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FKKS BA$KANI $ERMiN BOZARSLAN 
• 

'Kürtier Isvec;'te kalIei' 
isve<; Kürt Dernekleri 
Federasyonu (FKKS) 
Ba§kanl ~ermin 
Bozarslan, isve<;'teki 
Kürt toplumunun 
ge<;irdigi degi~imi ve 
dernek <;ali~malarlnl 
anlattl. s. 6'da 
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Susurluk SOmaSl, 'nonnalizasyon' taktigi ve rejim i~i hesapla~ma klsrrhgl devrede 
•• 

Tüm devlet kurumlan 
ve partileri, Kürde ve 
so la yönelik her 
giri§ imin 'kahramanlik' 
oldugunda hemfikir. 
Bu stratejinin aS11 
sahibi Genelkurmay'a 
dokunan ise yok. 

are atl sürü or 
~

SUrIUgUn ardl, "tencere dibin kara ••• " 
tarb§malanyla karartllmaya r;ah§lhrken, tüm 

burjuva politikacllarmm 'normalizasyon' taktigine 
ba§vurduklan görülüyor. Ru taktik, "devlet pis i§ler 

yapar ama, kimle yaptlgml iyi bilmeli" gibi bir 
demogojinin hakim kllmmaya r;ah§llmasl ile kendini eie 
veriyor. Sava§-r;etele§me ili§kisinin ba§ aktörü MGK ise 
yine gözlerden Irak tutulmaya r;ah§lhyor. 

~
tele§meYi normal görmek ve 'yanh§hk' veya 
'dogrulugu' kullamlan ki§iler ölr;eginde . 

tartJ§mak, rejim partilerinin ortak özelligi 
durumunda. Böylece, <;ath fa§istini "§erefli" ilan 

eden <;iller'e kar§1 'temiz elcilik' oynayan Yllmaz'm 
tek itirazl, ki§ilere dair oluyor. ANAP'hlar, MHP'lileri 
küstürmemek ir;in bunu bile ar;lkr;a dillendiremiyorlar. 
Konu etrafmda rejim fraksiyonlan r;atl§masmm 
yürütüldügü ku§kusu da yaYlhyor. S.11'de 

ete/er sava§ln sonucu' 
lürkiye i§r;i Partisi (lip) eski yöneticilerinden ve Diyarbaklr Tip eski milletvekili Tank 

Ziya Ekinci ile Susurluk'ta meydana gelen kazadan sonra da ha yogun bir;imde gündeme 
gelen '<;ete-devlet' konusunu görü~tük. Rucaklar'm ger;mi§ini ve gü~lerinin altmda 

yatan gerr;:~kleri de ar;:lldayan Ekinci, r;:etelerin Idrli sava~m sonucu oldugunu vmguladl 
ve "kurulacak bir demokras,i cephesinin bunlarm bütün pisliklerini, bütün kirli 

r;:ama§lrlarml ortaya r;lkaracagma inamyorum" dedi. 

MHPVE 
ÜLKÜ OCAKLARI 

" Ülkü Ocaklan 
mensuplan devlet 
adlna eylemlere 
katdml§lar ve devletin 

gizli güvenlik örgütleriyle 
illegal temas kurarak, 
onlann verdigi direktifler 
altlnda suC; i~lemi~lerdirl' 

(ETELER 

" Nasd devletin ic;inde 
c;ail~an bir mühendis, 
dl~arda da kendi adlna 
mühendislik yapmak 

dü~üncesine kapdlrsa, 
devletin ic;inde c;e~itli suc; 
eylemlerine katdan insanlar 
da müsamaha gördük<;e, 
benzer tutuma yönel i r. , , 

BUCAKLAR 

" Bugün Bucak a~iretinin 
elinde bulunan 
Siveregin ova köylerinin 
buyük <;ogunlugu 

vatanda~ üzerine kurduklan 
baskl sonucu eide edilmi~ . 
olan köylerdir. Devletle 
i~birligi yaparak gü<;lerine 
gü<; katml~lard,r." S.5'te 

YU~i~~AN 'Yunan ormanlannl 
~~:&~A~ Türk yeteleri yaktl' 
Susurluk sonrasl tartl~malarda, Yunan istan 
adalarlnda <;:Ikan yanglnlan da Türkiye'den 
giden MHP'lilerin <;Ikardlgl yolundaki 
deginmelere geni~ ver veren Yunanistan 
baslnl, hükümeti giri§im yapmaya <;aglrdl. 

Yunanistan baslnl, Güneri Civaoglu'nun 
"anladlglmlza göre, Ege'de ormanlanmlzl 
yakan Yunanistan'a misilleme olarak bazI 
Yunan adalannda ormanlann yakdmasl. .. " 

sözlerine atlfta bulunuyor. S.11'de 

BM: Mafya, 
ülkeierden bile zengin 

Birle§mi§ Milletler'in raporunda, 
mafyamn eylem tarZln1 geli§tirdigi ve 
uyu§turucu kac;:akC;:llIglndan göc;:men 
simsarllglna, otomobil hlrslzlIglndan, 
bankacilik sektörüne kadar geni!? bir 
alanda c;:all§tlgl bildirildi. S.11'de 

HOZANE MEZIN " . 

Heci Qadire Koyi 
Hac7 Qadire Koyi 
helbestvaneki mezin e 
netewa Kurd e 0 
c7yaki wi ye bilind di 
nav edeba Kurdi de 
heye. Ew yekem ~alre 
herema Soran e 
sedsala XIX ye. R. 8 

100.000.TL 3 DM (KDV. Dahil) 

VAN ARTIK 'f;ADIRKENT' OLDU ' ~: 

Bir eok Kürt kenti gibi Van'da da sav~ onanimasl güC yaralar actl. Göcer1erin cadlrlanyla cevrili kentin eski tadl yok. 

'Huzur adaSI' gitti 
"Sava§ adaSI' geldi 
~ Van ir;:in "Huzur Adasl" 
~ ya da "Dogunun Parisi" 

deniliyordu. Ancak bölgede 12 
Ylldlr süren sava§1n ortasmda 
yer alml§ olan Van ir;:iri arhk 
bu yakl§tlrmalar Van'l tarif 
etmekten olduk~a uzak. Van 
ir;:in, yaygln bir;:imde kenti 
saran yerlerden dolaYI 
n<;adlrkent" demek daha 
gerr;:ekr;:i gözük"üyor. 

~ Devletin sava§ politikasl 
yüzünden bölgedeki 

diger iI ve ilr;:elerde oldugu 
gibi Van'da da ya§am durdu. 
Tanm ve hayvanclhk ortadan 
kaldlrlldl. Ardmdan fabrikalar 
kapandl, turizm gelirleri 
slflriandl. Gör;:ler. nüfusu ve 
i§sizligi arttlrdl ve Van, 'Huzur 
Adasl' olmaktan ~Ikfl, 'Sava§ 
adasl' haline geldi. S.3'te 

~~ 
Koku§mu§ devlet 

Cumartesi Anneleri yaln, z .degil AQAPAZARPNDA 'KAYIP' ENDi~ESi 

K()rDen e~liginde 
~d~I,ll k"a~lrJlllar TC kangrenle~mi~ safralann atilmasl 

dönemine giriyor. Ama hastallk bir 
bütün olarak vücudu sarml~tlr, son

günlerde üsütüne gidilen ve, vücuttan atilmaya 
<;ali~ilan safra olan '<;ete'lerin tasfiyeye <;all~ilma
SI ile yapilmak istenen yanllzca "pansuman ted
birler"dir. Ve bu ne yazlk ki kitlelerin basklslyla 
degil, devletin bunlarl gözden <;Ikarmaslyla 01-
mu~tur. Yoksa düne kadar MGK' nm emri dl~m
da bir adliTI atamayan basm bir günde nasil olur 
da devletin karanlik ili~kileri kar~lsmda tavlr alan 
bir konuma nasil gelebilir ? Basm bir yandan ko
nuyu i~lerken diger yandan orduyu aklama ve 
olaylann dl~mda tutma tavrlnl dikkatli bir ~ekilde 
sürdürüyor. Oysa devletin karanllk i~lerini yaptlr
dlgl <;etelerin ana kaynagl ordunun kendisi
dir,onu sorgulamadan sonuca ula~ilabilir mi, ay
nI ordu degil miydi ki 1981 'in 12 Arallgmda Ka
ml~1I katliamml ger<;ekle~tiren? 

TC bir taraftan kendi i<;inde tasfiyeler yapar-
. ken, toplumsal muhalef~in hareketlenmesine 
neden olan tartl~malarm üstünü örtmek i<;:in san
sür yasasl gündeme soktu. Gü<;lü bir muhalefetle 
kar~ila?tlgl i<;in geri <;ekme durumunda kaldl. 

Gazeteniz NGRoj sizlerin ilgisi ve destegiyle 
ayakta kai maya <;all?an bir yaYIil organldlr. Eger 
daha gü<;:lü bir yaym organl dü~ünüyorsanlz ga
zetemi(ni)zi haber,makale ve ara~tlrmalan
ml(nl)zla desteklemek durumundaYlz. Gazetenin 
ekonomik sorunlarlnl <;:özmesi onun daha fazla 
okuyucu kitlesine kavu~maslyla mümkündür. 
Onun i<;:ir] gazetene sahip <;:Ik. Oku, okut, abone 
01, abon.e et kampanyasl ba~latlyoruz. 

'Cumartesi Anneleri'yle 
.ulusiararasl dayam§ma her 
ge~en gün artlyor. Isvi~re'de 

\ faaliyet gösteren ve 
"Gökyüzüriün yarlsl" ismiyle de 
amlan "Türkiye ve Kürdistan'da 
kirli sava§a ve kaYlplara kar§1 
kadmlarm barl§ platformu", 
23 Kaslm'dan itibaren 
isvi~re'nin Basel kentinde 
bulunan Theaterplatz'da bir ay 
süreyle oturma eylemi 
düzenleyerek Cumartesi 
Anneleri ile dayam§ma karan 
aldl. KaYlp yakmlarma yönelik 
olarak Paris'te ba§latJIan oturma 
eylemleri de sürüyor. S.4'te 

Yine U dönü§ü: 
.' 

ORAL 29. kez uzatlldl 
Ah§llan senaryo bir kez daha sahneye kondu: 
Olaganüstü Hal'i kaldlrma vaadiyle i~ba~lna geienier, 
MGK'nln emirleri kar~lslnda ceketlerini iliklediler ve 
OHAL'i ' uzattilar. Ge<;en hafta OHAL RP, DYP ve 
ANAP'lilann oylanyla 29'uncu kez uzatildl. Mardin 
OHAL kapami dl~lna <;Ikanlarak, yeni U dönü~(jne 
makyaj yapilmaya <;all~ildl. S.11'de 

( 

1 M~YlS cinayetine örtü 
istanbul'da ge<;tigimiz YII düzenlenen 1 MaYls 
gösterileri slrasJnda 3 ki~inin ölümüyle sonu<;lanan 
"olaylar"l ara~tlrmak üzere kurulan TBMM ara~tlrma 
komisyonu, saldlrgan polisleri akladl , 3 göstericinin 
katillerinin serbestee dola~malarlna karar verdi. RP'li 
komisyon ba~kanl "hi<; bir kamu görevlisinifl ihmalini 
saptayamadlklannl" söylerken, DSP ve CHP ise katiller 
konusunda degil, "valinin ihmali" konusunda 
muhalefet ~erhi koydu! S.11'de 

HABERMERKEZi-Ma
lazgirt'in Xanik (Dirimpl
nar) köyünden Adapaza
n'na gölf etmek zorunda 
kalan AhPlet Kmay'msivil 
ve poliligiyimli ki~ilerce 
ka~lnldlgl bildirildi. Yeni 
bir "gözaltmda kaYlp" en
di~si ic;inde olan yakmla
n, Ahmet Kmay'l öldür
mek h;in bir süre imce Ma- . 
"azgjti\te~kilQl kotuclda
rm Adapazart'na geldilde
rini al;lkladt. 

Edinilen bilgilere göre, 
"PKK;ye yardlm ettigi." ve 
"aUesi kimigen~leiin, 
ger[ atlldlklan"ge-
reklfesiyle devlet gü~letiß
ce köyünde sürekli rahat
SIZ edilen Ahmet Kmay, 18 
Eylül 199,4 günü ailesiyle 
birlikt~}"dapazan 'nagö~ 
etti. ~cak baskl ve takip, 
iki YII sonra Kmay'm ya
kasma yine yapl~1 ve 12 
Kaslm 1996 günü geceya
riSt resmi ve sivil 'm~hul' 

. gü~ler<!~;~lndenka~ltMl. 

Kmay'm daha önce de 
Malazgirt'de Jitem tara
fmdan defalarca gözaltma 
ahndlgl; bir keresinde ise 
sözü edUen gerekc;elerle 
mahkemeye verildigive 
mabkemede beraat ettigi 
ögrenildi. 

Kmay'll\ ailesi, Ahmet 
kmay'm kendi köyünden 
korucularca takip edildigi
ni; korucularm Adapaza. 
n'na kadar gelip ev adresi
ni tespit ettil<lerini a~lkla
dl. 

Aym a~ddamalara göre 
XlU1ik~öYü korucqlarlQ
dan MtlUlis Umulgan, ayol 
köydenba~ka bir korucuy
la beraber Ahmet Kmay'la 
i1gili bilgi toplamak ve onu 
ü1dürmek i~in birka~ gün 
önce Adapazan'nageldi. 

Kmay lIi1esi, eve baskm 
yapan ekibin i~inde yüileri 
kapah oIanlar m bulundu
gunu ve bunlann Malaz
girtli korucular oldugullu 
tllhmin ettiklerini bildirdi. 
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ana an aramlZ • • 
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Hasan GEZiCi 

G üney' e, oradaki ~atl~malara 
ili§kin ~ok~a ~eyler yazIld1. 
DolaYlslyla yine mi denile-

I bilir. Denilmesini göze alarak yazl
I yorum. <;ünkü; güney'in sorunu, 
I salt güneyle degil, ülkemiz ve top-
lumumuzun tümüyle dogrudan 
ilintili ve ya~amml dogrudan ilgi
lendiren bir sorundur. Amaclm salt 
bugÜllü anlatmak degil, irlanda, 
Sudan vb. -bizirn gibi-toplumlarm 
ba§beIasl olan toplumsaI dokudaki 
YlrtllmaYl onarma ve tarihseI bi
lin~lenme tartl§malarmda taraf ol-

I maktrr. 
I Daha önce yazllanlarm, güncel 
I baglarnda bazI önemli noktaIara 
I degindiklerini, ancak güncelin ta-
rihselle buIu~masl noktasmda; aym 
önemde olmadlkIarml söyleyebili
rim. Ku~kusuz, sömÜfgecilerin po
litik oyunIarl ve onIara yatan i~bir
lik~i anIaYI§larm tutumu bu ~atl§
malarm sürekliliginde rol oynuyor. 
Gelgele1im bunlar, 'toplumsal do
kunun bu denli par~alamnasmm, 
istikrarslzlIgm istikrara dönü~me
sinin temel nedeni olmadlgl da 
a~lk. 

Toplumlann tarih zinciri iki 
önemli hat üzerinde geli~ir. Bun
lardan biri ve temel olanl sürekli
lik, digeriyse kopuftur. Bu temel 
özellikler, dünyanm bir ~ok nokta
smda zaman zarnan yer degi§tirmi§ 
pisa da, süreklilik eSas, ·kopu§'ta]i ' 
olmu§ ve bu bin s,üre;.sqnra <;logal . 
~ecrasma otur(tul)mu§tUr. Kürdis
tan'da kopu§; esas,süreklilik;tali 
olmu§tur. 

Uygarllklann ~lkl§ merkezleri 

olarak adlandmlan Hindistan, <;in, 
Latin Amerika vb. alanlarda ya§a
nan tüm ~eli§ki ve ~atl§malara rag
men, süreklilik kesintilere ugra
ml§sa da, yeniden istikrara ka
vu§(turul)mu~tur. 

Peki bu nasll olmu§tur diye 80-
rulabilir. 

Tarihlerinde sürekliligi saglayan 
halklann toplumsal par~alanml§h
gl a§malannm temel nedeni, eski 
ve yeninin, birbirinden kopmasma 
ragmen sürekliligin degi§irne uy
gun olarak evrilmesinin sagladlgl 
maddi ve ruhsal olgu, i~ ~e§itlilik, 
farkllllkIarm zenginlik olarak ahn
masl, kendi olma bilinci-§uuru-ve 
toplUmsal tarihsel bellekleridir. 

Bu özellik, geneide Ortado
gu'nun özeldeyse Kürdistan'lll 
yazglSlnm belirlenmesinde, aym 
zamanda, tarihten günümüze dek 
uzanan ~ok bile§enli sorunlar zin
ciri ve <;:özüm araYl§lannda da te
mel ~lkl§ noktasldrr. 

Kürdistan'm yer aldlgl cograf
yada farkhllklara ragmen birlik 
duygusu zaman zarnan kendisitli 
gösterdiyse de, sürekliligi esas klI
ma düzeyine hi~ bir zaman ula§ma
d1. Ku§kusuz ula§mamasmm ne
denleri <;:oktur. 

B unlarl §öy le srralayabiliriz: 
*- Bir "dünya nizaml" kurma 

iddiasmdaki ü~ semavi din (Yahu
dilik, Hrristiyanllk, islarniyet)'in 
dogup egemenlik pe§inde ko§tuk
·lar~ cografyanm pat9asl oltnasl; 

:,:- F~tih~i~erin ve ÜiccarlarlIi'-il- ' 
gi odagl olmasl; '" ' 

*- Halklarm §u ya da bu neden
le gö~ etmelerinde ge~i§ ve yerle
§im alanl olmasl; 

T arihlerinde sürekliligi saglayan halklarm toplumsal 
par~alanml§hgl a§malarmm temel nedeni, eski ve 
yen in in, birbirinden kopmasma ragmen sürekliligin 

degi§ime uygun olarak evrilmesinin sagladlgl maddi 
ve ruhsal olgu, i~ ~e§itlilik, farkhhklarm zenginlik 
olarak ahnmasl, kendi olma bilinci-§uuru-ve 

, ' toplumsal tarihsel bellekleridir. 

<;özültne 
Resul iNSEL 

TC. sömürgeeiligi ve onun bora
zanhgml yapan Wm medyasl son 
dönemlerde tarn bir ~lkmazl ya~a
maktalar. Kirli sava~m kan emiei 
yarasalarl tel tel dökülmekte ve nis
pi de olsa a~lga ~lkmaktadrrlar. Bu 
olaylar bize bir daha koku§mu§ ka
pitalist toplumun süreeini doldurdu
gunu ve hakettigi yere, ~öplüge gön-

I derilmesi gerekliligini dayauyor. 
I <;etele§en devlet, mafyala§an devIet 
: terimleri artlk tüm Türkiyelilerin 
dillerinden dü§mez oldu. Devlet 

I büt~esinden beslenen ve emek~i ve 
yoksul insanlann paraslyla beslenen 
katiller ve devletin sözüm ona gizli 
gü~leri bu ~etelerin kontrolden ~l

kanlanm a~lga ~lkarmakta hi~ tered
düt etmemekte ve bunlan birer gü-

I nah ke~isi olarak kamuoyuna lanse 
I etmektedirler. Aslmda bu ~ete ve 
I mafyaclklann ueunun nereye vardl
I gl ve bunlarl kimin örgütledigi gün 
I gibi a§ikardrr. Ama her nedense her-

kes suspus olmu§ ve sanki bu ~eteler 
kendi ba§larma hareket yaplyorlar
ml§ izlenimini uyandlrmaktalar ve 
kamuoyunu yanIl§ bilgilendirmekte
ler. Son Susurluk olaymda ger~ekler 
tüm ~lplakllglyla ayuka ~lktl. <;ünkü 
bu olayda devlet-milletvekili-polis 
§efi-ülküeü katil ü91üsünün ili§kile
rinin hangi ama~lar güdüldügü apa
~lk ortada, geli~en ve gü~lenen hak-
11 ve onurlu sava§lmlmlz tüm bu in
sanlan bir araya getiriyor. Bu kü~ük 
bir birimde a~lga ~lkan bir ~eteeik 
grubu. Peki ülkemizde ~u anda ken
dilerini bilmedigirnizi sanan diger 
i~birlik~i ve hainler ne dü§ünüyor. 
Devletin §unu ~ok iyi bib,nesini isti
yoruz, biz bu hainleri ~ok iyi taruyo
ruz. Halk bunlarm tümünü tamyor 
ve bunlar halkm b.uzunmda gün ge
leeek hesap vereeeklerdir. Bunun 
ger~ekle§mesi i~in de ~ok az zaman 
kald!. Kendilerini. ~evreleyen ~em~ 
ber gittik~e darahyor. Döktükleri 
kanda bogulacaklardrr. Bu böyle bi
linmeli ve böyle bilinee 91kanl
mahdrr. 

. .' 
ur istan 

* Avrupa'nm Süvey§ Kanali 
araclhglyla kIsa yoldan Rint Okya
nusu'na ula§ma olanaklarml sun
maSl; 

*- Frrat ve Diele ba§ta olmak 
üzere irili Ufakll bir dizi tanm ve 
ula§lm i~in paha bi~ilmez deger
deki su hazinesine sahip olmasl; 

*-19. yüzyllm son ~eyregiyle 

20. yüzyJ!m ba§lanndan itibaren; 
tüm toplumsal, bilimsel, askeri ve 
politik geli§melere damgasim vu
ran petrol rezervleri sayllabilir. 

F arkhhklarm birbirini reddetmeden belirleyici 
olmaslysa, tarihsel -toplumsal yasalarla uyumlu 
süreklilik zincirinin kopanlml§ halkalarmlsaghkh ve 

güvenli bir bi~imde onanp, gelecege uzanmanm zeminini 
yaratacaktlr. Dahasl, bugüne kadarki farkhhklarm birbirini 
yok saymasmm varhk ko§ullan dinamitlenecektir. Bunu 
ba§armanm ~ok zor oldugunu sanmlyorum. Yeter ki b 
irbirimizi onaylamasak bile, anlamaya ~ah§ahm 

Basit gibi görünen bu nedenle
rin biraradahgl, diger ülkeier a~l
smdan tarihsel-kültürel sürekliligi 
saglamanm temeli olurken, Kür
distan'da bütünlük-sürekliligin de
gil, kopu§ ve belleksizle§tirme'nin 
temeli olmu§tur. 

Dünyamn bir~ok toplumu; i~ ~e
§itlilik ve farkhhklan, sorunlah 
~özmenin zenginligi kllarak sürek
liligini saglarnl§, i~ ve dl§ müdala-

Marks, "fusanm ili§kileri neyse, 
. kendisi. de o'dur" der. Belleksizlik 
bizde bir ili§ki bi~imi olmu§tur ne 
yazlk ki. Belleksizligin bir ili§ki 
bi~imi olarak egemen oldugu yer
de; uzun süreli planIar degil, gün
lük i§ kotarma esas olur. KahcllIga 
dayall olmayan ili§kiler güvensizli
gi büyütür. Büyüyen güvensizlik 
ili§kilerde istikrarSlZhgl körükler. 
Bizdeki istikrarslZllk, ge~mi~i gü
nümüzde yeniden üretireesine, 
topIumsal dokumuzu par<;:alayan 
Soran-Kurmane, Kurmane-Zaza, 

A rdarda gelen ve eskinin yaZih kültürünü,toplumsal 
bellek, zenginlik ve birikimini imha eden 
romahla§tlrma, helenle§tirme, hlristiyanla§tlrma 

ve müslümanla§lIrma harekätlan, kopu§un, bir ba§ka 
deyi§le istikrarslzhgm, dl§ müdahalelere kar§1 zaYlfhgm 
ana nedeni olmu§tur. 

lelerin yarattlgl zorluklarl a§abil
menin manivelasl olarak kullanbil
mi§lerdir. Bizdeyse tarn tersi 01-
mu§tur. Ardarda gelen ve eskinin 
yazlh kültüTÜnü, tpplumsal beltek, 
zenginlik ve birikimini imha eden 
romalIla§trrma, helenle§tinne, hl
ristiyanla§trrma ve müslümanla§
tIrma harekätlan, kopu§un, bir ba§
ka deyi§le istikrarslZhgm, dl~ mü
dahalelere kar§l za~lfhgm ana ne
deni olmu§tur. 

Her bir harekät; ~e§itlilik ve 
farklIllkIan yoksaymaYl, yaratllan 
maddi ve manevi zenginliklerden 
yoksunlugu, dünsüzlük ve tarihsel 
baglardan kopmaYl, belleksizle~
meyi ve bunun bir ili§ki bi~imi 01-
masml getirmi§tir. 

alevi -sünni ~eli§kisinin sürekliligi
ni saglayarak, ulusal birlik özlemi
mizin toplumsal topragrrmzda fi
lizlenip dal-budak salmasml gecik
tiren özelligini koruyor. ' 

DolaYlSlyla hirle§me, toplumsal 
dokudaki yatlak ve ymIlmalarl gi
derrne, birbirinin benimsenebilir 
yönlerini alarak yakmla§ma degil, 
yoksayma, aynllk, farklIllk ve bu
na uygun duru~larda diretme er
dem sayllrr oldu. Bunun yarattlgl 
sonu~lara gelince; uzun boylu an
latmaya gerek yok. Tarihsel süre
ein belirli noktalarmda, farklIllkIa
n gidererek yakInla§ma saglanma
dl degil. Üstten-a~iret ya da örgüt
seI mekanizmalara dayall-iradi <;:a
balarla belirli dönemlerde yakm-

la§malar saglandl, ancak bu, birle~
me, bütünle§meyi getirmedi. Tersi
ne ya§am bi~iminde, inan~ta ve 
kültürdeki belirgin farkhhklarm 
varhgml korumasma ve zora kar§l 
direnme adma, kendi i~inde daha 
da aynllk~l, farklillkIan yok saYlCl 
bir ÖZ kazanmasmm zeminini ha
zrrlad1. 

Yok sayma, aymla§tlrma teme
lindeki tek yönlü yakmla~trrmanm 
bir ili§ki bi~irni oldugu toplumlara
raSl ve toplum i9i ili§kiler ortarnm
da, bu sonu~, e§yanm dogasl gere
gidir. 

Ku§kusuz bu gerekliligin son 
halkasl deglldir. Zora dayall yakm
la§urmanm gerekliligi ortadan 
kalktl~ anda, basklya dayah ola" 
rak varolabilen yönlerin degil, bas
kI altma alman farklIllklarm belir
leyiei olma am gelmi§tir. Güney'in 
kendi i~, (IKDP-YNK'm) Dogu 
(iKDP) ve Kuzey (PKK) par~alan
m temsil eden örgütlerle ~atl§mala
n üstten dayatmaclhgm ka~mIlmaz 
sonu~landrr. Politik ve tarihsel ya
zlelhglmlza baktl~mlZda ne yaz\k 
ki, bu noktalann hi~ dikkate alrn
madlgml rahathkla 'gorebiliriz. I 

Farkhhklarm birbirini reddet
meden belirleyiei olmaslysa, tarih
sel-tol'llumsal yasalirrla uyumIu sü
reklilik zincirinin koparIlml§ hal
kalanm sagllkIl ve güvenli bir bi
<;:imde onanp, geleeege uzanmanm 
zeminini yaratacaktlr. Dahasl, bu
güne kadirki farklIllklarm birbirini 
yok saymasmm varllk ko§ullan di
namitlenecektir. Bunu ba~armanm 
~ok zor oldugunu sanmlyorum. Ye
ter ki birbirimizi onaylarnasak bile, 
anlamaya ~ah§ahm. 

Gö~ertme politikaSl 
Baki GE<;MEZ 

G ö~ertme ve sürgün etme yö
netiei gü~Ierin ~ok eski d<;i

nemlerden beri uygulaya geldikle
ri yöntemlerdir. Genellikle tüm
den imha edilemeyen "dü§man" 
ve zararh topluluklar ya ~ok uzak 
cografyalara gö~ültülür ya da de
netimleri kolay olan yerlerde ya
§amaya zorlanrrlar. 

Günümüzde ekonomik nedenli 
kitIesel gö~ler de olmakla birlikte, 
gö~ler esas olarak politik kökenli
dir. t~ sava§m ya§andlgl veya po
litik ortamm iyiden iyiye sivril<;li
gi ülkelerde kitleler halinde sür
gün ve gö~ gündemle§mektedir. 
insanlar 90gunlukla can güvenlik
Ieri kalmadlgl ko§ullarda bir ~ok 
yolu deneyerek nispeten güven
likli alanlara gö~ etmektedirler. Ve 
böyIece dünyarnlZ büyük bir gö~ 
ve sürgün olayma sahne olurken 
gerek mülteeilik gerekse ev sahibi 

ülkeler a~lSlndan Ylgmla sorun 
dogmaktadlr. ~öyle kabaea bakar
sak dünya uluslar ailesi i~inde en 
fazla sürgüne ugrayan, gö~ etmek 
zorunda kalan halkm Kürtler 01-
dugunu rahathkla görebiliriz ki 
Kürtlerin par~ah ulusal ya§amlan 
bile henüz ba§lang19tan itibaren 
gö~ebe bil. toplumla kar§l kar§lya 
olundugu izlenimi vermektedir. 
Kaldl ki Kürtlerin 1989-90 yIlla
rmda Güneyden Kuzeye ba§lattlk
larl büyük gö<;: olaYl dünyanm dik
katini tekrardan üzerine. ~ekti. 

Öte yandan TC tarihi de bir ba
ktma Kürtleri meeburi iskana ug
ratma tarihidir. Gögertme gün- . 
demden hi~ dü§medi, devletin ih
tiya~larma göre deo her defasmda 
yeniden düzenlenerek kapsami 
geni§letilmi§tir. Osmanhlar kadar 
anti-demokratik gelenegini kulla
mrlar. Osmanh yönetimi nash ki 
kendisinden farkll dü§ünen bürok
ratlan, siyaset~ileri, aydmlan, Ml
slr'a Halep'e sürdürüyorduysa 

§irndi de Kürtleri, otorite olarak, 
kültür olarak, ulusal biIin~ olarak 
yok etmeye ~all§lyorlar. Aydlnla
n, bürokratlan, yazarlan hapisha
neye doldurmaktan arna~ bir ulu
su yok etmektir. 

Kürdistan Ulusal Kurtulu§ mü
eadelesine yönelik sömürgeci 
TC'nin pervaslz saldmSl dünya 
devletlerinin ve kamuoyunun ses
sizliginden cesaret almaktadlr. 
Kürt ulusu artlk televizyoniarda 
.tanlk olduklan görüntüler kar§l
smda i~ ge~iren, ah vah eden dün
ya kamuoyu istemiyor. Yirminci 
yüzyllm e§iginde dünyarun gözle
ri önünde ya§anan bu a~lk vah§e
te, imha ve katliarna kar§l sessiz 
kalmanm, ona ortak olmakla e§ 
deger oldugunun bilinciyle, dünya 
karnuoyunun ve demokratik 01-
duklan iddiasmdaki devietierin 
aktif destegini ve dayam§maslm 
istiyoruz. 
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,NuRoj'a' 
;ele,tiri 

B.AZAD 

Degerli NuRoj yaym emek
c;iferi, NQRoj'un hizmet eUigi 
rnisyonun bu alandaki sorumlu
lugunu ta~lITla gibi bir görevi 
üstlenmi§ oldugunuzdan ötürü 
sizleri kutluyorurn. 

Ele§tiri ve özele§liri yapici 
bir temelde yapIldlgl sürece do
gal olarak pozitif bir geIi§me 
saglayacakur. Ben bu ama~ ve 

I anlaYI§ ile konuyu irdelemek is
tiyorum. Somut bir ömek ile 

ele§tirimi yöneltecegim. ' 
21 Eylül" 1996 tarihinde AI

manya'mn Köln kentinde iki 
eylemlilik yard!. Her iki eylem
liligin ic;erigi de Türkiye ve 
Kürdistan gündeminden dü§
meyen türdendi. 

Birisi "Kürdistan Ban§ Fes
tivali" digeri ise "Ölüm Orucu 
~ehitlerini anma gecesi" idi. 

Ben kendi §artlarlmm bir ge
regi olarak "Ölüm Orucu ~ehit
Ierini Anma Gecesi'ne" gittim. 
B u gece ile ilgili Ima da olsa bir 
haber hazlrladlrn. Haberi Sall 
günü gazeteye faksIadlITl. Anm
da büroyu aradIrn ve haberin 
büroya ula§tlgml ögrendim. Ga-

zete elime ge\itiginde Festival 
ile ilgili haberin yer almasma 
kar§lll, ölüm orucu §ehitlerini 
anma gecesi ile ilgili habere yer 
verilmemi§ti. 

Bu yüzden daha önceden ga
zeteye yönelik olarak bende 
olu§an ele§tiriieri yazmam ge- -
rektigine karar vererek size 
yazlyorum. Bu denJi emegin 
verildigi bir haberin bu öIc;üde 
cömert\ie harcanmasma el bette 
gönJüm razl oIamazd!. Zira bu 
türden bir tasarruf, bir gazete 
okuru, dagltlCISl ya da yazanm 
bir daha haber üretmemeye te§
vik edebilir. Haberin yazIlma
ma gerek\ielerinin neIer oIabile-

cegini kendimce irdeIedim, an-
. cak buna ragmen ikna olama

dirn. Zira baZI haberierin per
§embe günIeri merkez büroya 
uJa§tmlmasma ragmen gaze te
de yaymlandlgma tanIk oldurn_ 

Gazetenin yaym anlaYI§ma 
ili§kin dü§üncemi de ömeklerle 
aktanna geregi duyuyorum. 
Y i1maz <;amhbeJ iJe yapIlan rö
portajm ne kadar gereksiz oldu
guna karar verdirn. Ba§ka bir 
misyonun savunucusu <;amhbel 
28 Eylül tarihinde Köln'de ya
pIlan "bölücü"! geceye resmi 
olarak davetli olmadlgml a\iIk
larken. bir taraftan TC'ye bizim 
bu "böIücü!erle" bir ili§kimiz 

yok mesajl veriyor, diger yan
dan da kendi yanda§lanna da bu 
geceye gitrnemelerini adeta 
ögütlüyordu. Ben gazetenin söz 
konusu saYlsml kitieiere uIa§u
nrken büyük sIkmtJ \iektirn. 

Bir ba§ka ele§tirim, gazete
nin koca sayfasl iki yazl ile dol
durulmamah, yazilann olduk\ia 
kIsa olrnasl, daha fazla haberle
re yer verilrnesi bir gerekliliktir. 
Zira uzun yazllar SlklC! ve 
okunmuyor. 

Medya GÜlle§i sayfalanndan 
tamdlglrnlz ve yazIlanm büyük 
begeni ve arzu ile defalarca 
okuyarak özürnsemeye \iall§U
glmlz saym Sinan Dogru'nun 

Roj ve NfiRoj sürecinde yazl 
yazmaml§ olrnaSl son derece 
büyük bir eksikliktir. 

NuRoj'u savundugu misyo
nu ve ,onun sahip oldugu türn 
kesimlerin a)/llasl haline getir
mek i\iin hepimize büyük gö
revIer dü§üyor. 

Bu görevierden paYlmlza 
dü§eni yerine getirdigimiz za
man hedefe uIa§mamak i\iin hiC; 
bir neden yoktur. 

Tüm NuRoj okurlanna da 
yazlh dü§ünme c;agnsmda buIu
nuyorum. Bilgi ve birikimleri
niz sayfalara aktarildlgl zaman 

. kalkt sWlabilir. ~essiz dü§ün
meye san venneliyiz. 

3 Kaslm'da, Sususlukta meydana gelen tra
fik kazasl, Türkiye'yi sarmaya ve sarsma
ya devam ediyor. Bu olay a~agl yukan bir 

aydan beri Türkiye'nin gündemini tayin edi
yor. Türkiye'de siyaset, Susurluk'ta meydana 
gelen trafik kazasmda ortaya <;:Ikan ili~kiler agl
na endekslenmi~ durumda. Olay yazdl ve gör
sei madyada ba~ haber olma özelligini koru
maya devam ediyor. Hergün yeni bir geli§mey
le zindre yeni halkq.lar ekleniyor. Bunun en 
son örnegi, Budape~te'de kendisini milliyet<;:i 
olarak lanse eden Veysel Özdemir'in, Mesut 
Ylimaz'l yumruklamasl oldu. Geli~meler; dev
let, mafya, ülkücü ü<;:geni seyrinde son sürat 

Susurluga 
Endekslenmi, 
Yurtseverlik 

M. KiPER 

devam ediyor. 
Bu olaylar elbet
te ki Türkiye'de 
"temiz eller" ve
ya "temiz top
lum" tartl~mala
nna da güncel
lik kazlndlrd,. 
Kamuoyu dört 
gözle geli~mele
ri izlemekte ve 

______ , ____ l1li bu hesapla~ma-

nm seyriyle sonu<;:lannl beklemektedir. 
Bu geli~melerin yanlslra, toplumda baZi 

. kavram ve deger yargilannm tartl~ddlgl ve sor
gulanmaya ba~landlgml da görebilmekteyiz . 

Bir trafik kazasl sonucu te~hir edilen devlet, 
mayfa, ülkücü kutsal ittifaglndan sonra, "kah
raman", "yurtsever" kavramlan da dillerden 
dü~mez oldu_ insanlarm ne menem bir eylem 
ya da i~ sonucu "kahraman" veya "yurtsever" 
olduk/ar} elbette ki merak edilmeye ba~landl. 
Dileyen, diledigine "kahraman" veya "yurtse
ver" diyebilir mi? 

Bir ülkede ya da toplumda "kahraman" ve
ya "yurtsever" olmanm öl<;:ütleri yok mudur? 
Eger varsa, bunlar hangi kriterlere göre deger
lendirilir? Hlrslzlara veya katillere böylesi slfat
lar yakl~tlrmak dogru olur mu ? 

Ya bir gün' ger<;:ek "kahramanlar" ve "yurtse
verler" <;:Ikarsa, onlara nasli bir slfat verilecek 
diye insan dü?ünmez mi? Drej Ali, Abdullah 
<;atil'YI hangi normlar ve öl<;:ülerle degerlendi
rerek, onu "ulusal kahraman" ilan etti. Aynl ~e
kilde, Refahyol hükümeti Ula?tlrma Bakanl 
Ömer Barut<;:u, Sedat Bucak'l "ulusal kahra
man" ilan ederken, kullandlgl ölc;:üler nelerdi? 

Kimilerine göre Susurluk trafik kazasmda, 
ortaya <;:Ikan karanllk ili~kiler, "ulusal kahra
man" payesini eide etmede mihenk ta?, olmu~
tur. Halka ve topluma <;:ok sinsice bir mesaj ve
rilmek isteniyor; kim devletle karanllk ve bilin
mez ili~kiler i<;:inde ise, kim Kürt meselesinde, 
devletin kirli sava~mm bir figuranl ise, silah,,€: '
uyu~turucu ka<;:ak<;:llIgl veya eli kanll katil dahi 
olsa, devlet ve hükümet nezdinde de oni'ar 
"ulusal kahramandlr." 

Bu haliyle, bir dizi karanllk ili~ki ve ki~i, 
"devletin yanlnda", "devletime sahip" <;:lkIYo
rum demagojisi ile kendini "yurtsever" ilan 
edebilme hakkml kendinde görebilmektedir. 

Veya aynl mantlga göre; devletin karanllk 
ili~kilerini sorgulayan, devleti ele~tiren, Kürdis
tan'da sürdürülen bu kirli sava~ta, sava~ aga la
nnm türedigini vurgulayan ve bunlann tüm 
menfaatlannm da bu kirili ve hakslz sava~m 
devammdan kaynaklandlgln! söyleyenler de 
elbetteki "vatan hainidir." 

DolaYlslyla, barl? kampanyasl i<;:in bir mil
yon imsaYI hedefleyenler, aydmlar, yazarlar, 
<;:izeler ve devletin Kürdistan politikasml ele~ti
ren tüm dü~ünürler "haindir" 

Türkiye'de I'ler~eyde oldugu gibi bu konuda 
da keyfi bir öl<;:ü Var. Dileyen diledigine rahat
Ilkla "yurtsever" veya "hain" diyebilme hakkl
na sahiptir. Nazlm Hikmet ic;:in ydlarca "Rus 
u%agl ve v~tan haini di~~n z_ihniyet, kendi par
tl kongresmde onun ~lIrlerln! okumaktan da 
c;:ekinmemi?lerdir. 

Egemen gü<;:lerin ve devletin karanllk ili~ki
lerinin pespektifinden, yurt ve dünya sorunla
rln! irdeleyen ve degerlendiren gü<;:ler, Susur
luk'un karanllk ili?kiler ittifakmdan "kahra
man-yurtsever" sifatmi alabilmi~lerdir. Karan
Ilk gü<;:lerce kirletilen bu sifatm hai km gözün
de klymeti harbiyesi kalmaml~tlr. 

<;ünkü oyn.anan oyunlar ve dönem do/aplar 
o kadar a<;:lk yapdmaktadlr ki, yoruma bile ge
rek blrakmlYor. Ama bir ger<;:egi de itiraf etmek 
gerekir; bunlar kendilerini <;:ok akdli ve halkl 
da "aptal" kabul ediyorlar. 

Yoksa bu karanl,k ili?kilerin bu kadar aC;:lk 
oynanmasma cesaret edemezlerdi. Mesele, 
halkm bu yakl~tlrmaYI kabul edip etmeyecegi
ne kailyor! Hep beraber görecegiz 
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22 Kaslm 1978'de mücadelesi . 
mücadelemize l~lk tutan, ülkemizin 

baglmslzllk, demokrasi, ve sosyalizm 
. önderlerinden F erit UZUN 
yolda~ln katledili~inin 18. Ylldönümü 

vesilesiyLe; Ralnazan-Sadun Ha~imoglu, 
Ahmet Aslan, Kenan sönmez, 

Nedim $ak, Harun Boran ve tüm 
devrim ~ehitlerini co~kuyla amyoruz. 
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Eskiden 'Dogunun Parisi' veya 'Huzur adasl' olarak anIlan Van'l sava§ mahvetti 
SAVA, VE BiR KENTiN DRAMI 

'Huzur adaSl' gitti 
! . 

KENT, 'C;:ADIRKENT'E DÖNÜ,TÜ 

'Sava§ adaSl' geldi 
Van'a iIi§kin kulaga ho§ gelen, güzel sözler slk~a edilirdi; "Huzur Adasl" 

I ya da "Dogunun Parisi" gibi. Ancak 12 Ylldlr süren sava§m ortasmda yer 
alml§ olan Van i~in artlk böylesi yakl§tlrmalar, Van'l tarif etmekten 

. olduk~a uzak. Van, sava§m Ylklclhgml sembolize ediyor §imdi. 

Mehmet <;iFT<;i 

VAN- Son zamanlarda Van'a 
i1i§kin kulaga ho§gelen, güzel 
sözler slkp edilmeye ba§landl; 
"Huzur AdaSI" ya da "Dogu
mun Parisi" gibi. Van, dogal ya
PISI geregi ku§kusuz bölgedeki 
diger iller arasmda daha verim
ili ve i§lek bir konuma sahip. 
IGöl, buraya ayn bir güzellik 
katlyor. Turistik: bir yer oldugu 
gibi,' sanayiye de elveri§li. An
cak bölgede 12 Ylldlr süren sa
va§m orlasmda yer alml§ olan 
Van ic;in artlk 'Huzur Adasl', 
'Dogunun Parisi' gibi yakl§tlr
malar, Van'l tarif ennekten 01-
dukc;a uzak. 

