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HASAN BiLOiRici'OEN ÖYKÜ 

Pusu 
Gecenin k'y,s,nda ) l'"1I""lr:fI'I',:-l 
durmu~lardl. Arka taraf, 
U9SUZ bucakslZ Arap 
eliydi; sag yan maYln, 
5.01 yan cehennem ... 
Onlerinde, zamanl 
belirsiz bir pusu! Gece 
dürbünlerinin sisli 
1~lglnda, bölünmü~ baht
larmln kara yazglslna 
baklp agladllar. S.12'de 

100.00QTL 

Türkiye'de ve ülkemizde 1996 Ylh boyunca ya§anan can ahCl geli§melerin kaynagmda, halkmlZa kar§l yürütülen sava§ olgusu vardl 

• 

i996'OA SAVA, OAMGASI 

Yen i bir ylla girdigimiz ~u günlerde tüm 

medya organlan 1996'nm bilan~osunu 
C;lkartlyor. Oile getirilmese dei tüm 
bilanc;olarm satlf aralarmda sava~ var. 

IOLAYLARIN CAN ALlC"KAYNAOD 

1996 y,lmda TC denilen cografyada geli~n 

önemli olaylann dügümlendigi sorun, Kürt 
sorunu oldu. Takvim yapraklan adeta bu 
soruna endeksliydi. 

[M'NIN GÜNOEMI 97'YE SARKTI I 
Ceride b,raktlglmlz Yllda hükümet krizleri, 
t;etele~mi~ devletin Susurluk yolundaki kazasl 
ve ate~kesin fiilen sona ermesine eden olan 

devlet operasyonlan, Ylhn gündemi oldu, 

197'NiN OE YAKICI TALE Bi BARI, I 
1996 Ylh tutsaklann katli, dü~üncenin 

yasaklanmasl ve devlet saldmlan ile ger;ti 

Halklann ortak özlemi ise 1997'de kirli 

sava~m son bulmasl. 96 BtLANCOSU S 6 ca 

~ete' den Lice 'ye 
koruculuk saldlrlsl 

Devlet gü<;:lerinden Lice'ye yeni bir saldm daha, 
Koruculugu reddeden il<;:eye toplama kampl muamelesi 

Halis Toprak'm Lice'de yaphrdlgl mermer fabrikasln. 
. 'korumak' i~in koruculuk dayatmaslyla yüzyüze kalan 

Liceliler ge~igimiz umartesi günü topluca gözalhna 
allOd •. Toplama kampml andJran Lice 1993'teki yaklhp 
Ylkllniadan sonra yeni bir devlet saldmsma maruz 
kahrken, 104 Liceli'ye zorla silah verildigi bildirildi . 
Gözaltma ahnan Liceliler'in 7'si kaYlp. 

Kendi celladlnl sevmek 
Bir Kürt atasözü ~ate§ iyidir va kül ondan meydana gelir" 
der. 8afliglO, temizligin sembolü ate§ zalimlerin elinde; 
bütün bir ülkeyi kaslp kavuruyor. Lice ate§ ryemberinde 
küryük bir yerle§im birimi. Liceliler kendi cellatlanm 
sevmeye zorlamyor. S. 12'de 

Ge~ti~imiz Cumartesi 
ak~m. Liee iI~e merkezine 
baskm düzenleyen devlet 
gü/yleri, koruculugu kabul 
etmedikleri gerek'Jesiyle 500 
ki~iyi gözaltana aldl . 
Gözaltlna allßanlardan ~u 
ana kadar 384 ki~inin 
serbest blraklldlgl 
bildirilirken, 7'si kay.p 116 
ki~i hala koruculuk 
dayatmaslyla gözalhnda. 
iHD Diyarbaklr ~ube'sine 
ba~vuran Liceliler, 
kamuoyunun destegini 
istediler, S.3'le 

NÜFUS 
KRIZI 
KOMlTESi 
ÜLKELERl 
ACI C;EKME 
ORANINA 
('ÖRE 
.• ,,,1. LARA 
AYIRDI 

Türkiye 
yüksek 
oranda 

aCl c;ekiyor 
SM, Dünya Bankasl, IMF ve ilgili ülkelerin resmi 
verilerini baz alarak 141 ülke halkmm ne oranda 
aCI <;ekti~ini belirleyen Nüfus Krizi Komitesi, 
Türkiye'yi "yüksek oranda aCi c;ekilen ülke" 
kategorisine koydu. Komite'nin degerlendirmesi 
sosyal, siyasal, ekonomik ve fiziksel c;evreyi 
kapsayan 10 ölc;ek esas altnarak yaplldl ve 
ülkeier dört aCI c;ekme oranma göre 
slmflandlnldl. Türkiye, aCI c;ekme konusunda 
Afrika ülkeleriyle aym kategoride. S.4'te 

