
HOZANE MEZIN 

Cigerxwine nemir 
Gele Kurd di van 
rojen bOr1 de 
ewladek1 xwe ye heja 
bi birani. Ew insane 
heja ku ji al1ye pi90k 
o mezinan ve ba~ t8 
naskirin , insane 
qed1rbilind mamosta 
Cegerxw1n e. R. B 
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BARZANi ~iVAN'1 ANLATIYOR 

'Tek ki\öilik devrim' 
ibrahim $en'in 
Kürdistan Demokrat 
Partisi lideri Mesud 
Barzani'yle $ivan 
Perwer üzerine 
yaptrgr söyle~iyi 
yayrmklryoruz. 
Barzani, $ivan i9in 
"tek ki~ilik devrim" 
diyor. S.12'de 

, 

100.000.TL 

Polisin a<;lk destegi ile okullarda devrimci-demokrat ögrencilere kar§l saldmlara giri§en sivil fa§istler, 
gündemi perdelemek; Susurluk olaYl SOnraSl belirginle§en "<;etele§mi§ devletin ma§aSl" rolleri ile ilgili olarak 

erozyona ugrayan 'moral 'lerini toparlamak ve 'psikolojik üstünlügü' eIde etme amacmdalar 

B a~ta istanbul olmak üzere MHP'li 
fa~istler okullarda terör estirmeye 
kalkl~lybr. Polisin a~lk desteginde 

devrimci ögrencilere saldlran sivil fa~istlerin 
özellikle Susurluk sonrasl harekete ge~meleri 
dikkat ~ekerken, polis-sivil fa~ist i~birligi 
II~etele~en devletin okullardaki sureti" 
bi~iminde yorumlanlyor. 

A rahk arlnlO ilk haftaslOdan itibaren 
hlz kazanan saldlrllann "gündern 
saphrma" ve "ftetele~mi~ devletin 

uzantdarlnln, Susurluk sonrasl psikolojik 
üstünlügü eie ge.-;irme amaci ta~ldlgl" 
vurgulanlyor. Saldlnlar büyük tepki toplarken, 
ögrenciler "meydam fa~istlere 
blrakmayacaglz" kararhhgl iftinde. S.4·le 

Demirel'i devlet konu~turdu 
Bucak a~ireti: 
Kengerden kenevire 
Karacadag'da kenger vaktiyken 
Bucaklar da binlerce dönüm araziye 
kt>.,evir ektiler. ,Artlk kenevir vaktiydi, 
BlIcaklartn agasr aylrk aldlSI 160 milyal a 
ek olarak artlk yeni bir endüstri bitkisi 
ekiyordu. Böylece Siverekli kalklnlp 
zengin oluyordu. Kürdün maküs 
talihinin nasd yenilecegi belli olmu~tu! 

polis, SAlDIRIYA OOAAYANLARA SALOIRDI- Ol<.ulfardaki sivil ~lst saldlnlan 3Qk bir biGimde kollayan polis. maQdur GQreociil!re saldlfara~ rmi' gOrevini yerine getirmi$ 01001 

Ermeni okulunda 
Ermenice yasagl! 

Kulp'ta korqcu terörü 
Diyarbaklr'm Kulp il~esine bagh Kendahhe
~in mmtlkasmda gerilialanß mevzilere 
yerle~tirdigi maymlarm patlamasl sonucu bir 
korucunun ölmesi ve iki korucunun da yara
lanmasr üzerine, Sevip: köyünde oturan 
Bozkurt ailesine mensup korucular kulp 
~ehir merkezine gelerek halkl rastgele taradl. 
Taramada bir ki~i ya~mrßl yitirirken, ü~ ki~i 
de yaralandl. Tarama önesi Bozkurt ailesinin 
ileri gelenlerinin kulp ~hir merkezine 
gelerek, Kulp jandarma karakolundan silah 

/ Ögretmenler gününde .I "Özel günlerde 
" Pangalh Mlhitaryan 
Lisesi'ndeki kutlamalarda 
Errnenice konu~malar ve 
~iirlerin engellenmesinden 
sonra, aym uygulama Kad,köy 
Aramyan Uncuyan 
Ortaokulu'nda da sürdürüldü. 

Ermenice konu~ulmaslnln 
mümkün olamayacagml" ileri 
süren Milli Egitim yetkilileri, 
Pangaltl Ermeni Mlhitaryan 
Lisesi'nden sonra Kadlköy 
Aramyan Ortaokulu 'na da 
yasagl iletti, $.4'le 

aldlklan bildirildi. S.3'te 

~=G~~ 
Cürümü§lük 
C imdiye kadar kidi sava~ kendi sw:;: örgütünü 
--S kurup Kürtlere kan kusturuyordu.faili mechul 
cmayellerden, bombalama, tecavüz, uyu~turucu 
ve silah ticareti gibi igrem;: olaylara kadar bir ,ok 
su<; i~lenifken hep sesiz kalmdl, terörle mücadele 
diye gec;i~tirildi.Kürtlerin feryadl duymazllktan ge
lindi. Basrn söz birliai i<;inde vatan-millet-sakarya 
edebiyatryla bu vah~te <;anak lutuyordu. 

Bu kirliligin tüm Türkiye'yi saracagr uyarrsr da 
yankl buJmuYOldu. Susurluk kazasma kadar, kaza 
sonraSI adela Türkiye'nin <;ehrei degi~i, ,ürü
mü~lUk gOn yüzüne <;rkl1. En gizli beigeier farklr 
ara<;larla kamuoyuna sunuJdu. Anla~lIan <;etenin 
bir kanadrnm tasfiyesi kararr alrndr. (eleyi olu~tu
ran esas kurumlar bu su<; örgülüyle aym gösteriJ
meye özen gösteriJiyor. Devlet temizdir, ama ~
hrslar kirJidir deniyor. Oysa kirlenme devletin ken
disinde, kurumJannda ... 

Halk manipule ediliyor. Temiz {opium, tem;z 
yönetim ve lemiz kurumlar isteniyor. BunJar nasrl 
yarntrlacak. Bunu bilen yak. Va da öneren yok. 
C;etenin varlr~mm yadsrndl~r dönemdeki du rum, 
bugiln kabul edildigi anda da degi~mi~ degil. Su
surluk öncesi ve sonrasr Türkiye tanrmlamasl da 
anlamrnl buJmu~ deäil. 

Ortaya ~rkanlardan sonuca uJasmak istiyorsak, 
sadece kirliligin tesbitiyle yetinemeyiz. Kirliligin 
nedenini bilmeliyiz. C;eteye ni~in ihtiya<; duyuldu? 
Bu soruya dDgru ranrt verilmeden sorun <;özule
mez. 

Demakrasi gü~leri, Türkiye halkl, Kürtler, kir
lilige kar~1 ,rkan herkes birlikle müdahaJe et
melidirler. Sustuk<;a Sira bizede gelecek. Bafl~, öz
gurlük ve demokrasiyi kurmak kendi elimizdedir. 

Ge~ici petrol, beyes klracak 
B irle~mi~ Milletlerin Irak'a srnrrh 

petrol satr~r izni vermesinden 
sonra Irak yönetimi ge~tigimiz 
hafta petrol pompalamaya ba~ladl. 
Bagdat'ln petrol sah~ma ba~lamasl 
Türk yönetimini mutlu ederken 
uzmanlar, TC'nin beklentilerinin 
ger~ekle~meyecegini ifade ediyor 
ve "kriz"den bu yana Türkiye'nin 
kar~da~hgl zararlarm bu satr~la 
giderilmeyecegini vurguJuyor. 

Körfez krizi"nin ilk günlerinde 
"bir koyup ü~ almak" 

hevesindeki Türk yönetiminin, 
ge~en 6.5 YII sonunda 30 milrar 
dolar zarar ettigi bildirildi. 
Sözkonusu zararm 'telafisi' ic;in 
Kerkük-Yumurtahk boru haUmm 
a9h~ma BM onayml bekleyen Türk 
yönetiminin bu beklentisi 
gecikmelerle de olsa gec;tigimiz 
hafta gen;ekle~ti ama .. , S. 5'le 

S.12'de 

AHMET ÖZER YAZDI 

<;ürümü§ 
sistem 
yeniden 
yapIlanmalI 
GAP Belediyeler Birligi 
Genel Sekreteri, sosyolog 
Ahmet Özer'in Türkiye'deki 
yönetim mekanizmaslna 
ili~kin ele~tirel ara~tlrmasl 
konuyla ilgilenenlere önemli 
veriler sunuyor. S.11'de 

*** 
DiL VE TOPLUM 

Dilin inkar 
siyasetindeki 
i§levi 
Dr. A. Salih, dilin bir halkrn 
varllglndaki önemini 
anlatlyor. Dr. Salih, 
~Vurgulanmasl gereken 
önemli bir nakta, Kürt 
halklnrn varllglnrn inkanyla 
artaya ylkan dUsel saruna 
9are araYI~lan dünden 
bugüne devam etmesine 
ra9men, henüz bir 9özüme 
kavu~mu~ almamaSldlr" 
diyar. S. 6'da 

• 

Susurluk kazaslnln ilk günlerinde oldukc;:a temkinli 
demec;: ler veren Demirel 'in son yakla~!lnl, 

"örtemeyince, o laYI kimi kliklerin klsmi tasfiyesinde 
kullanacaklar ve devleti 'temizlendi' göstermeye 

t;alr~acaklart/ bic;iminde yorumlanlyor. 
S. S'te 

Ihbar Rektär1erdf'n 
'tepki' 
aldatmacaSl ediyorum! 

Mehmel BOyukkaya'nln 
yazlSI 8.5'le S.4'le 

Hak yok, 
ihlali ~ok 

• 
• 

insan Haklarl Evrensel Bildirgesi'nin 
imzalam~rmn 4B. yrhnda TC'dekt insan hak 
ihlalleri protesto edildi. irisan Haklan Günü 
olarak kutlanrlan Bildirge'nin imzalandrgl 10 
Arahk günü, TC'deki hak ihlallerinin 
dökümünün yaprldlgr gün oldu. 

insan Haklan Dernegi Oiyarbaklr ~ubesi 
tarafmdan insan Haklan Günü nedeniyle 
yapllan a~lklamada ise, özellikle Kürt 
böigeierinde hak ihlallerinin katmerli bi~imde 
ya~ndrgr ve bölgenin "hak ihlalleri arenasi 
oldu~u" ifade edildi. Diyarbakrr Tabibler Odasl 
da böige sorunlarrna dikkat ~ekti ve "saghktan 
tasarruf ölüm, özgürlükten tasarruf esaret 
getirir" uyartSrnr yaptr. S.3'te 
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PYSK ve önderlik sorunu 
CemilCiWAN 

K ürt sosyalistlerinin otliZ 

Yllhk miraSI Uzerinde 
yaratllAI Birlik Partisi

nin, sUreci doAru deAerlendirip. 
ge~mi~teki deneyimlerinden 
ders ~lkarrna gibi hayati sorun· 
1an Vardlf . Birlik sonucu ve he
delleri baklffi mdan tanl~mali 
sonu~l ilT doäurduysa da, birlik 
ve in§a süreci ugnma )'Illann 
farkhhklan ve aynhklan bir ya
na blraklP, artal;: paydalarda bu
lu~ma gibi larihi sorumlulukla
nmlz mevcutlur. Bu ge~klik
teo hareketle; yeni bir ruh ve an
laY I ~1 hakim kllmak gerekmek
ledir. 

Genel deAerlendinne ve bit
Hk ruhuna denk dü~n hedefler 
dogrullusunda, önümüzdeki sil
rece ili§kin 0021 tesbi tlere par
mak basma gerekl iliAine ihl i ya~ 

vml!r. Esas itibariyle, tartl~ l l
mas!. derlenmesi gereken hayati 
sonmlann üS11l örtülUyor. 

B6ylesi yamalama ve örtül· 
meyle saghkh bir örgUtsel yapl
ya uJ~mamn imkanSIZ oldugu 
a~ lktJr. Sarun m mevcudiyetin 
büyUk bir bölUmü böyle dü~Un
mekle birlikte. birlik ve ill§a sO
reci ugruna sessiz kalma tercih 
edilmektedir 

GeTgekten. maddi bir gür; du
rumuna gelmek istiyorsak, KUr
distan Devrimine allematif ve 
baglmslzhk gibi bir derdimiz 
varsa yaptlmasl gereken; saghk
It bir örgüt yaplsma kavu§mak
ttr. Bunun yolu devrimci-mililan 
bir yapllanmayla. dogru lesbit
lerle ve pratik adlmlardan sUre
ce mUdahale etmek gerekir. Her 
§eyden Ößce Kün sosyaJ istleri
nin dogru devrimci bir Ößderli
ge kavu~mas l gerekir. Kürdistan 
ve Ortadogu geTgekliginden ha
rekelle. sömürgeci gü~lerin sa
v~a dayah poli likalan ve Kürt 

Ercan SEZGlN ' 

S 
usurluk'ta 3 'Riaslln,:W96 
günü meydana gelen tra
rlk knasl gündemin ilk 

SIf3Sm l i ~gal etmeye bugUn de 
devam ediyor. Gerek medyada 
gerekse kimi siyasi ~evrelerde 
lartt~malar devam ediyorsa da 
asll irdelenmesi, aydmhga ~lka
nlmasl gereken, "gizli ve pis 
i li~ki l e r" gözardt ed ilerek ve 
as ll önemlisi kontrgerilla geTge
gi ile, devletle olan baglanllSI 
yok saYllmak istenmektedir. 
Böylelikle kaza nelicesi, inkar 
edi lmeyecek nilelikteki ge~ek
ler ~arpllliarak., önbas edilme 
~abasma giril mi~lir. 

Bu sebeple kaza ile on aya 
pkan sonucun dogru §ekilde 
tespiti öncelikle zorunludur. So
nu~larm ne oldugu soruldugun
da, birincisinin kontrgerillanm 
kaza ile kendisini eie vennesi
di r. Bugüne kadar hep söylenen 
mevcudiyeli sürekl i gündeme 
getirilen bu özel örgütün halk 
nezdinde de gÖTÜlmesi, bil in
mesi ohnu~tur. 

B ir parti, programl, hedefleri, ilkeleri ve 
ideolojik yaplslyla, örgütsel ve politik 
temellere dayah stratejik ve taktiksei 

tesbitleriyle mücadele ve müdahale gücünü 
kulla",r. 

halkmm dagmlkhgl ve örgüt. 
süzlUgü de hesaba kat lhrsa, 
KUrdistan sosyalist lerinin "Li
der" gibi bir problemi o ldugu 
a~:t kll r. Daha sonra da sayaca
gun bazi aci! sorunlann ~tnda 
ve lernelinde önderlik ve lider 
meselesi yalmakladlr. Örgütsel 
yaplyt bir orkestta olarak kabul 
edersek. orkesttaYI yöneten ve 
§eflen geHr ve bÜIUn orkestta 
tempoyu ve ritmi ondan ahr. Or
kestranm b~tnda §ef olmadlml, 
her ensuümandan farkh ses ~ I 

kar. Saksafon bir ses, aynah bas 
~ka, klamet b~ka sesler 91-
kanlr ve dolaYlslyln melodi bo
zulur, müzik istenen makami 
veremez. 

Zaten dikkat edili rse, 12 Ey
lüI'den gUnUmüze gelen sU~le, 
önder ve lider karizmatigini ko
ruyan örgUtsel yapt lanmalar ~u 
veya bu §ekilde sü~ten kop-
madliar. Polit ika ve siyasetleri 
ne o lursa olsun sUrece mUdaha
le örgütsel konwnunu muhafaza 
edehildiler. Soruna buradan ha
reketle bazl temel eksik ve les
bitlere pannak basmak gerekir. 

Bir parti, progralllI , hedefle
ri, ilkeleri ve ideoloj ik yaplstyla, 
örgUtsel ve politik temellere da
yah sttatejik ve takliksel lesbi t
leriyle mücadele ve müdahale 
gücÜßü kullantr. Sosyalist parti 
hedefleri ve ilkeleri bakumndan 
sosyalizme ul~ yolda ulusal 
demokratik devrimi hedefle
mektedir. MUcadeleye yakla~lm 
larzl bu lemelde o lan bir pani
nin müdahale tarzl oe olmaJldlr? 
Müdahale tarzl baklmmdan bir
~eye demiyecegim. C;ünkü 

PYSK kurulu~undan günümüze 
kadar örgUisel yaplya yönelik 
ciddi bir müdahalesi söz konusu 
degildir. Kendi örgüt yaplsma 
yönelik bir ~aba iyerisinde 01-
mayan anlaYlp fazla bir§ey 
söyleme geregi duymuyorum. 
Bu Parti ve ÖrgUI anlaYI~t ile 
mUdahaie ~ansl vardtr. Ama bu 
mUdahale becerisini kullanaml
yorsa bunun adl farkhdlr.Kün 
sosyalistierin fatklthgl parti ve 
örgüt modelinde yalrnaktadlr, 
bunun o lmasl dogaldlr. olmah
dir. Zaten farkltlJglmLZ ve birli
ge bakt~ ve inanCtmlZ da bu 01-
mahdir. Ancak, saghkh bir pani 
ve örgüt modelini yaratmanm 
yolu, demokratik merkeziyet~ i 

anlaYI§a dayalt, mil ilan kadro
I~maya YÖße1ik pani disiplini
ni, pan i denetimini ve parti oto
ritesini yaratmakla mümkündür. 
Pani i ~i hiyar.tr§i ve disipl ini 
saglamada, hesap verrne. hesap 
alma denetimi saglamakla 
mümkündür. 

Yeni bir ruh ve anlaYI§la ha
rekel edilmezse kendimizi eski 
al l~kanhklanmlzdan ve hantalh
g tmlZdan kunarrnazsak, dUnden 
bugüne dönüp dol~lp gelinen 
noktamn ölesine gidemeyecegi 
a~lkttr. Antk ötüp konu§maktan . 
tesbit etmekten ziyade pratik 
adlmlar atma zamanl gelmedi 
rn i? Tesbiue. yazmada ki rnse 
bizlere ul~amaz. Ama müdaha
le etme ve Y!l§8ma g~irrnede 
hep tökezleniyor. Antk basit ge
rek~lerin arkasma saklanma
nm, topu brujkusilla 31manm ve 
sorunlan lamir etmenin zamaru 
degildir. EI yordrumyla politika 

ve siyasel yapmaktan kunulmak 
gerekmekledir. 

Hayatm her alamna müdaha
lede, b~la önderliklen kaynak
lanan gÖIev ve sorumluluk sahi· 
bi kadrolann mUdahale gUcUn
den yoksun ve devrime olan 
inancm eksikligi ve ikileminden 
dolaYI keyfiyet b~ göstennek· 
tedir. Devrimci-Sosyalist önder 
kadrolann, hefleyden önce ya
~ama kaygiSl olmayan, düzen
den baglanm kopanru~ (kü~Uk 
burjuva anlaYI~lan annml~) ölU
münU göze ahm, gelecek kaygl
SI o lmayan halktn yantnda ve 
önünde sava~an insandir. Bu 
özclliklere sahip olmayan kad
rolar paniye, devrime ve Ulkeye 
önderlik edemez. Müdahale gü
cümüzü kul[anmantn yolu kü
~Ok burjuva tasfiyeci anlaYI§tan, 
komploc:u manuktan kunulmak
la mi.!mkündür. YIllardan beri 
bu inah olmazltklan kaynakla-

göre deg~ir. Fakallüm mücade
le alanlan birbirlerine hizmet et
melidi r. SömUrge ülke ger~ekl i 
ginden hareketle, siyasetin 11-
kanma noktasmda kullamlacak 
yöntemler, pani önderliginin 
politik ve taktik tesbitleriyle 
saptamr. MUcadelenin bir tek 
alana hapsedilmesi politik kör-
10ktür. PYSK'nin de bu anlam
da lek bir alana hapsoimamasl 
gerekir. Legal-demokratik yön
temleri gel i~tirirken, öbür alan
lann tasfiyesine yönelmemeli
dir. (Genel bir kanl legalite has
lallgmlll ~gösterdigidir) Böy
le bir anlaYI~ sa~ma olacagl gi. 
bi. KUn sosyalistleri bu konuda 
tarihi derslerle doludur. Legal
Demokratik mUcadele alanlan 
gel i ~t i rirken. paninin öbür alan· 
lanndaki örgülsel hiyeTal1iyi ve 
kordinasyonu dogru saglamasl 
gerekir. Aksi takdirde ge~mi~te
ki (Kip-DDKD) olaYlllm ya~-

H 
ayatln her alanrna müdahalede, ba~ta 
önderl ikten kaynaklanan görev ve 
sorumluluk sahibi kadrolann müdahale 

güeünden yoksun ve devrime olan inanem 
eksikligi ve ikileminden dolaYI keyfiyet ba~ 
göstermektedir. 

nan, si.!reci ballalama tasfiye et
me ve IIkanma manugmm özün
de küyük burjuva anlaY I ~1 yat
makladlr. Adela insan harcama 
mak.inasl durumunda olan (pe
yete gibi kullanlp atma) bu man
ugl lerle etmenin yolu in~a süre
einde do~ru devrimci önderlige 
kavu~mukla mUmkUndUr. 

Hayalill her alamna müdaha
lede; KUrdistan devrimine giden 
yolda legal, illegal lüm mUcadc
le yönlemlerini kullanmada 
hangisinin asli, hangisinin lali 
o lacagl, §an zaman ve ko~ullara 

mgl gibi Y!l§8namayacagllllll ga
mnlisi olamaz. 

Sürece müdahalede bir baljka 
önemli konu da, silahl mücadele 
sorunudur. Bu mUcadele larzl ve 
yönteminin ne zaman ve nerede 
kullall1lacagl ülkenin somut ger
r;ekligine baghdlr. 

Esas itibanyle bu yol ve yön
lerne ba~vunnada gene de "Li
der" ve önderligin belirleyici ro
lü vardlr. KUKM'sinde hi~ biT 
pani. örgüt bu aracm ve yönte
min kullanmnsma inanmadan ve 
bu alanda muddi güee dönü~me-

S'usurluk kaZaSl üstüne 
Ikincisi, böyle bir örgütlen

menin devletten soyut o lmadl
gtnl, bizzal devlelin örgüllen
mesi oldugunu bugUne kadar 
söyleye gelen demokral-yunse
ver ~evrelerin hakhhgllli leyil 
euni~ olmastdtr. 

Devlet tescilli kontrgerilla 
aruk inkar edilmeyecek ~Iplak. 
hkla onaya ~ I kml~tlr. 

O~üncUsU ve aS11 Uzerinde 
durulmasl gereken sonu~, KUn 
cografyasmda meydana gelen 
köy yakma ve bo~aJtmal arm , 

adam ka~ lnna gibi eylemler ile 
3OQO'e yakm "faili m~hul" ci
nayelin failini de eie venni~ 01-
maSldlr. 

Yine özellikle bUyük kent
lerde "fail i me~hule" ugraml§ 
demokrat-yurtsever Kün aydm
lanyla, i~adamlannm kaülleri
nin kim oldugunu göstenni~ tir. 

Özellikle. bu ge~ekler bir 

yana blrakllarak sonur;lan "po
li s-siyasel~i-mafya" ekseninde 
olaYI degerlendi rip, ili~kileri 
devletten soyutlayarak biT kl
Still kimselerle sllll rh tutma ~a
basilla girildigini görmekteyiz. 

Devleti yönetenler devlet ve 
olu~turdugu örgUt olan kontrge
ril1aYI g izlemeye, halkt aldat
maya devam etmekledirle r. 
Ama bilinmelidi r ki , Susurluk 
kazasl devlel ile yöneticilerine 
vurulmu~ büyUk bir ~amard l r. 

Ne yaparlarsa yapsmlar bu
nu anlk gizleyemezler. Onaya 
~ Ikan günümüzi.!n te~kilalt
mahsusasl-dlr. 

Enver P~a larafilldan olu~
turulan ve dogrudan devlele 
bagh o lan te~k il a l1 -muhsusa 

elemanlanndan b i~ogu kaliL 
e~klya ve hlrslzlardan olu~mu§ 
bul unmaklaydl. Ba~hca i§levi 
halka klllli kullanllmasldlT. 

Bugünün Te~kilau mahsusa
SI olan kontrgerillallin pek fark· 
h bir örgUllenmeye sahip olma
dlgl gÖTÜlmU~tUr. Hedefi ise 
özeUikle Kün hßlkt olmu~tur. 

1980'Ii Ylilarda Kiln halkt
IlIn demokrasi ve özgürlUk is
temleri bUyUmU~, buna ohm 
destekler daha geni~ boyutlara 
vann l~ltr. 

Geli~im ve deslegin büyU
mesi devleti korkutmu§tur. p. 
KK ile yürtittügü sava~ devleti 
hergUn daha bUyük r;lkmazlara 
ilmi§tir. Devlet ylkmaza girdik
r;e de ~özülmeye ba~ laml~\l r. 
Su husus devletin en üst güven
lik organl olan MGK'da da tar
tl~ l larak yen! mücadete yön
lemlerinin onaymt beraberinde 
getinni§lir. Devletin öze! örgütü 
olan kontrgerillßmn bu nedenle 
faaliyet leri devletten baglmslz 
degildir. 

Bundan sonra PKK'ye des
tek verdigi iddia edilen Kürt 
i§adamlanna ait listeier lanzim 
edilerek dönemin Ba§bakam 
T.C;iIler tarafilldan kamuoyuna 
a~lklanml§llr. Bu listeIerin olu~
masllldan sonra Kun ip daml ve 
aydmlarilla kafl l dilzenlenen 
"faili meyhul cinayetler" an
ml~tlr. Nitekim Behyel Cantürk, 
Sava§ Buldan, Hacl Koray gibi 
i§adamlarlyla, Medet Serhat, 
Y.Ziya Ekinci gibi KUn aydm
lan fai li me~hullere kurban gil
mi~lerdir. 

Daha önce Kürt cografyasm
da Vedal Aydm'lar, Musa An
ler' ler, Mehmel Sincar'lar öl
dürtilmü~, 3.000 dolaymda faili 
meyhul cinayel i~ lenmi~ bulun
makta, nedense fail ler bir türlü 
yakalanamamaktaydl. 

Köyler yakllmakla, köyler 
bo~alu lmaktaydl. Susurluk'la 

den, ciddi ve kararh kitle potan
siyeline ul~amaz ve devrimde 
taraf olma ~St yoklur. Esas ili
banyla PYSK geleneklerinin ta
rihi bu manada ciddi derslerle 
dolu ge~mi~leri vardtr. Ashnda 
bu sU~leri degerlendinnek ge
rekir. Fakal bu yazlmda 0 konu
lara ginneyecegim. Önder kad
rolann devrim inan~lan (affi 01-
makla bu sürece müdahale 
mümkündOr. Önder kadrolar ta
ban ve polansiyel ge~ekligini 
dikkate alarak. mevcut potansi
yelin ötesinde yaratabilecegi 
materyaJlerie mümkündür. 

Varacaglmlz sonu~, PYSK 
önUmüzdeki sürece ciddi bir 
müdahale yapmak sorumlulu
guyla kRflI k3fllyadlr. Müdaha
lenin ko~ulu devrimci-sosyalisl 
önderlige dayah örgütsel disip
lin ve hiyerRfliyi saglayarak 
profesyonel militan kadrolarla 
mümkündUr. Pani program ve 
lüzügU esasma dayah, pani hu
kuku. hayaun b~ka (Avrupa) 
bir alanmdaki üye ve elemanla
nna bir klSl tlama getirilemiyor. 
sa,am3 fi il iyatta getirilen klsllla
malur, Türkiye metropollerinde
ki üye ve birinci derece sorum
luluk sahibi kadrolara da getir
mek gerekir. 

Mülhi~ kadro birikimine sa
hip PYSK geleneginin. sorum
luluk ve tarihi görev sahibi. ken
dini tarih önünde sorumlu ve 
bo~lu hisseden herkesin ~ta 
kendisine. partisine ve halkma 
sahip yilrnlUSI gerekir. lstedigim 
dUzeyde bir nelice r;lkmadt diye 
olayu seyirci kallP, görev ve so
rumluluk alanlar "Allmda ez.il
sin de boyunun öl~üsünU alsm
lar" manltgmdan vazge~mek 

gerekir. Bu SÜ~le herkesin so
rumlulugu ve paYI vardlr. Yaka
lanan tarihi flrsalt hovardaca 
srufetmeyelim. 

onaya ~ Ikan bu faili m~hulle
on. by köy yakmalann, i~kenoe ' 
"Ve adam ka~tnnalann failidir . ..... t 

Konlrgerillanlll kir li yUzü 
ar; l~a r;lkanlmasl gerekirken, 
özellikle KUrtlere k~1 i~ledigi 
sUylar ara~ttnlmah. aydmlatll
mahdir. Nedense bu yönün Uze
rinde durulmaSI gerekirken, yi
ne bilin~li ~ekilde görmezlikten 
geliniyor. Halbuki örgüIUn aS11 
faaliyetle ri KUrtiere yöneliklir. 

Kisa bir sUre önce ~etenin 
Hakkari'de ortaya ~Ikan faali
yetleriyle. failleri önUlecegi gi
bi, soru§lunnalar adt alttnda Su
surluk kazasmtn sonucu ortaya 
ylkan konlrgerillanm faaliyetle
ri de önülmek istenecektir. Sa
dece Ömer Lütfü TopaJ cinaye
li ile slmrlandlnlacak olaYIll 
önbas edilmcsine g id ilecektir. 

Ama ok yaydan ~Ikm l §tlr. 
Gizli ve pis ili~kiler gün yüzUne 
~Ikml~, kontgerilla geTgeäi yü
zünU olanca ~Iplakhgl ve tüm 
~irkinligi y le göstenni~tir. 

Ne kadar gizlemeye ~ah~sa
lar da bu ge~egi yok edemeye
ceklerdir. 

OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• OKUR MEKTUBU ••• 

Kürt ve Türk 
kamuoyuna 

Soykl'lm 
sava,lna 
haYI' 
Kürdistan 'lIl Kuzeyini i~gal e· 
den, Kün milletinin ulusal 
kimlik e~ i tl i k hak taleplerini 

Mehmel Mete VuraJ 

Ararmzda vakitsiz 
aynlmaru bir türlü 

i~ime sindiremiyoruz. 
Seni kalbimizde 
y~z! 

M. Vural 

defalarca katliamla basllran, 
milyonlarca masum KürdU 
anavatanlanndan sürgün edip 
binlerce kiln köyünü, mezra 
ve yerle§im birimlerini yaklp 
ytkan. Ermeni halklm 
soykm mla tarihten silen, 
C;erkez, Gürcü, Arap, Yunan. 
Asuri, laz ve daha saya
madlglm halklann kül türlerini 
gasp edip Türkle§l iren, haua 

Yüce daA1ar bqlOda 

Uzanui sakaIIan 
Yürilyor yalm ayak 

Sup kayalar üstünde 

o Itimdir \tim ola 
Derdirne iI~ ola 
Inarurut davasUla 

DaAlarda vermez mola 

Mavzeri var elinde 
Mermisi yak belinde 

Bir !"rluSl mm1daruyor 
Sotuk kIi gecesinde 

Türk emekr;ilerinin, esnaftnlll , 
memurunun, ögrcnci, kadlll , 
köylü ve gen~liginin her türlü, 
ekonomik, c inscl ve 
demokratik haklarllll gasp 
edip, halkm son kuru§una e l 
koyup, Kürdistan'da soyk lflm 
sav~ml yürüten Amerikancl 
fa~ i st TC generaller ~lesine 
pe~ke~ ~eken yapay olan bu 
son Türk devleline dur deyin. 

Bu "devlet" bozuntusu ~eteye 
itaat etmeyin, vergi ödcmeyin, 
evlatlanlllzi bu klytmcl orduya 
sava~ malzemesi asker olarak 
yoliamaYIll ve en dogrusu bu 
"devlel" bozunlusunun vatan· 
da~hg llldan ~Iktll. Aynca 
zorunlu olarak TC ordusunda 
silah ahtna ahnmt~ ama kalb; 
insanhktan, karde~liktcn ve 
adalelten yana olan tüm asker-
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Kurd sax be. 

PYSK 
(Partiya Yekitiya Sosyalist a Kurdistane) 

leri hangi millete mensup 
olursanlz olun, silahlanlllz 
Kürt halktna ka~t kullan
maYIll. silahlarllllZl bozun, 
kmn, gömün. Ve en soylu tu
tumda firar edin ki bir avuy 
ünifonnah kali! yallllz kalsm 
ki KUrt halktna k~1 YÜTÜlülen 
bu vah~i sava~ son bulsun. 
KUrdislan'daki soyktnm sa
v~tna son 
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Kün-Türk genr;leri askere g it
meyin 
Silah alttndaki lüm dürtist 
asker karde~lerim firar edin 
Ban~ sizin gittiginiz güzergah 
olsun 

WünnebergfPaderborn 
Demorkart Kürt 
gen\; le ri namtna 

Serhan Kar 
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17 yil önce vakitsiz seni aramlzdan aldllar. 
Yokluguna aLt~amad l k. 

ÖzIemimiz ic;imize slgmlYor. 
Sen sadece aynhk gününde deg iI 

hep yüregimizdesin. 
Bizde haIa ayaktaytz, biIes in. 

Sayglyla, sevgiyle seni amyoruz. 

Hatice Ya~ar (Xece) 

•• 

U Ikemizde verilmekte olan ulusal kurtulu~ müca· 
delesinin gerek ulusal gerekse de ufusiararasl 
alanda yarallläl ~ell~kiler 8illik~e derinl~tiriyor. 

ÖzgOrlOk hareketine ka'1l verHen kirli sav~ a~lk~a 
devam ediyor. Kirli sava~ diyorum ~OnkO bu sava~ hi~ 
bir hukuk ve nizam dahilinde yürOtülmOyor. Bu hukuk 
dl~l sava~, harcamalarlnl hukuksuz ve örtülti yollardan 
saälamaktadtr. Sava~ sürdük~e devletin i~indeki ~atlr 
malar da ortaya ~lk!yor. Sürmeke ofan sava~ kaynak 
OOlmakta devlet zorluk ~ekiyor. Sava~!II saclece "asket!" 
yant ite ~özülebileceäine inanrnayan, kendilerine göre 
bir taklm siyasal reformlarlll da sereäine inanan lOrki
ye'nin beUi ba~h sanayicileri, artlk kendi eeplerindcn ~l
kan sav~ giderlcrini kalll iamakta a~lk~a ~nutsuzluk
larllli dile gctiriyorfar. Sava~1Il sOrdürOlmesinde a<;lk~a 

TC 
Qlkmazi 

BDENiz 

~lkarlart olan kesimler, sa
vai finans!IIl degi~ik karan
Itk yollardan, devfetin i~i n
de devlet yaralarak saäla
maya <;alt~lyorlar. Bu dev
let i~indcki devlct KOrdis
tan'daki kirli sava~ i~ersin
de bir <;ok fai li m~hul 
(beUi) cinayetlerle kendi 
varhglm hissettirdi. Ama 
nedense hi~bi r hükOmet 
yctkilisi bunun OslOnc git

meye ccsarel edemedi. c;ünkü bUtün hOkometier 0 ve
ya 00 ~kilefe, böyle bir kurumun varhälndan haberdar 
idiler. Bu kurum kontrgerilladtr. 

Bu kurumun hem askeriye i~erisinde hem de polis 
t~kilallllill en OSI kadernelerinde örglltlO bir yapl lanma
ya gidildiAi a~lktlr. Devletin en tepesindeki insanlar 00 
kurumun i<;erisindc ver ald lAI Susurluk kazasl ile ömck
lendirilebilir. 

Bu Öl'güt KUrdistan'da korueu ba~lafi ve itiraf~llar, 
Türkiye metropollerinde ise OlkOeOlcr araclhAlyla bit 
/Yok yurtsever aydlll ve KOrt i~damlartntn öldorOlmele
rini organize ettiäi a~lktlf. Bütün 00 alanlar devlelin is
lihbarall dahil, bütün devlet bailannln bilgisi dahilinde 
gen;ekl~iyordu. c;ünkü bunlar ulusal hareket ka~lsln
daki Nbßi3t1 hanelerine~ puan olarak ge;iyordu. Ta ki 
bu kurum büyOdO ve artlk kendi ~Ikarlarl dogrultusun
da harcket elli 0 zaman Mir vc askeriye yapllanma i~e
risinde huzursuzluklar ba~göslerdi ve <;lkar saViql ba~la
dl. Askeriye i~erisinde bazi suOOylar, polis i<;erisindeki 
emniyet mUdürleri ve korucu ba~lati arasmda ran t Silva
~I nedeniyfe ~eleler kuruldu ve hergün ayn ayn böige
lerde ~ete örgütleri ortaya <;Iklt. Bu durumda, bilin<;li bir 
~kildc MiT taraflndan baslna ve baZl siyasi liderler ara
c!ltglyla kamuoyuna slzdlrtldl. 

Susurluk'ta meydana gelen kazada bir arada OOlu
nan KUrdistan'da veri lmekte olan kirl i sava~tn rantllll 
elinde lulan ve bölgenin en önemli silahlt gücünü elin
de bulunduran Sedat Bueak, Özcl Harekel Birimlerinin 
olu§Umunda ba~ rol oynayan ve bir~ok devrimci.yurtse
verin kanma siren HOseyin Koc:adag, bir ~ok faili ma· 
lum cinayctlcrde imzasl olan ve Inlerpol laraflndan ara· 
nan ülkucü lider Abdullah <;:ath'nm bir arada olmasl 
bardag! ta~ltan son damla oldu. 

Bu O~ insanln bir araya geli~ sebebi yakla~lk bir ay 
8e;mesine raAmen bir türlu yetkililcr taraflndan kamu
oyuna a~lklanmlyor. A~lkramasl gerekenlcr vatan millet 
edebiyah yaparak ger~eklerin üslUnü örtüyorlar. <;:OnkO 
a~lklasalar, iArtenin ucunun kendilerine dokunacaglnl 
biliyorlar. 

Bilif"ldigi gibi bundan bir süre önce, örtülü ödenek-i. 
ten SOG mityar \iranln nereye gilfiAi tartl$fMSI yaplk:lt-~i
yasi liderler araSlnda. Oklar dönemin Ba~bakanl 'ransu 
<;:iller'e yöneldl. 0 da, "Ben bunu a~lklayamam, aylk
larsam devlet sarslltr" efemi~ti. As!tnda dcäru söyfemir 
Ii. ÖrtOlü ödenek gizlidir. Oevletin eumhurba~1lI ve 
ba~bakallln bitgisi dahilinde kuHantlmas! gerekiyor. Bu 
da ~unu gösleriyor ki, 00 örtülu ödenekten verilen para 
Demirel ve <;:iller bilgisi dahilindc Mehmel Atar'1n i<;e
risinde yeraldlgl kontrgerilla organizasyon su~ örgütü
nOn harcamalan i~in verilmi~. Azerbayean Qevlet Ba~
kam Aliyev'e yönelik yaptlmasl planlanan suikast ve p. 
KK Genel B~kant'na yönelik yap,lan eylem efe bu ~ete
nin yapt lgl i~ ler i<;cr isindedir. 

[)evle(in bazl birimlerinin hukuk dl~1 yöntemler kul
lanarak bazl isimleri ortadan kaldlrd!Al medya <;evreleri 
taraflndan hergUn kamuoyuna üstü kapalt bir ~ekilde 
duyuruldu. Özellikle uyuiturucu mafyasl ve kumar ran
tlnl elinde OOlundurarak ülkücülerle i~birliAi yaparak 
kendilerine engel t~kil edenleri tek lek ortadan kaldlr
ml~lardlr. BaZI ~evreler 00 olaYIll daha fazla eferinliAe 
inmemesi i~in aS11 amae! bilin<;1i bir ~kilde saptmyor
lar. 

Polis-mafya-siyaset i~birligi denilerek sorunun aSll 
kaynaAlnt gizli)'OC"lar. BmOn olanlartn tcmelindc kirl; 53-

vailn yalflglm gözardl edip, bütOn su~u polise ve i~i bi· 
ti rilmi~ ülkücülere Ylkarak olaydan slynlmaya ~ah~llt, 
vor. Bunu da medyamn bazl patronlan ve bazl siyasi li
eferler araClllglyla, OOnlan rna~ yaparak ger~ekl~tirme
yc ~alt~lyoriar. 

Her ne kadar hükomct basllll $usttlrmaya ~alt~tlysa 
da OO~nh olamadl. Emperyalizm ve bölge gerici dev
letlerinin, TC rejimine olan güvensizliklerini a~lk~a dile 
getirmelerin, verdikleri si lah ve askeri ara~ yard,mmm 
durdurulmasl TC'yi farklt araYI~lara yönchti. Emperya
lizm, KUrdistan ulusal kurtulu~ mücadelesi kalllsinda 
genel politika ~. karlannln lehlikeye dü~IUAünden dola· 
YI, Kürt sorununu kendi ~lkatl dcärullusunda ~özmeye 
~a!t~lyor. <;:ünkU KOrt sorunu kendini /yözom noklaslnda 
uluslararaslnda dayatrnlitlr. Kürt meselesi bir Ortadogu 
meselesi olrnasl ilibariyle, gerek uluslararasl emperya
lizm, gerekse KOrdistan Ozerinde hesabl olan kom~ 
dcvletJeri yeni politikalar bclirlemeye zorluyor. Bu du
rumda emperyalizm ve sömürgeci gü~ler araslnda böl
gesel ~Ikar ~eli~kileri a~ lga <;Iku. 