Van, önc.eleri dev letin hiC; 
bir katklSl ve destegi olmadlgt 
halde halkm gösterdigi c;abalar
la belli bir geli§me ic;ine gir
mi§ti. Vanlt i§ adamlan yörede
ki gelir kaynaklarma paralei 
olarak Van-Süt, Bulgur Sana
yii, Ba§aran Un, !}evginJer Un, 
Boru-San gibi fabrikalar kur
mu§lardl. Geni§ ovalara ve ve
rimli topraklara sahip Van ve 
bagh köylerde insaniar, tannnn 
ve hayvanclhgtn .geli§mesine 
olanak yaratml§lardl. Sal1ayi
nin yanlSlra büyük ve küc;ük 
ha§ hayvanclhgl ile turizm, 
Van' m ba§ta gelen gelir kay
naklan arasmda yer ahyordu. 
:Ancqk, devletin izledigi sava§ 
POljÜk<fSl yüzünden bölgedeki 
digcr il ve ilc;clerde oldugu gibi 
Van 'da da ya§am durdu. Köy 
ve mezralarm bopltt.lmaslyla, 
yaylaya C;lkma yasagt ve ekin 

ekme yasagl getirilmesiyle ön
ee tanm ve hayvancIltk ortadan 
kaldmldl. Ardmdan harn mad
deden yoksun kalan fabrikalar 
kapandl. Mali durumu iyi olan 
bazI fabrikalarsa ham maddele
rini ithal ederek ve yan kapasi
teyle c;alt§arak ayakta kalmaya 
c;alL§li. Turizm gelirleri slfrrlan
dl. Gö"lerden dolaYI ilin nüfu
su katmerJe§erek artarken, aym 
oranda i§sizlik, ge"im SlkmtISl 
ve istikrarslzhk ortaya "Iktl. 
Devlet ise tüm bunlara kar§lhk 
ölel sava§a kaynak aramaYI 
sürdürdü. Askeri yatlflmlara 
aglrhk verdi. Bu nedenlerle 
Van 'Huzur Adasl' yerine böl
gede süren sava§tn wrunlu ve 
bunalrrnh bir adasl haline gel
di. 

Her~ey koruculuk 
sistemiyle ba§ladl 

Van'tn hugünkü konuma 
gelmesinde öncelikle korllclI
luk sistemi etkili oldu. Dcvlct 
1987 Yllmda Van'm öndc gelen 
a§iret reislerinden Blruki a~irc
ti lideri Kinyas Kartal, Alan 
a§ireti lideri Sadun !}cylan, ~c
refan a§ireti lideri iskcndcr Er
IO§, Glravyan a§ircti lidcri KI/.<! 

Erta§, ~idan a§ireti lidcri Kaya 
Öner vc Ezdinan a~ircti lidcri 
Abdurrahman Özbek ilc 
Van'da yapllan bir toplantlda 
a§iret liderlcrindcn kQruc~lb.l~ 
kabul etmeleri ve btl g0rU§ü 
a§iretIerine mensup ki§ilere be
nirnsetmelerini istedi. A§iret li
derJerinden Sadun ~eylan, Ab
durrahman Özbek ve iskender 

Erto§'qn koruculugu kabul et
meleri üzerine korueuluk Van 
ve ilc;eJerinde yayt.ldl. Bu arada 
koruculugu kabul etmeyen a§i
retlere mensup köyler devlet 
güc;lerinin baskLsl sonucu bo
§altlldl. Gürpmar il"esinde GI
ravyan a§iretine mensup köylü
ler daha 1987 yt.lmdan itibaren 
'köylerini terk etmeye ba§ladl
lar. Bu gö"e daha sonra korucu 
olduklan halde PKK ile i§birli
gi yaptLklarl gerek"esiyle bo
§altllan korucu köylcri de ek
lendi. Böylece büyük umutlarla 
ortaya at!lan koruculuk sistemi 
devletin silahh gücüne ayak 
uyduramaYlp i§levsiz duruma 
gelince, giderek köy ve mezra
larm bo§alttlmasma da neden 
oldu. Koruculuk sistemi yü
/'ünden köy ve mezralar bo§a
larak hayvancIltgm ve tanmm 
sonu gcldigi gibi, Van il merke
zinin de nüfusu göc;lerden dola
YI giderek artlt. Van ' a göC; eden 
koruculan devlet koruma altma 
ahrkcn, koruclJ olmayan köylü
Icrsc kadcrleriyle ba~ba§a blra
klidl. 

Van §imdi ~adlrkent gibi 
Ünl'l' korucu olmayan köy

Icr. ardltldan da korueu köyleri
nin bopltllillasl ve Hakkari'nin 
Y liksckova, C;:ukurca ve ~em
dinli il(,:clerinin sik sik devlet 
.glic,:l<.;ri ~fI,ri;l;'Il1~an laranmaSI 
spnul'll . cvleöni terk edenlerin 
Vun :agö,<, ~F.ll},esiyle 1990'da 
150 bin olan Van'm nüfusu, . 
1996'ya gelirk~n 700 bin civa
nna C;lktt. Buraya yerle§en aile-

SAVA~ SARDI- Sava~tan nasibini en aCI bigimde alan Kürt kenllerinden biri de Van oldu. 

leIden imkanlan olanlar arsa 
allP ev yapabildiler, imkanlan 
olmayanlarsa kirada ya da c;a
drrlarda ya§amlarllll sürdünnek 
zorunda kaldllar. !}u anda 
Van'm her ko§esinde c;adrrlarla 
kar§lla§mak mümkün. Kimi 
yerde 100, kirni yerde 80, 50 ya 
da 10, 15 c;adlr bir arada bulu
nuyor. Edremit ilc;esi yakmla
nndaki karayollan kampmda 
120 aile "adlrlarda kalirken, 
Van Kalesi yakmlarmda bulu
nan Kültür Parkl tesislerinde 
45 aile c;adlrlarda' kahyor. ~a
baniye, Yenimahalle, Xa"ort , 
Haclbekir, ~amranaJtI ve Se
limbey mahallelerinde de top
lam 12 ayn ycrde kIfkar, clli§cr . 
c;adlr yer ahyor. Valilik 193 ko
rueu ailesini de Van 'a baglt Be
yüzümü köyünde 9adlrlara yer
le§tirmi§ bulunuyor. Burada 
kalanlar i({in yapilmak istenen 
konutlarsa henüz tarnamlanrna
d!. 

Klsacasl Van'da bir ka'r 
yüksek bina ~Ikanhrsa, §ehir 

,ad\!ta "adlr";eN g,bi" ., ) 

Neden Van'a gÖ{,: 
ediyorlar? 

• • 1,..,( 

Van'a neden daha fazla gö
c;ün oldugu sorusuna yamt ola-

rak, bunda, 'Huzur Adasl' ya 
da 'Dogunun Parisi' olmaslflln 
etkili oldugu varsaYlhr. Oysa 
buraya gÖC; eden insanJara so
ruldugunda ü" nedenle Van'a 
gö~ün gcr"ekle§tigi görülüyor. 
Birincisi, insanlar bölgenin dl
§ma C;t.lap batlya yerle§mek is
temiyorlar. ikincisi, Hakkari' de 
arsallln metre karesi bir milyon 
iken, Van'da 400 bin liradan 
almabiliyor. Ü"üncüsü, il mer
kezi §imdiye kadar dev let gü,,
leri taraftndan hiC; taranmaml§. 
Bu durum Van'a gelenierde ön
ceden burada devlet baskLslmn 
olmadlgl görü§ünü hakim bl
mt§. Ancak insanlar Van'a,yer
le§tikten bir süre sonra, devle
tin burada nasll bir §iddet poli
tikasl uyguladlgml görebilmi§
ti; fakat buradan da gö" edip 
ba§ka bir yere ta§lnma olanak
larl arttk ortadan kalkml§tL 

Devletin uygulamalan 
ve ge~im sorunn 

va§ amaclyla bütün olanaklan 
Vanspor i"in, yeni yap!lan Em
niyet SaraYI, polis lojmanlan 
ve Adliye binasmm restorasyo
nu i"in kullandl. Sosyal kooot 
olarak adlandmlan konutlara 
da siviller C;lkarttlarak yerine 
özel timler ve devlet memurla
n yerle§tirildi. Smrr ticaretine 
"PKK'ye vergi verildigi" ge
rekc;esiyle yasaklama getirildi. 
Burada yapilan kü~ük ba§ hay
van ticareti durdu. Van-Et Fab
rikasl'na ithal et getirilmeye 
ba§landl. i§portacIltk en gözde 
meslek ve ge"irn araci haline 
getirildi. Bulgur Fabrikasl, 
Yün-iplik Fabrikasl, Boru-San 
Fabrikasl, Ba§aran Un Fabrika
SI kapatlhrken geride kalan 
fabrikalar yarl kapasiteyle üre
tim yapmak zorunda kaldllar 
ve i§C;i saYlSllll giderek azalttl
lar. 

Van' da bir yandan önceden 
i§ sahibi olanlar i§siz duruma 
dü§erken, bunlara dl§ardan ge
Ien binleree i§siz eklendi. Tu
rizmin de yok olmaslyla "una 
baglt olarak 'yapllan i§ olanak
larl da yok oldu. iHD ve HA
DEP, faaliyctlcrini polis baskLsl 
yüzünden durdurdu. Kültür Ki
tabevi yaktldl. Yine polis bas
kLsl yüzünden gazete bürolan 
kapatlldl. Özgür Gündem gaze
tesini satan Orhan Karaagar ve 
Adnan I§Lk öldürülürken, "ok 
saytda faili me"hul einayet i§
lendi. 

Kisacasl Van §imdi ne 'Hu
zur Adasl' ne de 'Dogunun Pa
risi.' Van, devletin özel sava§ 
politikasl yüzünden kö§eye Sl
kl§t1nlml§ insanlarm bir araya 
getirildigi, ekonomisi ve gec;im 
kaynaklarmm c;ökertildigi bir 
yokluk ve huzursuzluk adasl. 
Bölgedc 13 yIldrr süren sava§m 
ger"ek yüzü belki de en C;arpiCI 
bii;;inlde bugünkü Van'a yansl-

SAVA~, GOZELLiKLERiNi GERiVE iTTi- Ne gölü, ne Ho~ap Kalesi, ne de kedileri .. $imdi Van'da baskm ~Ikan lek ~ey, sava~ ve onun yaraltlgl tahribatlar. 

Van' da patlayan nüfus artl§1 
beraoorind'tY I~sizligi', bannirta 
SOllInUIlU, egitim, ~aglLk ve gl
da sorimunu rgetitdl: insanlar 
kl§ mevsiminde dahi ~adrrlarda 
kalmak zorunda kallrken, i§ 
olanaklanndan da yoksunlar. 
C;:ocuklan okuyamlyor, hastalar 
tedavi parasl bulunamadlgl ic;in 
tedavi göremiyor. C;:adlflarda 
kalan korucuJar doktorlar tara
fmdan muayene ediliyor ancak 
ila" verilmiyor. Van'a gö,< 
edenlerde §lllldiye kadar sltma, 
tüberküloz, ishal, klzamtk gibi 
bula§lci hastaltklar yaygm bir 
§ekilde sürüyor. Glda sorunla
um ~özemeyenlere ancak kom
§ularl yardrrnci olabiliyor. Dev
letin bu durumda olanlara hi" 
bir yardrrlll olmuyor. Bu ne
denle de Van'da dilencilik ve 
hlfSIZhk olaylan giderek artl§ 
gösteriyor. Buna kar§lhk devlet 
§imdiye kadar Van'da özel sa-

. ml§ durumda. 

Peri~an 
beraat etti 
DiYARBAKIR- PKK 
itiraf"lsl Engin Karadag' m 
ifadeleri üzerine yakla§tk 5 
aydrr tutuklu buLunan 
Belediye i§ Sendikasl 
Diyarbaklr !}ube Ba§kanl 
Vezir Peri§an yargtlandlgl 
Diyarbakrr Devlet Güvenlik 
Mahkemesi 'nde beraat et
ti.26 Kaslm günü 
Diyarbakrr 1 No'lu 
DGM'ide yargllanmasma 
devam edilen Peri§an, ken
disine yöneltilen su~la
malan redetti. Duru§maya 
katIlan itiraf~l Engin 
Karadag ise Vezit 
Peri§an'm PKK lehinde 
propaganda yaptlgma §ahit 
olmaWgml söyledi. 
Mahkeme heyeti Peri§an'a 
atfedilen suya dair yeterli 
delil bulunamadlgl gerekye
siyle Peri§an'm beraatine 
karar vel'di. 

Hantepe 
iddianamesi 
haZlr 
DiYARBAKIR
Diyarbakrr'm TIlham 
(Hantepe) köyünde ka
tledilen 4 egitim emek~isini 
öldürdükleri gerek"esiyLe 
tutuklanan 8 ki§i hakkmda 
iddianame hazlrlandl. tddi
anamede bir samk hakktnda 
idam cezaSl istenirken, 
diger 3 santk hakkmda da 
20 ytla kadar varan hapis 
cezalarl isteniyor. 

Bilirki§iye itiraz 
DiYARBAKIR- Diyarbaklr'da 
Refahh belediyelerin i§ba§ma 
~elmesiyle Hak-i§'e bagh Hizmet 
I§ Sendikasl ile Türk t§' e bagh 
Belediye-i§ Sendikasl Diyarbaktr 
!}ubeleri arasmda ba§layan yetki 
karmll§asl devam ediyor, Hak-i§ 
seitdikasl 26 Kaslm günü Diyar
baktr i§ Mahkemesi'ne ba§vura
rak Baglar, Yeni§ehir ve Suri"i 
belediyelerinde yogunlugun Bele
diye-i§ sendikasmda oldugunu 
belirten bilirki§i raporuna itiraz 
etti. 

ttiraz kararma sert tepki göste
ren Belediye-t§ Sendikasl Diyar
baklf ~ube Sekreteri Tahir Keskin 
gazetemize yapogl a9LkIamada, 
itirazm topl u i§ sözle§melerini ge
ciktirrnek amaclyla yapILdlglnl 
söyledi. 

Daha önce yaptlan itirazlar ne
deniyle Diyarbakrr t§ Mahkemesi 
tarafmdan bilirki§iye gönderilen 
her iki sendikanm Uyelik forumla
[l Uzerinde yapllan ~alt§mada 
Baglar, Yeni§ehir ve Suri9i bele
diyelerinde yogunlugun Beledi
ye-t§ sendikasmda oldugunun bi
lirki§i raporuyla da tespit edildigi
ni belirten Keskin, "bunu bilen 
Hizmet-t§ sendikasl, Diyarba
krr'daki Refahh belediye ba§kan- . 
larmm talimauyla i§yilerin toplu · 
i§ sözIe§melerini geciktirmek 
amaclyla bilirki§i raporuna itlraz 
etmi§tir" dedi. 

Hizmet-ifin Refahh belediye
lerin i§yiler üzerindeki yogun bas
kL ve §iddetIeri sonucunda Diyar
baklr' da örgütlendigini ifade e
den Keskin, "bilirki§iden "tkan 
ba§ka bir rapora göre, DiyarbakLr 
Büyük§ehir Belediyesi 'nde ~o
gunluk, Hizmet-i§ Sendikasl'na 

"tku: Her gün yapllan zamlar, ha
bire yükselen enflasyon, i§yilerin 
reel ücretlerinde büyük bir dü§ü§e 
neden oldugu bizce bilindigi iyin 
Belediye-i§ sendikasl olarak bu 
karara itiraz etmedik" diye konu§
tu. 

Toplu i§ sözle§mesinin yUmr
lük tarihinin 1 Mart 1996 olmasl
na ragmen henüz yapllamadlgml, 
bunun da ekonomik olarak i§yiyi 
"ok zor durumda blfaktLgml akta
fan Keskin §unlarl söyledi: "~im~ 
diye kadar merkezi hükümetLer 
tarafmdan, muhalif olduklanndan 
doJaYI cezalandlIlldlklanm söyle
yen Refahll belediye ba§kanlan, 
96 Ternmuz'unda gUvenoyu alan 
Refahyol hükUmetinin i§ ba§ma 
gelmesinden sonra da belediye
lerde parasal konularda herhangi 
bir degi~iklik görrnedik. Belediye 
ba~kanlarmm bu beceriksizlikleri 
her ne kadar daha önceki merkezi 
hUkümetlere mal edilmek isteni
yor idiyse de geryegin öyle olma
dlglfll Refahyol hükümetinin ba§a 
gelmesiyle görUldü." 

t§yilerin birlik ve beraberligi
nin peki§mesinden ücken beledi
yelerin, Hizmet-l§ sendikaslnl 
ikinci bir sendika olarak i§yerinde 
örgütledigini tekrarlayan Keskin, 
"bu da her alanda i§yiye büyük bir 
zarar verdi. Kendi beceriksizlik
lerini de bu §ekilde örtmeye ~ah§
tilar" §eklinde konu§tu. 

Keskin daha sonra §unlan söy
ledi: "I Mart 1996 ytlmdaki yapl
lamayan toplu i§ sözle§mesinin 
farkl da dikkate ahnrrsa Diyarba
klf merkezinde "ah§8n belediye 
i§"ilerinin ki§i ba§ma 400-450 
milyon lira arasmda i"erde birik
mi§ paralarl vardrr." 

Seyahat özgürlügüne 
'kimlik' darbesi 
Refahyol hükUmetinin egitimciler üzerin

deki anti-demokratik uygulamalarml 
protesto etmek i"in Egitirn-Sen Genel Mer
kezi tarafmdan 23 Kaslm'da Artkara'da dü
zenlenen mitinge gitmek isteyen Diyarbaktr 
Egitim Sen ~ubesi ögretmenleri, bulunduk
Larl arabalarda kimlik tespiti yapmak isteyen 
güvenlik gü~lerinin tutumuna, geri- dönerek 
tepki gösterdiLer. 

Egitim"Sen Diyabaktr !}ubesi konuyla H
gili olarak yaptlgl basm aytklamasmda, top
lumun tUrn kesimleri üzerinde siyasi, ekono
mik ve sosyal baskLlann devam etmekte 01-
dugu belirtilerek, "dU§Uncesinden dolaYl in
sanlar cezaevlerine konulmakta, demokratik 
hi'r bir geli§meye tahammtilleri olmayan yö
netenler demokratik hak ve taleplerimizin 
önüne ge~mek ü.in tüm ~abalanm sarf et
mektedirler" denildi. 

Örgtit!ti kesimlerin verecegi demokrasi 
mUcadelesi sonucunda bu anti-demokratik 
~abalarln da bo§a ylkartllacagl vurgulanan 
a~tklamada, "§imdiye kadar kamu emekyile
ri Uzerlerine dü~en görevleri bUyUk bir özve
riyLe yerine getirmi§tir. Bunun bedeli ölüm, 
sUrgün, cezaevi, gözalo ve SOl'\1§turmalar 01-
masma ragmen YllmadLk ve YllmayaCaglZ" 
ifadeleri yer aldl. 

'Kimlik tesbiti, 
cezamn ön adlml' 

Güvenlik birimleri t.arafmdan yolda kim
lik kontrolu yerine kimlik tespitinin yapll
maSml dogru bUlmadlklanndan dolaYI geri 
dönüldügüne i~aret edilen Egitim-Sen ac;:tk
lamasmda §u görü§lere yer verildi: "Genel 
merkezirnizin 23.11.1996 tarihinde Artka
ra'da yapacagl 'ceza, sUrgün, baskt ve soru~-

turmalara son verilmesi ve verilen cezalarm 
geri altnmasl' mitingi nedeniyle Diyarba
krr'dan 22.11.1996 tarihinde saa~ 18.00'de 
yola ytkan biz egitim emek~ilerine güvenlik 
kuvvetlerince kimlik tespiti yapllmak ist~n
di. ~imdiye kadar il dl§mda yapllan sendikal 
faaliyetlerde yapllan kimlik tespiti sonucu 
sendikarmz üyesinin 24'üne uyan, 31'ine kl
nama, 35'ine maa§ kesimi, l'ine de kademe 
durdurma cezasl verilmi§tir. Baskl, sUrgün 
ve cezalaTl protesto etmek iyin gidl'\n bizler 
tekrar bu uygulamalarla kaf§1 kar§lya blra
kLlmak istendik." 

Aylklamada, kimlik tespitinin sendikal fa
aliyetlere katllwklanndan dolaYI degil de, 
devlet memUrlarl kanununa dayamlarak ya
plldlgl ve cezalann da buna göre verildigi 
aktarilarak, "bu uygulamalar bizlerin hukuk
sal anlamda hakklmlzl aramamlZl engelliyor. 
Anayasmln 20, maddesince herkesin seyahat 
etme özgürlügu oldugu belirtilirken, sendi
kai faaliyetlerden ötUTÜ genel merkezimizin 
alml§ oldugu kararlar dogrultusunda toplu 
olarak il w§ma ~lkmak isteyen bizlere yapl
lan uygulamanm yasal olmadlgl ortaya ylkl
yor" denildi. 

Acrtklamada daha sonra §u gÖTÜ§lere yer 
verildi: "Memurlann il w§ma ~lkt§lannm 
tespiti yaplLtyorsa, bll§ka zamanlarda neden 
yapIlmlyor da kamu emek9ilerinin 9lkl§la
rmda yaplhyor? Bu da kamu emek~ilerinin 
demok:rasi, insan haklan ve örgütlü mücade
lelerini engellemek iyin yaptian bir sindir
medir. Aynca bu uygulama diger illerde de 
yapIimaktadlr. Bize yapIian bu anti-demok
ratik uygulamalan klmyor ve bu konuda 
bütün hukuksal haklarlmlz kullanacaglmlZl 
belirtmek istiyoruz." 

(DiYARBAKIR) 

E man haya we ji we hebe 0 xwe ji 
c;eteyan biparezin. Mirov nizane ku li 
kudere, c;awa 0 bi C;i awaylderdikevin. 

Ha tu diniheri tu keti tara wan. 
Ve hefte min li ser c;etayan nivike 

nivIslbO. Roja c;ar~eme ez hatim rojname 0 
min ji hevala rOpelsaz xwest ku diskete 
nivise veke 0 di qunciken rojname de ci
heki bide. Ji ber ku qomputOra di deste min 
de ne Madntosh e, Toshiba ye, vekirina 
nivise 0 guhartina programe pic;eki wext dis
tine. "~ikir" ev qompitOr j1' ne ya min e, e
manet e. Bi salan e ku ez li qompitOrek 

Madntosh digerim 

--------- , le he ji min rayi 

Eman hay --JI xwe 
hebin! (*) 

Felat DILGE$ 

nekir. Yen nO ji 
xwe pirr buha ne; 
beguman ji bo min. 
Icar yeke kevin a 
ku heza min a 
abori je re ter dike 
j1' min rayi nekir. 
Ez dibejim edi eze 
dev ji mesela 

_________ qompitOre berdin, 

le van rojnameve
nan ji sere min xwarin. Hergav ji min re 
dibejin, " Tu c;ima bi Madntoshe nanivisi?" 
Ez dibejim, "Machintosha min tune." kar 
disa dipirsin "Tu c;ima nakirl?" Bi kurtl ev 
C;lrok bi salan e berdewam e. Ez pe sere we 
nee~inim. Ern disa vegerin ser pirsa c;ete 0 
c;eteyan. 

Roja c;er~eme, gava ku hevela rOpelsaz 
wek hergav dlskete vekir, hemO nivisin ku 
min bere nivlsibOn di diskete de xuya 
dikirin, le niv'isa li ser c,:eteyan te de tunebO. 
Ez ~a~ 0 mat man. Ez ba~ dizanim ku min 
weki hergav nivis ki§andiye disket G aniye. 
Le ev mirata nivise ku ve C;O. HemO yen din 
hene, tene ew tune. De were acis nebel 

Mala min 0 navenda rojname ji hev 
gellek dOr in. Roja ku ez tem Rojname, edi 
ew roj dic,:e. Ez ji rojen weha r~, "Roja a~e ji 
a~e re ye" dibejim. 

Min di dile xwe de got, " Dibe gava ku 
min n~vis ki~andibe diskete, min c,:ewtiyek 
kiribe. We eva re c;axe ez gihi~tim male, ez 
c,:Gm 0 min li diskete Ii qomp1'tOre xist. 
HeIa heia! NMs di diskete de ye. Ez rabGm 
kar min nivis ki~an du disketan. Dotira roje 
ez disa sere sibe hatim rojname 0 min her
du disket dan hevala rGpelsaz. 

Rebene disa dlsket vekir, bere Ii ye pe~ln 
nihart 0 ji min re got, " Nivisen din hene, le 
bi nave "<;ete" tu dosya di d'isket de ninin" 
Min jI got , "Ka ji kerema xwe tu li vi dis-

, kete din F binihere!" Hevala me ew jI vekir 
o dlsa got, " Bi nave '(:ete" tu ' n'ivls di VI 
disket'i de j1' tunin. " Ez bi xwe j1' bi ser qom
p'itOre de xwar bOrn 0 min nave hemO 
dosyayan yek bi xwendin xwendin, le bi 
rasti F '~ <;ete" tu ne. 

Di ve nave de hevalek din e ku xwedene
giravi pic;ekl ji qompltOre fem dike hat 0 wi . 
jI ji seri heta bini li gar zanina xwe qontrol 
kir. Ew j1' rast! nivisa "<;ete" nehat. Edi 
nivisa c,:ete bO mesela 0 ket deve hemO 
hevalan. 

Mlrata nivise ji bo min bei meraq 0 rik. 
Min got, "Ev nivis ku ve here eze bibinim. 
Min du rojen xwe daye, ku pewist be eze 
c,:end rojen xwe yen din jI bidime" 

Roja penc~eme evare, gava ku ez gihi~tim 
male, ez disa bi lez 0 bez c,:Om ba qom
pltGre. Min qompitOr vekir 0 dlsket lexist. Ya 
sitaaarr!. Nivisa " <;ete" di herdO disketen 
ku min birine rojname de j1' heye. Ne tene 
di disketan de, di mejiye qompitOre de ji h
eye. Ez rabOm min qontrola 'virOs' kir, di 
disket 0 qompitGre de vlrOs ji derneket. 

Ba~ e ev mlrat c,:ima li vir derdikeve 0 ez 
dic;im rojname tune. De were dln mebe. Ev 
"<;ete" betir ji min re bD meraq D ma. Sere 
we bixwe nivisek e. Nivisandina we pirr 
wexta min negirtiye, le du rojan li serhev pe 
re bilIbOn, ez yekcar acis kirime 0 c,:apkirina 
we ji min re b(}ye rik () maye. Evare min 
biryara xwe da: Rew~ c,:i dibe bila bibe eze 
disa herim rojname 0 Ii ve mlrata nivisa " 
<;ete" b~erim. 

Roja Ine sere sibe, he beriya ku ez bem 
rojname min telefon kir G min got, " Cihe 
nivisina min vala bihelin, vaye ez teml" 

Min da re () ez hatim. Bi lez () bez min 
gazi hevala rOpelsaz kir. ~dl ew j1' meraq 
dike; ne tene ew, hemD xebatkaren rojname 
bi pey nivisa "<;ete" ketine. Hevala rOpelsaz 
wek herdu rojen bere bi baldari disket li 
qompitOre xist. 

Heia heia! Xwedawo tu neheli! Disa 
hemO nivis ten ditin G xwendin, le "C;:ete" 
tune. Bi kijan ali ve C;O, lingen we C;ebOn 0 
me~iya? Ev c;eteyen ku dewleta Tirk kirine 
deste xwe c;awa qompitOra min bi dest x
istin? Digerim nagerim "C;:ete" tune, Se rojen 
min bi ger 0 te~qela "C;:ete" derbasbOn. Li 
male ji huzur nemaye, zarO ji min re dibejin 
dev je berde, le ez dev je bernadim. Ji min 
re bOye rik l inad 0 maye. 

Ev mirata nivisa "c;:ete" rojeke di Bero~a 
MehmOd Lewendi an ji di MOc;inka Bawer 
Andok de derkeve, hOn ~a~ nemininl. 

Ev nlvis bi kudere ve c;O gidi? Ne e-mail 
o ne ji Interneta min heye ku ez bibejim 
hinek ketin mejiye qompttOra min 0 ev nivis 
birin. 

Pi~ti ku min baweri pe ani, d'i'tin 0 rayiki
rina nivisa "C;:ete" ne derdest e, ez rabOm 
min zOka ev serpehati nivisi, C;:imki roj
name li ber C;ape bO 0 mi n nexwest ku j i 
ruye min ve bi derengi bikeve. 

Eman haya we ji we hebe 0 xwe ji 
c;eteyan bipare~in. kar ku hOn Ii Tirkiye 
diminin, pirr li xwe miqate binl 

(*) Ev nivis ber1 nivisa ke hefta ber1live 
qunc,:ike de c;ap bOyi be te diyin hatiye 
nivisandin. 
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BERN- Kaybedilen yakmlannm du
rhmunu kamuoyuna duyurmak ve 

,devletin §iddet politikasml protesto . 
, etmek ie;:in her hafta cumartesi günü 
: istanbul'da okurma eylemi yapan ve 
i eylemlerinin istanbul dl§mdaki ke!lt-
i lere de ta§!ran 'Cumartesi Annele
' ri'yle uluslararasl dayam§ma her ge-
: lien gün artl§ gösteriyor. isvilire' de fa-
aliyet gösteren ve "Gökyüzünün yan-

• SI" ismiyle de amlan "Türkiye ve Kür
, distan' da kirli sava§a ve kaYlplara 
! kar§! kadmlarm barl§ platformu", 23 
: Ka.snn' dan itibaren isvi<;:re 'nin Basel 
i kentinde bulunan Theaterplatz'da bir 
I ay süreyle oturma eylemi düzenleye
rek Cumartesi Anneleri ile dayanl§ma 

, karan aldl. 
i Sözkonusu etkinligi yürüten kadm 
: grubu, eylemi duyurmak amaclyla 
~'Cumartesi Annelerini destekle" ba§
hkh bir öildiriyi gee;:tigimiz hafta yay
gm bi<;:imde dagittl. Bildiriyi oldugu 
gibi yaynnhyoruz. 

"Cumartesi Anneleri 
yalmz degil' 

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, 
Kürt halkma ve muhalif güe;:lere kar§1 
son 12 yIlda §iddetlenen amanSlZ bir 
kirli sava§ sürdürüyor. Bu korkune;: sa
ya§til Kürt halkI da, Türk halkI da bü
yük bedeller ödüyorlar. ikinci Dünya 
Sava§l'mn iki katl gibi bir zaman dili
illinde süren bu sava§ta; 

* 20.000'den fazla insan ya§amml 
yitirdi, • 

* 3 000 dolaymda köy yakIhp Yl
kIldl, 

* 3 milyon Kürt kendi evini, topra
gn1l terkedip göe;: etmek zorunda blra
kIldl, 

* i§sizlik, ayhk ve sefalet dayamla
: maz boyutlara ula§t!, 

* Binlerce dönüm orman yaklldl, 

doga tahrip edildi, 
* Binlerce kaYlp sadece resmi ra

kamlara göre ise 400'den fazla insan 
kaybedilmi§tir. 

Bu sava§m en korkune;: göstergele
rinden biri de i§te bu kaYlplardrr. 12 
Eylül generallerinin halkImlza hedi
yesi olan kaYlplar sorunu bugün 12 
Eylül fa§izmini geride brrakIr boyut
lara varml§tJr. insaniar; <;:oeuklannm, 
e§lerinin, anne-babalanmn degil diri
sine, ölüsüne dahi kavu§amlyorlar. 
Zulmün bundan daha büyük bir örne
gi oJamaz. Rejim, insanlarl ortadan 
kaldlrarak muhalefeti sindirmek ve 
korkuyu egemen kIlmak istiyor. 

Ancak, toplumsal, kültürel ve din
seI degerlerin bu kadar ayaklar altma 
almdlgl bu zulüm düzenine insan vie
dam seyirci kalamlyor. Fa§ist rejimin 
kaybetme politikasma kar§1 ba§ta an
neler ve kaYlp yakInlarl olmak üzere 
e;:ok saYlda insan, her Cumartesi günü 
oturma eylemi yapmaktadrr. Ba§lan
gle;:ta sadeee istanbul ile smlrh olan 
otunna eylemi §imdi Ankara, izmir, 
Bursa, Kocaeli ve DiyarbakIr'a da ta§
ml§ bulunuyor. Bu insanlann ortak adl 
olan "Cumartesi Anneleri" arttk reji
mi iyice korkutan önemli bir muhale
fet odagl haline gelmi§tir. 

Bu oda~ dagltmak ie;:in kaYlp ya
kInlarma copla, panzerle ve köpekler
le saldmlmaktadrr. Aneak, hiy bir cop, 
hie;: bir pan,zer, hie;: bir köpek insan vic
danmm bu haykrran e;:lghgml sustur
maya yetmlyor. Eylem, Türkiye'de 
güe;:lenerek devam ederken, Amster
dam, Köln, Zürich ve Londra ba§ta 01-
mak üzere Avrupa'ya da ta§ml§ bulu
nuyor~ Aym §ekilde, 23.11.1996 tari
hinden itibaren 14.30'da 1 ay süreyle 
Theatreplazt'da her Cumartesi oturma 
eylemi gere;:ekle§tirecegiz. 

Bu soruh sadeee Kürtlerin, sadece 
Türklerin degil, vicdan sahibi her is~ 

igizleyemedi 

, Dr, Sait ~erefkendi'yi katleden gücün arkasmda 
: iran devletinin oldugu gün 1§lgma ClktL 

I BONN- Adl Alman' hukuk tarihine 
"Mykonos davasl" olarak geyen ve 
Eylül1992'de Berlin'de Mykonos ad

j h bir restorarltta katledilen i-KDP Ge
i nel Sekreteri -5erefkendi ve arkada§la
: nmn davasmda, Federal Ba§savel 4 
· yIldJr sünnekte olan davanm nihayet 
adml koydu. Tanlk, samk ve aralann
da iran eski Cumhurba§kam Abulha

, san Benisadr'm da bulundugu e;:ok sa-
· Ylda eski yüksek dereeede devlet gö~ 
revlisinin de dinlendigi duru§malar 
somaSl bütün bilgileri inceleyen Ba§
savcI, yapllanm devlet terörü oldugu-

; nu ae;:tkladl. 
DavaYI yürütmekle görevIi Ba§

savel, konu ile ilgili bütün belgeleri 
inceledikten, . ifadele,i dinledikten 

I soma okudugu mutalasmda; i-KDP 
' Genel Sekreteri -5erefkendi ve arka-
da§larmm ölüm ernrinin iran Cum

, hurba§kam Rafsaneani ve Humey
! ni' den so~aki dini lider Ali Hamarley 
i tarafmdan verildigini dogrulayan cid
· di karlltlann bulundugunu ae;:tkladl. 

Ba§savcmm son a<;:tklamalan" daha 
ilk günden itibaren cinayetin arkasm
da iran rejiminin oldugunu iddia eden 
Kürt tarafmm görü§lerine tarn olarak 

, uymakta. Gel( de olsa gerl(egin kabul 
i gönnesi Kürtler arasmda sevinyle 
I i kar§tlandl. 
, Sosyalist Enternasyonal'in bir top-
Jantlsl ie;:in Berlin' debulunan !?er~f
kendi ba§kanbgmdaki i-KDP heyeti, 
Fars Kazlm Darabi ve iki Lübnanh !?ii 

I tarafmdan topluca katledilmi§lerdi. 
· Tetike;:iler tutuklu yargllanrrken, Ka
z.ri1 'Darabi 'ye emri bizzat ileten iran 
istihbarat i§lerinden sorumlu Devlet 

1992'den beri sürmekte 
olan Mykonos davasmda, 
federal B~savCl son 
mütalasml okudu. Mütalaya 
göre; iKDP Genel Sekreteri 
Dr. Said ~erefkendi ve 
arkada~larmm öldürülme 

. emirlerini Rafsancani ve 
Hamaney onayladl. Ali 
falahiyan tetikc;i olarak Kazlm 
Darabi ve iki Lübnanh'YI 
görevlendirdi. Kamtlan ile 
birlikte suc; devletinin gerc;ek 
yüzü aC;lga C;lklyor. Kürt halkl 
ve ilerici insanhk ise yalmz 
tetikc;ilerin degil, gerc;ek 
katillerin decezalandmlmasml 
beklemekte. 

Bakanl Ali Fallahiyan hakbnda tu
tuklama kararl bulunuyor. 

iran tehdit ediyor 

han yönetirninin cinayetlerde oy
nadlgl rolün delilleriyle ae;:lga e;:ikma
sIlldan soma, iran mollalar rejirni yar
gl üzerinde politik baskI kurarak sav
clhktan iddialanm geri almasllll iste
me yöntemine ba§vurdu. Bunun ic;:in 
bir dizi diplomatik giri~imin yanlslra, 
iran'da yatmmlari olan Alman finna
lan da devreye sokulmu~ durumda. 
Mollalar daha da ileriye giderek dava
Yl yürütmekte olan üc;: saVCl hakkInda 
ölüm fetvalarl e;:!karttl. 

iran'm son ölüm tehditleri ve siya
si bo§luklann yasama üzerinde olum
suz etki yapabileeegi endi§esi kar§l
smda Kürt e;:evreleri; cinayetin bütün 
boyutlarl ile aylga 9!kartIlmaslllm en
gellenmesi durumunda Alman hukuk 
sistemine güvenin tamamen ortadan 
kalkacagma dikkat c;:ekiyorlar. 

Alman politikactlan da, iran'm 
tehditlerine tepki göstererek, §antaj ve 
tehditlere boyun egilmemesi gerekti
gini dile getiriyorlar. CDU'lu millet
vekili Michael Tieseri, cinayetlerin 
iran hükümetinin istek ve onaYl ile i§
ledikleri inancmda oldugunu ve Al
man yargl sistemine baskI yapllama
yaca~m aytkladl. 

SPD· Genel Ba§kanl Oskar Lafon
tain de yaphgl ae;:lklamada, iran reji
minin Alman hukuk sistemi üzerinde 
baskI kunnaya e;:all§maslm sert bir dil-
le ele§tirdi. -

-5u ana klidar 200'den fazla duru~
manm yaplldlgl davanm 1997 ba§
larmda sonuc;:lanmasl bekleniyor. 

• • 
eenya lZ 

vie;:reli'nin de sorunudur. Zira, batlh 
devletler bu sava§llt en büyü ortagl ve 
desteke;:isidirler: Kürtleri liigneyen 
panzerler Alman yaplml, Kürtleri vu
ran silahlar Alman mahdir. Ba§ta AI
manya olmak üzere Amerika ve Avru
pa devletlerinin onaYl ve destegi ola
madan Türkiye böyle bir sava§1 degil 

12 yll, bir gün dahi sürdüremcz. 
Kirli sava§a, kaYlplara, yarglSlz in

fazlara kar§l otunna eylemine sen de 
kahl! 

Vereeegin imza ile bizi gÜlilendir! 
Katilleri protesto et! Vicdanml vic

damnnzm yanma koy! 
insanhgl ve ya§aml sen de savun!" 

PARis- Curnartesi Anneleri 
yalmz degil. Fransa'nm 
ba§kenti Paris'te, kaYlp yakm
larlllln akibeti i~in her hafta ' 
istanbul'da oturma 
eylerni düzell1eyen Curnartase 
Anneleri'ni yalmz 
blrakmayan dernokratik kitle 
örgütleri ve kadm korniteleri 
bir araya gelerek ortak bir 
kornite olu~turdular. Destek 
komitesinin ge~tigimiz g 
ünlerde 9. haftasma giren 
eylernleri devam ediyor. 

Paris'teki bu eylemlerde 
her hafta i~kencede, sokak 
infazmda ve ölürn oruc;:larmda 
kaYlp edilen, katledilen 
devrirncilerin ya~arm 
anlatllmakta. Bunun yam slra; 
TC devletinin rnafya 
boyutuyla ilgili bilgiler, 
Franslzlar tarafmdan ilgiyle 
dinleniyor. Curnartesi 
Anneleri'yle dayanl~rna imza 
kampanyasl ise her hafta 
büyüyor. 

Paris'te 9. haftasma giren 
Curnartesi Anneleri'yle 
dayarn~rna eylernine b3§mdan 
beri Kürtc;:e ve Türkc;:e 
ezgileriyle destek sunan Grup 
Kardelen'in bitrnez enerjisi 
ise hayranhk uyandmyor. 

DÜNYA GIDA ZiRVESi'NlN ARDINDAN 
• ' 1 " J '"' 1"1' 

Toklar uzäktal1 lzledi 
M.ÖNCÜ 

13 Kaslm'da italya'nm Ba§
kenti Roma'da 2.Dünya 
Glda Zirvesi yaplldL Bir-

le§mi§ Milletier Glda KonferanSl 
(FAO), 194 ülkeden delegelerin ka
t!hml ile gere;:ekle§ti. Zirve, dünya
da a9ltk, beslemne sorunlarmm bo
yuflarU1l ve muhtemel I;özümlerini 
tartl§h. Papa I1.Jahannes Paul daha 
e;:ok dogum kontrolüne kar§l I;lkan 
bir ae;:lh§ konu§masl yapt!. <;ok sa
Ylda hükümet dl~l örgütün de (N
GO) haZlf bulundugu zirveye, dev
let ba§kam slfaflyla sadeee Fidel 
Castro'nun katIlmasl dikkat e;:ekti. 
Zirvede BM Genel Sekreteri Butros 
Galli de bir konu§ma yapt!. 

<;ogumuzun dikkatinden kal;an 
FAO zirvesi, dünyamlzda hergün 11 
bin insanm al;ltktan öldügü, her yll 
200 milyon 5 ya§ alt! I;ocugun bes
lenme yetersizligmden ya§amml 
yitirdigi, yine her yIl 840 mil
yon insanm yetersiz beslen
menin neden oldugu hasta
hklarla bogu§tugu ko§ullar
da yapIldl. 

FAO raporlanna göre 
ae;:hk eografyasl son otuz 
yIlda üe;: kez yer degi§tir
mi§ durumda. Rapora 
göre 1960' h ylliarda da
ha e;:ok Dogu Asya'YI er
kileyen ae;:ltk ve yoksul
luk, 70'li ylliarda Güney 
Asya'ya, §imdilerde ise 
Orta Afrika ve Latin Ame
rika'ya kayml§ durumda. 
1990'h ylliarda tüm dÜllyada 
1,8 milyar civannda insanm 
ae;:hk smmnda ve ezici'e;:ogunlu
gunun da Güney yarnn küresinde 
ya§adlgl hesaplanmakta. 

Kaynaklar tüket1iyor mu? 
Sosyal bilimciler, tükelimciljgi 

bat!da bir toplumsal hastaltk olarak 
deger1endiriyorlar. Yukanda kIsaea 
degindigimiz trajik duruma ra~en, 
günümüz insalllnm ihtiyae;:lanmn 
e;:ok e;:ok üstünde bir tüketimde bu
lunduklan kabul ediliyor. Sadcee 
Amerika ve Avrupa'da hergün 300 
bin kullantlabilir glda maddesi liöP 
olarak at!hyor. Bunun bir klsml pa
zar denetimi ie;:in yapIllyor olsa bile 
önemli bir kIsml da "mutfak artl
gl'~dlr. 

<;e§itli nedenlerden dolaYl her yIl 
dÜllyada Konya i1inin yüzöll;ümün
de ekilebilir toprak yok olmaktadlr. 
Keza dünya su kaynaklan giderek 
azalmaktadlr. Bir de bütün bunlara 
tarnnda verimin giderek dü§mekte 

oldugunu eklemek gerekir. 80'li yIl
larda hektar ba§ma 350 kilogram ta
hIl eIde ediliyorken bu, bugün 
1950'lerin seviyesine ve 290 kg.'a 
dü~mü§ bulunmaktadu. -5u anda 
tüm dÜllyadaki tahIl stoku ise tari
hin en dü§ük seviyesi olan 50 günle 
smrrh. 