FREEDOM HOUSE DA NOTUNU VERDi: 
S, 4'1e 

'96 cetelerin Ylh oldu 
B ir ydl daha geride blrakhk, aCItarlyla, sevim;teriyle 

mutlutuklanyta, 96'da TOrkiye ve Otkemiz önemli 
deAi~im dönü~Om ve o!aytara sahne otdu, 96'da da 
geteneksel ~iddet poHlikasml lerketmeyen ve daha da 
YoAun!a~hran devtet, otu~turduäu c;eteter vasllaslyta 
Kürt utusat hareketine maddi ve fiiti deslek veren bi
reyteri yoketmeye c;all~11. Dünya uyu~lurucu trafiAinin 
Türkiye ayaAml da kontrollerine atan c;eteter blJnunta 
yelinmeyip diger kara para alanlanna da el atll ve TOr
kiye'deki kumarhaneler zincirini de etlerine almak is
tedi , bunu saälamak i~in de yine cantara klydl, Devlet 
yönehmi (c;eteler) 96'nm sontanna doäru ranl kavga
sma dü~tüter ya da dÜ1mO, gibi göründOler. YIl, bir 
nevi c;eteter ylll oldu, Bu kavga sonucu c;etel~r de ka
muoyunda aC;lkc;a ifade editmeye ba~landl. Unto Su
surluk kaza(?)slOdan sonra karanhk ili~kiterin bir klsml 
gOn yOzUne C;lktl. Ekiplerin bir birini tasfiye giri~im ve 
de~ifrasyonuyta karanhk l1i~kileri ortaya C;lkaran bel
geIer baslOda ver alm'lya bai1adl. BaslO bütün bunlarl 
ortaya C;lkarml~ gibi görünOrken özenle sorunun oda-
111 durumundaki orduyu ve c;etelerin kaynaj!1 otan kir
li sava11 görmezliklen geldi ve tartl~malann dl~lOda 
tUltu. 6u ikiyüzlütoktü; sorunlann sebebiyte detil so
nu~lann bir klsmlyla uAra~makll, oysa ~eteler batakll-
11m etraflndaki sivrisineklerdi. Batakhk ise sömOrgeci 
sistemin kendisi ve yi.irOtlügO kirli savaib ama kimse 
buntan sorgulama cesaretini kendinde butamlyordu, 
butanlafln sesi ise ciliz C;Iklyordu, Ylllardan beri sOyte
dij!imiz ve haien kanayan yara olim utusat sorun C;Ö
zülmeden TOrkiye'de demoktalik bir i~reyi~ ve orta
mm otu~amayaAI dil~Oncesi, bugOn kendisini bir kez 
do!ruJaml~tlr, 

Kürt aydlnlarl 
'ulusal kimlikli 
yeni olu§um'u 

MASAYA GELECEK 

Güney'de 
harita 
üzerinde 
ate§kes 

Utkemizde ise bir yandan kirli 5avai devam eder
ken Kürt sosyalistteri gOc;lerini gOndemi belirlemek ve 
mOdahete etmek ic;ln tek ~atl altmda birle~rek 
PYSK'yi otuiturdular. HalklmlzlO birlik umudunun bir 
p.lrC;aslnl gerc;ekte~tiren sosyalistlerin, ylltarm dar 
grupc;u, SI!! anlaYI~tanm bir kenara iterek birl~mereri 
ulusal birliAin de gerc;ekt~biteceAi umudunu yaratll, 
Yeterki grupsat C;lkarlar ulusat C;Ikarlarm önüne C;lkaflt
madan, taktikset deAit stralejik olarak birlik istensin. 

tartl§lyor 
A. Zek! Okryuoglu, Yllmaz 
yamltbel, Kastm Ergün ve 

Z, Abidin Klztlyaprak 
sorulartmlzt yanttlad. 

