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PVSK VÜRÜTME KOMiTESi: 

Kürt sorunu basklyla 
c;özülemez 

PYSK Yürütme 
Komitesi sözcüsü, 
Türk devletinin 
Kürt sorununu 
silahla, ~iddetle ve 
basklyla 
gözemeyecegini 
belirtti. S.6'da 

VII: 1 SaYI: 15 23 - 29 Kaslm 1996-
i 

Haber jtorum gazetesi / ROjnameya nO~eyi 0 $iroveyi 

VALANCI KiTAPLAR 

Dersim'e Ortaasya oyunu 

Sözde Dersim 'i (tabii 
'Tuneeli' olarak) 
anlatan kitaRlarda 
korkung yal<;!nlar yer 
allyor. Dersim'in 'kök'ü, 
Ortaasya'ya 
baglanmaya'c;:all~lllyor. 
Kitabin yazan ile . 
görü~tük. s. g'da 

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

Susurluk ardlndaki sava§ aygItlnl yI11arca yönetmi§ ölanlar §imdi 'iktidar' ve 'muhalefet' rolleriyle kaYlkS;l 
kavgasl yürütüyorlar. Basln yasaslnda degi§iklik tartl§masl ise, yeni bir örtme harekätl olarak kullanlhyor ' 

f. Susurluk olaYI devletin ~etele§tigini net olarak ortaya f. Ancak i§in i~inden devleti slYlrmaya ~ah§ma ~abalan, 
~Ikardl. Korucuba~1 ve DYP milletvekili Sedat Edip iktidar ve 'muhalefet'in elbirligiyle sürdürülüyor. 
Bucak'm katliam sU(;lusu olarak aranan Abdullah Yllmaz'm yarlm aglz a~lklamaslyla bUe 1983'ten bu 

~ETE MEZIN ENQERE VE! R.3 

<;:ath'YI 'kahraman ilan etmesi; Mesut Yllmaz'm "1983'te yana hükümet ortakhgl yürüten tüm partilerin i§in i~inde DEVLETiN <;ETECiLiK GELENEGi S.4'TE 

kurulan gizli yapl son iki Yllda kötüye kulIamidi" §eklindeki oldugu ortaya ~Ikarken, konu hälä 'münferit' saYllarak 
a~lklamasl ve <;:ath'ya verilen ye~il pasaporttaki imza silsilesi örtülmeye ~ah§lhyor. Rasm Yasasl'nda degi§iklik üzerine siv ASET VE TÜRK GLADiosu S.5'TE 
bile bunun itirafl durumunda. sürdürülen tarb~ma isegündemi kaydlrmaYI ama~hyor. S.11'de 

p'ta 
• tropla 

tehlike 
,/ Diyarbaklr Tabipler üdasl'nm haZirladlgl bir rapor, GAP'I tropikal 
hastallklann bekledigini ortaya ~Ikardl. Raporda, bölgenin suianmasl 
ve barajlarm faaliyete girmesi ile böige ikliminin tümüyle degi~ecegine 
dikkat ~eki Idi. 

SU, SEVINC GETIRMEYECEK- Diyarbaklr Tabipler Ddasl'nm raporunda sulu lanma geGi§le birl ikte GAP alamndaki yerl e§im birimlerinde iklimin, tropikal hastallklara davetiye Clkaracak §ekilde degi§ecegi aGlklandl, 

,/ Sulu tanma ge~i~le bölgedeki kara iklim ko~ullarmm yagl~1i iklime 
dönü~ecegi vurgulanan rapaorda, buna bagll olarak ge ce ve gündüz 
arasmdaki 151 farkmm da azalacaglna i~aret edildi, bunun ise tropikal 
hastallklan yaratacagl belirtildi. Rapor, kaplda bekleyen hastaliklan 
teker teker SI rallYor. s. 3'te 

~Re~ 
Karanllk ili§kiler ve Sansür 

B ir oyun oynamrken ta~larm yerli yerinde olmall ki 
oyun kuralma göre oynansm. Türkiye de ise hit;: bir 
~ey yerli yerinde degil hükümet iktidar degil yöne

tici yönetici degil kukla.Son susurluk kazazasmda orta
ya t;:lkanlar ger<;ek iktidann kimlerde oldugu birkez da
ha gün yüzüne <;Iktl. Devletin en tepesinden en alt taba
kaslna kadar bir t;:ok kimse pislige (gladyoJ ya bula~ml~. 

Gladyo (lA nin soguk sava~ döneminde NATO ül
kelerinde Kominist tehlikeye karjl kurulan sava~ örgütü 
bu ülkelerde bir <;ok pis i~lere bula~tlktan sonra soguk 
sava~m bitmesinin etkisiyle Avrupa bir bir ortaya <;:Ikan
IIp tasfiye edildiler. Türkiye'de ise bilinmesine ragmen 
üzerine gidilmedi tasfiyeyi blrakm gü<;lendirildi komi
nist tehlikeye kar~1 kurulan örgüt bu kez bölücülük he
def gösterilerek Kürtlere kar~1 kulanddl.Kürtlerle müca
dele ederken kullandlklan gayri m~ru bütün yöntem ve 
ki~iler bugün bir bir a<;lga <;Ikiyor. Artlk devlet yetkilile
ri tarafmdan da kabullenilen kirli iIi~kiler bilinmesine 
ragmen sivil toplum örgütlerinin harekete ge<;erek bu 
kirli sava~a ve ili~kilere kar~1 toplumu örgütleyerek kitle
sei birkar~1 koyu~u gösterememesi duyarslzllgm ve ~ve
nizmin ula~tlgl nokta baklmmdan önemlidi'r. Basmm 
olaYI kismi bile olsa ara~tlrmasl üzerine panikienen hü
kümet hem gündem degi~tirmek hemde baslnl sustur
mak i<;in yeni sansür yasalan hazltllyor. 

Baskllarla arcak güdümlü basm susturulabilinir h,alk
larm sesi olan basm susturulamaz. 

Bizler ipligi pazara <;Ikml~ bütün karanhk ili~kilere 
bula~ml~ kontra c;:etesi (devletil olan yönetimin artlk 
me~rulugunu yitirdigini bu bilinc;:le tüm duyarll kesim
lerin kontra t;:etesine kar~1 taVir almaya <;agmyoruz. 

Devlet hälä 'itaatkär Kürt' arlyot 
Irak'taki taktik TC'ye yaramadl. 
Kürtlerin mücadelesini yine 
Kürtierden olu~turulan par.ah 
milislerle, 'cah§'larla bogmaya 
~ah§ma ~abasl; yaJli koruculuk 
uygulamasl, ~ökmeye ba§ladl. 
Korucularm silahlan toplamrken, 
bu kez 'özel koruculuk' 
uyguiamasl devreye konuluyor. 
Yeni TC slogam "korucu öldü, 
ya§asm özel korucu" §eklinde. 

Devlet 'daha itaatkar Kürtler'in 
pe~ine dü§tü. Bölgede ~imdiye 
kadar MHP ile, i§birligi i~ine giren 
korucuba§larl ve a§iret reisleri • 
araclhglyla bu tipteki ki~iler tespit 
edilerek il, il~e ve kasabalarda 
'özel korucu timleri'ne ahmyor. 
Ancak kallhm, devletin bekledigi 
öl~üde ger~ekle§miyor. Van'daki 
uygulama, böige ~apmda 
hlzlandlrllacaga benziyor. S.3'le 

'Ternel sorunurnuz can güvenligi' 
, . ' 

E~itim-Sen Diyarbaklr ~ube Ba~kanl Haydar Killr;oglu, Kürt 
bölgesindeki egitim emekr;ilerinin durumunu ga.zetemize 
anlattl. Kdl~oglu, lien temel sorunumuz ya~am sorunudur. 
Ba~ka bir deyi~le can güvenligi sorunudur. Bugüne degin 
20'nin üzerinde egitim emek~isi üyemizin katledilmesi, 
onlarcaslnln da yaralanmasl, ya~am hakkl ve güvenligi 
konusundaki vetJameti anlamaya ve anlatmaya 
yetmektedir" dedi. 

An\tdilde egitim hakklnm evrensel boyut~na da,i~aret 
ed~n Kdl~oglu, Egitim-Sen tüzügünde bu hakklfl . 
'toplumsal' degil 'bireysel' bir hak olarak tanlmlanmaslnl 
da ele~tirdi ve "bu hak bireylere ya da toplumlara 
sonradan bah?edilen bir hak olamaz. Anadilde egitim 
hakkl bir insan hakkldlr. C;:agda? hukuk toplumlannm 
tümünde anadilde egitim yapdabilmesi i~in gerekli olan 
tüm altyapdar hazlrlanmaktadlr" dedi. S.4'te 

Hakkari'ye 
,suspay. 
HAKKARi· Dir sure iince kapatma kararl ~Ian 

, Hakkari' Belediyesi'nebir milyar lira para yar': 
, dlmt yaptldt. Belediyeninise 70 milyar Iira"bor" 
cu bulunuyor. 

Yakla§lk 10 ay ~b~anlarmm maa§larmJ 
mad,di slkmtllardan dolaYI ödeyemeyince, ekim 
aymda Belediye Meclisi' nce oy bil'ligiyle "bele
diyeyi kapatma" kararmm ahnmasJ ardmdan 
b,jikiimet, HakJ;;ari Belediye Ba§kanl Abdur. 
r!;\hJ!la~,Ke,l!ldn 'i , Anklll'a'ya C;!lglrdf. GcC;dgi
mizJiafta Ankara'ya giden Keskin'e 'yarlbm, 

,; olarak, bit tiIllyar Hrapllfll. ,,~ri1di. YaJ;;la~lk: 71l 
, ~i~y~r~ra,borc,1.ib,uIUnap. ,ß.akkari ,ollelediyesi~ " 

'llegeri kalan yardimlarm tllksit,§eklinde Y"Pli' 
lacajp, ancak ödenecek taksitlerin milharlDm 
oe olacagi k()RUSunda hükümetc;e bir aC;lklllma. 
run yapdmadlgl belirtildi. Ba§kan Keskin, al
dlklarl paraylaancak c;ah§anlarul alacaklanm
Dm bir klsmlPi ödeyebildiklerini, "yardlmlarm 
y:apdmam!,~1 ,durumunda belediyeyi kapatma 
kararmlD da dogal olarak dauygulamaya gircc 
cegini"söyledi. 

'*' BÖLGE TÜCCARLARINDAN TÜCCARVARi RAPOR ••• S.5'le *' <;ATI,MALAR VOGUNLA,IVOR •.. S.11'de '* BiR KÖVLÜ DAHA ÖLÜ BULUNDU ••• S.ll'de 
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TC politikasl ve dekolonizasyon 
BawerZiREK 

, TC 'nin geleneksel 
Kürt ve Kürdistan 

i politikasl inkar ve 
imhadir. Sömürgele§tirdigi 
Kürdistam ve Kürt halkmi sa

I dece sömünnekle slmrh bir po
I litika degil, aym zamanda, 

Kürdistan'l haritadan ebediyen 
! silme ve Kürtleri imha ve asi
I milasyonla yoketme ve Türk
: le§tirmedir. Ge~mi§ten beri 
i sürdürülen bu politikada bir 
, degi§iklik beklenmemelidir. 

KUKM'nin yükseldigi ve 
TC'nin zor durumda kaldigl 

, dönemlerde bir politik manev
, ra olarak devlet yetkilileri c;e-
§itli vaatlerde bulunur. Ama 

, zor dönemi atlallp düze ~lktl-
1 gmda, daha önce yapamadJgI 
i katliamlan yapar. HalkI mec
' buri iskana tabi tutar. BÜlÜn 

TC'nin Kürt politikasll iki ba~hk 
altmda özetlenebilir; l-~iddet temelinde 
gelenekesel inkar ve imha politikasmda 
Israrhhk; 2- Bunu sosyo-ekonomik bir 

programla tamamlamaktlr. 

nm olmamasl i~in müdahale 
eder. Kürtlerle ilgili herhangi 
bir devlette küllÜrel bir faaliyet 
mi var? Hemen elindeki bÜlÜn 
kozlan kullanarak diplomatik 
yoldan engellemeye ~ah§rr. Bu 
öylesine bir düzeye vardl ki TC 
tamamen bir Kürt paranoyasl 
ruh hali i~indedir. 

Kürt sorununun varhgml 
kabul etInez, KUKM'nin adl 
"bölücü terör"dür. "DI§ gü~le
rin kJ§klrtmasIdrr" der. Ama 
her nedense sözkonusu ettigi 
dl§ gü~lerden "teröre" kar§1 
destek ve i§birligi ister. Bu da 
TC'nin iki yüzlü politikasmm 
varolu§ tarzldrr. 

smm onune ge~mek, 2-
UKM'den yana olan güc;leri il,'
ten bölmek, reform umudu ta
§l yan belli kesimleri, uzla§lcl 
politikaya yönlendirmek, dev
rimci mücadele yöntem ve 
ara~larmdan yahtInak, 3- i~ ve 
dl§ kamuoyunu oyalayarak za
man kazanmakllr. 

Gelinen noktada TC inandl
ncülgml c;oktan yitirdi. Uygu
lamalarlyla ve söylemiyle poli
tikasml C;lplak bir §ekilde orta
ya koydu. Bu hükümetleri de 
a§an devlet politikasldrr. Dün
yanm c;e§itli böigelerinde Filis
tin-israil, ingiltere-irlanda ba
n§ gÖfÜ§meleri olurken "Gü
neydogu'da hil,' bir zaman siya
si c;özüm olmayaeak" dediler. 
Bunu,"Yöresel demokratik ~ö
züm de sözkonusu degildir"le 
peki§tirdiler. "Siyasi I,'Ö
züm"den söz edeni "vatan ha
inligi" ile e§ tuttular. 

asirnilasyon ve soykmrmn pra
tik derslerinden esinlenerek ha
zrrlanlyor. "Terör bitirildikten 
sonra yöre halkImn huzura ka
vu§turulacagl i§, ekmek talep
lerinin kaf§Ilanacagl" vaadiyle 
hazrrlanaJ)( programlar Ameri
ka'nm TV'A (Tennessee Valley 
Authority) böigesei kalkInma 
planmm Kürdistan'a uyarlan
masIdrr. TVA ile nasIl ki KIZll
derililer asimile edildi ve böl
genin zenginlik kaynaklan 
ABD ekonomisinin hizmetine 
sunulduysa, TC'nin GAP'la 
dü§ündügü, Kürdistan'da Tür
kifikasyon süreeini tamamla- , 
maktrr. Olaym diger bir boyutu 
da U1usal Mücadelenin tasfiye
si ic;in rü§vet ve ekonomik va
atlerle halkl yamna c;ekme tak-

ba§ka herkesi ajanllkla, i§bir
likc;ilikle su~layan, olursa be
nim bayraglID altmda olur, 01-
mazsa ba§k~ siyasi güc;lere ya
§am hakkJ tammam anlaYI§1 ve 
politikalarl, Kürdistan ulusal 
potansiyeli üzerinde dagItlcl 
bir rol oynamaktadrr. Kürdis
tan halkI arasmda ulusal birlik 
ve demokrasi ili§kilerinin 
önünde engel olan bu sekter 
politikayla bir yere vanlamaz. 
Bu politikamn terkedilmesinde 
büyük yararlar vardlf. 

ikineisi, sag sapma olan sö
mürgeeilerle uzla~ma siyaseti
dir. Ulusal burjuva, kü~ük bur
juva partilerinin refonn bek
lentileri ham hayaldir. Sömür
gecilerle uzla~ma politik C;izgi
sinin vardigl ve varacagl yer 

I,'ulugun halka iadesi, Com
monwealth, hangi ba~llklar 

kullanIlrrsa kullanIlsrn, ya da 
yeni fonnüller getirilirse geti
ril sin, sömürgesizle§tirme her 
zaman ~iddet il,'eren bir olgu
dur." Dekolonizasyon (sömür
gesizle§tirme) eski insan "tü
fÜ"nün yerine yeni insan "IÜ
fÜ"nün gel,'irilmesi, tüm top
lumsal ili§kilerin, toplumsal 
dokunun degi§mesidir. "Dog
ruyu söylemek gerekirse, b3§a
nmn kanltl tüm toplumsal ya
plrnn tepeden trrnaga degi§me
sinde yatar. Bu degi§imin ola
ganüstü önemi bunun istenme
si, c;agmlmasl, talep edilmesi
dir." 

Dekolonizasyon tarihsel bir 
sürel,'tir. Bu, hem sömürgele§ti
rilenin hem de sömürgenin 
dünyasim sarsar. Sömürgesiz
le§tirme iki uzla§maz kar§lt ku
tup arasmda kanli ve kesin sa
va§lmdan sonra gerc;ekle§ebi
lir. Kurulu dengeyi bozmak, iki 
kutbun yer degi§tirmesi, yeni 
bir insan IÜrü, yeni toplumsal 
ili§kiler yaratmak ic;in hiC; ku§
kusuz §iddet dahil olmak üzere 
bütün arac;lan kullarursak zafe
re ula§abiliriz. Programm ilk 
fonnülasyonundan itibaren 
kar§Ila§tlan bütün engellerin 
üstesinden gelmeye kararh de
gilseniz en ilkel bir toplumu 
dahi allÜst edemezsiniz, en kü
I,'ük degi~imi yaratamazsmlz. 
Ulusal kurtulu~ ve demokrasi 
müeadelesi sosyalizme giden 
birhat üzerinde yeni ya§amm 
devrirnci bir tarzda ve kararh
hkla örgütlenmesi yürütülmesi 
gerekir. 

ulusal nüveleri dagItrr. Daha 
, güC;lü bir asimilasyon, Türkle§
, tirme sürecini dayallr. Gec;mi§
I te her isyan sonraSl bunlar ya-

§anrm§trr. Dahasl var; isyancl
I lara ihanet ederek TC saflarm
, da yer alan Kürtler de isyan 
bastmldlktan sonra, ileride ola
SI bir Kürt potansiyeli olu§turur 

: manuglyla isyancilarm ugradl-

TC §iddet temeli üzerinde 
sürdürdügü imha ve inkar poli
tikasmm ac;mazlanyla kar§l 
kar§lya geldiginde "siya~i c;ö
züm" balonlanm u~urur. "Si
yasi c;özüm" tartl§masl devlet 
güdümünde politik bir manev
ra olarak geli§tirilir. Dönemi 
i~inde Turgut Özal'm bu politi
kaya slkc;a ba§vurmasl, "libe
ral" ve "siyasi c;özüm"den yana 
oldugu yamlsamasma yol ac;tl. 

UKM süreci, ba~hca iki sapmayla kar~1 
kar~lya: Birincisi, ulusal kurtulu~ potansiyelini 

yanh~ yönlendiren ve dagltlci rol oynayan sekter 
tutum ... ikincisi, sag sapma ve 

sömürgecilerle uzla~ma siyasetidir. Ulusal 
burjuva, kür;ük burjuva partilerinin reform 

beklentileri harn hayaldj,r. 

tigidir. 

, gl soykmm ve sürgünden kur
I tulamazlar. 

TC sadece smrrlan i~indeki 
Kürtlere degil, dünyanm ba§ka 
yerindeki Kürtlere de dü§man
dIr. Güney Kürdistan'daki 
Kürtler haklarml ml alacaklar? 
TC engellemek iC;in her yola 
ba§vurur. Bagimsiz Devletler 
Toplulugu 'ndaki Kürtler top
lantl ml yapacaklar? Toplanll-

Bu politik manevralarla 
ama~lanan; 1- Dev letin §iddet 
politikasma kar§l yükselen 
UKM'nin §iddetinin ivmesini 
dü§ünnek. U1usal gÜl,'leri pasi
fize etInek, devletten tümüyle 
umudunu IÜketen halkIn dev
rim hedefi üzerinde kilitlenme-

Sonul,' olarak; TC'nin Kürt 
ve Kürdistan politikaslm iki 
ba§llk aillnda özetleyebiliriz; 
l-~iddet temelinde gelenekesel 
inkar ve imha politikasmm de
vammda Israrhdlf. 2- Bunu 
sosyo-ekonomik bir programla 
da tamamlamaktadrr. (Her hü
kümette bu programm etiketi 
degi§ir. "BöigeseI Yönetim 
Programi", "Böigesei KalkIn
ma Plani" vb.) 

Ulusal gÜI,'ler bu sürec;te 
böyle bir politikaya kar§1 Kür
distan halkmm varllk-yokluk 
kavgasl olan tari1ti sorumluluk 
bilinei ve göreviyIe hareket et
mek zorundadrrlar. 

sadece iflas ve büyük hayal kJ
nkhgl degil, aym zamanda ulu
sal kurtulu§ sürecini kesintiye 
ugrataeak ve ulusal güc;lerin 
tasfiyesine yol ac;acaktrr. 

~u gerc;ek Kürdistan halkI
nm bilincine kazll1malldlr; sö
mürgecilerle vanlacak bir ara 
"özüm, bir uzIa§ma sözkonusu 
olamaz. Frantz Fanon, "Yeryü
zünün Lanetlileri" adh eserine 
§u cümleyle b3§lar; "Ulusal 
kurtulu§, ulusal rönesans, ulus-Bu programlar gec;mi§teki 

UKM sÜfeeinde ba§hea iki 
sapmayla kar§1 kar§lyaYIz: Bi
rineisi, ulusal kurtulu§ potansi
yelini yanh§ yönlendirell ve 
dagillel rol oynayan sekter tu
tumlardrr. Bu tutum, kendinden 

Siyaset bir uzla§ma sanatl_d1r 
Re§it B~HI\N. " . Bir .• si~~si pa!ti ~eY,a örgüt, ir;te V? dl~ta, te~el il.kelerioe partj dl§I~~~a q1~u? s~yaset p'.j,r,.lJzla§lll:~ mmda. o~!m·var~.~~ y.~ ed",,? 

ters du~en slyasl bu uzla~maya gldemez. Eger bu sanalldir ilkeslIlI slyasl kultüru halt eek v.e s.osy~hSt Imhg zedeleye-
. '" .... I k d I .. k'l d 'Ik I ne getrrmeye "ah§maktadrr. Bu da eek brr slyasl uzla§maYI ve bu temel-PYSK'nin programma bugüne ka

dar bir ·I,'ok ele§tiri ve öneriler yapildl. 
Ele§tiri ve öneriler devam edeeege 
benziyor. Bunu, PYSK'yi gür;:lendire-

slya~1 orgutun var I ne en ~r!~1 te~ I e en I e er benee Kürdistan'da siyasi planda ile- deki madde ve istemleri gönnüyo-
tehhkelerle kar~1 kar~lya getlrlhrse, uzla~ma durumu riye ve I,'agda§ltga dogru allian adIm- rum. Ve yine bana göre parti iC;i siya-
el bette ortadan kalkar. lardan biridir. si uzl3§ma dogru bir temelde geli§tik-

, cek olumlu bir geli§me olarak gönne
I Ii ve böyle degerlendirmeli. Ku§kusuz 

kaplSlm ele§tirilere ve önerilere kapa
, tan bir siyasi olu§um uzun vadede ba

§anh olamaz. Bir partinin tüzügü ve 
programi "ele§tirilemez" kutsal bel

I geIer degildir ve gÖfÜlmemelidir. 
BaZI PYSK taraftarlarl "PYSK'nin 

I programl bir uzla§ma programldrr" 
I gerc;egini kabul etrniyorlar ve aym za
i manda "uzla~ma" kelimesinden 01-
! dukl,'a rahatslzllk duyuyorlar, 

la benimsemi§ degiller. Ve bu kavra
ma pozitif bir anlam yükleyerek bunu 
bir siyaset kültürü haline getirebilmi§ 
degildirler. Tersine gene! olarak bir 
"uzla§mazllk" ktiltürü ve siyaseti ege
mendir. Bu da benee feodal bir dik 
kafalIilktan ve "dare ezinge min" kül
türünden geliyor olabilir. Halbuki si
yaset asltnda bir "uzl3§ma" sanalldrr. 

ya§andlgl gerc;egini ve parti iC;i uzla~
maYI anlamak gerekiyor. Parti ic;inde 
uzla§ma sanall patti iC;i demokrasinin 
önemli faktörlerinden biridir. 

Kürdistanli siyasi hareketlerin ve 
kadrolarm bu sanati benimsemi§ 01-
duklanna ve bunu siyasi bir kültür ha
line getirmi§ olduklanna inanrmyo
rum. Benee bu bir eksikliktir ve bu 
eksiklik giderilmelidir. 

Diyebilirirn ki, Kürdistanlt hare
~ ketlerin ve siyasi kadrolarm c;ogunlu
I gu siyasette "uzla§ma" kavramml ha-

Siyasette "uzIa§ma" kavrammdan 
sadece siyasi parti ve örgütler arasll1-
daki uzla§maYI anlamamak lazim. 
Bundan aym zamanda bir parti iC;inde 
farkll gÖfÜ§ ve egilimlerin bir arada 

"PYSK programl bir uzla§ma met
nidir" tesbitinden rahatsiz olumnama
h, tersine buna saygl duymaltdrr. De
mek ki PYSK, "parti ic;inde olsun ve 

'Devlette Kürt sendromu;; 
! 1 

Cengiz DEMlR 

I D aha önce basma yanslyan ve 
I örnekleri Roj'un man§etlerinde 
I de yer alan, sava§ta akll parl,'alan-

maSI gec;iren ~izofren Asker, Koru
I cu ve Özel Tim elemanlanyla ilgili 
! haberler basmda slkc;a yer almaya 
, ba~ladl. Bununla beraber basma 
i yansIyan diger bir yönü de, Genel-

kunnay "Mehmetc;ik'te Vietnam 
! Sendromu"nu kabul etti. "Gazilere 
I 

i özel tedavi" ya da "bunallIDa giren 
, asker ve özel tim elemanlanmn ye-

niden ya§ama dönmesi" il,'n özel bir 
uygulama karan aldl. Bununla ilgili 

i izrnir' de bir de hastahane yapIlIyor 
I olsa bile, Y3§ananlar bunun daha 
i I,'ok kagit üzerinde kalaeagllll kamt
! hyor gibi. 
i Kürdistan' da süren kirli sava§ta 
; bu tür olaylarla sürekli kar§tl3§mak 
~ mümkün. Bir ülkeyi ba§tan sona 
i kanlar ic;inde brrakan, 3000'e yakm 
I köyü yakIp ylkan, para kar§lltglllda 
i kulak kesen, öldürdükleri kadm ge-

rillaya teeavüz edebilecek kadar 
: vah§i1e§en, öldürdügü insanm kafa
i sma baslp poz verebilecek kadar al
I ~alan veya öldünnekten zevk 'altr 

duruma gelen ve getirilen insan mü
I sevdde1erinin sav3§ sendromundan 
I kurtulmalan kolay olmayaeagl gibi, 
, sava§ sürdügü müddet~e de bunlarm 
, sa yllan her gec;en gün artacaktrr. in
I tiharlara ve "Iidrrmalara her gec;en 

gün bir yenileri eklenecektir. 
i Toplumun ya§adJgI bu trajedi 
I hakslz ve kirli sava§lann dogal so
I nueudur. Franslzlar da Cezayir'de 

benzer §eyler ya§adIiar. Fransiziar 
i Cezayirlileri FranSIZ vatanda§l yap

mak ic;in az c;aba hareamadilar. So-

nuc;ta Cezayir'de isyan patladl, is
yam basllnnak il,'in kuvvet kullandl
lar. Sava§ geni§ledik"e burda kulla
nIlan güc;ler arttmldl. Özel birlikler 
kullamldl..FranslZ genc;leri adeta in
san kJyan birer makinaya c;evrildi. 
Frantz Fanon ve Sartre'm dedigi gi
bi 'vah§i ve §izofren bir kesim' 
olu§turuldu. Cezayir'de aSllgl astlk, 
kestigi kestik bu özel kuvvet, sava§ 
bitip Fransa'ya döndüklerinde, 
Fransa'nm ba§ma bela oldular. 
Gasp, einayet, tecavüz, bombalama 
vb. gibi eylemlere kallldilar. Hatta 
iktidan eie ge"innek ic;in isyanlar 
dahi I,'lkardllar. Bugün bile 0 eski 
kalmtIlarm yaratllgl tahribatlar ve 
dram hala devam ediyor. 

Amerika'da da buna benzer du
rumlar ya§andl. Günümüzde "Viet
nam sendromu" olarak bilinen traje
di hala devam ediyor. Vietnam'dan 
döndükten sonra sokaklara salman 
eski askerler topluma ayak uydura
madtklan gibi, bir c;ogu da intihar 
ettiler. Aradan Ylllar gec;mesine rag
men hala Amerika'da bu sendrom 
devam ediyor. 

Türkiye'de de bunun son örnek
' Ierinden birini Mardin Jandanna 
Komando Taburu'nda görev yapip 
tezkeresini alan Ali Rlza Eker olu§
turuyor. Babasmm aniallmlanna gö
re Eker askerligini bitirip Ballke
sir'e dönüyor. Ama evine gitmiyor 
ve ailesini aramIyor. Bir gün sonra 
ailesi, Ali RlZa'YI bir kahvede dal
ml§ olarak buluyor. Ali Rlza artlk ne 
konu§uyor ne de konu§uIanlara ce
vap veriyor. Hayali bir tüfek dogrul
tup karanlt~ tanyor, sokakta bulu
nan samanltkta siper kuruyor, baba
srnm kendisinin ni§anlt oIdugunu 
hatrrlallp dügününü yapallm demesi 

üzerine babasma ni§anhsllll öldür" 
dügünü söylüyor. Ali RIza'mh ba
basl oglunun askerliginin son günle
rinde ya§adigl bir olaYI §öyle anlah
yor; "Yakalanan iki terörist kIzdan 
birini öldünnesi iC;in Ali RIza'ya 
venni§ler. Tetigi "ektigi an ni§anhsl 
gözünün önüne geliyor ama kJZI öl
dünnese tezkereyi alamayaeagl kor
kusuyla klZl öldüfÜyor." Karde§ine 
anlatllgl ba§ka bir olay da, frrtmall 
bir gecede arkad3§mm kendisinin 
gözü önünde mayma basarak pa
ramparc;a olduguydu. Ali Rlza aile
sine ba§ka bir anlallmlllda da asker
ligi boyunca 35 ki§iyi öldürdügünü 
söyleyip; "Bizi adam öldünnekten 
zevk alrr haie getirdiler. Biliyorum, 
bu I,'özüm degil. Benim öldürdükle
rin de benim gibi insandi" demi§ti. 
Ali Rlza askerligini bitirdikten son
ra ya§adigl 60 günü hep kabuslarla 
gel,'irdi. Artik bu kabuslara dayana
mayatl Ali RIza §akagma dayadigl 
tüfegi ate§leyerek inlihar etti. 

Ali Rlza Eker haIen devam eden 
kirli sava§a ailesi tarafmdan saghkh 
olarak gönderilen ve sava§ I,'lgrrt
kanllgl yapan, sava§tan c;lkan olan 
bu bu sava§m sünnesinde Israrh 
olan devlet tarafmdan posasl c;lkar
ttlml§, insanl1gmdan oImu§ bir §e
kilde geri döndü.Ali Rlza sava§a 
sagitkli gönderilip posasl I,'lkartIi
dtktan soma geri gönderilenlerden 
sadece bir tanesi. Süren bu kirli sa
va§ta yakla§lk 400 bin ki§ilik öze1 
tim, subay, asker ve gec;ici köy ko
rucusu meveut. Bunlarm ya§adtkla
n ortami ve ya§ayacaklarml göz 
önüde bulunduraeak olursak, bu sa
va§ta ölmeden dönen genc;lerin sag
Ilkh birer insan olduklarull kim söy
leyebilir? 

Aneak, "siyaset bir uzla~ma sana- c;e parti prograrm da daha c;ok zengin
udJr" derken, bu, parti il,'inde veya le§eeek ve mükemmele dogru geli§e
parti dl§mda hen alanda ve her türlü eektir. 
uzla§ma olarak görülmemelidir. 0 Ancak bir tek ki§inin programl bir 
halde nasil bir uzla§ma? Bir siyasi uzl3§ma metni degildir. Ama bir par
parti veya örgüt, il,'te ve dl§ta, terne! tinin programi ger~ekte bir uzla§ma 
ilkelerine ters dü§en siyasi bir uzla§- metnidir, parti kadrolarl ortak nokta
maya gidemez. Eger bir siyasi örgü- larda birle§erek, ortak istem ve amac;
tün varllk nedenlerini te§kil eden ilke- larml bir pro gram ic;inde fonnüle 
ler tehlikelerle kar§l kar§lya getiriIir- ederler. Birden fazla parti ve gruptan 
se, uzIa§ma durumu elbette ortadan oIu§mu§ bir partinin programi ise el
kalkar. bette bir uzla§ma metni olmaktan ba§

Benim PYSK'nin programma i1i§- ka bir §ey olamaz. Parti ic;inde farkll 
kin hem ele§tirilerim, hem de önerile- gÖfÜ§ler ve siyasi uzIa§ma olmah, a
rirn var. Ama ben PYSK'nin progra- ma ayn disiplinler oImamalldJr. 

OKUR MEKTUBU ••• OKURMEKTUBU ••• OKURME . 
Entelektüel bir avu~ Insan 

"Her türlü hakslzhkla, müeadele 
edenlere" 

Entelektüel; 
inandlklan ic;:in; bagh bulundugu top

lumdan düzenin sÜTmesi adma sürgün 
edilen, toplumun I,'ogunlugundall daha 
duyarh ve sorgulaYlcl oIdugu ic;in, etran
na uyum saglayamayan bir yabancl. 

EnteIektüeI; 
Sadeee bir milletin ya da bir felsefe

nin degiI; tüm ezilenlerin yanlllda yer 
alan, hakslzhklarla mücadele eden, hata
h ve baskIcl otoritelere meydan okuyan 
bir muhalefet. 

Entelektüel; 
Ara§trrmacI, payla§lmel, inandigl ha

kikati söylemekten c;:ekinmeyecek kadar 
cesur ve dürüst, hi" bir otoriteye baglt 01-
mayan bagimsiz bir ki§i. 

Ente1ektüel; 
insana, Y3§ayan her iyi ve güzele duy

dugu sevgi adma, dogru oIamn prati,gini 
ya§atmak amacIyla, c;:ogunlugai l§tk tutan 
bir kIlavuz. 

Belki de tüm bu nitelikleri birarada 
banndlrabilmesi nedeniyle bir avu~ in
sandu, entelektüeller. 

Oysa entelektüelleri c;:ok geni§ bir 
grup olarak gören; siyaset felsefecisi An-

tanio Gramsci, modem toplumlarda en
teleklüel i§levi gören; reklamcI, halkla 
ili§kiler, bilgisayar analisti gibi meslek 
grubunda c;:ah§an, kapitalist giri§imcinin 
hizmetindeki entelektüellerden söz eder. 

Ancak, organik entelektüeller adl ve
rilen bu ki§iler; uzmanla§l1klan alanm 
kendine özgü terminolojisiyle, aym alan
da I,'alt§an ki§ilerce anla§!Iabilirler. Bu 
nedenle, evrensel bir nitelik ta§lmazlar. 

Bu ki§iler; iktidann ya da kapitalistin 
emrinde "all§an, amael onlarl menmun 
etmek olan, bagImlthklan nedeni ile 
inandlklarml savunamayan sllllf ve C;:l
karlarm kölesidirler. 0 nedenle de ente
lektüelligin gerektirdigi nitelikleri prati
ge gec;:iremezler. 

"Bunun ic;:in de günümüzde; entelek
tüelin sec;im yapmasl gereken iki sel,'e
nek meveut; 

Ya para ve §öhret il,'in, bir iktidara ya 
da otoriteye hizmet eden biri olmak, ya 
da inandlklanm yapabilecek ve savuna
eak kadar baglmslz, pek de itiban olma
yan biri olmak." 

Ba§ka bir deyi§le enteleklÜel; kirne 
hizrnet edeceginin karanm verdiginde, 
kendi gerc;:egi ortaya koyaeaktrr. 

GÜLSEREN 

BIRANIN 

1960- 1992 
Hatip Kap-;ak 

Hevale heja fi welatpareze giranbiha 

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

PYSK 
(Partiya Yekitiya Sosyalisti!n Kurdistani!) 

S on dönemlerde, rejime kar~1 yurtsever ge
rillalann bir taklm intihar eylemleri ger
~ekle~ti. Kamuoyunda heyecanla kan~lk 

bir ~a~kInllk yaratan gözüpek, büyük cesaret 
gerektiren ve icraatl ger~ekle~tirenin de ya~a
mIna sebep olan bu eylemler, ulusal kurtulu~ 
mücadelesi i~inde yeni bir eylem bi~imi orta
ya koymu~tur, Gen~ ve yigit insanlanmlz, na
zik ve güzel bedenlerini feda ederek, sava~taki 
karariliIgl kamuoyuna ~arpici bir mesaj olarak 
verdiler. Yurtsever saflarda aClyla birlikte saygl 
uyandlran bu sava~lm bi~imi, dü~manla bera-

intihar 
Eylemleri 
ve PYSK 

ber kendini imha et
medir. 
Sadece bizim ülke
mizde ortaya ~Ikma
ml~tlr bu tür eylemler.; 
Vietnam'da ~ok saYI
da buna ben zer ey
lemlerin yanlslra, bir 
~ok rahip, ABD'nin 

Mehmet MÜFir vah~etini protesto 
ederek kamuoyuna 

-------- duyurmak amaclyla 
kendilerini yakarak imha etmi~lerdi. Diger bir 
~ok ülkede de buna ben zer eylemler sürekli 
var oldu. Fakat, baZI fanatik islami örgütler, 
Ortadogu'da ABD, Fransa ve israil askerlerine 
yönelik büyük intihar eylemlerine dönemsel 
olarak ba~vurmu~lardlr. Bizde biraz farkli bi
~imlerde de olsa, Arap islami örgüt militanlan
nIn bu eylemlerine bir benzerlik söz konusu
dur. Eylemi yapanlar, Kürdistan ~ehitleri mer
tebesine ula~ml~lardlr. Ne var ki, öyle görülü
yor ki ger~ekle~tirdikleri eylemler bir ~ok yön
leriyle tartl~ilmaya devam edilecektir. 

Görüldügü kadanyla, silahll mücadelenin 
ya da gerilla sava~mm eylem tükeni~i sözkonu
su degildir; degi~ik yogunlukta gerilla sava~1 
sürmektedir. 0 halde neden bu tür eylem bi~i
mine gereksinme duyulmaktadlr? Silahli ulusal 
kurtulu~ hareketinin hangi bo~lugunu doldur
mak ya da hangi ihtiyacml kar~damak i~in bu 
eylemlere ba~vurul mu~tur? Bu sorulan bir ce
vapla yanltlamak mümkün görünmüyor. An
cak, ~öyle cevaplar aranabilir; 1- Sömürgeci 

. rejime kar~1 bu türden bir kararlillgl göstermek, 
2- Gerilla sava~mm askeri ihtiya~lan i~in yeni 
manevra alanlan a~mak, 3- Dü~man gü~leri 
üzerinde caydIrlCI etkiler yaratmak, 4- Önü
müzdeki dönemler i~in ~imdiden, kar~1 güce 
nelerin yapilabilecegine ili~kin bir taklm me
sajlar vermek. Bu yamtlar yamslra ba~ka ne
denlerde olabilir tabi 

Bilindigi gibi, sava~lar kural tammazlar; ~ok 
degi~ik ~iddet ve eylem bi~imleri pekala orta
ya ~Ikabilir. Ne var ki, Kürdistan silahli ulusal 
kurtulu~ hareketinin bu tür eylemlere ihtiyacl
nln 9fdugul1li sariJfilyoruz. intihar eylemler! 
yerine modern. .~agm teknigi ve tekAolojisir'li 
kullanan uzmanla~ml~ . sava~ mekanizmalarml ' 
kullanmak hem klsa, hem de uzun vadede da
ha yararll olacagl, ba~ka ülkelerin pratiginden 
de bellidir. CaydlrlCi gücü olan teknik kulia
nim, bugüne kadar Kürtlerin ba~vurduklan bir 
sava? metodu olmaml~tlr. insan gücüne ve 
daglara güvenerek sürdürülen gerilla sava~mIn 
bir ~ok olumsuz ve eksik yanlan da vardlr. Bel
li ki Kürt halkmm, Kürdistan'ln yaygm daglik 
alanlannda gerilla sava~ml sürdürmeye gerek
sinimi vardlr. ArtIk, daglik alanlar mücadele
nin vazge~ilmez kazanlmlan olarak vardlrlar 
ve bu a~amadan sonra geri adlm atilamaz. Fa
kat bu yetmez; tahribatlan azaltmak i~in uz
manla~ml~ sava~ mekanizmalarma ihtiya~ var
dir. Kürdistan'daki silahli sava~lml basitle~tiril
mi~ ü~lü ögeden -gerilla-kala~nikof ve dag
kurtarmak i~in, modern teknigi kullanan uz
manla~ml~ sava~m yaratIimasl araYI~lan bir ge
reksinme olarak ortaya C;:lkmaktadlr. Ger~ek 
anlamda caydlrICI eylemler ancak bu yolla 
mümkündür.Sözü edilenin ba~ansl halinde, 
intihar eylemlerine ba~vurmakslzm ulusal kur
tulu~ hareketi, yeni ve daha etkili ara~laria mü
cadeleyi sürdürme imkanlarma kavu~mu~ ola
caktlr. 

Kürtierin, modem teknigi kullanmaYI becer
meleri halinde, silahll mücadele anlaYI~1 da 
belli evrimler ge~irecektir. Böylece, Kürdistan 
~artlanna özgü yürütülen halk sava~ml degi~ik 
bi~imlerde, degi~ik teknik ve degi~ik alanlarda 
surdürme imkanl yaratdml~ olur. Böylesi bir 
geli~me, davaya yeni ivmeler kazandlracaktlr. 
Klr-~ehir diyalektigi kapsammda sürdürülecek 
olan halk sava~l, i~te 0 zaman bir bütünsellik 
kazanacaktlr. 

Kürdistan sorununda hi~ bir insani davram~ 
göstermeyen, ~özüme yana~mayan rejim, yeni 
sava~ ocaklannm olu~turulmasl zeminini ya
ratml~tlr. Kendi nesnelligi i~inde, ba~ka bir ~I
kl~ yolu bulamayan ulusal kurtulu~ hareketi
nin, kapsamml geli~tirmesi ve yeni araYI~lara 
yönelmesi tamamlyla anla~dlr bir durumdur. 

Yeni yönelimler, ~ayet dogru anlaYI~ ve me
todlarla eie almlrsa, ulusal baglmslzlik ve öz
gürlük sava~1 süre~ i~inde bir taklm handikap
lardan ve zorluklanndan kurtanlabilir. Yeni 
tarzda araYI~lar ve yönelimler, bu i~e kalkl~an 
gücün niteligine dogrudan bagli olarak ~ekil
lenecektir. 

Bugün, yeniyi yaratmaya en uygun gü~ 
PYSK'dir. Ne var ki, 0 da bir ge~i~ a~amasml 
ya~amaktadlr, yard bir in~a sürecinden ge~
mektedir. PYSK, be~ ayn örgütü birle~tirerek 
büyük bir i~i ba~arml~tlr. Yolda~lm Ali Bi~er'in 
dedigi gibi, Kürdistan tarihinde PYSK tarihsel 
degeri olan bir mesajdlr, ger~ekle~meyeni ger
~ekle~tirmi~tir.Ancak sorun birlik olmayla bit
miyor, aksine bu ilk adlm olarak anla~iI
maildir; bundan sonrasl önemlidir. Bu baklm
dan, PYSK bir an önce in~asma belirgin boyut
lar kazandlrmalldlr. Ü~ eksende in~asml yürüt
mek zorundadlr; l-ideolojik, 2-Siyasi, 3-Ör
gütsel alanda, Ancak yogun siyasi aktivite 01-
makslzln parti in~aslnm slhhatli yürüye
bilecegini beklemek yanli~ olacaktlr. Gerekli 
maddi, teknik ve egitsel imkanlar da ancak 
böylesi bir pratik i~inde eide edilebilir. 

Intihar eylemleri, PYSK'nin birlik rehavetine 
kapilmasma olanak olmadlgInI bir daha hatlr
latrnaktadlr. 
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DEVLETIN 
Köy koruculugu iflas edince özel koruculuk devreye konuldu 

KORUCULUK Devlet hälä 'itaatkar 
L) J.t 

·MACERASI K ·· t' , ur,arlyor. 
IraJ(bfaki taktik Türkiye'de tutmadl. 
'G9F,qllü koruculuk' ~eklinde yaratllmayan 
'ccID~'hk ~imdi 'özel koruculuk' adl altmda 
örgötlenmeye ~ah~lhyor. 

Wl 
1' ____________ _ 

I Mehmet <;iFf<;i 1--------------------
I I rak'taki Kürtlerin Mele Mustafa 
1 Barzani önderliginde ba§lattIklan 

bagunslzhk mücadelesi suaslllda 
Saddam Hüseyin yönetimi bu müca
deleyi yine Kürtlerden olu§turdugu 

· parah milislerle yani 'cah§'larla bog
: maya 9alt§ml§tl. Saddam yönetimini 
, b\l taktiginde 'ba§anh' bulan Türk yö
i neticiler de benzer uygulamalar geli§
I tinnekte gecikmediler. 1984 yllllldan 
, itibaren sürat kazanan PKK'nin geril
i la mücadelesin.~ kar§l, dönemin Ba§-
bakanl Turgut Ozal tarafllldan Irak'ta
ki taktik örnek allllarak Türkiye'deki 
Kürtlerden de 'cah§'lar yaranlmak is
tendi. Bu ama91a da koruculuk uygu
lamasl ba§latlldl. A§iret reisleri baskl 
altma almarak tüm Kürt halkl korucu 
yapllmak ve PKK'ye kar§l ayaklanill
nlmak istendi. 