'Ye§il devrim' 
DÜllya Glda Zirvesi dört gün bo

yunca FAO Genel Sekreteri Ioques 
Diouf'un 1994'te geli§tirdigi 'LYe§il 
devrim" pr9jesini tartl~tl. Büyüme 
potansiyeli olan ama daha I;ok tieari 
plantasyonlara teknik aktannn ve 
yatmnu öngören "Ye§il devrim" 
projesi özellikle NGO'larm sert tep
kisini I;ekti. Tarlmda bio-teknigin 
kullamlmaslyla üretimin arttmlabi-

gini 
savunan 

leee-

I.Diouf'un görü§ü, dünyanm kendi 
dallarmda en büyük be§ finnas olan 
Dupont, ICI, Monsanto, Sandoz ve 
Ciba Geigy firmalarmca destekleni
yor. Sözkonusu be§ firma tanmda 
kullarulan kimyasal madde üretimi
nin %75'ini ellerinde bulunduruyor. 

FAO zirvesi 2015 yllmda dünya
daki ae;: insan saYlsml % 50 a§agl 
liekIneyi öngören kararlar aldl. An
elik. bu hedefin pek de gerl;eke;:i 01-
madJgI görülmektedir. 

Dünya' nüfusunun 2015 Ylhnda 
10 milyar smmnda Olaj;agl hesapla
myor. iddia edilen hedefe yakla§lla
bilmesi il;in glda üretiminin % 75 
oranmda arttmlmasl, giderek dü§
mekte olan büyüme hlzmm da en az 
% 5 civarlanna litkarttlmasl gerek-

mektedir. 
Belli ki bu hedeflere varabilmek 

ie;:in, dünyanm geli§mi§ ülkelerinin 
ekonomik ve teknik gü~lerinin 

önemli bir yüzdesini bu alana mobi
lize etmeleri gerekecek. Oysa daha 
§imdiden Amerika, ae;:ltkla mücade
lenin uluslararasl bir görev olmadl
gml ve bu konuda hil( bir taahütleri
nin olamayacagml ae;:lklaml§ du
rumda. Diger batlll geli§mi§ ülke
lerden de ac,:hkla mücadeleye destek 
vereeekieri yönÜllde bir egilim he
nüz gÖTÜlmemektedir. 

Bu, her gün bir lokIna ekInek, bir 
yudum su bulamadtklan il;in ölen 
insaniarm, süt, mama bulamadlgl 
iyin ölen bebeklerin saYIsmm gide
rek artacagl anlamma gelmektedir. 

A.;hkta batmm sorumlulugu . 
Peki geryekten aliltkla müeadele 

konusunda Bah'mn hie;: sorumlulu
gu yok mu? Dünyada ae;:ltk ve se

faletin hüküm sürdügü ülkeler 
ytllarea sava§ ko§ullannda ya

§adtlar. Ba§ta ABD olmak 
üzere Bat!, kendilerine ya
km iktidarlar olu§turma 
pahasma bir liok ülkede ie;: 
sava§lan te§vik etmedi 
mi? Geli§mi§ sanayi dev
letleri bugün ae;:ltktan 
kI vranan ülkeierin tahll 
ambarlanlll 3-5 sava§ 
ue;:agl kar§lhgl bo§altma
dl nn? ingiltere haIen es

ki sömürgelerinden getir
digi on binlerce kilo altm 

rezervine el bile sürmemi§. 
Dünyada hergün 2,5 milyar 

dolar silahlanmaya hareanl
yor. 

Ae;:tk ki, dünyadaki al;hk sorunu, 
a9ltk bölgesine ne kadar uzak olursa 
olsun, bu konuda bir §eyler yapabi
leeek durumda olan her ülkenin
devletin önüne görevier koymakta
dir. Hele insanhgm evrensel deger
lerinden, adaletten yoke;:a söz eden 
ABO ve Batl bu sorumluluklann
dan hie;: de yan e;:izemezler. 

BöyJe bir sorun kar§lsmdaki vur
dumduymazltk gelecekte GÜlley ile 
Kuzeyi kar§l kar§lya getirecektir. 
Bir kae;: yll önce yüzbinlerce al; insa
nm Afrika'dan batlya gÖl;ünü konu 
edinen bir filmi her halde liogumuz 
gördük. Dünyanm zenginleri ya ae;: 
ve sefil brrakllanlara yardlm elini 
uzatacaklar, ya da onlar zenginlerin 
sahip olduklarml payla§maya gele
eekler. 

Herkesin "Ya§am hakkl"m 
güvence altma alan onlarca ulus
lararasl beIge yok mu? 

(ALMANYA) 

B S E' ingiltere'de YIgmlarca inek'in re
lef ohnasma neden olan "Deli Da
na Hastahgl"nm ingilizce kIsaltJh

§ldrr, Bu hayvansal illet, etten yapIlan yemligin 
inek'lere yedirilmesi sonucunda lezahür etmektedir. 
Bu hastallga yakalanan inek'lerin eti yenihnesi halin
de, öldÜTÜCü de olabilecegi ttp yevrelerince söylen
mektedir. 

DolaYlSlyla, Islah olmaz "Deli Dana Hastalt
gl"(BSE) Avrupa sathmda büyük bir toplumsal kay
gtya yol a<;:nu§t1. HastalJgm en karekteristik özelligi 
ya öldürecegi ya da öldüTÜlecegidir. E§degi§le, yok 
etmek ile yokedilmek dl§mda herhangi bir seyenegin 
imkan dahilinde olmadl~drr. 

Ba§likta da gÖTÜleeegi gibi, BSE ile TC arasmda 
bir ilinli kurulmu~tur. 
insansal ve hayvansal 
hastahklann olabile-

aSE ve TC cegi gibi, siyasal sis
temlerin de kendine 

Ali RAMANRONi has illetleri vardu. 
Canhlardaki hastahk-
lann Islah olmazhgl 

siyasal sistemlerde de olabilmektedir. DolaYlSlyla bir 
bakIma denilebilir ki §u anda Kürdistan'l sömürgele§
tiren her dört ülkenin egemen güe;:lerinin politik has
taltklarl rahatltkla "Deli Dana illeti" ile klyaslanabi
lecek derecededir. Ne yaztk ki dünyada bu ülkeier dJ
§mda nice güe;:lerin de bu "siyasal maraz"dan hissele
rini aldlklarml görmekteyiz. 

Sözkonusu illetli dünya ve böige sömürgeci gü~le
rin geryek durumunun bilinmesi ve özellikle de Tür
kiye' de son dönemlerde tartl~llan baZI hususlara l§tk 
tutulmasl a\(lsmdan, TC devletinin esas yapIslm ve 
konuyla ili§kisini eie almak kafi gelecektir. 

BSE ile i1i§kilendirilen TC'nin benzerlikleri ve 
farkhllklanna bir göz atmakta yarar vardrr. 

- BSE ile TC., lslahl en azmdan §u anda mümkün 
olmayan benzer iki hastahgl kendilerinde ihtiva eder. 

- Her iki tarafba§ka canhlarm ya§aml pahasma or
taya ytkar ve ya§arlar 

- Her iki tarafm ba§ka benzer özelligi ise, öldüTÜ
cü olduklan ve dolaYlSlyla devrimci bir süre<;: sonu
eunda aneak izale edilebilecekleridir. Bunlar benzer
likleri. 

- BSE'nin iradesi dl§mda etten yapJlan yemligin 
yedirihnesi neticesinde bir "Dana Hastahgl" olarak 
ortaya e;:lkttgl, TC, devletinin iyilqmcz hastahgl ise 
iradesiyle kom§u halklarm kanl üzerinde §ekillendigi, 
bir benze§mezlik olarak gÖTÜlebilir. 

TC'nin sözünü ettigirniz mevcut realitesi, burda 
srrallyamayacaguniz bir yok dünya ülkesinin egemen 
güe;:leri al;lsmdan oldugu gibi, bölgede Kürt halkImn 
kanml akItmaya devarn eden iran, Irak ve Suriye dev
letleri ie;:in de ge\(erl~ bir realitedir. 

Esas olarak bu makalenin yazllmasl te§ebbüsüne 
sebep olu§turan "Susurluk kazasl" ve akabinde gerek 
kazanm muhtevasl gerekse devletin esas yaplslyla il
gili yapllan tartl§malardlr. 

Son günlerdc Türkiye'nin birinci gündem madde- . 
si olarak dillerden bir türlü dü§meyen ve bir \iok\ievJ '" 

releri de §a§kma e;:eviren (!) Susurluk olaYI, bizim a~l
mlzdan öteden beridir Kürt siyasi olu§umlan olarak 
dile getirilmeye I;alt§llan "Kontra devlet-Mafya dev
let" te§hisinin teyyit edilmesinden ba§ka bir §ey 01-
madJ.gldrr. Türk baslm ve diger bir yok ~evrenin §u 
ana kadar sanki hiy bir §ey bilmiyormu§ gibi kirli ili§
kileri rölative etmesi veya etmeye e;:all§masl var olan 
gere;:ekligin karnufle edilmesine yetmemektedir. 

En srradan bir Kürdün bile, bilincinde oldugu ve 
en azmdan genel kapsarnml özümsedigi, kirli ili§kile
rin belgesi niteligini ta§lyan "Susurluk Kazasl" hak, 
kInda Türkiye'deki etkin \(evrelerin ger\iek bilgi ve 
malumata sahip olmadlgl dü§ünülemez. Ku§kusuz hir 
\(ogunun bilmesine ragmen söylemeyip meselenin 
üzerine gitmemesinin bizce makul sebepleri vardlr. 
Nitekim mevcut kirli, kan emici sistemin bir uzantlsl 
durumunda olan ana muhalefet partisinin genel ba§
kam "bizim can güvenligimiz yoktur" deyi~i, sorunun 
vehametini ae;:lklar mahiyettedir. Kazanm olu§turdu
gu kompozisyon, olaym münferit bir polisiye vakasl 
ohnadlglIll belgeliyor. Irki ve t~akkümlü parametre
ler üzerinde in§a edilen bu devletin, Kürt ulusal ba
glmslzhk muhalefeti ba§ta olmak üzere diger bütün 
sistem dl§l te§ekülleri bastrrmak i~in kendisinin bile 
e;:er\(eveledigi yasal ve anayasal mevzuatl ayaklar al- . 
tma ahp, paspas ettigi bir ger\(ek. DolaYlSlyla haliha
zrrda hlzla kabaran ayn§an Kürt ulusal muhalefetini 
"hizaya getiimek" ie;:in büsbütün sorun ülkücü-mafya 
ve MGK'ye havale edilmi§tir. 

Ancak TC'nin hastallkll vaziyeti salt son ylliarda 
a\(lga \(tkan degi§ik netieeler sonucunda degerlendi
rilmeye \(all§lhrsa, sagltkll tespitler yapIlamaz. Oysa, 
Osmanh imparatorlugunun kronikle§mi§ sömürgeci
lik-tahakkümcülük hastahgmm TC'ye sirayet etme
siyle Kürt ve diger muhalif dinamiklere dü§manhgl 
hedef edinen özgün fa§ist bir devlet anlaYl§mm §ekil
lendigi gÖTÜlmek durumundadrr. Aksi taktirde, baZI 
\(evreler gibi mevcul kirli ili§kilere kar~l Kemalizmi 
bir "kurtulu§ arac!" olarak görme saplantlSl mümkün 
olabilir. Bizce bilerek veya bilmeyerek bu anlaYI§a 
sahip olanlann pratigi, nesnel olarak bütün kirlilikle
rin anahgml yapan rrk~1 sistemin masumla§trnlmasl
na yaramaktadrr. ~ayet TC'nin dönemden döneme 
farkll formlara büründügü ve bazi peryollarm diger
lerine nazaran daha müspet veya menfi oldugu söyle
niyorsa, bu tarnarnen il; ve dl§ ko§ullara endeksli bir 
Islah ohnaz insansal hastahgm durumüna benzemek
tedir. Yani TC'nin dönemden döneme degi§en tutum 
farkltllklarl büsbütün ulusal hareketin geli§im seyrine 
ve ili sosyalist muhalefete endeksli bir olaydlr. Onun 
bu esas karekteri, kurulu§unun ve varolu§Ullun ana 
sebebidir. Olay bu §ekilde te§his edilmedigi ve sistem 
ivedilikle devrimci bir sürece tabi tutulmadJ.gI vakit 
bu klSlr döngüden kurtulmak mümkün olmayacaktlr. 
Ba§ka bir deyi§le sistemin lslah edilmesiyle i§tigal et
mek, "deli dana haslallgl"m iyile§tirmeye liah§mak 
kadar abestir. Anltkabir'in ziyaret edilmesi, "Adrrmz 
farkll arna soyadlmlZ Türkiye'dir." ve "Süper Sav
cl"lann "e;:özüm" il;in devreye sokuhnasl aslmda ~ö
zümsüzlüktür. 

Bizim te§his ve tespitimiz; bu sistemin "deli dana 
illeti" gibi lslah edilmezligi ve radikal bir transfor
masyona tabi tutulmasldrr. DolaYlslyla hem Kürdis
tan ulusal hareketinin hem de Türkiye sosyalist hare
ketinin kendilerine yeniden bir I;eki düzen vermeleri, 
derlenip toparlanmalan ve sagllkll ulusal-toplumsal 
see;:enekler yaratmalarl, tek 9tkar yoldur. Ve en önem
lisi de, bu ve buna benzer sistemlerin larlet olasl siya
sal baskIcl illetin bize de bula§mamasldlr. Zira, ne ya
ztk ki bu türden endi§eler duymamlza ve dolaYlSlyla 
itina gostermemize neden te§kil eden yeterli emare 
vardrr. Bunun önünü kapatmak ise, her devrimci ve 
özellikle sosyalistin görevi olmall. 
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.Diyarbakrr eskimilletvekili Tartk Ziya Ekinci Susurluk'un öncesini, SOnraSlnl ve Bucak a§iretini anlattl 

'<;eteler kirli sava~ln sonnen' 
T ürkiye i~i Partisi 

1 (Tip) eski yönetici-
lerinden ve 

Dlyarbaklr Tip eskimil
l~~vekili TapkZiya Ekillci 
ile Susurlulda meydana ge
Ien kazadan sonra daha 

I yogun bi-;itnde gündeme ge
len 'Qete-devlet' konusunu 
görfi§tük. Ekinci, devletin 

I kimi gü-;lerinin MHP ve 
Ülkü Ocaklan ile birlikte 
su-; olu§umlan yarattlgma 

I dikkat -;ektikten sonra, "bir 
lllühendisin devlet adma 
oldugu gibi, dl~rda, kendi 
adma da mühendislik yap
maSl gibi", gizli su-; örgüt
lerinin de ~.endi hesaplarma 
i§ler yaphklarml söyledi. 
'l'ümbukaranltk i1i§kileri 
kirli sava§a baglayan 
Ekinci, olaymüzerine ancak 
Olu§turulmasml gerekli 
gördügü bir 'demokrasi 
cephesi'nin gidebilecegini 
vurguladl. 

Ekinci ile yaptlglmlz 
görü§meyi sunuyoruz. 

I Röportaj: Ardan CAN 

• Susurluk kazasl sonraSI, dev
letin bir taklm ki~i veya örgütleri 
kullandlgl yazlldl, söylendi. Bunun 
arka planma i1i~kin gözlemleriniz, 
bilgileriniz var ml? 

012 Eylül öncesi dönemde Türki
ye'de Ülkü Ocaklan, "devletin koru
yucu unsurlan" olarak <;:ah§ml§lardlr. 
Devlet adma eylemlere kattlml§lar ve 
devletin gizli güvenlik örgütleriyle il
legal temas kurrna yöntemi ile onlarm 
verdigi direktifler altmda su<;: i§lemi§
lerdir. Ve hatta 0 dönemin Ba§bakam, 
"iti ite klrdmnak" gibi bir deyim kul
lanml§trr. 12 Eylül' de darbe yapJldlk -- , 
tan sonra su~lular yakalarup yüzlerce 
eylem ortaya pktIgl halde; "bana sag
Ct genc;:lik suc;: i§liyor dedirtemezsiniz" 
diyebilmi§tir. Oysa kendisi gayet iyi 
biliyordu; bu Ülkü Ocaklart adl altm
da örgütlenen sagcl gen<;:lik üst rütbe
li bazI güvenlik gü<;:lerinin destegini 
de alarak veya onlarm tabancaSI altm
da c;:all§arak suc;: i§lemi§ ve bir sürü in
sani katletIni§lerdir. Nitekim TiP'li 7 
gencin öldürülmesi böyle bir olaydu. 
Bunun dl§mda, buna benzer ba§ka 

' olaylann planlimmasmda hep bunlar 
görev alml§ ve planlaml§lardu. 12 Ey
lül darbesinden sonra yargtlanan 
MHP ve Ülkü Ocaklan yöneticileri 
Ankara Stktyönetim Mahkcmesi tara-

SONUC;: BiLDiRisi A(:IKLANDI 

PDK'den 
olaganüstü 
kongre 
HABER MERKEZi- Partiya Demok
rata Kurdistan (PDK) tarafmdan basm 
organlarma gönderilen yaztii ac;:tklama
da, partinin olaganüstü kongre dopladl
gl ve kongrede dünya, böige ve ülke so
runlanmn tartl§llarak yeni hedeflerin 
belirlendigi bildirildi. 

'Kongre Sonuc;: Bildirgesi' ba§hgml 
ta§lyan aC;:lkIamada "5. oJagan kongre
den sonra duyulan zorunluluk nedeniy
le yeni bir kongreye gitmenin kararJa§
tmldtgl ve 13. 10. 1996 günü olaganüs
tü kongre gerc;:ekle§tirildigi" belirtildi. 
"1965 tarihinde kuruldugu" vurgulanan 
PDK'nin alMct kongresi oldugu bildi
rilen olaganüstü kongrede "Dördüncü 
olagan kongrede alman tüm kararlara 
ve parti gelenegine dönü§ ve buna sadtk 
kalma konusunda irade belirlendigi" ve 
"olasl stratejilerin kararabaglandtgt" 

. ifade edildi. 
Bildirgede daha soma §u görü§lere 

yer verildi: "Kürdilitan'm tek hakimi ve 
tek partisi anlayt§l gibi sekter bir davra
m§m yanh§ oldugunu PKK pratiginde 
görrnü§ olan partimiz, destegini alacagt 
kitleleri büyük bir titizlik ve sorurnlu
lukla örgütlemeyi kac;:mllmaz görür ... 

, Bugün gerek Kuristan'm genelinde ve 
. gerekse Güney Kurdistan' da emperya

listlerin oynadtgl oyunlar anCak dev
rimci dü§ünce ve devrimci tavtrlarla ya
mlglStZ tahlil ediIebiIir. Partimiz, Kur
distan devriminin kazanllml§ mevzileri
ni korumaYl ödün verilmez bir ilke ola
rak kabul eder." . 

Bildirgede aynca PDK'nin Kürt si
yasetlerinin birbirlerine kar§l §iddet 
kullanmalarml reddettigi de vurgulandl. 

fmdan mahkum edilmi§lerdir. Türke§ 
mahkum olmu§tur. ~imdi herkes Tür
ke§'i beraat etIni§ sanlyor; oysa Tür
ke§ beraat falan etmemi§, mahkum 01-
mu§tur. Mahkumiyct karan, henüz 
Yargltay'da sonuylanmaml§ken, ken
disi milletvekili sec;:ilmi§, bundan do
layt dokunulmazhgt c;:lkugt i<;:in yargl 
faaliyeti durrnu§tur. Sonra da zaman 
a§tmma girdigi ic;:in kaldudtlar. Yoksa 
8,5 ytla mahk)lm olmu§tur. 

i§te Abdullah <;:atlt bu dönemdeki 
bütün eylemlerin ic;:ine kattlml§, bu 
eylemleri planlaml§, Abdi ipekc;:i'nin, 
7 TiP'linin ve Ankara Savcl Yardlm
CtSt Dogan Öz'ün öldürülmesinde rol 
almt§ ve stktyönetimin en etkili oldu
gu dönemde cezaevinde insanlan ka
<;:trmak suretiyle c;:ok önemli faaliyet
ler üstlcnmi§tir. Bunlart ancak devlet 
ic;:inde bulunan bazi örgütlerin deste
gini almak suretiyle yapmasl müm
kündür. Bunu kendi ba§ma yapmasl 
mümkün degildir. 

• MHP'liIerin devletin gizli gü
venlik örgütleriyle illegal temasla
rmdan ve onlardan direktif alarak 
su" i~lemelerinden söz ettiniz. Bunu 
biraz daha a"ar mlsmlz? 

o Türkiye'de bazI gruplar vardrr. 
Devlet adeta bunlara müsamaha gös
termektedir. Bunlar sürmekte olan kir
li sava§ ic;:erisinde faili mec;:hul cina
yetler, insanlarm gözaltmda kaybol
maSl, bombalama gibi eylemler ger
<;:ekle§tirmektedirler. Tüm bunlann 
kimler tarafmdan gerc;:ekle§tirildigi 
dev let tarafmdan bilindigi halde, üstü 

. örtülmektedir. Demek ki devletin hi
mayesinde olan, dcv1ctin müsamahast 
altmda c;:alt§an, aym zamanda devletin 
ic;:inde örgütlenmi§ suc;: örgütleri öz
gürce suc;: i§leyebilmekte ve bunlar 
müsamaha gördükIeri ic;:in de bu ey
lemler sÜTekli artmaktadrr. Buradaki 
manttk, "ben devlet adma bu su<;:lan 
i§ledikten sonra kendi adtma da i§le
yebilirim" mantlgl olmu§tur. Haklt 
olarak nastl dev letin i<;:inde <;:ah§an bir 
mühendis, dl§arda da kendi adma mti
hendislik yapmak dü§üncesine kapt
ltrsa, . d~yletin b,ir hastanesinde ~alt§an 
doktorun dt§arda doktorluk yapabil
mesi gibi, devlbtin i~inae yarglslz iT\r . 
faz yapan; devletin kendi i<;:inde faili 
mec;:hul cinayet i§leyen ve <;:e§itli suc;: 
eylemlerine kattlan insanlar müsama
ha görüyorsa, "ben bunu kendi adtma 
da yapabilirim" demeye ba§hyor. Ve 
kendi adma c;:ete kuruyor. Bunlar c;:ete
leri kurduktan sonra, hem soygun ya
ptyor, hem insan öldürüyor hem de 
aym zamanda uyu§turucu ticaretine 
katlhyor. Demek ki bunu te§vik eden, 
bugüne kadar izlenen politikalardrr. 
Bugünkü kirli sava§m sonu.ylimndan 
birisi budur. insaruarl rahat<;:a, ÖZgÜT
ce, hi<;: <;:ekimneden su~ i§leyebilme 
konumuna getiriyor. 

Devlet adma su<;: i§leyenler, kendi 

adma suc;: i§leyebilme durumuna gel
mi§ olanlardu. Devletin resmi güven
lik kuvvetleri dl§mda .olu§turduklan 
örgütler, kendi hesaplarma da suc;: ör
gütleri haline gelmi§tir. Bugünkü du
rum budur. Köy koruculannm da du
rumu budur. Bugün §ehirlerde gerek 
enmiyet kuvvetlerinde, gerek bazl or
du mensuplanmn kaUlml§ oldugu c;:e
telerin olu§masmm nedeni budur. 

1980'e kadar böyle bir olay ya§an
maml§t1r. 80'd~n sonra bu olaylarm 
ya§anmast dogrudan dogruya bu kirli 
sava§m Türkiye'de yaratInl§ oldugu 
ahlak hüsranldu. Yapnu§ oldugu ahla
ki tahribatm sonucudur. Devlet eliyle 
yaratllnu§ olan bir ahlaki talrribattu. 
Bunun düzelmesi c;:ok zordur. 

• BöIgeden milletvekilli se~i1mi~ 
biri olarak Bucak a§iretini anlahr 
mlSlDlz? 

o Bucak a§iretinin lideri, eski 
CHP milletvekili, daha sonra AP mil
letvekili ve AP senatöTÜ olan di§ tabi
bi Hasan Oral'du. Sedat Bucak'm ba
baSl olan Ali Bucak, onun amcasldu, 
ama bütün güc;: Hasan Oral'dadu. Ha
san Oral Cumhuriyet'in i1amndan 
sonra sÜTgün edilmi§ fakat daha soma 
Siverek'e dönerek rakibi olan a§iret 
reisini tasfiye etmi§tir ve Siverek'e 
hakim olmu§tur. Bugün Bucak a§ireti
nin e1inde bulunan Siveregin ova köy
lerinin büyük c;:ogunIugu vatanda§ 
üzerine kurduldarl baskl sonucu eide 
edilmi§ olan köylerdir. Bu köylerin 
hiybirisi sahipsiz veya satm almml§ 
köyler degildir. Köy sahipleri korku
tularak, kovularak ve tedirgin edilerek 
veya öldürülerek köyleri ellerinden 
almml§tlr. Sec;:imde de vatanda§lar 
üzerine büyük baskllar kurrnu§lardu 
ve her se<;:imden sonra da "hangi köy
den bize oy c;:lkmazsa, 0 köylüler bi
zirn hasmrrmzdrr" diye ilan etmi§ler
dir. Haslm köylerin traktörleri, bic;:er
döverleri ve ekinleri yaktlml§tu. Bü
yük zararlara ugraml§lardrr. 

Oradaki siyasi ve ekonomik nüfus
lan, olu§turduklan silahh feodal güy-
ten kaynaklanmaktadrr. PKK'ye kar§l 
mücadeleden önce de bir feodal örgüt
lenme mevcuttu ve silahh örgütlenme 
vardt. Sorunlarllll §iddet yoluyla 9öz
mü§lerdir ve §iddet yoluyla bölgeye 
egemen olmu§lardlr. Siyasi egemen
liklerini bu güc;:ten almt§lardu. Ama 
PKK hareketinin özellikle Urfa yöre
sindeki geli§mesinden sonra devletle 
l§birligi yaparak güc;:lerine güc;: kat
ml§lardrr, eller~nde bir ordunun dahi 
kolay kolay e1inde bulunduramayaca
gt en geli§mi§ silahlar vardu. Bu ge
li§mi§ silahlar Özel Tim'Je de takviye 
edilmi§tir ve yenilmez bir gtic;: haline 
gelmi§lerdir. Bu güy artlk her tür ihti
lafl tehditle halletmektedir. Kiminle 
bir alacagl, sorunu varsa, toprak müla
hazasl varsa oraya sadece haber gön
derrnesi yeterlidir. . 

Polisin kitle örgütlerine yaptIgl ; 
basklnlara HADEP'ten tepki 

'\Refahyol iktidarl 
su<;luluk tela§lnda' 
iSTANBUL- Halkm Demokrasi dig belirtildi. Aylklada daha son
Partisi (HADEP) istanbul il ör- ra §u görü§lere yer verildi: 
gütü, siyasal iktidarm yeteyle ug- "RP, yetenin üzerine gitIneme 
ra§mak yerine demokratik kitle ko§uluyla hükümet ortakltgrrun 
kurumlarml hedef sec;:erek suc;:lu- biraz daha sürdürülmesi kar§Ill
luk psikozuna yakalandlgml be- gmda <;:iller-Agar-Güre§ ekibinin 
lirtti. Gec;:tigimiz hafta istan - üzerine gitInemektedir. 
bul'da polisin demokratik mkitle Refahyol hükümeti kamu
örgütülerine basklnlar düzerue- oyunda iyice ortaya c;:tkan ve yo
mesini protesto eden HADEP is- gun tepki alan Susurluk olayml 
tanbul il örgütü, 27 Kaslm günü unutturrnak ic;:in 10 Ylldtr insan 
yapttgl yazlh basm ac;:Iklamasm- haklan ihlallerinekar§1 kurulan 
da Refahyol hükümetinin "suc;:- insan Haklan Dernegi ve yine bu 
lulugunu örtmek i<;:in yapay amac;:larla kurulan TUAD'a 
gündem pe§inde" oldu- saldlrarak dikkatleri 
gunu vurguladl. ba§ka yöne <;:ekmek 

"Susurluk olaYl istemektedir. 
i1e iyice te§hir <;:eteyle u$ra§-
olan iktidar iHD, mak yerine IHD, 
TUAD, EKD, . . TUAD, EKD, 

MKM, DMP, ~ ... MKM, DMP, 

~::ezi, i~:~~1 ~". .. '*' 'I ~:r~~Zi, is~:;~~; 
Sanat Merkezi, To- "." ~~ t'fi., Sanat Merkezi, To-
hum Kültür Merkezi, ~IfOKR"~\. hum Kültür Merkezi, 
Tunceliler Dernegi Ge- Tunceliler Dernegi Ge-
nel Merkezi ve Kartal ~ubesi, nel Merkezi ve Kartal ~ubesi, 
Pir Sultan Abdal Dernegi Ok- Pir Sultan Abdal Dernegi Ok
meydanl ~ubesi ve 68'liler Vakfl meydarn ~ubesi ve 68'liIer Vak
gibi yasalar c;:er<;:evesinde c;:all§- fl'm hedef sec;:en iktidar suc;:luluk 
malarmi yürüten demokratik kit- psikozuna yakalannu§trr. 
le kurumlannt hedef se<;:erek Refahyol, Susurluk, Teda§, 
gündemi sapttrmak istemektedir" Kürt sorunu ve demokrasi konu
denilen ac;;tklamada, Refahyol'un sunda su<;:üstü yakalanml§tu." 
cinayet, adam ka<;:lrma, gasp, HADEP istanbul il örgütünün 
'hakslz kazan<;:, uyu§turucu ka- aC;:lklamasmda sözkonusu polis 
<;:ak<;:lltgt yapan Mafya-Polis- basklnlan kmanuken, bu tür mi
Devlet ili§kilerini örtmek ic;:in hü- litarist uygulamalara son veril
kümet ortagma diyet borcu öde- mesi de istendi. 

SAVA~A YASLANIYOR- Tank Ziya 
i . Susurluk kazasl sonrasl gündeme 

da ha yogun ~ekilde gelen matya-poitikacl-
polis baglantlslnln ve gizli suc örgütlerinin 
kirli sava§ln sonucu oldugunu vurguladL 

PKK'yi etkisiz ktldlktan sonra kur
duklarl karargahlarmda 4-5 bin silahh 
elemant e1inde tutarak ve silahh nüfu
sa sahip olarak yava§ yava§ Türki
ye'ye a~tlmt§lardtr. Türkiye'ye ac;:tl
mak ve kumarhaneleri elinde tutan 
bü yük ticari müesseseleri eide etmek 
ve bazi ihtilaflan halletmek suretiyle 
büyük servetler yapml§lardrr. 

• Susurluk sonrasl tartJ~malarla 
i1gili olarak neler söyleyebilirsiniz? 

o Türkiye bu c;:etelerin sayesinde 
tarihinin en karanllk dönernlerinden 
birini ya§amaktadrr. · TÜTkiye'de artlk 
yava§ yava§ devletin ic;:inde yuvalan
mt§ olan bu illegal örgütler neredeyse 
devletin fonksiyonunu ifade eder du
ruma gelmi§lerdir. Hem yargl erkinin 
görevini ifa etmekte, hem icranm gö
revini ifa etInekte, hem de aym za
manda parlementoda bulunan bazt un
surlar vasltastyla yasama erkine dahi 
müdahale edebilecek bir konuma gel
mi§lerdir. Ttirkiye'nin bunlardan kur
tulmast, <;:agda§ bir devlet haline gel
mesi, ya~i faili _~elh~l , cinay~~etin 
son bulmast, yarglslz mfazlann son 
bulmasl, ancak ,Türkiye'nit;l.-böyltj-pr
gütlerden kurtulmaslyla mürnkün ola
billr. Ama bundan kurtulmasl da mev
cut siyasi partilerle mümkün degildir. 
Susurluk'ta ya§anan olay aysbergin su 
ytiztine vuran <;:ok cüzzi bir klsnudrr, 
büyük klsml suyun derinliginde yat
maktadtr. Astl önemli olan üzerine gi
dip devletin ic;:indeki yaptyt ortaya C;:I
kartlP te§hir etmektir. Bunu da kimler 
yapabilir; ic;:inde ger~ekten demokra
siden yaran olacak, demokrasiyi sa
vunan ki§i, kurum ve kurulu§larm ola
cagl bir demokrasi cephesi yapabilir. 
Kurulacak bir demokrasi cephesinin 
bunlann bütün pisliklerini, bütün kirli 
c;:ama§lrlanm ortaya C;:lkaracagma 
inamyorum. Ekinci, Susurluk aktörlerinin 

sava§tan beslendiklerini belirttL 

Tabibler Birligi: \ 
Kötülügün yaratlcllarl 
demogoji pe§inde 
HABER MERKEZi- Türk Tabibler 
Birligi (TTB) Merkez Konseyi, Ba§ba
kan YardmlCtSt ve Dt§i§leri Bakam 
Tansu <;:iller ve Sagltk Bakam Ytldmm 
Aktuna'nm gec;:tigimiz hafta izmir Kar
§lyaka Devlet Hastanesi'nde sergile
dikleri tutumla ilgili bir basm ac;;lkla
mast yaptl. 

AC;:lldamada, sagItk hizmetlerini al
maya en fazla muhtac;: olan c;:all§anlarm, 
dar gelirlilerin gitmeye "mahkum" 01-
dugu kamu hastahanelerini hizmet ve
remez haIe getiren hükümet yetkililerin 
yüzlerini ve tarzlanm gec;:en hafta Kar
§tYaka pevlet Hastahanesi 'nde bir kaza 
daha gösterdikleri belirtildi. 

<;:iller ve Aktuna'nm, hastahanenin 
temiz olmadlgl, hastalara iyi hizmet ve
rilmedigi ve §efkat gösterilmedigi ge
rek<;:esiyle, sözkonusu hastanede "Bal
yoz Harekatt" ba§lattIklan kaydedilen 
aC;;tklamada, "hem sagllk hizmetlerinde 
ve hem de ülkedeki bütün hizmetlerde 
kötülügün ast! gerekc;;esi olanlarm, te
mizlige önce bulunduklarl yerden ba§
lamalarl gerekir" denildi. 

'Ama-; halkl ve saghk-;dan 
kar~1 kar~lya getirmek' 

Ac;:tklamada, <;:iller ve Aktuna'nm 
ba§ta hekimler olmak üzere, sagllk <;:a
h§anlan ile halkt kar§l kar§lya getirmek 
amactyla salmeye <;:lkttklarma dikkat 
c;:ekilerek, sagllk hizmetine ula§maya 
ihtiyac;;lan olanlara Önce yöneticilerden 
ba§layarak tüm toplumda kirliliklerin 
üzerine gitIne c;:agnsmda bulunuldu. 

Halktn malt olan hastahanelere ve 
sagltk hizmetlerine neden giderek daha 
az kaynak aktanldlgml ve neden sagllk 

hizmetlerinin 'paraSt olanlar iyin satm 
almabilir, olmayanlar ic;:in ise en fazla 
sÜTÜnerek ya§anabilir' bir konuma geti
rildiginin de sorulmast gerektigi ifade 
edilen ac;:Iklamada, özetle §u gÖTÜ§lere 
yer verildi: 

"Tüm ülkede c;:ah§anlarm ücretleri 
enflasyonun altmda tutuluyor; faiz ve 
ranta ise prim veriliyor. SSK'da 2500 
ki§ilik kadro jc;;in onbinlerce insan pe
ri§an halde bekletilip, horlanlyor. Has
tane ve sagltk ocaklan, demekler, hal
km cebinden neden para <;:ekmek zo
runda kaltyor. Hakkmt arayanlara §ef
kat gösterilmedigi gibi neden susturul
maya c;:alt§lhyor. Halktmtz yönetenlere 
tüm bu sorulart sorrnahdrr." 

Ac;:Iklamada hekitplerin de polikili
nik, labaratuvar ve hasta yatagl ba§mda 
hastalara gerc;:ekleri ac;:lk1amalarl gerek
tigi ifade edilerek, hekimlere, "parasl 
olana sagllk diyeruerin, egitim ve sagh
ga pard yok diyenlerin ve hasap sorrna
ya kalkimiarm halkm camna kastetmi§ 
tutumlar_a ortak olmayaltm" c;:agnsmda 
bulunuldu. 

KarrIU sagltk hizmetlerini yürüten
lere herkesin sahip c;:tkrnasmm gerek
liligine de i§aret edilen ac;:tklama daha 
sonra §öyle sürdü: 

"<;:ah§tIgl yörenin yöneticileri ve 
parti temsilcileri tarafmdan sÜTekli bas
kt altmda tutulmaktan bunalan bir 
hekim istemiyorsamz ve günde 100 
hastaya c;:aresizlik ic;:inde, size en .fazla 
2-3 dakika aYlrrnak zorunda kalan ve 
bu nedenle sizi yeterince dinlemeyen, 
muayene etIneyen bir hekim istemiyor
samz, sagllk hizmetlerine hep birlikte 
sahip c;;lkallm." 

5 osyalist- demokrat insanlarm biri~ci derecede ka
tili fa§ist Abdullah <;ath, Kürdistan'da talanm, je
nosidlerin temel kaynaklanndan biri olan özel tim 

c;:etelerinin kurucusu bir polis §efi ve ünlü korucuba~1 
Sedat Edip Bucak'm bulundugu bir arabanm Susur
luk'ta gec;:irdigi kazayla "Devlet-mafya-polis" üc;:geni~ 
Türkiye'nin gündemine oturdu. 1978'lerde Mara~ 
katliaml ile g1indeme gelen kontr-gerilla kavraml; 0 
günlerde dönemin ba§bakam Ecevit ve yine dönemin 
lc;:i§leri Bakanl H. Fehmi Gün~ tarafmda da dile geti
riliyordu. Bu karanllk örgütün tarihinin 50'li ylilara da
yandlgl onlarca defa söylenmi§ti. 78'de Mara§ katli
ami ile ilgili "Halklmlz Katlediliyor" ba§hglyla KAWA 
dergisinde yaymlanan ae;:lklamada da aynntlil siyasal
sosyal ve tarihi bulgulara göndermeler yaplhyordu. 
Ancak bu tür karanhk devlet e;:etelerinin eylemleri 

Devlet 
terörizmi, 
medya ve 
demokrasi 

Haci ERDOGAN 

70'li ylilarda Ma
ra§'tan sonra; <;orum, 
Sivas, Malatya gibi 
§ehirlerde demokrat
yurtsever c;:evrelere 
kar§1 toplu klYlmlara 
varacak düzeyde art
ml§, onlarca sosyalist
devrimci gene;: katle
dilmi§ ve 80'1i ylilann 
ortalanndan itibaren 
de eylemlerinin nite
lik ve kaliteri derinle
mesine geli§erek gü-
nümüze ula§ml§tlr. 

Kürt yurtseverlerine, gazetecilerine ve i~damlarl
na yönelik geli§en eylemleriyle hep gündemde olan 
bu c;:eteler, devlet tarafmdan sürekli inkar edilmi§tir. 
Yurtsever-demokratik c;:evrelerce bu c;:etelerin kirli ey
lemleri her gündeme getirildiginde, Türk basml " Kör 
ve Saglfl" oynayarak, c;:etenin beyinleri konumundaki 
Dogan Güre§, Tansu <;iller ve Mehmet Agar üe;:lüsü
nün körükledigi sava§, §ovenizm ate§ine körük olma 
yarl§1 ic;:erisine girdiler. Ancak bu ate§in birgün kendi
lerine de slc;:rayacagml v~ kendilerini de yakabilecegi
ni, devletten aldlklan ekonomik destekler geregi gör
mezden geldiler. Bu Türk basml'mn bilinc;:li bir niyeti 
idi. Basm bu niyet ve.tawla kendi etik, moral deger
lerini hic;:e sayarak; yine bu devlet c;:etelerince katledil
dikleri bir gerc;ek olan Ugur Mumcu, Bahriye Ue;:ok, 
Muammer Aksoy, <;etin Emee;: gibi kendi yazarlanna 
dahi sahip e;:lkmadl. Aksine, devletin saflannda, med
ya olarak Kürtlere, Türkiyeli demokratik-sosyalist ke
simlere sava§ ae;:arak, cüretkar ve saldlrgan bir taw 
takmdl. 

Birkae;: gün önce artlk <;iller'in : "devlet ie;:in kur§un 
atan da, viven de ~erefli ve §anhdlr" ae;:lklamaslyla Ab
dullah <;ath gibi fa§ist devlet katillerine sahip e;:lktigl 
bir ortamda, Türk basml gere;:ek görevini §imdiye ka
dar yaptl ml sorusu, tabiki taraflmlzdan haYlr olarak 
cevaplandlrllacaktlr. <;:ünkü, gee;:mi§te defalarca Kürt 
ve sosyalist basm taraflndan sürekli gündeme getirilen 
kontr-gerilla katliamlan; <;iller'in yurtsever Kürt i§a
damlanna yönelik listeier hazlrlaYlp, bu e;:etelere yön 
göstermesi ve daha sonrasmda bu listede isimleri bu
lunan Kürt i§adamlanmn klsa arahklarla cesetlerinin 
bulunmasl, Türk basmml ve kamuoyunu sanki hic;: il
gilindirmemi§tir. Hele hele bu e;:etelerin yurtdl§lna ta
§Inan eylemleri hic;: görmezden geliniyorve hatta Türl< 
görsei, yazmsal basml yanwcasma bu c;etelerin ey
lemlerini ~arpltlp, -mazlum .insanlan sorumlu gäster
m~ cüret~arhgmagiri§mi~lerdi. Katledilen Kürtgazete
ciferi " birer militan" olarak ilan ettfler. Katliaml klna
yacaklanna, iki yüzlü, sahtekarca tawlarla devlet 
gürü§üne ortak oluyorlardl. 

Türk devletinin "kontr-gerilla" c;etesinin, karanhkta 
kalan ve günl§lgma C;lkanlmasl gereken e;:ok önemli, 
dünya kamuoyunu sarsacak nitelikte eylemleri de 
sözkonusudur. Kürdistan'daki köy yakmalar, insan ka
C;lrmalar, toplu katliamlar, zorla harac; almalar, aydm
derriökrat §ahsiyetlere yönelik §iddetli eylemler arttk 
Türk ve dünya kamuoyunea bir nebze de olsa bilin
mektedir. Ancak yurtdl§mda da geli§tirilen bir e;:ok ey
lem hala karanhktadlr. 

Yli 1992 ve sleak yaz havalarl, PKK tek tarafh ate§
kes ilan ederek ban§a ilk adll:rll atml§ ve bu geli§me, 
ban§sever Türk ve Kürt c;evrelerce sevinc;le kar§lian
ml§tl. Ate§kesin hemen ertesinde tüm Kürt örgüt ve 
partileri yanyana gelerek birlige yönelik ilk adlml ata
rak, cephe e;:ah§malannl ba§lattliar. Ve bu sürec;:te pa
ralel Avrupa ve Almanya'nm kalbi olan ba§kent 
Bonn'da tüm Kürt'lerin katlhmlyla bir ~nlik yaplima
SI c;all§malanna da ba§landl. Bu arada Kürtler diplo
masi dahnda belki de tarihlerinde görülmeyecek dü
zeyde yüksek veriler eide ederek, dünya kamuoyunda 
belli bir saygmllga ula§ml§lardl. Tüm bu geli§meler ve 
olgular Türk devletini rahatslz ediyordu. Türk devleti
nin tüm c;abalanna ragmen 1992'nin 20 Eylül'ünde 
BONN'daki ~nlik 150 bin Kürdün katlhmlyla ba§la
dl. 0 gün Bonn Kürtlerin eline gec;mi§ti. Tüm Kürt Par
ti, örgüt ve §ahsiyetleri kenetlenmi§ Bonn'a aklYoriadl. 
Bu §enlik salt Almanya'da degil, tüm Avrupa ve dün-
va' da yankl yapacaktl. . 

i§te bu arada ne olduysa oldu Almanya'nm Solin
gen denilen kentinde §enligin ba§ladlgl saatlerde bir 
Türk ailesinin evi kundaklandl. Olayda Türk ailesinin 
dört ferdi yanarak ean verdi. Gündeme hop diye otu
ran bu kundaklama olaYI, Bonn §enligine gölge dü§ü
rerek gündeme girmesini englledi. 

