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DANASiNA PIRTUKAN 

Antolojiya c;iroken Kurda 
Di nav ve pirtOkede, 
9iroken 25 niviskar cih 
girtiye. "Antolojiye" de, di 
ba bete dramatik de 0 
ti§ten ku dagirkeran li 
kurdan kirine 0 hej dikin, 
9ir.oka binave "Heft I§iyen 
Tiri" gelek balke§ e. 

R.8 

PSiKYATRiST ARSLANOGLU: 

Sind" toplumun 
vazgec;ilmezi: 'iddet 

PSikyatrist Dr. Kaan 
Arslanoglu'yla, 
toplumda son 
dönemde hlzla artan 
§iddet olaylan ve 
toplumsal yaplnln 
sosyo-psikolojisi 
üzerine konu§tuk. s. 12'de 
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Askeri yetkililer Liceliler'i "ya koruculugu kabul edersiniz, ya da 1993'ten daha agu bir katliamla yüzyüze gelirsiniz" diyerek '. 
tehdit etti. Öyle anla§lhyor ki bir süre önce Susurluk'ta görülen yete, yani devlet, yoluna devam etmi§ ve Lice'ye dönmü§ durumda 
~ <;;:ete "i§ gezisi"ni yanda. 
~ blrakarak asli yerine; 

sava§a döndü. Devlet 
yen iden Kürtler'i katliamla 

. tehdit etmeye ba§ladl. 

Ge~tigimiz hafta Diyarbaklr 
11 Jandarma Alay Komutam 

ve diger üst düzey askeri . 
yetkililerden olu§an bir heyet 
Lice'ye gitti ve Liceliler'i 

a~lk~a katliamla tehdit etti • 

• 

iI~enin 67 muhtanyla 

bir toplantl yapan as~eri 
heyet adma konu§an 11 

Jandarma Alay Komutam, 
"ya korucu olacaksmlz, ya da 
1993'teki katliamm on 

mislini ba§lmza getiririz; gö~ 
bile edemezsiniz!" diyerek 

tehdit etti. iI~ede büyük bir 
korlamun h akim oldugu nu 
söyleyen Liceliler, herkesi 

. yardlma ~aglrdl. ! S.3'te 

Susurluk, medya 
ve halk 

Ibrahim Xelil'in yazisl sayfa 3'te 

Ceteler ve 
söylenmeyenler 

.. .. 
Ozgür Ulke' nin ate§i 

feteleri sarzyor 
Özgür Ülke gazetesinin 
~iller'in emriyle 
bombalanmaslnln ardlndan 
iki yll ge<;erken, gazetenin 
avukatlan soru~turmanln 
geni~letilmesini istedi. S.4'te 

Katliam 
örtülemedi 

Eylül aYlnda Diyarbaklr'da 
10 Kürt tutsagln katli ile 

ilgili raporunu tamamlayan 
TßMM komisyonu "isyan" 
demogoji yaptl ama, 

ger<;ekler i de g iz leyem edi. 
S. 3'te 

Polis komplosu 
bO§Q (;lkarlldl 

Basmm 'Cumartesi annesi' 
' dedigi Oya Gökbayrak'm 

evine eroin yerle~tiren 
polisin komplosu, tutmadl. 
Gökbayrak tahliye 
edilirken, komplo bütün 

Hasan Ylldlz'm yazisl sayfa 5'te 'CETENiN BU GÖRÜNTÜLERI YENIOEN YARATMASINA izlN VERMEYiN!'- AGlk ve kaba bir katl iam tehdidiyle kar:;1 kar:;lya olan Liceliler, yukarda bir kesidi görülen 1993 vah:;etin in yeniden ya:;anmamasl iGin duyarll herkesin Qözünün Lice'de olmaslnl istiyor. ac; I kllglyla sergi I end i. S. 11 'de 

Daha iyi bir NORoj icin 

No Roj yaym ya~amlna altl ay önce ba~ladl. 
Bu ba~lamada yeni beklentiler, yeni umut
lar, yeni ufuklar ve yeni heyecanlar vardl. 

NORoj basln alanlnda bo~lugu doldurmaya adaydl. 
Sosyalist egilimli bir gazete ve güncel geli~meleri 
yeni perspektifle yorumlama ihtiyaci a<;lk<;a his edi
liyordu. Yeni birlik bir <;o~ku ve heyecan yaratml~tl. 
Önemli bir potansiyel bu beklenlinin motorize gü
cü olacaktl. Bunlar ba~langl<;ta dogru olarak saptan
ml~ ve yola <;Ikddl. 

Nasd bir gazete olmallYlz sorusu, altl ay sonra 
yen iden kendimize sorma lüzumunu duydugumuz 
soru oluyor. 

11 NuRoj bir misyon gazetesidir. Bu misyonunu 
geregine yerine getirmek i<;in aynl ideal i payla~an 
siyaset slnlfmln aktif katbsl ba~llca istegimizdi. YII
larm birikimini ve deneyimi gazeteye aktarmaYI ba
~arabilseydik NORoj bu gün oldugundan daha ba~
ka bir yerde olacaktl. 

11 NuRoj bir "Fikir" gazetesidir. Güncel politik, 
ekonomik, sosyal-kültürel sorunlarda yani ufuklar 
sunabilmeli. 

11 NuRoj yeni tipte bir haber-yorum gazetesi 01-
mall. Ülkeyi muhabirler aglyla saran, ulusumuzun 
ve halklmlzln gözü kulagl olmall. 

11 NuRoj, kollektif bir ya~amdlr. Az saYlda pro
fesyonelin yaYlnladlgl degil, okurlannm yazan, mu
habiri, <;ali~anl, dagltlclSI, la~IYlclsl oldugu bir gaze
te olmalidir. 

11 NuRoj, hedef kitlesine, nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar mutlaka ula?mali . 

11 NuRoj, piyasadaki benzerlerinden farkll, 01-
maYI ba?armall. 0 aglayan, aglatan bir gazete degil 
sorunlara dogru te?his koyan ve <;özüm üreten bir 
gazete olmall. 

11 NuRoj, karanllk dehlize tutulan bir 1?lk olma-
11. ' • 

11 NuRoj, biz, siz, hepimizdir. Militan bir ruh ve 
bir solukla bütün bunlan ba?arabiliriz, ba?armama
mlz i<;in hit; bir neden yok. 

NuRoj, Ylgmlann destegi ile ayakta kalabilir .. im
kanslzllklarla bogu?arak ya~amlnl sürdüren bir ga
zeteden yeterli bir verim almmaz. NuRoj yukanda 
yazllanlan tümünü ba?arabilmi? degil, ama ba~ar
ma arzusunda. Arzulanan yere ula?masl i<;inde va
kit ge<;mi? saydmaz. Yeni saYIYI yeniye yelken a<;
mak i<;in bir dönüm noktasl olarak algllaYlp slklca 
sanlirsak bunu ba?arabiliriz. 

Yeni ve daha iyi bir NuRo/da bulu?mak 
dilegiyle ... 

DEMOKRATiK EÖiTiM KURUL TAYI " . " azan a an so U or Egitimde 
Avrupa insan Haklarl Mahkemesi'ne 

(AiHM) yapllan ba~vurularla ilgili 
olarak Adalet Bakam ~evket 
Kazan'm demogojik sözlerine 

Diyarbaklr iHD ~ubesi'nden sert 
yamt geldi. Avukat Osman 

Baydemir, Kazan'm avukatlan hedef 
gösterdigini söyledi. Adalet Bakam Sevket Kazan'ln demogojisi te~hir edildi. 

AGiT'te TC' 
ele~tirildi 
Türk medya organlannm görmezden geldigi 

gen;:ek, <;:ok<;:abuk gün 1 ~lgma <;:Iktl: AGiT 

zirvesinde Demirel'in yüzüne insan hak ihlalleri, 

ve yasaklar konusunda" ele~tiriler slralandl. S. 5'te 

<;ekic;, petrolü 
izleyecek 
ABD C;eki«; Gü«;'e iIi~kin yen i bir statü 
hazlrhgmda. Y"eni plan, ABO'nin petrol «;Ikarlan 
dogrultusunda incirlik'ten Irak'm i~lermesine 
dayamYor. Petrol artlk Kürtler'den öncelikli. s. S'te 

Kazan, "AiHM ara§brmadan karar 

veriyor" diyerek bu yüksek 

mahkemeyi su~lamakla kalmaml~, 
avukatlarm müvekkillerine bo~ 

kagltlar imzalattlgml da söylemi§ti. 

Bu sözlere yamt, "TC, imzaladlgl 
sözle~meleri hazmedemiyor" 

~eklinde oldu •. S. S'te 

DEK 

Ögrencilerin yam slra; toplumun ~e~itli 
kesimlerinden ki§i ve kurumlan da 
biraraya getiren Demokratik Egitim 
KurultaYI (DEK) 7-8 Arallk tarihlerinde 
istanbul' da 
MED KOM'da 
toplandl. Kurultay 
öncesi, giri~imci 
gen<;:ler[e söyle~i 
yaptlk. Istanbul 
Demokratik Liseli
ler 
~irligi'nden 
(lDLB) Asll, 
Yddlz \ 
Teknik \ 
Üniversitesi \ 
Derne 
gi'ngen 
(YTU-DER) 
Arzu, 
Demokra-
tik Ögren- .. 
ci Birligi'nden (DOß) Rüstem ve HADEP 
istanbul il Gen~lik Komisyonu'ndan Erol 
bize kurultay öncesini ve hedefleri anlat
tl. 
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HADEP Genel Ba§kanl Vekili 
•• 

Güven Ozata "Güven" vermedi 
M. KiPER 

2 8 Kasllll per§embe ak
saml " TGRT " de 
:'Entellektüel boyut " 

programmda, Liberal Demok
ratik Parti ba§kam Besim Ti
buk, Yen iden Dogu§ Partisi 
ba§kam J-Iasan Celal Güzel ve 
HADEP parti ba§kan vekili 
Güven Özata konuk olmu§lar
d!. 

Bu üy partinin programa ko
nuk olmalarmm gerekyesi de, 
programm yöncticisi Rahim 
Er' e göre parlemento dl§mda 
kalml§ partilerle "Türkiye' nin 
SOfWllan " m ve onlann " <;:ü
züm Önerilerini" gÖTÜ§mekti. 
Ve her parti de kendince önem
li gördügü Türkiye nin be§ 
önemli sorununu tesbit edip, 
bunlaüra ili§kin görü§lerini "T
GRT" ekranlannda kamuoyuna 
doyurmu§ olacaklardl. 

Programm benzerlerinden 
baz.I farklan vardl. 0 farklara 
deginrneden de geyemeyece
gim; bir kez program bizim alt
§Ik oldugumuz 0 gerilimlistres 
ve kavgah atmosfer ve ortam
dan "ok uzaktl. KatthmcIlar za
man zaman birbirlerine talaJa
rak, §akala§arak ve bol bol gü
lerek, programl ho§ bir havada 
sürdürdüler. 

Hele Liberal Parti Ba§kanl 
Besim Tibük ve Hasan Celal 
Güzel, smlarmda yumurta kü
fesi olmadlgi i"in de daha bir 
rahattllar. Bu iki Genel Ba§kan
birbirlerini hem övdüler, hem
de birbirlerini partilerine kaul
maya davet ettiler. 

Ama programm ü"üncü ka
t!llmclsl Güven Özata, bu iki 
katJhmcmm tersine son derece 
gergin ve rahat degildi. Gözle 
görülür öl"üde sIkmtIllydl, dü
§üncelerini rahathkla ifade eC 
mekten uzaktl. 

Bir nevi azap ve i§kencede 
gibi bir hali yard!. Programl iz
leyenler mutlaka dediklerimi, 
kcndileride tesbit etrni§ olacak
lardrr. KalIhmCllann yok klsa 
da olsa ruh hallerini, tutum ve 
davram§lanm anlatmamdaki 
maksat, programm atmosferini 
yakalamaslm istememden kay-

• 

naklanlyor. 
Programda gerek Hasan Ce

laI Güzel gerekse Besim Tibük, 
parti programlarl ve siyasi gö
rü§leri dogrultusunda, Türki
ye 'nin be§ önernli acil sorunla
rml parmak basmaya "all§lrlar
ken, onlarm deyimiyle "Oü
neydogu Anadolu " ba§hca acil 
sorunu "Terör "e endeksleye
rek, teröTÜn bitrnesi halinde, bu 
bölgede istikrann, güvenin ye
niden tesis edilebilecegini be
lirtiyorlardl. Bu yakla§lm bilin
digi gibi yeni bir yakla§lm de
gil. Türkiye'de hem iktidar, 
hem de muhalefet zaten bu 
perspektifte, Kürt ve Kürdistan 
sorununa yakla§lp ve bu ,<er~
vede kendince bazI "üzüm yol
larl ve tedbirleri öneriyor. 

i§te böylesi bir ortamda hi,< 
olmazsa HADEP'in farkll bir 
tutum sergileyecegini, Kürt so
rununa ili§kin "ÜZÜnl önerileri
ni, siyasi "evrelere, kamuoyuna 
ve özellikle Türk halk.Jna suna
cagml bekliyor ve umut ediyor
du. Ama maalesef umdugumu
zu bulamadIk HADEP ba§kan 
vekili Güven Özata, laflarl ag
zmda eveleyip geveledi.Kem 
küm edip durdu. Nuh dedi pey
gamber demedi. Güven Özata, 
siyasi baskIlardan sözetmeye 
"ah§u, ekranda rahat konu§a
madlltml, bir 0 yana bir bu ya
na dönerek anlatmaya "ah§
tl.Programm yöneticisi Rahirn 
Er " aman efendim buyrun ko
nu§un, burda baskl altmda de
gilsiniz" dediginde, Oüven 
Özata;' "ama ben konu§ursam 
yann savcIlar yakama yapl§rr, 
hak:k.Jmda dava a"arlar" diye
rek i§in i,.inden slynlmaya "a
h§tI. Bu sözler ve gerek"eler 
Oüven Özata 'YI kurtarmaya 
yetmez. 

', Neticede Oüven Özata siya
si bir partinin yöneticiligini 
yapmaktadrr. 0 koltUga hasbel 
kadar gelmemi§ se, bilin"li bir 
tercilite bulunmu§ sa, kirni bas
kllan gögüslemek zorundadrr. 
elbette herkeste biliyorki, Tür
kiye' de insanlar gÖTÜ§lerinden 
ötürü, yaZlp yizdikleri nedeni 
ile i"eri auhyor. Aglr hapis ce
zalarma ,.arpÜIllyor.Bunlar bi-

linmeyen, ya§anmayan §eyler 
degil. Bu nedenle, Güven Öza
ta da görü§lerini rahathkla dile 
getirse, otosansür uygulamasa 
belki savcIlar onunda yakasma 
yapl§abilirler. Ama Güven 
Özata bir ikilemle kaT§l kar§l
yadrr, ya bu deveyi güdecek ya
da bu diyardan gidecekti. HA
DEP ile diger partiler ve onla
nn yüzüm önerileri arasma bir 
farkl koymuyor veya göremi
yorsa, HADEP'e ne gerek var? 
Veya HADEP 'li olmaya ne ge
rek var? 

"Entellektüel boyut" un 
pro gram yapllllclsI, Rahim Er 
soruyor "Efendim siz yürütme 
erkinde olsamz, Türkiye 'nin 
sorunlanm nasIl "özerdiniz" 
sorusuna, Güven Özata, anaya
sanm anti' demokratik maddele
rini ve Türkiye' deki sava§a 
son vereceklerini söylecti. 

Bunlar hepsi tamam giizel
de, Türkiye'de bu konulan dile 
getirmeyen, bu tür degi§iklikle
ri her TV ekranlanndan halka 
vaad etmeyen palti varmldrr? 
Hatta mevcut düzen partileri 
arasmda, bu "üzüm önerilerinin 
ötesinde bir dizi degi§ikligi dile 
getiren partiler val·drr. Düzen 
partileri ile kendisi arasmda 
HADEP bir fark koymuyor ve 
koymayacaksa HADEP' in var
IIk nedenleri tartl§ma konusu 
olm. HADEP varlIk ncdenleri 
iIe saVCl arasmda bir tercilite 
bulunmak zorundadlr.Unutul
masmki 95 AralIk genel se,.irn
lerinde, halklmlzlll yüzde be§i
nin oyunu ahru§tl. Her oyda bir 
Kürt yurtseverinin umutlan ve 
hayelleri vardrr. Bu kitienin ta
leplerine sahip e;wlmayacaksa 
HADEP, kendisini farkh gös
termeye de son vermelidir, 

Program boyunca, suya sa
buna dokunmadan bu agrr yü
kün altmdan nasIl yIkaGSlgmr, 
daha dogrusu slynlacagml u
mut eden Güven Özata, Kürt 
sorununa " terörizm " boyutuna 
indirgeyen HasaJ1 Celal Güzel, 
Besirn Tibük kar§lsmda ezilip 
büzüldü. Türkiye' de PKK te
röTÜ vardrr, Kürt sorunu yoktur, 
Kürt vatanda§larda karde§leri
mizdir diyen bu zata, PKK nin 

Kürt sorununda sadece bir taraf 
oldugunu, söyleyemedi. Ona, 
zaman zaman PKK nm da ey
lemlerini kmlYOruZ ve PKK'li 
degiliz, dedirtenlere, Kürt hal
klmn ulusal demokratik talep
lerini dile getiriyoruz, bunlarm 
barl§,.tl yollarla ,.özülmesini is
tiyoruz diyernedi. 

Onbe§ milyon civarmdaki 
bir halkln kendi dilinde egitirn, 
ögretinl TV, okul, gazete, gibi 
en dogal haldanndan yoksun 
brralaldtklanm, bu haklarm bir 
an önce verilmesi mücadelesini 
veriyoruz, HADEP' in hedefle. 
ri ve ~ÖZÜnl önerileri bunlardlr, 
bunlar .bir an önce e;ÖzÜnle ka
vu§madlgl zamanda Türkiye'ye 
ne ban§ ne istikrar nede güven 
ortarnl yaratIlu, söyleyemedi. 

Ama ne dedi? HasaJ1 Celal 
Güze' le Besim Tibuk' le ken
disi arasmda bir sorun olmadl
gml, hatta damadmmda Türk 
oldugunu söyledi. Oysa Hasan 
Celal Güze! Yeniden Dogu§ 
Panisi genel ba§kamd1r. TÜTki
ye' de yIllal'ca devlet kademe
lerinde görev yapml§tJr, daha 
Türkiye'de ANAP hükümetle
rinde bakanlIk yapml§tIr. Dola
YlSlyla bizinl onunla ahp vere
medigirniz "ok §eyinliz olmasl 
gerekmezmi? 

Aym §ckilde, Besim Tibuk 
, Liberal Demokratik Parti genel 

ba§kamdrr. Türkiyc'de parle
mentoda olmasa bile politika 
yapmaktadrr, Onunda seslendi
gi, yönlendirdigi bir kitle var
dir. Bu kitle onun "izdigi Slmr
lar i~inde politika yapmakta, 
Türkiyenin sorunlarma kendin
ce "ÖZÜnl yollan ve önerileri 
ÜTetmektedir.srrf bu nedenlerle
de olsa bile bizim, Türkiye'de
ki politikacIlarla, hele hele ge
nel ba§kaJ1 düzeyindeki insaJ1-
larla ahp 'veremeyec('~imiz 

§eyler sayllmayacak kadat,.ok
tur. Ama besbelliki HADEP 
ba§kan vekili Güven Özata'nm 
yoktur. Onun ü,. be§ polis ve 
askerleri vardu acaba Kürt hal
k.Jmn, Türk halk.J ile alIp vere
meyecegi elbetteki hi,< bir §eyi 
yoktur. Bu iki farkh meseleyi 
birbirine kan§trrmakta bir ma
na yoktur. Güven Özata'mn 

izahat ve a"lklamalanna prog
ram yöneticisi Rahinl Er ikazda 
bulunarak, kendisinin meseleye 
bir türlü girmedigini, sorunun 
etrafmda dönüp dola§uglm 
söylemesine ragmen, Oüven 
Özata, programda esir almml§, 
kö§eye sw§tmlml§ bir perfor
mans ,.izdigi i,.inde, Hasan Ce
lal Odzel, Güven Özata beyi fa
zala sw§trrmlyallm diyerek za
man zaman araya girdi. kendin
ce yorurnIar yaptJ, yol gösterdi. 
Hasan Celal Güzel oraya gir
dik"e, Güven Özata'da rahatla
ml§,. bu seanstanda kurtulmu§ 
gibi bir ruh hali vardl. sorgula
yacagma, hesap soracagllla he
sep verme durumuna dü§mü§
tü. 

Kürt1erin kendi dillerinde 
okul a,.malannl, gazete ,.Ikar
malanm TV yayml yapmalarml 
savunan Liberal Demokratik 
Parti genel ba§kam Besinl Te
buk, ama resmi dil Türk"e 01-
mahdrr, ko§uluna yine bir itiraz 
gelmedi. 

On be§ milyon Kürt insanl
mn dilininresmi olmasma 01-
masma kar§1 ,.wluken, Güven 
Özata ; bu hak:k.J ve yeatki yi si
ze kim veriyor diyemedi. 

Kürt halkt da, Türk halkl ile 
e§it aym haklara sahip olarak 
ya§amak istedigini, bunun mü
cadelesini verdigini, gasp edi
len ulusal demokratik haklarml 
almaktaJ1 ba§ka, bir taJebi 01-
madlgrru malesef söylemedi. 

Programdaki tutum ve dav
ranl§larl ile Güven Özata ne 
Kürt halklna, ne de i,.erde yatan 
arkada§lanna bir güven verme
di! Ba§ka ~evrelere güven ver
diyse de onu da ben bilinliyo
rum. 

Program süresince, tutsak 
bir pozisyon sergileyen, Oüven 
Özata'ya program yöneticisi 
Rahim Er, bu durumu frrsat bi
lerek yüklendik,.e yüklendi, Ve 
Onu bir dizi itiraflarda bulun
durdu. Geven Özata'da ikrarda 
bir sak:mca görmedi. 

"Türk ulusal mar§lm ve 
bayragml, kendi musal rnar§ ve 
bayraglmz olarak görüyor
musunuz" sorusuna Güven 
Özata teredüt etrneden, elbette 

bizde onlan kendi ulusal sim
gelerimiz olarak görüyoruz, u
lusal mar§lmlz ve bayragmuz 
olarak saygl duyuyuruz dedi. 
Ve böylece Rahinl Er, hem 
HADEP' in hemde Güven 
Özata'mn defterini ali cengiz 
oyunu ile dürmü§ oldu. 

Oysa Oüven Özata, bu ne 
bi"irn ulusal mar§tIr ki, hal
klmlzm kendi ana dilinde degil, 
bu ulusal mar§tuki halklmLZlll 
Türk~e bilmeyen hi" bir kesi
mi bu mar§taJ1 ne bir §ey an
hyor, nede bir haz duyuyur 
diyebilirdi. Türk bayraglda 
yine öyle degilmi! Türk bay
ragl neden Kürt'lerinde bay
ragldlr zaten ismi üzerinde 
"Türk Bayragl " ! Hi,. bir yerde 
Kürt ne TÜTk bayragl olarak 
tanltIlml§, yada lanse edilmi§
midir.! Elbetteki degil. Kürt 
halklnm bu konuda onaYl alm
ml§nudrr? 

Bir halkm tüm ulusal 
demokratik haklanm gasp 
edeceksin, ona dilini dahi öz
gürce kullanmasma müsaade 
etrneyeksin, onu kimliksiz, 
ki§iliksiz ve dejenere etmek 
i,.in her yolu deneyeceksin, 
sonra bu halka, kendi ulusal 
sembollerini dayatacak, bunlar 
sen in dir di yecek kadar al
"alacak ve ba§kaslmda al
,.atacaksll1. 

Gü,.lü oldugun i,.in, borunu 
rahat,<a öttürebildigin i~in belki 
bunlan yapabilirsin ama, bilki 
Kürt halkt bunlan görecek 
kadar uyanIktu. Senin dayat
malarml ne hazm eder, ne de k
abul eder. Sen olsa olsa kendini 
aldatrrsm. 

Ulusal semboller ve mar§lar 
bir halka zorla kabul et

, tirilemez, benimsetilemez. 
Bir halkm ulusal sembolleri 

kabJII ~~rp.es~ ,,'(cpc.wm'iW}l!~ih 
ile ancak semboIler, ulusal bir 
karektere sahip olabilirler, u
lusa mal edilebilirler, mal 
edilip, benimsedikleri oranda 
sem boiler ulusalla§1rlar. bunun 
aksi dayatmadlr, zorlamadlr. 0 

halde egemen ulusuti sembol
leri olarak kalmaya malIkum
durlar. 

Intihar Eylemleri Günümüzde Kürtler 
ic;in hangi perspektif ve PYSK 

Mehmet SAKALLI 

U·· lkemiz Kürdistan' da geli§en illu
sal Kurtulu§ Mücadelemizin, bu

gün vardlgl nokta; TC'ni ekonomik 
olarak felce ugratlyor. Uluslararasl si
yasi arenada ~ok zor durumda blrakl
yor. Türk devleti öyle gülünc,: bir durn
ma gelmi§ ki, mücadeleyi zaYlflatmak 
i"in ihale ile aga-mafya-kontrgerilla 
"etelerini angaje ediyor. 

Bütün bu durnm, Kürt halkmm i"er
de ve dl§arda, bir konsensus altmda 01-
masa da sürdürdügü siyasi ve askeri 
rnücadelesinin eseridir. Böyle oldugu
na inanlyornm. Hatta en büyük pay, 
dün pe§mergesiyle, bugün de gerillala
nyla gögsünü, dü§manm §iddetle yo
ketme politikalarma kar§1 siper eden, 
intihar eylemleriy1e tariliimizde kalrra
manhklar yaratan halkrrmzmdlr. 

Kendi sorununu Kürt halkmm dag
daki gerillasmm kala§nikofunun ucun
da gören TC, bütün askeri ve sivil fa
§ist gücüyle Kürt halkma soyklnm uy
guluyor, köylerini yaklp yJk.Jyor, faili 
belli cinayetler i§liyor. Tarn da bu dö
nemde, Kürt klzlan, gen"leri canlanm 
kaluarnanca ortaya koyarak mtihar ey
lemleriyle dü§manl §a§kma "eviriyor
lar. Bence bu eylem bi,.imini tarn da 
PYSK ger"ekle§tirmeliydi. Ancak bu 
anlarnda kendi siyasetini icraata ge"ir
digini dosta ve dü§mana gösterecekti. 
Dahasl kendi söylediklerine sahip c,:lk
ml§ olacaktl. <;:ünkü Partiya Yekitiya 
Sosyallst a Kurdistane, UKM'nin "ok 
,.etin oldugunu, bu anlamda da bütün 
mücadele bi"imlerinin uygulamasml 
öngöTÜr. (Bu öngöTÜnün eseridir ki, le
gal parti, legal basm gibi mücadele bi
"irnlerini programma alml§tlr.) Eger 
bu sözlerinin arkasmda ise, mücadele
sine baghhglill, söylevlerinin §anma 
en uygun olaJ1 bu intihar eylemlerini 
O'nun ger~ekle§tirmesi gerekiyordu. 
Aynca bu konuda ge,. kalmi§ sayd-

maz. 
DolaYlSlyla, M. Müfit yolda§m inti

har eylemleri konusundaki dü§üncele
rine katIlmlyorum. Yolda§m altml "i
zerek söyledigi, "modern "agtn teknigi 
ve teknolojisini ktIllanan uzmanla§Illi§ 
sava§ mekanizmalarml ktillanmak; " 
teknigi ne intihar eylemlerine, ne de 
bir ba§ka eylem bi"imine altematif kll
mak demek degildir. Ulusal Kurtulu§ 
Mücadelesi'nde baFurulmasl gereken 
bir ba§ka eylem bi"imi oisa gerek. in
tihar eylernleri, gerilla sava§l, cezaevi 
direni§ ve isyanlan gibi... Ama ~ok da
ha uzun zaman hazlrhk, materyal ge
rektirdigi i~in de belki en zor olaJUdrr. 
Biz PYSK'hlar olarak, en zor olanmm 
üstesinden gelecegimize inamyorum. 
Ama zorn örgütlemeye c;:ah§rrken, onu 
besleyecek ve ba§arlya götürecek olan 
eylem bi"in1lerini §imdiden uygula
mak zornnda oldugumuzu da unutma
yalrrn. Burnumuzun dibine kadar ge
len dü§mana iki bomba atrnaYl, parti 
in§a süreci gibi ballaneierle ertelemeye 
hakkrrmz yoktur; politikamlz da bunu 
gerektirmiyor. 

Zaten PYSK'Yl olu§turan örgütlerin 
hepsi de silallh eylemler konusunda 
tecrübeli hareketlerdi. Bu kadar büyük 
siyasi ve askeri potansiyele sahip olan 
hareketinüzin bireyleri, birbirlerinin 
i§lerini kolayla§tlrmak zorundadrrlar. 
Bu da siyasetiyle, söylevleriyle, birirn
lerin ba§ardl becerileriyle ve icraatla
nyla olabilecektir. Bu bütünlük yara
uldlgl ZaJllan, dallasl silahll birimileri
miz ZaJllan gec,:irmeden, IGT-§ehir-inti
har vb. vb ... eylemlerini birbirine yeg
lemeye kalkmadan sergilemeye ba§la
dlgl andan itibaren, saglIkh bir parti 
in§a ederiz, sagiIkll legal partiler kura
nz. Aksi halde, zamanl obrrayan parti
nin akibeti bile günlük gazete, radyo, 
televizyon projelerinin akibetine ug
rayacaktrr. 

D ün oldugu gibi bugün de Kürt
ler ~ok zor §artlar altmdadlr. 

Emperyalistlerin destegiyle dört 
devlet amsmda Kürdistan par~aIan
d!. Bütün yoksul ülkelerin halklan 
gibi sefalet i<;:indedir. Toplumsal 
baskIlara ek olarak, e§i görülmemi§ 
ulusal bai altmdadrr. 

B u ko§ullarda, KÜlt ulusalcl ha
reketi sürekli yenilgiye ugraml§, ha
reketin önderleri ba§anslzhgl ve YI-

. kmll halkma ya§atml§lardrr. Bu yö
neticilerden Mustafa Barzani sonra 
Mesud Barzani a§iret ufkunu ap
rnann~tlr. Politik metodlan bu dü
zeyde kalml§Ur. BaZI yöneticiler ve 
ulusal aydmlar; Talabani ömegi gibi 
Mustafa Barzani ile ili§kilerini ko
parrrken, bu metodlan ele§tirerek, 
modem bir politik gü,. kurma iddi
aSlyla ortaya "IktIlar. Öcalan Türki
ye Kürdistanmda Ü,.üncü Dünya 
Ülkelerinde ba§arlya ula§an ulusal 
hareketi ömek alarak yola "lktl. 

Ama hepsi kendi.siyasal hare]. .. e
tini geli§tirmek i~in diger Kürt dü§
mam devlete veya devletlere dayan
maYl tercih ettiler. Eide silah ister 
Türkiye'ye, ister Irak'a, ister iran'a 
kar§l mücadele edenler, diger bir 
devlellen yardlm alrrken 0 devletle
rin niteligini sorgulamaml§lardlf. 
Diger paryalardaki Kürtlerle ili§ki 
yerine, 0 par,.aYl boyunduruk altm
da tutan devletle ili§kiyi öne alnn§
lardlr. Sonue; olarak farkll dev letleri 
boyundurugu altIndaki Kürtler ara
smda dayam§ma, ortaklIk duygusu 
tahrib edilmi§, birbirlerinden izole 
edilmi§tir. Hatta 0 ulusalcl gü,.ler 
kendi aralanndaki kavgalardan ken
dilerini ezen devlete el uzatmaktan 
ka"mmam1§lardlf. 

B u tereih, ulusalcl partileri Kürt 
dü§rnaJll devletlerin kozu derecesi
ne dü§ürürken; mevcut slmrlara ve 
bu smrrlan kOYaJ1 emperyalist ve 
böIge dev letlerine kar§l stalÜkocu 
konuma sürüklenmektedir. Sosyal 
bir tereih sözkonusudur. Kürt hare-

ketini yönlendirenler burjuva, kü
,.ük burjuva, büyük toprak sahipleri, 
klsacasl toplumun üst tabakalarldlr, 
Ezilen halktan yana sosyal bir tercih 
egemen degildir. 

Bununla birlikte, aglf baskllara 
kar§m; Kürt siyasi hareketine dam
gasml vuran, ba§arlslzhga ragmen 
Kürt halk! bütün par,.alarda kalrra
manca mücadele etmektedir. Kadm
erkek, zalim-zorba devletlere kaT§l 
fedakarca direnirken, zor §artlarda 
eIde silah ,.arpl§maktadrr. Bu kalrra
manlIk, direngenlik, fedakarhk .;;Ik
maz politikalar sonucunda heder 
edilmektedir. 

Oysa ki, Kürtlerin .tarihsel §aJ1-
sLZhgl avantaja c;:evrilebilir. Ger,.ek
ten Kürt halk1, egemen politik yöne
ticilerine ragmen yahttlml§, yalmz 
ba§ma degildir. Her seferinde gör
dük ki Türkiye'yi, iran'l, Irak'l sar
san büyük toplumsal hareketlere 
Künler YIgmsal olarak kattld!. 

Kürdistan' m sosyo-ekonomik 
yaplsl 50-60 seneye göre klyaslaJl
mayacak derecede degi§ti. Kürt,top
lumu aglrhltml k!r nüfusunun olu§
turdugu köylü toplumu degildir. 
Ekonomik yapmm esas olarak fe
odal oldugu dönemlerde ulusal ha
reketin önderligini büyük a§iret re
isleri, §eyh ve ,agalar olu§turmak
taydL Harekete önderlik edenler 
modem politikalar izleyemedi. 
ufuklarl kendi a§iretlerini ve bölge
sini a§amadl. 

Kürt halklnm esaSl bugün §ehir
lerdedir, i§,.i smlfl toplurnun önem
li bir kesimini olu§turmaktadlr. Köy 
bo§altrnalar, sürgünler ve sava§m 
gö,.erttigi insanlar aglrlIkh olarak 
§ehirlere gö" etmektedir. Irak Kür
distan'mda Erbil, Kerkijk:, Süley
maniye, Musul; Türkiye Kürdis
tan'mda Diyarbaklr, Antep, Malat
ya toplumun önemli bir k!smml 
bagnnda toplarken, toplurnsal siya
sal ya§amda ba§at rol oynamaktadrr. 

Özellikle Türkiye Kürdistan'm-

da gö,. edenlerin büyük bir klsml 
Türkiye §ehirlerine akrnaktadlr. 1s
tanbul en ,.ok Kürdün ya§aillgl §ehir 
konumuna gelmi§tir. Bagdat'ta, 
,sam'da, Talrran'da Kürt mahalleleri 
olu§mu§tur. MetropolIere akm 
edenler geeekondulara YIglhrken 
sÜTe,. ü"inde önemli bir bölÜnlÜ i§\ii
le§mektedir. 

Kürt i§,.ileri genellikle bilin,.li ve 
mücadeleci bir potansiyele sahiptir. 
Devletlerin ve ulusalcl politikalarm 
ayrrma, bölme ,.abalanna ragmen 
her milliyetten i§,.iler arasmda poli
tik kopukluk yoktur. 

Kürt halkt kendini ezen devletle
re kar§1 mücadele ederken kendi 
egemen gü,.lerine kar§l da mücade
le etrnelidir. Bunun ön ko§ulu i§,.i 
hareketine ve yoksul halka dayanan 
devrimci örgütlenmedir . . 

Son yIllarda Ortadogu' da politik 
karga§ahklann gösterdigi gibi, i§<;:i 
slmfl ve yoksul Ylgmlar hlzla kitle
sei olarak hareket edebiliyor, iran'
da, Irak'ta biraz geri düzeyde de 01-
sa Türkiye'de gördük. Büyük top
lumsal dalgalanmalar ka~mllmaz
drr. Buradaki rejimler hassas denge
ler üzerindedir ve k.J"iz i,.indedir. 

Sorun Kürtlere, TÜTklere, Arap
lara, Ferslere ve diger Ortadogu 
halklanna somut ve saglam politi
kalarla önderlik edeeek devrimci 
partilerin aynayacagl tarilisel rol
dür, Özellikle halklann gücünü ,.ar 
"ur eden milliyet,.i politikalann bo
§a ,.Ikanlmasldlr. 

Devrimci ve i§,<i hareketinden 
yokslm Kürt ulusal hareketi ba§an
slzhk ve yIklm getirmiyen ulusalcl 
politikalann tekranm daha a"Ik bir 
tarzda yapbilir. Kürt halb defalar
ca tamd1g1 tarihsel ba§anslzhklar
dan ancak i§,.ilere ve yoksullara 
dayanan devrimci hareketle kur
tulabilir, 

Lutte Duvriere (iKi kavgasz) 

F ikret Klzdok'un "Hep Süleyman" albümü
nü herkes degilse bile <;ogunluk bilir. Ana 
tema, TC'nin koku~mu~ politikalannln hep 

aym ki~iler üzerinde yürümesini hicvetmeye 
dayanlr. Buradan hareketle, TC'nin son 30 yd
IIk politikaslnln duayeni S. Demirel'i öne <;Ika
n r. 

80. sömürgeci askeri fa~ist darbesi, S. Demi
rel'e "gazi" ünvanlnl kazandlrarak, onu TC'nin 
<;Ikmaz politikalar'lnln bek<;isi yaptl. Bu görevi 
tüm benligiyle benimseyen S. Demirel, görevi
nin gereklerini yerinegetirmede pek maharetli 
dogrusu. 90'11 yillann ba~lndan bu yana, "göz
leriyle dü~ünen vatanda~lar"lna -ki bunun anla-

Kürtlerle 
Dans 

Hasan GEzici 

ml, beynini kullanama
yan, dü~ünce özürlü 
demektir- süslü noel 
yumurtalann1 aratan 
alemet-i farikalar sunu
yor. Hem de, Hürriyet 
gazetesinin ~oven ya
zan O. Ek~i'ye "~imdi 
de anayasal vatanse
verlik" diyerek tepki 
gösterecegi türden. 

O. Ek~i'nin tepkisinin özü, TC'nin "devlet<;i 
vatanseverlik" -fa~izm-e dayall politikalannda 
bir gedik a<;dabilecegine ili~kin, Hakll oldugu
n'u söylemek olduk<;a zor. Zor, <;ünkü S. Demi
rel'in AGiT zirvesinde söyledikleri, Irk<;I-~ove
nist politikalan zaYlflatmlyor, tersine onun zaY1f 
noktalannl tahkim etme, Kürdistan ulusal kurtu
lu~ ve Türkiye demokrasi gü<;lerinin saldlfllany
la zaYlflayan yerleri onarmaYI ama<;liyor. 