Ancak Irak'taki taktik Türkiye'de 
tutmadl .. Dev let sonu<;:ta ellerine silah 

· verdigi korucularm köylerini bo§alttl. 
, Silahlanlll geri aldl, PKK'ye yardlm 
ve yatakhk yaptlklan gerek~esiyle 
yüzlercesini tutukladl. Bir 90k korucu 
gözaltlllda yaptlan i§kencede öldürül
dü. $inldi ise geriye kalan korucularm 
da silahlan geri almuken, bu §ekilde 
yaratllmayan 'cah§'llk ba§ka bir bi-
9imde, 'özel koruculuk' adl altmda 
örgütlenmeye 9ah§lhyor. 

PKK'ye kar§1 mücadelede korucu-

lardan bekledigini alamayan devlet 
daha itaatkar ve kendisine bagh Kürt
lerin pe§ine dü§tü. Bölgede §imdiye 
kadar MHP ile i§birligi i~ine giren ko
rucuba§lan ve a§iret reisleri araclh
glyla bu tipteki lQ§iler tespit edilerek 
il, ilge ve kasabalarda özel korucu 
timlerine alunyor. Pakat özel korucu
lara katllun, dev letin bekledigi öl9üde 
ger~ekle§miyor. 

Kandmlarak. Özel Korueu 
yaplhyorlar 

Devlet itaatkar Kürt ararken, koru
cuba§lan ile a§iret reisleri i§siz ve ~a
resiz kalan a§iretlerine mensup ki§ile
ri özel korucu yaplyor. Van' m $abani
ye Mahallesi'nde a§iretine mensup 80 
ki§iyi öze! korucu yapan eski korucu
ba§l Sadun ~eylan'm yaktn adaml ve 
JITEM görevlisi $aban Kahraman'm 
görev lerinin sadece mahalle i9inde 
gezmek oldugunu, ki§i ba§ma 30 mil
yon lira maa§ alacaklanm, operasyon
lara ise 9lkmayacaklan §eklinde pro
paganda yaparak a§iretine mensup ki
§ileri kandlrdlgl belirtiliyor. Yine ög
renildigille göre, ~aban Kahraman'a 
bagh özel koruculann Van 'm GÜrpl
nar i1gesinde yaptJklan bir operasyon 
masmda iki korucullun PKK ile giri
len 9atl§ma suasmda ölmesi üzerine 
12 korucu istifa etti. <;atJ§lllada ölen 
koruculann yakmlan ise akraba 01-
duklarl halde Kahraman' la olan tüm 

ili§kilerini kestiler. Ölen koruculann 
yakmlan $aban Kahraman'm istekleri 
ve bilgileri ill§lllda yakmlanlll özel 
korucu yaptlklanlll belirttiler. 

Hakkari il merkezinde de bu yIl 
öze! koruculuga ba§layan 80 ki§iden 
35 'i kendilerine ü~ ay üst üste maa§ 
verihnedigi i9in Agustos aymda istifa 
etti. 

Devlet bekledigini bulamlyor 
Van'm <;atak il~esinde 700 özel 

korucu kadrosu tahsis edilirken, §im
diye kadar 35 ki§i özel koruculuga 
ba§ladl. 800 kadronun oldugu Ba§ka
le'de, 400 kadronun oldugu <;aldl
ran'da ve 500 kadronun oldugu Ge
va§'ta henüz özel koruculuga ba§la
yan yok. 800 özel korucu kadrosunun 
öngörüldügü Gürpmar'da 150:Van il 
merkezinde 80, SIlIke beld4sinde ise 
50 özel korucu var. 300 özel korucu 
kadroSUllun verildigi Hakkari il mer- . 
kezinde ise sadece 80 öze! korucu var. 
Van'da Guavyan a§iret reisi ve RP il 
yönetim kurulu üyesi de olan Hacl Rl
za Erta~ jse tüm ~abalarma ragmen 
kendi a§iretinde ya da ba§ka biT R§iret
ten özel korucu bulamlyor. 

Devlet tarafmdan sadece Erta§ i9in 
800 özel korucu kadrosu talIsis edilir
ken, özel korucu bulmaya kar§lllk 
yüksek paralar ödendigi de iddia 
ediliyor. 

(VAN) Koruculuk sistemi her taraflndan dökülünce, devlet bu kez 'özel koruculuk' uygulamaslna giri~ti. 

Askeri sevkiyatm 

J i sere <;:end rojan de ye ku li "Tirkiye" 
<;:apameni bi bOyereke re bill ye: Qeza
yek tranke. Di qeza tranke ya ku li Su

surluke <;:ebO de se kesen balke~ li rO hev, 
bi hev re di otomobi'leke de bOn. Ji van ke
san yek serokek emniyete Huseyin Koca
dag, yek fa~ist 0 qatilek navdar Abdullah 
~atli, ye din F seroke E~ireta Bucakan S~
dat Bucak bO. 

Yan rojan herkes li ser van navan dibeyi
ve. Di <;:apemeniyede nO<;:e 0 ~iroveyen di
rej derdikevin. Hin dirOve ve <;:ete bi Gladi
yoya Italye dixin 0 dixwazin ku bi vi awayi 
__________ xwe bigihinin-

kontrgerilaya "Tir
kiye". C;ete 

Mezin Ii 
Enqere ye! 

Hema di seri de 
ez dikarim bibe
jim ku ev hewlda
nek vala ye 0 ew 
yen ku li pe~ vi , 
xeyall ne bi la 
xwe newest!n i n 0 

__________ sere xwe nee~inin. 

. NO<;:e 0 ~iroveyin 

Felat DILGE~ 

tevlihev 0 pirralili heleke, ti~teki balke~ F 
~a~bOn e; her ki <;:i dinivise, her ki ku deve 
xwevedike ji ~a~bOna xwe qal dike. Xwede
negiravi ev herse miroven bi vi awayi <;:awa 
bOye ku hatine ba hev 0 tekiliya wan bi 
hevdO re hebOye! 

Her<;:i em in, .em bi tu awayi live yeke 
~a~ neman. Ya rast em li ~a~bOna yen ku 
~a~ diminin ~a~ dibin. Em li wan ~a~ dibin 0 
eceb diminin ku ew <;:iqas ji rastiya vi we
lat! dOrmane, kerr 0 ji <;:Oyine behay in. 
Em li wan ~a~ diminin ku he jI ji xewe hi~
yar nebOne, an naxwazin hi~yar bibin. 

Em ba~ dizanin ku ev herse 0 yen bi vi' 
awayi tu car ji hev neqetiyane, ji hev dOr 
neketine 0 bi hev re vi welatlidare dikin, 
digerinin, li gor dil 0 berjewendiyen xwe 
ve <;:erxe dizivirinin. Li ser nave "ba~iya" vi 
welati ew mirovan dikujin, li dera ku pe- • 
wist bibibin tevkujiyan <;:edikin. Le xi<;:ikek 
axa welat F nadin kesi, bi kesi' ve bernadin. 

~ete, <;:ete, <;:ete ... ~eta ~olemerge, ~eta 
Yartoye, ~eta Enqere, ~eta Kocaeliye, ~eta 
Edene, ~eta Soylemezan .. ~ete ne yek e ne 
dudO, ne sise ye ne <;:ar, ne deh e, ne sed .. 
Bihezaran <;:ete hene. ~eteye <;:eteyan, axa
ye <;:eteyan, serok 0 rebere <;:eteyan, <;:eteye 
her! mezin li Enqere ye. Ev <;:ete ji sere hef
te salan ve ye ku bOye bela 0 jar. 

~eteyen bic;:Ok ten dltin, ku pewist be ten 
girtin; carna behemd - belki b~z.anin 0 bi 

GAP'! tropikal 
I]:fastaliklar' ·bekli yer YQPÜ de.gi§ti. , , 1 1 • ):1y,md,- 9l.bin qamyonarr~/'! I di.minin; -Je her--

<;:i <;:ete mezin e, ne te äitrn~' ne te girtin 0 

, 
Diyarbaklr Tabipler OdaSI raporunda, GAP'ta sulu tanma 
gec;i§le, geli§mesi muhtemel hastahklara dikkat c;ekildi 

GAP projesinin bölgeye getirecegi tehlikeler resmi yetkililerce gözardl ediliyor. 

! DiV;\RBAKIR- Diyarbaku Tabip- yaYlhyor. Bu hastallk insandan in-
· ler Odasl, kamuoyunun dikkatine sana bula§miyor ancak, hastalIklI 

sunmak amaclyla, GAP Bölgesinde birey ~lkardlgl idrar ve dl~klyla 10-
sulu tanma ge9i§le, geli§mesi muh- 20 yll boyunca enfeksiyonu yayabi
temel tropikal hastaltklar üzerine liyor. 
bir rapor hazlrladl. Bu hastalIkla sava§ i~in hüküme-

Raporda, bölgenin sulanmasl ve tin belirli bir büt~ ayumasl ve hal
barajlann faaliyete ginnesi ile böige ka saghkh i~me ve kullanma suyu 
ikliminin tümüyle degi§ecegine dik- temin etmesi gerektigi bildiriliyor. 
kat gekildi. Sulu tanma ge9i§le kara Diger yandan, hastallgl kontrol et
iklim ko§ullarmm, yagl§lt iklime mek i9in komite kurulmasl; yerle-

I dönü§mesine nederi olacagl belirti - §im alanlarmda sagiIk istasyonlarl 
, len raporda, buna bagh olarak gece olu§turulmasl; sagllk taramalanyla 
I ve gündüz arasmdaki lSl farkmm da hastahgm ortaya 9lkanimaSl ve ge-

azalacagma i§aret edilerek, "daha rekli testlerin yaptlmasl da isteni
önceleri kara iklim ko§ullannda yor. 
fazla üreyemeyen bir takIm parazit- Sltma: <;ok eskiden beri tanlllan, 
ler bu iklim degi§ikligiyle hIzla üre- toplumlarm ekonomik ve sosyal ge
rne gösterecek ve tüm bölgeye yaYI- li§mesini ileri derecede engellemi§ 
lacaktu" denildi. bulunan ve rum ~abalara ragmen 

Raporda, tropikai hastaltklarm bazI bölgelerde önemli saghk prob
halkIn saghgml olumsuz yönde et- lemi olma özelligini sürdÜTen bir 
kilemesinin yanlSlra, yayIldlgl böl7 hastallkttr. 
gel erde büyük ekonomik kaYlplara, 1994 yllmda yapllan 9alt§malar
büyüme ve geli§me bozukluklarma da tüm Türkiye'de görülen sltma 
yol a~ttgl dile getirildi. Raporda, vakalarmm yüzde 37'si Diyarba
I?araziter hastalIklarm Dünya Saghk klr'da, yüzde 70'i bö1gede saptan
Orgütü tarafllldan, uluslarm geli§- ml§tlr. GAP'la birlikte bilin9sizce 
mesinde bir parametre olarak kabul yapllan sulu tanm nedeniyle bu sa
edildigi de belirtildi. ymlll ~ogalacagma kesin gözüyle 

Kapldaki tropikal 
hastahklar 

Raporda. GAP'la birlikte geli§
me si Ol~l tropikal hastaliklar ve bu 
hastalIklara kar§l almmaSl gereken 
tedbirler özetle §öyle malamyor: 

Sistozomiyazls (Kan i§eme has
taltgl): Erkek ve di§i ergin kurtlann 
yaplIgl bir kan kelebegi enfeksiyo
nuclur. Enfeksiyon. sümüklti böcek
lerde (salyangozlarda) geli~en Iarva 
§ekillerinin bulundugu sulardan ah
lllyor. Kara ikHm ko§ullarmda fazla 
üreyemeyen bu salyangozlar, tropi
kaI iklimde hlzla 90galtyor, sularm 
kullamlmasl sonucu tüm bölgeye 

baklhyor. 
Sltma ile sava§m, ülkenin iklimi

ni, cografyasun, toplumun yaplsml 
dikkate alan o;:ok yönlli ve uzun sü
reli bir program gerektirdigi; bu 
ama~la, sivrisineklerin barmma ve 
o;:ogalma yerlerinin .ortadan kaldml
masmm zorunlu oldugu ifade edili
yor. 

Giardiasis: Dünyada, özellikle 
tropikal ve subtropikal bölgelerde 
daha sIk görülen bu hastaltk, genel
likle 0-16 ya§ grubu ~ocuklarda ye
§itli mide-baglrsak bozukluklarl ve 
geli§me geriligi §eklinde klinik be
lirtiler veren, ileri ya§larda klinik 
belirti venneyen bir parazit hastah
gldu. 

Ru hastahktan korunmamn esa
smm, temelde ki§i hijyeni, aile hij
yeni ve toplum hijyenine dayandlgl 
vurgulalllyor. Sulann kiorianmasl 
veya kaYllatIlmasl korunmada 
önemli rol altyor . . 

Amöbiasis: Dünyanm her tara
fmda görülmekle birlikte tropikai 
ve subtropikal bölgelerde daha slk 
görülen, ~e§itli derecelerde . barsak 
belirtileri, bazen ge§itli organ ve do
kularda amip apseleri ve amipli di
zanteriye yol a9an bir enfeksiycln
dur. Hastallk özellikle su kaynakla
nndan bula§lyor. 

Bu hastaltgm tedavisi io;:in,laglm 
sularmm ~evreye yaYIImasml ve i9-
me sulanmn kirlenmesini önlemek 
gerekiyor. io;:me sularmm klorlan
masl hatta sUzülüp kaynatllmalsl 
gerekiyor. 

Ancylobtomosib-Necatorosib: 
GAP bölgesinde barajlarm ve sula
ma sistemlerinin faaliyete ge9me
sinden sonra böIgenin gengelli solu
canlar i9in uygun ekolojik §artlan 
ta§u haIe gelecegi, bölgeye yayIla
bilecegi endi§esi yayglll. Bu parll
zitler insan hayatI i9in ~ok ciddi teh
likeler olu§tunnamakla birlikte, en
feksiyonu ta§lyan ki§i1erin 9ah§ma 
enerjilerinin yüzde 25-50'sini kay
betmelerine t;teden olarak onlan 9a
h§amaz haIe getiriyor. 

Bula§mada en önemli arao;: en
fekte insan dl§kIslyla kirlenmi§ top
raklar. Bu nedenle sözkonusu hasta
hktan korunmak i9in toprakiarm 
ki,rlenmesinin önlenmesi ve egitim 
verilmesi gerekiyor. 

Kala-Azar (leIshmania Dono· 
vani): Tatarclkla bu1a§an bir enfek
siyondur. Tatarclglll sokmasl ile vü
cuda. giren protozdan kan yoluyla 
vticuda yaylllyor. Dalak ve karaci
ger büyüyor. 

Korunmada, hasta olanlann tes
pit ve tedavisinin yapllmasl, rezer
vuar olan hayvanlarlll azaltllmasJ, 
tatarclk deniJen sinekle mücadele 
edilerek sokmasllllll önlenmesi ge
rekiyor, 

~ark <;lbalil (Lelshmaania Tro
. pica): Sivrisinege 90k benzeyen, ge
nellikle di~i tatarclklarm sokmasl 
He ge9iyor. BöIgemizde slk görülü
yor. En önemli rezervuan insan. 

Korunmada, erken te§his ve ~ev
re tarama-ta§IYlcllann ve vektörle
rin eliminasyonu ve kontrolünün 
önemli oldugu belirtiliyor. YaYllI
mm ger~ekle§tigi slcak-nemli ve or
manhk bölgelerde a§t1ama yapllma
SI da gerekiyor. 

HAKKARi- Bir süre önce Hakka
ri' nin ~emdinli ilgesi Gerdi bölgesine 
yaptlan YIgmakla birlikle düzenlellen 
smlr öte~i harekat ardllldan geri gekilen 
askerler, bu kez Hakkari'nin <;uIrnrca 
il~csi Güney Kürdistan Slllmna sevk 
edilmeye ba§landl. Bölgeye yapllan 
sevkiyatta yakla§lk 5 bin asker bölgeye 
konu§landmldl. 

~emdinli'nin Gerdi bölgesine I, 2 
ve 3 Kaslm günleri Van, Hakkari, <;u
kurca ve Yüksekova'dan yapllan asker 
sevkiyatJ ardmdan, 5 ve 8 Kaslm gün
leri arasmda Güney Kürdistan'm Be
razgir ve Adilbeg böigelerinde özellik
le Kürt köylerine yönelik harekat dü
zenleyen ve PKK'lilerin direni§i üzeri
ne 8 Kaslm' da geri gekilen askerler 
Hakkari'nin C;ukurca ilo;:esinin Güney 
Kürdistan Sllllfi yakmlannda bulunan 
Erto~, Karasl, Pirin~eken (Klllyam§), 
Eri§ (<;aYlrh) ve <;imenli köylerine 
sevk ediliyor. Hakkari, Gukurca ve 
Yüksekova'dan yaptlan sev~iyat SÜTer
ken, 12 Kaslm'da Hakkari:Gen <;ukur
ca'ya giden 100 civarmda ara~tan olu
§an konvoy bölgeye sevk edildi. Gece
leri de helikopterlerle yaprfan sevkiyat
ta §imdiye kadar yakla§lk 5 bin askerin 
bölgede konu§landmldlgl belirtiliyor. 
Yerel kaynaklar ~emdinli yönünden 
Güney' e yapIlan harekattan ba§anslz
IIkla ~Ikan askerlerin bu kez C;ukurca 
slUlrllldan Güney'e girmeye hazlrlan~ 
dlklanlll, sevk edilen askerlerin ise 

'operasyona gidiyoruz' diyerek hareka
tl gizlemeye ~ah§tJklarml bildiriyorlar. 
5 ve 8 Kasllll günleri arasmda ~emdin
li'nin Gerdi bölgcsi yönünden Güney 
Kürdistan'm Berazgir ve Adilbeg böl
gelerine yönelik yapllan harekat sua
smda yilla~lk 50 asker ölmü§. Türk sa
va~ u9aklan ile helikopterlerin bomba
ladlgl Kürt köylerinde ise ~ok saYlda 
köylü ölürken, bir o;:ok köy de askerler
ce yakllml§tl. Xakork ve Etru§ kampla
nna yönelik de yapIlan harekat PKK'li
lerin direni~i üzerine kmlml§. askeder 

, 8 KaSlm günü böIgeden tamamen geri 
~ekilmi§ti. 

Askerler mayma bast! 
Hakkari'nill <;ukurca merkezi 

yakllliannda askerlere ait mevzilere 
blraktlan maYlllm patlamasl sonucu iki 
asker agu yaralandl. Koruculann 
mevzilerine blrakllan maYlll ise koru
cular tarafllldall patlamadan fark edildi. 

<;uktuca ilge merkezi yakmlanndaki 
~uke Köprüsü'nde bulunan askerlere 
ait mevziye PKK'liJerce önceden 
buaktlan maYlll 5 Kasun günü asker
lerin basmaSl SOllUCU patladl. Patlama 
masmda 2 asker agu yaralandl. Yarah 
askerler Van Askeri Hastanesi 'ne 
kaldmldl. Askerlerin mevzilerine yaktn 
olan korucu mevzilerine buakIlan 
maYlll ise askerlerin mevzisindeki 
maymm patlamaSl üzerine korucularca 
fark edildi. 

EYLEMLERDEN, KIMLIKLERI ALiNANLAR SORUMLU OLACAKMIS! , 

Van'da askerler 
mahalle fi§ledi 
VAN· Van'lU Vani Miiliat Bey Ma
hallesi'ndeki evler askerler tarafm
dan gezilerek ev sakinlerinin kimlik 
bilgileri almdl. Askerler kimlik bilgi
Ierini ahrken, kendilerine kar§l geli
§ecek bir saldm durumunda isirnleri
ni tespit ettikleri ki§ileri sorumlu tu
tacaklarml söylediler. . 

Vani Mithat Bey Mahallesi 'nde 
bulunan 21.Jandarma AlaYl'na bagh 
30 kadar asker geytigimiz hafta 
Alay'm yevresinde bulunan 70 civa
rmda evi gezerek evde bulunan 10 
ya§m üzerindeki herkes41 kimlik bil
gilerini alill. Askerlerin kimlik bigile
rini aIdlgl srrada ev sakinlerine elle
rinde bir krokiyi de göstererek "bun
Iar Alay'm etrafmda bulunan evler
dir. Bize en yakm olanlan bunlar. Bir 
saldm durumunda bunlarm mutlaim 

haberleri olur. Bu nedenle ev ve isim
lerini tespit ettiklerimiz, bize gelebi
lecek saldmdan sorumlu olacaktu. 
Gözünüzü dört a9m, bize saldlr olma
sm" dedikleri ögrenildi. Askerlerin 
ayoc3 kendilerille bir misafir geldi
gillde kimlik bilgileri ile kalacagl sü
reyi de Alay' a bildirmelerini istedik
leri belirtildi. Olaya tepki gösteren 
mahalle sakinleri konuyu valiyle gö
rü§eceklerini belirterek, tepkilerini 
"askerler kendi güvenliklerini de'biz
im güvenligimizi de saglamak zorun
daillr. Evlerimiz bu böIgededir diye 
bize ku§kuyIa yakla§l1masl dogru 
degildir. Eli lUizi koIumuzu bag
lamalarma, yersiz olarak bizi mah
kum etmelerine haklan yoktur" ~ek
linde dile getirdiler. 

ne jI tefesilandin. Wek cinan, wek ji me<;:e
tiran Ii hemO deran e. 

~ete gellek in; behed 0 behesab in. Niha 
li her bajarek Kurdistane bi kemani' <;:end 
<;:ete hene, li qezayen Kurdistane, li gunden 
Kurdistane edi <;:ete <;:ebOne. Her <;:ete di ci
ye xwe de seriyek, her <;:ete di ~Ona xwe de 
dewletek e. ~eten herl azad, <;:eten heri 
serbest; <;:eten bi tanq, top 0 balafir li Kur
distane digerin. Gotina wan ku~tin 0 fer
man,peyva wan pere ye. Ev <;:ete wusa qe
lew, wusa xurt bOne ku carna xwe bi <;:eta 
Enqere ya mezin re rObirO dikin. 

~eten Ii Kurdistane di ku~tin 0 hovitiye 
de pispor in,~ikence 0 ~ewitandina gundan 
ji bo wan leyistika zarOkan e. 

Heta niha di dora <;:ar hezaran de gund 
~ewitandin, talan 0 weran kirin. He F kare 
wan misewa berdewam e. 

Ma gele c;:ete <;:awa derdikevin? ~ete der
nakevin; hemO <;:eteyan blnin rO hev, li ser 
hev bidvinin, hinge hOne dewleta Tirk bi 
dest bixin. ~imki ev dewlet ji yekitiya van 
<;:etayan pek te. Di nav garana c;:eteyan de 
carna kar.O berjewendiyen hinekan li hev 
diqelibin, hesaben wan dikevin tevi hev. 
We gave hin <;:ete ten fedakirin, ji ali <;:ete 
mezin ve ten daqurtandin. Di ve daqurtan
dine de role c;:ete li Enqere giring e. ~ete ku . 
xwe ba~tir sipart <;:eta li Enqere, bi hesani . 
ya din dadiqurtine. 

Di <;:erxa <;:eteyan de <;:ete hev didin dest, 
<;:ete se re hev dixwin. Ger ku ne wusa bO
va, <;:awa hema tafile nasnameya Abdullah 
~atli e~ekere dibO? Ev ye ku xwedenegiravi 
ji sere 18 salan .de Interpolle digeriya 0 
xwedi pasaporta kesk bO, hema wilo di cih 
de dihat naskirin? An ku nave wili ser eni
ya wi nivisandi' bOL. 

Wek guren bir<;:i yen ku bi tejiken xwe 
dikevin, <;:eteyen ku dewleta Tirk pek anine 
Iro bi hev ketine. Em <;:i bibejin, Xwede be- . 
re wan bike hev 0 bere wan bide <;:eta me
zin a li Enqere!. 

.Gava ku ew bi hev bikevin belki se re 
hev bixwin. An bi peyivina Sedat Bucak 
dereke ku kes bigihije tune. 

kar riyen nepeyivandina Sedat Bucak 
gellek in. Yek, dikarin bibejin hi~e xwe 
hunda kiriye, ti~ten beriya bOyere nayen bi
ra wl(!) Du, dikarin mafe destnedana wi bi
kin behane. 

Riya sisiyan F riya <;:eteyan e, ka camer 
disa di bin qamyoneke de dimlne, an bi 
awayek din qezayek te sere wl! . 

Gava ku ez li deftera xiyanete ya Kurdan 
diniherim, bOyera Sedat Bucak ecnca
ma(aqObeta) Raybere Dersimi tine bira min. 
~imki ew bi gellek ti~tan dizane, xuya ye 
tekill gellek ti~tan bOye 0 kare ve dewlete 
rojeke bi yen weha diqede. 

Di beqa ve dewlete de 
Tu Rayberek baqf nam'ine 
Fat"ihayeke bi ser de bixwTne!. 
Amin!. 
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;' , i Egitim-Sen Diyarbakrr ~ube Ba§karu Haydar KIbvoglu ile Kürt bölgesindeki egitim emekvilerinin durumunu konu§tuk 

'Temel sorunumuz can güyenligi' 
Kürt cografyasmda görev yapan egitim emek~ilerinin 
kar~lla~lIklari sorunlarla ilgili olarak gazetemize 
a~lklamalarda bulunan Egitim-Sen Diyarbaklr ~ube 
Ba~kam Haydar Klhr;oglu, OHAL'in egitim 
emekc;ilerini de oldukc;a olumsuz etkiledigini belirtti. 
deger görüldügünden üye ve yö
neticilerimize her türlü baskl ra
hathkla uygulanmaktadlT. Bunlar
dan baztlan; keyfi gözalttlar, sIk 
sIk a<;llan idari soru§tunnalar, a~l
ga almalar, keyfi atamalar, sür
günler ve maa§ kesimi gibi <;e§itli 
cezalandlnnalardu. 

• Bu temel sorunlar dl§mda 
ba~ka problemleriniz neler? 

o Bölgemizde üyelerimizin 
sosyal ve kültürel gereksinimleri
ni kar§llayabilecekleri birim veya 
alanlar yoktur. Kendini meslek ve 
bran§mda geli§tinnek isteyen üye
lerimiz, bunun alt yaplsl olabile
cek en kü<;ük bir olanaga salIip 
degildir. Bölgede yerle§im birim
Jeri dikkate almdlgmda Ula§lrri 
problemi de ba§h ba§ma sorun 01-
maktadu. Egitim emek<;ilerinin 
kar§lla§tIklarl sorunlardan bir ta
nesi de <;ah§tlklan i§yer}erinin fi
zoo yetersizliklerinden kaynakla
nan sorunlardu. Yer yer adeta alu
n anduan tipte binalarda egitim
ögretim yapllmaya <;ah§tlmakta, 
sürekli yakacak, ara<;-gere<; temi
niyle ha§u ne§ir olunmaktadu. 

egitim-ögretim her §eyden önce 
90cuga sevgisizligi kazandumak
tadu. Bu okullarda yapIlan egi
timde, abartIh disiplin le 90cugun 
dünyasl karartllmaktadlr. 

• Bölgenizde öldürülen egi
tim emek"i1erinin toplam saYlsl 
ka~? Failleri yakalanan var ml? 

o 22'si üyemiz olmak üzere, 
bölgemizde 152 egitim emek<;isi 
öldÜlülmü§ ve de katilleri buluna
maml§~lr. 

• Ogretmen a~lgl ne durum
da? 

o Bölgemizde <;ok yogun bir 
ögretmen a<;lgl mevcuttur. Ülke 
genelinde mevcut olan a<;Ik, böl
gemizde <;ok dalIa büyük boyutta
dIr. Kapah buJunan okulIarm egi
tim-ögretime a91lmaslyla birlikte 
bu a<;Ik onbinlerle ifade edilebile
cektir. 

• Egitimde özelle§tirme ko-. 
nusunda neler dü~ünüyorsu

nuz? 

süzlük, da~mk1Ik dayatLlmakta
du. 

• Son olarak bize, ana dilde 
egitim hakkmdaki dü§ünceleri
nizi a~lklar mlSIßlz? 

o Anadilde egitim hakklmn 
evrellsel bir boyutu bulunmakta
du. Bu hak bireylere ya da top
lumlara sonradan balI§edilen bir 
hak olamaz. Anadilde egitim hak
kI bir insan hakkidu. 

<;agda§ hukuk toplumlarmm 
tümünde anadilde egitim yaptla
bilmesi i<;in gerekli olan tüm alt
yapllar hazulanmaktadlr. Bu hak
kIn kullanllmasl i<;in gerekli ko
§uUarm tamaml hazulanmaktadu. 

• Bu konuda Egitim-Sen tüzü
gü ne durumda? 

o Egitim-Sen tüzügünde yer 
alan, "Herkese kendi anadilinde 
egitim yapma hakki tanmmalldlr" 
hükmü de yetersizdir. Burada bu 
hak bireyseI bir hakka indirgen
mi§tir. Oysa bu hak toplumsal ola
rak kullarulmah ve de alt yaplsl 
devletr;:e hazlrlanmalldu. Bunun 
i<;in gerekli ko§ullarm tümü yara
tllmalldu. 

• Ana dili sadece bir konu§
ma dili olarak algtlayabilir mi
yiz? 

"Bugüne degin 20'nin üzerinde egitim emek~isi üyemiz katledildi, oniarcasl da yaralandl" 
diven Egitim-Sen Diyarbaklr $ube Ba~kaOi Haydar Klh90glu , bölgedeki egitim ko~ullannlO 

: ögrencilerin yam sira egitimcileri de klskaca aldlglOa dikkat Qekti. 

Yine ORAL Bölgesi olu§u ne
deniyle ögretmenlerin istemleri 
dl§mda, diger bölgelerde olmadlgl 

, halde 30 saat derse girme zorunda 
blrakllmalan ba§h ba§ma bir da
yatmadlf. 

o Egitimde özelle§tirme, ge
neIde uygulamaya konulan özel
le§tirme uyguJamasmdan baglm
SlZ dü§ünülemez. GeneIde yapllan 
özelIe~tinne uygulamasl özellikle 
ree! sosyalizmin <;özülü§ünden 
sonra, kapitalist ülkelerde emek
<;ilerin eIde ettikleri haklarm geri 
almma isteminden, gasp edilmesi 
uygulamasmdan ba§ka bir bi<;im
de degerfendirilemez. KIsacaSl bu 
özelIe§tinne, sennayenin emek<;i 
halka kar§l uygulamaya koydugu 
sosyal, ekonomik ve politik bir 
saldm aracldu. 

o Anadil <;ocugun yeti§tigi 
<;evredeki dili olarak algllanabilir. 
Bu dil sadece bir konu§ma araCl 
olarak algtlanmamahdlr. <;ocugun 

K ürt cografyasmda görev 
yapan egitim emek9ileri

~ nin kar~lla~tlklan sorun
, larla ilgili olarak gazetemize a9Ik
i lamalarda bulunan Egitim-Sen 
· Diyarbakrr ~ube Ba~kanl Haydar 
, Klh90glu, ya~adIklan baskl ve 
: hakslzlIklar ile uygulanan yanh§ 

tik yasalar, hak arama önünde 
olu§turulan engeller, görev yapan 
emek<;ileri tarn bir klska<; i<;inde 
tutmaya yöneliktir. 

• Bölgede kapah okul saYlsl 
ka~? 

o Bölgedekapah okul saYlsl 
3000'in üzerinde. 

bu dili ögrenirken binlerce ytl ön
ceden yarattlan deger yargllarInl; 
folklor, ninni, masal, deyim, §arkI 
ve türkü gibi, ögrenmesi ka<;lml
mazdu. Bir ninninin bin ylllIk bir 
tarihr;:esi varsa, bu, <;ocugun kökü
nün bilgisinin binlerce yll geriden 
geldiginin i§iuetidir. Kendi anadi ~ ._ 
linde egitim yapan ögrenci 5,-6 ya: 
§mda dahi olsa derinligi onbinler-

po li tikalan anlatd. ' 

En temel sorunumuz ya§am so
runudur. Ba§ka bir deyi~le can gü
venligi sorunudur. Bugülle degin 
20'nin üzerinde egitim emek<;isi 
üyemizin katledilmesi, onlarcasl
nm da yaralanmasl, ya~am hakki 
ve güvenligi konusundaki veha
meti anlamaya ve anlatmaya yet
mektedir. 

• Bölgedeki YatJh BöIge 
Okullan (YiBO) hakkmda bilgi 
verebilir misiniz? bulunmakta
dIr? 

o Bölgemizde 100'ün üzerin
de Yatdl BöIge Okulu mevcuttur. 
Türkiye'de bulunan yjBO'lann 
yüzde 90'1 bölgemizdedir. 

Özellikle egitimde uygulanma
ya konulmak istenen özeIle§tir- , 
meyle, TC Anayasasl'ndaki "Egi
tim-ögretim qevlet okullarmda 
zorunlu ve paraslzdu" hükmü 9ig
nenmek istenmektedir. Bu uygu
lamayla parasl olanlara egitim 
hizmeti sunulmak istenmekte, 
devlet bu alandan <;ekilmeyi he
deflemektedir. Sosyal devlet anla
Yl§l bitirilip, egitim harcamalan 
emek9i halka fatura edilmek is
tenmektedir. Aynca özelIe§tinne 
uygulamaslyla emek<;ilere örgüt-

• Bölgede göiev yapan egi
tim emek~i1erinin kar~da~tlkla

r rl temel sorunlar nelerdir? 
o Bölgemizde yIllardu süre

gelen slklyönetim ve Olaganüstü 
Hai uygulamalan, §üphesiz tüm 

· toplum kesimlerini oldugu gibi, 
I biz egitim emek<;ilerini de olduk

<;a olumsuz etkilemektedir. Daya
tllan aglr ko§ullar, . anti demokra-

ikincil bir engel olarak da sen
dikal mücadele önÜlle <;lkarllan 
engelleri gönnekteyiz. Bölgemiz
de sendikacIlIk yapmak, sendikal 
mücadelede saf tutmak, üye 01-
mak, yasadl§l bir i§ yapmakla e§-

• Peki YiBO'lan saghkh bu
luyor musunuz? 

o YiBO'larl saglIkh bulmuyo
ruz. Bu okullarda yapdan egitimin 
ba§anh sonu<;lar getirmedigi tes
pit edilmi§tir. Aile ortammdan 
uzak, sevgisiz ve de mekanik bir 

ce Yll önceden ifadesini bulur. Siz 
ona ba§ka bir dil dayatusaruz onu 
kökünden koparml§, bilgisiz, egi
timsiz, edinimsiz biri olarak onu 
kar§lruza alIrsmlZ. Bu duruma 
dü§memek i<;in mutlaka anadilde 
egitim yapIlmahdu. 

(DiYARBAKIR) 

SES ARENA'VI KINADI 

Partizanllga 
• medya destegi 
I 
I DiYARBAKIR-
, SaglLk Emekc;:ileri Sendi

leasl Diyarbalar ~ubesi 
Yönetim Kurulu tarafrn

, dan ge,.tigimiz hafta yapl-
~an basm a,.tklamasrnda 

i hükümetlerin devlet ku
i jumla.nna yönelik parti
I zanca tutumlannm Refah
I yo) iktidanyla daha da 

hlzlandmldlgl belirtildi: 
1 A~lklamada, bu uygula
! malarm me§rulugu i,.in 

medyanm da kullantldtgl 
kaydedildi. 

! "Irkyl-gerici ideoloji-
nin ya ytldtgl gene1gelerle 
kurum <;ah§anlanna yöne
lik uygtilamalara arttk dur 
diyoruz" denilen aylkla
mada, 24 Ekim'de yayrn
lanan ve yaplmclslmn 
Ugur Dündar oldugu Are
na adh programda, §iddet 
unsurunun ön plana ,.tka
nlarak bir kurumun tüm 
e1emanlarlllUl hedeflendi
gine dikkat <;:ekildi. Aytk-

I
' lamada, bu tür prograrn -

larla, sürgünlere kar§l olu
, §an kamuoyu desteginin 
i engellenmcye c;:ah§lldlgl 
i da belirtilerek §u görü§le-

re yer verildi: 
· "Bizier 90cuklantnlza 
! yönelen §iddetin her tür
; lüsüne kar~lYlz ve olayda 
: su<;: unsuru mevcut ise, ki 

kannllizca O1evcuttur, §id
deti ger<;ekle§tirenlerin 

; yasal, idari ve meslek ah
lakJ "er<;:evesinde yargl
lanmalanm isteriz. Sosyal 
Hizrnet <;ah§anlan gey-
mi§ten beri gerici siyasal 

· iktidarlar tarafmdan bas-
· taya ve hukuk dl§l uygu
; lamalara maruz brrakJl
; ml§, yanlSlra bu kurumla
I nn hizmet verdigi grubu 
1 olu§turan devletin koru
I maSI altmda bulunan "0-

cuklanmlz siyasi ama"h 
I eylemlere yönlendirilmek 

istenmi§tir. Aym gencl 
anIaYI§ günümüzde de ya
ymladJldarl geneIgelerle 
baktm ve koruma altmda 
bulunan c;:oeuk, genc;: ve 
ya§hlantnlza yönelik bas
kllan sürdünnektedir. t;:o
euklanmlZln medyada 
yanl1§ ve geli§im süre~leri 
aC;:lsmdan . sakmealt olan 
bu tür programIara alet 
edilmelerinin kar§lSlnda 
oldugumuzu belirtiyor, 
niyet ne olursa olsun 
programm partizanea uy
gulamalara kar§l direnen 
kurum <;:all§anlanmn ka
muoyunda olu§an olumlu 
imajlill zedelemeye ve so
nU9 olarak siyasi iktidarm 
partizanca kadro13§ma fa
aliyetlerine, dolaYlSlyla 
benzer uygulamalarm de
vamma hizmet ettigini IS
rarla vurguluyoruz." 

A<;:lklamada, Arena 
programmda, SHt;:K'teki 
partizanca kadrol3§malara 
deginildigini, aneak ku
rumdaki yozla§ma ve c;:ü
rümenin sistemden kay
naklandlgl gerc;:eginin 
üzeri örtülerek, sorunun 
c;:ah§anlarm niyetlerine in
dirgendigine i§aret edildi. 
A<;:lklamada, reyting 
ama<;:h olan ve kendileri
ne cevap hakkmm dahi ta
nmmadlgl bu tür prog
ramlar kar§lsmda kamu
oyuna tutum a1ma ~agnsl 
da yapllarak, "programI 
dikkatle izleyenlerin ko
layca anlayabilecegi gibi 
daha programm ba§mda 
adela bir senaryonun ha
yata gec;:irildigi, olaym 
program yaplmetlannm 
katklSlyla ve ön hazrrh
glyla yaranldlgl anIa§t1-
maktadrr" denildi. 

Gecekondu heyetine 
~irkin saldm Antalya Kütük~ü Mazldag Mahallesi 

Muhtarl, verdigi sözün aksine, gecekon
ducularl Belediye Ba~kam'na saldlrttl. 
Cecekonducular Baro'ya b~vurdu. 

ANTALYA- Arazi mafyasl 
i<;inde oldugu söylenen Antal
ya Kütük9ü Mazldag Mahalle
si Muhtan, verdigi sözün aksi
ne, gecekonducularl Belediye 
Ba§kam'na salduttl. Gecekon
dueular hak arama mücadele
lerini sürdüreceklerini a~Ikla
dllar. 

rü§lere yer verdiler: 
"BizleT, Kütük<;ü ma
hallesi, 2966 sokak <;ev
resinde oturan 61 hane 
gecekondu sakiniyiz; 
yt!lar önce bu kente gel
dik ve gerek gecekon
dulann yaplmmda, ge
rekse oturdugumuz dö
nemde, ba§ta Antalya 
Belediyesi olmak üzere 
diger resmi kururn ve 
kurulu§lardan destek 
gördük, te§vik edildik. 
Haien 'imar düzenleme
si' adl altmda Antalya 
Büyük ~ehir Belediyesi 
ekiplerince ev lerimiz
den atllmak üzereyiz. 
Ama9 meskenlerimizin 

Gecekondulan ytktlma teh
didiyle kaT§l kar§lya olan Kü
tük,.ü Mazldag MalIallesi sa
kinlerine Muhtar Ülker t;:ag
lar, "Antalya Büyük§ehir bele
diye B3§kam Hasan Suba§l ve 
Kepez Belediye Ba§kam isa 
Akdemir'le konuyu görü§ece
gim" sözü venni§ti. t;:aglar 'la 
yaptlglmlz görü§me ve olaym 
arka plam,na ili§kin geli§meler 
gazetemizin ge<;en saYlsmda 
yer alml~tl . Muhabirimizin 

Kütükgü Mazldag gecekonducularlOln durumuna geQen saYlmlzda da deginmi~tik. bulundugu yerden yol 
ge<;:innekmi§. Ashnda 

önünde gecekonduculara verilen sözün 
akibeti ise, inamlmaz bir vurdumduymaz
hk"ve saldm oldu. 

t;:aglar'm sözü üzerine gecekondu sa
kinleri ge9tigimiz hafta bir heyet olu§tura
rak Ülker t;:aglar ' a gittiler. Heyet sözcüsü 
t;:aglar' a "gazeteciler huzurunda bize bu 
i§in takip<;isi olacagmlzl ve Hasan Suba§l 
ile görü§eceginizi söylemi§tiniz. Bu du
rumda biz, sizinle birlikte Hasan Suba§l 
ile görü§mek ic;:in randevu almanlzl istiyo
ruz" dedi. Gecekondu heyeti, sonraki ge
li§meleri gazetemize §öyle anlalll: 

"<;aglar, telefon görü§mesi yaptI ve bir 
gün sonrasma randevu aldl. O·gün Ülker 
<;aglar'la Büyük§ehir Belediyesi'ne git
tik. t;:aglar 'm bizleri Hasan Suba§l ile gö
rü§mesini sagiamasl gerekirken, i§in rengi 
degi§ti. iki saat kaplda bekletildik. Bunun 
üzerine tepki gösterdik ve 'biz dilenmeye, 
sadaka almaya gelmedik; kendi hakklmlzl 
aramaya geldik. Bizimle görü§ülmeyecek
se neden <;aguwmz?' dedik. Görev liler 
tepkimizi Hasan Suba§l'ya iletti. AnCak 
ne 0, ne de kunnaylan gelmedi. Bunun 
üzerine biz Suba§l'nm inakamma girmek 

istedik. Seslerimiti duyan Hasan SUba§l 
ise zindancl mantlglyla 'onlan dl§arl 
attn!' diyerek bizi ite-kaka dl§arl attudl." 

Gecekondu heyeti, 200 insanm iradesi
ni heyete böyle davranl1masml protesto 
ederken, bu tavlf üzerine Hasan Suba
§I'nm bütün yoluzluklarml takip edip a91-
ga "lkaracaklarlm vurguadtlar. Aynea he
yet, hakll istemleri i9in görü§me saglan
masa ses getirici eylernler yapaeaklarml 
da a<;tkladl. Heyet sözüleri, "hedeflerimiz
den biri partileri i§gal etmek" dedi. 

Öle yandan heyetin Suba§l ile görü§e
cegi haberinin Sabah ile yerel Attlun ga
zetelerinde yer aldlgl; ancak sözkonusu i
ki gazetede geli§melerin 9arpltIldlgl ve 
gecekonducularla alay edildigi de vurgu
land!. 

Gecekonducular Baro'ya ba§vurdu 

Olu§turliuklan heyetin Belediye'den 
adeta tovulmasmdan sonra Antalya MaZl
dag Kütük<;:ü MalIallesi akinleri Antalya 
Baro Ba§kanllgl'na ba§vurdu. Gecekon
ducular, Baro'nun insan Haklan Komis
yonu'na yazdtklan dilekc;:ede özetle §u gö-

Yakla§lk % 35 egime sahip bu alandan yol 
ge9irilmesi teknik olarak uygun ve ekono
mik 'degildir. Ancak, biz bu hususu tartl§
mak yerine olaym sosyal boyutu ile hakh
hglffilZl kanltlamak arzusundayu. 

insanlar, hi<;: bir hakkl gözeltilme
den,hem de kl§ ortasmda sokaga aulamaz. 
Bizler bu bölgede iskanuntza izin veren, 
te§vik eden, aneak dalIa sonra his: viedan 
rnuhasebesi yapmadan sokaga atan yetki
lilerin insan Hilklan ihlallerinde bulundu
gu karusmdaytz. 

Ba§kanhgmlzdan istediklerimizi iki 
ba§hk altmda toplayabiliriz; 

Birincisi, biz yoksul ve sosyal anlamda 
hakh korunmaya muhta,. insanlara, bir hu
kuk örgütü olarak hukuk destegi venneniz 

ikincisi ve dalIa da önemlisi, gerek An
talya Büyük§ehir Belediyesi ile, gerekse 
Kepez Belediye Ba§kanhgl ile ili§kileri
mizin kurulmasma ve sürdürülmesine yar
dlmCl (arabuluculuk) olarak ,hi<; olmazsa 
61 hane i9in uygun bir kooperatif arsaSl
mn talIsisinin saglanmasldlr; gerekirse, 
maddi olanaklanmlz öl9üsünde, katlilffi 
paYl ödeyeeegiz." 