Alman neo-fa§istlerince yaplid,gl ileri sürülen ve 
günümüze degin gerc;ek yüzü bir türlü aC;lga <;:Ikartll
mayan Solingen olaYI, bir <;:ok so ru i§areti yarattl kafa
larda. Birc;:ok Kürt bu olaya ku§kulu bakarken, birc;:ok 
bulgudan da hareketle, Türk devletinin, Bonn §enligi
ni gölgelemek ic;:in olaYI kendi karanhk gü<;:lerinee 
ger<;:ekle§tirebileeegi imasmda bulundular. Sürec;:te de 
bu ku§kular yogunla§tl. Özellikle de Alman gizli ha
ber alma örgütü "BND"nin bir üyesinin de bu olayda 
parmagl olacagl bulgulan mahkemeye yanslyma, bu 
ku§kular daha da belerginle§ti. 

Peki kim c;:özecek bu sorular? Kim karanhklarda 
kalml§ olaylan günl§lgma C;:lkarcak? Türk yargisl ml? 
Türk devleti mi? §imdiki Türk baslnl ml? 

Bizce haYIr. Yukanda saydlglmlz korumalardan 
hi<;: biri bu sorulan <;:özme ve karanhkta kalml~ olayla
n günl~l~ma C;:lkarma derdinde de, niyetinde de degil. 
<;ünkü bu karanhk güc;:lerin ic;lerinde kendileri de bu
lunmaktalar.O nedenle de bunlann t;lgllklan gerc;egi 
yansltmamaktadlr 

o halde kim <;:özeeek? Bizee <;:özecek olanlar; ba
n~l, karde§ligi ve gerc;:ek demokrasiyi özleyen, isteyen 
Kürt, Türk, Alevi, Sünni ve demokratik-yurtsever, sos
yalist güc;:ler olacaktlr. Ancak bunlann dagmlk, pa
ramparc;:a konumlan ve görü§leri ile bu i~levlerini ye
rine getirebileeek güc;:ten uzak olduklan da bir ba~ka 
gerc;:ekliktir. 

Bu dagmlkllgl, paramparc;:a görünü§ü tarsine c;:evir
menin tek yolu, birlikte hareket ~tme ger<;egidir. Bu 
birlitelik salt politik ilkeler <;:er<;:evesinde olmak zorun
da da degildir. Politik-siyasal ilke ve kallplar etrafmda 
toplanmaktan ziyade, herkesin, yani. tüm ban~, de
mokrasi ve ekmek isteyen Türk, Kürt, Alevi, Sünni, 
Sosyalist vb. gibi tüm muhalif <;:evrelerin toplandlgl bir 
ban§ ve demokrasi cephesi olmahdlr. 

Tek istemi insan denen varllga saygl duyan, onun 
insan olma erdemini daha da yücelten bir demokrasi
yi hedeflemelidir bu ban§ eephesi. ~u anda da güneel 
bir istem, talep olan böyle bir eephe hem devlet ir;in
deki bu karanhk güc;:lerin aC;lga r;lkmasml saglayacak 
hem de hai klar arasmdaki karde§ligi peki~tirecektir. 
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$ermin iBozarslan isveG'teki Kürt toplumunun yaplslni ve cah~ma lannl anlattl. 

Lokinan POLAT demekler daha 90k 
Kürdistan' daki geli~melere 

etki edebilme, Kürtleri bi
raraya getirebilme, Kürt 
küllür zenginliklerini koruma 
ve geli§tirme, Kürtleri 
dünyaya tamtma ve 

• 

I
~ve~ Kürt Demekleri 
pederasyonu (FKKS) 
Gene~ Bfl~kam ;>ermin 

Bozar~lan ile yapttglllllz 
söyle§iyi sunuyoruz .. 

• Kürtlerin Hk olarak 
isve~'e geli§leri ne zamana 
rasthyor? Ba~langu;ta ve 
bugüne kadarki geli§ sebep
ler] nelerdir'? 

o isve9'e ilk olarak 
1960'hylllarda KOJ;lya böl-

; gesin(!len Kürtler i§gücü 0-
: larak gelmi§ler. 1965 sen
esinde az saYIda Kürt ögrenci 

, üniversite egitimi görmeye 
gelmi~. Daha soma 

, 1970'lerde Mara~'tan bir 
kl$lm Kürtler, yine i§gücü vc 
akraballk baglan dolaY1s,yla 

, buraya gÖ9 etmi§ler. Yine 
70'li ylilarda Kürdistan'da 
ya§anan olaylarla baglantlll 
olarak, isve~'e gruplar 

'halinde siyasi mülteci aklm 
ba§hyor. 

• Peki, bugün dört 
par9adan Kürtlcrin 
Tsve~'teki varhgnfe ..;.., 
kadardlr'? Bu konuda KÜrt 
Federasyonu olarak eHn
izde resmi; bilgiler var ml? 

o i svey'te yabancliara ' 
ili§kin istatistikler etnik kök
enden90k vatanda~hk e
saslarma göre düzenlcniyor. 

' isv~y'e gelen yabancJlar ve 
bu ara Kürller Yabancllar ' 

,' Dairesi ka yltlannda, ~atan
"da§hk e~aslanna göre, yani 
,vatand3.§1 olduklarl ülkelerin 
,dahilinde gösterildiklerinden 
dolaYI, isvey'e gelen Kürtler 
hakJ...,nda istatistiki-resmi bil

,giler vokelimi.lde. Yani 
dO~n\d,\n KUrtleri gösteren 
resmi istatistikler yok. Ancak 
'tahminleririüze göre, isve9 'te 
dörl paryadan Kürtlerin saYIsI 
özellikle,90' h yI11arda güney 
paryasuldan (Irak 
Küridstam'ndan) gelenlerle ' 
birlikte otuz bine varml§ bu
, lunÜyor. 

• Biraz ayrmtI olaeak a
'ma sormakta yarar görüyo
ru m.isve9'te KürtIer Hk 0-
larak hangi tarihte 

:örgütlenmeye ba§ladJlar; bu 
örgütIenme. hangi i
.htiya9lar dan dogmu~tur ve 
ba§langH;ta KürtIer nas" 

,örgUtiendiler? ' 
: 0 1970 'lerde ögrenci 
:' demekleri ve baz~ siyasi 
:deme.\\ler olu~tumln1U§. Bu 

. Kürdistan' daki mücadeleye 
destek saglayabilme i
htiya91anndan dogmu§tur. 
1960'h ve 1970'li ylliarda 
lüm Avrupa'da elkinligi olan 
bit demek vardrr. Avrupa 
Kürt Ögrenci Birligi admdaki 

"bu demegin i sve9'te de 
etkinligi ve aktif baZI üyeleri 
yard!. Daha sonra 1970'li yI1-
larda bu demek bünyesinde 
batl bölünme ve aynlmalar 
oldu. Yine 1970'li y!llarda 
"~izgi demekleri" olarak 
tammlanan Kürdistan 'daki 
siyasi örgütlerin Avrupa' daki 
legal ve demokratik 
uzant!lan niteliginde demek
ler kurulmaya ba§landl. Bu 
demekler tarafmdan aglrhkh 
olarak kültürel olmak üzere, 
kültürel ve siyasi yaYllliar 
9lkanldl, kültürel ve 
demokratik etkinliklcr düzen-
lendi. 

Bu demekler zaman za-
man ortak baZI miting ve 
yürüyü§ler, ortak geeeler ve 
kutlamalar düzepli yorlard!. 
Kürl Federasyonu'nun temeli 
aßhnda 0 zamanki bu ~izgi 
dernekleri tarafmdan 
aÜlml§t1r. 

• Kürdistan Dernekleri 
Federasyonu'nun (FKKS) 
kurulus amael, tar ihi He Hk 
YIIliLrd~ki yaplSl hakkmda 
bilgi vermenizi riea ediyo
rum. 
., 0 Kürdistan Demekleri 
Federasyonu 1981 yI1mda 
dört demek tarafmdan olu~tu
rulmu§lu. Kurulu§ amaCl; 
Kürt kim1i'gi ve kültürÜßü ko
mmak, siyasi dü§ünecleri ne 
olursa olsun Kürtleri ortak a
malilar ve bir tek tüzük e
trafmda birle§tirmek olarak 
özetlenebilir. 1985 yLlmda 
belediyelef' sistemine geyildi. 
Bu gelii§ tabi ki kolay 01-
mad!. Yeni örgütlenme bilii
mi uzun süre tarl1§lld!. BaZI 
kar§l \;1kl~lar olmasma göre 
"belediye dernekleri 
temel ind,e örgü,tlenme" 

, görü§ü ,geni§ gevreleree kabul 
gördü. 'Belediyelere göre 
örgütlenme biT kongre karan 
haline geldi ve böylece fed
erasyonun bugünkü yaplsmm 
temeli atlld!. Buna göre her 

I 

isve<; Kürdistan Demekleri Federasyonu (FKKS) ~a§kanl ~ermin Bozarslan: 
• 

'KürtlerIsve9 'te artlk 
kallei birtopluluktur' 

, , Dedeierim, birka~' nesil öncesinde Siirt' e gö~mü~'ler ve 
orada yerleJmi§ler. Annemin dedesi Melle Xelfle Senf' dir. 
Klasik bil: Kürt §airi ve zamanzn alimlerindendir. Nehc-ul 

Enam'm yazan vlan Mete Xelile Serti (SiirtliMel!e Halil) 
1754'te Hizan' da dogmu§tll1: Mutki, Garzan, Kurtalan gibi 
Kürdistan' zn degi§ik heldelerinde Kürt alimlerinden aldtgl 
egitimini tamamladlktan sonra, son durak olarak Siirt' i sef
mi~ ve nitekim orada vefat etmi~,tir. Annem ise Garzan' da 
dogmufjtur: Annemin babasl Garzan' da müjtü idi. Baba tara
fzndan büyük dedelerimiz Viran§ehir' den gelip SÜrt' e yerlc§
mi§ler. Babaannem, Diyarbaklrh ve Gevranizade ailesindeh 

belediyede tek bir Kürt 
demegi Federasyon üyesi 0-

labi1eeek ve Kürtler siyasi 
dü~ünceleri ne olursa olsun 
ve hangi paryadan gelirse 
gelsinler, ikamet ettikleri 
belediyelerde Federasyon 
üyesi belediye derneklerine 
üye olabileceklerdi. 

• AnlatIlanlara baklhr
sa Kürt Federasyonu uzun 
bir yol yürümü§, Peki nere
den nereye gelindi? ~imdi 
du rum nedir? 

o Burada dünden bugüne 
Federasyon organlarmda 
liall§anlar sayesinde bazen 
engebeli ve bazen düz olan 
bu uzun yahm katedildigini 
belirtmek isterim. Kürdistan 
Demekleri Federasyonu tari
hinde'en önemli dönüm nok
tasl, belediyeler sistemine 
göre örgütlenme kararmm 
almmasldlr. B undan soma 

Kürt Federasyonu örnek 
gösteriliyor, Kammca 
FKKS bunll hak etmi~tir 

de, FKKS, dört par9adan 
a~ag l yukan tüm Kürtlerin 
i~inde yer aldlgl ve temsil 
edildigi bir kurumdur, Bu, 
hem Kürtier, hem de isve~ 
resmi makamlan ve ka
muoyu a91smdan kabul 
görmü§ bir realitedir. 
Ulusal kurumla~ma 

yönünde bu örnekten 
hareketle ne gibi perspekti-

AMED'DEN iSVE~'E 

, Aziz Bey'in klZldl1: Babamzn focukiugu ve genr;ligi Diyarba
klr' da gefiyor, Annem Ue babam Diyarbaklr' da 'tal1l§lp evle
niyoriar. 

, Egitim Enstitüsü mezunuyum. Klsa bir ögrelmeniik dönemi 
ardll1dan 13 Yll önce isve( e ge/dim. Evliyim ve iki r;ocuk sa
hibiyim. isver;'te degi§ik dU ve mesIek kurslar/mn yamslra iki 
Yllhk bir yüksek okutda 0-12 ya§ r;ocuklan kapsayan pedago
ji-psikoloji egitimi gördüm. 1986 senesinden beri anaokulu 
ögretrnenligi yaplyorum. Burada hulundugum süre ifinde de-

azalmasmdan kaynaklamyor
du. Somnlarm nedenleri 
Federasyon organlaflnda 

. tartl§J!dl ve geyen Kongre' de 
bu tartl§malar bir yerde nok
taland!. Federasyon yogun 
yabalar sonucu b0TySUZ bir 
dölleme girmi§, ya§anan hata 
ve eksikliklerden dersler 
lilkanlml§tlf. Yani anlaya
cagmlz zorluldarl büyük 
öl~üde a§ml§ bulunuyoruz. 

• ~u anda' 

Komitesi ve Yaym 
Komitesi'ni sayabiJiriz. Her 
komitc i§1erini belli bir 
yah§ma prograrnl 
gergevesinde yürülÜyor. 
Ömegin, Mülteei Komitesi, 
mültecilerin resmi makamlar 
düzey inde kar~J!a§tJklarl 
sorunlarda imkanlar 
dahilinde yardlmcl olmak
tadlr. 

Yaym Komitesi'nin 
liah§ma alamna giren ya Yll1 
orgammlz Berbang'm 102. 

üye saYIsmm hlzla artll~ gö
zlemleniyor. Demek saylSI 
dört iken sekiz ve en son 
bugünkü a§amada ise klrklarl 
buluyor. Federasyon 
bünyesinde Kürt Genyleri 
Birligi olu§turuldu. . 
Genylerin, Federasyon organ
lannda daha fazla yer al
malan ve etkin olabilmeleri 
iyin bir ka<; yll önce 
Federasyon kongresinde 

Federasyon'un düzenledigi yürjjyü~ten bir görüntü . 

tüzük degi§ikliklerine gidildi. 
Buna göre Genyler Birtigi 
yönetim kurulu üyeleri, 
seyilmeksizin her yJ! ' 
Federasyon Kongresi'ne 
dogal delege olarak katllma 
hakklna ve aym zarnanda k
endi belirledikleri bir Genliler . 
Birligi yönetim kurulu üyesi-

J ni de birlik adma Federasyon 
Y~netim Kurulu,'nda dogal 
üye gösterebilme hakklna 
sahip oluyorlardl. Belediye 
demeklerinde seksiyonlar 0-
larak örgütlenen Kürt 
Genyler Birligi seksiyonlan, 
Belediye demekleri kon
grelerinde bir seksiyon 
komitesi üyelerini dogal üye 
olarak se"ilmeksizin 
Federasyon kongresine gön

,derme hakkma da sahip oluy
orlardl. Bu tüzüksel degi§ik
likler. Federasyon 
bünyesinde Kadmlar Birligi 
kurulu§ a§amasma denk 
geliyor ve kurulu§ 
komitesinin talepleri arasmda 
yer al!yor. KIsacasl, gcnli1er 
iyin eide edildigini 
belirttigim haklar öncelikle 

' Kadmlar Birligi i<;in de talep 
edildi. Özellikle Kadmlar 
Birligi kurucu komite 
üyelerinin 9all§malarlyla ve 0 
zamaJUll Federasyon yöneti
minin bu talepiere olumlu 
yakla§lmmdan dolaYI gen"ler 
iliin srraladl~m tüm haklar 
12. Kongre' de aym zamanda 
kadmlar i9in de karar allma 
ahnd!. Bu yüzden ben, 
Kürdistan Demekleri 
Federasyonu'nun 12. 
Kongresi'ni, Federasyon tari
hinde özel bir anlaml olan ik
inci dönüm noktasl olarak 
degerlendiriyorum. Kadmlar 
ve gen91erin 9ah§malara daha 
fazla katIhrnlanmn geryek
Iqmesi i9in almml§ tedbirler 
olarak gördügüm bu Kongre 
kararlafl, Kürt Demekleri 
Federasyonu 'nun tarihirfin 
ömek almmasl gereken birer 
istisnaslandlflar. 

/ 

• FKKS, Kürtlerin 
mev cut ulusal kurumlan 
arasmda istisna bir yere 
sahiptir, Ülkedeki durum 
a91smdan söylemiyorum, a
ma en azmdan Avrupa'nm 
diger ülkelerinde Kürtlerin 
demokratik temellerde u
lusal kurumla~ma istem ve 
9abalarl gündeme 
geldiginde hep isve~'teki 

fler geli~tirilebilir? 
o Federasyon yah§anlan 

kar§lla§J!an tüm zorluklara 
ragmen Federasyonu ya§attna 
ve ilerletme ilzmini i§te 
Federasyonun bu netiJiginden 
ve bu karekterinden ahyorlar. 
isvey Kürdistan Demekleri 
Federasyonu (FKKS) dört 
parliadan Kürtleri temsil eden 
günümüzün en önemli Kürt 
ulusal kurumlarmdan, belki 
de eh ba§ta gelen ulusal ku
rumlaflndan biridir. 
Kürdistan Demekleri 
Federasyonu bu niteligiyle , 
sizin de belirttiginiz gibi is
tisnai bir yere sahiptir. 
Federasyon, hi9 bir si yasi 
parliye baglülegildir, ya da 
hili bir siyasi gücün §emsiye
si altlllda degildir. 
Bünyesinde her parliadan ve 
degi§ik görü§lerden Kürtleri 
banndITan ve örgütleyen ve 
saydarl 40 'a varan, isvey 'te 

. K ürtlerin bulundugu her yana 
dagJlan üye demekleriyle 
Federasyon, Kürtlcr iliin 
geryekten önemli bir ulusal 
kurum haline gelmi§lir. 
Ömegin, isve9'teki Kürt 
Yazarlar Demegi, Kürt 
Hukuk9ular Birligi, Kürt 
Genyler Birligi ve Kürt 
Kadmlar Birligi ile Kürt 
Federasyonu, geryekten özel 
bir konuma sahiptir.· Ulusal 
kurumla§mada var olmasl 
gereken özellikleri, pratikte 
slllaml§, bunun olumlu ve bir 
o kadar da zorlu yanlarllll 
pratikte ya§aml§ eanl! bir 
ömektir, isve9 Kürdistan 
Demekleri Federasyonu. 
Belirtmek isterim ki Kürt 
Federasyonu, isveli 'te 
ya§aYaIl Kürtler i9in bir nevi 
Konsolosluk i§levini gören 
bir ulusal kurumdur. 

. • Ge~tigimiz dönem-' 
lerde Federasyon, önemli i9 
slkmtIlar ya~adl, Kür t ka
muoyu az 90k bu slkmtIlan 
biliyor. Neydi bu slkmtIlar 
ve problernIer? Bunlan ne 
kadar 9özebiliriz? 

o Evet, kökeni 90'lara 
kadar uzanan fakat 
gelitigimiz dönemde ' 
Federasyon organlarllllll ken
di a9!klamalanyla ve aldlk- , 
lan kararlarla da dile ge
tirdikleri baZI sorunlar ve 
slklntIlar ya§andl. Bu sorun
lar daha yok ekonominin 
yürütülü§ü ve gidi§attan, 
buna bagh olarak asll 
Federasyon faaliyetlerini , 
geryekle§tinne olanaklannm 

• 

Ilk kadln ba§kan ... 
• Kürt Federasyo- da kadm olarak c;;all§mak, 

nu'na kadm ba~kan 01- hele hele ba§kanhk yap
mak nasII bir §ey? Kürt- mak pek kolay degil. Ola
ler, kadm bir ba§kana ganüstüye varan ,ba§arl 
nasIl baklyorlar? Bir ka- beklentileriyle ya da tarn 
dm tarafmdan yönetil- , tersine kÜ9ümsemelerie 
meyi kabullenebiliyorlar kar§!la§mlyor, bunlan his
ml? Bunun zorluklanm setmiyor degilim. Fakat, 
ya§admlz ml hi~ ? daha ,önce de belirttigim 

o Federasyon'un son ' gibi, genel planda bir des
Kongresi 'nde degi§ik §e- tegimin varoldugunu söy
hirlerden ve demeklerden leyebilirim. Bu §artlarda 
gelen delegelerin büyük bu i§leri erkeklerden 90k 
bir 90gunlugunun oylanl11 daha iyi yapanm iddiasm
almam benim iyin büyük da bulunmadlm. 
bir destek oldu. Bu bana Aynca dünya görü§üm-
gÜy ve eesaret verdi. le, kadm perspektifimle 

Federasyon'da üye ko- ve uzun ylliara dayanan 
numunda ve yönetim or- demokratik alandaki lia
ganlannda yer alanlann h§ma, deney ve birikimle
büyük bir c;;ogunlugunu rimle Federasyon'un ge
erkekler olu§turuyor. Fe- li§mesine ve yenilenmesi
derasyon Yönetim Kuru- ne kaiia.da bulunduguma 
lu 'nda benden ba§ka bir ve buluna':lilecegüne ina
bayan arkada§ daha var. myorum. Fakat yine be
Kendisi Kürt kadmlar Bire lirtmek isterim ki, ba§kan 
ligi adma kontenjan üye olarak her istedigimi ger
olarak yer almaktadrr ve liekle~tirrnem mümkün 
aYl11 zamanda Kürl Ka- degildir, Sonuli olarak, ka
dmlar BirJigi ba§kal11drr. dmlarla erkeklerin bir ara
Son dönel11e kadar Kürt da. 9ah§abilmeleri ve ka
Fedcrasyonu'nun yönetim dmlann yönetim organla
organlarmda tek bir kadIn nnda yer alarak hayatm 
üye bile yer almaml§tlr. her alanmda söz ve karar 
Bundan 4 yJ! önceilk i§ sahibi olabilmeleri yönün
olarak ben Fecterasyon de gerekli §artlan, nrsat 
Yürütme Kuruluna se9il- ve hak e§itligini yaratmak 
dim. KIsacasl böyle bir bi- ' ve bunun bilineine ula~

le~im ve böyle bir ortam- ,' mak zorundaYlz diyorum. 

Federasyon'un 9ah~malan 
oe durumdadlr? Ne yap
mak istiyorsunuz? Bu 
konularda ve faaliyetleriniz 
hakkmda okuyueidanmlzl 
aydmlatlr mlslmz? 

o Federasyon 9311§malarl . ' 
aslmda liok yönlü ve degi§ik 
alanlara yöneliktir. 
<;ah§malar, ge§itli alanlara 
yönelik komiteler tarafmdan 
yürütülüyor. Bu komiteler 
Federasyon Meclisi tarafm
dan olu§turuldular. Bu 
yah§ma komiteleri, sorumlu 
olduklan alanlar dahilinde ' 
9ah§ma programlan tesbit 
ediyorlar. <;all§l11a komiteler
imiz arasmda Mülteciler 
Komitesi, Özürlüler ' 
Komitesi, Kültür Ve Egitim 
Komitesi, ili§kiler Komitesi, 
Üye Derneklerle ili§kiler . 

saYISI basuna verilmi§ du
rumda. Berbang'l düzenli 0-

larak yaymla,maYI dü§ünüy
oruz. MaYIs aYllldan bu yana 
14 yabanel federasyondan 
olu§an YabancJ!ar 
Federasyonlan Ortak 
<;ah§ma Orgam'nda gözlem
ci üye olarak yer alml~ bu
lunuyomz. Federasyon adma 
ben, bu kurumda yönetim ku
rulp üyesiyil11. isveli kurum-
1l!f1yla iJi§kilerimiz var. Bir 
liok toplantlya, konferansa 
yagnhyoruz. Degi§ik 
bakanhklar, yabancJ!ann 
isvec;;'teki sorunlan hakklnda 
Federasyon olarak görü§ be
lirtmemizi istiyorlar. Böyle 
referans statüsünde az 
saYldaki yabanel 
Federasyonlardan biriyiz. 

Bu yIl Halepye §ehitlerini 

mokratik ve kültüre I alanlarda, r;e§itli dernek r;ail§malannda 
aktif olarak yer aldlm diyebilirirn. Vzun ylliar Kürt Kadznlar 
Dernegi'nin ba§kanltgml yapt/m. Federasyona üye Kürt Ka
dm/ar Birligi' nin kurucu komite üyelerinden biri olarak bu 
dernegin kuruiu§ r;alz§malarzm yürüttüm. 

Kürtlerin insani Hakiar hin isvef Kornitesi" nin Stock
holm §ubesinde iki dönern yönetim kuruiu üyesi olarak görev 
yaptlm. Ve birkar; Ylldlr isver; Kürdistan Dernekleri Federas
yonu' nda Y önetirn Kurulu üyeligi ve hu senenin ba§lflda 
(1996) yap/lan Kongre' den beri de ba§kanlzk görevini üstlen
mi§ bulunuyorum. " 

amna günü ve Newroz gecesi 
düzenledik. Ekim aYI 
igerisinde isvey'teki Kürt 
Özürlüleri ikinei 
Konferansl'm 
gcrc;;ekle§tirdik. Yine bu vesi
leyle Kürt ÖZÜTlüleri adma 
bir de gece düzenledik. 
Aynea biri güney Kürdistan 
ile ilgili, digeri de Türkiye'de 
insan haklarl ile ilgili olarak 
iki seminer düzenledik. 
YapIlan gündelik i§ler dI§m
da, önümüzdem dönem iyin 
yine Haleplie §ehitlerini anma ' 
günü düzenleyeeegiz. Kültür 
Komitemiz, Newroz kutla
malaI'! düzenleme 
9ah§malarma §imdiden 
ba§larnl§ bulunuyor. Aynea, 
önümüzdeki aylarda isveli'te
ki kadm, genylik ve aile 
sorunlanm ve diger baZI 
sorunlan kapsayan bir dizi 
seminerler ve konferanslar 
gerliekle§tirmeyi 
kararla§t1rml§ bulunuyoruz. 
Bu konferanslara bagli olarak 
kültür geeeleri düzenlemek 
prograrmmlz dahilindeki 
yall§malardlr. 
, • KürtIer, isve9'te artIk 

' kitllcl'bir 't~pluh.l,ktur. Bunn 
rbÖy~b kabul etmeliyiz. Kürt 
Federasyonu bu duruma 
göre kendisini yeniden 
yapIlandlrmak zorunda 
degil midir? Yapisal bir re
formu gerekli görüyor 
musunuz? 

o isveli KÜrt Deinekleri 
Federasyonu'nun kurulu§ 
a§amaslyla §imdiki durumu 
arasmda 90k önemli farklar 
vardlr. Bu süre9te toplum 0-
larak isveli degi§mi§tir. 
iSVey'le ya§ayan Kürtier de 
degi§mi§ler. Eskiden 
neredeyse isvey'te ya~ayan 
her Kürt bir gün geri 
döneeegini dü§ünüyor ve 
buna göre hareket ediyordu. 
o zamanki Kürtlerin 
dü§üneeleri, planlan, hareket
leri bnna göre idi. Bugün du
mm degi§mi§tir. Ülkedeki 
degi§iklikler de buna büyük 
öl9üde etkide bulunuyor. 
Kürtler artlk isveli 'te kahCI 
bir topluluktur. Geri dönem
ler elbette olacaktrr ama 
gergekte 90gunluk amk yer
le§ik hale gelmi§, geliyor. 0 
zamanm bebekleri 
günümüzün genc;;leri 
olmu§lardlI. Onlar burada 
büyüdüler, burada okudular, 
burada bic;;imlendiler. Onlann 
dü§üneeleri, ihtiyalilan, an
laYl§larl ile arme ve 
babalarllllnki arasmda büyük 
farklar var. Eskinin valizi 
elinde dönü§ dü§üneesi ile 0-
laylarl yorumlayan Kürt ile 
senelerini burada geyirmi§, 
c;;all§an, okuyan, burada g
elecege yönelik planlan olan 
ve bu toplumda ya§anan 
sorunlarm muhatabl dum
mundaki Kürt arasmda büyük 
farkhlIklar vardlr. i§te Kürt 
Federasyonuu bu yeni duru
ma göre kendisini yeniden 
biyimlendirmek zorundadlr. 

Toplumumuzun 
Kürdistan'da ya§adIgI sorun
lan her yönüyle aym olmasa 
bile benzer yönleri ile 
isve9 'te de ya§lyomz. 
Ömegin isve9'te eski ile ye
nilerin, genyler ile yeti§kin
lerin, kadmlar ile erkeklerin, 
degi§ik görü§te ve degi§ik 
parliadan Kürtlerin dengeli 
bir uyum igerisinde bir araya 
getirilmesi bu her yönden 
par9alanml§hgl iliklerine 
kadar ya§ayan toplumumuzda 
olaganüstü zor bir görevdir. 
Bu zor görevin üsteslnden 
gelebilmenin §artlanm 
olu§turmak bir C;;lIplda 
mümkün olmuyor elbette, 
Her ne kadar yolun ba§mda 
olsak da bu süreee girilmi§tir 

inancmdayun. Burada 
ya§ayan Kürtlerin somnlanm 
merkez alan bir perspektifle 
Kürt Federasyonu 
bünyesinde yatllsal, tüzüksel 
ve programsal bazda köklü 
baZI degi§ikliklerin mutlaka 
yapIlmasl gerektigine inarny
omm. YapIsal degi§im bir 
zorunluluk olarak kendini 
dayatmaktadlr. Son 
Kongremizde bu konuda bazI 
öneriler vardl. Fakat vakit 
darhgl nedeniyle bunlan 
konu~up bir sonuea vardrra
madlk. Federasyon 
bünyesinde bu somnlarl 
tartl§lYOruZ. KIsa bir zaman
da üyeler nezdinde de 
degi§im ve yeniden yap!lan
ma sorunlanm tartl§maya ay-
maYI planl!yoruz, 1985 y!ll 
Kürt Federasyonu tarihinde 
önemli bir durak idi. 1985 'te
ki Kongre' de 9izgi demekleri 
üzerine oturan bir yapldan 
herkese a9lk ortak demekler 
olan belediye derneklerine ve 
bugünkü Federa~yon 'un 
yaplSlna ge9i§i saglayan bir 
süreee girildi. Bu yeni 
dÖllemde isve9 'teki Kürt ' 
'toptulugunun ihtiyalii~liia' ''' , 
eevap veren bir Kürt ' ' 
Federasyonu yaratmak zorun
daYIz. Burada yeni biliim üz
erine kesin §eyler söylemek 
istemiyorum. Zira 
Federasyon bünyesinde 
degi§imi ve yeniden yapIlan
maYI liok geni§ bir lievrede 
tartl§mamlz, en geni§ anlam
daki bir katlhmla yeni yapl 
üzerinde isvec;; 'teki Kürt 
toplulugunun bir konsensüse 
varmasl gerekiyor. Bunun za
mam gelmi§tir. Daha fazla 
geeikme aleyhimize 
olacaktIr. 

<;ok yönlü olarak 
parlialanml§, yogun ili sorun-
1an olan par9ah bir toplumun 
bireylerini Federasyon 

. bünyesinde bir arada tut
manm kolay olmadlgml be
lirtmi§tim. Bir liok kez karar
lar gönlümüzün istedigi §ek" 
i1de olmayabiliyor, karar al
ma süreei uzayabiliyor, i§ler 
gecikebiliyor. Fakat böylesi 
lokalize olmu§, üye dene-., 
timine a9lk ve yok degi§ik in
sanlarl banndlfan gönüIlü 
lia!J§ma biliimi zor olsa da 
gerliek anlanlda ulusal ku
rumlarl ya§atmak iyin bir 
zonmluluktur. Federasyon 
bünyesinde, dört parliadan 
Kürtler birbirlerini tanlma ve 
anlama olanagma sahip oldu
lar, ba§mdan bu yana birlikte 
saylSlz ortak i§ler 
gergekle§tirdiler. Federasyon 
yah§malannda, yazl§malarm
da vs .. resmi dilin Kürtc;;e 01-
maSI, Kürt dilinin geli§me
sine büyük katkllar sagladl. 
Kürtlienin degi§ik lehlielerini 
'konu§an Kürtler anla§manm 
o kadar da zor olmadIgml 
pratikte ya§adllar. 

isvcli Kürdistan 
Demekleri Federasyonu 
(FKKS) niteligindeki bir u
lusal kurumu kurmak, ya§at
mak ve geli§tirmek Kürt 
halkuun genel ulusal lilkar
larml siyasi ve örgütsel lilkar
larmm üzerinde tutan siyasi 
ve demokratik gevrelerin, 
yurtsever-demokrat insan
lann 9abalarlyla mümkün 01-
mu§tur. Bu kumm bundan 
soma da onlann liaba ve 
9ah§malarlyla ayakta kala
eaktlr. Bugün her zamandan 
daha fazla böylesi ulusal ku
rumlara ihtiyaclmlz vardrr. 
Bu tür kurum1an ge§idi ba
hanelerle kaialarnaya ve hatta 
ylkmaya yal!§mak yerine on
lan daha da geni§letmek, da
ha da iyile§tirmek ve ka!JCJ 
kllmak gerekiyor, 
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HiNDisTAN'DAKi VARI,MAVA KADINLARDAN BÜVÜK TEPKi 

'Altematif.güzel' 
dünya güzeline kar§l! 
Dünya Güzellik 
Yan~masl'na 
evsahipligi yapan 
Hindistan 
hükümetinin 
oyununu kadmlar 
ve alternatif 
güzeller bozdu. 

DiRENi$iN GÜZELLiGi- Hindistanm Bangalor §ehrinde yapllan 'Dünya güzellik yafl§masl' kadm komünistlerin ba§ml gektigi tepkilere yol agtL 

, HasaJl cuNi 

2 3 KaSlIll 1996 . tarihinde 
Bangalor'da tartl~mah 

bir güzellik yan§masl dü
zenlendi. Bu giri§ime kar§I, ba§ta 
Yeni Delhi merkezli pek "ok alan
da alternatif yarl§malar tertiplendi. 
Kentin merkezinde baZI kadm grup
larl ve üniversite ögrencilerince ör
gütlenen protestolarda kadmlar; " 
Yoksulluk Güzeli, Cehiliet Güzeli, 
i§sizlik Güzeli, Hastahk Güzeli" 
pankartlarl ta§lyarak, hükümeti 
ele§tirdiler. Göstericiler, dÜllya gü
zellik yan§masmm Hindistan'da 
yaptlmasma izin vererek hükümetin 
önceliklerini §a§lrdlgml belirten 

. slogan, konu§ma ve oyunlarla halka 
anlattllar. 

dü§tügü gerek\(esiyle Hindu kadm
lar ve"küllÜrümüz eiden gidiyor" 
diyen Hindu milliyet~i/dinci partisi 
BIP'nin tepkilerine heder oldu. 

Yan§maya kur~1 olan hir diger 
gmp ise feministler. Onlara göre 1\<1-
dml · bedeninden iharct say'I), pana
Ylrdaki develer gihi Lc~l!ir L'LllICk ig
ren<;: bir uygulull1:1. Buna harc:llna 
yapllacak ycrdc kadlns:I~II~I. c~ili
mi gibi sosyal prograllliara iillCdll\ 
verilmesi gerektigini ,iiylliy",lar. 

Solculur vc kOl11linisLkr iSL' kadl
nm metula~lInlll1aslIla l;ar~1 ,'II;:,1rak 
kampanyayu daha öllceden ha~la-

11lI~, kitleselle~lirl1li~lt;rdi. (iü/dlil\ 
yan~masmlll en ilgin,' yiinli. iki lI1il
yar insanIlI televizyonlan ' ha~IIHla 

izlemi~ olmasl. Bu oranda i 1.leIl1CY i 
saghyan, alterneLir yan~lllaC!larlll 
etkinlikleri. Yogun protestolarla Alternatif güzeller, "jüri üyeleri-

nin" yoksulluk, okull1a-yazma ora- kar§lla§an kampanyada komUnist 
bir kadmm kendini yakmasl gerili-

111, saghk konulanndaki sorunlanna 
mi daha da artJrdl. Hint kaplunlan'yal11t aradllar. Konu§macllar ger"ek 

H · t " I" h d"rt dak'k d " mn '>tadyumu yakanz" tehditleri, 
m guze mm, er o. I a a , "f I k·· I" b '1' ,. k 
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cririldi, kenlte, olaganüstü haI ilan a 1~lr en, IZlm u ve ur. cep-
edildi. üc;:ten f~la ki§inin biraraya hesmde bu kampanyaya tepki yok-

I · t I tI akl -l. tu. Bunun pek<;ok nedem yamnda, 
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13 000 I, " I d' 'Idi oze I e ml lyet<;:1 Ige ve umur-
. po IS gorev en m . I v 0 f i I k d' . . 
Bangalor kenti, Hindistan'm samaz 19a- az aSI~ a . en Imlzl 

Amerika bilgisayar endüstrisi mer- kaptlrmarn~z". Ulus I<;m blle ol~a bu 
kezi gibi. Bilgisayar ve diger en- kampanyalarda yer edmmemlz. u-
d .. ln'l d I b t II lusal sorunumuzu entemasyonahze 
user e "a I§an gen<; all a§ffiI§ d'l k d k .. '" . 

orta slmf 'aglrhkh nüfus, ünlü eIere emo rasmm gu~ene,e~1 
"pub"lan ve eglence ya~aml ile olan kadmlara destek sundugu. glbl, 
dünya güzellik yan§masl i~in en de~tek aimasl onu ve kadrnl gu<;:len-
"'d al" k t I k d" " "I ,,' dmr. Zua ezIlen ulus, ems ve smlf-

I e en 0 ara u§unu mu§. I d" d b' h <;"nk" nl 
Bangalor'da diizen\enen dünya dar uny~ a Ir I c~p. e. aku "u
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" ll'k " tI' . . unya egemen ennm ort anet 1-
guz~ I ya[)§~as~.' <;e§~ I .slyas~ leri"dir. 
partl ve kadm orgutlennm §Iddeth . 

*** protestolarl ve (latI§malarma rag
men yaplldl. 1 R ya~mdaki Yunan 
güzeli irene Skliva dünya güzeli 
se"ilirken, yafJ§manm yapIldlgl 
stadyumun dl§lmla göstericiler po
lisle ~atl§t1. Bangolar kentinin Kri
ket stadyumunda onbinleree izleyici 
ve 88 güzel ic;:in yogun güvenlik ön
lemleri almdl. Yarl§ma ülkenin 5 
bin Yllltk kültÜfÜne bütünüyle ters 

Beybi kadm, minnactk s:ocukla
nmlzm oyuncagl. Minikler onlan 
kucaklanndan eksik etmezken, bey
bi irnalatS:llan kazans:lanna kazans: 
katarlar. Dikat s;eken, bu bebek 
oyuncaklarm erkek degil, hep klz 
ya da kadmlardan ses;ili olu§u. Ka
dmm sevimliligi, onun meta ve rek
lam arael olmasmda önemli aras:. 
Geri ve kapah toplumlarda cinsel 

doyumsuzluglln ve saldmmn hedefi 
kadm. Kapitalist ülkelerde kadm, 
bilimum ticari mallarln reklam ara
CI, makyajl. 

Serbes! piyasa rekabetinin yay
glll oldugu dlinyamlzda e~yaYI ca
zip kdmak ve daha fazla rant edin
IIIck i~in r~klamasyon ve tamlimm 
on<; 111 111 i en IYI kapitalistier bilir. 
liLlngi mela daha fa7.la dikkat \(eker
'" "nun slirlimü fazla olur. Kadm 
gÜ/dkrin, cezbeden kadlllllgl bura
da dcvreye sokulur. Adeta bir e§an
liyon olarak kulamhr. i§in ilgin(l ta
rall. I\adllliann kendilerini bu i§te 
Ulbur olarak görllleieri. Genellikle 
yarlll:II;lara tepkili olmak yerine, 
hClllcinslcriyle yan§arak "ta~"a u
la~lllaya \'ah§lr olmalan. Bu da ka
dlllln I\endine y;;bancIla§tmlmasl- · 
11111 eserl, 

Erkek egemen toplumda, "siya
'ni kOla"lar, "söz SlraSI kadmda" gi
bi ortaya atdan savlar; kadml ye
deklemek i~in ba§vurulan sahte. 
kalllpallyalar ve programlar da pek 
poplilist~e §eyler ... 

Feminist. demokrat ya da sosya
list-komünist kadmlar da bugüne 
kadar bu cinsel ezilmi§lige kar§l, el
hz seslerle ya da öz örgütlerini olu§" 
turma gibi tartI§malann ötesine ge<;:
meyen giri§imlerde pek maddi bir 
siyasalhga eri§mi§ ya da dönü§mü§ 
degil. Hep bireysel (llkl§larla smlrh 
kaldI, kitleselle§emediler. Kinli giri
§imler kitleselle§menin sinyallerini 
verdi. Aneak bunlar da güdük kald!. 
Kendi öznesi olamadl. Tüm bu 
olanlara kar§1 dünyada, ülkelerde, 
eyaletlerde, il hatta il<;:e ve en kÜ9ük 
yerle§im birimlerinde güzellik ya
n§malan ya§amr oldu, Ta<; giyinen
ler, bir yanda diger hemcinslerine 
tepeden bakarken, reklamlarda ku
lamlmak amaClyla teklif üzerine 
teklif ald!. 

Ancak tüm tek;lifler, kadmm ka: 
dmltk ve insanhk unsurunu silik kIl
dl. Öznesinden altkoydu. Kendine 
kar§1 kendini a§agIlayan kadm ola
rak malla~t1. tkinci slmfhhgml pe
ki§tirdi. 

Bangalora'daki bu kar§1 koyu§, 
ittifaklanyla iyi bir giri§im oldu. 
Eger sonu sarmal etkinliklerle en
ternasyonalize kllimr ve kimi 
mesajlar almabilinirse". 

Xece'ye mektup 
Mallide CO~KUN 

S izi Roza ve Nfiroj' da yaYlmlanan 
yazllanmzdan tamdnn ve bu ta

m§ma, Y3§arnlmm degerli anlarmdan 
biri oldu. 

Yazllanmzm bana 'derinlik'. mü
cadele azmi ve sevin<;: verdigini belirt
mem gerek. 

Sapla samanm birbirine kan§tIgl 
§u slfalarda size daha ,<ok ihtiyaelml
zm olaeagml dÜ§Ülliiyorum. Sol iyi 
§iddeli konu aldlgmlz yaZl, eminim 
yalmz benim degil; bir yok insanm da 
yüregine bir neble de sn serpti. 
Yazllarlnlzdan gü~ alarak 'U soruyu daha ~ok bilince 
C?lkardlglml samyorum. 
Nedir ya,adlklarlmlz, neo 
den birbirimizi bogazlly· 
oruz? Blrakm birbirimizi 
bogazlamaYI; dü,mana 
saldlrl bile ·sizin 
bellrttlglnlz g!bi. me,ru 
müdafaadlr. Oyle de 01· ' 
mall. Bizler karlncay. dahi 
incitmeyen insanlar 01· 
mallYlz. 

Sevgili Hatice; sol carniada bir ka
baliktlf gidiyor. Bt1l11111 her§eyimize 
yanS1(hgl da \!ok a\!lk. Galiba bu, ge
lecekte kuracaglmlz düzeni tasaavur 
edemedigimizden kaynaklamyor. Sa
va§IYoruz sav3§masrna da; sava§ son
rasml bir türlü dü§iinemiyoruz ... Biz 
gec;:mi§te hep hayal de olsa kuraeagl-

mlz düzeni ve onun güzelliklenni dü
§ünür; özlem dnyardtk. Ya §imdi?" 