5. Demirel ne diyor, ona bakallm; 
"Farkilliklann ya§atilmasmm ve uyum sag

lanmasmm en kalici yöntemi, toplumun her ke
simince payla~ilan evrensel demokratik deger
lerle beslenen yurtta§lar toplulugu niteligini ta
~Iyan bir millet anlaYI~1 yaratmaktlr ... Aym ~e
kilde demokratik vatanda~llgm parametreleri
nin en iyi tanlml da anayasal vatanseverligin ve 
vatanda~lik kimliginin kavramsal <;er<;evesinde 
bulunabilir. Bu yakla~lm etnik aynmClliga hi<; 
bir ~ekilde yer blrakmaz." (3 Aralik 1996 Hürri
yet) 

5, Demirel bu sözleri, Avrupa Güvenlik ve i§
birligi Te§kilatl'nm Lizbon toplantlslnda yönel
tilen ele~tiriler üzerine söylüyor. Yani Kürt 50-
runu'nun <;özümsüzlügünden, <;Ikarlanm kay
betme kayglsl duyan devletlerin toplantlslnda. 
Söyledikleri gayet a<;lk ve net. Diyor ki, "farkli
Ilklann ya~atdmasl (siz bunu yok etme olarak 
okuyun) i<;in yurtta~lar toplulugu niteligini ta~l
yan bir millet yaratmak"· 

Böylesine dahice (!) fikirler olsa olsa, "gözle
riyle dü~ünen vatanda~lar"m "baba"sma ait 
olur, S. D~mirel'in bu türden koku~mu~ politik 
yumurtalan saymakla bitmez, Son bir ikisine 
deginmekle yetiniyorum. 

YiI 1991, Se<;im -ve S. Demirel'in de "hükü
matm ba§l" olma derdi- ~r. Ancak derdinin 
äermanml eide etmesi pek de kolay degil. C;:ün
kü Kürdistan Ulusal Kurtulu~ gü<;lerinin Kürt kit
lesi üzerinde büyük etkisi .. Artl; Turgut Özal'm 
Kürtler üzerindeki aZlmsanmayacak etkisi ... Bu 
engelleri a~mamn sl<;rama tahtasl, "demokrasi" 
havarisi kesilmekti. Yine de yetmedi. Farkli bir
~eyler dile getirilmeliydi. Farklillk "Kürt realite
sini · tanlmak" bi<;iminde formüle edildi. 
5HP'nin olasl baglmslz Kürt temsilci odagml 
yedeklemesiyle birle~en formül, S. Demirel'i 
önce ba~bakan, ardmdan da C.ba~kanl yapma
ya yetti. istedigini eide etmi~tir S. Demirel. 00-
laYlslyla dün söylediklerinin klymeti harbiyesi 
yoktur. 

GeigeleIim geli~meler yeni koku~mu~ yu
murtalar yumurtlamasml gerektirir. "Anayasal 
vatanda§llk" dedigi yumurta, bu dönemin ürü
nüdür. Bu da digerleri gibi tartl~llir. Kimilerince 
"demokratla~ml~" S. Demirel'in demokrasiye 
dönük yüzünü göstermesidir. Ba~ka kimilerince 
vatanm ve milletin bölünmez bütünlügüne el
verecegi ku~kusuyla kar~ilanlr. Oysa ger<;ek <;ok 
farklldlr. Bu politika, fiili olarak ya~anan i1i~kile
ri, nikah tazeleme düzleminde yinelemesiyle 51-
nlrll ve kendisini maddi bir güce dönü~türecek 
olanaklara sahip 0lmad1gmdan klsa sürede kül
lenir. 

Aradan ydlar ge<;tikten sonra, bu küllerden 
"yeni" bir ~eyler yaratmak zorunda kaiir. Yara
tilan eskinin, yani fa~izmin, ~ovenizmin, Irk<;dl
gm suratma "yeni" maskesi takmaktan ba~ka 
bir~ey degildir. Olamaz da. C;:ünkü, tüm bunlar 
ger<;ek anlamlyla sorunu <;özmek ama<;11 degil, 
verili olanl yen iden yeniden dayatmadlr. Bir 
ba~ka deyi~le "imtiyazslz, slnlfslz kayna~ml~ bir 
kitle" yaratma ama<;1i fa§ist anlaYI~ta diretmek
tir. 

Tüm bunlar; TC'nin i<; ve dl§ politik alanda 
slkl~tlgl zamanlarda piyasaya sürülmü~ politika
lardlr. Ger<;ege dayall olmadlgmdan klsa süreli 
olmanm, dahasl sömürgeci fa~ist TC'nin milleti 
kandlrma, gündem degi~tirme ve zaman kazan
ma araCi olmanm ötesine ge<;emiyor, ge<;miyor. 

Kürdistan halkmm özgürlük talebini gün 
günden artan bir bi<;imde sahiplendigi ko~ullar
da ge<;mesi de olanakslzdlr. Ge<;ebilmesi i<;in; 
etnik ve ulusal kimlige dayali haklan, yani fark
liliklan onaylamasl, her toplumsal kesimin ken
di özgürlükleri temelinde gönüllü biraraya gel
meierinin . yolunu a<;masl gerekir. Oysa bu tür 
anlaYI~m, geneide tüm sömürgeci burjuva poli
tik dünyasmda, özelde ise, TC sömürgeci politi
kacilannln tümünde yeri yoktur. C;:ünkü onlann 
varllk nedeni; kan, katliam, vah~et, talan, yag
ma ve basklnm sürekliligidir. Bunlar yoksa on
lar da varolamaz. 

50nu<; olarak; bo~una <;aballyorsunuz bay S. 
Demirel. Bo~una <;abahyorsunuz, <;ünkü; Kürt 
ulusu ve Kürdistan Ulusal Kurtulu~ gü<;leri 
"gözleriyle dü~ün"müyorlar. Aksine, sizin tem
silcisi oldugunuz sömürgeci fa~ist rejimin ger
<;ek yüzünü biliyorlar. Ve siz sömürgecilerin 
martavallanyla ugra~acak zamanlan yok. On
lar, baglmslz, demokratik birKürdistan yaratil
madlk<;a, sizler gibi kan emicilerin ezilen ulus 
ve slnlflann slrtmdaki kambur olarak kalacagml 
biliyor ve sizleri ta~lmanm gereksizliginin bilin
cindedirler. Bu nedenle sizi koku~mu~ "noel 
yumurtalan"nl andlran politikalannlz da kur
taramayacaktlr. 
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SUSURLUK SONRASI YOLCULUGU DEVAM EDEN REJiMDEN iLCEYE TEHDiT 

ete §imdi de Lice' de! 
Lice ü~ YII sonra yen iden katliarn tehlikesiyle yüzyüze. 
Ge~igimiz hafta U~enin rnuhtarlanyla toplanb yapan 
askeri yetkililer "ya korucu olursunuz, ya da 1993'tekinin 
on rnislini yapanz" diyerek Liceliler'i katliarnla tehdit etti. 

L ice yeni bir katliarn tehdidiyle 
kar§1 kar§lya. 1993 yJ!mm 
Ekim aymda Lice'yi yerle bir 

eden dev let giil;:lerinin, ilge sakinleri
nin koruculugu kabul etmemeleri ha
linde Ü9 yll öncesinden daha aglr bir 
katliama giri§ecekleri tehdidinde bu
lunduklap ögrenildi. Askeri yetkilile
rin bu tehdidi Lice'de yapllan muhtar
lar toplannsmda dile getirdikleri bildi
rildi. 

Konuyla ilgili olarak admm Sakll 
kalmasml isteyen Liceli bir vatanda§
tan aldlglffilz bilgiye göre, gegen haf
ta Diyarbakrr il Jandarrna Alay Ko
mutanI ve diger üst düzey askeri yet
kililerden olu§an bir heyet Lice' ye git
ti ve Lice'ye bägh köyler ile merkez
de bulunan toplam 67 muhtarla bir 
toplantl yapIldl. Toplannda askerlerin 
muhtarlara "Güneydogu'da 700'ün 
üzerindeki ilgelerden sadece Lice' de 
korucu olmadlglm, Lice'nin de koru
cula§masl iI;in gerekirse bir toplu kat
liarna ba§vuracaklanm" söy ledikleri 
ileri sürüldü. 

~agnlan köy muhtarlarmdan sade
ce Dihek, Seyrak ve bcok köyü muh
tarlannm yamta olumlu cevap verdi
gini bildiren aym kaynak §unlan söy
ledi: "LlCOk köyü muhtan Soru 
Ali'niiI devletle i§birligi yaptl~, hatta 
halkIn bu muhtann bazI olaylara ka
fl§tlgl yönünde rahatslzhgl oldugu bi
liniyor. Aynca bu köyde zaten ü9 be§ 
ev dJ§mda kimse ya§amlyor. Ya§ayan~ 
lar da bu 9agnYI kabul etmiyor; muh-

tarlar kendi adlanna konu§uyor. Bu 
sayllan ü9 köy dl§mda Lice ve diger 
köylerde bulunanlan, bu koruculuk 
dayatmaslm canlan ve topraklan pa
hasma kabul etmeyeceklerini söylü
yorlar. BWla ragmen devlet gÜ9lerinin 
psikolojik ylldrrma yöntemleri ile hal
kl sindirmeye ve korkutmaya ba§la
maSl, aleni tehditlerde bulunmasl, te
dirginlik yaratlyor." 

'Gö~ bile edemeyeceksiniz' 
Lice'ye gelen il jandarrna alay ko

mutanmm halka "gö9 bile edemeye
ceksiniz, ya korucu olacakslnlz, ya da 
1993'te Lice katliammm be§ on misli
sini ba§lffiza getiririz" §eklinde tehdit
lerde bulundugWlu aktaran sözkonusu 
kaynak, Hazro ve Kulp'a bagh korucu
lardan bazIlanmn da Lice ilge merke
zinde devriye gezmek arnaclyla yakla
§Ik bir ay önce getirildigini söyledi. 

Bundaki amacm hallo koruculuga 
yönelnnek oldugunu bildiren Liceli va
tanda§, "Lice'de büyük bir provokas
yon korkusu ya§anlyor. 1993'te 'PKK 
Lice'yi bast!' denilerek yapllan katli
am §imdi ba§ka bir bi~imde, hem de 
daha tehlikeli bir senaryo ile yapIlmak 
isteniyor. Hallon kanlsma göre birka,. 
korucu devlet tarafmdan öldürülerek 
bu PKK'nin üzerine yIkIlacak ve 'terö
ristler saklanlyor' bahanesiyle ilgemiz 
yine top ve mermi yagmuruna tutula
cak" dedi. 

Lice'ye getirilen sözkonusu koru
culann özeUikle geceleri halkI rahatslz 

vi NE Mi?- Korucula§maYI dayalan askeri yetkililerin tehdidi Liceliier'in üg YII önceki Ylklml hatJrlamaslna neden oldu. Liee yine Ylklmla tehdit ediliyor. 

ettigini, kapllan 9almak suretiyle pro
vokasyon yapmaya 9ah§tJklanm bildi
ren sözkonusu ki§i, Lice halkl olarak 
bütün demokratik kitle kurulu§larml ve 
"kendisine insarum diyen herkesi" bu 

konuda duyarh olmaya 9a~rd1. Sözko
nusu ki§i, devletin verdigi süreye az bir . 
zaman kaldlgnh da söyledi ve verilen 
sürenin bitiminden sonra ba§larma ne
lerin ge1ecegini bilmediklerini; bu ne-

\ 

denle herkesin gözünün Lice' de olma
sml istedi. Bu arada bir kiSlffi Liceli, 
olaYl Diyarbakrr iHn -5ubesi'ne de bil
direrek, endi§e1erini dile getirdiler. 

(DiYARBAKffi) 

'Susturma 
. .. . . ~ \ .. \ ' . 

Katliam örtülemedi 

5 usurluk kazasl haftalardlr kamuoyu
nun gündeminde. Bu kazayla ortaya 
~Ikan ~ete, ~etenin ili~kileri ve ola

ym boyutlan üzerinde tartl~lilyor, konu~u
luyor. i~in ilgin~ yanl Türk medyasl Susur
luk kazasl kar~lslnda kahraman kesildi. 
Devlet i~indeki ~etelerden, gizli ve karan-
hk i~lerden bahs ederek bunlara kar§1 "sa
va§/f ilan edip, "temiz toplum" kampanya
Slnl ba~lattl. Mesut Ydmaz örneginde 01-
dugu gibi buna bazI muhalefet partileri de 
e~lik etti. . 

Susurluk'taki kazayla TC'nin i~inde bu

Susurluk 
Medya ve 
Halk 

Ibrahim XELIL 

. lundugu ger~ek 
durum bir kere 
daha ama kar§1 ~I
kdmayacak ve de
mogojiyle inkar 
edilmeyecek tarz
da ortaya ~Ikml§-
tl r. 
Bu olay devlet 
i~inde münferit 
bir ~eteyi degil, 

devletin ~ete niteliginl gäzler önüne ser
mi~tir. Ydlardlr Kürdistan'da özel kirli sa
va~1 sürdüren, hi~ bir kural tanlmadan her 
türlü zalimane uygulamalan yapan gizli, 
a<;:lk cinayetleri i§leyen, devletin iplerini 
elinde tutan ve ona egemen olan bu ~ete
dir. Yani devletin ta kendisidir. 

Susurluk'taki kazayla bir kere da ha su
<;:üstü yakalanan sadece TC devleti degil, 
aym zamanda ~etele~en devletin bora
zanhgml yapan Türk baslnl ve medyasl
dir. 

Türk medyasl özellikle Türk devletinin 
Kürdistan'da yürüttügü kirli ve kanll sava
§m bütün i<;: ili~kilerini bildigi halde bun
lardan söz etmedi, tavlr almadl. Alamazdl 
da. (ünkü Türk Medyasl da bizzat bu kir
li-karanllk uygulamalann i~indeydi ve 0-

nun bir par~aslydl. Türk baslnl ve yayml 
devletin Kürdistan'da Kürtiere kar~1 yürüt
mü~ oldugu her türlü gayn-me§ru yaptl
nmlan ve kuralslz sava~1 ~ovenist bir his
teriyle me~ru gösterdi. Gerillanln kafasl 
ml kesiliyor, köyler mi yakdlp-YlkdlYor, 
insanlar i~kenceye tabi tutulup kur§una 
ml diziliyor, cezaevinde katliamlar ml ya
pdlyor? Evet, bütün bunlar Türk medyasl 
nezdinde yapllmasl gereken dogru ve 

ptli iir ~'::; """~" ';~ r· ",!,'~ .!lle§ru ~eylerdir. Devletin.ve milletin bö- , 

devrede' 
DiYARBAKIR- .Diyarbaklr Demokrasi 
Platformu Kürt bölgesinde sendikacllara yöne
lik olarak ba§latllan baski uygularnaslrun de
varn ettigini a91kladl. Konuyla ilgili basm a91k
lamasl yapan Diyarbakrr Demokrasi Platformu, 
planh bir susturma politikasmm devrede 
olduguna dikkat gekti. 

Ge9tigimiz Sah günü Belediye-i§ sendikasl 
Diyarbaklr §ubesinde yapllan basm 
a91klarnasml platform adma okuyan iHD 
Hukuk Komisyonu sorumlusu Av. Osman 
Aydemir, 2 Temmuz tarihinde Diyarbakrr Kent 
Merkezinde Belediye i§ Sendikasl Diyarbakir 
-5ube B!J.§kanl Vezir Peri§an'm gözalnna alm
maslyla ba§layan sürecin 27 sendikaclrun 
gözaltma ahmp, bir klSlmm tutuklanrnaslyla 
devarn ettigini söyledi. 

Demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve 
üyelerine yönelik bu yönelimlerin hukusal bir 
gerekgesinin olmadlgml belirtenAydemir "bu 

I anti demokratik uygularna bir rastlanuya 
: dayanmadlgl gibi, demokratik kurumlarl i§lev

lerinden uzakIa§nrmak maksadlyla planh, sis
temli sindirme ve susturma politikasmm somut
la§masldrr dedi . 

Demokratik kitle örgütü yöneticilerinin tu
tuklanrnalannm demokratik hukuk devleti ku
raUarJ ile uluslararasJ düzenlemelere . aykmlIk 
te§kil ettigini her frrsatta dile getirdiklerini be
lirten Aydemir, "Vezir Peri§an m tutuklamasl 
bu gergekligin ispatldlr. Peri§an 4 ay 20 gün 
gibi uzun bir süre tutuklu kalml§tJr. Neticede 
dosyadaki delil durumunda hi9 bir degi§iklik 
olmamasma ragmen, 'su9Wl unsurlarl gergek
le§medigi' gerekcesiyle beraat ve tahliyesine 
karar verilmesi, tutuklarna kurumunun yargl 
mercilerince keyfi yorumlandlgl konusWldaki 
§üphelerimizi arttrmaktadlr" diye konu§tu. 
. Tüm baskllara ragmen demokrasinin yer

le§mesi i9in 9aba sarfeden demokratik kitle 
örgütleri olarak mücadeleye devam edecekleri
ni aktaran Aydemir daha sonra §unlan söyledi: 

"Dile getirdigimiz gibi; zarnan, ko§ullar ve 
olaylar objektif olarak degerlendirildiginde, 
gözaln gerekgeleri demokratik kitle örgütlerinin 
9ah§ma alanlarma yönelik bir daralnnaYI a
ma9lamaktadlr. Ancak dem6kratik kitle örgüt
leri, demokrasi mücadelesi ve insan haklan ih
lallerinin takiP9isi olmaYl ve bölgede kahcl bir 
barl§m tesisi i9in giri§imlerde bulunmaYl kendi
leri i9in asli görev olarak kabul etmi§lerdir. Bu 
istemler hakll, insani ve masumane istem
lerdir." 

Bu arada Belediye-i§ Sendikasl Diyarbakrr 
-5ube Ba§kanJ Vezir Peri§an da gözaltma alm
maslyla ilgili yaptJ~ a9Iklamada, varsaymüara 
dayah bir senaryo neticesinde -sorgulandlgml 
belirterek, "benim de i,<inde bulWldugum bir 
"ok sendikacl yakalandl. Ama9 demokratik ki
tle örgütlerini magdur etmekti. Yargtlandlm ve 
beraat ettirn .. dedi. 

Hayali sU91amalarla tutuklandlgml anlatan 
Peri§an, tutuklanan diger sendikacIlann da 
blrakilmalarml istedi. / 

\ 

' DiYA~BAKIR~'Diyarbaklf' Ceiaevi katlian1l' 
gergegini TBMM de itiraf etmek zorunda kal
d!. TBMM insan Haklanm inceleme Komis
yonu, katliam öncesine "isyan" diyerek gerge
gi örtmeye 9a1l§sa da, 10 Kürt,tutsagm dövü
lerek ya§arnml yitirmesiyle ilgili olarak hazlr
ladlgl raporda, ölümlere "isyanm bastmlma
smda yetkilerini a§an 30 asker ve 38 polisin 
sebebiyet verdikleri" görü§üne vardl. 

Sorumlularhakkmda yargl yolWlun a,<ü
masmm zorunluluk olduguna dikkal ~ekilen 
komisyon raporunda, Antep'e sevk edilen tut
sakl~rdan birinin ölmesj, 2'sinin de yogun ba
kJma almmasmm, komisyonda "bu ki§ilerin 
yolda da dövülmeye devarn edildigi ku§kusu 
yaratttgl" vurguland1. 

Komisyon raporunda "ötü muayene ve 
otopsi raporlannda 8 tutuklunun kesin ve arrIk 
ölüm sehebinin beyin harabiyetine baglt ola
rak geli§tigi, bir tutuklunun ise beyin travma
SI, gögsün iki taraf kaburgalanndaki kinklar 
sonucu öldügünün tespitine yer verildi"gine 
dikkat gekildi. Raporda dalla soma §u deger
lendirmeler yapJldl: 

"30 cezaevi personeli hakkmda yapIlacak 
soru§turmanm savcIlIk tarafmdan yürütülece
gi, faili gayri muayyen §ekilde kanunun ve za-

ruretin belirledigi slrurlarl a§arak adam öldÜf
mcyc vc yaralamaya sebebiyet vermek sU,<la
nndan DiyarbakJr Emniyet Müdürlügti'nde 
görevii 38 polis ile Diyarbaklr E Tipi Cezaevi 
Jandarma Bölük Komutanhgl'nda görevIi 30 
asker hakkmda yapJlacak soru§turmanm 'Me
murun MuhakematJ Hakkmda Kanun'a tabi 
olacagl nedeniyle savclhgm görevsi'zligine ka
rar verilmi§ ve evrak, gereginin yapllmasl i9in 
il idarc Kumlu'na tevdi edilmek üzere Diyar
baklr Valiligi'ne gönderilmi~tir." 

Raporda "müdahaleden sonra yarall tutulu
lann görü§ kabinlerine götürüldükleri, cez\levi 

. doktorlarmm itirazl üzerine yaralliarm ilk mü
dahalesinin kontrol odasmda yapIldlgl" belir
tilirken, "muayene esnasmda sözlü olarak iti
raf9111k teklifi yaplldlgl, bunu kabul eden 2 ki
§iyle birlikte tQplam 19 tutuklunun Diyarbakir 
Devlet Hastanesi 'ne sevk edildigi, kalan 14 
ki§inin hastanaye sevkine gerek olmadlgmm 
belirlenerek Oaziantep Öze1 Tip Cezaevi'ne 
sevklerinin yaplldlgl" anlatlld1. 

Raporda aynca "cumhuriyet ba§savclSl ve 
cezaevi mümessil saVClsmm olaya müdahil 01-
duklanndan, yargllamanm Olaganüstü HaI 
Bölgesi dl§mda ger~ekle§tirilmesinin mahke
menin saghkh yürütülebilmesi a91smdan uy-

gun oldugu" da ifade edildi: 
Öte yandan raporla i1gili basma bilgi ' veren " 

TBMM insan Haklarl inceleme Komisyonu 
Ba§kanl, DYP Eski§ehir Milletvekili Demir 
Berberoglu, 10 tutsagm katliyle sonu9lanan 
olaylarl "isyan" olarak niteleyerek gergegi 
perdelemeye 9ah§uken, "isyanm sadece su Sl
kIlarak da önlenebilecegini söyledi. Berberog
lu aynca "tutuklu ve hükümlülere kar§1 yetki 
smularml a§arak gÜ9 ve §iddet kullandlklan 
belirlenen polis, jandarma ve infaz koruma 
memurlanmn isimlerinin lek tek belirlen
digini. ancak bu ki§ilerin görev lerinden e1gek
tirilmediklerinin de saptandlgml" kaydetti. 

Berberoglu, Antep Hastanesi'ne sevk 
edilen biT tutsagm yolda öldügünü arumsatrr
ken, "yo\culukta ya§ananlann karanlIk 01-
dugunu" bildirdi. 

Öte yandan, Komisyon raporu talebi dog
rultusunda 68 görevli hakkmda yargl yolunun 
a91lmasmm i,<i§leri Bakanhgl'nca kabul edil
digi de a'<lkland!. Ancak, katliam sorum
lulannm hala ellerini kollanlu sallayarak gez
diklerini anlmsatan tutsak yakinlan, soru§tur
madan umutlu olmadlklarml ifade ediyorlar. 

Diyarbaklr' daki gözaltIlar 
•• 

. Af ürgütü' nün gündeminde 
Diyarbakrr'm Kulp ilgesine bagh Ternran 

köyünde devlet gÜ91eri tarafmdan 
gözaltma alman ~irin Bayrarn ve soyadl 
ögrenilmeyen Ramazan adh köylüden haber 
ahnarruyor. Oglu ~irin i9in ilgili yerlere 
yaptl~ ba§vurulai'dan yanlt alamadlgml be
lirten Mustafa Bayrarn, acil eylem ~agnsm
da bulunmasl ir;in olaym iHD Diyarbakir 
~ubesi araclll~yla Uluslararasl Af 
Orgütü 'ne iletildigini söyledi. Af 
Örgütü 'nün 'acil eylem "agnsl'm ba§lattlgl 
a91klandl. 

Mustafa Bayrarn, oglu ~irin Bayram'm 
(17), 1 Kaslm 1996 Cuma günii 
Diyarbakrr'dan Kulp'un Ternran köyünde 
oturan arncasml ziyarete gittigini belirterek, 
oglunun köyde bulundugu esnada soyadull 
bilemedigi Rarnazan adli köylünün evine 
misafirlige gittigini, gece saat 23.00 sulann
da ise askerler ve korucular tarafmdan adl 
ge~en köy)ünün evine baskm yaplldlgmJ 
aktanh. Baskm esnasmda ev sahibi 
Rarnazan ve oglu ~irin'in gözaltma 
ahndlgml belirten Bayrarn, "karde§imin 
oglu ertesi gün Kulp Jandanna Karakolu'na 
yaptlgl ba§Vuruda, karakol yetkilileri kendi
sine sözlü olarak ~irin ve Ramazan'm 
gözaltmda oldugunu oelirtmi§ler" diye 
konu§tu. 

OlaYl ögrendikten sonra 5 Kaslm gÜllÜ 
iHD Diyarbakrr ~ubesi'ne ba§vuruda bu
lundugunu aktaran Bayrarn §Wllan söyledi: 
"Diyarbakrr DOM Ba§savcJllgl'na 

'GÖZAL TINDA KA VIP' ENDi~ESi 

Kulp'ta gözaltma alman ogluyla 
ilgili olarak yaptlgl ba~vurulardan 
yamt alarnadlgml belirten Mustafa 
Bayrarn, adl eylern ~agnsmda 
bulunrnasl i~in olaym IHO 
Oiyarbaklr ~ubesi araclhglyla 
Ulusla,rarasl Ai Örgütü'ne 
iletildigini a~lkladl. Ai Örgütü'nün 
ladl eylern ~agnsl'm ba~lattlgl 
ar;;lklandl. Gözaltma ahnanlarm 
yakmlan Ikaybetrne'den korkuyor. 

dilekgeyle yaptlglm ba§vuruda ise gözaltm
da oldugu kabul edilmedi. Daha sonra 8, 20 
ve 25 Kasrrn tarihlerinde DOM 
Ba§savclhgl 'na ü,< ayn ba§Vuru daha 
yaptlglm halde hi9 bir yamt alamadlm." 

I 

Gözaltmda kaybetme riski 
iHD Diyarbaklr ~ubesi Yönetim Kurulu 

Üyesi Vedat <;etin de konuyla ilgili olarak 
yaptlgl a"lklamada, demek olarak . . 
Uluslararasl Af Örgütü'ne yapnklarl ba§vu-' 
ru üzerine 22 Kaslm tarihinden itibaren 
'Acil eylem ,<agnsl'mn ba§latlldlgml söyle
di. 

13. Yllma giren PKK ile güvenlik gürrleri 
arasmda süren 9atJ§mamn sivillere insan 

haklan ihlalieri bi~iminde yansldlgml he
lirten <;etin ~unlan söyledi; 

"Aynca 1990 yllmdan beri uygulanan 
'Gözaltmda kayhetme' riski haIen devam 
etmektedir. AleJlen ve görgü tamklanna 
ragmen gözaltina alman magdurlann yakIll
Ian, resmi mercilere yaptIldan tüm ba§vu
rulann yanltslz blrakllmasl, magdurun 
kaybedileceginin i§areti oldugu bilinen bir 
gergektir. Bölgernizde sünnekte olan sa
va§m sivillere yönelik en ciddi olaYI 
'GözaItmda kaYlp'lardlr. ~ubemizce tespit 
edilen 230 civannda olan 'Gözaltmda 
kaYlplar'la ilgili yapllan ba§vurularda 
'kaYlp' yakmlan bilgilendirilmemekte, 
böylece magdurun kendisi de bir 'sir' ha
line dönü§mektedir." 

~irin Bayram ve ev sahibi Rarnazan'lll 
Kulp Jandarrna Karakolu tarafmdan 
gözaltllla ahndlklarlrun Karakol Komutaru 
tarafmdan kabul edildigini belirten <;etin, 
"~irin Bayrarn'lll babasl Mustafa 
Bayrarn'm resmi mercilere yapngl ba§vuru
larda gözaltlllda oldugu kabul edilmemesi, 
söz konusu iki §ahsm gözaltmda kaybe- . 
dilmeleri yönündeki endi~emizi artllnnak
tadlr" dedi. 

<;etin, insan haklanna ve insan ya§amma 
duyarh herkese, ~irin Bayrarn ve ev sahibi 
Rarnazan adl §ahSlll kaybedilme risklerini 
ortadan kaldlnnak i9in ,<aba sarfetmeleri 
I(agnsmda da bulundu. • 

(DiVARBAKIR) 

" Iünmez bLiti.mlügü i~in bütün bunlar mLi
bah görüldü. Ve görülüyür. Türk medyasl 
ydlardlr Türkiye halkl ve kamuoyuna bu 
kirlilikleri temiz ~eylermi§ gibi empoze et
ti ve ediyor. Zavalll Türk halkl ~ovenizmin 
cenderesinde ve gericiligin binbir türü al
tlnda halden haie sokuldu. Kirli ve karan
Ilk ili~kiler i<;:ine glrtlagma kadar bütün 
devlet, kendisiyle birlikte, toplumsal yaYI
nm her alanIna ve halk kesimlerine de bu 
yoz ve ~ürümü§ yaplYI ta~lml§tlr. 

Türk halkl i§<;:i ve emek<;:i kesimler ~ete
le§ip, mafyala~an devletin kirli ve gayn
me~ru uygulamalan kar~lsmda esas itiba
riyle sessiz kalml~tlr. Bunu kurum ve ku
rulu§lann sesi ise Clilz <;:Ikml~tlr. 

Türk halkl <;:ete devletin KUrdistan'da 
yürütmü§ oldugu kirli sava~a kar~1 ~Ikma
SI §öyle dursun, "kendi" dogal ekonomik, . 
sosyal, siyasal haklannl savunmaktan da
hi aciz durumdadlr. 

(ete <;:eteden, kirli kirliden "hesap 50-

rar" duruma gelmi~tir. Canavar kendi ken
dini yemeye ba~laml~tlr. 

Türk medyasmm "kahraman" kesilerek 
Susurluk kazaslnda ortaya ~Ikan kirli ve 
karanllk i§lerin üzerine gitme tuttumu 0-

nun kirliligini ve Kürt halkl kar§lsmdaki 
su~lu konumunu ortadan kaidirmaz. Türk 
medyasl bu konuda samimi ve ciddi de
gildir. Türk Medyasl Kürdistan'daki özel 
sava§1n bütün kirli ve kanll yüzünü o'rtaya 
serecek düzeyde bir taw geli§tirmedik~e; 
aksini dü§ünmek mümkün degildir. (ete 
devletle bu denli bütünle§mi§ bir medya
dan böylesi bir beklenti i~ine girmek, on
dan dogru tutumu beklemek de bir safllk
tl r. 

Türk Medyasmm ~abasl ve <;:lrplnl§1 ar
tlk her taraftan dökülmeye ba~layan dev
letin pis, karanhk, kirli yaplslnl ve bunun
la beraber kendi su<;:unu örtbas etme tutu
mudur, ~abasldlr. 

Sonu<;:ta büyük bir gürültüyle Susur
luk'taki kazanm ve kazayla ortaya ~Ikan 
ili§kilerin arkaslnda yatan ger~ekler yine 
haslr altl edilecek, olay münferitmi~ gibi 
gösterilecek ve devlet temize ~Ikardmaya 
<;:ah~dacaktlr. 

Temiz toplum, onurlu bir ya§am, Kürt 
ve Türk halklannln e§it ve özgürce ya§a
masmm ko§ullan, özel sava§ aygltma dö
nü§en bu kirli ve kanh devlet yaplslnln 
tasfiye edilmesiyle mümkün olacaktlr. Bu 
ise Kürdistan'da oldugu gibi, Türkiye'de 
de i§C;;i ve emek<;:ilerin devrimci-demokra
tik mücadelesini geli~tirmesiyle, iki halk 
arasmda dogru ve gü~lü ili§kilerin kurul
maslyla, demokrasiden yanaYlm diyen 
herkesin ortak örgütlü ~abaslyla ger<;:ekle
§ebilecek bir §eydir. Kürdistan ve Türki
ye'deki devrimci siyasal önderlikleri bek
leyen görev bu geli~menin yolunu a~mak
tl r. 
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Agar'm SÖZÜllÜ ettigi "bin operasyondan biri" olan bombalamanm ikinci yllmda <;etele§en rejime büyük öfke 
•• •• 

hälä sänmedi 
Harabe durumundaki Özgür Ülke binasl önünde 
toplanan gazeteciler ve aydmlar, bombalamanm 
faillerinin hala bulunmadlgml hatJrlattliar ve Susurluk 
sonrasl dile getirenler e~liginde soru~turmanm rejim 
yöneticilerine dek uzatllmasl gerektigini vurguladllar. .. .. . . 

O zgür Ulke gazetesmm bom-
balanmasmm ikinci Yllmda 
c;:etele~mi§ rejimden hesap 

sorulmasl talebi dile getirildi. Özgür 
Ülke gazetesinin bombalam§mm ik
inci yllmda, bombardlmanda 
ya§amml yitiren gaze te c;:all§am Ersin 
YlldlZ ve basm §ehitlerini anJamak 
i~in hala yIkIk olan bina önünde 
toplanan Özgür Ülke ve Demokrasi 
gazeteleri ~all§anlan ile aydmlar, "bu 
ate§ hepirnizi yakJyor" dediler. 

Dönemin Ba§bakam Tansu 
C;iller' in verdigi "Gizli emir" ile 3 
AraWc 1994 gecesi bombalanan 
Özgür ülke gazetesinin yIkIk binasl 
önünde ge~tigimiz hafta toplanan 
gazeteciler ve aydmlar, 
bombardlmana ili§kin suskunlugun 
yutllmaslru istediler. Aralarmda 
Ersin Y ildlZ' m ailesi, yazar Ertugrul 
Kürk~ü, Raglp Zarakolu, Daglp 
Duran, Mustafa YaIcrmer, Nakliyat i§ 
Genel Ba§kam Ali Rlza 
Kücrükosmanoglu, SES Genel 
Ba~kam Veysi ülgen, ÖDP Genel 
Ba§kan Yardlmclsl Saruhan Oru~, 
HADEP il~ ba§kanlarl, Smlf 
Tarumayan Gazeteciler Türkiye 
Temsilcisi Nadire Mater, Tüm Bel
Sen 1 No'lu §ube yöneticileri, TO
HA V yöneticileri, sosyalist basm 
temsilcileri, Demokrasi gazetesi 
crah§anlarl ve §air Suna Aras' m da 

, bulundugu topluluk, Özgür Ülke'nin 
harabe halindeki binasma kmrnZI 
karanfiller brraktIlar. 

taruklJgml yaplyor" dedi. 
Daha SOnTa söz alan gazetenin 

imtiyaz Sahibi Hasan Kü~ükoba'mn 
avukatl Osman Ergin de bombala
madan bu yana olaym failleri ile il
gili ge~erli ve etkin herhangi bir 
ara§trrmamn yapilmadlgrru vurguladL 
Ergin, Cumhuriyet SaVCISl'na yapnk
lan bir ba§vuru He soru§turmanm 
geni§Ietilmesini istediklerini a~lkladl 
ve "SaVCl bu güne kadar failleri 
ba§ka yerlerde aradt. Biz kendisine 
lsrarla olay faillerini nerede bula
bilecegini yazdlk, ~izdik, gösterdik, 
konu§tuk. Son a~IklamaIarda olaym 
faillerinin nerede oldugu belirlendi" 
dedi. 

Bombalanmadan dogan zarann 0-
lay tarihi itibariyle 25 milyar lira 
dolaymda oldugunu ifade eden Ergin, 

Ieri bina önüne blrakarak dagildI. 

SUI.; duyurusu ba~vurusu 

Özgür Ülke gazcdtesinin imtiyaz 
Sabibi Hasan Küc;:ükoba 'mn vekili 
Av. Osman Ergin, bombalamaya 
ili§kin yürütülen soru§turmamn 
geni§letilmesi i~in istanbul 
Curnhuriyet SavcllIgl'na ba§vurdu. 
Av. Osman Ergin savClhga verdigi 
dileke;:ede bugüne kadar etkin ve 
sonu~ allCI bir soru§turmanm 
yürütülmedigine dikkat ~ekerek, 
Susurluk oIaYI somaSI, olaym fail 
lerinin beIirIenmesi konusunda 
önemli ipuc;:Ianmn ortaya crlk:tlgml 
belirtti. 

Av. Ergin, Radikal gazetesinin 18 
Kasrrn 1996 tarihli saYlsmda yaYlm
Ianan, dönemin istanbul Emniyet 

Burada Özgür ülke adma bir acrlk:
lama yapan gazetenin Genel Yaym 
Yönetmeni Baki Karadeniz, MGK 
topiannsl sonrasmda dönemin 
Ba§bakanl Tansu C;iller'in bir ernri 
ile gazetenin Kadrrga'da bulunan 
merkez binasl, Talas Han'da bulunan 
merkez bürosu ve Ankara bÜfosunun 
aym anda bombalan<bgml hatrr
latarak, Mehmet Agar'm 'bin op
erasyon' diye sözettigi operasyondan 
birinin de Özgür ülke'yi susturmak 

ATE$ HERKESi YAKIYOR- Özgür Ülke'nin bombalanmasmdan soma gazete, klsltli olanaklarla ~Ikardlgl saYlslnda "Bu ate§ sizi de yakar" man~etini atml§tl. ikinci Yllda, dogrulanan bu ger~ek vurgulandl. 

· oIdugunu belirtti. 

devletin bu zaran kar§Ilamadlgrru, bu 
konuda al3:Jlan tazminat davaslmn da 
sürdügünü hatJrlattL 

da, Yavuz Gökmen de 25.11.96 tarih
li yazlSlnda yer vermi§tir, " 

Karadeniz, "Ülke'nin hala ytlak 
bulunan binasl, basmm yasalarla, 
bask!larla 0 da olmazsa bombalarla 

, susturulmaya \fah~llmasmm 

Daba soma ellerinde klrmlZl 
karanfiller ta§lyan grup, "Basm §ehit
len ölümsüzdür". "Özgür basm sus
turulamaz" ve "C;eteler mecliste 
özgür basm burada" sloganlan atn. 
B asm §ehitleri anlSma bir dakikahk 
saygl duru§unda bulunan grup, Ersin 
Y IldlZ' m resmi ile larmizi karanfil-

Müdürü ve §imdi istanbuul bag1fllSlZ 
milletvekili olan Necdet Menzir'in 
gazetenin bombalanmasl somaSl 
Mehmet Agar'l uyararak "sorumlu
luk alanlmda adamlanm kullanma" 
dedigini ve bombalamarnn "devlet 
adma hareket eden" ki§ilerce 
yapIlml§ olabilecegi yönündeki 
haberine hatrrlattL 

Ergin, dilekcrede daha sonra §un
Ian belirtti: "Olaya Demokrasi 

gazetesi 199.11.96 tarihli nüshasmda 
'C;etenin bomba sucru' man§etiyle yer 
vermi§tir. Hürriyet gazetesi Genel 
Yaym Yönetmeni Ertugrul Özkök'ün 
sorusunu cevaplayall Melunet Agar 
'Devlet icrinde bin tane operasyon 
yapuk, ama bunlar anlatilmaz' de
mi§, bu sözler dev let ie;:indeki 'gizli 
örgüt'ün varhgmm dogrulanmasl 0-

larak yorumlanml§tlf. Aym iddialarl 
Hürriyet gazetesi yazarlarmdan 
Oktay Ek§i 23.11.96 tarihli yazlsm-

Menzir'in sözkonusu haberle ilgili 
herhangi bir tekzibinin olmadlgl vur
gulanan dilekgede soru§turmanm id
dialar dogrultusunda geni§letilmesi 
istendi. Dilekcrede, Necdet Menzir, 
Oktay Ek§i, Yavuz Gökmen ve 
Demokrasi gazetesinde yer alan 
haberleri hazlflayan muhabirlerin 
tamk olarak dinlenrnesi de istendi. 