R omanyall tarih<;i N. iorga " Osmanll imparatorlugu'nu Bi
zans'm bir devaml, Müslüman rengine bo~yanml~ bir ~ekli" 
olarak tanlmlar."Bizansta oyun c;oktur" gelenegi Osmanlidan 

TC' ye miras olarak devrolur. lira oyun oynamak Kültürel miras, ör
güt ve ekiple mümkündür. Modern c;agla bütünle~en bu arac;lar in
celtilerek modernce(! )sürekliligi saglanlr. Ba~ka türlü tepeden tlrna
ga kirlenen, toplumu da birlikte kirlilige sürükleyen, memleketi c;e
teler cenneti, halk ic;in ya~anmaz bir cehneme c;eviren bu barbarlik 
nasil ayakta kalabilir? 

Bir yanda, anti -emperyalist gec;inerek, dünyadaki sosyalist dev
let ve komünist partilerden destekler alarak devletini oturtan, diger 
yanda emperyalistlerle itifaklar geli~tirmek ic;in killk klyafetinden tut 
da evliligini bile bu ili~kilere endeksliyen bir kurucusu olan ülke. 

Komünizme kar~l, komünist partisini kuran, Mustafa Suphi'nin 
___________ davetc;isi, kar~ilayanl, prostestocusu, 

Devletin 
Qetecilik 
Gelenegi 

Hasan CUNI 

katlettireni, ölümünü klnayan hüma
niteri, katilleri mükafatlandlranl, tüm 
oyunlan ortaya <;Ikar diye katillerin 
posasml <;Ikamcasma kulandlktan 
soma "cani" lerin temizleyeni (!) "hu
kuk ve adalet icraclsl" olduklannl ilan 
eden, tarihi devlet yönetme yetenegi
ne dayanan mirasC;1 . 
Türkiye'nin trafik kazalanyla , nere
deyse sava~ta yitenleri . yakalayacak 

---------- boyutta, vahim bir ülke oldugu bilinir. 
3- Kaslm- 1996 gecesi Susurlukta damperli kamyon mersedesi 
c;arptl. üC; haftadan beri man~etleri süsleyen, medyanm ana serma
yesi olacak ilgin<;likteki kaza halklann gündemine oturdu. Ölen 
Emniyet müdürü Kocaba~, Osman ~ahin'in deyimiyle ''Flrat'm slr
tmdaki kan Bucaklar"in lideri korucuba~1 -milletvekili; ülkücü lide
ri, Balgat katliaml( 7 TiP', li)nin ba~sanlgl, Abdi ipek<;i'nin katillerin
den Agca'YI cezaevinden ka<;lran ve saYlslzca insanm katili, dünya
da klrmlzl bültenie aranan(!) uyu~turucu mafya lideri, Mehmet Öz
bay sahte Kimlikli, Agar, Kozak<;loglu, Mente~e, Aksoy onayll "her 
tür silahl kullanabilir" ruhsath , TC tarafmdan verilmi~ Mali Müfet
ti~ ye~iI pasaport sahibi, Ataköy Florya özel tim lojmanlanna yakm 
gövenlikli ikametgahh; da ha da, önemlisi Lübnan ve Türki Cumhu
riyet'lerde TC adma darbe giri~imcisi, Özgür Ülke gazetesi bamba
ClSI, Ba~bakan Tansu <;:iller'm "terörün destek<;ileri Kürt i~adamlan 
listesi"ne uygun Cantürklerin, Buldanlann, Serhatlann katillerinden, 
Agansoy, Alaattin <;:aklCllann i~ortagl ve ülküda~lan Abdullah <;:at
h, sevgilisi ve eylem arkada~1 Gonca Us <;Iktl. 

Lacivert Mersedesin i<;inde, kahraman devletin kahraman polisi, 
kahraman korucuba~1 - miletvekili a~iret reisi aga Sedat Bucak ve 
yukarda ortaya C;lkan ve C;lkmayan ettikleriyle uluslararasl eylemci 
milletperver(!) mafya lideri; emniyet genel müdürü, i<;i~leri -adalet 
bakanl Mehmet Agar'm yeraltl dünyasmm ~efi ülkücü Abdullah <;:at
h, savunma degil susturuculu saldlfl silahlanyla <;Ikmca i~ler sarpa 
sardl. 

Bir diger ilgin<; olay, devlet; bu olaYI Yüksekova, Diyarbaklr, Si
irt, izmir, izmit ve Urfa (üniformall Söylemez ) <;etelerinde oldugu 
bic;imiyle "münferit" olarak degerlendirmedi. Degerlendirilecek gi
bi de degildi bu kahramanlar.(!) Kamyon devleti öylesine bir pozis
yonda <;arpml~tl ki; 'Evren - Güre~'e suikast', 'ekmek fiyatlanyla oy
nama' gibi gündem degi~tirme giri?imleri de bu zedelenmeyi gider
meye yetmiyor. Ortadaki delillerle Bakan Agar'm istifa manevralan 
ve PKK' ya da anti- terörist propagandanm dozajml yükseltmek ve 
ardma gizlenmek, "ananlz - babanlz- hocanlz-baClnlz" naralannm 
da bu le~i kaldlracak gibi olmadlgl görüldü. Peki bu kadar aglr olan 
le~ 'ne idi.? Hep yazlp c;izerdik ya; <;ürüyen, mafyala~an, kontra- te
rörist devlet diye ... i~e bu le~ onun, yanhz kolu kanadl ?u veya bu 
uzvu degil, ta kendisiydi. A<;lkc;asl olay devletin kazaya ugramaslY
dl .. 

Abdullah <;:ath ki~i olarak, Lübnan'da,Yunanistan'da ASALA'ya 
kar~1 eylemlerde bulunmaya, Türki Cumhuriyet'lerde darbe tertiple
meye giri~ebilecek kadar cüretkar olabilir mi? Bu konuda Agar'm 
"Bi~ bu ülkenin sahibiyiz, yurt i<;inde ve dl~mda 1000' den fazla 
operasyon geli~tirdik;" yine kendisinin tanlmlyla "Bu memleketin e
sas sahibi MGK'dir" tanlmlamalannl yan yana koydugumuzda <;:at
h'YI, Kocadag'l ve Bucak'l "münferitli"ler araslna koymasl olasl ml? 

\ Devletin hukuk sistemi her dönem <;etecilik üzerine zaten otur
mu~ durumu yeni degildir. Bu tarihsel, kültürel bir mirastlr. Kültürel 
miras her zaman hukuku kendine tabi kilar. Tlpkl Kürt yurtsever ha
reketinin geli~mesi kar~lsmda, devletin zorlanmasl ve milliyetc;i ~o
ven dalgaYI pompalarken, devlet aleni olarak kendi savclsml bile 
vuran, yillardlr Silopi'den Semzinan'a a~iretiyle devlete soguk terler 
döktüren ve PKK husumetiyle devletle anla~an Jirkiler, bölgede ken
disine ettikleri görmezlikten gelinerek "sag duyulu temiz Türk vatan
da~lan", "Ermeni u~agl Apo ve Kürtlere kan kusturdu"klan! ic;in An
kara'da Demirel tarafmdan kar~ilandlktan soma, devlet televizyo
nunda Ünal Erkan, Agar, Dogu Ergil ve aym familyadan pek c;ok zat
la Kürtlere Kür1<;e küfrederken, Susurluk'tan farkll mlydl? ~ah'm 
devrilmesiyle Yüksekova civanna yerle~en Cihangir Aga'mn Dil1 
a~ireti, bula~tlklan uyu~turucu ve <;etecilik devletin yaplsma uygun 
olarak asker ve polisle ortak az ml <;ah~tl? ~Irnak'ta Tatarlar <;ete dev
letinin kendisi degil mi? Böigeden dünyaya esran, eroini, kokaini ve 
bilcümle uyu~turuculan ta~lyan panzerler de mi, tlpkl Dersimi bom
bahyan helikopterler misali Afganistan'dan ya da ba~ka · ülkeden 
gönderilen "dl~ men~eli PKK" nm mlydl? 

Bu devlette <;etecilik gelenegi öylesine köklüdür ki; eskiler bir ya
na son Türk devletinin kurmaylan; Rauf Orbay, Kazlm Karabekir, 
Ali Fuat Cebesoy, <;:erkes Ethem vs. Osmanlldan )ön-Türklere, ora
dan da TC ye gelen önderler, M. Kemal tarafmdan iktidar hlrslany
la <;etelerini kulanarak komplo ile saf dl~1 edilmi~lerdi. Kimilerinin 
ülke dl~ma ka<;malan da kurtulu~ olmaml~tl. Bugünün <;:atlilan, 0 

günün lilan vadisinde silahslz Kürt kadm klz ve <;ocuklannl maga
ralarda tütsü ile bogan, ate~e veren Topal Osman'lanydl. Bucakla
rm Kürt genc;lerini patosa atarak par<;alamalan unutulabilir mi? 

Bugün ile 0 günün <;eteciligi arasmda c;aga uygun egitim ve ara<;
lann varhgl -yoklugu, bugünkü ClA tipi bir egitim ve baglantilara 
sahip olmasl ve uluslararasl terör te~kilatlyla i<;i<;e olmasl i~in vaha
metini artlrml~tlr. Tek fark budur. Kisacasl M. Agar günün olanakla
nyla M. Kemal'in izindedir. 

Agansoy, Civan, Göknel, Susurluk, Koruculuk ve ötelerde Hami
diyecilik, Suphilerin öldürülmesi, lIlan, Agn, Dersim, Ermeni katli
amml yansltan aynada TC görülmüyor mu? 

<;:etele~en bu devlete kar?1 mücadele ederken stratejik dü?manlar 
cephesmde de ge<;ici itifaklar, hayatm dayattlgl günübirlik konular
da bile aynl söylemler kulanlrken; 

* Öncelikli olarak ; Kürt ulusal demokratik hareketinin uzanabil
digi her alanda olasl her birlik zorunludur. lira bu <;eteleri bugünkü 
boyuta vardlran ve ortaya C;lkaran esas etmen KUKM'dir. KUKM 
gü<;lerinin birliksiz ge<;irdikleri her an onlar i<;in lükstür, 

* Ortadogu'daki devlet gelenekleri ve yapilan kan üzerine olu~
mu~ <;ete niteligindedir. Ba~ta Kürt halkmm hakh mücadelesi olmak 
Uzere Ortadogu devrimci birligi'ni olu~turulmak birlik ve enformas
yon komisyonlan, komplocu zihniyetten uzak (ki bu zihniyet devlet 
geleneginden ahlaki olarak devrimcilere de bula~ml~tlr) bir istibarat 
örgütlemesini olu~turarak kendisini ve karde~ kurumlannl egitmek 
ve ani hareket refleksini kazanmak zorundadlr, 

* Menzir'in Agar'a, Durmu~ Klvrak'm Cem Ersever'e, Ecevit'in Er
bakan'a, Mesut'un <;:iller'e, Yazlcloglu'nun Türke?'e kar~1 muhalefe
ti ve meselesi c;ete devlete da ha iyi hizmet sorununda odakla~mak
tadlr. Mücadele yükselir ve devlet ku~atildlk<;a bunallmm derinligi 
artar. Aralanndaki c;eli~ki ve c;atl~malar yogunla~tlk<;a kirlilikleri da
ha berrak görülür. Devrimci bilin<; ve uyamkhk yaygmla?tlkc;a, or
taya <;Ikan irili ufakh aleniyetlerle <;ete devleti kitlelerden ve dünya 
kamuoyundan izole etmek da ha bir kolayla~lr. Buna hizmet eden 
her itifak mücadelenin geregidir ve ka<;lnilmamalldlr. Devlet c;etedir 
ama "kadir-i mutlak" bir bütün degildir. ic;inde <;1 kar guruplan ve <;a
tl~malan da mevcuttur. Bu <;atl~ma alt düzeyden yukanya hiC; bek
lenmedik olanaklar sunabilir. Yeter ki gü<; olunabilsin. Gü<; olmak 
devletin tepeden tlrnaga silahlanml~ bir c;ete oldugu unutmadan 
devrimci örgüt ve örgütlenmelerin i?levli kilmmasldlr. Ancak , gele
nekselle~en devlet <;eteciligini köklü tasfiyeye bu götürebilir. 
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PYSK: 
Devrimciler 
araSl §iddeti 

BöIge tüccarlanndan 
.klnlyoruz 

ATiNA- Partiya Yekitiya Sosyalista Kurdistan (PYSK) Yuna
nistan Temsilciligi, bir sUre önce Yunanistan'da PRK-Rtzgari 
ile TDKP taraftarlanna PKK'li olduklan ifade edilen ki§ilerce 
yapilan saldmlan kmadl ve "sorunlann devrimci platfonnlara 
ta§1ll1p, diyalog yoluyla 9özümlenmesinin daha dogru bir yön
tem oIduguna inamyoruz" dedi. PYSK Yunl!llistan Temsilcili
gi'nin konuya ili~kin 24.11.1996 tarihli a9iklamas1 özetle §öy
le: 

"11.11.1996 tarihinde saat 18.30 civannda Atina' da Yunan . 
Kürt Dostluk Demegi Merkezi 15 ki§ilik bir grubun saldmsma 
maruz kahm§ ve salchrganlar i<rerdeki tüm demirba§lan tahrip 
ederek merkezde bulunan 5 PRK -Rtzgari taraftanm tartakla
IrU§Iardrr. 

Bu saldm üzerine PRK -Rtzgari 12.11.1996 tarihinde bir ba
I sm ~iklamaslyla olaym sorumlulan olarak PKK taraftarlannl 
, göstenni§tir. 

Ayru tarihte Lavrion ve Anavison'da bulunan TDKP ko
mÜll evleri toplu bir grubun saldmsma ugrarru§ ve 8 TDKP ta

. raftarml yaralarru§lardIr. Bu saldmYl PKK, devrimci örgütler
den olu§an bir heyete sözlü olarak ÜstlendikJerini bel.irtmi§tir. 

PKK her ne kadar gösterdigi gerekgelerde kendine göre 
hakh olsa bile bu ona siyasal bir partiye devrimci §iddet kullan
ma hakkm! asla vermez. inan9 ve dÜ§Üllcelerimize aykm olan 
bu saldmlan §iddetle kImyoruz ve bir daha tekrarlanmamas1ll1 
diliyoruz. Bu tür sorunlann devrimci platformlara /a§1ll1p, diya
log yoluyla 9özümlenmesinin daha dogru bir yöntem olduguna 
inamyoruz. 

Yunan Kürt Dostluk Dernegine yönelik saldmyla ilgili ise 
PKK 11.11.1996 tarihinde basma tekzip nitetiginde bir il9ikla
rna yaparak olaYl kendilerinin yapmadlg1ll1, bir grup Kürt tara

, fmdan yapildlg1ll1 belirtmi§tir. 
, Bu saldm nereden gelmi~se ve nedenleri ne olursa olsun bir 

Kürdistan devrimci hareketin taraftarlanna ve kururnlanna yö
neldigi i9in §iddetle kmlYoruz ve KUrdistan ulusal devrimine 
hi9 bir yarar saglamayacag1ll1, aksine dü§manlanmlZID prova
kasyonlarma davetiye 91kardigml, bu saldmYI gergek.le§tirenle
rin de bildigi bir gefgektir. Öte yan<lan PRK'nin Yunanistan ka
muoyuna olaYl PKK'nin yapl1~ yönündeki a9lklamalanm da 
tasvip etmedigimizi belirtmek istiyoruz. 

Devrimci gÜ91er arasmda dogabilecek her tür §iddetin ancak 
devrimcilerin dü§manlarma yarayacagma inalUYoruz. Tüm ta
raflan daha duyarh davranmaya davet ediyoruz." 

B ölgenin sorunlanylailgili 
Esnaf ·ve Sartatkarlar Oda
SI ile Diyarbaku Tabipler 

Odasl'nm raporundan sonra, bir ' 
rapor da Diyarbaktr Ticaret ve 
Sanayi Odasl tarafmdan hazlrlan
dl.DTSO raporu da böige sorunu
nu ekonorniye dayandlrdl. 

Yetkililere sunmak amaclyla 
Diyarbaklr Ticaret ve Sanayi 
Odasl Yönetim Kurulu Ba§kan 
Vekili Mehrnet Özbak tarafmdan 
hazrrlanan rapor, ilin ve bölgenin 
sorunlanyla 9özüm önerilerini 
i«eriyor. 

Bir nüshasmm i~i§leri Bakaru 
Meral Ak§ener'e de verildigi ra
porda, bölgedeki ekonomik ve 
sosyat sorunlann giderilmesi i"in 
ciddi bir adlrnm atJlmadlgma dik
kat gekilerek, i§ gücÜllün meyda
na getirdigi sorunlar nedeniy le 
bölgede dengelerin altüst oldugu 
belirtiliyor. 

Devlet Planlama Te§kitatJ ta
rafmdan Türkiye'nin 1993 yI1m
daki idari yapisl baz almarak ya
p!lml§ olan bir ara§tJrmaya da 
ahfta bulunulan raporda, sözko
nusu ar3§tlrmaya göre böigesel 
dengesizlikle ilgili 9arplCl bir so
nucun ortaya 9lktlgl belirtiliyor 
ve §u görü§lere yer veriliyor: 
"858 ilo;eye ait geli~merni§ligin 
32 degi§kenin incelenmesi ite en 
az geli§mi§ it«elerin hemen he
men tamammm Dogu ve Güney
dogu Anadolu Bölgesi'nde oldu
gu tespit ediliyor. Yine en geli§
mi§ ito;eler araslllda ise tek bir 

Diyarbaklr tüccar ve sanayicileri kentin ve böigen in sorununu 'kalkmma'yabagladl. 

böige il~esi yok. DPT'nin her iki 
9al1§masl bUgÜll tekrar yapllacak 
olsa; yoksulluk smm altmdaki 
hane halk! saYlsmm 600 binden 
yakla§lk 4,5 milyona 9IkmI§ 01-
maSl, böigesei dengesizlik boyu
tunun 2-3 misli artllgmm görül ~ 
mesi pek de §a§lrtlcl olmayacak
tu. 

Raporda, Devlet istatistik 
Enstitüsü 'nün 1987 ile 1994yIl
lanna ili§kin yaptlgl Gayri Safi 
Yurti9i Hasila Ara§tJrmasl'nda, 
Dogu ite Bat! arasmda ki§i ba§ma 
gelir farkmm 11 kat oldugunun 
ortaya 'rlktlg1 belirtilerek "toplam 
krrsal yerle§irn birimi saylSl 2030 
olan Diyarbaktr ilinin yüzde 67'si 
yani 1285 yerle§irn birimi, yeter
li i«me suyu ve kullanma suyun
dan yoksunduT. Diger böige ilIe
rinin durumu bundan pek farkh 
degildir" denildi. 

Bölgede hayvancIllk seviyesi
nin önceki yIllara göre «ok dü§tü
gü ifade edilen raporda, yörenin 

• 

diger sorunlan da özetle §U §ekil
de slfalaruyor; 

"Bölgenin dogal ekonomik 
_ potansiyelleri geli§memi§lik 
~emberini 90k rahat a§abilecek 
zenginliklere sahiptir. Su enerjisi, 
yeraltl zenginlikleri, tarlm ve 
hayvanClhk potansiyeli, gen9 nü
fus yaplSl ve ucuz istihdam ola
naklan varken böige geli§me po
tansiyelini neden yakalayamlyor? 
16 milyon nüfuslu Dogu ve Gü
neydogu Anadolu giri§imcisinin 
beceriksiz, yeteneksiz, te§ebbüs 
cesaretinden yoksun oldugu dü
§ünülemeyecegine göre, bu gidi
§atta bir yanh§llk var d~mektir." 

Cözüm önerileri 
Raporda "bölgenin kalkmmasl 

i9in" acit olarak yerine' getirilme
si gereken bazi «özüm önerileri 
ise §u §ekilde a«lklanIyor; 

• Yol, su, elektrik, kanalizas
yon, haberle§me ve sosyal ünite
ler alanlannda yatlflfll maliyetini 

dü§ürücü ve cazip haIe getiren 
Organize Sanayi Bölgeleri sürat
le yaygml3§tmlmall. B ürokratik 
i§lemleri kolayla§tlrlCI haIe geti
rilmeli, kredi ve finans ihtiya91arl 
süratle kar§llanmahdlf. 

• Irak'a uygulanan ambargo 
bölgemiz ekonomisini fel9 etti
ginden bir an önce kaldmlmah ve 
kaldrrI1ma siirecine kadar böige 
insarnrnn ugramakta oldugu ka
YIP ve zararlardan kar§llanmasl 
gerekir. 

• Hayvanclhga özel bir önem 
verilmeli, geli§tirilmesi i9in pro
jeler iiretilmelidir. Bölgede yatl
nmlan cazip kIlacak farkh te§vik 
sistemleri geli§tirilmelidir. 

• Bir böigeseI kalklllma en
tegTe projesi olan GAP'lll yatJ
nmlarl, bilhassa sulamaya yöne
lik yatmmlan her türlü istikrar 
paketinin dl§mda tutulmah, 9ah§
malara sürat kaz,andmlmahdlr. 
~u anda üretimi durmu§ olan Ma
zldagl Fosfilt Tesisleri muhakkak 
i§letmeye tabi almrnah. GAP'la 
birlikte artan gübre ihtiyacInI 
kar§Ilamak üzere hemen yakmlll
da bir gübre fabrikasl daha kurul
mahdlT. 

• Bölgede in§aall canlandu
mak, yiizde 95 seviyesinde olan 
i§sizlige bir nebze 9özüm getir
mek, ticari hareketliligi sagla
mak, gö« edenlere ucuz ve uygun 
vadeli konutlar üretmek, devle.tin 
öncelikli politikalan i«inde yer 
almasl gerekmektedir. 

(DiYARBAKIR) 

'Miti.nglerden I,n,önü. de endi~,elendi' 
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Hazrrlayan: Cengiz DEMiR 

• Dogu mitingleri hangi ih
tiya'ttan dogdu? Bu mitiglerin 
amaCl neydi? 

o Dogu mitinglerinin netice
lerini doguran ihtiya9130 belirle
meden önce Dogu, mitinglerinin 
yer aldlgl siyasal ve sosyal ko~ul-
130m degerlendinnek lazlm. Do
gu rnitingleri 1961 anayasasl11,lll 
yürüdükte oldugu ve giderek 
toplum tarafmdan benimsendigi 
bir ortamda, 1967 Ylll11da yap~
ml§tlr. Bu mitinglerin yapIldigl 
dönemde 1961 anayasasmm top
lum tarafllldan benimsenmesinde 
en önemli öge TiP'in (Türkiye 
i§~i Partisi) varhgl olmu§tur. i§te 
böyle bir oriamda; yani demokra
tik hak ve özgürlüklerin yaygl11-
la§tJgl, geni§ledigi ve herkesin 
özgÜJce kendini ifade etmesi ge
rektigi bir anayasa diizeninde. 
Tip'in de hem parlamentoda 
hem toplum i9indeki agrrhgllll 
hissettirmeye b3§lamgl bir or
tamda dogu rnitingleri ba~laml~
tu. Tabi dogu mitinglerinin i~in
de yer aldlgl bu ortamda bu rni
tingierin yapilabilmesi i9inde 
belli bir birikim otmasl gereki
yordu, bu birikim TiP'in i9inde 
yer alan Dogulu ve GÜlleydogulu 
Kürt gen91erinin Kürt sorununu 
TiP vasltaslyla tanlttnal3O, Kürt
lerin demokratik haklarml, eko
nomik ve sosyal sorunlarml ya
va~ yava§ TiP saflarma ta§lmala
n ve TiP vasltaslyla Tiirkiye ka
muoyuna yansltl1klan bir döne
me rastlanu§tu. 0 zamanm gen9-
leri iki önenili sorundan rahatslz 
oluyorlafd!. Birincisi; Dogu'nun 
ekonomik baklmdan geri blfakIl
maSl sorunuydu, bu 90k önemli 
bir sorundu; mesela doguda pet-

I rol ~IkJyor, petrol rafineleri var 
fakat bu rafmelerde üretilen pet
rol ve asfalt doguda kullamlrrn
yor. Aynca Dogudaki yollann 
ula§lma elve~i§li ohnamasl, do
guda i§yerlerinin olmaYI§1 ve i§
sizligin hat safhada olu§u da 
gen«leri rahatslz ediyordu. Adeta 
bir aymcI politika kaT§lsmda do
gulu genc;ler sert bir tepki i9in
deydiler. ikincisi; Irk'r1, §o
ven,milliyet~i gevrelerin yapllgl 
yaYllllar yard!; bu yaymlar yok 
aglr yaymlardl. 49'Iarla ilgili, 
Kürtleri kü«ümseyen yaYllllar 
yard!. Ötüken ve Milliyol dergi
lerinde 9lkan yazIlar Kürt gen~le
rini, aydmlanrn büyük öl9üde ra
hatSlZ ediyordu. Demek ki hem 
ekonomik, sosyal a91dan hem de 
Kürtlerin demokratik talepleri 
a9lsmdan mevcut olan ortarnda 
bu haklann saldm altillda tutul
maSl Kürt aydm ve genc;lerini ra
hatslZ ediyordu, Bir Ü9üncü so-

Dizimizin son bölümünde, 0 dönein TIP yöneticisi ve TIP Diyarbaku 
milletvekili olan; hemen hemen tüm mitinglere katllan Tank Ziya Ekinci ile 

runsa; 0 güne kadar doguda de
mokratik taleplerin tümü ku§
kuyla kar§!lamyordu. Yani ü9 ki
§i biraraya gelip bir yere dilek
geyle ba§vurup belli taleplerte 
bulunsa, bir toplantJ yapinak iste
se, yapIlan taleplerin altmda da
ima art niyet aranml§tlr. Bunlarm 
kar§lsillda dogul u gen«ler öncü
lügünde bir hareket ba§ladl. Ba§
layan bu hareket kendini dogu 
rnitingleri ile m§a vurdu. Bu mi
tingierin ilki Silvan'da yapIldl. 
Bu miting Silvan'daki TiP yöne
ticileri tarafmdan yapIlan ba§vu
ruyla birlikte organize edildi. 
Bi~ TiP yöneticileri bu mitingle
ri TiP'in bir hareketi olarak gös
termeksizin üyelerimizin ve yö
neticilerimizin öncülük etmeleri
ni, Ylgmsalla§masl i'rin 9aba sar
fetmelerini, geli§tirmelerini iste- . 
dik. Miting iC;in b3§vuru yaplldi
gmda, bütün siyasal partilere mi
tinge katJlmal30 Y0nünde genel 
merkezier düzeyinde 9agrl yapl
luken bir yandanda halka, sivil 
toplum örgütlerine, dog1,llu mil-' 
letvekillerine, dogulu bütün avu
kat, doktor ve mühendislere gelip 
kahlmalarml, destek vennelerini 
istedik. Fakat TiP'in i9inde bu
lundugu hareketleri siirekli sabo
te etmek ve bu hareketleri etki
sizle§tirmek giri§imleri vardl 
egemen ~evreJerde, Bu nedenle 
egemen gevrelerin gerek sivil 
toplum kurulu§lan gerekse ege
men siyasi "evrelerde irtibatta 
olan Kürt aydmlar barekete uzak 
kaldllar. Hareketin ber a§arnasm
da TiP'liler ve TiP milletvekille
ri harekete destek verditer ve ha
reketin i«inde yer aldIlar. Ben Di
yarbaktr TiP milletvekili slfallyla 
ilk olarak yapIlan snvan mitingi
ne genel sekreterimizle birlikte 
parti adma katlldlID, bu mitingte 
konu§macl olarak da söz aldlm 
ve konu§tum. Konu§malanmlzda 
iki önemli temaYl dile getirdik. 
BwIlardan birisi dOgunWl ekono
mik baktrndan geri kalrnasl ite it
gili sorundu, doguya üve)' evlat 
gözüyle bakIlmgl ve ikinci slmf 
vatanda§ muamelesi yapildlgl 
i9ll1 dogunun geri kalmgllU vur
guluyorduk. ikincisi de dogulula
ra ikinci slmf vatanda§ uygula
masl olmasm diye §ikayetlerimi
zi yaptlk. Bu tema üzerine ko
nU§lllalarumzl YÜJÜttük ve dogu
da vatanda§larm e§it hakta vatan
da§ muamelesi görmedigini; Tür
kiye'de adeta itildigini, ikinci Sl
mf vatanda§ oldugunu ve ulusal 
demokratik haklanm kullanma
dlklarml, anayasal haklanm kul
lanmadlklanm vurgulayan ko-

. nu§malar yaptJk. Diger hatipler-

yaptlglmlz söyle§iyi sunuyoruz ' 
de a§agl yukan bu gergevede ko
nu~malar yaptJlar. 

• Dogu mitingleri aYT! ör
gütlenmeyi getirme anlammda 
bir ba~langl~ mlydl? 

o Bu rnitingleri ayn bir ör
gütlenmeyi ge~irmek i9in bir b3§
langly olarak telaffuz ettnek dog
ru degil. Dogu mitingleri bir uya
rn§l11 ba§langICl olarak degerlen
dirilebilir. Yani Kürtlerin TC va
tanda§l olarak anayasaya sahip 
«Ikmalan, anayasanm kendileri
ne tanldlgl ekonomik, demokra
tik ve sosyal haklara sahip 9lka
rak bunlarl ya§arna ge~irme mü
cadeJesinin bir ba§langlcl olarak. 
Elbett bu mitinglerde Kürtlerin 
ulusal demokratik talepleri de di
le getirildi. Ben §ahsen bu rni
tingleri bir baglmslz örg~tlenme
nin ba§langlcl olarak gönnüyo
rum, Kaldl ki 0 dönem zaten ayn 
örgütlenme i9inde olan baglmslz 
,unsurlar mevcuttu. 0 zaman T
KDP vardl, mensuplan da mi
tingiere katihyordu. Demek ki 
ayn örgütlenme ihtiyacmm ilk 
basarnaitJ olarak görmek müm-
kün degildi. . 

• Mitingler hangi siyasi or
ganizasyonlar tarafmdan dü
zenleniyordu? 

o En ba§ta TiP. Kürtlerin ulu
sal demokratik taleplerini savu
nan insarI1arm yüzde doksanl da, 
aydlll olsun veya emek9i olsun, 
tümü Tip saflarmda «ah§lyorlar
di. DolaYlslyla hareketi dogrudan 
dogruya bir TiP hareketi olarak 
görmek ve göstermek mümküll
dür. Ne varki TiP'in merkezden 
yönlerdirdigi ve merkezden ge
Ien direktifler dogrultusunda olu
§an bir hareket degildir. Ama 
TIP'in örgütleri tarafmdan orga
nize edildigi iC;in hareket TiP ha
reketi gibi göz~tü. 

Mitingleiin i1ki Silvan' da ya
p!ldl. Sonra SlTaslyla Diyarba
krr'da Siverek'te, Batman'da, 
Tunceli'de. Buradaki mitinge sa
dece rtF'in yönetim kurulu ve 
Kemal Burkay kaulml§tu. Ag
n'da yalmz TIP Yönetim Kuru
lu 'nun imzalamgl dilek~eyle ya
pIiml§ur. Lice'de ayrn. Kozluk'ta 
TIP'liter tarafmdan Mehmet Bal
ta§'m organizatörlüguyle yapll
ml§t1r. Hakkari' de TIp' tarafmdan 
düzenlenrni§tir. Haydar'la bera
ber gitmi§tik oraya. Hemen he
men bir 90k yerde yalrnz TiP'in 
il ve itye yöneticiterinin verdikle

,ri dilekyelerle organize edilmi§
tir. Silvan ve Batman mitingle
rinde TiP'lilerin dl§l11daki unsur: 
lar da katilml§lardtr ve onlann 
destekleri ohnu§ tur. Zaten Ylgm
sal bir miting oldugu iyin degi§ik 

gevrelerden insanlar da katlhnl§
lardtr. 

• Bu rnitinglerin olu§ma
smda etk'isi olan Ötüken ve 
Milliyol dergilerinde yaymla
nan yaztlara alternatif olarak 
bu bildirilere kaT§l hazlrlanan 
ve dagItllan bildirinin KAK 
mensuplarl tarafmdan kaleme 
ahndlgl söyleniliyor sizin bu 
konudaki görü§ünüz nedir? 

o Bu KAK tarafmdan yapil
ml§ olabilir ama ben görrhedim. 
Fakat Mehdi 2ana mitinge «agn 
adl altmda bir bildiri c;lkardi ve 
bildiride §öyle derni§ti: "Senin 
dilin yasaktu; sen kendi dilinle 
anan, baban, karde§lerinle konu
§amazsm." Ve bu paragraftan 
ötürü Mehdi 2ana rutuklandi ve 
sonradan da mahkum oldu sam
nm. 

• KatJldlgmlz mitinglere 
ili§kin izlenimleriniz neler? 

OBen Ankara'dayapIlan mi
ting dl§l11da hepsine katJldlm. 
Aym zamanda katddiglm bütün 
mitinlerde birer konU§ma yapum. 
Özelikle Dogu ve GÜlleydogu'da 
yapIlan mitingler halkm büyük 
ilgisini ~ekti. Kürtler ilk defa 
böy le Ylgmsal bi9imde seslerini 
duyuracak toplantllar yaplyorlar
d1. Dogu veya Güneydogu'da 
herhangi bir olaYI protesto et
mek, bir talepte buiunmak veya 
§ikayette bulUIunak i9in yapIlan 
toplanlllar yada ba§vurular emni
yet, kaymakarnhklar veya vati
tikler tarafmdan ku§kuyla kar§l
lanlyordu. Bu gibi top,lanhlara 
genellikle izin verilmezdi. De
min de belirtigim gibi bu ming
lerden önce resrni ba§vurular ya- , 
plhnl§ ve hepsine de yasal izin 
almml~tI. Bu\ mitiglerin bir özel
ligiydi.' ikinci özelligi ise halkm 
ir,;inden r,;lkan örgütleyici komite
terin bütün «evrelere hitab ederek 
davette bulunmasl ar,;lsmdan hal
kIn ilgi gösterdigi toplantllar 01-
mu§tur. Mitinglerin tümü demok
ratik bir ortarnda yaplhnl§tlr. Gok 
olgun bi«imde , sürdürülmü§tür, 
konu§macIlann hepsi olgun ko
nu§malar yapml§lardtr. Mitingler 
büyük co§kularla ba§laml§ ve sü
kunetle sona enni§tir. 

• Bu mitingierin siyasal sü· 
re~ üzerinde bir etkisi oldu, 
mu? 

o Bu mitingler Türkiye'deki 
siyasal partiler i«inde ve siyasal 
ya§arnmda büyük yankIlar yapll. 
Basmda uzun uzun bu mitingler
den söz edildi, her mitingten son
ra degertendinneler yaplldl. Par

' tilerin merkez kurullarmda bu 
konular görü§üldü, konu§uldu. 
Hatta 0 zarnan Ismet inönü sena-

Tip yöneticisi ve Tip Diyarbaklr eski milletvekili Tank Ziya Ekinci. 

toda bulunan senatöderle görü§e
rek endi§elerini bildirmi§ ve bu 
endi§elerini TiP merkezine ta§m
masmda fayda oldugunu söyle
mi§; bu senatörlerden ü«ü TIP 
Genel Ba§kanl M. Ali Aybar'l zi
yaret ettiler. Ziyaretlerinde inö
nü'nün mitinglerden kaynakla
nan rahatslZhgml belirtiler. Bu 
mitinglerin egemen o;evreler tara
fllldanTiP aleyhine istirmar edi
lebilecegini, TiP'in adeta Kürt 
ulusal demokratik hareketine 
uyanl§ma öl'lcülük etmek istedigi 
bi9iminde bir yoruma tabi oldu. 
HerhfLIde MiT «evrelerinden ge
Ien uY30lar üzerine kendisi bir 
uyarl görevinde bulunmak istedi
gi arI1a§Ilml§llt. Aybar'm bu gö
rü§mesi daha sonra benim de ka
ulmamla devam etti. Ben kendi
lerine mitinglerin mahiyetini an
lattJm. Bu mitinglerin dogrudan 
dogruya anayasanm tammgl hak
lann ya§arna ge9irilmesi iyin ya
pIlan mitingler oldugunu, doguda 
ya§ayan Kürt vatanda§larm de
mokratik, ekonomik ve sosyal 
haklarmI savunduklarml, dogu
mm geri kalml§hgrru dile getire-

rek siyasi iktidarlan etkilemek is
tediklerini ifade ettim. "Bundan 
herhangi bir endi§eye kapllmanlll 
öküz altJnda buzagl aramak ma
nasma geldigini, vatanda§lann 
hangi kökten olursa olsun, hangi 
etnik gruptan olursa olsun, hangi 
dinden hangi mezhepten olursa 
olsun, demokratik, ekonomik ve 
sosyal haklarmI dile getirmeleri 
anayasanm tanIdlgl haktrr" diye
rek bu 'iyi niyet' heyetini gön
derdik. 
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S on günlerde Türkiye'nin gündemine oturan 
Susurluk'taki trafik kazaSI eksenindeki 
olaylar ve tartl~malar, bir anda Türk devle

tinin ydlardlr halklaflmlza kar~1 uygulamakta 01-
dugu kirli sava~m etkilerini ortaya serme bakl-. 
mmdan ilgin<;: den~bilecek bir tablo C;:lkarml~tlr. 

Susurluk'taki kazada, kirli sava~1n ternel argü
mam olan Türk "gladio"su "süper" bir kamyona 
c;:arparak, Türkiye'de '~gladio" var ml? yok mu? 
tartl~maslnl da ha da berrakla~tlrarak, yepyeni 
tartl~malar ve olaylar zincirini ba~latml~tlr. Ge
rek Türk devlet düzenini te~kil eden kesimlerin, 
gerekse ulusal ve toplumsal muhalefet güc;:leri
nin böyle bir sorun kar~lsmdaki tutumlan dik- · 

Siyaset 
Ve Türk 
Gladiosu 

katle incelenmeye 
degerdir. 
Devlet tarafmdan 
halklaflmlza k<;lfI~ 
haien sürdürülmekte 
olan kirl i sava~m te
melde ikili bir karek
teri vardlr. Bu öyle 
bir sava~ ki hem uy-
gulaYlclsml, hem de 

Rlfat YÜKSEKKAYA uygularnaya maruz 
blrakdanl derinden 
etkilemektedir. Bir 
yöntem olarak bu 5a-

va~ bic;:imini formüle edenler, bu yöntemin ikili 
karekterini bilerek uzun süre uygulanmamasl 
gerektigini, uygulanmasl halinde olasl sonuc;:la
nnm neler olabilecegini de dünyanln bir c;:ok ye
rinde görerek ifade etmi~lerdir. 

Bireyin sosyal, siyas'al, ekonomik ve kültürel 
olarak ya~ama hakkml, toplumun gelecegini di
rek ilgilendiren böyle bir sava~m uzamasmm ar
tlk uygulaYlCdanm da yutmaya ba~lamasmdan 
derin kaygdar duyan devlet ic;:erisindeki kesimler 
medya araCllIglyla ve kendilerine özgü bir üs
lupla Susurluk'taki kazaYI flrsat bilerek sorunu 
gündemle~tirdiler. Buna kar~m ulusal ve ·top
lumsal muhalefet güc;:lerinin sergil.edigi tavlr ger
c;:ekten ic;:lcr aClsldlr. Bir iki arflamll ancak CIIIZ 
tavnn dl~mda "Biz dememi~ miydik"le slnlrll bir 
tavlrdlr sözkonusu olan. ' 

Özellikle kirli sava~tan en c;:ok etkilenen, aglr 
bedeller ödeyen, Kürt halkmm ve siyasal güc;:le
rinin sosyal reflekslerini yitirdigi c;:arpici bir ~e
kilde belirginle~mi~tir. 

Nasd ki kirl i sava~ Türk siyasal sisteminde c;:ü
rüme, yozla~ma ve tlkanmaya neden olmu~sa 
aynl bic;:imde toplumda, sosyal felaketler, yoz
la~ma ve kirlenmenin yam slra ulusal ve toplum
sal muhalefet güc;:lerinde de siyasal tlkanma, ya
pisal sorunlar ve, kirlilige neden oldugu sözko
nusu olay eksenindeki tartl~malarla daha da aC;:l
ga C;:lkml~tlr. 

Türk devleti aC;:lsmdan, tartl~malarla kirli sa
va~m uygulaYlcdanna etkilerini bir yolla gözler 
önüne sererek, sistemdeki f s;ö~ü~ün önüne ge~;-d 
mek ve tartl~ma usluplanyla cl<;!. topluma hal~ 1 
kendi'lerinin umut olduklannl göstermeye c;:all~
maktadlrlar. Özünde sistemden beslenen ve bir 
parc;:asl olan tüm taraflar elbirligiyle bu yönteme 
karar vermi~lerdir. 

Buna kar~m ulusal demokratik gü<;:lerin ve 
Kürt toplumunun, bu sava~ta ~imdiye kadar öde
digi bedellerin somut kazanlmlannm da ifadesi
ni bulacagl bir düzey yakalanamaml~sa, Türk 
gladio'sunun tartl~ddlgl böyle bir dönemde Kürt 
halkleger ayakta degilse, en dogal sosyal ref
lekslerden yoksunluk söz konusuysa daha 
önemlisi ya§anan ve ya§anmakta olan tüm olay
lar kanlksamyorsa, halkm büyük c;:ogunlugunun 
sürece ili~kin lakayt duru~u ortada iken Kürtier 
adma siyaset yapan herkesin külahml önüne' 
koymasl gerekir. 

Kürt sorunu kar~lsmda Türk devletinin gele
neksel ~iddet politikasmdaki Isrannm neden 01-
dugu bu günkü <;:özümsüzlük sürecini tersine 
c;:evirebilecek bir süreci ba~latmak ulu5al güc;:le
rin temel görevi olarak durmaktadlr. Böyle bir 
görev, beylik laflarla, ~ehit edebiyatlyh, dar 
grup hesaplanyla, iki arada bir deredeki siyasal 
duru~larla, kahramanllk ve sava~ naralanyla kar
~danamaz. 

Böyle bir sürec;:, insanlarlmlzm günlük ya~a
mUlda kar~da~tlgl sorunlara cevap olarak, kadm
lanmlzm siyaset dl~I ' tutulmalannl saglayan et
menleri bertaraf edebilecek, genc;:lerimizin kur
banllk olarak görülmesi yerine gelecegimizin 
güvencesi olarak gören, toplumumuzun ekono
mik potansiyelini yolunacak kaz olarak görmek
ten vazgec;:ecek, tüm ulusal degerleri kendi de
gerleri olarak kabul ederek kar~danmalldlr. 

insani ve özgür ya~ama hakkml en .yüce äe
ger olarak kabul eden, her dü~ünceye ho~görüy
le bakan, halkma ve özgücüne dayanmaYI esas 
alan, sürece ili~kin aC;:lk ve net duru~ gösteren, 
Ylgmlann siyasal gücü olmaYI ve ·Kürt halklllill 
özgürlük ve demokrasiye kavu~masmlll ydmaz 
takip<;:isi olan örgütlenme modelleri ve siyasal 
perspektiflerle gelecegi kar~damak gerekir. 
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• 21, yüzyll e~iginde bulun-
dugumuz bu yIllarda Kürt ve 

I Kürdistan sorununun ~özümü 
: dogrultusunda partinizin temel 
, politikas'l hakkmda klsaca bilgi 
verebilir misiuiz? 

o Kürt ve Kürdistan sorunu
nun yözümü, bugün her zamankin
den daha <;ok kendisini dayatmak
tadlr. Partimiz, sorunun demokra-

, lik ve kaltel bir ~özüme kavu§lu
, ruimasl i<;in bir yandan <;abalanm 
sürdüTÜrken, öte yandan da kendi
si iyinde olsun veya olmasm böy

, lesi bir yözüme götürecek tüm gi-
I ri§im ve yabalan da destekliyor. 
Partimiz, demokratik ve kaltel yÖ
züm kadar, Kürt v~ Kürdistan so
nmuna .ili§kin degi§ik yözüm öne
rilerinin özgürce tartl§Ildtgl bir or
lamm da büy~ bir öneme sahip 
olduguna inanlyor. Özgür ve de-

I mokratik' bir ortamm yaratllmaSl, 
Kürt halkmm özgür iradesinin or
taya pkmasl iyin de gereklidir. 

I Kürl sorununa ili~kin olarak ba
, glmslz devlet, konfederasyon, fe
derasyon ve benzeri <;e§itli <;özüm 
önerilerinin varoldugu bilinmekte
dir. Dogal olarak ilgili her taraf 
kendi savundugu yözümünün, en 
.azmdan günüh ko§ullarmda dogen
luguna inanmakta ve bu yönde ya
lt§malarlm yürütmektedir. Bizee e~ 
sas sorun burada degil. Sorun, 
Kürt halkmm bunlardan birini 
kendi özgür iradesiy!e se<;ebilme 
ko§ullanna sahip olabilmesinin 
saglanmasldlr. PYSK bir yandan 
böy!esi bir perspektitle" soruna 
yakla§lrken, öte yandan da güneel 

I demokratik hak ve özgürlükler 
iyin de müeadele etmektedir. 
PYSK Birlik Kongresi'nde bu 
amayla bir günce! talep!er progra
ml kabul edildi. Partimize göre, 
Kuzey Kürdistan'da süren ve ba§
ta KÜlt halk.t olmak üzere Türki
ye' de 3§ayan diger halklar i<;in kan 
ve gözya§l demek olan kirli sava
§m durdurulmasl ve Kürt ulusal 
kimliginin tamnarak bunun yasal 
ve pratik gereklerinin yerine geti
rilmesi, Kürt sorununun yözümü 
iyin önemE bir adlm olacakhr. 
BöIge valiligi, köy korueulugu, 
özel tim ve kontrgerillanm dagltIl-

! maSl; aynmslz bir genel affm ilan 
edilmcsi; köy lcri bo§alhlanlara 
tazminat ödenerek bunlardan iste
yenlerin eski yerlerine dönmeleri
nin saglanmasl; örgütlenme ve dü
§ünce özgürlügü önündeki engel
!erin kaldmlmasl ve Kürt, Türk 

' bütün s-iyasal partilere serbestye 
' yall§ma hakkmm tanmmaSl ve 
benzeri dönü§ümler, yözüm süre
eine büyük ivme kazandrraeaktrr. 