"Ulusal kimlikli yeni bir legal 
olu~uma ihtiyar; var" ba~hkh 
haberimiz yank. uyandlrdl, 
Ger;en saYlmlzda yer alan 
haberle ilgili olarak 
görü~lerine ba~vurdugumuz 
KOrt aydmlan konuya iIi~kin 
dü~üncelerini gazetemize 
anlattdar. S. S'le 

,....-::;--:-

Güney Kürdistan'da ate~kes 
hathm belirleme 
c;all~malannm sonuc;landlgl 
bildirildi. Harita yeni Yllm 
ilk haftasmda Ankara'da 
masaya konulacak. S, 11 'de 

Elazlg 
Cezaevi, 
i§kence evi! 
ElazlA E Tipi Cezaevi'nde 
lutsaklara yönelik baskalar 
sürüyor. Baskllar idare, 
itira(C;:1 ve ülkücü gardiyanlar 
üc;:lüsünce yürütülüyor, 

S.3'le 

TOrlli)'ll'nin 'i!Cl t;e\mle' Ofallllll yOkse"en I:onuta"n ba~,"da yasaII 'Ie oozatar yer aldl 

Devlet Planlama Te§kilat)'nm itirafJ: 

Kürt ile Türk 
e§it degil! 
KOrt bölgeleri ile 
TOrk kentleri 
araslndaki 
e~itsizlik, uzun 
ytllar sonrasl 
TC'nin resmi 
rakamlart ile de 
ortaya kondu. Her 
bej ydda biT 
Devlet Plan lama 
Tejkilali (DPn 
tarafmdan yapilan 
"illerin $osyo
Ekonomik 
Gelijmijlik 
S,raiamasl 
Ara~tJrmast" bu YII 
yeniden 
gerc;ekle~tirildi , 
Ara~ttrma en son 
, 991 ydmda 
yapllml~ ve 
sonuc;lan 
gizlenmi~ti. S,11'OO 
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'YEKBUN 
daVaSl' 

sonm;landl 
HADER MERKi':ZI- ';YEKSUN ope'as. 
)onu" bahanesi)'le 2 Haziran 1995 gmil 
Islanbul'da gözallma ahnan \e daha 'On· 
ra luluklnnan 'lok sayada k*"i}i kup~itn 
dau dos) OSi g~i~imiz haf'ta ~nu~l:udl. 

2S i\rahk ';Iu'p,mba Kunü Islanbtl 2 
I'rioht DGM'de yapalan knrar durup .. 
,>,nda araJarmda aralannda Medya ~u. 
neli! dergisinin el>ki YalJ I~eri Muwrü 
SaJlh 8al'II1 da bulundugu ti~ lJ~it konp. 
10 kokan sU'llamalarla allir hupls ceBla
rinn mahktim cdildilcr. Karar dUMl!pla. 
smda SlIlIh Haille (ayan Alp'e 12 ytl) 8Y 
hapis, O~ Haur'e ise 3 )L1 9 a} Ij;lr 
hapis CU$ \'crildi. \1elek Oal, KIfi" Yü
kekkaya ~e zelal Boga'nm ise beraal ~11i· 
ii da\a dO!i}tlSJn.:l, mahkumi~eller n.>de· 
nlyle \8mk avukatJanmn Yargltay'dl iti· 
raz cdccekleri ögrenildL 

.. 'TEliöViK PAKETi' SEVK VERMEOi S. 11'de .. TETiK"i KANAT ViNE DISARDA S. 11'de .. CEKi~'iN ADI 'KESiF' OLDU S. 11'de .. VURT~U'YA ÖOÜL s .• tc 
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Kolonyal kafah bir entel üzerine 
M.KlpER 

C umhuriyct gazelesi de
nilince, akhma gelen 
ilk yazar IIhan Sei

~uk'tur. Bu belki de benim lise 
Ylllanmda Cumhuriyel gazele
sini okumamdan kaynaldanan 
bir ö7.elliklir. 

Benim gibi binlerce geny• 
aydm, devrimci. yurtsever 
dünya sorunlanna ylilarca fl
han Selyuk'un "penceresin
den" bakml~lardlr. Kimileri
miz bu "peneere"niß uikundan 
olaylan. yurt ve dUnya somn
lannl irdeleme ve deger1endir
meye devam ederek sonuylar 
ylkannaya ~h~lrken; kimileri
miz ise bu "pencere"nin dar 
ufkundan yun ve dünya somn
lanm irdeleme ve giderek on
dan sonucrlar ylkarmaya yet
medigini gÖliip, daha ba'lka si
yasal degerler ve perspektiner
le harekct clmeye yah1iml~llr. 