Her zamanki gibi TC istikrarslzhAl ve ~UrümO~ dev
let yaplslyla bir türlü kendini bu Olkelere beäendiremi
vor. Insan haklan, demokratikl~ ve KOrt sorununun 
~özümO konusunda Avrupa He bir türlo anla~mlYor. 
TC 00 devletlerden gerekli yardlrnl alamaYlnca ve ulu
sal hareket ka'1,slnda dO~OgU ba~nslzhgl, devleti maf
yala~lrarak sorunu halletmcye ~ah~lyor 

Bugün sava~1Il yaralllj!1 bu derin <;cliikilerden dev
rimci-yurtsever <;evreler nast! yararlanmah? 

Kürdistan ve TUrkiye devrimci sosyalist muhalefeti
nin devrimci dostluk dayan!~ma ve i~birligi zeminini 
dünden daha fazla gü~lendirerek, meveut <;eli~kileri da
ha da derinl~tirerek, muhaHf gÜy odaklannl olu~t1..Irarak 
hayata ge;irmeleri gerekiyor. 

KUKM'nin gü<;leri araSlndaki her IOrden gü~birliAini 
geli~tirmesi, cephesel birlikler ortak temsil organlaflmn 
olu~turulmas! ve mücadelenin gü~lendirilmesi j~in ön
Icrinde aeit görevier duruyor. 

Emperyalisl ve sömOrgeciler KUrdistan devrimini 
bogmak, Slmrlamak, i~ini ~ltmak i<;in her tOrlO cntri
kaya bi4vurduäu sömürge sava~1 ve ku~tmalara ba~
vurdugu bir sürege bu birliklerin önemi daha da artl)'OC". 
Fakat gel inen a~mada artlk biltOn görkemiylc ayaAa 
kalkml~ olan KOrt ulusuna lekrar sömUrge statükolan 
dayatmak ve OOnlafl kaOOI elfirmek, bai eädirmenin efe 
mümkün olmadlAI a~lktlr. ÖnümOzdeki sOr~e bir 00-
k!ma ulusumuzun a~lga ~lkm l ~ olan devrimei iradesine 
raAmen ona istemedigi yeni k~ullar dayatmak bi~imin
de belirgin l~edir. 

Emperyalist ve sömUfSeci sa\la~lafm uzantllart olan 
bu kontrgeri][a ~eteleri, büWn ulusal kurtulu~ mücade
lesi vercn ülkelcrde mevcUIfUf. Ülkemizde de kirl i sava
~111 bir pan;asl olan bu IOr olu~umlar ne ilk ne de son 
olacakhr. Bugün böyle bir bi!~nle ortaya ~!kml~, yafln 
daha farkh bir bi~imde varhälnt sürdüreceklir. 
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I
-nsan Haklan Evrcnsel Bil-

o dirgesi'nin imzalmll§lmn 
48. Yllmda TC'dcki insan 

hak ihlalleri protesto edildi. in
san Haklan Günü olarn.k kutla
nllan Bildirge'nin imzalandlgl 
10 Araltk günü, TC'Jeki hak 
ihlallcrinin dökUrnünUn yapl!
dlgL gün otdu. 

G~tigimiz 10 Arahk'ta da 
insan haklanm "devlet güven
cesi"ne almaya -diger SM Uye
lcriyle birl,ik'1e- insan Haklan 
EvrcnseJ Bildirgcsi'ni imzala
yarak SÖZ \leren Türk yönclimi
nin ~ok kaba biT ~kilde Bildir
gc'deki güvenceleri r;ignedigi 
belgelcndi. 

insan haklan ihhillerinin en 
yogun ya~andlgl ülkclcr arasm
da yeT alan Türkiye 'ye kan§ 
'uyan' kampanyasml sürdüren 
Uiuslararasl Ar ÖrgülU ve Hel
sinki Walch, b~ Yll da Türki
ye'yi "insan haklan ih lallerinin 
yogun oldugu Ulkeier" Slfala
masmda birinci siraya otuntu. 

Kürdün haklan 
tümüyle gasbedildi 

KUrt bölgelerindeki hak ih~ 
lalleri öneeki Ylilarda oldugu 
gibi 1996 yilmda da tUrn hlzlY~ 
la devam cui. Köy yakma ve 
Ylkmalann saYISI 2 bin 644'e 
ula§lrken, Kürt gÖ<ferler hertür
lü haktan mahrum bir ~ckilde 
ya.§amaya meebur edildi. Sadc
ee Deak ile Ekim aYI arasmda 
67 köy yakJldl ve bo~alllidl. Yi-

nc 1996 Ylhnm ilk 10 aymda 2 
bin 395 ki~inin yatl§malarda 
ölürken 59 k.i~i de 'faili mey-
hul ' saldmlann hcdefi olarak 
ya~aJmm yitirdi. 

'Gözaltmda kaybetme' 
olaylannm saYISI her gcyen gün 
artarken. 'Cumanesi Annele, 
ri'nin otunna eylemleri iyerde 
ve dl§arda TC'yi tammlayan 
bir sembol haline gcldi. 

Gözaltmda kaYlplardan da 
en büyük paYI Kürt bölgelcri 
ald .. KÜrt illerinde hlzml sür~ 
dürcn gözaJunda kaybetmelerin 
bu Yllki bilanyosu 191. 

Dü§ünceye yasak, 
tutsaklara zulüm 

'Degi~lirildigi' apklanan 
'TMY'nin 8'nei maddesi ile 
TCK 'nm 313'neü maddesine 
' muhalefet cnikleri' gerck~e
siyle haklarmdll duva a~llan 

!Jok saYldll yazar ve gazctcci 
DOM'nin adela mildavimi 01-
du. ~u anda eezaevlerinde 
DGM'lerde ecza alan 170 'dil
~Unee surrlusu' bulunuyor. Bu 
saYll1m on misli ise eezasmm 
Ollllnrnasmi bckliyor. 

1996 Ylhnda yazarlar ve ga-
7.etcdlere toplam 164 YlllO ay 
hapis, 9 milyar 401 milyon lim 
pard eezasl vcrildi. Devam e
den davalarda istencn toplam 
hapis eezasl 8780 YII 3 ay, para 
Cez.1SI ise 4 rniyar 250 milyon 
lira. Yine 1966'da 97 dcmek, 
sendika ve basm yaym orgam 

• 

Diyarbaku IHD: 
Bölgemiz hak 
'ihlalleri arenaSt;'"'' 

DiYA RBAKIR- Insan Haklarl 
Demegi Diyarbalm $ubesi tara
fmdan, insan Haklan Gilnü ne
deniyle yapllan basm a~lklama~ 
SIllda. lüm dünyada hak ihlal1e~ 
rinin tüm hlZlyla devam eUigi; 
KUrt böIgelerinde ise bu ihlalle~ 
rin katmerli birrimde yüriitüldü
gü ifade edildi. 

GeneIde Türkiye, özelde ise 
Kürt bölgcsinin insan haklarl ih
laHeri arenasl oldugu ifade edi~ 
\cn arrlklamada siyasi iktidarla
nn ülkenin en te-
mel SOTUnu olan 
Kürt sorununun 
rrözUmUnü s ilahta 
aramakta Israr et
tikleri belirtildi. 
A~lk lnmada "son 
13 Ylhn kriterini 
yaptlglmlzda 
Türkiye'de siste
matik ve yaygm 
i~kence uygula~ 
malarmm, yargl~ 

SlZ infazlar, faili m~hul cina~ 
yeller ve gözaltmda kaybolma
lann ülke nüfusunun büyük bir 
klsmmm degi~mez yUZglSI haH
ne getirilmek istendigi gÖriil
mekledir" denildi. 

A~lklama §Öyle sürdil: "Dev
let i~erisinde hukuk dl~l organi
sazyonlann o l u~tullu, devlet 
adma surr i§ledikleri toplumun 
degi§ik kesimlerincc dc bilinen 
bir olgllyken, Susurluk kazaSI 
bu olgunun bir ispatl olnlu~tur. 
Aneak, bu konuda hUkilmetin 
bir kanadmm kaYlIslz klllmasl , 
diger kanadmm da "devlet adma 
kUilun atan da, yiyen de ~rem
dir" anlaYI~1I1111 sonueu: 13 Yll
dir süren bir sava~, 30 bin eiva
nnda insanm ya~amll1l yilirme
sine, 3 bin civarmda yaklhp Yl~ 
b lan köye, 3200 eivan faili 
merrhul einayete, yUzlerce kaYlp 

ve 3 milyon insanlJl yerinden 
yurdllndan olmasma yol a~ml~
Ilr. Bu sonu~tan hareketlc mev
cut baki§ a~mnm rrözüm gelir~ 
medigi gibi sorunu daha da bo~ 
yutl:\IIdlrdlll l arrlkrra görülmck
tcdir." 

'Halk ban§ ist iyor' 
Ban~ gir~~imeih!rinec ba~la

Il lan '"Ban§ Irrin Bir Milyon Im~ 

za Kampanyasl"nda loplanan 
imzalann bir milyollu a~mll/ 01-

maslOm halldann 
ban~ isteklerinin 
leseili oldugu be
lirtilcn arrlklama
da daha sonra ~u 
görii~lcre yer "e
rildi: 
"IHD Genel Bal/
kam saym Akm 
Birdal'tn da bu~ 

lundugu esir as
kerleri alma giri-
~iminin rrabalan 

sonueu PKK'nin elinde bulunan 
altl askerin özgilrlUklerine ka
vu~masl. "Ban§ Iyin Bir Milyon 
Imzu KrunpanY:lSl"na toplu bir 
imza atllmasl anlanunl ta§ldlgl 
i!Jin, lopluma ban~m kaPISIßI 
aralaml~tlr. 

Türkiye halklanlllil yaranna 
lu.dan bu ban~ kllplSI irrin tüm 
demokrasi gürrlerinee rraba gös~ 
terilecegi kamslildaYlz. ln5an 
haklan arrlslI1dan ban~ bir hak
ur. Bu hak ülkemizde kul1antl
dlgl ve ya~ama g~irj[digi öl~U
de temel hnk ve özgürlüklerkul
lamlabilinir. Bu bilinrrle 48. YII, 
dönümü etkinlikleri banl/a aynl
ml~tlr. lnsan Ilaklan Evrenscl 
ßildirgesinin kabul edili~inin 
49. YlldönümUnü tüm TUrkiyc 
hak lanmn eo~kuyla km
lamalanm umuyor ve temenni 
ediyoruz."" 

kapatildl, 342 baslll emekrrisi 
gözaltma almdl ve 167 gazete 
ile dergi toplatlldl. 

Hak ihlal1erinden en büyük 
paYI alanlann b:l§mda ise lut
saklar geliyor. 1996 Ylhnda 
bir~ok cezaevindc asker ve po
lis saldlnSI gcrrreklc~ti, hak ara
mak irrin yapdan arrhk grevleri 
hemen hemen hirr durmadl. 
Ümraniye Cezacvi'nde demir 
rrubuklarla lulsakara saldlran 
asker ve polisler 4 tutsagm ölil~ 
müne neden olurkcn, tutsakla
nn cenazesindc gözaJlma ah~ 
nan gazeleei Metin Göktcpe de 
polisler larafmdan dövülerek 
Öldürüldil. Ge~en Temmuz 
aytnda bir~ok cczacvinde bas
kllara blT~a ba§lalllan ölüm 
orucu sonucu 12 tutsak y~aml-
111 yitirdi. 

Diyarbaktr'da ise özel tim in 
saldmsl sonucu 10 tu tsak be
yinlcri parplanarak öldüriililr
ken Bayralllpa~a Cezaevi 'ndc 
baskllarl protesto etmek i~in 

kendini yakan 3 tutsaktan ikisi 
hayallill kaybcui. 

, 
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iHLALLERE ULUSLARARASI PROTESTO 

TC 'afi~e' oldu Öte yandlIß, ba§ta insan 
Haklan Demegi olmak üzere 
bir rrok demokratik kitle örgiltü 
g~ligimiz haHa TC'deki hak 
ihlallerini protesto amarrh et
kinliklcr düzenledi. Kisacasl bu 
insan Haklarl Gilnü de gas
bedilmi~ haklann araYl§lyla 
g~ti. 

U luslararasl AI Örgütü, Almanya'mn Rostock kentinde 10 
Arahk insan Haklan Günü'nü ilgin9 bir eylemle kutladl. 

AI Örgütü elemanlan belediye binaslna i~kencenin yaplldlgl 
ülkelerin listesini igeren bir ali§ astl. Türkiye, Kolombiya ve 

Nijerya gibi ülkelerin yamnda yer aldl. 
(HABER MERKEZi) 

.. 
'Ozgürlükten tasarruf esaret getirir' 
OIYARBAKIR- Diyarbaklr lbbibler Oda
SI insan Haklan Komisyonu, insan Haklan 
Haftasi nedeni,)'le yaptlgl basm a~lklama
~mda ~saghktan tasanuf ölüm, özgUrlükten 
tasarruf esarct getirir" dedi. 

Diyarbalm Tabibler Odasl IfL~an Hnkla
n Komisyonu'nun arrlklanlasmda. 48 YII 
önce kabul edilmi§ olan insan Haldan Ev
renseI Beyannamesi'nc imza koyan ülke
lerde her Yll geleneksel kutlamalann yaplI~ 
dl!;1 belinilerek, Diyarbaklr Tabipler Oda
sl'mn da insan haklan ile ilgili önemli ~a
h~ma ve a~lklamalar yapugl dile getirildi. 

Son ylilarda görülen insan haklan ihlal
lerinden dolaYI,TIB Merkez Konseyi ve 
diger tabip odalan düzeyinde insan haklan 
ile ilgili konularda daha örgütlU ve dalm ko~ 
ordineli ~ah~Ill11lar yapllla zorunlulugunun 
dogduguna dikkat ~ekilen arrlklarnada, "Bu 
IlCdenle DUnya Saghk Ör-gülü'nün saghk 
lamml, Tlbbi Deomoloji Tüzügü, Türk Ta
bipler Birligi Kanunu, insan Haklan Evren
sei Beyanllllmcsi, BM L1SlUl Haklan Söz~ 

le~mesi, Dünya Hekimler Birligi 'nin ~~itli 
bilgirgeleri hekimlere; insan haklanmn do
gal savbnutusu oldugunu göslermektedir. 
i~\t! .bu dogrultudan hweket f:de~k 01'(f~ 
InSilIi Haklat. Komisyonu, bb~ta • Yapm 
HakkJ' ve 'Sagltk Haklan' olrnak Uzere ki
~inin tüm hak ve özgürlüklerinin saglanma-
SI ve korunmaslila yönelik \ah~malar yap" 
maYI ve bu sene de hekim arka~larla be
raber bir kokteyJ ile kutlarnaYI amil~ laml~
ur" denildi. 

'ihlallere hekimler de 
ortak edilmek isteniyor' 

insan haklan ihlallerine hekimlerin de 
ortak edilmesinc rrah~llmaslßlß llekimlik 
mcsleginin inS1Ul3 yardllll ctme amaClIllll 
önüne !Jlka Ya~am hak ihlalleri olamk ge
neide idam eeZ3Sl, i~kence, ce:r.aevi ve gö
zetim yerlerindeki k~ullar saYllmakla be~ 
mber odarrllz bölgesinde özellikle son yll
larda artan faili m~hul cinayetlcr, köy-i l~e

il düzeyindcki olaylar SOlunSI insantann 

gÖIJ edi~i ve gÖIJ1c beraberrrikan sorunlar da 
bu hakkm ihlali ~~vesinded!r. Aynea 
saghk hakkmm ihlalleri say!l~ ~vre kirli
figi. kötü konut, h\i,ye IlOtü '&sTeqmc xe .... 
koruyueu saghk hb:mellerinin ihlafi gmi 
ba~ltklar da bölgemizde öneeki ydlnra göre 
~ok daha arnm~tJr." 

A~lklamada. hekimlerin Hipokrat yemi
nine uygun olarak tamfSIZ saghk hizmeti 
sumna ko~ullan ile mesleklcrini icra etme
lerinin de zorl~ugl ifade edildi. A~lk lama 

daha sonra §öyle sürdü: "Bölgede hizmet 
veren hekim ve sagilk ~al l~lnn kimi 7.3-

man hakslz Qlarak gözaltma ahrum~, kötü 
muameleye (abi tutulmu~, tUluklanml~, sür
gUn edilmi~tir. Biz hckimler, saghkta her
kesc ftrsat ~itligi vc iyi bir hckimlik onaml 
isterken, belirtilen en telllei hak olan saghk
lt y~ama hakkmm tüm insanlar lrrin y~
ma gerririlmesini iSliyor, 'Saghktan ve Oz
gilrlükten Tasarruf Edilemez' özdeyi~i ile 
snghktan lasarruf ölüm, özgürlükten tasar
ruf esaret getirir diyoruz." 

C;OGU KORUCU OLAN BOZKURT AiLESi KULP'U SiLAHLA TARADI 

Kulp'ta Bozkurt terörü 
OiYAR8AKIR~ Diyarbaklr'lIl Kulp H
~ine bugh KendahhC§in nunlikaSlllda 
ger i11a larlll menilere yerle§tirdigi mu
ymlarm patlamasl sonueu bir korueu 
nu n ölmesl ve iki korucunun da yara
lanmnsl uzerine, Sevifa koyunde otu
ran Bozkurl ailts ine mensup korucu
lar, Kulp §ehir merkezlne ge1erek halkl 
rasigeIe laradl, Taramada bir ki§i ya~a
miDI yitlrlrken, ü~ ki§i de yaralandl. 

Görgü lalllklal"lndan aldlglmlz bilgi
lere göre 1.11.1996 günü Kulp'un Ken
dahh~in (Önvira§) mlOtlkaslOda 
PKK'1i ger i11ala l"ln mevzilere yerle§tir
digi bombaJar lO patiamasl sonucunda 
BOOri Bo:rkurt adh köy korucusu ölur
ken, Tevfik Bozkurt ile adl ägrenileme
yen bir korueu da ),aralandl. Bunun 
üzerinc, Kulp'un Sevl~ köyünde otu
rall Bozkurt a l1esine menSlip korucu,
laI', 8~lr 80zkurt önderllglnde Kulp 
§Chir merkezine gelerek. Kulp jandar
ma karakolundan s ilah aldllar_ 

Olaylan Be§ir Bozkurt 
yönlendiriyor 

Ola)'larm kurucu olmayan Be~ir 
ßozkurt tarafmdan yönlendirildigini 
bildiren bir gorgü tnmgl, Be§'ir'ln silah
Jarl karakoldan nldlktaD sonra, ailesine 
Illcnsup korueulara saldlTJ talimah ver
dlgini, ta limatta,! sonra ilk olarak da 
Merkez Cllmii Imaml Melle Behl;eI 
Eren'e Tahir H01.kurt tarafilldan at~ 
OOildigini \'e imanlln dört kUl1unla ya
ralandlgml söyledi. Eren'e ale§' edildigi 
sirada yoldan g~mekfe ol:m 8 ya~mda
kl blr klz ~ugunun da kafaslIldan al
dlgl kur§unla yaralandlgml aklaran ta
mk daba sonra §unlarl sö)ledi: 

H;o.finareli Camii Baht;eSi'nde olur
makta olan ihSlI1I Teyin adh \'atand~ 
da Talat, Servet, Bayram ve Mikail 
Bo:rJeurt tarafmdan ön« dövüldü, daha 
sonra Tahlr Bozkurl'un da gelmesiyle 
bf§i tarafmdan silahlarla tarandl_ Ta-

rllllma sonucunda Tayin'e kur§ulI isa
bel elli." 

Aym yerde yine Bayram Bo:r.kurt'un 
taramaSI sonucu Kayram <;elik admda 
bir vatanda~:m yaralandlgml aktaran 
görgu tamgl, olay sonrasmda ht~eyin 
a~lk olmasma ragmen yalmzca Servet 
ve Tahi r Bozkurt'lIn gözaltma ahndlgl
m belirtt i. 

Konuyla ilgili ola rak Diyarbaklr 
De\'let Hastanesi'nde yatmakta olan 
yaralilann akrabalarlyla yapllglmlz 
gÖTli~mede ise olayla i1gili gerekli hu
kuki i~lemlerjn yapllmamasmdan du
yulan endi~ dile gelirildi. Yanah yakill
larl §Öyle konu~tu: "i\\·ukat aracl1lglyla 
Diyarbaklr Cumhuriyet Bu§Savelhg:
\iasltaslyla Kulp Cumhuriyel Sa\iclh
gl'na Bozkurl ailtsi koruculan hakkm
da Sill; duyurlliiunda bulund uk. Bunn 
ragmen gözall lOa ahnmayan dlger ko
rucularm tutuk lanmasl yönünde bir 
ge)i~me görülmüyor_" 

Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nde devleti te~hir eden Mü~taklar'a tehdit ve gözaltl 

'Ye§ilyurt DaVaSl' tehditlerlerle devam ediyor 
'ye~iJyurt davast'ntn 

magdurlanna saldm
lar sürüyor. 'D I~k l yedinne', 
i gren~ligini Avrupa insan 
Haklarl Mahkemesi' ne gö
lUren ve TC'den tazminat 
ahnmastna neden olan Ye~ 
~ilyurt köylüleri sürekli teh~ 
dit a ltmda. 

Köy muhtannlll tehdidini 

bu kez köyün basllmasl ve 
AiHM'deki duvacllardan 
olan Mü~taklar'm gözaltma 
altnmasl izledi. 

Ye~ilyurt köyünü 9 Ara
hk günü basan devlet gü~lc
rinin tüm köy halkml tehdit 
cnikleri bildirildi. Bu bas
kmdan bir giln sonr.t ise . 
Mü§taklar'm Cizre'dek..i evi 

baslldl ve Abdurrahman, 
B1ZllT ve SltkJ Mü~tak gö
zallma al lOd .. 

Gözalt ma allnan k i~ilerin 
akibetleri"hakkmda bilgi ah
namazken, U1uslararasl Af 
Örgütü konuyla ilgil i olarak 
Cumhurbu§kanl, B~bakan, 
i~i~leri ve Adalet bakanhk
lan ile OH AL böige valisi, 

!junak valisi ve Cizre kay
makamma 'aeil müdahale' 
yagnsmda bulundu. Af Ör
gütü, gözaltma alman söz
konusu ki~jJerin Y3§am lann
dan endi§e edi ldigini bildir
di. 

Bu geli~melcr üzerine 
Avrupa insan Haklan Ko
misyon Ba~kalll Stefan 

Treehel ve Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri Daniel 
Tarseays'in sorunla ilgi lene
eeklerini ve olaym tak..i~ i si 
o lmaya devam edeeeklerini 
ifade ettikleri bildirildi. 

Mü~tak ailesinin AlHM'e 
bireysel ba~vulUlan devleti 
gürr durumda blfalarken, 
devletin köyil tehdit ve gö-

zaltllar ile Mü~tak aiJesin

den ~ aldlgl ifade ediliyor. 

Bir süre önee Ye~ilyurt 

muhtaTlIll tehdit eden devlct 

gü~leri, ge~tigimiz günlerde 

de korueul3.§tLnlan mahalle

ler araelltgl ile saldm gjri~ 

~im l eri llde bultmnlU§tu. 
(HABER MERKEZij 

T 
ürkiye'deki gelipneler bazen ~yle bir seyir iz
liyor ki, gÖrilnenle yelinildiäinde büyük yaml
Slya dü~memek eIde degi l. Son Susurluk ola

Ylnln kendisiyle birlikte getirdigi geli~meler i~le böy
le bir onam yarath. Ortam puslu ve kar~lIlkll ~anlaj
lardan g~ilmiyor. 

Her a~lm a,an, bildigini ileri sürdügü "'devlet 
sirlan-na vurgu yaplp "aC;lklarsam ver yerinden oy~ 
nar" diyerek bir yerlere bi~yler söylemek iSliyor. 

Sedat Bucak, bildigi c;ok ?eyin oldugunu söylü
yor ... 

Abdullah <;atll'mn ~i, bildiklerini bu a~amada 
aC;lklamak istemiyor. .. <;alll'nin arkada~laT1, ·ulusal 
kahraman~ olarak lanse ettikleri <;atll'llIn yaptlklafl-

"Konu,urum 
Haaa ••• " 

Osman AYTAR 

III devletin bildi
gini söylüyor
lar ... 
<;etenin görü~ 

nürdeki ba~lafln~ 
dan biri olarak 
lanse edilen 
Mehmet Agar, 
dcvleti neden 
hukuka tercih el
liklerini aC;lkla
mak iSlemiyor ... 

Bir dönem <;atll ile görül/tügü ileri sürülen Mesul 
Ylimaz elinde beige oldugunu söylüyor ... 

Isa Afmagan, ~ok ~ey bildigi i~in onadan kaldlfl~ 
labilecegini ileri sürerek, avOkatl araclhglyJa kaldlgl 
cezaevinden haber gönderiyor ... 

Turgul Özal'a suikast giti~iminde bulunan Kartal 
Demirag olaymln bizzat Özal'lIl emriyle '"devlete 
zarar gelmesin" diyerek örtbas edildigi ve Korkut 
Özal dahil gerC;egi ·bilenlerin konu~madlklan iddia 
ediliyor ... 

Su lisle, hergün yenilerinin eklenmesiyle uzaYlp 
gidiyor. 

Sanki ilgili herkes elinde oyunu ~özebilecek bir 
joker ya da anahtarvarml~ gibi, kendinden emin ko
nu~uyar; biri digerine mesaj göndermek istiyor. 

Peki devlel bu i~in neresinde? 
Demirel'e göre, devlet bu i~in dl§lnda. 
Türk~'e göre siyasette, diger bir ifadeyle devlet

le bir kirlenme yak. 
Baykal ve Ecevit'e göre, devleti bu klsmi kirlilik~ 

lerden armdlrmak gerek. 
Ve dahasl Perin~ek'in a,lklamalanna bakllirsa, 

devlette tek UlemizN olan Türk genel kurmaYI. 
Öle yandan dikkat ,ekici bir yön de geli~melerin 

belli baZI ki~iler~hslnda smlrlandlfllmak istenmesi
dir. Devletin yürültügU kir1i sava~1Il bir par~asl ola· 
rak olu~lurulan kontrgerilla~korucu-ülkücü-itirafC;1 
örgüt1enmesinin ylilardir Kürdistan'da ve Türki
ye'nin metropol kentlerinde bula~tlgl pisliklerin, bir 
diger ifadeyle "'faili me<;hu l ~ dnayet1erin, adam ka-
1t,rmalann, köy ve mezra ~Itmalanllln, kendileri 
gibi dü~ünmeyen lere yönelik tehdit ve saldmlarln e-
sas sorumlulan yerine bilinc;li bir bic;imde ki~iler ve
ya en c;ok devletin ic;indeki küc;ük bir kesim hedef 
gösteriliyor. Bu da ister istemez geli~meleri bir yö
nüyle gölgeler sava~ma dönü~lÜrüyor. 

Halbuki pa~an g~mi~te basU'lr)!aYIn of83nlafl-
...-f\a da yenslya.,Jgizli gellelge V€ €lIIirlerle Ktlldis

!)In'da kMi bi(sava~1 hlt: ,binkurnlltinlmadan sürM 
rUp bilinen malulll cinayet ~bekelerini örgütleyerek 
ve onlarl sorumsuz birer odak olarak kul1anarak her 
türden mafyala~maya c;anak tutan bizzat devletin 
kendisi. 

<;atll gib;, 16 ylldlr Türkiye'de sözümona aran
ml~ gibi görünen ve Avrupa'da bula~tlgl eroin ka
C;akC;lllgl nedeniyle Interpol taraflndan da aranan bi
rinin devlet tarafmdan kullallillp kullalllimayacagl
na ili~kin olarak ortaya atllan kimi sorulara gelince. 
Gec;mi~te giri~i len benzeri uygulamalar bir yana, iti
rafc;dan cezaevlerinden c;lkaflp operasyanlara götü
ren, telikl;i olarak kullanan, slkl korunan özel lim 
lojmanlannda banndlfan, korucu ordusuna kalmak 
iC;in bir sürü Nadli suC;lu"yu "affeden" bir zihniyel~ki 
lürk medyasl her ne kadargörmezlikten geldiyse de 
böylesi uygularnalar KUrdistan'da günlük olasan du
rumlar haline gelmi~, <;alll gibiterini kullanmaz mir 
KuJ1amr hem de nasll. 

Biz Kürtler ve demokratik Türk kamuoyu a~lsm
dan yeni olan bu tOr olaylar degil, yeni olan birden 
bire ~temiz toplum" havarisi kesilen baZI siyasal ke~ 
silO ve medya organlanllln tutumland!r. <;Onkü aC;lp 
bakslnlar, Kün ve Kün sorununda duyarh basln-ya
ym organlanllln Ylllardlr yorulmakslzln vurguladlk
lan bir konu da devletin himayesinde olu~lurulan ve 
her türden pislige bula~an ~bekelerdir. TSMM tara
fmdan olu~turulan bir komisyonun '"faili mec;hulN ci
nayetlcrle ilgili olarak hazlrladlgl ve devlet-itirafC;l
Hizbullah iIi~kileri konusunda önernli ipuC;lan i,e
ren raporun nasll da alalacele toplalddlgl ve degi~ti· 
rilerek yeniden kamuoyuna sunuldugu hatlrlardadlr. 

Susurluk'ta onaya C; lkan devlel merkezli baglan~ 
tlmn ilk olmadlgma ili~kin aklanlabilecek bir Ylgln 
olay var. '"Kutsal ittifak'l göslerrnesi aC;lsmdan c;arpl~ 
CI buldugurn bir olaYI aktarmak iSliyorum. Temmuz 
1994'le Diyarbaklr'da bir fidye isteme olaYI nede
niyle Ihbarla yakalanan itiraf~dardan birinin silahl~ 
nlo, 11 Man 1994 günü Diyarbaklr'da Kültür Pasla
nesi'nden C;lkarken kaC;lrdan ~hmus Yavuz adlr 
Kün yunseverinin öldürülmesinde kullamldlgmm 
tespil edilmesiyle ortaya ,Ikan ili~ki, KUrdistan'da i~, 
lenen Mfaili m~hulN cinayetler i,in önemli bir ipu
cuydu. Diyarhaklr Emniyet MüdürlUgü'nün Diyar
baklr Cumhuriyet Savclligl'om emriyle düzenledigi 
94/2072 nolu hamllk dosyasmda da ver alan isma
il Y~ilmen adli itiraf,lnln itiraflan, bu ve benzeri ci
nayetlerin nasll da polis-JiTEM-itirafC;I-MHP-korucu 
ittifaklyla i~lelldiklerini gösteriyordu. Ama ~büyük~ 
Türk basllll deginmedi bile. 

Ne var ki Susurluk'ta meydana gelen ve kaza ml, 
suikast ml oldugu tarn ortaya t;lkmayan olay önbas 
edilemedi, c;ünkU rnluak artlk c;uvala slgmlyordu. 
Aynca ba~larda Kürt uJusal hareketine ka~1 olu~tu
rulan cinayet ~bekelerinin giderek ba~ka· alanlara 
el atmalanndan, devlet ic;inde rahatslz olan kesim
ler de vardlr. Bütün bu ve benzeri nedenJer, ~etel~
menin esas sorumlularma yönelmeseler de, bu alan
da kapdan aralayabilecek tartl~malara yal ac;tl. 

Susurluk olaymm vurgulanmasl gereken ba~ka 
bir önemi de ~urada; Kürdistan 'da sUrdUrillen kirli 
sava~m arkasma gizlenerek olu~turulan ~ete ve ~
bekelerin devlet iJe baglantdan konusunda önceki 
dönemlerle klyaslanamayacak kadar geni~ bir ka
muoyu bilgi sabihi oldu, hem de yJilardlr Ndevlctin 
ilioon"m he~yin üst(lnde tutan kimi kesimlerin de 
katkllanyla. Bu nedenle de devlet, toplumun degi~ik 
kesimJerinden gelen tepkiJeri anlk tümden görmez
likten gelernez. öze ili~kin olmasa da bic;imsel baZI 
degi~iklikler veya düzenJemeler yapmak zorunda, 
en aZmdan öyle görünmek zorunda. 

"'C;etelerden kurtulmanm yollan var ml~ veya 00-
zilartllln dedikleri gibi "devlet c;eteierden temizlene
bilir mi~ gibi sorular, bir ba$ka yazmm konusu ola
cak. 
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Polis korumasmdaki 'devlet fedaisi' sivil fa~istler, okullarda azgmca saldmya giri~ti 

~etenin okul kolu i~ba~mda 
B 

a~lu b[unbul olmak Uzere 
MHP'li fa~istler okullarda le· 
rör eSlirmeye yelteniyorlar, Po· 

lisin aylk deslcAinde devrimci öAren· 
eilere saldlran fa~isllerin özellikle Su· 
surluk sonraSI hnrekete gerrmeleri dik· 
kat yekerken, polis·sivil f~ist i~birliAi 
"r;elel~n dcvletin okullardaki sureti" 
bir;iminde yorumlamyor, 

Oniversitelerden sonrs liselere de 
yayIlan fa~iSl saldmlarm "gUndem 
sapurma" ve "rretele~mi~ devletin 
uzanulannm Susurluk sonr'asl psiko· ' 
lojik üSlÜnlO~U eie g~irme" amaci tao 
~Idl~l vu.rp:ulamyor. ÖArenci kitlesinin 
yam sira demokratik kille örgiltlerinin 
ve ö~relim görevlilerinin bUyUk kep· 
kisine neden olan fa~isl saldmlar, 
Arahk aymm ilk haftasmdan itibaren 
hlz kazandL. SaldLnlann en bariz ömc· 
Ai. 5 AralLk gilnillstanbul Oniversite· 
si merkcz kampüsOnde geryekle~tiril· 
di. . 

Kantinde fa~ist terör 

5 Arahk Per~embe günU Istanbul 
Oniversilesi Hukuk FakUlIesi kanlin;· 
ni basan f~isller, silah ve sallflarla 3 
öArenciyi, yaraladL. Kamine giren 15 
ki~ilik fa~isl grup, ~lIerindeki silah, 
~allr ve blyaklarla devrimci öjrencile· 
re saldlrdl . Saat 14.30 slralannda 
meydana gelen olayda. MHP'\i f~ist· 
lerden HUseyin Özd~mir'in silahla g 
el ale~ etmesi sonucu Aydm yavlan 
ErdoAan, Ali Yllmaz adh öjrenciler' 
yaralandl, Murat AltmdaA adh öjren· 
ci de dÖvUldU. Bacaklanndan aldlkla· 
n ~ur§unlnrla yaralanan Yllmaz ve Er· 
dogan kaldmldlklan Haseki Hastane· 
si Acil Servisi 'nde tedavi altma ahmr· 
ken, olaYI ö~renen ötrenciJerin hasta· 
ne önUnde yapmak i~tediji aylklarna 
da, polis larafmdan engellendi. 

Saldm Uzerine "YOK, polis, med· 
ya: bu abluka da~Jtllacak!" slogamru 
atarak tEIT otobüsUne binen 40 öA' 
rencinin tOmU gözaluna ahndl. 

Ashnda tSlanbul Oniversitesi'nde
ki bu saldLndan iki gun önce de bir 
~aldm y~anml~u. Bir grup fa~is:t, bl' 
Ifakh saldmda bulunmu~tu. Blyakh 
~aldmdan bir gUn. sonra ise, saldmYL 
protesto etmek i~in fakUlte kantininde 
toplanan ö~rcl\ciler, daha forum yapa· 
madan okul i~inde bulunan yevik kuv· 
vele baälJ polislerin saldmsma u~ra· 
mJ~ ve ~ok ~aYLda öArenci gözaltma 
ahnml~u. Bundan bit gUn soma ise; 
yani sattrh·silnhh saldmnm geryek· 
Je~tiAi 5 Arahk gOnO, okulun ~evresi 
yevik kuvvel polislerince sanlmL§ ve 
sözde "bUyUk gUvenlik önlemlerl" 
almml~u, 5 AraWc gUnU Hukuk FakUl
tesi kantinin basso f~isller, silah ve 

sallTlannl i~te bu "bUyUk gUvenlik ön
lemleri" iyinde okuln sokmu§lardL. 

Sicilli fa~istler 
polis himayesinde 

lslanbul Oniversitesi Hukuk FnkUl· 
tesi kantininde saldLrt dU.zenleyen fa· 
§istler arasmda Zafer Özbek, Lokman 
isimli biri ve HUseyin Ozdemir dikka· 
[i yek..iyordu. HUseyin Özdemir adh 
fa~ist ögrenci, daha önce bit ögrenciyi 
yaralamaktan 6 ay okuldan uzakla~I!T' 
ma ceUUL alml~u. Lokman adh fa§ist 
ise öArenci olmadJAI halde Istanbul 
Oniversilesi'ne, silah ve snurlarla ra
hathkla giriyordu. Valide Mektebi Li
sosi'nde okurken bir öArenciyi bLr;ak
layan Lokman, okuldan aulmL~ olma· 
sma • .tjmen t.ü. 'de kendisini Siyasal 
Bilgiler Fnkültesi öArencisi olarak la· 
mtlyordu. Lokman. birkny gün önce 
Edebiyal FakUitesi kantinine satlrlarla 
giren grubun da ~I durumundaydL 

Siyasal Bilgiler öärencisi Zafet 
Özbek'in ise sUrekJi cep lelefonu ile 
dol~IIAI ve daha yok Kocarnustafapa· 
~a ve Fatih ülkU Ocaklan'nda bulu
nan "kampUs dl~l" fa~ist gruplan kul
landlAI belirlendi. Okulda sürekli si· 
lahla doln~an ve daha önce defalarea 
öArencilere silnh yeken Özbek hak
kmda yapllan §ikayelleri Deknnhk 
duymazdan gelmi~li. HUseyin Özde· 
mir ise, dahn önce de BilIenl Emre ad· 
h ö~reneiyi blynklamaktan 6 ay okul
dan uzakla~urma eezasl alml§ bir 
MHP'Ii. Özdemir, Universite iyindeki 
sivil polislerle yok yakm ahbaphk 
yaprnaslyln Inmmyor. Sivil polislerin 
Zafer Özbek ve Hilseyin Özdemir'e, 
'ba~buA' diye hitap ettikleri yok yay
gm bir söylenti. Sözkonusu ki~ilerin 
sik slk dl~Qrdan yUzleri örtUlU ki~ileri 
getirttiAi de edinilen bilgiler arasmdn, 

SaidIrl tekrarlanlyor 

lstanbul Oniversitesi'nin Beya· 
zlt'la bulunan merkez karnpu~unda 

geryekle§en satlrlt-silahh saldmdan 
dört gUn sonrs da f~isl saldlfJ giri· 
§imleri üym yerde sUrdtl, Önceki ör
nekte olduju gibi. ma~dur devnmei 
öArcncHer prOlesto etkinlikleri ehnll~ 

smda gözaluna ahndl, fa~istler ise I»' 
lis e~lijinde saldmya yeltendi. 

Polisin Universileden sekiz öären. 
eiyi tnrtnklayarak gözaluna alrnasm
dan sonra ilerici ögrenciler Siyasal 
Bilgiler FakUitesi önUnde loplanarak 
olaYI protesto etti. Bu sLrada MHP·]j· 
ler yine öltencilere saldltdl. Bu kez 
fazln bUyUmeyen olny esnasmda ön· 
ccki suldlflnm liderlerinden MHP'1i 
Zafer Özbek, polis in korumflSlnda 
"basln ar;lklarnasJ'" yaptl. Polisin 

ÖCrenC!ler 13$11 sa!dmlara kar,ltepkllerilllller 11rsatta ortaya koyuyortar. 

Yabane! sermaye ürktü 
HABER MERKEZi- Rejirnin istik
rarslzhAI yubunci knpitalistleri UrkUtU· 
yor. YabancJ sermayenin TUrkiye'den 
eHni yektigi belirlendi. 1995 YI!'tndll 
TUrkiye'ye giren yabanci sermayenin 
sadece yUzde 5'i yen! yatJrJmla geldi. 
Sennuyenin yUzde 95'i ise sermaye 
IIrtttnml YR da yenileme yautlmlan 
olaralc geldi. Gözlemciler, yabanci ~ir. 
ketlerin YlI.va~ yavat yenileme yalmm· 
larml da a~kLya almaya ba,ladlllOl bll· 
diriyor, 
YeniierneynllTlmlnn yapllmamasLnm 

reknbel gOt:UnU kaybelmek anlarnlOa 
geldiAini hulJrlntan uzmanlar, bu riske· 
ruämen TUrkiye'deki yabanci sermll· 
yeli kurulu~lann artlk yenileme yau
runlanm bile askJya aldtklanOi belirti
yorlar. 
Ynbanci sermayeli ~irket1erin ve ya· 
bancL sennaye yallTlrnmlO son tablosu 
ie ~öyle: 

• Philips Genel MUdUrU, "Biz TUr· 
kiye'yi haritadan sildik" diyerek yeni
lerne yatmmlanndan vazgeyliklerini 
a~lkladl. 

• Mobil"BP'nin Genel MUdUrü, 
Aln~'10 fRaliyellerini durdurabilecekle· 
rini belinti. 

• Rahmi Koy, ''Tofn~ kapanabilir" 
diye lIylklumll ynpu. 

• Toyata. "Bilseydik gelmezdik" 
diyor. . 

• \1;L/II.L da ylltLrlOlIOI erteledi, 

Bu onamda yabnnci yaunmcmm 
geleceAini dU~ünmenin hayaleilik ola· 
caAml ifade eden uzmLlJ1lar, "gelirse 
bUe ancnk r;ok özelle~vikler IIldlgl, ya 
da var olan hilkUmet döneminde yatl' 
nrn yapmaYI avantaj knbul euiäi i~in 
gelir" §eklinde konu~uyorlar. 