• Kürt sorununun ~özümün
de partinizi diger'Kuzey Kürdis
tanh örgütlerden aYlran temel 
noktalar nelerdir? 

o Eskiden, eski derken en 
azmdan 1980'li yJllann ortalanna 
kadar, Kürt örgütleri farkllltklarIßI 
belirlmek iyin birlik yanlanndan 
<;ok aynlt,k yanlanru öne <;lkanyor
lar. Bu, az veya <;ok tüm Kürt ör
gütlerinde göriÜen genel bir anla
Yl§ idi. Bu nedenledir ki birle§il
mesi mümkün bir <;ok alanda ma
lesef ayn 11 klar derin!e§tiriliyordu. 
Bazen kelimeier üzerinde bile ay
nntlda saatleree tartl§Jlabiliniyor
du. 0 dönemde ~Ikan yaymlar iyi 
ineelenirse nasIl aynhgm teorisi
nin yaplldlgml herkes görebilir. 

Bunlan yanh§ bir anla§Ilma ol-
l masm diye söylüyoruz, Srrf ayn-
; hklanmlzl koymak i~in degH, Kürt 
sorununun yözümünde, Partimizi ' 
diger Kuzeyli Kürt örgütlerinden 

, ayuan ger~ekten önemli baZI nok-
. talar vardu. Ke§ke olmasaydl di
yoruz, 0 zaman c;;e§itli bi<;irn ve dü
zeylerde birlikler kurmamlz daha 

I !'ahat ve ortak mücadelemiz daha 
kolay ve ahenkli olurdu. Birincisi; 
Partimiz, hem önüne koydugu 

I stratejide hem dc politikasmda ba
, gmlslzlIk~1 bir partidir. Stratejisi 
I baglmslzhk<;l bir stratejidir, <;ünkü 
~ partimiz Kürdistan' da bagIßISIZ 

I demokratik bir cumhuriyetin ku
i rulmasml ama~lamaktadrr. Tarih
selko§ullar bunu öngölüyor ve 

I halklmlzm da istemi bu yöndedir. 
Biz, kendi istek ve irademizi halk!
mlzm istek ve iradesinin önüne 
koymuyoruz, aksine onun istem ve 
taleplerini programla§tmyoruz. 
Partimizin uzun yadeli stratejik 
~edefleri arasmda Kuzey Kürdis-

tan'da baglmslz demokratik bir 
eumhuriyetin kurulmasl ile birlik
te, baglmslz birle§ik bir Kürdistan 
da yer ahyor. Bu yok uzun vadeli 
bir hedefimizdir. Ülkenin ve ulu
sun birligi bi..r haktlr ve tarihsel ko
§ullara bagh olarak bu hakkm ha
yata geC;mlmesi gereki yor. B u ne
denle partimize göre uluslarm ken
di kaderlerini tayin hakkI, ülkemiz 
ko§ullarmda aYlll zamanda Kürt 
ulusunun ve ülkesinin birliginin 
saglanmasl anlammda bir haktu. 
Biliyorsunuz, Kuzey Kürdistan'da 
yakm ylllara kadar Kürt örgütleri
nin büyük <;ogunlugu baglmslz 
Kürdistan, hatta bagIßIslz birle§ik 
bir Kürdistan istiyorlardl. Bunu 
programlanna da koymu§Iardl. 
Bugün gelinen a§amada bu hedef
ten hlZh bir geri dönü§ vardlr. Kürt 
örgütleri arasmda kimlik talebinin 
dev let tarafmdan resmen teseil 
edilmesi istemi ve bazI kültürel 
hak ve taleplerden baglmslZ Kür
distan' a kadar bir <;ok farkll gÖIÜ§ 
ve hedefler (kültürel haklar otono
mi, federasyon vb.) savunulmakta
drr. Burada bir noktaya dikkat yek
mek istiyoruz. Partimiz, baglmslz 
ve hatta birle§ik bir Kürdistanl sa
vunurken, tarihsel ko§ullann uy
gun dü§mesi halinde diger uluslar
la özgür vc e§it bir temelde birlik
te ya§amaYI ve bunun öngördügü 
~ÖZÜlll bi<;imlerini de öngöTÜyor. 
Diger yandan partirniz, stratejik 
hedeflerini karartmadan" en ufak 
bir hakkIn eIde edilmesi ve kulla
mlmasldabil, haklann adlm adrrn 
eide edilmesi müeadelesini, de
mokratik ~özüm yollarIßI ve ~e§it
li ara yözümleri reddetmiyor. 

ikineisi; Partimiz aYlll zamand'a 
i~erde ve uluslararasl alanda ba
glmslzhkc.a biT politika sahibidir. 
Bize göre sömürgeci devletlerden 
birine dayarularak diger bu sömür
geei ü1kede müeadele sürdüremez
siniz, sürdürseniz bile bu mücade
le sizi özgürlüge degil, yeni köle
liklere götürür. Bugün Kürdis
tan' daki bir <;ok dramatik siyasi 
geli§menin temelinde bu geryek 
yatmaktadrr. Sömürgeci devletler
le hiC;; ili§ki kurulamaz, kurulma
malldrr demiyoruz, ama bu ili§ki
lerin bir düzeyi ve smm olmahdtr. 
Sömürgeei devletlerle kurulan ili§
kilerin Kürt sorununll1l yözümün
de nasll olumsuz bir rol oynadlgml 
görebilirsiniz. Partimiz, uluslara
raSI alanda da ulusal yIkarlar teme
linde bagmlSlz vc ki§ilikli bir poli
tika, sahibidir. K!sacasl, i<;erde ve 
uluslararasl alanda izlenen politi
ka, takibedilen dost ve dü§man si
yaseti sorunun yözümünde son de
reee önemlidir ve bu konuda parti
miz Kürdistan ' da kendilerini "bü
yük gü<;" gören örgüt ve partilerin 
izledigi ree! politikalan dogru bul
muyor. DI§ yardtm ve destekler, 
ulusiararasl ili§kiler vb. önemlidir, 
ama bundan daha önemli olanl 
halkm iradesi ve <;Ikarlandrr, hal
km kendi güeüdür. 

Üyüncüsü; Kürt sorununun <;ö
zümünde bizimle diger Kuzeyli 
örgütler arasmda müeadele biyim
leri, \iah§ma tam, politik taktikler 
vb. alanmda da öncmli aynhklar 
vardlr. Bizce, bugün Killt örgüt ve 
partilerini biI;birinden ayuan en 
önemli pratik nedenlerden biri de 
budur. Bu konuda genel olarak iki 
yanll§ egilim vardrr. BazIlan silah
h müeadeleyi tek yol olarak görüp 
adeta onu feti§le§tirirken, diger ba
zllan da salt ban§<;ll ve demokratik 
yollan öne c,:Ikanyorlar. Bu iki egi
lim veya görü§ giderek bir ~atl§
maya dönü§üyor. Örnegin, kimi 
parti ve ~evrelere göre silahh mü
cadele vermeyen veya silahh gücü 
olmayan bir örgüt veya parti ne ka
dar gü<;lüolursa olsun önemli bir 
güy degildir ve daima kü<;ümseni~ 
yor. Bu anlaYI§ta olanlarda siyaset 
silahlara yön vermiyor, tersine si
lahlar siyasete yön veriyor. Diger 
kesim ise giderek §iddet i<;eren her 
tür!ü müeadele biyimini yadslyan 
bir konuma geliyor. Silahh müea
deleye kar§1 bir tepki geli§tiril
mektedir. Savunma ama<;h en ma
sum eylemler bile tasvip görme
mektedir. 

Partimiz, programmda ve diger 
belgelerip.de izleyeeegi yolu ac;Ik
lIkIa ortaya koymu§tur. Burada bu
nu tekrarlamak istemiyoruz" Biz, 
ülkemiz ko§ullanna uygun gerekli 

'Partitniz 
Almanya' da ~lkmakta 
olan 'Kurdistan Heute' 
gazetesinde yaYlmlanan 
ve PYSK Yürütme 
Komitesi sözcüsü ile 
yapIlml§ röpprtajl, oldugu 
gibi yaYlmhyoruz qagltnSlz11k~1 

politika sahibidir 
ve olanakll olan her türlü me§ru 
müeadele hi~imi ve araemdan ya
naYlZ ve bunlarm uyum i~inde bir
likte YÜTÜtülmesini -ängörüyoruz. 
Biz illegal bir partiyiz. Bunun ne
deni ülkemizde a<;Ik kinlligimizle 
legal ve demokratik bir ortamda 
siyaset yapma ko§ullanndan yok
sun bulunmamlZdu. Buna mecbur 
edilmi§iz. Aym §ey müeadele bi-
9imleri konusu i<;in de geyerlidir, 
Türk devleti, tarihsel olarak Kürt 
halkllla ve onun politik örgütlerine 
hiy bir zaman özgür olai'ak kendi
lerini ifade etme, örgütlenme ve 
demokratik bir yoldan yürüme ola
nagl tammaml§tIr. Kürt halkml si
lahh mücadeleye mecbur eden 
Türk devletinin bugüne kadar izle
digi bu siyasettir. Bu siyaset hala 
da yürürlüktedir. i§te partimizin bu 
konudaki siyasetini belirleyen bu
dur; yani Türk devletinin izledigi 
inkar, imha ve §iddet politikasldlr. 
Partimize göre Kürdistan'da mü
eadele 90k yönlüdür; silahlt müea
dele me§rudur, gereklidir, hana ba
zen zorunludur. Ama her §ey silah
h müeadele de degildir. Kürtlerde 
zaman zaman silahlt müeadele si
yasal mücadeleyi belirlemi§tir, ki 
bu büyük bir tehlikedir. Bugün bu 
egilimler kimilerinde varolmaya 
devam ediyor. 

Dördüncüsü; ideolojik bakl§ 

lerde bulunmaktadJr. 
• Peki nedir geHnen nokta? 
Türkiye'de Kürt sonmunll1l <;ö

zümü kendisini dayatml§tlr. Bu 
durum hem i<;te hem dt§ta Türk 
devletini giderek zoriamaktadlT. 
Türk devleti Kürt sorununu silahh 
bir yolla, baskl Ve §iddet yöntem
leriyle <;özemez. 75 yI1IIk Tc. tari
binde onlarea kez Kürt hareketi 
kanh kaliamlarla bastmlml§, an
eak Kürt sorunu yözülememi§tir. 
Kaldl ki bugün durum geymi§te 
<;ok daha farklldrr. Türk devletinin, 
özellikle I980'den bu yana ken
dinee sorunu <;özmek i~in neredey- , 
se ba§vurmadlgl yol kalmad!. 12 
yIidrr Kürdistan' da silahh biJ niü
eadele sürdürülmektedir. Türk 
devleti her yIl bu sava§alO milyar . 
dolar eivarlllda büyük bir kaynak 
akltmaktadlr. Türkiye'deki ekono
mik, siyasi ve toplumsal bunahmlll 
temelinde, rejimin ya§adtgl krizin 
kaynagillda bu yatmaktadu. Türki
ye, ba§tan a§agl §izofrenik bir bu
nahmt ya§lyor. Bu ko§ullarda han
gi iktidar gelirse gelsin devletin in
kar, imha, asimilasyon, baskl ve 
§iddete dayanan ge!eneksel politi
kasl temelinde sorunu liözmesi 
olanakll degildir. Türkiye, siyasi 
olarak bir kere kaybetmi§tir. Mev
cut durumda ekonomik, siyasi ve 
askeri tüm dl§ yardlm ve desege 

yapIlarak ba§la Kürl ve Kürdistan 
olmak üzere, bütün halklann ulu
sal hak ve özgürlüklerinln anaya
sada yer alarak güvenee altma 
almmasl ve bütün yasal mevzuatm 
buna göre düzenlenmesi. 

* illegal yah§mayt sürdürmek 
zorunda blrakIlan Kürdistan ve 
Türkiyeli parti ve örgütlere ayIk 
c,:ah§ma olanaklannm saglanmasl. 
YapIlaeak bu yasal ve siyasal dü
zen1eme dogrultusunda her ulusll1l 
kendi ulusal kimligiyle siyasal 
parti kurmak ba§ta olmak üzere 
dü§ünee ve örgütlenme özgürlügü 
önündeki tüm engellerin kaldml-
mas!. 

* Kürtlie radyo ve TV dahil ba
sm-yaYlll, Kürtye egitim ve ögreti
min önündeki engellerin kaldml
mas!. isirnleri degi§tirilen §ehir, 
köy ve mezralara eski isimlerinin 
verilmesi, yocuklara Kürt~e isi,m 
vermenin serbest blrakIlmasl. 

* Kuzey Kürdistan'da SürdÜTÜ
len ve zaman zaman diger paryala
ra da yaYllan askeri operasyonlara, 
yerinde infazlara, "faili meyhul" 
einayetlere, köy ve mezralann ya
klhp yIkIlp veya bo§altIhp köylü
lerin gö~e zorlanmalarma son ve7 
rihnesi. 

'" BöIge valiligi, özel ordu, özel 
tim, köy koruculugu ve benzeri 
klirum ve örgütlenmelerin kaldml-

I 
partinizin ~u konudaki ternel 
politikaSI nedir? 

o Kuzey Kürdistanh partilet 
arasmda 1,5 yIlI a§k!n süren eephe 
~ah§malan yapIldl. Bu yall§malar 
bekledigimiz sonu~lan veremeden 
dagIlmak zorunda kaldl. Oysa <;a
h§malar iyi bir tempoda gidiyordu. 
Bir dizi sorun taraflarm kar§IIIkII 
anlaYI§ göstermesi temelinde <;ö
zürne kavu§turuluyordu. YI11ardan 
sonra bu kapsamda ilk kez tüm 
ulusal demokratik gÜyIer biraraya 
geliyordu. ilk dönemde varolan 
ku§ku ve tedirginlikler toplantIla
nn seyri i<;inde klsmen ortadan 
kalktl. bu olumlu atmosferin, yara
tIlmasmda 93 ate§kesi sonrasmda 
imzalanan protokollerin önemli bir 
etkisi oldu. Ama öte yandan bili
yorsuzun, PKK ü~ ayn Kürt Örgü
tü i1e ü~ ayn protokol imzaladl. Bu 
tutum ulusal saflarda kavram ve 
hedef karma§asma yol alill ve ulu
sal demokratik saflarda ye!' alan 
örgütlerin eiddiyetlerinin tartl§Il
masma neden oldu. Ama her§eye 
ragmen, protokollerin ulusal saf
larda daha iyi bir ortamm yaratIl
masma katktda bulundugu da tar
tl§ma götiirmez bir ger<;ektir. Biz 0 
dönemde henüz tek parti yatlsl al
tmda partile§memi§tik, dolaYlSlyla 
eephe liah§malanna be§ ayn siyasi 
örgüt olarak katildIk. Ama biz ulu
sal eephe liall§malarmm her a§a-
masma c,:ok aktif bir §ekilde katIla-

"Partimizi diger Kuzey'li örgütlerden aYlran önemli , baZI noktalar vardlr, Birincisi; rak, gÖTÜ§ ve yaplel önerilerimizle 
partimiz stratejisinde ve politikasmda baglmslzhk~1 bir partidir_ Partimiz, b~. birli~in yaratIlmasl ic,:in ~sru.-

'Kürdis'lan'da baglmslz demokraHk bir cumhuriyetin kurulmasml ama~lainaktad"r: ' (' ' ffi'uzeAtitJ§efiL olanaklarIßIJ'z olliu-

I'k' " '" d I I I d b ~ I k b' I't'k h" .sünde yerine getirmeye cah§tlk. ,mCIS!.; pa~~m~!z I~~r e ve u us ara~a~1 a an a aglmsl~~ I ~I, Ir,~o,~ I a~a"sa Iptlr, Bu <;alI§malarlll kamuoYUl;da ya-
Blze gore somurgeci devletlerden blrlnedayamlarak dlger blr somurgeCi ulkede rattljl;I heyeean ve co§ku, kIsa bir 
mücadele sürdüremezsiniz, Ü~üncüsü; Kürt sorununun sözümünde diger örgütlerle zamanda siyasi örgütlerirnizde de 
aramlzda önemli aynhklar var, Bazll~lrI silahh mücadeleyi tek yol olarak görüp yanslmaSllll buldu. <;:alt§malann 

d f t ' I "k d'~ k ' " 'd k 'dd t' h t" I" " d I temposu arttmldl ve kIsa bir müd-o~~ a, ~ta e I~ e~tlr!r en Iger .. e~~m Ise gl ,er~ ~~ e .. ~eren er ur !.I muca e e, det zarfmda ulusal eephenin prog-
bl~lmml yadslyan blr konuma du~uyor, Partlmlz, ulkemlz ko~ullarma uygun gerekh raml ile tüzügü, kimi örgütlerimi-
ve olanakh olan her türlü me~ru mücadele bi~imi ve aracmdan yararlanmaYI ve zin yekineeleri He birlikte a§agl 
bunlarm uyum i~inde birlikte yürütülmesini öngörür. Dördüncüsü; ideolojik bakl~ yukarl son §eklini ah~§ oldu ... 

I, 'k 'h k d d B' h I I h d I I k t I Tam yah§malar bttmek uzere a~lsl ve pO Itl terci no tasm air, IZ em u usa em e top umsa ur u u~u ik" "Id" ki h" I . 
h d fl ' "I k I Ik' b ~ I ~ h Ik . 'I' ~ en goru u , cep enm I§ eVI ve e e Iyoruz, Partlmlz u usun urtu u~u, ü enm aglmslz Igl ve a m ozgur ugü rolü konusunda farkh dü§ünülü-
i~in sava~lyor. Bu sava~ta emek~i kesimlerin ~Ikarlan önceliklidir," yor. Özellikle P~K bunu <;ok aliIk 

a~1Sl ve politik tereihlerdir. Bili
yorsuzun, Kürdistan'da sosyalist, 
yurtsever-demokrat, ulusalcl-libe
ral, milliyet~i-dinei vb. farkll ide
olojik ve politik <;izgilere sahip 
~ok saYlda örgüt ve partuer vardlr. 
Bll1llarm sonmun yözümüne dair 
farkh perspektiflere, farkh yöntem 
ve taktiklere sahip olmalan dogal· 
dIr. Yurtsever-dinci bir parti ide
olojik-politik <;izgisine bagh ola
rak, progranllßda öngördügü he
defler dogrultusunda örgütleneeek 
ve bu dogrultuda bir toplum öngö
re<.:ektir. Diger örgütler de kendi 
programianna göre nareket ede
eeklerdir. Biz, hem ulusal ve hem 
de toplumsal kurtulu§u hedefleyen 
bir partiyiz. Böyle olunca i§~iler, 
emekyiler, yoksul, toprakslz ve az 
toprakll köylüler, agrrlIkII olarak 
emegi ile geyinen kesimler dogal 
olarak dayandlglmlz smlfsal ve 
toplumsal kesimler olaeaktrr. Bu
gündell örgü~lenmemiz ve politi
kalanmlZ daha ~ok bu kesimlere 
yönelik olaeaktrr. Partimiz, ulusun 
kurtulu§u, ülkenin baglmslzhgl ve 
halkm özgürlüjl;ü i<;in sava§lyor. 
Ama bu sava§ta eme<;i kesimlerin 
<;tkarlarmm öncclikli oldugunu be
lirtmek gerekiyor. Partimizin prog
rammda öngördügü demokratik 
Kürdistan eumhuriyetinde de bu 
yönde bir politika izleneeek ve bu
nunIa da kalmmayaeak, sosyaliz
min tarihsel ko§ullarmlll yarattl
masma <;alI§llacaktrr. 

• Kürt cephesinden gelen si
yasil ~özüm önerileri Türk resmi 
gü~leri tarafmdan ~imdiye ka
dar dikkate almmamaktadlr, 
Partimizin siyasal ~özüm i~in so
mut önerileri ve kaltcl bir barl
~m saglanmasl i~in Türk tarafl
nm atmasl gereken adlm ne 01-
mahdlr ve genel olarak yapIlma
SI gereken sizce nedir? 

o Partimiz, Türkiye'dc Kürt 
sorununda belli bir yere gelindigi 
inancmdadrr. Bu, sadeee partimi
zin gÖTÜ§Ü degildir, diger Kürt ör
gÜlleri de aym görü§ ve inan~tadrr
lar. Bu nedenle "Kürt eephesi" so
runun siyasi ~özümü yönünde son 
Ylllarda iyte ve dl§ta giderek ve IS
rarla daha yogun bir §ekilde öneri-

ragmen Türkiye'nin daha UZUll bir 
süre bu yolda yürümesi olanakslz
drr. Türkiye'nin öneelikle ~özmesi 
gereken, 0 yözümlenmeden diger 
sorunlarm C;;özümlenmesinin liok 
zor, hatta olanakslz oldugu birineil 
sorunu, Kürt sorunudur. Bu sorun

'da gelinen a§amada Türkiye'nin 
~önünde siyasal yÖzüm yolu dl§mda 
?pa§ka ger~ekyi bir yol kalmanu§tlr. 
'Türkiye'nin gelecegi ve ~Ikarlarl 

? buna baghdlT. 
dl • Peki Kürt cephesi siyasal 
Jözümden ne anhyor ve buna ne 
kadar hazlrdlr? . 

o Bu konuda Kürt örgütleri 
arasmda bir konsensüs yaratIlml§ 
degildir. Herkes siyasal <;özümden 
kendince bir §ey anllyor. Bu ne
denledir ki önermeler, politikalar 
ve hatta kullanllan dil bile farkh-
du. Aynea, Kürt örgütleri birlikten 
yoksundurlar ve her ne kadar öne
rilerde bulunuyorlarsa da devlete 
kar§1 toplu bir duru§ gösterebilmi§ 
degiller. Bu nedenle, Kürt sorunu
nun siyasal <;özümü derken, salt 
Türk devletinin i<;inde bulundugu 
durum gÖIÜlmemelidir. Kürt ör
gütlerinin muhatap olarak kendiIe
rini dayatabilmeleri i~in kendi i<;
lerinde ortak bir politika etrafmda 
bir araya gelmeleri gerekiyor. 

Bu durumun da bilincinde JIan 
partimiz, buna ragmen, Kürt soru-

G nun siyasal <;özümünde somut 
önerilerle ortaya yIkIyor. Her§ey
den önce Kürdistan'da sürdürül
mekte olan bu kirli sava§a son ve
rilmeli, kar§lhkh olarak denetlene
bilir ve uluslararasl güvencelere 
baglanml§ kallel bir ate§kesin sag
lanmasl gerekiyor. Hili bir sava§ 
sonsuz degildir, nihayetinde so
runlarlll gÖTÜ§meler yoluyla <;ö
zümlenmesi gerekiyor. Bu sava§m 
da durdurulmasl ve i~inde yer al
maSl gereken hiy bir gü<; dl§talan
madan sorunun ban§<;Il ve demok
ratik yollardan yozülmesi iyin bir 
diyalog süreeinin ba§laulmasl ge
rekiyor. Siyasal yözüm surecinin 
i§leyebilmesi i<;in Türk devletinin 

I kahCl bir ate§kesin ardmdan §unla
n yerine getirmesi lazmidrr; 

'" Kürt ulusal kimliginin tanm
maSl, sivil bir demokratik anayasa 

,masl, kontrgerillallln Kürdis
tq,n' dan yekihnesi ve lagvedihnesi. 

'" Siyasi tutuklularm ko§ulsuz 
serbest brrakIlmasl, yurt dl§ma po

, litik nedenlerle gitmek zorunda 
kalan insanlanmlzm özgüree dön
melerine olanak tarunmaSI·. 

'" Y lliardrr sürdürüIen kirli sa
va§ sonucu yaklltp yIkIlan 3000' i 
a§km köy, mezra, kasaba gibi yer
le§im alanlannur dev let tarafmdan 
tekrar in§a edilmesi; bu yIkImlar 
sonueu yerlerini tcrkederek gö~et
'mek zorunda buakIlan insaniara 
tazminat ödenerek eski yerlerine 
özgüree dönebilmelerinin saglan-
masl. 

"" Kürdistan'da ekonomik yap
ml canlandrrmak iyin yöresel kay
naklann ger~ek<;i bir biliimde kul
lalllimasl, kalkmmaya yönelik 
planlarm yapIlmasl ve halk!n bu 
süreylere aktif katIlIßIm saglaruna-
SI. 

Bunlar ve benzeri ko§ullarm 
yerine geldigi özgür ,ve demokra
tik bir ortamda kendi gelecegi ile 
ilgiIi olarak karar verme hak ve 
yetkisi KÜlt halkmm elinde ola
eakur. Böyle bir ortamda referan
dum, se~im veya ba§ka bir yoldan 
Kürt haiki özgür iradesiyle isterse 
birlikte ya§ama yönünde, is.terse 

, aynhp kendi baguhslZ devletini 
kurma yönünde serbestye karar ve
rcbilme hak ve yetkisini Jine ser
best~e kendisi kullanaeaktrr. , 

• Birlik Kürtlerin en büyük 
handikapl olarak ~imdiye kadar 
sürüp geldi ve Kürtierin ulusal 
bir cephede biraraya gelmeleri 
de bugüne kadar hep hakh bir 
istem olarak kaldl, Son yIllarda 
bu alanda atilan adlmlar kahcl
la~arrladl, Kuzey Kürdistanh ör
gütIer arasmda bir bu~uk yIlI a~
km bir süre cephe ~ah§masl ya
pildl ve önemli adlmlar atIlma<;l
na ragmen bu ~ah§malar sonu,.
landlfllamadan kesildi. Cephe 
,.ah~malarmlll sonu~landlrila. 
maya~mda ortaya pkan sorun
lar nelerdi? Kürt 'ulusal gü~leri
nin ulusal ve uluslararasl bazda 
birligi ve bu birligin bi~irni i~in 
atilmasl gereken adnnlar neler
dir, sizin bu yöndeki ~abamz ve 

ve seyik bir §ekilde ortaya koydu. 
Ulusal eepheden anla§lmasl gere
ken §ey ulusal demokratik gÜ(flerin 
siyasi idare birligini saglamakllr. 
Ama PKK, ulusal iradeye tabii 
olamayacagllll, kendini yaraulmak 
istenen ulusal eephenin denetimi
ne sokamayaeagml deklare edinee, 
artlk bizim PKK adma hareket e
den delegasyonla bu i§i götüreme
yecegimiz anla§Ilml§ oldu. Cepne 
liah§malarllllil önünün ayllmasl 
iliin ·genel sekreter ve ba§kanlar 
düzeyinde bir üst toplantlnm dü
zenlenmesi karan ahnd!. PKK Ge
nel Ba§kam 'run . uygun gördügü 
alanda toplantI yapma karan alm
dl. A§agl yukan altl ay toplantlllm 
ger~ekle§mesi i<;in beklenildi, ama 
ne hikmetse toplanb iyin bir türlü 
uygun ko§ullar yaraulmadl. Aym 
dönemde PKK Genel Ba§kanl'mn, 
toplantllllll yap!lmasl kararh§tm
lan alanda <;e§itli görü§me ve top
lant!lan oldu. Elbette tüm bunIan 
bir sinyal olarak degerlendirdik. 
Cephe liah§malanmn nasIl bir yol 
ve yöntem izleyeeegi tarh§llrrken, 
"Kürdistan Sürgün Parlamen
to"sunUFl ~ah§malan ba§lat!ldl ve 
bu ~all§malara kattlmak i<;in de 
tüm Kürt örgütlerine yeni bir <;agn 
yapIldl. Daha eephenin akibeti bel
li olmadan yeni bir ~ah§ma ba§lat
mak ciddiye allllacak bir tutum de
gildi. Ulusal eephe yah§malarmm 
bu evresinde <;alt§malar fii1en tI-
kanml§ oldu. ' 

PYSK ve onu olu§turan gele
nekler, ülkemizde her zaman bir
likten yana olan bir tutum i~inde 
olmu§lar, bu konularda gerekli 
azami <;abaYl göstermi§lerdir. Bi
zim inanelmlz odur ki, Kürt siyasi 
partileri eger ulusal düzeyde bir 
birlik olu§turamazlarsa, hi<; kimse 
onlan ulaslararasl planda eiddiye 
almayaeaktrr. Halklmlzlll g.er~ek 

iradesini yansltan, tüm ulusal de
mokTatik gü~leri kapsayan bir bir
Hk, hem ulusal düzey hem de ulus
lararasl arenada ses ve yank! uyan
duaeak ve artIk ikide bir hiy kimse 
muhatap kim diye, yanh§ adres ve 
kap!lara ba§vurmayacaktlr. 

PYSK'nin kendisi birlik yaba 
ve <;ah§malannm somut bir öme
gidir. <;:ok yakm bir geymi§te 
PYSK olarak tek parti liallsl altm-

, 
da birle§tigimiz ic;;in, birligin öne
mini ve anlamml liok yakmda bil
mekteyiz. Partimiz birlikyi hattm
dan asla vazge<;mi§ degildir. SÖ
mürgeci gÜlilere kar§l eiddi bir 
muhatap yaratmak iyin tüm frrsat 
ve imkanlan degerlendirmeye ~a
h§aeaglz. Ama gerek Güney Kür
distan' daki geli§melere gerekse de 
Kuzey Kürdistan'da KürtIer ara
smdaki ili§kilere baktlglmlzda faz
la iyimser de maalesef olamlYoruz. 
Partimiz, Kürtler arasmdaki bu ~a
tl§ma ve dü§manhklann hi<; birin
de taraf olmadlgl gibi, bu ~atl§ma 
ve dü§manhklara kar§1 a<;lk ve net 
bir tutum takmarak, karde§<;e öne
riierde bulunmaya C;;ah§ml§tJr. 

• Kürdistan'm dört par~a
smdaki ulusal gü~ler arasmda 
birligin ve i1i~kilerin düzeyi ne
dir, nasJl olacaglßl ve olmasl ge
rektigi konusunda neler dü§ünü
yorsunuz? 

o Kürdistan'm dört par~asm
daki ulusal gÜyler ru:.asmda birlik 
ve ili§kilerill, \iok eiddi bir plan ve 
pro gram <;er<;evesinde oldugunu 
söylemek yok gÜytür. Genelolarak 
kar§lhkll ili§kiler vardrr, ama bu, 
günü birlik bir ili§ki bi<;illJidir. Za
man zaman ye§itli nedenlerle dÖlt 
paryanm tamamml ](apsamasa da 
ulusal gÜyler bir araya geliyorlar. 
Arna bu, kaltel ve kapsamh bir bir
lige maalesef dönü§emiyor. 

Bunun c!bette bir dizi nedenleri 
vardlf. irademizin ' dl§mda baZI 
faktörler ulusal gÜli1cr arasmda var 
olabilecek birlik yah§malarIßI en
gelliyor. Bunun birinei nedeni, 
ulusal gÜylerin farklt taleplerle 
müeadele etmeleri, Kürdistan so
rununu farkll biyimde yözmek is
temelerinden kaynaklanmaktadlr. 

ikinei bir nedeni, kimi ulusal 
gÜylerin sömürgeci gÜylerie varo
lan ili§kilerinin, böylesi bir ulusal 
birlige ~e§itli bi<;imlcrde engel 01-
malarl, bunu c,:e§itli bi\iirnlerde sa
bote ve provake etmeleridir. 

Ü<;üncü bir nedeni, kimi Kürt 
örgütlerinin hegemonyacl tutum 
ve davram§lanndan kaynaklan
maktadrr. Hegemonya kurma pe
§inde ko§an bu örgütlerin, ulusal 
birlik gibi bir sorunlarl yok. Lafta 
var gibi görünse de, somut ve eid
di bir adlm atmaktan yana degiller. 
Yapttklan yagnlarda, kendilerini 
merkeze koyup etraflannda bir 
~ember örmek pe§inde olduklan 
gÖIÜlmektedir. 

Ama biz, bu problcmlcrin mut
laka a§Ilmasl gerektigi inancmda
YIZ. Dört paryaYI kapsayan biT bir
ligin yaratIlmasmm öyle kolay 01-
madlgl, zaman isteyen bir i§ oIdu
gunull bilincindeyiz. Son yIllarda 
"ulusal otorite" veya "ulusal kong
re" sözleri ve yagr!lan kimi ~evre
lerce slk~a yap\lmaya ba§landl. 
Partimiz, prensip olarak böylesi 
bir birligi ba§mdan beri saVll1l
maktadrr. Bunun, ko§ullara ve za
mana denk dü§mesi kaydlyla yara
ulmasmdan yanadlr. Ama dü§man
IIk ve i<; yau§malann sürdügü bir 
ortamda bunun ger~ekle§mesinin 

zor oldugunu da partimiz görmek
tedir. 

Killt örgütleri arasmda öneelik
le dost ve karde§<;e ili§kilerin tesis 
edihnesi gerekir. <;ok basit gibi 
görünen talepier etrafmda i§birli
gini geli§tirmek, iyi bir djyalog or
tammm yaraulmasma neden olabi
lir. partiler olarak, merkezi düzey
de C;;qitli sorunlar etrafmda bir ara
ya gelinmesi iyi bir ba§langI<; ola
bilir. Tüm bu yabalar, iyi bir güven 
orlammm yaratIlmaslru saglayabi
lir. Kürdistan'm karma§Ik yaplsl 
gözetilerek, partilerin tutum ve <;ö
züm önerileri gözardl edilmeyerek 
bir yalI§ma ve diyalog süreci ba§
latllabilir. 

• Güney Kürdistan'daki son 
güncel geli~melere ili§kin dü~ün

celeriniz nelerdir, bu par,.adaki 
Kürt gü~lerinin biraraya getiril
mesi i~in ~abalarmlZln boyutu 
ve kahcI bir ban~m saglanmasl 
i~in sizce atllmasl gereken adlm
lar neler olmahdlr,? 

- Güney Kürdistan'daki son ge
li§meler, yeni geli§melerin ba§lan
glcml olu§turmaktadrr. Kaygl verei 
geli§meler birbirini izlemektedir. 

Devaml: S. 11 'de 
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Kölenin 'özgürlügü' 
Birean YILDIZ 

K admlar ya da kadll1 kllt
nanlar, her fusatta "sayl 
uzun akh klsa", "eksik 

etek", "ka§Lk hrrSlZl" denilerek 
hedef alman insaniar. Öneelikle 
bir insan sonra da bir kadm ola
rak öfke doluyum ve bu öfkemi 
bir §ekilde a~lga I,akarmazsam 
zehirlenebilirim. Bu ama~la, 

benim iyin bütün dü§ünsel ze
hirlerin panzehu'i olan en etIcili 
ara91ardan birisine, kalemime 
sarlltyorum. Öfkenin insana ya
ra§u bir davrarn§ olmadlgmm 
bilincinde oIdugum halde, öf
keliyirn. <;ünkü kötü olan öfke 
degil, öfkeyi doguran sebepler
dir. Öfkemin nedeni de son 
günlerde okudugum bir kitap. 
Okudugum bu kitabm ismi 
"Kölenin Mutlulugu". Yazarl 
Esther Vilar. Yazan hakkmda 
bilgi edinemedim. Bir kay ara§
tuma yaptlysam da ismine rast
Iayamadlm. Dü§üncelerine ge
linee, bu dü~üneeleri tll§lyan 
zihniyetlerle aym dünyaYl pay
la§tlglm iyin, kendi insanhglm
clan degil onlarm insanhgmdan 
utany duyuyorum. 

Kadmlarl öylesine a§aglla
ml§ ve kÜ9ümsemi§ ki, Vilar, 

.onlan insan slmfma dahi alma
ml§. Ona göre kadmtar; beyin
siz, aptal, duygusuz, beceriksiz 
yarauklar ve erkekler de kendi
lerini bu yaraUklara hizmet et
meye adaml§ köleler. SanmlYo
rum ki aklJ ba§mda (kadm ve
ya erkek) bir insan bütün bu 
sa~mahklarl onaylasm. Dünya
da ya§amlan sistemlerin 90gu
nun kadmlan sömüren, kadm
lan ezen sistemler oldugu ne 
yaz!k ki bir geryektir. Gerek 
ekonomi, gerek din, gerek siya
set bu sistemlere dogrudan dog-' 
ruya destek verirler. Kadmlan 
yargllamak bu sistemleri yargl
larnaktan daha kolaydu. Saym 
Vilar da i§in kolayma kayml§, 
püt,ül1 . sorumlulugu kadmlara 
yipclemi§. Kadmlar asla aptal 
ve dü§üncesiz degildirler. Onla
Tl tekeline alan, onlan yönlen
diren zihniyetler onlarm aptal
Ia§masma neden olmu§lardu ki, 
asll aptal ve beyinsiz ve de duy
gusuz olan i§te bu zihniyetler
dir. Kadm da bütün insanlar gi
bi bu zihniyetlyrin yok edildigi 
gün, geryek kimligini kazana-

eaktu. 
Dü§ünÜll ki; kli ve erkek "0-

cuk dogumundan itibaren aym 
dü§ünce ve aym imtiyilZlarla 
yeti§tirilmi§ olsalardi, birinin 

. hakkl olan her§ey digerinin de 
hakkl olsaydl, kadmlar bugün
kü durumda olurlar mlydl? Ya 
erkekler, onlann kadmlardan 
beklentileri aym olur muydu? 
Bir erkek ge,.imini saglamak, 
ya§ayabilmek i~in §artlar ne 
olursa olsun yah§maya meebur
dur. Evlendikten soma yah§ma
ya ba§lamaz. Evlense de, evlen
mese de hayatlll1 sürdürebiIme
si iyin tahsiI görecek ya da tah-

si! gerektiren bir i§te kendini 
geli§tirecek, para kazanmanm 
yollanm bulaeaktlr. Buna zo

·runludur. DulaYlslyla hayalmda 
bir kadm ve yoeuklan olup 01-
mamaSI hiy bir§ey degi§tirme
yeeektir. Oysa bir kadlll i<,:in 
durum90k farkhdlr. Kadm ken
di istegi dl§lIlda para kazanma
ya, ,.ah§maya zorlanmaz. <;ün
kü buna zorunlu degildir. Kendi 
istegine yogunlukla kar§1 <;lkl
laeak, zora ko§ulaeaktl1. Evlili
ge gelinee bir kadm iyin sc<,:c
nek degil zonmluluktur. istcse 
de, istemese de mutlak ev lene
cektir. <;:ünkü kadm ev lenme
den, SlrtIru birilerine· dayama
dan, kendi ayaklan" üzel'inde' 
duramayacaktir. Cinsel dene
yim ya§ayamayacak, ya§arsa 
toplumdan soyutlanacak ya da 
ömÜf boyu bu ya§adlgl dene
yirn onun kar§lsma 90k büyük 
bir hata olarak ylkanlacak, su9-
luluk duygusu altmda ezileeek, 
her §eye boyun egmek zorunda 
buaIalaeaktlr. <;aresiz ev lene
eek, onun iyin kutsal bir kurum 

haline dönü§türülmü§ evliligini 
sürdürebilmek i~in de her türlü 
~abaYl sarf edeeektir. Artlk 
kendini iyi biT e§ ve iyi bir ka
dm oImaya adayacak bunlarla 
mutlu oImaya yah§acaktu. Sis
tem de bu konuda ona bütün 
olanaklanyla yardlmcl olaeak, 
kadmlarm mutlulugu i~in ~ali
§IYOruZ diye de övünecektir. 
Her fusatta reklam kampanya
lannda erkegi elinde tutabilmek 
i9in neler yapmasl gerektigini 
sergileyeeek, kadmlann bütün 
dikkatlerini toplayaeaktu. N asil 
gekiei olumu, nasü daha lezzet
li yemekler pi§irilir? En iyi ka-

dm en pratik olamdu. iyi kadin 
tasarrufludur. iyi kadm koeasl
nm dikkatini r;ekendir. iyi ka
dm kucasml eve baglayandu. 
YuvaYl yapan di~i ku§tur. Hatta 
kötü alI§kanltklanndan kurtula
mayan bir kocadan bile "beee
riksiz" hir kadm sprumludur. 
Kocasmm onayladlgl §ekilde 
harekel edecek, dü§üneeek, ya
~amml onun istedigi yönde sür
düreceklir. Cinsel yönden de 
durum aYllldn. (,:ünkü einsellik 
kadln i<,"in bir görevdir. Koeasl
na kar~1 ycrine getirmesi gere
ken bir görev. Erkek istedigi an, 
iSledigi ~ekilde kanslyla birlik
te olmalIdir, kadmm istekleri
'ni'n pek önemi yoktur. Bir kadm 
kü,.ük ya§lardan itibaren bu 
zihniyetle yeti§tirilmi§tir. Ko
easmm isteklerini geri yevirirse 
günaha girer. Bir koeaYl eide 
tutmamn en etkili yolu einsel
liktir. Kadmlll einselligi amay 
olmaktan y!kar, bir aray haline 
girer. Kadmm koeasmdan ola
gan dl§l bir istegi oldugunda 
(daha fazla para, gezme, yeni 

bir e§ya alma istegi gibi) einsel
ligini kullanmak sonueu ,.abuk
la§aeaktu. <;ünkü her gün sey
rettigi film ve diziler ona bu 
mesajl venni§tir. Böyle bir dav
rarn§ §üphesiz ,.ok utan9 veriei
dir. Aym utan9 verici durum er
keklerin kadmlara stres atma, 
rahatlama arael olarak bakma
lan i9in de gegerlidir. Kendisini 
karlSI ve ~oeuklanm ge~indir
meye adaml§ bir erkek, kendin
ee her türlü fedakarhga katla
mp, bütün SIlantl ve gü~lüklere 
gögüs gereeek ve bütün bu Sl
kmtIlarl salt karlsl ve ,.oeuklarl 
iyin yektigi dü§üneesine sahip-

se dogal olarak kansmm 
manevi olarak ona destek 
olmasml arzulayaeaktlr 
ki, ~ogunlukla bu mane-

. viyat cinsellik olaeaktrr. 
Bu durumda kadm istese 
de istemese de kocasmm 
isteklerini yerine getire
eek, belki de bununIa gu
rur duyaeaktu. 
Söz konusu kitapta dikka
timi ,.eken diger bir konu 
da, kadmm zamanla nasli 
ya§lamp, ~irkinle§tigi, ge
kiciligini yitirdigi anlattl
UU§. Bu durumda erkegin 
böyle bir kadma meeburi
yetten katlandlgl vurgu
lanml§. Sanki kadmm ya-

§adlgl ylliarl erkek ya§amaml§, 
ya§lanmaml§, ,.irkinle§memi§, 
bir resirn gibi kalml§. Bir kadl
nm dl§ görünümü erkek i9in 
önemli oluyor da, bir erkegin 
dl§ görünümü kadm i~in neden 
önemli olmuyor? Neden seyil
mek ve begenilmek kadmlara 
özgü klhnml§ttr? Neden bir ka
dmm seyrge ve begenme gerek
sinimi gözardl edilir? Bir erkek 
ne kadar insansa ve ne kadari:n
sanea gereksinimleri varsa bir 
kadm da 0 kadar insandu, erke
gin ihtiya~ duydugu her§eye 0 

da ihtiya~ duyacaktrr. Bugün 
insanlar hala bunu kabullene
miyorlarsa, bu tür taru§malara 
hala nokta koyanuyorlarsa, in· 
sanhk adma utan,. veriei bir du
rumdur .. 

Bir diger konu da ~oeuk ve 
~ocuk egitimi. Bu benim belki 
de en hassas oldugum nokta. 
Tabii istem dl§l ,.ocuk dünyaya 
getinne ya da bir qi kendine 
baglamamn yolu olarak ~ocuk 
sahibi olma istegi kabullenilir 
degildiT. Yine de bu tür durum-

lar ya§anlhyor ama bütün ka
dmlar i,.in böyle bir geneIleme 
yapmak yanll§tU. Kaldl ki baZI 
durumlarda 90cuklan koz ola
rak kulliinma davram~lm rahat
hkla erkekler de gösterebiliyor. 
"Art!k yoeuk sahibi oldun yah§-

. mazsm, eoeuklarla fazla gez
mezsul'''''~a da ne bileyim "bak 
artlk a!lIle oldun daha olgUJi 
davranmahsm" diyerek kadm
larm önüne bir sürü set <;eker
ler. <;oeuk sahibi olmak erkek
ten fazla kadml eve baglar. Bü
tün gün evde yoeuklarlyla bir
lilete oldugu i9in de ,.oeugun 
egitimi ve baIam i§leri otoma
tik olarak kadma y!kllu. En kü
<;ük bir aksamadall da kadm so
rumlu tutulur. 

Kadm dikkatli olursa yoeuk 
hastalalllllaz, otoriter olursa ~l
marmaz, daha yok ilgilenirse 
9oeuklann' dersleri daha iyi 
olur. i§ler yolunda giderse, 
kimsellul sesi ylkmaz da, en u
fak bir terslikte sorumlu belli
dir, kadm, yani anne. Bir alllle
nin <;oeuguna duydugu duygu 
ve dü§ünceleri ne kadar anlalll
mak istenilirse 0 kadar anlaul
maz boyuttadu. Bir arme yo
euklarma verdiklerini ba§kalan 
takdir etsin diye vennez. Kendi 
bildigince hep iyiyi ve güzeli 
verecektir. 