Ama sonwrla oe olursa 01-
sun, her dü~ünen aydm, yurt
sever ve devrimci; ya~ammlß 
bir kesitinde, uzun veya kJsa 
bir dönem bile olsa Ilhan SeI
~uk'un ve Cumhuriyet gazete
sinin "solcu"lugunun etkisinde 
farkmda olmadan kalml~llr. 

Öyle inanlyorum ki bugün de, 
bu elki kimi aydm ve "sol" 
~vrelerde haIen sürmektedir. 

Fahl yine bu etki Kürt dev
rimei ve yurtseveri üzerinde 
uzon önlürlü bir elki olmuyor, 
olamlyor. <;linkü; er veya g~, 
Kürt devrimei ve yurtseverleri 
"anti emperyalizm" söylemi 
He kamutle edilen tJhan Sel
~uk'un KemalislliAi ile yoAru
lan TUrk miJliyet~iligini ke!j
felmede gey kalmazlar. 0, yurt 
ve dOnya sorunlanm tahlil 
ederken ~ifte standanhdlr, bu 
nedenle de kendini eie verme
de gecikmez. Zulümden, sö
mürüden, i~~i slmfmdan ve 
emeklen SI!; Slk OOhseder; ezi
lenlenn sav3§'lmlnl desteldedi ~ 
gini vurgulamakl8 tefCddüt·et· , 
mez. Ama tUrn bu istemler 
KUnler i~in de talep edildiAin
de i~le 0 zaman i$ler degi§ir. ° 
emeklen yana, sömürüye kltr§l 
olan "anLi emperyalist" ve 
"devrimci" yazar tlhan Sel~uk, 
milliyet~i ve ~ven olur. Bu tu
tum sadeee TUrkiye Kilrdistam 
söz konusu olduAunda lezahUr 
etse yine de üstUnde fazla dur
mayabilinir. Ama gel gör ki 0, 

KUrdistan 'm her dört paryasm
daki rnileadeleye ka~1 tavlr 
alarak bu mUcadeleyi karala
maya yeltenir. 

tJeri sürdüklerimi kamtla
maIe i(fin (farplCI bir ömek ve
recegim; tarn yirmi YII önce 28 
Ocale 1976 Yllmda Cumhuri
yet gazetesinde "Barzani ve 
TürkeI{' adh bir makale yazch. 
Bu malealesinde lIhan Sel~uk. 

K 
ürdistan'l bir Cezayir veya Vietnam gibi deAerlendiren aydmlar, 
devletin ilhak~1 ve i~galci politikasma alet olmak istemeyen, 
yürütülen kirli savilfln vebaline ortak olmak istemeyen onurlu 

aydmlardlr. Onlar, ilhan Sel~uk gibi sol jargonla, Kürtlere bir de 
11501" dan saldtmllyorlar. 

Barz.ani ile Türk~ arasmda 
paralelük kurarak Barzani'yi 
trk~lhk yapmakla su~ l adl. 

Oysa Muslafa Barzani. Ba
as diktalörlUAüne kltr§l, Kilh 
halkJmn ulusaI demokratik la
lepleri i~in sav8§ veriyordu. 
Ban.ani yanh§lan ve do~lan 
iJe ezilen. tUrn ulusal hak.lar
dan yoksun bir halkm hakh 18-

lep ve özlemleri i~in sava§l
yordu. Ulusal bir mUcadeleyi 
karalamale ve anun önderini 
bile bile Irk~lhk yapmakla it
harn ederek Türkefle aym ke
feye koymak, olsa olsa trk~l l a

nn i~i olabitirdi. 
Gözü milliyelyi, §oven duy

glliar ile karal1llml~ tlhan Sel
~uk, 0 gün de bugUn gibi Kürt 
ulusal mücadelesine saldua
rak, mücadelemizi karartmak 
iyin sapla samam birbirine ka
n~unyor. 