(iSTANBUL) 

HADEP, BOMBACI C;ETELERiN YARGILANMASINI iSTEDi 

'Operasyonlar a<;lklanSln' 
iSTANBUL- HADEP istanbul 
il örgütü, Özgür Ülke 
gazetesinin bombalanmaslnm 
ikinci yIlI nedeniyle yapugl 
a~Iklamada "Mehmet Agar, de
vrimci-demokrat-yurtsever ki§i 
ve kurumlara yönelik olarak 

, yaptlrdlgl bin operasyonu ae;:Ik
· lasm" dedi, 
I HADEP acrlklamasmda ar-

alarm da 163 parti yönetici ve 
· üyelerinin yam Slfa, 3 bim 
· ki§inin katledilmesi ve devrim

ci- yurtsever kurumlarm bom-
: balanmasl olayma kan§an \fete 

üyelerinin derhai yargIlanmasl 
istendi. "Demokratik hukuk de-

· vleti oldugunu iddia eden bir 

ülkede kontra birlikleri kurmak 
ve einayet i§lettirmek mümkün 
degildir. Hakimiyetin kayltSlZ 

sadece orduda kullanIlan plastik 
patlaYlcIlarla Özgür Ülke 
gazetesinin istanbul'daki 

yIldlf sürdürülen kirli sava§tan 
beslenenlerin i§letikleri 
cinayetler ve yaptIklan yolsu
zluklar11l hesabl sorulmalIdrr." 

Mehmet Agar'm basma 
a9Ikladigi "Biz bin tane gizli 
operasyon yaptIk" itiraf11ldan 
soma C;iller, Agar, Bucak ve 
Güre§ 'in dokunmazhklannm 
kadrrilmasl ve yargl yolunun 
i§letilmesi gerektigine dikkat 
e;:eki1en ae;:Iklamada "bu oIay
larm yüzde biri bir ba§ka 
Ülkede olsa hükümet dü§er ve 
olaylann icrinde bulunananlar 
elektirikli sandalyeyi boylar
lardl" denildi. 

Newroz dergisine tutuklama saldlf1S1 
HABER MERKEZi- Ayhk 
"Yeniden Newroz" dergisinin 
yaptJgI 'Emek anketi' 
~ah§masmm engellendigi 
bildirildi. Yeniden Newroz 
dergisi ahibi Aydm Yll
maz'l11 yaptlgl basm ae;:Ilda
masl11da Antep'te anket 

, ~ah§masl yapan 4 
; arkada§larulln i§kenceli 
: gözaltl SOmaSl hukuksuz 
I gerekgelerle tutuklandIk:lan 
· bildirildi. 

"Her türlü karanlIk ili§ki 
ve kanh organizasyonlarm 
örgütleyicisi oldugu ayyuka 
~il(!m§ olan rejim, bu 
~etele§mi§ yaplsml gün 
1§lgl11a 9Ikaranlara saldmsml 
sürdürüyor. Saldmdan en 
önemli paYl ise Kürt baS1111 

allyor" denilen a9Ildamada 
9lk:an tüm sayllarl toplatIian 
Yeniden N ewroz 'un §ündi de 
anket ~ah§maslmn engellen
mek istendigi vurgulandL 
A9Ildama §öyle devam etti: 

"Dergimizin bagh bulun
dugu 'Yeni Gün YaYl11cIiIk' 
§irketinin bir ay önce 
ba§lattJgI bir anket 9all§masl, 
gözalh ve tutuklamalarla en
gellemnek isteniyor. Kürt 
bölgelerindeki i§~i slmfl11m 
yaplslm ortaya ~Ikannak i9in 
ba§latugmllz ve yasal 
prosedür i~inde bastrrdlglmlz 
anket formlanyla . 
yürüttügümüz 9ah§ma, aglf 
baslalarla kar§l kar§lya. En 
son, sözkonusu anket 
~ah§maslm yürüten dört ki§i 

Antep 'te gözaltl11a ahndl ve 
"yasak yaym bulundurduk
lan" gerek~siyle, 4 AralIk 
1996 günü tutuklandL 

Daha önceki 'Newroz' 
dergisinin sahibi Hüseyin 
Alata§, Yeniden Newroz der
gisinin daglt1Il1lOl yapan Y Ii
maz Kaplan, Antep'te bulu
nan Özgürlük~ü Kad1111ar 
VakfI Ba§kam Berivan 
Bozkurt ve aym vakfm 
~ah§anl Sakine Türkmen, §u 
anda böylesi hakSlZ bir 
gerek~eyle tutuklanml§ bu
lunmaktadrrlar, Agrr 
i§kenceler SOmaSl yapIian tu
tuklamamn 'biricik' delili 
ise, sözü edilen anket 
~ah§masll11 yürütüyor 01-
malan ve yanlarmda, 

toplaulml§ Yeniden Newroz 
sayllanndan bir ka~ adet bu
lunmasldrr. Öte yandan polis 
a~Ildamasmda, tutuklamanm 
gerekgeleri arasmda hayali 
iddialara da yer verildi ve 
sözkonusu ki§ilerin 
'Kürdistan Komünist Partisi 
~ah§masl yürüttükleri' iddia 
edildi. Böylesi iddialarm ba
sit bir polis komplosu 
oldugunu ise herkes bilmek
tedir. 

Kürt baS1111m ve 
~ah§malanru engellemeye 
yönelik oldugu a~Ik olan bu 
saldmlarl §iddetle protesto 
ediyor, arkada§lanmlzm der
hai serbest brrakllmasl i~in 
duyarii herkesin seslerini 
yükse1tme1erini istiyoruz." 

Ulusal Basm 
,_ Birligi: Bin 
susturamazslnlZ! 
HABER MERKEZI-Ulusal Basm Birligi, 
Özgür Ülke'nin bombalam~lmn ikinci yJlI 
nedeniyle yaptlgl a!tlklamada "bombalar, 
ger!tekleri :r.azmamlzl engelLeyemez" dedi. 

NuRoj, Ozgür Halk, Bevi, Yeniden 
Newroz, Armanc, Azadiya Welat, Deng, 
SterkaRlzgari, Ynrtsever Elllek~iler ve 
Yurtsever Gen~lik dergi ve gazetelerince 
olu~turulan Ulusal Basm Birligi'nin a!tlk .. 
lamasmdaÖzgür Ülke gazetesinin3 
Arahk 1994'te bombalanmasl,I<ürt 
basIDIDJ snsturma .;abaslDlD bir par~aSI Q-
larak degerlendirildi ve "Ulusal Basm ,'. 
Birligiolarak baskllarm, bombalamalarm 

'bizleri ger~ekleri yazmaktan vehalklmlZm 
yaßl,llda olmaktan allkoyamlyacaglmbir 
kez daha hayklrlyoruZ" denildi. 

Son zamanlardaki 'sansür' 
tartl§malarma da deginilen a~lklamada 
Kürt baslDma Cumhuriyet tarihi boyunca 
baskl uygulandlg. hahrlatlldJ ve sa.nsür 
yeni geliyormu§ gibi davr,:mmanm aldat
maca oldugu vurgulan~h. 

"Kürt baslDlna kar§1 cumburiyetin ku
rulu§undan beri uygulanan sansür ve 
basktlara kar§l ~I101madan yapdan her 
türlü !taba, ikiyüzlü)ükten ba§ka bir§ey 
degildit;" denilen aqlklamada "Kürt ulusu
nunsest v~ kulagl olan Kürt baSlDlDlD sus
turulamayacagl" vurgulamh. 

Ulusal BaslD Birligi'nin a~lklamasmm 
sonunda Özgür Ülke'nin bombalanmasl 
bir kez da ha §iddetle kmamrken, bu 
katliamlD ardmdaki gü~lerden hesap 
sorulmasl istendi. 

•• 

U lkemizde, devrime ve sosyalizme ülanCI 
. olanlarlll an~ ilkesini olu§turan kitlenin 

sesi olan NURoj gazetesini e;:ok yönlü 
gücrlendirme sorunlarllli ya§aruaktaYlz. HaftalIk 
gazetemiz belli bir ihtiya9tan 9Ikm1§trr ve belli 
bir ihtiyaca cevap vermektedir. 

Muhtelif devrimci e1e§tirinin merkezi olan 
NURoj, ulusal ve sosyal kurtulu§ mücadelesi 
ie;:inde önemli bir yere sabiptir. Ne var ki, gaze
ternizln asIl önemini gözlerden kae;:rran yolda§
Iar, gerekli aktif destegi s1fllmaktan geri kalmak
tadrrlar. Haliye bu durtrrn gazetemizi zaYlflatma
maktadrr, arna gü~ten dü§ürmektedir. 

NURoj'un yazar kadrolarmda, dagltJcllarmda 
....................... ve fmansman 

NUROJ 
Gazetesini 
Güc;lendirmek! 

kaynaklannda 
belli öl9ülerde 
bir gerileme ve 
bir vehamet 
gözlenmekte
dir. Belli bir 
üretkenlik se-
viyesini yaka-

Mehmet MÜFiT lamayan gaze-
te, zamanla 

_ ........ _ ........... devrimci heya-

camm da yitirerck üstendigi misyona laylk: 01-
mama konumuna dü§ebilir. Roj'1fll gerekliliginin 
önemini ve üstlendigi devrimci misyonu yeterin
ce kavrayamayan yolda§lar, haliyle kendilerini 
gazetenin daha da güe;:lendirilmesine ve daba da 
geli§tirmesine vermezler. Belki de bu yolda§lar 
ie;:in, NURoj, herhangi bir gazete vasfml ta§l
maktadlT. Eger böyle dü§ünülüyorsa; bu büyük 
bir yanllgl olur. 

Her §eyden önce, NURoj'un önemi, onun 
Marksist e;:izgide olu§unda, devrim ve sosyalizm 
davasml savunmada, ulusal kurtulu§ hareketinin 
zaaflan ve handikaplan sorununda devrimci 
ele§tiriyi yükselmesinde, baglmslzhk hattmda 
yÜfÜmesinde ve mücadelede yenilik~i olmasmda 
yatmaktadrr. Bu kapsamh nitelik, NORoj'u di
ger Kürdistan'h gazetelerden kesinkes aymnak
tadrr. Buna göre; ülkemizde altematif siyasi bir 
gücün olu§turulmasl mücadelesiyle NORoj'un 
güe;:lendirilmesi, devrimci ruh ve heyacanla bes
lemnesi arasmda dogrudan bir bag vardlr. i§in bu 
yaru her zaman akIlda tutulmak zorundadrr; NU
Roj, dü§üncede ve icraatta altematif yaratma 
mücadelesinde olduk~a önemli bir yere sahiptir. 
Hangi isimle olursa olsun, böylesi bir gazete 01-
makslzm ne güe;: ohinur ne de altematif. Zorluk
larlmlZ1l1 oldugu dogrudur, ama, NORoj'suz bu 
darbogazlanmlzm a§Ilabih;cegini dü§ünmek 
dogru olmayacaktrr. 

AsIl bunun anla§llmasr ve bilince ~lk:anlmasl 
gerekir. icrinden gecrtigimiz bu süre9tc NURoj'a 
ait olmasl gercken önemi kavramak dl§mda bir 
ba§ka see;:enek yoktur. Bu taktirde var olan per
formansla, atll ve meveut olandan daha 'ilerisini 
öngörmeyen bir faaliyetle, gazetemizden bekle
nenin yerine getirilmesi sözkonusu olabilir mi? 
NURoj, nasIl olur da bu durumda dü§en dünya
mlZ1l1 ~ekim merkezi haline gelebilir? Elindeki 
malzemeyi bile kullanmayan Ja da malzemenin 
degerlendirilmesi §anS1l11 NURoj'a vermeyen, 
ondan bunu esirgeyen yolda§lann ülkemizpe al
tematif yaratma hususundaki istemierinde ciddi
yeti anlamak mümkün mü? C;ok §eyler isteyen
lerin bu i§Ül NURoj'suz olmayacagllli bilmiyor
lar ml yoksa? 

Esasmda söylenecek ve ele§tirilecek 90k hu
sus vardlr, ancak amae;: gazete saflar1l1da polemik 
yaratmak olmadlgl i~in- bugün fazla yararlllm 
olduguna inarulmadlgmdan dolaYI- söylenmesi 
gerekenler 90k Slil1f1I tutulmaktadlf. 

Bu a§amada, NURoj yazarlan ve dagJtlcilarl
run mevcut hantal konumlarl11a son vermek ie;:in 
militan bir hat tutturulmalldlr; bu da ancak NU
Roj ' a sahip crillIarak mümkün haIe gelebilir. 
Emegin gazetemizden esirgenmesinm anla§llrr 
hie;: bir yanl olamaz. Gazeteye fazla, bir katkIsl 
olmayan yoIda§larm oturup kendilerini yeniden 
degerlendirmeleri §arttrr. Hepirniz bunu yapa
IIm. C;ok geni§ bir yazarlar kadrosuna ve dagltlm 
agma sabip olan NURoj'un yeniden yapIlanma
SI gerekiyor. Bürokratik bir takrrn engellere ta
lalmadan, e;:all§anlarla e;:ah§mayanlar, aktif olan
larla olmayanlar arasmda bir tercih yapIlmak zo
runlulugu vardrr. NURoj, ancak bu §ekilde ken
dine özgü sorunlarlm a§abilir. 

Gazete yönetimi ve temsilcilikleri, yazar kad
rosu ve dagJtlcIlarla diyolog ie;:inde me§ru ze
minierde yeni bir organizasyona gitmelidirler. 
Eger mümkünse bu, hemen bugünden yapIlmah
drr, yarma ertelenmcmclidir. Militan bir emek ve 
co§ku görmek dilegiyle ... 

8 Arahk'ta MEDKOM'da 

DEMOKRATiK EGiTiM 

KurultaYl yapllacaktlr. 

Egitim sorunlannln dag 

gibi büyüdügü bu 

dönemde DEK yeni bir 

tifuk olacaktu. 

Bu vabalan ivtenlikle 

destekliyoruz 

Ulusal Devrimci Gen~lik 
ve Egitimciler 
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Adalet Bakanl'nln AiHM'e giden hak ihlalleri dosyalanyla ilgili ac;lklamasma Diyarbalar'dan sert tepki 

A dalet bakam ~evket Kazan'm 
ge<;en ay bir gazet~ye verdlgl 
deme<;te, "Avrupa Insan hak

lan mahkemesi (AiHM) tarafmdan 
Türkiye aleyhine verilen kararlarm 

I ara§tmlmadan verildigi" §eklindeki 
a<;lklamasma iHD Diyarbaklr ~ubesi' 
nden sert tepki gcldi. 

iHD Diyarbaklr §ubesi avukatla
nndan Osman Baydemi.r Avrupa in
san Haklarl Komisyonu'na giden §i
kayet konulanmn benzerlerinin haIen 
kendilerinde var oldugunu söyledi. 

Baydemir yapdlgl a<;tklamada ko
misyona giden ihlallerin ba§mda faili 
me<;hul einayet,i§kenee uygulamalan 
ve köy bo§altmalarmm geldigini be
lirterek, 3 bin eivarmda faili me<;hul 
einayetin i§lendigi, yüzleree insanm 
kaYlp oldugu, binleree köyün bo§altJ-

, gl ve i§keneeni.n haien sürdügü bir 
eografyada, ömek ba§vuru dosyalan-

na kimsenin "hayalidir" demeye hak
kI bulunmadJgml söyledi. Baydemir, 
AiHK komisyonuna giden ba§vurula
nn, hak ilhalerinin yüzde birini bile 
te§kil etmedigini de vurguladl. 

Türkiye'nin insan Haklan Sözle§
mesi'ne irnza koydugunu ve bunun 
yükümlülüklerini yerine getirmek Zü

runda oldugunu da aktaran Baydemir 
Kazan'm "Diyarbaklr iHD'de görevli 
300 avukatm OHAL bölgesindeki in
sanlarla temasa ge<;ip bo§ kagltlara 
imza attJrdtklarl" §ekli.ndeki sözleri
ni de bir talihsizlik olarak degerlendir
di. 

'Ba~vurular belgeli' 
iHD Diyarbakrr ~ubesi Hukuk 

Komisyonu'nlln katklSlyla AiHK'e 
giden ba§vurulann belgelerle meveut 
oldugunu bildiren Baydemir §unlan 
söyledi: "Ba§vurulan KHRP (Kürdis-

iHD Diyarbaklr ~ubesi'nden avukat Osman Baydemir, Adalet 
Bakam ~evket Kazan'm AiHM'ne ba~vurulan karalayan ve 
avukatlan hedef gösteren a~lklamalanm "imzalanan 
sözle~meleri hazmedememek" bi~iminde yorumladl. 

tan insan Haklarl Projesi) vasltaslyla 
ve beraber <;ah§tJgrrlllz ingiliz avukat
lar araetll~yla komisyona götürdügü
müz dogrudur. KHRP, ingiliz yasalan 
ile kurulmu§ saygm bir kurumdur. Ba
kan'm ingiliz avnkatlann bizimle be
raber ba§vurulan temsil etmesini haz
medememesi anla§Ilmaz degildir." 

Kazan'm iddia ettigi gibi Diyarba: 
kIr'da 300 avukatm bulunmadlgml da 
dile getiren Baydemir Bakan'm "bo§ 
kagIt gönderiliyor" iddiasma ise "ba§
vurueulardan bo§ kagIt gitmesi söz 
konusu olamaz" §eklinde yamt verdi. 

Ba§vurueularm hükümet yetkilile
rinin de haZlr bulundugu komisyon 

dam§malannda ve her platformda 
maruz kaldIklan hak ihlallerini büyük 
bir eesaretle dile getirdigini belirten 
Baydemir, "Bakan 'm bu tarzdaki 
a<;lklamasl ba§vurueulara ve kendile
rine hukuksal katkl sunan avukatlara 
yönelimi te§vik edici boyuttadrr. Bu 
da sözle§menin 25 maddesini ihlal 
anlamma gelmektedir. Adalet Baka
m'nm agZlyla sözkonusu ihlalin ya
pIlmasl, imzalanan sözJe§melerin haz
medilmemesi anlamma gelir" diye 
konu§tu. 

Baydemir, ba§vuruculann ba§vu
rularmdan dolaYI <;e§itli baskIlara ma
ruz kaldlklarlm da hatrrlattl. 

$evkel Kazan'ln "Qamur al, izi kalsm" lürü 
demecine hUkukQulardan büyük lepki geldi. 

Lizbon'da da 
TC ele§tirildi 
Portekiz'in ba~kenti Libzon'da 
ge~tigimiz hafta yapllan AGiT 
zirvesindeki diplomatik 
görü§meler slrasmda insan 
ha klan ihlalleri, i~kence ve 
faili me~hul cinayetler 
konusunda Türk yönetimi 
yogun bi~imde ele~tirildi. 
Türk medyasl ise bu ger~egi 
görmemezlikten geldi. 

Demirel'in toplantlda yaptlgl 
konu~ma ise ~ogu diplomat 
tarafmdan Ugörülmemi~ 
pi~kinlik" bi~iminde 
yorumlandl. <;ünkü Demirel, 
konu~masmm agnhkh 
·bölümünü, TC'de varolan 
olgulara aYlrdl ve bunlar 
TC'de degil de ba~ka yerlerde 
bulunuyormu~casma davrandl. 

HABER MERKEZi- Avrupa 
Güvenlik ve i§birligi Te§kilatl 
(AGiT) zirvesinde TC'ye pro
testo yagdl. Portekiz'in ba§
kenti Libzon'da ge<;tigimiz 
hafta yapllan AGiT zirvesinde
ki diplomatik görü§meler ma
~mda in~an haklan, i§kence ve 
faili me<;hul cinayetler konu
sunda Türk yönetimi yogun bi
<;irnde ele§tirildi. Zirvede dü
§ünee üzerindeki yasaklar kl
nanlrken, TC'de yazarlar ve 
gazeteciler üzerinde baskIlar 
uygulandlgl vurgulandl. Söz
konusu ele§tiriJerin tümüne ya
kmmm ABD'li diplomatlarca 
da diJe getirilmesi di.kkat <;e
kerken, bu durum, TC'nin en 
güvendigi müttefiginin gözün
de bile deger yitirdiginin teyid 
edilmesi §eklinde yorumlandl. 

tirildigi ögrenildi. Türk medya~ 
smm ise zirvenin bu boyutuna 
ili§kin haberleri görmezden 
geldigi gözlemlendi. 

re, Rusya adma Ba§kan Viktor 
<;:emomlrdin'in katlldlgl zirvc
de <;:e<;enistan, Bosna, Daghk 
Karabag konulan sert tartl§ma
lara yol a<;t!. Bll arada zirvede 
1990 yJlmda NATO ile Var§o
va Pakt! ülkeleri arasmda im
zalanan konvansiyonel silah 
indirimi anla§masmm kapsa
mmm geni§letilmesi i<;in gö
rü§melere ba§lanmasl konu
sunda karara vartldl. 

DEMiREl'iN SÖZlERi TEBESSÜMlERE VOl A<;TI 
• 

AGIT'te Demirel pi§kinligi 

Türk yönetimine ili§kin 
eJe§tirilerin ABD'li diplomat
lann yanl Slra, iskandinav ve 
Avrupa ülkelerinee de diJe ge-

AGiT zirvesinde bulu~an 54 
ülke yöneticisi, "barl§m korun
masmm yollanm" tartl§ttlar. 
Toplantmm önemli gündem 
maddeleri arasmda silahslzlan
ma ve insan haklarmm yaru Sl
ra, basm özgürlügü de yard!. 
Zirvede söz alan Avrupa Birli
gi komiserlerinden Hullandah 
Hans van den Broek, AGiT ül
kelerinde demokrasinin geli§
mesi i<;in basm özgürlügünün 
korunmasml istedi. 

Van den Broek'un bu ,<agn
Sl destek görürken, Almanya 
heyeti, AGiT <;atlsl altmda ba
sm özgürlügünün korunmasl 
i<;in ayn bir birim olu~turulma
sml istedi. 

TC'yi Cumhurba§karu De
mirel 'in temsil ettigi, ABD 
adma Ba§kan Yardlmel Al Go-

Öte yandan "NATO'nun ge
ni§leme planlan" yüzünden 
AGiT zirvesi, Rusya ile ABD 
arasmda sert rüzgarlar csmesi
ne neden oldu. ABD Ba§kan 
Yardlmclsl Gore, NATO'nun 
geni§lemesinin Moskova'ya 
yönelik bir tehlike olmadlgml 
savunurken, Rusya Ba§bakaru 
<;:emomrrdin, NATO'nun smrr
lanna dayanmasml kabul ede
meyecekleri kunusunda sert 
a<;lklamalar yapt!. 

AGiT zirvesi'ne cumhurba§kanl düzeyin
deki tek kat!hm TC'den oldu. Türk yöneti
minin anti-demokrat tutumu nedeniyle 
dünyadan teeritini kIsmen de olsa önlemeye 
<;alt§mak i<;in gösterdigi bu 'özen'in ise i§e 
yaramadlgl gözlemlendi. Türk 
Cumhurba§kanl Sü1eyman Demirel'in 
toplant!da yapt!gl konu§ma ise <;ogu diplomat 
tarafmdan "görülmemi§ pi§kinlik" bi<;iminde 
yorumlandl. <;:ünkü Demi.rel, konu§masmm 
aglrhkh bölümünü, TC'de varolan olgulara 
ayrrdl ve bunlar TC'de degil de ba§ka yer
lerde bulunuyrmu§casma davrandl. 

Demirel, "dünyanm kar§l kar§lya oldugu 
yeni risk ve tehditleri," sayarken Irk<;lltk, 
örgütlü SU'<, silah ve uyu§turucu ka<;ak<;lhgl, 
kara para aklanmasl ve <;evrenin bozulmasm
dan söz etti. Oya Demirel'in sözünü ettigi 

lfk<;lhk Kürt halkIna yönelik uyggulamalarda; 
örgütlü su<; Susurluk'un ardmda; silah ve 
uyu§turucu ka<;akc;:lllgl ilc kara para aklanmasl 
<;etele§mi§ devlet ger<;eginde ve <;evrenin 
bozulmasl ormanlann bomqardrrnarunda 
yeterince bulunuyordu. Bu nedenle 
Demirel'in demogojisinin tebessümlere yol 
a<;tlgl ögrenildi. 

Öte yandan Demirel, "etnik milliyet,<ilik 
tehlikesi"nden söz ederek kirli sava§1 me§ru
la§trrmaya <;ah§rrken, iki yJl sonra yeniden 
"Anayasal vatanda§ltk" konusun yeniden gi.in
deme getirdi. "Anayasal vatanseverlik" 
kavramml dile getiren Demirel'in, bununla 
TC'nin güncel sorunu arasmda nasll bir bag 
kurdugu ve hangi adunlan dü§ündügü ise 
ögrenilemedi. DolaYlSlyla bu deginme de "de
mogoji" olarak yorumlandl. 

DGM Kürt 
parlamenterlerin 
pe§ini blrakmlyor 
HABER MERKEzi- DGM DEP'in ya
kasml brrakmlyor. Ankara DGM Ba§sav
ellIgl, Anayasa Mahkemesi'nce kapahlan 
Demokrasi Partisi'nin (DEP) eski millet
vekilleri Mehmet Emin Sever, Mallmut 
Uyanlk ve Muzaffer Demir hakkInda "ya
sadl§1 bölücü silahh <;ete PKK'ya yar
dlm", Abdülkerim Zilan hakkInda ise 
"bölücüli.ik propagandasI" gerek<;eleriyle 
dava a9l!. 

iddianamede Sever, Uyantk, Demi.r ve 
Zilan 'm 5 Kasrrn 1991 günü milletvekili 
andl i<;meden önce TBMM'de Fehmi 
I§Iklar'm ba§kanhgmda bir basm toplan
tlSl yaparak §u bildiriyi dagmtklan kay
dedildi: 

" Bu Anayasa'run 81. maddesindeki 
yeni se<;ilen milletvekilleri i<;in düzenle
nen yemin metni Irk91, §oven dü§ünceler
le hazrrlannu§trr. Bu yemin 'metninde 
Kürt Halkl'mn inkan vardrr. Bu metin, 
demokrasiye, insan haklarma, ban§a ... 
aykIndrr. 

Biz, türnüne kaT§l oldugumuz 82 Ana
yasasl'run bu yemin metninin i<;erigine 
kahlmlYoruZ. Ancak anayasal zorunlu
luktan dolaYl TBMM'de okumak zorun-

daYlz." 
iddianamede san, yqil vc kIrmlZl kor

delalar da sU9lu ilan edildi ve "anlklar, 6 
Ka~lm 1991 günü TBMM'nin yeni se<;i
len milletvekillerinin Anayasa geregi ye
min etmeleri i<;in yaptlgl genel kurul top
lantlSlna, önceden HEP kökenli diger 
milletvekilleriyle birlikte aldlklan karar 
uyarmca, yakalannda PKK'run da sözde 
bayraglnI olu§turan san, kIrmIZI ve ye§il 
renklerden olu§an mendilleri görünür §e
kilde eeket üst ceplerine takarak gelmi§
lcrdir" denildi. 

Sözkonusu eski milletvekillerinin ba
n§ talebiyle a<;lklamalar yapmalannm da 
su<; olarak nitelendirildigi iddiannamede 
"sanlklar Mehmet Emin Sever, Mahmut 
Uyantk ve Muzaffer Demir, 12 Kasrrn 
1992 gÜl1ü diger HEP'liIerle birlikte a<;ltk 
grevine gitmi§ler ve güvenlik gi.i<;lerimizi 
protesto ederek (Türkiye ve Dünyll. Ka
muoyuna) ba§llkll bir basm a<;lklamasl 
yapml§lardrr" iddialarma yer verildi. id
diarunamede Sever, UyanIk: ve Demir i<;in 
4.5 Ylldan 7.5 ytla kadar, Zilan i<;in ise 1 
yJldan 3 Ylla kadar hapis cezaSl talep 
ediliyor. 

ABD <;EKi<; GÜ<;'E YENi STATÜ GETiRMEK iSTiYOR 

<;eki<;, petrolü izleyecek 
AB D, görev süresi ay 

sonunda dolaeak 
olan "<;:eki<; Gü<;"e yeni statü 
getinnekten yana. Diplomatik 
kaynaklar "yeni statü ile Kürt
lerin daha az, petrolün daha 
~ok korunaeagml" ifade edi
yorlar. 

ABD'nin Türkiye Büyü
kel~isi Mare Grossman'm, ge
c;:en hafta TC Dl§i§leri Bakan
IIgl 'na giderek <;:eki9 Gü<; ye
rine yeni bir yapllanmanm 
olu§masl i<;in Türk yönetimi 
ile görü§melere ba§lanmasl 
yolundaki öneriyi resmen ilet
tigi ögrenildi. "<;:eki9 Gü~ kal-

_ kIyor" bi<;iminde yorumlanan ...... ~*""LWi_*""=iJlii 
ABD istegi geni§ tartl§malara ne- hava unsurlarml ic;:erecek ve bölge
den olurken, ABD'nin <;:eki<; de izleme faaliyetlerini yüri.itecek. 
Güc;:'in i§levinin sona ermesinden Diplomatik kaynaklar, <;:eki<; 
yana olmadlgl; ancak statüsünün Gü<;'e ili§kin tartl§malarm bu ay 

I yeniden belirlenmesini istedigi bil- sonunda biteeegini ifade ediyorlar. 
dirildi. Yeni statü, Saddam kuvvetleri-

Türk Dl§i§leri Bakanltgl yetki1i- nin izlenmesinin sürdürülmesini; 
ancak kara izlemelerinin sona erdileri de, bölgede ya§anan son olay-

larm ardmdan, <;:eki<; GÜ9'e duyu- rilmesi ya da kapsammm degi§tiril-
lan ihtiyaem azaldlgml, bu nedenle mesini öngörüyor. Agrrllkll olarak 

incirlik'ten yaptlacak u<;u§larla yataraflann, kapsamI daraltllml§ al-
tematif bir gÜ9 araYl§ma girdikleri- ptlacak denetim u<;u§larmm kallcl 
ni ifade ediyor. bir statü kazanacagl da ifade edili-

Edinilen bilgiye göre, yeni gü~, yor. Böylece ABD, ü9 ayda bir TC 

ile "<;:eki<; Gü<;'ün görev süre
si" konusunda tartl§maya gir
mekten de kurtulmu§ olacak. 
ABD, görev süresi her dönem 
TBMM'ce belirlenen bir yapl 
yerine, bir kez kabul edildikten 
sonra ABD istedik<;e kaltel ola
bileeek bir yaplYl öngörüyor. 
Öte yandan öze11ikle RP de bu 
güeü kaldmyormu§ gibi bir iz
lenim vermeye <;ah§arak, puan 
toplamaYI hedefleyeeek veya 
en azmdan her ü<; ayda bir, mu
halefetteyken söylediginin ak
sine davranmak slkmtlsmdan 
kurtulacak. 
Bu arada; yapancl diplomatik 
kaynaklar, <;:eki<; Gü<;'ün yeni 

statüsünün "KürtIere daha az önem 
veren, ancak ABD'nin petrol <;1-
karlanmn korunmasl a<;lsmdan 
Saddam'm askeri harekat yetenegi
nin smlflandmlmasml sürdüren" 
özellikte olacagml belirtiyorlar. 

Bilindigi gibi <;:eki<; Gü<; 'in kara 
gücü uzun bir süredir i§levsizle§
mi§; daha önce Silopi'deki birim 
Zaxo'ya ta§mdtktan sonra, KDP
Saddam anla§maslyla birlikte bura
dan denetim hemen hemen imkan
slzla§ml§ ve ABD 6radaki gücünü 
tahliye etmi§ti. 

1 9· yüzydm <;ift standartll aydm
lannl ifade eden Hegel'e ait 
olan bu sözün sahipleri ~imdi 

21. yüzyda girdigimiz ~u slralarda her 
yerde konu~uyorlar ... Temiz toplumdan, 
ahlaktan, adaletten ve nihayet faili me<;
hul cinayetlerin hangi <;etelerce i~lendi
ginden bahsediyorlar. 

Bunlar söylenirken, ya~amlarmda ilk 
kez duyuyorlarml~ gibi kendilerini büyük 
bir ~ok'un i<;:inde gösteriyorlar!. .. Sanki 
Türkiye'de degil, bamba~ka bir toplum 
i<;:inde ya~lyoriarml~castna ~a~km ve iha___________ nete ugra-

ml~ gib i gös-

'E t 1 kt" 11 teriyorlar. n e e ue er Sanki bu ül-

Politikanln 
AhlakslzIIglna 
Kar,1 Bir,ey 
Dememek i~in 
Konu,urlar' 

Hasan YILDIZ 

kenin evlat
larl ya~am
lannda hi<; 
5tktyönetim, 
i~kence, iha
net, faili 
me<;hul ci
nayet gör
memi~ gibi 
konu~uyor
lar... Sanki 

_________ II1II her~ey Su-

surluk'ta 
meydana gelen kazayla beyinlere kazm
dl. 

~imdi konu~uyorlar. .. 
Neyi konu~uyorlar ? 
Ger<;ekten temiz toplum olmaYI m,? 
Faili me<;hul cinayetlerin aydmlanma-

sml ml? 
Herkesin dü~ünce özgürlügünü mü ? 
Basm-yaym özgürlügünü mü ? 
Eger bunlar ger<;:ekten isteniyorsa, ya

~amm her alanmda ve herkes i<;:in aYnl is
temlerin yerine getirilmesi gerekir. ilerici 
yurtsever basm ydlardan beri hertürlü 
hakslz yargdamalara ugrarken, bast n öz
gürlügünü dü~ünmeyenler, bugün bastn 
yasasma kar~1 <;:tklyorlarsa, bu esasta bir 
~ey söylememek demektir. 

Söylenmeyen ba~ka ~eyler de var. 
Kahraman ilan edilen Abdullah <;:at

Il'nm devlet tarafmdan Ermeni örgütü 
ASALA'ya kar~1 kullanddlgt propagandast 
kar~lsmda ezilip büzülen, 'devletin varilk 
nedeni'ne stgmmaya <;all~lp neredeyse 
bugün kar~1 <;tkttklan ili~ki zincirini ma
zur göstermeye <;ail~ßn <;:evreler yine aynt 
<;evrelerdir. 1 B yddlr aranan, bir adam 
devlet ili~kilerinin en ortastnda <;Iklyor. 
Bunu hi<; kimsenin gärmemezlikten gel
mesi beklenemez. Bir ~ey söylemek gere
kirdi ve söylendi. Abdullah <;:atll ve ekibi 
Ermenilere kar~1 kullanllmt~lard" .. i~in 
i<;ine Ermenileri katarsantz hem kendini
zi, hem de <;:atll'YI ~ereflendirirsiniz. Biraz 
daha ileri gidip, soru sormaya cesaret 
edebilirseniz, öldürülen Ermeniler'in 
isimlerini isteyebilirsiniz. Oysa ortada 
böyle bir isim yok ... iktidann ASALA'ya 
kar~1 herhangi bir slktnttsl yok ki bu bilgi
lerin gizli kalmasl i<;:in bir neden olsun. 
Üstelik kendilerini 'Bin Yllda Bir Gelen 
Kadm' olarak kahraman ilan edenler i<;:in 
bu tür haberler politik ba~andlr. 

Bulamazsmtz ... <;:atil'nm vurdugu bir 
tek Ermeni bile bulamazsmlz ... 

Eger bulsalardt, emin olun kif bugün 
'temiz toplum'dan bahsedenlerin <;:ogunu 
kahramanllk <;Igllklarlna katdanlarm ara
smda görürdünüz. 

<;:atll ve <;etesinin defterinde tek bir ad
res vardtr: Yurtsever Kürtier, 

Kürt sorununda kafaYI kuma sokanla
nn, sorunun siyasal yollarla <;özümüne 
cesaret edemeyenlerin bunu hangi kirli 
ili~kilere devrettikleri bugün ortaya · <;:Ik
ml~tlr . Terörle mücadele adl alttnda maf
ya <;:etelerine havale edilen faili me<;:hul 
cinayetlerle kurtulu~ yolunun oldugunu 
sananlar aldanlyorlar. Bugüne kadar-veri
len sözlere ragmen-en kü<;:ük bir adlml bi
le atmaktan ka<;:anlar, vurdumduymaz ve 
sorumsuz davranl~lannt herhalde kanat
lan altma aldlklan mafya <;:etelerine bor<;:
lular ... 

Söylemek gerekir; Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinden beri devlet devlet olarak siya
setten bu kadar uzakla~mad1. Siyasetten 
uzak bu kadar yöneticiyi devlet merke
zinde biraraya getirdi. Bütün bunlar Kürt 
sorununda atdan yanlt~ adlmlann sonu<;:
land Ir. Eger temizlik ve demokrasi isteni
yorsa, önce i~e burdan ba~lanmaladlr. 
Bunun yolu ban~ <;:agnsmm altma imza 
atmaktan ge<;:er. 

<;:agdl~1 kalml~ bir kurumunba~mdaki 
a~iret reisleriyle, karanltk mafya ili~kile
riyle sorunu agtrla~tlrmaktan ba~ka bir ~ey 
yapamazstnlz. Bu yol, yapabilecek ba~ka 
hi<;:bir ~eyi kalmayanlann ba~vurdugu 
umutsuz bir yoldur. 

Yani son ~anStlllZI da kullanml~ oldu
nuz. 

Eger <;:atll'yt kahraman ilan edecekse
niz, yalan beyanlarla ona hakstzllk yap
maytlllz. Bellik ki bu topluma nasd ihanet 
edildiginin a<;:lga <;:Ikmasmdan korkulu
vor. Kendilerini eie vereceklerinden kor
kuluyor, 

Ama tarih her zaman 'su<;:lunun su<;:una 
uygun cezalandlrllarak ~ereflendiril
digi'ne talllk olmu~tur. 