Bu konuda katIldlglm tek bir 
nokta vardl kitapta, yapllan 
ara§tlrmalara göre günde bir 
kay saat armeierinden ayn Of

tamlarda kalan yoeuklarm daha 
zeki oldukiarJ. Bu dogrudur. 
Fakat aym §ey baba iyin de ge
,.erlidir. AllIle ve babadan ayn 
geyirilen zamanlarda yoeuk ba
glmslz dü§ünme ve hareket 
edebi!meyi ögreneeektir ki, bu 
da onun kendi ki§iligini olu§
turmasml saglayaeakhr. Bunun 
evdeki armenin eksikligiyle ya 
da beceriksizligiyle bir bagIan
USl yoktur. AnneIerinden ayn 
geyirdikleri zamanlarda da 90-
gunlukla ba§lannda bir kadm 
vatdlr. Zira kre§ ögretmenleri
nin ve yalI§anlanmn hemen 
hepsi kadmdu. 

Benim gönlüm bu tilftJ§ma
lann son bulmasml istiyor as
hnda. Aslmda bir ulsanl kadm
hß1yla ya da erkekligiyle yar
gllama yerine bu tür aymmlarl 
ve yakl§tumalan yok etmenin 
gerekliligine inamlmasml 15-

tiyor gönlüm ama ... 

Divan sahibi bir Kürt kadllll: 
.1\ 

Sarya DOSTKI 
Avdel EH 

Duygu yaksa 
a§k da yak 

18.11.1988 yIlmm Pazartesi günüydü. Van 
gölünü am§tuan bir yürek durdu. 0 yürek bü
yük Kürt Ozam Sevgili Sarya Dotski'nin yüre
giydi. Sarya, Mustafa Beyazidi'nin klZldu. 
1913 yIlmda dÜllyaya gözlerini a~ar. BabaSI 
Osmanhlar döneminde ülkesinin yüksek yayla
lanndan gö~ ederek Doslkilere kallhnl§tJr. An
nesi Nihara Salth, Dergala ~exa köyündendlr. 
BabaSI Mustafa, okur-yazar, dindar ve mert 
(xanedan) bir insandu. Aneak yok gen9 ya§m
da ölür. Kendisi armesiyle iki yIl yanltz kaldtk
tan sonra ameasl Hacl Beyazidi'nin yamna yer
le§irler. Hacl amcalan kendisi ve gen~ annesi
ne yok iyi bakar. 

Sarya Dostki; 3 dönem ögrenimine Mlr'le
rin okulunda devam eder. Pek liok nedendelj 
dolaYl okulu buakarak ozan ve tarih yazan 
Muhamed Seid Birifki' den ders almaya ba§lar. 
Sarya Dostki Kürt klasik sanatml ve sanatyIla
nru ilk kez amcaSI HaCl'dan duyar. Zira Ha
el 'nm evi bir medreseyi andmr. Pek yok konu
da oldugu gib, dÜl egitimi de, bu evden verilir. 
Feqiler, bu evden Melaye Ciziri, Feqiye Teyran 
ve Melaye Bate'den bahseder, §iirleri okunur 
tartl§llIr. Sarya da onlarm tartl§malarma ilgi 
duyar, yazar ve katilmak ister. Bu, istegi amea-
8ma da erken ula§u. C;:ünkü Sarya §iire ve ozan
hga yatklndu. C;:abalarmdan yabuk sonu<; ahr. 
1929 yllll1dan sonra Muhammed. Said Birif~ 
ki'nin yanma yerle§ir. ~airlige verdigi yüregini 
bilin,.li bir ugra§a dönü§türür. Muhammed Sa
id Birifld Kürt~enin yanl SJra Araplia dersler 
venneye ba§lar. 

Sarya Dostki daha sonra "Kani" isimli di
van'ml hazulamaya giri§ir. Eksikliklerirnizden 
dolaYI §u anda Sarya'mn §iirlerini ara~unp ge
ni§ bir bi~irnde ortaya koyma imkanma sahip 
degiliz. Ancak Sarya'l ara§urarak bilinee "1-
karmaya ihtiya9 var. Biz §imdilik Sarya Dost
ki'nin §airligindeki bazI hususiyetlere i§aret 
etmekle yetinecegiz . 

* Sarya Dost ki §iirlerini Klasik §iir tarzm
da sunmu§tlJr. Ancak tam klasik tarzda da de
gil. Modem §iire evrilidir. Bu nedenle yeni kla
sik §iir grubuna dahil etmek pek yanh§ olmaz. 
~iirinde kafiye ba§ladlgl gibi sonuna kadar de
gi§miyor. Kasideleri de am~tuan §iir tarzmda
dIr. 

* Dilinde sadelik egemendir ve milli bir is
tem gizlidir. Yazlm tarzl rahat ve konu§ma di
lindedir. Sanatlnda uydunna ve abartl yoktur. 

* ~iirleri yogunlukla va(an, ya§amm güzel-

ya'nm 
her §ey §iiri iyin 
hamur olur. 

* Denilebilir 
genel1ikle kadm edebiyat<;ltanmlzm olmadlgl 
kanaati yaygmdu. Bu yaygm yanh§ bilgilen
menin gideriImesi iliin yeterli 9abanm olmadl
gl da biliniyor. Hem böyle oImaslmn pek ,.ok 
nedeni vardlr. Kaldl ki, kadmlanmlz saylSl bi
tinenlerle S1l11rlt degildir. N aS11 ki Rew§en Be
dirxan, Mesture Xanim, .P"uoza Hesen Keno§, 
Emina Berhem Bege, Hezina Koyi, Heyrana 
Dumbeli ve Esma Berwarl'nin isimleri pek az 
insan ve kadmlannnz tarafmdan biliniyorsa 
Sarya Dostki ve Elmas Muhammed'in durumu 
da aymdlr. . 

Sarya Dostki'nin ~iirlerinden bir kar; ömek; 

Geq;ek 
Ger~ek elinde ~uaslyla geliyor; 
HuslZl!k karanhga gizlelllllesin (diye) 
Aydmhk her yanl sanyor. 
Kulag1l11 ger,.ege ay . 
Geee horozu seni yagmyor 
Ger,.ek aslanm giysisidir. 
o pa§alarm pa§asldlr. 
A§agl ve yukarlllll1 sultarndu 
I§lgml Yezdan'dan ahyor. 
Zülfikar'dir, herkes liekinir. 
o saYJSll: bir ordudur. 
Gökyüzündeki yIidlz ve güne§ (kadar). 

Yunanh iskender 
?;"Uksek Yunan'm liocuguyUJll; 
Olümsüzüm ben, ya§am berum iyindir 
Ate§ par,.asl gibi geldim dünyaya, 
DÜllya belli büyüttü. 
Akdeniz' deyim ben, Den iskenderim, 
Toros Daglan'ndan da yüksegim, 
Atina gökyüzünün Ylldlzlynn ben, 
Özgürlügün yüzüyle aydmlandim. 

Müzik 
Müzigin sesini duyumsuyorum. 
Canml getir güneyin. 
Harf ve sürü saYlslZdlT, 
Ses ve nota dizilidir, 
C;:ark ve felek müziklidir. 

Kürtlie'den Türk,.e'ye <;eviren: Ahmet ÖNAL 

VeediERBAY 

A§kslZ ya da duygusal birlikteli
gin ohnadigl einsei iJi§ki, insa

mn en önemli güdülerinden biri 
olan einsei güdünün, hayvani bazda 
tatmininden öteye ge<;meyeeegi 
ku§kusuzdur. Dmsei, ahlaki ve sos
yal kurallarla belirlenen einsellige 
bakl§ aylSJ, toptumlar arasmda 
önemli farkliliklar gösterse de, de
gi§meyen tek §ey, einsei baskmm 
özellikle kadtnlar üstünde yogun
lll§tJ~du. Belki bu nedenle kadtnlar, 
duygusal bagm gerekliligine erkek
lerden daha yok önem veriyorlar. 
Trakya Üniveisitesi'nde yapllan bir 
arll§tlnna da bnnu gösteriyor. Arll§
tumaya göre bayan ögreneilerin 
%83.6'Sl, erkek ögrenei!erin de 
%62.3 'ü einsei ili§kide duygusal 
yakmhgm gerekliligini vurgalamJ§. 

ToplUJllnn elit kesirni olarak de
gerlendirilebilecek ögreneiler ara
smda yaptlan ara§tlnna, toplumUll 
genelinde yapIlaeak bir ara§tlnna
dan farkh olaeattr ku§kusuz. <;ünkü 
bütün dogu toplumlannda oldugu 
gibi bizde de a§k, ula§J!maz, kutsal 
bir duygu; cillsellik, basurIlmasl, 
ll§ktan önce sözü edihnemesi gere-

ken aYlp, yabarul bir '§ey' olarak 
benimsetihni§tir. 

A§km 've eillselligill birbirinden 
aynlmazllgl sosyal ve ekonomik 
geli§mi§lilde orantlh olarak illsan 
bilincine y!kar. Kusal kesirn ile 
kentler arasllldaki dagIar kadar far
km kayna.,gl da budur. Bu farkm or
tadan ka!kmasl toplumsal uzla§ma 
i9ill gereklidir, ama bunun iyill ön
eelikle ekonomik durumda bir e§it
ligin saglanmasl gerekli. Bugün bir 
e§itligin varhgllldan sözettnek 
mümkün degil ve bu ko§ullarda 
geryekle§mesi de olanakslz görünü
yor. Bu e§itsizlik devam ettigi süre
ee, erkekler ve özellikle kadmlar 
toplumsal baslaYl hayatm her ala
mnda oldugu gibi, en insani gerek
sinimleri olan ll§k ve einsellik ala
nmda da Yll§ayaeaklardu. A§k ve 
cillsellik kavramlarl bir toplumsal 
karrna§a i~inde kalacak, illsan haya
ttndaki önemli yerine gereken §ek
liy le oturtulama yacakUr. 

Daha güzel bir ya§am, insana ya
kl§u bir dÜllya iyin kadtnlarm ve er
keklerin birlikte müeadelesi bir zo
runluluktur. i§te bu mücadele sürdü
rülürken ertelenen a§k ve eillsellik 
kavramlan da hayat11ll1Zdaki yerine 

Ara~tlrmaya göre bayan ögrencilerin %83.6' SI, erkeklerin %62.3'ü 
cinsei ili§kide duygusal yaklOlIgln geregini vurgulaml§ ... 

en olumlu §ek
Hyle bugünden 
yerle§me1idir. 
Giderek ya
baneila§tlgl
mlZ bu iki kav
ramla yakala
yacaglmlz 
mutluluk i~in 
hem kadmlar, 
hem de erkek
ler mutsuzlugu 
yaratan sosyal 
ve ekonomik 
engelleri a§a
eak ortak mü
eadeleler geli§
tinnesi gereki
yor. 

Genc;lik Sorununa Devrimci 
Bak., ve Görevlerimiz 

Sidar ~EREFDlNI 

G ene;ligi, toplumlan olu?tu
ran slnlflann, belirli ya~taki 
unsurlarrndan olu~an bir 

katman olarak tanlmlamak olasl
dir. Toplumlann en dinamik, ög
renmeye-geli~meye en ae;lk, sorgu
lamaya-kavgaya en yatkrn katmanl 
gene;1 iktir. 

Ara?tlran, inceleyen, merak e
den, politik rüzgarlara kendini e;a
bukkaptlran, tüm ideolojilerin he
defi konumunda olan genc;lige, 
sosyalistlerin kaYltslz kalmasl dü
~ünülemez. 

KaYltslzllk "toplumsal intihar" 
olacaktlr. Ülkemiz gene;liginin, sö
mürgeci uygulamalardan dolaYl, 
"dogu~tan devrimci" oldugunu 
söylemek abarttll olmayacaktlr. 
Genc;ligimizin bu olumlu özelligi
ni, Türkiye sol ha:reketi ve ülke
mizdeki anti-sosyalist hareketlerin 
potansiyel "kadro rezervi" olarak 
degerlendirdikleri ae;lktlr. 

Sosyalistlerin, bu kadar özgün
önemli özelligi ie;selle~tiren gene;
lik Ylgrnlarrna-i~e;i, emeke;i, ögren
ci- yakla~lmda, üzerlerine dü~en
leri yerine getirdigi söylenemez. 
Bu yetmezlik, ulusal ve sosyal kur
tulu~ mücadelesinin önemli bir 
devrimci yedegini devrime katma
mak demektir. Kaldl ki, sosyalist 
organisazyonun tek tek bile~enleri, 
e;lkl~-~ekilienme evrelerinde, kad
rosal ihtiyae;lanni ve bizatihi ken
dilerini, gene;lik Ylgrnlanndan dev
~irmi~, bu Ylgrnlarrn omuzlannda 
yükselip, siyasal odak olmu~lardlr. 
Ancak, 1980 sonrasl sömürgecile
rin dayattlgl olumsuz ko?ullan; 
yönsüzlük, dirayetsizlik ve leninist 
bir genc;:lik analizine dayanan öz
gün örgüt modellerini yaratama
ma, "kadrolann dölyatagl" olan 
gene; I ikten sosyalist kanallara akl?1 
durdurmu~tur. Bu yetmezlik, ülke
miz gene;liginin, anti-sosyalist kü
e;ük burjuva ve sosyal-~oven etki
lenme hareketlere akl?rna ve anga-

. je .olll'lasrna zemin hazlrlaml~tlr. 
. Bu süree;, dogal olarak sosyalist ya

pilarrn "gene;lik a~lsl"ndan mah
rum kallp, hantalla~malanna ne
den olmu~tur. Böylece, sözkonusu 
yapilann kadro bile?imi aC;:lsrndan, 
adeta "ya~"lar kulübü"ne dönü~
mt;lerini beraberinde getirmi?tir. 

Ie;inden gee;tigimiz sürec;:, 
KUKM'de nesnel-objektif ko~ulla
nn alabildigi l1e olgunla~tlglnl gös
termektedir. Oznel-subjektif ko~ul
lan yaratmak, devrimimizde belir
leyici duruma gelmi~tir. Halklmlz, 
burjuva-küe;ük burjuva reformist 
önderliklerin, kendisini mutlu sona 
ula~tlracagrna olan inancrnl yitir
mi~tir. Bu durum, i~e;i-emekc;:i di
namiginin siyasal temsilcilerini, 
devrimin politik kurmayrnl güc;:len
dirme göreviyle kar~1 kar~lya blrak
maktadlr. ~ünkü, zaYlf yaptlar 
devrimlerde üzerlerine dü~eni ya
pamazlar. Yani, kitlelere adres 
olan ve kitleleri devrime katan, po
litik kurmaYI mükemmelle~tirmek 
ve yetkinle~tirmek, asl i gärevIer
den biri haline gelmi~tir. Bu ger
c;:ekl ik, sosyal istlerin gene;lik hare
ketine ve yapilanmasrna el atma
slnda yitirilecek zamanlannrn 01-
madlgrnl dayatmaktadlr. Peki na
stl? ~öyle ki; bu anlamda hie; de 
"Amerika'YI yeniden ke~fetme"nin 
bir geregi yoktur. 

Bu i~in yaptlmasrnda, Dünya 
Komünist Hareketi ve ülkemiz 
devrimci hareketinin bizeblraktlgl 
bir dizi ärnek, deney ve miras var
dir. 

o halde, ögrenci, i~c;:i, emekc;:i 
gene;ligi devrime hazlrlamanln ve 
parti saflanna e;ekmimin yegane 
yolu, "Baglmslz Gene;lik Organi" 
olu~turmaktlr. Bu organ, ' ideolojik
teorik ve programsal ae;ldan parti
nin mutlak egemenliginde olmalI
dir. ~ünkü, genc;:ligin parti progra
mlndan ayn bir programl yoktur. 

Olamaz da ... Ancak, örgütsel ola
rak Komsomol benzeri baglmslz 
örgütlülük esas olmalidir. Genc;li
gin toplumsal, psikolojik, vb. gibi 
fark" özelliklerinden dolaYI; ön
derligini, i?leyi?ini, özel-özgün po
litikalannl olu~turmada organrn in
siyatifli killnmasl gerekir. Fakat, bu 
baglmslzllk srnlrslz degildir. Parti
nin örgütsel anlaYI~lna ve e;izgisine 
zarar verecek yakla~lmlar sergile
yemez. ~ünkü, gene;lik organl par
tinin gene;lik ie;indeki koludur, gö
züdür, kulagldlr. Ülkemizin e;ok 
gene; bir nüfusa sahip olan gere;ek
ligini, parti adrna degerlendiren, 
gene;lik Ylglnlannl parti adrna e;e
kip-e;eviren bir sorumlulukla yü
kümlüdür. Bu yükümlülük ajitas
von, propaganda, örgütlenme ve 
mücadeleyi hedef kitlenin oldugu 
alanlarda gere;ekle~tirmektir. Bu 
militan faaliyet, gene;lik Ylgrnlann
dan partiye, kadro adaYI ve kadro 
aktanlmasrna neden olacaktlr. Bu 
amaca en uygun kesim, yüksek ve 
orta ögrenim gene;ligidir. Aynca, 
bu faaliyet, kitleleri devrime kata
caktlr. 

Zaten sosyalistlerin görevi, salt 
kitleler adrna devrim yapmak de
gil; kitleleri devrime seferber et
mektir. Bununla birlikte, gene;ligi 
sadece aj itasyon-propaganda yön
temleriyle kazanilan; duygusal-di
namik yönlerinden faydalanilan 
bir katman olarak degerlendireme
yiz. 

Bu yönlü bir yakla~lm eksik 
. olur. Bununla birlikte, genc;ligin 

ileri-atak unsurianni, derinlemesi
ne bilgilendirerek; yetkin kadro 
düzeyine e;lkarmak, esas a"nmall
dir. Böylece partinin kadro ihtiyaci 
bir öle;üde kar~ilanll'; deyim yerin
deyse devrimin "organik aydrnlan" 
yaratilml~ olur. 

Yukandaki perspektifleri ya~a
ma gee;irmede, partinin bile~enle
rinin partiye, kurumsal bazda bl
raktlgl bir mirastan sözedemeyiz. 
Aynca, gene;lik faaliyetini yürüte
cek ve örgütleyecek merkezi bir 
gene;lik organrnl hemen yaratmak, 
insan malzemesi nedeniyle olasl 
degildir. Yapilmasl gereken, ülke 
ve metropollerdeki yerle~im alan
lannda, yerel birimlere bagll gene;
lik organlarrnl olu~turmak, en dog
ru ve gere;eke;i yoldur. Ancak, böy
le bir faaliyetin sentezinden ve 
omuzlanndan militan, seviyeli bir 
f!:lerkezi genc;lik organl e;lkacaktlr. 
Orgütlenme iradi bir faaliyettir. Bu 
faaliyetin temel araCi kadrolardlr. 
Parti, bu kadrolartn ihtiyae; duya
cagl arae; ve perspektifleri sunma
ya hazlrdlr. Gene; kadrolann önü
nü tlkayan, elini-kolunu baglayan 
hie; bir engel yoktur. Genel olarak 
yapilmasl gereken ~ey; taraftar, 
sempatizan ve kadrolann KUKM'e 
kendilerini katmalan ve adamala
ndir. 

i?te 0 zaman görülecektir ki, i~
e;i-"Emeke;idinamiginin siyasal tem
silcisi olan partimiz, Baglmslz-Bir
le~ik-Demokratik Ülke ve Sosya
lizm ?iannrn ya~am bulmasJ ie;in 
üzerine dü~eni yapacaktlr. Devri
mimizin bu stratejik hedeflerine 
varmasrnda, gene;ligin özel bir yeri 
vardlr. ~ünkü gene;lik gelecektir. 
Gelecek gene;liktedir. 

Sonue; olarak diyebiliriz ki; 
muhtevasl ve yöntemleri ne olursa 
olsun, devrimci ögrenci gene;ligin 
önümüzdeki dönemde eylemlilik
lerinde bir yükselme trendi yakala
yacagl görülmektedir. Aynca, res
mi-sivil fa~ist saldtrtlann daha da 
pervaslzla~acagl bir süree;ten gee;
mekte olundugu bilinmelidir. Böy
le bir atmosferde bize dü~en görev, 
kendi siyasal kimligimizle, militan 
bir kar?1 duru~u göstermektir. Bu 
militan duru~, Ulusal Devrimci 
Gene;lik bayragrnrn dosta dü~mana 
deklere edilmesini saglayacaktlr. 

• 
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Prof. Dr. Celile Celil, li Stembole be§dad panela 'Metodolojiya Diroka Kurdi' bfi: 

'Dive em li diroka xwe xwedi derkevin' 
NesimiADAY 

• Tuji bo konferansek Ii ser meto
dolojiya diroke hati Stembole u di 
axavtina xwe de te got pirsa heri gi
ring ziman e, ne metodolojiye. Th di
kari ve yeke ~irove biki? 

o Ern di pirsa xwe naskirine de 
tembeJin, qimete dtroka xwe nizanin, 
me dokuman ft beJgeylln d"rroki li pey 
xwe nihi~tine. Li gundeki Enneniyan 

: poze yeki bi xwln biMya, ~elikek wan 
bihata dizin, bist 0 pene rojnameyen 

i wan Ji ser van bfiyeran binivlsin fi Ewru
i pa pe bihesandin. Bi rastl j1 tadeyt hebii; 
le wan ji li ku lii bibftna, her hUyerek di 

! rojnameyen xwe de didan xwiyakirine. 
I Ji ber ~i dibat, ji ber ku li her gundeki 
' wan xwendevan fi mamoste hehUn, di
: bistan hebOn. r..e li eem me, ji zfi de ji qi
I mete kovar ft rojnameyan tunebfi. Ji ber 

ku dema Miqdad Midhet Bedirxan roj
nameya Kurdistan derxist, bawer dikir 
ku S. Evdilhemid ne siltaneki xerab e, le 
karbidesten ku i§ dikin xerab u ru§wetx-

. wer, zordar in. r..e, rosa ji Siltan ne di
hi§t ku ev rojname bigilte Kurdistane, 
bikeve deste Kurdan. Qetla Enneniyan 
r;:ekirin, milet rakirin, le kovar u rojna-

i meyen wan Ii Stembole hin r;:ap dibin. 
, Milet hate ku§tinll, le ziman nehate ku§
tine. r..e, ya me ziman u kultura me diku

i jin, xwenasina me didan binin fi kor di
i kirin, ji bo ku em zede xwe nas nekin ft 

xizmeta dewleta wan bikin. Kurdan ji 
Tirkan betir di paraztina dewlete de eih 

: girtine. li§te ku bi ~av u mlljiye te neha
tiye nivisandin fi xelk binivlse, ev dibe 

, bingeheke gelek xerlb, dive tu xwe gele
. ki M(mi, zimanen biyani (xenb) fer bi
bi, siyaseta wan zanibi ku bizani kijan 

: objektive, kijan d"rroka te ya rasti ye. 
, Loma min got milete me dive d"rroka 

xwe bixwe binivise. Ji ber ku ew dizane 
, daxwaz 0 e§a wi r;:i ye, le dive objektlf 
; be. Dema yeki biyani li belgeyek Ii ser 

Kurda hatibe nivisin bincre, we bixwaza 
bizanibe ka r;:i bfiye, le ku Kurd be we 
bipirse beje r;:ima ji, we gave we rew§a 
we deme ya sosyo ekonomik ji derkeve 

I hore. 
• • Niha, Iivir di pirtuk u gotaren di 
kovar ft rojnameyan de ten nivisandin 

i de metodolojiyek heye an na? 
! 0 Dema meydan vekiri dimine, hi

nek 1i hespen xwe, hin 1i qantiren xwe u 
! hin ji li guhdireje xwe siwar dibin tene 
I meydane, diben em ji siwar in. Niha ev 
meydan ji bona Kurdolojiye jl vebfiye, 

I re heye ku 1i ser Kurda u bi Kurdi M ni
l visandin. Nivisen ku "rro ten ~apkirin, 
, ger bingeha wan li ne li ser bingehek 
i zanyari be qimeta wan namine. Dive ji 

Kurda zanayek hebe ku 1i ser d"rroka Hi
t!ta, yek li ser d"rroka Midya, yek d"rroka 

i destpeka dewleta Osmani lebikole, Os
mani hin bibe. we gave ew kes belki li 

I EwrOpa bixwinin, ew bixwazin ne xwa
I zin ew e bi metodolojiya zanyarlye bi-

xebitin fi lebikolin. 

I 
• Mesele Cem§id Bender, dibeje 

ku Gurdal Aksoy ziman nizane, zan
I yari nizane, min xwend ez dizanim. 
Ew ji dibeje Cem§id Bender diroka 

I kevn xwendiye ti§te nu nizane. <;ima 
I Ii hev nakin? 

o Gelek earan lekolineran rexne li 
hev kirine. we d"rrok bi xwe beje ka ki 
rast e, kl ne rast e. Min rexneyen wan en • 
li ser hev nivisine nexwendine, Je dive 
meriv ji sinore entelektueliye derneke
ve, hev ne§tne, r;:i xort ~i mezin dive me
riv godariya hev bike. Xizmeta Cem~id 
Bender di zanyariye de heye, le ev jt li 
ber xorteki ku jehatiye 11 dixwme ne as
teng e ku wi rexne bike. r..e dive rexne ji 
bi marifet, bi huner be kirine. 

• Hin kesen dln ji bene, wek Sela
I hatin Mihotuli dibeje kUI;iken Kanga
I le Kurd in. Gelo dibe ku meriv beje 
: Ku"ik Kurd e, an Tlrk e? 

o Min got dema meydan vebe, ava 
: §!lIft j'l te, ya paqij j1 tS. r..e dive xorten 
i me yen nu bi zanyari ve rew§e ji orte ra-

kin. We gave xerxwaz ji, nexerxwaz ji 
kare beje filan ti§t ne rast e, le nikar bi
kene. we Mje ev flkr e, ditinek e, bin
geh ji heye, beige ji aniye. Dema ku rex
ne ji bike we beIge xwe bine. Ev dibe di
yaloga zanyari. 

• Li li cem me ava §elu zehr e? 
o Le di d"rroka Tirkan de ji gelek ti~

ten ku meriv pe re§e u dikene heye. Pro
fesoren wan li ser dirok ü zirnane Kurdi 
dibejin; "Kurd Tirken yiye ne, zimane 
Kurdi lehceyek Tirki ye fi hwd." Ev ti§
ten mesqere 0 sivik in, ne ti§ten zanyari 
neo r..e d"rrokzanen Tirk en ba§ ji hene, ku 
li ser d"rroka Kurdi ji bi nenneke' objek
ttf sekinine. 

• Li vir du nerin hene: Yek dlbeje; 
11 Mezopotamya ba~ xerab "I buye 
male Kurda ye, ya din dibej e diroka 
Kurdan ne paqij e u hete niha nehati
ye nivisandin, nu te nlvisandln. Raya 
te 1;1 ye? 

o Yen dibejiu her ti§t e Kurda ye fi 
yen dibejin ti§teki Kurda tuneye ji eleqa 
wan bi zanyariye ve tuneye. Ev nennen 
siyasi ne, le ez ji dibejim d"rroka Kurdan 
hetern niha ba§ nehatiye nivisandin fi ya 
ginng bi deste Kurda ne hatiye nivisan
din. Ger wiha nebOya ev gotinen be bin
geh nedibfin. Dive bi kemani hfin li me
toda ku Tirkan pe li d"rroka xwe nenne 
zanibin. Dive em li xelken ernane bine
rin ka ~awa dinivisin, ti§ten bingeha 
wan a zanyariye heye wan binivisin. 
Bersiva ti§ten sivik ji naye dayin, ev ji 
ne ba§ e. Ger ku yek beje I\.llfd WnlfJl ~~ i , 

din rabeisbat bike! Ev kese ku bi vi ka:~ .l 
re isbate ve rabe ji ne zanyar e. Ern roro
ka pe§ ve hatina Kurdan binivisin, ev 
bersive. 

• Mesela Tori dibeje, Sumer ft 
Asur ji koka Knrdan ten, Gelo Kurd 
ji ve koke ten an ew jl koka wan ten? 

o Dema ku em diMjin AsOr!, Su
mer, Akad u Babilon, ev ~aristaniyeten 
bi hezar salan ji hev diir in. Ija tu hemfi
yan biki yek nabe. Dema ku Sumer il 
Akad ji hole rahUne pi§tI wan r;:iqas dew
let, impereton u §aristaniyet hatine? Ne 
ku tene Kurd ji wan r;:1lbOne, ev d"rroka 
Rojhilata Navin e. Rola wan di gebOna 
Kurdan de ji heye, le em nikarin bejin 
ew safi Kurd in. Ez dibem em ji nave 
Kurd bi §On de herin ~tir e. Heta sedsa
la 9 u 10 an, em diMnin cftroknivisen 
Enneniyan Kadux, Mar ango Midi nivi
sme. Ew dibejin Maren, ev nave Kurda 
ye 0 §aristaniyeteke kevn e. Mar, Kurd fi 
Kardok j1 hene ii dikevin ber Torose, 
binya gola Wane, dive' em zanibin rola 
wan ~iye. Dive em van beIgeyen heyl 
hemfiyan peyde bikin binin hole. Wisa ji 
dive em beigeyen dema Asüriyan, Bl
zansiyan, Ereban<None>, Ttrk fi Fari
san hemOyan kom bikin fi hero herli ro
roka xwe binivisin. tja ku em bejin Ku
~ik Kurd in, gur Tirk in fi nizanim ~i, wi
ha nabe. Mebesta min ne rexne kirine, 
ez ditina xwe dibejim. D"rrok we bi xwe 
rexne bike, ti§ten heja we bikevin pir
tfikxana fi yen din ji we bikevin ~ope. 

• Diroka Kurdan ji wan betir xe
riban nivisiye. Bi te sebeba ve I;i ye? 

o Sebeba pe§in ew e ku me xwe ji 
x wendin, zaßm u nivi'sandine diir kiriye. 
Zana u xwendayen me yen heyi jl xwe 
betir dane filozofiya islame fi ne bi Kur
di nivi'sine. Dema tu bi zimane xwe ne-

nivisi bixwe hesin, xwe naskirin jl kern 
dibe. Ehmede Xni li cem me cewahireki 
mezin e, ji ber ku wi tevi ku bi Osmani. 
Farisi 0 Erebi jt zanihfi Mem 0 Zin bi 
Kurdi nivisiye. Kurditi yiye, pewistiya li 
zirnan fi kultura gele xwe x wedi derketi
ne rn§ani me daye. Ern kareki nakin 0 h
es dikin runin ka yi li ber deste me heye 
Ii ser filozofiye bikin. Dlrokzan ji bo 
eumleyeke bejin dive bi sedan belgeyan 
kom bikin. Ez diberum di nav Kurdan 
de pirtfikxaneyen §exsi di malan de kern 
in. Bi ~i zimani dibe bera bibe dive rew
§enötr bixwine. 

• Te di axavtina xwe de got dlve 
dirok bi ideolojiyan ve ne giredayi be, 
le M. Can Yuceji di teblixa xwe de got 
dive dirok bi Marksizme ve glr edayi 
be. Gelo kijan rast e? 

o Min got, dema tu bi ideolojiya 
pattiyeke ve 811 bi ti§ten rojana ve gire
dayi bi ku ew parti 0 roj kevn hUn nivi
sen te ji we kevn bibin fi wenda bibin. 
Ide910ji 9iye, objektivi fi zanyari ye. Le 

. SI 

ez ji ideolojiya Marksist fi metodolojiya 
diyalektik bingeha zanyariye dibinim. 

• Te got, ez pispore diroka'jfdsala 
19 ft 20 i me. Di ve deme de serihilda
na ~ex Seid, Seyid Riza u hwdJPun u 
irQ ji serihildana PKK e heye.1I'dlbe
jin em e diroka xwe ji nu ve binivisin. 
Th wek dirokzan ve neOOe <;awa dibe
rn? 

o Ez wek dirokzan dixwazim ve bi
Mjim her serihildanek, tevgerek taybeti
yek, rengek, heremek xwe hey fi eiye 
wan hemOyan di d"rroke de heye. Dema 
em ben ser roja iro, helbet "rro di nava 
Kurdan de demeke nu dest pe kiriye. 
Pi§li §ere duwemin e ethane li Irane, li 

Iraqc fi li Tirkiye serihildane ku ycbOne 
her yek taybetiyeke xwe heye. Tevgera 
IrO ya li Ttrkiye, ne tene bi rexistineke 

. ve bi gi§ti gelek xalen we yen taybetl he
neo 

• Mesele hin d ibejin idrise Bimsi 
xayine u tu j i dibeji na ne xayin e. Ba§ 
e, rast! 91 ye? 

o Zanyar tu eari probleman wek re
aksiyon u rasti hilnade , tu nikan beji ev 
reaksiyoner e fi ev ji pe§verfi ye. Ti§ren 
wiha biki tu ye ditina xwe ya objektif 
wenda biki. Dive tu d"rroke, buyer bi bfi
yer li gon dema xwe bibern. Tu nikari bi 
neOOa xwe ya "rro, ji bo se sed sal bece 
beji ev nebfiya wihanedibu, ger vi wiha 
nekira wiha ji ne dibii. Dlrok bi xwe 
ojektif e, bi d'!-X waza min u te ve gireda
YI nlne. Dive meriv zanibe kfi ji ber c;: i 
Idrise Biilisi ew helwesta xwe ya we ~a
xe rast di!. Li gor §erten we deme ka xa
yintl fi nexayintl ~i bO? Ka we gave ye
kitiya Kurdan hebii an Kurdistan hebfi? 
Yan ji Kurd 1i Irane di haleki ba~ de biln 
ku ew xayin derket? Na, bileks, rew§a 
wan a politik fi hwd. hin xerabtir bfi.Id
rise Bitlisi <;:awa xwest ku e§yen Kurdan 
bide dora xwe, ma miletek xayin M , mi
let ne razi bfiye ji hukumdariya "rrane, 
ldris qebUl kirine. Ka ija dive meriv ve
ke M c;:ima? Irane ~ikir, sultanen Osma
rn ~i soz didan u ~ikir? Ma hema we ~a
xe zilma xwe dest pe kir li ser Kurdat1? 
Na, heger na Idrise Bitlisi ~ima xayin e? 
Hale wan getir nebfi li nav Osmaniyan? 
Pi§tI sed du sed s~ derbasbOye tu dibej'l 
hale me xerabe. Idn se Bitlisi r;:i zanibil 
we "rro xerab bibe . 

• <;1 ferq dl navbera rew§ u tevge
ra irQ u ya sed sal ber e de heye? 

o Tevgera gel ji li gor! pe§veyfina 
gel e. Bi bi rew§a sosyal, abon, eivaki 
ve, bi siyaseta ku li Rojhilata Navin he
ye, dewra ku dewleten cihane dillzin ve 
giredayi ye. Welate me bere perge kiri 
bü, "rro ~ar e sibe dikare bibe penc. 

• Tevgera ~ex Mehmilde Berzenci 
u berl we j i ya Baban u ya Kor P~a 
~em diji hev u hem ji diji dijmin hUn. 
I ro ji, bi taybeti di tevgera Ba§ur fI ya 
Bakurde jl yekltlyek netewi tune. Se
demen diroki yen ve \;i ne? 

o Ev bi rcw§a pe§ketina eivaki ve 
giredayl ye. Bere part! tU}lebfin, di dema 
~ex MehmOd de tu parti, ldeoloji hebfin 
fi tevgerek hehfi? Iro ku hin kemanl he-

ne, sebeb ji hene dive tu li wan bigen. 
Di felsefe de dibejin ku meriv nikare du 
eara nigen l(we di awa dic;:e de dene. Di- . 
rok ji wiha ye. Ditina niha fi ya ben bi 
.bist ~el sali ji hev euda ye. Gelek earan 
tradisyonen (adeten) kevn jl ten rotin, le 
tevll we ji mirov nikare beje eyni ti§t di-
be. . 

• Te got ku ar§lven Osmaniyan 
9avkaniyen ba§in,ji xeyni wan "avka
niyan 9avkaniyen din peyde dibln? 

o Di kovar, rojnarne u we§anen din 
en peryodik de j! hene. Di e~lven dew
leren din de, di pirtfiken gerokan fi zan
yaran de, heteni lqdam(?) 0 Sebeh en 
1908-10 an vekin binerin be c;:iqes ti§t te 
hene, Evdila Cewdet ~iqes li ser Kurdan 
nivisiye, r;:iqes muneqe§e li ser Kurdan 0 
do~a wan c;:ebüne. Mesela min di rojha
meyen Enneni de name fi meqaleyen 
~enf Pa~a u Ebdula Cewdet ditin. Dirok 
o 9avkani ev in. 

• Ez dlbem ti~ten di ' er~iven Os
mani, Iraqi fi Ermeniyan de derketine 
hole, le gelo di yen Iraniyan de ji ti§
tek tune ye? 

o Dive Kurd le bigerin, ger em Ii 
heviye bin dlrokzanen Faris nayen ji me 
re dernaxin. Mumkune hin i'stisna hebin, 
hin ti§tan derxin, le ne meriv bi xwe be 
keseki din nikare dile meriv rillet bike 

• Gelo ji ber ku forrnasyon tuneye 
Kurd nikarin vi kari bikln? 

o FonnasY9n, zanyari fi armane tu
neye. Annaneek me ya ku em bigijin za
nina bilind tuneye. <;:imki je re rene u 
ked lazim e. Dive insane me di ware xe
bata xwe de bibin pispor. Zaningeh 
xwendin tene nebese, dive meriv dokto
ra bike. Ez hinek meqalen Hemit Bozas
lan dixwenim, eamer bi zanyari lekoli
nan dike. 

• Aya bizava rew~enbiri di nav 
Kurdan de tuneye? 

o Bawer bike ku hebuya we nivisa
ren wan, ne ~"rrok li meydane hebüna. 
Hin heval hene fi xebaten heja j1 dikin, le 
tera me nake. C'lle nu, li gori daxwaza 
roje hazir nine. 

• Rew~ rew~enbiren Kurd 1I Eri
vane 9awa ye? 
, 0 ~nvan rtimfirteyek e, ku le' eiye ' ,. 
xwendine hebOye 0 tadeyi tunebOye. Ji 
bo ku Kurd karibin 1i ser d"rrok fi litera
tura xwe bixebitin her imkan hebO. Li 
wir bigehek danine ji bö zanine, ji bo 
pirtfik nivisln 0 lekoline. ~a"rren me he
ne, grubek zanyari hebO ku li ser ziman, 
edebiyat 0 d"rroke kar dikir. Evane pir gi
ring e, ji bo ku meriv karibe M proble
men objektif u subjektif k~ Kurdoloji
ye bike. 

• Li hember ve reaksiyona Tirkan 
9i bii? 

o Ez dizanim pi§tI 1930 i Ii Azerbe
eane zimane Kurdl cih negirt, milet a~l
mtle bfi fiji meebiiri zimane xwe wenda 
kir. Li Azerbeeane ne ziman tene gel jl 
wenda bfi. Dewleta Sovyete re nedida 
ku haye me je yebibe. 

• Dibejin, di serihildana Agiri de 
tekiliya Kurdan il Komela T~nak he
ye. Gelo kurd jl bo vi sedemi hatin 
k09ber kirin? . 

o Ev li vir di serihildana 1927 an de 
~ebu. Le surgfina Kurdan li Sovyete, ne 
tene ya Kurdan bii. Gelek rnileren dm ji 
surgfin hUn. Sistema we deme Sitalin ani 
hole fi wi ji slstem li gon xwe kir. 

• Ji xwendevane me re hun dixwa
zin 9i bibejin? 

o Ez dixwazim ji eiwanen me re ve 
bejim; problemen me ne tene yen d"rro
ke, yen kultur, literatur 0 folklor, etnolo
ji fi her awaye Kurdnasiye neo Bi tene x
ort 0 qizen me yen ku karin bixw1nin, bi 
§erte ku ji pi~Ukani de xwe hini zimanan 
bikin karin ve valayiye dagirin. Ji ber ku 
bi zimane Kurdi beIge yen pir eure 
tunene. Pa§e ji dive meriv metodolojiya 
zanyariye zanibe. Dive em literatura 
cihane zanibin, d"rroka c"rranen xwe ' 
zanibin, dlroka eihane zanibin ku em 
kare xwe sererast bikin 

Y a~ar Kemal, hete beriya c;:end saleki' bi pir
tOk u xelaten distendin di rojeva Tirkiye 
de bO. Bi rasH F wi' bi berhemen xwe ede

biyata TiM dewlemend kir 0 di qada navnetewi' 
de ji' danasin . 

Le, ev demeke ji ber di .hevpeyvlnek bi rojna-
. meyek Elmanl de rejima TiM rexne kir 0 pirsa 

Kurdl anl zimen bO maddeye yekemin I" rojeva 
Tirkiye, derheqe wi de mehkeme ve bO 0 wek . 
her muxalifekl ceza dane. 

Helbet her kes dizane hete tu xizmeta rejima 
Tirki biki' 0 tu rastiye bilevneki' kesek eleqe xwe 
ji te nene 0 her re li ber te vekiri ye. Le gava ku 
bi qeyse sere derziye rex ne l i rejime bigri an ras
tiye rejl, ciye te zindan e 0 dive tu ji her felake-
te re hazir bl. . 

Li ser cezayen ku dan Ya:/ar Kemal, hin rew-___________ :/enbi'ren Tirki 

xwestin 11" xwedi 

Ya,ar Kemal, 
J. P. Sartre Li 
De Gaulle 

A~itl KO<;ER 

bikin. 

derkevin. Hine
kan ew :1ibihan
din jean Paul 
Sartre, Tirkiye §i
bihandin Fransa, 
si yasetmedaren 
xwe §ibihandin 
general CharIes 
De Gaule 0 pirsa 
Kurdistane F 
xwestin bi ya Ce
zayire muqayese 

Lebeie ti:1te ku dile meriv dixwaze 0 rasti her 
gav nabe yek. Dlrok xwe dubare nake, dive me
riv her ti~ti li gor rew:/ 0 ~erten ku te de jiyane 
tehlll, muqayese 0 :1irove bike. 

Ya~ar Kemal niviskareki bi esle xwe Kurd bO, 
bi TiM dinivisl 0 bitene bO ango tu ronakbiren 
din ku pe re helwesteke yekgirti bigrin tune neo 
Helbet dive meriv Ismail Be§lkC;:1 ji bTra neke, le 
rew~a w1' ti~tek1 din e 0 bi guleke F nabe bihar.Le 
jean Paule Sartre Fransiz bO, bi Fransi dinivisi, 
ronakbiren din jI li pi§ta wi' bOn 0 bi hev re li 
hember ~ere nehek e Ii Cezayire derketin. 

ji aliye din ve siyasetvanen xelke xwedl pren
·si'b in, ne tirsonek in. Gelo kesek kare, siyasetva
nekl Tirki' xwedl prensi'b, netirsonek 0 bey ku bi 
hinekan bi:1ewire helwesteke serbixwe bigre, nl
§an bide? Helbet na . 

Le dema ku Sartre, bi hin hevalen xwe re li 
hember :/ere Cezayire helwest girt, kovar derxist 
o bi xwe belav kir, hinekan got c,:ima hOn wi' na
girin. We gave Oe Gaulle got Sartre, Fransa ye. 
Rast bO, heqe wr hebO ku wiha bibeje. Le dive 
em ji blra nekin ku ne Kemale me Sartre e 0 ne 
F De Gaulle e Tirkan hene ku bejin Kemal Tirki 
ye ye, dive em rastiya xwe zanibin. 

l=arna rew~a serihildanen Kurdan 0 ji bo tek
dana wan kesen ku bi rejime re hevkari' kirine te 
bi'ra meriv. Wek her kes dizane pi:1tl tekdana her 
serjhildane, rejime bere xwe daye kesen ku pe re 
hevkari' jI kirine; ew,,ceza 0 sirgOn ,kirine .an, jI 'j 
ku~tine . 

Behemdi meriv dibe gele we aqObeta niviska
ren bi esle xwe Kurd en ku bi Tirkl dinivisin 0 
xizmeta edebiyat 0 zimane Tirki dikin F wek ya 
hevkaret:1 rejime yen di seri'hildanan de bel Hel
bet rasta rast berhevkirina van her du ti§tan ne 
mumkun e, le disan jI tu dibejl qey wekheviyek 
nehi'ni di navbera wan de heye. 

Ya:/ar Kemal dibeje dema min biryara mehke
me bihist bihTst wek birOsk bi sere min de biteqe 
li min hat! Le bi rasti, ji ber ku bi hezaran numO
neyen wiha di diroka TiM de hene, diviya ji bo 
rew~enbi'reki wek Ya:/ar Kemal ev yek xerlb ne 
hatana. 

Belkl rihen fikrO ramanen WI digihen mitolo
F 0 destanen KurdT jI, le bi rastT ew deryayeke 
edebiyate ye 0 hosteye zimane TiM ye. Bi duzr
neyan roman nivlsrne, pirtOkxaneya Tirki dewle
mend kiriye 0 bi dehan xelaten Tirkr 0 navnete
WI girtine. Ew bi xwe dibeje; "Edebiyata devkl zi
man dikuje, le ya nivlskl wl dewlemend dike. ji 
ber ku zimane Kurdl nehatiye nivisTn 0 devki 
maye pa:/ketiye." Ez e drsan xwe negirim 0 bipir
sim; gele ku bi Kurdl binivrsiya we c;:awa bibOna? 

Dlsan ew dibeje, "Zimane TirkT dewlemend 
e, nave dengen heywana tene di Tirkl de heye." 
Ew bi xwe jI' bi Kurdi zane, gele orin, zirln, ba
rln, mein, hTrin 0 hwd. ne bi Kurdi ne? 

Ya~ar Kemal, di hevpeyvinen xwe de vekiri' 
nakokiy~n rejime rexne dike. Dibeje, li Tirkiye 
ev hefte sale fa§izmek nehinr, nixumandT heye, 
le her wiha F dibeje Mistefa Kemal siyasetvane
ki pir F 0 hevdem bO?! Ba~ e, mim are rejima Tir
ki ne ew bO, nezlkl sih salT ne wT serokatiya ve 
rejime kir, ija ku ew rejim rejimeke fa~i'st e, M . 
Kemal c,:awa dibe siyasetvanekl Fr G hevdem? 