Bugün daha farkh yömern
ler s~iyor, sapla samam daha 

nm gasp eden devlettir. Ban~1 
bu nedenle aydmlar elbetteki 
devletten bekliyor. PKK dev. 
letin politikasmm bir sonucu
dur. Kürt ve Kürdistan sorunu, 
bugün peyda olan bir mesele 
deAiI. Du kanayan yara Cum· 
huriyetin kurulu§undan heri 
sürUp gelmektedir. ulusal hak
lann eide edilmesi konusunda, 
KUrtler bir ~ok kez silahh dire
~ b~vurmak zorunda kahru~
lanhr. Devlel, PKK'run biune
sine kendini endekslemeden, 

• 

Ama devletin yeuni~ YII! qla.n 
politik:asl, KUrdistan'da bu· 
gUnden pek farklJ olmaml§lIr. 

Devletin i~galci ve ilhak~1 
politikasma kltr§l verilen sava
~1m1ar kan ve göz ya§lan iJe 
baslmlml§tlr. 1960'lardan ili
baren dallanlp budaklanan ulu
sal mücadeleye lcaql, devlet 
teTÖrü Ilnnandmlll~ttr. KUrdis
tan'da teTÖr estiren, insanlan 
yerinden yurdundan eden dev
lei olmu~tur. Tüm bunlan 11-
han Sel(fuk bilmez mi? Elbelte 

I
lhan Sel~uk yine "enlel" dedigi ayd,nlaro 
kastederek; MKürtlerin demokratik haklan 
ic;in silaha ba~vurmanln kötü, yanh~, insanhk 

dl~l, baAI~lanamaz bir yöntem ve ~Ikmaz bir yol 
oldugunu a~,k91 dUe gelirmekten neden yan 
~iziyorl 8an~~dlgl, Kürt yurtta~lann davalarlnl 
savunurken de benimsemek gerekmez miL." 
diye soruyor, 

ince bir b i~imde karl§unyor. KUrt sorununun ~özilmünde ki bilir. Ama 0 gen;:ekleri ters
Aruk davalanna sahip ~Ikan, gerekli adlmlan alabilse, at- yüz etmekle ilhak~1 ve i§galci 
tJhan Se~uk gibi rnilliyet~i-~ male istese, i§te 0 zaman enlel- politikaYI savunmakla kendini 
venlerin saldm lan kltr§lsmda lektüeIlerin tutumunu görece- yüktimlü görüyor. Devletin bu 
sessiz kalmayan bir KUrt ka- ~iz!.. Ama devlet, Künlere 00- kirli politikasma "sol"dan 0-

muoyunun olu~tugunu bildi~i yun egmeyi ve köleliAi dayau- muz vererek bu politikaYI ma
i~in saldm ve kara1amalannda yor. flhan Sel~uk, devletin bu surn göslenneye ~ah§lyor. 
~a la kalem yazaJ11Iyor. köleei polilikastm onaylaYlp Son Susur.luk olaylan da 

Ama ne yaplyor? 13 Arahk savunuyor, bu rutumu onayla- gösterdi ki. devlet garn me~ru 
1996'daki "pencere"sinde mayan aydmlan da küyük gö- zeminlerde, Mafya, Ülkücü ve 
"Ban§ i~in EI Eie" adh maka- rerek "enteller" <liye alay et- katil zanl!lan ile kol kola. ka
lesinde, sözU evirip ~evirerek meye yelteniyor. ranhk Hi§kiler i~indedir. <;ele
§öyle diyor; "Oysa hepimiz "Oysa, 'devlet'in varhgl - lerle i~birli~i ederek, bir dizi 
ban§ iSliyoruz; 8§, i§, e~ilim, sebeb-i hikmeti-silahh kaUa§- faili belli cinayetlerin sorum
saAhk istiyoruz; hele istan- maya icarll sava§malda e~an- lusudur. Ilhan Sel~uk'un dev-

nebilir. lkincisi; onun da bir
~oklan gibi riyakar, ikiyUzlU, 
ger~ekleri ~arp ltabilece~in i 

z.anneden bir demagog kabul 
edebilir!.. 