Er ya da ge<;: ... 
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Egitimde DEK duragl 
7 ve 8 Arahk tarihlerinde istanbul, ögrenci genc;ligin c;e~it1i toplum kesitleriyle birlikte egitim 

sorununa c;are araYI~lna tanlk oluyor. Bu tarihlerde toplanan Demokratik Egitim KurultaYI (DEK) 

•• 
giri~imcisi genc;lerle arkada~lmlz Vecdi ErbaY'ln yaptIgl söyle~iyi sunuyoruz 

O grencilerin yam Slra; top-
lurnun ~e§itli kesirnlerin
den ki§i ve kururnlan da 

, biraraya getiren Dernokratik Egi
; tim kurultaYl (DEK) 7-8 Arahk 
i tarihlerinde istanbul'da MED-

KOM' da toplamyor, Kurultay 
öncesi, giri§irnci gen~lerle bir 

i söyle§i yaptIk, istanbul Dernokra
: tik Liseliler Birligi'nden (iDLB) 
; Ash, YIIdlZ Teknik Üniversitesi 
: Dernegi'nden (YTÜ-DER) Arzu, 
i Dernokratik Ögrenci Birligi'nden 
• (DÖB) Rüstern ve HADEP istan
; bul il Gen~lik Kornisyonu'ndan 

Erol bize kuruItay öncesini ve he
, defleri anlatb, 

Demokratik Egitim KurultaYl 
: nasll .olu~tu, nasll geli§ti? DEK'te 
! amaflanan nelerdir? 
, ASLI- DEK dü§üncesi aslmda 

egitirn bile§enlerini bir araya getir
, rne ve birlikteligi yakalama nokta

smda yükselen bir I;ah§ma, Ögret
men1er olsun, egitim emekyileri 01-

, sun, ögrenciler, veliler olsun hep 
kendi cephelerinde bir §eyler örgüt

, lerne I;abasl iyerisinde oldular. Ken
di mücadelelerini kcndi cephelerin

, de al;ml§ ve bulunduklarl alanlarda 
vermeye I;all§ml§lar. Bizim kar§l

i mlZa I;tkan sorunlar, örnegin egi
, tirnde özel1e§tirme, sadecc ögren-
i cinin sorunu degil; bunu i§l;iler de 

ya§lyor, rnernurlar da ya§lyor. Bu 
saldmlar aym zihniyet tarafmdan 
I;lkartlhyor. Buna kar§l ortak bir 

, mücadele hattIm yakalamak ve tek 
cephede vuru§rnak gerekiyor. Böyle 
bir degeriendirmerniz var. 

Eger böy1e bir §ey gerekiyorduy
sa, nasll bir olu§urn olrnah gibi bir 
soru geliyor akla. BtillUn altematifi
nin DEK oldugunu gördük. Böyle 
bir I;ah§rnaya bundan dolaYI ba§la
dlk. Gel;en sene Özgür Egitirn Plat
formu deneyimi var. Bir giri§imdi; 
liseli, ünüversiteli genl;ligin ,egi
timcilerin il;inde yer aldlgl bir plat
fonndu. Fakat sonul; allci somut 
kararlar dogrultusunda gelinen bir 
platform degildi. i§levsiz1e§meye 
ba§ladl bir dönem sonra. Adana'da 
Paraslz Egitim Platformu diye bir 
platform kurulmutu; ögrencilerin, 

, aile1erin, i§l;ilerin, sendika örgütlü
, lüklerinin il;inde yer aldl~ bir 

platforum. Bunu ömek ahyoruz. 
Bugün, muhalif kesimin bir ara

ya gelmesine inandlgml1zdan dola
YI Türkiye ppmda böyle bir örgüt
lenme gerekiyordu. DEK fikri de 
aslmda buradan I;lktl. Sürel; birlikte 
hareket etmeyi dayatlyor. 

ARZU- DEK, birle§tirici özelli-
· gi olan bir kurultay I;ah§masl. Dö

nemsel olarak, egitim biJe§enlerinin 
bir araya geldigi degi§ik olu§umlar 
hayata gel;ti. Ancak biz §unu dü§ü
nüyoruz: Bu yaraWan bir1e§ik mü
cadelelerin ya da olu§an bütün pI at
formlann sürekli ve kallCl hale gel
mesi ve aym zamanda i§levlik ka-

, zanmaSI gerekiyor. DEK aslmda 
bunu getiriyor. Sadece egitim bile
§enlerinin bir, araya geldigi, temsil
cileri vasItaslyla üy gÜlldem mad
desi etrafmda dü§üncelerinin belir
tildigi bir platformun ötesinde, aldl
gl kararlarla bile§ik mücade1enin 
kaltcl ve sürekli olmasml hedefle
yen ve bunu saglayacak bir aral; 
olarak degerlendiriyoruz. 

Neden böy1e bir dÜ~Üllce? So
runlann kaynagl ortada ve bugün 

· diyelim ki ben ögrenci demegi ku
rucu üyesiyim, bizim örgütlenme 
hakkImlzl gaspeden ve demek ku
rulu~u i~indeki arkada§larlmlzl ce
zaevine gönderenler, aym §ekilde 

· emekl;i memurlarm grevli toplu 
sözle§me hakkma da kar§l 
~Iklyorlar. 

Ögretirn üyelerinin özellikle YÖK 
ile akademik saygmhgll1l, bilim 
onurunu, bilirnsel egitimi tamamen 
ayaklar altlna alanlar, bugün ana 
dilde egitimi de yasakhyorlar. 
Harl;larla, kalk! paylarlyla egitirni 
bir avul; azmhgm ayncaltkh i§i ha
line getiriyorlar. Durum bu §ekil
deyk,en, egitim bi1e§enlerinin birle
§ik mücade1esi kendini dayauyor. 
Bu, zaman zamall eylem birlikte
ligi tarzml gündeme getiriyor. Ama 
bizim derdimiz §uydu: Yaratllan 
bir1e§ik rnücadeleyi kahcI ha1e ge
tirmek, örgütlü bir güce dönü§tür
mek ve bu örgütlü gücün i§levlik 
kazallmasml saglamak. DEK bu 
dü§üncenin bir örünü olarak geli§ti 
ve bu a§amaya geldi. 

EROL- Bugün Türk egitim sis
temine baktlgllll1Z za-

Üniversite alamnda egitimin sorun
lanyla dogrudan kar§l kar§lya olan 
ögrenci ve diger kesimler var. Bun
lar egitim emek\:ilcri ve ögrenci ai
leieridir. DEK'den beklentimiz ög
rencinin ÖZ örgütlülügünÜll in§asl 
il;in bir zemin olu§turmasldu. De
mokrasi mücadelesinde mevzi1erin 
bu §ekilde kazal1llacagma ve daha 
ileriye ta§mabilecegine inamyoruz. 
Sistem tIkanml§IIk il;erisinde. Eko
nomik ve siyasal krizi arttIkl;a 
emekl;i kesirnlere saldmlanm art tl
nyor. Bunun l;özÜffiü, kazandlglmlz 
mevziler ve bu inevzileri dal1a i1eri
ye ta§lillaktlr. Ögrencilein alam 
üniversiteler ve liselerdir. Bu alan
larda öz örgütlülügümüzü olu§tura
rak kurumsalhi§mahYlz. 

DEK'indüzenleyicileri, bile~en-

kadar bunu ba§ardlk. 
RÜSTEM- 95-96 döneminde 

ögrenci eylemleri yükseldi, hakh 
talcp!eri il;in alanlara I;tktIlar. Bu 
kendiliginden olu§an bir §ey degil
di . Harcanan emekler, ödenen be
deller sonucunda geli§ell eylern
lerdi. 29 §ubat Beyazlt i§galiy1e 
doruk lloktasma ula§tl. Dal1a 0 

zaman ögrenci genl;ligin merke
zi bir örgüLlenmeye ihtiyaci 01-
dugu ortaya I;lkmI§tl. 

23 Mart DTCF i§galinden 
soma ögrenci genl;lik geriye 
I;ekildi. Dönem sonunda bir 
kurultay giri§imi oldu, ama 
da oldu bittiye geldi. Bu yll 
dal1a dönem ba§mda kurultay 
I;all§malanna ba§land!. Yan 
yana geli§lerin gerekliligi 

m_~n pEK'i? .gerekli-rJ AsIJ, Arzu, Erol ve Rüstem'in Israrla vurguladlklan 
llgml dalla IYI anltyo'tl DEK" b' I b' I'kt I'~' ...... t k 

zaten ortaday
dl. DEK bu an-
lamda ~ok 
öncmli bir i§
leve sal1ip. 

ruz. Türk egitirn sis- xl .. · ~ey, m Ir zorun u ~ Ir I e I~m urunu; ~~ a 
temi tamamen siyasat araYI~larm sonucu oldugu ger~egl, Bu ger~egm 
iktidann örgütleyici-i sonucu olarak DEK, katlhmCl olarak yalmzca 
si, konu~rul agzl ve !~I ögrenci gem;ligi belirlemiyor; ortak sorunlan 

EROL- Siyasal parti 
olarak egitim konusun
da zaten I;ah§malanmlz 
yard!. Uluslararasl an
la§malarda da yer alan 
ana dilde egitim hakkI, 
bizim parti programl
mlzda da ilke olarak y-

onun yaYlclsl konu- ~I ya~ayan emek~iler ve aydmlarla birlikte kalici bir 
rr:~~da ~u karakterel yürüyü~ü hedefliyor. Egitimde özelle§tirme 
burunmu§ durumda. I«, Id d d I .... 
Bilimsel geli§meler- !~ sa IrIsmm ur uru masli ozgurce ve paraslz 
den, akademik, ev- legitim ve anadilde egitim hakkl gibi yakici I;:nr'llnll:l 
rensei degerlerdell I ise kurultaym ana gündemi durumunda. 

DEK Tertip Komitesi üyeleri kurultay öncesi iHD islanbul $ubesi'nde bir loplantl yaparak Gall~malarl hakkmda bilgi verdiler. 

uzakttr. Sadece egitim boyutunda 
degil; Türkiye'nin daha büyük so
runlan var. Ve bu sorunlarla büyük 
bir bunalllll ya§anmaktadlr. Bu 
noktada sorunlarm üzerine birliktc 
gitme ve bunu ol1ak iradeyle yok 
etme ternelinde DEK, kÜI;Ük biT 
örnek bizim il;in. Kararh birlikteligi 
olu§turacak, Türkiye'nin egitim sis
teminden ba§layarak ternel sorunla
Ta dogru I;özüm önerileri geli§tire
cek bir olu§uma ihtiyal; varm. 

DEK bunun bir ön hazlTlaYlclsl, 
bunun bir zemin hazlrlaYlclsldu. 
Ögrencinin kar§lla§tlgl sorunlarla 
ailelerde kar§Ila§lyor. Öte yandan 
egitimcilerin sornnlan da var. 
DEK, bütün bunlan bir araya geti
ren, ortak mücadele gerekliliginden 
yol I;Ikan bir olu§um. 

ARZU- DEK'in birle~ik müca
dele ortaya koydugu söylendi. An
cak bunun dl§mda DEK'in olu§u
munu §öy1e al;rnak gerekiyor: Bu
gÜlle kadar özellikle ögrenci genl;
ligin yaptIgl eksikliklerden birisi 
de, nasll bir egitirn sistemi istedigi
ni tarn olarak netle§tirememi§ 01-
malaridir. Bu istek bilimsel il;erige 
dönü§türü1erek tarn olarak ifade 
edilmedi. 

DEK §unu hedefliyor: Altematif 
egitirn sistemini gerek kürsüde , 
gerek DEK somaSI I;ah§malar
da olsun, tarn olarak ortaya 
koymak. Diyelim ki ögrenci 
demegi olarak benim talebi
rniz özerk demokratik üniver-
site ise biz bu özerk demok
ratik üniversitenin altml dol
durmahYlz. Yani özerklik 
nedir, bunu al;Iklayabilme
liyiz. Demokratik bir egi-
tim diyorsak, diyelim §o
yen fa§isL egitimin kaldl
nlmasl gerektigini al;tk:la
yabilmeliyiz. 
RÜSTEM- Ülkemizde 
demokrasi gelenegi yok. 
Demokrasi mücadelesi
nin de verilmesi il;Ül 
bir mevzi sava§lml 
olarak görüyornz 
DEK'i. Biz bu nokta
dan hareketle DEK'e 

üniversite genl;ligi olarak katlldlk. 

leri hakkznda bi/gi verir misiniz? 
ARZU- Kurultay I;agnsl ekim 

aymda bir ilanla yapIldl.Tabi dal1a 
önce kurumlarla yapilan görü§me
!er var. DEK be§ bile§eni bir araya 
getiren bir konumda. Bunun dl§m
da ögrenci derneklerinden, Egitim
Sen'in 1,2,5,7 no'lu §ubelerine, i§~i 
sendikalardan Orhan iyiler, Cengiz 
GÜlldogdu, Cezrni Ersöz gibi ay
dmlara kadar, I;ok geni§ bir kesim
den, 250 kadar kurum ve ki§iyi 
kapsayan bir yall§ma. AsIl organi
zasyon ögrenci dernekleri iDLB , 
YTÜDER, DÖB, HADEP il Genl;
lik Komisyonu. 

DEK öncesi yapllan hazzrllklar, 
etkinlikler hakkznda bi/gi verir mi
siniz? Kar§zla~uglmz sorunlar ne
ler oldu? 

ASLI- <;al!§malara önce demek
ler olarak ba§ladIk. <;agrl ilruundan 
sonra sendikalan, kurumlan dola§
Hk, önerilerimizi götürdük. HA
DEP istanbul il Genl;ligi ve DÖB 
ile birlikte DEK'in I;ah§malarma 
ba~ladlk. DEK komitelerini ortak 
olu§turduk. Paneller, §enlikler, ba
sm al;lklamalarl yaparak bu sürece 
geldik. Siyasal olaylarl takip ederek 
net tavITlar koyduk. 6 Kaslm'daki 
YÖK'ü protesto eylemine DEK 
pankartlyla katJ1dlk. Bu arada bir 
I;ok insammlz gözaltma almdl, bü
romuz baSlldl. Bu basktlar, giderek 
kitlesel1e§en DEK'in önünü tlka
mak amal;hyd!. <;ünkü bizim yaptl
glmlz ~ah§ma geni§ kesimleri he
defliyor ve bütün Türkiye I;apmda 
bir örgütlülüge dogru adlmlar atl
yor. Sistem rahatslzhglm bize saldl
rarak göstermeye ba§ladl. Avctlar 
kampüsünde DEK afi§i asan iki ar
kada§lmlz ba§lanna silah dayatIla
rak gözaltma almdl. 

ARZU- Yaptlglmlz bütün I;all§
malarda 'hedefimiz sadece DEK' 
diye dü§ünmedik. Sürel;ten baglm
SIZ bir DEK dü§ünülemez. Bu yüz
den, ömegin Egitim-Sen'in sürgün
lere kru'§l bir eylemi varsa, DEK'te 
eyleme kattlrnall. Mafya ile ilgili 
basm al;Iklamasl yapHk. Eger ka
muoyu olu§turmak istiyorsak, geni§ 
kitleleri katmak istiyorsak bunu 
yapmak zorundaydIk ve bugüne 

er almakta. Lozan Amla§masl Tür
kiye'nin onayladlgl ve §u anki SI
l1lrlarmm belirlendigi bir anla§ma. 
Bu anla§maya göre masraflarl ken
dilcri tarafgmdan kaqdandlgl tak
tirde her ulus ana dilinde egitim 
hakkma sahiptir. Yine UNBSCO'da 
dil, din, lrk aynml yapllmamasl, 
herkesin politik görü§lerini demok
ratik bir 0l1amda ifade hakkl gibi 
maddeler var. isvil;re' de bir I;ok dil 
konu§uluyor ve bunlann arasmda 
Türkl;e de yer almaktadlr ve Türk
I;e egitirn yapIlabilmektedir. 

Oysa Türkiye'de muhalif kesim
lerin en me§ru istemleri bile jopla, 
§iddetle bastmlmaktadrr. Toplumun 
iradesini fell; ebne, teslim alma gibi 
bir politika izliyor siyasal iktidar. 
Bu bizirn i\:in bir sorun. Türkiye'de 
egitimden saghga, adalete kadar 
bir taklln sorunlru' viu. Buna kru'§l 
muhalif dinamiklerin bir araya gel
mesi gerekiyor. Siyasal parti olarak 
ban§tan, demokratik ko§ul1arda 
herkesin kendini özgürce ifade et
mesinden yanaYlz. Devrimci, de
mokrat arkada§lann atacagl her 
adlmda yanlannda olmak, onlara 
gÜI; katmak, ol1ak gÜI; yaratarak so
rnnlann üzerine gitmek gibi dü~ün
celerimiz var. Sürecin önümüze 
getirdigi tarihsel misyon budur. 

Demokratik Kille Örgütleri'nin 
kaulzm ve destegi ne ölfÜ de oldu? 

ASLI- <;agnmlz sonucu HA
DEP ve DÖB gerl;ekten öTgütleyici 
rol oynad!. 200'Üll üzerinde kurum 
ve ki§i destegi aldlk. imza vermek
le yetinrneyen kurumlarla birlikte 
I;ah§ddl. BazI kültür merkezleri bi
zirn il;in §enlikler düzenlediler, baZI 
kurumlar basm al;lklamalarl yaph
lar. Önemli destekler aldIk ve ala
caglz. Bize destek veren kurumlar 
imza ile yetinmeyecek, kafa saylSl 
olarak görünmeyecek. Kurultay 
il;inde aktif olarak yer alacaklardlr. 
Kurultay, ortak iradenin ifadesi ola
cak. 

ARZU- BaZI kurumlara site
mim var. BazI egitirn emekl;ilerini 
,ögretirn elemanlarlm hala bu olu
§um il;inde göremiyoruz. 

Mücadelenin ayn yürütülmesin· 
den, eksikliklerden dolaYI I;ok zor-

luklar 
I;ektik. Ama biz bu 
konuda inall;lYlz. Kurultay öncesin
de ve sonrasmda olu§acak yapl, 
egitirn bile§enlerine yine a<;lk ola
cak. 

RÜSTEM- Demokratik kitle 
örgütlcri ülkemizde i§levsiz bir ko
numdadu. Sorunlara kar§l tepki ge
li§tiremiyorlar, demokrasinin haya
ta gel;irilmesinde yetersiz kahyor
lar. Kitleler örgütlülükleriyle hakla
nm kazanacakLlr. KiLleIerin ho§nut
suzlugu, bir araya gelmeleriyle gi
derilebilir. Üniversitelerdeki özel
le§tirme saldmlan kirli sava§la 
dogrudan ilgilidir. Emek~i kesime, 
i~c;i slmfma uygulanan terör, sorun
larma ortak olan ögrenci genl;lige 
de uygu1umyor....B.u.noktada dClllOk- , 
ratik kitlel brgütler,u .ilerici ,insanlatm 
I;ah§ma alanlandlr ve bu alanlann 
geni§lemesi gerekiyor. 

DEK ile ilgili diger illerde ne 
gibi fall§malar yaplldt? 

ASLI- Buradaki I;all§malara ku
rumlara gidilerek, onlarm kurultaya 
katIlmasma I;ah§ddl. Diger illerde 
de I;ah§malar bu yöndeydi. Olu§tu
rulan birimlerle sendikalara, kitle 
örgütlerine, aydmlara, sanatl;tlara 
gidilerek DEK tamtddl ve destek
lerinin saglanmasma I;all§lldl. Ege 
Üniversitesi'ndeki arkada§lar Su
surluk olaYI ile ilgili basm al;lkla
maSl yaplllar. Diger illerde de arka
da§lar panellerle, §enliklerle, ilan
larla kendilerini ifade etti1er. Bu ge
ni§ kapsmnh <;:ah§manm ürünlerini 
7-8 Arallk'ta yapIlacak kurultayda 
göreceyiz. 

RÜSTEM- Diger illerdeki I;a
h§malarmllz istanbul 'daki kadar 
geni§ kapsamh olmadl. izmir'den, 
Ankara'dan ve Bursa'dan katlilill
lar var. 

DEK'i duyurma, kitlelere tamt
ma, kurultaYl toplama fa11§malan 
süre olarak DEK'i nasll etkiledi ? 

ASLI- Dar bir sürede olu§tugu
nu dü§ünmüyoruz .<;,ünkü dagllnk 
da olsa baskJ1ara kar§1 zaten müca
dele veriliyordu. Bir gÜI;, bir topar
lanma araYI§1 il;inde olan muhalif 
kesimlerle somut adnnlar atma ge
rekliligine inanlyorduk. i~te DEK 
bu somut adll111ardruldu. Iki ayhk 
süre il;inde DEK'i kitlelerin günde
mine soktugumuza inamyoruz. Bü
tün muhalif kesimleri katamaml§lz
du, ama mücadele il;inde onlarla da 
birlikteligi saglayabilecegimize ina
myornz. <;ah§l11alaru11lz bügün bu 
duruma geldiyse, iki ayhk bir I;ah§
mamn sonucudur. 

Son olarak DEK ile ilgili kamu
oyuna iletmek istediginiz mesaj 
var mz? 

ASLI- DEK birle§tiricilik nok
tasmda gerl;ekten tarihsel bir rol 
oynuyor. 80'den soma muhalif ke
simlerin bir araya toplanma I;ah§
malan olmu§tur, ama ne yazIk ki 
kahcI olamaml§tl. DEK, kahcIl!gl 
ba§aracaktu. Bir1e§tiricilik nokta
smda gelenek yaratacaktlr. Hedefi
miz DEK'ten sonra <;ok §eyler ba
§armaktJr. Ba§aracaglmlza da inam
yoruz. 

ARZU - Kazanmcaya kadar 
mücadele edecegiz. 

EROL- Herkesi bu bile§imin 
i~inde görmek istiyoruz; bu, temel 
temennimizdir. Ko~ullann önümüze 
Ylgmla görev koydugu bir sürel;te 
bütün dinamikleri, demokratik kitle 
örgütlerini özelde egitim sorununa, 
geneide Türkiye'deki bütün sorun
lara ve ulusal SOflma duyarh olma-
ya I;agmyoruz. (iSTANBUL) 

A vrupa hareketli günler ya§IYor. Bir yanda 
yeni ydl kutlama haZlrllklan diger yanda 
arka arkaya gere;ekle:;en uiusiararasl top

lantliar, Gec;tigimiz 19 Kaslm'da Bal~ika'nln 
Qostenda kentinde Batl Avrupa Birligi (BAB) 
topiantisl yaplidl. 2 Aralik günü ise biri Porte
kiz'in ba§kenti Lizbon'da, digeri Pariste iki 
önemli toplantl. 54 ülke ve devlet ba:;kanlnln ka
tddlgl Lizbon'daki Avrupa Güvenlik ve i§birligi 
Te~kilatl (AGiT) ve Paristeki Batl Avrupa Birligi 
Parlamenterler Medisi toplantliannl 14 Aralik'ta 
yapliaeak olan AB Dublin zirvesi ve onun ardln
dan geleeek NATO yli sonu toplantlian izleye
eek. 
_________ AGiT'de farkll sorunlar 

BAB, 
Türkiye 
ve Kürt 
sorunu 

görü~ülmesine kar§ln . 
NATO'nun ve BAB'1n 
"Doguya Dogru Ge
ni:;leme"si konusu bü
tün bu toplantliarln 
ana gündem maddesi 
ni olu§turuyor. 
Bu yazl kaleme alindl
glnda Lizbon toplantl
Slnln sonuc; bildirisi 

Hayri ARGAV henüz yaYlnlanmaml~
tl. Ama toplantlnln 
NATO ve BAB'1n do

---------guya geni:;leme politi -
kalan nedeniyle ABD-AB. ve Rusya araslnda sü
ren rekabetin-c;eki~menin slmrlanm biraz daha 
kalln e;izgilerle belirgile§tirileeegi, onun dl:;lnda
ki konularda rutün bir sonue;la biteeegini ~imdi
den söylemek olanakll. 

NATO'da, BAB'da "Doguya Dogru Geni~le
me" stratejisine sahip, Bu nedenle Dogu'ya dog
ru giden Orta Avrupa-Rusya, Balkanlar ve Akde
niz kollan üzerinde klyaslya bir rekabet ic;inde
dirler. Ama sorun NATO ve BAB'1ll bu c;ografya
da tutu~tuklan yalnlzea egemenlik sava§lml ile 
Sllllrll degil, bu iki gü<; Kuzey ve Güney kollann
da ilerlerken önemli böigesei sorunlarla da bir 
sava~lm ic;indedirler. Kuzey de Rusya'lllll sert di
reni~i bu geni~leme-yaylimaClllk'nin önünü ke
serken, Güney kolu üzerinde de birden e;ok en
geiler bulunuyor. Akdeniz'in hemen kar~1 klYI
slnda ba§layan ve Ön Asya'ya kadar yaydml~ 
olan siyasal islamlll yanl slra doguya geni~leme 
stratejisinin ~imdiki Sllllrlnin e;izildigi yerde Kürt 
sorunu bulunuyor. 

Gee;tigimiz pazartesi günü Paris'te ba§layan 
ve Per~embe günü sonuc;:lanaeak olan BAB Par
lamenterler Medisi Toplantlsl bu a~ldan önemli
dir. Ylida iki kez toplanan Parlamenterler Medi
si'nin bu toplantlslllln gündeminde "Dogu'ya 
Dogru Geni~leme" planlnln Güney yolu üzerin
deki engellerin tartl~dmasl bulunuyor. 

Franslz Parlamenter Jean Lipkowski tarafln
dan h<l,zlrianan "Akdeniz'de Güvenlik" ba§llkll ' 
rapOr; !q,i?.I.sede Isiyasal islaml, Ortadogu ban§ sÜ-. 
reeini ve Kürt sorununu irdeliyor. 

Türkiye Parlementer Med isi taplantdanna 
"Ortakllk Üyesi" statüsüyle katlilyor. BAB'1ll tam 
üyesi degil. Türkiye Avrupa Birligi Üyeligine bir 
adlm da ha yakla~mak ic;in BAB'daki bu statüsü
nü "tam üye" olarak degi~tirmek istiyor. Ne ki 
BAB'a üye ülkeierden bazlian bu sisteme olum
lu bakmlyorlar. Ama bir e;ogu bunu aC;:lktan, ger
c;ekteyse asli sorunu Türkiye'nin ic;inde bulundu
gu siyasi-ekonomik ko~ullar olu~turuyor. Türk 
devleti de bunun aYlrdlndadlr. Ve sorunu Yuna
nistan'ln tutumu ile ae;lklamak Türk devletinin 
de i~ine geliyor. Böyleee Kürt sorunu ve demok
ratikle§me gibi konularda uluslararasl bir baskl 
altlnda bulundugunu kendi haikIndan ve kamu
oyundan gizleyerek rejimin sömürgeei ve fa§izan 
politikalannl olumlaml§ oluyor. 

Türk devleti bir teeritle yüz yüze, Bunu a§mak 
ie;in ise santaj yaplyor: Eger BAB'a tam üye ola
rak kabul edilmezsem, NATO'daki veto hakklnl 
kullanlr ml!" Bununla elektronik dinleme ayglt
lan, radar, uydu ve üs gibi altyapl olanaklan ye
tersiz olan BAB'1ll NATO'nun bu olanaklanndan 
yararlanmaslnl engelleyebilecegini anlatmak is
tiyor, 

Türkiye'nin bu tutumu kurbaganlll öküze ben
zemek istemesi öyküsünü andlrlyor. Bir kere 
Türkiye'nin güeü buna yetmez. Bunu kendisi de 
biliyor. Ama Türküye'nin böyle bir e;lkl~1 yapma
slndaki amaCl farkll: Türkiye Avrupa Gümrük 
Birligine kabul edilirken Kürt Sorunu ba§ta ge'
mek üzere demokratikle~me sözü verdi. Aradan 
bir yli gee;ti aneak ortada hie; bir~ey yok. Bu ba
klmdan Avrupa sahaslnda slkl~ml~ durumda. 
~imdi Türkiye hem bu slkl~tlrllml§ilgllli biraz 01-
sun ac;:mak hem de BAB'a tarn üyelik isterken 
Kürt sorunu ve demokratikle§me ile i1gili geleee
gini bildigi istemlerinin önünü kesmek ie;in "bas
kill basanllldlr" mantlglyla veto C;lglrtkanilgl ya
PIYOL Bu C;:lglrtkanllk bir i§e yarar ml? HaYlr! 

Avrupa birligi, BAB'1n "Avrupa'nln savunma
slna dönük bir örgüt" oldugu iddiaslnda. Gere;ek 
böyle olmasa da, bu "savunma güeü"ne kat!la
eak ülkelerin böigeseI ve ie; e;atl~malara girmele
ri halinde "Avrupa'nln savunmaya dönük güven
Iigi"ni de tehlikeye ataeagllll hesapllyor. 

Türkiye ise 12 ylil a§klll bir süredir bir c;özüm
süz sava~1ll ic;:indedir. Bu konuyla BAB'a katk!lar 
degil sorunlar getiren bir ülke konumundadlr. 
Ama Türkiye yalmzca bununla slnlrll olmayan, 
aynea Ortadogu gib i bir bölgenin de ate§i or
taslndadlr. 

i~te zurnanln "Zlrt" dedigi yer burasldlr: Tür
kiye mi BAB'a katliarak Avrupa'nlll savunmasln
da görev üstieneeek, BAB'ml Türkiye'yi tarn üye 
yaparak Türkiye'nin savunmaslnda görev üst
leneeek? 

~öyle de sorulabilir: Türkiye mi BAB ie;in, 
BAB ml Türkiye ie;in? Paris'te devam etmekte 
olan .toplantlda Kürt Sorunu ile ilgili alanaeak 
karann Avrupa Birligi'nin diger kurumlarlllda 
allnml~ olan kararlardan temelde bir farkldlgl 01-
mayacak. Ancak bu bic;imiyle de olsa böyle bir 
karann e;lkmasl Türkiye'nin elini biraz daha bu 
ta~1n altlna iteeektir. 

Kürt sorununun siyasal e;özümü ve demok
ratikle§me, Türk devletinin daha isimlerini duyar 
duymaz bir yerleri slkdlyormu~easlna C;lgliklar 
attlgl sorunlar, ama eanl e;ok yansa da elini 
sonunda bu ta~1n altlna koymaktan ba~ka bir 
sec;eneginin kalmadlgl da görüyor. 

Türk devleti ie;in tek bir kapl ae;lk, diger 
kapllar kapall. 
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BerrmC;:IYA 
Tecavüz ve cinsei §iddet 

B enwan, Dersimli binlerce Kürt kadmmdan sadece 
biri ... kendine göre bir hayat bi~imi var. Yanh~lany

la, dogrulanyla hayatllU sürdünne ~abasl i~indedu: Ben
wan' la yeni tam§ml§tlm. ic;indeki 0 fJrtmalan c;ok iyi 
görebiliyordum; C;ünkü gözleri her §eyi anlauyordu. Her 
kadm gibi onun da bir ~ok sorunu vardl ve duygulannm 
i~ine hapsetmi§ti sorunlanru. Belki de dar bir C;evrede 
ya§arnamn dayatlslydl bu ... konu§tugu her §eyi dü§üne
rek, tartIp bi~erek söyleme zorunlulugu yard!. Belki de 
tek slgmuslym. Evet Benwan binlerce Kürt kadllUllil1 
ya§adtklarmm tipik bir örnegiydi. 

A. SO 

T ecavüz, bir ki§inin (einsin) diger ki§iye 
(einsi) nzasl dl§mda zor kullanarak, 
korkutarak herhangi bir madde ile dü

§ünrne, degerlendinne yetenegmi etkileyerek 
ya da fiziksel olarak savunmaSlZ haIe getirerek 
ger,.ekle§tirilen einseI birle§medir. 

lük dile "sömürü"yü yerle§tinni§ler fakat, lrza 
ge9meyi ekonomik yaptlarm bir yerlerine yer
le§tiremeyerek bu konuda garip bi9imde sus
kun kall11l§lardrr. 

cünü kullanml§t1r. "Topragl i§lemek iSlin i§gü
cüne gereksinme dogctu. Bu gücün bollugu 
oranmda ürün ve hayvanlar da artu. Bu 9abala
malar önee kadmlarm rrzma ges;ilmesine, daha 
sonra eIe ge~irilen erkeklerin kölele§tirilmesi
ne yol aSitl. Kamnlar, kazanan tarafm zev k ara
Cl ve i§Slisi, erkekler ise köleleri oldular." 

Yahu:?Ca August Bebel, rrza ge~menin ta
rihsel önemini, slluf, özel mülkiyet ve üretirn 
ara9larmm oIu§umundaki rolünü kavramaya 

Bc§ sene önce ba§laml§t1 Benwan 'm hayat serüveni. 
KocaSI devlet tarafmdan arartmaktadtr ... aruk Türkiye'de 
bannmasl mümkün degildir. Yurt dl§ma c;tkmaYI dü§ü
nÜT ve c;!kar. 

KocaSI Almanya'ya gittiginde BM'wan; kocasmm ai
lesinin yanma yerle§ir. Burda kaldl/p. zarnan sÜTecinde 
aileyle bir takirri sorunlan olur ve kalktp Dersim'e baba
evine döner ... hayatlru onlann yanmda sÜTdünneye ka
rar vermi§tir. 

Dersim de kaldlgl günleri anlattJgl zarnan, gözleri 
parhyordu Benwan'm. Ya§amm tüm zorluklarma kar§l 
nast! mücadele ettiguli anIatlyordu, ve §öyle sÜTdÜTÜyor
du konu§masllU. "AC; kaldlglmlz c;ok günler oldu ... c;ün
kü devletin 0 vakitler halk üzerindeki basktsl iyiden iyi
ye artml§t1. Günlük ihtiyac;laruruzl dal1i kiloyla ahyor
duk, ne almrrsa karakol1ar tarafmdan kaydediliyordu. Bu 
basktlar 0 kadar artml§tl ki, her sabal1 Dersim köyleri 
basktn ve operasyonlarla uyaruyordu ... bu basktn ve 
operasyonlar günden güne §iddetlenerek artlyordu. Bü
yükler pek etkilenrnezlerdi; arna c;ocuklar ve kadmlar, 
özellikle de ihtiyarlar müthi§ bir §ekilde olumsuz olarak 
etkilenirlerdi ... " Btmlan anIatrrken gözleri dolu dolu 
oluyordu Benwan 'm ... o günleri bir dal1a ya§lyordu san
ki ve anIatlnaya devam ediyordu: "Ama her §cyc rag
men, ya§arnak zorundaydtk, ya§arnak ic;in de, diren
mek ... evet direnrnek laz1ll1dJ ... c;ünkü zalime-zülme kar§l 
onur, §eref ve haysiyeti kOlumanm tek mücadele §ekli 
direnrnektir. Bizim de tek sec;enegimiz buydu. " 

Özellikle kadmlara yönelik tecavüz günü
müzde yok yaygmdrr. Fakat sözü c;ok az edilen 
bir konudur. Resmi istatistiklere bakUglmlzda 
tecavüzle ilgili pek bir §ey bularnaYlz. Hele ev
lilik i9i §iddetle meydana gelen teeavüzlere 
rastlarnak yok enderdir. Nedense kaYltlara geC;
mez böyle olaylar. 

Kadmlar istisnaslz, ya§arrun her alarunda 
einseI §iddete mruuz kalabiliyorlar. Ya da kala
bilme riskini ta§lyorlar. Sokakta, i§te, okulda, 
evde vb. yerlede erkekler tarafmdan einseI §ed
dete ugrayabiliyorlar. 

Cinsel dengesizliklerill incelellmesinde ön
cülük eden Krafft Ebing; lfla ge9me konusun
da ~ok az §ey söylemi§tir. Pellisin önde gelirli
gini bulgulayan psikanalizin babasl Sigmund 
Freud da, bildigiIrtiz kadarlyla penisin silah 
olarak gerC;ek ya§arndaki kullarumml ara§trr
mak i~m hi9 harekete ge~memi§tir .• 

Ustamn gönnezlikten geldigini c;rrak da 
gelmi§tir. Alfred Adler, kadmlarla erkekler 
arasmdaki tarihsel güC; C;atl§masmm tümüyle 
bilineinde olmasma ragmen lrza gec;medell sö
zetmez. 

Jung baZI mitolojik yorumlannda üstünkörü 
deginerek Irza geSime konusulla en üstü kapalt 
bir bi9imde yakl3§maktadtr. 

BebeI, kadmlann lrza geC;ilmesinin insanm 
i§gücü araYl§mdan sonra ortaya SltktIgml gös
tennekle, tarn dogruya vannasa da, Engels'i~ 
"Aile'nin Kökeni"nde ba§ararnadlgml yapa
rak, kOlluya aS;lklaYlcl bir l§tk tutar. Alman 
fabrikalarmda c;alt~an kadmlarm iSlinde bulun
duklarJ ko§ullan ve aldtklarJ ücretlerini ara§trr
ml§, güeünü 0 yönde harcar. 

Wilhelm Reich "Erkeklere özgü rrza geC;me 
ideolojisi" görü§üne ktsaca yer venni§tir. 

Toplum aC;lsmdan, özellikle de kadmlar ta
rafmdan büyük önem ta§lyan Irza geC;menin bir 
tarihi oldugunu ve tarihsel a~ldan ara§tlnhp in
celenmesinin gerekliligine inamyorum. 

Hepimizin de bildigi gibi, hayvanlann 
ya§adlgl vah§i dogada birbirlerinin ITzma geSl
tikleri §imdiye kadar gözlenmemi§tir. 

Hayvanlar aleminde, bize, yani insanlara en 
yaktn olan primatlar da is;inde olmak üzere cin
sellik, daha uygun biSlimde "9iftle§me" olarak 
adlandmhr ve di§inin verdigi biyolojik i§aret
lerle ba§latllan devirli bir ey lemdir. 

C;:iftle§me di§inin kösnümü (klzl§kanhk) 
devresinde ba§latJhp denetlenir. Bir türün 
di§isi belirli dönemlerde ktZI§IP fiziksel belir
tiler gösterinee, s;iftle§meye hazlr demektir ve 
erkegin ilgisi llyanlr. B3§ka zamanlarda ne ilgi 
uyanlr ne de 9iftle§me olur ... 

Ama insanlarda (erkeklerde) böyle mi? 

Okumarnl§ bir Kürt ka<hmydl Benwan; arna ya§am 
onu hayat oktIluna c;oktan yazll11§tJ bile. Ya§arn mücade
lesinde hiC; ah§lk olmadlgl bir platform hazlrlaml§t1 ken
disine ... adma da kader demi§lerdi ondan habersiz ... 

Derken bir gün hiC; haber almadlgl kocasmdan tele
fon gelir. Beriwan' I bir sevin~ sarml§trr ki, mutluluktan 
yalm ayak kom§ularmm evine telefona ko§ar ... "Telefo
na giderken bir yandan da kendi kendime söyleniyor
dum" diyor Beriwan ... "Bende her fedakar Kürt kadnn 
gibi sabrederek ha§ardlm, arttk aynhklar geride kalacak 
hasret bitecek, mücadelemizi kocarnla birlikte omuz 
omuza verecegiz ... belki ba§ka ülkede olacaglm; ama bu 
beni davarndan vazge~iJtetrtiyecek ... " Telefonu altr al
maz koeasl istanbul'a gelmesi gerekligini söyler. Ben
wan §a§1TlT ... i9indeki 0 sevinc; yerini yava§ yav3§ ko§ku 

Helen Deutsh ve Karen Homey ikilisinin 
her biri degi§ik bir ayldan kadll1lara özgü dü§ 
gücünü ve lrza ges;ilmeden duyduklarl korku
yu kavraml~ olmalarma kar§m, daha ileri gitme 
yürekliligini gösteremeyen kadmlar olarak er
kek-di§i gerC;ekligine gözlerini kapaml§lardrr. 

Büyük sosyalist kuramctlardan Marx ve 
Engels; slmf basktsl kuramml geli§tirip, gün-

9ah§ml§ur. "Sosyalist Düzende Kadm" isimli 
yapllmda, marxist incelemelerin smrrlan i9in
de tarih öllcesi boylann toprak, slgrr sÜfÜleri 
ve i§gücü ic;in yaphklan sava§lar üzerine ktsa
ca varsaYlmda bulunabilmek eregiyle dü§ gü-

Hayvanlar dedigimiz Slok olmu§tur, öfkemizi 
bo§altmak i~in erkeklere ... Aeaba bu söylemi
miz dogru mu? 