Di encame de ez dixwazim bejjim, dema tu 
xwe entegreyT ve rejime bikr tu karl bibi serokko
mar, h~r r~ li ber te vekiri ye, le kli tu rastiye be
jI 0 ji kesayetiya xwe tawiz nedr, tu niviskarekT 
hefte salT F bT 0 te bi salan xizmet jI kiribe, tu ji 
girtin, sirgOn 0 hete ji ku§tine F rizgar nabi. 

Yen hejar 
te ji xwe ne diyar' bil. Tevli ve ji 
dayike digot qey we eiye kegen we 
girtiye fi Cosette berlerb nikaribi 
xwe tevbidane. 

M amik/ M_ Gazi 
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I Victor HUGO 

i Fantine * 
i PirtOka yeke 
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! 10. DU MIRUZ GEN! 
Thenardier ki ne? .. Ne karker-

1 ni ba§, ne ji merivni bilte§ u aqil in. 
i Meriv bi insanen wiha bawer nabe, 

ni bi ti§ten dikin fi ne ji bi ti§ten We 
i bikin meriv dikare bawer bike. 
I Thenardier dibeje ku wi esken 

kiriye. be§dari §ece 1815 an bOye u 
I sertitek (albayek) ji mirine rizgar 

kiriye. Siti Thenardier, ew pirtu
ken evini yen neba§ dixwene (j li 
ker;:iken xwe Eponine u azelma di
nere. 

I 
Kare hotela wan ba§ na~e, di 

heyva duduyan de jinike eil ft ber
, ken Cosette dibe Pari se ku bifro§e. 

Bi §est franki firot u kec;:ika ku be 
eil mahU bi kiras il dawa ker;:ika 
xwe ya pi~ik en kevn bi ser fi eil 
kir. Ji ya pisike xerabtir 0 ji ya k11-
~ike ba§tir, xwarina ber deve her 
kesl didan We' 

Wek we be ditin, dayika wll ya 
ku ji xwe re kar li Montreuil-sur
Mer dibfi, ji bo hay ji zaroka xwe 
hebe her gay dinivisl. r..e Thenar
dieran bersiv didan digotin: "Co
sette pir ba§ e." 

~e§ heyven ewil derbas bfin, 
dayike ji bo heyva heftan heft 
frank §andin ii her heyv pere wan 
§andin. Sal derbas nebfi Thenardi
er goI': "Heft frank rera me nakin." 
Ji jinike deh xwestin. Jinike ji di
got qey zaroka min bextewer e, ra
bOn deh frank §andin. 

Hin j in ku ji hinekan nekerihin 
nikarin j i hini din hez bikin. Oayi
ka Thenardier ji ji her du kec;:iken 
xwe hes dike 0 ji ya biyani dikeri
he. Eve diyare ku evin dayike bi ku 
de dibe! HehUn u tunebuna Coset-

Dayika Thenardier li hember 
Cosette pir dijwar bO, ke~ef). we 
Eponine 0 Azelrna ji li hemben wS 
xedar bOn. Zaroken di vi temern 
de, dayik, bav 0 mezinen wan 9i 
bikin ew ji hete bi ti§ten hfirik wer 
dikin. 

Salek derbas bu, pa§e yek din. 
Li gund xelke digot: "Ez Thenardi
er 'ri insanen qene in. Ew ne ~eogl
nin ji t1 zarokek ku danine ba wan 

.di mala xwe de xwedi dikin!" Wan 
digotqey dayika Cosette ew ji b"rra 
kiriye. 

Hedi hooi zarok dibO qewra§a 
male. Jiir , hew§ fi kolan pe dima
li§tin, ftraq di§u§tin, paket hildigir
tin. Dayka we 1i Montreuil-snr
Mer mabU (j nema karibu peren 
xwe sererast bidana. Dema ku Co
zette hat nav male wilo xwe§ik, lei 
fi teze bfi ku kes di h i sna we de tu

ne bu, le niha zeif zen zennihi bu
ye. Hingi tirsiyaye quiek namene 
ku xwe .texe. 

* Werger : Azad $atehf 

31 -Ti§kl min heye ez diyim ew ji bi min 
re ye, ji min naqete. 
32-Ti§teki min heye ez didim we dix
we, nedime naxwe, yi ye? 
33-Ti§teki min heye li ave dixim n3§ke, 
li kevir dixim di§ke. 
34-Ti~teki min heye 1i kevir dixim na§
ke, li ave dixim di§ke. 
35-Ti§teki min heye, resiya giya li pi~t 
xaniya. 
36-Ti§teki mrn heye ti§tani, li ber kcvi
ce xi§tani, ne pe Ir ne pani. 
37- Ti§teki min hcyc hcml ti§t diyine te 
deo 
38-Ti§t mi§. t ~fi li pi§ta derl rfini§t. I' 
39- VI ali text wl aJl text je derket kale
ki bebext. 
40- Xanima ser kursi dixwe nane list. 
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f;eperast 
1- Di ola Zerde~ti de xudaye mezin. 2- Teslim ... /Li 

J Swisreye nave rabareki. 3- Ev .. . lBorina ~eleke ... /Agir. 
4- Sitarek ku jin tavejin ser sere xwe ... /Di iskarnbile de 
kaxezek. 5- Li Misre rfibarek .. . /Nernezilban. 6- BCden
gen "Roda" .. . /Nijadeki ku Kurd je neo 7- Bazkeki Bu
dizme .. . /Herfa 'y ' be sen dibe hejrnarnavek. 8- Nex
we~iya ji hin xwarin u hin dermanan ~edibe .. ./Cihe ge
nim le diMrin . 9- Ri, ru ... Nexwarinek. 10- Bedengen 
peyva "Maf' ... /Nave parzemineke. 

Serejer 
1- Pa~nave §airek Tirki ku bi esle xwe Kurd e ... /He
war, alikari xwestin. 2- Ji erde de§t re dive .. .!Ciye eme 
heywanan. 3- Aleteki muziktL/Nave heyveke. 4- Ye 
ku li fala xize (qume) dinere, rema!. 5- Herfa 'P' were 
sen dibe nave partiyeke Yünani 6- Bedengen pey
va"Mat" ... /Nave dareke. 7- Rerfa 'R' were dawiye te 
mana erde av!. . .! PLakeya Arjantrne. 8- Diyalekt... 
rri~ te di renge ave de o 
9 - Di hin devokan de ji "de" re te gotin .. ./ Tirawil 
(kangren). 10- Elementeki ku di 400 C de dibe gaz, 
zemix ... /Li Misre xwedayek. 

Bersiva hejmara buri 

C;eper~t: 
1- iN ... rrovL/Ra, 2- Selexane, 3- awaK ... /Ban
ko, 4- Bezar .. ./aZ, 5- ereD .. / dreD, 6-
Rex .. ./uxIS, 7- wK .. ./Adis ... /No, 8- Abor, 9-Re
wend .. ./Ola, 10- iweIA .. ./Ozan. 
Serejer: 
1- Isa Berwari, 2- Newerek ... /Ew, 3- la-
zeX .. ./awE, 4- tekaD .. ./abeL, 5- Ox .. ./Adona, 6-
vaB ... /lrD, 7- inayruS, 8- eN .. ./eX .. ./voZ, 9-Ka-
din ... /La, 10-Aloz .. ./Soran. 
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Milli Egitim, Kürt c;ocuklanD-a anadilde egitim yapmaYl bir tarafa blrakml§ onlarl asimile etmenin c;abasl ic;erisinde 

ersim' ~en rta 
NesimiADAY 

B ilinen bir Afrika atasözü
dür; "Aslanlar kendi tarih
lerine sahip 9Ikana kadar 

avcllIk öyküleri hep avclYI yücel
tecektir". Kürtler, asianlarm kade
rini payla§tllar tarih boyunca. Av
cIlar bütün aymazhglyla avclhk 
öykülerini kendi lehlerine anIatlp 
durdular. Asianlar, zaman zaman 
§öyle bir silkinip dogrulmaya 
kalktIlarsa da, ba§aramadllar. 
'Kendi tarihlerine sahip 9Ikma ' 
mücadelesi haIen SÜTÜP gidiyor. 
B ilinen bir nakarathr, ben de tek
rarlayaYlm: Türkler, 1923 'te 
Cumhuriyeti ilan ettikten 
sonra, beraber sava§tIklarl, 
hatta kendilerinden 90k daha 
cesur sava§an Kürtlere slrtJm 
dönmeye ba§ladllar. B u tarihten 
sonra Kürtler i9in felaketler ba§la
dl. Dilleri yasaklandl, tarihleri 
yok sayIhp, Türkle~tirihneye 9ah
~lldl. Pcki ba§ardllar ml? Bence 
kIsmen. <;:ünkü, Kürt dilinde bü
yük tahribatlar meydana geldi. 
Kürdistan da, Halkevleri'nin ve 
Yallh BöIge Okullan'mn a9Ilrna
SI, daha sonra TV ve benzeri kitle 
ileti§im ara9lanmn yayglllla§masl 
Kürt dilinde ve kültüründe bozul
malara ve tahribatlara neden oldu. 
"Bir milletin varolmasmm cn 
önemli unsuru olan dildeki a§m
ma, beraberinde folklor ve etnog
rafya degerlerine zarar vermekte" 
diyor, Prof. Dr. Tunccr GÜlensoy. 

Kürt dili inkar ediliyor 
Kürt insanlyla beraber ba§la

yan asimilasyondan, bir bütün 
olarak kültür de aslan payml aldl. 
Kürt dili, stranlan, destanlarl, 
folklorü talan edildi. Haien de bu 
talan bir grup'ara§l1rmacl- yazar' 
tarafmdan devam ettirilmekte. Bu 
ki§ilerden biri de yukanda kendi
sinden aimli yaplIglllUz Prof. De. 
Tuncer Gülensoy'dur. Kendisi IV 
programlannda Ertürk , Yön- . 

dem'le kafa kafaya verip Kürtle
rin Türk kökenli oldugunu ispat
lamaya 9al1§lyor. (Bu arada Prof. 
Dr. Abdülhaluk <;:aY'1 da unutma
mak gerekir) Bu yazlya-habere 
konu olan ki§i ise Hatice Gülen
soy. Hatice Gülensoy, Kürt diye 
bir halktan bahsetmenin mümk:ün 
olmadlgml, Kürtge diye bir dilin 
varhgmdan sözedilmeyecegini, 
bugün 'Kürtge konu§uyo-
rum' diyenlerin, dille-
rini unutan cahil 
Türlder oldu-
gunu, ~ 

~~'S.~~ ).~~~ 
~~(i~tf.> 

fI)~ 
fI)~~~~ ~'" 

nmn orta 
Asya'dan 
geldigini' id
dia eden Tuncer 
Gülensoy'un e§i. 
Ni"in mi Hatice 
Gülensoy!? ~undan: Hatice Gü
lensoy ü9 kitap yazml~. "Tunce
Jj'de Munzur Baba Efsanesi", 
"Tunceli'de Elti Harun Efsanesi" 
ve "Tunceli'de Buyur Baba Efsa
riesi" . Diyebilirsiniz ki; "olsun, 
yazabilir." Dogrudur. Kimsenin 
kitap yazmasllla engel olamaYlz. 
Fakat olay biraz degi§ik. Sözko
nusu kitaplarda, (bizirn üstünde 
özellilde durdugumuz kitap ise 
Munzur Baba Efsanesi) bir Kürt 
beldesinde anlal1lan masallar, crar
Pltlhp, özünden kopartllarak, ide
olojik ve siyasi fIkirlerle süslenip 

kaleme almml§. Yazar, bozuk 
Türkgesi'yle (Örnegin, Munzur 
Efsanesi'nde, 3. sayfa da; "Mun
zur derler bir 90ban ya§arml~" gi
bi devrik cümleler var. dysa ilko
kul 90cuklanna yönelik yazIlan 
bir kitabm, yani 90cugun dilirIin 
geli§im sürecine tekabül eden bir 
süre9te kitap dilinin düzgün olrna-

Cocuk Kitaplan Dizisi 

TUNCELI'DE . 
ELTi HATUN EFSANESI 

SI gerekir. llgin9 
olan da Milli Egitim Ba-

kanhgl'nm bu kitabl basml§ 01-
masl) Dersimlilere Orta Asya kö
kenli olduklarml, Türkmen boyla
nndan geldiklerini, akmCl olduk
larml ve bilmem daha neler Slfala
ml§ da sualaml§. Ömegin, Mun
zur, namaz kIlarml§, yörede Kocr 
Rüstern, Bahaduhan gibi isimler 
varml§. (Acaba Dersimliler hayat
larmda böyle isimler duymu§lar 
mldu?) Yok efendim, k09 ve at 
heykelleri varml~, onlar da Orta 
Asya'da Türlderin yaplIklanyla 
aymyml§ ... Yazar bu i§i erok orga
nize ve bilin91i yapmaktadlr. Saßl
nm bu bölümlerin yazIlmaslllda 
hocalarmm büyük yardlffil olmu§
tur. Ger9i kendisi bunlan yörede 
görmü§, incelemi§, yazml§ gibi 

gösteriyor ama, hocasmm (Ab
dülhaluk <;:ay, K09 ve At §eklin
deki Tunceli mezarta§lanm ince
leyen ara§tlrmacl, "Anadolu'da 
Türk Damga~l" isimli bir 9all§ma' 
yapml§l1r) kitaplanm ve makale
lerini daha önce okumu§tur. Ayn
ca yazar, Dersim insarunm fizyo
lojisiyle hif.bir ili§kisi olmayan 

(Ömegin: "bal rengi gözleri 
ile bir alpti Munzur." 

Munzur Baba Ef-
sanesi s.4) 

tipler 9i-
c...' zer. 
''''l4f,f; 

"'"~~~~ ~(,y , ~""SA!.. 
'Y~S/ 

• 

celemeIeri ve 
izlenimleri vardu-ki hierte Gülen
soy'un 9izdigi tipolojiye uymaz; 
n~ fizigiyle ne de giyim ku§anuy
la. WilYlm WorfIld'in izlenimleri
ne göre, Dersim Kürtleri; "geni§ 
omuzlu, iri cüseli, 90k latif en
darnll insanlardu. Turani ve Sami 
ukIna mensup insanlann tipinden 
ve karekterinden büsbütün farkll 
ve Ari ukInm en katIkslz müme
silleri bu §imal Kürtleridir." AyTl
ca Nuri Dersimi' de giyim ku§am 
üzerine §u notlan dü~mü§tür: 
"Dersim1iler Kollik dedikleri yün
den yapt!ma mahruti §eklinde bir 

ba§IIk kullarur ve bunun etrafllla 
siyah veya klrmlzl ipekten pu§i . 
denilen sargtlar sararlar. Yünden 
ve kIldan yapIlan yanm, veya tarn 
kollu §abik denilen bir ~§it ceket 
ve §al denilen bir nevi pantalon 
giyerler. KI§ mevsiminde öküz 
derisinden 9arIk giyerler. 

Orduya 5 000 kitap 
KadInlar ba§ma ipeldi sargilar 

sarar ve üzerine de allln dizileri 
takarlar. ipekli kuma~tan yapllml§ 
taki dedikleri entari ve smnalJ sal
talarlyla azemetli bir ~ekil alular." 
Hatice Gülensoy'a, Dersim insa-

nmm fizyolojisinin ve sosyal 
ya§anuslllln kendisinin 

anIatUgl gibi ohnadl~
m bir90k örnekle karut

layabiliriz ama gerek yok . 
Bir halkIn varhgml topye-

kün inkar eden ve 0 halkm 
sosyal-kültürel degerlerini 'tah

rip' eden bir insana, bunun böyle 
olmadlgml kanttlamak neyi degi§
tirir ki?! Ünlü sagcl yazar Ergun 
Göze 'nin editörlügünü yapugl 
Bogazi9i Yaymlarmm (Bogazieri 
Üniversitesiyle bir ili§kisi yok
rur), basl1gl kitaplarm -Kürtlerle 
ilgili- bir amacl vardrr heralde .. ? 
Aym amacl yukarlda isimleri ge
eren yazarlar da ta§lyor olmah. Bu 
yazarlann araslllda koordineli bir 
ili§ki vardu. Kitaplarmda slk sIk 
biribirilerini referans gösteriyor
lar. <;:ogunlugu, Fuat (ElaZlg) ve 
Erciyes (Kayseri) Üniversitelerin
de ögretim üyesi veya ara§tmna
CI .. Ama kitaplarml istanbul'daki 
Bogazi9i Yaymlan baslyor. Bu ki
taplar orduya ve benzeri yerlere 
sauliyor. Örnegin, Abdülhaluk 
<;:aY'1ll "Kürt Dosyasl" isimli ki
tabmdan 5.000 adet orduya satil
ml§. Kamuoyu 'Güne§ Dil Teori
si'ni savunanlann artlk bu dünce
den vazgecrtiklerini saruyor, ama 
degil. Onlar haIen i~ ba§lllda. 
Hem de Kürdistan'da. 

(iSTANBUL) 

ERGER 
bu yeni dergimiz de, dünya edebiya- ml§ . 

Nildem Werger; Kürt edebiyatma 
kIrrmzl bir karanfil niyetine verilmi§ 
ve Kürt dilinin baglanan yollanm a9-
mak ierin yollara dü§mü§ bir hüzünlü 
seviner. Hüzünlü olmasmm sebebi §u, 
insanlann bilgisayarlarla yan§l!gl bir 
yagda Kürtlerin yeni yeni ileti§im 
ara91arma sahip olmasl ... Yani bir an
lamda aglanacak halimize gülüyo
ruz. Frrat Ceweri'nin 9Ikardlgl dergi
ler, Bedirhan ailesinin 9abalanrn ha
tulallyor bize. Bu mirasl sürdüren 
bütün edebiyat dergilerimizi koruyup 
kollamamlZ gerekiyor. 

NGdem Dergisi ve NGdem Yaymlan sahibi Flra! Ceweri. 

K ürt edebiyatmm kö§e ta§larmdan 
biri olan Nildem dergisinin sahi

bi ve editöTÜ Flrat Ceweri, yeni bir 
Kürtere dergi erIkardl. Nfidem'in de
vaml niteliginde bir dergi olarak ta
mmhyor Ceweri. Dergi yllda iki saYl 
9lkacak. U zun süredir 9all§malarl 
sürdürülen derginin özelligi sadece 
creviri yazllar yaymlamasl. Bunun 
icrin de adl Nildem Werger olmu§. 
Frrat Ceweri: neden geviri dergisi so
rusunu §öyle a91Yor: "Dergiler, ya
zarlarm ve edebiyatyllar yeti§tirilme
sinde bir labaratuar görevi üstlenir
ler. Yazarlar ilk ke§iflerini edebiyat 
dergilerinde yaparlar. Diyebiliriz ki 

• tmdan yeviriler yaparak Kürt dilini, 
folklorün dar gömleginden kurtara
caglz" diyor. Derginin Hk saYlsmda 
yeralan ba§hca yazt!ar ve yazarlar 
§unlar: "Smlf ve Edebiyat"- Ivar-Lo 
J ohansson, "2 000' li Y lliarda .'1iir" 
Pablo Neru'da, "~iir Degerlendirme
si"-Seamus Heaney, "Yazarm Cese
di"-Marguerite Duras, "Türkiye 
Üzerindeki Kara Bulutlar" - Ya§ar 
Kemal, "Bilgi~ayarlar Ni9in Kitap 
<;:eviremezler"- Peter Gardenfors, 
"Gülleri Ahp Satmanlll Zamam De
gildir" - Erdal Öz, "Murathafl Mun
gan 'la Röportaj" vs. yazllar yeral- (SANAT SERViSi) 

PIRPIRIM 

Portre" 
NesimiADAY 

O kudugu "Kaderini Arayan Adam" 
isimli kitabm sayfalan araslllda 
buldugu milli piyango biletine 

milyarlar erIkan Nesimi, kendisine crulsuz 
diyen kükürt renk kravath 9ul tüccarlarma 
~ullu bir fotografllll göndererek, onlarm 
altl ay sürecek bir mide fesadma ugrama
lanna neden olur. Daha sonra milyarlanru 
koyacak bir küp aramaya koyulur. Ebesi
nin tavsiyesi üzerine kalkar izmir'e, küp 
aramaya gider. Orda, milyarlarml kataknl
liklerden koruyacak bir küp ararken, göl
gesirIin sag ayak parmaklanyla sakal res
mi 9izen Jamaikah bir izdü§ümcüye rast
lar. Ona, sakalJmm resmini 9iziP alllna da 
karpuz ~ekirdegiyle imza atarsan, seni 
kendi yerime editör yapanm der. Editör 
ohnaktansa AIDS ohnaYl yeglerim, diye
rek Nesimi 'nin spastik teklifllli reddeden 
JamaikalJ izdü§ümcü, gölgesini gömlegi
nin cebine koyup Jamaika'ya geri döner. 
Jamaikaih izdü§ümcünün arkasllldan gI

cIksal ve sümüksel bir tepki-§ov yaparak 
~ovmenlige ilk adurum atan Nesimi, so
nunda ayagl topal, Sakall global bir küp 

I salICISllla rastlar. Satm alrugl kocaruan kü
pe milyarlanru doldurup istanbul' a geri 
dönerken, i9inde bulundugu otobüs, yara
SI kIhldl ve kara sarIklJ bir takJm para me
rakllsl falcIlar tarafmdan soyulur. Böylece 
be§ paraslz kalan Nesimi, istanbul'a va
rmca, piyasada ne kadar "Kaderini Ara
yan Adam" isimli kitap varsa hepsini satm 
ahp, sayfalarl arasmda milli piyango bile
ti aramaya koyulur. 

Gitarsal dü§lere bula§lp gitarkolizm SI-

ß1T1ß1 a§mca, kafasmdaki ne idügü belir
siz vicdam kIt bir burgunun raksedip la9-
kala§masl yüzünden, yüce Ahuramazda'Yl . 
aramaya 9ooyorum, arayan soran olursa 
.'1ubat'm yirmi dokuz'undan sonra Med
yum ibi§'e ba§vursun, telepati yoluyla ha
berle§ecegiz 9ünkü, diyerek meteor hlZlY
la bulundugu yeri terkeder. ilkönce han' a 
vanp, orda hamamböcegi avlayarak, onla
TI gerez niyetine yiyen bir kähinle tanl§lT. 
Kähin ona, üzerindeki ceketi 90k sevdim, 
onu bana verirsen sana Ahuramazda'YI 
nerede bulabilecegini söylerim, der. Bu 
sözleri duyan Nesimi, ceketini 9Ikanp ona 
vererek, Ahuramazda'YI nerede bulabile
cegini söylemesini ister. Kähin ona kar§l
daki ü9 tepeden ilkini i§aret ederek, Ahu
ramazda'Yl orada bulabilecegini söyler. 
Kähinin i§aret ettigi tepeye dogru yürür
ken yolda ikinci bir kähine rastlar. Kähin 
ona kim oldugunu ve nereye gittigini so
rar. Nesimi kendisine sorulan sorulan ya
I1ltlar. Kähin, kendisine Ahuramazda'Yl 0 

tepede bulabilecegini söyleyen kähinin 
ceket merakllsl, sahtekar ve yüzsüz bir ta
hin satIclsl oldugunu söyler. Bu sözleri 
duyunca, Nesimi'nin kIblesel kategori yu-

. magl hal1a9 pamugu gibi daglhr. Nesimi, 
peki, der kähine, sen Ahuramazda'Yl nere
de bulabilecegimi biliyor musun? Kähin 
ona, Ahuramazda'Yl bo§una buralarda 
aramamasllll ve aslmda Ahuramazda'nm 
kendisini bulacagllll söyler. Bunun üzeri
ne az ilerdeki Afganistan' dan gelen top
tüfek seslerini merak edip, Seyda'mn 
efektsel sorunu vardl, ~u zunblfl1ya biraz 
gümbürtüsel efekt depolaYlp kendisine 
götüreyim de gariban sevinsin biraz, diye
rek krrIk dökük teybiyle birlikte gider Af
ganistan'a. Afganistan'a varmca bir dut 
agacllllll gölgesinde armut yemekte olan 

• 111" 

ve l1pkI Mtslr aytlanna benzeyen iriktyun 
bir adam görür. Adam kendisini armut ye
meye davet edince, yoo te~ekk:ür ederim, 
istanbul'da bana yeterince armut yedirdi
ler zaten, diyerek armut yeme teklifmi ge
ri crevirir. Ama agaytan biraz dut kopanp 
yer. Daha sonra sakIz almak ierin gittigi bir 
dükkanda kendisini Rasputin'e benzeten 
KGB ajanlan tarafmdan Rusya'ya kacrlfl
lan Nesimi, orda all1 ay boyunca Rasputin 
olmadlglm ve Rasputin'in kim oldugunu 
dahi bilmedigini anIallnaya 9ah§rr durur. 
Öküz suratlI, kaldmm dü~künü manyak 
bir dilencirIin, bu adamda a§1fI derecede 
deli dana virüsü var, erünkü onu ingilte
re'den taruyorum, demesiyle birlikte KGB 
tarafmdan Yeltsin'in öze! u9agma bindiri
lip ingiltere'ye postalanrr. ingiltere'ye 
gehni§ken siyasi iltica talebinde buluna
yun bari, diyerek sÜfgünsel izlenimlere 
olan ihtiyacml gidermeye 9al1§tr ama, sen
den KGB 'li ajanlarm kullanrugl parfüm 
kokusu geliyor, denilerek ingiltere' den Sl
mrdl§l edilir. <;aresizlik i~erisinde Yanpi
rigoslavya makarnlarma ba§ vurup iltica 
talebinde bulunur. Yanpirigoslavya ma
karnlaTl tarafmdan kendisine, seni ara~tu
dIk, senin domates dü§künü ve de a§1fI 
salerakolik biri oldugunu tespit ettik, 0 

yüzden de iltica talebini kahul edemeye
cegiz, §eklinde yarut verilir. Bunun üzeri
ne sinir krizi geeririp gömleginin bütün 
dügmelerini tek tek kopanp yiyerek Yan
pirigoslavya makarnlarllll protesto eder. 
Bu protesto bi9imiyle farkrnda olmadan 
uluslararasl medyanm gürldernine girince, 
düuyarun her tarafmdan kendisine iltica 
hakkl tamyabilecegini a9tldayan bir 90k 
ülke 9Ikar ortaya. Hayu, aslmda sm izle
nim edirrmek ve edinecegim izlenirnleri 
öyküle§tirmek amaclyla böylesi bir iltica 

MUSTAFA GAZi 

macerasma bula~l1m, diyerek Diyarba
krr'm yolunu tutar. DiyarbakIr'a varmca, 
Prrpmm'm yazan M.Gazi'yi . sorar, ama 
kendisine M.Gazi'nin Afrika'nm baltadan 
nasibini ala ala yogun bakJmda olan or
manlarmda ya§ayan Tamtam kabilesinin 
özel davetlisi olarak kurbaga ~orbasl ye
meye gittigini duyunca, ke§ke burda 01-
saydun da birlikte gitseydik, §u kurbaga 
90rbasmdan i9ip §ansometremin yönünün 
degi§mesini saglardlm bari, diye haYlfla
mr. DiyarbakIr'a gehni§ken M.Gazi'nin 
sürekli kültür depolaYlp, arasrra da kültür 
komasma girdigi Kültür SaraYIlllll kar§l
smda oturup biraz kültür enjekte edeyim 
kendime, istanbul' a gidince acaip ihtiya
Clm olacak, diyerek beyninin, kurban ola
yun Nesimi, bo§ yer yok? demesine falan 
da aldmnadan kültür depolar. Depoladlgl 
a§1fI kültür yüzünden kültür komasma gi
rip küfürsel bunalunla taru§mca, apar to
par bir otobüs bileti allP istanbul'a gider. 
istanbul' a Vardlgl gibi yataga girip uyur. 
On altl yIl aradan sonra ilk defa bir rüya 
görür. Rüyasmda bir dagm tepesinde, bir 
elinde gitar diger elindeyse ilham ve kon
santrasyon dolu bir kutuyla yüce Ahura
mazda belirir. Elindekileri Nesirni'ye ve
rip §öyle der, bunlan sana armagan ediyo
rum. Bu gitar sana hem benim stmma er
meni saglayacak ve hem de seni olasl ka
za, bela, felaket ve musibetlerden koruya
cak. Bu kutuda bulunan ilham ve konsant
rasyonlar ise, sen sw§l1k9a imdadma yeti
§ecekler. Sabah uyandlgmda yanlba§mda 
yüce Ahuramazda'nm kendisine armagan 
etrni§ oldugu gitar ve ilham ve konsantras
yon dolu kutuyu bulunca, yüce 
Ahuramazda'ya dua edip §ükranlarrru dile 
getirerek, Ahuramazdasal dü§lere dogru 
9Ikar yola. 

s a 
HATicE GÜLENSOY'LA TELEFON GÖRÜ~MESi: 

'Tuncelililer Türk'tür ... ' 
- Hatice Hamm .. Kitaplanruzl oku

dum .. 
o Begendiniz mi? 
• Hayu. Mahlesef. Ben Tunceli'li

yim arna bu masallan hiy böyle dinle
memi§tim. Türkyülük kokuyor. Tunce
li'1erin Orta Asya gelenelderiyle ne ili§
kisi var! 

o Nast! yani.. bu masallar bizim öz 
be öz Türk masallarumzdrr. Orta Asya
da'da anlatJhr, i9 anadolu'da da, hepsi 
aym kökenlidir. Bakm orada anlatIh
yor, insanlar yüzlerini güne§e dönerek 
dua ederlermi§. Bu ~amanizm ' den kal
ma ... 

• Siz galiba Tunceli 'lilerin alevi 01-
dugunu unutuyorsunuz. Alevi Kürt!er
de, Zerdü§t etkisi var. Güne§in ve ate§in 
kutsalhgl buradan geliyor. 

o Begenmiyorsamz okumaym kar
de§im. 

• Bizim begenip begenmemiz 
önemli degil siz bu kitaplan okullara 
gönderiyorsunuz. Kürt 90cuklarma 
yarIh§ §eyler empoze ediyors!Jl1uz. 

o istemeyen okumaz. 
• Kürt yocuklarm böyle bir §anSl 

yok. Milli Egitirn'in okullarmda, sizin 
kitaplanruzl okumak zorundalar. yani 
bu kitaplar daha objektif ve siyasetten 
armdmlml§ olarak yazllarnaz ml? Ayn
ca kitaplardaki resimler de pek uygun 
degil. Ömegin kitabm 4. sayfasmdaki 
resim .. tipik bir gember sakaIh; islarni 
bir yizim hakirn. Sonra 9izgi roman 
kahramanl Tarkan 'I andlran tipler var, 
giyim ku§armyla ... 

o Onlar öz be öz Tunceli giysileri
dir, Türk giyisileridir. 

• Ama Hatice Harurn, ben 0 yörede 
dogup-büyüdürn.. sizin yizgilerinizle 
hi9 bir alakasl yok giyisilerin. ~al il ~e
pik var, kofi var .. biliyorsunuzdur ... 

o Bakm karde§im, siz §imdi bu ki
taplan begenmediniz mi? 0 zaman 
okumaym?! Begenen okur! Benim 
amaclm, okumaml§ cahil insanlara 
kölderini ögretrnektir. Ben onlara iyilik 
yaplyorum. 

• Siz Dersimli '1erin -ki Dersim is
mini bile kullanmlyorsunuz- Türk 01-
dugunu iddia ediyorsunuz kitaplanruz
da. Bu kitabl yocuklara yönelik yazml§
smlZ, crocuklar neyin ne oldugunu nastl 
bilsin. Kürt yocuklarma Türk olduklan
rn söylüyorsunuz? Aynca cahillik 
Türkcre bilmemek ya da Kürt oldugunu 
söylemek mi? 

o Siz kendinizi Kürt olarak gÖfÜ
yorsunuz ama Türk kökenli Kürtsü
nüz .. 

• Nastl yani?! 
o Bak karde§im .. Biz Tunceli'yi ve 

diger birerok yöreyi kan§ kan§ gezdik. 
Orada insanlar Türk olduklarlm söylü-

yorlar. 

• Söylüyorlar anla, bilin9siz olarak 
kavramlan kuIJarnyorlar. Yani bunu tar
tl§mak bile anlamslz. Sizin de dayattl
glll1Z, Abdülhaluk <;:ay'm da ileri sür
dügü bir teon var, ne kadar teori yse .. 
Yani §u kart-kurt meselesi. Dersimli
ler'in %99 Kürttür. Bunu nast! görme
mezlikten gelirsiniz. 

o Hayrr. Bence, % 10 Kürttür. Di
geri Türk. 

• Hangi istatiski bilgilere dayana
rak böyle söylüyorsunuz? 

o Siz ne istiyorsunuz .. Devlet mi? 
Eskiden beri dl§ mihraklara kaplhp 
böyle söyleyenler var. Biz sizin iyiligi
niz ierin bunlarl yaplYoruz. Devlet ku
rarsanlZ siz zararh 9lkarslmz .. Neyiniz 
var Allah a§kma! 

• Arna Hatice Harurn, ben devlet 
kurmaktan bahsetrniyorum. Benim der
dim kültür .. 

o Kürt!erin ne zaman devlet kur
mu§tur ki, söy ler misiniz? 

• Medler desek ... Sonra Osmanllda
ki Kürdistan Beylikleri ... Ama , beni bu 
tartl§maya . crekmeyin ben devletten 
bahsetmiyorum .. 

o Biz Türlder, köklü bir devlet ge
lenegine sahipiz. Y üZ)'lllardu ka.rde§ge, 
Türk bayragl altmda, Türk olarak ya§l
yoruz. Bakm 16 devlet kurUp-ytlanl§IZ. 
Türk devleti büyük!ür, siz yani .. . 

• Bakm devleti gecrelim. Ben kültü
re dönmek istiyorum. Cumhuriyet ku
rulduktan sonra Kürt dilini yasaklandl. 
Bunu biliyorsunuz. 2932 saytll bir 
madde vardl, Türk Ceza Kanunu'nda; 
Kürtgeyi yasaklayan .. Eger birlikte ya
§amaktan bahsediyorsarnz- ki benim 
temennim de bu, dilimizi yasaklam:tYI
IllZ, kÜltürümüzü ~arpltIp, aslmdan ko: 
parmaY1ll1z .. yani karde§ligin gerelderi
ni yerine getirmek gerekir. Kürtleri 
Kürt olarak; kültürleriyle kabul etrne
niz gerekir. Onlara Orta Asya'Yl göste
rerek degil. 

o Kimsenin dilinizi yasakladlgl 
yok. Konu§uyorsunuz ya! 

• Peki Kürt okuluna nasil baklyor
sunuz? 

o Bunlar aglr agrr aynhga, bölün
meye giden yollardrr. Bakm Avrupaya'. 
Her ülkede bir resmi dil vardrr. 

• iyi ya bir isvecr'te ya da ba§ka bir 
Avrupa ülkesinde etnik gruplar ve azm
hklar kendi dillerinde egitirn ve ögre
tim görüyorlar. Ya Kürtler? 

o Biz sizleri birinci smtf vatanda§ 
olarak kabul ediyoruz. Kendinizi azm
llk olarak rm görüyorsunuz? 

• Vallahi Kürtler §u 'birinci smlf 
vatanda§' i§inden bir§ey anlayamadtlar. 
Bari azInllk olsunlar da haklan verilsin 
diyorum ... 

~---'---.:----...... , pe~ke§kirina nivfskaren herf ba§ 
yel'Nldebiyata I<1.lrdf, j'i we 
xwedevanen Mja re kijxwc§ 

Ziman u Roman: 

"Ew heza edebiyate- dizane. Jt bo zauln3 

ka ve heze bL tene xwendina we 
cli daste we de ku ji hevpeyvmen 

bi niviskar re hatine kirin 11 
cli l'öjnamey@n cuda de belav 

büne pet hatiye, bese." 
MuJl§in Ki.dJkaya . www.a
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AhmetÖNAL Ekim Devriminin ParOlaSl: lerin ellerine vemiek, iktidann dü§tü
gü gÜ91üklerden 9Ila§mm tek yoludur. · 7 9 ylldrr üzerinde tartI§llan ve 

: daha da tartl§tlaeak olan 
• Ekim devrimi nedir? Bu SQ~ 

ruya her politik gÖfÜ§ün yanltl dogaf~ 
hkla farkll olaeaktlr. Ötekiler bir yana, 
Sosyalist-Komünistler i9in Ekim 

I Devrimi; . 
Tarihte ezilenlerin (Paris komünü 

· bir yana) iktidarlanm kurdliklan ve 
yöneticisi olduklan ilk tarihse1 ey lem
dir. 17 Ekim'e gelinmeden önee uzun 

I soluklu, iradeli, programh, örgütlü, 
i dogru strateji - taktik ve ittifaklann 
• uygulandlgl siyasal " eylemliliktir. 17 
: Ekim, devrimin slflr saatmm yerinde 
I saptandlgl ve Kurueu Meelisin tepe
I lendigi, bütün iktidann i§9i-köylüye 
I devredildigi andlr. 

Iktidar ~~<;i ve: 
köy lüle~indir 

17 Ekim, Gordiom dügümünü ke
sen, ihtilali darbogazdan 91karan, geli
§iminin önünü a9an kilt<;: darbesiydi . 
Ihtilalin ba§langlcmda dl§lanan, sU9-
lanan ve her yandan klskaea alman 

.' az~nhktaki partinin, Bol§evik'lerin kl
sa.zamanda kulübelerden nasll da ihti- ' 
lalin ba§ma ge,:<tikleri, halk kitlelerini 
bayraklarl altma nasIl topladlklan ' 
böyle a91klanabilir. 

. Rus ihtilali; bütün büyük devrimle
rin ögreuigi gibi, ya devrim yasalanm 

. hayata ge9irecekti, ya da hareketin 
·iaYlf noktasmda hlzla geri püskürtü
lecek, kar§l devrim tarafmdan ezilmek 
durumunda kalaeaktl. Duralamak, ye
rinde saymak, vanlan ilk hedeflerle 
yetinmek ihtilallerde mümkün degil
dir. ihtilalci taktigin yerine, legalize 
kü9ük parlamenter kavgalarm orta dü
zey ustahgml ge9irrnek isteyen biri; 
ufUksuzlugunu göstermekle kalmaz, 
ihtilallerin ya§ama yasaslDl bilmedigi
ni de gösterir. 

olabilir. 

· Ekim, 1. Dünya sava§l somasmm 
1 en önemli olaYldrr. Patlamasl, sürük-
leyiciligi, co§kusu ile iktidann ku§a-

· tllmasl emek9iler ve ezilen uluslar 
i9in yeni bir 9ag ve 9lgrrdrr. Emperya
list sistemin tüm geli§kileri a91ga 91-
klP, derinle§mi§tir. Yeni Sovyet ikti
danyla, ba§hca sosyalgeli§kilere yeni 
bir geli§ki; kapitalizm ile sosyalizm 

· sistemleri arasmdaki geli§ki tarih sah
i nesine 9Ikm1§t1r. 
· 17 Ekim, tüm ezilenlere kendi kur-
tulu§lanm nasll gergekle§tirebileeek-

· lerinin yolunu göstermi§, ezilmeyl ve 
sümÜfÜlmeyi bir kader olmaktan 91-

· karml§tlr. 
Marksm "smlf müeadelesi proleter 

· devrime ve diktatörlügüne götÜfÜr. Sl-

§iniz " §iarl; yerini "Bütün ülkeierin 
i§9ileri ve ezilen halklan birle§in" §i
anna blraktl. 

Rusya 'daki ihtilalin geleeekteki 
güveneesi, entemasyonal ihtilale bag
hydl. Bol§evikler tüm politikalarml, 
bunun üzerine kurdular. Bu onlann 
ileri gÖfÜ§lülüklerinin, ilkelere bagh
hklannm, cesur politikalarmm en 9ar
plel kanltldrr. 

Ekim devrimi, kendisinden evvel 
ya§anan köylü ayaklanmalarl ve ileri
ci fonksiyona sahip tüm burjuva ihti
lallerinden ders1er 9Ikarm1§t1r. 1905-
1907 ihtilali dünyada sarSlel etkiler 
brrakmaml§ olsa da, Lenin ve arka
da§lan tarafmdan yeniden dü§ünül
mü§, tartl§tlml§, "ba§annm anaSI ye
nilgi" olarak degerlendirilmi§tir. Bol
§evikler, devrimin yaktelllgrru, titizli
gini, ittifaklarlDl, te§hir edilmesi gere
kenlerle, esas yönelinmesi gerekenle
ri, öneelikler ve uzun vadeli hedefle
rin programdaki yerini, devrimin Sl
eakllgmda en yaktn arkada§lan bile 
olsa kararSlzlIk ve saptpalara kar§1 
amanslzhgl baklmmdan derin ders
lerle doludur. Aktl almaz gÜ9 ko§ullar 
i9inde, i§9i slmfl diktatoryasmm dün
ya tarihindeki ilk denemisinde öncesi 
ve ya§adl~ devrim anmdaki gerici ku~ 

Il'ld 
§atml§hglyla, YilPüml§ ya da.xaplhna
ml§ ne varsa hepsininmükemmel 01-
masml beklemek safdillik olur. Ge
rekli tarihsel ko§ullar gözönüne ahn
dlgmda; en uygunsuz ko§ullarda; en 
saglam ihtilalci enerjiyle bile, de
mokrasiyi ve de sosyalizmi gergekJe§
tirebihnesi aklllara durgunluk verir. 
Bugün bütün sonu9 ve ili§kileriyle 
dünya proletaryasl , uluslararasl ey
lern birligi igerislnde ya§anan Ekim 
devrimi ba§ta olmak üzere digerlerini 
de sonu9lanyla degerlendirrnek zo
rundadIr. I§lkh yolumuz ):m hat üze
rindedir. Rus proletaryasmm gözka
ma§t!ncl ömegi ve prestiji sarsllir di
ye, Rus ihtilalinin izledigi yolu ele§ti
rel analizden ka9mmak yanlt§tIr. Zira 
devrirn politik olgunla§marun ÜfÜnü
dür. Yoksa ihtilal sloganlanna uyar
lanml§ yeni ve uydurma anlaYI§lar i
ead etmek degil. Kaldl ki, yeni diye 
ortaya suimlan Kaustky, ya da burju
vaziye iltihak etmi§ligiyle yerini bul
mu§lardan medet Unlmak, onlardan 
ders almak; l§lga degil, karanhk kuyu
ya dü§mek olur. Eger ihtilal di ye soru
nunuz yoksa ve Marksizmden burju
vaziye iltihak etme diye bir derdiniz 
varsa, Kaustky ve diger döneklerden 
yol gösterieilik bulmamz mümkün 

Marksist dev let teorisini, partinin 
militan .ve devrimde motor ve müfre~ 
ze rolünü, emperyalizmin, 9aglmlz 
gericiliginin merkezi oldugunu, hakll 
ve hakSlZ sava§ He barl§m i§levi ya da 
izlenen devrimdeki rolünü, uluslann 
kendi kaderlerini özgüree kendilerinin 
tayin hakkJm dogru kavramayan . ve 
kavratmayan her anlaYl~l anti- Mark
sist-Leninist dolaYlSlyla anti-Sosyalist . 
olarak degerlendirmek yerindedir. Her 
kim ki bu anlaYl§1 özümsemez .de bi
lin9sizee tavrr alrrsa; ülke ve ezilenle
re büyük zararlar ven:cegi a§ikardrr. 
Rosa Luxemburg'un deyimiyJe "S08-

yalist kuramda delik üstüne delik 
a9an, sosyalizmi saglam noktasl kal:. 
maml§ bir kalbura geviren bu adami 
(Kaustky'i) gözlemlemek ilgin9tir." 

Devrimci bir parti ve onun organi
ze ettigi askeri gÜ,:<ler · olmakslZln, 
kar§l devrimi bastrrmak, ayaklanma
Yl zaferle ta9landlrmak, halk demok
rasisi ve proletarya ihtilaline uzanmak 
mümkün degildir. 

Ekim devrimi göstermi§tir ki; <;:0-
gunluga, demokrasiye ve sosyalizme 
giden yol, ihtilalci taktikten geger. 

Rosa' mn belirttigi gibi; "ihtilalin 
gergek diyalektigi parlamenter köste
bek anlaYl§lm tersine ,:<evirit" ve ihti
lai smlfSIZ, smlfslz, Ulkesiz, milletsiz 
bir dünya yaratmak i9in proletaryanm 
diktatörlügünü zorunlu kIlar. · Dikta
törlük mü? Evet evet diktatörlük. 
Ama bu diktatörJük bir demokrasi uy
gulama bi9iminden ibarettir. Smlf dik
tatörlügü olmaltdrr. Ama bu diktatör
lük yeni tipte bir demokrasinin uy
gulanmasldir. Slmf adma bir avu9 
yönetenin hükümranhgml sürdürdügü 
bürokratik bir kurum asla degildir. 

mfslz topluma-komünizme-yol ahr" 
; tespiti Ekim devrimiyle Lenin ve yoJ
, da§larmm partisi SBKP-B tarafmdan 
, hayata ge9irildi. 
i Devrim, evve1ee beklendigi gibi 
, Bat! Avrupa' da degil, emperyalist zin-
eirin zaYlf halkasml te§kil eden Rus
ya'dan ba§ladl. Giderek Asya, Afrika 
ve dünyaYI kueaklaru. DevJim dalga
smm bu yeni trendi yeni bir §iara dö-
nü§tü. "Bütün ülkeierin i§9ileri birle-

"Marksizm tapmagmm resmi bek
<;:isi" Kaustky, 'sava§m patlamasmdan 
sonra entemasyonali burjuvaziyle ba
np, emperyalist Almanya'nm anava
tan savunmaslyla milliyet<;:ilige ve 
proeter demokrasisi yerine, burjuva 
demokrasisine sarllml§tIr. 