tlhan Sel~uk bilmez mi, 
KUrt yurtls§lar, kendi kimlik
leri ile bir dernek bHe Türki
ye'de kurallllyorlar. Demork
ratik haklan savunmak i~in, 

hi~ olmazsa demokratik kurum 
ve kurulu§lara sahip olunmasl 
gerekmiyor mu? Buna da i1han 
Sel~uk'un devletinin mtisaade 
euned i ~i belli deAil mi? HA
DEP'Jj yöneticiler neden ay
lardan beri i~erde lutuluyor? 
Ilhan Sel~uk bu insanlann öz
gUrlUklerine kavu§malan i~in 
acaba ka~ makale yazdl? Tür
kiye'de bir dai siyasi parti 
"bölücUlUk" yaptlklan gerek· 
(fesi ile kapatllmadllar ml? 11. 
han Sel~uk, devlelten isleme
dik:lerini Kürt1erden talep cdi
yor? Künlerin demokratik ko
~ullarda mücadele etmeleri 
i~in. Kürtlerin bu ~lanI ttz· 
gUr bir §Ckilde sahip olmasl 
mücadelesini neden deslelde
miyor? TUm Kürt siyasi pani
lerinin kimlikleri ne olursa 01-
sun, siyasal mücadelede yer 
almalan i ~in devleli neden 
zorlrumyor? KUrtlerin ·ulusal 
iradelerini özgür ve demokra
lik bir bi~imde tezahür etmesi 
i~in neden ~aba sarfetmiyor? 
üstelik tlhan Sel(fuk bir ger~· 
~i daha biliyor; tüm KUrt siya
si hareketlerinin silahh sav~ 
vermedi~i gibi buna kar§1 
olan, böylesi bir müeadele 
YÖßlemini benimsemeyerek 
red eden Kürt ~evreleri de var
du. ilhan Sel~uk ve devlelinin 
onlara i1i~k.in IUlurnu dost~a 

bul'daki entellerimizin ban~ lamhdlr; si lahl eline all p b~- .,.. '11" d 1'1 
özlemleriyle yüklü sesleri gö- kaldrran teTÖristle ban~ yapa- G ozu ml lyet~l, ~oven uygu ar I e 
gün dokuzuncu kauna Ilrmanl- bilir mi devlet?,." diye soruyor karartllml~ ilhan Sel~uk, 0 gün de bugün 
yor ... " ilhan SeI~uk. Bu sorulara veri- gibi Kürt ulusal mücadelesine saldlrarak, 

"Ama bizim enteIler, ban§1 lecek yamt ~k ~oktur. E~er mücadelemizi karartmak i~in sapla samam 
~p devletten iSliyorlar .. Nit;.in tr ~~vle~,PKK. iJ,e, baqi yapmak , birbirine Itarl~lrIyor. 
PKK'YI uyanmyorlar?i .. " diye ISlemlyorsa ve geryekten b~ ,," I, , ,., 

saruyor, BiliDdi!i'gibi, "Ban~ yapac~ fQ~bp~panyorsa, bu 
i~in bir mllyan imza kampan- muhalap bulunabilir. 
yas!" ~ok kJsa bir dönem änce, Bu muhalap bizzat Kürt 
~ber YaAmurdereli öncü!ü- halktrun kendisidir. DeAi~ik Sl
~Unde ba§laml~lI. ~ber Ya~- ntf ve katmanlardan olu§an 
murdereli'nin her iki gözü ge- KUrt loplumunda, bu kesirnle
(firdiAi bir hastal.tktan ötUrü rin t~ep ve iSle~erinin müea
görmüyor. Onun gibi bir entel- delesml veren slyasal yapllar, 
leklÜelin tSlanbul'da olUrup böylesi bir muhalabm ortaya 
olunnamasl, onun a~lsmdan ~llonasl konusonda bir kon
faz1a bifley farkedeceAini pek sensUse varabilirler. Yeter ki 
sannuyorum. Ama $8yet Istan- ~y~e ~ir m~alap bulma iste
bul'da otunnak. bir aydm ajl- mim dll~ gellren devlet, ban§ 
smdan bir eksiklikse bunu 1- yanhsl lse, halktmlzm ulusal 
han Sel~uk zaten Ylllardan be- laleplerin~ kltr§llasm, Halloml
ri yaplyor. "Ban~" konusunda zm, kendl ~~&rafyasmda ban~ 
entelleklüeller PKK'YJ da el- ve huzur I~mde ya~amasmm 
betteki uyanyorlar, ama öyle ko§ullanm yaratsm. 0 zaman 
görünüyor ki I!han Sel~uk ban~ ortam~ sa~lanabilir. Unu
gözlerinden öZtirlü olduAu i~in lulmasm kl, sllahh mUcadele 
bu ~abalan E~ber YaAmurde- TUr~iye KUrdistan'mda. ~ek
reli kadar bile görerniyor. senil Ylllann OO~lanndan Itlba-