Roza'da <;Ikan yazilanmZl okudu
gumu ve fikirlerinize genel oIar.ak ka-

, tlldlglml söylemek istiyorum. Kadl
mn kadm bilineine varmaSI, kendini 
tanlmaSI ve sorunlara bu temelde yak
la§masl bakImrndan hemfikir oldugu
muzu dü§ünüyorum. Ancak bana gö
re srnlfsal konumu da gözardl etme
mek gerekir. Kadm, bagmlslz ki§iligi
ni bulma süreeinde de smIflar arasl 
ili~kilerin C(evirdigi duvarlar ortasmda 
bir <;:abaya giri§mekle yüzyüze kall
yor. Bu ili§kiler toplammda erkekle
rin de -kadma kar§1 bir egemen gü<;: 
iken bjle- kadlmn ezilmi§ligiyle or
takla§an yanlanmn oldugu <;ok a<;Ik. 

Bizirn bir ev kadmma "sen koean 
tarafmdan eziliyor, horlanlyorsun" vs. 
dememiz pek fazla anlarn ifade et
mez; sorunu anIatmaya bu larz izahlar 
yetmiyor. Blfakaluu ev kadmim; fe
minizmin, ü;:i doldurulmadlgl ve gii<;
lii bic;:ifnde izah edilmedigi sürece, 
'feministim' diyenlerin duru§lannui 
da his: bir etkiye yol a<;:mayaeagml dü
§iiniiyorum, Feminizmin Türkiye'de 
ilk alevlendigi dönemlerde bile bu 
türden 'i9i doldurulmaml§' tarzlan 
yaygm bigimde gözlemledim. 

Türkiye'de ve Kürdistan'da, kadt
mn durumuna ili§kin yeni söylemler 
geli§tirmek durum11l1da degilim; <;ok 
§eyler yazlldl bu güne degin ve hepsi 
geT'<ekligi resmetti. Ancak ben ger-

<;ekligin yorumundan öte, on11l1 degi§
tirilmesinin <;:ok daha önemli oldugu
nu dü§ünüyorum. Tanl bu noktada dü
§ünsel ve pratik <;abalanmlzUl bUna el 
vereeek boyutta olarnadlgml belirt
mek istiyorum. Bizler dayaulan ger
<;:eklige kaT§l zaman zarnan seslerimi- , 
zi yükselterek tepki göstersek de. tarn 
kar§Ihgml verdigimizi sammyorum. 

Klrsal kesimin berdel olaYll11 <;:ok , 
i§Iedik. Sanlfnn sizin yaZlmzda da 
yard!. Dogruydu da. Aneak i§e oralar, 
dan ba§larnak pek dogru gelmiyor ba- ' 
na .. 

*** 
Hindistanlt berdelzedelerin sesleri 

yükseliyor ekranlardan, 1§lk sa<;IYor ' 
gözleri. Sa<;Ianndan siirüklüyor poIis
ler. 

Onlar; ana rahJIÜJ1deyken nikahla
nan kadmlar... 

Onlar, oglan dogurmuYQr diye ee-
zalandmlan kadmlar... ' 

Onlar, ya§1 ge<;ti, evde kaldl diye 
ugursuz sayilan kadmlar... 

Onlar, kocalanm hi<;: görmeden ev
lenip <;oeuk doguran kadmlar.., 

Onlar, <;:ocuk ya§ta ev lendirilen, 
dul kalan <;oeuk kadmlar ... 

Onlar, koealanmn ölümlerinden 
bile sorumlu tutulup birlikte gömülen 
kadmlar ... 

~imdi 0 kadmlar ayaktalar. 
Burad;m onlan selamlIyor, bizlere 

I§tk tutmasml diliyorum. 

ASU 

S abahm erken saatlerinden, 
geeenin ge<;: saatlerine kadar 

bir günde aeaba ka<;: defa einset 
taeizle kar§1 kar§lya kallYoruz? 

uzanma, laf atma tlakkml neredcn 
buluyorlar kendilerinde. 

Cinsel taeiz bir hastallk ml 
yoksa koskoca bir eahillik mi? Ne 
o ne de öteki. Taciz eden erkekle
rin hepsi de normal erkekler. Gü
veneeleri de erkek egemen top
lumda ya§IYor olmalarmda yatl
yor. <;ünkü yasalardan tutun da 
gelenek görenek, din kültür hepsi 
ei:kegi koruyor, yüeeltiyor, kadll1I 
ise a§aglbyor. 

da, her yerde, her meslekte, her 
saatte, ba§lmlza her an gelebile
cek, cinsel tacize ugramamlz ic;:in 
yeterli olaylardlr. Ergenlige ilk 
adlmlmlZl attlglmlzda einselligi
mizi ke§fediyor, aym zamanda 
da, taeizi ögreniyoruz. 

yetlerimiz eiddiye almmaYlp ba§
ka bölümlere sürülebiliyoruz, i§
ten atIlabiliyoruz. Taciz, "meebu
riyet 9tkmazl" olarak gÖlÜldügü 
i<;in, bir 90k cinsel taciz olaYI aC;:l
ga ~Ikmamaktadlr. 

Bizler aile ic;:inde de cinsel ta
eize ugruyoruz. Yakm erkek akra
balanmlZ, kaympederinliz, kom

. §ulanmlz tarafmdan ama, 90gun
lukla aile düzeni bozulmasm, hu-

Gün boyu, özellikle geceleri ... 
sokaklar erkek i§gali altmdadu. 
Hele baZI sokaklar vardrr ki, ora
lara tek ba~ma bir kadmm gitme
si einsel taeize davetiye <;lkarma
SI demektir. , 

Sokaga adlmlmlzl attIglIlllz 
andan itibaren kadm olmaya dair 
ögrendiklerinliz pratik ollu-ak bi
ze hatJrlatlhyor ve ya§atlhyor. 

Ne i§i varillr namuslu, iyi bir 
aile kadmmm 0 sokaklarda .. . Di
yelim ki önemli bir i§ i<;in gidi
yor .. 0 zaman yamna erkek kar
de§ini, e§ini ya da güvenebilece
gi bir erkegi alsm ... Kendini, be
denini erkeklere kar§1 erkekle ko
rusun ealllm ... 

Yani biz kadmlar cinsiyetc;:i 
ideoloji ile donanml§, ku§atIlml§ 
olarak ya§iyoruz. Erkegin kadIIl 
üzerindeki egemenligi, kadm be
deni iizerinde kendini hak sahibi 
olarak görmesinde,yahyor. 

Taciz edilen biz kadmlar oldu
gumuz halde, yine de suc;:un fatu
rasl bizlere ödetilir. N aS11 ml? 
Efendim baeaklan görüneeek ka
dar klsa giyinmeseydi, asklh blu
zu neden giydi Agustos slcagm
da, masumca gülü§ mü , olur mu 

zursuzluk <;tkmasm diye susuyo
'ruz. Sineye (lekiyoruz. Mümkün 
mertebe kendimizi korumaya <;:a
h§IYoruz, kendi evimizde diken 
üstünde oturur gibi...Bazen de ea
nImlza tak ediyor konu§uyoruz. 
Bize inanan olmuyor tabi ... su<;:lu 
yine biz oluyoruz. 

Aslmda kadmm yarunda olan , 
erkege depek iyi gözle bakIlmaz 
o sokaklarda ... Pis pis blYlk altm
dan alaycl smtmalar ... parmagllu 
gözüne tavulannda onlareaslyla 
kar§lla§lrsmlz... Dllymazhktan 
gelmeye «ah§lrsmlz size attlan 
laflar!. Sokagm sonuna ya da gi
deceginiz yere vardlglmzda tüm 
bcdeninizin, özellikle belden a§a- ' 
gmlzm, erkek\(e küfürler ve ya
pI§kan a<;: gözlerle donanml§ ola
cag] kesindir... 

Biz kadmla-
ra yapllan ta
ciz1crle her de
fasmda bir "sa
hibimiz" oldu
gunun ya da 01-
maSI gerektigi
nin hatJrlatIl
maSI aCldlr a
ma, bugünkü 
gerc;:ekligimiz
dir de .... Soma 
evlere kapatll
mamlZln ya da · 
kapanmamlzm 
bir nedeni de 
\.:insel taciz de
gil midir? 

Nedir Cin
sel Taeiz? 

Bizleri ra
hatslz eden, 
huzursuz eden, 
tedirgin eden 
fizikselve ruh
sal olarak hlr
palayan, a§agl
layan, utandl

o ( " 

hic;:? Gece 
ne i§i var 
sokakta? 
Yal1lnda 
erkek 01-
madan gi
dilir mi? 
Aralllyor 
besbelli ... 
Asm su
ratlanlllzi 
mahkeme 
duvan gi
bi 0 za
man daha 
az taeize 
ugrarsmlz. 
Klsacasl 
bunun 
Hi<;'i 
yok .... 
Hele i§
yerlerinde 
§eflerin, 
patronla
rm, usta
ba§llann 
ve hatta 

Sokakta, i§te olan kadmla aile 
i<;:i tacize maruz kalml§ kadtn ara
sll1da elbette bi<;:im farkllhklan 
var ama, hedef degi§miyor. Hedef 
kadll1 ... güzel ya da (lirkin, ya§h 
ya da gen9, evli ya da bekär, "ah
§lyor ya da evde, \(ocuklu ya da 
t;:oeuksuz olmak degil...sorun ka
dm olmakta yatJyor .... 

Erkekler de cinsel tacize ugra
mlyor mu? Ugruyor elbet
te ... Ama belirli ko§ularda belki 
t;:ocuk deneeek ya§ta ordu, med
rese, yatJh okul ya da eezaevle
rinde. Ama kadmlar ergenlige 
adlm atttklan günden ölene kadar 
ya~lyorlar... ' 

Ne yapallm hala susallm ml? 
Yoksa bedenimizin bize ait oldu
gunu ona yalmzea bizim kendi
mizin sahip <;tkaeabilecegini söy
lemeyelirn mi? Konu§mayallm 
ml? YIllarea sustnk, IltanClmlZ
dan agzlmlzl ac;:amadlk. ArtIk 
hayklfa haykIra baglrahm. 

Onbe§ yJlda dünya konjüktü
ründe bir <;ok §ey degi§li. Ama 
Laleli'de gördüklerim burada pek 

. fazla ~eyin degi§medigini göster
di bana .. Eskisinden daha da kö
tü. Deii,i~me bu yönde olmu§, ar
tlk atllan laflar Rus\(a .. Laf atan
larm «ogu da Kürt kökenli. Zeki 
bir milletiz dogrusu, erkeklerimi
zin haklanm yememek gerek. 
Türk«eyi ögrendiler bir zaman, 
§imdi de Rust;:ayl. Ama yaakllr 
ki ögrendikleri dilleri yararh 
alanlarda kullanmayi beeeremi
yorlar. 

Erkekler niye böyle diye sore 
madan edemeyeeegim. Her gör
dükleri kadma, kadm bedenine 

ran, korkutari, sindiren davram§
lar,kadmlann bedenlerine, cinsel
liklerine yönelik "kadIIllru'ln nza
lan dl§lI1da" yapIlan davranl§la
nn tümü diyebiliriz. 

Bunlar her ya§ta, her konum-

birlikte c;:ah§Ilan servis arkada§la
nnm taeizine ugramayan var ml
du acaba? i§yerlerinde hiyerar§i
nin üst kademelerinde genellikle 
erkekler oIdugu i<;in bizler daha 
savunmaslz olabiiiyoruz. ~ika-

Unutmayahm utanmasl gere
kenler bizler degiliz .. Cinsel· ta
eize yeltenenler utanmah ... bizler 
yalmz degiliz ... önce kendimize 
güvenmeyi ögrenelim. Kar§1 c;:tk
maYI ögrenelim. Bu sorun birimi
zin, üc;:ümüzün, be§imizin degil, 
hepimizin sorunu ... . 

Kadln örgütlenmesine sosyalist bakl~ 
. , 

XidirEGIT 

N fiRoj'11I1 9. saYlsl.ndaki. ~.elal ~ersimi'nin 
"Nasll Blr Kadm Orgutu? . ba~hgl altmdaki . 

yazlsmda Engels'in tarihsel materyalist anlaYI§I
na uygun bir giri§ yapttktan sonra, bu anlaYI§tan 
saparak, yüzeysel vc dar hir perspektifle kadm 
örgütlenmesi He ilgili belirlemelerde bulunmu§
tu. 

Dersimi, sosyalist kavram ve terminolojiyi 
kullanmasma ve "sömürü . sisteminden" söz et
mesine I;agmen, hili bir sll11fsal aymma girmek
sizin, tüm "erkek einsini" aym kefeye koyarak, 
sadece kadmlarm yer alabilecegi .bir "örgütlen
me bil;:imini" savunmaktadlf ve böyiece "kacim
larm kendi beyinleri ve bedenlerj üzerinde belir
leyici olabilmeleri i<;in, zora dayah (erkek) ege
menligine yol a<;an "özel mülkiyet" ili§ldleri, 
kadlnlarla beraber toplumun büyük 90gunlugu
nu olu§lunm bir erkek-kadrn Sll11ftl11 da kölele§
tinmi§ oldugunu gözden ka<;lrmaktadlf. SOf11l1a 

, baktIgu;mzda, bir ulusun tümü en demokratik ve 
insani haklanndan yoksun blrakllarak kölele§ti
rildigini veya ikinei slmf insan konumuna ko
nuldugunu görmekteyiz. Bir i§<;i kadrn, kamml 
doyuraeak bir lokma ekmek bulma derdindeyse 
veya ba§1111 sokaeak bir darn bulamazken, bir 
Kurt .kadlm her iki olanaga da sahip olmaktan 
tek ifade arael olan dilini bile kullanamaYlp bir 
gazeie ve dergi okumaktan yoksun, derdini ifa
de edecek veya bir hak talep edebileeek ulusal 
bir kuruma sahip degilken, nasIl bir eins örgül
lenmesine gidileeegini ve "zora dayall sömürü 
sisteminin temelini" nasIl "sarsIlaeagml" merak 
ediyorum. 
, Dersimi, ülkesinde \(e§itli kadm örgüt!emne 
bi~imlerinden, parti ve demokratik kitle örgütle
rinin kadm komisyonlan, özerk kadm gwuplarl 
ve baglinslz kadm giri§imi denilip, bir yerlere 
sahipli pasif giri§im alanlarmdan ve kadrn soru
nunun sagltkh 9ÖZÜlllÜ i<;in bu sahiplerinden ba
glmslz davranmalan, yani baglmslz örgüt!enme
leri gerektiginden söz ediyor. 

Aeaba Dersimi, hangi ülkeden söz ediyor? 
Tiirkiye'~en mi, yoksa Kürdistan'dan mJ? Ama 
kendisini "Kürt kadm giri§iminin" i(linde saydl
gma göre, "ülkesi" Kürdist<m'dan sözettigini ka
bul ediyorum. Sözettigi "parti ve demokratik , 
kille örgütleri", egemen sömürgeei sistemin, ' 
egemen slmfm güdümünde olan kummlar ise 

, Dersimi'nin, bu kad1l1 giri§in'lleri konusundaki 
dü§üncelerinde belli bir hakllhgl olabilir, arna 
eger bu "parti ve demokratik kitle örgütleri". 
ulusal ve slmfsal karektere sahipseler ve hcle 
kadm-erkek e§itligini esas alan sosyalist bir ide
olojiye da sahipseler, Dersimi, düpe-düz hem
einslerine hakaret etmekte ve onlann bilineine, 
bagmlslz karar verme iradelerine saygI duyma
maktadlr. Peki en insani ve demokratik hak olan 
ulusal varhgl inkar ve imha ile kar§l kar§Iya 
qlan, örgütlü kesirn dl§mda, tüm toplumsal di
namikleri param-par<;a olan bir Kürdistan'da, 
akh ba§mda bir insan, yabancI sömürgeci bir 
egemen sisteme kar§1 nasI! baglmslz bir kadm 
örgütlenmesi yaratmaYI ve hangi yollarla kurtu
lu§a varacagml dü§ünür? 
Ne yaztk ki, ben de bir "NuRoj okuru" olarak, 

"sorunun <;özümü konusunda" D'ersimi'yi "sa
mimi bulmuyorum". Üstelik "baglmslz kadtn 
örgütlenmesini ürkütiicii de bulmuyorum. <;ün

' kü böylesi örgütlenmeler, bütün eksiklik ve 
olumsuzluklanna ragmen kadmm kendi haklan
mn bilincine varmasl ve daha üst örgütlenmeler
de e§itlik konllsunda dayatIel olabilmesi i<;in 
olumlu birer ara<; i§levine'sahip olduguna inam
yorum. Ama bu ko§ullarda,he\e Kürdistan'da, 
böylesi örgütlenmelere ciddi bir kitle tabanma 
sahip olabilecegine, blrak kadmm kurtulu§unu 
saglamaYl, ciddi herhangi bir hak alacaklanna 
iilanmlyorum. <;ünkü bunun, Kürdistan ve Tür
kiye'de maddi ko§ullan yokrur. 

Dersimi, baglmslz kadm örgütlenmesinin ge- , 
rek<;elerini koyarken. kadmm toplum i<;indeki 
e§itsiz konumundan, kadUlIl1 kendiiIi rahat ifade 
edeeegi ve ruhsal boyutuyla da 'hissedebilecegi 
ortarnda olabilmek ve hemeinsleri tarafmdan net 
anIa~tlabileeeginden, kadm sOf11l1unu tali sorun 
olarak gören oIu§umlardan armdrrmaktan, ka
dmlarm gereksiz bölünmelere girmemesi ve da
yam§ma ruhunun yükseltilmesi gereginden, so
runlarm ortak oldugundan, feodal ve aile baskI
smdan, ulusal ve slmfsal sorunu (!!) Y3§arnaktan 
vb. nedenlerden söz ettikten sonra, kadmlann 
tüm ezilmi§liklerinin sistem destekli (hi<;bir ay
nm yapmakslzrn) erkekler tarafmdan uygulandl
gmm farkmda oldugu i<;in dogal bir tercih olarak 
baglmslZ örgütlenmey,i savundug11l1u söylüyor. 

Öncelikle §unll ifade edelirn; kadm SOf11l1U 
bir insanlIk sorunu olmasmm yanlslfa, kadm ka
dar erkek sorunudur da. Ku~kusuz kapitalizmin, 
arli deger üretimi, IÜketimi ve sermaye birikimi
ni saglamak ve kadml daha fazla sömürmek 
anlaelyla, toplumsal hareketler, . i§<;i smlfrnm 
müeadelesi, kadm hareketi ve sosyalist devrim
ler gibi etken ve zorlrunalar sonueu kadma baZI 
haklar tannnl§, tanmlak zorunda kalml§tlf. Fakat 
sosyalizm, insanlIgm tüm toplumsal sorunlarml 
<;özmeyi hedefledigi gibi, kadm SOf11l1unu da bu
nun önemli bir par<;asl ölarak görmü§tür. Ama 
sorunun bi9iminden <;ok, özüyle,yani kaynaglY
la daha fazla ilgilenmi§tir. 

Sosyalist ideolojiyi kavrayan ve kadmm top
lumsal konumunu diyalektik ' materyalist bir 
yöntemle irdeleyen biri, kadmm köle\e§tirilme
si, üretim, egitim ve yönetimden uzakla§l1rihp, 
pasif ve edilgen bir konuma konulmaSl toplu- , 
mun tümÜllÜ sakatlaml§, insanhgm saghkh ve 
daha hIZh geli§mesini frenlemi§ oldugunu .görür. 
Bu, toplumun yarlsml ekonomik, kültürel, siya
sal,sanatsal vb. üretimden uzakla§tJrml§ olmasl 
anlarnma gelir. Üstelik insanogIunu temel an
lanlda üreten ve onun ilk egitimini veren kadm, 
yam anadlf. Kadlll armemiz, baelIlllz, e§imiz ve 
kIzlmlzdlf. Bunlar maddi ve manevi olarak köle 
ise, biz asla özgür oIamaYlz. Kadlll mullu degil
se, erkek geT'<ek mutlulugu tadarnaz. Kadm ruh
sa! olarak 'sagltkh degilse, erkek de saghkh ola
maz. Ruhsal sorunlan oIan, eahil, kültürsüz ve 
ürelken olmayan bir kadm, bu özelliklerin tersi
ne sahip olan <;oeuklan yeti§tirebilir mi? KIsaea
SI sakatlanml§ bir nesilden, sakatlanrm§ bir nesil 
dogar. 

Kadmlar §unu unutmarnalldrr; Erkegin kadl
m kölele§tirmesi, erkegin erkegi kölele§tirmesi
nin de ilk adlIl,ll olmu§tur. Bunlar dogrudan dog-

ruya birbirini ko§ullandlrmaktadlr. Daha sonra 
halklann ve uluslarm kölele§tirilmesine kadar 
varml§tlf. Öyle ki, bu sömÜfÜ bi<;imleri i<;i~e 
ge<;:mi§tir. Bu i9iye ges;en ~eli§kilerin sistemli biT 
§ekilde<;:özümlenm<;si, i<;in nesnel ko§ullara ve 
<;öziimleyicilik gerc;:ekligine göre bu ~eli§kilerin 
,bir slralarnasml yapmak zorundaYlz. Bu suala
ma kimseninkeyfme göre olmaz; somut ko§ul
larda, nihai arnaea varmak i<;in hangi ~e1i§ki <;ö
zümleyiei ise onu ba§a almak zorundaYlz.' Ama 
diger s;eli§kilerin 9özümleme müeadelesini asla 
ihmal etmeden ve 0 konulardaki gerekli tüm 
adlmlann alIlmasl ko§uluyla. 

Dersimi'ye soranm, toplum i9inde erkekler 
kendi aralannda e§it bir konuma sahip midir? 
Kürt ulusu ba§ka uluslarla e§it midir? Kürdis
tan'da ulusal sorun mu, yoksa slmfsal sorun mu 
tali sorundur, neden? Kadm <;eli§mesinin bu iki 
<;:eli§me i<;indeki yeri ve fonksiyonu ne olmah
dIr? "Kadmlann gereksiz bölünmelere girme
mesi" i<;in ulusal ve slmfsal mÜcadelede bulun
maya gitmeleri, kadmlarm ulusal ve sll11fsal so
rununu nasll <;özer? Dersimi' den bu sorulann 
eevaplanhl merak ediyorum. 

Anla§ilan Dersimi, sosyalist kavramlan kul
lanmasrna ragmen dogrudan dogruya egemen 
slmf ve devlet ideolojisine hizmet eden burjuva 
feminist dü§üncelerin etkisi altmda kadm soru
nuna ve kadm örgütlenmesine yakl3§maktadrr, 
<;ünkü kadmlann slmfsal konumunu belirleyen, 
Dersimi 'nin belirtigi gibi babalan ve e§leri de
gil, kadtn veya erkek, insanlann smlfsal konum
lanm belirleyen, Marks'rn ifade ettigi gibi, onla
nn iradesi dl§mda var olan ve i§leyen maddi üre
tim ili§kileri, yani mülkiyet bi<;:imi yasasI(hr. 
Eger "ülkemizde kadrn, erkek hakimiyetinin en 
basklel bi«imi ile ya§lyor" ise, bunun tek nedeni 
Kürdistan'm bir sömürge ülke olarak geri kal
masma neden olan sömürgeeilik ve emperya
lizmdir. Dersimi, batakhga yönelecegine sivrisi
neklere yönelmektedir. 

Sosyalistler i"in kadtn önee insandlf. Dersi
mi'nin de böyle görmesini tasviye ederim. S08-
yalistler, müeadele yolda§lan araslllda, evinde 
veya tüm toplumda kadrn-erkek aynml yapmaz. 
Yapan da 808yalist degildir. Bu nedenle örgiit
lenmede böyle bir aynma gitmedigi gibi, müca
dele perspektifini de bu anlaYI§la belirler. Fakat 
kadmm toplum i<;indeki konumul)dan dolaYI 0-

nun demokratik haklan i<;in müeadele etmeyi 
asgari prograrnma allf, Buna ragmen, sosyalist 
erkekleri de "sistemin ta§aronlugunu yapan er
kekler" ile aym kefeye koymak insafslzltk olur. 
"Her§eyin en iyisini bildigini iddia etmek" eahil 
ve demogoglara hastlf. Sosyalistler böyle bir an
laYl§a ve manttkslzhga ,dü§emezler. 

Sonu~ olarak, Dersimi, kadrnm kurtulu§unu 
ger<;ekten istiyorsa ve bu konuda bir kalkl yapa
caksa, kadrn örgütlenmesi ile ilgili dü§üncelerl
ni gözden ge<;irmesini öneriyorulll .. '\k,i halde 
"haline aCIma psikolojisinrkn" ,1'1., ~ ! " 11 1'"1,1/. 
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Amadekar:Avdel Eu 

H elbestvaneki Kurdperwer e. Her rew
§enbir il Hozannaseki Kurd dide di
yarkirin, ku Had Qadire Koyi hel

bestvaneki rnezin e netewa Kurd e il dyaki 
wi ye bilind di nav edeba Kurdi de heye. Ew 

· yekern ~arre herema Soran e sedsala XIX bil
ye. Di dema peydabilyina bareki nil ye rew-

1 ~enöIriye, li pey denge peyarna edebiyi nil ya 
· dibistana hozanen Babaniyan ~ilye. Wi ji bi 
avabilna b'ajare Silemaniye re, bi du ~en 
Babani; NALI il SALIM re bereki edebl ye 

I nilH Kurdistana naverast avakir. 
· Haei li melbenda Koye il ~ex Riza li Ker
; kilke 0. de§ta Germiyan peyarna we dibistana 
i edebi ya nil temarn kir. Helbesten x we her bi 
I wi zimane edebi illi gor destilra wi dani. 

Haci Qandire Koyi, di sala 1817 an de li 
: gunde Gor Qere~e, ku dikeve nezil9 bajaro
ke Koye hatiye dine. Weke te zanin Haei Qa
drr, di heyva heeiyan de hatiye dinye il ji ber 
ve yeke ji sala ji dayik bUna wi beranben sa
la 1817 ya zaymi dikeve. Dema bave wi ji 

I gilnde "Gor Qere~" ~ilye bajaroke Koye il 
ew li Mizgevta Mufti daniye ber xwendine. 

Pi§ti ku Rad xwendina xwe ya feqayeti
ye temarn dike, li gel Mela Edbullah Celiza
de li herema Balleketi illi gunde ~ex Wet
man di~e .ge§teke xwendine ft li eem mala 
Mela Mehemed Ebdullah dixwenin. 

. Had' Qadir, pi§ti we disan ji ~ xwendina 
xwe diye Kurdistana ROJbilant (Iran) Derne
ke li Serde§t il Seblex (Mehebad) il ~ino di 

I xwine. Heye sala 1863 an li wir dirnine, di 
we sale de icaza Melatiye digre il di riya Si

, lernaniye re vedigere Koye. Demeke direj, li 
gel Emin Axaye Exter e §aIr il hevale wi Me
la Edbulah xwendina xwe domandiye. 

Her yiqas Heei Qadir rnina he1bestvan, li 
eem hinek desthilatdar ft rew§enbrren Koye 
mina ~ex Nebe Mawili bi rez ba ji, wi bir
yar da Koye biei hi§ ft bere xwe da Stembo
le. 

I Bajare Stembole, Ewrftpa pe~keti ya ser
rnayedar bi rojhilata pa§wemayi 0. exire zin

I dra derebegiti ft tepeseriya netewi ya mille
ten Kurd 0. Ermeni, bi hev ve gire dide. Ho
zanvane me Ye rew§enbrr u hest nazik di we 

: jingeha nft de mejye xwe tije kir, helwesta wi 
hate guherin, bi taybeti bi reya rojnarne, ko

I var il kiteben no. yen Ewrftpaye pe§keti ku di
I gehi§tin Stembole u dibatin wergerandin ser 
: zimane Tirki, had Qandir bi bir 0. baweriyen 
, nu, nft~eyen tevgeren rizgarixwaz en netewi 
gehl§tine u neteweperwen u viyana welate 

· wi di dile wi ~espand. 
I Li Stembole, bi rew§Cnbiren Kurd yen we 
serdeme re peyvendi giredan, bi taybeti ligel 
rnalbata Bedirganiyan, her di we deme de bi 
reya destana MEM il ZIN e brr u baweriya 
netewi ya Ehmede Xani femkir u fikra ku 
dest bi nivisandina helbesten welatparezi u 
netewikir: 
De Jermuyf em zeabe bo ~l deke§l 
9i melzum e eger ~'awit ne ye§f 
Qurrf kwe kem be ser xome le xiret 

· Xewfm naye le daxf mulk u millet 
, Eger wek min xeberdar bin le dewlet 
Le keyJa xo dexinkenin beM qet 
Diwazde mi/yone Kurd nifu sf 
Be qisey ehi texmfnf ku nusf 
Di cihekf din de hacf Qadir 
wiha diMje: 
Xo dezanin sulaley Ekrad 
Lerewe bigre ta degate Qub bad 
Hemu zana u hCtnerwer u mf rin 
Zfrek u jfr u ehli tedbfrin 

· Dan u bex§fnyan le la bawe 
Xwenf meydanyanle la awe 

· Le §ecaet hemu weku Rus tem 
Ve sexa wet hemu weku ha tem" 

Yan ji derna dibeje: 
Le gawan u §iwanf Kurdekan yek 
Bese bo lqkerf sed keredu lek 

. " 

Be fiday §uwantan Hatemf tey 
Be qurbanf sepantan Aif Ber mek 
Mirf§kf ewe seyadi §ehene 
Lakin inqafiruce Hacf leqleq 
~iwanf megelf ewe le §en' da 
WekCt qessabe dujminf me gelf §ek 

Had Qadir wisa dibeje, gele Kurd kevin
tirin millete ku li Kurdistane belav bUye, ev 
jI bo we yekeye ku Kurd xwediye dIrokeka 
hen kevn in, mina ew dibeje: 
Ew rroje be emr! heybf menna 
Ew aleme pakf bUwe nanan 
Taqekf nema le cfnseynf zf roh 
Xeyrf ewey hafe ke~tfy Nuh 
Ew roj e geyf§te wextf me Md 
Westawe le seI' ~fyayekeycCtd 
Herse kurrf kirdiyane mes ken 
Ew ceyf a mekane mfslf gul §en 
Estake Cezfre be muhaba 
Mamureyf ewel e le dunya 
Ewladf §ehfhan be buhan 
Kurdin le §Wenf cfddf xoyar 
Sukkanf bfladf rubf meskCtn 
Serpakf le mane mun§eib ban 
Be teJreqe bUn, muff u hem deng 
Hem me§reb u hem If bel' u hem reng 
Ayfnf u mezahfb a resaflf 
Wa kirdfye firqe u qebanflf 

Had Qadire Koyi wisan hizir dike ku be
re binyata kesatiya netewi, zimane mirov e, 
hemo. destketi u berhemen netewi bi zirnan 
ten parastin ji nav ~Un u wendabUne de, ji ber 
ve yeke puteki giring u taybet daye ziman 
vejin u pe§ketina wi, mina dibeje: 
Her kurd e le beynf kullf millet 
Be behre ye le xwendin a kf tabet 
Begane ye le tercemey zima nf 
Esrarf kitebf xelkf dezanf 
Ekser ulema diri§t u wurd; 
NeyxwendClwe du herfi Kur df 
Ustadf xetin le em se zimane 
Wek de le zimanf xoy begane 
Sahfb kfteb u peyam eher kes 
Eme nebebUyne qewmt ger kes 
Xo mumfnfn eme ne Rusfn 
Boq kifre zimanman binusin 
Millet! be se kiteb u nusin 
Xeyrf kurdan nuye le ruy ze min 
Disan dibeje: 

, Kiteb u defter Cl tarfx Cl kaxez 
Ger be Kurdf binCtsraye ze manf 
Mela u Zana u Pir u Pad§a man 
Heta meh§er dema nav Cl nf a§nf 
Li cihekf din wiha dibeje: 
Kurdfaxir ~fye eybf 
Her kelamf heqe nfye eybf 
Leftf Kurdf, billa u nebU gir dibU 
Wa le mabeynf eme da tequ 
E fesahet Ma muerrabe 
9i qfyamet be Ermenf§ nabe 
Ya le gell F arisf fi Jerqf heye 
Bi ~i ew rast e em kemfye 
Ba wicCtdf eger bikey diqqet 
Te degey kam le kam ye sfr qet 
Cwake eme qedfmtirfn le wan 
Be tewarfxf cumleyf edyan 

Li vir pewist e be gotin, yek ji biryaren 
Konferansa berfrreh a rojhilatnasan li Irane 
di sala 1968 an de ew bu: "Nijade Kurd ji ni
jade Farisi Kevintir e" Haei Qadir jianeka 
koyen u derbeden u bekesi li bajare Sternbo
Ie burand. Ta ku yuye ber rebmete ji jin ne 
ani u tu zarok li pey xwe nehi§tin e, ew bi 
xwe di parye §irreke xwe de dibeje: 
Her minim esta warisf isa 
Bejin u mal a.bekurrim e wa 

Wi jlyaneke direj derbas kir, hemu demen 
xwe ji bo hl§yarkirina xorten netewa Kurd 
terxan kiribu, hel besten wi yen li Stembole 
nivisine tev netewi u li ser welatpareziye 
bUn, ern dikarin bejin hemu helbesten Hed, 
berya biye Sternbole, ji bir 11 heste netewi dur 
bfin, helbesten wt xezel il wesif bun u her li 
hawirdora NaJi, Kurdi u Saltrn ziviriye, le 
derna diye Sternbole hernu helbesten wl ne
teweyi u ta radekiji §ore§gen neo . , 

" 
Bed di helbesteke xwe de 

vekiri daxwaziya yekitiya 
rnillete Kurd dike, mina ew 
dibeje: 
Le de§t u deyf u wflayet bib ne 
ehbab 
Weku §ex§ekf wahfd bin le her bab 
Le mewla paktan ba bene ser wey 
Le Botan ta Baban u serhed df rey 
Hemutan bibne yek destur unusfn 
Cil Cl berg u zuban u resm u ayfn! 

Ger ern bixwazin, ciwantirin u bi saztirin 
helbesta netewi ji helbesta Kurdi ji sedsalya 
XIX.an helbijerin, begum an em dikarin bel
besta Hed Qadir a bi nave "Le Roma kewte 
ber qawtrn" hilbijerin: 
Le Roma kewte ber qawfm 
Kesekf hafm u heyran 
Be heyet tey geyfm Kurd e, 
Be §eway ehl! Kurdistan 
Ke ~ume Xidmetf pirsfm, 
Bi bader xelkf kam cegan? 
Le kam la hatuy? 
Girya, gutf; Baban gutim: Baban? 
Dillim dawe gutim; 
Bawke hemuman bekesfn lere! 
9i qew ma we, gele heyf e, 
Megire her weku baran' Gutf; 
Bo xurbetf u rutf nfye efxan a hawarim 
Le daxf hakimf xam e, 
Le §an 11 §ewketf Turkan! 

U di ware welatperweriye de helbesta wi 
ya hen bi nav u deng ya bi nave "Xanki Ci
zir 0. Botan" e. Hed te de behsa nebUna we
late Kurdan dike u dibeje ~irna milletendin 
tev xwedi mal adewietin, le Kurdistan hati
ye pareve kirin. Disan hevi gilrnan u daxwa 
Hed Qadirew e, ku rojek bet millete wijibi
be xwedi welateki azad 0. serbixwe. Di dest
peka helbesta xwe de wiba dibeje: 
Xakf Ciztr a Botan yanf wul latf Kurdan 
Sed heyh u sed mixabin 
deyken be Ermentstan 
Wa rege tan debestire flatf eaf u· Bilbas 
Ger mirdin le german memnue 
Bi~ne kwestan 

Disan di we helbeste de dibeje: 
Kwa walt senenduc be Beg zadey Rewandiz 
K wa hakimanf Baban mfri Cizir u Botan 

Di par~yeka din de ji dibeje: 
Kwa ew demey ke Kurd azad u serbixo bUn 
Sultanf milk a millet, xawen df cey§ U frfall 
Co§ek biden wek uheng 
Tekbfr biken be bedeng 
Esbabf §err peydaken top Ctditifeng u hawan 

Bu/,xar u sirb u Yunan hem 
Ermenf u Qeretax 
Her§en~yan be ejmar nabin be qedf baban 

Haci Qadir, ji destpeke hete durnahlke 
sedsala 19 an ango wexte Kurd li bakuri u li 
ba§un bibez bun, jiyaye. Her yend gelek hel
bestvanen weki NaJi, Kurdi, Saltrn, Mehwi, 
Mewlewi u hwd. herntyan li seI' wan mimi§i
nan, supa u ba§iya wan an ji bi awayeki pi§
ti li ser Kurd u Kurdistane di helbesten xwe 
de nivisine ji eiye Heei eibe ye. Heste netewi 
u hi§yari ew ~end pe§ de neyubU. Ern dikarin 
bejin we deme f!kren netewi pe§ de ten, le bi 
girani helbesen gelek hozanan li ser evina 
suru§tl, rnirovi u ilahi bun. Pir kern bahsa 
Kurdan hatiye kirin. U Hed Qadlr, bi hel
besten xwe yen netewi te nasin a dema mi
rov helbesten wi dixwene dibeje qey ev ne 
helbesten sedsala 19 an in, belki yen salen 50 
yen sedsala 20 an in. Peyven wi, awaye nivi
sina wi, hizren wi, heste netewi ye wi u hwd. 
wiba ne: 
Le gwey ga nustuwin her ~ende §erin 
Wekf kerwe§ekf ~a wazaw 
kiwerin 
Eger karek nekenlem beyne da zu 
Wilatit katekf zanft le dest ~a 
Behed e dewletan nawfyan bi nust 
Le co§fn u xiro§ wek pure hengfn 
Be min ~i kafir in yane firengin" 

-Yen hejar 
Di sala 1820 l' de, pi~tt hatina 

wi ya Montreuil-sur-Mer bi penc 
salan, qeral dixwaze wi bike sero
ke §arewaniye. Ew qebl11 nake; ji 
bo ku beje ere pir li ber digerin. 

VictorHUOO 

Hed Qadlr wisa ji zimane Kurdi bi piroz 
11 pewist zaniye 11 gotiye: Eger Kurdeki axaf
tina Kurdi nizanibe, begilrnan diya wi kare 
xirap kiriye, bave wi ji sivik e. Wekl di ve 
helbesta de dibe je: 
Eger Kurdek qisey habf ne zanf 
Muheqeq dakf hfze babf zan! 

Hed Qadir di jlyana xwe de, her tim diji
tiya §exa kiriye, gotiyi him nikarin ti§teki ji 
bo millet bikin u him ji rn'1rni~ine Kurd rex
ne dikin. ku ji ti§te dini dar u aqile wisa xi
rab bun. 
Weki dibeje: 
Hakim il mfrekanf Kurdistan 
Here Botane heta Baban 
Yeke lemlawe ril dekat eeem 
DU§lew lawe debine dujminf hem 
Yek be yek bune nayibi he mewend 
sahibf martfn u marf gezend 
Milleti§ hend kerin wek u ca ran 
Distiyan ma~ deken delen qurban 

Di pey re Hecl ji bo millet dibeje, qet qi
met u feda dua u daxwanz kirina ji xwede ni
neo Rabin bi qelem 11 bi tifeng weJa te xwe 
rizgar bikin: 
Paraneve u tevekullem esre pare nake 
Tire duayf cew§en peykane hirsi meydan 
§ur u qelemtira§ e u kalanf ye qelemdan 
Binwar e kseiye xfret estake le Ewropa 
Xoyan xezene darin xoyan tebfb iI sultan 
Hacf keseke bekes bo ewe qur depewe 
gwey le deken zerrje nayken bela lexotan 

Ango Hed tene ne helbestvan bilye, rno
iroveki hi~iyar, zana u pe§ketinxwaz ji buye. 
Ji heml1 helbesten wi jl diyar e, ku ji asten
gen li ser riya pe§d~o.na netewa Kurd nefret 
kiriye 11 ji bo millet, bi taybeti ji ji xorta re 
gotiye bün nekevin pey §ex, derwe§ u rneljlll. 

, Ez ji bo' we xweliye li sere xwe dikirn, ku 
hfin ji guh bidin axaftinen min ba§ e, ger guh 
nedin min bela we li stuye we. 

Di helbesteke xwe de ji behsa Ehmede 
Xani u Feqe Teyran dike: 
Le Cizfre yekeke Sex Ehmed 
Sahlbf naw u mi§fdf er§ed 
Ehmede Xanf ye sahfb M em Cl Zfn 
$ehbazf fezayf aUn 
Xelefi ew debin Kuzinikan 
Le Cizfr Ny dellen Feqe Teyran 

Heei Qadir, di ware helbesten evindariye 
de ji ji helbestvanen weke; N aJi, ~ex Rizaye 
Talebani, Mehwi, Heriq kerntir nine. 

m dema feqetiya xwe de li Balleke, dile 
wi ketiye keyeke nave we Amin buye. Di ge
lek helbesten wl de nave we derbas dibe, 

. wek nirnfine: 
Seyri Hacf kirdiwe yar hat u esta dey kuj€ 
Ya xwa wabe emin ~end sale wa Amfnime 

Pa§e Heei daxwaza Amine kinye, le bav 
u birayen we qibo.J nekirine u k~ik nedane. 
Had ji Ballek hi§ttye u ,<uye Mehabade, li 
Kurdistana Rojhilat bi cih buye. U, Amin 
hete mirine her di dile Heei de rnaye. 

Gelek helbesten Hed Qadir yen evindari
ye hene, haye iro ji li reze helbesten gelek 
nazlk Li xwe§ ten xwendine. Hin niha ji hel
besten Hed Qadire Koyi bi awaye sitran ji 
deve Kurdan neketine: 
Ke hesta qametf berd le Jer qf ta weku erzf 
Pere§an zulji sed terzf beser 
yekda rija u lerzi 
Le dewrf tabeta westa le te§ bihf dili westa 

Had Qadir gelek helbesten xwe li Stern
boIe nivisine u gelek ji wan ji neketine ber 
ronahlye u heya niha li pirtukxanen mizgeft 
u hucrran de mane. 

Heei Qadire ,Koyi mina rojnama KUR
DiSTAN (1898-1902) li Qahlre dibeje, di 
sala 1897 li bajare Stembole u li welate x
enbiye miriye. Li goristana Qerece Ehmed 
hatiye ve§artin. 

E V serpehatiya ewini li SOriye li 
bajare Humuse derbasbOye. Di 
serpeh.atiye de, du eiwanen sipe

hi ku hejdi bihara emre xwe de, wek 
dina evindare hevin. 