Kaldl ki gergek demokrasiyi de de
mir bir irade ile saptamak ve izlemek 
tarihi görevi, proletarya dev'rimi ve 
diktatörlügünün savunueusu Sovyet-

Ülkemiz devriminin mücadele bi~imleri 
SlddIk BOZA~SLAN 

i B·· u Ülkelerihraeat ge1irleri
nin ortaJama %18,7'sini 

: dl§ bo,:< ödemelerine ayrrmak 
j zoi·undadular. Latin Ameri
, ka'da bu oran %29,8'e yükseli
, yor. Türkiye'de ise bu oran La
: tin Amerika ortalamasmm da 

90k üstüne 9IkrnI§ bulunuyor. 
Öyle ki Türkiye, artIk memur 
lllaa§larml bile dl§arlya bOf9-

: lanmak suretiyle ödemek zo
runda kahyor. Türkiye'nin 821 

· trilyon lira tutan 1994 bÜ1gesi
nin 400 trilyon lirasi Kürdis-

· tan'daki özel sömürge sava§l 
hareamalanna gidiyor. Sömür-

· gecilerin ise 90k daha kötü du
: rumda olduklanm ve buralann 
, adeta her türlü yIkICl silahm 
i kullanlldlgl kimyasallaboratu-
1 ar haline geldigini vurgulamak 
, gerekiyor. Bunun en son ömegi 
I ise, son ytllarda Güney Kürdis-
· tan'da onlarea kez kullantlan 

kimyasal silahlar sonueu on-
1 binlerce insammlzm hunharca ' 

katledilmesi, bir bu kadanmn 
yaralamp sakatlanmasl ve yüz
binlercesinin de gögetrnesi He 
sonu\(lanan olaylardrr. Bunun 
da somut ömegi Halepge katli
amidIr. Bilimsel ve teknolojik 

· devrimin, modem askeri harca
! malar yerine insanh~n hizme
! tin~ sokulmasl, ekonominin 
: militarizm yerine toplumlarm 
, refahma kullanIlmasl, ulusal ve 

slmfsal sorunlara yol a9an an-
· tagonist c;eli§kilerin köktenei 
I 9özümlenmesi; dünyada ger

. I c;ek anlamda ban§m korunmasl 
: ; ve karde§ligin saglanmasl her 
. i zamankinden daha fazla önem 

'llvantajlanm da kullanarak tek 
kutuplu bir dünyada ve rakip
siz bir §ekilde dünyayahakim 
olmak ve "Yeni Dünya Düze
ni" (YDD) gercrevesinde sö
mürgeleri, yeni sömürgeleri ve 
geri blraktmlml§ ülkeleri ken
dilerine daha da baglmh haIe 
getirerek yeniden §ekil vermek 
istiyorlar. ~urasl a91k ki ba§lm 
eski Sovyetler Birligi'nin gek
tigi Dogu Bloku ülkeleri ve 
Var§ova Pakt! 9ökrneden önee, 
kapitalist -emperyalist sistemle 
aralarmda eaydmclhk ve bir 
denge durumu sözkonusuydu. 
Aym zamanda 0 dönemlerde 
emperyalist ülkelerin kendi ya
pIlarmda mevcut derin geli§ki
ler ve sorunlar bir dereceye ka
dar gizlenebiliyordu. Halbuki 
§imdi bu durum tamamen de
gi§mi§ buJunuyor. Bundan 
böyle artlk emperyalistlerin 
dev boyutlara varan büyük 
ekonomik ve toplumsal sorun
lanm, geli§kilerini gizlemenin 
de inIkanl kalmaml§tlf. 

Yukanda özetle sergilemeye 
9all§tJglm tablodan da a9Ik9a 
anla§llacagl gibi kapitalist-em
peryalist sistem, insanhk ale
mine gergek bir kurtulu§u, kar
de§ligi, barl§l ve mutlu bir ya
§aml getirmekten tamamen 
uzakt1r. Bunun temel nedeni de 
sistemin bizat kendi yapIsmda 
ta§ldlgl yapisal geli§kilerdir. 
<;ünkü bir avu9 tekel sahibinin 
istem ve özlemleri, daha fazla 
kar ve sömürüdür. Dogu Blo
kunun 9ökü§ü i9in, düne kadar 
oralarda yönetici klikleri a9Ik-
9a destekleyip te§vik eden aym 
emperyalist gÜ9ler; §imdi de 
~ökü§ten soma oralarda ba§

kazanlyor. Ayru zamanda bu, gösteren dev ekonomik, top-
sava§ ve politika sorunlanna da lumsal ve siyasal sorunlardan 

, bir öz kazandmyor. Özellikle kaygl duymaktadlrlar. Üstelik 
, Kürdistanh sosyalistler ve ge- eski Dogu Bloku tammen em
i nel olarak tüm ulusal yurtsever peryalist-kapitalist sisiemle 
· gÜ91erin, 9agda§ politika sana- bütünle§mesine ragmen... Yu

tmm dogru kavranmasml hem karlda klsaca degindigimiz ve 
i gerekli, hem zorunlu kUlyor. her yerde yeni patlamalara dö
: <;ünkü hemen her yerde oldugu nü§ecek büyük ve önemli so

gibi bizde de sava§ ve politika runlar, emperyalistlerin Yeni 
I sorunlan taru§lhrken, bazen Oünya Düzeni adma yaptIklan 

"barl§m korunmasl" adl altmda propagandalan bo§a \(lkarmak
hakll olan ulusal ve smlfsal ta, yerle bir etmektedir:-Sömür

I müeadelelerin ta§ldlgl önemli- ge, yeni-sömürge ve geri blrak-

1

1ik görmezlikten geliniyor. Bu ' t tmlml§ toplumlarda boyveren 
· yüzden sorunun iyice bilince önemli sorunlarm ba§ sorumlu
t \(lkarllmasl gerekiyor. Yani öz- lan ise besbellidir: Kapitalist-

cesi, barl§ adma yada barl§m emperyalistler ve sömürgeci
i korunmasl adma, ulusal ve SI- lerdir. <;ünkü bunlann sergile
I mfsal kurtulu§ Il\ücadeleleri dikleri en vah§i ve igren\( SU\(

gö;rmezlikten gelinemez. Bu- lar buralarda hemen her gÜll 

nun altml özellikle .\(izmek ge- kendini gösteriyor. Son 45 -50 
I rekiyor. yllda meydana gelen silahh \(a-

Dogu Bloku ve Var~ova t1~malann hemen hemen tUmü 
Paktt'nm \(ökü~ünden sonra Ü9üncU Oünya Ülkelerinde 

i zafer sarho§luguna bürünen ve meydana geldi. Emperyalistle
ba§ml ABO'nin gektigi Bauh rin yeni düzenleme planlanyla 
emperyalist devletler; §U anda bu halklara dayatllan sava§lar 

, sahip olduklarl ekonomik, tek- sürekli kllITmlak isteniyor. Za
' nolojik ve silah üstUnlügü ten Ortadogu, Latin Amerika, 

Asya, Afrika ve Ü9üncü Dün- saglarugl ekonomik ve silah 
ya Ülkeleri bir bütün.olarak ye- yardlIIl! ohnasa, her bir sömür-

. nillatlämalara g~be .bir,yQ~ so-~ ~~vlet it~lttha§.m~boYIHl
runu .yap!~mda banndmyor. 'durtIgli, altmdatuttugu Kürdis
Güney Afrika' da yapllan se- tan parcrasml kolayea muhafaza 
9imler ve Nelson Mandella'run edemez. Emperyalizm, aym 
devlet ba§kanhgml kazanmasl, zamanda bölgemizin zaYlf bir 
Filistin ile Israil arasmda ba§la- halkasml da olu§turuyor. ABD 
tllan ban§ giri§imleri, ingiltere ve kimi müttefikleri bu zaYlf 
ile irlanda arasmda ban§ kapl- haJkamn eJden gitmemesi i9in, 
lanmn aralanmasl; bu sorunlan "kurtla beraber oturup kuzu yi
crözmeye yönelik önentli geli§- yor, sahibiyle birlikte oturup 
meierdir. Ancak ba§ka Kürdis- agllyorlar." Onlarm bir yandan 
tan sorunu olmak üzere, Bask, Türkiye'ye; "Kürt halklIlm 
Yeni Kafedonya, Sih ve Tamil varhglDl tanlym ... azllllJk hak
gibi halklann zorlu direni§leri; larml verin" (Kürtierin ulusal 
ulusal kurtulu§ sava§lannm haklarml azmllk haklarl olarak 
"9agllll doldurdugu" savlarml görüyorlar) diye telkinlerde 
tamamen 9üfÜtüyor. Bu dumm bulunmalarl ve öbür taraftan da . 
emperyalizmin, sömürgeciligin Türkiye'ye her ge§it askeri ve 
ve Itk91hgm korkulu fÜyalarma ekonomik yardlm saglamalarl 
giriyor, onlan derinden dü§ün- ve Kürdistan'l NATO 'nun bir 
dÜfÜyor. Geli§mekte olan ülke- üssü haline getirme 9abalarl, 
ler arasmdaki dayam§ma SÜ-. bun\l!1 a~J;k göstergesidir. 
rec;lerini yansltan Baglan~lSl2j, .:f I§t\l\Hklsaca degindigimiz 
lar Hareketi, Afrika Birligiqr- .. , hlZh ~$,\§imler, alt-üst olu§lar, 
gütü, Latin Amerika Ekonomik Dogu Blokunun dagIlarak em
Sistemi vb. de kendini gösteren peryalist sistemle bütünle§me. 
ulusa! kimlik araYI§l ve insiya- leri; kapitalist-emperyalist sis
tif sahibi olma egilimleri, halk - temin en az §imdilik de olsa 
lann lehine ya§anan süreei dünyamn tek egemen gÜ9leri 
gÜ9lendiriyor Ba§anya ula§an . ha.line -ge\(neleri, genel olarak 
her ulusal ve sosyal devrim, en J~a~ tnya devrimci hare
dünya gÜ9ler dengesinde yeni ketini ve ozel olarak da ülke
ve ciddi degi§imlere neden olu- miz sosyalist-devrimci hareke
yor ve barl§m gÜ91endirilmesi - tini daha ciddi gÜ9lüklerle kar
ne, hakSIZ sava§larm te§hirine §l kaJ§lya getiriyor. Bu ciddi 
ve giderek teerit olmasma iVllle gÜ9lüklerle birlikte, Kürt ulu
kazandmyor. Tüm bu geli§me- sunu baglmslzla§tJrma ve öz
ler kar§lsmda emperyalistler de gürle§tirrne gibi köklü devrim
hi9 bo§ durmuyorlar. Üstelik ci 9özüm bekleyen görev ve 
emperyalistlerin yaptJklan sorumluluklarl da bizleri bekli
bunlarla da yetinmiyor. Geri yor. Genel oJarak dünya dev
blfaktmlml§ bir 90k ülkede ya- rimci hareketinde; ge9mi§te 
§andlgl gibi askeri-fa§ist dar- ya§anan hatalar, yetmezlikler, 
belerin planlanmasmda, i§ba§l- yanh§ltklar ve sapmalar, radi
na getirilmesinde, kar§hdev- kalle§meyi de frenliyor ve hem 
rimci kontra hareketlerinin ör- ulusal, hem de smlfsal müca
gütlendirihnesinde, egitilme- delede yeni yen i sapmalarm 
sinde ve finanse edilmesinde boy vermesine, devrimci hare. 
bunlarla aktif yer aldlklarl biJi- kette me§ruiyet araYl§1 i9inde 
nen somut gergekliklerdir. olan baZi egilinlleri de müz-

Özellikle Ortadogu'da Kür- minle§tiriyor. Fakat tÜlll bunla
distan'l aralarmda böl!i§türüp ra ragmen, yaktCI 9özüm bek
sömürgele§tiren somurgeci leyen halklmlzm somut duru
böIge devletleri He Kürt ulusu mu ortada duruyor ve bizleri 
arasmda gergek anlamda ban- tarihsel sorumluluklarla ba§ba
§m ve karde§ligin sagJanmasl; §a blraktyor. 
Kürtlerin ulusal boyunduruk- Ülkemiz devrimi silahll mü-
tan kurtularak kendi baglmslz eadele üzerinde geli§ecektir 
devletini kurmaslyla mümkün- i§9i slmfl bilimi oJan bilim
dür. Hatta Kürdistan'm ulusla- sei sosyalizm, .zengin ve ~e§itli 
raraSl sömürge statüsü gözö- müeadelede bi9imlerini kabul 
nünde bulunduruldugunda; ra- ediyor. $u ya da bu mücadele 
hathkla denilebilir ki Kürt ve bi9iminin ba§a ahnmasmda ya 
Kürdistan sorunu adil bir bi- . da temel mücadele bi9imi ola
rimde \(özüme kavu§turulma- rak kabul edilmesinde, toplum
dan Ortadogu"da ve ulusJarara- saJ geli§l11elerin l§lgmdave so
SI planda ger\(ek barl§tan söze- mut tarihi §artlann belirleyici
dilemez. Halbuki sorunun bu liginde esas allyol' ve tespit 
§eki1de kangren baglamasm edilen mücadele bi9imine göre 
neden olan kürt halb degil; örgütlenllle, sava§lmm bi9imi 
Kürt hallom esaret altma alan sorununa sunslkl bagh oldugu
sÖlllürgeci böIge dev letleri ile nu bizlere gösteriyor. Diger 
batlh emperyalistlerdir. Em- yandan bu, hangi mücadele bi
peryalismin böIge devletlerine 9imini ba§a almamlzl sagla-

makla da kalmlyor; önem ka- yönleri vardrr. Elbetteki dünya
zanan diger mücadele bi9imle- . qaki tüm ulusal ve toplumsal 

<Jit,1'ipj,. d~lIllatJyör ' ve tüm ' kurtti'lu~i:lgVWm"den~Yjttfi~Bn .. "· 
bunlanndevrimiil geli§me sey- ! 'i:l~rl yariU'laihlitXütdistlifi'aM-s' 
rini etkiledigini de gün yüzüne riminin Ücrüncü Dünya Ülkele-
9lkar1Yor. Bu aym zamanda . rindeki devrimlerden esinlen
devri.mi ve iktidar olmaYl he- mesi; onun kendine özgü dev
defleyen ya da kavramak iste- rimin nesnel durumunu bir ta
meyen kolayel, belirsiz ve rafa blrakma anlamma gelmi
muglak yakla§lmlan da yadsl- yor, gelmemelidir. ~unun altlm 
yor. ' c;izerek beJirtmek gerekir ki ül-

Tespit edilecek müeadele kemiz devrimi kendine özgü 
bi9imlerinin, aym zamanda ül- bir hatta ilerleyecektir. Kürdis
kemizde ya§anan sava§ süreei- tan, EI Salvador ve Nikaragua 
ni de dikkate almak zonmda gibi Latin Amerika ülkelerin
oldugunu yukanda da belirt- den daha geri; fakat <;in, Viet
mi§tik. Bu, aym zamanda hal- nam, Cezayir ve Angola ve Gi
krrIllza dayatIlan sömürge sa- ne Bissau gibi ülkeierden ise 
Va§lIll kabullenmek anlamma daha ileri bir toplumsal farkll
gelebilecegi 90k a9Ikhr. i§galci la§ma sürecini ya§lyor. <;in ve 
sömürgeei dü§man gÜ9leri \e- Vietnam gibi ülkelerde müea
peden tJmaga kadar 9aglmlzm delenin teJillel dayanagl köylü
en modem silah, ara9-gere91e- lük oldugu halde; b.izde köylü
riyle donatlhnl§trr ve bugünkü lük, i§9i smlfmm en yakm müt
§artlarda bu yönüyle de g~ici tefigi olarak . devrimimizin 
de olsa belirli bir üstünlügü aglrltkll bir dayanagml olu§tu
elinde tutrnaktarur. Aneak sö- ruyor. Kapitalist üretim ili§ki
mürgecilerin bu üstünlügü ge- lerinin hakim oldugu Kuzey 
9icidir. Ulusal kurtulu§,:<u gün- Kürdistan'da i§9i slmfl, köylü
lerde mevcut bazl zaYlfllklar, lük, kent emek9ileri, aydmlar 
a9mazlar ve yetmezlikler bu- ve ögrenciler, i§sizlerin duru
lunsa da bunlan gidermek; mu; §ehirle§me sorunu, nüfu
devrimci §iddet ternelinde mü- sun §ehirlere ve klrlara göre 
eadeleyi geli§tirerek siyasal ör- dawhml ve yogunla~masl gibi 
gütlenmeyle bütünle§tirmek, toplumsal farklIla§mamn sag
varolan gÜ91ü dinamikleri ha-
'rekete ge9irmek, halkm özgü- lIkh bir analizi, bunlarm talep-
cüne inanmasml ve kendine lerinin programla§tmlmasl ' ve 

bu eksende mücadelenin örgüt
olan güveni saglamasIDl ka- lendirilmesi hayati önem ta§l
zandlrmak; degi§ik türlerde 
toplumsal mücadele bi9irnleri- yor. <;ünkü krr ile §ehir baglan
ni örgütlemek, bunlann tümü- tIsmm önemi, silahlt mücade1e 
nü birle.§tirmek, dü§man saldl- ile toplumsal örgütlenme ve sa
nlanm gögüslemek ve §artlara va§lm bi9imlerinin diyalektik 
uygun kar§l saldmlar düzenle- birligi ekseninde somutla§an 
mek gerekli ve zorunludur. Ya- devrimei geli§me; ' devrimimi
ni her §eyden önce mev cut zac zin geli§me yolunun da özünü 
Ylfllgl kuvvete dönü§türmek ortaya 9Ikarlyor. Bu temel 9izc 
gerekiyor. Sürdürulen sava§, giler, politika ve askeri strateji
ulusal hareketin yapIsmda ve mizin de ana hatlanm olu§turu
geni§ halk kitlelerinde yeni di- yor. Besbelli ki bu, genel dev
namiklerin geli§mesine, kin ' ve . rim sürecine denk dü§en ayrl 
öfkenin kaBarmasma ve dev- a§amalarda önem kazanabile
rimci süreci geriye gekrneye ya cek mücadele bi9im ve ara91a
da yumu§atmaya elvermiyor. rml ustaca kullanmaYl dl§tala
Geli§en ulusal kurtulu§ müca- mlyor. Tersine, ulusal, böigesei 
delesi kar§lsmda dü§mamn ve- ve uluslararasl ko§ullan da dik
recegi ödünlerle sonmu, belirli kate alacak 90k \(e§itli mücade
birtaklm kültürel reformlarla le bi9im ve ara91anndan yarar
gözmeye yetmiyor. Dü§mamn lanmaYI da öngörüyor. Ancak 
merkezi otoritesinde a9t1an her tüm mücadele bi\(inllerini bira
gedigin, ulusal kurtulu§9U gü9- rada kullanmak ve bunlarl dev
lerin bundan yararlanacagl rimin geli§me yoJuna 'uyarla
agIktlr. OU§man bunu bildigi mak konusu , yetenekli ve ger
il(in ya§amm tUtri alanlannda gek~i olmamlzl önemli bhyor. 
sava§ hali yasalatml uygulu- , Ülkemiz devriminde silahh 
yor. Bu yifzden sava§l sürekli- mücadeleyi ba§a almamazl zo
le§tiriyor. Ama bunun da kendi runlu blau diger belirleyici bir 
sonlanm daha bir yakmla§ttrll.- sorun da bir halk ve ulus olarak 
cagl ortadadlr. · baglmslzbir devlet kurma ihri-

Kürdistan ulusa! demokra- yaclmlzdan kaynaklamyor. 
tik devriminin; <;in, Vietnam, Köleci toplumla birlikte ortaya 
Küba, Cezayir, Angola, Mo- 91kan devlet olgusunu silahh 
zambik, Nikaragua ve' Gine kuvvetlerden, yani ordudan ay
Bissau devrimlerine hem ben- n olarak dü§ünemeyiz. 
zeyen, hem de benzemeyen 

Z ülfü Livaneli, demokrat ve esnek mizaCiy
la, sol egilimli malum bir Türk aydrnl. Son 
dönemlerde DGM'ler önünde ve "bim( 

etkinliklerinde ismen sik sik anilmaktadlr. Onun 
bu tür aktivitelere i§tirak etmesi, iyi niyetli c;aba
lan ve dönem; "dostane ili§kilerinin daha da ge
Ii§tirilmesi dönemi" dir ger<;ekligi; bizim kendisi
ne bir makalesiyle ·ilgili ele§tirel bir yamt verme 
hakklmlz önünde engel te~kil etmese gerek. 

Sayrn Z. Livaneli'nin Milliyet Gazetesi'ndeki 
kö~esinde tenkit edilmesi gereken bir yaZisl ya
Ylmlandl. "Atatürk'ü Mussolini Hitler, Lenin ve 
Staiin'den aYlran nedir?" ba~likli makalesinin 
mahiyeti ve dü§üncemantlgl itibariyle, si\yrn Z. 

Livaneli'ye 
Yanlt 

Ali RAMANRONi 

Livaneli'nin hü
manist dü~ünce 
yaplslyla hi<; bir 
uygunluk arz~t
medigini ve me
seleye bakl~ a<;l
srnda <;ifte stan
dart uyguladlgrnl 

. görmek pekala 
mümkün. 
Livaneli, evvela 
Kayseri Belediye 
Ba~kanl'nrn M. 

Kemal'in ölümüyle ilgili 10 Kaslm'dayaptlg.1 
"sansasyonel" konu§masrna yumu~ak bir ~ekilde 
giri§ yaplp deginmekte ve belediye ba~kam Sük
rü Karatepe'nin M. Kemal'i Hitler, Mussolini, Sta
lin ve Lenin'le mukayese etmekten rahatslz oldu
gunu ve bunu "tarihin c;arpltilmasl" olarak telak-

. ki ettigini söylemektedir. " 
Daha sonra, Lenin'in de Stalin, Hitler ve Mus

solini ile bir tutulamayacagrnl ve "Lenin, komü
nist part i diktatörlügünü gerc;ekle§tirmi§se de di
gerleri gibi kitle klYlmlanna giri§memi~ ve insan 
kasapligl yapmaml~tlr" diyor sayrn Livaneli. Bu- · 
rada sosyalizmin Stalinist versiyonunu red ~den 
biri olarak Stalin'in Hitler ve Mussolini ile e~de
gerde mütalaa edilmesinin kabul edilemez oldu
gunu söylemem gerekiyor. . 

Devamla "Buna ragmen yukardaki (Lenin, Hit
ler, Stalin, Mussolini) dört ismin kaderini birbiri
ne baglayan önemli bir öge var. Devlet zoruy'ia 
ayakta tutulmu~ olmalan, uluslan ta'rafrndan se
vilmemeleri ve günü gelip heykelleri Ylkildlgrnda 
kendi halklannrn buna co~kuyla katilmasl" a<;lk
lamaslyla. peki~tirmeye <;all§lyor kendinc"e tezini. 

Bu sefer Lenin'i de i§in ic;ine sokmaslyla, yu
kardaki Lenin'e ili§kin söyledigi herhangi bir pa
ralellik olu§turmuyor. Kaldl ki, Lenin'in yalmz 01-

. kesiyle kalmadlgl , bütün dünyada haien milyon
. Iarca insan tarafrndan sevildigini sayrn Li",aneli 
unutmaml§ olsa gerek. 

Makalesinin sonuna dogru esas olarak degin
mek istedigi M.Kemal meselesine geliyor Z. Liva
neli "Atatürk'ü yasalar ml koruyor, halk ml?" 50-

ruyor ve kendisi.,yqf))tl)y,or: "EJl;>e1:!e hal~!" ")-lp.k .. 
~m kendi kh'.r,H\lJ9~f)llmill\W~I.e. af\dJ.g(n ! , , ~~Qigkijl1 
ni, saydlgllli ve onun , gönlünde taht kurd\.lg4mi,!, 
ve aynca M.Kemal'in milyonlarca insan ta.rafill- .. 
dan sevilen tek lider olup, Lenin, Stalin, H.itler v~ 
Mussolini'den de temel aynliglllill da bu oldu
gu"nu iddia ediyor. 

Z. Livaneli son olarak da M. Kemal'in diktatör 
oimadlgllli kanltla'mak(!) ic;in burda aktanlmaya 
deger olmayan, son derece d~magojik ve banal 
bir "anekdot" zikrediyor. 

Kemalist TC devletinin halihaZirdagerek Kürt 
halkilla gerekse sistem dl§1 diger bütün olu§umla
ra kar§l ' yönelimleri ve icraatllli bildigimiz i<;in 
burda tekrar deginmemizin geregi yoktur. Ancak 
Kemilizm'in irdelenmesi halinde, mevcut devlet 
yaplsllll ve pratigini mutlaka ilgili analizler bagla- . 
millda önemli bir faktör olarak degerlendirmek 
gerekiyor. 

M. Kemal'in Ermeni jenosidini ger<;ekle§tiren 
"iWhak Terakki" geleneginden geldigi, "TurariCl
Ilk" ideolojisirii ondan devraldlgl ve daha sonra
ki ideolojik formasyonu ise, yenilmi~ Osmanli 
imparatorlugu ko~ullannda "realist"atak yapma 
sonucunda §ekillendigi, tartl§maslz bir gerc;:ektir. 

M. Kemal'in miman oldugu TC'nin tamamen 
Irki-etnik esaslar üzerinde in~a edildigi ve bagnn-

, da ya~ayan bütün halklan yok saydlgl ve buna 
ba§kaldlranl da c;e?itli katliamlardan ge<;irdigini 
bilmeyen yoktur. Kürdün ve Kürdistan'lll inkar ve 
yasak edildigi ve bilinen ba~kaldlrllar esnasillda 
YI~lnlarca insanlll katledildigi de bir olgudur. 
Kürt varllglllill yanlslra, dili, kültürü, edebiyatl ve 
tarihle ilgili degerli ne varsa ya tahrip edildi ya da 
yasaklandl. 

Hitler'in Yahudileri klYlmlardan gec;:irirken ke
sinlikle varllklanm inkar etmedigini burda belirt
mek gerekiyor. Z. Livaneli, Hitler'in "Rein Blut" 
sa<;maliglllill M. Kemal'in "asil kan" dediginin 
Almanca tercümesi oldugunu biliyor olmall. Ha
Ien ba§lmlza musallat olan "Ne Mutlu Türk'üm 
Diyene" hükmünün gözardi edilmemesi gereki
yor. 

M.Kemal'in ölünceye dek devleti tek parti sul
tqslyla yönettigi ve iki defa da parti kurulma te
~ebbüsüne kar~1 nasil yakla~tlgllll, parti kurutula
nm {lasil yargiladlgllli ve eski yol arkada~lanm 
nasil "istiklal Mahkemeleri"nde sorguladlgllli he
pimiz okumu§uzdur. 

Aynca Z. Livaneli'nin "M. Kemal, .devlet ve 
yasalar tarafilldan korunmaml~tlr" savi son dere
ce gülünc;:tür. Zira, insanlarlll "M. Kemal'e hak<l
ret etmekten" yargilandlklan ve idari takibata ug
radlklan gizlenecek bir olay degil. Bu konuda Le
nin mi, Hitler ve Mussolini ile aynl paralellikte, 
yoksa Hitler'i kendine "ö~retmen" olarak 'gördü
gü ve ger<;ekten de ideoloj.ik-pratik konuml,.lyla 
öyle oldugu apa<;lk olan M.Kemal mi? 

Bir de Z. Livaneli'niri görmedigi veya görme
mezlikten geldigi nokta; haikIll <;ogunlugunu 
mutlak olarak dogruluk aC;:lsllldan "esas aYlrac;" 
olarak telakki etmesidir. Kendisinin de aday 01-
dugu belediye sec;:imlerinde, ~u anda ele§tirdigi S. 
Karatepe ve aynl ' zihniyeti payla§an T. Erdogan 
gibileri Türk halkl tarafilldan sec;:ilmi~tir. K. Ev
ren'in 82 anayasaslllill yüzde doksanlll ülerinde 
oyla onaylayan Türk halklllill M. Kemali sevmesi 
-ki bilinmiyor- Kemali zmin gerc;ek yapisilli hakl,l 
ve dogru oldugunu kanltlamaya yetmez . Bu ma~ 
kaie Z. Livaneli §ahsillda geneide Türk solunun 
gerek Kemalizm konusunda gerekse Kürdistan 
sorunu hususunda paradoksu ve esas ac;:mazldlr. 
Özel olarak degerli Z. Livaneli'nin bu ve buna 
benzer degerlendirmelere tevessüm etmesi, bir 
talihsizliktir. 

• 
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, Üniversitede 
gözaltIlar sürüyor 

, VAN- Polis, Van 100.YtI 
I Üniversitesi 'nde ögrenciye göz alYtmmy
, or. Polisle bir kovalamaca ilYinde olan 
, üniversitede ögrenciler rahatslz. Eldm aYI 
ba§lanndan itibaren üniversitede polislYe 
yapIlan operasyonlarda Mevlüt Koyun, 

I Kemal YüzgelY, Metin Canbay ve Fatma 
ikizer isimli ögrenciler gözaltma 
almrrken, Fatma ikizer isimli ögrenci da

i ha sonra tutuklandl. Önce gün de 
I Radyoloji bölümü son smll ögrecisi Halit 
Aydogan okul balIlYesinde arkada§lanyla 
gezerken polislYe gereklYe gösterilmeden 
gözaltma ahndl. Hasta oldugu ilYin tedavi 
de gördügü ögrenilen Aydogan'm ge~en 

I ytl da gözaltma almdlgl ve gözaltmda 
, kaldi~l 4 günlük süre ilYinde aglr 
I i§kencelere maruz brrakIldIgl belirtildi. 
Gözaltma alman Halit Aydogan'm 

: Ara§trrma Hastanesi'nde stajyer ögrenci 
, olarak lYali§u~ ögrenildi. 

: TEK i§~ileri serbest 
I 

I VAN- Hakkari'nin Xezekyan köyünde 
Eylül aymda PKK'lilerce götürülen 18 
TEK i§lYisinden ÜIYÜ ~rrnak'ta, be§i de 
Van'da 18 Kaslm günü serbest brrakIldl. 
8'i Mara§h olan 10 i§~i de Eylül aYI 
sonlannda Hakkari'nin Peyanls (Ge~itli) 

, nalIiyesi yakmlarmda serbest brrakIlml§tl. 
Van ve ~rrnak'ta serbest blIakIlan 
i§~ilerin jandarma tarafmdan gözaltma 

I ahnarak sorgunlandIklan ögrenildi. 

12 gözalb daha 
, DiYARBAKIR- Ge~tigimiz hafta 
Diyarbaklr'da Özgür Halk Bürosu'ndan 

I yedi, ev baskrnlarmda da altlld§i olmak 
üzere top lam 12 ld§i gözaltma almdl. 
iHD Diyarbaktr ~ubesi'nden aldlglIßlZ 
bilgiye göre, ge~tigirniz Pazartesi günü 

, Diyarbakrr Emniyet Müdürlügü'ne bagh 
polisler taraflitdan Özgür Halk 

, DiyarbakIr Temsilciligi'ne yapIlan 
baskrnda, dergi ~all§anlanndan Lokman 
SalYakll ve Cuma Akrn ile büroda misafrr 

, olarak bulunan be§ lise ögrencisi 
I gözalUna almdI. Aynca DiyarbakIr kent 
, merkezinde yapIlan ev baskrnlannda 
: M .Ali ve M. Salih Tannkulu ile evlerinde 
misafrr olarak bulunan ve soyadl ögre-

t nilemeyen MalImut adh bir ld§inin de 
gözaltma almdIgl ögrenildi. Ba§ka bir ev 
baskmmda ise Mehmet Örselendi ve 
INusfiye Küm~er isirnli ld§ilerin gözaltma 

, alLndlgl bildirildi. Gözaltma almanlarm 
ailelerinin emniyete yaptIklan ba§vuru
lara herhangi bir yanlt verilmedigi de 
edinilen bilgiler arasmda. 

,Korucular serbest 
, blrakIldl 
VAN- ~rrnak'm Beytü§§ebap il~esine 
bagh Mezra beldesinde bir süre önce 
PKK'lilerce götürülen altl korucudan ü~ü 
serbest blraktldl. Serbest brrakIlan 
korucular il~e jandarma taburunca 
gözaltma almdl. ~rrnak'm Beytü§§ebap 
il~esine bagh KarlYane köyüne 31 Ekim 
günü PKK'lilerce düzenlenen baskmda 
koruculara ait 120 koyunla birlikte 
götürülen dört korucudan Ahmet Kaya 
isimli korucu ile 29 Ekim günü Mezra 
beldesi yakmlarmda 500 koyunIa birlikte 
götürülen Ali Timur ve Esat Timur isirnli 
koruculann, 1 0 Kaslm günü serbest 
blraktldIklan ögrenildi. PKK'lilerin 
serbest brrakttgl korucular aym gün i1IYe 
jandarma taburunca gözaltma ahndtklan 
bildirildi. PKK 'lilerin ellerinde 3 korucu 
rlalIa bulunuyor. 

Korucuba§1 da öldü 
HAKKARi- Hakkari'nin C;ukurca il~e
sine bagh A§üt (C;lgh) köyü yakInIarmda 
PKK'liIerce taranan korucular arasmda 

, yarall olarak kurtulan korucuba§1 Musa 
Ölmez, tedavi gördügü hastalIanede öldü. 

I 

I TUHAD a~Ildl 
t DiYARBAKIR- Ge~tigimiz ay 
DiyarbaIar Valiligi tarafmdan bir ay 

I kapahlan Tutuklu ve Hüküntlu Aileleriyle 
, Dayanl§ma Demegi (TUHAD) yeniden 
I a~t1dl. Bir ayltk cezamn bitimiyle 11 
; Kasrrn Pazartesi günü yeniden a~llan 
I Demegin, ban§ mücadelesini yükseltmek 
t ilYin faaliyetlerini hlzla sürdürecegi 
belirtildi. 

Iranldar'ln 
koyunlarlna el 

I . 

konuldu . 
VAN- Van'm Ba§kale il~esine bagh 

, Xa~kan (Sa~an) köyü koruculan ile 
I karakol askerleri iran smmru ge~erek 
I iran köylülerine ait 500 koyuna el koydu. 
Ba§kale illYesine bagh Xa~kan köyü 

, koruculan ile karakol askerleri 11 Kasrrn 
I günü iran smmm ge~erek iran köylüler-
t ine ait oldugu ögrenilen 500 koyuna 
"PKK'liIere ait olduklan" gerek~esiyle el 

I koydu. Korucu ve askerler koyunlan 
I daha som:a Xa~kan köyüne getirirken, 
köy lüler Iran yetldlilerine ba§vuruda 

I bulundu. Köylülerin yapUklan ba§vuru 
; üzerine iran 'h yetkililerin Ba§kale 
Kaymakaml 'ndan konu ile ilgili bilgi 
istedikleri, koyunlarrn ise eksiksiz olarak 

I Xa~kan köyünde beldetildikleri ögrenildi. 

c;amur deryaSlnda 
'temizlik' tartl§maSl 
S usurluk sonraSl tartl§

malarm 'kaytklYl kav
gasl 'na dönü§türülme

ye lYah§J!dlgl gözleniyor. 
Medya, ~ete-dev1et organi
zasyonunda taraf olanlann 
iddialanyla 'temiz toplum'a 
varIlabilecegi yantlsamasml 
yaratmaya ~alI§lrken, gün
dem kaydrrmaya yönelik gi
ri§imler de sürüyor. Hükü
metin Basm Yasasl'mda de
gi§iklik giri§imi, gündem 
saptlnna ögesi olarak da kul
laruhyor. 

'Susurluk kazasl'nm al
tmda yatan sava§ ve kendini 
bu sava§a göre örgütleyerek 
~etele§mi§ devlet ger~egi, 
aym devlette sorumluluk üst
lenmi§ politikacIlarca tartl
§tImaya ~ah§lhyor. Konuyu 
parlamento i~i gü~ gösteri
sinde kullanan Mesut YIl-
maz'm devleti ve Genelkur
maY'l hari~ tutmaya lYall§an 
a~tklamalan öne ~tkartlrrken, 
olay sava§ ger~eginde ve kri
minal düzeyde eie almmak 
iSleniyor. Bu noktada ise 
Cumhurba§kanl Demirel ' in 
'arzusu' üzerine, konu 'mün
feri!' sayIlmaya ~all§lhyor. 

Hepsi i~in i~inde 
Olaym lYok a~tk olmasm

dan dolaYl rejim salIiplerinin 
yer yer "a-rtklama" yapmak-

tan ka~mamadtklan görülü
yor. Mesut Ytlmaz ise, dalIa 
1Y0k "Ylldlzml parlatmak" 
i~in, bu ka~ITUlLnazhgl yerine 
getirenlerin ba§mda geliyor. 
Ancak, YllLnaz'm yarrrn aglz 
alYtklamalan bile bir bütün 
olarak rejimin ve onun parti
lerinin lYete-devlet ger~egin
de ortakltk yapttklarml anla-
maya yetiyor. 

Ylhnaz'm gelYtigimiz haf
ta yaptlgl a~tklama, bunun 
son ömegiydi. Ytlmaz, 1983 
yIlmda "terörle mücadele 
i~in" bir ''yapI'' olu§turuldu
gunu; bunun son ild ytl i~in
de "kötüye kuJlamldIgml" 
söyledi. 

"Kötüye" ve '~iyiye" kul
lamlmasl demogojisi bir ya
na brraktlacak olursa; Yll
maz'm yalanlanmayan a~tk
lamasmdan, 0 yIldan bu yana 
hükümet sorumlulugunu üst
lenen tüm parti yönetintleri
nin bu "yapl"dan haberdar ve 
bu "yapl"nm yönetiminden 
sorumlu olduldan an1a§lh-
yor. 

1983 yIlmdan bu yana §U 
anda Meclis 'te bulunan he
men hemen tüm partiler hü
kümet sorumlulugunu üst
lendi. Buna, alYIklamanm sa
bibi YIlmaz'rn partisi kadar, 
§imdi "temiz toplum" söyle
mini kullanmaya 9ah§an 

CHP de dalIil. Tabii, koalis
yonlarm "devlet ~tkan i~in" 
ruzh destek~iligini üstlenen 
DSP, MHP ve BBP de so
rumluluktan muaf görülmü
yorlar. 

Bu durumda, tartl§malan 
izleyen insaniarm zihninde 
ldmi sorular beliri yor: 

"Madem 'yapl'Yl biliyor 
ve hatta yönetiyorlardl, ne
den aylklamadllar? Haydi 
'devlet srrn' diyerek gizlen
diler; peld Susurluk kazasl 
gibi, ~ogu kirliligi orta yere 
IYtkaran kaza sonraSI, neden 
§imdi ögreniyorlamu§ gibi 
davranlyorlar? .. 1983 'ten bu 
yana '~ete' ile ortakltk yap
ttklan a~tklanan rejim politi -
kacIlan, §imdi neyi eJe§tiri
yorlar? Bu yanm aglz itiraf 
bile, tartl§malarmm ' kaytk~1 

dövü§ü' bilYiminde yorum
lanmaslm gerektirmez mi? 

"Hepsi ~amurun i~inde olan
larm tartl§malarmdan bi~ 'te
miz toplum' IYtkar rm? .. " 

Günderne 'Basm 
Yasasl' örtüsü 

Tartt§ma bir yandan kol
lektif su~lularm birbirlerini 
su~lamasl; konuyu daraltma 
manevralan bilYiminde ürü
tülmeye lYah§lhrken, diger 
yandan da gündem degi§tir
me ~abalanrun devreye ko-

nuldugu görülüyor. Refah
yol'tm hazlrladlgl Basm ya
sasl 'nda degi§iklik öngören 
tasanrun böy le bir i§lev de 
üstlendigi göz1eniyor. 

Arttk rejim dengeleri i~in
de bell i ba§h ir odak durumu
na gelLni§ olan; rejim fraksi
yonlarmm sözcülügü ve on
larm politik yönlendirme gü
cü haline gelen medya, §imdi 
ir ba§ka rejim fraksiyonunun 
"kulak ~ekme" operasyonu 
kar§lsmda "basm özgürlü
gü"nü savunur görünmeye 
~ah§lyor. Muhalif ve Kürt 
basmmrn üzerindeki cende
reye kar§l kIlIm IaplIdatma
yan 1Y0gu medya organi, Ba
sm Yasasl'nda RefalIyol'un 
yapmaya giri§tigi degi§ildik
leri proteslo etme yan§mda. 
"Basm özgürlügünün yok 
edilmeye -rah§!ldlgl" ifade 
edilerek; §u anda bir "basm 
özgürlügü"nün mevcut oldu
gunu iddia eden medya 
odaklan, konuyu gündemin 
en ba§ma getirerek susurluk 
ve ardmdaki ger~egi de per
delemi§ oluyorlar. Bu nokta
da, ~atttklan hükümetle aym 
ama~ta; yani gündemi degi§
tirme amacmda da bulu§mu§ 
oluyorlar. Bu nedenle ~ogu 
insan, bu tartl§maYl da 'ka
ytk~l dövü§ü' sözleriyle nite
lendiriyor.(HABER MERKEZij 

Gürpmar'da tabur komutam imzacllan "biz ban§ istemiyoruz!" diyerek tehdit etti 

Barl~tehdit altlnda 
VAN- Her georen gün büyüyen 'Ban§ i~in Bir Milyon imza' 
kampanyasl savAsfa q)j;ArJan ol·n1an ürkütüvor. Van'm GüTlßar , -ffi1ffil H\l ..... tfSa HITLV"m) (.JjU..IJI;.J L 1 J~ ., -' ..... 

ilr,:esinde kampanya ~I<f\;evesjpqe imza toplayan HADEP'liler 11-
~e Jandarma Taburu'na ~agnlarak tehdit edildi. 

HADEP ilc;:e Ba§karu Tayyar Özmen ile Merkez ilc;:e Yönetim 
Kurulu üyesi Fevzi Melet ge~tigimiz hafta ilr,:e jandarma taburu
na r,:agnldl. Tabur komutaru, 'kendilerinden izinsiz yapIlan' im
za toplama faaliyetinin yasal olmadIgml öne sürerek, Özmen ve 
Melet'i "hakIamzda i§lem yapttrtlacak" §eklinde tehdit etti. Ta
bur komutaru aynca "ban§ isteyen kim; biz ban§ falan istemiyo
ruz" dedi. 

Kampanyaya büyük kabbm 
Van'da Ekim aymda ba§lattlan 'Ban§ irtin Bir Milyon imza' 

kampanyasma ilgi de giderek artIyor. Van'da §imdiye kadar 10 
bin civannda irnza toplandl. 

Van'da HADEP, DBP, Egitirn-Sen, Mühendisler Odasl ve Ta
bipler Birligi bÜßyesinde 28 Ekim gÜßü ba§latIlan 'Ban§ i~in Bir 
Milyon irnza' kampanyasma toplumun her kesiminden destek 
geldigini ve kendilerine ü~ ayhk süre i~in gönderilen kampanya 
dilek~elerinin 15 gün ilYinde tükendigini belirten HADEP Van il 
Ba§kam Abdulgafur C;emberlita§, beklediklerinin üstünde imza 
kampanyaslßlß destek gördügÜßü söyledi. Sadece Gürpmar'da 
kü~ük bir pürüz ~tkhguu, il~e jandarma komutarurun imza topla
yanlara önce sert ~!Ia§t1guu, ardmdan durumun normalle§tigini 
ifade eden C;emberlita§, sava§m bir an önce bitmesini isteyenIe-

rin ba§mda ashnda askerlerin geldigini ve ~ogunun imzalaruu da 
aldIklaruu sözlerine eldedi. C;emberlita§ iki ay dalIa devam ede
cek olan kampanyaya en fazla katIlrrnm Van' da ger~elde§ecegi
ne emin olduklaruu da söyledi. Sadece HADEP tarafmdan 4 bin 
imzarnn toplandlgl Van' da diger parti ve kurulu§lann da 4-5 bin 
civannda imza topladtklan belirtildi. 

~EMDiNLi VE f;UKURCA'DA f;ATI$MA 

<;atl§malar 
yogunla§lyor 
HAKKARi- Hakkari'nin ~emdinli il
lYesi Gerdi bölgesinde PKK 'liler He as
kerler arasmdaki lYah§mada 4 asker öl
dü, 2 asker de yaralandl. C;ukurca' ya 
bagh Erto§ köyü yaktnlarmda askeri 
konvoya PKK'lilerce düzenlenen saldl
nda ise 15 asker öldü, r,:ok saYlda asker 
de yaralandl. 

~emdinli'nin Gerdi bölgesi Rubaruk 
(Derecik) köyü yakmlannda önceld gün 
(18 Kasrrn) saat 10.00 malannda hare
kat düzenleyen askerler ile PKK 'liler 
arasrnda lYat1§ma ~tktt. C;atl§mada 4 as
ker öldü, 2 asker de aglI yarandl. Bir as
ker aracmm da talrrip oldugu lYah§ma 
sonrasmda, yarall askerler helikopterle 
Van'a kaldmldl. Meydana gelen ~atl§
madan sonra ~emdinli'den bölgeye tak
viye birliklerinin gönderildigi, lYat1§ma
lann yer yer sürdügü bildirildi. 