Kürt halkmm ulusal hakla- ren peyda olan bir olgudur. 

leli böylesine §aibeler altmda: 
dir. Biryok aydtn, yurtsever ve 
devrimcinin katil zanlISI<hr! 

hhan Sel~uk yine "entel" 
dediAi aydmlarl kastederek; 
"Kürt1erin demokratik haldan 
i~in silaha ba§vurmarun kötü, 
yanlt§, insanltk dl~l, OOAI~lana
maz bir yöntem ve ~tkmaz bir 
yol oldu~unu apk~a dile getir
mekten neden yan ~iziyor? Ba
n~~lhgl, Kürt yurtta§lann da
valanm savunurlcen de benim
semek gerekmez mi? ... " diye 
soruyor. Bu sattrlan okurlcen 
akla gelen iki ihtimal var. Bi
rincisi; ya tJhan Sel~uk bu 01-
kede yqarruyor, dolaYlsl ile 
TUrkiye'nin aCI geryeklerini 
göremiyor. göremedi~i i~inde 
bazi olgulan kavramakla ror
luk ~ekiyor, diye insan dü§ü-

mldlr? 0, grup ve hareketlerin 
siyasal ~ah~masma, devlelin 
yakl8§U111 farkll mldlr? Onlar 
da "bölilcU" ve "fesal" yuvala
n olarak görlllmUyor mu? Tüm 
bu sorular üzerinde lIhan Sel
~uk Wa yorsa, bu sorulann 
yannlanm bulmaya ~aIt§sa da
ha iyi etmez mi? 

Aydmlan, Türk.iye g~k
lerini bilmemekle itham eden 
tJhan Sel(fuk'un KUrt realile
sinden, onlann ~ektiAi aCllar
dan, hisseltiklerinden ne öl~ü
de haberi vardtr? Dili ile konu
~amama, kendi dilinde rahat~a 
müzik yaplp dinleyememenin 
ne olduAunu acaOO biliyor mu? 
Kendi tiyatrosundan, sinema
smdan yoksun olmamn naSl1 
bir duygu oldu~unu yaplTn~ 
mldlr? Elbelteki haytr. 0 bun· 

lann hi~birini ya~amaml§ltr. 
Ama 0, b3§'kalannm geleceAi 
ve duygulan üzerinde ancak 
ahkam kesmeyi marlfet sa
yar!.. 

"Solcu ve devrimci" tlhan 
Sel~uk, Türkiye'deki aydlnt, 
"Falkland Savqmdaki tngiliz, 
Cezayir SavqlOdaki FranSIZ, 
Vietnam Sav~mdaki Ameri
kah aydma özenmek"le su~lar. 
Türkiye'nin oralara benzeme
digini ileri sürer. Bir baklma 
llhan Sel~uk, do~ru söylüyor. 
Türkiye oralara benzemiyor! 
Türkiye Kürdistan'J deniz qm 
bir koloni deAi!. Ve TUriciye 
KUrdislam kolonyal §apkah 
bir genel va1i tarafmdan yöne
Lilmiyor. Kürdistan k1asik sö
mürge ülkeIerden daha b~ka 
özellikleri ile de farldlhk gös
teriyor; Cezayir'de, Viel
nam'da hi~ bir zaman bu ülke 
ha1k1anmn dillen, kültürleri, 
örf ve &delleri üzerinde hi~ bir 
basla olrnadl. Kendi dillerin
den yaymlan, gazete ve dergi
leri yasaklanmadJ, okuUannda 
anadilleri dl§mda bruika bir di l
le egitim yapmalan i~in ror
lanmac4lar. Kelaynak ku§lan· 
nm bile nesli lükenmesin diye 
korunmaya ahndlAI bir ~a~da. 
llhan Sel~uk'un devleti, KUrt
lerin IUm ulusal ve kültürel de
gerlerini yok ediyor. Kürtlerin 
bazI hayvan türJeri kadar bile 
kadr-i klymeti kalmadl. "SoI
cu" ve "anti ernperya1ist" Ilhan 
Sel~uk bu polilikaYI alkt§l!yor. 
Buna kar§1 (flkanlan da kolon
ya1 kafasl iJe "entei" diye kü
~ük görüyor. 