1992 ve 1993 Ylhllda TUrkiye'ye 
giren yabancl sermayenin ynnsmm ya· 
Imm olduAuna dikkal ~eken ilgili kay
naklar, bunun 1994 Ylhna gelindiAinde 
lO'a 1995 ve 1996'YII gelindiAindc ise 
yUzde 5'e dO~IOAUnO lIdiriyorlnr. TUr
k..iye'de yallnrn knrart nlml~, hntlll. ya· 
tmma b~laml~ §irketlerin yallflmlan· 
01 ertelemeye ba§ladlAIOI kaydeden 
uzmanlnr, kapasile ih!iyaclOda olan, 
sermayesi yetmeyen, makinesi eskimi~ 
yatmmemm bu ihtiyaylarlOl da askLya 
aldlAml kaydeui, 

1995 YLhnda yeni yalmm olmadLAI 
halde sermaye giri~inin I milyar dolan 
korudujunu belirten ilgili ycvreler, bu 
ytl haziran sonu ilibanyla 483 milyon 
dolarhk sermaye giri~i olduAunu kay· 
dediyorlar. Aym trendle devam edersc 
YLhn 960 rnilyon dolnrla kapalJllICIIAlO1 
belmen gözlemcilcr, yeni yattnmlann 
SLfira yakl~l1gl dU~UnUidUAUndc, I 
milYllr dolardan her dU~U~Un mevcut 
sennllyenin yenileme YUII'1mlurmlO ve 
sermaye 8.rttlnmlannlO azaldljlOl gös· 
tercceiinde hernfikirler, 

MHP'Ii grubu okul giri~inde gösler· 
melik de o[sa aramamasl dikkat ~eker· 
ken. asJI yasak asm rnensuplanna ge· 
lirildi ve basmlO okula girW yasaklan· 
d!. Aym gUn polisin üniversiteye giro 
mesini ele~tiren ölrelirn Uyelerinden 
Prof.Dr,Neeip yaklr ile polis araslflda 
lartl~ma r;iktJ, Polis, DOY.Yak1r'\ laT
taklayarak. kapldan uzakl~ttrdl, Polis, 
MHP'ljleri komma e~iginde okuldan 
pkardl. 

Mar mara'd a da aym tezgah 

Islanbul üniversitesi Beyazn kam
pUsUnde yakla§lk bir haftaya yaYllan 
bu geli§meler y~amrken, 11 Arahk 
yCU1amba gilnU Mannara üniversitesi 
Göztepe kampilsUnde dl~ardan getm· 
len fa~istler yine sam ve blr;aklarla, 
kantinde oturan ölrencilere saldlrd!. 
SaldLrlda Uy öätenci yaraland!. Saldl
nYI protesto eden yakl~1k 150 ki~ilik 
öArenci grubu, AtatUrlc: EAitim FakUI· 
tesi'ne kadar YÜTÜyerek Dekan'la gö· 
rü~IUler. Görü~meye polisin de kaul· 
dl!L ve dekana devrimci ögrencilerin 
Uzerinden de satlr ylkttjlfll iddia ettiAi 
görüldU, 

Agn'da da fa~ lst saldIrl 

Polis destekli MHP'!i saldmsl AA· 
n'ya da Slyrad!. GeytiAimiz hafta AA' 
n Elitim FakUilesi'nde i1erici öAren· 
cilere MHP'liIer tnrafmdan ~i~, demir 
~ubuk ve bLyaklaria yapllan saldmda 
25 doJaymda öArenci yarahndl. Polio 
sin saldmYI yapan MHP'liIere deSlek 
verdili bclirtilirken, saldmdan sonra 
okula giren özel tim elemanlan öAren. 
eilen tartakladllar. Özel tim, saldmya 
u~yan ilerici öjrencileokri gözaltma 
almaktan da r;ekinrnedi. 

SnldLTllann bir Ic:a, saat devam etti
jini, olaydan soora okul yevresine 
k..imsenin yakl~tlnlmadJAIO I anlatan 
öArenciler, "Polisler ik..i g1indUr okulu 
abluka ahlOda tUluyor. tyeride lam 
olurak neler olduAu dl~anya yanslmL' 
yor" dediler. 

Liselere de saldlrl bqladl 

FII~ist saldlnlardan lisefer de paYL' 
JlI aldl. 6 Arahk Clima gttnU Istanbul· 
Yakaclk Lisesi son slmf ö#rencisi En· 
gin Uslu, MHP'Jj öjrenciler MUslUrn 
Malkoy, tdris Karatok, soyadlan be· 
Jirlenemeyen Seyfc[tin ve Mehmet He 
tartl~l!. Aym gUn "Istiklal MIUlL töre· 
ni"nden ylkan Engin Uslu ve arkadatl 
Devrim 'in önUnU bir karnyonet ve Re· 
nault mnrka otomobilden ylkan bir 
grup kesti. SoAnnhk ÜlkU Ocakla· 
n 'ndan geldikleri beliltilen saldlrgan. 
lar, Uslu ve arkad~ lm dövdUkten son· 
ra bLyaklayarak yaraladJ. 

Kan kaybetmekte olnn öjrencilere 
yardJm elmek iSleyen arkada~ lanna 
ise MHP'Jj olduAu bilinen MUdUr 
Yardlmclsl Recep Tarhan engel oldu. 
Zamllnmdn hastaneye kaldtnlmayan 
Uslu, ya§amlnJ kaybetli. 

SaldlTllara büyük tepkl 

Son iki haftaYJ kapsayan fafist sal
dLnlara kaill del i~ik kentlerdeki tUm 
okullnrda öArenciler protesto eylemle· 
ri geli~tirirken, elitimciler de polis· 
MHP i~birJijini kmadl. 

tstanbul EAitim-Sen ~ubeleri, ko
nuyla ilgili olarak geytiAimiz hafta 
yapugl basm toplantlsmda, devletin 
okullarda UlkUcUleri kullandlAiOl 
aylkladl. Elitim-Sen $ubeleri adma 

Son Ikl haltamn olaylannda polis. sOrekll olarak saldlnya uCrayan devrlmcl ~rencll er1 g6zalltna aldl. 

konu~an 2 Nolu ~ube B~kanl Alaal
tin Dinyer, Susurluk kazasLyla'devle
tin UlkUcU f~istleri kullandlAtnm bir 
kez .daha kamuoyunun gözleri önUne 
serildiAini belirterek, "Devlet kontr
geriUa araclhALyla ulküeU mafyaYI ve 
özel tim araelhAla da MHP'1i gUven
lik gUylerini KUrtlere kullanmakla 
kalmaYlp, bUyUk §ehirlerde geli~en 
öArenci ve iKi·emekyi hareketine karo 
~I da UlkUcü f~ist1eri kullanma, polis 
terörünU onlann saldmlanyla destek· 
lerne polillkasmn sanlml§ .görünUyor" 
dedi. Dinyer, Islanbul Oniversilesi 
Hukuk FakUltesine yapllan saldtnYI 
ve Yakaclk Lisesi öjrencisi Engin Uso 
lu 'nun öldUrülmesini ~iddetle kIna· 
dLklarml ifade eui. 

Hukuk FakUltesi'nde 5 Arahk gil· 
nU geryek.le~tirilen f~ist saldtn sonra· 
SI hastaneye giden ö!retim görevlile. 
rinden ProLRorna Sarozan ile 
Prof.Dr.BUlent Tanör, yarah ögrenci· 
leri ziyaret eui. Ziyaret sonrasmda 
a~lklarna yapan Prof,Tan~r, "Olay aCI 
ama sUpriz deAil, Bu olay haber vere 
vere gelm. Eäer önlem almmazsa, bu 
0111)' daha puyUy.ccektir, Oniversite 
yönetimi bu olaya göz yumarsa kan 

gövdeyi 8.ötUrür" diye konu~tu, Ta· 
nör'Un l,ü.Rektörü BUient Berkarda 
ile görü~erek ölrencilerin can gUven
lili saAlanmadJAI silrece dene ginne· 
yeceAi bildirildi. Aym gUn hastaneye 
gelen 1.0.Rektörü BUient Berkarda 
ise, hastanede bekleyen öärencilerin 
"Bir ku~un da sen slk" §Cklindeki 
tepkisiyle kat§lla§ll. OlaYI 'mUessif 
bir olay' olaralc: ni teleyen Berkarda, 
"GUvenliAi saAlamak i,in, Alman· 
ya'dan, Amerika'dan polis mi getire· 
Iim?" görü~UnU savundu. 

Gazeteci· Yazar Prof.Dr.Mehmet 
Altnn ise üniversitenin kaplslflda ga· 
zetecilerin son olaylarla ilgili sorulan 
Uzerine "Ylllar önce de Universileier· 
de öArenciler kl~klrtJhyordu : ÖmeAin 
16 Mart katliaml devletin bilgisi dl' 
~mda olmu~ deAildir. Bu olaylar biri· 
lerinin otoriter rejim özlemlerini si· 
dermeleri iyin bir flnat olu~turuyor" 
diye konu~tu. 

Altan, faillerin yakalanlp ndli mer· 
eilere tesJim edilmemesinden yakma· 
rak. "Hukuk sisterninin yah~madläl bir 
Ulkede devletin i~levlerini yerine ge· 
ti rdiAinden SöZ edilernez" dedi. 

(HABER MERKEZt) 

Ardahan Lisesi'nde 
müdür terörü 

ARDAHAN- Ardahan Lisesi mU
dUrU öäteneilere yapmadlAlII1 bLrak· 
mJyor. Ötrencilere aAlr hakaretler
de bulunan mUdUr, okulda klz-cr· 
kek arkada~hAml yasakladl, harem· 
Hk·selamllk sistemi yaram. 
~ Lisede klz erkek arkadqhklanm 
yasaklayan Ardahan Lisesi mUdUrü 
Bayram Bozkurt, k.Jz öärencilerin 
erkek öArenci He bilgi all§ veri§i 
yaprnaslOJ, hana kalern. silgi bile 
istemesini yasakladl. 

BUtUn öArencilere yönelik olarak 
"bu okulda yapllan fahi~eIiAi, peze· 
venkliAi ortadan kaldlracaAlm" §ek.. 
linde aAlr hakaretlerle konu~an mü· 
dUr Bozkurt, "okulun bir eAilim ye
ri dejil, bir bulu~ma ve randevu evi 
haline geldiAini" iddia elli. ÖAren. 
ciler ise bu konu~maYI "yirkef bir 

konu~ma" ~klinde yorumladl.1ar ve 
tepki gösterdiler, 

MUdür Bozkurt'un yaptt.k1an 
bunlarla da slmrh deäil. Ogrenciler· 
den "ma parasl" ach altlflda 
200.000'er !ira isteyen mUdUr, ge· 
tirmeyen öjrencileri Slrll dayalma 
r;ekiyor ve '"gidip dilenin, bu paraYI 
getinn, Gelirmedi~iniz \ak.li rde sizi 
okuldan alarLm ve polise veririm" 
diyor. 

Öle yandan mUdür Bozkurt, Ar· 
dahan Lisesi yauh pansiyonuna 
kendi karde~ini ve yok saYlda kendi 
köylUlerini de yerl~tirmekten geri 
kalmadJ. Buna k8Jl1 ~tkan veJiler 
ise evraklann incelenmesi iyin Ar· 
dahan Milli Ejitim MUdUrlUAU'ne 
ba~vurarak bit mUfelti~ gönderme· 
sini istedi, ancak bu yapllmadl. 

Ermeni okulunda 
Ermenice yasagl! 
HABER MERKEZt· malan yeryevesinde ev· 
lei, KUrt dU~manhAIOIO Intlanmlz yolun bir he· 
sira Ermeni dUjmllnl,a"" yecan ve duygu ile iki 
sUrdUrüyor. 24 dilden (TUrkye.Ermeni· 
menler gUnUnde' ~:~:~::o~,~; ce) hazlrladlklan progra· 
meni Mlhitnrya~ ml tarn anhlmlyla sergile· 
kutlamalarda me olanaAmdan yoksun 
nu§malar. §iirler ve blrakdml§lardU''' denildi. 
Milli Egilim Konuyla ilgili olarak gö· 
gellenmesinden sonra, rU§lerini aldlAlmlz Erme· 
uygulama Kadlköy AI;m;ao ni ö~renci velileri "26 
Uneuyan Ortaokulu'nda Kosun 1992 Ylllflda ya· 
sUrdUrüldO, ymlanan ve 26 maddeden 

"Özel gUnlerde E~~~:~~~; o lu~an öAreanenler gUnU 
nin kullanJlmasmm kutlama yönetmenliAinin 
olamayacaAlm" ileri herhangi bir maddesinde 
Milli EAitim yetkilileri .. p~i:I................. • ........ .1 törenlerin sall Türkye dil· 
galu Ermeni M1hitaryan Li· den yapllacaäma dair 
sesi'nden sonra KadJköy Aramyan ni okullarda kutlama törenlerinin herhangi bir madde bulunmuyor, 
uncuyan Ortaokulu' na da yasaAI geleneksel tanda iki dilden yaptldl' Uygulama yönetmelikJere ayktn ve 
HeUl. Haftahk Agos gazetesininin 6 AI öärenildi. tamamJyla keyfi. Milli Elitim'in 
Arshk tarihli saYlsmda yer alan ha. SözU edilen iki okula bildirilen bunca sorunu dururken yocuklan. 
bere göre, Enneni okullanndaki yasaklama Uzerine öArenci velilen mlzm Ermenice §iir ve ~arlolanm 
kUllrunalarda Ennenicenin yasak 01· $i~1i tl,e Milli EAitim MOdUrlUAU dert edinip acil bir dumm Vannl~ya. 
duAuna i l i ~ k in bildirim bu kez KadL' bü§ta olmak Uzere ye~ i tli kurumlara sma YUII! yll da telefonln lalimat 
köy Ilye Milli EAitim ~ube MUdUr· ba~vurdu ve durumu proteslo eden yaAdtrmalarJ ve yasaklamalan. tek 
10gU'nden geldi. Haien diger Erme· di lek~eler verdilet, Dilekyelerde kelimeyle gUlUnr;" dediler. 

"24 Kaslm öAretmenler gOnU kutla-

T anzimattan sonra tkareti ve !iman kentle· 
rini ellerinde bulunduranJar gayri·mUs
IOmler idi. TOrk mifliyett;iliAinin geli~mesi 

ve islamist hareketle birle~erek pantürkizme dö
nü~mesi, TOrk olan burjuvaziye ideolojik bir ze
min haZJrladL. Türk olan burjuvazi iktidar olma 
avantajml da ku llanarak, gayri·mOslOmleri tka· 
retln dL,ma attL ve adeta bir jenosid hareketi 
ba~lattL. Beylikler ~eklinde OsmanlLya baAIL ya
~ayan KOrtler, pek t;ok kez osmanlmJn kLYlmJ' 
na ugramalanna raAmen, söz konusu kapL~ma
da Osmanillann yanmda ver aldJlar ve mOslo· 
man olmayanlara kar~1 ba,latllan topyekOn sa
va~a katlldtlar. Bir kat; dönOmlok arazi yada al· 

Devlet Biz 
ve Ermeni 

Ahmet ÖNAL 

tm it;in aSLtlardlr bir 
arada ya~ad J klart 
kom~ulartnL arkadan 
hanc;erlemeleri ~im· 
diki nesil ic;in dahi 
ha la bir utanc; vesile· 
sidir. Bu kötü lablo· 
nun it;inde ver alan· 
lar sadeee kom~ula· 
nna kötoluk etmekle 
de kalmadJlar, aym 
zamanda kendi hal

klna ve bizzat kendilerine de kötülOk yapml~ 
oldular. Örnegin Kör Hüseyin Pa~a ve pek t;ok 
Hamidiyeli KOrt hizmet ettigi Osmanhlarm 
kur~unuyla hayatlnl kaybetti. 

Gayri mOsfOmlere ve KOrtlere bunea aelYJ 
t;ektiren TOrk yönelici lerl amat;lanna ula~abiJ · 
diler mi? VJllar sonra geriye dönOp baklldLämda 
TOrk Irkl i<;in de bu hala kanayan bir yaradLr. 

Akll ba,mda hit; bir TOrk Insant bu gOn bu 
katliaml ve jenosidi onayJamlyor. Dahasl yapJ· 
lanlan nefretle ve utant;la anJyor. Mazlum hak· 
Jan katledenler kendl halklanm da tarihin ka· 
ranhk mahzenine lliyor ve eezaJandlrtyorlar. 

AYnl ~kilde, biz KOrtler de eAer Ermeni kati· 
amma ortak olmasaydLk, hatta ona kar~1 t;lkma· 
YL beeerebilseydik, bugOn aynL jenosid tehdi· 
diyle bu boyutta ka~J ka~lya gelmeyeeektik. 

Tarihi dogru anlamak ihtiyaet sadece biz 
KOrtler it;in deAil, TOrk sol ve sosyalist gOt;ler 
it;in de bir zorunluluk haline gelmi~tir. Dogru 
tarih bilinci o lu~lugu oranda gOneel sorunlan 
a~abilir ve duru~larLni doAru saptayabilirler. 

Bunca ya~anmL~ILktan sonra azmlLk haklan· 
nm kJsJtlanmasma lc:ar~L hala t;ok t;JILZ bir kat; 
muhalif sesle smLrlL kaltnLyorsa, kafamlZI önO· 
müze koyup dü~Onmeliyiz. Bu genel duyarslz
hk giderek bize yönelen saldLtLlara ka~lda bio 
zi savunmaslz bJraklr. Gent;lerimize kalaslarla 
saJdLtLlJyor, ses yok, <;ete vehameti gOnlerdir 
basmda t;a~af t;ar~af ver alLyor, tLS yok. ArtLk 
olan biteni yadLrgamL~ görünUyoruz. SLra bize 
geldiginde tepki verecek gücO kendimizde bu
lacak mJYLz? Dogrusu bu konuda da iyimser 01· 
mak !I;in bit neden bulamLyoruz. 

Irkt;1 kafa bugünJerde yine dizginleri saltver
di. Bir yandan KUrtlere kaqL ba$latJlan topye· 
kUn sava$ sOrerken, büyük illerde de aztnlJklara 
yönelik yeni saldLtLlar yaptlLyor. Fa~ist' lrkt;L ka· 
fa hala öfke ve kin kusuyor. lozan'da azmlLkla· 
ra tanman ve taraflarm mulabakatlyla garanti 
edilen haklar geri almmaya t;aIJ$lhyor. Bir sOre 
önce Ermeni VakfL arazisine EyOp Belediyesin· 
ce el konu ldu. Klliseler kapatJ1dl ve son olarak 
da Ermenl oku llanna yönelindi. Özel gOnlerde 
Ermen! t;ocuklann kendi dillerinde ~lir ve ko· 
nu~ma yapmalan Milli Egitlm lataftndan yasak· 
land I. 

Ermeni öSrenci velileri bu olaYI klnadtlar. 
Buna sesslz kalmayacaklarlnL, uJuslararasl hu· 
kukun kendilerine tamdLgL bu haklartnln sonu· 
na kadar takipt;isi olacaklarlnl ifade ettiler, Tep· 
kilerini de t;e~itli eylemli Jiklerle dile getirdiler. ' 
. KOrt yaym organlarL ve KOrt slyaset smJfJ ola· 

YL duymadl bile. Oysa bu haksLzllklara kar$L ilk 
tepki göstermesi getekenler onlardL Mazlumla· 
rm dayanJ$maSL olmaksLzm TOrkiye'de sorunlar 
t;özOlemez. TOrk halkmm ihtiyat; duydugu deo 
mokrasi de ancalc: bu yoJla yerle$ir. Sorunlarm 
mUhalabJ olanlar birlikte olmaYL ve birlikte dav
ranmanm zeminini olu~turmak zorundadLrlj1r. 

Aksl halde, bugOn bizim atalan mLzdan ya
kmdJatmlZ gibi, t;ocuklanmLz da bizden yakma· 
caklardJf. Azmltklarln ulusal kurumlanna sahip 
t;lkmaILYlz. Her hak gaspL, bir yenisine yol a~ar 
ve giderek bizi ku~atLr, Bu .ku~atma tamamlan. 
dLgmda bOlOn nefes borulanmJZ tLkanLr. 

TOrk, KOrt, Ermeni, Rum ve diAerleri bundan 
zarar göreceklerdir. TOrkiye'nin aydmllk gele· 
cegi farkll kültGrlerin yasaklanmasmda degil, 
bunlann ya~alilmasl ve geJj~tirilmesindedir. 

lVi dO$OnOlmO$ yeni bir muhalefet cephesine 
ihtiyat; var. BugOn atacaglmtz her adLm yarml
mlZI kurmamlzL saglayacaktlr. 

Umut, tarihi hakslzllga uArayanlarln ve ezi
lenlerin karde~ligrnde, birliginde ve dirlli~in
dedir. Insanl Jk namma bundan sakmlfsamz 
t;ekeceklerlnizin yanlSLra klrli ve su'Wlu olu,· 
sunuz. 

I LA N 

Kaya DEMiRKAYA 
(08.09.70 - 04. 12.90) 

Ararmzdan aynh§mm 6. Ylhnda anarken, 

her zaman kalbimizde ya§Jyorsun. 

Annen Hatun, baban Hüseyin, 
karde~lerin Denlz ve Yllmaz 

Demirkaya 
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Rektörlerden ~ETE DEVLET Demirel'i 
'tepki' aldatmacaSl dev let konu§turdu HABER MERKEZi. Rektörler 

Komitesi'nin "kirli ve karanhk ili~· 
ki iddialan ara§tmlsm" §ekJindeki 
a~tklamasl, 'togu ~evrede "yakici 
sorunlarda bile susan ve resmi ide· 
otojinin SI!u taki~iligini yapan Uni
versile rektörleri de böyle dcdigine 
göre, Susurluk olaYI rejim klikleri 
arasmda rekabet malzemesi olaeaga 
benzer. Rektörlerin 'tcpkisi' bunun 
i§areti" bi,iminde yorumlandl. 

Daha trok devletin belirledigi ko
nularda bildiriler yaYlmlamakla Un· 
lenmi~ Türk üniversite rektörlerinin 

VÖK Ba$kaf'll Kemal Giirüz 

ge~ligimiz haftaki 'tepkisi' ihtiyatla 
kal)llandl ve 'tepki'nin odagmda 
yine "devleti savunmak dünüsünün 
bulundugu belinildi. 

VÖK ßa~kam Kerna! Gürtiz'ün 
utrtkladlgl Rektörler Komitcsi'nin 
karannda son geli~melerle ilgili 
olarak ~u görü§lere yer vcrildi: 
"devlctimizin itibannm sarsllmasl
na neden olabilecck, huzursuzluk 
vc kUluplallmalara yol ar;an davra
m~ giri~im ve uygulamalann ülke
mizc vc millelimire hiC; bir yarar 
~aglamayacagl a~lktLr, 

Ki~ilerin vc gruplarm yobuzluk 
vc kanun dl~L uygulamalan loplu
mun IÜmüne, kurumlara vc bu ku
rumlarm r;allslOl olu~turan devlete 
te~mil edilernez, Bu bakmldan, her 

türlü suistimalle kirli ve karanhk 
ili§ki iddialanmn IUll§ttnlarak tüm 
aynntuan He bir an önce aydmlaul
maSLnm, tespit cdilen saOiklann 
kim olduklanna bakllmak:Slzm yar
gl önüne t;lkanlmalannm ve delil
siz iddialarm gündernden dü~
mesinin tilkemizin gelecegi 
bak.tmmdan hayati önem ta~ldlgma 
inamyoruz," 

Kararda aynea '"basm üzcrindeki 
baskt giri§imlerinden eendi§e edil
digi" de ifade edildi. 

• 

HABER MERKEZI- MGK'run Su
surluk sonra.~1 geliljmeleri 'soru§tur
ma' adl altmda rcji01 kliklerinden biri
ni klsmen dc 015a tasfiye ctmcde kul
lanaeaäl ortaya t;lku. Sözkonusu cgi
lim, Cumhurb.1~kalll Süleyman Demi
rellarafmdan gcytigimiz haha dile ge
tirildi. 

Demircl, gcyligimiz ~ba gU
nil Kanal D telcvizyonunda: kauldlgl 
canh yaymda Susurluk olaYlyla ilgili 

"geliljmelerin, incelemenin soru~tur
maya dönü~türülmesi gerektijtini Ma
ya koydugunu" söyledi, Politik y~a-
101 boyunca GenelkunnaY'l izlcmi:: 
olan Demirel'in "dev!etin i~inde yasa· 
dl~l ki§ilere emir vererek Sll~ i§leten, 
cinayet i~Jeten olm~sa, 0 bir canidir" 
demesi. Susurluk olaYlyla iyice belir
ginle~n '~elele~01i~ devlet" gerr;egi. 
nin, kimi rejim klilderinin Jasmi teeri· 
tiyle perdclenecegini dü~ilndilrdU. 

Ihbar ediyorum! 
Mebmel BÜVÜKKAVA 

D 
niet ~etesJ mi, r;ete delle-
11 mi demek daha dogru 
olur? Ne )ekilde sttylenir

se söylellsin, devlelin bulün ~ete
lerin ba~1 oldugu orladadlr, 
Onull 1~lndir kl devletin meclisi
ne, kaUl olan insonlar kolay-
ca mllletvekill olablllyor, 
G~en hatla degerli bir 

Kürt yazan Kürt~ ma
kalesinde eo bliyük ~
tenin Ankara'da 01-
dugunu bo~una 
söylemedi. BURün 
Türkiye'nln her 
§ehrinde, her 
kasabasln· 
da, her kö
yünde ~e
tesi var
d .... 

Ben Sh-er· 
nek ~etesi ile ilgi
li kamuoyuna \e bu· 
hin kamyon ~otorlerine 
ihbal'da bulunuyorum: c;."ete· 
nin birincl elebu!jl Sed~t rB~c:lk, 
Adresij TBMM IAnkurs; t)yp 
Siverek milletvekiJi, Diger bir 
elemaßl. Ahmet Klrvar. Adresi: 
TBMM IAnkara; RP ndlletvekili, 

Vukanda ud. g~en ~hlslarlß 
göre\'lerl adam ka~lrntak. adam 
öldürmek. 1.ol'la para loplamak, 
kar;lrtlan Insanlsrm ta~lIIdmaz 

mallarlll8 el ko)'mak, Sedat Bu
('ak'ln sablt Stl~u: 6 Arabk 1993 
tarihinde kardqi Ahmet Bucak 
\'e soyadl §u anda Ahmet Ktrvar 
taraf'lndan bilinen Ahmet adh 
üstegmenle blrllkte, 5 Özel 

Tim göre,-lIsl \'e 5 tane ko
rucu~'la blrlikte gün

duz saal 10.00 su
larmda Ha

mi d i)- e 
Mahallesi 

~ehitler So
kagl'na bas

km )'aparak Hüse
yin Taljkaya')'l ka~lrlp 

kaybftmck. 
Huse~'ln Ta~ka'ya kimdit? 

Hüse:.ln TlI~ka}'a Siverek Kir-
VBr ~iretlne men.\up, ~u anda 

milletn:kili olan Ahmet Kir
var'm ~iretindendir. Ahmet 
Klnar Si\'erek'le kendioi millet
\'ekili ~tirebilmek itln ve belli 
orands BucakJar'm ka~lracakla
rl ndamlarm mllllarmda kendi.'il
ne pay verlldlgi 'aklirde Bucak
lar'a dtl~manhk etmeyecegini ,-e 
i~birligi yapacagrm taahut eder, 

BunuB sonu('unda Bucaldar. Ab
met Klrvar'l Siverek'le mllletve
kill ~erler. 

Bucaklar Siverek ve ~vre
sinde 25 k~lyl 

son J 
Y I I 
i~erl
slnde 

kaybet
tller. 
Kaybe

dUmlerin 
mallan lse 

milletvekl· 
Ii Ktnar 
laraflndan 

el konulup 
sahllyor. 
Sonu~ olarak 

!;U bellrtmek 
isli.Yorum: Devletin kendisinl ak· 
lamak i~1l baZI ~Ieleri kurban 
etme ihtimali. bi~ lietenin ise 
tekrar karanhk 1!;lerinl 
yüruleeekieri ger~egi SÖ1-

konusudur, Dnun i~in ~ele 

elemanlarlßa deAiI de ~elenln 
kendl~lnt' yonelmek gerekir. 
Konuyla ilgUi olatak Refah Par· 
ti!'j,i milletvekill Ahmet Klrvar'tn 
kamuoyuna a~lklama yapmasl 
gerekmektedlr. 

Demirel, Kanal D'de yaymlanan 
ve yankaya K~kU'ndcn naklen )'a
ymlanan "Yalt;m Dogan ile Güncel" 
programmda Do~an'm "hükümelsiz
ce Susurluk olaYlyla ilgili gerekeni 
)'aplyor mu? Tannin oluyor musu
nuz?" sorusunu da ~yle yannladl: 

"Ben, devletin b~1 olarak bana 
ul~ bilgileri B~bakan'a ilettim, 
Devletin ilgili birimleri konllYu inceli
yor. ~u anda yaptlan soru~tunna deäil, 
incelemedir. incelcmeler sonucunda 
su~ 'unsurlan ortaya r;lkarsa soru~lUr
ma a~!llr. Soru~tllnna sonuncla sonu~
la ilgili binaktm belirtiler onaya ~I
karsa, yarglya verilir. Hükümetler bir 
ppkadlf, eskir, degi~tirirsiniz. Devlet 
ise ba~lJr. Devleti Ylpratmamak gere
kir. Susurluk olayml devletle ö~
le~tinnemek lazun:' 

Demircl. Dogan'm "Sllsurluk'taki 
kazada ölen Abdullah <;ath 'mn üze
rinde ~lkan suhle kimlik,teki illizanm 
Melunet Agar'a alt oldugu bclirlcndi. 
Savclhk da Agar'm dokunulmazhgl
mn kaldmlmasl j~in fez!ckc haZlrlan
dl, Siz B~bakan 0isaydl1l11 veya ~u 
aods Cumhurba~kall1 olarnk. bu gcJi~
meden soma B~bakan'a soru~tunna 
aytlmaslrun hlZlandmlmasl i~in bir 
telkinde blllllnllr muydunuz'!" 
sorusuna ise "bulunacaglm" yanllJm 
verdi. 

Susurluk kazllsmm ilk gUn!erinde 
olduk~a temkinli demctylcr veren 
DemireJ'in bu yakl~lll1l, "öncllIeyin· 
cc, ola)'1 kimi kliklerin klsmi I:IS' 
fiyesinde kullanacaklar YC deYleti 
'temizJendi' göslenncye ~ah~aeaklar" 
bi~iminde yorumlaruyor. 

Ges;ici petrol, heves krracak 
HABER MERKEZi- ßirlC!imi~ 
Millellerin Irak'a Slmrh petrol sall~1 
izni vennesinden sonra Irak yöneti
mi g~tigimiz hafta petrol pompala
maya b~ladL. Bagdat'm pelfol sa
u~ma b~lamasl Türk yönctimini 
mutlll ederken uzmanlar, TC'nin 
beklentilerinin gert;ekJe~mcyeccgini 
ifade ediyor ve "Körfez krizi"nden 
bu yana Tilrki)'e'nin kal11la~tlgl za· 
rarlarm bu sall§la giderilmeyccegini 
vurgllluyor. 

"Körfez krizi"nin ilk gilnlerinde 
"bir koyup ü~ almak" heyesindeki 
Türk yönetimininr, ge~en 6.5 )'11 50-
nuncla 30 milyar dolar zarar ettigi 
bildirildi. SözkonUSll zaraIlII 'tclafi
si" i~in KerkUk-Yumur1ahk boru 
hatunm atytll ~lßa BM'nin onay ver
mesini bekleyen Türk yöneliminin 
bu beklentisi gecikmelerle de olsa 
ge~tigimiz hafta ge~ekle§ti aneak, 
yaptlan hesaplar TC'nin umdugunu 
bularnayacagml gösterdi. 

Irak'a ila~ ye glda aLmasl ~artly
la verilen ve 2 milyar dolarla Slmr
landmlan petrol satlsmdan TUrki
ye 'nin yararlanacaäl otan, sadece 
yüzde 51 düzeyinde. QUnkU Irak, 
smtrh petrol satl~tmn sadece yüzde 
51'ini Kerkük-Yumurtahk boru hat
tmdan yapacak. Bunun Tilrkiye')'e 
getirisi ise oldukt;a az, TUrk yöneti
minin 6.5 yLl boyunea her ay 20 
milyon dolarllk hat kullalllm geli
rinden mahrum kaldlgl dikkate alm
dlgmda, smlrll satl~m boru hattmm 
ahnamarru§ kirasml bile k~llaya-

macagl görillUyor. 
KerkUk-Yumurtahk boru haumm 

aty l101aslyla Tilrkiye 6 ayda 120 
milyon dolar kar§IIIgl pctrolü hat 
kirnsl olarak alacak. Toplam 2 O1il
yar dolarhk pelrolUn yüzde 35'i sa
v3§ tazminall, yUzde 15'i de 
BM'nin operasyonlanmn finansma
m olarak kullamlacak. 1 milyar do
lar ise bir Fnmslz bankasmda bloke 
edilecek. Bu arada Mcrkezi Cenev
re'de bulullan Yapltrlmlar Komilesi. 
Irak 'a petrol kar§lhgmda I mHyar 
dolarhk ila~ ve glda satacak finna
lan belirleyccek. Ancak bunlar ara
smda TUrk finna1annm adl g~mi
yor,'DolaYlslyla TUrkiye, ila~ ve gi
da saU~1 da ge~ekle§tiremeyecek 
gibi görünü)'or. Tell' "kar", 120 mil
yon dolarhk hat geliri olaeak. 

Öte yandan, Irak'a slmrh petrol 
satl§ iznine BM'nin onay vcrrnesi
nin altmda dilnya petrol fiyatlannda 
klsmi gerileme yaralma amacmlll 
bulundugu belirtiliyor. 

Uzmanlar, Irak'lII petrol sannasl
na izin verilmcsi)'le dün)'a petrol fi
yatlannd<i- 3 dolara yakm gerileme 
01aca~1II1 ifade ediyorlar. Ancak ay
m kaynaklar, dünyanm 70 milyon 
vanl gilnlUk ürefiminin yüzde l'ine 
ka~lltk gelen 700 bin varil üretimi
nin dUnya fiyatlaflnl sarsmasma 
Kuveyt ve S. Arabistan gibi Ulkeie
rin izin venneyeceäini belinerek, 2 
mil)'ar dolarlik sall~m arkasmdan 
petrol sevkiyatlllm durabilecegi tah
minini yapl)'orlar. 

• 

'Irtica tasfiyesi'ne 
Erbakan imZaSl 
HABER MERKEZi- RP Iideri Nec
mettin Erbakan, muhalefeneyken 
"inan~lan nedeniyle ordudan aulanlar 
var"' ele~tirisini Unuttll, Yüksek Aske
ri ~ura'mn (YA~) 69 subaYI ordudan 
alan karanna imzaYl basu. Erbakan 
sözkonusu imzayla yalmzca ele~lirisi
ni uoutmu§ olmadl; "inieai faaliyetle
ri nedeniyle" kimi sllba)'lann ordudan 
tasfiyesine onay vererek en büyUk 'U 
dönU~leri'nden birini daha gert;ekle~
timli~ oldu. 

Ge~tiAimiz hafta yaptlan ve ilk gil
nUB~bakan Necmettin Erbakan'm 
yoklu~unde ge~ekle~tirilen Yü.ksek 
Askeri ~ara'nlll ikind gUn toplantl
smda 33 subay ve 36 astsubay "irtieai 
faliye!, disiplinsizlik ve ahlaki durum
lan sebebiyle" ordlldan attldl,l:kinci 
gün toplantlsma b~kanhk )'apan B~-

bakan Erbakan karan imzalayarak, 
muhalefeneyken ~ok ele~tirdi~ ve 
"inan~lan nedeniyle ordudan aulan 
subaylanmlz var" dediäi konllda. ge
nerallerin önünde eeket jliklcmi~ 01-
du. 

Öle yandan, YA~'m toplantllannl 
bitirmesinin ardmdan Genelkunnay 
Ba§kanltAI YUlh bir IItylklama yapa
rak ~ah~ma1arla i1gili bilgi verdi. 
Ar;lklamada, "Türkiye'ye yOnelik teh
dit ve TSK'nin harbe hULrhk duru
munu de~erlendirildi: TSK sieil ve 
terfi sisteminin güncelle§tirilmesi ~a
h§malarmdaki son durumlln gözden 
ge~irildigi, TSK toplam kaHte yöneti
miyle ilgili bilgi sunu ldugu ve TSK 
harekat ihtiyaema göre )'apllan klla 
hizmetleri yönerge deAi~ikliklerinin 
göril~Uldügü" belirtildi. 

Pentagon Internet araclhglyla silah satlyor 
Pentagon'un internet araclltAlyla 

siiah saUl!t belirlendi. ABO Sa
vunma Bakanhgl (Pentagon) tarafm
dan Internet'te alftlan "web site
si"nde füzeden bombaya, helikop
terden ur;aga kadar Amerikart ordu
sunun ihtiyst; fwaSI kapsamma al
dlgl her türlü silah )'er ahyor. Bunla
r'J Pentagon'un "'imha edileeektir. 

. Sau§1 yasakuc" kaydl koydu~u silah
lann da dahil oldu!u bildiriliyor. 

Pentagon'un "tnternet'le sal l~ 

hizmetj" sa)'esinde bilgisayan ve 
modcmi olan herkes, Internet adres
lerine ba~vurarnk "filze" ya da 
"bomba" kodunu YUIP tercih ettigi 
sipari~i verebiliyor. "US News" der
gisi, sözkonusu internet adresine 
ba~vurarak geee göril§ dlirbünü,. 
bombalar ve A-4 llt;aklannda kulla
mlan uyu~ parr;asl Ismarladl. Bunlar, 
Pentagon tarafilldan yaymlanan tali
maUlamelerde "sau,mm kesinlikle 
yasak oldugu" beltrtilen ve imha 

edilmesi §artL bulunan silahlar. Buna 
ra'gmcn Ismarlanan mallann bUylik 
bölümlinün bir hafta sonra özel pos
ta servi\iyle dergiye teslim edildigi 
bildirildi. 

Pentagon'un Internet sitesinde, 
degeri milyarlarca dolan bulan uljak 
ve silah parr;alarmm sal1~a sunuldu
gunu kaydeden dergi. Pentagon 'un, 
vergi mükelleflerinin haberi olma
dan, her YII saldm helikopterlerin
den rokelatarlara ve hayalet ur;akla-

rln pa~alanna kadar pek !Jok malze
meyi "ihtiyar; fazlasl" kapsamlIla al
dlglOl da yazd!. 

ces televizyonu da "60 Oakika" 
programlOda yabanci ahcllann, ytik
sek teknoloji ürünü parr;alan Inter
net araclh~lyla kolayhkla eide ede
bildiklerine dikkat ~ekti, Bu parr;ala
nn dökme mallann altlIla gizlencrek 
ABO dl~lOa kar;mldlgl ve en bliyük 
ahcllttr arasmda C;in, han ve Irakh
lar'm bulundugu bildirildi. 

Gümrük görevlilerinin ABO dl~l
na kar;tnhrken yakaiamaYI ba~ardlk
lan bir grup "ihtiyay fazlDSI mal" 
araSlllda denizalttlarda kulla",lan 
motor parplan. radar sistemleri, 
elektron ttipleri, "Patriot" gildümlü 
ftlzeleri ve F-II7 A hayalet ut;aklara 
ait parr;alann bulundllgu ar;tkIandl. 
thtiya~ fazlast olarnk sattlan bu par
r;alann bir bölümünün hiy kullaml
maml§ oldugu da belililendi, 
(DÜNYA HABERLERi SERViSi) 
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L izbon'da 3-4 Arallk tarihlerinde toplanan 
AGIT zirvesinden t;lkan en önemli karariar
dan biri Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler 

Anla~masl'(AKKA)OIn yen iden masaya yatlrtlma
sldlf. 

AKKA 19 Kaslm 1990 Yllmda AGiK'in doruk 
toplantlsmda, Paris'te imzalanan Paris Senadi
.}ortl-nm da imzaladlgl bu toplantlya 16'si NA
TO, 14'ü de Varsova Pakt! üyes! toplam 34 ülke
nin devIet ve hükümet ba~kanlaf1 katrlml~tl, 

AKKA'ntn omrugasml, denetimcilerin yerinde 
kontroi edecekteri aAlr silahlarm ü~ YII i~inde yo
kedilmesiyle, DoAu-Batl arasmda askeri bir den-

• genin saglanabilmesi olu~turuyOf. Buna göre her 

AKKA 
Kürdistan'a 
Dahil Edilsin 

Hayri ARGAV 

"iki" tarafa 
mensup ülke 
gruplan, ~ Atlan-
tik Okyanusu 
iJe ural Dag:lan 
arasmdaki böl
gede, yanhzca 
20.000 tank, 
30.000 whit 
ara" 20.000 
top, 6800 sava~ 
u~aal, 2000 he
likopter bulun-
durmaYI taah
hüt etliler. 

Ne ki AKKA'nm imzanladlgl bu tarihlerde 
Va~ova Pakl! ülkeleri sanctlt bir dönemi ya~lyor
lar. Val}Ova PaktJ ülkeleri, 1 Temmuz 1991 gtinO 
Val}Ova Paktl'nl daglttlklanOI a~lkladlklarll'lda, 
bu karar bir bakll'lia AKKA'nlO da i~levsiz kaJaca
gmm duyurulmaslydl. Bu ko~ullarda anla~manm 
ka~1 muhalifi olarak Sovyetler BiriiAi ve daha 
sonra ise Rusya Federasyonu kaldl. Dogu Avrupa 
ulkelerinde meydana gelen deai~imlerden sonra 
zaten askeri gO,lerini buralardan ~ekmek zorun
da kalan Rusya, AKKA'nm "kanat böigeier" ta
OImlamaslnda- bulundugu Kuzey Kafkasya ve 
Bahlk bölgesinde de klskaca ahndl. Ya~adlal aglf 
i(,; sorunlan nedeniyle Rusya, i1k Ylilar itirazlarml 
Batlya duyuramadl, dogrusu Batl kendisine avu(,; 
ac;ml~ olan Rusya'OIn itirazlarlOl du)'mazllktan 
geldi. 