Ev kes Gene Xelil 0 Hewsed in. 
Gene Xelll 0 Hewsed kurmam Q kec;;
mame hev in. Mame Gene Xelil ango 
bave Hewsede li SOriye nieriveki pir 
gernas e, nawe wi ~ex MehmOd e. ji 
ber we <;ende dive zevicina kec;;a vi F 
li gor nave wi <;ebibe. Ger hai weha 
be, helbet zavaye xwe ji ew de hilbi
jere. Gene Xelll, li bajare Humuse 
berpareze ;;uri ye, ji ber hinde di fik
ra bave Hewsede de ew nelayike za
vatiya ;;ex MehmOd e. Le, bave Hew
sed bi eVlndariya kec;; 0 braziye xwe 
hesiyaye, helbet dive di demek kin de 
<;:areseriyeke je re biblne. Ciwamer ra
dibe di<;e nik waliye Humuse, ji wali 
re dibeje daxazek min ji te heye : 
Wali dibeje kerem ke ya ;;ex Meh
mOd, hete niha te C;;i xwestiye ji min 
kiriye 0 min bi cih neaniye. Dibeje di- . 
zanim tu min na;;keni, bele sere min 
ketiye nav tevliheviyeke ez djfikrim 0 
nafikirim ji nav dernakevim. ROdine 

Gene Xelil 
ü Hewsed 

Berhevkar: Tajdin WELAT 

mesela xwe ji wall re dibeje. Willl 
deste xwe dide ber sere xwe behneke 
difikire; wall ji xwe re dibeje ger me
riv evindaran ji hev veqetene guneye, 
ye bibe sebeba VI gunehl F gunehkar 
e. Le, Ii aliye din ~ex MehmOd jI ne 
keseki bi<;:Ok e, ku meriv sozekl bide 0 
ne ne dh, dimene di navbera du riyan 
deI Dawiya dawl diviya her <;:areyeke 
ji ~ex MehmOd re bibine 0 dibine jI. Ji 
~ex MehmOd re dibeje tene <;:ara ve 
mesele ev e; dive em rabin Gene Xe-
111 0 Hewsede ji hev dOr bixin, gava 
"Meriv ji <;avan dOr be , ji dil F dOr 
e". Radibin Gene Xelll ji bajare Hu
muse didene Hamaye, edi Gene Xelil 
ne ~urepareze bajare destgirtiya, xwe 
ye, ~urepareze bajareki ku je re pir bi
yani te; ~urepareze wi baJari, bede 0 
bav e. Dema Xelil ji destgirtiya xwe 
dOr dimine ji xwe re ~ondeke dixwe 0 
dibeje pi~ti Hewsede nMna jll1an li 
min heräm Be. Dema G~ne Xeli!' Cl 
Hewsed ji hevdu dOr dikevin hesret 0 
bMkirina wan jI mina c;;iyayan mezin 
dibe. Edi di sere herduwan de jI ji 
wan pevetir kes tune. Pi~ti navberek 
mezin li dOv dOrketine, ~eveke Hew
sed di xewe de xewneke dibine. Ji 
xewna xwe pir bitirs hi~yardibe, li gel 
hi~yarbOna xwe dibe mina dinan. Le, 
hinde ev xewna bi tirs 0 heybete dive 
ez ji yeki re bibibejim ka tabira xew
na min <;iye. Di nav Kurdan de bawe
riyek wiha heye dibejin; "Xewn her 
daim li gor tebire ye, tu C;;i tebire bidi
ye ew dibe". Hewsed jI radibe ji xwe 
re tebirvaneki digere, bala xwe didiye 
diva we je hes dike, ji diva xwe re di
beje. Dibe daye, tu jI zani edI ji te pe
ve kesekl min tune ku pi~tgiriya min 
bike. ~evi din min xewnek di xewa 
xwe de diye, ji ber ve xewne agir ke
tiye dile min, mina agire sere mOme 
min di~ewitlne. Diya Hewsede je re 
pibeje, ke<;a min a nermin 0 delal, ez 
li te dinerim tu di~ewitl, bele ez ji ber 
te dihelim. Kani bibeje be ev <;i xevne 
te ditiye 0 tu hinde jI tirsiyayi. Xewna 
te xer be' bi se qOlhOwelah be. Li ser 
ve goti ne Hewsed dest bi xevna xwe 
dlke ji diva xwe re dibeje:"Min di 
xewna xwe de didit li ber deriye ma
la bave min eotek re~mal vedabOn, li 
ber deriye van re~malan eutek kani h i-' 
lavetibO, li ber van kaniyan eotek si
plndar ~in bibO, Ii ser wan sipindaran 
bilbileki danibO Q dixwend, le bizi
yek hat 0 sere wi bilbili firand, bele ez 
nizanim ka tebira xevna min <;i ye", 
Vexte Hewsed xewna xwe xelas dike 
diya we bi herdu <;avan dike giri 0 

XA9EPIRS 

~eperast: 
l-Teko§er il niviskareki Kurd 
2-Di diroke de nave Irane ... Pu§ul, terbiye . 
3-Pa§pirtikek ... Brandox, pale. 

IFantine * 
I PirtOka yeke 
1 (7) 

Londra, Madrid u Berline. Eziz P"rrejinek ji xelke bajer serokaye
Madeleine pereki pir kar dikir ft di tiye pe dide qebUl kirin. Jinik bi s
sala duduyan de kargeheke mezin er wi de diqire: "Serokeki ba§ di
avakir .. Her keseki bir"! ku li wir 

~ kare pir bi rede bibe. Ji qenciya ku 
amade buna, wek ji nave xwe ba-

meriv karibe bike, gelo meriv diberb(ln dizanibun ku we ji xwe re 
li wir kareki bibinin. kare gave bi §iln de baveje?" 

karibü hespeki keti rakirana, ere
beyek dahf bidana, bi ql,llos;e de
warek filiti bigirtana. Hingi ciwa
mer bu, her roj berika wi tije pere 

. derdiket derye il vala vedigeriya 
male. Dema di nav gundeki re 
derbas bibUna zaroka bi dilge§l 
ber pe de bazdidan u 1i dora wi 
kom dibUn. • 

Wek meriv xerabiyeke ve§ere, 
qenciyen ku dikirin vedi§artin u ji 
kesi re ji ne digot. Ew pir dilovan 
u q\!r wiha ji xemgin bu. Xelke di
got: "Eve dewlemendeki ku ji 
dewlemendiya xwe nerazi xwiya
ye." 

4-Tav, roj ... Nexwe~iyek (berevaji) ... Hel, teref. 
5-Ahft, xezal...Hesine avdayi (berevaji) 
6-Paytexte Norveye ... Beyreq, al...Qet, tu, tew. 
7 -Cejna zayina Isa, gaxend ... <;em. 
8-Rojek ... Quwet, taqet...Ne em, ne hOn, 

I 

'n MIRZA MADELEINE 

: We dayika ku ji bo meriven 
! Montfermeil wek zaroka xwe ji 
, bira kiribU, gele ~i dikir? 

Keseki ~i derheqe rabirduya vi Eziz Madeleine bu M. Madela-
9-Mi~ger .. . ~ewq. 
lO-Li ser hesin diye ... Rengeki ~avan. 

Serejer: 
1-Keyscihft, keysperest. 
2-Kungi, paliqe ... Naveki meran. 

dest bi tebira xewne dike. 
. Dibeje : "Ke<;a min xevna te bixer 

be, ew her du re~mal keziyen te ne, 
her du kani hesi ren <;aven te 0 Gene 
Xelll in, ew her du sipindar bejna te 0 
Gene Xelil in, ew bilbile li ser sipinda
ran dixwend ew jI eane te 0 Gene Xe-
111 e, ew baze ku hat sen" wi bilbili fi
ran ew Azrayil e, an rihe te an jI ye 
Gene Xelil de bistine." 

Li ser van gotinen diva xwe, Hew
sed dua ji Xweday~ xwe re dike 0 di
beje: "Ya rebilalemin, tu rihe min he
te ez Gen<; Xelil neblnim ji singa min 
dernexe". Radibe dibeje ez C;;i bikim, 
dive ez riyeke bibinim ku ez xwe bi
gehinim aliye Gene XelTl de ku em 
<;areyeke ji haie xwe re bibinin. Bele 
de <;awa bic;;im Hemaye, ji ber ku di 
nav Kurdan de tu kec;; bi tena sere xwe 
na~en ji eiheki bi<;in eihekl din. Hem 
~erm e 0 hem jI gune ye. Hewsed c;;a
ra we F dibine, eariyan li all xwe xil'
dike 0 eilen jina li ber hemiyan dike 0 
radibin li hespa xwe siwardibin dikev
ne riya Hemaye, tene ber dere ~ura 
Hemaye. Li dora xwe mezedikin ke
si mina Gene Xelilli we dere nabinin. 
Tirsek pir mezin dikeve dile Hewse
deo Dema difikirin piremerik di all 
wan re derbas dibe. Ji plremer dipirsin 
dibejin: "Meriveki nav 0 ni~ane wi 
aweha; gelD tu wi dinasi an nanas!? 
Peremer dibe; "Welle br wan nav 0 
ni~ane hOn dibejin ez tene meriveki 
dinasim, ew j1' biset bere min ew li 
nexwe~xane dlt, pir nexwe~ bO Cl her 
daxwaza ke<;mama xwe dikir heger 
ew be, ne ew be ez nizanim". Hew
sed dest pe kir giriya 0 hespe xwe a
jot, eariyen we jI didine dOv 0 di<;ine 
nexwe;;xane. 

Gava dikevine nexwe;;xane, lihe
mO odayan meze dikin, bala xwe di
dine Gene Xelilli ser do~ekeke razan
diye, di<;e li ber sere wi rOdine 0 hO
rik hOrik hesiren xwe dibarene 0 wiha 
dibeje: "Rohniya her du <;avan, xorte 
eiwan te xer e." Gene Xelll <;aven xwe 
giran giran vedike, Ii yen li ber sere 
xwe meze dike 0 wiha dibeje; "Ey ei
wana delal, ez netawi me ne bawi 
me, ez ewindar im 0 ji derde evine di
nalim, keseki xerxwaz j1' nine ku bic;;e 
bajare Humuse ji ke<;mama min 
Hewsede re bibeje, were kurmame te 
ji ber hesreta te ketiye nav nivine, 
dixwaze te bibine". Li ser van gotinen 
Gene XelTl, Hewsed bi her du <;awan 
dide giri' 0 deste xwe tave po~iya li se
re x,y;e 0 ten,e xware, pore we dikeve 
ser rOye Gene Xelil. <;ava radibe ser 
xwe 0 li Hewsede mezedike, her du 
<;:aven wi tije rondik dibin 0 dibe; "Ya 
rebilalemin edi ez bimrim j1' xem ni
ne, min eareke ein F bi c;;aven dinya
yI destgirtiya xwe dit, hezar ear ~u
kur." Diben we gave <;:aven wi di<;:in 
nav sere wi 0 rih dir;e riya bedawi. 

Wexte Gene xelll dimre, Hewsed 
dibeje; "Ez e rabim destek eile sipehi 
bikime ber pismame xwe, ez e xenee
reke di ber ~Otika wi rakim, ez e ee
medaniyeki bidime sere wi, du ega
lan biveme ser mili, cotek iskarpine 
Misri bikime piyen wi, ez e wi Ii hes
peke kimet siwarkim, weki suvariyeki 
pe~ike~ hate Hamaye, de weki siwari
yeki jI bi<;e. Bera Ereb nebejin siwari
ye Kurdan e, <;i ne bi kar 0 bar e." Ra
dibin Gene Xelll dibine bajare Humu
se gora wili ser gedOka bere xwe di
de bajari dikolin 0 Ii wir vedi~erin. 
Hewsed her roj li ser gora wi rOdine 0 
sitranan dibeje. <;end mideteki pa~e 
Hewsed jI, xwe li ber hesret 0 evina 
wi nagire, ew jI rih dide 0 dimre. Li 5-

er daxwaza Hewsede we jI li nik 
Gene Xelil vedi~erin. Wek di <;:irok di
beje, li ber sere her du evindaran du 
daren sipindaran ;;indibin. Edi ew si
pll1dar bOne dltingeha hemQ a;;ik 0 
ewindaran. BOye daxwazditinek, bO
ye merqed 0 he<;i kese e;; 0 elemek WI 
hebe dir;e serdana wan 0 dibe meva
ne wan, an go bOye ziyaretgahek pir 
hutbar, bOye miraz hasil. 

Ev dlroka evindariya ew c;;end ef
sanewi, hete niha li ser zimane hemO 
a;;iq, dengbej 0 metelokvanan hete 
wexta me hatiye .. ! 

Bersiva hejmara büri , Pi§tt piyuka xwe Cosette sipart 
! Thenardier, bi riya xwe de ~o. 0 gi
I ha§t Monreuil-sur-Mer, Ev bajar 
I pi§t1 deh salaleki ba~ hatibl1 gu
hertin. Ber bi dawiya sala 1815 
I an, merikek,nenasek hatibü wir u 
di hundur se .salan de zen gin bib11 

i U her kes ji bi xwe re zengin kiri
bu. Bi saya sere wi, Montreuil bi

i b11 navendeke kar 11 xeba'te ku ba
. zirganiya we giha§tibu hete bi 

meriki de ti§tek nizanibu. Digotin ine u M. Madelaine j! bo. M. Se
ku ew bi pereyeki hindik hatiye vi rok§arewan ... Le, ew disan wek 
bajari, pir hindik bi ~end sed fran- roja ewil nefs piyilk bu. Pore wi 
keki, peyv u cilen wi ji wek yen sipi, awiren wi tftj, cerme wi hi§k 
karkiran büne. Dema kise wi li wek ye karkeran bl1. Wiha rer bi
pi§ta wi il dare wi di deste wi de, bu tim §ewqeyek mezin dida sere 
digihe nav bajer agir bi qesra §are- xwe il saqoyeki direji hiri li xwe 
waniye dikeve. Ew xwe li nav e- dikir. Berpirsiya xwe ya serok§a
gir diqelibine; du zaroken serda- rewaniye bekemani bi cih tani; le 
reki cindirman ji nav egir rizgar weki din bi tena sere xwe bü. Bi 
dike u ji bo we ji pi§tl ku nave wi meriv re hindiki dipeyivi, ji dur ve 
fer bUne, edi kesi ti§teki din je ne- silav dida, deve wi tim li ken bu, 
pirsiye. Nave wi eziz Madelein e. li insanan ho venedida illi baye ri
Merivekl ternene wi li dor penci- ya xwe di~ft. 

Hinan digot, meriv nikaribu bi
ketana jura wi ya ku bitene texte 
wi ye raketine, kursiyek u mase
yek darin]' ya sipi te de hebO, Hi
neki din digotin pere wi bi milyo
nan e, gi§t danine cem bazirgan 
Laffitte, ji bo roja le bi hukume 
raheje wan ft bazbide here. U bi 
rasti, peren wi hemil §e§sed ft sih 
an ~el hezar frank bUn. 

3-Bi ingilizi kurte nivisa mirza (bay)."Xunav, 
§ewnem ... Edi, tep ~eperast: 

sali bu, qedre xwe zanibil u dil bi Ne ciwan bU, le hingt bi hez bil 
rehm M. Ti§te ku meriv karibe li meriv le §a§ dima. Pewistiya ke 
ser wi beje ev e. hebUna bi ~an re alikar dibft, di- * Werger: Azad ~atehf 

4-Ye sen radike, isyankar ... Qezayek bingole. 
5-Xebat, §ixul (berevajl) ... <;are, metod (perevaji). 
6-Hi§k, qaim .. ,Bi Tirki pe§ke§, derpe§. 
7-Ravej, vatinl...Di telefone de dengle kirin ... D1n. 
8-Bexebat, dest vala."Asiw, karesat, git. 
9-RubidyOm ... Boyqota karbidestan. 
lO-Riiviya zirav, bimbar",EfO, bonn. 

I-Ahuramazda.2-Radest •.. Aar. 
3-im ... Mo, •• Ar.4-Futik ••• Vale.5-Nil... 
Mevan, 6-Rd ••• Ari. 7-Lamaizm .•• Ek. 
8-Alerji... A§. 9-Rih ... Av. IO-ML.Ameriqa. 
Serejer: . 
I-Arif ... Alarm. 2-HamOn ... Alif, 
3-Ud, •• Tirmeh. 4-Remildar. 5-Asok ••• ijeM. 
6·Mt", Mazi. 7-Ave". Ar. 8-Zarava", avi. 
9-Da", Lare§, IO-Arsenik." Ra. 
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Ara§tmnacl-yazar Hasan YddlZ Kürt toplumunun ge<;mi§ ve gelecegi ikileminde modemizmi sorguluyor 

Kürt siyasasl ve mbdernizm 
AhmetÖNAL 

K ürt toplumunun tarihi 
karma§lkhgml her 
ara§tIrmacI bilir. Ob

jektif bir göz bu geri sosyolo
jik nedenin besledigi modern 
önderlikten yoksunluk, 0 top-

, lumun ba§ma nelerin gelebile
ceginin de ip uylanm verir. ~u 
anda Kürt toplumunun kurtu-

· lu§ sorununda bir ulus gibi 
davranmamasmm yamtl da 
burada. i§ bu boyutta ciddi 
olunca, kurumsal yapIlann be
lirleyiciligi ortada iken "ba§1 
bozuk" yah§malann bireyse1-
le§erek YÜTÜtülmesinin zorluk 
ve eksiklikleri de anla§lhr. 

Modern dü§ünceden yok-
' sunluk ve siyasal sorunlarm 
modern tarzda e1e almmamaSI, 
Kürt toplumunun en önemli 
handikap!. Yanh§ aktanlan ta-

· rihin yükünü yine 0 ülke halkI 
s:ekmekte ... 

Dünya genelinde tabular YI
klllr, 'objekt'ler ve 'sub
jekt'ler kendi dogalhgllla ve 
özgünlügüne kavu§urlarken, 
ülkemizde geymi§ tabulara sa
nlml§hk kaygl verici. 70 Yllhk 
resmi tarihin, tarihsel harabesi 
göz önüne allllmakSlZlll bilinI
seI görevIer ifa edilemez. Gey
mi§in aydllllatIlmasmda kin, 
art niyet ve önyargllara yer ve
rilme tehlikesi bilimsel ara§trr
manlll önüne set yeker. Bun
dan dolaYI aydlll ruhunun öz-

'. gürlügüne sonsuz ihtiyay var. 
<;aglmlZda insanlIk, artIk 

uluslararasl bir karekter ka
zanml§. Ulus sorununda bag
nazca degerlere sanlmak, ken
dine güveni sadece kaba kuv
vette bulmak ilkelligin ÜTÜnü 
ve s:özümsüzlük. <;özüm; 
kendine ve s:agm degerlerine 
güven tek akll yolu. 

Yukanda degindigimiz so
runlann ' cevabml ara§tl1maCI
yazar Hasan YIldlZ, "XX. YY. 
Ba{/larmda Kürt Siyasasl ve 
Modernizm" adh kitabmda 
anyor. Yazar, Osmanl,l ege
menligi altmda Kürt toplnmu
nun §ekillenmesi, modernizm 
aylSlndan Kürt siyasal hareket
lerinde ki§i ve smlflann ko-

.' numlan, Kürtler ve istanbul 
Hükümeti, bir siyaset oyunu 
olan 1919 Osmanh-tngiliz giz-

· li antla§masl, Kemalizm ve ye-

rel özerklik, Avrupa'da "regi
onalisrne" plam ve yerel yöne
tirnler, Bask ülkesi ve Kürt so
runu vb. ba§hklar allmda i§li
YOT. Kitap; tarihe, güneel 
tartI§malara l§lk tutacak 
düzeyde ve derin; 

Kemalizm ve Yerel 
. Özerklik 

Bugün bilimsel ara§tmna, 
bir toplumsal ayhk olarak ken
dini dayatml§. Henüz metodo
loji konusu gibi e1 'yordamlyla, 
adeta I§lgl arar olu§umuz yok 
gerilerde ileriye ümit baglaml§ 
durumdaYlz, 

lvI. Kemal' in 16-17 OCak 
1923 tarihli ünlü izmit konu§
masmda KÜltler' e verdigi oto
nomi sözünün günlük bir poli
tika olmadlgl, eskilere daya
nan bir yah§manlll sonucu 01-
dugu gÖlühnektedir. Bu yalI§
malan Texas Üniversitesi Or
tadogu uzmanlarldan Robert 
OIson 10 ~ubat 1922 de ortaya 
yIkarml§trr, TBMM'de yapl
lan gizli oturumda Kürtler' e 
özerklik yasasl 64'e kar§l 373 
oy ile kabul edilmi§tir. Belge
leri kendi tekelinde gören 
Türk Tarih Kurumu yetkilileri 
verdikleri bir kararla 10 ~ubat 
1922 tarihli oturumu bütün ya
ymlarull1§ eserlerden yIkart
ml§lardlr.1O ~ubat 1922 Türk 
tarilIinde ya§anmaml§ bir gün
dür. TlpkI 16-17 Ocak 1923 'te 
M, Kemal'in ne yaptlgmm, ne 
söy1ediginin ortadan kaldml
masl gibi... Yeni belgelerden 
anla§Ilmaktadrr ki, Kemalistler 
Kürtlerle otonomi temelindeki 
diyaloglannl 1921 yIlmlll Ha
ziran 'Illdan beri sürdürmekte
dirler. Bu ili§kilerde M, Ke
mal, Libyall din adaml ~eyh 
Ahmet Senusi'yi araCI olarak 
görevlendirir. 1. PaylU§lm Sa
va§l slrasll1da Enver Pa§a tara
fll1dan bir Alman denizaltlslY
la Tripoli'den Istanbul'a ge~i
rilen Senusj, ünlü' Ingi)ig ajam ' 
Lawrence ' a kar§1 ku llamhr. 
Daha sonra M, Kemal'le ya
kmla§masl saglarur. <;ogunlu
gu eski Hamidiyeci ibrahim 
Pa§a, Musa Bey i1e yapllangö
TÜ§meler de alman kararlar : 

* Kürdistan Genel Valisi 
TBMM tarafmdan Ankara hü
kümetinin ÖnenSl . üzerine 
Meclis 'teki Kürt temsileiler ta
rafmdan öneri1ecek. 

* Genel vali ve yardlmclsl 
ve otonom yönetimin süresi 5 
yll olacak. 

01< Bu statünün yenilenmesi 
veya Kürt halkmll1 baglmslzh
gl yapIlacak olan bir referan
dum ile belirlenecektir. 

* Hükümet merkezi Kürt 
§ehirlerinden birinde olacak 
ve 12 üyeli bir Kürt konseyi 
Olu§tllrulacak, 

* Kürdistan 'da devlet me
murlanmn yansl Kürt, yarlsl 
Türk olacak, (Bkz, Franslz '~eyh Sait adll1a fugiliz silah 
Gizli Be1ge1eri, Kürdistan fabrikalarllldan kataloglar gel
Dosyasl cilt 13. s.12;13:14) mi§ olsa bile, bunun ingiliz 

hükümetinin resmi siyaseti 01-
Diyarbaklr ingiliz mayacagml' belirtmektedir. 
silah kataloglan Bütün bunlar bir yana, 

Ugur Mumcu ile Mete Tun- dünya silah ticaretini e1inde 
cay arasmda tarlI§malara ne- bulunduran bir ülkenin dün
d~n olan .,bir; konu da 1900'lü, ' . yada, .habers~z,bir -§Ii'kilde nasIl 
ylllardaki silah ticaretinin dev- olup da henüz sonuylanmaml§ 
let kontrolünde mi yoksa özcl bir sava§m ortasmda 'Kürdis
sektär elinde mi olduguna ili§- tan Kraliyet Harbiye N aZlflIgl' 
kindir. Bu tartl§malarda Ugur ba§hglyla silah kataloglan 
Mumcu silah ticaretinin devlet gönderebildigine dikkat .;;ek
kontrolünde oldugundan hare- memi§tir. Dcv1et ya da özel 
ketle ~cyh Sait isyam ve ingi- sektör olsun böyle bir hataYI 
lizler arasmda mantIki ili§ki kim yapar? Üstelik bu katalog
kurmaktadlr. Mete Tuncay ise lar hangi yoldan Diyarbaklr 
silah ticaretinin özel sektörün postahanesine kadar ge1ebilir? 
elinde oldugunll söylerken, (Bkz. 'Pazar Ekonomisinin 

Silahlarl' ba§hkll bölüm.) 
istanbul hükümeti ve Anka

ra'da Kemalisller arasmda SI
kI§an Kürtler üzerinden oyna
nan oyunlar daha ayIk ortaya 
yIkmakta. istanbul hükümeti 
ve ingilizler arasmdaki ili§ki
lerin anti-propaganda olarak 
kamuoyunda kullanllmasl iyin 
olmadlk oyunlara giri§ilir. 
Kürtler bu oyunda yine rol sa
hibi. 12 Eylül 1919 tarihinde 
ingiliz ve OsmanlI hükümetle
ri arasll1da bir Kürt devletinin 
kuruhnasl an1a§maslmn yapIl
dlgl söylenir. Söylenti yok ama 
ortada beige yok, Nihayet 
Trabzon yolu ile beIge her ta
rafa ula§lr. AnCak aeemice dü
zenlenen bll be1genin ingiliz
lerle FranSlzlarlll araSllll ay
mak iyin kullamld1g1 ortaya y1-
karo Ancak söz konusu beIge 

Türk tarihinde hala 
gen.ek bir beige ola
rak Kürtler' e kar§1 
ku 11 allllm aktad Ir. ' 
(Bkz.'1919 OsmanlI
ingiliz Gizli Antla§
masl' bölümü.) 
KUrt isyanlan; ingiliz
Türk, FranslZ-Rus" ya 
da "kom§u kl§klrtma
sldlr" savlanm Türk 
res mi ideolojisinin 
Prof'larl iddia eder1er
ken, olaylarll1 asll so
rumlusu 1. tnönü birin
ci eiden "kanltlana
maz" demesine rag
men, belgesiz-kamtslz 
iddialanndan vaz ge9-
meyerek gü.;; vc erk 
sahibi dev letler arasm
daki sorunlara asll 

Kürtlerin alet edilmesi sözko
nusudur. 

Sevr de §erif p3§a 
~erif Pa§a, Kürt halkIna 

Slrtllll vermeksizin, eografya
sma ayak basmakslZlll, ulusal 
birligi gÜy olarak arkalamaksl
zm ".temsihno 'i,oynamak;" bir- ' 
halk ile alay etm.ek, tarilI kar§l
slllda ba§arls1zhga irnza atmak 
anlamma gelir, Sevr Ban§ gö
TÜ§me1erinde bu §artlar olmak
Slzm öne atllan temsilci, i§in 
üstesinden gelemiyecegini an
laymca yekilmek zorunda kal
makla önemli bir sorumsuzluk 
ve iradesizlik. örnegi göster
mi§. Birilerinin bir halka kar
§I leyhte-aleyte politikalan 

olabilir, AsIl olan sonu~ ahcI, 
halkm kendi özgücüne daya
nan akllel politikalandIr. Dip
lomasisini buna dayatlnasldlr. 
Mordern siyasal ili§kilere 
oturmayan halklarm bunu ba
§anna~l oldukya güytür, 

Toplum - devlet 

Toplumun yönetim ve yön
lendirilmesinde devlet önemli 
bir ayg1t. Her bireyin ya§amm
da yer edinir. <;ogunlukla yö
nettigi toplumun izdü§ümü 01-
maz. Dogu toplumlarll1da bu 
iddia daha rahat ifade edilebi
Hr. SIkya ba§vumlan oy da an
lamml bireyde bulur. Birey, 
iyinde geldigi toplumun etkile
§im unsurlanyla ani degi§ik
liklere ugrayacaglm söylemek 
"mister" gÖTÜ§lere oldukya iti
nali yakla§mak geryekligimiz
de daha önemlidir, 

Toplum ile devlet ili§ki ve 
yeli§kisi takip halindedir. Ya
§amm geli§im yizgisi yeniden 
yapllanmaYI zorunlu kIlmakta
drr. Yelliden olu§umda denge
Ierin sarslhp oturmaS1 sözko
nusudur. Yerellik ile merkez 
~eli§mesinde merkezin kaybl 
söz konusu degildir. Aksine 
ademi merkeziyets;ilik merke
zin yükünü hafifler. 

Makyavelist Osmanh 
devleti 

Osmanh devleti Kürt cog
rafyasmda uyguladlg1 Mak
yavc1ist siyasetiy1c de ilginy
tir. Romanyah tarihyi N. iorga 
" Osmanh imparatorlugu 'nu 
Bizans'm bir devaml , Müslü
man rengine boyanml§ bir §ek
li" olarak görmesinill haklIlI
glm kamtlar deginimler göre
ceksiniz. 

Kitapta en ilgins; yön; Bel
geIer. BeIgeIer, Franslz DI§i§
lcri Bakanhgl'ndaki Devlet 
Ar§ivi'nde almml§ ve orjinali
tesi bozulmadan kitabll1 ,sonu
na aktanhrken, özet oJ.arak 
Türkyc yevirileri de sunulmu§
tur. 

Bu kitap, Türk okur ve Kürt 
Bibliotegine önemli bir kat
kIdrr, 

Hasan YddlZ 
XX, Yüzyll Ba:jlarrnda Kürt 

Siyasasl ve Modernizm 
Nüjen Yayrnlart 
istanbul-Ka'slm 1996 

N ormal ko§ullarda haftanm bir' günü sanat ga
lerilerini dola§ma all§kanllgui'1 var, Ge<;:enler
de yine dola~lrken Galatasaray Lisesi'nin ya

nlndaki bankanm sanat galerisine neredeyse sinema 
perdesi büyüklügünde camlara yapI§tmlml§ afi§ler 
gördüm, <;:ok dikkat c;:ekiciydiler, bir serginin tallitl
mini da ha dogrusu reklamlnl yaplyorlardl. Artlk gü
nümüzde hergtin, her an, yüzlerce binlerce reklam 
ögesigörürüz, Ne yazlk ki kar~lmlza bu denli sik <;:1-
kan ba§ka bir imge yoktur, Belkide tarihin hic;: bir dö
neminde böylesine yogun böylesine blktmCI, a§agl
laYlcl bir imge görülmemistir. A§agIlaYlcl diyorum 

<;:ünkü artlk ölüleri 
ölümleri bile 0 ama<;:
la kullanlr oldular, Bu 
reklamlara, bizde 
yaptlklan etkiye pek 
dikkat eder miyiz bil
memo 

Kürt 
Sanat911ar 
ve Sanat 
Galerileri 

Fevzi BilGE 

Galeriye dogru hare
ketle i<;:eriye girdim. 
Sergi salonunda da 
koca koca resimler 
duvarlara asIlml§, izli-
yorum, izlerken ben

yime binlerce soru takillyor. 'Ressam' bunlarla ne 
yapmak' istemi~, mesajl ne? acaba kendisi bir §ey an
laml§ ml, anla~I1mamasl ya da bir §ey yapmamak ic;:in 
kendini c;:ok zorlaml§ herhalde, diye dü§ünüyor .. gü
lümsüyorum. Ke§ke bütün bu tualler boyalar benim 
olsaydl, onlarla ne güzel resimler yapacaktlm, Kah 
kaha atmamak ic;:in kendimi zorluyor, dl§anya atma
ya c;:all§lyorum, Artlk resimden öte §eyler dünüyo
rum, 

Günümüzde bazIlarmm topluma satan diye 'ka
kalamaya' c;:ah§tlgl ki§ileri dün§üyorum, Ne yazlk ki 
sanatC;:IYI artlk toplum belirlemiyor, belirleyemiyor. 
Onlan bir anda doguran ve bir anda yok edebilen tek 
güc;: medya tekeli olmu§. 

Bundan dolaYldlr ki -sanat<;:l-dan artlk toplumu 
degil, medya tekelini, daha dogrusu sermaye tekelini 
dikkate alarak ortaya C;:lklyor. Belkide sözüm ona sa
natla ugra§aca< sanatC;:1 adaylan bir caka sarfetmele
rine bile flrsat vermeye gerek blrakmadan, raportör
Icrimiz seni §öhret yapmak ic;:in en uygun programla
n haZlrllyorlar, istediginiz anda seni topluma sunaca
glz diyorlar, Galerinin kapIsmdan bu dü§üncelerle 
yogunla§ml§ halde kendimi bir kültür merkezinin 
caddesinde buldum. Önümde c;:ok sevdigim c;:ay ve 
sigaranln elimde beynimde sanatln tarifini yapmaya 
<;:all§lyorum. Uzuyor, toparlayamlyorum, kaglda yaz
maya c;:all§lyorum, 

Evet sanat; toplumun degi§im gerc;:ekliginin üretti
gi toplumsal estetigin bellegi, Bundan dolaYldlr ki sa
nat kesinlikle toplumsal iradenin üretebilecegi bir 
üründür, bir toplumsal degerdir, Toplumsal iradenin 
ürünü oldugu ölc;:üde sanattlr, diyor c;:aymll i<;:meye 
devam ediyorum, 

Acaba 0 Kürt müydü, yani resim sergisini dola~tl
glm ki§i, sonra kendi kendime yahu Kürt olsa kac;: ku
ru§ eder ki . Türkiye'de bu denli yogun sorunlar ya
~an,ly?.rken, ülkem~c artl~ n~s!1 t?~},f,~c!ecegimizi z~:. 
man zaman ürpürerek anfatmaya c;:all~tlglmlz sava~1 
ve sözüm ona 0 ressamI, resimlerini dü~ünürken ona 
benzer sanatC;:llan, Kürt sanatc;:I1anlll dü§ünüyorum. 
Bunlar her~eyc!en önce etnik sürec;:lerinden kopmu§
lar, dünyaYI ne kadar talllyabilecekler, talllyabilecek
ler mi? Birim gJCÜ olabilecek estetiksel ki§ilikleri söz 
konusu olabilir mi? Bunlar, maddesi olmayan bir bi
linmez olarak kalacaklan i§in, 0 hayal ettikleri evren
sei degerlere yönelmeleri de ancak onlann bir haya
li olarak kalacagllli dü~ünürken yanlma bir arkada-

, §Im oturuyor, 

PIRPIRIM • 111" MUSTAFA GAZi 

Fla§ Xeber!!! 1 dlm! Beni bO haIe dU§lren 0 iki domatez 
du§mani qoman~i'de gur~Ik aClsi... par-

• don! bo~Ik aClsi war. Onlar bemm buna-
Plrplrlm Izo hmxanaya du§memi flrsat blhp, tez eIden ' 

Bu .... nallmxanaya Emeriqa'dan itxal ettIxieri iftlfa makinasl-
ni yalt§tlrarax aleyhlmde bi taxIm yIITIksal 

oraya qunp i§xal edecaxlar. Yox le Je u 
Yox 10 10 ... War mi eIe be§ qUfU§a bela§ yi
köfte hu!" 

Bu arada, Plrplrrrn izo'mn bunahma gi
np bunalrrnxanaya du~tIXmi duyan sempa
tizanlari qriz gcymp, önce nene1eriynen 
dedelenni dögmaxa u ardmdan da Kaxtali 
C;lhk MJ9c'yi din1eYlp gendi gendilenni 
BOrsa kökenli piyaxlaman doxramaxa ba§
lami§lar. 

JE~Ikny~ y e§il~am ' a . 
hükümdar oldu! 

ducti ! 0 qeI§otik icraatlarda bfill11mi§-
T lar. fusi de §eqlobeqlotik ~ 

. , waqa olan b~A qo- ~ \ 
Dlya~bekrr m yetl§tlrrni§ 0ld1Xi mega man~ile-

mega quponlardan... \ . 
pardon! adamlardan 0 dergimlz Prrpl- ~ \\ 

mp'm da sehbi olan qelbi Xlfylkli ~ 
PIpmm izo, sölentilere göre ~ ~ . • \ Dr. Heyder 
qeIbllle musallat r~ \ 
~I~ din81Z, imanslz \ Tuman! 
u tumanslz xlfyIk yu-

zllld~n ~a!ayi yiYIP \ Dr. Heyder Abe'ye! 
~ut~§ bl buna~lma glf- c/ \ Heyder abc, bahan "Kerxanaci Xeto" diye 
dt. ~u ~nda bunahmxa- ,diye beni kerxanaqoIik yaptilar. Bil ker-
nada bunahmlynan qol- ~anaCi lafi yuzmden kerxanaya eIe bi 
qola wolta atlp xo§be§ et- ah§t1m ki. sonmda mahmi mulklmi sa-
maxta olan Plrpmm izo'mn /' up bi kerxana a~tIm, Bil da yetmedi 
ziyaretille girup, flfsattan is- \ bahan, qaxtllTI ikmci u ardllldan da 
tIfade (oportunist oxli oportu- uym~i bi kerxana aylp kerxanacilar 
nist) genrusiynen bi söle~i ya- \ qrrali oldlm. Gel gör ki, anam, ba-
pan d,e~gimlzm. Meh~ehmet \ \ bam, nenem, dedem, ebern 0 diger 
muxabm Elrrno C;lrto tSPlrto 'mn, \ butun aqrabalanm bennen alaqa-
"Seni kimler bO haIe soxti? Ma \ \ larmi kest.iler. ~\llb~, ,be~m 
sen bfi haIe du§ecax adam miydlll \ \yap:lXIm 1§1l1 hey de k?tI bl ta~ 
107" §eklll1de sordlxi soriya §öle ce- rafl,y?xtIr, Bemm ~e,nme bl 
wap vermi§, "Beni bO hale soxanIar, \ subn ms~ l~kmekdYlYI. Hama 
kezebme QICIX ~be virusi bfila§mi§ e~llm. ~ Iy~a 1X1m noxta 
olan 0 wijdani Ispayi Bazarmda tür §udrr, allem u. aqrabalan~ 

, , mye alaqalannl keslp, bem 
atan, cu. zdam da Tansu Abla nm qehnn- bAI d 1 d'I ? d . I ' 'ki . e e I§ a 1 ar. 

d
en" sBa~ltan lsotfmera~ lS11 1 , qomanyl- ~ Kerxanaci Xeto 
lf. I sure §e aquzl Olp 'Kezeb ... ke- ___________ ~rlll 

zeb!" diye gendi gendme söIenen Prrpmm xayesi, be-
izo, daha soma muxabinmlzm, "Halq ara
smda dola§an bi söIentiye göre, mllIete 
gendmi özlethrrnax 0 reklam yapmax ama
ciynan ortadan qayboIdlXl11 iddla edlli. Bu
na ne diyisen?" §ekI1I1de sordlxi ikmci so
riya §öle cewap venni§, "Hlh hlh luhl.. 
(Plrpmm izo bOrda guli -ne gulu§ ham
ma ... plfff?!-) e de gel de leyla olma ha! 
Zatan bemm heqqrrnde uretllmi§ olan spe
kulatif xeberleri bi saysan war ya, §Obat'm 
glrmi doqlzmda ancax bitrrrrsen. Way le le 
(l way 10 lo! Kirn demi§ bemm reklama ih
t1yaclm ,:"ar diye? Bemm reklama ilItlya
Clm olsaydi gider Green House'ta pizza yi
yen Faxriye Abla'nm ayranma ruz seper-

mmnem sempati
zanlar1mm arasll1i boza

rax blZi birbinmlZe dll§lrrnaXtIr. 
Aslma baxarsaz, bemm bOnallluxanaya 

du§meme sebeb olan bu iki tOmanSlzm aSII 
niyeti, Hemamistan istlxbarat te§kilatmm, 
Hemamci Xero wasltasiynan bahan üla§
trrdlxi gizli bi bilgiye göre; MedyOm Xe
to'ynan i§birhxi yaplp, bahan qar§i ermk
seI 0 kundrrsal bi sOiqast duzenliyerax tax
t1ma otllmaxmi§. 

Ermke 0 ermko!!! 
, Diyislz belki bemm taxtIm PItPlt 
180'n111 xlyar tarlasidlf 0 onlar da dedele
nnden qalma qlrx doqlz yamali yadlrlanni 

Dr. Heyder TOman 
Walla senm yaptlxm i§ mIll1tIrt tilman 

smrrlari iyensll1deki 
sonmni yözen, xerli u oXlrli bi i§tlr. Ashn

da bemm param olsaydi melmeketm her 
tarafmda birer kerxana a';;lp milletm tOman 
smirlari i<;ensmdeki ilItiyaylarmi qar§ilar
rum. Hama sen bO i§i geryekle§tJrarax bemm 
du§mdlxlm §eyi yapisen, Walla efenm sahan. 
Sen §rrndi bilrda, yanlmda olsaydm her iki 
yanaxldan mJly .. Imly! diye öperdrrn. Sahan 
tawsiyem;yolan dewame et. 

tmkämn warsa gel blZlm mehneketi de 
kerx:ana sehbi yap. Ailene il aqrabalarma 
gehnce; ben senm yennde olsam Slktir 
Merem oniari. Onlari bo§wer u kerxana i§me 
berdewam! 

Y qilyam, 
Kürtleri konu 
alan 'kIytmk' 

flImIerinin izlenmemesi ve Türk top
lumunun änyarg1lanndan kurtulup 
Kürtleri bütün yönleriyle tanImaSI so
nucu sahici yaprrnlara yatmm yapma
ya bU§lach, Bu yaturrnlarm verileri ya
va§ yava§ seyirci kar~lsma yIkmakta. 
U zun yillar "KITo Kürt" tiplemesiyle 
seyirei yi eglendiren Ye§ils;am, Y Ilmaz 
GÜl1ey, ~erif Gören vb. sinemacIlarm 
tüm yabalarma kar§m "KITo Kürt" ti
pinden vazgeymedi. Sürekli ayru hika
yeleri i§leyip durdular. i§te köyünde 
yU§anan bir kandavasl veya törelerin 
aClffiaslZ kanunlan geregi büyük §ehi
re gelen bir zavalh adamm, büyük §e
hirdeki trajikomik hikayesi. Bu senar
yolar Türk SinemaSl'ml1 Ye§ilyam ka
zanmda ISltlhp lSllIhp seyirciriin önÜl1e 
konuldu. 

Son yIllarda bu 'ueuz seneryo' ürü
nü yaprrnlar artIk yok denecek kadar 
az. Sinamaseverler en son Reis <;e
lik'in, "I§Iklar Sönmesin" isimli fihni
ni izleyip, bu filmin üzerinde tartI§ma
ya ba~Iachlar. ~u günlerde gösterime 
girmesi beklenen bir ba§ka fihn de, se
naryosunu ve yönetmenligini Yavuz 
Turgul'un yaptIgl "E§kiya". Fihn, "35 

yll önce Cudi dagmda bir e§kiya yete
si eIe geyti. 35 yll sonra yetenin hep>i 
hapiste öldü, biri hari.;;" jenerigiie 
ba§hyor, E§kiyalardan sag kalanm am 
Baran'drr, Baran e§kiyaYI, ~ener ~en 
canlandrrlyor. "E§kiya", köyleri baraj 
sulm altmda kalan köyJülerin dramm
dan yola yIkarak, istanbul-Tarlaba
§I'nda sonw;:Iamyor. 

Baran e§kiya, 35 yll sonra sevdigi ' 
kaduu, Keje'yi a1mak ve kendisine 
ilIanet eden Berfo'yu buhnak iyin is
tanbul' a gelir. istanbul' da, ismini Y II.
maz Güney'in bir filminden alan Cu
mali'yle (Ugur Yüce1) kar§Ila§rr. Cu
mali, Amerikan filmierindeki zenci 
mahallelerini andlran Tarlaba§l'nda, 
fuhu§un, lurslZhgm ve uyu§turucu ti
caretinin yaplldlli;! bir hayat i~erisinde
dir, Beyoglu'ndaki yarpIk ya§antlYI 
a§klm, yoksulluklarl ve ihanetleriyle 
eIe alan fihnde heyecan, -Baran'rn, 
Türkiye'nip sayIh zenginleri arasma 
yükselen Berfo'nun (i§adarm Mah
mut) Keje hesapla§maslyla doruga ';;1-
karo Berfo, Baran'a ihanet edip Keje'yi 
aIrr a1masllla ama Keje, 35 yIl (Ba
ran' III hapislik dönemi) susarak, Ber-

fo'ya kar§1 kendince 
j)ir direni§ sergiler. 
Keje, ancak Baran'l 
gÖfÜnce, "E§kiyalar 
ölünce yIldlzlar ka-

yar" sözleriyle suskunlugunu bozar, 
Biryandan a§kI iyin en yakm 31'ka

da§ma ihanet eden Berfo, diger yan
dan namuslu, sevdigi insana sonuna 
kadar bagllnh ve U§lam bir insan haya
tma feda eden Baran, Film, dag ve §e
hir e§kiyaslffil1 ikileminde sürüyor. ~e
hir e§kiyasl dag e§kiyasma, "Artlk e§
kiyalar dagda degil, §ehirde" uyansm
da bulunuyor ve geryekten de e§kiya
larm hükmÜl1ün §ehirlerde sürdügünü 
gösteriyor. Fakat §ehir e§kiyalm, dag 
e§kiyalm gibi mert ve dürüst degiller
dir, ~ehir e§kiyasl Cumali' yi öldürt
tükten sonra, dag e§kiyasl §ehir e§
kiyaslffi yetesiyJe birlikte yokeder. 

