reorganizasyona ihtiyao var. Su 
amae;:la yeni bir giri~im ba~latilmJ~ bulunuyor. Hevkari'de y
er alan örgütlerle tek tek görü~Olerek, bu komitenin yeniden 
canlandmlmasl, daha düzenli ve örgotlü kilmmaSI ve daha 
aktif olmasl hedefleniyor. 

lerce kez hükümsilz kahyor wih. 
Ehrimen ve AhuramaWlI yeni~
miyorlar. Yeni~seler belki lICuun 
hükmU bitecek. Selki sadece bir 
duygu ga/ebe ~a1acak ve tüm ya· 
zllanlann. söylenenlerin hi~ bir 
anlaml ya da mantlAt. kalmaya
ook. 

Ve ytizYIIJmll. .. Binlerce ve 
binlerce 3Clya kanlan sayfasl !a

rihin. Sürüklenip giden yll}1ll1, 
koltuk[anna sikt siktya yapl~ml~ 
bir zUmre ... Kaslflardan, konak
lardan haIkin y~m tayin e
den derebeyleri. Arpagos'un ög
reneileri, Eyyubi ytirekliler. Elbet 
silremez dalma hUkllmleri. <;Un
kü "~k ü§UmU§/daliara dur
mu~treni~ sancllalim1fur. Ve 
yiten ve yitirilen nice onuru hal
ktmm. Derebeyleri. beyliklerini 
sUnnek ~in, avamdan birilerini 
ölümüne, "vakaYI adliyooen" il
gisiyle yakl~lyor. Bundandlf her 

2-3 ytlda bir mültcci yürekler Sl
ntrlara Ylgth~or. Dörde bölün
m~ yürek, kmli kez. mollalann, 
kimi kez kafat~dann eliyle k1. 
Zlia boyanlYor. Dön yan tel örgil. 
dört yan esarel. , 

Ama umut daglarda: boyveren 
bir kardelen misali, usul usul do
lamyor halklmm eografyasml. 
Umut ~ürümü~ yapllan fiske vu
ru~lanyla deviriyor ve !karos'un 
inaneml, Prometeus'un inadma 
baghyor. Kawa yeniden diriliyor 
§afaklarda ve ate~ yeniden yam
yor. Atc§ yanlyor ... At~ yandlk
~a insan1ar uyanlyor ve bir gUn 
delibozuk giden otobüsUn yolunu 
kesiyorlar. Hem de bileklerinde
ki, beyinlerindeki, yüreklerindeki 
zincirleri k1np yola barikm kuru
yorlar. 

o gün umut ~ok mutludur ar
tue Ve belki tarih i~levini bitir-
mi~tir. :, . 
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