1996 Yllmda Rusya aAlrhglnt biraz daha his
settirdi. "Rusya'nm güvenligini ticaret konusu 
yapmak niyetinde olmadlklanmH vürgulayan Ge
nelkurmay Ba~kan yardlmclsl general Vladimir 
Jurbanke, bu Yllm maYlsJhaziran aylarmda Viya
na'da yapllan göru~melerde "AKKA'Yl delmek ni
yetinde" olduklannl Ost perdeden dile getirdi. i~
lemez duruma dü~en AKKA i~in imzalandl~1 la
rihten bu yana bunlar gibi bir<;ok loplantl yap· 
ml~tl. Hi<; biri bu sorunu <;özümleyememi~li. 

NATO ve BAB'ln "doäuya dogru geni~leme" 
stratejileri kar~lsmda Rusya AKKA'nm yeniden 
masaya vatmlmasl ve yen; ko~lIara göre b;~im
lendirilmesi i<;in var gücüyle oostlrdl ve lizbon 
zirvesinde istedigini kopardl. 

AKKA Ocak aymda Viyana'da yeniden eIe ail
nacak ve görü~Ulecek. 

Anla~llan 0 ki, Rusya Viyana toplantlsmda 
Ba~bakan Viktor C::ernomirdin'nin lizbon'dan di
Je getirdigi "NOTO'nun askeri altyaplsmm smlr
lanmrza kadar geni~letilmesine ka111Ylz" görü~u
ne bagll olarak hem NATO'nun yaYllmaclllgma 
ka'11 sava§lm verecek hem de kanat bölgeleri 
Kafkasya ve Leningrad'ta yeni beJirJemelere gi-
dilmesin isteyecek. 

Bilindigi gibi TOrkiye'de NATO'nun kanal 01-
kelerinden biridir, Ve bu konumuyla AKKA'ya 
dahil edilmi~tir. Ne ki anla~mada "kanat" ve ~ge
ri böIge" sllliflandirmasl yaplldlgmdan "geri böI
ge" staWsOnde gösterilen KUrdistan, AKKA'nm 
dl~mda tutulmustur. 

Humen Rights Watch adit insan haklart örgO
tünün Türkiye ile ilgili haZlfladlgl raporda bu ko
nu hakklnda s<>yle yazlyor; "Avrupa'da Konvan
styonel Kuwetler Anla~masl (AKKA) Güneydo
gu'da sava~nlar da dahil, Türk gOvenlik gü<;leri 
i<;in muazzam bir olanak yarattl, AKKA, NATO 
ve eski Var~va Paktl Olkelerini Or1a Avrupa'da
ki konvansiyonel vuruS gu(,;lerini azaltrnaYl zo
runlu klliyor ve bu silahlarm bir bölümünü NA-
TO'nun güney kanadma aktanJmasma izin veri
vor. "Akltma" denilen bu yöntemle AKKA böIge
sinden emilen bu silahlar TUrkiye, Yunanistan ve 
Portekiz'e hibe edildi ya da t;ok dü~ük fiyatlarla 
satlldl. Turkiye'nin gOneydogusu anla~ma kapsa
mI dlsmda olduAundan akltma programl güney
dogu'daki Türk ayakIanma-bastlrma <;abalanna 
büyük bir silah kaynagl sagladi." 

Kürdistan'a ahlml~ bu silahlar, Kürdistan'daki 
sava~ta kuilanllmalarlnln yanlSlfa, AKKA'nm 
üzerinde özenle durdugu ve bugOn Batl-TUrkiye
Rusya'nm t;lkarlan a(,;lsmdan kritik bir böige ola
rak görülen Kafkaslar'da etkin bir gU(,; olmanm 
dayanagl da yaplhyor. Anlasmaya göre Rusya, 
Kuzey Kafkasya'nm da gerisine. Volgagrand-Ast
ronal gibi "ger; böigeiere" sürüiürken/~ekilirken 
Türkiye, bir ucu Kafkaslara kadar uzanan KUrdis
tan gibi bir bölgede muazzam bir konvansiyonel 
vurucu glice sahiplir, 

Bu gOcOn Turkiye at;lsmdan bir artsl daha var; 
Kafkas Olkeleri, Iran ve Ortadogu Ulkeled -özel
likle Suriye- i(,;inde TOrkiye'nin elindeki kanvan
si)'onel vurucu 80(,;, büyük bir tehdit olu~turuyor, 

1997 yllmm ilk aymda AKKA yeniden.masaya 
yalmhrken, imzaladlgl 1990 ylilndan bu yana 
meydana gelen jeopolitik degi~ikligin, yeni gOt; 
ili~kilerinin, NATO ve BAB'," HdoAuya dogru ge
ni~leme" stratejilerinin degeriendirilmesi ve yo
rumu üzerinden yeni bir bi~im verilmeye ~ah~l
laeakttr, AKKA yeniden görü~ülürken Kürt halkl 
dikkate ahnmak zorundadlf. Kürt halkmm ~u iki 
istemi anla~mada yedni mutlaka bulmahdlr: 

1- Kürdistan "geri böige" statüsOnden <;Ikartl
mall ve "kanat böige" olarak kabul edilmeli, 

1- AKKA'ya taraf olan ve yeni olacaklarm tü· 
mü AGIT Uyesi Ulkeierdir. AGIT Uyesi bu Ulkeier, 
AGIT'in 1993 tarihli "Konvansiyonel Silah Trans
ferlerine lIi~kin ilkelerine" uyacaklarml yen iden 
taahhüt etmeiidirler. Bu ilkelerin takibi i(,;in bir 
denetleme merkezinin olu~turulmasml ve bütOn 
ülkeier bu merkezin denetimine a~lk olduklartlll 
lmza etmeliler. 
• Tabi ki KUrdistan sorununun AKKA'n1n gOnde

mine sokulmasl "ha" demekle olacak bil}e)! de-
8il. Bir sOre<; ve sava~lm gerektiriyor, Ama Kürt 
halkmm istemlerini zirveye duyurmanm yollan 
kapall degit. Bunun sorumlulugu Kürt siyasi <;ev
Telerinin ve aydlnlarlnm omuzlanndadlr, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



6 14 • 20 Ataltk ... 

A AI 
• 

EL 

Dil ve toplumsal olaylar: Dilin, Kürt 
halklnln varllglnl inkar siyasetindeki yeri 
Kürt hai km In varhglm inkar siyasetinin temel bile~eni, 
bu siyaseti ya§ama gec;irmeyi saglayan dil, ve konu§ma 
etkinlikleridir. 3 Mart1924'te kapatllan Kürt dernek ve 
yaymlanyla, aym zamanda "Kürt" ve IJKürdistan" sözcüklerinin 
kullamlmaslmn yasaklanmasl, dilin inkar siyasetindeki önemini 
vurgulayan en önemli olaydlf. 

Dr. A. SALiH 

T ürkiye'de 1920'1i YlUarda b%layan 
Kün1crin varhglOl, inkar politikasl
mn fiok yönlü bütünsel bir siy;1si gi

ri~im oldugu biliniyor. Dünya tarihinde 
benzen olmayan bu rrok yönlU inkar giri~i
minin askeri. siyasi, kültürel. sosyal vb. 
yanlan. ger;mi~te vc günümüzde de Kürt 
hlllkma yönehilen basklcl, asimilasyoncu 
ve yoketme uygulamalan ~klinde kendi
[crini gösteriY(Jrlllr. tnkar giri~irriinin ana 
hal1anm olu~lUran bu uygulamalar prnlige 
ge~irilirken: bunlarm dogrulugunu, hakllh
gUl1 göslerecck, onlan argilmanle edecek, 
kamuoyunu onlann YlklCI sonur;lanna ha
Ztrlayaeak lemel arn~ da di!dir. Bu ncdenle 
diyebiliriz ki, Kiln halJ..mm \larh!!ml inkar 
siyasetinin lemel bile~lli, bu siyaseli ya
~nma ge~irmcyi saglayan dil ve konu~ma 
elkinlikleridir. 

3 Mart1924"e kapaulan Kürt demek ve 
yaymlanyla, aym zamanda "Kürt" \le 
"Kürdistan" sözcüklerinin kulJarulmaslllIn 
ya~aldanmasl, dilin inkar siyasetindeki 
öncmini vurgulayan en önemli olaydlr. 
Mustafa Kemal'i bu yasaklamaya iten le
rnel neden, dil ile dünya arasmdaki slki 
ili~ki \le en önemlisi, isirnlcrin dilnyadaki 
ne~neler1e olan ba~landlr. NUSll ki isimsiz 
ismi olmayan bir nesneden söz etmenin 
rnümkün olmadlgl biliniyorsa. bir nesnc
nin var olabilmesL kendisinden SÖZ edile
bilme~i. dilinbu nesncnin algJlanmasma 
arabulueu olabilmesi i~in de her §eyden 
önee bir isime suhip olmasl gerekir, Bu 
yüzden de Mustafa·Kemal'in, "Kürt" ve 
"Kllrdistan" sözcüklerini yasaklamakla 
ama~ladlgl heder. ne kadar akl1 almazsa, 0 

kadar da oo~ döndürticü ve deh~et \leriei
dir: "Kürt" ve "Kürdistan" sÖ1.cilklerini 
yasaklamakla, bu SÖ.leükleri larih kilapla
nndan l resmi belgeler?Cll sll\WJkle, b,u 
sözcükler lamrmdan dlle gel1nfen sosyal 
ge~eklikleri de böylece ortad3rl kaldlr
mak, yani kelimelerle, dUnyadaki varhkla
n keyfinee yöneunek! 

Dilsel sorun ve Mustafa 
Kemal'in Türk devletine 
devrettigi zehirli elmas 

Dilin, loplum ve dünya Uzerindeki rolü
nü ~ok iyi kavrayan ve dili, her ~eyden ön
ce siyasi ama,larma alel eden Mustafa Ke
mal, "Kiln ,; ve "KUrdistan" sözcüklerinin 
yasakJanmaslyla da aym zamanda dUsel 
bir soron. dilsel bir tuzak yar.lll1. Nitckim 
"Kürt" ve "Kürdistan" sözcük1crinin ya
saklanmaslyla ne Kürtler, ne de Kurdistan 
ortadllf! kaldmldl. Fakat, varhklannm in
karma ragmen, Kürtlerden ve Kürdis
tan'dan sö7.clme, konu~ma zonmlulugu or
tadan kalkmadl. Zira, ideolojik bakl~ 1Ir;:1-
slyla yok saYllan sosyal 8e~ekler, isimle
rinin yasaklanmasma veya tre~illi neden
lerle ifade edilmemesine ragmen gene de 
varhklanm sürdürdiller. Dini. sosyal. kill
lürel vb. tabulardan sözetmekten ka~m
mak, konu~mllmak, onlann yok olrnaslm 
engel!emedigi gibi, toplumda bir trOk soru
na da neden olurlar, Bu scbebler, yok saYI· 
lan nesneden sözetme gercgini , Mustafa 
Kemari hayalla oldugu dönemde. Kün ve 
KUrdislan sözcilk!crinin yasaklanmaslyla 
ortaya ~Ikan dilsel soruha ~are arayl~ma 
gÖlürdü. Varhgl inkar edilen KUrdistan 'm, 
1928 yllmdan itibaren rcsmi dilde "Dogu" 
kelimesiyle isimlendirilmesi; Kürtlerin. 
Mustafa Kemarin ieat enigi "Dagll TUrk
ler" adlandmlmaslyla yalun bir geymi~e 
kadar göslerimde bulunulmaJan. bu ~are 
araYI~larmln bir kru; ömcgi, Fakat Mustafa 
Kemal'in kendisinin yaranlgl ve bu ~are 
araYI~laflyla yözUmledigini sandlgl dilsel 
sorun, ölUmUnden sonra da devam ederek 
Türk devleti yetkililerine zehirli biT miras 
olarak devredildi. 

Tilrk devletinin Kilrtlere uyguladlg.& bU
tünsel inkar uygulamalanndak:i dilin rolü 
büyiik ve belirleyici olmasma ragmen, bu 
konuda hcrhangi eiddi bir ara~unna yapll
madl, Bu yaztda Fransa'da hazrrladlgnmz 
ve 1995 Ylhnda savundugumuz "Designa
tion du peuple, du territoire el de la langue 
Kurdes dans le discours scientique el poli
tique Ture" (Kürtier. Kürdistan ve KUrt
ye'nin Türk bilimscl ve siyasi konu~ma
smda gösterimi) isimli doktorn yah~ma
nuzda gözlemledigimiz bir ka, adlandmna 
stralejisine deginerek, bu zehirli mimsIll, 
Türk devlet yetkililerine naSl1 i~inden r;:1-
kilmaz sorunlar yartttgml scrgilemeye r;:a
II~aeaglz. 

Resmi ideolojinin dilsel 
materyallerde temsil edilmesi 

Dilsel materyaJlerden. dilin kuJlammlY
la ürctilen her türlü konu§ma, makale, ya
Zl. kitap. nutuk vb. gibi dilsel prntikleri 
kaslediyoruz. Üzerinde ~ah~tlglmlz dilsel 
materyaJler ~yle: Tilrk akademik ve üni
vesile trevrelerinee KUrtler, Kürdistan ve 
Kürtye üzerine yaymlanan 66 bililllsci ki
tap ve makalenin bU§llklan; 1982 Ylhnda 
yaymlanan "101 Soroda Kilnlerin Türk 
boyu" isimli kitapta sorulan sorular ve 
1988 Halepye katliammdan sonrn Türki
ye'ye slgmmak zorunda kalan Irak Kürtle
riyle ilgili Türk po1itikaellannm konu~ma
IML Göreeegimiz gibi, sözkonusu "bilim-

sei" eserlerin bilimscllikleri, tartl~ma ko
nusudur ve ~ogu zaman herhangi bir i!mi 
kurala dayanmlyor. Bu eserleri, sadece 
"TUrk biliminin" Kürtler. Kürdistan ve 
Kün~e üzerindeki bala~ at;lsml verdigi 
i~in ara~tlllla konumuza aldlk. Ara~'lrma
mlzm konusu olan yaymlar, geneide Türk 
dcvletinin ideolojik a~lan olarak sayabi
lecegimiz, TUrk Kültüriinü Ara~lImla Ens
tilüsü. Türk Tarih Kurumu, TUrk Oll Ku
rumu vb. kurumlar tarnfmdan baslhp dagl-
111Iyor. Bu kurumlann resmi kurulu~ am~
lan her ne kadar Tütk küllür(inÜ, dilini, ta
rihini a~l1rmak ise. aSllmisyonlanmn. 
Kürt halkl diye bir halk, Kürdistan diye 
bir Ulke. Kürt~e diye bir dilin asla olmadl
gml ve eger bu isimler ahmda adlandmla· 
bileeek bir ~eylcr varsa, bunlarm da "t;ok 
geni~ ve bi~ok kü1tUreJ l.enginlikleri bag
nnda banndlIan TUrk kültilriinün" bir par
~asl oldugunu ara~tmnal arla ispallamak 
gibi ger~ekl~lirilmesi mUmkün olmayan 
ve i~inden ~Ikllmaz. IUzak dolu bir mls
yondur. Bu kurumlara. dcvletin sagladlgl 
her lilrlü deslck, yaymlannm k(l!tür konu
sunda olmasma ragmen toplallhp ya.tarlar 
hakkmda "Ülkenin ve devletin milli birli
gini bozduklan" su\llyla soru~lurma a~ll
mamaSI, ve haun bu yazarlard, ünivesite
Ierde "doktor" "profesör" gibi iin\lanlar 
verilmesi, söz konusu yaymlann gep;:eklen 
de TUrk resmi ideolojisinin KUrtler ve 
Kilrdistan üzcrindeki göril~ a~ISlm ta~ldl
gml gÖsleriyor. 

Tamw11Jyla inkareI bir siyasi ve sosyal 
ortamda üretilen bu materyaJlarde göllern
ledigimiz Kürtlere, Kürdistan'a Kürtye'ye 
göndennede bulunma. birbiriyle ili~kili bu 
ür;: nesneyi adlandlrmada ku!lam!an strate
jileri dört klsma aYlrdlk. 

"Kürt" kelimesini kullanmaktan 
ka~lßma ve yeni adlandlrmalar 
yayma gir~imi" - -

Tüm sömUrge sijtemlerini belirginle~li. 
ren temelnokta, i~gal edilen böigenin, ül
kenin, eie ge~irilen biT ~ehrin isimlerinin 
sömürgeeilerin diline uydurolmasl, ycni
den adlandmlmasldlr. Bu dilsel olnyla, sö
mUrgeeiler, i~gal ettikleri lopraklara bir 
ncvi "damgalanm" vururlar, bu lopraklnnn 
yeni sahiplerinin bundan sonta kendileri 
olduklarml bildirirler. Mesela, Amerika kl
lusmm ke~finden sonra Krislof Kolomb'un 
ynpugl ilk iernat, bu kllada bulunan yerle
~im birimlerinin. adalann yeniden isimlen
dirilmesidir. Fransa, Beltrika, vb, devletle
rin Afrika'da giri~tikleri sömürge seriive
ninin önemli a~al11alarl, i~gal ellikleri ü1-
keleri kendi dilleriyle yeniden adladlrma· 
lanyla ge~li. Diger yandan, baglmslzhkla
nm eide eden halklar, ülkelerini, sömUrge
eilerin blrakllklan dilsel miraslardan te
mizlcmeyi ilk aei! görev olarak gÖriirJer. 
Sömtlrgeeilerin adlandlrdlklart veya adla
nm degi~tirdikleri ~ehirleri. köyleri vb. ya 
kendi dilleriyle yeniden adlandlIlrlar ya da 
yerle~im biTimlerinin eski adlanm resmi
I~tirirler. Bu dilsel operusyonla, ülkenin 
yerle~im birimleri üzerinde, ulusaJ hakimi
yelin yen iden kazamldlgl ifade edilir. 

Türk devletinin de bigal etligi KUrdis
tan pa~asmda askeri hakirniyetini sagla
dlktan sonra giri§figi eylem, sözünil ettigi
miz sömürgeci strntejiden farkh degildir. 

YaZlmlzm ba~lIlda da belirttigjmiz gibi, 
Mustafa Kemal'in KUrt halkllllll varhgml 
inkar siyasetinin dilsel yam, b~langlrr
ta,"Kün" ve KUrdistan" sözcilklerinin ya
saklanmuslyla ya~am bulmu~tu. Bu söz
eUkJerin yasaklanmaslyla ortaya t;lkan 
Ktlrtlere. Ktlrdistan'a ve Kiirtye'ye gönde
rilllde bulunma sorununa ilk ~are araYI§la
n, bu nesneleri adlandlmlada kullanllacak 
isimlerin "Kürt" ke1imesini ta§lmamaSI, bu 
kelimenin ifade elligi sosyal ger~eklikleri 
de böyleee göriimsüzle~timeyi ama~hyor
d"_ 

Bir yandan, Kürt kasabalan, köylcri, 
daglan ~ok geni~ bir yeniden adlandlrma 
operasyonundan g~irildi. BaZI §ehir ve 
köylerin isimleri Türk!~tirildi.. Ömegin 
"Diyarebekir" ve "Agir,' Kürt yerle~im 
adlan "Diyarbaklr" ve "Agn" ~eki11eriyle 
degi~ljrildi. TUrkyeye uyduruldu. Tilrkle~
tirilmesi sorun ylkaran ~hir ve köylerin 
isimleri ise yok edilerek yeniden adlandl
nldllar. Bunun en r;:arpiCI ömekleri "mt
stm" Kürt yer admlll, bu ~hirde ~Iayan 
b~kaldlIlnlll kanla bastmlmasmdan sonra 
"TunceJi" olarak yeniden adiandmimasl
dir. Elbetteki. Kürt halkmm larihinde dire
ni~in simgesi halinc gelen "Dersirn" Kürt 
yer admm, TUrk devleti yelkililerine verdi
gi korku, KUn halkmm ulusal kurtulu~ 
mücadelesini dile getinnesi, bu yer admlll 
ortadan kaldlf1lmasmm ba~hca nedenleri
dir. Bugiln hemen hemen diycbiliriz ki, is
mi TUrkle~tirilmeyen ne bir Kün köyü ne 
de Kürt i}Chri meveUitur! 

Öle yandan da, KUrt varhgllli alllmsal
mayacak bir yer adl. Kürdistan iyin bulun
maya t;al~lldl. Bunun i~in, Türk devlel 
yet.kilileri, Kilrdistan'a 1920'Ii Ylllarda 
"Dogu" terimiyle gösteQmde bulunmaYI 
denediler. Fakal. bu stratejilerini 1942 Yl
lmda dUzcn!enen Cografya KurollaYlyla 
gözden 5ge~irdiler. Böl-yänet slratejisine 
uygun olarak, Türk devlelinin i§gali alun
daki Kürdistan pa~aSI, Dogu Anadolu" ve 
"Güney Dogu Anadolu" adlandlrmalanyla 

~llrma~r dili geli~memls veya gellstJrilmemi~ loplumlann har türJfi direnclnin de azaldlOlnt ortaya koyuyor. 

yeniden isimlendirildi. Türkiye KUrdis
tan'lOdaki eografi ve iklimsel farkhllklann 
azllglOa ragmcn, iki idari bölgenin olu~tu
rulmasl, böl- yönet stralejisinin, Kürdis
tan'l dört pan;aya aYlrdlklan sonra, bu de
fa O'nun her pan;asma da uygulanmakta 
oldugunu gösleriyor. Dogu Anadolu ve 
Güneydogu Anadolu adlandlrma ~ekille· 
rinde kullantlan "Anadolu" ycradmm ama
Cl ise, Kürdistan'l Anadolu'ya dilsel an
lamda yakla§tlrmakl1r. Bu adlandmllalarla 
eide edilen dilsel ctkiyle, Kürdistan', Ana
dolu'ya bu defa cografi olarak yakmla§llr. 
maktlf. Bu kul\ammla, Türk devleti, Kür
distan'l Anadolu'nun bir toprak par~asl. 
O'nun dogu klsmmda bulunan bir bölgesi 
gibi göstenneyi ve betimlemeyi ama~lt
yorlar. A~agldaki b3§llklarda kullanllan 
"Dogu Anadolu" ve ';Güneydogu Anado
lu" adlandlfmalanm, klsaca a~lklamaya 
yah§t1glml1. i~leyi§ ~klinde KUrdistan'a 
gönderimde bululluyurlar: 

Dogu Anadolu 
(SARAC;OOLU Hüseyin. 1956, Maarif 

Baslm Evi 532.s) 
Kanuni Devrinde Güneydogu Anadolu 
(GÖYÜNC; Nejat, 1971. Atatürk Kon

fcranslan V. S. 60-74 , 
Ankara) 

Her~yden önee Kürdistan'm bir Türk 
yurdu olarak kabul edilmesi i~in kullanllan 
bu adlandlnllaJar, bilindigi gibi. daha son
ra legal alanda Kilrt ulll!;a1 kurtulu~ ll'lUca
dclesini veren Kürt örgüt ve yaymlan !an!.

fmdan kullanlldl. Bunun bU§hea sebebi. el
beueki Kürt ve KUrdislan sözcüklerini 
kullanamadtklarmdandl, Fakat. bu yaym 
ve örgUtler, "Dogu", "Oogu Anadolu" ve 
"GüneYdogu Anadolu" adlandlmlalanlll 
kullandlklannda, onlara ayn bir anlam 
yilkleyerek. bu bölgenin Kürt olduklan, 
orada ya~ayan "Oogu halkl" mn da KUrt 
oldugunu sürekli i~lediler. Bu adlandlrma
larm degi~ik bir bi~imde kullamlmasl ve 
bu adlandmnalarla ifade edilen bölgenin 
Türklügünün tartl§ma konusu yapllmusl, 
baZI Tilrk yazUTlanm, a~agldaki ba~hklar
da gözlemleyebilicegimiz gil~silzlilklerini 
ve aeizliklerini sergilemeye zorladl: 

Dogu Anadolu= Türkmenia 
(Türkmen Ülkesi) 

(BAYBARA Tuncer, AtS1Z Annagan, s. 
61-66,1967, istanbul) 

Dogu Anadolunun Tilrklilgü 
(ERÖZ Mehmel, 1975 istanbul) 
Türkmen Ülkesi", (Dogu Anadolu), ach 

ve emperyalizmin etkileri 

(TÜRKÖZÜ HK 1985, Ankara) 
Herkes taraflndan payla~t1an , kcndili

ginden kabul edi1en ge~ekleri tekrarlama
YI, vurgulamaya ihtiyay olmadlgl biliniyor. 
Yukandaki ba~hklarda kullanllan "TUrk
menin", "Tilrkmen ülkesi" yeradJan ve 
Tilrklilk kelimesiyle yazarlar, Oogu Ana
dolu adlandmnaslm lekrar tammlamak 
zorunda kaldlklanll1 itiraf ediyorlar, Ar3§
IJrmamJZ(ia. "ir;: Anadolu'null TürklUgü". 
"Ege Bö!gesi'nin TilrklilgU", gibi bU§hk
larla ka'1da§mamlz, bu böigeierin TUrklü
gilnünUn bugiln, hemen hemen hcrkes ta
rafmdan kabul görmesinden ileri geliyor. 
Demek ki, "Dogu Anadolu" adandlmlasl
mn Türk~e kelimclerden olu~masma, Türk 
devleti larafmdan ~ilmesine ragmen. ifa· 
de etmek istedigi bölgenin TürkJügUnil ye
terince dile getirmiyor. Bu yUzden de, 
Türk devleli tarafmdan komrol edilen Kür
distan paryasmm "Dogu Anadolu" ve 
"GUney-Dogu Anadolu" adlandlrmalanyla 
yeniden adlandlrmalan, bu pap;:anm ger
yekten de bir Türk bölgesi sayllmasl i~in 
yetcrli olmadlgl ve aksine, dilnyadaki nes
neleri kelimelerle yönelmenin, 0 kadar da 
basit olmadlgml gÖ$teriyor, 

DUnyadaJ<.i ge~klikleri kelimelerle de
gi~tirme giri~imi ve bu giri§imin ortaya ~I
kardlgl di lsel gü~lilkler ve sorunlann bruj
ka bir örnegi de, Kilnlerin anadilinin 
Türk~e oldugunu düzenleyen bir kanun
dur. 22 Ekim 1983 larihli Resmi Gaze
te'de yaymlanan 2932 nolu "Türkye'den 
bll!jka dillerde yapilaeak yaymlar hakktnda 
kanunun" U~üncü maddesinde "Türk va
tandrujlanmn anadili Türk~e'dir" iddiasm
da bulunuluyor ve "TUrk~e'den ba§ka dil
lerin anadil olarak kullanllmasma ve yayd
musma yönclik her türlU faaliyette bulu
nulmaSI ., böylece yasaklamyor. A~lkllr ki. 
eger tüm Türk vatandu§lannm anad'li 
Türkye olsaydl, böyle bir kanunun ~Ikanl
ma5ma gerek olmayacakt1. Ve bildigimiz 
kadanyla, bugüne kadar. Türklerin fiziki 
yapilarllll dUzenieyen, yani her Türk va
tanda~m iki kollu, iki bacakll, bir kafah, i
ki gözlü oldugunu betimleyen herhangi bir 
kanun Ylkanlmadl. Bunun temel nedeni 
de, insan loplulugundan olan Türklerin fi
ziki yapllarmm diger insan gruplanyla e§ 
olmasl, herkes taraflildan bilinip kabul 
edilmesi, ve böylece bunu dilzenleyecek 
herhangi bir kanunun ylkanlmasma gerek 
olmadlgldlr. Aym bi~imde. egcr tilm Türk 
vatand~larlilm anadili Türkye olsaydl, bu
nu düzenliyeeck bir kanunun ylkanlmasma 
gerek olmayaeagl gün gibi ortadadlr. de-

mekki, "Türk valanda§lannlil anadili 
TUrk~'dir" iddiasl, Kürtqe'nin varhgml 
inkar elmc ve bu dili anadil olarak kulla
nan milyonlarca inswllll bu imkandan men 
eune amael gUderken, aym zamanda da bu 
dilin varhgml kabulleniyor. Bu kanunun 
yaymlanmasl, Kün~e'ye kUJ11 1924 ydm
dan beri yöneltilcn sistemalik imha politi· 
kasl, bu dilin okullarda ögretiJmemesi bu 
dili ge1i§tirmeye ~al l §an yaym ve kitapla
nn yusaklanmasl. vb. gibi uygulamalann 
da iflasl anlamma geliyor. 

"Kürt" kelimesini etkisizle~tirme 
ve inkarci bir i~leyi~le kullanma 
giri~imi 

"Kürt" kelimesinin resmi ideolojiyi sa
vunan bazI Türk yazarlar tarafmdan 
1960'h Ylliarda kullanl1maya b:J§lanmasl. 
bir kelimeyi yasaklamakla. 0 kelime ile 
ifade editen gep;:eklerin yok olmaSlm en
gellemedigi gibi. kelimenin kendisinin de 
varolmaya devam ettiginin en t;arplel deli
lidir. "Kürt" kelimesinin kulJanmll, yan 
resmi yaymlarda I 980'li ylilarda daha bU
yük bir buyut aldl. Yasaklanan ve inkar 
edilen bu kelimenin KUrt ulusal kurtulu§ 
müeadelesi ~en;evesinde sürekli kullaml
maSl. Tilrklerden ayn bir halka gönderim
de bulunmasl, etnik bir Illen§ei dile getir
mesi ve böylece TUrk devlel yelkililerini 
rahat bmtkmamasldlr, "Kürt" kelimesinin. 
KürtJer tarafmdan kullamldlgl süreee, 
TUrklerden ayn bir emik men~i ifade et
meye devam edecegini anlayan Türk dev
lei yetkilileri, bu kelimeyi loplan inkar ve 
red etmek yerine, onu yan resmi yaymla
nnda kulianmaYI tercih eltiler. Kürt halk1-
mn varhgml inkar giri~iminin dilsel alanda 
iflasl anlamma gelen bu kullanlm, elbelle 
ki KUnlerin kullamm bit;iminden degi§ik 
olacaku: . 

Her baklmdan Türk olan 
KürtIer 

(KIRZloGLU M.Fahrettin, 1964, ph~
kan baslm evi, Ankara, 123s.) 

Kürtlerin TUrklügU 
(KIRZIoGLU M. Fahrenin, 1968, An

"m) 
Anadolunun ilk Türk SakinJeri Kürtlcr 
(SEFERoGLU $ükrü Kaya, 1982, 

TKAE, 132s.) 
Türkistanh Bir Türk Boyu Kün

ler(Kilnlerin kökcni, siyasi, sosyal ve kill
tilrel hayatlan) 

(TANERi Aydm, 1983, TKAE, 192s) 
Proto-Türk~e'den ßugUnkü Kürt~e'ye 
(M!RSAN Karum, 1985, TKAE) 

Yukandaki ba~hklarda göziemleyebile
cegillliz gibi, "Kürt" kelimesinin kuJlanl
ml, "TUrk" kelimesiyle birlikte yaplhyor. 
onun ba~hktaki varhgma endekse ed ilmi~ 

bulunuyor. Eger "Kürt" kelimesi kullanlll
yorsa, bu sadeee ''Türk'' kelimesinin aym 
zamanda onunla kullanllmaslyla mümkün
dilr. Kendi b3§larma birer iddia olan, bi
limsel kuraUardan uzak bu ba~hklardaki 
kuJlamm bi~iminin amaCI, bir yandan 
"Kürt" kelimesini etkisiz haie gelirmek. 
onu etkisizle~tirmektir. Onun kullanlmlyla 
ifade edilen sosyal gep;:ekliklerin. anllma· 
Sllli ve dile gelirilmesini engellemektir. 
Diger yandan, "Kürt" ve"Türk" kelimele
rini ba~hklarda, eUmlelerde yükilmsUzlük
lerini bildiriyorlar. Yazarlann demek iste
dikleri, "Kürt", "Kürtye" ve "Kürdistan" 
özel isimlerini. ba~kalanna (bilhassa bölil
cülerin) kullandl~ßI, kendilerinin de bu 
isimler hakkmda yorum yapmak i<;in bu 
kullamma ba~vurduklandlr. Yani "KUn" 
"Kürtye"ve "Kürdistan" özel isimlerinin 
kul1ammlyta. ne KUrt halklßlß , ne KUrdis
lan'Iß ne de KUrt~e'nin \larhglßl kabul el
!iklerini. aksine bu isimlerin ifade elligi 
sosyal geryeklerin ashnda meveut olmadl
glßl, yazarlar böylece imn ediyorlar. Zn
ten. bu kitabm yaymlandlgl 1982 Ylhndaki 
genel siyasi ve sosyal durum (1980 darbe
si. askeri rejim, Kürt yurtseverlerinin ceza 
evlerine aulmasl, i§kence lezgahlarmdan 
g~irilmeleri, vb.) bize, Kürt halkmm var
hgmm ne kadar daha §iddetli biT bi~imde 
rededildi~ini gösterdi. Kaldl ki söz konusu 
kitabm amacl da, ba~hgmdaki önvarsa
Ylmla dile gelirdigi gibi, Kürtlerin bir 
Tilrk boyu oldugunu. 101 soru ve bu soro
lara verilen yanlilaria ispallamakttr. 

Bu Usdilsel Jrul1anlmla eide edilmeye 
~ah~l lan ba~ka biT etki de §öyledir: KUrt
ler, Kürtye ve KUrdistan'm varhklan, bu 
sorularda sorgulama konusu yapilmuslyla, 
aym zamanda "KUrt" ke limesinin dilnya 
He ili~kisinlnde tarl l~ma konusu haline ge
liriliyor. Her ismin, dünyadaki biT nesncyi 
zorunlu olarak göndermede bulunmadlgl
m, kelimeler1e dUnya anlSlnda araslra bo§
luk olabilecegini anlatmaya yall§an yazar
lar, Kürtlerin halk,II<Urdistan'\ß ülke ve 
Ki.irtye'nin dil olarak varolan tasarlmlanm 
da sapmaYl ve klnnaYl yabahyorlar. 

Okuyucularm dilsel ingelemele
rini i~leme ve "Kürt" kelimesini 
dogalla~hrma gir i~imi 

"Kürt" kelimesinin dile getirdigi sosyal 
gen;eklikler1e olu§lurulmaya ,ahslian bo~
luk, kopukluk, bu kelimenin dogal13§IIf1I
maslyla, bu kelimenin dogal olaylara bag
lanmaslyla derinle~tiriliyor, "KUrt" keli
mesinin anlaml, doga olaylarlyla a~lklana
rak, yerinin, insanlann olu~turdugu sosyal 
ve kUhürel toplum degilde, do~ada oldugu 
beJirtiliyor. Bu dogalla~urma slralejisini 
amacma ul3§tlrmaya yalJ~an yazarlar, oku
yuculann di lsel imgelemelerini harekele 

g~innek i~in, "Kürt" kelimesini dogada 
meydane gelen güriiltü nesne ve baZI me
leorolojik olaylarla özde~ turuyurlar. Me
sela M. Fahrenin KIRZloGLU'nun Da
glstan-Ara<;-Dide-Allay ve Türkistan Türk 
boylanndan Kiirtler(1984, TKAE,SO s.) 
adh kitabmda, "Kürt" kelimesiyle ilgili 
a!jagldaki anlarnlan kaydettik: 

-Alm arpa yerken ~Ikardlgl ses 
-Hlyar gibi sert ~eyler yerken ~Ikan ses 
-Batmayan kann ylkardlgl ses 
-Daglann Kuzey kesimlerinde yatkm, 

boneukla~ml§ kar 
-Bugday iriliginde veya bugdaydwl bi

raz daha kü~ilk knr laneleri biyiminde ya
gan yagl~ tilrii 

-Prof.Dr.Bahaddin HöGEL,Prof.Dr, 
Haklu Dursun YILDIZ, Prof, Dr. M.Fah
renin KIRZloGLU. Prof. Dr. Bayram 
KODAMAN ve yanrdlßlel DOt;enl M. Ab
dulhaluk C;AY'm birlikte kaleme aldtklan, 
IUrk miJi bÜlünlügU ir;:erisinde Dogu Ana
dolu (TKAE, Ankam, 1985,236 S.) ba!j
Ilkh yapllla da. "Kürt" kclimesi bu defa, 
özellikle kann degi~ ik bi,imlerini adlan
dmnada kullanlilyor: 

- Karlarm dagda le~kil ettigi sa~ak ~ek. 
lindeki ylkmll 

-Kar Ylgml 
-Kalma kar Ylgml 
-Dallanndan yay, kam~l, degnek gibi 

~yler yapllan bir trC§it kaym agael 
Yukarda verdigimiz anlamlan, söz ko

nu~u her iki kitaptan ahn\! yapl1k. "KUrt" 
kclimesine yUklenilen, bu kelimenin verdi
gi iddia edilen bu anlamlar. kürt halkl i~in 
planlamlan düzen hakkmda baZi ip u~lan 
verirken. yazarlann psikolojik durumlan, 
onlam yUklenilen misyonun gü~lügu ve 
~eli~kisi konusundad bizi bilgilendiriyor. 

Bu anlamlarla, bir yandan, "Kün " keli
mesinin aslmda doganm bir ürtinU olarak 
tasvir ediliyor.Yazarlar, bu tasvir bi~imiy-
le, "Kürt" kelirnesinin bir insan grubuna 
degilde, dogadaki bazi olaylara göndemle
de bulundugunu bildirmeklir. Bununla ne
deflenilen, "KUrt" Kelimesinin ifade elligi 
etnik men~e anlamml elkisizlc~tirmek, bu 
kelimeyi sosy'al ve kUlti1re1 toplumda 
mUmkün oldugunca uzakla~l1nnakllr, 00- ., 
ga olaylanm dile getiren bir kelimenm. in
san gruplarllna göndermede bulunmasl 
mümkiln olmadlgma göre,dogal13§l1fJlan 
"Kürt" kelimesi de, herhangi bir insan 
grubuna gönderimde bulunrnuyor!. Yazar
lann demek istedikleri de özelle budur. 
"Kürt" kelimesine dogal anlamlar yükle
yerek, onun etniksel anlamml silmek ve 
kelimcnin dile getirdigi sosyal ge~eklikle. 
re olan bagmt da böylece koparmaYI plan
lamaktadlrlar. Yazarlar, kendilerin in üriinü 
olan kendilerinin ieal etligi bu hayali an
lamlann olmadlgml herkeSlen rrok daha iyi 
bi\iyorlar. Fakat "Kün" kelimesine bu ha
yaJi anlamlan vermeyi denemekte hiy bi r 
sorun görmüyorlar, Ama~lan okuyucularm 
dilscl imgelemelerini ve bu anJamlarla 
okuyueulaanlll, inandlrabildikleri kadar 
inandmnaktlr. 

Yazarlar, kendilerine yüklenilen mis
yonlan gep;:ekle~tirmek, yani "Kürt" keli
mesinin Kürt halkma degil de dogadaki 
olaylara göndermede bulundugunu gösler
mek i~in gördügilmUz hayali anlamlara 
ba~vunnalanyla, kendi ~aresizliklerin i ve 
psikolojik durumlanm da gün 1§lgma ~Ika
nyorlar. 

Bir taraflan Tilrk resmi ideoloj isi i~iin 
bir olay haline gelen "Kürt" kelimesinden, 
ona yUklenilen anlamlarla kurtulma yollan 
aranlrken, onu kullanmak zorunda oldßk
lanm iliraf ediyorlar. Bu ba~h b~lßa, Kürt 
halkmm \larhgml dilsel alanda inkar siya
setinin ne kadar ~eli~kili, i~inden trlkllmaz 
ve karrnakan§lk bir giri§im oldugunu gös
teriyor. Diger yandan, okuyueulaann dilsel 
imgelemlerini i ~lemek ve "Kiln" ke limesi
ni dogalla~l1mlakla göriimsüzle~linnek is
tcdikleri KUn ulusal sorununu da. yazarlar 
istemeden dile getiriyorlar. Dilin, loplum
da var olan bu sorunu önbas edecegine, 
tersine, sorunu daha da a~lga vurabileeegi
ni. derinle~tirebilecegini yazarlar,herhalde 
sezemediler. 

Sonu!r olarak 
GördUgümUz gibi dilin, KUn halkmm 

varhgmm inkar siyasetindeki yeri gayet 
bUyOklÜr. KUrdistan'l sadece askeri anlam
da i~gal ahmda rutmakla, Kürt varh gml in
kar giri§imini bU§anya ul~lJnnaya yeterli 
dekildir. Bu i~gali, bu inkar siyasetini bir 
de argümante etmek, onlarul dogrolugunu 
ve hakhhglßl göstennek i~in dilin kullanl
mma ihtiya~ oldugu tartl~ma gÖlÜrmez bir 
konudur. tneeledigimiz dUsel materyaJle
rin ürelilmesi. Kürdistan, Kürtler ve Kürt
~e 'nin yeniden adiandmimasl giri~imleri 
dilin inkar siyssetindeki kullanlmlßl en 
a~lk bir ~kilde gösteren etkinliklerdir. 