Polisler tarafmdan bir apartmanm 
yatIslllda soo§tInlan Baran e§kiya, 
havai fi§ek gösterisini kayan yIldiZlar 
sanlp, bütün e§kiyalarm öldügünü 
dü§Ül1ür. Vücudunu paryalayan polis 
kUf§unlanna aldrrmaz, son kuf§ununu 

. kayan yIldlzlara dogru, yatldan 
a§aglya kayarken (atlarken) sIkar. Keje 
ve sular altmdä kalan köyünü terket
meyen yU§h nine gökte bir Ylldlzm 
kaydlglI11 gÖfÜfler, "Güle güle Baran, 
güle güle ... " (iSTANBUL) 
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Ulusal kimlik, ulusal kiiltiir üzBl'inB (6) 
Hasan YAL<;IN 

'Kürtler Orta-dogu'nun en 
I eski halklanndan biridir. 
,Bin;:ok nedenlerden dolaYI 
,Kürtlerin kökeni tartl§malI bir 
konudur. Kürtlerle ilgili konu
larda bir otorite sayllan Y.Mi-

"norsky islam Ansiklopedisine 
yazdlgl Kürtler bölümüude §öy
le demektedir; "Kürtier ÖOas
ya'da ya§ayan bir kavim. Bun
larm ya§adLklan yerler bir c;ok 
seyyah tarafmdan gezilmi§, 
Kürtleri dil, tarih, etnografya 
vs. bakllmndan iclenip bir c;ok 
eser ortaya konulmu§sa da, ge
nel özlü bir ara§tlrma yapllma
ml§ bulundugu gibi eide edilen 
bilginin da~nIk ve eksik bir ni
telik göstermesi ve ara§tmeIla
nn kullandIklarl yöntemlerin 
birbirine uymamasl böylesi biT 
ara§tlrmaYI güc;le§tirmektedir." 
V. Minorsky'nin belirttigi bu 
dogrulann yanmda ara§tllmaCl
larm bazI önyargtlannl ve onla
rm ara§tlrmalannda kar§Ila§tIk
laI) engelleri de eklemek gere
kiyor.Konumuz Kürt1erin bir 
bölümü oldugu iC;in geneIde ka
bul edileu dogrularl bir kenara 
brrakarak üzerinde tartl§Ilma
ml§ ve saglam temeller üzerine 
oturtulmarrn§ bazI tezler üzerin
de durmak gerekiyor. Geneide 
Kürtlerle ilgili kaynaklar Grek 
ve Roma kökenlidir. Ba§vuru
lan eu öuemli kaynaklar ise He
redotus tarihi, Xenophone'nin 
Anabasisi, Amasyah Stra
ba'nun eografya gibi eserlerdir. 
Heredotus tarihi Kürtlerin atala
n üzerine en geni§ bilgiyi veren 
eserdir. Nevar ki bu eser Medler 
üzerine <;ogu zaman yalan ve 
yanlI§ §ey ler söy lemektedir. 
MISJr tarihi ve MlsrrlIlar üzeri
ne övüeü §eyler söyleyen Here
dotus neden yalan ve yanh§ 
§öyler söylemektedir? Bu söy_ · 
lenenler Heredotus'un söyledi
gi YunanlIlar Med adllli duy
duklan zaman ödleri pathyor
du. Sözüyle baglmtlh [mdu'? 
Yunanhlann bu korkusu nere
den kaynaklamyor? Heredo
lus'un dedigi gibi Med'ler Bar
bar bir halk mlydJ? Yoksa bu 
korku onlann sava§C;J bir halk 
olmasmdan mt? Veya Med'ler 
dalm ileri bir uyarlIga sahip 01-
duklarmdan ml bu korku kay
naklamyor ?Konumuz esas iti
banyla Heredolus tarihinin kri
tigini yapmak olmadlgmdan 
dolaYl bu tarihte anlaulan bazI 
önemli noktalara dikkat c;ek
mek gerekiyorMed-Pers devleti 

!(falt Darius I. döneminde ba§
layan, daha sonra Artaxerxes'le 
devam eden sava§lar Heredotus 
tarihinde Med sava§lan diye ge
c;iyor. Ama Kral Darius I Pers 
Ahamenid sülalesinden gösteri
liyor. <;eli§kili olan bu a9tklama 
üzerine her nedense bir c;ok ta
rihC;i ve ara§ltmnael gitmiyor. 
Tanmml§ Arkelog E.Hertzfeld 

lerde kutlanmalandrr. Megop
hania festivali Pers Kral! Da
ray'a kar§l ayaklanan Maglann 
!ideri Gau Mata'nm öldürülü§ü
nün Bagayedi aymm onunda öl
dürüldügünden, buna ili§kin 
kutlamalarda ~agl yukarl Mih
riean festivaliyle aym döneme 
rastllyordu. Heredot Maglann 

Kürt dili ve söylenceleri adh eserin sahibi 
olan Gürdal Gürsoy §öyle diyor; 
Mihraizm'in etkisi Ermenilere de ' 

yanslml§lIr. Ermeniler Ate§ tannsl Mihr adma 
her YII ~ubat aymda (14 ~ubat) kutlamalar 
yapar, daglarda ate§ yakardl. 

Fars eyaletinde bulunan NakSI
Rüstern denilen bölgede sahte 
kabartma (Rölyef)lardan ve ya
zIlardan söz ediyor. Her neden
se bu sahtekarhgl kirnlerin yap
tlgml ac;tklarrnyor. Ama bu bul
gu bizler io;in önemli bir veri 
te§kil ediyor. Ba§ka kaynaklara 
ba§vurmaYl zorunlu klhyor. 
Med'lerle ilgili önernli kaynak
lardan biri de Yahudilerin kutsal 
kitabl Tevrat'ur. Tevrat'm Ester 
bö!ümünde Darius 1. 'in babasl 
Aha§vero§ dönemi ile ilgili ge
ni§ bilgiye rastlaruyor ve onun 
Medya'h oldugu söyleniyor. 
Yine Tevrat'da Daniel bölü
münde §öyle deniyor; Med'ler 
zürriyetinden Aha§vero§'un og
lu Darius'un (Darius I nb) bi
rinei yIlmda 0 Darius ki; Kilda
niler üzerinde kral ilan edilmi§
ti, yine aym bölümde ve ben 
(Daniel nb) Med Darius'un bi
rinci yllmda onu peki§tirmek ve 
kendisine kuvvet vermek ic;in 
yanmda durdum deniyor. Tev
rat'taki bu ac;Lklamalar Med ta
rihi ile ilgili karanlIk bir nokta
ya I§Ik tutuyor. Ve E.Hertz
feld'in bulgusunun dogru oldu
gunu güo;lendiriyor. Med Krah 
Darius I dönemiyle ilgili olan 
Farslarm bayram olarak kutla
dLklan bir bayramdan Heredo
tus bahsediyor. 

Kürt dili ve söyleneeleri adh 
eserin sahib'i olan Gürdal 'Gür- ' 
soy §öyle diyor; Mihraizm'in 
etkisi Ermenilere de yansllUl§
tIr. Ermeniler Ate§ tannsl Mihr 
adma her yIi ~ubat aymda (14 
~ubat) kutlamalal' yapar, dag
larda ate§ yakardl. Yine aym ya
zar L.H.Gray'dan §öyle bir ak
tarma yapar; Persler arasmda 
kutlanan Magophania festivali
nin Mihriean ile bir tutulduguna 
deginir. Nedeni de aym dönem-

ise 0 gün ev lerinden c;IkmadIk
lanm belirtir.(Y.a.g.e. sf.126) 

H.L.Gray'lO bahsettigi 
G.Aksoy'un tasdik ettigi Ma
gophania festivali Heredot tari
hinde tersine o;evrilmi~ bir bay
ramdrr. Bu bayramm oldugu ta
rih 14 Mart'trr ve Ester bayrarrn 
adlyla haIen israil' de Yahudiler 
taralindan kutlanlyor. Bu bayra
mm bir gün öncesi yaru 13 ~u
bat 'ta Yanudilere 0 gün Dari
us '110 babasl tarafmdan izin ve
riliyor. Yahudilere dü§man 
olanlara kar~l hareket serbestli
gi io;in ve kendi veziri olan Ya
hudi dü§maru Haman ile on og
lunu astmyor. Bu baYl'amm 
Zerdusti diin adamlan olan 
Maglara kar§l oldugu ise uydur
madlr. Bu bayramlO Mihriean 
bayramlyla da alakasl yoktur. 
Aynea Aha§vero§ bu bayramm 
devletin smrrlan io;inde kutlan
maSI io;in o;e§itli yörelere bir 
ernir gönderiyor. Ermeniler de 0 

dönem Med egemenligi altmda 
olduklarl io;in bu bayraml kutlu
yorlar. Bu konuda Tevrat'm Es
ter bölümünde geni§ a,<tklama
lar bulunuyor. Denne-o;atma 
eserini bilimsel bir c;ah§ma diye 
gören G.Aksoy nedense bakar
görmez oluyor. 

Heredotus tarihi ve konu
muzla ilgili oldugu io;in §imdi 
de V.Minorsky'nin Kürtlerin 
Med-iskik kökeni tezi üzerinde 
dural1m; 

Kürtierin Sosyolojik ve Tari
hi ineeleme adl! eserin yazan 
Bazi! Nikitin §öyle diyor; 

Bilgin yunta§trlliz ve dostu
muz Prof. V.Minorsky'nin 
1938' de Bürüksel' de yapIlan 
XX. uluslararaSI dogubilimeiler 
kongresinde aO;lkladlgl tezi 

özetlemek isteriz. <;Ünkü bu tez 
bize özenle sec;ilmi§ ve yeni 
l§lkla aydlOlatllml§ belgeier 
sunmaktadlr. Minorsky önee 
ba§langl9 niteliginde bir kao; 
gözlemle konuya girmektedir. 
Böy Ieee Kürtlere mahalli atalar 
aramak gerekirse, bunu (Kar
duklardan) daha o;ok Paktu
es' lerde aramak gerektigine 
dikkat o;ekmektedir. Gero;ekten 
de bu ad Heredotus'dan bu ya
na asll Beth Kardu bölgesinde 
bulunan vaktiyle Bohtan diye 
söylenmekte olmasl gereken 
Didonin kolu Botan 'I da kapsa
yabilmektedir. Heredotus'a gö
re Ermeniler ve Paktnes 'Ier 
Pers imparatorlugunun B.Srrap
hgml (Eyaletini) olu§turuyor
larch. ~uraslm da belirtelim. ~e
refname 'nin naklettigi Kürt ge
leneginde Botan (eski Bohtan) 
o;ok önemli bir rol oynar. Bu 
kaynaga göre bütün Kürtler 
Boht ve Baean adl! iki karde§in 
soyundan gelrni§tir. 

Yine Bazil Nikitin (Y.a.g.e. 
sf.33) ilk önee gölün (Urmiye 
nb) güneyinde Hint Avrupah 01-
mayan Prenslikler yard!. (Al-

esler Med iskit kökenlidir. Ve 
Kürtlerin mahalli atalandJr. 

2- Uruniye Gölü'nün yanm
da bulunan Parsua yöresi Pers
lerin eski konak yeriydi. Daha ' 
sonra Persler güneye göo; ettik
lerinden dolaYl Med'ler buraya 
yerle§tiler. 

3- Kürtler Bohtan ve Baean 
adh iki karde§in soyundan gel
mi§lerdi. Botan adl eskiden 
Bohtan adml ta§lyordu. 

~imdi de yukarlda söyle
nenleri anaHz edeHm: 

1- V. Minorsky'nin Urmiye 
gölünün batlsmdaki Parsua 
adlyla Persleri i1i§kili görmesi 
bir varsaYlmdrr. Öteyandan 
Paktucsleri Mcd-iskit kökenli 
görmesiyle o;eli~iyor. <;ünkü 
Parsua adlyla Paktues adl ara
smda yakm bir ili§ki kuruIabilir. 
Bu iki ad arasmdaki fark r harfi 
ile k harfinin yer degi§tirmesi
dir. Öte yandan Heredotus dö-. 
neminde ne Grek ne de Latin 
diyalektlerinde K harfi yoktu. 
Latin ve Grek alfabesine K har
fi ·sonradan girmi§tir. Dilbilim
eileri indo-Avrupa dil grubunu 

B unlarm ya§adlklan yerler bir ~ok seyyah 
tarafmdan gezilmi§, Kürtleri dil, tarih, 
etnografya vs. baklmmdan idenip bir ~ok 

eser ortaya konulmu§sa da, genel özlü bir 
ara§brma yapllmaml§ bulundugu gibi eide edilen 
bilginin dagmlk ve eksik bir nitelik göstermesi ve 
ara§bncllann kullandlklan yöntemlerin birbirine uy
mamasl böylesi bir ara§brmaYI gü~le§tirmektedir." 

labria, Harhar, Ellipi gibi) sonra 
Güney batlda adl ilk kez 
M.Ö.844'de gec;en ve Perslerin 
eski bir konak yeri olarak tam
nan Parsua ülkesi. Parsua'nm 
güney dogusunda ise 
M.Ö.836'dan itibaren adl geo;en 
Med'ler (Matai, Mada) 
M.Ö.714'den beri bir SÜfe son
ra Parsua adl (Persler güneye 
göy ettiklerinden) kaybolur ve 
Med'ler yava§ yava§ bülÜn böl
genin hakimi olurlar. Daha son
ra Marmai ya da Marmalllar 
admdaki M.Ö.836-830 yIllarma 
dogru tanman ve Parsua'nm he
men dogusundaki kom§ulan bi
linmedik ka vim gelir. 

Bazil Nikitin'in söyledikleri
ni toparlayaeak olursak; anlatl
lanlardan o;Ikan sonuc; §udur; 

1- Minorsky'ye göre Paktu-

dogu ve batl diye ikiye ayrrrr
ken 100 rakammm Hint,<e'de 
Satam, Latinee'de Centum, 
Greko;e'de ise Hekto oldugunu 
belirtiyorlar. Dogu ve ball gru
bu olduklarrru belirtiyorlar. La
tinee ve Grekc;e' de üc;üneü harf 
yani e harfi r,g,e,s,k olarak ya
Z11dlgml söylüyorlar: En son 
kulhunlart k harlidir. Dl'JlaylSlY
la biz Parsua adl ile Paktues 
admm kök birliginden söz ede
biliriz. Nitekim c;ogu kaynak
larda Paktues adl Parthes diye 
ge,<iyor. Paktues (Parthes)ler ile 
ilgili esas veriler Hazar denizi
nin ballslOda degil dogusunda 
bulunuyor. Heredotus dönemin
de Urmiye gölünün ballsl At
rophane ve Adorbegan diye 
anlhyor. Darius I döneminde 
Med-Yunan sava§1 dönemiyle 

ilgili bilgi verilirken Pakti
ya'nm Ermenistan ile birlikte 
13 eyalette gösterilmesi mantIk
h görünmüyor. Romaltlar döne
minde Partheslerin Hazar deni
zinin dogusunda ayaklandLklarl 
daha sonra Ermeni hakimiyeti 
altmda bulunan bölgede dahi 
kIsrm egemenlik kurduklan bi
liniyor. ister istemez bu o;eli§ki
ler Homeros'un ilyada Odesasl 
gibi Heredolus larihini de tartl§
mall kIltyor. insanm aklma He
redotus tarihi aeaba RomalIlar 
devrinde yeniden bir Revizyona 
ugradJ ml? diye bir som getiri
yor. 

2- Parsuva adl He Parthes 
(Paktues) yakm ili§kili görünü
yor. Fakat bu kelimenin hangi 
dile ait oldugu belirlenmeden 
yorumlar yapIllyor. Bu benzer
lik bu iki kelimenin farkll dille
re ait olmasmdan dolaYl, farkll 
§Ckilde de okunabilir birbiriyle 
ili§kili de olmayabilir. Heredo
tus tarihinde Perslere bu adl Yu
nanhlar verdi deniyor. Bu ac;Ik
lamak dogruysa 0 zaman Pers
lerin eski adl neydi? Nitekim 
biz Heredotus tarihinde Suriye
lilerin Kapadokyah olarak geo;
tigini görüyoruz. Tarihi veriler 
bize Suriyelileri Arami adl veri
len bir topluluktan geldiklerini 
ispathyor. Yani Heredotus tarihi 
yalan söylüyor, Suriyelilerin e
sas kökenini ~arpI1lyor. Fars 
(Pers)lann Hazar Denizi'nin 
bausmdan güneye g~ ettikleri
ne dair isim benzerligi dl§mda 
hi~ bir kanlt bilinrniyor. 0 halde 
Fars 'lann (Perslerin) kim oldu
gu uzak geo;mi§leri tartl§mah 
bir konudur. 

3- Bazil Nikitin 'in ~erefna
me' de geo;en Boht ve Baean ad
lt iki karde§in soyundan Botan
hlann geldigi §eklindeki ayLkla
maYI dolayh olarak Karduki 
admm kar~IUyml§ gibi göster
mesi arifa§ilir brr durum degil
dir. ~erefname'deki Boht ve 
Bacan adlt iki karde§le anlaulan 
esasta Kürtlerin Milan ve Zilan 
soyundan geldikleri bio;iminde
ki bir efsanenin yöresel bazi 
olaylarla karl§tmlmasmdan 
kaynaklanlyor. Bohtan adl ke
sinlikle Osmanhlar dönemine 
aittir. Botan adl daha eskidir. 
Antik döneme ait kaynaklarda 
bu ad Batna diye geyiyor. 

Cano AMEDI 

J i mej ve, di heIa rexne kirine de, di 
. nav rew§enbir u cndamen komel u 
rexistinan de, ditineke ~ewt weki kev
no§opiyeke di jiyana me de eih girti
ye. Pire earan ev ditin, jiyana me di 
bin bandora xwe de dihele u mirov pe 
(behemdt) acis dibe. Ev ditina o;ewt ji 

, aliye hinek kesan ve bi zanin binezant 
. te parastin. U em hemu dizanln ku al'
manea rexne kirine o;ekirin u pe§debi
rin e. Rexnen di nav dost 11 hevalan de 
te kirin na §ibe yen li hemberen neya

' ran ten kirin. Rexne, tevel tevel in. 
Aneax rexnen ku em li ser disekin 11 

, dixwazin lee bikin yen di nav heval u 
hogiran de ~edibin in. U o;i heyfe ku 

,ern pir! earan dibinin ku Ii ser nave 
rexne kirine, em rexnen xwe li hem
bere hev wek c;ekeki xirab di§ixurmin 
11 hevdO pe die§inin. Bi vi avayi em ri
ya yekirine G pe§debirine bi deste xwe 
digirin. 

Rexne u xwe fexne 
ya ve giringiye bibinin 0 li ser bersiva 
we bisekinin, ez bawerim ku serfirazi 
il qezenea me we ji her deme zedetir 
be. U gava ern weki do li pey rexnen 
dur! c;ekirin Q pe§debirine bime§in we 
pirsgireken me roj bi roj zede bibe u 
jiyana me ji we tal bike. Ji ber ve ye
ke, dive em dOri rexnen neYlni biseki
nin. Weki me li jor ji got, eger rexnen 
me di mijara 9andi, hunen u ramyari 
de be, beriya her ti§ti dive em ne xwe
diye wan kemasi 0 xeletiyan bin. Le 
em dibinin ku gellek kes xwe di hemu 
waran de rexneger ni§andidin an xwe 
wilo di hesibin in, aneax rastiya jiya
na wan diji ve tabloye ye. Ev kesen 
han di j!yana xwe de her tim xwediy8 
kemas! 0 o;ewttyanin. Gava mirov ke
mas!ya van dibeje anji ni§andide ev 
eameren han poze xwe bilind dikin u 
Ii dij! rastiyan gube xwe digirin. Tu 
dibe qey ev eam8ren han stGna nave
roka din8 ne! Le yi heyfe ku ev stOnen 
han p11,< derdikevin. Lewra em dizanin 
ku rexne, yalakiyeke jindar e 0 re na
de van ditinen vala. Ji ber ve yeke 
eger em dixwazin feydeki ji rexnan 
bigirin div8 rexn8n me di eih de be 0 
mesajeke wan hebe. Rexnen be ar
mane weki nivisa Ii ser ave ye. Ern ~i 
dikin ? <;i dixwazin ? Ern dixwazin ji
yallek c;:ava ava bikin ? Di nav ~alaki
yan de berpirsiyariyame ~iye ? Ern 
berpirsyariyen xwe bi eth !inin an na.? 
Dive em karibin bersiva van pirsan bi
din. Na, eze Ii quncike xwe rOnem 0 Ii 
gor dile xwe, Ii gor daxwazen xwe 
rexnen xwe diyar bikim, ev ne tavire
ki rast Q ne kareki ba§ e. Kes8n ku di 
rnala xwe rOdinen Cl ti§tekt nakin rex
nen wan ji wek gOzen p(j~ in Iro, rew
§a welate me Q ya gele me Ii hole ye. 
Ern nikarin Ii asiman rOnen 0 tem~a 
bOyeran bikini Ev bOyer bi awayeki 
me di bin bandOra xwe de dihele. Ga
va ku em xwe bi role tema§vant ve gi
re bidin we tu baweriya gotinen me 
nemine. Ji bo ku rexnen me li heva ne
minin, dive em dev ji tema§vani ber
din 0 wek partizaneki aktif, di nav 
tevgeren civaki de cth bigirin. Her tim 
o li her deri dive em j!yana rexistini 
biparezin. Kesen be rexistini, civat8n 
be rexistini il ne demokratik bin her 
tim Ii pa§ve diminin; nezani 0 xizani 
wek qeydeki dest Q linge mirov gire 
dide. (DOM DiKE) 

Hinek hezen ramyart li ser nave 
rexne kirine her tim yek8 rexne kirine 
bi avaye tawanbari di hejinin 0 yen ne 
bi wan re ne, dixwazin bi tirstn in. <;e 
dibe ku, yen Ii pey van livbaziyan di
me~in, di demek nezik de hinek qe
zenea wan hebe 0 anji ~ebibe. Le, ga
va ku em Ii gor berjevendiyen sibetir 0 
'u gor y~n geJemperi bifikirin, emS bi
bin in ku li holS tu qezen~ tune ye. (Ji 
xend xirabi 0 kSmasiyan.) Ji bo vi, 
wek me li jor ji got ku, dive armanea 
rexnSn me ne tawanbari be, gava ku 
armany ySkirin Q pS§debirin be wS qe
zen~a herd11 aliyan jt hebe. Yan! diva 
rexne hirn qezenee bide xwediyS xwe 
hirn jl bide ySn hetnbere Wl. La em di
blnin ku, ki ji ki aeis dibe anji 'ki, ji 
xwe re kt "raq!p" dibtne li ser nave 
rexnan Sri§i hevdO dikin, bi gotinen 
neba§, bi ithamen giran 0 bi avayeki 
dijrntnati hevdO di nav ~ewtiyan de di
gevizin in. Pi§t re ji van c;alakiy8n 
xwe re ji dibejin rexne!? 

Gava ku mirov van "rexnan" dibi
htze an dixwtne rOye mirov ji fediyan 
sor dibe. We gave, mtrov ji xwe dipir-' 
se; eger ev rexne bin gele dijm!nati 
we c;eva be? Mirov pi<rekt 1i ser van 
rexnan biflkire, ewe bibine ku tu sinor 
Q rastiya van rexnan tune ye. Lewra 
yen rojeki bere xayin a ajan in rojtira 

din bi hesant dibin hevalbend 0 dost!? 
Li hembere ve tabloy~ mirov ji xwe 
dipirse; Gelo, ev o;eva rexne kirine ku 
dost 0 neyar ji hev nayin bijartin! Ern 
nabejin guherandinen wuha c;e nabin, 
Le dive pivanen me gellek rast be ku 
tu kes je §ibhe neke. Gotineke wiha 
"na, dile me ewha dixwaze, berjeven
diyen me yen rojane bi vi ~ikli dime
§e" ne rast e. Gava ku em bi vi awayt 
bime§in, w8 sibe hineki din ji li hem
bere me bi vi §ikli bime§in! Ji xend 
vana, iro·ne be sibe we hinekji me ne
pirsin: "rnadern ku ev kesen han, he
zen han xayin, ajan 11 hezen taribUn, 
ma we o;ima bi wan ra tifaq kir, heval 
bendl: dant?" Di jiyana ramyari de gel
lek minaken ewha em dizanin anji bO
ne §ahid. Ji bo ku ava em bi rejinin 
eardin kom nekin, dive em gotina da
wi 0 ya pe§in zanibin, tevlihev nekin. 

Ev rninaken han ne tene di ware 
ramyari de, di hemil qaden jiyana ci
Yaki de hene. Di nav hozan 0 nivIska
ran de, di nav rew§enbir 0 hunermen
dan de ev kevne§opi heye. Piri caran, 
itham kirin il tawanbari (sQedar kirin) 
bi nave rexne kirin te ni§andin. Ev ~i
qas rast e? Ma, ev "rexnen han" wS 
karS ~ekirin 0 pe§debirine ~eva bi dh 
bin in!? Gava ku mtTOv rexnen xwe 
wek yekekt xirab bi§ixultne wS roj bS, 
ev ~eke han sere xwediy8 xwe bie§i
ne. Ji ber ve yeke, her tim dive arman
eeke rexnSn me hebe 0 ev armane ji, 
9Skirin Q pe§debirin be. Gaya ku em li 
diji van armancan bime§in we ~axe tu 
giraniya me namtne. Ern hemO diza
nin ku ji bo ajan a xayintiye hinek p!
vanen objektlf' 0 silbjektif pevist in, ku 
ev pivan gelemperine. Ji ber ve yek8, 
dive em van averOyan (kavram) Ii gor 
pivanen ku ji aliye gelemperi de ten 
pejirandin, hilbijirinan il naveroka van 
averOyan bai tije bikin. Ji ber ve yeke 
politika ku "do xayin iro dost, iro xa
yin sibe dost" Ii gor me polltikayeke 
ne rast e. Wek hemu qaden jiyane de 
di ve babete de ji, dive em xwediye 

prenstbekt rast bin. Iro, berjevendtyen 
me ewha dixwaze, sibe wiha dixwaze 
ne tavireki ba§ e. Beriya her ti§ti, dive 
ev ptvan li gor o;alakiyen pratik 11 ber
jevendiyen netewi 0 c;tni b8 bijartin. 
Le ~i heyfe ku, pirani li diji ve politi
ka han livbazi <redibin. Ern nikarin tu 
eari kar8 rexne kirine di eibe tawanba
ri 11 itharu kirine de ni§anbidin an bi
parezin. Di van 20 salen dawi de me 
gellek dit ku Ii ser nave "c;ekirin 0 p8§i 
debirin"e, rexne kirin bi awayeki o;ewt 
hat famkirin 11 Ii gor berjevendiy8n 
hOrik (y8n grOp<;itiye) §!rove b11. Ern 
dikarin bibejin ku ev <;eke han piri ea
ran di deste hinekan de bi qesdi hat §i-

caran bi me daye xuyakirin ku tu kes 
bi w! awayi pe§iya xeleti 11 kemasiyan 
ne girtiye. Gava ku mirov kemasi 11 
xeletiyen xwe fam bike anji be farn ki
rin we c;axe pe§i li xeleti 11 kemasiyan 
te girtin. Xwerexne, ne kare bu herkes 
ji xwe re ke§eyeki (papaz) peyde bike 

, 0 her roj guneh derxe! Gava em xwe
rexnetiye ewha bibinin dive em ji xwe 
re "der"eki peyde bikin 0 je demeke
vin!? Eger rexne 11 xwerexne kirin di 
eih de be kirin mirov dikare gellek 
dersan je bigire. EmhemO dizanin ku 
tu kes "mukemei" nine il kemasi her 
mirovi ye dibin. Le ya giring ewe ku 
mirov kemasi 11 xeletiyen xwe bibine 

Armanca xwediye van fikran ev e: Bila her ti§t Ii gor 
dile min be, (Ji dibe bila bibe. Ji ber ku di bin ve ditine 
de tirs, nezani Ci bebaweri ve~artiye ev kesen han ji 
xenci qe~mer Q fesadan tu kesi godar nakin. Ji ber van 
sedeman dive em rexne Ci xwerexne kirine ba§ bizanibin 
Q di cih de bi~ixulinin. Le gava em di riya dijane de bi 
me§in ji xenci xirabiye tu ti§t bi deste me nakeve. 

xulandin. Annanca xwediyS van fik
ran ev e: Bila her ti§t li gor dile min 
be, 9i dibe bila bibe. Ji ber ku di bin vS 
ditinS de tirs, nezani Q bSbaweri ve
§artiye ev kesen han ji xenct qe§mer 0 
fesadan tu kes! godar nakin. Ji ber van 
sedeman dive 'ern rexne 0 xwerexne 
kirine ba§ bizanibin il di eih de bi§ixu
!inin. Ger em ewha bikin wS gave ev 
c;:ekS han ji bo dewlemendiya c;:ekirine 
o pe§debirin8 kar bike. Le gava em di 
riya dijane de bi me§in ji xenci xirabi
ye tu ti§t bi deste me nakeve. 

Disa em dibtnin ku hinek kes dix
wazin xwe rexne kirine mina "guneh 
derxistin" ni§anbidin. Li gor wan ke
san, ySn k8masiyekt vi anjl <;ewttyeki 
wi c;:ebibe dive her tim xwe gunehkar 
bihesibine 0 pe biji. Ev eam8r8n han 
bi vi awayi dixwazin ev kemasi 0 
c;:ewt! cardin o;e nebin. Le jiyan, pirri 

o ducar neke. Gava mirov kesekt an 
hinekan di mijarekt de rexne bike, be
riya her ti§!i div8 ew kes(en) han xwe
diye §opeki zelal Q ditin, c;:alaki 0 pra
tika wan dive e§kera 0 paqij be. Yen 
xwediy8 §opeki qirej bin tu heqe van 
tune ye ku gazinin xwe li hinekan bi
kin. Di nav gel de gotinek heye, dibe
jin: "Ke~elo, nave min li navS te kum8 
min Ii ser8 te." Dive rexnen me ne §i
be ve gotin8. 

Li gor ditina min ji bo rexne kirine 
riya ba§tir ewe ku mirov her dem hil
birandina yandi, ramyari Cl guherandi
na civaki berawestin bipareze le xwe
d! derkeve. Yani gere armaneek rex
nen me hebe. Bila rexne be o;eva dibe 
bila bibe ne ditineke rast e. Gava rex
nen me li ser qeyden o;ekirin 0 pe§de
birin8 diyar bi kin eme gellek dawiyen 
giring je bigirin. Eger em heweedari-

E rtugrul Kürk<;ü, cezaevinden <;Iktlgl 
zaman, "ben kendimi cezaevine 
girdigim ya~ta hissediyorum" de

mi~ti. Ger<;ekten de, 10 yd 15 yll yatlp 
da <;Ikan bir <;ok devrimci kendisini böy
le hissetti. Ben de 15 yll sonra bu ruh ha
liyle <;Iktlm. Oysa dl~ardaki ili~kiler artlk 
15 yll öncesinin ili~kisi degildi. Dostluk
lar, yolda~ilklar, alt-üst ili~kisi ve daha 
bir <;ok ~ey degi~mi~ti. Diyalektigin kura
I1 olarak, bizler her ~eyin degi~tigini pe
~inen kabul ediyoruz. Ama, degi~iklikle
ri ya~amak ve bunlan bilince <;Ikarmak 
ku~kusuz ayn bir. derinlik. 

I~te hem ge<;mi~in (70'li ylilann), hem 
de günümüz ili~ki normlannm olu~tur
dugu degerlerle yola <;Ikarak "devrimci 
ki~i" ile ilgili dü~üncelerimi a<;lklamaya, 
kendimce tammlar getirmeye <;all~aca
glm. Bu yazdlklanm "iyi bir insan", "iyi 
bir dost" tanlmlamalan olarak da okuna
bilinir. Devrimci ki~i ile "iyi dost", "iyi 

Degi,imi 
Bilince 
f;lkarmak 

Ali BiC;ER 

insan" arasmda 
önemli bir fark 
görmüyorum. Ve 
bu tar:lImlanml 
"büyük abiler" 
i<;in yapmlYo
rum. Onlann bu
na gereksinmele
ri yok; <;ünkü on
lar her ~eyi bilir-
ler(!), bilmedikle

ri tek ~ey ne kadar az ~ey bildikleri. .. 
Bunlan daha <;ok gen<; (ya~1 ilerlemi~ 
olabilir, ama yüregi delikanil olanlara 
kim ya~iI diyebilir ki?) arkada~lar ve ken
dim i<;in yazlyorum. Bu yazdlklanma re
<;ete gözü ile bakllmamalldlr. Bunu ben 
yazdlglm i<;in degil, bütün yazllan ve ko

, nu~ulan dü~üncelere böyle bakllmaildlr. 
Ku~ku bilimin, muhakeme gü<;:lü ki~iligin 
aynasldlr. 

Okula ba~ladlglm ilk ylilar, yazllan 
her ~eyi dogru samrdlm. Eger yanil~ olsa 
yaZlya hi<;: ge<;irirler mi diye dü~ünür
düm. Ya~ ilerledik<;e, biraz okuyup bi
lin<;lendik<;e bu sa<;:ma dü~ünceyi a~tlm. 
Artlk yazdan her~eyi degil de bazdarrmn 
(Marks, Engels, Lenin vb.) ustalann) yaz
dlklan her ~eyi dogru kabul edip inan
maya ba~ladlm. Aslmda bu da, ikincisi 
kadar tehlikeli ve sa<;:madlr! Bunun, din
cilerin kutsal kitapta yazlll olan her ~eyi, 
peygamberin her dedigini tartl~ilmaz 
bulmakla bir farkl yok. 

Hangi dü~ünce olursa olsun, onun 
mutlak dogrulugu kabul edildi mit ki~i
nin kendi dü~üncesi slflrlanml~ olur. Ar
tlk 0 ki§ide dü~ünce yaratlciligl beklen
mez. 0 ki§i kendisine sadece yükleneni 
ifade edebilir. Belki de bugün, dünya ge
nelinde solun i<;:inde bulundugu dü~ü~ün 
nedeni, biraz da "usta"lann her yazdlgl
nl kutsal kitaplardaki ayetler gibi kabul 
etmemizde aranmail!.. 

BaZI sol <;evreler "ustalar"m her yazdl
gml "dogru" kabul etmekte inat ediyor
lar. Bazdan da "kral öldü, ya~asm yeni 
kral" anlaYI~lnl yaygmla§tlrarak bize ye
ni peygamberler dayatmaktalar .. 

Her devrimci, kendince bir degerdir. 
Ve bu degerin üzerinde kendi farkllilgml 
ya~ar. Bir söz, "Dünya, bir insanlar Ylgl
nl, bir minik alevier denizidir"der. De
mek ki herkesin bir 1~lgi var! Elbette her
kesin 1~lgl aynl degildir. Az ya da <;ok, 
devrimci ki~i kendi 1~lgl ile parlar. 0, 
bir aydmllk merkezidir! 

Hi<;: bir insan dogu~tan aydmlatici 
özellik ta§lyamazi aydlnllk bilgidir. Bü
tün inan<;: ve dü~ünce aklmlarr bilgiyi 
önemser. Diger insanlar tarafmdan <;:e
kim merkezi olmak i<;:in bilgi ~art. Dinci
ler, bilgide "Tann bilgisi"ni kastederler. 
"Bilim <;in'de de olsa git ögren" de kaslt 
yine "Tann bilimi"dir. Bizim bilgiden, 
bilimden kastlmlz ise Diyalektik ve Tari
hi Materyalizm'dir. 

Ara~tlrma, inceleme ve okuma ail~
kanllgl olmayan bir insan marjinal kal
maya mahkumdur. Sadece gazete, dergi 
(0 da kendisininkini) okumakla, kulaktan 
dolma bilgilerle bir yere vanlamaz. Yan
iI§lan görmek ve dogrusunu yapmak i<;:in 
bilmek gerekir. 

Dogrusu ba§ta a§k olmak üzere i<;:inde 
güzelligi, dogrulugu ve yüceligi bann
dlran bütün insan faaliyetleri bilginin ve 
bilgi ile yapllml§ eylemlerin ürünüdür. 
<;özüm üreten ki§i bilge ki§idir! <;özüm 
üretmeyen sorunlu ki§idir ve kör bir ele§
tirmendir ... 

Ayda bir kez en az bir kitap okumayan 
ki§inin özellikle sosyal konularda aldlgl 
görevde ba§arlll oimasl beklenemez. En 
basitinden, ayda bir roman okumuyorsa 
kurgu yetenegi, §iir kitabl okumuyorsa 
hayal gücü geli§emez. Yeterince co§ku, 
ya§ama ve mücadele gücünü kendinde 
bulmanm bir yolu da hi<;: ku§kusuz sanat 
ve kültürün etkisiriden yararlanmaktan 
ge<;:iyor. 

Bilgi ki~inin meyvesidir; "Meyveli iken 
herkes onu <;evreleri ama meyveleri 
dü~ünce da ha iyi bir aga<; aramak üzere 
herkes daglllr." 
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,Örtme harekätl sürüyor 
HABER MERKEZi- Susur
luk'la somutla§an ',<etele§rni§ 
devlet' ger,<eginin üzeri, ge§itli 
manipülasyonlarla gegen hafta 

, boyunca da örtülmeye 9ah§lhdl. 
I Konu, rejim kanatlan arasmda
i ki hesapla§manm ve rant ile 
post kavgasmm malzemesi ya
pIlrrken, ,<etele§me ise 'nonna

, lizasyon' a tabi tutulmaya 9ah§1-
hyor. 

Budape§te'te bumuna yedi
I gi yunrruk ile partisi i9indeki 
9atlak sesleri sustunnak ve ',<e
te'yi kendi dönemlerinde de yö
nettigini itiraf etmesine ragmen 
oynadlgl 'temiz elcilik' oyu
nunda puanlarmI arttrrmak 'frr
sat'ml yakalayan ANAP Genel 

Ba§kanl Mesut YIlmaz'm, bir 
kIsrrn burjuva gÜ9ler ve medya 
tarafmdan özellikle 'parlatllma
ya' 9ah§1ldlgl gözlemleniyor. 
Böylece, tüm tartl§mamn rejim 
smrrlan igerisinde yürütülmesi 
güveneeye almmaya; konunun 
emredicisi ve birinei aktörü 
MGK gözlerden rrak tutulmaya 
,<ah§Illyor. Diger yanc;lan, Su
surluk somasl tartl§lTIalann 
önemli bir bölümünün rejim i9i 
fraksiyonlarm hei;apla§ma öge
leri durumunda oldugu ku§kusu 
da yaygm. Daha kaza öncesi 
slzdmlan MIT raporn ile, kaza
dan hemen sonraki dakikalarda 
"Mehmet Özbay'm Abdullah 
<;ath oldugu" bilgisini medya 

'Ormanlarl 

organlanna bildiren telefonlar 
bu ku§kuyu arttIruken, Mesut 
YIlmaz'm tutumunun da böyle
si bir rekabetten beslendigi söy
leniyor. 

Bu noktada, ordunun ve or
dunun tarn dehetimindeki 
MIT'in, kendi otorite1eri dl§m
da sava§ otoriteleri dogmasma 
duydugu tepkiler hatrrlatJhyor 

: ve Cem Erever ile E§ref Bitlis 
einayetleri bu 'tep19'nin örnek
leri olarak srralanlyor. Susllfluk 
örnegil1de , de ordunun ve 
MIT'in, kontr-geriUa faaliyetle
rini tarn denetim altmda yürüt
mek dürtüsüyle davrandlgl; 
'özerkle§en' kimi 'faaliyetler'i 
kIsmen de olsa tecrite yönelme 

:MHP'liler yaktl' 
: HABER MERKEZi- Susurluk somaSl tartl§- dayanak olarak gösteren Yunllnitan basmmda, 
· malarda Yunanistan adalannda 91kan yangm- "Onnanlanrmzl Türkler yakIyor" degerlendir
i larm ardmda "geteler"in bulundugu yönünde- meleri yapIldl. 
ki deginmelere geni§ yer veren Yunanistan ba- Bueak ile ülkücü Haluk Krrci 'nm televiz-

i Slm, hükümetin \{e§itli uluslararasl kurulu§lar yondaki konu§malarma yer venneyi sürdüren 
rtezdinde giri§imde bulurunasml istiyor. Yunanistan ' baslm, hükümetin bu konuda ge" 

"Siyaset,<i-polis-mafya" ü9genini ortaya 91- §itli uluslararasl kurnlu§lar ne:z;dinde giri§imde 
karan Susurluk kazasmdan yarall olarak kur- bulumnaSlm istiyor, 

karan venni§ olabileeegi belir
tiliyor. 

Aneak, 'teerit'in ger,<evesi
nin daraltIlmasma özen göste
rildigi de vurgulamyor. Ordu, 
bu konuda iki temel prensibi 
burjuva partilere ve burjuva 
medyaya kabul ettinni§ gözü
küyor: Birincisi, asIl sava§ güeü 
olan ordu ve MGK, kendi ka
rarlanyla olu§turulan ~ete!e§me 
faaliyetlerine ili§kin tartJ§ma
lardan muaf tutulaeak! .. ikineisi 
ise, ,<etele§menin kendisi degil; 
kirni bireyleri odak almaeak!.. 
Sözü edilen ikinei 'ilke' ile, ka
natlar arasmdaki tartl§ma ve ,<a
tl§manm "devleti yaralamasl
mn" önüne de ge9ilmi§ olaeak, 

<;ogu muhalif gevre, bütün 
bu nedenlerle tartJ§malarda 
'nonnalizasyon" taktigine ba§
vurnldugunu ifade ediyor. 

Bu taktik, basit olarak "dev
let el bette pis i§ler yapar; ama 
<;ath gibi aFananlarla yapma
mahydl" gibi bir söylemin ha
kim klltnmaya 9alt§llmasl ile at
ba§1 gidiyor. Böyleee, Kürde ve 
sola ar§1 devletin ,<etele§me tar
zmda pis i§ler yapmasmm 'nor
mal' oldugu ve olaeagl mesajl 
da hakim kIlmmak isteniyor, 

Yeni örtünün, kaba inkar ye
rine böylesi manipülasyonlarla 
yüklü oldugu, gittikge daha slk 
ifade edili yor. 

BM: Mafya, 
ülkeierden zengin 
HABER MERKEZi- Kapitalist ülkelerde mafyanm 'iyiee yerle§tigi' 
ortaya ,<Iktl. Birle§mi§ Milletler'in (BM) "organize su,<larla"la ilgili ra
porunda, mafyanm faaliyet tamm geli§tirdigi ve geni§ bir alanda 
9ah§ma yürüttügü bildirildi. Raporda, organize su'< pazanndaki toplam 
gelirin, bazr geli§rni§ ülkeierin büt,<elerinden fazla oldugunu belirtildi. 