Tecavüz konusu geni§ boyutlu oldugllndan 
§imdilik tarihsel boyutuyla yetindim. Gelecek 
saytlarda konunun diger yönlerini ir
deleyeeegim. 

Seha Thomas Bois'in gäzlem ve ara§tIrmalannda 

ve hüzne brra- Kürtlerde aile ve evlilik 

wan yere Yljp.lrr ... 

, krr. K6'ch'sillii iJ I 

'1'slap'BllI' ii' i\e[' 
den gelmcsi ge
rektigini sorar: 
Kocasl ise, Be
rlwan'rn ölün
ceye kadar te
laffuzundan da
hi korktugu 
sözcüklcri SIIa

lar "Bo~artma
ItYlz!! I" bu söz
Ier Berlwan'm 
ensesine bal yoz 
gibi iner ... Berl-

; .... ·1· 

Derleyell; Ahmet ÖNAL 

D oz yaYlllevi tarafmdan yaYllllanan 
"Kürtier ve Kürdistan " isimli kitapta 

Thomas Bois 19. yüzytlda "Kürtlerde 
ya§am" ba§hgllldaki bölümde araba§ltk 0-
larak "Aile Ya§amlan" hususunu as;ar. il
gin<; bulacagmlZl dü§ünerek siz okurlanrnlz 
iSlin özetleyerek sunuyoruz: 

(krrk) tane karlSI yard!. Botan Miri 
Bedirhan beyin 14 (ondört) karlSl, 99 (dok
san dokuz) tane de 90cugu yard!. 
Öldügünde 21 (yirmi bir) oglu, 21 (yinni 
bir) klZI hayatta idi. Krrsal kesimde yer yer 
rastlansa da, bu gc1cnek gönümüzde son 
bulma düzeyindedir. (Ü<rtalak; kocaya, ken
disini tatmin etmeyen kansmdan bo§anma 
ve yenisiyle evlenme imkanl vennektedir.) 

Dizai 'li 70 ya§llldaki ~addallah ~eyhi ve 
ibrahim aga 19 kez evlenrni§. <;oke§liligi 
istemeyen e§ler isterse koca evinde kala
bilir. Eger ba§ka nedenlerden dolaYl kadm 
baba evine dönerse yeniden evlenebilme 
§ansl dü§üktür. KocaSl ölen kadlll kaym
peder ve kaymbiraderinin evinde kalabilir. 
Ölen erkegin kanslnrn, ender olsa da 
kaymbiraderiyle evlendigine rastlanrr. 

Kürt ailesinde aS11 yetki kocanm elinde. 

Aytldlgmda bir odaya geki1ip muhasebesini yapmaya 
c;alt§rr bu i§in. "Suc;urn neydi benim, bunca ytl bunca 
gü~lük ve zorluklara kar§1 müeadele etlnemm mükafatl 
bu muydu "der. Dururnu ailesine anlatlnaya karar verir. 
Ailesinin tepkisi dal1a degi§ik olur. Beriwan' a "istan
bul'a gitme"mesini ve "bo§anma"masml söylerler. Ama 
o mücadelenin omuzuna yükledigi sorunIlulugunun bi
lincindedir ... evlilik gibi kavranIlardan dal1a degerli olgu
lann varoldugunu biliyor artik. 

Bütün kar§1 ~tkmalara aldrrmadan, istanbul' a koca
Sll1m yanll1a gelir. "Neden bo~anmak" istedigini ge~ek 
nedenleri ile anlatmasml ister kocasmdan ... c;ünkü; pek 
c;ok belirsizlikler igersindedir Berlwan ... ne su~ i§ledigi
ni, sorunun nercden vcya neden kaynaklandlgml biT tür
lü anlayarnaz. Kocasmm anlatttklarmdan ya~arru algtla
ma ve yorumlruna farkt oldugunu görür. Bununla bera
ber Benwan bir Kürt kadmmm zorluklara boyun egme
den, her türlü olumsuzluklan yenebilme bilinciyle, ya§a
ml kendisi iC;in degil; gelecekteki nesiller iC;in bir miras 
brrakmaYI; §imdi degil dal1a Leyla'lar Zozan'lar, 

Kürtlerde evlilik esastrr, aneak ataerkil -
parriarkal degil. Ai1e, anne baba ve s;ocuk
lardan olu§ur. Ya§h erkek ve ktzlar pek 01-
maml§trr. Bekarhk yeminine ve serbest 
a§ka pek raslanrnaz. Evlilik ya§l, erkek
lerde 21, kadllllarda l2'dir. Evliligi 
gecikenler kentte okuyan ögrencilerde an
cak mümkün. Amca <;ocuklan arasmda 
evlilikler yayglll. A§iretler arasl sürtü§mel
erde, akrabahk kunnak is;in evlilikler 
gerSiekle§tirilir. Evlilikler <;ogunlukla 
görücü usulüyledir. Klzlar evliliklerde 
genellik1e irade sahibi degiler. Son sözü 
söyleyen kendisi degil'babasl , büyükam
caSI ya da köyün agasl olmu§tur. isteksiz 
evliliklere kar§1 91kan klzlar "edepsiz, ter
biyesiz, söz dinlemez, §irretler" olarak 
addedilmi§ ve adeta i§kence edilerek sustu
rulmu§lar. Gönüllü evlilikler daha ziyade 
kaC;malar netieesinde gerC;ekle§ir. Tabi kaC;
malann riskleri de yok degil. Zaman zaman 
ölümlerle sonuC;landlgl gibi, kimi kaC;lr
malar da zorla laZi altkoymaya kadar 

vardmhr. Kimi evlilik1er berdel usulü ve 
90gunlukla aile yakmI, köy veya a§iret 
iSlinde gerSiekle§ir. Evlenecek laZIll bakire 
olmasl §arttlr. 

Ancak kadlllmda söz hakkl var. E§ler 
arasmdaki ili§kide kadm köylerde asttrr. 
Köy aristokrasisinde ve kentlerin egitimli 
kesim1erinde erkekle e§it konumda. Kentin 
egitirnsiz kesirnlerinde ise üsttür. Ailede 
C;oeuk dogunnayan kadlll genellikle itibarh 
sayllrnaz. Dogum ve ölüm oraru fazladlf. 
isimler genellikle ailenin reisi tarafllldan 
verilir ve isirnlerin C;ogu islam tarihinde 
önemsenen biri olabildigi gibi, ulusal 
kahramanlardan birinin ismi ya da aile ölü
lerinden birinin bo§lugunu doldunna 
gayesiy le de verebilir. Dilan 'Iarla ögrenmi§ti 0 .... 

•• 

Bunun kanltlanmasl zorunlu. Bu kawt 
uzun bir süre saklanrr. Müslüman Kürtler 
arasmda <;oke§lilik, Yezidilerde oldugu 
kadar yayglll. Ancak alevi Kürtlcrde, 90k 
e§lilige pek rastlallmaz. A§iret reisleri C;ogu 
kez Kur'an'm müsaade ettigi dört kadlllia 
evlenrnekle yetinrnezler. Sülemaniye 
a§ireti'nin kurucusu ibrahirn Pa§a'nlll 40 

Orgütlenme ele§tirisine yanlt -1-
Zelal DERSIMI 

G eSien hafta, NuRoj' da yaztlanm
la ilgili bir e1e§tiri yazlsl yaym

land!. Yazl saldm ve tahalmülsüzlük 
is;eriyor. Xidir Egit'in diger okurlar
dan farkllhgl, 0 dü§ündüklerini a<rtk<ra 
yazlsmda somutla§tlnnl§ olmasldlr. 
Bu anIal11lyla önemsiyorum. Yalmz 
kadm sorununa bala§l, ger<rekten sos
yalist bakl§ aC;lsl ml, ifadeleri ve anla
tmu ele§tiri niteligine sahip mi? 
Benee Xidir Eglt 'in tavrrlannda yatan 
ana neden sosyalist bakt§ aC;lsml bü
tünsellikli özümseyememesidir. Sa
ym Eglt baZI sosyalist erkekler gibi, 
bu sorunun sonuC;larllldan ho§nut de
gildir. Annesinin, e§ininin, klzmm ve 
ktzkarde§inin maddi ve manevi ola
rak köle 0lmaS1l11 istemedigini ifade 
ediyor. Ancak ortak kimlikleri ve so
runlan olan kadmlarm bagrrnslz ör
gütlenrnesini gereksiz buluyor ve ül
kemiz ko§ullanndan dolaYI ertelen
melidir biC;iminde dü§ünüyor. 

Kadmlann baglmslz örgütlenip, 
mücadeleye katllmasl, yetki ve karar 
alanlannda yer almasll11l1 olumlu ola
caglm dü§ünemiyor. Sorununun top-

lumsal bir sorun oldugunu kabul edi
yor ama, C;özümüyle ilgili giri§imleri 
samirni bulmuyor. 

Özel mülk.iyetin olu§umu ile ger
s,:ekle§en sömürü sistemine kar§l, ka
dmlann üzerindeki basklYI kapsayan 
boyutuyla yakla§manlak ta§aron mau
tlktlr. Kadm sorununun özgünlügünü 
yakalan1ayanlar sosyalist olamazlar. 
Sosyalist olmak sadece onlan a§mak-
1a da bitmez, toplumsal dönü§ümü ve 
ona uygun davranan e§itlikC;i payla§l
ml ama9lar. 

Sosyalist yurtseverlerin kadmlarm 
baglmslz örgütlenrnesini algtlamasma 
a<rlkhk getirecek bir tarihsel dönem
den bahsetmek istiyorum. 

Bizler ulusal taleplerirnizle müea
deleye giri§irn yaptlglmlz ilk dönem
ler, baZI sosyalist (Türkiye sosyalist
Jeri) ulusal müeadelenin gereksizligi
ni vurguluyorJardl. Smlfsal mücadele 
verirsek Kürt ve Kürdistan sorununun 
C;özü1eeegini söylüyorlardl. Ulusal 
kimligi irnha edilmeye c;ah§tlan bir 
halkm sagltkh bir §ekilde mücadele 
edemeyecegi özgünlügü hesaplanml
yordu. 

Türkiye sosyalistlerinin Kema
lizmden kurtularnamasl, Kürtlerin ba-

grrnslz örgütlenmesini anlarnamalan
na neden oluyordu. Hatta ulusal kur
tulu§ mücadelesini, slmfsal mücade
leyi sulandmna olarak degerlendiri
yorlardl. Uluslarll1 kelldi kaderini ta
yin haklaru sözde ifade ediyor, somut 
giri§imlerine tahammül edemiyorlar
d!.Baglmh örgütlenmeyi savunanlar 
sosyalist olduklarlm söylüyorlardl. 
Aeaba, gers;ekligi yakalayan, ulusal 
talepleriyle C;tkan sosyalistler miydi, 
yoksa, ulusal kimlik sorununu bir yer
lere ikame edenler miydi? 

Baglmslz Kadm Örgütlenmesi 
(BKÖ) denildiginde; baZi sosyalistle
rimiz yantlglya girerek bunu; ulusal, 
smlfsal mücadelenin önünü ukarna 
olarak alglhyor1ar. Yapllmasl gereken 
§udur; inkarcI tutumdan vazgeC;ip, ka
dmlarm kendi kimlikleriyle müeade
leye katllmalan ve oklanm sisteme 
gevinne!erini saglamaktJr. 

insanca ya§amanm dt§ma itilen, 
kölenin de kölesi durumundaki kadl
mn mücadeleye katllrnaSl is,:in, kadm 
kimligi bilineini edinmesi gerekir. 

BaZI deyimlerill arkasma saklamp 
"her§eyden evvel insamz" geniliyor. 
iyi de neden kadm ve erkek cinsi ara
smda bu kadar uC;urum var? Kadmlar 

insan degil mi? Neden s;ok daha geri 
bir muameleye tabi kahyor? insani 
ya§amdan dJ§lanrnl§, edilgen kalan, 
yeryüzünün yansl durumuna sosya
listlerin mernnuniyetsiz kalmasl s;ö
züm degildir. 

insanea ya§amak ve payla§mak 
i9in; türn kadmlann kendilerinin ya
rataeagl baglmslz örgütlenmede yer 
alm~lan gerekir. BKÖ, ortak sorunla
Tl olan kadmlann örgütlenmeleri iSlin 
demokratik bir alandrr. Cillsler araSI 
e§itsizlige son venne, bilin<rsizligi, 
edilgenligi ve köleee ya§aml reddet
mektir. Dü§üncelerini- duygularlru 
ya§amak, toplumsal somnlar kar§lsm
da ,<özüm üretmek iC;in varhgml orta
ya koyma, türn toplumu ilgi1endiren 
sorunu 9özme giri§imidir. BKÖ kendi 
ya§amlarmda belirleyici olmayan ka
dmlann, egemen sisterne, egemen 
ulusa, egemen cinse ve sömürü bi
s;imlerine kar§l güS; birligini saglarna
sldlr. 

BKÖ ulusal ve sosyal kurtulu§ 
mücadelesiyle i<r i9c vc yan yanadlf. 
<;ünkü ezilen kadlnlar kendi kurtulu§
larl iS;in, öze! mülk.iyet terneline sal
dumak zorundadlrlar. 

BKÖ; tüm insanlan ve kadmlan da 

ilgilendiren diger toplumsal sorunlar
dan soyutlanma degildir. Bu örgütlü
lügü gerC;ekle§tirirken kendi siyasal, 
ideolojik kimliklerinden soyutlanmak 
§eklinde anIa~t!mamah. 

BKÖ'nü savunan ve programlann
da yer veren siyasi yaptlar vardlr. Bu
nun programatik düzeyde kalmamasl 
ve hayata ge<rmesi gerekir. BKÖ ka
dmlarm kendi aralanndaki farkliltkla
nyla beraber kendilerini özgürce ifa
de edecekleri, farkliltklarm reddedil
meyeeegi demokratik bir alandIr. Ya
§amm her alanmda geri kalml§, poli
tik alanlarda kendisini ifade etmekten 
gü<;lük Sieken kadmlarm, ya§amm 
i9inde yer almalan ve politik alanda 
kendilerini ifade edebilmelerinin bir 
araeldir. Toplumsal boyut ta§lyan ka
dmm durumunun all1a§11masml sag la
ma giri§imidir. 

NCiRoj'un 9. saYlSlnda yaymlanan 
bireyseJ görü§lerimdi. Elbette eksik
lerimi derinden hissediyorum. Ancak 
eksiklerirn saym Egit' in bahsettigi 
eksik ve yanlt§lar degildir. BKÖ'nii 
savunuyorum ve bu dü§üncem, smlf
sal temeldeki bakt§ aC;lSldrr. 

(SÜRECEK) 

• 

I lkel komünal toplumdan köleci topluma, anaerkil 
dönemden ataerkil döneme, smtfh topluma ve 
özel mülkiyete geC;i§in de ba§langlcl saytllr. Tari

hin kendi diyalektik seyrini izJcmesi, kadm cinsinin 
ezilen, horlanan, ikinci smtf insan derekesme dü~me
sine neden olmu§tur. "Tarihin cilvesi" denen §ey bu 
olsa gerek (!) Süre", "anasal hukuku"n kadma sun
dugu avantajlarm yitirilmesini beraberinde getinni§, 
erkegin ekonomik, sosyal ve siyasal "ataerki"-"er
kek egcmenligi" -ne evrilmi§tir. Bu evrilmenin erke
ge sagladlgl avantaj, din, ahlak, egitim vb. gibi ku
runIlru' vasltaslyla, dev lete baglru1ll1aYI saglaml§, hu
kuki, kültürel, sosyal ve ekonomik ya§arnm erkek le
hine düzenlenmesi, einslerarasl e§itsizligin me§ru-
la§tmlmasllla vesile olmu§tur. . 

Cinslerarasl e§itsizlige, özel mülkiyete, sömürü
ye, basktya ve bir bütün olarak sömürgeci sistemi 
yerle bir etmeye aday olan sosyalistlerin, kadm wrll
nuna ilgisiz, duyarslz ve seyirci kalmasl dü§ünüle
mez. Bu, kadmlar üzerindeki üC;lü (ulusal, smtfsal, 

Kadln 
Kurumlar. 
Devrimi 
Yaklnla,tlrlr 

cinsiyet"i) baskl
nm, sömürgecili
gin, giderek mül-
kiyetin ortadan 
kaldmlmaslyla so
na erecegi §eklin
deki kaba mater
yalist bir yakmIlk 
degildir. Soruna 
böyle bakmak Slg
Itktlf. Bu yakla-
§1ll1, sorunun zen-

S~d ""ERB A A gin, karma§lk ve 
1 ar " FDINI özgün yanlanyla 

kavranmastnl vc 
a§llmasml engeI

ler. Yaptlmasl gereken §ey; sorununu irdeleyen ve 
kadm Ylgmlarml ulusal devrimei mücadeleye kata
cak ara~larlll yaratllmasldrr. 

Bunun i~in smlf, katman ve halk YIgmlanm, mü
cadeleye katmanm en etkin ve dogru yolu, kitleleri 
sarrnalayan örgüt(lenme) modelleri yaratmaktlr. Bu 
anlaYI§, bir taraftan hedef kitleyi smlf ve özgün ör
gütleri vasltaslyla ulusal-toplumsal kurtulu§a ve sos
yalizme c;ekecek; diger taraftan, özellikle kadlnlarm 
burjuva düzeni9i kanal1ara akt§ml engelleyecektir. 
En önemlisi de i§C;i , emekyi kadmlann örgütsüzlügü, 
atIlh/p', edilgenligi a§tlaeak; sömürgeci sistemin öm
rünü uzatmaSJ önlenecektir. i~te tüm bunlardan dola
YI, pro/framlmlzm da i§aret ettigi gibi, "Bag11nslz 
Kadm Orgütü" yaratmak en ivedi görevlerimizden 
ba~hcasldrr. Bu özgün yaptlanmamn esas amael, 
esasta ulusal demokratik kadm hareketi -örgütü de
gil- ü;:inde, partimizin devrimei faaliyetini örgütle
mek; parti saflarma kadm hareketinden kadrolar ak
tarrnak; kendi slmfmdan ve partisindcn erkek yol
da§larla sömürgeeilige kar§1 omuz omuza mücadele 
etmektir. 

BagllllStZ kadm kurumlarmm olll§turulmasl, he
der kitlenin özgül psiko-sosyal konumundan kaynak
lanlyor. "Kadm partisi"ne denk dü§en einsiyet~i hir 
örgütlenme degildir. Tek amacl, kadlnlann kendi öz 
örgütleri vasltaslyla pevriro cephesindeki yerJerini 
ahp, kendiligindenci konumdan kurtulmasldlr. Ba
glmslz Birle§ik Ülke ve sosyalizm projesinin siste
matiginden olu§an programlfruz, ü1kemiz devrimi ve 
sorunlannm nast! ve neyle yözüleceginin özlü ifade
lerinden olu§maktadlr. Yapilmasl gereken §ey, kadm 
kitlesi i<;:erisinde partimizm devrimci "ah§l11asllll yü
rütecek "kolu"nu, yani "Baglmslz Kadm ÖrgütU"nü 
in§a etmektir. Bu yapllanma, partimizin ideolojik-te
orik yönelimlerine baglt, stratejik perspektif-taktik 
plan ve politikalarma sadtk olmak ko§uluyla, özgül 
yöntem, arac; ve metodlar kullanma serbestisine sa
hiptir. Partimizin kadm sorununa ve örgütlelllUesine 
yakla§lmda; geleneksel, slg ve kaba materyalist yak
la§lmlara meydan okuyan bu siyasal ve örgütsel tav
n, ülkemiz demokratik kadm hareketinin ileri unsut"
larma C;agn; partili kadm yolda§lanmlza da direktif 
niteligi ta§rrnaktadlf. DolaYlSlyla, bu i§in sorumlulu
gu tüm kadrolarla birlikte, esas olarak kadm yolda§
lanrlllzm omuzlarmdadrr. Ülkerniz sosyalist hareke
tinin, miras olarak bize yüklü §eyler blraktlgl söyle
nemez. 

Kadm kitlesi iyerisinde, ULUSAL DEVRiMCi 
KADINLAR slfatlyla yapIlacak sosyalist bir yalt§
ma, i§9i-emekyi kadmlara eazip geleeektir. Bilgi, bi
rikim, enerji ve zarnammlzl dogru bir §ekilde kulla
llIrsak, öz örgütlerinin olmamasmdan dolaYI devrim 
ve parti saflannda kadmlann saYI olarak azhgl gide
rilecektir. 

Yukru"lda genel hatlru'l ac;tklal1illl§ yönelimler 1§1-
gmda; ülkede, metropollerde ve yurtdl§mda, ktsaea
SI halkimlzm ya§adlgl tüm meskun yerlerde, yerel 
parti organlanna bagh kadm komisyonlan olu§turma 
i§ine hemen b3§lanmalt, bilgi, birikim, deney, teerü
be ve kadrolar merkezi kadm yapllanmaSllll oJu§tw'
mall. Sömürgeci uygulamalardrul en fazla etkilenen 
kadlnlar, örgütleri vasltaslyla KUKM'ne enerjilerini. 
olanaklarml ve yarauctllklanlll katarak devrimi daha 
mümkün ve yakm kllmah . 
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lroken welaten §ewitl 
E. H. MIHEMED 

J i bisl Ci pen9 9iroknivisan, 
bist u pen9 9irok ... 

xwediye heft zarokan e. ~e

mame, ji ber en§en le§keren 
dagirker, zaroken xwe revan
dine, birine di kunek ya ~iye 
de, ve§artin e, gi§t bi~uk in ... 
Zarok biryl dibin. ~emam, ne
pendi diye nav rezi, da ku ji ' 
her zorokek xwe re i§iyek (go
§iyek) tiri bin e ... LebeIe le§
keri, dor u bare rezi girtine u 
gund ji §ewitandine ... ~emam 
jl te girtin. ~emam dike qerin: 

yekser gulebaran dikin, di§e
witlnin u dayika Heloke jl bi 
awayeki pirr xirab dikujin. 

Wek van herdu yiroken, na
yen wan li jor derbas dibin, 
petirin yiroken di ve "Antolo
jiye"de li ser mijara e§a -her 
yiqas hinek eudabin ji, heta 

yek dudu ji war bi hawe nave
rok u forma xwe wek pex§an 
hatine nivisandin- bindestiye 
hatine nivisandin. 

Ilz bikim. Ti§ten ez dixwazirn 
biniv!sim ditinen min in. 

Lebeie, forma avakirina 
van ~irokan, bi ya min, gi§t 
eyn! ye u wek forma serpeha
tiye hatine nivisandin. Ji ber 
we ji di ware jiyana 9andi de 
kOrahi 11 referans tede tune, pir 
sererd in u ji aliye edebi ve ji 
pir qels in.Forma serpehatiye, 
di nav kurdan de gelek me§hur 
e. Ji ber ku tu nexwe§i nema
ne ku bi sere kurdan de neha
tibe. Di serpehatiye de, mum
kun e gelek nexwe§i, tirs, teh
loke u heyeean hebin; lebeie 
ev form tucar! nikare elhe 
awakirin, honandin u li hev 
ragirtina huneri bigire. Ti§ten 
nixamti, 0 wek Aristo ji dibe
je. ne ti§ten dibin, ti§ten ku di
karin bibin dive huner wan bi
afuene. Tene bi forma serpe
hatiye u bi riya "mireke" xuli
qandinek xwedani ya huneri 
demakeve hole. 

Tarn di ve mesela ji bir ki
rine de, 9irokek bi nave "Xul
kek ji demeki direj", ya He
kim Abdulla di "Antolojiye" 
heye. Di ylroke de, zilameki 
girti, diktOrahiya zindaneke 
de hatiye ji bir kirin. Ti§te xi
rab, ne tene hatiye ji b\'r kinn; 
wi jl her ti§t ji bir kiriye. Gi 
yax, yawe hatiye girtin, gend 
wext, gend sal di ser re bOriye, 
yi jiyaye, yima li wede re ye? 
Nizane. 

Di wan yirokan de, cih ii 
heyinen wek bajaren nujen, 
qesir 0 avahiyen debdebe, dis
ko- bar, resepsiyon ii koktey
lan derbas nabin ... Li ber beh
ran evindar desten hevdu nag
rin ... Di bin armoniya, ronahi-

I ya rengen metalik u muzika li
rik de, bi pelen evine rfi nayen 
bawe§in kirin... Sorahiya le
yen bi §ekle kevana Eros, §una 
xwe li ser qedehan nahelin ... 

, Ne siti u ne ji mirza ne ... 
Welateki metingeh, eograf

yayek weran, foneki re§qeli
yayi... nakokiyen binge hin, 
xedir u e§en dagirkeri ne; ev ji 
drameke perge pergeye! 

Bele. Xelile Dihoki, bi na
ve "Antolojiya Giroka Nu ya 

, Kurmancen 'Ba§ur" ji 25 9irok 
nivisan, 25 9irok berhev kirine 

. u derbasi herfen latini kirin e. 
Gi§t kurteylrok in. 

Weke .ku amadekar ji di 
pe§gotine de bale dik§ine ser, 
di aliye rezimani de tevlihevi
yek mezin di van 9irokan de 

I heye, wek zirnane devki hati
, ne nivisandin; ez naxazim li s

er vi aliye gramatik il renivise 
rawestim. 

Petirin, ez dix wazirn dina 
, xwe bidim ser aliye ra9andin u 

avakirina wan. 
Wek min, li jor ji got ev 9i

roken welateki §ewiti neo Ü 
heger mirov li gor teoriya ku 

Serferaz EIi Neq$ebendi 

dibeje "huner mireka jiyane
ye", bere xwe bide mijare , bi 
rasti ji wek gel, jiyana kurdan 
buye qerin u hewarek kezeb
periti ... rfit u taz;i, dinav berf, 
seqem u bahoza dagikeri de 
berxwedana jiyane... Gaxe 
"mirek" di deste mirov de be u 
mirov ve mireke li seranseri 
riya jiyana millete kurd bigeri
ne, yani ji bingehe jiyana kur
dan fi heyina devlemendiya 
~andi ya jiyana wan bixwe, 
petir rnirove kiryare ku dagi
keran li wan kirine bibinil. Ji 
ber ku, ~iqas ji desten dagirke
ran hatiye, rasti u delaliya ji
yana kurdan binheri kirine. 
Ti§ten binheribUyi ji di mireke 
de xllyanak in. 

Di ve "Anlolojiye" de, di 
babete dramatik de u ti§ten ku 
dagirkeran li kurdan kirine u 
hej dikin, 9iroka binave "Heft 
I§iyen Tiri" gelek balke§ e. -
Niviskara ve c;iroke Serfiraz 
Eli Neq~ebendi ye Uin e)-. 

Lehenga 9lroke ~emam, 

Zaroken min mane di kune de, 
min deri ji li ser wan girliye. 
Bi helin, ez e biyim, wan ji bi
nim! Le§ker ji zimane we 
"fem"nakin 0 li gel gelek gir
tiyen din, dixin trambele il di
bin. ~emam, ji kezehe dike 
qerin: "- Hawar ~iyaye bilind, 
te emanet heft zaroken be 
desthilat, jera bibe dayik u 
bab. Hawar darberfiye, je ra 
bibe semyan u nano Hawar ava 
gell min sewl jibo te helan. Ho 
dehbe fi hirgen dola, we ema
net ho kewen rubad u peze ku
vi, min zaroken delal jibo we 
helan." 

Her weha, ji aliye neverok 
u forme avakirina 9iroke ve ji 
"Balolka ~ekirl", ya Hesen Si
levani ji wek yiroka "Heft I§i
yen Tiri" hatiye nivisandin u 
ewqes ji dramatik e. Di we yi
roke de, Helok, keyikek 9ar 
sali ye, digri u ji dayika xwe re 
dibeje: "Ka ji min re Balolka 
~ekiri." Dayik ji ji §ikefte 
derdikeve u dige gund, da ji 
Heloke re §ekiri bine ... Le fe
leka kembax! Firoken eengi 
yen dewleta dagirker, gund 

Ji zineira wejeya eihani ya zarokan 

Helbet, yek yek anallzkiri
na van 9irokan gi§an, ji qama 
nivisek weha der e. Annanea 
min ji ne ev e ku ez, wan ana-

Bi teybeti dewleten dagir
ker, bi her hawi jiyana kurdan 
a civaki, netew! u kultura wan 
binheri kiriye. Ü dixwazin he
mO ti§ten aide kurdan tune bi
kin 0 bidin jiblr kirin. 

"Em rubirtlyi tehluka ji bir
kirine ne u - naveroka ti§ten 
ben ji birkirin li mileki - tene 
mana ji birkirine bi xwe, yaxe 
ji aliye mirovan de, em ifade 
bikin, ji mileki, te we mehne 
ku em ji wi aliye kurahiya he
buna mirovi mehrilm dimlnin. 
Ji ber ku hi§ 11 kOrahl eyni ye, 
beyi biranine mirov nikare bi 
kfuahi bihizir e. "* 

Sinem SEMEND 

Helbukl, yiroka RobInson 
Crusoe, kese xwendi ii an ji 
seyra filme wi kiri, bala hemu 
kesi ki§andiye ku ji bona ter
ma wexti ji bir neke; Robin
son ~iqas hewldide u yare ji je 
re dibine u tim! di xeyalen 
xwe de, di kOrahiya derbasbu
na xwe de digere. Problema 
wext ji bir nekirine, dehifda
nek xweristi ye di ruh u jiyana 
mirovi deo 

Dibe ku di mesela serpeha
tiye de, buyerek wiha xirab bi 
sere gelek insanan de hatibe; 
gelek insan hi§e xwe winda 
diken"Q hemu ti§ti jl ji bir di
kill. Heta kiryaren ku dijrnine 
kurdan le kirine 0 bej dikin ji, 
diven kurd, yek ear wek eivat, 
wek netew he hi§ ii bir bimi
nin, t1§teki ne ji rabirduya 
wan ne ji ji dahatuya wan ne
mine.Tam di ve nuqte de hu
ner, (§iir, muzik, resim, 9irok, 
roman, sinema u tiyatro u h
wd.) roleki pir giring dilize. 
Dibe kOrahiya hi§ 0 jiyana mi
rovahi, civaki 0 netewi. 

Kiryaren dagirkeri kezebe 

Hesen Silevani 

digive§e, rondiken ziwa ji 9a
van ten xwar ... jiyan re§qirej 
el.. 

Huner, melaikete heyecan 
dayina ruh, xeyal u hizre mi
rovi ye... delal kirina jiyane 
ye ... Dive hunermenden kurd, 
di kurahiya bebini de, denge 
senfoniya dile Melaye CizUi, 
Feqe Tayran, Herirl u Ehmede 
Xani ba§ seh bikin. Dive per
da rqtari ji ser hemu tone re
gen Gulistane be rakirin, da 
ku dinyaya kiret pe§ber dela
liya dem u rfiyen esmer fed! 
bike! Dive dile perge perge 
buyi bi tevnek tevayi be ra
c;andin; avde bi avde, kelt bi 
keil bi reng bi reng bete ho
nandin ... 
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ileti§irn Yayrnlan 
We§anen NUdem:Termov. 52, 
2tr.175 77 Jarfalla sweden, 
Tel 0 Fax: 8- 58356468 

he.J~r . 
_, --... ~"._._-_ ........ ,-~ ... ,.... ~:!, . , Pli J' , : 11 ,,!!' ( I "0 

R ojeke bihare ya xwe§ 
bu. Roj du bejin bilind 

dibu. Tave dabu dest u ba
niyen ku ji dOr ve wek xa

'üS'eyen rengin xwiya diki-
11 rl'n : AVlya ku evare ketiM 

ser gul il sosinan hIn dibiri
qi. kalekala kar u berxan, 
hoke hoka §ivan ü berxva
nan ji gund dihat. Li pere 
gund, ji dur ve denge trak
toran dihat. Bedll u qiza we 
ZIne vedigeriyane male. 
Herdu ji di kolxoze de qe
lekdo~en pe§ bun. De u q1z 
bi ken bi hev re diaxivin u 
ber bi male dihatin. Ji ni§ka 
ve nihertin ku kure drane 
wan Mecid wa ber bi wan 
direve G dekc gazi: 

MI-zgAInAI rad~~i;:ks:t:i;~eng ra-
za. Le gelo ew raza? Na, 

~:i1.i ~~v d~7~~:ud:~i~~ 
xwe xelas bike G M. 

Di we deme de c;end cl
ran ji der de hatin, c;avrona
hi dane Bedile ü eniya Se
!im maqi kirin. Ew M n1ne
ni~tibun, meriveki bejin bi
lind u be~erx we§ ber bi 
wan ve hat. Yeki pirr kesiri 
bü. Seroke kolxoze Yusive 
Xeto bu, got: 

e... Heta niha hin tu kese dis:n li ,se~. tr:t~ra ;:-we bi
gund negotiye we ev ~~a~l J; ~e~~~b ' 'E er ed\~a;e 
kiriYe. ~b' ' 'bA n·

l
. 'bV §a

d 
'u, e: 

VictorHUGO 

Fantine * 
PirtQka yeke 
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12.JAVERT 

Wek li Digneye, di sala 1813 
an de digotin "Eziz Met

ran", 1i Montreuil-sur-Mer ji wi 
re digotin "M. Serok", le M. Ma
deI eine ji wek her keseki serketi 
ji ve gotine hez nedikir. Xelk, ji 
eiyen bi gel-penci kilometri dur, 
dihatin bi wi di§ewirin ii §ireten 
wi dixistin sere xwe. 

Li seransere welet, merikek! bi 
tene dostaniya M. Madeleine qe
MI nedikir. Dema li kolane an di
nav koma hevale xwe de buna an 
ji I§ il karek bikira, merikeki nav
sere, saqoyeki eun le, dare wi di 
deste w1 de li dora wi di9udihat u 
di bin 9avan re le dineri. Sere xwe 
bi dizlje re dihejand 0 di dile xwe 
de digot: "Ev meriv ki ye gelo? 
Ez ne §a§ im, min ew li ciyeki di
ye." 

Ev merik ji te§kilata polis u 
nave wi Javert bii. 

Javert, meriveki bevil lep u 
pahn bii, firniken paze wi di nav 
rih Ci simbelen wi de wek §ikeftan 

, xwiya biin. Dema dikeniya, ti§te
ki nediti bu u meriv je ditirsiya, 
leven wi yen tenik vedizeliyan, 
fiqen diranen WI xwiya dikirin 11 
difna WI di nav kermugeken riiye 
wi de wenda dibu dibil wek hey
wana. 

Merikek! ciddi, xeyaJperest u 
xemgin M. Awiren w1 wek yen 
gur tuj, sar ii bisaw bun. Bi §ev u 

, bi roj dixebiti. Wek rahibeki po
Jisti dikir. Li gor WI, ajaneki dew
lete, c;iqeys pi9uk biina ji, diviya 
ne xapiya u ji bo tu qeneiye kese 
c;ewtiyek pi9uk ji kiribuna ji des
te xwe bernedana. Ji kese kll te
kela nav desle WI re nexer bCi! Di
karibu diya xwe an bave xwe ji 
bikef ü dil§adi bigirtana. 

~ewqa xwe dadixist ser eniya 
x we keseki nikaribCi ew blditana, 
9aven wi yen di bin pore wi ye di
rej de wendabuyi nexwiya bun, 
s;enawi di bin qrewata wi de wen
da dibCi, desten WI yen bi hundu
re devzendiken wi de ki§iyayi 
nexwiya bun, dare wi ye her gay 
di bin saqoye wi de keseki nedi
dit. Le, we gave eniyek kundiri, 
awiren neyar, gena heskinl, lepen 
hir9ini u dareki wek misas di ber 
taldeyeke re derdiket, ev Javert 
bii. 

Javert awirek tiij bii li ser M. 
Madeleine. Wek heneke xwe pe 
bike, bi tene xwe redidaye. Li 

pey bU, hey ku xwe re bidiye ba
la xwe didaye, awirek tacizkar u 
tilj bu. Le, ew wek her kesi bi wi 
re ji dost bU. 

13. MIRZA 
FAUCHELEVENT 

M. Madeleine sibeheke di ko
laneke Montreuil-sur-Mer re der
bas dibu. Hengameyek bihist u 
komek meriv ditin. Ew ji 9u wir. 
Merikeki kaI, nave wi Fauehele
vent bu, ketibu bin ereba xwe. 
Hespe wi ji ketibu xware. 

Herdu nigcn hespe wi §ikesti
biln il nikaribil rabilna ser piyen 
xwe. Kalo ketibu dav tekeran. Gi
raniya erehe gi§t ketibU ser singa 
wi il bare ere be giran bii. Mirza 
Fauehelevenl dikir qirin. Xwestin 
wi ji bin erebe bik§inin. Le befe
de bu. Alikariyek an tevdanek ne 
li re dikaribu ew biku§tana. Ji bo 
rizgar kirina wi, diviya erebe ji 
bini ve bihata hilgavtin. Dema 
qeza bibu J avert ji li wir bU u §an
dibu kinkoyeki bene. M. Madele
ine ji giha§t wir. Birez Ci hurmet 
re je re vekirin. KaIe Fauehele
vent dikir qinn u hawar digot, 
"hayho!" M. Madeleine li ser ke
sen li dore vehewiyabiln vegeriya 
u got: "Kirikoyek h~ye? - Gundi
yeki le vegerand u got, s;une he
nin, le hete 9arikeke encax be. 
Hete 9arikeke! kir qUin M. Made
laine. Ern 9aJikeke rawestin we 
merik bimre. Le, hin eiye meri'" 
vek bikeve bin erebe, we bide 
pi~ta xwe ii hilgeve hebil. Tene di 
niv deqe de meri v karibu merike 

belengaz ji bin erehe derxista. 
Kesek dixwaze pec zeran qezenc 
bike?" Deng ji kesi derneket. 
"Deh zeran", got Madeleine. Me
riven li dora wi 9aven xwe pis ki
rin, sere xwe bera ber xwe dan. 
Yeki ji wan bi dengeki sist: "Dive 
meriv xwe bipelixene! - Heyde, ji 
nu ve dest pe kir Madeleine, bist 
zer!" Disan deng ji kesi nehat. 

Dengek hat got, "Her kes dix
waze". Madlen li xwe ziviri u we 
gave Javert naskir. Li hatine ew 
nedibO. Javert dom kir: "Le qe
weta kesi ji wan nagiheje. Dive 
meriv geleki bi hez be da ku kari
be erebeyek wiha li pi§ta xwe ke 
Ci rake." Rawesliya, pa:je li M. 
Madeleine diner!, peyven xwe di
teqilandin u dest bi peyve kir: 
"Mirza Madeleine, ti§te tu dibeji 
bi tene meriveki ku ez wi nasdi
kim kare bike." Gave wi bi Made
leine ve bu, le zede kir: "Girtiyek 
bU. - Ax! Madlen goI. - Li To
)lIon." 

Di we nave de erebe jl hedi M
di bi erde de di9u. Madeleine li 
dora xwe neri u got: "We gave 
kesek naxwaze bist zen qezenc 
bike u jiyana vi kaie reben rizgar 
bike?" Zilameki ji wan xwe tev 
neda. Javert dest pe kir: Min ji te 
re got, merivek bi tene dikare 
dewsa kiriko bigre. Ew ji ew gir
tiya ye." 