Vurguianmasl gereken önemli bir nok
ta, Kürt halkmlll varhgmm inkanyla orta
ya r;:lkan dilsel soruna ~are amYI~lan dün
den bugüne devam eunesine ragmen, he
nüz bir ~özüme kavu~mu~ olmamasl
dlr.C;ok iyi bilinmeli ki, Kürt halklßm var· 
Jlgml inkar siyaseti devam elligi sllrece, 
bu dilsel sorunun ~özi.i1mesi de beklenile
mez, Günümüzde, bu ge~egi tanlmada 
gösterilen inat \le Israr,Mustafa Kemal'in 
TUrk devlet yetkjüJerine devrettigi zehirli 
mirasm, Türk siyasi adamlann, yazarlann, 
ara~tlrmacl l ann. gazeleeilerin y~amml 
daha uzun bir zaman sUresince giI~lqtir
meye devam edeccgini gÖsleriyor. 
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Kisa Kisa Klsa Krsa 

Leyla Zana i~in 
Kadm Ban~ inisiyatifi" Avropa'mn ~~illi 
kentlerindc ba~latllklan kampanyaYl 
Türk.iye'de de sürdürdü. "LeyJa Zana'mn 
cez.asml klsaltmak ir;in biT gUn Leyla Zana 'mn 
yerine degi~-toku~ rehinlen olarak hapislc 
kalmaya hazlr" olduklanm aYlkladLlar. 
Kampanyu'Yl ba~latan Dr. Florance Herve. 
"Biz de bu kampanyaYI, bu insaniara deslek 
oldugumuzu göstennek irri" b~lautk" birri
minde aylk1amada bulundu. 

Kadmhk Bilinci 
Mor <;al1 Kadm Slgmma Vakfl. "Evdeki 
TemT" i5iml; biT kitap yaymladl. Kitapta 
kadmlann günlük ya~amlannm her alanmda 
oldugu gibi. evde klif§llll§hklan basklya kaql 
miicadele etmeleri rragnsmda bulunuyor. 
Kadm slgmma evleri ve kadm kurulu~lanna 
ideolojik. politik, ekonomik ve kültürel bazda 
saldmlann arwg! gllnUmilz dünyasmda. 
kachnlan omuz omuza müeadeleye yaglran. 
bunu toplumsal müeadeleyle bütünle~tiren ve 
ona kalkl verecegini belinen Mor t;all Vakf!, 
kadmlann kendi kimliklerinin bilineine vara
ealdan olu~umlan 'rogahmalan 'ragnsmda bu
lundu. 

Eylem Programl 
DiSK'e bagh BANK-SEN tarafmdan "lkanlan 
bir kita""lkta, ,·t;aIJ~an Kadmlar i"in Eylern 
ProgramJ"l öneriliyor. Kita~!kta. ktsnea: 
"Egitim i"in E§it Hak", "Mesleki Egitim", 
"t;ah~ma Haklu", "~deger i§e ~il Üeret", 
"Terfi Olanaklan" . "Rasyonall~linne" ön
lemlerine ve "Yeni Teknolojinin Negalif 
Sonuvlanna KaI)l Korunma", "Sosyal 
Güvenlik Hükürnleri", "Anneligi Komma ve 
hin", .. t;ah~an Kadmm Sorumluluklanyla i1-
gili Problemleri i'rin t;özümler" gibi ba~hklar 
aillnda konular irdeleniyor, Buradan hareketle 
'rah~ kadmlara. scndikal alanda aglrhklanm 
koymalanm öneriyor. 

Resmi Namuslular (!) 
t;in hükürncti, fahi§clerin y~am ko~ullan ve 
dururnlarmm iyile§tirilmesiyle ilgili "ah~rnatar 
yOrütrnek yerine, "fahi~elerin agma dü~en ve 
bu tür ili~kilerin mOptelasl olan"(!!) erkekler 
i'rin okul ~urdu. Erkeklcr bu okulda "IopIum
snI degerleri" (!) ögrendikten sonra. "sosyal 
ahlak koruyueulan" ünvamyla diploma ala
eaklanm§ .. 

Demokrasi ve Kadm 
8 Arahk'ta AKM'de dOzenlenen "Kadmlarm 
Siyasal Ya~ama Kailimalanmn Önündeki 
EngeHeri KaldmlJamn Yoltan" konulu bir 
panel düzenlcndi. Kadmm sahip oldugu hak
larm kullamlmasmm önündeki en büyük engel 
olaTak yeterli cgilim alamamalan göster
ilirken. kadmlann siyasele aktif katihm 
saglamalarl ivin lüm siyasi panilere "Kadm 
rnilletvekili kotaSl" zorunlu tUlulmasl iSlendi. 
Demokrasinin otunnasl ve siyasi kirlenmenin 
azalmasl iifin kadmlann politikaya aktif olarak 
kaulrnalan gerektigi YÖllündeki 'ragn. lstanbul 
Kadm Kunllu~lan Birligi ba~kant Necla 
Anlt'm 10 Arahk'taki yagrlSlyla birle~ti. 

•• 

• 

A.SU 
sonueunda yamlanmalar, eiddi sakatlanmalar, 
ölümler de olabiliyor... 

rilmesinin en ean altcl yönü olsa gerek. 
Erkek bir defa belirli bir kadm bedenine sahip 

olma hakklm eide edince, diger saldrrganlarla 
sava~ma görevini de üzerine alml§llr. 

• 

I nsanlann hayvanlardan degi~ik olduklanm 
biliyoruz. insanlar ytltn 365 gilnü einseltigi 
ya~ayabilir. Yani, hayvanlardaki di~iler gibi 

kadmlann klZl~ma dQneminin (yiftle~meye ha
zlr) olmadlgml gösterir. 

IfZma geo;ilen kadm, ~ogun lukJa kendi hem
einslerini yardlllla yaglmlasma ragmen erkek 
saldtrganlann gücüne kaf§l koyrumyorlar. Bu da 
kadllliann fi:i;iksel olarak geneIde duha ufak te-

Irzma g~ilen ve koruyucu görevini üsUenen 
erkekle birlikle ya~ayan kadmlar, giderek diger 
kadHllara yabanella~ml§laf(hr. Kadm böyleee bir 
erkek larafmdan korunlllaya muhta'r einsIer ola
rak loplumsal örgüllcnmede günümüze dek sü
ren bir sorundur. 

Klzl~ma döneminin uyartSI nem görsel hem 
de koku almaya yönelik belirleyici ipretler 'rift
le~me (einseI) i~lemlerimizde göriilmez. Belki 
de evrimsel degi~rnelerde yok olrnu~lUr. 

Uygarhglrnlzm belinisi olarak karma~lk bir 
psikolojik gösterge ve dünüler dizgesi ile kar
m~lk bir zevk duyma yapisl olu~tunnu~uzdur. 

!nsanlarda einscllik "agnsl önee beyinde yef 
ahr. Ve insan tilriinün erkegi istedigi her an insan 
türiinün di§isine einseI ilgi gösterebilir. 

Erkegin psikolojik dürtüsü kadmm biyolojik 
yönden hazlr olu~una ya da alma egilimine en u
fak bir biifimde baglmh dcgildir. 

Söyle olunea da erkek istedigi zaman kadmLll 
IfZLIla ge'rebilir. Erkegin, einsei orgamnm korku 
salmak iyin aray yerine geo;ebileeegini farketmc
si ilk kaba ta§ baha il!! ate~in. Ickerlegin kullanl
mmm yam Slra tarih öneesi dönemin önemli bu
lu§lan arnsmda saytlmahdlr. 

Tarih öneesi dönemden günümüze dek nu. 
geo;me önemli bir i§levi yerine getinni~tir. Bu i§
lev erkeklerin kadmJan korku i'rinde blraktl1dan 
bilin"li bir sindimte poLitikasldlr. 

Kadllllll tarihsel korunmasllll yüklenen er
kekler, sonradan koca, baba, erkek karde~ ola
rak. yalmzea kadmm bedenine sahip olmakla 
kalmadtlar. Toplumdaki yerini ta§Ullr mal düze
yine indinni§dirler. Kadmm erkekleree b<t§ka er
keklere kß.f§1 larihsel korunma~mm bedeli bekll
rel ve teke~liligin yerle§tirilmesi olmu§tur. Ve 
böyleee kadlmn bedenine kß.f§l i§lenen bir su~ 
erkegin malma kaf§1 i~lenmi~ saY l lml~tIr. 

KalteI, kß.f§lhkh koruyueu ili~kinin en eski 
bi'rimi bugün evlilik olarak kabul ettigimiz biT 
beraberliktir. Bu beraberlik kadmm erkek tara
fmdan zarla kao;tnhp kadmm lrzma g~iImesiy
le kurumla§ml§ göriilmektedir. 

Tarihe §öyle bir baktlglmlzda. günümüze dek 
süren sava§lardaki IfZa geymeler c;ok büyük bo
yutIardadlr. 

Sava§la kazanan taraf, kaybc<len tarafm ka
dmlannm Irzma geyligini bilmeyenimiz var ml
dir? Ama saldlrgan bir usul ni~bir zaman kadm
larm haHa 'rocuklarm IfZma g~tigini kabul et
mez. Yenik bir ulusun insanlarmea trZa gec;me 
olgusu dü~marun bilin~ l i bir b i~imde onlan yo
ketme 'rabasmm bir pa~as l dlr. 

Anatomi gercgince, einseI organlarmlll ka~l
mlmaz yaplSl sonueu, insanlll erkegi dogal bir 
yagmael. kadlm ise onun dogal aVI yerine ge~
mi~tir. 

Kadm yalmzca istendigi anda (erkek tarafm
dan) yani yapamayaea&i, lümüyle liksindirici 
bedensel bir istilaya hedef olmakla kalmlyor. 
Böylesinc aelmaslz bir durumun sonucunda ge
be kalabiliyor, ~ocuk doguruyor ve IfZUla geifi l
mi§ bir kadmm doguraeagl ~ocugu nasll bakaea
gmm dü~ücesi bile insamn tüylerini ürpeniyor. 
Hele bizim toplumumuzda 0 'rocugun nasll hor
landlgml, nasll a~agllandlglm bilmeyenimiz 
yoktur herhalde ... Bitmedi, bazen lrl.a ge"menin 

fek olmalarmdan kaynaklanlyor samyorum. Sav~ta kadmlarUi IfZmu g~ilmesi, yapllan 
en son a§agllamadrr. Cinsel anlamda aCI vennc 
ve öldüriicü son darbedir. Hangi sava§1 ara§tmr
sak arrujtlfahlll. hepsinde tecavüz olaylanna bil
yük oranda rastiamamlZ mümkÜndÜr. 

lnma gec;ilmi~ ya da yagmalaruru~ kadlll 
kendisini yagmalayan erkek larafllldan diger cr
keklere ka~l koruyueu görevini üstleniyoT ... Ve 
böylece de 0 tehlikeli pazarhga girilmi~ oluyor. 

Kadillm tek e~lilik. annelik ya da scvgiye dö
nük dogal egilim yerine, zamam, mekam belli 
olmayan bir Irz8 g~ilmeye duydugu korku. ka
dmm erkege özündeki boyun eg i ~inin Ick neden
sei etkeni, tarihsel bag!mhhgllllll, koruyueu ifift
le~me yoluyla eveille~tirilmesinin-edilgenle~ti-

Bir 'r0k kadlll da dü~man erkekleri tarafmdan 
hamile kalmakladtr. Büyük psikolojik bunahm
lar sonueu intiharlar had safhadadlf. BazI kadm
lar da dokuz ay boyunca istemedikleri bir ifocu
gu bedenlerinde la~tmaktadlrlar. HergÜfl ya~a

nan bir i~kenceden ne farkl vardlr? 

UlTIutsuz bir sevgi 
NurYU..MAZ 

B a~hgl yazarken. akltmdan 
"umutsuz bir sevginin sonueu" 

demek g~iyor ama, anlataeaklanm 
sonuc; mu degil mi belirsiz bir du
rumda. Karar okurlara kalsm ama. 

i~imden ge~eni de gözönünde bu
lundursunlar istedim. 

Tem!!l soru ~u: tüm olumsuzluk
lara, kirlenmi~liklere ragmen, umut
suz ama özde scvgi kallel olabilir 
mi? Y~anan hatalan, olumsuzlukla
Tl kirlenm~ l ik ya da sevgiye hakarel 
anlammda degerlendirmek dogru 
mudur? Bu da diger soruya k<lf§lt, 
tamamen farkll biT anlam i'reren, de
gi§ik boyut a~an (sorulup sorulma
masl, yoruma göre degi§en) bir so
ru. 

Bu scvginin b~langlemdan beri 
kendime sonnaya devam euigim bir 
b~ka soru var! "Hata ml ediyorum, 
hala ml ettim ve halaya devam edi
yor muyum" diye, Ama bana göre 
bu soruyu sonnaya devam ederken 
dahi, yüregimde sevginin slcakltgllll 
hisseuneyc devam etmek. i§te sevgi 
bu demek. Özde scvgi inlikam Im
slyla yapllan tüm yanh~lara ragmen 
tükenmek bilmiyor. Bir pruya kopu
yor aglrhgmdan, bir adlm mesafe 
aiflhyor sonu~ta ama, sevgiye kök-

ten bir nokta konulanllyor. Hana 
kökten bitinne, sevgiyi yoketme 
adma sanki bilin'rli bir harekellc yo
la iflkllsa bile. hilf bir ~ey farketmi
yor. Yüreklc yogunlukla ~man 0 
derin scVdaYl söküp atmak mümkün 
degil. 

"Sevgiye dayal! bir ili§ki ~erye
vesinde cinsellik" tabusunu ktnnak. 
hele de sevgiyi yogunlukla yapyan 
bir insan tarafllldan oldukc;a zor a
ma, olduk~a da ögretiei. En azmdan 
böyle bir durumda da scvgiyi öldür
medigini ögrenmi§ oluyorsun. Bun
dan b<t§ka, imikam hlfStntn, otunna
ml~ bir sevginin kalmtlSI oldugunu 
lesbit ediyorsun. (Bu bir savunma 
mekanizmasl nu tarn olarak anlaml~ 
degilim ama. özde sevdigin ki~iye 
elinde olmakslZln, belki mesafeli 01-
may! mecburcn ögrcnmek zorunda 
kahyorsun ve benee olmasl gereken 
bi~ey) <;ünkü türn samillliyetini, 
düriistlügünü. iytcnligini ve safhgl-
111 ortaya koydugun scvdigin bile 01-
sa kullaruyor. Demek ki bu yogun-

lukta samimiyeti temelde haketmi
YOT. Halla tüm bunlar ya§andlgm
dan, ister istemez, "onu sevmekle 
hala ml ediyorum" diye sonnaya 
yöneltecek kadar. Sonuy olarak yine 
onun lafma geliyoruz. "Herkcse ha
kelligi öl~üde deger vereceksin" 

Y~anan yanh~hklan kirlenmi§
lik ~eklinde degeriendinnekle, sev
giye dayalt einscllik arasmdaki bag
lantl üzerinde dunnrumz gerekiyor 
santnßl. Öneelikle "her türden tabu 
Ylkllmahdlr anlaYI§tna sahip olun
mah" fikrini yürekten benim
siyorum. Buna baglt olarak ß§tn 
sevgi yogunlugunu ta§lyan ve 
karamsar egilimlere yönelen herkes, 
kamillea elinde olmakslzm hala ya
pabilir. Bu da bana göre, her§eyde 
oldugu gibi sevginin de a§lnglhyla 
Hgili. insan her yönden esnek 01-
mah, her ne konuda olursa olsun 
a§lnhga yönelmemeli. <;ünkü 
bir§eyi fazla yüeellmek, bir 'rok: 
yönden olumsuzlugu da beraberinde 
getiriyor. 

Orgütlenme ele§tirisine yanzt -2-
2<1,1 DERSlMf 

~ 
ünkü genel ve özclde kadmlar ezilen 
slIufm unsurlandlflar. Oretil1lin sa

hi i degiller. Ekonomik baglmslzhklan 
yoktur. Sömürge ülkenin kadmlarl olarak 
aglr baskl ve zulmü ya~tyorlar, Sava~ ko
~ul1annda özel i~kenee ve lecavlizlere 
maruz kahyor, egemen devletin egemen 
einsIeri tarafmdan sava~la eIe ~e"irilen 
ganimet olarak görülüyoriar. Örgütsüz 
kalmalarl sllllfsa[ ve ulusal temelde bir 
eksikliklir. Kadmlann örgütlenmesi hem 
kendi cinscleri a'ilsmdan hem de ulusal 
ve slmfsal a~ldan bir gerekLiiiktir. 

Egcr sosyalistler kadm sorununa ye
terli önemi venn~ iseler neden örgütlü 
yapllarda kadmlar yok deneeek kadar az? 
Neden soruna ili~kin görü~ler programa
lik düzeyde kaltyor? Q prog-ramlan dü
zenleyen neden ezilen einsin kendisi de
gil de erkekler? Ya da neden sosyalisl 
deneyimi ollllu~ Rusya'nlll kadmlan §u 
an Laleli piyasasmda? Sosyalistlerin Olll
rup dü~ünmesi gerekir. Neleri nasll eksik 
blrakllklanm bunun eneleneeek bir so
run olmadlgmm bilineiyle davranmalan 
gerekir. 

Baglmslz örgütienmenin, ülkemizin 
ulusal devrimine katk! koyaeagllll. cins
lerarasl e~ilsiz- liti gidennede bir ara~ 
olaeagl inaneml ta§lyorum. Yömemleri 
lartl~mak, geli~linnek kadllliar eephesini 
geni~lelmek iSledilll. 

BKÖ, kadllllann sadeee kendi özgün 
ko~ullarllldaki degi~imi degil, toplumsal 
degi~imi hlzlandlraeaktlr. 

Ezilen eins olarak, ezilen ulusun, ezi-

len Sllllfm kader onakhgl11l payla~lYoruz. 
Kadmlann iktidar olaeagl, aym ~kiJde 
erkeklerin iklidar oldugu bir ya~aml da 
iSlemiyoruz. BKÖ'nü, geri kalml~hgl gi
dereeek, edilgen ya~aml sorgulayaeak. 
kadmm Y3§ßnundaki slfilrlan a~manm 
arael olarak görüyoruz. Kallldlglllllz 
plalfonnlarda ifade euiklerimizin önem
senmedigi, ~all~lIglnuz halde emegimi
zin üzerinde belirleyiei olamadlglmlz bir 
geryektir. Biz kadmlar. erkekler kaf§lsm
da zaYlf kalml§tz, BiLineimizden ~ok iy-
gildülerimizle hareket ediyoruz. Beyni
miz ve yüregimiz ~ok az zamanlar bera
ber zlphyor. Geneide yüregil1liz zlpltyor. 
Erkeklerin duymadtgl, hissetmcdigi ael
lan, duygulan ya:pyoruz. KIsaeaSI kadm+ 
lar ya§amm digcr 'reli~kilerini farkedecek 
boyuta gelmeliler ki ya~aml payla~smlar. 
Kadmlar ilkokul seviyeli, erkekler üni
versite seviyeli. Bu bahscuigimiz üretim 
ili~kileriyle ~ekillenen durumdur. Aynml 
koyan biz.Jer degiliz, sislemin kendisi ve 
onun t~aronlandlf. Kadmlann kendileri
ni geli~ürecekleri ara~lan eHerinden alm
ml§tIr. Baglmslz örgüllenme kadmlarlll 
elinde olan bir ara'r olaeaktlr. 

Kadm ve erkek arasmda var olan e~it
siz ko~ullarl görüyor ve ya~tyoruz. Ka
dmlar kalkar bunun kaf§lsmda durur ve 
müeadele ederlerse, bunun i"in de kendi 
özgünlüklerini i~ercn bir giri~im yaraor
larsa, kadmlar ml aYlflmel davrimml§ 
olaeak? Ya da begenmedigi. tercih etme
yeeegi bu ya§am taTZEnI ClltZ tepkilerie 
ve sözde ifadelerie mi degi~tirccek? Su 
bakl~ aiflsmda sömürii sisteminin muha
lifi, daha da ilerisi sosyalisl bakl~ a~lsl 

olabilir mi? 
Genel dummu eie aldlglmlzda tüm er

kekleri ayn ayn kefeye koymuyorum. 
Slmfsal kimliklerini de reddenniyorum. 
<;ünkü sorun tek tek bireylerden kaynak
lanmlyor. Saym Egit, ulusumuzun diger 
uluslarla e~it olup olruadlgl sorusuyla be
raber, sorunu bireysel düzeye ~ekerek er
keklerin kendi aralannda aym haklara sa
hip olup olmadlglyla iIi~kilendiriyor. Bi
reyler toplumu belirlemiyor. toplum bi
reyleri belirliyor. Gene! olarak egemen 
olan erkeklerin dummunu tek tek erkek
ler degi§rinniyor. Nasll ki, Tansu <;i1Ier 
Türkiyeli kadmlann durumunu belirle
miyorsa. 

Xidir Eglt bir itirafta bulunarak erkek
lerin kadmlan kölele~tirdigini ve benim 
de erkekler gibi kadilli a§a~ladlglml ifa
de ediyor. Dinamikleri param parya olan 
ülkemizde BKÖ'nü nasll dü~ündügümü 
soruyor. ParyalanmaYI bizler yapmadtk. 
Aneak sessiz kahrsak bu par~alanmt§h+ 
gl kabul etmi~ ve kahell3§masma kalkl 
koymu§ olacaglz. Egit, eger BKÖ yarall
hrsa blrakm kadmlll kurtulu§unu. ciddi 
bir hak bile alamazsmlz diyor. Bu a'r1k1a
maslyla kadm sorununu ciddiyetsiz bul
dugunu kabul etmiyor mu? Aeaba bu 
mudur sosyalist bw§ a~ls l ? Simdi sor
mak iSliyorum, kadmm köle YSiamma 
gözyuman veya ~özümünde samimi dav
ranmayan kimdir? Bu noktaYI gözönün
de bulundurarak Egit'in bahseuigi ve 0-
nun bu anlamdaki görii~lerini payl~an 

arkada~larlll, fcminizmi de iyi ara~linna
lanm öneriyorum.Aeaba feminizmin 
kendisi mi kötil yoksa ona Ilpkl sosyaliz-

mi bütünüyle özümseyemeyip kirletenler 
mi 'rirkinle~tirmi~? 

Sonu'r olarak he~yin en iyisini bili
yor iddiaslyla "ikmlyorum, Diger bir 
gek~ekligirn sosyalist de degilim. Sosya
list olabilme ~abasl veren biriyim. Ülke
min bir kadml olarak ulusal. sl1l1fsal, ein
sei hi'r bir 'kimligimi dl§artda btrakmaya
eak örgüllülügü savunuyorum ve özgür 
bir y~arn umudunu ta§lyorum. Bu umu
dumu kadm, erkek. tüm arkada~lanmla 
payla§mak iSliyorum. Ülkede olup 
sorunlan erteleyen veya uzakla~lp ger· 
yekleri göremeyen dostian kendilerini 
silkeleyip tüm topl~msal sorunlara 
duyaTlthk göstenneye 'iagmyorum. 
Birey olarak eksiklerimden ulan
mlyorum. Bu nedenle yazt yazarken ek
sikler banndmyorum. YaZl yazmanm 
sadeee bir beeeri olmadlgm!, okuma, 
ara~Onna ve pratik birikimle yakmdan 
alakah oldugunu da biliyorum. Eger 
saym Egit bir okurda~ olarak kadmlann 
geli~mesini, dolaYlslyla tüm insanlann 
sömürüye kllIll cephede yer almasml is
tiyorsa, ele§tirsin. Sorunu bireysellige in
dirgemeden, polemik yaratmadan tanl~
ma onaml yaralsm. 

Kadmlar olarak ya~anun diger alan
larma oldugu gibi politika belirlemekte 
yeniyiz ve yanll~larlmlz da olaeaktlr. 
Yanll~lanm17.l ve eksiklerimizi yolda~
lanmlzla, arkada~lanmlz.la, dostlanmlzla 
a~aeaglmlza inamyorum bunun önüne 
engel olmayahm. Eger erkekler olarak 
yapabileeeginiz billey yoksa blrakm biz 
kadmlar da kendl tarihimizi yaratahm, 
yanh§larlmlzla dogrularlmtZI bulahm. 

Arahk 1996 

N azi fa§izmi her türden direni~i sindinnek 
amaelyla özellikle geee yanlarmda sürdürii

len katiiam operasyonlarma verdigi isim "Geee ve 
Sis'tir. Fa§izmin literatüründe geeeleyin kaybet vc 
belirsizligin sisiyle sannala, belleksizle~tinnek 
i~in kan aktlmaklan korkma anlamma geliyor. 
Ama~ kaYlp edilenin, dolaYlslyla onun ,evrc

sindekilerinin dünyayla bütiln baglanlll koparmak , 
en ufak bir umut kmntlsma yer blfukmamak ... ug
runa y~adlgl, sav3§ugl dünyanm kaydmdan dU
~ünnek ... yapayalll1z blrakmak. Ardtnda kalani, ya
kmlanm kendi umullarlyla bogmak, kendi umul
lanyla eezalandlnnak ... onlarl bildikleri. hazlT 01-
duklan hilf bir duyguya soluk aldlnnayan bir mah
pusIuga iunek, umutlan istifa ettinnek ... hükmet
___________ ligi toplumu olu§tu-

ran vatandß§lanll1 ve 
Kadln onlarm. yoeu,kl:mnl 

kaybcwmleYl, kur
Dayanl,masl ban elmeyi benim

setmek, yoksulluk. 
Seme PElGE yaresizlik, cehalet 

gibi "erdemiere ., (?) 
_~~_":"_:-_:-_~ sanlmalrulll1 özendi
rip, katliamlara k~l "aman bir talSlzhk "lkmasm" 
duygusunu egemen kllarak belleksiz bir toplum 
yaratmakttr. 

Devlel denilen eeberrut mekanizmayla vatanda
§Im dedigi toplum arasmdaki ili~ki bi~imlecinden 
biTi. Bir ~ok yerde b~anya da ula§tl. ~u an Kür
distan' lIl bir par~asmlll yer aldlgl "Türkiye" eog
rafyasmda da en reva~ta olan yöntemlerden biri. 

Egemenligini dizginsiz i§kencelerle kahe l la~tlr
mako dahasl, "i~kerice tarihinin son noklasl" deni
len kaybelmeyi, zulmün en kalmerli ~e§itlemesiy
le ic;iye g~iren biT politika uyguluyor sömürgeei 
fa~ist TC. Kaybeltirdiklerinin ailelerini onlan ye
Aiden buJma baglamlllda umlltlan islifa ettinnek 
istiyor. Buna Tagmen ba§anh oldugunu söylemek 
zar. Qürtkü kayheuirdiklerinin aileleri kendi ~o
cuklarl ve C§lerini bulmak baglamlllda umultan is
tifa euni~lerdi, ama yeni kaYlplann olmamaSI düz
leminde b~ml kadmlann ~ekligi bir direni~ odagl. 
fa~ist TC'nin "Gece ve Sis"i yaratmasmlll hlzml 
kesmeyi ba§ardl. Direni§in sembolli olarak dünya 
demokratik kamuoyunda sayglO bir yer edindiler 
Cumanesi Anneleri ... 

HGeee ve Sis" madalyonunun bir yüzü muha
liflerinin e~leri, anneleri, scvgilileri, arkada;lany
dl. Diger yüzüyse, "iki oglum daha var, onlar da 
hazlr bu vatan iyin, ama höyle degi!. ba~ka bir ül 
keyle sava§ olsa, ben de haztnm 0 zrunan", "Biz 
agabeyimi göruerken 'bu son olsun dedik· ... dör
düneü Ylla girdi onsuzluk, son olmadlgl gibi, dalm 
~ok insan ölüyor" diyen, evlatlanm vat::lIla k3.f§1 
görevlerini yerine getinnek (sava§ln sünnesille 
malzeme vennek demek daha dogru olur) ilfin 
devlete leslim eden ama geri alamayan asker alile
leri olu~turuyor. 

Sömürgeci f~i st TC, kendisini tahkim edceek 
bir alan olarak görüyordl,l "Cuma Anneleri"ni. 
Medya da öyle sunmaya özen gösleriyordu. Qys" 
bu dilnya da "Gece ve Sis"in olumsuz etkisinden 
paYIlll alml§. Epcyee de öfkeliler üstelik "Geee ve 
Sis" in yaratlellanna. 

Hem de "Buna bir ~are yok mu", "oglum yok. 
ama klzlmm sevgililerinin ölmesini iSlemiyomm", 
"ka~l~ yare degil ama ben sonuna kadar ka'raea
glm", "QnIar bizim dü~manlffi1Z degil. Cuma, Cu
marlesi anneleri, hepimiz anneyiz, her annenin i~i 
yanar, henim 'rocugum da ,kimsenin c;ocugu da öl
mesin.", "Biz Ankara'dakilerin umnmda bile de
giliz, bu i~ bitmeli" bic;iminde tepkililer. 

Saflar netle§mi§. Saflann bir tarafmda kaybelti
renler yani devlet var. Diger tarJ.fta. "Geee ve 
Sis"e k<lf§1 olanlarla, kUlsal saydlklan degerleri so
hiplenmek adtna, bilin'rsizce ona yardlma 'rah§an 
ama zararlannt yüreklerinde hissedenlerin olu§tur
dugu ezilenler var. Ezilenler eephesini olu§turanla
nn ayn dUTU§lara sahip olduklan da bir ger~ek. 

Zaman g~inneden bu aYT! duru~lan birle§lir
mek, "Gece ve Sis"in yaratlcllannm oynadlgl oyu
na köklü bir bi~imde dur demek i'rin birle~ik ey
lemler dizisini harekete g~irmek gerekiyor. Bu 
konudaki öneelikli ve aglrhklt görev, kadm kuru
lu§lannm omuzlarmdadtr. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

8 

~I 
A 

14 • 20 6 Clley6 Päfin 1996 

Cfgerxwfne nemir Kultur 0 hinbOnen ku bOne 
weke per~en kulture, zO bi 
zu nayen guherandin. Ev 

rastiya, hem ji bo ti~ten pozit1'f U 
hem ji bo yen negatif derbas di
be. Gava ji bona xebaten siyasi 
o ge~kjrina ~iyarbuna neteweyi 
em Ii gundan digeriyan, me ge
lek caran minaken balke~ yen ku 
xelk bikaribin bi hesane tebigi
hej in didan. ji bona ~irovekirina 
zahmetiya devjeberdana hinek 
adeten kevn u neyini, min gelek 
caran minakan "~ewqe Atatürk" 

o pikoHye ji ser neteweye xwe 
rakin; weke her neteweye azad, 
neteweye kurd ji bigheje mafen 
xwe yen neteweyi 0 demokratik, 
xebat u teko~inen giranbiha da
ne 0 niha jI didin. Ji bo ve yeke, 
tene girtin, di i~kencexaneyen 
neinsani de derbas dibin 0 gelek 
ji wan ~ehid dikevin. Ev, cihe 
serbilind'i 0 pesne ye. 

Bedirhan EPÖZOEMiR 

G
elS Kurd cli van rojen bu
ri de ewladelü xwe ye hS
ja hi birani. Ew insane 

heja ku ji aliye p i~ak 0 mezinan 
ve ba§ te naskirin, insane qedir
bilind mamOSla Cegerxwin e. 
Ew lene ne jI aJiye gele Kurd ve. 
her wiha ji laye gelen dran, ji 
aliy€! pe~verß fi demoqraten ciha
ne vc ji ba§ 18 naskirin. Ji ber ve 
sedeme j1 nave wI ji xwendevan 
re ne biyani ye. 

Cegerxwin, eve diwazdeh sal 
e. ku ji nilV me barkiriye. Sal ya
wa bilez 0 bez derbas dibin, mc
nv lenagihe. U her wek Cegerx
will, Ii ecm meye, bi me re e~ 0 
kfilan parvedike, cli kOrayi ya di· 
lan de eiye xwe giniye 0 hatiye 
neqi~kmn. 

Ern, bindestin, weke gelek a5-

leng 0 pirsegiriken met pirsen 
wejeya me ji pirin. Gelek caran 
ji bo tyareseriya van pitsan bi 
devld il niviski niqa§en heja rene 
kirin. U mixabin, car caranji ni
q~en be mene ten kirin. 

Öi zarawaye Kurrnanciya Je
rin (Sorani) de gotinek gelek 
xwe~ heye. Gava Kurden herema 
Soran li bOyereke ecemayi dimi
nin, dibejin; "Bi xwa kaka zor 
seyr e." WB pele gavaku min go
tin Cl ramanen lekolinvan 0 rew
~enbirekl Kurd di derheqe ma
moste Cegerxwin de bihist ev 
gotina Ji jor kete bira min 0 min 
c;u:eke din qenel ani ku em nivis
kar 0 rew~enblren Kurd "zor 
seyr ini" Wisa xwiya ye ku ev 
"zor seyir" bOn le heya demeke 
dar 0 direj dom bike. BegOman 
vega hOn e mereq bikin fl bejin 
ma vi biraderi ~i gotiye, ku tu 
wusan türe dibl? B.iradere me ye 
heja ku 1i ber nave wi qariyere 
wi ye birqandi ji heye nivisin. 
gotiye; "Ez Cegerxwin weke ~a
irel6 nahlnim 11 meriv ji Clgerx
win re nikare bejc ~air. "Oe ke
rem bikin, werin ji vita bixwin. 
Gi ditineke heja ... Heyv ji nO wa 
hate kC§if kirin. oe ba§a Iru Ci
gerxwin ne fiair be, ki ye §air ez 
gori? Cenab dikare di wi wari de 
pivanen xwe ye eziz bme ziman 
fl me rohni bike? 

Red il inkar bOye ehlaq li gel 
hinekan. Bindesti ya salan gelek 
kes xistiye nav kemasiyl!n me
zin. Tu meze dikl, pisikeke da
girkeran, an ji ya eihane li cem 
wan dibe ~er fl piling. Le. em §Sr 
Ci pilingen xwe nablnin, an ji na
ve bibinin. Qaqile ku je derketi
ye naecibine, piyflk dibine, tinaz 
Ci yari"yan pe dike. Weka minak; 
lema~yi dor ü aliyen xwe bikin, 
ger hevwelaliyeki we pirseke wi 
hebe, hOn di vi warl de ango di 
pi§kaflina pirse de pispor nebin 
ji bikemani agahdarin: Mecala 
we heye ku hOn alikari bidine 
hevwelatiyen xwe. <;iji deste we 
bC ji hOn dikin. Gelek caran bi 
seetan. betki ji bi rojan, heya ku 
tif di deve we de ziwa diba je re 
kise dikin. Le pi§li yekl biyani 
dibtne, je pirs dike. BegOman 
merive biyani nive we agahdar 
nine li ser pirsa hevwalaliye we 
ye eziz. U je bawer dike, ji we 
bawer nake. <;inkl ew biyani ye. 
ew !felir dizane. Keda we zef ca
ran bedilhewa di!fe, pirsa hevwa
lati ye we ji ~areser nabi. Ev 
rew~ xulqandina bandora bindes
tiyS ya salan e, bOye rew~eke 
psikolojlk Ci rOh!. Minak pirin, 
diroka xwe nasnake, le diroka 
geieId ku je bi hetar kilometran 
dOr e, weka nava destS xwe nas-

dike. Qafde 0 prensiben hene ge
lek caran ji bo tu kesi nayen ber 
yeven xwe, le bi xwe 0 heYlnen 
xwe ve ti§t€n suni dizeliqine:, ku 
neye i~e wi her ti§t moxil dike. 
Inca ne bi hele te, ku tu mayi li s
er moxile, jiyan ji te re namine. 
Yan ji tu meze dikl. ~ore~a xwe 
nizane, ji bo ku we re§ bike Ii her 
dcriyi dide, le ~ore§en din zer fl 
zeber kiriye. 

Be~ik mebesta min ne ewe, 
bila tu ti§t neye rexnekirin. Tarn 
ekse. wi pcwiste her ti§t di ~jin
ga rexnS re bC derbaz kirin. Ew 
peWistl ji bo duweroje pir giring 
e. Rexne gerek pe§iya moriv ve
ke Ü fonahi bike. U rexne re Ü 

inkar nine. Rexne gerek tu car 
yek aH nehl. her tim du ali be. 
Dlsa pewiste em ji bir nekin ku 
rexne ne hesudi' fl re~kirin e. Be}
kl Diviskari 0 siyaselvani hesan 
be. IS rexnevani ti§te.ki pir zor c, 
ne kare herkes] ye ji rexnevaniye 
re pispori divS. Rexnevan gerek 
bC layan be. ji remanen hiss! dür 
be xwedan pe§niyar be. Bflyeran 
di heji"nge de hejing bike. Bi rex
nen xwe sOr fl ~epcran nek~Ine 
pe§iya pe§ve~flyine. Tarn ekse 
we aslengan Ii ber pe§ve yQna ra
ke. 

Diyare tu herkes dikar€ Ce
gerxwin ji rexne bike, bi her 
awayi. Her kes ne mecbOr e, je 
hez bike fl helbesten wi bi ecibi
ne. Niviskaren van rezan ji gelek 

Cigerxwin di nav malbala xweda. 

earan hinek helbeslen mamosle 
Cegerxwin bC tene diilye fl texne 
kiri ye. Ev rexneyen wiha di sa
xiya wi de ji ji aliyen gelek ke· 
san we hatine kirin. Cigerxwin, 
li hemberi van rexna pilflk nebfl 
ye, mezin bCi ye. Gelek earan ji 
bi henek Q laqirdt bersiva xwe 
daye. 

Tu ear ji biT nakim. Rehmeti 
ye Emer Turhan digot gava ku 
me divana wi ya bi nave "Kirne 
ez" daktilo dikir, ez leqi gelek 
helbeslen be mane hatin. WB de
me min ji seyda pirsi; 

-Ev yine xwede ji te razi be 
seyda? 

Go Cegerxwin keniya a bersi
va min da. 

+Kurdi ne lawo, bila Kurd ji 
xwe ra bixwinin. 

Pi~ti ve ji mamoste Cegerx
wln t1 kek Emere rahmeti ~en 
helbes ji diwane derdixin. 

U pewiste eareke din em ji 
bir nekin, rexnekirina Cegerx
will 0 helbesten wi ti~tek e, red fl 
inkar ti~teke dineye. Gotina "Ce-

SERSAXI 

Oiya hevaleme Mel1k Aygul 

Gulnaz Aygul 
90 ser heq?ya xwe. 

Bila sere malbata wan sax be 

Muatafa Özgelik,AIi Inceau, 
Enver Karahan, Siracettin Klrlcl, 
Mahmut f uran, Muharem Kekllk, 

Rlfat Yükaekkaya 

gerxwio oe $air e" bareki giran e. 
Meriv di bin de diper!fiqe. 

U iro we.jeya Kurdi di her 
warf de ne weka 15-20 sal bere 
ye. Edi romana Kurdt yirok 0 
heUlCslen Kurdi ten€ ji ber ku bi 
Kurdi ne nayene xwendin. 
Xwendevanen zirek idi li ti~tcn 
bU§qe ji digerin. Li uSlup, raman 
Q naveroka wan berheman dine· 
rin. Ev xa[a ji merheleyeke bi
lind e. ~ik tflneye ku Cegerxwin, 
iro biji ya we ewi jt wuha bidita. 

Gelek xorten Kurd hene ku 
iro 1i ser wejeya Kurdi sere xwe 
diwestinin. 1i bo wejeyeke nCijen 
be westan xebat dikin. Qise Il 
nirxandin wisa hesan nine idi. 
Ev serbilindi ye, bexliyariycke ji 
bo me. Ya here giring ewe ku we 
bandora "yek desti''' nikaribe 
berheml!n me yen weje yi bi 
keys 0 fesal bifelsine. 

Demek bere ez laqi xorte 
Kurd Uso hatim. (end sale ku ez 
Uso nasdikim. Her ~iqas Olin le 
diliye bi rojnanle, kovar (j pirtti
kan wa mijOle. Uso sala bor\' za
ningaha Leid!n be~a Tirkoloji 
kuta kir. Teza xwe bi Kurdi Ü 
Hollandi li ser mamosta Ogerx
win nivsandi ye, Berhema xwe 
damin 0 tika kir ku ez ji ber yev 
derbaz kim. Li gel hinek kemas! 
yan, berhemeke ba§ ani ye hole. 
Qa.<;i meealen xwe li ser Ogerx
win lekola ye. Bi sedan nivis, 
yavkani 0 pirtfiken li be yev der-

baz kiri ye. Le mixabin ji bC me
caJi ye nahati"ye yapkirin. Pirtüka 
Uso ji weka gelek pirtOkan li ser 
rere IOZ digre. Bende xerxwaza 
ye ku be !fapkirin. 

Pewlsle ku dezge Cl rexistinen 
me Uso ü gelek Uso'yan destek 
bikin fl berhem €n wana ji bin lO

re azad bikin. Ku ez berpirsiya
riyen xwe binine eih, te Clgerx
win'en me di gora xwe da bexti
yar 0 §ad rezen. WB deme eme 
bikaribin di hcqe red u inkara da 
ben. Te weja ya no ew 'lax xurU 
o zelal bibi. Ku em red 0 inkare 
bidominin, eme av bik§inin ji alie 
dagirkeran ra. 

Divan rojan de ku em 1;2: saU 
ya mirina Cigerxwin birtinin. 
min xwe berpirsiyar dit ku ez 
van gotinen jorin binine ziman. 
Hevidarim ku xwendevanSn bi 
rOOlet vi qasi ji min ra zef nedi
tin. 

Cigerxwin ki ye?; 

Even ku gihi~tinin tama hel
beSten Clgerxwin di karin bi he-

sani bersiva ve pirse bidin. Ci
gerxwin ki ye, !fi ye 0 !fi xwesti 
ye? li gor meeal€n xwe emc Je 
bigerin ku van pirsan zelal bikin. 