BM tarafmdan hazulanan raporda, geli§en "yasadl§l sektörün", 
toplumlarm güvenligi, istikran ve geli§mesinin önünde en büyük tehdit 
olu§turdugu bildirildi. Raporda, tüm ülkelerde aru§ gösterenve mafya 
olarak amlan "organize suglar"m önlenmesi igin öncelikle toplum
lann, bu suglara ili§kin bilgilerinin arttmlmasl gerektigi belirtildi. 
Uluslararasl boyuta eri~en ~rganize su~larla müeadelede lU9 bir 
ülkenin kendi kendine yeterli olamayaeagl käydedilen raporda, geg
mi§te mafya igin ulusal ve yerel düzeyde yapllan operasyonlann yeter
s'iz kaldlgl belirtildi, BM'nin raporunda, mafyanm, politik ve 
ekonomik degi§iklikler nede"niyle organize sU9un geli§mekte olan 
ülkelerde yayIlma egilimi gösterdigi bildirildi ve §u gÖTÜ§lere yer ver-
ildi; . 

"Bu tür ülkelerde organize su~un geli§mesinde, son ylllarda 15 kat tulan DPY Milletvekili Sedat Bucak ile katli- Özellikle yaz aylannda Yunanistan'da 
am sanIgi, ülkücü Haluk Krrel'nm HBB tele- meydana gelen ve binleree dönüm ekili alan 
vizyonunda yaptIklan a\{lklamalara yer veren He ormanlIk arazinin kül ohnasma neden olan 
Yunanistan basml, adalannda meydana gelen yangmlann TC gÜ91eri tarafmdan \iIkanldlgl 
yangmlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Milli- iddialan, dalJa önce de Yunimistan basmmda 
yet Gazetesi yazan Güneri Civaoglu 'nun 24 yer alml§tl. 
Kaslm tarihinde yaymlanan "Madalyon" ba'§- , Yunan basmmda dalJa önee yer alan haber
IIklI yazlsmda yer alan "Haluk Kirci 'mn Sedat !erde, Yunanistan Milli istihbarat Te§kilatt'nm 
Bucak'la HBB TV'deki konu§masmdan anla- (EiP) , yangmlann Türkiye tarafmdan \(ikanl
dlglrmza göre, Ege'de onnanlanmlzl yakan dlgl yönünde duyumlar aldIklan belirtiliyor, 
Yunanistan'a misilleme olarak baZI Yunan ancak bu gäne kadar bu konuda kimsenin 
adalannda onnanlarm yakIlmasl ... " sözlerini yakalanrnadlgma dikkat gekiliyordu. 

, artl§ olmu§tur. Bu ülkelerdeki kurulu§larm ve aym zarnanda serbest 
pazar prensiplerine gpre, ekonomilerinin liberalle§me~ine yönelik ga
balann tehdit altmda bulunrmlsl nedeniyle geli~me ve ilerleme yava~ 
olmaktadu. Organize ve ekonomik sugurt tarunmasl, kontrolü ve ön
lemnesi i\{in öncelikle uluslararasl toplumun bu olguya ili§kin bilgisini 
arttlnnasl gerekir. Bu alanda mantIkh kararlar, politikalar, uygun 
yasalar ve düzenleyici örilemlerin almmasl gerekir, Devletlerin orga
nize su\{a ili§kin güvenilir bilgi ve istihbarat toplama, analiz ve dagIt
ma kapasiteleri, bu meseleye en iyi yakla§rrn bigimidir. Bu amaca 
yönelik ulusal 9abalann, teknik yardlm ve uzmanhk saglamnasl y
oluyla kuvvetlendirilmesi ve desteklemnesi, uluslararasl sU91ara kar§1 

1 -l ~.. ..) ~ .Jnr: :::::> lo<. !J '.o'll -l!.u J:":: I • • ., ull,l~laillf.a.~ WJi+li&i. g.erekmektedir." 

, . 

Meclis dev let 
saldlrlslnl orttü 
HABER MERKEZi- istan
bul' da 1 MaYls gösterilerl srra
smda 3 ki§inin ölümüyle so
nU9lanan "olaylar'l ara§trrmak 

.üzere lcuiulan TBMM ara§trr
ma komisyonu, saldrrgan po
lisleri akladl, 3 gösterieinin ka
tillerinin serbestee dola§mala
nna karar verdi. 

Dursun Odaba§, Hasan Al
bayrak veLevent Ylldmm'm 
ölümüyle sonu9lanan olaylann 
ardmdan 14 MaYls'ta Adalet 
Bakanl ~evket Kazan ve arka
da§lan,nm verdigi önergenin 
kabul edilmesiyle kurulan ko
misyon 9ah§malanm geytigi
miz hafta sonu9landrrdl. 

Oguz, TBMM Ba§kanhgl'na 
sunacaklan raporda da bu sap
tamaya yer verdiklerini söyle
di. Oguz §öyle konu§tu; "Olay
lar illegal örgütlerin hazulakla- • 
n sonueu bir baskm §eklinde 
geli§mi§tir. 3 ki§.inin ölümü 
üzüntü verici, ancak bu ara§tIr
ma komisyonu olarak yapabi
lecegirniz bütün ara§trrmalan 
yapmarnlZa kar§m, faillere ili§
kin bir sonuca ula§amadlk. 
Olayda polisimizin görevini 
yaptlgml belirledik." 

I •• 

Ogrenciler devleti 
Komisyonun toplantlsmdan 

soma sorulan yamtlayan RP'li 
kqmisyon ba§kam Ali Oguz, 
istanbul'da ineelemelerde bu
lunduklarml, tanIklarml dinle
diklerini ileri sürerek, "bülÜn 
bu 9all§rnalarm sonucunda hi,< 
bir kamu görevlisinin ihmalini 
saptayamadlklanm" söyledi: 

Komisyon istanbul Vali
si'nin de olaylar srrasmda §ehir 
dl§mda olmasl nedeniyle göre
vini ihmal ettigi iddialarl konu
sunda da ihmal olmadlgml sa
vundu. DSP'li komisyon üyesi 
Cevdet Selvi ve CHP'li üye 
E§ref Erdem'in ise, ü\i gösteri
einin katilleri konusunda degil; 
"Vali Rldvan Yeni§en'in göre
vini ihmal ettigi" konusunda 
rapora muhalefet §erhi 
koyacaklan ögrenildi. 

:protesto etti 
iSTANBUL- Üniversite 

I -I ögrencileri saldm ve 
I gözaltIlan protesto etti. 
• Ögrencilere Danimarka 
gen\iliginden de destek 

" geldi. 
i YIldlZ Teknik Üniversitesi 
: ögrencileri, polisin 
; PKK'nin kurulu§ 
! Ylldönümü olan 27 KaSlm 
öneesinde Taksim' deki 

i baZI demeklere baskm 
düzenlemesini ve istanbul 
Üniversitesi Avetlar 

I Karnpusu'nda Demokratik 
, Egitirn KurultaYl i~in 
· \iall§an iki ögrenciyi 
I gözaltma almasml kmadl. 
YTÜ-DER adma bir 
ögreneinin Y IldlZ Teknik 
Üniversitesi Karnpusu'nda 
yaptJgI a~Iklamada, de
vletin, is;inde Y8§anllan sis
tem geregi mafyala§ugl 
vurgulandl ve mafyanm or
ganizatörünün 
Kürdistan ' da halka baskl 
uygulayan devlet oldugu 

belirtildi. Devletin, ögren
eilerin örgütlenme hakklm ' 
gaspettigi kaydedilen. a\iIk
lamada, polisin "27 , KaSllTI 
sendrornu" nedeniyle 
Taksim'de iHD, EKB ve 
MKM'nin de aralannda 
bulundugu 17 kurnlu§u 
basarak onlarea ki§iyi 
gözaltma aldtgl bildirildi. 

As;Iklarnada, tüm 
demokratik muhalif kesim
lere, DelTIokratik Egitim 
KurultaYl düzenlemesinde 
kendilerine destek ver
meleri ü;:in s;agn da yapIldl. 
Danimarka Kültürlerarasl 
Ögrenei Demegi ile 
Danirnarka ikinci Ku§ak 
Gens;lik Demegi de yapugl 
ortak a\iIklarnada, polisin, 
ögreneilere kar§l 6 Kaslm'
dan bu yana devam eden 
tavnnm protesto edildigi 
belirtilerek, "altmda güven
sizlik yatan bu tavnn, de
vletin tavn Olmadlgma i
nanmak: istiyoruz" denildi. 

• 

Bu konudaki komisyon raporn
nu tarnarnladIklarml kaydeden 

.......... 0 born umudu . . 
yme ertelendi 

daki tüm hazlrhklarmm ta-
. 1113111 (jldllgllßU belirterek 
'''Bo,rubattmm apllij'äs. an 
l11eselesi"· dedi. 

'Petrol aksm, 
Kürt ezilsin' toplantlsl • 

r Kllrulll'llun,ge. 
~en Ii ak. toplanasmda 
aglrhklJ olarak Güney Kür
distan'ID ve Kerkük-Yu
murtall.k; boru hattillm gö-
tü§ü" ögrenild~; Top-
länt. dl§mda bita~IJ{-
lama yapan Erbakan, top
lanhda "özellikle Kuzey 
Irak konusuna öncelik veri
lecegi~f: belirterek "Petrol 

boru hattmdan petrolün bir 
an evvel akltdmasJm •.• tel11in 
etniekistiyoruz. ,l}'Plge ile 
ticarimünasebetleti geJi§tir- . 
mek, terör mihraklarml or- ' 
tadan kaldlfmak istiyor.uz. 
Bu konularda almacak ka
rarla~i~er~evesind~igerekli 
adlmrar atdacak" ~klinde 
konu§tu. ' 

Yakla§lk 3 saat süren top
lantmm ardmdan bir a~lkla
ma "apan D~vtet .llakam 
Esengün de,)3ak'a~l,r Ku
rulu'nda Kerkük-Yumurta
lIk petrol boru hattmm a~d
masl ile ilgili konularm eie 
almdl~llll kaydetti. p 

• 

REFAHYOL'DAN 'U DÖNÜ,LERi'NE DEVAM! 

RP, DYP ve ANAP milletvekilleri MGK'mn emirlerine uydular ve ellerini OHAL'in uzamasl iQin kaldlrdllar. 

OHAL'e 29'uncu uzatrrta 
HABER MERKEZi- Senaryo degi~
medi: "OHAL'i kaldrrma" vaadiyle hü
kümet olanlann OHAL'i uzatma tutum
lan sürüyor. 

Olaganüstü halin Mardin ili 9!kanla
rak 9 ilde 4 ay dalJa uzatIlmasma ili§kin 
hükümet tezkeresi RefalJyol ortaklarl 
ve ANAP'm destegiyle kabul edildi. 
TBMM'nin konuyla ilgili görü§mesin
de hükümet temsilcisi, ele§tirileri yarut
lamak i9in TBMM Ba§kanvekili Ka
mer Geng'in Isran üzerine zoraki ola
rak kürsüye "Iku. 

Mill\ Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 
"tavsiye kararl'" dogrultusunda, Mardin 
ilinin uygulama kapsami dl§ma 9Ikartl
maSl; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarba
krr, Hakkari, Siirt, ~lfllak, Tuneeli ve 
Van iIlerinde ise OHAL uygularnasmm 
30 Kaslm'dan ba§layarak, 29. kez uza
nlmaSl istemini igeren hükümet tezke
resi ge\{tigimiz hafta TBMM Genel Ku
rulu'nda eIe almdl. Uzatmaya DSP ve 
CHP "haYlf" derken, ANAP destek 
verdi. ANAP, DYP ve RP'li bazi Kürt 
milletvekilleri ise oylarnaya 'katIlmadl. 

RP ve DYP'den 12 Kürt milletveki
li gÖTÜ§meler SIraslllda, Bingöl, Diyar
baku, Batr,nan ve"YllIJ:da d.a OHAL'in 
kaldlhlinasl istemini i\{ereH bir önerge 
verdiler. TBMM Genel Ba§kanvekili 
Kamer Geng "kaldmlma" yönünde 
önerge verilemeyeeegini ileri sürerek, 
bu ba§vuruyu i§leme koymadl. Oyla
mada baZI Kürt RP milletvekilleri ge
kimser kald!. RP Van Milletvekili Hü-

• samettirr Korkutata, Diyarbaklr Millet
vekilleri Ömer Vehbi Hatipoglu, Ferit 
Bora, Ha§im Ha§imi, Bitlis Milletveki
li Abdülhaluk Mutlu,istanbul Milletve-

kili Fuat Fuat, Agn Milletvekili Slddlk 
Altay ise "haYlr" oyu kullandl. ANAP 
uzatmaya destek verirken, Diyarbaku 
Milfetvekili Sebgetullah Seydaoglu isc 
"ret" oyu verdi. 

i9i§leri Bakaru Meral Alqencr gö
lü§meler srraslllda, hükümet adma söz 
alarak, "terör gündemden g!kana dek, 
almml§ tedbirlerin gev§etilmesinin 
yanlI§ olacagml" s,avundu, Ak§ener; 
"Tavizlerle dev let ha yatl devam ettirile
mez. DÜllyanm hi9bir ülkesinde de te
röre taviz verilerek siyaset yapllmaml§
tu. Teröre kar§1 milli mutabakatm ooy
lesine gü\{lü oldugu bir esnada ORAL 
uygularnasma devam edilmesinin, terör 
örgütü PKK'nin aleyhine olacagml ör
gütün kendisi de iyi bilmektedir" §ek
linde konu§tu' Ak§ener' in sözleri, "bu 
ORAL daha 90k uzatIhr" bigiminde 
yorumland!. 

CHP Bursa Milletvekili YalJya ~im
§ek ise OHAL uygulamasmm olaga
nüstü duiumlan gizleme anlarmna gel
digini söyledl. Özel timin kan§tLgl S119-
lann arlIk gizlenemedigine dikk:at ge
ken ~im§ek, "Özel tim artlk öyle özel 
ki, tabanea kabzasmda kurt resmi, ek
ranlarda bozkurt i§areti yaplyor" dedi, 

lktidar, muhalefetin konu§masmm 
ardmdan ele§tirileri yamtlamaya gerek 
duymadl. TBMM Ba§kanvekili Kamel' 
Gen\{'in "böylesine önemli bir konuda 
hükümetin ele§tirileri yamtiamasl ge
rektigi" yönündeki man üzerine, Milli 
Savunma Bakam Turhan Tayan zoraki 
olarak kürsiiye g!kt!. Tayan, son tezke
re ile uygulamarun, eskilere göre bir öl
güde "yumu§atlldlgml" iddia etti. 

Saddam' In kara 
paralan silaha gidecek 
A lu yIllIk Birle§mi§ MilletIer am

bargosu boyunea ka9akgIlIk ge
lirlerini ve gizli banka hesaplan

m yiyecek sübvansiyonlan i9in kulla
nan Irak Devlet Ba§kam Saddam Hüse
yin'in, "gldaya kar§llIk petrol anla§m;t
SI "ndan saglanaeak geliri fusat bilerek 
kara paraYl siJahlanmaya harcayaca~ 
ifade edildi. 

AFP ajansmm göri,i§tügü Irakh uz
manlann iddiasma göre ayda 60 ila 100 
dolan yiyeeek ihtiyacI i9in kullandrran 
Saddarn, bu fonu yeniden güglemnek 
igin silalJlanmaya aktaracak. G1daya 
kar§lhk petrol anla§maslm izleyip de
netleyecek olan 200 kadar BM görevli
sinin ise bu geli§me kar§lsmda hi\{bir 
§ey yaparnayacagl kaydediliyor. 1994 
ytlmda görevden aynlan Irak istihbarat 
eski §efi, General Vefik Samarray Sad
dam'm Türkiye, iran ve Körfez ülkeleri 
üzerinden yaptJgl petrol, petrol üTÜnleri, 
fosfat, deri ve bugday ka9ak91lIgmdan 
yIlda 1 milyan a§kIn gelir sagladlgml 
ileri sürdü . 

Bu arada, Bagdat yönetirni, gelecek 
ay petrol pompalarnaya hazu oldugunu 
agIkladI. öneeki gece Bagdat caddeleri
ne glkan Saddam yanhsl lrakhlar, 
Irak'm yeniden petrol satJnaSl 'a§arnasl
na gelmesini havaya silalJ sIkarak kutla
dIlar. 

Irak'm petrol piyasalarma yeniden 
dönme ihtirnalinin belinnesinden sonra 
ülkede s!kmttsl gekilen pirin9, un ve §e
ker fiyatlarmm yan yanya dü§tügü, di
narm da dolar kar§lsmda deger kazandI
gl kaydedildi. Irak'la BM arasmda varo
lan mutabakattan sonra, AralIk aymlll 
ilk haftasmda Kerkük-YumurtalIk ve 
Kerkük-Mina EI Bekr boru hatlarmdan 
pompalanaeak petrolü denetleyecek 14 
müfetti§ten 8'inin, Ceyhan ve Türkiye
'Irak smmnda görev alacaklan ögrenildi. 

Müfeui§lerin 4'ü Ceyhan'dan, 4'ü i
ki ülke arasllldaki slnrr ile ZalJo'da, 6'sl 
ise Mina EI Bekr'de görev yapaeak. Bu 
müfetti§lerin aralIk ba§mda görev yerle
rinde olacaklan bildirili yor. Müfetti§ler 
Saybolt Nederland BV adh Hollanda 
firmasl tarafllldan temin edileeek. Ayn-

Saddam kara paralannl arlik silaha harcayacak, 

ca list düzey dört görevii BM Gehel 
Sekreteri tarafllldan atand!. Bunlann bi
ri FranSlZ, biri Rus, biri Amerikali, dör
düneüsü ise Norvecli. BM Genel Sekre
teri Butros Gali tartrlmdan 986 sayIlI ka
rarm uygulanrnaslyla ilgili olarak Gü
venlik Konseyi'ne sunulan ara raporda 
yer alan verilere göre, Irak'm 6 ayda 
saglayacagl 2 milyar dolarlIk petrol ge
lirinin yakla§lk %53'ü, emanet hesabm
da tutularak glda ve ila9 ahnrrnma har
eanacak. Paranm %13'ü Kuzey lrak'ta
ki ü<; eyalete yönelik ahmlar i«i)1 kulla
mhrken, %30'u dogrudan dogruya BM 
Tazminatk Fonu'na transfer edileeek ve 
Irak'rn Kuveyt'i i§galinden zarar gören 
ki§ilere yapIlaeak ödemeIer igin kullanl
lacak. Pararun %3'ü idari harcarnalar, 
% l'i de ge§itli giderler igin kullamla
eak. 

Bu arada Genel Sekreter, glda ve ilag 
allm ve dagltlml igin aynlan toplam 
meblagm 1 milyar 320.68 milyon dol~ 
ra ula§aea~m da raporunda li9Ikladl. 
Aynea Kuzey Irak'taki Duhok, Erbil ve 
Süleymaniye eyaletlerinde yap!lacak 
da~hm igin de 260 milyon doiar tahsis 
edilecek. Orta ve Güney Irak'taki 15 
eyalette dagltml Irak hükümeti taraflll
dan yapIllrken, Kuzey'deki 3 eyalene 
bu i§i BM üstleneeek. 

'JHABER MERKEZi) 
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Ev dlmeneke Derike ya sala 1971 e ye. 

Selahattin BULUT 

G ava reyek li ber meriv be ma 
qey xewa meriv te? Ji evar de 
hetabi sibe meriv dikeve xiyala 

\=fiyine. Tu dibe qey ke\= dev Ii meriv di
kin. Di nav ciya de meriv xwe diqulipJ:
ne ve hele u we hele. 

Otobusa ku ji Derike di\=u Amede di 
ber Kevire Kerr re derbasdibu. Di Ka~e 
Xeratke re bi ser Gare Reze Dewid di
ket, di ber Ta§ite u di ber nav De§an re 
di~u, di De§te Gewre re qiyameyi Ka§e 
~ermix dibfi u dibende rezan re dikete 

nava ~ermix. . j( . ", .. n,J'_ 

~ermix qezayeke Merdine ya piri §e
rin, pi~uk u delal e. Li bakure Derika 
<;iyaye Mazi dikeve ü qedere sih kllo
metri je dur e. Otobusa ku ji Derike di
"Ü Amede di nav ~ennix re derbas dibfi, 
di ber Tawisye re xwe digihand e Av
gewr, di nftv <;inara avi re dibuhud ü di 
rexe Dicleye re qiyameyi de§ta Amede 
dibU. 

Li Derike sere sibehe bi §ifeqe re, ga
va dinya zelal dibe, di seeta nezi rabuna 
otobose de, rewi tevdihatin ber otobuse. 
Otobusen bed niha bi sih ~el sal bere ne 

wek en niha nüjen Mn. Cihe baxaje pi
~uk ü di dawiye de bü. E~yayen ku ne
diketin baxaje li ser pi§ta otobuse diha
tin bi cih kirin. Ji bona bi serxistin u da
xistina e§yan bi dawiya otobose ve pe
lingek hesini hebu. Muawen bi we pe
linge ve wek pisike radipelikljor. Rewi
yan e§yayen xwe bilind dikirin, bi ser 
sere xwe dixistin, muawin xwe daqUldi
kir, bi her du lepanba§ zevtdikir, ber bi 
xwe diki§and, di ber hev de ü li ser hev
du bi cih dikir. Pa§e ~adirek mezin da
vet ser, dinixumand ü ji bona ku bi re ve 
de nekeve xware §idt di ser re davet, 
ba§ di§idand u giredida. Ger e§ya li ser 
otobose xwe§ik ba§ nehata edilandin, 
nehata giredan bi re ve . diket u winda 
dibu. Jiber we yeke rewiyan heta bi "11-
ve xwe neditina ku e§yayen wan ba§ ha
tin bi cih kirin u giredan dile wan rihet 
nedibu. Pi§ti ku Ii ber \=ave wan kare cih 
dayina e§yan xilas dibu we ~axe dile 
wan dikete cih, di~un li otobuse siwar
dibun, li paldanke xwe rüdini§tin u 
amadeyi ~uyina Amede dibfin. 

Ben rabfina otobuse muawen di deri
ye pe§ ye re dikete hundir, yek bi yek 
bilete rewiyan sax dikir ü di derye da
wiye re weki kuliyeki xwe \=ipi dervedi
i5ir. Ger rewiyen ne,hati hebfina ~ufer li 
benda wan disekini, na ji x we ku her 
kes temam bU~a muawen bi Tirki, bi 
dengeki §ennok deng li §ufer dikir u di
got "dewam etl.." 

<;el penci sal bere, teqnben di sala 
1950 i de makine ketiye Derike. We ~a
xe di qezaye de kese zanibuya bi~uxu
landa u bajota tune bu. en xwedi maki
ne ji derve §ufer dianine, Mfiawen Kurd 
bfin. 

Lebeie §ufer xedb bun fi bi Kurd'i ni
zani bfin. Sebeba ku muawen ji §ufer re 
bi Tirki digo "dewam et" ev bfi. Li De-

NÜjen Basm YaymcdIk San. ve Tie. Lid. ~Ii. 
Adma imtiyaz Sahibi: Alper A <.Ian 
Yazli~leri Müdürü : Mahide Mutlu 
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Otobusa DenKe 0 Amede 

rike axivtina bi Tirlci gcleki eyb biL Mfi
awen wexte digot "dewam et" ji fediya 
ruye wi re§ u §in dibu . Ji xwe gelek ca
ran nedigot. Hema bi pi~ta deste xwe 
wek meriv ti~teki pis ji xwe biqewirine 
i§aret dida §ofCr u xwe xilasdikir. 

MCiawen bi reketiha otobose re li ba
yebeze xwe ~engi destike deriye dawi
ye dikir, ni ge xwe ye c,:epe davete aliye 
hundir ser pelike, en raste ji li derve di 
valahiyc dc libadikir. Car cara qeweta 
xwe bera ser deste xwe ye ku bi destike 
deri ve ye dida, ser u singe xwe di der
ye l11\r vekiri re direji derve dikir fi bi 
dellgeki bilind bangdikir: 

"Diyarbekir! Diyarbekir!" 
Otobus hMi hM! di ber ziyareta Dar

bire re, di ser Kaniya Kulebe re, li ser 
riya axinl, di nav toz u duxane de dibfi 
weki gilokek ewr u Derik li pey xwe di
hW u dic,:u . 

Gava otobus Kevire Kerr derbasdi
kir, nezi Melava Kokel u Ka~e Xeratke 
dibfi, dibfi gunne gunna dile rewiyan fi 
~eq §eqa tizbiyen nav tiliyan. Ka~e Xe
ratke ka~eki tujI qiyame, bi fitlek, kur fi 
be medet bCi. Ji ber we yeke herkesi ~i
qas duaye ku zantbun tev dixwendin fi 
~iqase §ex fl mi§ayiq hebu na bang! te
van dikirin. ~exen ku ji zude we neketi
bün hi§ u aqile wan ew di wi ka§ide yek 
bi yek dihate bira wan. 

Wexte otobusa Derike digiha ~er
mix, §ofer niv seet mole dida. We ~axe 
rewi tev dadiketin xware, hin ji wan di
~une mi?gefte destmej digirtin, nimej 
dikirin, hin dic,:fine da§ire avek dirijan
din. Jinell bi zarGk di"ün ber talde xani
yan zarGken xweyen pi~ük li ser nigen 
xwe dikirin, zilam di"ün qahwexane, 
~ay vedixwerin u cixare diki§andin. En 
bir~i di~Gll a§xane zike x we ter dikirin. 
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Le min yek van ji nedikir. Ez bist sa
I! bfim, xort bum ii bi evina welat seves . 
bum. Ne ti bun, ne bir~i Mn qet ne di 
ket hira min. Hi§ fi aqi1 di sere min de 
nemabü ji xwe. Denge Mehmed ~exo ü 
pirtuka Dr. Nfiri Dcrsimi bfibfin wek §ir 
fi lodken dayika min. Bi §ev ü roj min 
guhdar dikir, dixwend u ji xwe ve der
bas dibfim. 

Rewi her hinek bi ti§teki re mijfil 
bün. Le bele derde min eihe bii. Min 
dixwest di we niv seeta bihn dayine de 
fed rew~a qezaye ya siyasi bibim. Di
\=um nava silke li nav xelke digeriyam, 
min gube xwe dida suhbeta wan min li 
silogan fi afi§en li ser dtwaran meze di
kir,G min bala xwe dida reng u naven 
lewhen dukana. Qederki ez wiha li nava 
suke digeriyam flpa§e vedigeriyam ber 
otobuse. Zarfiken ~ermix, en feqir ji bo 
debare benl§te qanik'-pele cixara, kevi
re ~aqmaxa u §ekire neh neh defirotin. 
Min xwe nezi wan dikir, bi hezkirinek ji 
dil fi can deste xwe dida sere wan. Wan 
pore wane zerik, sorik, re§ik u nermik 
bi tiliyen xwe min dl§ikinand, dfiz dikir 
u bi wan re Li ser doza Kurdistane dipe
yivim. Hina ji wan ti~ten min digotin 
farn ne dikirin, le guhdariya min dikirin. 
Li liva dest u leven min dinerin u dix
westin feri ti§tnan bibin. Hina bi ~end 
gotnen mini ewili re meqseda min farn 
dikirin ü bela ku jHikren wiha ditirsi
yan bi lez ii bez ji cem min di~un. Hina 
jimizawiri dikirin. Ji bona ku ti~tcn xwe 
bifTo§in min guhdariya min dikirin. 

Di bin ~avanre li hevdü dinerin, ~av 
li hevdü dikirin fl bi dizl dimizmizln. 

Pi~ti niv seeta bihn dayine, muawen 
bi c,:end denga bangdikir. ~ofer li qorne 
dixist, rewi siwar dibfin fi otobusa Ame
de bi re diket fi di\=G. 

~imdi gettola§an 'yürektir 
Sinan ARAS 

E gemen s1l1lflar1l1 sömürge 
, ülkelerdeki uygulamalan 
~ogu zaman birbirine benzer. 
Sömürge ülkelerde ya§ayan 
uluslann belleklerinde baZI keli
meier vardrr ki kolay kolay unu
tulmaz. Jenosid, aCI, gÖ9, ölüm 
kelimeleri, sava§larm Ylklml so
nucu ortaya ~lksa da zamanla 
ya§am1l1 bir par~asl haline gel
mektedir. 

Heredan denilince "ogu kim
senin aklma bir §eyler gelmeye
bilir. Heredan ülkemizde bo§al
tllan ü~ bini a§k1l1 köyden sade
ce biridir. Amed'in Diele il~esi

. ne bagh bu köy haritada yak1l1 
bir zamana kadar Klrkpmar diye 

. gC\=mekteydi. Heredan'da ~oban 
kulübeleri de bir bir dü§tü. Ko
ruculugu kabul etmeyen Hera
danhlann evleri yil(Ilarak, köy
leri bo§altlldl. Yani b3.§1l1daki 
Kelkom P"rrijman köyleri ile ay
m kaderi payla~tl. Edip Canse
ver bir §iirinde "Bir insan nere
ye benzer/Bir insan dogdugu 
yere benzer" demi§ti. Dogdugu 
yerlere benzeyen Heredanhlar 
da §imdi zorunlu oLarak gö~ et
tikleri kentlerin gettolannda ya
§amaya ~ah§lyorlar. Heredan 
denilince ~ogu insarun akl1l1a 
bir §eyler gelmeyebilir fakat ya
zar Mlglfdi~ Margosyan'a bu 
kelime bir ~ok §ey ~agn§ttrmak
tao "Söyle Margos Nerelisen" 
adh öykü kitabmda konu olan 
N. Margosyan'1l1 baba ocagl 
Heredan arttk haritalarda yok. 

Heredan' da . Ermenilerden 
sonra Kürtler de gö~ertildi. He
redall kolluk kuvvetleri tarafm
dan bo§altlhp yaklldl. Heredanh 
ErmeniLer 1914 yllmda Osman-

. hl1ln fttihat ve Terakki yönetimi 
tarafll1dan bo§aItIllp, zorunlu 

gö~e tabi tutulurken, bu uygula
ma sonucu geriye ~ok az aile 
sag kalml§tJ. M. Margosyan'm 
ailesi de bu kmm tufanmdan et
kilenir. Ermeni ulusunun ya§a
dlgl aCllan M. Margosyan kita
bmda §öyle dile getirir; "Birinci 
Cihan Harbi 'nin 0 kapkaranltk 
günlerinde, sefalet, yokluk ve 
hastaltk i~inde, dogduklan top
raklardan yok uzaklarda, belki 
~am'da, Halep'te, Der Zor'da, 
Anadolu'nun bitmez tükenmez 
~ileli yollannda, Urfa, Antep, 
Adana ovalannda bir semti 
me~hule dogru daglhp, yok 
olup gitmi§lerdi. Anamm dedigi 
gibi 'berdan berdan' olmu§lar, 
yani par~a par~a tiikenmi§lerdi. 
~olU'a bu par~a par~a, bu 'ber
dan berdan' olan insanlarlll bir 
kIsml, ahnyazlsmdan 0 kargactk 
burgaclk, 0 hangi dilde ve hangi 
harflerle yazJ!dlgl belirsiz, ama 
her elinde bugüne kadar yazill 
oldugu varsayllan kaderin cilve
siyle, zamanla birbirlerini bul c 

mu§lar, ama kaybettikleri ana, 
baba, karde§, ogullardan öte, 
özlemi yüreklerinde hi~ bitme
yen, ~ocukken aynldtkan top
raklan, kendi dogduklarl köyle
ri Heredan, anilardan hic,: silin
memi§, aksine hafIzalardan gi
riltilip beyinlere nak§edilmi~, 
yüreklerde daima kutsill bir ta
pmak, kutsal bir yuvaya dönü§
mü§tü. 

Heredan, kalllmizda bir dam
la gibi, hep damarlanmlzda do
la§1I olmu§tu. Ekmegimiz biraz 
Heredan'dl, suyumuz biraz He
redan. Üzümümüz, pestilimiz, 
bedenimiz, asl1l1da en dogrusu 
ve klsacasl, tath, güzel, lezzetli 
olan her §ey bir par~a Here
dan'dl ve Heredanözlemi ta§l
yordu." 

Diele'den ya§amlll. suyunu 
i~en Sarkis Margosyan Ylllar 

Heredan köyünün kaderini payla~an bir ba~ka Kürt köyü 

sonra Xan~epek'te dogan oglu
na babasll1ln ismi olan MIglrdi~ 
adll11 verir. Sarkis 'in gözünde 
Mlglrdi" biraz da Heredan'dlr. 
<;ocuguna "De hele oghm, sen 
nerelisen" diye soran Sarkis 
Margosyan, cevap verrrieyen 

. ogluna cevabl yine kendisi verir 
"Heredan". M. Margosyan'lll 
~ocuk bellegine yer edinen He
redan bir sabah haritadan silin
di. Ennenilerin Heradan'dan 
gö~ertilmesinden yakla§lk sek
sen Yll sonra bu kez de Here
danh Kürtler yerinden yurtlann
dan gö~ ettirildiler. 

Heredanhlar Türhlye metro
pollerinin gettolan ve Amed'in 
y~sul varo§lanna slgmdllar. 
Ennenilerden sonra, §imdi de 
onlar 'berdan berdan' olmakta
lar. 

Tarih sayfalanna dü§en not
lar tozlansa da, y3.§amm devini
mi kar~lSlnda ~ogu zaman kar§l
mlza C;;lloyor. Ball Enncnistan 
yitik bir ülke olarak solarken ta
rihte, yine de insanlann hatlra
lanna derin izler blrakmakta. 
Halklann ortak aCllarl sürgün
lerde, katliamlarda bulu~uyor, 
aradan ylliar gec;;sede. Istan
bul'un Fcriköy'ünde, Pera'smda 
ya§ayan Egil, Lice, Piran, 
Amed']j Ermcnilerin yamna 
~ündi Kürtlerin slrtmda. Here
dan §imdi daha öksüz, Heredan 
§imdi karde~ kavgasma sessiz 
kalmanm aClslyla bombo§. 
Heredanhlar ortak bir paydada 
bulu§uyor. Yanhz yillar farkh, 
biri 1914'ün Osmanhsmda, 
digeri gunumuz TC. 'sinde. 
Sömürge ülkenin iki ayn ulusu 

§imdi metropollerde blllu§uyor. 
"Söyle Margos nerelisen" diyen 
Sarkis'e §imdi Kürdün havan 
kan~lyor. Heredan §imdi get
tola§an yürektir. Diele'nin hlI
~m aklllt1lanna akan "e§meler, 
§imdi kimsesiz. Ktrkpmar§imdi 
Dicle'den uzak, insanslz aklyor. 
\,ocuklann ~lghklan dü§müyor 
lopraga ve aCllar aktyor kent
lere. Kentlerin co§kusuna, parke 
ta§lanna yoksulluk, ölüm 
dii§üyor arttk. Diele'nin kü~ük 
mozaigi Heredan §itndi viran ve 
kimsesiz. Yürekler daglamrken 
ölüm aklyor §ehirlere. Amed'in 
Xan~epek mahallesi §imdi 
Heredanhlara yardlm yatakhk 
etmekte. MIglrdi~ Margosyan 
bu i§e ne der? Yüregi nasil atar? . 
Dacik'lerle Fille'lenn bu ortak 
kaderi i~in ne dü§ünür? 
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Tarihsel 
ger~ekligimizin 
hazin draml 

MehmetA. 

U lusal baglmslzltk ve özgürlük 
mücadelesinin en büyük hand i

. kaplanndan birini te§kil eden 
'KürtIer aras] bogazla§ma' dönemden 
döneme form ve §eklini degi§tirmi§, a
ma ÖZÜ itibariyle toplumsal geli§im ve 
dönü§ümü engelleyici mahiyetinden hi~ 
bir §ey kaybetmemi§tir. Ulusumuz, bir 
bÜlün olarak atomize edilmi§, bölük 
pör~ük yaplslyla ya§amlll her alanmda 
en asgari noktalarda bile anla§amaz du
ruma dü~ürülmü§tür. 

Zaten olumsuz olan bu manzara, si
yasal yapmm da buna uygun ve aym pa
ralelde olmaSI nedeniyle, adeta bu "i~ 
kavga" olgusuna me§ruluk kazanmakta
dIr. i§te biJ tarihsel ve aktüe1 trajediyi 
özetleyebilecek bir . 
vakaYl zikretmek is
tedik. Öyle bir vaka . 
ki, neticesinde yitirdi
gimiz degerli bir ar
kad3.§lmlzm aramlZ
dan aynlmasma se
bep te§kil etmesinin 
yarusrra, diger bir~ok 
yönüyle de ibret veri-
cidir. . 

Abdi Atalan; hal
klmlZ1l1 bütün folklo
rik orijinlerini hi~ bir 
dejenarasyopa ugrat
madan giinümüze ka
dar ta§IYlp ya§atabi
len Ezdi (Yezidi) 
Kürtler Cemaall 'na 
tabi bir yurtseverdi. 
75'Ierden itibaren ülkemiz de htzla ka
baran ulusal devrimci gen~lik hareketiy
le i~li dl§h olur. Mardin'deki DDKD'li 
arkada§larla tam§lf ve kendi ~apmda ~a
h§malar yürütür. 

Özellikle bölgedeki gerici ve bagnaz 
odaklarla arkada§lanyla birlekte müca
dele eder. Bu ~ah§malarda gerek köyde 
gerekse bölgede olusun önemli mesafe
ler katedilir. 12 Eylül darbesinden sonra 
da bir ~ok insanm · davadan saguyup ge
ri ~ekilmesine kar§1l1, kendisi Midyat'ta 
diger arkada§larlyla derinden derine 
mücadelesini yürütür. i§birlik~i ve u§ak 
kesimler tarafmdan tehdit edilip izole 
edilmek istenmesine ragmen, hiC;; Yllmaz 
ve inancllldan zerre kadar geri adun at
maz. 

1985 'te Kürtlerin ve özellikle Ezdi 
kesiminin rutin Avrupa'ya göC;; kervanl
na 0 da i§tirak· eder. Almanya'ya yerli§ir 
yerle§mez, hemen kendi yol arkada§lan
m arar ve bulur. Almanya'da etkin olan 
KKDK (Komela Karkeren Demoqrate 
Kurdistane) He irtibata gC\=ip üye olur ve 
bütün eylemliliklerine aktif bir §ekilde 
katthp, görev alu. 

Aynca kendi yöresinde de ilerici Al-

manlarla ili§kileri geli§tirip, bölgesine 
has "Kürt Ahnan Dostluk Dernegi"ni 
kurar ve ba§kanllgma sec;;ilir. Kendi c;;ev
resinde büyük bir Alman kitlesinin ulu
sal davaya sempatiyle bakmasma öna
yak olur. 

Degi§ik kesitnler tarafmdan olu§tu
rulmaya ~ah§llan 'zapUlrapt altma ahn
l111§ militer topolum projesi'ne hiy onay 
vermez ve sürekli kar§l c;;tkar. Bunun ya
mSlra, "Clvata Kurd" ismini alan 91u- • 
§umla bagml koparmaz ve müeadelesi
ne devam eder. Ancak sürekli savundu
gu ve arzuladlgl bir §ey de; bütün ulusal 
gü~lerin ittifak ve özellikle birbirlerine 
~ok benzeyen sosyalist örgütlerin birli
giydi. 

Evet i§te böyle saydam ve temiz duy
gu-dü§ünceye sahip Abdiarkada§unlzll1 
daha farkh karakteristik özellikleri de 

yard!. Dürüstlügü, fedekar
hgl, mütevaziligi, mertligi, 
cesareti -ve kendisine has 
bilin~li uslubu özellikle 
§ahsmda göze c;;arpan husu
siyetlerdi. 
Aramlzdan aynlmadan bir 
ay önce, Bonn'da bütün ör
gütlerin i§tirak ettigi 'birlik 
yürüyü§ü'nde 0 §irin §ap
kaslyla yürürken hayli nc
§elenmi§ ve umutlannl1§tl. 
Ama Kiirdistan'm bitmez 
tükenmez ihanetc;;i-upk ve 
köhnemi§ zehirli kafaJar, 
onu rahat brraktr mlydl! 
Evet günlerden Per~embe, 
saat 10.00 sulannclaydl, 
kaplsl ~allllrr, eIl kü~ük og

lu Welat kar§llar katilleri, Abdi istenir 
ve sonra malum sonu~. Daha yarahyken 
kimler tarafmdan vuruldugu sorulur. 0 
"bilmiyorum" diye cevaplar. Nerden 
bilsin ki, tarihin ~öplügüne atJ!acak ka
falann kirahk katilleri peyda edip onun 
üzerine gönderdigini. Azmettirenler 
gövdeleri burda beyinleri Orta~ag ka
ranhglllda harap olmu~ olanlarm. Yani 
aym ulustan, aYI11 dini cemaatten ve ay
m köydendiler katIin müsebipleri 

Peki sebep; bahane. Ya bahane; yirmi 
ytl önce faili belli olan bir adamm daha 
köydc vurulmaslyml§. 

Öyle ya bugün Kürt siyasal OIU§UI11-
lan birbirleriyle muhtelif bahanelerle 
~al!§lfken niye toplumun srradan karan
Itk parazitleri bu tür yönelimler ic;;ine 
girmesin. 

Abdi vurulurken bir Alman soleu ar
kada§l aynen ~öyle diyordu; "bu insani 
ancak fa§ist insanlar öldünnü§ olabilir
ler." Zaten §üpheler ilk etapta 0 yönlüy
dü. Zira anti-fa§ist mücadelede olduk~a 
etkindi. 

Bu degerli arkada§lmlzl sayglyla al1l
yor, mücadelemizde ya§atacaglmlza söz 
veriyoruz. 

Güne§le dans 
D ü§ünün ki "Yagmur SomaSI Topra

gm Kokusu"nu c;;iziyor bir adam. Ya 
da sözcüklerin öldürülü§Üllü resmedip, 
"Bir Sözcük Bir Kez Daha Öldürüldü" 
ismini veriyor yaphgl tabloya. Buldugu 
her glizel kaglda resim ~izmeye "ah§lyor. 
Zamanm bütün seanSlar1l11 kendisine ver
seniz, oturur resim yapar., O, renklerin 
bütün tonlanna . sevdahdlr. Hüzünlendi
ginde, duygulanl1l klrtk bir gökku§agm
dan tuale döker ve en ~ok da §ehit dü§
mü§ bir pe§mergenin elleri tutar flf(;:ay!. 
"HaleIX<e" isimli 9ah§maSll1lß, 

Piccaso'nun 
"Guemica" tab
losunu andlrdlgl 
sorusuna, 'zul
mün ve katIiam-

. larm . ya§andlgl . 
her yenn Gueri1i.
ca oldugu' ceva
bml veriyor. Bu 

. ressam1l1 adl: 
Muhammad Ba
hiden. Muham
mad Bahiden, so
mutun soyutla 
dansllli örgütle
yen ressam. Re-

simlerinde gü~lii bir soyutla~a var. Me
zopotamya'ya özgü geleneksel motifleri 
ustaca kullal1lyor. 

Bahiden, Güney Kürdistanh bir res
sam. ilk yah§malanl11 15 ya§mda yapml§. 

Ressamm 'AYln Üstünde Bir Cocuk' isimli tablosu . 

"HaleIX<e" isimli sergisi lledeniyle, Sad
dam tarafmdan hapse konulmu§ ve üc,: ay 

. hapis yatml§. Grafik ~ah§tlgl i~in olsa ge-
rek, resimlerinde '~izim' teknikleri de 
kullanrnl§. 

SanatC;;l, 7 Araltk 1996 tarihinde 
Clwata Kurd'un Mannheim §ubesinde, 
"Güne§le Dans" isimli bir sergi a~1 yor. 
Her gün saat 11.00 ile 20.00 aras, 
gezilebilecek sergi, 1 ~ubat 1997 tarihin
de sona e:ece~ . (SANAT SERViSi) 
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