Madeleine sere xwe fakir, 9av 
li 9aven kundiki yen Javert ket, li 
gundiyan neri, xemgin bil fi keni
ya. Pa§e, bey ku peyvek bi deve 
wi keve, 90ngen xwe dan erde, u 

ket bin erehe. 
Bisteke hedengiyek ge bCi. Ma

deleine, xwe da bin bare giran e 
behempa, du earan handa ku ere
be rake. Meriven li dore, bi zore 
behna xwe girtin. Tekeren erebe 
firn bi erde de di9iin. Dora Made
leine bil, ew e ji' bipelixiyana. 

We gave ditin ku efeba giran 
hed! hedi bilind dibe, neviye te
keran ji erde derketibu. Dengeki 
ku dikir qirin bilind bu: "Ecele 
bikini werin alikariye!" Madele
ine cara dawin beI da xwe. Zila
man gi~an deste xwe avetin teker. 
Erebe bi bist desti rabu. KaIe Fa
uehelevent rizgar bu. 

• Madelei~e rabu. Cilen wl <;iri-
ya bun u hemu bibun bi toz. Kela 
her kesi tije giri bu. Merike kal 
xwe avetibil nigen wi u li ber 
xwede digeriya. 

Wi ji, be ka bi 9i zore dilge§ 
xwiya dikir, u he deng li Javert 
diner!. 

Nigeki Fauchelevent §ikesti
bU. Eziz Madeleine ew bir nex
we§xana ku ji karkeren xwe re c;e
kiribu. Dotira roje, merike yexti
yar hezar frank li ser masa ber se
re xwe dit, li gel van gend gotinen 
eziz Madeleine: ''Min erebe 0 
hespe te kirin." Erebe §ikestibU u 
hesp ji miribil. 

Fauchelevent ba§ bibu, le nige 
wi qop ma. M. Madeleine ew kir 
bexgevane taxa Saint-Antoine li 
Parise. 

*werger: Azad SATEHi 

- Xaltiya Bedil, Zine... 
mizginiya min ... Selim ha
tiye! 

Gava de u qize nave Se
!im bihistin, dinya wan fO

nahi bu. Ber bi male bezin. 
Zine beri diya xwe giha 
male. bire xwe hemez kir, 
rammusa u got: 

-Bire min i §erin, perren 
min, min ~iqas Mriya te ki
ribu ... 

We digot u bin~ xwe ra
dimusa. selim ji xwi§ka 
xwe radimusa. Gava Bcdil 
gihl§te male, kure x we he
mez kir, da ber dile xwe. Ji 
§abuna hesir ji qaven we 
dibarin. Pa§e d6 u kur Ii ke
leka hev n1ni§tin. X wi§k u 
biraycn Sclim 16 civiyabun 
u ji xwe re §a dibun. Pa§e 
wi ji diya xwe pirsi, gOI: 

-Daye, Tahir c;awan e, 
ew de kenge M? 

Diya wi goI: 
-Kure min, wi ji min re 

nivisi bG, ku de imtihanen 

Siba we bixer! <;:aven 
we bironi! 

Pa§e neziki Selim bft, 
qu eniya wi, qaseki li wi ni
Md, simbele xwe bada ft 
gOI: 

Ma§ele ... Selim ma§ele! 
TU di nav du salan de c;iqas 
hati guhastin? Tu qiqas tiji 
Myi, C;iqas bedew buy!, 
weleh Kawe te bibine qet 
nas nake. Selim sar bG, se
re xwe kire ber xwe. Yusiv 
le niheri ku Selim §erm di
ke, gotina xwe guheri u je 
pirsi, got: 

-U tu c;awan awa zu 
hatl? 

Yusiv li Mviya bersiva 
wi bü. Se!im gOI: 

-Hevale Yusiv, bi qera
re hikumete pirr le§ker ji 
wexte x we zutir vegeriyane 
mal. Yek ji wan ji ez im. 

Wisan got G bi ken li 
Yusiv niMri. 

Bedile ku nave Kawe 
bibist, bic§q li kure xwe ni
heri ü goI: 

-Ere, ere rast e, wele bi
bex§ine min ev yek ji bir 
kiribu. Ez qurbana te u 
destgirtiya te bim, tu c;ira 
§erm diki? Kawe q1zeke 
delal ft bedew e, binamus 

H' ,y,. t se rr u, , en a §eveqe 
mge us'v go : b' 

-Ere welle, li ser bexte U. 
Ew bi vi awayi heta 

min Kawe qizeke heja ye, 
berbanga sibe hi§yar ma. 

jir e, noll priske ye. Gava te Le xewa berbange' le' zor 
dest bi kare xwe dike, he- kir, qaven wi yen re§ giran 
wes ft he§metkariya meriv bün, hatine girtin. Le pi§ti 
pera te. Ew de wek qelek- saeteke ew carekek mayin 
do§a pe§in bi Zine re here hi§yar bft. Wi li derve nihe
Moskovaye. ri u dile wi ji §abune lexist. 

Gava Se!im nave Zine Gava texmin kir, ku Mi si-
bihist, pere pere li xwi§ka be ye, rahU kincen xwe li 
xwe vegeriya u gote: xwe kir; pe§gir u sabun hil-

-Xwi§ka min a deIal, ez da <;u ser kaniye. Gava ew 
bi destanen te zaf kefxwe§ derketibU derve kesek tu
dibum. 

Wan wisan bi hev re xe
berdan dikir, Bedile hahake 
texte rast kir, kas tiji kirin. 
Yt1siv li xelke diniMri ü 
got: 

-Ez ve kase ji e§qa mala 
we vedixwim, beri herkesi 
ji e§qa xwi§ka Bedile; ya 
ku deh zaro terbiye kirine. 
Deh zaro ne ti§tcki henck 
e, meriv xwedl bike, mezin 
bike u hikumeta Sovyete 
zaf rasl gotiye, ku nave we 
daniye "Diya Merxasan". 
Yüsiv kasa xwe bi ser xwe 
dakir, xatir ji wan xwest u 
derket, le hema ji ber deri 
vegeriya u gote Selim: 

-Sel1m, sibe were cem 
min da ez traktora te dis an 
tesllmi te bikim. Selim §a 
hU u ji seroke kolxoze re si
pas kir. 

Se!im we roje hete eva
re deqeyeke ji male deme
ket. Lew meriv u pisma
men wi dihatine cem; yek 

nehU, le bi re de qiz u bu
ken gund rasti wi dihatin, ji 
kaniye dihatin. Wi qaven 
xwe li Kawe digerand. 

Ew «u li ber kaniye ru
ni§t, desten xwe bi ava sar 
§u§t. Pa~e mnek ava sar 
vexwar. Di we deme de bu 
xi§cxi§a c;ayire, denge lin
gan ji pi§t wi ve hat. Li pi§t 
xwe zlvirr, bfi mina risas , 
re§e§evi bi ber qaven wi ve 

hat; lin le sist bun, dest Je 
lerizin. Qizeke delal, Ka
weya bejinzirav u qavre§ 
ber bi wi dihat. Guli yen di
rej kiribu du kit u mina ma
ren re§ bi navmile nazik de 
berda bu. Ew bi deng bi he
vale xwe re dikeniya. Dira
nen qerqa§ noli sedef diha
tine kiv§e. Te de bigota gul 
u nur le dibarin. Gava ew 
ncziki kaniye bun, we Se
!im dit u kire iskirn, di cih 
dc ma. Gava Selim ev yek 
d'lt ber bi we 9(1 u bi deste 
we girt ... 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

XA9EPIRS 

<;eperast.; 
l-Cureki alkoIe ku ji §ire ya tm 9edibe ... /Liwa (Qeza) 
Diyarbekir ku demeke paytexte dewleta Merwaniyan 
bii. 2- Li bakUre Kurdistane nave ,<iyayeki ... mpa (k) be 
seri dibe Ketxuda, berpirse gund (berevaji). 3-Necar, 
dartra§ ... mpa (r) be dawiya we dibe sifet u §ikle idare 
kirina dewlete (berevaji). 4- Diwana pirmenda (bereva
ji) ... /Liyan (berevaji). 5- Cihe zad (tene) herane. 
6- Sembola elemeta ziv ... /pevyva pe§iya " ... e were li 
koke.", leblebi je c;:edibe ... fTeweg, sewze pe ve §in te. 
7 - Parezgere reze tiri ... /Hew§ (berevaji) 8- Zind! 
nebes .. ./Skeft (berevaji 9- Tevlihev, xileport, ana§i 
(berevaji) ... mpa (z) he dawiye dibe zu zuka. 
Serejer: 
1- Nexwe§iyek mhi-psikolojik, melankolik. 2- Tipa (s) 
be dawiye ji kese-peyaye neqene, behisyet re te gotin 
(berevaji) ... /Li parzemina Afriqa ye u paytexte we 
Libreville. 3-Hogir ... mpa (I) be dawiye dibe nave 
peyaye ku di qerf-kenoken Lazan de pir derbas dibe. 
4- Het.../Celebeki quma§e ji hiriye (berevaji). 5-CCireki 
gundor, petexan e ... /Notayek muzike. 6-Drun pe dibe, 
nave nexwe§iyeke (berevaji) ... mpa (a) be dawiye dibe 
pere Bulxaran (berevaji). 7- Navlekek spore ye, qal 
(berevaji). 8- Nave bajareki li rojavaye Kurdistane. 9-
Nave malbata §aireki klasik e Kurd (berevaji) .. ./C"rnavek 
ne tewandi ... /Notayek, sembola elementa Lantane ye. 
10- Hewir (berevaji) ... /Fire, lo§ (berevaji) 

Bersiva hejmara buri 
(:eperast: 
1- Osman Sebri. 2-Pers ... /Edeb. 3- Ok ... ;Erx
at. 4- RojL/At.../AIl. 6-0sI0. 
7- Noel...lRobar. 8- In ... /Hez ... /Ew. 
9- Sefar .. ./Olta. 10- Tren ... /Ela. 
Serejer: 
1- Oportonist. 2- Seko .. ./Soner. 
3- Mr .. ./Jale ... /Fe. 4- Ase .. ./Solhan. 5-
Rak ... /Er. 6- Sext .. ./ Arz. 7- Eda .. ./ Alo .. ./Ol. 
8- Betal...!Bela. 9- Rb .... /Loqawt. 
10- Kiper .. ./Af. 
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Ressam Fevzi Bilge tablolarlna, Kürt halkü;un aClSlnl, sevincini ve direni§ini 'nakl§ nakl§ i§liyor 

I 

Sevincin ve direncin renkleri 

Fevzi Bilge 

sevgi duyarak ilgi duydu. 

edindigi haz ve co§kuyla hallamn 
kültüriine baghhk duyarak büyii
dü. 

Toplumsal geli§menin tüm 
handikaplanna ragmen Kürtler, 
akademik düzeyde bir sanat tarih
leri olmasa da sanah ya§amlann
da somutla§tITml§lardrr. 

Klirtler tlirküsüyle, masahyla, 
nakl§lyla, §iiriyle kannlanm do
yurup; rengiyle, ezgisiyle, zihinsel 
egilimleriyle ' ya§adlklan dogaYl 
bir tuval , bir sahne, bir ~algl gibi 
kullanml§lardlr. 

Fevzi Bilge, diger ~ocuklar gi
bi büyük adam olma eregiyle üni
versitede okutuldu. Memur ola
caktl; memur oldu mu, artlk onun 
i~in kaygl duymaya da gerek kal
mayacakt1. 

Fevzi Bilge memur olmu§tu, a
ma adam olamaml§u! 

C;ünkü 0, memuriyete daha 
ba§lamadan, diplomaslm farelere 
yem olatak vermi§, kendisini, ~o
luk ~ocuk i§i olan resim yapmaya 
adaml§tl. Üstüne üstlük resimle
rinde Kürt motiflerini i§liyordu. 
Bu da yctlniyormu§ gibi, resim 
yaparak Kürt halkl adma, sözüm 
ona mücadele ediyordu . 

Biz biliyoruz ki Fevzi Bilge 
milli bir sanat<rldtr. Yani 0, bir 
ulusun kanlm, camm, etini, kemi
gini resim yaplp ~ef(;:eveye aSlyor. 

hallarun yeniden kendini insanllk 
adma lirettigi, aClrun uzun ve labi
rentli imbiklerden ge~tigi ko§ul
lardaki bilin~le ba§ladl. 

Fevzi Bilge ilk olarak hep 00-
küleri, danslan ~izdi. Halk dansla
nmlZln büyiilü ezgileriyle yaratIl
ml§ bir yazgmm ruhunu tuvale 
akltmaya ~alt§tt. 

S~ilmi§ bir renkten, bir ~izgi
den, biT okuldan ve de bir ögreti
den ba§lamaml§h o. 

0, folklorun ve halkmm ~arpl
§a ~arpl§a ürettigi ögretinm, ren
gin ve ~izginin i~inde, boyanm ve 
f1r~arun erigi i~inde tuvale akt1. 
Kendisi de haJlayla birlikte boya 
olmu§, frr~a olmu§ ve de sonunda 
resim olmu§tu. 

Hüznün, sevincin ve direncin 
bir damla suda kesi§tigi ve kendi
sini ezgilere vuran boyalann, frr
~alann, tuvallerin insanla§masldrr 
o. 

Dalta soma Kürt kadmlanlll 
~izmeye ba§ladl. Ve Kürt lilkesi, 
kendisini kadtrnyla anlattl . Her 
sa~ örgüsü, her takt ve her giysi 
ayn bir bakl§, ayn bir dil, ayn bir 
tutku olmu§tu. 

dular; yer yer milyonlarca dilin, 
sevginin, doganm adma bir toprak 
par~asl, toz zerrecigi ' ve de l§lk 
par~asl oldular. 

Fevzi Bilge'nin Üfettigi tablo
lardaki ki§ilikler, artJk ölümsüzlü
ge ermi§ giizellik ve insanhk onu
runun sava§~llan olarak bugünden 
sonsuzluga dek ararmzdalar. 

Ben susuyorum. "~ino", "Der
ve§" ve "Nerinen Tuj" konu§acak 
§imdi. 

~ino, ben kimim, ben de ne bu
luyor, ne göriiyorsunuz diye bir 
soruyla b3§ltyor ve sorusuna ya
mt almadan, kendini yine kendisi 
tanltlYor. Ben biT Kürt ~ocugu
yum. Biz Kürt <rocuklan, köylüsü, 
§ehirlisi, yoksulu ve aga <rocugu 
farklt degiliz birbirimizden. 

Her türkünün ezgisinde, her §i
irin sözlerinde ve her dansm, her 
kavganm, her haZln kaynagmda 
ben vanm. Kürt tari-
hinin kendisiyim. 
Hi<r bir kaya, hi<r bir 
tümsek yoktur ki ug
runda destansl bir kav
ga ya§anmaml§ olsun. 
Ve e§ildiginde akan bir 
kan lrmagl bulunma-
sm. Ben ki, insanltgm o.nur ta
rihine pice uygarhklar arma
gan etlni§im, ama ne yaztk ki 
uygarhklar, bana klyarak 
vanru~lar menzile. Ana eti
yim ben, teknolojilerin <re1ik 
di§lerinde ~ignenen. Bomba
larla, u~aklarla, kimyasal ölüm
lerle tüketilmekteyim ki, uy
garhklar adma balolar 
düzenlenebilsin; uygar
llklar adma kadehler
de kIz!l kanlar i<rilsin. 

Ben "Nerinen Tuj"; 
Bana iyi bakm, görecek-
leriniz bir ftr~allln izin-
den ya da boyalann 
renginden <rok öte-
de bir §eydir. Ben, 
ruhunuzun derinlikle
rindeki kararh Kür
düm. Ben, ruhunuza 
sinmi§ topragmlzlll 
kokusuyum. Ben 
yazglsmda ölüm 01-

de 0 degil. Kapl kapl dola§arak dil 
ahp dil verene benzese de, 0 da 
degil. 

o tef, tarihin ritmini tutan tef
tif. Tarihsel adlmlarlll sesini iletir 
dosta dü§mana. Yüriiyen daglll ta
§m, co§an nehir sulannm öfkele
nen flrtillalarm, sava§a sava§a 
a~an güzelliklerin öl<rüsünü ~alar 

elimdeki tef. 
Bilir misiniz bilmem! Eski
den bizde cenaze törenlerin-

de de <rahmrdl bu tef. 
<;ünkü halktrmz ölüme 
hi~ inanmayan bir 
haiku. Bu yüzden I 

yas bilmeyen bir ta
rihin insanlarl Y1Z biz. 

Elbet birileri bize yasl 
yakI§hnnaya "ah§tI. 
Ama biz tefimizle tüm 
uykulardan uyanmaYl 

ba§arabildik. 
~imdi ben Derwe§ bile, 
tefi ~alarmyorum. 0 beni 
~a11yor, üstelik ölüm öte-
sinden gelen direncin 

tutkusuy la. 
Toprak tefi ~altyor; 0 

da beni, ben de sizi 
~altyorum §imdi. 

Mamoste CEMlL 

S anata, halkmm kendi özgii
lünde ürettigi estetik ya§an
Usmm degerlerine özel bir 

Her Kürt ~ocugu gibi, anadili
nin ürettigi masallardan, flkralar
dan, deyimlerden, atasözlerinden 
ve binlerce halk türküsünden 

insan nasIl milli bir sanat~l 
olur, diye de yola ~lkmadt; 0, hal
kIm nasll ~ok ya§atabilirim diye 
yola ~Ikarak milli sanat<rl oldu. 

Fevzi Bilge'nin resim seriiveni 

Derken ~ocuklar dillendi tuval
lerde; dikenli <relik tellerin kunuzt 
yanaklan lsmp, ~ocuk özgürlügii
nli param par~a ettigi koca ulus, 
upkt ~ocuklardaki gözya§lan gibi 
izledi, ftr~alann boya i~indeki se
riivenini. 

Derken spatula tekttigi, sulubo
ya, kolaj ve diger ~izim dilleri yer 
yer kadm, ~ocuk, sav3§, a~llk 01-

Biz dalta dogmadan, anarmz 
nazar boncugumuzu, babamlz 
sa~lanmlz i~inmakasl hazrr eder. 
Yüreklerindeki korku, gözlerine, 
ellerine sinmi§tir. Bilirler ki ~o
gumuz dogum slrasmda ölür. 
Kurtulanlanmlzl da nice hastahk
lar sarar. Ama yine de ölmememiz 
i~in renkli muskalar yaptITITlar bi
ze. Her yedigimiz lokma okun
mu§tuT mutlaka. Yani i§in ash, 
tanrI izin verirse ya§IYoruz. Biz 
Klirt ~ocuklan bliyiimeyelim diye 
kanunlar ~lkanIrm§ sanki. Bunla
ra ragmen, ben ~ino ve diger Kürt 
~ocuklan, gördliglinliz gibi, ya
§am doluyuz. 

Fevzi Bilge, "Nerinen Tuj" adl
III yakl§trrdl bana. Ben Kürtlerin 
ülkesiyim. Ben Klirt dogaslYlm. 

mayan, onurlu insan 
tohumuyum. Elimdeki tef, dügün 
tefine benzese de 0 degil. Dansla- . 
ra, türkülere ritim tutana 'benzese 

KaldlOp ba§lmzl 
önce ~ino'ya, 

sonra Nerinen 
Tuj'a ve de en son 

bana baktn; .gördügüm kadany
la tefin aynasmlll ta ortasm
dasrruz. Siz tefi, tef sizi ~a1lyor. 

Tarih, ölüm ötesinden tefin rit
mini ~oktan tutmu§ ... 

'Birgün bütün acIlar eskiyecek' 'Biz ölmeyiz' 
Özgün E. BULUT 

><1 n H} 

"Aym nehirde iki kez ylkamlmaz" demi§ 
Heraklit. Bu soylu söz, hareketin ve degi§i- . 
min sÜfekliligini vurgulamaktadrr. Sürekli de- .. 
gi§imi ve yenilenmeyi anlatmaktadu. ~iir " 
cephesinde Heraklit'in bu sözünü degi§tirmek 
istiyorum biraz. Aym nehirde birka~ kez ytka
mlmahdrr diyorum. Peki ni"in? C;ünkü yüzü
müzü döndügümüz her tarafta gözlerimiz in
fazlara, kana, ölüme ve aClya degiyoTsa aym 
nehirde temizlenmek i~in ytkanmaYl dene
mek zorundaYlz. Arkada§ Z. Özger'in "Bir
gün nasllsa bütün acIlar eskiyecek" dizesini 
ya§atabileeegimiz aydmllk günlere ula§mak 
i~in, aym nehire iki kez de, ü9 kez de girmek 
gerekiyor. 

~iir, §airin gözlem ve tanlkllklanna dü§gü
cü zenginliginin kattll1l1l.yla ortaya ~lkar. ~air, 
§iirle arasmdaki bu sava§ta aym nehirde yüze
bilme büyüklügünü gösterebilmeli ve Ahmed 
Arif gibi kavgaslill saltiplenmelidir. 

"Ve ben §airim 
Namus i§yisiyim yani 
Yürek i§~isi 

madan, inatla kula" atlp ve en olumsuz top
lurnsal ko~unarda bile halkt i~in yazarsa, bü
yüktür. 

Büyük §air, "ekmek ve serap" isteyendir. 
"Ne kitaplar beni agulaslll diye yazdun, 
Ne de zambak pe§inde ko§an; 
Acemi ~aylaklar i~in, 
AYl ve suyu dileyen 
Basit ki§iler i~in yazdlm: 
Düzen isteyen, ekmek ve serep isteyen ( ... ) 
Halk i~in yazdlm' diyen, Pablo Nuru-

da'dIT. • 
Neruda'Yl bir ba§ka evrensel §air yanthyor. 

Yerini, kimligini ve sesini haykrran bu §air 
Nazlm Hikmet'ten ba§kasl degildir. Nazrrn; 

"ben( ... ), 
topraktan, ate§ten ve demirden 
hayatl yaratanlann §airiyim" der ve Neru

da 'mn safillda yerini a1tr. 
Güle baklldlgmda, dikenine bez par9asl ta

kIlml§sa ve 0 par<ranm üzerine kan damlaml§
sa, kan gencecik bir bedenin tenine uzanlYor
sa; §airin imgesi 0 bedenin büyiiyen ~lghgl 01-
maltdIT. ~iirler giderek özgürlügiin mavi ktYl
larmda bir volkan gibi patlamalIdtr. Son sözü, 
Filistin'li §air Samih EI Kasun'a btraklyorum: 

Vecdi ERBAY 

Dogan Öz, siyasal olay
lan yakmdan izleyen

lerce bilinen bir isim. 24 
Mart 1978'de Ankara'da 
kendisine kurulan bir pu
suda vurulmu§tu. Katili Th
rahim <;ift"i dört kez idam
la yargtlandt, yedi Yll ceza
evinde yattl ve 25 Haziran 
1985 ytlmda beraat etti. 
Ankara 1 No'lu ·Askeri 
Mahkemesi'nin beraat ka
ran §öyleydi: 'Dava dosya
smda bulunan tüm delille
rin tahlil ve degerlendiril
mesi sonucu saruk: Thrahim 
C;ift~i'nin maktül Dogan 
Öz'ü taammüden öldürdü
gü kanaatine vanImt§trr. 

ölen eski arkada~l, Baltge
lievler'de öldürülen 7 
TiP'li gen.cin öldürülmesi 
davasmda beraber yargl
landtgl Abdullah C;ath 'YI 
savunuyordu televizyon 
ekranlarmda. 

Dogan Öz, demokrat 
bir savclydl. insan sevgi
siyle dolu ylireginin sesini 
her türlü kai1;tda yansltan 
bir §air. ~airligi pek bilin
mese de, §airligi savclhgl
um gölgesinde kalsa da 0 

bir §airdi. 'Biz Ölmeyiz' 
adh §iir kitabmm önsözün
de M. Erdost §iirini deger
lendirdikten sonra v urul
ma nedenlerini de §iirinde 
anyor. "Ve 0 ni~in bir 24 
Mart sabalu pusuya dü§ü
rüldü, ni<rin acrrnaSlzca vu
ruldu? Bütün bunlarm en 
saghkh yamUm da bu §iir
lerde bulmak olanakh." 

Korkusuz, pazarltkslz, kül elenmi§iIy." 
Kirli sava§lann dünya üzerinde kan gölet-

leri meydana getirdigi sleak günleri ya§lYo
ruz. Küreselle§menin allak bullak ettigi cog
rafyada, halklarm kavgalanna tanlk oluyoruz. 
Bu kavgalarda akan karde§ kanmm durmasl 
i<rin §aire büyük görev dü§tügüne inanlyorum. 

Tablo: Mumammad SAHAiDEN - "Si r Adam ve A~kla n" 

~air ne zaman ki sava§an taraflann arasma di

kilecek olan ban§ arutmm temelini imgeleriy

le örerse, i§te 0 zaman büyüklügünü gösterir. 

Büyük ~air, kendini nehirin akmttsma brrak-

"Bir §airden b3§ka bir§ey degildim, 
yüzYlllar boyunca 
tarmdan medet uman 
Oysa §imdi ben 
bir volkanmt, 
yirminci yüzyIlda .. 
Patlayan bir volkan". 

. Askeri Yargltay Daireler 
Kurulu kararlarl askeri 
mahkemeleri bagladlgm
dan mahkememiz eski ka
rarmda direnememi§tir. Bu . 
hukuki zorunluluk nede
niyle Thraltim C;ift<ri'nin 
beraatine karar verilmi§tir. ' 

Susurluk 'taki trafIk ka
zasilldan soma Thraltim 
C;ift~i 'nin adt yeniden giin
deme geldi. Bu kez kazada 

Ya§arnunn hi9bir döne- . 
minde halktan kopmayan 
Dogan Öz , halktn ger<regi
ni yakmdan izleme olanagl 
buldu. Actlarma, yoksul
luklarma tamkhk etti. Bu 
tamkhgm §üridir de denili
bilir Dogan Öz'ün §üri 
i<rin. isimsiz ve tarihsiz bir 

Aci Xeber! 
Homoxlya
rln intlxari. 

Qtti, bostandan zebze baza
nna wannca, önce smti U ar
dmdan da qmti. Qmtan qtti
nm hahna baxa baxa qehrolan 
reber xlyar, bUnallma girtp ön
ce sapni U dalta soma da Xl-

PIRPIRIM 
yarhxtan isttfa edlp domatez
le§maxa qarar veri. Domatez
le§en xlyann xlyar oxli xlyar 
aqrabalari, domatezle§lp ho
moxlyara dÖll1§en xlyari, 
mehkeme qunp yarxlliyarax 
~eglrdekslz brraxtmna cezaSl
na ~arptrri. BUllln uzerin~ sinir 
qlrizi ge~lren homoxlyar,keD_
dmi ye§il renk qlrawatiyrt~'1 
Xtrn= Erbo'llln hemammm ' 
tawamna asarax intixar edi. 

Tarih'ten bi 
clxara yapraxi: Sene 
2096. 

Demz qabardi u 
gemi batti .. 
hammaa ... ! 

Ruha'li Apo 'dan qlC1X alan, 
Apo ismme qafayi taxan Ro
mistan imparatori VII. Evdtl
maraz Efendi Hezretleri , bi 
ferman ~lxararax, melmekette 
ismi Apo olan kim warsa, hep
smm ismmmmehmequzi ola
rax degl§tmimesilli u Al Qa
pon, Apolet, Apolitik, Axta
pot, Japon, Qaporta, Rapor U 
bll gibi iSlmlerde bUlman Apo 
kelimesmm derhai u9mlmasl
ni emretti. 

Romistan VII. Evdllma
raz'm Apo isrrune qafayi tax
masma herslenen U ardmdan 
da hersme isot yedmp xeste 
du§en Ruha 'li Apo, "Hele bi 
eyile§eyrrn, ondan somadun-! 
yanm qa~ qunctk oldlxtni U 0 

q unctklerde kimlenn ba§ma 
neler i1 neler getudlrdlxlmi 
ona gösterccaxam! " diyera" 
x en~er ekibiynen q1h<r-qalqa 
eklbi arasmda ögumlzdeki 
gunlerde duzenlenecax olan 
yarl§manlll v@rmi§ oldi. 

• 
Geymaidler 

Geyik denilince aklrrna Ala 
Geyik ve genellikle bulmaca
llirda soldan saga ü~ harfli so
runun cevabl olan Ren geyigi 
geliyor. Bir de Geymaidler var. 
Bu geyik türii sol gazetelerin 
teknik servislerinde Y3§3f ve 
metelige roket atan bir türdÜf. 
C;ogunlukla Pastrrmaistan kö
kenli vatanda§lanmlZln göster
mi§ oldugu tipik Kayserojen 
rekasiyonlara sahiptirler. Kara
deniz flkralarma gülmeyip, ak
sine agladlklarma stk slk rastla
nrr. Türiinün honnonal yaplsm
dan olsa gerek, toplumun ana
smm agladli1;t günlerde bile ka
tlla kaula güldükleri görülmü§
tür. <;ok garip meraklan vardrr. 
Örnegin, durup dururken But
ros Gali 'nin ~ig köfte sevip 
sevmedigini ögrenrnek i~in PI
YAR-GALLUP'a ara§tlrma 
yaptlgl söylentiler arasmda. 

Bu geyiklerin 90k ve l1lega 
ilgin~ bir fa~izm anlayt§lan 
vardu. Büyük bir ihtimalle, 00-
lü kominist yazar Dimitrov'un 
ya§ayan tek temsilcileri. Ge~ti
gimiz ay, kamuoyununun gün
demini bir hayli i§gal eden 
"Yeni Dünya Düzeni" haberini 
okuyuculanmlz hattrlayacak
lardrr. Dergimizin imtiyaz salIi-

MUSTAFA GAZi 

bi Mustafa Gazi'nin a~lga 91-
kardlgl bu olay, son günlerde 
kamuoyunun gündeminden 
dü§meyen "C;ete" olaymdan 
daha gtiriiltülü olmu§tu. Sözko
nusu haberde Geymaidlerin, i§
~i Srrufl adma YDD'yi C-4'le 
havaya u~urmak i~in gerekli 
~a1l§malarl yaptlklan ve geri 
saYlmm ba§ladtgl yazIlml§U. 
Ancak Mustafa Gazi'nin, "Y
DD soyut bir varltktu. Kapita
lizmin 'geceyansmda ortaya 
Iflkrm§ bir sistem enigidir" 
a~lklamasilldan soma, felaket 
bir §ekilde iizülerek planlarm
dan vazge~tiklerini alflklaml§
lardt. Fakat ismini gizli tuttu
guß1uz bir haber kaynagl, Gey
maidlerin yeni eylem planmda 
"5 Nisan Kararlan"na suikastte 
bulunacaklarma dair. Papagan- . 
larl ktskandtracak bir ezbere 
anlaYl§ma sahiptirler. Bütün 
halk OOkülerini ezbere bildik
leri bize gelen bilgiler arasmda. 
Fakat, hergangi birinin bugüne 
kadar "sanat~l'.' ünvanma sahip 
oldugu göriilmedi. Ama, bir~o
gunun "i§adamt" ve "i§kadrru" 
ünvam a1dtklan biliniyor. Gey
maidlerin ya§adtklan tropika! 
teknik servislerde, gazetecile
rin binbir gü~liikle yazml§ 
oldugUl haber ve makalelere il
ginlf sabotajlar düzenledikleri, 

bir~ok kez istihbarat örgütleri 
tarafmdan a~lga ~tkarttlml§tlr. 
Uzmanlar, bu ilgin~ sabotajla
nn, teknik servis lafrrun gizli 
servis laftyla kan§unImasmdan 
kaynaklandlgnu dü§ünüyor. 

5 yll gibi uzun hava bir SÜfe 
Geymaidler üzerinde ~ah§an 

Erciyes Üniversitesi 'nden bir 
grup bilimadanu yaptlklan ba
sm toplantlsmda, bu canll türii
nün her ge~n gün azaldlguu 
v.e önlem a1mmadlgl taktirde 
soylarmm tükenecegini apkla
ml§lardt. 

Olay üzerine harekete ge~n 
muhalefet partileri, Geymaid
lerin de Kelaynaklarla beraber 
korunrna altma a1mmalan iyin, 
hükümete yazlh bir önerge ver
dikleri gelen haberler arasmda. 

Konuy la ilgili gÖrii§lerine 
ba§vurdugurnuz bir grup gaze
teci (isimleri bizde sakh); pren
sip olarak, hi~bir canlmm 
tükenrnesinden yana olmadik
larrru, ancak bilindigi gibi Gey
maidlerin gazetelerin teknik 
servislerinde ya§amalanndan 
dolaYl kendilerine 90k büyük 
problem yarattlklarrru, bu duru
ma ~ok da üzülmediklerini, 
üzülerek belirttiler. 

NesimiADAY 
PHA-Plrprnm Haber Ajallsl 

§iirinde §u dizeler yer a1t
yor: "Bir filiz sÜfdü bir yar 
<röktü sonra/yumruk yum
ruk kalktl güne§e el
ler/sarsll aldl bizi cüzamh 
uyu§ukluktanlkadmclklan, 
adamlan, makinalarl duy
duk/kinlendik kendimize 
ve de solucan sanata". 

C;aIt~llgl her kentten iz
lenim bulmak olasl Dogan 
Öz 'ün §iirinde. Bu kentle
rin <rok~a yoksulu vardrr 
eibene, yok<ra emekyisi tar
lada, fabrikada: "Günay
dm i§<ri dost! yiirüdügün y
ol/aylhyor//Günaydm köy
lü dost/bir §arkldujpulluk
tan dökülen toprak. 

Afyonlu olan Dogan 
Öz, Kürtleri belki ilk kez 
KÜfdistan'da yah§llgl ytl
larada tamr. ~iirlerinde 
sevgiyle söz eder 0 cograf
yadan ve 0 cografyanm in
sanmdan. ~u dizeler ege
men ideolojiye isyan ni te
legi ta§11ll1yor mu? "Tun
celi'de Agn 'da Bitlis'te 
Mu~'ta/ dinleyerek dola§ll
mz ml bilmeml ben sllada
yrrn oralarda! ama kör et
mi§ler gözlerimi, ~amurla
llli§lar yiiregimi. 

Dogan Öz 

Bir ba§ka §iirinde de 
Kürtlere yakmhguu, aC1Sl
na ortakhguu §U dizelerle 
dile getirir: "ve kirrisesizli
ge yiirüyen kürdogluj yigi
toglu kürdogluj karda§ yO
cugu." Bu dizeler bile 
O'nun f3§istler tarafmdan 
vurulmaSl i~in yeterlidir 
herhaIde. 

Dogan Öz, cinayetlerle 
susturuhnaya, yok edilme
ye <ralt§tlan aydmlardansa
dece bir tanesidir. 0' nun 
ve öldüriilen diger aydmla
nn mücadelesi §iirlerinde 
ya§lyor. Ne diyordu bir §i
irinde: "dostlar biz ölme
yiz sava§ta/ yarmm dog
maSl bizden yana" 

BiZÖLMEYjz 
Dogan ÖZ 
Toplumsal 

Dönü§üm Yaymlan 

Diyarbakrr Halk 
Oyunculan perdeleri
ni 8 Arabkta a~lyor 

~ ehir Tiyatrosu 'nun kapaulmasmdan soma seyircinin · 
i.;l destegini alan Halk Oyunculan iki ayn oyunla tiyat
roseverlerle bulu§uyor. Orhan Asena'mn "Ö~", irlandah 
yazar L. A. Gregory'nin de "Ay Dogarken" isimli oyun
larml salmeliyor. "C>o;:" oyununuß rejisini M. Emin Yal
~mkaya yaplyor, ~aItabettin Dag, Ugur Akme§e ve Vural 
Tantekin oynuyor. "Ay Dogarken" i ise, M. Sait Alpars
lan salmeye koyuyor. Oyunda Bülent Altun, Emin Yal
~mkaya, Ugur Akme§e ve M. Sait Alparslan rol a1tyor. 

Halk Oyuncularl, kendilerinin yeni bir ekip olarak al
gtlanabilecegini fakat köklerir\in tiyatro tarihinin derin
liklerinde bulundugunu ifade edip §öyle diyorlar: "Biz, 
özellikle ~ehit Tiyatrosu'nun se~i1mi§ler tarafilldan ka
patllmasmdan sonra seyircilerimizle crok daha yogun bir 
ili§ki iyine girdigimizi göriiyor ve bundan dolaYl kendi
mizi (tamtlna amaclyla) fazla anlatmaya gerek duymu
yoruz. ~ehir Tiyatrosu 'nun kapattlmasl ve Tiyatro 
Anadolu pratigi sÜfesince bu yalonla~maYl doruk nok
tasma dek ya§adtk. Ve diyoruz ki; §imdi srra, halkm ve 
seyircilerimiziIl verdigi destegin hakktm vermededir." 
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NE ·YAP ALl 
F. DoGAN 

S on 20 ylldtr Dünya sosyalist hare
keti emperyalist burjuvaziye kar§l 

, saldm pozisyonundan savunma po
zisyonuna girerek kendi ~ökü§ünü hazlr
laml§ ve bunun sonu~larl olarak sosyalist 
sistemi olu§turan dogu bloku ülke!erde 
geri dönü§ler pe§ pe§e ya§anml§ ve bu ~ö
kü§lerin etkisiyle dünyadakl sol da bu ~ö
kü§ ve bunaltmdan paylanm alarak uzun 
süre sosyalizmi sorgulaml§ ve hala da bu 
tartl§malarm devam edeeegine benziyor. 

~imdi burada bizim sol neydi, ne, 01-
maSl gerekir. Ne olarak sorunlarml eevap 
bulmaya ve biraz meseleyi ilk etapta ana 
ba§hklar §eklinde özet olarak yazmaya 
~ah§aeaglm ileriki yazllanda konulan da
ha detayh a"aeaglm. 

Buolu§uma (PYSK) ön yarglslZ yak
la§lffida öneellikle dikkatleri §u nokta 
üzerinde toplamak laZlm geldigine inartl
yorum, Sosyalist birligi olu§turan gü .. ler, 
ülkemizde olumlu olumsuz bütün geli§
melerde rol oynaml§. Kürdistan ulusal ve 
toplumsal kurtulu§ müeadelesinde inkar 
edilemeyeeek katblarl olmu§ zaman za
man istenilen düzeyde olmasada rolleri 
kimse tarafmdan yadsmamaz. 

Söz konusu ettigimiz, sorunlar ana te
meli bu yaplYl olu§turan gü .. lerin ge .. mi§
te ülkemiZdeki siyasal yelpazede ayn du
ru§lan ve ayn duru§un zaman zaman 
Dünya ve bölgemizdeki denge geli§mele
re göre günü birlik politikalarla, kendile
rine yön vennelerinden kaynaklanan bir 
tahm sorunlarm, Kürdistan ulusal ve top
lumsal, kurtulu§ müeadelesinin yüksek 
"ikarlarmm önüne koyulu§undan kaynak
lanan sorunlardl. 