Dive nivise de em€ bi hevra 
derkevine gerek li baxye Clgerx
wEn. Ew baxrre ye ku bi gul sosin 
Ü binef~an wa hatiY6 xemilandin. 
U bC guman tene ~nen xwe§ ri
nenin divi'baxye ylda. Meriv ge
lek !faran laq! e§ azar il janan ji 
tc. Ku ez bikarbim. senete wi'. 
pcr~ek jiyana ~j" binime ber ye
van eze pir bextiyar bin. U yawa 

rehmeti ye Qanade kurdo ji goti
ye; bi rasti ji Cigerxwin behreke 
bi bin 0 seri ye, ku meriv bivE 
noqi vI:: behre biq,i, gerek meriv 
pispor bio 

U divem di sen da yend niq
lan bidi ne xuyakirin.Nazim, Ne
ruda fl hozanen di ye bi nav fl 
deng ji gele xwe Ci raya gi~ti ya 
demoqrat 0 pe~verO ra !fine. Ci
gerxwin ji ewe. Bi berhemen 
xwe, bi ditin ü teko~ina xwe eiyE 
xwe di nav karwane ozanen ci
hane da girti. Eger ku di nav vi 
karwani da weka wana deng ne
da bio ev rew~ ne tawanbari ya 
Cigerxwine. Ev rew§ giredayi ye 
bi rew§ll gele Kurd ya diroki a 
mereen sosyo-politik ye gele 
meye. Pewiste em tu car jibir ne
kin ku pa~vamayi here kambax
tirin ti~le. Ev di her wari da xwe 
dide xuyakirin. Pa~vamayi re 0 
bendan li ~~tya pe~ves:On 0 1111· 
jeni ye digre. Sedeme vi · em ni
karin Cigerxwin ji dervc wan 
merean hilinine des!. 0 yava bC 
xwe~e me em le wusa binin zi· 
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man. Ku em wusan bikin eme bi
kevin nava gelek xelcli fi Ija§i
yan. Ji xwe ev rew~ di helbesten 
Cigerxwin da bi eyan 0 beyanin. 

Em dikarin bCjin li gel van 
mercan di ser ruye dhane de 
kem helbestvan hene wek Ci
gerxwine nemir. Ev ditinen me 
fantaziyeke. Rastiyeke, navero
ka helbesten mamosta ye nemir 
e. Naveroka helbestan wi pir aJT 
ye. Hun dikarin di wana da diro
k€, folklore. evine. sosyalizme, 
intemasyonalizrrU, tebiete, fabil. 
a§lti (l teko~ioe bi hesayi bibinin. 
ji wana rerbibin, xwe 0 welate 
xwe nasbikin 0 bigehejine tema 
jiyane. Sedem viji ku meriv tene: 
bi aliyek fik.re Clgerxwin, Oleriv 
Je nikare nasbike. 

Loma dibem. bi rasti gava 
meriv helbesten wi dixwine Icr 
nabi ji tema wana, Evcn ku ji 
meeala xwendin 0 Icmkirina hel
besten Clgerxwin ne parin, ji ni
meteki gelek heja mehrum dimi
nin. I-Ielbeslen Clgerxwill hev! 0 
bawariycn meriv tOjdikin, meriv 
bi h~dikin. Thma jiyan€ t1§tckc 
cliye, di wan helbeslan da Gava 
meriv le dixwine dibi evlndare 
jryane, dibi e§iq 0 meh§Ok. 

Bi helbesten wi. tu cama 1i qi
n"daxi, li Mehabat [i meydana 
azadi yi. Ii Gilale di nava ~ere 
germ de yj yan ji li Qami~ok bi 
inyada dagirkeran cli nav leko~i
ne da yi il li Diyarbekir bi heza
ren ra. bi yek dil ü yek mil di 
xwe~~andana de yi. Yanji li gel 
zehmetkc§en kurd. Tirx. Ereb 0 
Farisan ku mil dane hev. zihn (j 

zordari ye pcryc-pcrye kirine, sur 
ü sinoran rakirine, pasaportan 
mena xwe hunda kirine, li civa
tekc azad 0 wekhev xwe dibini ü 
bi Cigerxwin ra li Emetika li nav 
zeneiyan, li Vietnam, li welate 
Ta§ika Ii Efriqa. yan ji li clyeke 
din yc eThane di nnv ~re netewi 
(j rizgariye da xwe dibini. Eger 
hun li ciycke din laqi wi nehatin, 
we wi weka xorteke hijdeh sali 
beng! dit , §a§ nebin. <;inki li gel 
Cigerxwin temena hizkirine 0 
evindari ye tune ye. Evin 0 ben
gi li eem du goHnen bi rumeuin 
o hevudune temam dikin. Ev 
daxwaz 0 gennayi xwina meriv 
dikeline. 

Cigerxwin ji bo weje ya Kur
di serkaniyeke. Ji ve serkaniye 
aveke zela! 0 xwe§ f€. Meriv ji 
vI! kaniye rriqas av vexwe ter na
bio 

Bi salane ku ev ava zelal dor 
o aliye xwe bi kilamen azadi -0 
wekhevi ye av dide. Ditine, me 
yi dibin bila bibin, pewlste em 
hemO li gel hev, li vI! serkaniye 
xwedi derkevin Q biparezin. 

(Dumahik heye) 

Erne Keng i 
!l»ewqeye 
Atatürk -li 
Sere Xwe 
Derxinin? 

Zinar SORAN 

dida. 
Mustafa Kemal Atatürk ji bo 

ku xelke ji urf 0 adeten wan dOr
bixine 0 Ii gor qaliben siyasete 
xwe civateke yekrengi ava bike, 
di 25'e <;iriya pa~in ya 1925an 
de bi nave "qanuna ~ewqe" qa
nOneke taybeti derxist. Li gor ku 
te gotin, heta Atatürk ~ewqe bi 
kurdan da qebOJ kirin 0 ~ewqe 
da sere wan, bi hezaran kurd 
qetil kir. Di civata kurdi de, bi
karanina ~ewqe, edi bDye per<;a
ki jiyane. Eger Atatürk niha ji 
mezel rabe D bi dehhezaran kur
dan bikuje, w€: nikaribe ~ewqe ji 
sere wan derxine, 

Di tevgera neteweyi ya wela
te me de ji, gelek minaken weke 
"~ewqeye Atatürk" hene. Devje
berdana hinek hinbOn 0 adetan, 
pire caran geleki zahme! dibe. 
Yek ji wan ji, di nav piraniya 
rew~enbiren me kurdan de, di 
dewsa kurdi de, xwendin, nivi
sandin 0 axaftina bi tirki ye. ~a
wa ku bikaranina "~ewqe Ata
türk~ di nav xelke me de bO kul
tur 0 perc;ak1 jiyana,: me ya roja
ne; 'ji bo gelek rew~enbir, nivis
kar Q siyasetvanen kurdan jT di 
dewsa kurdi de, bi tirki axaftin, 
xwendin, nivIsandin 0 siyaset ki
rin, büye per<;aki jiyana wan ya 
rojane. Mebesta min ji ve yeke 
ne ew e ku bUa rew~enb1"r 0 si
yasatvanen kurdan ji binl de bir 
tirki nepeyivin Q nenivisinin; li 
gor cih 0 pewistiye, beguman 
dive em zimane tirki ji bi kar bi
nin. Le dive em ji bir nekin ku 
em rew~enbir 0 siyaselvanen 
milleteki bindest in. Welate me 
hatiye dagirkirin, xelke me di 
bin zilm 0 pikoliya dijminan de 
dinale, eri~en mezin 0 pirali li s
er ziman 0 <;anda me heye; zi
man 0 ku ltura me di bin xetere
ke mezin ya wenda bOne de 
ye ... 

Di gelek nivis 0 propoganda
yen xwe de, em diyar dikin ku 
dewleten kolonyalist hebGna 
welate me, nasnameya me ya 
neleweyl' inkar dikin 0 nahelin 
em bi awaki azad bi zimane 
xwe ye zikmaki bixwinin u bini
visin. Zilm 0 pikoliya Ii ser gele 
me, Ii ser ziman 0 kultura wi ji 
bi d ijwari' te me~andin. Ew dix
wazin, ku ziman 0 kultura me 
as'tmle bikin 0 neteweye me ji 
hole rakin. Beguman ev hemD 
rast in. Loma ji, gelek rew~enb'tr, 
riviskar, siyasetvan u rojname
vanen kurdan ji bo ve zilm, zor 
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Serejer 

Le di ware parastina ziman 0 
kultura neteweyl' de, em geleki 
jar 0 hejar mane. Jo bo netewe
yeki bindest parastina ziman 0 
<;ande, bingehe sereke ye nasna
meya wi ye. Ji bona parastin 0 
pe~vebirina ziman Ci kultura ne
teweyi, baren giran dikevin ser 

'milen rew~enbir, niviskar, siya
setvan Ci rojnamevanen kurdan. 
Be ku em xebat u hewldanen ku 
di vi wari de hatine kirin ji bir 
bikini di ve derheqe de, em ni
karin bibej in ku li gor pevistiya 
ku heye, em wezifeyen xwe pek 
tinin. Wezifeyeke weha giring, 
ligel xebaten din yen pewist, di 
seri de, di jiyana xwe ya rojane 
de, di nivis 0 gotObejen xwe de, 
bi bikaranina zimane kurdi 
mumkun e. Rast e, me di dibis
tanen tirkan de, bi zimane tirk! 
xwendiye 0 nivisandiye. Bi tiM 
nivtsandin 0 xwendin ji bo me 
hesantir te, Le ev naye we mane 
ku em Ii gor hesan;ye hereket bi
kin; dive em Ii gor rastiye G pe
wistiye hereket b ikin. 

~end roj bere di kanalek tele
vizyona tirkan de, di A-TV'de 
hevpeyvinek bi Ya~ar Kemal ha
Ie we~andin. Di ve hevpeyvine 
de, Ya~ar Kemal behsa dema za
roktiya xwe ji dikir. Diya wi Ii 
male nedihi~t ku ji derveyi kurdi 
ew bi zimane din, ango bi ti rki 
bipeyivin . Heta, ji bo ve yeke ji, 
Ya~ar Kemal careke ~i"maqeq ge
leki bi tin ji diva xwe xwariye, 
Be ku ez neheqiye Ii kesen ku di 
vi wari de hewl didin ku wezife
yen xwe pek bi nin bikim, ez bi 
hevi rneraq dikim; gelo we ken
gi rew~enbir, siyasetvall, nivis
kar 0 rojnamevanen me, bi ke
mani bi qasi diva Ya~ar Kemal di 
mala xwe de, li kurdiya xwe 
xwedi derkevin? 

Di VI wari de, ez dixwazim bi 
heviya pekanina <;end pirsen 
gi~t1 nivisa xwe biqedinim: 

Gelo bi awaki g i ~ti, we kengi 
rew~enbir, niviskar 0 siyaselva
nen kurdan, bi kurdi bifikirin, bi
peyin, b inivisin u siyasete bikin. 
Li dadgehen kolonyalistan b i 
kurdi !fade 0 berevaniyen xwe 
bidin 0 beri her ti~ti ji li malen 
xwe, bi mal bat 0 zaroken xwe re 
bi kurdi bipeyivin? 

Gelo we kengi ew rew~enbi"r 
o niviskaren me yen ku nizanin 
bi kurdi bipeyivin 0 binivisin; bi 
qast ku hewldane ya ji hewl 
didin ku zimaneki biyan1 hin 
bi bin, ew qas j'i hewl bidin ku z
imane xwe ye zikmaki, zimane 
bav 0 kalan F hin bibin? 

Gelo we kengi hinek rojname 
Ci kovaTen me, ne tene naven 
xwe, herweha naveroken xwe ji 
Ii gor pewistiya ku heye, bi 
lekolinen li ser ziman, <;and 0 
dTroke, bi nivisen siyasi Ci civaki 
yen bi kurdi bix~milinin? 

Gelo we kengi program, des
tur u belavoken rexistinen me 
pe~i bi kurdi 0 dGre bi tirki' bene 
nivisandin? 

Gelo we keng! bi kurd'i axaf
tin 0 nivisandin weke per<;aki 
bingehin ya xebat G teko~ina Ji 
diji asimlasyon 0 kolonyalizme 
bete pejirandin Q Ii gor we 
birObaweriye bete hereket 
kirin? ... 
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ilk 9ah§maSl ge9tigimiz günlerde yaymlanan Kürt müzisyen Zilan: 

Kültür talanlna göz yumanlar 
Kürt olamazlar 

Ferad AMEO 

Z ilan gen9 bir sanal~1. 
Amed'de Y~Lyor ve mUzi· 
kaI yah~malanßL burada SUr· 

bilirse, Kürt MUzisyenleri dtln)'a mU
zik literatürllne g~ek eserler yara
labilecek denli birikim sahibidirler. 
Yine de lüm baskl ve )'lldmnalara, ya
sak ve engellemeiere rnAmen, mUzi
Ain geli~imine bakttAlmlz zaman, hala 
bugUne dek otontizmini OOzmadan 
gelebilmesinde, evrenselliAinin 
önemli bir paYI olduAunu c;:ok rahat al
gllayabili)'oruz. HalklmlO mUziAiyle 
ilgili c;:all§malar yapmak, bu mUz.iAi 
yorumlayabilmek bana gurur veriyor. 
lnsamn kendi diliyle mUziAini icra 
edebilmesi kadar gUzel bir duygunun 
olabilecetini sanmlyorum. 

• <;ah~malarmlzdan ve ~Ikan 
kasetinlzden bahsedeblllr misinlz? 

dUrllyor. Son Ylilarda bir patlama ya
~ayan Kürt MUziäi'nde yeni bir ses, 
yeni bir soluk olmay! hedefliyor ve bu 
doArultuda ~ah*malanm sUrdUrUyor. 
'SömUrgeci killtilre, bu kültürlln daya
nnklanna ve yerel uzanulanna alter
natif olmaYI arnayladlgiOl ve özilnde 
protest okuyan fakat bunu KUrt kUltür 
motifleriyle bezeyip otantik bir tarz 
luuunnaYI amaylaym bir sanatyl' ola
rak gÖTÜyor. Zilan "im" adh bir kaset 
yah§masL yap!1 ve kascti klsa bir sUre 
önee piyasaya Qlku. Kendisiyle yap!l
Almlz söyle~iyi yaymliyoruz. 

o Eski Kürt Halk ozanlan hakklO
da uzun sUre önce ba§ladlAlm c;:ah§
malanml sürdürUyorum. Bunlara isim 
vennek gerekirse, Ehmed! Xani'den, 
Kawis Axa, M. Ant! Cizravi vb.lere 
dek uzanan bir sürec;:te sUrtlyor c;:ah§
malanm. Özellikle dengbej tanl yo
rumda bulunan sanatC;:llat ilgimi c;:eki
yor ve bunlan severtk dinliyorum. 

Bir c;:ok eksikliAimin olduAunu görü
yorum. Yapllann insan1an bir ~ok ek
siklikleriyle kabul edip, bunlan düzel
tece~ine, bö)'le devam etmesine izin 
verdiAi bir ortamda düzelmeye c;:ah§
mak ya da en iyisi olmaya c;:aJl~mak, 
belki aptalhk olarak bile algllandl dö
nem dönem. Ama ben hi~ bir yapl)'a 
ve kuruma baAh olmadl~lm ic;:in. yapl
lann "bizirn olsun, kUc;:ük olsun" anla
YI§lyla ya§amlYOrum. Amaclm iki slo
gan allp gtlnü kazarunak deAil, Jurk ei
li )'Ji gec;:se bile bir bestemin hala sevi
lerek dinleniyor olmasldlr. Yoksa po
pülisl bir müzik politikasl ne dinleyl
ciye, ne sanat~lya ne de mUziAin ken
disine bir kazanc;: saAlat. Aksine, bir 
süre sonra i§ tekdOze bir ritme biner 
ve maalesef, insanlat bindikleri dah 
kestiklerini görUrler. ZIIan'," 'ro· Islml! kasell ge"IC!lmlz gOnlerde K~r Plak taraflndan mOzikseveriere sunuldu. 

• Kendlnb:den blraz bahseder 
mlsiniz? Kimdir Zilan? 

o Zilan 1972 Amed dogumlu ... 
Bingöl'lü bir baba ve ElazlA'h bit an
neoio yocuAu. Ona halli bir aile bu 
benim ailem. lIk ve orta öArenimini 
Amed'de tamamladun, 7 ylidan bu 
yana da yerel bir kurumda profesyo
nel anlamdll müzikle utra§maklaYlm, 
Künyemi §U sebepten dolaYI anlatum; 
hani Apf MOsa hanralannda Teyfik 
Fikrel ve kendini kll1l11qunr, zllhkla
nm bir C;:lrplda sayar )'a; bizimki de 0 

mesele, ÖzgUr uluslann sanatc;:lianna 
baklit1m1l. zaman c;:otu )'a bir)'a da i
ki ayn kururndan rnesleki eAitim a1-
rnl~, !Jok u)'gun §artlarda yeti~mi~ler
dir. Oysa Kürt Halk1'mn sanat!Jllan, 
tulsak bir halk olmanlO gereAi olsa ge
rek, c;:ok zor ko§ullar altmda yeti§rnek
te ve i§e !Jok acemice atlamaktad!rlat. 
• Kürt Müzl~l'ne bakl§ a~lnlZI ö~
renebillr mlylz? 

o Bence Kürt MUziAi, dUn)'a mo
zaiAinde hayli önemli bir )'eri bulunan 
bir kültürel olgu. Bu müzik bugUniere 
bir c;:ok ihanet, bir c;:ok baskl, bir rok 
sömUrUyU alt ederek gelebildi. ~u an
da c;:ok baskl altlOda ve mutlaka bu 
baskl ve yasaklar altmda Uretilen eser
ler de pek özgUr olaJmyor. Bence öz
gür ko~ullar altmda c;:ah§mnlar yaplla-

Vecdi ERBAY 

B azi kl1vramlat ge~ek kimliklerin
den slynhr zamanla ve bu yUzden 

bu kavramlar, kaba söylemle, ya küfür
le ya da övgO)'le hayallmlzdaki yerini 
ahr. Sanalta da bu durum deAI~miyor. 
Sos)'alisl Gen;ekc;:i1ik kavraml da ger
c;:ek kimlili dl§lßda ~ok tartl§J1ml~tlr, 

Ekim Devrimi, hayalm her alanma 
müdabele eu!. Her alanda geni~ kilIeIe
re ulqmaya c;:ah~ll. Toplumsal, siyasal, 
ekonomik deAi~imlere-dönUiümlere 
neden olduAu biliniyor. 

Toplumda önemli yeri olan, kideier 
üSIUndeki etkisi yadsmama)'acak kadar 
bU)'ük olan 5anal alanmda da OrgUtlen
meye gidildi. Yeni akimlar, )'eni kav
ramlar gündeme geldi ve bunlat, bOIOn 
dünyada )'ankl buldu, lartl~lldl, tartl~l
hyor. 

Daba ~ok §air olarak tamdlAuntz 
Akif Kunulu~, bu akimlan, kavramlan 
o gUnkU siyasal, sosyal onam ic;:inde 
inceleyen, tanl~an bir kilap hazlrladl: 
"Politika Ve Sanat - Ekim Devrimi 
(1917-1932)" 

Nisan a)'mda )'aYlmlanan kitabm 
yazm c;:evrelerinde, tanl§ma yaralmaSI 
beklenirken (en aZlOdan ben böyle bir 
beklenti irrindeyken) bir-Iki tanlUm ya-

Yeni kasetime c;:all§lyorum, Bu ka
setin '1ro"dan c;:ok daha nitelikli, c;:ok 
daha özgün olmasl en büyük dileAim. 
tro'yu )'akla§lk 4 y1l önce tstanbul'da 
)'aplun. Gen;i bu kasel, c;:ok farkll ve 
arzu edilmeyecek ortamlarda olu~tu. 
Bundan dolaYI yanh§hklar, özellikle 
mUzikal anlamda bUyUk yanh~hklan 
bün)'csinde banndmyot. <;ok eksik 
bir altyapl ile hazrrlandl. YapmaYI dU
~ündUAüm protest lana Zlt baz.! yakla
§Imlat, kasette )'er alan bazI kavram 
ve olgulan diskalifiye etmi~li. BI1 da 
istenmeyen sonuc;:lan ~ok rahat yarat-
11. Neyse; her §eye raAmen 0 atkadBJ
lara ~ok te~ek.kUr ederim. c;:ünkü bu pi
yasa)'l ve in5anlann ne denli paragöz 
ve kaypak olduklanm kafama vura 
vura gösterdiler bana. 

• Kürt Müzllinde kendlnlzl 
hangl kulvarda görüyorsunuz? Sb
ce Kürt Müzllindekl yerlnlz nedir? 

o Kürt MüziAinde. <;aA~ Halk 
Müzi~inin özgün ve protest bir sanat
C;:151 olarak görüyorum. Kürt Müzi~i
nin, özgün ve c;:aAd~ bir yorumcusu ... 

• KuramsaJlqma dedJnlz. Bu
nun gerek~esl hakkmda bize blraz 
bl.lgl verlr mislnlz? 

o Yukarda da· deAindiAim gibi 
devletin talan ve asimile politika1an 
Kürt MUziAinin beigeier ve kayltlatla 
deAil, dengbejlerin vssnsslyla gUnü
müze ulqmasl, Kürt ulusal kurumla
nrun her konuda oldu~u gibi mUzik 
konusunda da dar grup;u olmalan ve 
soruna geli~tirici yakla§ma,malan, 
Kürt aydm ve sanatc;:llannm parlak 
vaatlerle sömürgeci kültürUn hego
manyasmda ya~amasl ve özellikle 
müzik konusunda ssimilasyoncu poli
tika1ara alet olmalan, geneide Kürt 
kültürUnde, özelde de Kürt MüziAinde 
biT kurumsalla§maman!ß ba§hca ne
denleridir. 

• Köy-kent lI~klslnln müzlk ve 
müzisyenler üzerlnde olu§turdup 
olumlu ve olumsuz etkller nelerdir? 
o Dengbejlerin )'üzYlllarca ayOl tarz
da ve konularda sadece )'orumcu ola
rak kalmalan müziAin kmn etkisinden 
kurwlup kente inmesine engel olmu§
tur. 70'1i )'i1lardan sonra bir Arame 
TIgran, bir Civan Haco, bir ~ivan Per
wer ve benzeri, yeni a!Jlhmlarla mUzi
~i, kendi mecrasmdan aklp giden mü
ziAin yönUnU klsmen deAi§tinni~ ve 
dengbej geleneAi gitat teliyle kenlli-

le§mi§tir, 
• Blr. de, otanUzm hakkmdakl 

görü§lerlnlzi öArenebllirmiylz'l 
o Otantizme bir itirazlm yok ama, 

söyler misiniz, kentte yeti~memi§ bir 
Kürt c;:ocuAu Dew~§! Sulo'yu mu, 
Civan Haco'yu mu tercih eder? Kac;: 
tane orta ya§1O üzerindeki insammlz 
c;:aAdq yorumculan dinlemekte? Bu 
bir muamma ve bu muammaYI ~özme 
görevi, bil. yeni ku~ak sanat~llara dü
§ü)'or. Öyle bir §e)' Uretmeliyiz ki; 
köyde oturaru da kentte otUTam da bu 
üretimden, Urelimin vereceAi meyve
den ho§nut olsun ve ona sahip ~Iklla
bilsin. Biz, bu ulusun sanatC;:llan ola
rak sadece belli bir elit kitleye mül.ik 
yapl\cak kadar zaman ve olanak sahi
bi de~iliz . 

• Unkapam'ndaki plak firmala
rmm KOrt~e müzlAe yakla§lml ko
nusundakl dü§üncelerinizl öArene
blllr mlylz? 

o Bence Unkapanl piyasasl c;:ok 
sem, c;:ok rezil ve tümüyle maddi ~I
karlara dayanan bir piyasa. Sirf tican 
kaygllan gözeten, asla kalite ve este
tik bir kaygl ta§lmayan bir dünya. tki 
kelime Künc;:e bilen bir insani ahp, iki 
baAlama bir ritim He ~ok rahat kasel 
)'apllabiliniyor. Bit c;:ok de~crli eser, 

Politika ve sanat 
zlslOdan bll.§ka kitapla IIgili kapsamh 
bir deAerlendirme yapllmadl ya da ben 
rasllamadlm, SUrekli gOndemde olan 
Top}umcu Gen;ekrrilik, Sosyalisl Ger
~ekc;:ilik gibi kavramlara bilgiler, bel
gelerle önemli aC;:lhmlat getiren kitabm 
lartl~!lmamllSl, herkesin bu konudaki 
bilgilerini. bu kitap dolaYlSlyla yeniden 
gOlden gerririp dile getinnemesi, bu 
kavramlann gene bir kör dölO,ü ic;:inde 
SÜrilp ~idece~ini kanllll)'or gibi. 

Kitap, polilika ve sanatm birbirin
den aynlmazhAmm a1tml kalm rrizgi
lerle ~izi)'or. Devrim öncesi ve sontaSI 
)'azm örgUtienmeleri polilikadan hi~ 
kopmanu§. "t~ sava§ OOyunca bir yan
dan bitmek bilmeyen bir enerjiyle he
yaz ordulara kaql ~arpl~makta, öte 
yandan cephe gerisinde sanatsa! etkin
likleri örgtitlemekle." Bülün bunlan 
yapan devrim öncesi kurulan Prolet
kUlt sanat~1 örgütlenmesidir. "Devrim! 
ProletkOltcUler ic;:in sanki bundan daha 
sihirli bir sözcUk yoktur. "A)'01 Prolet
kUltcUler, Parti'nin polilik kontrol me
kanizmasmlO dl§mda yer aJmak iSle-

• 

mi~ler. ProletkUII'On etkinlilini belirle
yen Bogdanov'un göril§leri §Öyle : Po
lilik organ pani, ekonomik organ sen· 
dikalar, kUllürel örgÜI de ProletkUh." 
Ama bu görU~ler -belki- Ulkenin 0 gUn
kü kOjullan nedeniyle ya da politik or
g8Olann,sanalin ve sanat~mm kendin
den baAlmslz örgOtienmesini kabulle
nemediAinden gen;ekJeimez, Sonraki 
Yll1atdn sanat, i)'iden i)'i)'e politikanm 
denelimine girer: "$air Semen Isal(O
vic;: Kirsanof'un 1931 'de yaYlmlanan 
ve Lenin ÖdUlü alan kitabmm adt 'Bi
rinci Be~ Yllhk Plan' dir. Birinci Be~ 
Ydhk Plan, Plan Uzerine, herhangi bir 
bilimsel inceleme-~unna deAil, jHr 
kitabldlr. " 

Akif Kurtulu§ bu konuyla ilgili so
ruyor : "I)'i ama , 'prolelarya diklatör
IüAOnün özgürle§tirici anlaml' He ne 
derece baAda~lr bir durumdur 00." 

Kitabm diter bölümlerinde de poli
tika ve sanal c;:eki~melerine, Lenin'in 
,Trotskiy'nin sanata yakl~lmlan, etki
leri Ostündc durulmu~. ProletkUlt son
rasl kurulan sanat örgUtlenmeleri 

RAPP, NE?, Sosyalist Geryek~ilik'in 
c;:ah§malanna, i§leyi§lerine önemli yer 
verilmi,. Ve bu örgütlenmelerin i~lev
leri, politikayla ili,kileri üzerinde de 
durulmu~. 

AC;:lk ytirtklilikle yazllml~ kitabm 
en önemli bölUmlerinden biri de Gor
kiy He ilgili 0180 bölümdür santyorum. 
Bu bölümUn hemen giri§inde Akif 
Kurtulu, ~unlan yazlyor : "Gorkiy 01-
madan -bu satrrlann YllZlldlgl Sirada ar
Ilk Sovyeder BirliAi olmayan- ülkenin 
killtUr ve sanat ha)'atml anlamak ve an
lalmak mümkUn deAildir." Ve hemen 
ardmdan ~u soruyu soruyor: 
"Edebiyat~1 olarak, Lenin'in 'Sevgili 
Aleksey Maksimovic;:'inin önemi 
nerededir?" Bu sorudan sonra, biT ~ok 
Gorki)' okurunda ~~klOhk yaratacak 
saurlar ba§h)'or. <;ünkü kar§llanna 
bambqka bir Gorkiy ponresi rrlkacak-
Irr, 

Bu kilap c;:ah~masl)'la ilgili, "yine 
de Rus Devrimi'nin ideallerinden dOn
yayll. bakan birisi olarak , sosyalizmin 
ayOl zamanda 'etik' bir ten::ih 01-

dejenere edilebiliyor ve insan1ann srr
tmdan milyarlarca para kazamhyor . 
9l'de, KUrt dili Uzerindeki )'asaAm 
kalkmasmdan sonra olu~ görece öz
gUr ortamm Unkapam 'na saAladlAI 
girdinin mil)'atlarca liraYl a§II~1 söy
leniyor. Yani nereden bakarsanlz ba
km (iki ÜC;: namuslu prodUktörU bu 
S'8c;:malardan tenzih ediyorum) bu Un
kapanI 'mn KUrt halkma iki taraflan da 
zarar verdiAini görillüyor. 0 kadat 
Kürt~e eser varken kalkip "Hani gene 
iyisin" ya da "Abone" adh u)'duruk 
pan;alar bozuk bir aksan ile KUrtrreye 
c;:evrilebiliyor. Bunlara kaset yaplh
)'or. Benee bu yapllacaAma KUn sa
natC;:llanm darotaclOa ~ekmek daha 
haYlfh bir i~lir. 

• Peki Kürt kültürOnü, sanatlm 
bu 'talancllann' elinden almak i~ln 
ne yapmak gerekir? 

o Halklmlzm tUm bire)'leri bu asi
milasyoncu lalan politikalanna c;:ok 
du)'arh davranmak zorundadlrlat. Ge
hn. bunu yapanlara milsade etme)'e
limo GeHn, ulusnl kurumlan belli bir 
dü~Unceye ya da zUmrtye deAi~ IUm 
halk ic;:in c;:aliliffialar yapabilecek 00-
yuta getirelim. Bundan en karh c;:1I<a
cak insanlar, yine halklmlun fertleri 
olacakltr. 

duAunu daha yakmdan gönnek flrsatml 
buldum" diyor Aki! Kunulu~. 

Kilap, ekler ve bibliyografya 
bölümleriyle zenginle§tirilrni§, bir c;:ok 
,eyin daha yakmdan görtllmesini salt
Jayacak, ba~vuru niteli~inde . 

AKIF KURTULU$ 
ROLITIKA VB SANAT, EKtM 

DEVRIMI (1917-1932) 
AveSla YaYlOian 

MUSTAFA GAZi 

!Imiyen 0 dugmeler i~m insan 
DlyerbeklT'den qaxlp ta 
Hindlstan 'a gider mi lo?" 
diYlOce, doxtor, "0 dugmel
enn irrensmde c;:ox gizh il 
seklzgen prizli bi taxlm bil
giler wanni,. 0 bilgiler 
Hindlstan'daki Lingam dinme 
mensOp gi§ilenn ehne g!c;:erse, 
bulun dunyayi qontrolleri 
ailma alacax bi guce sahib 
ohrlar ki, bO da Se)'da 'nm 
gendmi Sator manyaxi 
Evdllefrfit'm mCjhOr satoriy
nan doxramasma sebeb ohr," 
diye cewapladi blzi. Seyyar 
dediqodlcilardan Anten 
Mlho')'sa blze §1lnlari anIatti, 
"Seyda, hersme yumu§8tlci i
cad Men Xan~epekli Kim)'aci 
Evdilisot Qlnnlziot'm yanlOa 
gidlp, qurban ohm Evdllisot 
ab!, hexten du~mi~m, icad 
elUXln yumu,aticiden biraz da 
bahan ver. Herslm qafayi tax
mi§ baban. Beni köli )'ola 
dU~lnnax Ic;:m her Allahm guni 
tehdit sawhOnp diy!, dimme 0 

imanlme dedlxlenmi yap
mazsan saban sOiqast duzen
leremJ ! de walla ödlm be~ ati 
Evddisol ab!, beni manyax 
herslmden qun.ar! diye yalwar
Mi"~ Bvdtlisol abe de qaxmi§ 
Seyda 'ya yuml~atlcJ yenne 
yalm~hxnen patlallci venni§. 
Seyda 'nm qullandlxi patlauci 
YUZlnden parlaYlp qudlren her
si, piyasaya dU§lp ne qeder 
isOI warsa yemaxa ba§lami§, 
Hersmm yMlxi isotlar yuzm
den hertarafi yanmaya 
bqliyan Seyda, itfayiyeye xe
ber vennaxa flrsat bOlamadan 
kul ohp getmi~." 

BOnm uzenne, Seyda'nm yuz 
on ikl ya§mdeki dedesi Top! 
de, "LOP!'SlZ ya~iyamaml" 
dedlxten sonta, evvela gidlp 
qeyipler listesme ismmi 
yazdlnni§ 0 arxasmdan da 
qeYlplere qan§mi§. 

bitmi~. tek bi tene yedek pHi 
qalmj~li ki, 0 da Seyda'ydi. 
Seyda onlldan qe),bohnce, 

Plrplrlm 
bllmeceleri 

PXA(Plrpmm Xeber AjansiJ 
Mustafa Gazi'mn en yaxlO at
qada§i 0 slrda,i ara§tlnnRci
yazar Seyda, bi sureden beridlr 
qeYlplere qan~mi, d1lnmda. 
Butun aramalara raxmen 
billmemi)'an Seyda'mn 
Hindlslan'a gelmi~ 
oJabilecaxlOi b,ze söliyen dox
lori, "Bi ara rrak!umn dugmel
enni qeybetmi§ti orada. 
ZannCdersem omn irrm gel
mi,," ~kllllde qOßl~mca mer
aq &hp, "Peki hama ~ para 

Seyda 'nm qaYlplere qan§masi 
olayi Diyarbeklr'de herkesm 
morahni OOZlP, kefmi mon et
ti. Seyda 'mn birdenbire Ot

tadan qayboldlxmi dOyan anasi 
qelp qrizi gec;:mni~. Babasi da 
bfinallma ginp dOwardaki urrli 
prizi y!mi~. BO arada, doqsan 
sekJz ya$mdeki nenesi Lope, 
a)'axmdaki naiinleri ~Ixanp 
qafssma Orarax intlxar !tmi§. 

Seyda'mn ortadan qeybol
masme en ~ox uulen 0 
buzulen de tabi ki dergimlzm 
yszari M. Oazi oldi. 
Seyda')'nan ilglli olarax 
gendlsiynen bi söle§i yapmax 
isted1X1ß1lzi söledlJ{lmlz ze
man, "Yaw de gedm i§mlze 
100 ... btan qehnmden fllllr
max uzereyem, bi de slzmnen 
mi Oxrqacaxaml," di)'lp blzi 
redd!tli. M. Gazi'mn niye bO 
qeder qehrotik 0 hersotik bi 
dOrimda oldJxmi meraq edlP 
ara,unnaxa ba§ladlx. B1lni 
dOyan simsiyeh elbiseli 1l 
beyaz maskeli bi virus 
yanlml.za gehp, M. Gszi 'mn 
niye 0 qehrotik 0 hersotik 
pozisyona girdlxmi §Öle anlal
ti: "M, Gazi'nm $0 anda pili 

olan da ona oldi. Pili olmadan 
yazamiyen M. Gszi, bi sure 
daha bekleYlp, Se)'da'mn 
bOhnumiyecaxi anla~lldlxtlln 
sonra, aniden onadlln qe)'bohp 
slrra qedem basli," Virus'e, 
bOni n!rden bildlxmi 
sordlxlmlzda, blze ,0 cewabi 
verdi. "Ben bi zamanlar omn 
bilgisayannm virusiydlm. Ben! 
öldlrdlXmi zannMerax göunp 
selexana c;:öphxme gömmi§ti." 
Virus'lß anlalllxlari eanlmlzi 
eie bi SIxt! ki, Slxmlidan qaxllx 
biraz 10zoan bOl. 0 arxssmdan 
da kelek bi qarpOz yedlx. 
<;unki, M. Gazi'nm pili bOhn
mazsa heplmlz iljSIZ qahp 
gendlmlzi satorlaman doxriya
CaxlX waHa. Blze aClmisan 
rrOhXlmlza c;:oclxlmlza aci bari! 
Pili yolJa Seyda pilL piliiil 

D~waml g~luax sayida ... 
bekley.,,! 

I-Dunyamn en eyi pi~ax 
qOllanan xtrposi hangi Xlt
poydi? 
Cewap: Tabi ki PI§O 
Mehemme denen xllpOydi. 

2- Nenemm saqali, blYlxi Q 
bi de eytpur sölemesi §eyi 
olsaydi ohrdi ne? 
Cewap: Tabi ki ohrdi de
dem. 

3- 0 apa~l niye eie qa~i? 
Cewap: <;I~i geli, C;:1~lOi et
max i~m evdesxaoa ari, omn 
irrlO eie qayL (Kim bO xlyar 
bllmeceyi Oydmp bOraya 
soxl§lmni~ haie ... bahan 
qestlßlZ mi war yoxsa hll? 
Editör editööör ... bO bllmece 
senm promosyon .. pardon! 
prowaqll.syonon"tllmiya 10?) 

T
OP,um,a iIi~kilerinin larihi i~inde, insan! i.l
gilendiren her~yle Hgili olarak edindi~1 
yargl, deAer ve öl~Uleri kendi ki~iliäi a~lsln

dan yanSltan kl~i ressamdir. Bu yanslmada, ele~
Hri, özele~tiri ve önermeler vardlr. 

Ressam yaratma-Uretme SOrecinde ki$iliAi ve 
toplumsal ki~ilik bazen uYU$ur, bazen de kar~ 1 
kar~lya gelebilir. Bunun nedeni ressam aynl za
manda loplum adlOa onu tamamen tarafslzca iz
leyen, gözleyen ve loplum adlna, toplumu kendi
si ne tan!tan bir unsur olmasldlr. Toplumun bir~y 
gizlemediäi, bilim;altma bif}eyleri itme ihliyacl 
olmadlAI anlarda barl~lk olur. 

Toplum ki~Ui!!:inin temel birimi ulustur. Hit; biT 

Estetik 
KIYlmlar 

Fevzi BilGE 

loplum, 0 toplumu 
olu$turmu~ uluslann 
dOnyaslnm dl~mda bir 
durumu ya~ayamaz. 
Bundan dolaYldlr ki 
ressam, bluat kendisi, 
bit ulusun adma hare
ket eder. Ulussuz res
sam organlan ve zihni 
sUreci lamamlanmaml~ 
bir ~ocuk penceresin

den bakar, ~izdiAi resim, resim olmadlAI gibi, 0 
loplum d'~1 bir varhk olur. 

Bir ulusla en az baglantl kurulabilecek bir ~i
zimde dahi, ressam aracllIAlyla bir ulusun kOltü
rO, larihi geli~im eAilimleri, 0 c;izime derinli!!:ine 
sinmi~ demektir. 

HI~ bit resim, bir ulusun kimliAi dl$mda tutu
lamaz, böyle bir resim ~Izilemez. Ne yazlk ki ~o
Au ressam, böylesi'resimleri c;izerek ger~eße law 
almaktadlr. 

Peki bu nasll cfuyor? 
Elbetteki, insanm insal1 dl~lhk tarafmdan eslr 

almdlgl devlet kurumu konumundaki Akademi
lerde ... 1 

Akademiler, eskiden kendisini kendi alanlnda
ki insanlar-ressamlar ya da sanatc;.llara kamtlaml~ 
ve de bizzat sanatm sultasmdaki egilimlere, res
samlar, sanal~llar okulu öärelim Oyesi konumuna 
gelmi~ ki~ilerin temsil edildiAi kcrumlar idi. 

Sonralan ise ilk kurulu~ dänemlerindeki nite
liklerinin lersi bir yerdedirler. Yani topluma rag
men, toplum adlna loplumu yönetenlerin, top· 
lum ve uJus bilincini dumura ugrattlAl, kendi so
mOra sislemleri adlna hareket eden bir kurum 01-
dular. 

Akademiler, birikim adlOa, polilikacilann IS
marlamalatlnl 'resim' diye topluma kakan ku
rumlar oldular. 

Özettikle geri kalml~ alke akademileri, yöne
tenlerin ki$ilik ufkunu, sanat ve resim yaplp su
narlerken, resim ögrenmeye geJenlere, resim ö!!:
renmemeyi ögrettiler. Bunu yapmak zorundaydl
lar, ~OnkU resim yapmak iSleyen[er, ulusal deäer
ler!n lemsJlcileri olma isteAini duymakla clan kl
~i1erdir. En ~ok da korkulmasl gereken bunJardlr. 

TUrkiye'de de geli$im herrten hemen aynl 01-
dU.Devlet polilikaJarma en kararll kan~ durma~1 
gereken sanat~llar Islah edilerek, resim adlna, i1-
kelli!!:i halka laYlk görerek estetik dl~1 donyalar 
topluma resim olarak sunuldu. Resim bellekleri 
y'ok edilerek, resme yabanclla~tIflJdIJar. 

Halk~lllk, cumhuriye~ilik adlna ve gOnilmOze 
kadar· devam eden Kemalizm adma, halk halkt 
resimlerde bir ba§ka tanldl. KlsacaSI yapllan ucu
belerle estetik klYlm gerrrekl~tirildi . 