Sevkiyata kar~l eylern 
Hakkari'nin ~emdinli'den sonra C;u

kurca'mn Güney Kürdistan smmna 
sevk edilen askerler de PKK'lilerin dire
ni§iyle kar§Ila§lyor. 13 KaSlm'da C;u
kurca ' dan yola IYtkan yakla§tk I 00 ara~
tan olu§an konvoya Güney smm yakm
lanndaki Erto§ ve Kmyanl§ (PirinlYeken) 
köyleri arasmdaki bölgede PKK'lilerce 
roketli saldm düzenlendi. Saldm srra
smda 9tkan lYal1§mada 15 asker öldü, 
~ok saYlda asker de yaralandl. Yarah as
kerler helikopterlerle Van ve Hakka
ri' deld askeri hastalIanelere kaldmldl. 

Yerel kaynaklar saat 14.00 sualann
da meydana gelen <;:atl§malardan sonra 
ak§am saatlerinde 50 kadar askeri aracm 
bo§ olarak C;ukurca'ya geri döndügünü 
bildirdiler. Aym kaynaklar ~atl§mamn 
meydana geldigi bölgenin ak§am saatle
rine kadar helikopterlerle bombalandI
gIßl da kaydettiler. C;ukurca'nm Erto§, 
Kmyam~, Eri§ köylerine yönelik yapIlan 
asker sevldyatIna ise ara verildigi ögre
nildi. 

Bir köylü 
daha ölü 
bulundu 
VAN- Van 'rn B3§kaJe ilyesinde bir 
köylü önce tabura ~agnldl , ardmdan ka
fasma iki ku~un stlalrru§ olarak ölü bu
lundu. Bir SÜTe önce de tabura ~agru
dlktan soma kaybolan bir köylü ölü bu
lwunu§tu. 

Alrnan bilgilere göre, Ba§kale'ye 
bagh SandeTe köylülerinden Nusrettin 
<;:omak( 45) 30 Ekim günü Ba§kale ilge 
jandanna tabu komutaru E~ref Kara'run 
~agnsl üzerine tabura gitti. Ancak <;:0-
mak geri dönmedi. Bunun üzerine <;:0-
mak'rn yakrnlan tabur komutanma b3§
vurdu. Tabur komutaru E§ref Kara, elle
rinde Nusrettin <;:omak'rn olmadlglill 
ve hi~ gönnediklerini belirtmesi üzeri
ne, <;:omak 'rn yakrnlan geri döndü. 17 
Kasun gÜßü ise kaybolan N usrettin <;:0-
mak'rn cesedi Hakkari-Yüksekova yol 
ayrurundaki Yeniköprii yakrnlannda bir 
crukurun ic;:inde kafasma iki kur§un 51-
kilnu§ olarak bulundu. C;;omak'm ya
krnlarl derin bir 9ukurun iyinde, civar 
köyün köylüleri tarafmdan cesedin bu
lundugunu ve ip sarkttarak traktörle yu
kan crekilerek r,:tkanldlglill, daha sonra 
ise tamdtklan ic;:in kendilerine haber 
verdiklerini belirttiler. Yakrnlan a ynca 
<;:omak' m cesedinin helikopterle 9uku
ra blraklldljpm iddia enilcr. B3§kale'de 
otopsisi yapildtktan soma köyüne götü
rülen N usrettin <;:omak' m 18 Kasun gü
nü topraga verildi. 

Ba~kale' de ekirn aYl ba§lannda da 
Hacl Mete(55) isirnli biT köylü de tabur 
komutaru E§ref Kara tarafmdan cragril
dtktan soma kaybolmu§, daha soma ise 
B3§kale yakrnlanndaki bir köplü a1trn
da kafasrna ü9 kur§Uß stktlrm§ §ekilde 
ölü bulunmu§tu. Köylüler her iki olayda 
da tabur komutarumn a<;:tkr,:a rolü bulun
dugunu ifade ediyorlar. 
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Yüksekova' dil yine 
gözaltlh arama 

HAKKARi- Ge<;:tigirniz Agustos 
aymda genel aramadan ge<;:irilen 
Hakkari 'nin Yüksekova il~esi mer
kezi önceki gün tekrar arandl. Ara
malar srrasmda yakla§lk 50 ki§i gö
zaltma ahndl. 

Yüksekova i1IYe merkezinde bulu
nan rum ev ve i§yerleri 17 KaSlm gü
nü asker, polis ve özel tirnler tarafm
dan arandl. Sabah saat 0.1 'den 0.5'e 
kadar yapllan aramalar srrasmda, ~o
gunlugu Yüksekova'nm Oramar böl
gesinden gö~ertildikten sonra Yükse
kova'ya yerle§en köylülerden olu§an 
yakla§tk 50 ki§i gözaltma ahndl. 

Gözaltma almanlar ilYin "arandigi, 
yardrrn yatakltk yaphgl ya da §üphe 
~ektigi" gibi gerek~elerin gösterildigi 
ögrenildi. Gözaltma ahnanlann il~e 
jandarma taburunda sorgulandlklan 
bildirildi. 

Yüksekova il~e merkezinde Agus
tos aymda da ih;:enin giri§ ~lkI§larl 

kapattldlktan sonra sokaga ~Ikma ya
sagl ilan edilmi§, yakla§tk 8 saat sü
ren bir gene I aramada sonrasmda 120 
ld§i gözaltma almml§tl. Gözaltma 
almaniarm 40 '1 daha sonra tutuklan
ml§tl. 

PYSK: Partimiz baglmslzhk<;l politika sahibidir 
Ba§tarafl S.6'da 

Saddam'a güvenilemeyecegini olay
lar ve Kürt halIa ~ok iyi bilLnektedir. ' 
Her ild tarafta oynanan oyun, "dü§ma
mmm dü§mam, dostumdur" politikasl 
olmu§tur. Ama bölgenin istikrarslz ya
Plsl, yeni gü~ dengeleri ve ittifaklarl her 
zaman yaratabilir. Partimiz, §u veya bu 
sömürgeci gü~le i§ yapIlarak Kürdis
tan'da iktidar olunamayacaglnm bilin
cindedir. Son gelen haberlere bakIlusa, 
bu kez YNK iran'dan aldIgl söylenen 
destelde gü~lerini toparlayarak ba§ta 
Süleymaniye kenti olmak üzere belli 
baZI yerle§im birimlerini eie ge~irmi§tir. 

Kürt siyasi partilerine dü§en görev, 
dalIa öncede eide edi!en kazanrrnlan 
Kürt halIa lehine degerlendirmesini bi!
mektir. Ge1i§melerda anla§lhyor ld bu 
hassasiyeti ne PDK ne de YNK göster
mi§tir. Bu ild büyük gü~, ulusal pers
pektiflerden ve tarihi sorumluluk bilin
cinden yoksun hareket etmi§lerdir. 
1994 'ten beri süren i~ ~atl§malann ger
~ek nedeni hala da anla§t1amaml§trr. 
Oysa Kürt halkI se<;:imlerle bir ulusal 
irade ortaya koyarak bir parlamento 
olu§turdu. Güneyli Kürtler, otonomi ta
lebinden vazge~erek federasyon talebi 
etrafmda birle§tiler. 

1992 ve 1995'de olmak üzere PKK 
güneyli gü~lere kar§1 ild kez sava§a gir
di. Güneyde bu taribi kazanlmlara sahip 
~tkmak, onu korumak ve ya§atmak he
pimizin görevi olmahydl. Bu tarihi so
rumlulukla hareket edilmedigi gibi gü
neydeld güc;ler, eski sorunlanna her ge
~en gün yeni sorunlar katarak ~atl§ma 
noktasma ve i~ sava§ e§1igine geldiler. 
Kürdistan' da hayat feJce ugradI, can ve 
mal güvenligi kalmaz oldu, a~ ve peri-

§an halk canmdan bezdi. 
Bu ko§ullarda YNK iran 'la, PDK 

Irak'la bilinen ili§ldler ilYine girdi. Parti
mize göre Güney Kürdistan' dald sorun
lann ~özülLnesi ve kallCl bir ban§m sag
lanmasmm terne! ko§ullan §unlardlI; 

* Siyasi partilerin sömürgeci gü~ler
le olan ili§ldlerinin kesilmesi 

* Parlamentonun eski bile§imiyle i§
lerlige kavu§turulLnasl 

. * Tüm siyasi partilerin siyasi faali
yetlerinin serbetlYe saglanmasl ko§ulla
nrun yarattlmasl 

* Kürt Federe Hükümeti'nin i§ba~l 
yapmasl 

* Ulusal kurum ve kurulu§larm yara
tIlmasl 

* Ulusal ordunyn yaraulmasl adlm
larlßlß atthnasl 

* Güney Kürdistan'da nüfus saYlml 
yapIlarak, en klsa zamanda parlamento 
se~imlerinin yapIlmasl. 

Partimizin inancl odur ki, bu ko§ullar 
saglandlgl taktirde, 'Güney Kürdistan'a 
kahcl bir ban§lD gelmesi mümkün ola
bilir. Bu lYerlYevede partimiz hem PDK 
hem de YNK ile ~ok yönlü ili§ldlerini 
sürdürmekte, taraflarm birbirlerini anla
masITU iknaya ~ah§maktadrr. 

• Türkiye'deki son geli§meler RP
DYP hükümetinin i~ ve d~ politikasl
DI klsaca degerlendirir misiniz? 

o "Adil düzen" ve benzeri büyük 
iddialarla iktidara tlrmanan RP'nin 
DYP ile kurdugu hükümetin §imdiye 
kadar giri§tigi uygulamalara bakIldlgm
da, temel politikalarda gözle görülür bir 
degi§iklik §urda dursun, öteden beri SÜf
dürülegelen politikalar kararhltkh ola
rak ya§ama geyiriliyor. Özellikle RP ka
nadlmn bazen giri§tigi ldmi "farldl" tu-

tumlar da 1Y0k ge-rmeden yontularak ge
leneksel bi~intlere bürünüyorlar. ~u an 
hangi kapsamda oldugu tam bilinmese 
de RP de bir ba§ka1a§lm var. iktidar 01-
ma hrrsl ve hükümetler degi§se de hep 
devlete hakim olan "görünmez eI"in 
malIaretleri, ekonomik, siyasi, toplum
sal ve benzeri alanlarda RP'nin girdigi 
bu ba§kala§unm temel nedenleridir. 

i~te politikada Türldye'nin en temel 
sorunu olan Kürt ve Kürdistan sorunu 
dahil temel konularda olumlu bir geli§
me olmadlgl gibi, ülkemizdeki ldrli sa
va§ bütün aClmaslzhglyla sürüyor. Ce
zaevlerinde degi§ik provakasyonlarla 
insanlar katlediliyor, "faili me~hul" ci
nayetler birbirini izliyor, dü§üncelerin
den dolaYl insanlar hapis ve para ceza
larma <;:arptmhyor. Örnelderi 1Y0galtmak 
mümkün. DI§ politikada da RP 'nin t;a
balanyla geli§tirilmek istenen baZI i1i§
ldler, her ne kadar hükümet ortagl ve di
ger baZI muhalefet ~evrelerinde tepkile
re neden oluyorsa da, bundan geli§tpe
lerin olumlu yönde seyrettigi sonucu ~l
karllLnamah. ~imdilik ger~ekle§mese 
de, RP-DYP hükümetinin iran, Irak ve 
Suriye ile birlikte, özellikle Kürdistan 
sorununun demokratik ve kahCI lYözü
müne kar§l oldugu bir srr olmayan böl
gesel yeni bazi kombinezyonlar olu§tur
mak istemesi hattrlardadlT. 

• Geneide Batt ve özelde Alman
ya'nm Kürt sorununa i1i§kin politi
kalarl konusunda görü§leriniz neler
dir? Kürtlerin Bah'ya i1i§kin politi
kalan nelerdir ve ne olmabdlr? Batt, 
Kürt sorununun ~özümünde nasil bir 
rol oynayabilir? ' 

o Ball, dünya politikasmda ve kül
tür ya§ammda önemli bir yere salIiptir. 

Kürdistan'm Birinci Dünya Sava
§l'nda dörde bölünrnesinde Ball Avrupa 
ülkelerinin birinci derecede rolleri 01-
mu§tur. Ball uzun yIllar Kürt sorunu ile 
ilgili bir suskunluk politikasl gütmü§tür. 
Bu tutum onlaml Arap dünyasl ile Tür
kiye ve iran'la 1Y0k yönlü ekonomik ve 
politik ili§kiler i~inde olmalarmdan 
kaynaklanml§tlI. Almanya'mn tutumu 
Kürtlere kar§l pek farkh olmaml§trr. AI
manya, Türldye ile her zaman yakIn 
baglan olan bir ülke olmu§tur. Batt, son 
yIllara kadar, Kürt sorununun ~özümü
ne ili§kin ciddi bir ~aba i~ine girmedi. 
Son yIllarda yapIlanlar da haien ürünü
nü vermi§ degil. 

Bize göre batl, Bat! ile ~ok yönlü 
ili§kileri olan, uluslararasl bir dizi an
la§maya imza atan Türldye, hi~ olmazsa 
demokratik hak ve Özgürlülder konu
sunda, insan haklan konusunda verdigi 
bazi taalIütleri yerine getirmesi i~in zor
lanmahdIr. 

Kuveyt'in Saddam tarafmdan i§gali
ne kar§l gösterilen duyarhltk, Kürdis
tan'm i§galine kar§l neden acaba göste
rilmiyor? BirJe§mi§ MilletIer, C;eki~ 
Gü~'le Saddam'a kar§l Kürtleri koru
mak isterken, aym zamanda ilan edilen 
Kürdistan Federe Hükümeti'ni tanlml§ 
olsaydl, durum <;:ok dalIa farldl olurdu. 
Aym §ekilde Saddam'a kar~l uygulanan 
ambargo, Kürtleri ildli bir ambargo ile 
kar§l kar§lya brraktt. Bir yandan Sad
dam'm Kürdistan'a uyguladIgl ambar
go, öte yandan BM'nin fark gözetmek
sizin tüm Irak'a uyguladlgl ambargo. 

KÜfdistan'l Kürtleri baskI altmda tu
tan rejimler, uzun Ylllar Batl ve 
ABD'nin yardrrnlarl ile ayakta kaldIlar. 
Saddam'l Ortadogu'da önentl bir askeri 

gü~ durumuna getiren hi~ ku§kusuz 
ABD ve Batt'mn teknolojisi ve silalI,sa
tr§lan olmu§tur. Keza iran' da da yapIlan 
budur. Sekiz yIl süren iran-Irak sava§m
da, bu ülkeleri kimler silahlandlrdl? Ha
lep~e'de be§ bin Kürdü katleden kimya
sal silalIlan, Saddam kimlerden sagla
dl? Batt ve ABD kendi silalIlan ile 
Kürtleri katleden canavarlar yarattyor, 
ne zaman ld bu canavarlar sonradan 
kendi ba§lanna buyruk haline gelince 
c;ogu kez arttk gelY kalmml§ oluyor. 
Tüm bu saydlgrrnlz nedenlerden dolaYl, 
Bah ve Almanya Kürtlere kar§1 bir so
rumluluk ta§lmaktadlr. 

Ball, Kürt sorununun ~özümünde 
önemli bir rol oynayabilir ve oynamall
du. KülYücük bir ülke olan Norve~, isra
il ile Filistinliler arasmda arabuJuculuk 
yaparak, taraflarl ban§ masasma olurttu. 
Böyle bir yöntem Kürt sorununun ~özü
münde de denenebilinir. Burda Kürtlere 
dü§en önentli bir görev vardlr; Kürtleri 
temsil edebilecek ciddi bir muhatap ya
ratmak. Herkes kendi sorumluluk ve 
görevlerini yerine getirirse, Kürt soru
nunun lYözümünde bir yol alYIlabilir. 

Biz PYSK olarak bu konularda yapl
mlza dü§eni yerine getirmeye, Kürt so
rununun demokratik ve adil bir §ekilde 
c;özümü ~abalannda katkllanmlzl sun
maya hazmz. Diger Kürt partileri ile 
birlikte bir muhatap yaratmak konusun
da ustümüze dü§eni yapmaktan ka~m
mayacaglZ. 

Partimizin ~e§itli konulardaki görü§ 
ve önerilerini kamuoyuna duyurmada 
araCl oldugunuz i~in sizlere te§ekkür 
eder lYah§malarllllzda sonsuz ba§arllar 
dileriz. 
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Seyit Rlza, 15 KaSlm 1937'de Elazlg Bugday Meydanl'nda idam eäilmi§ti 
. , 

. 

·Klnk bir saidrr 38 
Ezgi PIRAT 

Takvim yaprakhin 15 Kasim 
I 937'yi gösterdigi gün, ElaZlg 
Bugday Meydam 'nda Kürt tarihi

ne kapkara bir yaprak daha dü§mekydi. 
Dersim Ulusal Hareketi'nin lideri Seyit 
Rlza, beraberinde Oghl Resik Hüseyin 01-
mak üzere, ~exan a§iret reisi Hesso Sey
di(Seyd Hüsen), Yusufan a§iretinin reisi 
Qemer'in oglu FmdJk Aga, Demenan 
a§iret reisi Cebrail'in oglu Hasan Aga, 
Kurey§an a§iretinden Ulkiye oglu Hasan 
ve Mirza Ali oglu Ali aSlhr. Bu idamlar
la beraber Dersim Ba§kaldmsl bozgnna 
ugrar. Zaten ayaklanmanm ideologlann
dan Ali§er, Seyit RlZa'mn yegeni Re
ber ' in adamlarmdan Zeynele Aliye Topi 
tarafmdan, tuzaga dü§ürülüp, kalle§\e 
katledilmi§tir. Seyit Rlza'mn e§i Bese 
Xamm ' da, Türk askerlerinin eline ge<;
memek i<;in, Dersimin yUksek u<;urumla
nndan birini tercih eder. ihanet ve im
kanslzhklann 'yaratlIgl ko§ullar sonucu 
ba§anslzhkla sonu\lanan ayaklanma, pe
§inden katliamlar ye sürgünler getirir. 
,1938'den sonra, Dersimlilerin tarihinde 
yeni bir sayfa a\lhr. Bu öyle yaman bir 
sayfadrr ki, halkm ulusal bilincini büyük 
oranda yokeden bir sUrecin ba§langlcl 
olur. 

riydi. Kendisini ziyarete gelenierin -kim 
olursa olsun- önüne ko§ar, fakirlere yar
dirn eder ve herkese elinden gelen iyiligi 
yapardt. Kendisi daima fakirdi. "Ben fa
kir bir Rlzoyum" derdi. Her i§te a§iret ef
radlyla görü§üp, tartl§lr ve onlann reyini 
almadan a'sla bir te§ebbü.ste bulunmazdl. 
A§iret fertleriyle biT sofraya oturur, güler 
ikramlar eder, ya§hIara hünnet, kü~ükle
re bir karde§ muame1esi yapar ve bütün 
Kürtlerin karde§ olduklanm tekrar eder
di. Kürtlügün esaretten kurtulmasi, ba
gtmSIZ ve hür bir vatana kavu§masl i~in, 
her Kürdün <;ah§maya ve gerektiginde 

. ölmeye bor~lu oldugunu ilan ederdi." 

Mustafa Kemal,Kürtlere 
ihanet ediyor 

oldugu ' Anadolu 'nun <;orak topraklanna, 
zorunlu ve sistemli gÖ9ler düzenleyerek, 
bu halka zulmektedir. ( ... ) Ü\ aydan beri 
ülkemde, tüyler ürpertici bir sava§ sUrü
yor. Sava§ olanaklannm e§itsizligine ve 
bombardlman u\aklarmm, yangm bom
balarmm, bogucu gazlann kullanmasma 
ragmen, ben ve yurtta§lanm, Türk ordu
sunu ba§anslZhga ugrattlk. ( ... ) Saym 
Bakan, en derin saygtlanmm kabülünü 
rica ederim. 

Seyit Rlza-Dersim GeneralifDersim
Kürdistan(30 Temmuz 1937 

ingilizler, Türkleri 
destekliyor 

Türkler, Kürilerin bütün ayaklan
malanm bilinyli olarak 'dl§ mihraklar'm 
kl§ktnnasl olarak göstenneye 9ah§tuar. 
Ancak, gerek Seyit Rlza'mn yukanda bir 
bölümünü okudugumuz mektubuna, 
gerekse diger Kürt önderlerin yaptiklan 
ba§vurulara olumlu bir yanlt vennemi§
ler. Bu dönemin belgeleri <;evrilip yaym
lanml§trr. ingilizlerin, Kuzey Kürtlerini 
destekler mahiyette herhangi bir belgeye 
rastlamlmadlgl gibi Türklere 'soykmm'l 
destekler mabiyette mesajlar gönderdik
lerine dair beigeier vardrr. Ömegin, in
giJiz Hükümeti'nin , 5 Ekim 1937 tarihli 
mektubu. (Bkz. M. Kaiman, Dersim 
Direni§leri ) 

Seyit RlZa kimdir? 
Seyit Rtza, ~eyh Hesenan a§iretinden 

Seyit ibrahim'in dört <;ocngundan en kü
<;ügüdür. Dersimliler Seyit ibrabim'e ba
ba anlamma gelen 'babo' slfatml uygun 
bulmu§lar. <;ünkü, Seyit ibrah.im onlara 
bir baba gibi yakmml§. Bundan dolaYI da 
Dersimliler Seyit Rlza'ya "Lace Baboi" 
(Babanlll Oglu) lafaJ>!nt fI*ml§. Babasl, 
akllh ve bilgili oldugu i\in a§iret reisligi
ni ona blrakml§. Seyit Rlza, reisi oldugu 
a§ireti ve diger Dersim a§iretleri tarafm
dan sevilip saytlan bir insandIr. 

Türklerin özellikle Cumhuriyet'ten 
sonra Kürtlere kar§l ba§latl!~ sindinne 
ve yoketme politikalarl aydlll KUrtler ta
rafllldan tepkiyle kar§tlanml§ ve kar§1 ör
gütlenmeyi dogunnu§tu. istanbul ve Di
yarbakrr' da a\Ilan Kürt derriekleri uiusal 
uyanl§m ve ba§kaldmnm altyapls1ll1 ör
gütler. i§te Ko\giri, ~eyh Sait, Agn Da
gl, Dersim ve diger ulusal ba§kaldmlar 
bu demeklerin <;atlSl altmda örgütlenir. 
Kürdistan Teäl~ Cemiyeti'nin büyUk bir 
fonksiyonuolur. Dersim ve Ko<;giri 
ayaklanmalanmn önderlerinden Nuri 
Dersimi, Teäli ve t~timal Cemiyetleri 
üyelerindendir. Aynca Ko<;giri'li Ali§er, 
demeklerin Kürdistan §ubelerinin a<;tl
masmda büyük bir Tol oynar. Mustafa 
Kemal'le beraber 'Kurtulu§ Sava§l'na 
bizzat kaulan Kürt ileri gelenleri Ke
mal 'in ihanetiyle kaf§lla§lIlca isyan bay
ragl t;ekerler. Mustafa Kemal'in kongre 
yapllgl Sivas'ta K~giri ayaklanmasl 
ba§lar. imranh:YI eie ge~iten ~!1rt saVa§-. 
\uar, buraya'Kütdi~a:n bayra~I('asar; Fa
kat bu sevin\ klsa sürer. K~giri yenilir. 
Hükümet ktsmen af <;Ikanr. Ayaklanma
nm bastmlmasmdan sonra Ali§er, Der
sim' e get;er. 

dogrultusunda hareket eden Seyit Rlza, 
Türk Devleti'ne kar§1 baglmslz~lk müca
delesi venneye ba§lar. <;ünkü artIk KUrt
ler Türk Devleti'ne güvenm'iyorlard!. 
Mustafa Kemal ve yönetimi ,' Kürtlere 
verdikleri sözlerde durmuyor, sürekli 
Dersim 'in üzerine asker sürüyorlard!. 
1935'te t;ikarIian "Tunceli Kanunu"yla, 
Dersim'e saldmnanm me§ru zemini ha
zrrlanml§tl, Öteyandan ismet ~önü, Lo
zan'da, Dünya Devletleri'ne kar§l, Kürt 
halk! it;in verdigi vaadleri t;ot<tan unut
mu§tu. Önlerinde ~eyh Said ömegi duru
yordu. Amk Türklere boyun egmeyecek
lerdi. Türkler, 21 Mart 1937'te Haryik 
suyu üzerindeki tabta köprünün yaktlma
SI üzerine saldmya ba§larlar. <;ok §iddet
li 9ah§malar ya§anrr. Fakat yetersiz mu
himmat ve kan davalanyla t;alkalanan 
a§iretlerin dayanma gücü t;ok degildir. 
Bir de ulusal bilin9ten yoksun olu§lan, 
biribirilerine güvenmemeleri ve aynca 
Türk kuvvetlerinin <;ok üstün bir donam
ma sahip olmasl ayaklanmanm ba§an 
§ansml azaltlyordu. Gidi§atta onu göste
riyordu. Özellikle baZI a§iretlerin Türk 
kuvetlerinden yana \lkmasl (Yusufanhlar 
gibi) veya tarafSlz kalmasl Seyit Rlza 'YI 
ZOr durumda bl.fa1ayordu. Bunun Uzeri
ne, dönemin gÜylü devletlerinden yardlm 
isteme fikri doguyordu. Ali§er'in Rusya 
ya da iran' a gidip destek istem~si sözko
nusuydu. Fakat, gidemeden katledilmi§ti. 
Nuri Dersimi, Dersim Generali Seyit RI
za adma, ingilizler'e bir mektup gönde
rerek yard Im istiyordu. Ancak ingilizler, 
Güney KUrdistan'daki mevcuiurumla
nnm bozulmasmdan korktukl 1 icrin bu 
<;agnya cevap vermediler. 

ihanetin hedeli ihanet Öfkeye kitlenmi§ pasll bir hangerdir Dersim 

Nuri Dersimi, Seyit Rlza'Yl 
anlatIyor: 

"Seyit Rlza, ne§eli ve §akaYl seven bi-

Saldlrl Newroz gecesi ba§hyor 
Ali§er ve Nuri Dersimi'nin stratejileri 

Seyit Rlza1 ingilizlerden 
yardlln 1st yor " 

Saym Bakan, 
Y lllardan beri, TUrk Hükümeti Kürt 

halktm asimue etmeye t;ith§makta ve 
Kürt dilinin gazete ve yaymlam11 yasak
layarak, anadillerini konu§f1Dlara eziyet 
ederek, Kürdistan'm bereketli toprakla
nndan gidenlerden bir bölümünün telef 

1 

Seyit Rlza'nm idammdan sonra S9 ytl 
get;mi§. Geriye dönüp bakhglmlzda, bu 
katliamm sanlklarmm ödülendirilmi§ 
hatJralarl dü§üyor aynalarlmlza, Kürdis
tan ' da kulak kesince ödüllendirilen aso ' 
kerler gibi ... Aynca kendi halkma ihanet 
e4~~\IlÜ de ödüllendirmi~tir devlet. 
Yapilan ihbarlann ve ihanetlerin bedeli 
olarak bu insanlara 'ölüm' reva görül
mü§, ihanetin bedeli ihanetle ödenrni§tir. 
Dersim katliamml ger~ekle§tirenler de 
biribirilerini ödüllendirmi§lerdi; Mustafa 
Kemal, ismet inönü, Genaral Abdullah 
Alpdogan gibi... 

Dersim'de hüzün 
upuzun bir Irmaktlr 
akar tarihin dem tutan c;:ardagtndan. 
Dersim'de candarma 
dönüp arkastna bakmaktan 
korkan yoicuaur 
geride blraktlgl yangtndan utamr. 
Dersim'de zaman 
otuzsekizin I(eyregine takllml~ 
namussuz bir soyklrlmdlr 
yelkovantnda insan cesetleri ta~lyan . 

Dersim'de tarih 
TC'dir-devlettir 
General Alpdogan ve M Isti Kor'dlr 

küc;:ük karde9in boynunu vurduran 
Allahslz bi r Sultan'dlr. 
Dersim'de tarih 
klzllkanlara bulanan Munzur'dur . 
sesinde "Lemtn Daye" feryadl ta9lyan, 
Dersim'de öfkll. 
ki litlenmi~ pasli bir han<;:erdir 
mirastnl otuzsekizden devralan. 
Ve Dersim'de insan .. 
Seyit Rlza'dlr.. Bese'dir 
AIi~är'dir .. Zarife 'dir. 
Ve Dersim'de kavga 
c;:09kun bir "0110 yemman" türküsüdür. 

Bir ülke bir il~e ve bir gazeteci Güne~i blc.;aklamak 
Sellahattin BULUT 

K ürt halkmm üzerinde ya§adlgr koca bir 
cografyayla birlikte, önce ikiye, daha son

ra da . dörde bölündügünü, günde bir ka" kez 
gizli gizii dinleyip de doyamadlgrm ve her 
dinleyi§ten sonra bir SI[ gibi sakladlglm Kürt
"e bir kasetten ve okuya okuya eskittigim ya
sakh bir kac; kitaptan ögrenmi§tim. Ama Mazl
dagl'm görüp tallldlktan ve orada (Fosfat Te
sislerinde) iki ytl kadar ~ah§tIktan sonra ülke
min ashnda ne ikiye ne de dörde, param par~a 
oldügunu anladtm. 

. 1975-76 Ylllarlydl. Ganc;oyi ve Yakubi a§i
retleri arasmda ylllardan beri bir kim dava~ldlr 
sürüp gidiyordu. Ger\i aralaI\nda maym tarla
SI ya da dikenli tel gibi bir §ey yoktu ama Mar
din'in 0 kü"ük, §irin il"esi Mazldagl, bu dU§
manhk yüzünden adeta ikiye bötünmü§tü. 

il"enin dogusun9aki mahallede Gan<;oyiler, 

Halip Kapcak. 18 Kaslm 1992'de Mazldagl'nda 
Hizbi-Konlra larafmdan katledi ldi. 

batlsmdaki mahallede ise Yakubiler oturuyor
Iardl. Bu iki mahalle dar bir sokak ile birbirin
den aynlml§tJ. Yakubiler bu sokagm bir ba§l
na, Ganyoyiler de diger ba§ma kadar gidebili
yordu. Smlf olarak kabul edilen bu ara yerde 
her iki tarafla da dü§manhgl olmayan Btle<;ki 
kabilesi oturuyordu. Yine kimseyle dü§manh
gl olmayan Mala Axe (Mala ~e§e) kabilesi de 
Yakubi mahallesi slmrlan i<;inde saYllmakla 
birlikte smrr hattma yakm yerlerde kahyorlar
d!. Aynci il~enin adliyesi, polis karakolu, as
kerlik §ubesi, bankalar, zirai donat1m kurumu, 
onnan dairesi ba§kanh~, MTA ve sinema gibi 
kurum ve kurulu§lar da yine 0 smrr olarak ka
bul edilen her iki mahalle arasmdaki alanda 
kurulmu§tu. 

Her a§iretin ilkokulu ve camisi kendi ma-

hallesindeYdi. Hastahane, yatlh böIge okulu 
ve ortaokul Gan~oyi, buna k~IlIk lise ise Ya
kl1bi maballesindeydi. Yakubilerden birisi has
talandlgmda ancak asker ya da polis koruma
smda hastaneye gidebilirdi. Her zaman koru
ma da istenemediginden Yakubiler, hastalanlll 
90gu zaman il<;eye 70 km. uzaklIktaki Mardin 
ya da Diyarbakrr'a götürürlerdi. ilkokulu biti
ren Yakubi <;ocuklan, Gan<;oyi mahallesindeki 
ortaokula gidemiyorlardl. Onun i"in ögrenim
leri yanda kesilirdi. Gan<;oyi ~ocuklan ise or
taokulu bitirdikten soma Yakubi mahallesin
deki liseye gidemiyorlardl. Bu okullardan en 
<;ok tarafslz olan kabile <;ocuklan istifade eder
di. Bu yüzden de BIle"ki ve Mala ~e§e kabile
lerinde okuma oranl Yakubi ve Gan~oyi a§iret
lerine oranla daba yüksekti. 

Muhtarllk se"imlerinde fazla bir sorun 01-
mazdt. Her a§iret maballe muhtannl kendisi 
segerdi. Ama belediye se"imleri öy le degildi. 
Tarafslz halk üzerinde baskt kurulur, ta§h so
pali kavgalann yanl Slfa 0 gün silahlar konu
§urdu. Kazanan ki§i resmiyette bütün il"enin 
beledi)!.e_ b.lI.§kanl saytlrrdlama fiili.yatta yall1lz 
mensubu oldugu a§irete ve mahalleye hizmet 
götürürdü. Zaten birisi Yakubi ve digeri de 
Gan~oyi mahallesinde olinak üzere iki tane 
belediye binasl vardl. Se<;imi kazanan ki§i 
kendi tarafmdaki bmaYl a~ar, diger bina ise bir 
dahaki se<;ime kadar .kapah kallrdl. 

Hatip Kap"ak ile 0 Ylllarda, böyle bir or
tamda tanl§tIm. ilk ve ortaokulu bir §ekilde il
<;ede bitirmi§, daha soma DiyarbaIar Ögret
men Lisesine ginni§ti. Gözüpek, atIlgan, kor

·ku~uz bir gen~ti. DiyarbaIar'da kaldlgl Ylllar
da okuldaki fa§istlere kar§1 en önde c;arpl§lyor
du. Mazldagl 'nda da feodal gerici gü~lere kar
§l arkada§lan ile birlikte aktif mücadele veri
yordu. 

1977 -78 ytllarmda KUK hareketi MaZlda
gl 'ndaki örgütünü kunnu§, ilt;edeki TÖB
DER, TÜM-DER ve Sosyal Yardlmla§ma gibi 
demeklerde yogun bir "ah§ma yürütüyotdu. 
Hatip Kapc;ak'm KUK hareketine . kattll§1 0 

ylllarda oldu. KUK örgütü daba sonra Hatip'in 
de ic;inde bulundugu DDGD (Devririlci De
mokratik Gen<;ler Demegi)ni a<;arak legal <;a
h§maya büyUk bir Iuz v'erdi. 

Mazldagl'ndaki arkada§lar kendilerine ye
tiyorlardl. Bildiri dagltJyorlar, duvarlara yazl
lar yazlyorlar, afi§ler aslYOrlanb. Demeklerde 
seminerler veriyorlar, egitim c;ah§malan yapl
yorlar, geceler tertipliyorlar ve Kürtler i"in 
önem arzeden günIerde anmalar yaplyorlardl. 

Newroz'un co§kusu ve ate§inin aydlnllgl 
kar§lsmda ilyenin üzerine "öreklemni§ 0 "ag
dl§l karanlik yava§ yava§ kü~ülüyor,ufahyor, 
kayboluyordu .. 1979 yIlmda Mazldagl'na gitti
gimde ~ok §a§lrnll§l1m. Gördügüm manzara 

I 
kar§lsmda neredeyse sevinc;ten UI.acaktJm. Ya-
kubi ve Gan"ogi gen<;leri birbirine kan§ml§, 
adeta bir yumak oIrhu§lardl. Beraber köy <;a
h§malanna gidiyorlar, dola§lyorlar, herkes di
lI;d~gi mahan,e~eki ofula gidiyor, aym sinema~ 

. ya gi4iyorlar, Ycl\l! yara oturuyorlardl. 
Ara bölge :kahnaml§, 0 daracIk smlr sokagl 

~tartcmdiU\ 'y'IR~~§, l hi~.ra~ye dö.nmü§~ .. H~
'up ve arkada§I~Wlln lgozlennden ll~elennl gu
zelle§tirmenin bütün bir gnruru ve sevinci ala-
yordu_ ' . ,:\ I 

A§iret "e)i§~ilerink en aza indirilmesi, dü§
manhgm kaIdl~lm,sl, Yakubi ve Gan~oyi 
genc;lerinin sann4 dola§ il9ede gezinmeleri, 
Mazldagl adliyt;sinin, polis ve jandanna kara
kolunun ho§una gitmiyordu. Ama yapacak pek 
bir§eyleri de yoktu. 

Derken 12 Eylü~ darbesi oldu. Demekler 
kapatlldl, genc;ler be§er onar gruplar halinde 
alln1p, i§kenceden ge<;irildi, tutuklandl. Mazl
dagl'nda iyilikten vJ güzellikten yaria bir <;a- • 
h§masl olan her kimlvar idiyse yakalamp zin
danlara ahldt. 

Hatip Kap"ak, hapishanede alu yIl kaldl. 
<;lkngl zaman direk Mazldagl'na gitti. il<;eyi 
bmlktJgl gibi gönnek istiyordu ama göremedi. 
12 Eylül dönemi boyunca Hizbullah ekiImi§ti. 
Mazldagr 'na ve kontra boy venni§ti. 

Hatip iki-ü~ hafta evden dl§anya hi\ ~ik
madl. Ziyaretine gelen arkada§larmm, dost ve 
yakmlarmm seyrekligi ona mücadelenin ne 
kadar zorla§hgmm ipu~lanm veriyordu. Gece
leri uyuyamlyordu. Namusu onu lSlnyordu. 

Bir dükkart a"u Hatip ve fotograf"lhk yap
maya ba§ladl. Ardmdan GUne§ gazetesiyle ko
nu~up Mazldagl muhabiri oldu. Halkm i"ine 
giriyor, genylerle konu§uyor, Hizbullab hak
kmda bilgi toplaYlp "ah§tlgl gazeteye haber 
yaplyordu. Güne§ gazetesi kapamnca bir müd
det Hürriyet'te t;ah§tl. Canl pahasma topladlgl 
bilgileri Hürriyet eksik ve yanh§ verince aynl
dl. 

Hizbullab\Ilar Hatip'i fark etrni§lerdi. Ön
ce tehdit ettiler, ardmdan da evini taradllar. 
Hatip vurulacagml biliyordu: Ögretrnen oku
lundaki fa§istlerle olan mücadelesini anlmsa
dl, 12 Eylül öncesinde arkada§larlyla birlikte 
Mazldagl'na verdigi emegi, ardmdan hapislik 
ytllarllll dü§ündü ve öyle brraklp c;:ekilmenin 
dogru olmayacagma bir daba karar verip, ye
niden 9ah§maya ba§ladl. 

Ve ardmdan, bir ak§am, bir pusuyla sevgili 
Hatip'i kaybettik.Bir insan vuruldugu zaman, 
ölümle ya§am arasmdaki gel gitierde, nefesi
nin son saniyelerinde ne dü§ünür. 

Hatip soru dolu gözleriyle ne dü§ünüyordu 
acaba?' 

Bedirhan EPÖZDEMiR 

Bu da i§ mi yani? güne§ nasll bl
"aklanrr? Ü stelik karanliklarm gö
beginde. Demeyin olur, olur bal gibi 
olur. Güne§ etkin bir silabtlr, karan
hga kar§l. Gönnüyor musunuz, sa
babm §afagmdan ak§ama dek nasIl 
kovalanlyor pervaslZca gölge tara
fmdan? Arna eIe avuca slgmlyor gU
ne§. Ne edip-yaplp, bir yolunu bu
lup, her gün yeniden doguyor. Ka
ranlIgl yara yara, mahzenleri dele 
dele. Güzelligin, aydmhgm müjde
cisi oluyor, her gün yorulmadan. 

Kim korkar güne§ten ve aydmlik
tan? Kim sever karanhklan, kör 
dehlizleri? Aydmhktan korkanlar, 
karanliktan medet umanlar güne§in 
dü§manlan. Onun i<;in habire Saldl
nyorlar. Bogmak, bir daba dogma
mak üzere entrikalar kuruyorlar. 
Arna nafile ... akan suya kilit vurula
bilinir mi? Güne§i bogmak, tutsak 
etmek olasl ml? elbette degil. Bu ne
denle güne§ kazanacak, eninde-so
nunda. Pash, köhne, karanhk silah
lar er veya ge<; geri tepecek. 

GUne§i it;enlerin türkUsünü hay
krrml§ Yl11arca ozan. Ulu cevizin 
gölgesinde güne§e saldlranlan dile 
getirmi§, bir ~ileke§ insan. Ne sal
dlfganlar huylanndan, ne de güne§i 
i\enler sevdalarmdan vazge9mi§ler. 
Bu aklP gitmi§ böyle, yüzyIllarca. 
Daba da aklp gidecek, bit süre anla
§Ilar. Taki güne§in ktzglll 1§m1arml 
emip-büyüyen güne§in \ocuklan; 
kör dehlizleri-, karanlIk tünelleri yer
le bir edene dek sürecek bu kavga. 

Niye yazlyorum tüm bunlan, sa~
mahyor muyum yoksa? Ama durun 
karar venneyin hemencecik. Sizin 
güne§iniz hit; katledildi mi? Soluk
ladlgmlz havaYI birileri sizden esir
gedi mi? GökyUzUnden ytldlzmlz 
kaydt ml aniden? Akan suyunuz hit; 
kilitlendi mi? Hemen karar verme-
yin, dü§ünün bir nebzecik. Yamtmlz 
"evet" ise ku§kum yoktur; siz anlar
smlz beni .. <;ünkü ancak sizler biIir
siniz güne§in, suyun, havamn ve ytl
dlzlann kadir ve klymettini. Sözüm 
yanltl "haYlf" olanlara. Anlamasanlz 
da ben ktzmlyorum sizlere. <;Unkü 

siz ya§amadlmz tüm bunlan. Belki 
de bilincinde degilsiniz tiirn olanla
nn. Ama henüz ge\ degil. Lütfen bi
lincine varm artIk, beraberce bölme
nin ve payla§manm erdemine. 

Ama asu sözüm baskalanna. Ya
ni karanhgl bilerek sev~nlere , aydm
hgl arkadan han<;erleyenlere ve per
vaSlzca ban §a, dostluga, karde§lige, 
ho§gölüye, iyiliklere, güzelliklere 
kur§un slkanlara. Kimsiniz, nesiniz, 
necisiniz? soramazsmlz bu sorulan 
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zaman-zaman kendinize. 
Bir güne~im vardl, benim. Katlet

tiniz onu. Suyumu kestiniz. Suyumu 
kestiniz, solukladlglm havaYI 'r0k 
gördünüz. Ve ytldlZlml kaydrrdmlz 
gökyüzünden. ~imdi susuz ve soluk
suzum. Güne§im han"erlendi, ylldl
zm parlamlyor artlk. Dünyam kap- . 
karanlIk. Sevmiyomm artIk §iirleri , 
dizeleri. inanmlyorum onlara. ~imdi 
birer yalancl onlar benim gözümde. 

Brrakmadlmz, tadma eri~elim do
yaslya ban§m. <;ok görüldü bize 
"barl§ <;öregi". istenilseydi karde§lik 
bir ulu ymar gibi büyürdü. Ho§gö
rüydü , toleranstl onun suyu. Belli ki 
k~ldrr, birileri ttilll' bunlarl. Bun
dandIr varamlYoruz iyiliklerin, gU
zelliklerin, karde§ligin tadtna. 

Oysa hep güzel günler, güne§Ii 
günler dü§ler dururduk. Ü stelik kör 
karanhgm göbeginde, karga§alann 

tarn orta yerinde. AydmlIk döle yat
ml§tl. I§lklar l§ik ~a",maya hazrrla
mrken, siz canavarüguuzl esirgeme
diniz. Yüzünüzdeki sabte gülü§ ve 
dostlugunuzla güne~imi bogmaya 
götürdünüz. Arna boyun egmedi, 
teslim olmadt size biricik güne§im. 
Ban§l, demokrasiyi hücrelerinin de
rinliklerine kazan ve onlan kendisi-
ne bir ya§am bi\imi olarak seyen 
sevgili güne§imi kur§lmladlgllllz za
man bile 0 ,size gülmenin erdemini 
gösterdi. Siz daha da ~llgmla§tmlZ, 
daha bir saldlrganla§tmlz. Elbetteki 
siz anlayamazslmz gülmcnin erde
mini. Arna t;ocl1klarmlZ bir gün mut
laka anlayacak. 0 zaman kahrolsa
mz bile bir yaran olmayacak. 

Yap1lklanmzdan utanacak belki 
<;ocukiarullz. Belki de ya§am boyu 
ba§lan egik, almlannda yapl1gmlz 
kirli-canavar i§lerin silinmez Iekele
rini ta§lyacaklar. Ku§ku olmasm ki, 
güzel-güne§li günlerdc size kirli ba
balar, gölge babalar diyecekler. Ya
§amm erdem ve onurl1na varacakla
nna ku ~kunuz olmasm. Ama yaptlk
lanmzm eziklik ve mahyuplugunu 
ya§am boyu YÜTeklerinde ta§lyacak
lar. Sizin on lara buaktJgullz miras
tan utal1\ duyacaklar. Belki de sizin 
\ocuklarmlz olduklarl i9in kendile
rini kabahath sayacaklardlr. 

Ya güne§i, bafl ~l, dostlugu, ho§
görü ve toleransl kendi lerine ya§am 
bi"imi se\enlerin <;ocuklan? Onlar, 
akan kanm, dökülen gözya§lanmn 
actlanm yüreklerille gömerek yeni 
bir ya§aJ.mnm duvarlarml örecekler. 
Kin ve nefret duymadan herkesin 
karde§ge ban nabilecegi bir binanm 
gönüllü tugla ta§IYlcllarl olacaklar
dIr. Ya§amla onur duyacaklar," gurur
la bakacaklar dUnyaya. Ezikligin, 
acmm, gözya§lan nm harclyla olu§an 
güzel günlerin ba§1 dik, alm acrlk in
sanlarl olacaklar. Babalanyla onur, 
yaptlklanyla gumr duyacaklar. Sa
va§l ban§a, karanliklan aydlnllga, 
yoklugu bolluga <;evirecekler. Klt
liklan, kmmlan, klymllan, zorbahgl 
yerle bir edecekler. 

<;ocuklanmzm almndaki lekeyi, 
onlara blraktagmlz onursuzlugu dost 
ellerini uzatarak unutturmaya 
9~I§acaklar . 
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