Son 150 senedir Kürt halkmm tarilri 
isyan ve ba§kaldmlarla doludur her ne
dense kimse bu sava§lffim istenilen sonu
ea varmamasmm asll nedenlerini tarn an
lamlyla tesbit edememi§tir. evet bu is
yanlarm ve ba§kaldmlarm ba§anya ula§
maml§ olmasmm birinei sebebi ulusal ve 
toplumsal birligin saglanmaYl§1.I1dans~ 
diger ve en az birineisi kadar öne.n1li olan 
Kürt halkmm baglmslzhk ve sosyalizim 
sava§lmlm ve kesintisiz götürebileeek' 
modem anlamda bir örgütlülükten yok
sun olu§undan kaynaklanan sorunlardtr. 

i§te tamda burada ü1kemiz solu üzeri
ne dü§en görevi yerine getirerek sosya
listlerin daglmkbgma son verip solu ülke
mizde maddi gü .. haline getirerek tarihi 
soru.n1lulugunu yerine getirmi§tir. 

Bu anlamda öneeki ( Hewkari UDG 
Tevger )bir "ok birlik deneme!erinden 
dersler ,,!kararak baklldtgl zaman, daha 
ileri bir adlm oldugu rallatl!kla söylenebi
lir. 

Kimi .. evrelerle birligin ge .. kalnu§lIgl 
sorusti buna ilk etapta evet eevabl verile
bilir. Ama madalyonun öbür yüzüne ba
kIldlgl zaman hayu eevabl dalla agu ba
slyor. Dünyadaki son 10-15 ylll!k geli§-

me!ere katlldlgl zaman ülkemizdeki siya
sal duru§un hi .. te abartllaeak (dagmlkhgl 
) bir durum olmadlgl "ok rallathkla gÖIÜ
leeektir .. 

Dogu bloku olarak bildigimiz sosya
list sistemin hi .. kimsenin hayal edemiye
eek tarzda .. özülmesi ve buna parele! ge
riye dönü§lerin ya§anmasl emperyalizmi 
yeryüzünde biran dalli i .. in olsa rakipsiz 
kalmasl her alanda oldugu gibi ezilen 
halklan ideolojik alanlarda toplu tuttu ve 
göreeelide olsa sag ideolojinin IÜzgarlan 
ülkemizde de dalla önee olan ayaklan va
sltaslyla ( farkll renklerdeki PKK-PSK 
etkisini buldu. BazI ülke!erdeki sol ge,,
mi§, deney ve teeIÜbelerden yararlanarak 
ayakta kalmaYl' ba§arlrken, baZllanda 
Türkiye solu gibi buzlu tuz olmaktan kur
luhnadIlar." Bu ülkemizin kurtulu§unun 
aleyhine bir geli§medir" ~imdi burada en 
ean ahel soru ülkemiz solu ne yapll bu Sl
navdan yani burjuvazinin ideolojm poli
tik ekonomik kültürel bilgenin tümünün 
en koyu geriei rejirnlerle gevrili bir böl
gede faturasl yani ödenen bedel, agu 01-
makla beraber bu sl.I1avdan ba§anyla .. !k
ml§tu. Vede en önemlisi ulusal toplumsal 
kurtulu§umuzun bütün dinamiklerini ha
rekete ge .. iriei programla ortaya "lkrnasl 
ve buna uygun adlffilar atInaSl onun dog
ru yolda lodugunun ispatIdu. 

bu geli§me!er dünden bugtine olan, 
olacak geli§meler degi. Dünya ve bölge
mizdeki geli§melerin ülkemizdeki dogal 
sonu .. landu.Yahn ge<;:mi§te dünya solu
nun ge9ieide olsa saga sola savrulmasl ve 
bu olumsuz IÜzgara göre yelken a .. an ge
li§meler Y3§anmasl (Bu gü .. ler her dö
nemde böylesi rollerini acemiee oyna
ml§lar)gelinen a§amada sosyalizirnin ezi
len ve sömürülenlerin tekrar birieik kur
tulu§ umudu olrnasl Dogu bloku ülkeler
de sol partilerin se .. imle iktidara gelmele
ri Ball Avrupa'da benzer geli§melerin ya
§anmasl bir tesadüf olmadlgl ülkemizde
ki sosyalist gÖ9lerin birle§ik bir partide 
tek vüeut bulmasml.l1 bu döneme denk 
gelmesi yukanda sualamaya 9al1§llgulllZ 
geli§melerin dogal sonueu olarak almrna
hdlf. 

Kürdistan devrim dinamiklerinin böy
lesi bir sonuea gebe ve hazu olmaSl geli§
melerde belirleyiei rol oynaml§tu. 

, I 'Eu' arffda' dönefn solun kencli i"inde 
netle§mesini ve iI9 ayagl .üzerinde dunna
sml vede dalla önemlisi KÜrt halkmm eli
ne devrim demokrasi müeadelesinde 
önemli bir mevzi olmu§. Solu savunma 
pozisyonundan saldm pozisyonuna koy
mu§tur. 

Ülkemizdeki biT <;:ok birlik denemele
rine bahldlgl zaman (Hevkari- UDG
Tevger) PYSK'nin Kürt halkInm beklen
tilerine eevap verdigi rallathkla söylenile
bilir. 

Ku§kusuz bazI sorunlarm hala ya§an
dl~ gÖIÜlmektedir. Buda yIllarea farkll 
gelen geleneklerden gelen kadrolarm bir-

birine kayna§ma ve tamma sanellarmdan 
kaynaklandlgl gÖIÜlebilir.GÖIÜnen sanel
larm en önemlisi programda, strateji ve 
taktiklerde netlik: ve birlik saglanml§ 01-
makla beraber propaganda da birligin 
seglanmadtgl hala görülmektedir.Ömegin 
baglmslz demokratik sosyalist Kürdistan 
meselesinde tabandan farkll sesler <;:lkrna
SI partiyi olumsuz etkiledigini, kitleler 
nezdinde rallathkla fark edilebilir. 

Devnmimizin asIl ve tali müttefikleri 
konusunda tabandan farkll seslerin gel
mesi yeni propaganda birliginin olmaYl§l 
kitlelerde derin tahribatlara yol a9tlgl gö
IÜlmektedir. Ulusal ve toplumsal kurtulu§ 
müeadelemizin sosyalist , bir perspektif 
alemi yoksa geleneksel sag yakla§unlan 
sorusu ü1kemizdeki bunea ael deneyime 
ragmen hala kat etmemiz gereken 90k y-
01 oIdugunu gösteriyor. 

Bundan yola .. Ikarak Kürt devrimine 
sosyalist bir perspektifle yakla~mamlz ve 
meveut kadrolann yanmda yeni örgütlü 
kadrolarm ve örgütlülügün dl§l.I1daki kad
rolannda enerji ve yeteneklerini tam an
lamlyla devrime omu~ vermenin zamanl 
gelmi§ ve ge"iyor. Yani herkes bir kez da
ha elini viedaruna koyup bunun son §ans 
oldugu dü§üneesiyle hareket etmeli ya sa
ga hizmet edecek yada ülkenin kurtulu§u
na beyniyle enerjisiyle hizmet ederek 
emegine sahip <;:lkrnl§ olaeak. Bugün ül
kemizde gündemi sömürgeciler ve em
peryalistler belirliyorsa bu kadrolarm da
gmrkhgmdan ve pasifliginden kaynakla
myor. Bugtin ülkemizde kelle aveIlan kol 

. geziyorsa her gün onlarca Kürt evladt 
katlediliyorsa §ehit analarl ve babalarl 
ba§lan dimdik ayaktaysa bunun bazllan
na bir §eyleri anlatmasl gerektigine inam
yorum. Günün otunna günü olmadlgml 
§unu kulaklanna küpe etmeleri lazlffi en 
kötü örgütlülük en iyi örgütsüzlükten iyi-

, dir. 
Bu ülkenin dört par .. asl arasl.l1da koor

dinasyonunu saghyaeak bir kurumun 01-
maYI§l, devrim gü .. lerinin olmasl gere
ken yerde degilse ödenen bunea agu be
dele ragmen istenilen mevzilerin gerisin
deysek kadrolann müeadeleye gereken 
önemi ve eiddi yakla§lffidan yoksun oldu
gunu gösteriyor. 

12 Eylül fa§iziminin tahribatlarmm sa-
i nlldlgllldan fazla, toplurnun derinlikleri
ne indigi vede en önemlisi dünün .. ok 
keskin derimcileri "lkrnl§ olduklan , tatil
den dönmeye hi<;: niyetleri olmadlgl ve 
geli§melere hala gözlerini ve kulaklarml 
kapatmakta lsrar etmeleri halinde Kürt 
halkInm tarih sayfalarmda kendilerinin 
hak ettikleri yere koyaeaklanndan kimse
nin ku§tusu olmasm. 

Bugün ülkede devrim ve sosyalizm 
müeadelesi istenilen düzeyde degilse 
(benee ödenen bedel "ok agudu) sosya
listlerin Kürdistandevriminde oynamalan 
gereken rolü tam anlamlyla oynamaml§
tlr. Sosyalistlerin birligini saglayan bu 

olu§um devrimin esas önderliginide bera
berinde getirmi§tir. ülkemizde ba§armm 
ilk §artl müeadeleyi ülke topraklarma ve 
müeadelenin metodlanm yeri ve zamam 
iyi se,.erek devreye sokarak kurtulu§un 
uzak olmadlgml, az teori "ok pratikle ka
yip olan güveni saglayabilir. 

SilalIh müeadeleyi esas olaeak §ekil
de, müeadelenin legal illegal olarak bü
tün yol ve yöntemleri kullanarak derin
le§tinnek ve kadrola§maya önem vererek 
sosyalist kadrolarin yeti§ip yetkinle§me
sine ruz verilmeli. 

Uluslararasl diplomatik. .. abalara ruz 
, verilmeli ve buna pareie! Kürdistani bir 

cephenin "ah§malarma tekrar b3§lamasl
na ön ayak olmahdu. Sosyalistlerin dev
rim ve sosyalizim i"in görevlerini 
layooyla yapmak i9in fazla §anslarl 01-
madt~ bilinciyle bilineiyle, militan bir 
ruhla herkesin müeadelede yerlerini al
malarlyla ba§an yakalanabilir. Yoksa 
görevden her ne mazeretle olursa olsun 
ka"mak, i .. sorun ve <;:eki§melere örgüt
lülügün dl§mda kalmakla bilin<;:li veya 
bilin"siz kar§l devrime hizmet etmektir. 
HalkImlz bunlara her zaman eevabl al
nu§tu, bundan yola .. !karak devrimei mü
eadelenin her zaman tek düz bir seyir iz
lemedigi bilinciyle zaman zaman zafer
lerin ve yenilgilerin beraber ya§anillgl 
müeadelenin ini§li <;:oo§h dönemleri 01-
dugunu bilinee <;:!kanlarak, hatta zaaflarm 
asgareye indirerek yhgmhga ve posoriz
me kapIlmadan kitlelere militan bir ruh 
a§Ilanmall. 

Evet bu gün Kürdistanda sosyalist 01-
maYl bir tarafa yurtsever bile olmak 
büyük riskler t3§ldlgl bir ger.,:ekt,ir. Fakat 
dünyada buna tartlktu. Baskmm zülmün 
silmÜfÜnün panzehiri sosyalistler olmu§
tur. 

Devrimci müeadele bir man'lton 
ko§usuna benziyor bu ko§uyu sonuna • 
kadar gÖlüreeek nefese salIip sosyalist 01-
mu§tur. 

Ülkemizde kimi gü .. lerin nefesleri 
nereye kadar yetiyi , göstermektedir. 
Federasyon hata dalla geri, düzen i"i 
"üzümlere yattlgl görülmektedir.Bu du
rum bize sürpriz gelmemektedir. 

Bu geri' "üzÜIDlere sözüm ona 80S
yalist partiyim diyen fakat yeni dünya 
düzenine oynayan, devrim ve" d~mokrasi 
müeade1esini b~§l<t't'fu.ll: 'J1n~yle dol
duraeaguu, §a§kmhgl.l1l i<;:erislnde dünden 
dalla geri bir konuma dü§erek sosyalis
tim demekle sosyalist olunamlyacagml 
ya§anan bunea teerüheye ragmen an
lamamak ufuk darhgrndan olsa gerek. 

Bu hareketler öz itibanyla aym 
"üzümlere oynamaktalar, i§te tamda bu
rada militan sosyalistlere baglmslz örgüt
lenrne (ayn örgütlenme)tel.l1elinde 
baglffislzhk, demokrasi sosyalizm ve bir
lik §ianyla ülkenin , bütün devrimci 
dinamiklerini vall§ete ve soykmma kar§l 
seferberlik olmall. 

Rexne fi xwe rexne kirin 
Cano AMEDI 

r i heyfe ku iro, di nav tevgeren me 
':;-' de, di nav rew§enbiren me de ditine
ke wiha (di heia rexnan da) heye. Heta 
do me hevdO xayin, ajan 0 neyar 1Ian di-

, kir. (He ji bandura ve ditine di nav hezen 
me yen ramyari de domdike.) Li gor we 
ditine, ji xenci me herkes di nav <;:ewti 
xeletiyan da digevize, em tene rastin, po
litika me ya her! dewlemend e! Yen din 

, hemu xayin, ajan u sitiriyen ser riya me 
ne!? Dawiya ve ditine em hemO dizanin, 
ne heweeye ku rrllnakan diyar bikin. 
Eger herkes li neynike binihere we rasti 
derkeve orte le bipirani em naxwazin ev 
rasti derkeve. <;imkl ger ev rasti derke
vin orte we gave kemasi u §a§iyen me ' 

.'. we e§kera bille. Ji ber ve yeke ji, herkes 
• i ji xwe re roleki dibirrine u diMje dine ji 

! min te pirsin!! Gava "keia" me ne.li cih 
be em radibin bi hesani hevdu an yen 
hembere xwe tawanbar (suedar) dikin. 
Tawanbari buye wek kareki rexistini, pi- ' 
vana neyartiye li gor berjevendiyen roja
ne 0 Ii gor yen §ex§i dime§e Ern naxwa-

. zin bersiva van pirsan ji xwe bi pirsin. 
Yen dervayi me ne "i dixwazin? Ern .. i
qasi neziki hevin? Politi~a me u ya wan 
di kijan helan de di§ibin hev, di kijan he
lan de ji hev dur dikevin. 

1\1 kes bersiva van pirsan na fikire, 
hebe tunebe dive em poze raklbexwe bi 
tewlnin ... Ji bo wi ji .. i te deve me em di
bejin. Dawiye de jl em ji vana r-e diMjin 
"rexne". Eger ev rexnen bin gelo, we ne
yarti <;:eva be? Gava dor te peyvan tu kes 
nabeje deve min tir§ e. Herkes pesne 
xwe dide u "rastiya" politika xwe radixe 

. ber c;avan. Bel~, ji aliyeki de ev raste, le 
i ji ally~ dill de gere'lnirov bikaribe kema
I SI u xeletiyen xwe ji bibeje. Le em dibi
, nin ku tu kes van k~masiy~n xwe nabe
, jin u naxwazin xwe ji xeleti 0 "ewtiyan 
I dur bixin. Li gor ditina min dive em ka-

ribin bibejin: "Hevalno, di vS babere de 
kemasiyen me c;e Mn, ew ti§te han ne 
rast bu, me do ewha digot le em ire ew
ha difikirin Di dema derbas bOyi de me 
berpirsiyariyen xwe ba§ bi eih nant, ew 

ji kemasiyeke me ye u hwd ... " Ern hemu 
dizanin ku veguherandina pe§ve .. uyi her 
tim ba§ e. Le hinek kes u hez di bin siya 
veguherandine de boriya xwe tnkar di
kino Nemaze di qaden jiyana ramyari de 
ev -taviren han di van salen dawi de gel
lek zene bO.n. 

Ern hemu dizanin ku rexne kirin di 
nav dost 0 hevalan de te kirin. Dost ten 
rexne kirin I~ dijml'n te tawanbar kirin. 
Ern nikarin 10m u gazinen xwe li dijmin 
bikin le li dostan dikarin. Ji bo ku dost u 
dijminji hev ba§ ben veqetin: (cihe kirin) 
dive em rexnen xwe li gor rew§ u seki
nandina wana bingehin pe§ke§ bikin. Ern 
bi dosten xwe re her tim dikarin be eem 
hev le bi dijmin re ne mimkun e! Ji ber 
ve yeke dive em politika ,ewe Ii ser ber
jewendiyen §exsi 0 rojane saznekin, a 
rast ewe ku li gor armancen bingehin u li 
gor berjewendlyen gelemperi ben sazki
rin Hilbijartina dost u dijmin dive li gor 
ve pivane be. Gava ku berjewendiyen 

• §exsi u "grO.(J9itl" ger c!M berjewendl
yen <;:tni u netewi bigire kare me pirr zor 
e. Di her demi de hinek eamer hene tim 
pirsgireken xwe wek pirsgireken gelem
peri ni§andidin u ji wt tavire xwe re ji di
bejin tavire <;:ini!? Ev tavir ji dide xuya
kirin ku ev kesen han tavire c;ini c;iqas di
zanin an diparezin. 

Nexwe§iyeke din ji, gava dya me te 
guhertin an em ji hev vediqetin, wek ne
yaren dtroki em dest bi neyartiya hev di
kin. Bi qast em bi hev re §ere devkt dikin 
evq\ls bi dijmin re nakinl Ern li hembere 
hev :zu radibin 0 bi hesaru sere hev di§ki
nin. Mesela, gava'em ji hevalen xwe, ji 
rexistina xwe vediqetin u hezeki din di
parezin; <;:i te deve me em ji hevra diM
jin. Yen h~ta do heval u hogiren me Mn 
pi§tt veqetandine dibin neyarl? Nemaze, 
pi§ti eOnta '~O yi gellek kesen navdar 0 
kadroyen binav u deng ji rexistin u par
tiyen xwe veqetiyan. Le hinek ji vana, ji 
bo veqetandina xwe ~r1nl' ni§anbidin, bi 
rasthatt, li vir li wir di derheqe parti (l re
xistinen xwe yen bere gellek ti§ten nex
we§, tawanbari (l peyv~n giran gotin. Ji 
van hinekje ji serbixwe man u di nav ka
r~ rew§enbirt de jiyana xwe domandin. 

Le di nav kesan de hinek je, yen di jiya- ' 
na xwe de ne serfhaz bun, navni§an u se
dema hemu kemasi u xirabiyan di jiyana 
rexistini de dltin u ewha dan ni§andin. 
Ev tawanbari wilo pe§ve birin ku heta 
heval 0 hogiren xwe, parti u rexistinen 
xwe yen bere wek neyaran ditin. Ji v~ 
neyartiya xwe re ji gotin rexne!? Bele, 
yen wiha kirin hejmara wan ne zede ye, 
I~ disa jt, mirov pe acis dibe. Niyeteke 
me tune ye ku em herkesi itham bikin. 
Lewra neheqiyeke ewha tu ear di he§e 
me de derbas nebu u ji vir pe de ji we ge 
nebe. 

Rast e, veqetandina pirr kesan ji sede
men erini ten. Le hinek kes ji, ji xwe re 
"end sedemen vala kirin mane an ji xwe 
re peyde kirin. Ev kesen han öawi de 
bun bezirgan urliser nirxen teko§ine ru
ni§tin. Di nav vana de ji, "end je "serok 
u reberen" bere ne, ku rexnen me ji, li s
er rew§a van e. Niha, em dibinin ku, ev 
kesen han li hundir u li derve neyartiya 
jiyana rexistiru dikin. Li gor van eame-

. ran sedef)1en hemO xirabi u zordariya ' 
iroyin, hebOna rexistin 0 partiyen "ekdar 
.in!? Di nav girsan (kit1eler) de, li h6lllbe
re taviren van kesan, ditineke ewha c;e 
bfi: "Yen vediqetin, dev ji teko§ine ber
didin an bi sere xwe dirntnin hemu kesen 
xirab in." Le em hemu dizanin ku ev dl
tin ne rast e. Lewra, ev ditin, li hember~ 
kesen ku ji ber sedemen erinj (olumlu) 
veqetiyane neheqiyeki mezin e .. Yani em 
nikarin li eem yen ziwa yen §il ji bi§ewi
tin in. Piri earan ev itham kirin dive se
dema neyartiye. Pi§ti ve ditine nave hi
nek kesan bilasev bi "xayinti 11 ajanttye" 
te zanin. Le, bi rasti, ki. "xayin" e ki ru
ne, piri earan zeial rune. Lewra ev averO.
yen han dile k8 <;:ewa dixwaze, wilo di§i
xulmin. Yani bi wi awayi, dlsa li hembe- . 
re c;ewtiyan "ewti te sazkirin. 

Di v8 babete de gellek mmak8n gi
ring u balke§ hene, gellek ji me ji, bOye 
§ahide van dltinan. Ji ber ve yeke, em 
naxwazin li ser wan minakan bisekinin. 
Le, yen bixwaze dikare rupelen diroka 
politik bizivirtne ... 

Disa, di heIa rexne kirine de, adeteki 
me ye din heye. Ew ji, em di her wari de 

xwe zana dibmin an dihesibinin (le di ji
yana rasti de, rew§a me pirani ne wiha 
ye). Mesela, di hemO mijaran de, em 
xwe pispor dibinin; Tu kesi gohdar na
kin, tu firseteki nadin kesi, ne em kesi 
fam dikin, ne ji dihelin tu kes me fam bi
ke. Hebe tunebe dive §iv di deste me de 
bel? Gava rew§a me ewha bOya rnirov 
pe acis nabe, le rew§a me ya iroyin duri 
ve ditine ye. Jixwe em ewqas zana u pis
por buna, eme di hemu qaden jiyane de 
serfirazbuna 0 we rew§a me ya iroyin ji 
bi awayeki din bllya ... Rew§a me ya iro
yin her ti§u radixe ber .. avan. -Eger em 
bixwazin rastiya xwe bibinin dive em 
rew§a xwe ya ire ba§ bizanibin u ba§ 
anaHz bikin. Dive, em karibin Mtirs ji 
xwe hinek pirsan bipirsin. Ji bo serfiraz
bOne em hewl daneke <;:ewa ni§andidin? 
Ern kare xwe yen rexistini u politikayen 
xwe yen iroyin <;:iqasi bi c!h tmin? Ji bo 
berjevendiyen gelemperi em karin dev ji 
yen sex§i u rojane berdin an na? Ditinen 
ku em diparezin me "iqas bi ci'l aniye? Ji 
xenc! vana di heIa rexne kirine de, ar! 
manea me c;iqasi li gor .. ekirin u pe§de
birine ye? Dive, em karibin bi hesani 
bersiva van pirsan bidin. 

El.I1 hemu dizanin ku re§andina tove 
neyartiye ne zor e. Le sazkirina dostani 
ne wilo hesan e. Ji ber van sedeman dive • 
her tim armanea me pe§debirin 0 c;ekirin 
bei Gava em hevdu fam nekin wS neya
ren me bi me bileyizin, pe kefxwe§ bibin 
o we li gor berjevendiyen xwe, tove ne
yarttye, tove dubendiye bixe nav me. Ji
bo ev .. 8 nebin divS em dev ji berjeven
diyen hilrik u §exsi berdin (l Mi kevne§o
piyeke nO sazbikin... <;e dibe ku em di 
hinek babetan de gellek zanabin, le dlsa 
ji, dive em zanibin ku di hinek waren din 
de.pirr kemasiyen me hene. 

Gotineke pe§iyan heye, Dibejin ku: 
"Mirov .. iqas nezan be xwe ewqas zana 
di§ipine." Eger em naxwazin di bin 
paleten degirkeran de bieeiqin dive 
c;alaki u ,peyven me ne duri rastiya we
late me bin. Gava ku em ewha nekin ji 
xenci me, wS tu kes denge me ne bi
hize!! 

• 

I nisiyatif kavraml, yetkinlik ve 
etkinlik ile ic;:ic;:e. Pek c;:ok c;:evre 
bu kavraml slkc;:a dillendirir. 

Ancak gereklerini yerine getirmez. 
Parlamentonun inisiyatifi, aydln 
inisiyatifi, demokrat kadrnlar inisi
yatifi, hukukc;:u inisiyatifi, azrnlrklar 
inisiyatifi, listeyi uzatmak müm
kün. Bizim ic;:in yakici ve asl olan 
devrimci inisiyatif ... 

iNisivATiF 
Hasan (UNI 

Devrimci zaten inisiyatif sahibi
dir diyerek, §a§klnllk göstermek de 
mümkün. Ama maalesef her ikisini 
birle~tiren insanlmlz da ne yazlk ki 
pek az. Bu heterojen srnlflr, kültürel 
ve siyasal §ekillenmemizden kay
naklansa da, yeniden ~ekillendir
mek zorunlu. Eger bu yen iden §e
killendirme saglanmazsa iddia sa
hibi olmak anlamslzla~lr. 

Bir devrimci ic;:in; 
inisiyatif kulanmamak, etkili 01-

mak ic;:in yetkilerden kac;rnmak, hi
yerar§ideki yerini kötüye kulan
mak, hiyerar§iye uyma adrna uyan
da bulunmamak ve a§mamak, so
runlan sürüncemede blrakmak, si
yasal sorunlara kaYltslz kalmak, 
kolayci ve kac;:amak davranmak, bi
riferinin etkin olmasrnl sindireme
yerek inisiyatifini klrmak, birlik adl
na aynlrkc;:dlk yönünde yetkilerini 
kulanmak az rastlanan §eyler de
gil. 

Devrimci inisiyatifsizlik; 
Yozla§madlr. Duyarslzllktlr. Bur

juva liberalizmidir. <;:ürümedir. 5is
temle uzla§manln önünü ac;maktlr. 
50rumsuzluktur. Program ve tüzü
ge uymamar., eylemden kaC;:l§tlr. 

Devrimci inisiyatife haiz ki§i ve 
örgütlenme; tarih ve halk kar§lsrn
da sorumludur. Toplumsal, siyasal , 
kültürel ve politik sürece duyarlldlr 
ve takip eder. Dönü~ümü sagla
mak ic;:in bo§lugu es gec;:mez. 
Olumsuzluklan devrimin leyhine 
c;eviren bilinc;:, beceri ve eylemlili
gin ic;:indedir. Devrimci mücadele
yi i§ edinir. Bürokrat, atd ve i§leri 
ba§kasrna blrakan degil, emekc;:i ve 
atrlgandlr. Kurumlannrn i§lerlik ka
zanmasl modern tarzda i§lemesi 
ic;:in fedakarllktan kac;rnmaz. 

inisiyatifli devrimci; 
Hiyerar§ik hareket eder ve dev

rimci mücadelede sonuc;: airci alan
da yüregi, beyni ve arac;lanyla ko
nu§lanlr. Kin nefret ve önyargrlar
dan uzak durmak bir yana onu te§
hir ederek yakla§lr. Hic;: bir §ey 0-
nun ic;:in sabit olmadlgl gibi degi
§im adrna tutarSIZ da degildir. 

Devrimci olmanrn erdemiyle ha
reket eder. Elini asla kar§1 devrimin 
yakasrndan c;ekmez, Onu ulusal, 
toplumsal degi§imin önündeki set 
olarak görür. Kendini hic;: bir yasay
la srnlrlamakslzrn, kanlr- kanslz 
tüm yollarla devrimci tarzda ugra
§I r. 

Devrimci kurumlan "baba c;:iftli
gi" gibi kullanmaz, kullananlara 
kar§1 zaman yitirmeksizin c;:özümler 
getirir. Yaratlcldlr. Ko§ullan zorlar. 
Gerektiginde yanlrz ba§rna kurum 
gib i davranmasrnl bilendir. Dev
rimci inisiyatif "dü§man beni gördü 
Avrupa'ya yol göründü"de degildir. 

inisiyatifli insan yenilenmeyi ve 
c;evresini ileriye ta~lmasrnl bilir. 
Tüm ba§ döndürücü teknolojik ve 
incelen politik manevralar kar~lsrn
da i1eriyi yakalayacak c;all~kanlrk 
ve atrlganlrga sahiptir. Her esen 
rüzgara duyarlldlr. Ancak kendini 
kaptlrmaz. 

inisiyatifli devrimci; titizdir. sö
zünün sahibidir. Güven vericidir. 
Ele§tiri ve özele§tiride tutarlldlr ve 
es gec;mez. Umutsuzlugu umuda 
c;eviren, gerektiginde ayakbaglann
dan SIYlran, gerektiginde en atrl in
sani devrimci mücadelede kor hali
ne getirecek ikna ve eylem gücüne 
sahip olmaktir. 

inisiyatifli davranmak; kendini 
ve c;evresini her gün yeniden dev
rimci mücadele ic;in yaratmaktlr. 
Umutsuz, kac;krn, sorumsuz, yoz, 
yalancl, penande, C;:lkarcl, becerik
siz, görevlerini savsaklayan, bürok
ratln da ötesinde agavari davran
mak, dalkavuk, klskanc;, tüm ugra
~ISI problem C;lkarmak olan bunak 
da degildir. , 

Devrimci örgütlenmeyi ekmek 
kapisl (frnd I kc;: I pe~mergecilik) ola
rak dü~ünmek de degildir. Bu 
amac;:ta olanlan aC;lga C;lkarrr ve te~
hir eder. 

inisiyatifli devrimci, blrakalrm 
alt-üst ili~kisini tüm yolda~lanna 
hiC; bir kayglya ver vermemek üze
re devrimci disiplin düsturu ic;:inde 
her an yanlt vermeye hazlr olmak 
zorundadlr. . 

inisiyatifli devrimci oyalanmaz 
ve oyalatmaz. 

Devrimci inisiyatif; silah ve tüm 
arac;lara hükmeder. Onlan devrim
ci politikanrn denetimine am ade 
eder. 

inisiyatiften yoksunlar; örgütten, 
mücadeleden, tarihi sorumluluk
tan, kurumlardan, iktidardan, ciddi 
muhalefetten, itibardan, inandlncl
Irktan, birl ikten, ittifaklardan, bi
linc;ten, kendini korumadan, ola
naklan yakalamaktan, haikindan 
ve ülkesinden, devrimci yolda§la
nndan, duyarlrllktan, aydrnlanma
dan, devrimci arac;: ve gerec;:lerden , 
iradi davral1l§tan, kolektif ya§aYI§
tan, flrsatlan degerlendirmekten, 
direngen toplumdan, haikin nabzl-
111 yakalamaktan, devrimci co~ku
dan, insanlrga yakrnlrktan, dogru 
dü?ünmeden, yeniyi yakalamadan 
YOK5UN OLUR. 

Peki siz ve c;evrenizdekiler ne 
kadar inisiyatiflisiniz? Tercihiniz 
devrimci inisiyatif mi, ondan yok
sunluk mu? Ereginiz inisiyatifli dav-
ranmak ise; . 

siz i§siz degilsiniz. i~leriniz slra
ya dizilmi~ sizi bekliyor. Siz onlan 
bir bir tüm beceri ve inisiyatifiniz, 
devrimci co~kunuzla birle§tirerek 
zevkle öncelikler sirasrna koyarak 
c;:özüyorsunuz. Hatta bir kac; i§i ay~ 
nl anda yaplyor ve ba§anyorsunuz. 
Tüm i§leri yolda§lanl1lzla kollektif 
tarzda yürütüyorsunuz. 5iz ,i§ten 
degil, i§ sizden ürküyor. Yaptlgrnlz 
her i§ sizi maddi bir güC; ve mevzi 
haline getiriyor. Dü~man cephesin
de gedikler aC;lyor .. 

Sizin bo~ gec;irecek anrnlz yok; 
sizin kendinizi izinli krlacak 

vaktiniz yok; 
sizin ic;in mücadele bir yük de

gil, zevk ve gurur vericidir; 
sizin gevezelere tahamül göste

recek sabnnlz yok; 
sizin, c;:eki~tirmelere, dedikodu

lara ve umutsuzluk yayan bilgic;lere 
ihtiyacll1lz yok; 

sizin devrimci mücadeleyi kü
c;ümseyen, dudak büken ukalalara 
kulak vermeye zamanrnlz yok; 

sizin birilerine klzarak, devrim
den küsmeye hakrnlz yok; 

sizin gec;:mi§e takrlarak birligi ze
deleme hastallgrnlz yok; 

sizin, Marksizm- Leninizmi ve 
onun felsefesi olan . materyali!;t .bar " 
kl~1 ve bilimsel ku§kuculugu eiden 
blrakacak kadar dü§ünmekten, 
yoksun olamazslllIz; 

siz, teknolojik ve degi§en sos
yal, siyasal gel i§meler kar~lslllda 
kendinizi geli§tirmek ic;in ara~tlr
mak, okumak, yazmak, yaymak, Sl
namak ve heyecanla tartl§maktan 
uzak kalacak kadar ruhsuz olama
SIIlIZ; 

siz SlrtllllZI i~C;i- köylü ve emek
c;ilere dönecek kadar barbar kapita
lizme yakln olamazslnlz. 

Ve siz c;ete devlete sadece ele§
tiriler yönelterek kaYltslz kalamaz
srnlz. 

Yukardakilerin tümüne kaYltslz 
kallyorsanlz, ; lütfen devrimciligi 
agzrnlza alarak devrimcilerin inisi
yatifini zedelemeyiniz. 

Buyrun, aYlp degil görevdir. Ga
zetenizi yaygrnla§trnn. 5atll1. Tartl
§1I1 ele§tirin. Etkin bir kurum haline 
getirmek ic;in maddi manevi deste
ginizi esirgemeyin. 

Buyrun, kültürel etkinliklerde 
bulunun, dilinizi okuyun, okutun, 
mahzende kalan degerlerinizi orta
ya C;lkann, gelecek ku§aklara güze
I ikleri aktarrn. 

Buyrun, siyasal etkinliklerde ye
rinizi alrn, kaYlplar sizden bir parc;a 
ve yann bir kaYlblll da siz olabile
ceginizi bilince C;lkararak etkinlik
lerine katrlln. 

Buyrun, hai kill 111 özgürlügü ve 
ülkenin baglmslzlrgl ic;in her giri
~im seninmi§ gibi sahiplen i~inde 
ver al. 
. Buyrun, demokratik kitle örgüt

lerine katrl; basitten karma~lga, pa
siflikten radikallige tüm giri§imleri 
ve aksaklrklan gidermek ic;in gücü
nü zorlayarak görev ve sorumluluk
lar üstlen. Ükemizde ve dünyada 
yaprak klplrdasa siz bulundugunuz 
yerde kükreyin. Adeta patlayacak 
kadar duyarll olun. Bir insanlmlzrn 
parmagl aClsa, siz müsebbiplerine 
aClmaYln ve canrnl teredütsüi ya
kill. Devrimin en basit arac;: ve,ola
nagll1l hor ve ki~isel gayelerle kula
nanlann hesabrnl teredütsüz kat kat 
sormasrnl bilin. Bilmiyorsanlz , siz 
de pek c;ok ödünü devrimciliginiz
den ve ki§iliginizden verdiginizin 
bilincinde olun. 

Devrimin, dolaYlslyla haikIll ya
ranna olan her giri§im ve inisiyatifi 
tüm benliginizle destekleyin. Her 
yozla~manll1 c;ürümü~lügün burju
va all~kanlrgll1 kar§lsllla amanslzca 
dikilin. Dikilmezseniz c;ürüyecegi
nizin farkrnda.olun. Eski arkada~
tlr diye hiC; biriniz bir ba~kasll1l1l 
hataslill ho§ görerek ortak olama
Ylil. 

Tüm c;:irkinliklerden uzak dur
makla yetinmeyin, onlan toplum
dan silip atmaSll11 hedefleyin ve bu
na kendinizden ba§laYIil. 
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Atru§ kamplnl 
bo§altmada ilk 
adlm devrede 
HABER MERKEZi- Kuzey Kür
distan'dan giden Kürt1erin banndl
gl Güney Kürdistan' daki Atru§ 
kampI, KDP ile TC yöneticileri 
arasmdaki pazarhgrn bir pan,;asl 
olarak, bo§a1tIlmaya <rah§lhyor. 
Birle§mi§ Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserligi (UNHCR), 
"kamptaki Kürt mültecilerinden 
gönüllü olarak geri dönmek iste-

I yenlere yardlmcl olmak i<rin <ralI§
malar yaplldlgrnl" a~tkladl. 

Türk yönetirninin "PKK'nin ba
nnagl" oldugunu ileri sürdügü mül
teci kampmdan "geri dönü§ <rah§
malarl" i<rin UNHCR'nin TC ve 
KDP ile i§birligi i<rinde oldugu be-

lirtildi. 
UNHCR yetkilileri, yakla§tk 14 

bin Kürt'ün ya§adlgl Atru§ kam
pmdan "geri dönü§ <rah§malan"nm, 
"gönüllü olarak dönmek isteyenler 
olmasl" ve "Türkiye'nin dönecek 
olanlara güvence vennesi" nede
niyle ba§lattldlgllli ileri sürdü. Bu 
arada UNHCR Ankara temsi\cili
ginden bir yetkili, kendilerine bagl! 
mülteei kamplannm sivil ve insani 
nitelikte olmasl gerektigini, aneak 
Atru§ kampmlll bu niteligini koru
makta gü<r1ük <;:ektiklerini savundu. 

Atru§ kampI, kuruldugu 1994 
Yllmdan bu yana TC4nin §im§ekle
rini <rekti. Türkiye, "Atru§'un, 

PKK'nin bannma ve egitim kampl 
oldugunu ve bo§alulmasl gerektigi
ni" iddia etti. UNHCR ise, Atru§'ta 
mülteeilerin banndlgml ilan etti. 
Ba§langl<rta UNHCR'ye destek ve
ren KDP, ge<ren yIl PKK ile <ratJ§m
ca, saf degi§tirerek Türkiye 'yi des
teklemeye ba§ladl. 

Ge<rtigimiz ay Ankara'da 
yapilan TC-KDP pazarhgl sonueu 
"a§amah bo§altma" plam ba§lattld! 
ve ilk etapta Türkiye ve KDP'nin 
lsrarlarl üzerine UNHCR kampta 
bir arama yapu. Aramada bazi 
silahlar bulwlUnea, kampta denetim 
arttmldl. Kamplll dl§ denetimini §u 
anda KDP yaplyor. 

·wc~~ 

Qetele~me ~aibesi ailindaki devlet, yine dü~ünenleri yargllamaya kalkt!. Ancak as(1 yargllayan, yine sava~a ve yasaklara kar~1 ba~kaldlranlar oldu. 

Yine 'Dü§ünceye 
•• 

Polis komplosu bo§a ~lkanldl · Ozgürlük' . yargllandl 
iSTANBUL- Haklar 
ve Özgürlükler Plat
fonnu sözcüsü Oya 
Gökbayrak'a polis
lerce kurulan komp-
10 bo~a c;:tkanldl. 
Gökbayrak, "eroin 
satmak" suc;:lamasIY
la yargllandlgl mah
kerne tarafindan ser
best blraklldl. 

Küc;:ük Annut
lu'daki evine Narko
tik ~ube ekipleri ta
rafmdan 14 Ekim ta
rihinde yapuan bas-

, lamn ardmdan.gÖ,rolu . 
zaltma alman Oya .! 
Gökbayrak, gec;:en 
hafta maltkeme kar
§lsma c;:tktl. Gökbay
rak yaptlgl savun
mada insan haklan 
savunucusu 01dugu 
ic;:in kendisine 
komplo kuruldugu
nu; arama adl altm
da'evine göz göre 
göre eroin yerle~ti
rildigi ve polislerin 

Oya Gökbayrak, tahliye karannl zafer i~aretiyle kar~llad!. 

emniyette kendisine "biz ister
sek senin kanmda bile eroin 
buluruz" dediklerini söyledi. 