Akademilerde okuyan KOrtJer de halkl jeno
sidlere uärallllrken, idam sehpalarmda salJandlrl
Iltken, onlat ~i~ek adma ~i~ek, ekmek adlna ek
mek ~izlyorlardl. Ama ne onlar, ne de halklan C;i
zilenlerin ekmek ve ~i~k olduklaflnl bilmiyorlar
d" Simdi Ise ögrendller. Bu baT1~11t diye bir kad!
am sunulurken boyalarda, evet bu bir batl~tlr dl
yoTlar. Diele klYlslOdaki ~amur1ardan resim yap
maYl öärenmi~ bir ressam KUrt ~ocuäunu ~izer
ken, ne yazlk ki akademlsyen KUrt ressamlafl onu 
tammlyorlar, uzaydan ml geldl diye soruyorlar 
Ostelik. 

Burada elbetteki akademilerin ilk doAu~unda
kl önemlni redetmiyoruz. Diyoruz kl akademiler; 
devlet kurumu olamazlar, olmamalldlrlar. Denet
leyicilerl, yöneticiler deAiI halk 01ma11, ulusal12' 
rihleri o[malldlr. 

Sanat~I, ulusun tarihsel geli~imini belirleyen 
yasalar örneAi baälmstz ve özgOr olmalidir; aka
demiler öl.gOr sanatc;i1arm kOrsuleri olmahdlr. Bi
reyler, ulusal kimlikler, sanat~1 blreyler tutsak 
edilebilirlerken, sanal tutsak edilemez. Sanatta 
lutsakhk öäretilemez. Sanat adlna bit ulus ba~ka 
bit ucube varhk olarak benimsetilemez. C;OnkO 
bireyler böylesi OrUnlere hayranhk duysa da, bi
lin~ kaybl yOzUnden, sözkonusu 0 resimler ~ok 
fazla ya$ayamazlar. GUnO geldi!!:inde sanat diye 
hai kin bilin~sil.liAine kakllml§ bu satllml~ nes
neler, tlpkl sahiplerl gibi tarihin ~öpl(jgünde 
bulurlar kendilerini. 

Sinemaci Ahmet 
Soner'den 9a9rl 

Sinemacl Ahmet Soner, 'altematif' sinemanm ic;:inde 
bulunduAu sllontlYI a§masl ic;:in sinamaseverlere bir 
rraAnda bulundu. Soner, TOrklye'de film yapmamn 
olanakslzlQ!julml, oysa gtlzel filmler izlemek herkesin 
hakkl olduAuriu belinip: suuth olanaklat c;:eryevesinde 
geryekle§tirtikleri "Adana-Paris" ve "Kullun-Kalem" 
beigesellerinden SOMa, Uzerinde ~alljtlklan bir c;:ok filmi 
olanakslzhktan dolaYI ge~ekle~tiremediklerini ve bu ne
denle sanata 'du)'arh' insanlardan yardlm beklediklerini 
SÖYledi. Soner, "EAer 8§8Alda sözü edilen projeleri perde 
de izlemek istiyorsantz ..... sorusuyla ~la)'an rraAnsmda, 
izlenmek btenen filmlerin bilet Ucretlerininin pe~in ö
denmesi gerektlAini vurgulaYlp, ki~i ~lOa 500 bin lira 
ya da 10 DM. talep euiklerini aynca. parti ve dernek gibi 
kurumJann loplu bilet alabileceklerini belirtti. 

1996 Ylli sonlannda ~lamaYI planladudan projelere 
kalklda bulunacak olanlann, filmlerin ilk göslerilerine 
davet edileceklerini söyledi, Ahmel Soneri'in y6netmen
IiAinde ge~k1ejtirilmek iSlenen projeier ~unlar; Ismai! 
Be,ik~i'nin mÜcadelesi, Dr. Hikmel Kivdclmh'mn 
ya~ruru, Ylhnaz. GOney'in "Selimiye Orrlüsü"nden u
yarlama, Muzaffer Oruc;:oAlu"nun "Tohum" adh romam, 
Vedal TUrkali'nin "DaAdaki Ku§" adh sennryosu, 
Bilgesu Erenus'un "KIlZl" adh romam, Ahmel SaY'1ß 
"Bingöl Hikayeleri"nden u)'arlama, Ahmet Soner'in 
"Abluka" ve "KomOn aUnleri" ll.dh senll.ryolan. 

Ahmet Soner, sinamaseverlerin katkllanm, Yapl 
Kredi Bankasi, Aksaray $ubesi'ndeki, yun ic;:i (TL) 
0082108-2 ve yun dl§l (DM) 3004479-2 nolu he~:Il'laru 
yallrabileceklerini söyledi. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Marksizm ve dogmatizm 
Lokman POLAT 

" Marksizm. Dogmatizm. ~abloncll
tu!; ve BazI Tarihsel Sorunlar Ü7.erine" 
ba~hkh yazlIn. haz.lrlamaya ~all~tl~lm 
biT kilap "ah~mamm ilk bölUmUydil. 
AmI. [cmas, yazlnm ba~lIgma uygun biT 
§ckilde digcr bölümleri de yazlp, bu ~a
h~mmm biT kilap halinde yaymJayacak-
11m. Yazmm Hk bölümünil Ekim 
1991 'de yazml~lIm. 

Daha sonra olaylar, geli§meler ve 
degi~imler 0 kadar hlzh bir §ckilde ge
li~ti ki, hazcn insan günlük gcli§meleri 
izlemcye bite yeti~miyordu. GUnlUk 
gazcleler bite bazen birgUn i"ersinde 
olan biryok olay ve geli§meleri haber 
yapmaya yeli~miyorlaf(h ve geli~mele
rin gerisinde kahyorlardJ. 

(ok daha geni~ kapsamh biT ~kjl
de yazmayt dU~Undügüm bu t;'all~maml 
bi~ok nedcnden dolaYl tarnamlayoma
dml. YaZlda Kilrt harekctlcriyle ilgili 
dile getirtigim görti~ler, bu harekctlcrin 
g~rni~ine yönelik bir degerlendimledir. 
(Bu bölümü yazldan C;lkartlm.) Bugün 
Kün harekelleri ic;in bu tür labirler 
(Dogmatizm, ~ablonculuk. vb.) bir yö
nüyle kul:llulamaz. Diger yönüyle de, 
"ideolojik birlik" Udl altmda dogmatik 
yakla~ml sUrmektedir. Oysa gllnUmUz 
ko~ullarllida "ideolojik birlik" yerine 
'"programsal birlik" )'akla~lmlm savun
mak ve bunu hayata g~imlek gerekir. 
Hem dünyada, hem de Kürt harekelle
rinde c;<>k önemli geli~me ve degi~meler 
oldu. Artlk, aC; lkya kimse dogmatik 
sosyaJizm anlaYI~lm savunmuyor. Dog
nmlik Sosyalizmin teori ve tezleri, po
litikasl KUrdistan gerc;ekligindc illas et
Ii. GeC;mi~te kalanlar, kendisilli yenile
yemeyenler gUnUmüz~ dünya ve ül
ke~k~ullanna uygun. nesnel gcre;ckli
ge dayah bir degerlendinnede buluna
mazlar. 

M:uksizm bir dogma degildir, bi
limsel bir kuramdlr. Marksist sosYOl lizm 
bilimsel bir ögretidir. Sosyalist dU~ünce 
i~ersinde farkll görü~lcrin varhglOl ka
bul etmek gerekir: Farkh dU~Uncclerin 
farkhilklarllli ifade edebilmeleri ve 
ele~!irilerini özgUrce dile gelimleleri 
sosyalisl demokrasinin ternel kO$ulla
flndan biridir. Sosyalizmi bir diIl gibi 
görilp, degi§mez yasalan oldugu savml 
öne c!}amlak, dogmatik h.!r..,Yakla$lm
'dir. Farkhh!l inkar etmek, ele~tirinin 
önüne set e;ekmek, farkh görü~lerin ha
yat bulabilmesini engellemek_ sosyalist 
demokrasiye ters dü~r. 

Marksizm adma, ama özUnde ona 
ters bir ~ekilde, dogmatik ve sekter dU
~ünenlcr. §imdiye kadar tek dogrunun 
kelldi lekellerinde oldugunu varsayml~
lar. Kendi d l ~lndakilerini hep yanh~ 
gönnü~ler. Su IUr dogmatik anlaYl~tn 
kendi iC;ersinde farkhhga da tahamülU 
yok!ur. 

!?imdiye kadar "ideolojik birlik" 
adma en ufak, farkh bir dü~ünce bile 
mahkum edilmi~, bunlara (farkh dU~Un
ceye sahip olanlara) kalll tßsf"iyccilik 
uyguhmml~\lr. 

Bu' dogmatik ve sekler anlaYI~a gö
re, örgUlsel yapl iC;ersinde farkh dU~Un
mek, ayn dunnak ya da aynlmak( ya da 
aulmak) anlamma gelmekledir. Su dog
matik mantik, fark./I görü~lere kendi 
dogrularma zarar gelir ku~kusuyla yak
la~makta, farkh scs ~Ikartanlan da dl~
talamaktadlr. Kürt sol örgütlerinde; en 
~ok da dogmalik ve sekter olan TUrk sol 
örgiillerinde ~imdiye kadar hep bu ya
pllmaklaydl. Görü~lerin özgUrcc ifade 

edilmesi, azmhk haklanna saygl, azmh
ga c;<>gunluk olabilme olanagml !amma 
vb. bir i li~ki ve zemini yaralma, dogma
lik anlaYI~m harcl degildir. Sosyalisl 
demokrasinin uygulamlmadlgl örgUlSel 
i~ i~leyi~te, dogal olarak sosyalistc;e 01-
mayan (geocl1ikle kompluculuga ve las
fiyecilige dayah) bir iklidar-yönetim
milcadelesi sUrer. " ideolojik birlik" adl
na her ~yde özde~lik arnyan dogmatik 
mantik kendi örgütsel yaplSI ic;ersindc 
tek dü§ünceyi egemen kilmaya c;ah~lr_ 

Dogmatizme. özde~lige ve sekteriz
me kllill C;Iklllak, sosyalist demokrasiyi 
savunmak Marksistlerin lemel görevi
dir. (ok sesli ligi, farkh görü§lerin me~
miyetini_ azmhgm haklanlll, kabul el
mek. sosyalisl demokrasi anlaYI~mm 

bir geregidir. 
SSCB, Amavutluk ve Dogu Avrupa 

ülkelerinde y~anan pratiklerin onaya 
~Ikaf(hgl sonwj:lan ve yapisal ge~ekli
gi. oralardaki uygularnahm gördUkten 
sonra, ~agd~ sosyalistler, sosyalist de
mokrasi sorunu Uzerinde daha ~ok dur
mak zorundadlrlar. 

SosyaList demokrasiyi uygulamll
yan, bUrokratik le~mi~, yozl~ml~, ukan
ml~ ve en sonunda da Ylkllml~ olan es
ki sosyalist Ulkeierden önemli ders ve 
deneyler C;lkartmak gerekir. Onlarm iC;i
ne dU~tükleri yanl l ~ ve hatalara dU~me
mek gerekir. KUrdis;tan'm özgUl ko§ul
lanna uygun olarak, ulusal demokrntik 
devrimden soma, sosyalizmi savunan 
pgda~ sosyalistlerin i ~~i ve geni§ 
emeklJi ki lleiere sosyaJizmi istenir ve 
ugruna mUcadele ediJir bir altenmlif 
olarak sunma ve örgUtlenme bccerisini 
göstemleleri gereki r. Günkü. tarihin " 
ya barbarhk ya sosyalizm"' ikilemini ge
lecekte Kürt halkmm önUne koyacagml 
bilmek gerekir. Bütiln insanhgm oldugu 
gibi_ Kürt halkmm gerc;ek kurtulu~u da 
sosyalizmdedir. 

Daha öllCe YV_IP, Heviya Gel deTgi
sinde yaymladlglln "'Marksizm ve Sos
yalizm Y;I~lyor" ba~hkll makaiemi ve 
yine daha önce yazdlglm "Ocvrimci Te
on ve Devrimci Polilikamn EUlemasyo
naliSI Karakleri'- ba!jhkh yazlml da bu 
yazlYII cl: 01arak. ahyorum_ 

Dogmatizm, ~ablonculuk ve 
baZI tarihsel sorunlar üzerine 

Dogu ve Ortadogu'daki devrimci 
hareketin yapLsal karekteri, biraz du di
ne benzer bazi özeJlikler t~lyor_ I~ ör
gUlsel yaplda ve geoclJikle örgUt ie;i ili~
kilerde ''Tarikat"'e;I bir benzerlik ar7.edi
yor. ÖtgUtlü politik milcadelede ki~ i 
kültU öne C; lkIP, kolektivitenin önUnU 11-
byOT. Kolektir önderlik alllaYl~I örgUt 
ilJersindc egcmen klhnamlyor. Ör
gut/pani kongreleri lek liste ve tek 
adayla yaplldl, yaplhyor. Örgüt iC;i de
mokrasi ve demokratik yan~maclhk an
laYI~1 uyguianmadl. uygulanmlyor. 

DUnya dcvrimci hareketinin olum
suzluklanndan kaYIlakianan bin;:ok yan
h~ uygulanmalar, Ortadogu'daki dev
rimci harekete yansldl ve ete kernige 
bUrilIldil. Mark..sizmin bilimscl yartltlCI 
yönü geJitlirilmcdi. Marksizm Ulkenin 
özgül ko~ullarma somul bir ~kilde uy
gulamlmadl. BaglmSlz. ki~ilikli bir p0-
litika gödUimedi. Marksizm. devrimci 
hareketin elinde bir din derekesine dU
~ürüldü. Tlpkl din'deki gibi herkesin ta
rdf olacagl "Klble"ler yarntddl. Dogma
lizm ve ljIIbloncu anlaYI~ aldl. yürUdil. 
Ideoloji ve polilika bu "Klble" lere göre 
belirlendi. "Moskova" '"Pekin" "Tiran" 
ve "Latin Amerika Gerilloclhgl" dini 

D 
ünya devrimci hareketinin olumsuzluklanndan 
kaynaklanan biff;ok yanll~ uygulanmalar, 
Ortadogu'daki devrimci harekete yansldl ve ete 

kemige büründü. Marksizmin bilimsel yaratici yönü 
geli~tirilmedi. Marksizm ülkenin özgül ko~ullanna 
somut bir ~ekilde uygulamlmadl. 

mOlinerde oldugu gibi, devrimci hare
kelin birer "klble"'si oldular. Genel dev
rimci harekel bu Merkeziere göre bölU
nüp, pa~alandl, herkes yönUnü bir 
"k.Jble"ye dogru lunu. Ülke sorunlan, 
ülkelerindeki geli~me ve degi~meler, 
slrateji ve takt ik belirlemeler, güneel ve 
somut politika Uretme hep tali plana 
atlldl. Arttk gözler bu merkeziere dikil
di, kulaklar onlann radyolanm dinle
meye ba!jladl. 0 "Klble"ler dogrul tu
~unda politik tavlrlar ahnmaya ba~lan
d •. 

Bu dogmatik, ~abloncu anlaYI~ ge
nel olarak dUnya devrimci hareketine ve 
özel olarak Onadogu, Türkiye ve Kür
diSlan devrimine önemli zarnrlar verdi. 
Ortadogu'daki devrimci hareketin bir 
klsml Sovyel'C;i bir bölümü de Mao-eu 
oldugu i~iIl C;in ve Sovyetlerin Onado
gu ile ilgili son derece yanh~ olan pol i
likaJanmn savunueusu ve uygulaYlclla
n oldular_ Bu ~abloncu, dogmatik hare
ketler Ortadogu ile ilgili halklann ylka
nna olan gen;:eklen devrimci ve bilim
sei sosyalisl bir politika üretemediler. 
Bunlar kendi "Klble"lerine göre secde 
eUikleri ic;in poli tikalannda ve pratik 
davrafll~lannda dogru bir hallutturama
dllar. Merkezi "'Klble"lerinin devlet C;I
karlanlll kendi ülke devriminin IJ lkarla
TI üzerinde tullular. TUDEH ve lKP ör
neginde göril ldügü gibi, bunlar ezilen 
mazlum Kün halkma kaIl1 kendi sö
mürgeci iktidarlamilll yanmda yer aldl
lar. Sömürgeci burjuvazinin kuyruke;u
lugunu yaptllar. Dara dü~tüklerinde de 
pac;alanlll SlvaYlp KUrdistan 'a kat;!llar. 
KürdiSlan halkmm bahtma slgmdl lar. 

Türk solunda dogmatizm 
ve §3blonculuk 

Dogmatizm ve ~blonculuk eIl ~ok 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan sol hareke
ti ic;ersinde yer edindi. Türk ve Kürt so
lu ~abloncu bir anlaYI~la, dogmatik bir 
~ekilde dUnya ve Ulke üzerine tllhli1ler 
yapmaya ba~ludllf\T. ßagmlstz ve ki~ i 
likli bir politika gütmcdikleri iC;in ide
olojik ve politik sorunlarda üretken ola
maddar. Habire "merkez.i Klble"'lerin
den leori ithal etmeye e;ah~tllar. Diger 
ülkelerde uygulanan slTaleji ve taklikle
ri dogmalik bir .~ekilde ahp kendi Ulke
lcrine uygularnaya ba§ladllar. 0 Ulkeier 
ile kendi Ulkelerinin ~anlannm bir 01-
madlgl, Ulkeier arasmdaki farkhltgl 
kavramadllar. Marksizmi kendi ulkele
rinin somut özgül k~ullanna uygulama 
yerine hazlr rec;etelcre sarlldllar. Kendi 
ülkclerinin somut ~anlannlll somul lah
lilini yapmadlklan ic;in, dogmatizme 
saplandl lar. 

Sovyetlcr'den, C; in 'den (sonradan 
birklsmITimn'dan) Latin Amerika'dan 
ithal edilen lcoriler ortahgl kaslp kavur
du. Özellikle Tilrk solunda diger Ulke
lerdeki devrimcilere özenme, onlarm 
yapllklanmn aymsml tekrarlama anla
YI~1 ba~ gösterdi. Mao'nun, Chegueva
ra 'nm, <;aru Mazumdar'm yaptlklanmn 
aymsml yapmayn kalkl~anlar oldu. Ta
rihi lekerür etmeye C;ah~tllar, ama ba~
ramadllar. Tarihin tekertiTÜ komediye 
ve Irajcdiye dönü~lü. Dogmalizm yenil-

meye mahkum oldu. (Unkü Türkiye 
C;in, Sovyel, Arnavutluk veya Latin 
Amerika Ulkeleri gibi degildi. Her Ulke
nin kendine özgü farkll ko~ullan yard!. 
Dogmalizm gözler Ustüne perde c;ektigi 
ic;in bu özgUI ko~ullar görtilmedi. 

ibrahim Kaypakkaya Hindistan'da
ki (aru Mazumdar hareketinin Hindis
taIl'da kJrsal kesimlerde e;alt~ma ve 
yoksul köylülUgü ayaklaruhnna strateji
sini aynen kopya ederek Tütidye ve 
Kürdistan'da uygulamaya kaJkl~lI. [)o.. 

gu Perinc;ek, Mao'nun kurtanlrru~ böl
gelerde «K IZII Siyasi iktidar» kummsl
na özendi. Klrma av tüfegi ile daga ~Ik-
11, C;ok kJsa bir sUre sonra avcl tilfegiyle 
yakalandl. Alberto Bayo ve Karlos Ma
righella'dan önemli öle;Ude etkilenen 
Mahir Gayan, ~hir gerillasma ~Iaya
rak klrsal bir alanda (Niksar'in bir kö
yünde) arkada~larlyla birlikle f~ist TC 
ordusu tarafmdan hunharca kalledildi
ler, _~hit dil§IUler. Mahir'den sonraki 
durumu degerlendiren 'Yeni ÖncU' der
gisi 0 dönemle ilgili ~öyle diyor_ 

"12 Mart sonraSlnda soldaki tüm 
akllnlar örgUtsel varhklanm yilirdiler. 
Bunlann iC;inde yer alan THKP (Mahir 
(ayan'm kurdugu pani. bn.) ise sadece 
örgütsel varhgml dcgil, önderleri ile 
birlikte öndc gelen kadrolanmn ~ogunu 
yitirdi. Geride ideolojik ve örgUtsel an
lamda tarn bir enkaz kalml~t!."(Yeni 

Öncü dergisi - SaYI: 13) 
Bu Türk devrimcilerinin (ic;lerinde 

onlarca, yUzleree Kürt de vardl. Deniz 
Ge7.m~, Ömer Ayna, Hüseyin Cevahir 
vb. Kürt idiJer.) Mahir. Deniz, Ibra
hirn ' in ihtilalci C;lkl ~lanna ve ki~isel i
nane; ve fedakarhklanna sayglllliz var. 
Ama bu onlarm dogmatik anlaYI~lanm 
ele~lirmeyecegi7 anlamma gelmez. 
Türk devrimci harekelinin bu ihtilalci 
~lk l~1 yenildi. yünkü Türkiye, Lalin 
Amerika_ (in veya Hindi~lan degildi. 

Türk solu'un eil has dogmalikleri 
olan Tip_ TSlp. TKP ise lam bir rcfor
misl leslimiyelc;i1ik sergitediler_ Sunla
nn devrim diye bir dertleri yoklu. Ken
dilerini yasal c;ah~ma zeminine göre 
ayarlaml~lardl. 

Bunlar dogmatizm ve ~ablonculuk 
konusunda SlIllr tammadllar. Habire 
Suslov'un, Afanasiev'm, Z.1gl:!din'in 
ürelligi leorileri ithal eniler. Mosko
va'd:! yagmur yagsa, onlar Ankam'd:! 
~msiye ae;maya b~ladllar. KUn ulusaJ 
somnunda son derece sosyal ~ven bir 
tavlr takJnddar. Bunlar ÖIlCeleri Brcj
nevciydiler, sonra da Gorb~vcu oldu
lar. Ideoloji ve politikalarml Sovyetle
rin devlet C;lkarian dogrultusuna göre 
ayarladllar. Sovyel ~ak§akC;ll l gl yapa
rak, hayatm her alanmda pbloncu bir 
aglaYI§ takmarak, dogmatik bir tavl rla 
politika yapmaya c;ah~lJlar. Bunlar GKP 
yanhlanna "'Maocu bozkun" ( onlar da 
bunlara "Sosyal fa~is(' diyorlardl.) di
yerek ilerici güC;ler arasmda t;alJ~ma ze
minini hazlrladl1ar. Her iki tarnftIm yilz
lerce ilerici-devrimci bo~u bo§una öl
dürüldü. 

TKP Marksizmin ekonomist ve 
dogmalik bir yorumuna ve c;arplulmasl
na dayah bir (HllitikaYI sürdürdil_ TKP 

Kominlem'le aglz birligi ederek Kilrt 
ulusal ayaklanmalanna kaJ11 Kemaliz
mi deslekledi. 

Komüntern ve dogmatizm 

Dogmalizm ve ~ablonculugun ucu 
esas olarak Komintern 'e (Komünisl En
lemasyonaJ) dayamyor. 3. Enternasyo
nal, Marksizmi tUrn i1lkeler iC;in degi~
mez. donmu~ bir kahp olarak sundu. 
Komintern Merkez.i, dünyadaki diger 
ülkelerin tahlilini yapmaya kalkl§ll. 
Bin;:ok ülkenin tahlilinde yanh~ sonuC;
larn Vardl. 0 illkeler ic;in geli~tirdigi 
yanh~ tezlerini 0 iIlkedeki devrimci ha
rekete dayaul. Onlan bu tezleri kabul 
Clmeye zorladl. Komintem'm direktif
leri dogrultusunda harekel cden degi$ik 
ü1kelerdeki bilyok devrimci hareket 
agl r yenilgilerle kRIll kaIl1ya kald llar. 

Ömegin; Komintern C;in'deki dev
rimcilere Komintag «in'deki burjuva 
milliyele;i örgUI) ile gilC;lerini birlc§tir
melerini dayalU. <;in'deki devrimciler 
önee buna uydular, fakal bir süre sonra 
Komintag gü~leri devrimcileri, komü
nislleri öldünneye b~ladllar. 

Mao:"Biz, eger Komintern ve Sla
lin'in dediklerine uysaydlk, <;in'de hi~ 
bir zaman devrim olmazdl:' diyor. 

Komintern (3. Entemasyonal) Sov
yet'leri ve SBKP'yi savunmaYI Komü
niSI olmanm temel klslasl haHne gelire
rek bunu ilkesel1e~tirdi. Sovyetleri ve 
SBKP'yi savunma ilkesi, sonrndan de
gi~ik ülkelerde pbloncu anlaYI~m geli~
mesine zemin te§kil eui. Emperyalizme 
ve gericil ige kalll sosyalisl bir Olkeyi 
savunmak dogaldlr. Ama, bu, Olkeyi sa
vunma adl altmda ordaki yanll~larn göz 
yummak demek degildir. Degi~ik Olke
lerueki Komünisl ve devrimcilerin bir
birlerini ele§tirmeleri entcrnasyonaliz
min de bir geregidir_ 

Fahl Komintern, Sovyellere ve 
SBKP'ye kalll yapllan hiC;biF eJe~tiriye 
müsamaha göstennedi, e le~ tiri sahiple
rini ant i-komünist ilan ell i. Komintenn 
bu sakat anlaYI~1 deg i ~ik ü1kelerdeki 
birc;ok sol örgütlenmenin temel politik 
tavn haHne gelerek, §abloneuluga dö
nü§tü. Türkiye de 1980'lere kadar Sov
yet yanJlsi sol partilerde bu flbloncu 
anlaY I ~ egemendi. !?abloncu TKP, Sov
yederi ele~tiren herkesi hemen anti-ko
münist ilan ediyordu. 

Komintern'den kaynaklanan ve de
gi$ik ülkelerdeki sol hareketlerde ege
men bir anlaYI~ durumuna gelen bu §ab
loncu anlaYI§, 0 Ulkelerdeki devrimci 
mücadeleye c;ok önernli zararlar verdi. 
Komintern'in yanh~ strateji ve laktikle
ri sonucu Ispanya ve Yunanislan'da 
devrim yenilgiye ugmdL. ispanyol ve 
Yunan komUnisl panileri tamantiyle ko
mintemin polilikasma göre harekel edi
yorlardl. 

o ülkelerde devrimci hareketin ye
nilmesiyle binlerce komünist hayatm
dan oldu, öldürüldü, yaralandl. lran'da 
Azerbaycan ve Mehabal (Dogu Kürdis
lan) Kürt Cumhuriyeli'nin YlkllmaslIlda 
da tngilizlerin yam Slm Sovyellerin ve 
Stalin'in önemJi TOlil oldu. Su iki cum
huriyelin Ylklll~mdan sonm Kadi Mu
hamed ve arkada§lan idam cdildi, ayn
ca yüzlerce KUrt yurtseveri kalledildi. 
Azerbaycan' da ise korkunc; bir komü
niSI katliaml yaplldl. Sinlerce Azeri ko
mUnist hunharca öldürilldU. Sialin ve 0 
gilnkü Sovyet yönetimi Azerbaycan ve 
Dogu Kürdistan 'I bir avuC; petrolJe de
gi~lirdi. Binlerce komilnist ve yurtsever 
petrolle kurban oldular. 

Gen;:i bu söz e;ok gerilerde 
kaldl ama_ baZI olaylar 

vacki: tekrar"Aslan Sosyal De
mokmtlarumZ1" bize hallrlat l
yor_ Gec;enlerde Refah Partili 
Erb~m PKK ile görU~me (Re
fah ~ovu) IIrdmdan yorumlar, 
olaylar_ bir bardak suda kopan
IM fl rllllalar ve buna kar~ 1 

"Refuh ~ovu"_ Hemen bundan 
Ylliar öncesilli haurladlm. inö
nü'nün '"Aslan Sosyal Demok
r311an" HEr ile iuifak yaplyor
lar. Kimilerine göre inönil'niln 
Kiln realilesini tantdlgt ie;in 
Kün meselesine demokratik 
bir ~özilm geli recegini dÜljünü
yordu. Kimilerine göre illönU 
Kün oylanm a1mak i~in ma
nevrn yaplyor, kimilerine göre 
de bu biT ~im ittifakl idi. Se
~imden sollra herkes yolupa gi
decekti. Yomm ne olursa olsun 
o dönemde Türkiye'de idim. 
Türk ve Kürk halkl umulla he
yecanla bu ittifakl deslekledi. 
C;ünk.ü halk karde~lik istiyordu 
ve b.1n~a susanll~tt_ 0 dönem
de devlel memuru olmama mg-" 
men ben de kendimi bu rüzga
ra kapt lrarak bu ittifaki a~lktan 
a~lga desteklcdim. Hatta ara
bmnla bizULt seo;;im ph§mala
rma katlldlm ve arabamm mo
toru yandl. Zaten dü~ünce ve 
eylemde devletin memurlara 
huzlrlachgl klhfa uymuyordu. 
Zaman zaman bu klhftan e;lkan 
elim, pannaglm, ayaglm kesili
yordu, ama hala kafam saglam
dl . DerkeIl ANAP iktidan beni 
bir Yll saga sola savurdu. Belki 
akillalllnm diye, ama olmadl
ßIIlI alll .. ymc;l da kl~m onasm-

'Aslan sosyal demokratlar' 
meclis üyesi ~imdi kim kimin 
kucagmda rahal oturuyor" 
Yoksa rahntslz ml? 

A~altgml (sahtekfirilglOl) 
onaya koyarak 100 kfhk 
vücudunla utanmadan pe~inde 
ko§tugun menfaatLnI lemin cl
tin mi? Sen namus havarisi 
y~h emmim namusunu temiz
ledin mi? Sen odun kafah ak
rabam C;ah~lyor musun? I~e 
girdin mi? Neyse fazla uzat
madan see;imin gecesinden 
ba§layarak beni oradan uzak
la§tmnamn planllll yapillar. 
Ama direnmem gerekirken 
"NanlUssuzlar kadar cesaretli 
o lamadml:' Güzelim Beldeyi 
terkellim. Satllml~lann, men
faalperest lerin, namus bek
~ilerinin. odun kafahlann oy
lan He i~ime son verildi. 

da beni siirdü. Pakat bu beni 
fazla üzmedi. ~i1nkil ben düze
]Je kar§l idim. ANAP dUzenin 
partisiydi. Tabi bir de As
lan(kedi) Sosyal Demokrat
lar'lffilzm HEP ile yapllAl ilti
faktan sonraki geli~melere ba
kahm_ HEP'li birkae; milletve
kilinin meclis kUrsUsünde kar
de~1ik ve ban§ istemesi. ban~ 
ve karde~lik kar.~lll tUrn güc;le ri 
bir cephede harekete gee;irdi. 
B~ta "Aslan (kedi) Sosyal De
mokrat" milletvekilleri olmak 
üzere HEP milletvekillerinin 
dokunulmazhAmm kaldmlma
SI ie;in oy kullandllar_ Hep bir 
cephede birle~rek HEP millel
vekillerinin dokunulmazllgl 
kaldlflldl ve cezaevine gönde
rildi. Tabii ki saym Mahmut 
Ahnak'm kitabllIda yazdl~1 gi
bi, bu olayda baZI HEP-DEP 
milletvekiUerinin siyasi acemi
li~i ve aceleci lig i de elkil i 01-
lIlu§tur. Öyle de olsa böyle de 
olsa "Aslan Sosyal Demokrat
Iar" berabere scC;ime girdikleri 
insanlan w§lalaYlp karak.lerleri 
geregi gerid f~ist cephedeki 
yerini alml~ oldular_ ~imdiki 
olaya baklYoruz, Saym Erb~ 
blrakahm mecliste ban§ ve 
karde§ligi savunmasml, bizzat 
PKK kampma gidip onlarla gö
rtI§Uyor_ Tabii k..i ~r cephesi yi
ne saldm yor, Amn Erba§ karar-

h "Bin sefer ölüm pahasmll. da 
olsa yine giderim diyor." C;are
sizlik KUr! oylanna göz diken 
Erbakan ve Panisi gizli a~lk 

Erba.{1 destekliyor. Erba~ daha 
da cesaretleniyor ve meclis 
ba~kanma "Sen durumunu bir 
duha gözden gec;ir" diyor. Yine 
baklyoruz, SHP ve DYP ko
alisyon yapm l ~lar. DYP']j bir 
biirokrat olan Necdet Mcnzir 
biT polisin cenazesindc SHP'li 
milletvekiJleri ile Wm demok
ratik kurulu~lara küftir ediyor. 
Yine Ankarah bir bilrok ral 
SHP milletvek il i Salman Kaya 
ba§ta olmak üzere tanaklam
yor. DY P koalisyon bozulma 
pahasma bu bürokratlanna sa
hip 9lklyor. Birini milletvekili 
digerini ise Bursa-ya vali yap
makla mUkafatlandmyor. Yine 
~r cephesinin eylemi ba§Unh 
oluyor. Acaba Erbafm doku
nul nmzllgml ~er cephesi kaldl
rabilecek mi? Eger Refah mH
letvekiline sahip C;lkarsa haYlr! 
(lkma1.sa Evet! Hep birlikle 
gtirecegiz_ Bunu ileriye blraka
hm! 

Ben yine y~adlglm olaym 
devamlOl yazacagtffi. ANAP 
iktidan beni kl§tn orlasmda 
sürdil, Ama ekmegime i~ime 

son vennedi. Ben de sürüldü
gUm yerden bir sene ~aJl~ttktan 
sonra Sosyal Demokrat bir Be-

lediye'yc tayin oldum -yatay 
ge~i~ yaptlm-_ Burasl bir Seide 
idi. Adl da Ycnice" tabi ki Tür
kiye'de C;ok Yellicel'er vanhr_ 
karl§mamasl i~in Tarsus il(fCsi
nin Yenice beldesi diye belin
mekte yarar var. Bumsl as imi
lasyona ugraml~ ve kendilerini 
Türk Alevisiyim diye tammla
yan Kürtler ile hala asimile 01-
maml~ Suni Kürtlerin onak ya
~adlgl bir yerdi r. (Asimile 01-
duklanlKlan kcndi leri Kün 01-
malanna ragmen, Türk olarak 
kendilerini tallimlanlalan be.
nim ie;in pek önemli degi!.) 
( ünkü bell illsanlann kendile
rini nasll görmek is!iyorlarsa 
öyle tanlllliamalafllll kabul 
ediyorum. Bana göre demokrat 
olmamn geregi de budur. Bu 
beldede kendinli dili baklmm
dan -hala asimile olmadlgm
dan- KUrt, din bakimllldan da 
Alevi kabul ediyordum. Zalen 
hem Kün ve Item de Alevi 
idim. Kendimi Beldede ban~ 
köprtisü olmakla görevIi his
sellim_ (ünkü -Yenice 'de ya~l
yan halkm onak yam Vardl. 
Kürdü, Alevisi onak cephede 
birl~meliydi. Hala öyle dü§ü
nOyorum. Ben öyle dil~üne du
rayun bizim "kedi sosyal de
mokratlar" dahaSl eski sahte 
solcular lam lersi dü§manlt#l 
ve ~veniltlli savunadurdular. 

Mahmut Ahnak 'm dcdigi gibi, 
ölen Gerilla ile Asker karde~tir 
dcdim. Onlar teröristleri sa
vunmak ve PKK'II olmakla 
su~ladllar. Sue;lamalanm 
önemsemiyorum ama ihbarcl
hk yaptJlar_ Halbuki ben 
PKK']j degildim. ~imdi de de
gilim. Her zaman demokrnt ve 
"Sosyalizmin" Yllmaz. savunu
cusu olmaya r;ah§tlm ve e;ah~ l 
yorum_ 

-Düniln suhte solcu larma 
göre Berlin duvan "utane; du
van" bana göre tersidi r. Neyse 
kar~lhkh mücadele ederken 
1994 yerel belediye s~inlinde 
bu sahte solculann kafllsmda 
mücadele yapnk . Bu kötünün 
iyisidir diye birileri ile birlikte 
olmak zorunda kaldirn. Onlann 
yann ne yapaca~ bi lemiyor
dum. Ama eski §Cr cephesi ba
n~ kar~1I1, menfaat e;etesine 
e;ok kinlenmi~tim_ Onun ic;in 
yarm ne yapacagml bilmedi
gim birileri ile birlikteydim. 
MUcadeleyi kazanmanl\za rag
men iktidar nimetleri He eH
mizdeki kazanci aldllar. C;i1nkil 
oylann bir klsmml dl§ardan ge
tioui§lerdi bir klsmtnt da satm 
alml§lardl. SatJlan insanlara 
sesleniyorum aldtglmz paralar 
biUnedi \ mi? "'Ben ne z.anan 
ba§kant kucagtma OIUruam ra
hai olurum" diyen kelli felli 

25 YI I geride kaldl_ Ben yap
Ilklanmdan pi§man degilim. 
Ac"aba siz yapuklanmzda pi~
man mlsmlZ? SosyaI Demok
ratlar sizlen halk yarglladl ve 
yargllamaya devam edecektir. 
Siz karde§Hgi ve ban~1 savu
nan milletvekili bürokrat 
memur hep d l~taladm lz. Sizler 
ANAP, DYP ve Refah kadar 0-
lamadLnIZ_ Öyle de olsa sue; 
sizin, mükafat digerlerinin 
degildir. Su~ oyunu satan 
bilin~siz halkm karde§ine 
~öven duygularla küftir eden 
Türk'ün, Alev i 'nindir. Yine 
SU9 ülkesinin davaslm terkeden 
bizlerindir. Sue;! "Erbaftn §ov 
da olsa söylcdiklerini söy
lememizdedir" 

Almllrlya'dan bir Roj okuru 
KUredkli Doktor 

K ürdistan tarihinde, ilkler hem C;ok, hem 
yok denecek kadar az. (ok olan! ba~r
mak, özel bir c;aba ya da özveriyi gerektir

miyor. Az olana gelinee, tümüyle özveri, inane; 
ve davaya ba~llhkla ilgilidir. GünlUk i~ kotarma 
ve Ortadogu tipi pol itika yürütmenin egemen 
ili~ki bit;imi oldu~u Kürdistan'da, az olanln ger
c;ekl~e olaslhjtl, ,ok daha dü~üktür. Ama bu 
hit; olmadl anlamlna gelmemeli. Gelmemeli di
yorum c;ünkü en aZlndan yakln tarihimizde bu 
tür bir olay gert;ekl~ti. Nedeni ne olursa olsun 
dün bu nedenlere dayanarak "dü~man kardes
ler"i YEKBÜN, TS, TSK, KUK ve KAWA'dan olu
san ~ örgüt, Kürdistan devrimine daha güe;lü 
ve örgütlü bit;imde müdahale etmek ic;in sosya-

Amac; 
Araclnl 
Yaratmah 

Hasan GEZiCi 

list bir sec;enek sundu
lar. Part"i'ya Yekitiya 
Sosyalist a Kurdistane 
(PYSK)'YI kurdular. 
G~ atilml~ bir adlm 
olmasma kaT}lI1, iyi de 
yaptllar. (ünkü olmaZI 
geTl;ek l e~tirdiler. Bir
lik, toplumsal get;m i ~i
mizden gelen part;a
lanmanm egemen Hit-
ki bic;imi oldu~u ko

§ullarda, Kürdistan halklnda ve sosyalistlerde 
büyük bir heyecan yarattl. GeigeleIim bu heya
eanlll estirdi~i rüzgarla partinin yelkenlerini dol
duruldu~unu söylemek olduke;a zor. <;ünkü par
linin olusmasma evet diven örgütlerin her biri
nin, henüz birlik ruhuna tarn olarak hazlr olma
dlklan c;ok klsa bir süre sonra ortaya t;lkt!. 

Grup ruhu ve eski arkada~llklar get;erli iliSki 
bit;imini belirliyor. Sürecin ihtiyac;lannl betirle
me, ona göre politik at;lflmlar yaratma konusun
da da bir netl ik, birl iktelik görülmüyor. Durum 
böyle o lunea, heyecanm yerini blkklnllk, gü
vensizlik ve isleri savsaklama ald!. Artlk birlikte 
i~ yapmak detil, i~ yapana i~ yaptlrmamak aS11 a
ma~ olmaya ba~ladl. Partinin organlan arasmda 
gizliden gizliye bir rekabet duygllsu ya~anmaya 
baslad l_ Degilse bile fii li ili~kiler bunun bäyle 
olaeagmm i~retlerini veriyor. 

Örnegin legal ilegal alan tanl~mas!. Ku~kusuz 
legal alan müeadelenin önemJi mevzilerinden 
biridir. Aneak bunu yeni yeni kavnyormusuz gi
b; bir duruma dek vardlrmamak gerektigi de 
ae;lk. Hele bizim gibi part;alanmlS sömürge ülke
lerde illegal alan o lmadan legal alanm ya~ama 
~ansmm hemen hemen hit; olmadlgl dü~ünülür
se, bunun ne kadar sakat bir politika oldugu 
kendiliginden anla~11Jr. Buna ragmen legal ala
nin hakkmm verildigini söylemek de oldukc;a 
zor. 

Oysa PYSK'nm t;ok daha önemli görevleri 
var. Kendi it; c;eli~kileriyte zaman öldürerek atll 
kalmak gibi bir lükse sahip degil. Oll1lamall da. 

Kendisine PYSK'IIYlm diven her insan ffilZ
nmlanma, özel ilgi bekleme hakkma sahip de
gil. Kürdistan'! sömUrge zincirinin dl~ma t;lkar
ma ve bajtlmslz, birl~ik ve demokratik bir ülke 
davaSlna sahip olan her sosyalist, özellikle ken
disine PYSK'IIYlm diyenfer, örgütlerini it;e dö
nük t;ekismelerin egemen oldugu bir yapl 0 1-
maktan ~Ikarmak i~in di~ini tlrna~ma takmak 
zorundalar. Zamanmlll ve olanakrarmln c;ogunu 
parti politikalarmm kitlelerle bulu~up maddi bir 
güee dönü~mesine adamahlar. Dahasl; gert;ek
ten de iddialarmm sahibi olmasl it;in her bir üye, 
sempatizan, taraftar ve gönülda~, partinin ola
naklannr geni~letmeyi ya~ammm en önemti gö
revi olarak almal!. Partiyle ili~kilerinde, "parti 
bana ne verdi7" sorusunu deAiI, "ben partiye ne 
verdim?~ sorusunu sormaYI lemel almall ve gö
nül rahatll~lyla ~~unlan verdim" diyebilme hak
kllll ellerinde tutmall. Tutmaltlar ki, yarm parti 
politikasml yürülmek it;in görev verdigi insanlar
dan hesap sorabilsinler. 

Karar vermek ba~rmm yansldlr denir. Dog
ruluk paYI tartl~mall olsa bile, amaca yönelme
de belirleyici adlm alma baglammda önemli 01-
du~u kesin. Gelgelel im bu birligin ba~aTlnm ya
nsml eide etmek ve bununla yelinmek ic;in ger
c;eklestirilrnedi~i de aC;lk. BirJik ba~nnrn yansl
n1 degil, ba~aTlnm kendisini amat;ladl~ma göre, 
bu adlmdan sonra atmaSI gereken bir dizi adl
mm oldugunun da bilincinde oimasl gerekir_ 

Bunun it;in de öncelikle iliskileri eanll tutma
ma, ya da kendi kiSisel ihtiyac;lan geregi gev~k 
ili~ki olarak bit;imlendirme, ili~ki devretmeme 
gibi alt~kanhklardan bir an önee slyrilmak gere
kiyor. Ne yazlk ki bunun böyle oldugunu söyle
mek pek de kolay de~il. En azmdan klsa sürede 
bu i~ l erin üstesinden gelinmeyecegi at;lk. Ancak 
bu herseyin bitti~i anlamma da gelmiyor_ 

Tersine sürece biraz daha kararh aSllmak bir
e;ok ~eyin üstesinden gelmek it;in yeter de artar 
bile. Yeler ki partinin üye ve en altakinden en 
üsttekine uzanan kadrolan düzenli olarak hesap 
verme ve alma ah~kanhgllli ya~mlarllla katabil
sinler. Yeter ki eski insanrmlzdlr diye, yeni in
santann önünü tlkamamaslnlar. Bürokratik ayglt 
yaratma all~kanllklaTlndan vazg~ebilsinler. Da
haSI devrimeilik yaparken risk hesaplan yapma
smlar. Gerisi mi, "~obanm gönlü isterse tekeden 
bile süt C;lkanr" sözünün de anlattlgl gibi, süret; 
bizi tüketecek sorunlara bo~madan, bizler so
runlan t;özme yönlemlerini elimizde tutmu~ ola
caglz. 

TOm sosyafistler; özellikle de kendisine 
PYSK'IIYlm diyenler kendilerine ~u soruyu sor
maillar. "Ceylanlarm yönettigi bir arslanlar or
dusuna ml yoksa arslanlann yönetti~i bir ceylan
rar ordusuna ml sahip olmaltYlz?" 

Vere<:ekleri yanlt neyse ona uygun davransm
lar yeter_ Bu satlrlarm yazan inamyor ki, 
PYSK'hlann c;ogu, "'arslanlann yöneUi~i bir cey
lanlar orduSll"nu isteyeceklerdir. (ünkO arslan
lar savaskan yarat lklardlr ve yönettikleri ordu 
ceylanlardan da olussa onlan sava~tlrmaSIllI bi
lirler. Oysa ceylanlar savasmaklan c;ok Slvl~ma
YI bildikleri it;in emrettikleri ordu arslanlardan 
da olsa, onlan sava~hramazlar. 

Kendisine PYSK'llYlm diven sosyalistlere so
ruyorum ; terdhiniz hangisi ? 
• Arslanlarm yönettigi bir ordudan yanaysa, 
bunun geregini yapm ve ~u andan itibaren böy
le bir yaptlanmanm gerc;:ekle~mesi ic;in Wm gO
eünüzle t;ah~maya ba$laym. (ünkü hit; bir ~y 
it;in get; kalml~ saYllmaYlz. 
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Türkiye'de ~ürümü§ sistem yeniden yaptlanmahdrr 
Dr.Ahmet ÖZER • 

T ürkiye'de parlemenler sistem artLk ukan
ffi1!ilir. ~Iememekte ve bozuk i!ilemekte
dir. Su durumun degi~mesi, ge~ek bir 

demokrasinin hakim kllmmaSl, ~agd~ medeni 
ve kallummli bir Ulke i~in gerekli ve zorunludur. 
Aynca halk da bu bozuk dOzene. eskimili ku
rumlara, i~lemeyen sisteme kar§J degi~im iSlc
mekledir. Ancak degi§im ve demokratikle~me 
bugünkü yönetenlcrin i§ine gelmediginden ayak. 
bagl bhnakta, halta engel1emektcdirler. Degi§tir
mcmek i~in her türlil bahanelerlc direnmekte, 
hayrak, ezan, valan söylemlerinin arkasm3 Slgl
narak vurgun, talan ve kan kokao dUzensizligi 
silrdümlck istemektedirler. 

Oysa degi§imin gücü Yönetilenler'in degi§i
mi isterne gücü ile orantlhdlr. Degi~imjn kendi
sinin örgütlcndirilmcsi ve organize edilmesi ge
rekmektedir. Bunuda aneak bir palti yapabilir. 
Fakar hali hazmia bu umudu veren parti yoktur. 
o nedenle bu degi§im ~abalanm örgütleyeeek. 
organize edecek ve uygulanabilir projelere dö· 
nü§türecek her partiye iktidar yolu a~llaeak hem 
de ooyle bir parti iktidar oldugunda bu basiret 
ve yetenekler buh. etkin ve sorun ~özücü olma
Sill] saglayacakllr. 

Peki bu nasll saglanaeakm? 
Önerilerime ge~meden önee bir durum sapta

maSI yapmakla yarar vardlr. <;ünkü mcveudu 
tesbit etmeden onu n:!S11 degi§lireeegimizi kesti
remeyiz. 0 nedcnle klsa ba~hklar halindc bir 
durum tesbiti yapllktan sonra önerilerimi Slcala
yaeaglm. 

1- Türkiyc'de iktidar Kaymasl Varchr 
Iktidar kaymasl. iktidann ge~ek sahiplerinin 

(~ilmili iern organlJlm) bnsiretsiztigi nedeniyle 
ba~ka gü~ler tarafmdan kullamlmaSldu. Bu gü~ 
Türkiye'de ordunun aglrhglm la~ lyan Milli Gü
venlik Kurulu He onun yan kurulu~landlr. Bu
gün görünüTde biT hükümel vardlr aneak fiilen 
iktidarda olanlar on lar degildir. 

Milli Güvenlik Kurulu ile Genel Kunnay iki
Hsinin aldlgl karllrlar hükümete leblig edilmek
te. Hlikümel de bu kararlan onlann istekleri 
dogruhusunda yürürlüge koymakladlr. 

Bu durumun eo bariz görilldügü yeT ise Gü
neydogu'daki uygulamalardlf. Yani sivil idare
nin emrinde olmasl gereken askeri idare sivil 
idarenin üzerinde ve önünde bulumnaktadlr. Bu 
geli§meler parlernente, demokrasinin askeri bir 

vesayet altlJlda bulundugunu, ge~ek demokrnsi
nin kendi kumllan ve kurumlanyla i~lemedigini 
göstennekledir. 

Bu durumu dile geliren sivil toplum örgillle
ri. kitleler ve aydmlar ise korku mekanizmasl 
i~lelilerek suslurulmakta ve sindirilmektedir. 

Bugün hükümel edenler ve se~i1mi~lerin ~o
gunlu~u ise kendi koltukJan eiden gider korlcu
suyla susmakta, ses ~Lkannamakta , hatta bu uy
gulamalan deSlekler bir görüntü ve tavlr sergile
mekledirler. 

2- Sistemde Ttkanma Varchr 
Türkiye hala bir ~ok alanda (merkezi ve ye

rela bazda) 1925-1930'lu Ylliarda ~lkanlml~ ya
salarla idare edilmeye ~ah~llmakladlr. 0 gün
lerde Türkiye'nin nüfusu 10-15 
milyon eivannda iken bugün nll
fus 70 milyona dayanml§tlT. Bu
günkü ihtiya~lar ~ok daha faz.la 
ve karm<llitkllr, 0 Ylliarda loplum
sal yapl homojen iken bugün top
lum modemle§me süreeinde hlzla 
heterojen bir yaplya dogru yol al
maktadlr. Ve 0 günün ko~ullanna 
göre olu~lUrulmu~, yLilanml~, hanlal
la!j:ml~ kurumlara bugün (hi~bir degi
~iklik yapllmadan) hala i~ gördürül
meye ~ah~llmakladlr. 

Bugün hala 0 günlerden kalma ah~
kanliklarla; 

Sonu~ itibariyle problem \özüeü olmaSI gere
ken bürokrasi problem yaratlcl bir haie gelrni~
tir. 

... Merkezi idaredeki (idari. mali ve yasal) tl
kanma yerel yönetimleri de hkanma noktasma 
gelinni~lir. 

... Merkezin yogun idari, mali ve yaslll vesa
yet..i ahmda olan yerel yönelirnler bu ü~ o.landa 
tlkanml§ i~lev göremez haie gelmi§lir. 

... Belediyelerde bir memurun atanmasl bile 
merkezi idarenin iznine baglarum§. 

.. Özclldareler hi~ bir fonksiyonu 01-
rnayan göstennelik ku
rumlara 

paraSl olarun y~adlgt, altta kalamn eanmm 91k
ligl bir düzen her gün biraz daha bariz bir bio 
~imde i§lemeye ba~laml~ bulunmaktadtr. 

Mafya bu iIi~kilerle 0 kadar gü~leomi~ ve 
gürbUzle~mi§ ki altlk iktidarla, gü~ odaklanyla 
ili~ki iyinde olma)'l yeterli görememekte bizzat 
iktidar olmaYI istemektedir. 

Son Susurluk olaylan ttkanan sislemin bir 
kaza nedeniyle bütün cerahatJanyla patlamasm
dan ba!j:ka bir~ey de~ildir. Bir kaza sonueunda 
bu korkun~. korkun~ oldugu kadar devleti dip

len bir ag gibi ören il i ~kiler patlayarak Sll 
yüzilne ~lktl. 
Bundan bir süre önee de benzer bazi lesa
düfler ve ili§kilerle baZI olaylar kamuoyu
nun gündemine ginni~tir. 
Dikkal edilirse bu ~ürüme ve yozla~m:l 
adalct mekanizmalan larafmdan degil, 
k.Jskan~ kadmlann, kaza kUT§unlarmln 
ve kamyon §oförlerinin sayesinde ka· 
zayla ve kazara ortaya ~lkafllmaktadlT. 
Bu bile ~ürümü~lügün boyutlan i~in 
yelerli bilgiyi ve bulguyu bize sun
maktadlr. 
Baklmz tek b3§ma Susurluk bile top
lumun nast! ku~altldlgml gözler önü
ne seriyor. 
Devlel Güneydo~u'da sosyal devlet 

\I..\ud\\ anlaYI~1 geregince ekonomik. sos-
""\l.afa'dal\a';;taf!\fI\U yaJ ve siyasal önlemlerle ~özmesi 

lde 'OiJ\\li"\ ~1'I3.'f,\a1 gereken a~iret düzenini tarn lersine bir gü~ - Bülün sorunlar Ankara'da lesbit 
edilmekte, 

-Bütün ~özümler Ankara'da üretil
mekle, 

\l..ala'da \eS'!l\\ ed1l1"I\t ' dönu§- odagl olarak aYlikta lutmaktndlT. Bununla da 
sü\\il\ SOfl!f\\a1 />.fl mu~lur. kalmamakla korueu a~iretlere ve onun korueula-

... Koy mahalli idareleri !>adece Isim nna siyasi gU~. para güeü ve silah güeü saglaya-
- BÜlÜn kaynaklar Ankara'dan aklanl

maktadlr. 
Ülkenin üera bir kö~sindeki hemangi basit 

bir i~in yaplJmasl 0 alanda billOn Türkiye'den 
sorumlu bir bilrokrattn ilgi ve insafma blrakll
ml~llT. Ve ~ogunlukla 0 i~ önee bürokratik kova
lamaeaJaTa, zaman ve kaynak isrnflanna ragmen 
kotartlamarnaktadlr. 

KlsaeaSI devletin yukandan 3iag1ya dogru te
peden inmeci bir bi~imde örgüllenmi~ olan ce
borut yaplS! anlk iOas etmi~lir. i~lememektcdir. 

Garki i§lelmesi gereken bürokrasi ise devlel 
i~inde görüomeyen bir ba~ka devlete dönü~mü~
Iür. Halkm sorunlarlJl1O 9Özillmesi ve ~lkarlan 

n10 korunmasl yerine, siyasi mekanizmaya en
dekslenerek kendi hakimiyeti pe~inde ko§makta 
kendi ~lkarlanm korumaktadiT. 

olarak vardlr, Hi~ biT büt~eye, plana, programa rak adeta devlet i~inde devleteikler olu§turmak-
ve etkinli~e sahip degildir. ladir, Bu bazda devlet güeüne mazhar olanlar 

Adalet sistemi tlkanml!j; adulet dagllama- ise bununJa yetinmemekte, duha fazla gü~ pe-
rnakllldir. Bugün anlk en üst düzcydeki yargly- ~inde ko§makta. bunun i~in her türJü Jr:aranhk 
lar bile a!jlk~a yasal ba~lmSLz.hgmm olmadlgml. ili~ki i~ine girebilmektedirler. <;ünkü bir kcz 
yargmm iktidara bagh oldugunu bar bar söyle- devlet güeünU arkasma almn ah~kanhgl ve psi-
mektedirler. DoltlYlslyla ueu iktidara veya ikli- kolojisine sahip olduklan sonra katlium sanlkla-
dardaki herhangi bir bakana veya milletvekiline nyla. susturueu silahlarla orada burada ciril al' 
dokunaeak olaylann üzcrine gidilememektedir. makla, kimbilir daha niee kirli ve karanllk iIi~-

Mevcut sistemle bir davamll sonu~landlTll- kilere girmekledirler. Bu aYlp, bu yapllanmalara 
maSI bal..en on YI11an almakladlr. Muhkemelerin izin verenlerin aytbldlT. Devlel bugün Güneydo-
hali i~ler aelSI. hukuk adamlan ise ylikselen gu'da PKK ile müeadele adl lIltmda on ytllar 
enflasyonun yükü ahmda, heTgün biraz daha sonra ye~ereeek olan kan davalanmn tohumlan-
ezilmekte ve kü~ülmekledirler. ru ekmektedir. Ternel görevi loplumsal ban~ ve 

Hai höyle olunea, Mafya türemekle, bugün uzla~ma olan iktidarlar bu yall~ma, yozl~ma ve 
her alanda al kO~luran mafya kendi kavlince trürüme ka~lsmda susmaktadlrlar. 
adalet da~llmaya ~ah~makta(hr. Gü~lü olanm ve Herhalde iklidarlannm daim olmasl biraz da 
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Hüseyin Arslan Necla Baksi M. Emin Mutlu Mehmet Dursun Müslüm y,ldlZ 

buna baghdrr. Saym Tansu C;iller'in devlel gil~· 
leri dl~mda örgüleükler olu~turarak. önUlü öde
negin erittigi iddialan ayyuka ~lkml§ bulunmak
larur. 

Saym Erbakan'da gelinee 0 da herhalde ~ü
rtlmeden yozla~madan medel umuyor. Onun 
i~in susuyor; ~Unkü Refah Partisi 'nin YOkluk, 
yoksulluk, anti demokratiklik ve de kafa kan
~lkhgl onammda durumunun duha iyi olaeagml 
dü§ünUyor. 

Bir dU§Unün ge~ek bir demokraside mürre
feh bir loplumda RP olabilir mi? en azmdan bu
gUnktl gibi ba§a g~ebilir mi? Herhalde bu se
beble susuyorlardtr diye dü§ünilyorum. 

3- Siya~eue Kirlenme Vardu 
Temiz bir toplum yaralmamn YOlu, lemiz si

yasetten ge~er. Temiz siyasel ise düzgün kurul
mu~ b.ir sistemde Y3iama ~ansl bulur. Oysa bu
gtlnkü siSlern zalen ~ok iyi yeti~memi§ siyasi ve 
bürokratik kadrolan ~almaya, ~lrpmaya, vurgu
na sevk ve te~vik etmektedir. 

tktisadi teliebbüsleri ve kamu bankalan siyasi 
iklidarlann emrine verilmi§tir. Siyasi iktidar ve 
onun temsilcileri ise devletin bu kurumlanru ön
eelikle kendi ki~isel, ekonomik ve siyasi ~lkar
lan iyin kullanmakta ve sÖmünnekledirler. Ayn
ea kendi ~vrelerine (e~-dosl ve akrabalarma) ve 
siyasi baglmhlanna (partiJi yönelieilere. partili 
i~adamJan ve mütahitlere, partili se~men lere) 
peJike§ ~ekmektedirler. 

Bü!ün siyasi partHer iktidara geldiklerinde 
aym uygulamaYI yapllkhmndan. kimse kimse
nin yanh~lm yargLlamamakta, üSlüne gitmemek
tedir . 

Bazen biri bir dosyaYl kamuoyunun gözlinü 
boyamak i~in ortaya altlgmda, beriki uzaklan 
onlarla ilgili dosya göstererek bu durumu bena
raf etmekledir. 

Sislem kirlenmeyi le~vik etmektedir. Buna 
kar~1 olanlar da parlementoya girdiklerinde klsa 
sUrede ya öbürlerine benzemekle ya da biT kö~

ye ~ekilerek pLSlp k:almaktadlr. 
DotaYlslyla sistem adeta iklidara gelen palti. 

nin vurgun yapmasl, kö§e dönmesi, savurganltk
la sefahat iyinde y~asl i~in kurulmu~ gibidir. 

Yukanda 3 gerek~e artlk a~ lk9a gösteriyor ki 
Türkiye'deki kamu düzeni geldi~i noktada yeni
den bir yapilanmaya ihliya~ gÖslennekledir. 
Ama nasll? 

• (GAP Be/ediyeler Birligi 
Genel Sekre/eri) 

Azad Ramazan Sükrü Ramazan Xwe~naw Ramazan Hanife Ramazan Ferhat Kerim Abdul Kerim Ramazan Emine Ramazan Kawa Kerim 

12 Arallk 1980'de Kaml§h'nm (:irniki mahallesinde sömürgeciler tarafmdan katledilen 15 §ehidimizin amSl önünde 
sayglyla egiliyoruz. Onlar baglmslzllgm, özgürlügün, proleter enternasyonalizmin birer simgesi olarak ya§ayacaklardlr. 

Mehmet Müfit, Davut La~er, Hasan Hüseyin Yl1dmm, M.Kalman, Celal Avel, Ali Bi~er, Gül Bierer, ileri Bi~en, A.Su, Mehmet Ylkml§, ilhami Sertkaya, M.Tagma~, Ibrahim Y1kml~, 
Hasan Ylkml§, Seyda Alp~en, M.Kiper, Lokrnan Polat, Kaslm Aras, Mustafa Öncü, Selim Murat, Osman Aytar, Süleyman Demir, Halil Ibrahim Akyol, Hasan Yanak~l, Mustafa Aydogan, Sait 
Aydogmu§, Ferhat Amedi', Rojen Adar, 8aran liyan, H.dlr Yigit, M.Can Azbay. Hanifi Sümer, Davul Hanar, Siddik Agu, Zeki Üstüner, Zeki Demir, Vahit Aba, Cemal Öz~elik, Alper Astan, 
Cengiz Güngör, Emsal <::elik. Yakup Karadernir, Mustafa Öz~elik, Mehmet Sanrl, KasJm Ergün, Cuma Tanrlkulu, Felat DlIge§, Ömer Erdal Kurt, Recep Av~ar, Soner Uyurdag, Rarnazan 
Ü~karde~, Mehmet Gül, Abdullah Kahrarnaner, Halis Nezan, Ali incesu, Mustafa Ydmaz, ~ahin GüI, Nurullah <;ager, M.Saki ytldlftm, Adlgüzel ineesu, Kemal Artun~, Ali Rlza Gezici, RLfat 
Yüksekkaya, Ayhan Güngör, Nevin Güngör, Aziz ÖZdemir, Salih Bal, ilhan Zeyrek, <::ayan Alp, Mehmet Mama~, Mesut Tokay, Süleyman Aslan, Dündar Kurt, Emin Balt~, Mehmet ~akir 
Gönemr. Mustafa Doran, ~eref Yal~IO, Abdulkadir <;ager, Abdullah Cager, Hüseyin Aveu, Ba§ar Hazar, Ayhan Balta~, Emine Turan, irfan <;lIgm, Serdar ~en, Zeynep ineesu, Kemal Adar, 
Muazzez Adar. i1hami Tüzün, Necip Yakut, Mithat Attlgan, Abdullah ÖZbay, Metin Özbay, Mithat Türkmenoglu, Halim Da~, Ahmet Önal, Tayyar Altun, Mahmut Mert, Mahmut Turan, 
Mehmet Polat, Ismail Yüksekkaya, Kamil Kurt, Yakup Tekjn, Süleyman Kart, ibrahirn Güröz, Vedat AYdm, Ayten Aydm, Bahattin Ayaz, Sabri AtSlZ, Cemil Eren, ~erif Saydam, ~erir 

Karakurt, Enver Karahan, Siracettin KIncI, ishak Ergün, Cezir Akta~, Melik Aygül, Muharrem Keklik, Ibrahim Alp, Halide Dündar, Mustafa <::evik, Soner Kutluay, Recai Aldemir, Ali~an inal, 
Ha~im AJpaslan, Hael Yigit, Men§ure Avcu. Mahide Mullu, Azad Turan, Vildan Aba, Seyro Karadernir, Mesude Sann, Fera~ Terne!. 
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ibrahim ~en, Kürdistan Demokrat Partisi Ba~kam Mesud Barzani'yle ~ivan Perwer üzerine söylqti 

Tek ki§ilik devrim: ivan Perwer 
ibrahim ~EN 

A ~agld~ .oku.ya.eagl~lz 
söyle§IYI ~arr Ibrahlm 
~en, uzun süredir üze

rinde ~ah~llgl ve yaklllda Ses 
Plak tamrmdan yaYlillanacak 
olan "~ivan Perwer" isimli ki
tabmdan aldlk. Ibrnhim ~en, 
KDP Genel Ba!jkam Mesud 

niler ve Kürt halkl üzcrind.e 
yarauigl elkiler üzerine ko
nu~lu. 

ibrahim !jen: !jnan PeJ'
wer'in sizdeki ~agrl~ lml neo 
dir? 

Mesud Bauani: Bizim ü;:in 
~Ivlln kendi ba~tna bir dev
rimdir... 

11 Ve biT gün l hi~ beklemedigimiz bir 
anda l bir ses; kürdistan'm ovalarlnt 

a~lp, daglan m dele dele bize ula~h, Bu ses, 
Kürdistan1m yüreginden, dü~manlanm 
kovaladl, Bu ses ~ivan'm sesiydiJ 1 

gÜ(flü bir Kürt diline, yurtse
ver inanea ve enerjiye sahip 
insan azdlT ... 

• Bir lider olarak. sanat
~tlaJ'dan beklentileriniz .. ? 

B.rza.lI"'lO~ ,-.. .... 

ney Kürdistan 'da hareketi 
kaybettik. Sonsuz bir karanh
ga, karamsarhga gömilldUk. 
Umut bir ku~ gibi u~up git
mi§ti yilce daglanmlzdan ... Ve 
bir gün. hi~ bekJemedigimiz 
bir anda. bir ses: kürdistan·m 
ovalanm ~IP, daglanlll dele 
dele bize ul8§lI. Bu ses. Kilr
diSlan ' m yil reginden, dil ~
manlanm kovaladl .. ~Ivan'm 
sesiydi... Kürtleri birle~tirdi. 
Bu ses, Kürt halktnLll ortak 
özlemi, ortak sesiydi ... Bize 
yeni bir güy verdi. Moralimizi 
yüksellti. Daglar uyandl. Ve 
bizler yeniden harekete ge.-;
tik. Bunun i.-;in biller bu hare· 
kete "~JVan Harekeli" veya 
"~Ivan Devrimi" diyoruz . 

nun liarktlanyla gözlerini a.-;tl. 
bUyildü, bilendi ve ~lvan'l 
kendilerinden bir parya saydl. 
~Ivan kutsalla ~tI: tlpk l bir 
ayel gibi ... 

• Sizce Sivan, dört par
~aya ayrJlml!i Kürt halkmln 
birligi i~in nasll bir etki ya
ratml~tlr? 

Halla baZI siyasal-politikso
nu~lara vannasl da en dogal 
hakkldlT. 0, günümüzün en 
bilyük sesidir ... O. Mel9ye Ci
ziri'nin, Feqiye Teyra'nm, 
Ehmede Xan"i'nin, Hejar, He
min ve Cigerxwin'in isyam· 
dir. 0 bunlann bir devamldlr 
ve en güzelini yapml~t.H. YU
ce §airlerimiz kendi atC-§ lerin
de yanarken, $Ivan. onlann 
üTÜnlerini yeniden i~leyip ko
ca bir halk! ayaga kaldlnnl§, 
~ahlandlmll~ur ... Kün politi· 
kacllan bu konuda herhangi 
bir halaya dü~emelidir. 

o Biz siyasiler bazen bü
yük hatalar yapmz. Geleeegi
mizin aydmhgl olan gilzel de
gerleri , siyasi ama~lltrlßlIz 

i~ in ya karahyor, ya du yok 
ediyoruz. Bizler ~air, yazar, 
sanat'-;I ve gazetccilenmizden 
korkuyoruz. Onlann bizleri 
e le~tinnelerini iSlemiyoruz. 
Oysa onlar. dilimizin yarallcl
lan, killtüTÜmUzün rengi ve 
aydmhk gelecegimizin temi
nalldlrlar. Bunu gönneyen ha
reketler yok almaya mnhkum
durlar. 

• Dört a.vrl bölgede bu· 
lunan Kürtlerin Sivan ile 
varolan diyalogunu DaSl1 
degerlendiriyorsulluz? 

o Gördügüm kadanyla 
halknnlzm ~Ivan 'n bakl~l biz
den ayn degildir. Milyonlarca 
insarumlz onun !iark llanyla. 
aglflanyla. ylghklanyla uyan· 
dl. devrime kailldl. Yurtsever 
insanlanmlZlD bir.-;ogu onu 
dinledikleri iyin. k~1 gilyler 
ttlrafmd9n tutuklamp hllpisha
neye allidl. f~kence gördü. 
Idam edildi. .. Yeni ku~ak 0-

o ~Ivan'm ~arkl larmda 
sürekli bir umut, ya~amll sa
n lina, dostluk, karde~llk ve 
birlik vardlr. Onun okudugu 
par.-;alar tüm KUrdistan·l sar· 
dl, halta Kürdistan'm dl§lIla 
t3§tl. Yani ~Ivan yalmz Güney 
KUrdistan'la Slmrlt kalmadl. 
özellikle Kuzey Kürdistan bu 
sesle birlikte Ylllmn gaddar 
asimilasyonunu dagl1tt. Bu 
ge~egi sakm kimse inkura 
kaHa~masm. Bu tarihl bir 01-
gu, tarihi bir geryek. 

• Bir parti ba§kam ola
rak, Slvan'm bir partiye iiye 
ohnasln l ister misiniz? 

o HaYlr. haYlr ... ~Ivan 
kendi görevini .-;oktan yapll 
ve yaplyor. TUrn partilerin 
ona geregi var. O'nun da ken
di halkma tabii. Onun özgür 
ve tarafslz kalmaSI gerekir. 
Fakal bir yunsever oillrak 
kendi dü~üncelerini Ilylk~a 
söylemeli . söyleyebilmelidir. 

• !jtvan'dan beklenti leri· 
niz nelerdir? 

o Onu tanldlglm kadarlY
la. yüregi actlarla dolmu§tur. 
c.;ocuklugunda millhi§ aCllar 
<,:ektigi, ~arkl lannda hemen 
belli oluyor. 0, tüm bu aCllan 
kendi halloyla ya§aml~lIr. 0, 
halkm la kendisidir. Hepimiz 
ondan yok etkilendik. Onun 
en büyük özelligi. kendisinin 
her sml fa. her .-;e~it insana gi
debilmesi ve onlarl eepheye 
kazandmllaSldlr. Yilregi onen 
aedarla yogrulmu~ bir insan· 
dan daha fazla ne bek1cnebilir 
ki? 0. Kürtlerin yilzYlllardlr 
~lkaramadlg l bir efsane sanat
~Idlr. Tarih onu tarn zamantn
da ortaya ylkardt. 0, verebile
cegi he~yi venni§lir. Bun
dan soora vereeekieri de kar
dir. ßilirsiniz günümilzde gü. 
zel sesli insan YOklur. Ama ~ I 

van gibi derin bir duyguya, 
geni~ bir kültilr birikimine, 

• "Onllar bizleri ele~tir
meli" diyorsunuz. Fakal ne 
yazlk ki, baZI Kürt örgü!leri 
SlVan'I, sahnede ta~layabili. 
yorlar. Bu konuda neler 
söylemek iste~iniZ? 

OBen dat ·1 önce de de
mi~tim. ~Ivan in Ylllann is
yanldlI. Blze hl~ bir z.arnan 
warl olmaml~tlr. 0 hi~ bir 
~air ve yazarm yapmad'glßl 
yaptl. Bunu gönnemek, kör 
almak, inan~s lz olmak de
mektir. ~Ivan'm yunseverligi. 
kültürü. ses;' ~arktlan ve ki§i
ligi tanl~limaz. Bence her 
Kün onu sevip saymahdlr. 
O'nun icra eilig; mUzik, ki~i

nin ruhunda derin bir etki ya
rallr. 0 , yalmz KUrdenn de
gil, dUnya haiklarJllIß da ortak 
sesidir. O'nda hi~ bir §tyin fa-

sevgisi vardlr. 
KO."I"rinve Kürdistan'm ya
~adlk.lanßl her zaman türküle
rinde dile getimli~lir. Bumm 
yamllda $ lvan. herzaman 
sevginin, barl~m, dostlugun 
ve özgürlügün yal1ll1da 01-

mu~tur. 

onu .-;ok sever. Ancak, onu 
payl3§amadlklan i<,:in birbiri
lerine ldisüp dururlar. ~Ivan, 
halkmlll ortakdegeri olma 
mertebesine ul3§ml§llr. 0 taro 
ihin bir simgesidir. 

Bucak'ta kenevir vakti Bir 

Sinan ARAS 

U Ikemizde feodalizmin ana 
bile~kesini olu~turan a~i

reller ekonomik olarak ~özü\
mese de sosyal. psikolojik ola
rak hala varhglm hissettinnek
tedir. Urfa ve ilyeleri birer a~i
!"et cenneti görünümündedir. 
Urfa'nlll Siverek. Hilvan, Vi
ran~hir, Suru.-;: ilyelerinde KUrt 
~irelleri. Harran ve Ak~aka· 
le'de ise Arap 8§iretleri etkin. 
Kamyon 'dan önce ya da sonra 
diye aymm olmadan evvel de 
a~iretler vardl. Biryogu ge.-;
mi~te Kün isyanlanna kaill
ml~, onurlu insanlara mensup-

'". 
Siverek garajma gidenler, 

burada elektrik diregine ili ~ ik 
olan TÖB-DER levhaslßl göre
bilir. il~ede 12 EyliJl'ün tüm 
yoketme, baskl politikasmdan 
nasibini almaml~ lek ~ey her
halde bu tabeladir. Bir de EyliJl 
öneesi günlerin yazllanyla do
lu Siverek kalesi bütün olup bio 
tenleri seyretmektedir. Patosla
ra at II an, pusularda katledilen 

onlarca insanm adlßl la~ lyan 
Siverekli .-;ocuklar ise .-;oktan 
büyüdüler, k.imi kavgada kimi 
ise ya~amlll deviniminde aklp 
gidiyor. Siverek 'te Bucak ismi 
zulürnle e~eger tululdu. ZulU
mün elleri hep haikIll evlallan
nt kalleni. Hamidiye art lgl ki
mi a~iretler hala kendi evlatla
nlll yemeye devam ediyor. Fe
odalizm tarihle kaltrken. kirli 
miraSI olan a~iretler hala birer 
deger yargJsl olarak Karaea
dag'm eteklerinde ya!iamaya 
devam ediyor. Artlk atlan yok, 
atlannda arabalan, §irket leri, 
holdingleri, binlerce dönUm 
arazi leri var. 

Susurluk'taki trafik kazasl
nm ardmdan postalh ~tglnkan 
medya özellikle Bucak 3!iireti
ni ön plana ylkan rken kimi 
yevreler ise "devlel-mafya-~i· 
ret bu ne biyim rcz.alet'· diye 
ba~lnnaya ba~ ladllar. Son bir
kay Yllda ü1kemizde özcllikle 
Hamidiye anlgl kimi a~iretler 

TC larafmdan silahlandlrlldl. 
Pakat bunu bütün a~iret üyele
rine mal etmek yanh~. M.Mun-

gan'm deyimiyle "Cesur ulus
lar yoktur. Uluslann cesur ev
latlan vardlr" Bucaklar Sive
rek'teki a~iretlerden sadece bi
rio O'rede Paydas, Kirvar, Kara
han, Haci Mu sa, Karageci, 
Brodbej , hol isimli a~iretler de 
var. Bucaklann aS11 gilcil ken
di lerine ail on civanndaki köy 
yevresindedir. Bucaklara aS11 
gU'-; veren onlarm yapllklanna 
sessiz kalan yogunluk. Osman 
~ahin'in deyimiyle "Ftr.l.tIn Sir
hndak.i kan" Bucaklar 1893 YI' 
hna kadar kendi halinde sessiz 
bir ~irel olup, ulusal kunulu~ 
mücadelesine ka~1 larafslz bir 
turum sergilemi§tiler. Bu dö
nemde Siverek ' tc esnaf kepenk 
kapal1yor, hak. ise sokaktaydl. 
Ne olduysa Bucak a~ireli lideri 
M.Celal Bueak'lll esrarengiz 
ölümüyle oldu. Cemal Silreyya 
"sizin babaßlz öldü mü?/be
nimki öldü. kör oldum" demi~
ti. Fakat S.Edip Bucak'm ise 
babasmm ö lümünden sonra 
gözleri aYlldl. önce TC'den si
lab ahp, Siverek'i kunanlml§ 
böige Han eni. Sonnt 1978-

1979 'daki ast! meslegi olan 
devrimci-yunse\>er kanl dök
meye ba~ladl. Onlarca yurt.se
ver öldüfiilüp. diger a~iretlerc 
de "ya bizimle olursunuz ya da 
Siverek'i lerk edin" diye teh
diller savruldu . 

1993' len ilibaren onlarca 
Siveregli yunsever aile iI.-;eyi 
terkederken faili meyhul (fai li 
belli) cinaye/ler .-;evre il~eJcrde 
de ba!jladl. Bucaklara boyun 
egen diger a~ i reller de fiilen 
Bucakl~tllar bu dönemde. AI
Il.k Viran~hir, Karaeadag, Adl
yaman, SUlUy' Hilvan'a ak.mlar 
düzenlemeye ba~ladllar. Ken
dilerine rnuhalif herkesi fi~le

meye de ba~ladllar. Artl k dev
lelle~ t iklerine inanm l~lardl. 
TC'nill poslalJl ~ Iglrtkan med
yaSI ise vatan-millet adllla Bu 
cakJan ~oktan kahraman ilan 
etmi§ti. 

Alman mare§ah Moltke. 
1938 ytl mda kalcme aldlgl 
mektuplanmn birinde Karaca
dag i~in "Hemen hemen her 
dag güzeldir; ~imdiye kadar 
gördüklerimden sadeee Flral'la 

Diele arasmdaki Karaeadag 
müstesna 3-5 dereccyi ge.-;:me
yen daima tath blr meyi1le iki 
günlük yol gidiyor!;un ve bie
den bire kendini karlar iyinde 
bulup, ~a~lTIp kahyorsun. Insan 
ovada o ldugunu sanlyor. Hal
buki bu dag mahakkak ki 5000 
kadern yüksekliginde ve flItl
nalanyla sert iklimi yüzünden 
ki'· demi§li. 

Karacadag bu sen ve aman
sn iklimiyle insaßl ~a~lltlrken, 
piriny ve kengeri Kürt insanma 
da bah~etmi§l i . Karacadag'da 
kenger vaktiyken BucakJarda 
binlerce dönUm araziye kene
vir ekliler. Artlk Bucakta kene
vir vaktiydi. Bucaklann agasl 
ayhk aldlgl 160 milyara ek ola
rak arttk yeni bir endüstri bitk.i
si ekiyordu. Böylece Siverekli 
kslktnlp zengin oluyordu. Kür
dün maküs talininin nasl! yeni
Jecegi belli olmu~tur. Korncu
luk ve kenevirle binlerce dö
nüm araziye ekilen di§i hint ke
nevirleri iyin z.aman zaman ye
~ i tIi operasyonlar düzenleni
yordu. Eie ge.-;i rilenler hep di~i 
hint keneviri kökJeriydi. Ekiei
ler ise ya firarda ya dalS ya!jm 
altmdaki ~ocuk lard l . Binlerce 
kök esrarm ham maddesi di~i 
hint keneviri yaka~myor ama 
Siverek'le bir gram esrnnn ya
kalandlgma kimse ~lIhil olma
ml~llr. c.;ünkü Bucakla kenevir 
vakriydi. Siverek'te esrar vakti 
degildi. Bucaldar portresinde 
eksik olan bilemedigimiz ~ok 
~ey var belk.i. Fakat Urfa·da 
kendi ba~tna eumhuriyet ilan e
den Bucaklar, TC'nin suy aya
gl olmaya devam edecekler. 
c.;ünkü ekollomik altyapllanßl 
~imdilik lehdit eden hiy bir mu
halefet gücü yok. Sessiz ~o
gunluk korkudan da olsa onlarl 
onaylamakta. Onlan bir araya 
getircn yeli~kiler ise yok olmu~ 
degil. Bucaklann iyinde de 
saygm. degerli insanlar gey-
mi~te de bugün de var. Tüm 
olup bitenlerc sessiz kalan in
sanlar seslerini yilkselttiginde 
Karacadafa geryek kenger 
vakli geleeek. 

zullTIün 
hikayesi 

Veysel DieLE 

U rfa ~ehir merkezindeki Ha§uniye 
yar§lsmda insan kalabaugml gö

renler kenne bir ~eylerin aklp gitigini 
hemen sezer. Ha~imiyedeki dut agaci 
her zamanki gibi sokagm b~ml ve 
insanlan beklerken, istemeden otur
dugu mekanda umudunu hep sakh 
tutar. S IT alnmda ya§amanm magrur
lugunu USlÜnde ta ~l r. Urfa biraz da 
yalmzhktlr. Insan emeginin ~ahnd l 
gml, varo§larla yevrilerek daha kolay 
görürsünüz Urfada. str alamnm dl§l
na ylkllglmzda bir varo~ cennetiyle 
k~llaWSll\] z. Kentin tarihsel k.imli
gi varo~larla ~evri l ip bogulurken, her 
geyen gÜll SIT alanmda bir yerler YI
klltp, yok ediliyor. 

inal ve zalimler tannlarm pey
gamberini dogunnu~tur. Eyübün sab
Tl , ibrahimin tek lannlt inancmdll 
gizlidir ve tapmaklar insanhgm ikin· 
ci evidir. Kiliseler, havra!ar, camiler, 
ate~gedeler, Urfa'mn topraklannda 
da boy verdiler gökyUzüne. Antik dö
nemde Urfah lann Suriye lann~aSI 
Atargatis'e adadlgl. i~inde kutsal sa
Yllan bahklann bulundugu yer, yalli 
Baltkh gölün kenannda b~ok cami 
vardlf. Bahkh gölde belkide eami 
olarak in~a edilen tek yapl Rldvaniye 
Camii, halkm deyimiyle Zülümüye 
Camii. 

Kutsal mabedi zülümle yagn§uran 
ne 0labilirki1 "Aslalll pisige bogdur
mazlar" diyen Urfah, zalimligi, zar
ballgl i~ine sindiremez. Sessiz dingin 
görtinsede öfkesi ve söylencesi hi~ 
bir §ey dinlemez. Baltkh gölün kena
nnda oldugu i~ in baztlan Bauklt Goi 
Camii desede Zülümüye Camii ola
rak ad landtrllan eami onsekiz inci 
yüzYllda Rakka Valisi Ahmed Rld
van Pa§a tarafmdan yapttrllm l ~ ltr. 

Caminin yaplmmda insanlar zorlll 
.-;ah~ttnldlgl irrin halk tarafmdan Zül
mUye Camii o larak adlandtnlmakla
dir. 

Köle emegi ilzerine in§a edilen ca
mi bugün ibadete aylk olup, agar.; ilj
lemeleri hala ilk gUnkü gibi özelligi~ 
ni yi tirmeden bu günlere ge!mi ~tir. 
Zillümüye Camii bir makeli lIndlr
mnkla olup etraftnda kUlliye ve 
kütüpanelerle ~evrilmi~tir. Ahmet 
Rldvan Pa~a'run sevap ml, günah Oll 
kazandlgl bilinmez. fakat ins:mlara 
zulUrnU .-;agn~tlfan tek cami de her
halde budur yeryüzünde. Tapmak
I:mn bile "Zu lmü .-;:agn~tlId l gl Urfa'da 
ya§ayan insanlar, ge.-;mi§in izinde g
elecegin kozasml örerken umullamH 
sevdalanyla yogaluyorlar. 

. . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