Emniyette tutulan ikinci bir 
tutanakta "evde bulunanlarm 
kac;:tlgl" belirtilmesine kar§m 
mahkemede ifade veren Sakine 
Fidan "ben baskm srrasmda 
evdeydim. Bizi degil aramak, 

kimligimize bile bakmadllar. 
Zaten evin is,:in ve dl~l s,:evik 

kuvvet tarafmdan sarUml§tl. 
Kac;:mak istesek bile mümkün 

olamazd!" dedi. 

Gökbayrak'l savunan 17 
avukat "ihbar, 30 Eylül tarihin

de gelmi~tir. Ü stelik ihbarm 

geldigi telefon, polisin bilinen 
155 nolu telefonu yerine direkt 

. 
ILAN 

telefonu gözük
mektedir. Thban 
alan ise birs,:ok 
ev infazmdan 
sorumlu polis 
memuru Abdul
lah Dindar'drr. 
Terörle Müca
dele ~ubesi'nde 
c;:all§tlgl ic;:in bu 
komplonun 
is,:inde yer al
ml§tlr" diyerek 
tahliye talebin
de bulundu. 
Mahkeme, 
Gökbayrak:m , 
tahliyesine ka
rar vererek, du
ru~maYl ileri ta
rihe erteledi. 
Gökbayrak, 
tahli ye somaSl 
yaptl~ ac;:tkla
mada birc;:ok 
insan haklan 
mücadelesinde 
yer alml~ biri 
oldugunu; poli
sin, kendisinin 

nezdinde bu mücadeleleri kü
c;:ük dü§ünnek ic;:in böylesi bir 
komplo kurdugunu belirtti ve 
gözaltma alndlgl gün kimi 
medya organlarmda yer alan 
"Cumartesi annesi eroinci s,:lk
tl" 'haber'lerin de bu komp
lonun bir par~asl oldugunu 
söyledi. 

12 Araltk 1980'de f~ist sömürgeei TC ve Suriye sömfugecilerinin ortakkomplosu sonueu 
katledilen Hüseyin Asian, Nejla Bak~i, M. Emin Mutlu, Müslln'lYlldlz; Rl;iOlazan Kabnl§ 

ve ail~siIljn §ahslOdaBaguns1.Zl:tI(iÖzgürlük ·v~S2sya1izJll iyin bedeQle~i!J{ürdistan ,11%' 
toptaldanna tolium edip eken tÜln ~ehitleri 'sayglyla amyoruz. Müeade~e,lerini . 

mücadelemizde ya§atacaglz. ~ehitlerinriz onurumuz ve gururumuzdur. 
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Mannbeim'den CIVATA KURD üyeleri Duran Odun, AU Üste, Elif Esendemir, Resul insel, 
Hüseyib Ali Cansu, Murat Lalesoy, Hüseyin Karaaslan 

iSTANBUL- "Dü§üneeye Öz
gürlük" kitabmm yaymclSl 01-
duklan gerek<resiy le yargIianan 
99 aydmm davasma ge<rtigimiz 
hafta devam edildi. 

dÜ§Ül1cenin su<r olmamasl ge
rektigini vurgulayarak bu kita
bm bilerek ve isteyerek yaymel
SI olduklanm belirttiler. 

istanbul 3 No'lu DGM'de 
görülen davaya i;>anar Yurdata
pan, Tomris Özden, Orhan Pa
muk, Atol Behramoglu, Münir 
Ceylan ve Ferhat Tun<r'un da 
aralarmda bulundugu 90k saYI
da aydm katIidl. Duru§ma önce
sinde bir basm a9tklamasl ya
pan Yurdatapan, Türkiye'nin 
"en kldemli dü§ünce SU9lusu" 
olarak bilinen sosyolog-yazar 
isrnaü Be§ik<ri'nin hakkmda ke~ 

sinle§mi§ 100 Ylla yakm hapis 
eezaSl olduguna dikkat fi:ekti. 
Be§ik9i'nin yaymclSJ Ünsal öz
türk'ün de Be§ik<ri ile birlikte 
sürekli eeza aldlgml vurgulayan 
Yurdatapan, ya§amlarmm uzun 
bir dönemini ce)':aevinde ge<ri
ren bu iki "dü§ünce sUI;:lusu"na 
destek verilmesi <ragnsmda bu
lundu. 

Davanm ge<ren haftaki oturu
munda Ataol Behramoglu, 
Ugur Canko<rak, Yal<rm Pek§en, 
Rlza ~ahin, Bur<rak Evren, Fat
ma Oran, Yurdaer Erkoca, Ali 
Erkan KaYlh'mn kimlik tespiti 
ve. sOr&lf\a;I ,yapIidI ,1 AydmJar" 

Bu arada Mahkeme ba§kam
mn kimlik tespitli slrasmda ay
dmlara dinlerini sonnasma tep
ki gösteren yazar Ataol Behra
moglu, bunun bir aynmclhk 01-
dugunu belirtti. 

Öte yandan i;>anar Yurdata
pan, bu davadan yargIianan Ma
hir Gün§lray'm savunmasmda 
Kafka'nm kitabmdan okudugu 
pasajI mahkemenin hakaret ka
bul ettigini ve hakklllda su<r du
yurusunda bulundugunu amm-

sattI. Gün§lray'm bu nedenle 
hala Beyoglu Asliye Ceza Mall- . 
kemesi'nde yargllandlgml söy
leyen Yurdatapan, "Bu duru§
maya katllan tüm samklar Gün
§rray'm mahkemeye okudugu 
pasajm altma imza awlar. Kcn
dileri hakkmda da sufi: 
duyurusullda bullliluimas1l11 is
tiyorlar" dedi. 

Gün§lray' 111 savunmasll1da 
mahkemeye okudugu sözlere 
katIidlgml söyleyen ayd1l11ar 
hakkmda sufi: duyurusunda 
bulunulrilasma gerek görmeyen 
mahkeme heyeti, duru§maYl er
teledi. 

~HJll t . '" 

IMF "enflasyonunuz 
yüzde 85 olacak" dedi 
HABER MERKEZi- UJusla
raraSl Para Fonu (IMF), TC 
ekonomisinde kamu a<rtklarl 
ve yüksek enflasyonun, ekono
mik büyümenin önündeki ba§
hca engelleri olu§turduguna 
dikkat <rekti. IMF tarafmdan 
yaYlmlanan "Dünya Ekonorni
si'nin Genel Görünü§ü" adh 
raporda, Türkiye'nin ekono
mik durumuna da yer verildi. 

san paketinin yürürlüge konul
masma neden olan mali krizin 
ardmdan, gegen Yll ülke eko
nomisinde önemli ö19üde iyi
Je§me görüldügü ileri sürüldü. 
1994 yllmda yüzde 4.7 orarun
da kü<rülen Gayn Safi Yurti<ri 
HasIla'run (GSYiH), 1995 Yl
Imda yüzde 7.5 büyüdügii ifa
de edilen raporda, ekonomide 
ge<ren Yll görülen "iyiJe§me
ler"e kar§m ekonomik büyü-

menin, artan bütge a9lg1 ve 
yükselen enflasyonun tehditi 
altmda bulundugu belirtildi. 
Raporda, Türkiye'de 1994 YI
lmda yüzde 106.3, gegen YII 
yüzde 93.6 olan enflasyonun, 
bu yIi yüzde 85'ler düzeyinde 
ger<rekle§ecegi tahrninine de y
er verildi. 

90SU da degerlendirildi. Türki
ye'nin 1994 yIimda GSYiH'in 
yüzde 2'si oranmda fazla ve
ren cari i§lemJer dengesinin, 
ge<ren yIi yüzde 1.4 a9tk ver
digi hatrrlattlan raporda, bu 
a9lgm 1996'da da artarak, 
yüzde 2.7'ye ula§acagl ifade. 
edildi. IMF, 1997 cari i§lemier 
a91gmm, GSYiH'nin yüzde 
2.7'si olacagl tahmininde de 
bulundu . Raporda, Türkiye'de, 5 Ni- . 

Raporda, Türkiye'nin döviz 
cinsinden gelir-giderlerinin yer 
aldlgl ödemeier dengesi bilan-

Elektrigin özelle§tirilmesine tepki PYSK: Kaml~h'Yl 
(Ba§tarafl birinci sayfada) 
Bakanlar Kurulu'nun bu 
yönde karar almasml sert 
bir dille e1e§tiren Öncü, 
"özelle§tilme adl altmda 
sennaye gruplarma pe§ke§ 
<rekilen bu i§letmeler fir
malarm alacaklarl elektrigi 
devlete ait iletim hatlan 
üzerinden tüketicilere sata
eaklardlr. Bunull i<rin hi<r 
bir ücret söz konusu olma
dlgmdan, ah§ fiyatlanyla 
satl§ fiyatlan arasmda kor
kun9 bir farkm olu§masl 
ka~mIimazdlr" diye konu§
tu. 

'Halk elektrik enerji
sini kullanamayacak' 

Öncü, "sermayenin te
mel amacmm yüksek kar 
geliri oldugu ger~egi göz 
önüne getirilirse, klsa süre
de halklmlzm elektrik 
enerjisini kullanamaz duru
ma ge1ecegi ka<rmIlmazdrr" 
degerlendinnesinde bulu
nru'ak özetle §unlarl söyle
di: 

"Evrensel boyutuyla 
elektrigin özelle§tirilmesi 
sorununu irdeledigimizde, 
özelle§tinnenin yaygm 01-
dugu Avrupa'da elektrik, 
önemi ve topluma yararh 
hizmetleri nedeniyle özel
Je§tinne kapsami dl§ll1da 
tutulmu§tur. " 

Özelle§tirmenin hukuk
sal boyutunun her zaman 
bilin<rli bir yakla§unla gö
zardl edildigine dikkat <re
ken Öneü, özelle§tirmeye 
daha <rok siyasi ve iktisadi 
boyutlanyla yogunluk ka
zandmlmaya 9alru§tldlglm 
vurguladl. 

Öncü, özelle§tinneyle 
birlikte i§ten atilmalann da 
olaeagml belirterek §unlarl 
söyledi: "i§sizligin <rlg gi
bi büyüdügü, istihdam ola
naklarrrnn rasyonel olarak 
ortadan kalktlgl, enflasyon 
ve ge<rirn ko§ullarmm da
yanllmaz boyutlarda aglr
la§tlgl, sosyal güvenlik ku
rumlarmm tamamen <röktü
gü ve fonksiyonel yapIlarl
m yitirdikleri Türkiye §art
lannda, TEDAi;> ve TEA~ 
gibi hayatm her alarunl il
gilendiren ve hukuken sa
tilmalan mümkün olmayan 
bu kanm kurulu§larmm sa
ttlmasml gerektiren eil 
önemli etken; ülke ekono
misini <rökerten, yer alti ve 
yer üstü zenginlik kaynak
lanm kirli bir sava§ batak
hgmda israf edilmesinde 
Israr eden egemenlerin ifi:i
ne dü§tükleri 9Ikrnazdlr." 

'insanlanmlz ~öplük
lerde ekmek anyor' 

A<rhk ve sefaletin insan-

lan <röplüklerde ekmek ara
maya ittigine de i§aret eden 
Öncü, daha sonra §öyle ko
nu§tu: "Bölgemizde yogun 
bir sennaye yoktur. Marji
nal düzeyde olu§an senna
ye klsa sürede böige dl§ma 
ve kendisi a<rlsmdan dalIa 
güvenli alanlara kanalize 
olmaktadlr. Sanayi ve tek
nalojik geli§me yak dene
cek kadar clhzdu. Toplum
sal gö<rler milyonlarla ifade 
edilmektedir. Klsacasl, böl
gemiz her yönüyle bir in
sanltk drammm ya§andlgl 
süre<rten ge<rerken; binlerce 
ailenin, onbinlerce insanm 
bu drama dahil olmalanm 
beraberinde getirecek, yok
sul halklmlzl elektrigi kul
lanamaz duruma dü§ürecek 
bir §ekilde; muhteme1en 
sistemin rezilliklerine bu
la§ml§ veya <rtkarlan geregi 
bu rezilliklere az da olsa 
destek vermi§ ve ekonomik 
gÜ91erini karanltk ili§kiler
den eIde etmi§ bir klslm 
yerli i§birlik9i sermaye 
gruplarma bu kurulu§lar 
pe§ke§ gekilecektir. Kamu
oyundan alacaglmlz des
tekle, halktmlzm ortak mal! 
olan bu kurulu§larl satttr
map1a mücadelesi verece
giz." 

(DiVARBAKIR) 

v unutmayacaglz 
HABER MERKEZi- PYSK, 12 Araltk 
1980'de GÜlley-BatI Kiirdistan'm (Suri
ye) Kaml§h il~esi, <;imiki mahallesinde 
sömürgecilere katlediJen ve PYSK'nin 
önder kadrolarl ve sava§~llarmdan olu§an 
15 Kürt devrimcisinin anlSlm ya§atacakla
nm belirtti. 

Kaml§h katliammm 16. ylldönümünde 
konuylailg1li olarak bir bildiri yaYlmla
yan PYSK Yürütme Komitesi, "Türk sö
mürgeoileri, Nusaybinli hainlerin destegi 
ve Suriye'nin onaYlyla, 0 zamima kadar 
yapilan ilk kapsaml! . yurt dl§l ' operas
yonla, 15 yolda§lmlzl al9ak<ra katlettiler" 
dedi. PYSK bildirisinde daha sonra §u gö
rÜ§lere yer verildi: 

"Devrirn §ehitlerine, yas tutup, gözya§l 
dökerek sahip <rlkIimaz. Yapllmasl gere
ken §ey; tüm devrim §ehitlerinin, ulusal 
ve toplumsal kurtulu§ i9in ta§ldlklarl mü
cadele bayragml devraldlglmlz yerden, 
dalIa ileri mevzilere ta§lmaktir. i§te 0 za
man, Kürdistan devrim §ehitlerine olim 
sorumlulugumuzu yerine getirmi§ oluruz. 
Yani, inan<rh olan her unsur; bilgi, yete
nek ve olanaklanm fedakärca, adeta ölü
müne, partimize sundugunda, PYSK gü<r
lenecek ve devrimci rolünü oynayaeakllf. 
Böyle bir militan <rabanm ve kendini ada
manm semeresi, ba§anlml§ bir Kürdistan 
devrirni olacaktrr. 

Bunun i9in diyoruz ki; §ehitlerimizin 
bize emanet ettigi ulusal kurtulu§, demok
rasi ve sosyalizm bayragml Kürdi~lan'm 
engin bllr<rlarma dikmek i9in görev 
ba§ma!" 
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Psikyatrist Dr. Kaan Arslanoglu 'yla bireysel ve toplumsal §iddet üzerlne konu§tuk 

S1ll1fli toplumlann vazge~ilmez araCl §iddet 
Nesimi ADAY 

P sikyatrist Dr. Kaan Ars
lanoglu 'yla" toplumda 

, ' son dönemde hlzla ar
tan §iddet olaylan ve toplum
sal yapmm sosyo-psikolojisi 
üzerine konu§tuk. 

Arslanoglu, insanm doga
smda bulunan §iddetin top
lumsal ko§ullarla beraber ge
li§tigini ve bu fiziki olgunun 
yine ki§inin ve toplumun sos
yo-kültürel yaplSlmn geli§i
mine paralei olarak azalacagl

. m ama hiybir 
zaman yok 
olmayacagl
m söylüyor. 
A§aglda 
birey
toplum, 
ezen-

pIla
nn toplum 
psikolojisi üzerinde 
yaratugl olumlu ve olumsuz 
etkiler, sosyal katmanlarda 
§iddeti körükJeyen etmenlerin 
olu§umu vb. konular irdeleni
yor. 

Nesimi ADAY-insandaki 
§iq~etin. olu§mlijima l5,ay
nakhk eden etkenler neler
dir? 

Kaan . ARSLANOGLU
insan, diger memelilerin geli
§imi sonucunda evrimle§mi§ 
bir canl!. insan, dogasl geregi 
saldlrganhk güdüsü ta§rr. Bu 
hayvanlarda iygüdü, insanlar
da ise güdü olarak: kendini 
gösterir. 

• Yani Freud'un 'i1kel 
benlik', 'id' dedigi §ey mi? 

o ilkel benlik dedigi §ey 
tabi!.. Ben Freudcu olmadl
glm iyin 0 terimleri kullanml
yorum: Sadece bir güdü var. 
Saldlfganhk güdüsü de §udur: 
insan hannmak, karmm do
yurmak, cinsel ihtiya~lanm 

gidermek, hayatla kalma mü
cadelesi vermek zorunda. 
Tüm bunlarl yaparken, diger 
yeteneklerini nasll kullamyor
sa, fiziki yetenegini de kulla
mr. i§te saldrrganhk güdüsünü 
de bu arada harekete geyer. 
Bu anlamda §iddet insana 
sonradan eklenmi§ bir§ey de
gil, dogasmda var. 

• • ~iddetin insamn doga
smda oldugunu ve ki§i1erin 
ya§ama mücadelesi ic;inde 
§iddete dogal olarak ba§vu
racaklanm söylediniz_ Bu
nu biraz ki§i1er ve smIflar 
özeline indirgesek!? 

o ~öyle anlataYlm: ~imdi 
kadm erkek e§itsizligi vardlr; 
kadmlar yaklll1Ilar, "eziliyo-

, ruz" derler. Bunun iyin de bir
sürü ara§tlrma yapllml§tlr. 
Bana göre en temel neden, ka
dmm erkek kar§lsmdaki fiziki 
yctersizligidir. Yani erkegin 
kuvvetli olu§u, ötekini döve
bilmesi falan... Bu anlamda 
erkek iktidardlr. Evi geyindir
me sorumlulugu, diger biryok 
yerde söz sahibi olmasl gibi 

1 etkenler hem erkegin hayat 
iyerisindeki mücadelesi hem 
de kadma kar§l tutumu gibi 
bir olguyu yaraUyor. Örnegin 
§öyle dü§ünüyorum; kadmlar 
fiziki olaralj: daha gü"lü olsa
lardl, erkek haklanm savunan 
bir hareket geli~irdi. 

insanlar slmflI toplumlar
da biribirilerini eziyorlar. Bu 
yah§an ve yah§tlfan arasmda 
ya§anan bir ili§ki. Örnegin 
egemenler, egemenliklerini 
sürdürmek iyin §iddet ve ikna 
yolunu kullaOlrlar. Bu eski 
yaglarda din, günümüzde ise 
daha yok basm yaym organla
Tl araclhglyla geryekle§tirilir. 
Tabi herkes buna uymaz. Uy
mayanlara kaf§1 da §iddel UY
gulaOlf. Bu anlamda nasll ki 
insanm dogasmda §iddet var
dir diyorsak, slmfll toplumun 

yapIsmda da sömürüyle bera
ber §iddet de vardlf. 

• Bireysel §iddetin top
lumsal ~iddeti dönü~mesin
deki ana etkenler nelerdir? 

o Geryegin yok degi§ik 
yönleri vardlr. DolaYlsiyle 
ger~egi yokyönlü eIe almah
Ylz. Burada da §u var, acaba 
insamn iyindeki bireysel §id
det mi toplumsal §iddeti do
guruyor, yoksa toplumsal §id
det mi bireysel §iddeti dogu
ruyor?! Aslmda bu ikisi de bi
ribirini doguruyor ve kl§k1rtl
yor. Peki bireysel §iddet top
Lumsal §iddete nastl dönü§ü
yor? Böyle bir§ey sözkonusu. 

Toplumlarm yaplSlnda 

man 

§iddet dogal 
bir ele-

olarak var. Ki-
§ilerin daha yocukluk 
yagmdan itibaren edinmi§ 01-
duklan kültür, onlann §iddeti 
sürekli ön planda tutmalanm 
saghyor. ~imdi herkesin iyin
de bir §iddet duygusu var de
dik ya. Bir de §evkat duygusu 
var. Bunlar hem ~evre ko§ul
lanna, hem de insanlarm ka
rekterlerine göre degi§ik bile
§imler gösterirler. Fakat bazI 
ki§i1er, diger ki§ilerden daha 
yok §iddet arzular, §iddete 
egilimleri olur. 

• Neden? o Piskopatlann veya smrr 
ki§ilik bozukluklan denilen 
ki§ilik bozukluklannm bell i 
türlerinde §iddete egilim daha 
fazla. Tabi Slfadan insanlar da 
§iddet gösteriyor ama, bu da
ha yok ki§ilik bozuklugu gös
teren insanlarda dl§avuruyor. 
Buradan ba§ka bir yere gel
mek istiyorum. Egemenler. 
egemenliklerini idame ettir
mek iyin ki§ilik bozukluklan 
gösleren insanlardan yararla
myorlar. 

• Egemenler dediniz, so
mut olarak kimden ya da 
kimlerden sözediyorsunuz? 

o Bir kere devletler yarar
lanlyor. Dev letler kendiligin
den olu§an bir süreyten yarar
la111p, silahh gÜylerini bu uno' 
surlardan seyiyo~lar. Bu tipler 
daha yok Amerikan filmlcrin
de görülür. Örnegin, Viet
nam' da yarpl§an özel birlik
lerde daha ~ok piskopat tipler 
seyilir ve bu tipleljn , ba§arlh 
oldugu görülür. 

• PekL bahsediyor-ko
nu§uyoruz da, nedir bu ki§i
Hk bozuklugu? 

OBen hep §unu savunu
yorum: Ki§ilik bozuklugu de
nince, lanetlenecek, kötü bir
§ey olarqk algIlamlyorum. 

• Yani hastahk olarak 
görmüyorsunuz? 

o Hem hastähk, hem de 
kötü bir§ey olarak yorumla
mlyorum. Aslmda toplumlarl 
ilerIeten de; sanatta olsun, bi
lim de olsun, az yok ki§ilik 
bOZllklugu göstercn tip1crdir. 
Genellikle toplumlarda nor
mal dl§1 ki§ilik özellikleri 
gösteren tipler yatJ§lflar arala
nnda. <;:aU§anlara baktIglmlz
da, toplumun u" kesimleri gö
rülür. En basitinden sivil fa
§istlerle; devIimciler arasm
daki yatI§maYI dü§ünün. Bun
larm ki§ilik özellikleri itiba
riyle biribirine benzediklerini 
görürsünüz. Nedir en önemli 
özellikleri: Toplumun halin
den memnun olmamak:, birta
klm ahlaki problemleri kendi
ne dert etme, bunlar iyin bel
li bir fedekarhk. cesaret gös
termek ve kendisini, bunlar 

i9in bir§eyler yapma zorunlu
lugunda hissetmesi, belli bir 
organizasyona gitmek §eklin
de bir ortak özellikleri vardlr. 
Bu sadece bizim toplumumu
za özgü bir§ey degildir. Diger 
toplumlarda da böyledir. Bu 
anlamda ki§ilik bozuklugu 
gösteren insanlarda, özellikle 
smlr ki§iligi dcdigimiz pisko
patik yani anti-sosyal ki§ilik 
ta§lyan insanlarda §iddete egi
lim daha fazla. Geneide belli 
ko§ullar altmda, slfadan insan 
dedigimiz, hatta hlmbIl dedi
gimiz insanlar bile bireysel 
olarak ya da lopluca §iddeie 
ba§vurabilirler. Örnegin, Si
vas 'ta bu tip insanlann onbin
lercesi kalklp cesaret gösteri
sinde bulunabiliyorlar. 

• Buradan sag ve sol ide
olojilerin ki§i1er üzerin

de yarattIgl §id
dete gele-

yen etmen
ler. Slmf mü

cadelesinin 
kendisi zaten 

§iddeti körüklü
yor. Burada ha

kim sl111fm alt Sl
mfI bastrrrnasl iyin 

dogal bir §iddete ih
tiyaci var. Bireylerin dogasl 
toplumun ortak dogasl111n ka
rekterini yaranr. Bireysel ola
rak nasIlki insanm dogasmda 
§iddet var, toplumsal olarak 
da bu böyledir. Tüm siyasi ya
h§malarda §iddeti savunanlar 

ö!]..plana Yll.s.ar ve §iddeti daha 
yok savunanlar belli dönem
lerde daha yok ba§anh olurlar. 

• Üstyapmm bozuklu
gu, altyaplYl ne öll;ede etki
ler? (Ornegin, bir ülkenin 
parlementosunda' ya§anan 
§iddet olaylarmm TV kame
ralan arclhglyla halka yan
s~maSI ve halkm üzerinde 
yaratt!gl olumsuz etkiler .. _) 

o Evet. <;:ok olumsuz etki
ler. Zaten ömegini verdiginiz 
adamlar biraz bu ncdenlerle 
seyiliyorlar. ~u andaki Türki
ye'nin sosyo-ekonomik yapl
sma baktlglmlzda, gerck ka
sabadan olsun. gerek büyük 
§ehirden; se9ilen milletvekili 
tipi, geneide parasml yasadl§1 
yollarla kazaJlan ve §iddete 
dayah kesimin -yani mafya 
türü- destegiyle ortaya ylkI
yor. 'OlaYI bu yönüyle eIe al
dlgmlz zaman millet medi
sinde toplanan insanlann da -
tabi istisnalar hariy- büyük öl
yüde §iddet yanlIsl oldugu gö
rülür. Bu §iddeti yalmz politi
kada degil aile il,'inde de gös
teriy~lar. <;:ünkü yeti§me 
tarzlan b6yle. Geldikleri ka
saba ve ilde de aym yöntem
leri uygulamaktadlrlar. 

• Yani toplumun sosyal 
yaplsmdan kaynaklanan bir 
durum_ 

o Tabii ki. Bu olgu bura
dan tekrar geriye dönüyor. 
NasIl oluyor. i§le naklen ya
ymda, milletvekilleri biribiri
lerine küfredip, biribirilerinin 
suratlarma su aüydrlar. Yani 
nazikye konu§an, biribirinin 
sözünü kes11leden ta111§aJ1 in
sandan ziyade, §iddeti körük
leyen bir insan modeli olu§u
yor. Bu da tabi ki ~ocuklaJ' ve 
gen91er üzerinde olumsuz bir 
etki blfaklyor. Bu konu üzeri
ne özellikle Amerika'da ~ok 
ara§urma yapIlml§. TV'lerde
ki §iddet filmleIinden tutun, 
reklammdan gazete haberine, 
politikacllann tutumlarma ka
dar, 0 §ehirde veya 0 ülkede 
silahlann aylkta saubp saul
mamasma, insanlanp. kolayca 
silah ruhsatl ahp alma11laSl
na vanncaya kadar. ~id
deti ön plana yIkaran 
pek ' yok unsurun, 
§iddetin geli§
m 'e s i n d e 
önemli rol- / 
ler aldlgl 
görülür . 

• Özellik-

clkaran bir 
film daha 
yok hasIlat 
yaplYor. 
Burtu da bi
linyli olarak 
ön plana 
ylkanyor
hr. Bu 
mo dei 
ger e k 
Türki
ye'de ge
rekse Ameri
ka'da oldugu 
gib i her§eyi 
§iddetle yÖZÜ
yor. 

• 
empoze 
e d i-

kar§1 bir medya hare
keti ba§larsa veya 

insanlarm toplu-
ca bu tür filmle
ri seyretmeme
leri, tepki gös
terrneleri ge
li§tirilirse belli 
bir ilerleme 

Kaan Arslanogiu 

mutlarsak; Cüneyt Arkm'm 
filmlerindeki gibi öldürme
ye I;ah§lyorlar. Bu baglam
da, günlük ya§anhlarmda 
da, röportajlarmda insanIa
rm suratma tüküren Fatma 
Girik gibi olmaya ~ali§lyor
lar_ 

o ~iddet §iddeti körüklü
yor dedik ya, ama herkesi kö
rüklemiyor. i§in bu yanl da 
var. GeneIde ki§ide §iddete 
dogal bir egilim varsa, i9inde
ki §iddeti körüklüyor ve geli§
tiriyor. Türkiye'nin geni§ ke
simlerinde ise, genellikle iyte 
yatan pasif bir saldlfganhk ve 

nefret duygusunun haricin
de yIlgmhk yatlYor. 

Devrimci insanlar 
iyin de en tehli-

kelisi bu: 
Halkin 
'politi

kadan, 
s a -
nat
tan, 
§id
de
tin 

le görsei 
me d y a n In , 1959, Bartm dogumlu. Cerrahpa9a r,p Fakültesi Mezunu Psikyatri ihtisasml Baklrköy Ruh ve Sinir 
büyük bir Hastahanesinde yaptl. Ruh Sagll?}1 ve Hastallklan Uzmam olarak 9al/!?maktadlr 1988'den beri 
y ö nie n dir - ed&biyat ve felseyle ilgileniyor. 
mesi var_ Ya- KiPaplan: Devrimciler (Roman) Kimlik (Roman) r;agrlslz Hayalim (Roman) Ki9i1ikler (Roman) 
§ a d I g I m I z Yai'7flmanm Gergekligi (Felsefi ve psikotojik inceleme) . . , 
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agn- mutaaslp kurallarm 
hüküm sürmesine ragmen, 
bir kadm -ki öyle metropol 
kültürü alml~, ic;sel anlam
da ul;larda dola§an bir tip 
olmamasma ragmen- "Te
mel iC;güdü" filmine özenip, 
sevi§irken ko~asml öldür
meye kalklyor_ Ya da, i§le-

nen bir cinayetin TV ekran
larmda naklen yaymlanma
sm dan dolaYI, ba§ka biri 
kalklp benzeri bir olaym 
aktörü olmaya l;ab§lyor_ 

o Dünyadaki bütün siyasi 
durumlara §u anda Amerikan 
modeli hakim. Amerikan mo
deli de her§eyi zorla, §iddetle 
yürüten bir. model. Dün)'anm 
hangi ülkesinde olursa olsun 
Amerika'mn ylkarlarma aykl
n bir§ey varsa Amerika oraya 
§iddet llygular ve kendi yl
karlan dogrultusunda i§i 
yözer. Bu kendi toplumu 
iyerisinde de var. 0 kadar 
geli§mi§ olmasma rag-
men sue; oramnm en 
yüksek oldugu bir ül-
kedir. Orada §iddet 
gtinlük ya§amm bir 
paryasldlf. Bu aym 
zamanda, filmlere, ha
berIere falan yanslYor. ~imdi 
küyük bir Amerika olan Tür
kiye'ye dönüp bakuglmlzda 
i§te film1erin 90gu Amerikan 
yap1l11l. Türk filmleri de onla
nn kötü bir kopyasl. Alabildi
gine §iddetin körükleni§ini 
görüyoruz. Bunu ticari kaygl
lardan dolaYI yaplyoriar. Ör
negin sekste §iddeti ön plana 

len bu sistemin, egitimciler 
araclbglyla bO§a C;lkartdma 
§linsl var ml? 

o Böyle bir yapl i<;:erisin
de, gü"lü bir toplumsal muha
lefet olmadan tek tek egitim
cilerin yapacagl yok az §ey 
vardlI. Egitimciler toplu bir 
tavlf gösterselcr bile yapabi-

lecekleri yok az §ey var. <;:ün
kü artlk egi!im, toplu-

mun genel 

sajlan 
iyerisinde kü
~ük bir oram olu§turu-

m e -

yor. A11la yine de §unlar söy
lenebilir: insaniara felsefe ög
retilebilinir .. Sanat ögretilebi
linir. insana romanI ögretmek, 
daha yok okumalanm sagla
mak laZlm. Bunlar ögretilir ve 

il;in topluma §iddet enjekte 
eden programlar yaymb-

. yorlar; "filcagl Slcagma" , 
"Söz Fato'da" gibi. Bu 
programlar insanlar üzerin
de korkunI; bir etki yarat!
yor_ <;:ünkü toplumun bü
yük bir klsml ya§ant!sml -ki 
kendi gerl;ekligiyle hil;bir 

benzerligi olmamasma rag
men- TV'lere endekslemi§_ 
Günlük ya§ant!larmda, izle
dikleri dizilerin aktörlerine 
benzemeye c;ah§lyorlar. Sac;-

ma

larml onlar gibi tlra§
laYlp, onlar gibi 

konu§-

ya ve dav
raDl§larmda on
larla paralellik kurmaya 
l;ah§lyorlar_ Bir örnekle so-

e;ogalmasl nedeniyle yIlmasl, 
uzak durrnasl ve e;ekiImesi. 
Bu qurum, halkm geni§ ke
simlerini kucaklamak istcyen 
bir muhalefet iyin son derece 
tehlikelidir. <;:ünkü bu durum 
oldugu gibi hakim smIfm i§i
ne yarar. 0 ne olursa oIsun; 
ister basklcl ve terörcü hir §e
kilde olsun, isterse ban§yl bir 
§ekilde olsun kendi egemenli
gin den yanadlf. Onun iyin bir 
ki§inin ölmesiyle 'on bin ki§i
nin ölmesi araslda bir fark 
yoktur. Hangisi iktidarmm 
saglamla§tJnlmasma, tIklr tJ
kIr i§lemesine yarayacaksa 
onu tercih eder. Geryekte top
lumcu bir muhalefet varsa bu 
onun iyin tehlikelidir. 

• Siz §iddetle terörü bir 
arada kullaDlyorsunuz. BI,1 
kavramlarm sizdeki anla
mim biraz ac;ar mlslmz? 

o ~iddet genel bir kav
ram. Terörsc, daha yok yIldlf
manm, korkutmanm ön plana 
9Ikugl §eydir. Sözlük anlaml 
böyle. 

• ßireyler ve smlflar 
araslßdaki sava§lmdan sö
zettiniz_ Konuya bir de siya
sal al;ldan yakla§tJglmlzda, 
'me§ru müdaafa' denilen 
bir olgu var_ Bunun sosyal
psikolojideki yeri nedir? 

o Me§ru müdaafa tek ki§i 
aylsmdan basittir. Ki§inin ya
§aml tehlikeye dü§mü§se ve 0 
ki§inin ba§vuracagJ biT yönte
mi kalmaml§sa hakll olarak 
§iddete ba§vuracaktlf. Bir de 
ahlaki yönü var. Ki§i §iddete . 
egilim duysun duymasm, eger 
ya,§arm tehlikedeyse kendisini 
korumak: iyin §iddete ba§vu
rur. B u yasaJar taratindanda 
da me§ru görülür. 

• Peki halk muhalefeti 
aC;lS1ndan baktIglmlzda._? 

o Marksyl termi
noloji ae;l

SIn-

dan 
ba -

kar -
sak; 

ge iJ. i § 
YIgmla

nn kendi 
meselele

rine sahip 
ylkmaSI iyin 

gerekli orta
ml yaratJyor 

mu, yaratmlyor 

mu? sorusunda dügümlenir. 
Bu anlamda MarksyIlar, kesin 
olarak §iddete kar§IYlz de
mezler. "~iddete kar§IYlm" 
söylemi aslmda bir aldatma
ca. <;:ünkii daha önce de söy
ledigim gibi, birincisi insan1l1 
dogasmda var. ikincisi de §id
det, tüm sömürücü sistemler
de toplumsal yapmm ana di
namigidir. Tek ölyüt §u: Geni§ 
YIgmlarm kendi davalarma 
sahip ylkmasml kolayla§tm
yor mu, kolayla§tJrrnlyor 
mu .. ? Olaya bu perspektiften 
baktlglITllZda, günümüzÜll sol 
gÜ91erinin uyguladlgl §iddetin -
böyle bir amayla uzaktan ya
kmdan ilgisi yok. insanlann • 
bir klsml §iddeti körüklerken, _ 
loplumun yogunlugll tam tersi 
bir yIlgmlIk iyerisinde. Geni§ 
kesimlerin toplumsal muhale
fetten ve sol degerlerden 
uzakl3§masl bir geri yekilme-
yi örgütlüyor. 

• Sizden, klsaca genel 
bir Türkiye degerlendirme-
si istiyorum. Sorumu biraz 
al;aYlm: ~iddetle I;özülmeye 
l;ah~Jlan bif Kürt sorunu ve . I ' 
beraberinde getirdigi prob-
lemler __ Devletin bizzat yet-
kisi ve bilgisi dahilinde i§le-
nen politik cinayetler ve bu 
cinayetieri i§leyenlerin -son 
" <;:ete" olaYI bir örnek- iti-
barh, saygm Id§iler oldugü 
imajmm yaratJlmasl ve katil 
imajmlß halkm üzerinde 
olu§turdugu ruhsal etkL En 
yakm arkada~lDm kafasml 
kestikten sonra, yaphgl i~-

ten pi~man olmadlglDI söy-
leyen ki~iler .. Toplum t;Iidl-
nyor mu ne! '? 

o <;:ok olumsuza dogru gi
diyoruz_ S~vgi, dayam§ma, 
biribirine yardlm etme, vefa 
ve adalet duygusu, zayIf ve 
gü,<süz olana ;u-ka 91ma, 
kom§uya saygl gibi temel in
sani degerlerde bir yozla§ma 
ya§amyor. insaniarm sömü
rülmedigi ve slmflann olma
dlgl bir dünya özlemi giderek 
küe;ük azmlIklarca benimse
nen bir olgu durumuna dü§ü
yor. Etnik yau§malar körüklc
niyor. Yani gidi§ sürekli kötü
ye dogru. Daha yok §iddet ve 
§iddetin vermi§ oldugu bir in
likam duygusu doguyor. Sag -· 
ve sol kesimde dü§üncesizce 
insanlar öldürülüyor. Aynca 
dogaya da zarar veriyorlaJ·. 

• Ku§ku ve güvensizligin 
iktidar oldugu bir toplum
sal düzlemde, insanlar mut
lu ve özgür olabilir mi? 

o Mutluluk göreceli ve 
bana yok dogru gelen bir kav
ram degil. Öncmli olan, vic
dan temelinde saglanacak 
olan ie; huzurudur. Yoksa, kul
lamlan terim anlaml Y la insan 
mutlu olabilir mi'! Olur. Her 
taraf kan gölü olur, baZI in
saniar, "iyi, benim kamm ak
rmyor" deyip mutlu olabiIir
ler. Peki bu ko§ullarda, ki§i 
insani anlamda kendi iy ban
§ml, iy huzurunu saglayabilir 
mi? mükün degil. 

• Ku§ku ve güvensizligin 
ortadan kalkacagl, §iddetin 
azalacagl bir siyasal-top
lumsal düzenden bahsetmek 

,mümkün mü? 
o Slmfslz Toplum ütopya

SI var. 'Ne zaman, hangi §art
larda gergekle§ir bu tartl§mah 
bir§ey. Marks'm belirttigi an
lamda geryekle§mesi pek ola
SI görünmüyor. Ama daha ge
nel anlamda bir ütopya olarak 
geryekle§ebilir. Eger smlilar 
olmazsa tabi. ~imdi bir slmf 
yall§acak öbür smf onun ya
ratugl degerlere el koyacak, 
ba§kaldlrdlgmda da onu ya 
ilma yoluyla ya da §iddet yo
luyla egemenligi aluna alma
ya yah§acaktlr. Ta temelindcn 
insanll1 . yaratml§ oldugu de
geriere kaJ'§1 olan bu sistemler 
degi§medikye böyle biqey 
dü§ünülemez bile. Ancak §u 
veya bu zürnrenin biribirini 
ezmedigi bir sistem iyerisinde 
toplumsal ban§ saglanabilir. 
Son olarak §unu söyleyeyim, 
böyle bir rejimde §iddeti orta
dan kaldlrmak mümkün 
degildir. (iSTANBUL) 
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