KUrdislan'l bir Cezayir ve· 
ya Vietnam gibi deAerlendiren 
aydmlar, devletin ilhak~ 1 ve i§
galci politikaslOa a1el olmalc 
istemeyen, yürülÜlen kirH sa
v~m vebaline ortak olmak is
temeyen onurlu aydmla«hr. 
Onlar, tJhan Sel~uk gibi sol 
jargon la, Kürtlere bir de 
"sol "dan saldlJ'J1\lyorlar. ,~. , : 

Yine tJhan Sel(fuk""un sop 
paragrafl.Odf.k.i 91"'ya katil~ 
mamak eide de~il; "BaTl~ 

rru? ... Elbette!... Hemen ~irn
di!... Bir dakika i~inde!.:' 

Devlel ban§1 ye~lesin. sav8§1 
durdursun, Kürtlerle ban§ ma
sasma, sorunun siyasi ~özUmU 
i~in oturson!. .. "AI sana 00-
n~!... Hi~ bir gü~ lülü~ü yok!.. .. 
"Evet, ban~ iyin el eie .... 

Bibnem, 1lhan Sel~uk bi· 
zirn de ban§ ~aAnrruza katil
maz ml? Sokak ortalarmda, 
dag ba§lannda, i~kencehane
lerde Künler katledilirken, Slr
(mi devlete dayayarak, ban~ 
gUvercinl i ~i yapmak pek ko
lay. Ama marifet devleti barl§a 
ikna etmek, Kürtlerle diyaloga 
g~eye davet etmektir. Bu 
(fagnYI lIhan Sel~uk yapabile
cek mi, bunu hep birlikle 
göreceAiz. 

Dev let i~inde 
hesapla§ma ml var? 

Sera 1997 Milete mar fi gele 
dhaner zaf we§ fi xeyr bo, ma wazene 

ser newi semed Kurdan a§iti fi, 
azadi biyaro! 

M.MERDO 

G örüntüde, bu yaztnIß ba§!lgl
na uygun geli~meler olmuyor 

de~il. Kirlilik: 0 düzeye ul~ml§ ki, 
sistemde a~llan yaradan irin oluk 
oluk alayor. 

"Susurluk" olaYI sonrastnda 
a~lga ~Ikanlar, devletin her yönüy
le i§in i~ine kan~u~ml ayan-beyan 
ortaya koymasma ragmen, devle
!in has gü~leri olan ordu vb. ku
rumlar akIanmaya ~aIt~lhyor. 

Deniyor ki; ordu kendi eliyle 
organize eltigi ÖzelTIm ve Koru
culuk sislemini, ale§e elini uzat
maYlp m8§a olarak kullandl. ~im
di de bülün "su~u" onlara (ya da 
bir klsmtna) Ylkarak, aradan SlY
nlmaya ~1~lyor. 

Do~rudur. ordu aym rolü YlUar
dir oynuyor. rlirkiye'de ordudan 
habersiz ku~ u~mazken, -ilk akla 
gelenlerden- Mara§ olaylarmda, 
Gazi M<j.hallesi o laylarmda ve 
~imdi de "Susurluk" sonrasl orta
ya ~Ikan geli§melerde, ordu yine 
"sütten ~lkml~ k8§tk" rolünde. 

Susurluk'lan sonra devlel 
iyinde ciddi bir hesapla~ma olur 
mu? Yani sav~ unsurian bena
raf edilip, soruna daha demokra
tik yollardan yakJa§lmm önü 

a~llabilir mi? 
Ama i~le esas sorun da burada. 

<;ünkil sav~m larafl sadece Özel 
Tim ve Korucular degil !cil Sava
§m esas larafl ordunun ta ken<lisi, 
di~erleri onun UzanUSI ve emir
komula zincirinin halka1an dUN
munda. 

Öyleyse bu geli§meler neyin 
nesi? 

Bu noktada iki olaslhk var; 
Blrinclsl; Ordu, kendi eliyle 

kurdu~u Örel Tim ve Koruculuk 
siSleminin denetimi dl~ma ~lkma
ya b~ladl~lru görerek, dizginleri
ni kurnaya. dl§mdaki silahh bir 
gücün geli§ip-serpilmesini önle
meye ~ah~lyor. Bu nedenle de 
medyanm olaym lizerine gitmesi· 
ne sessiz kahyor. Sesini anca.k: or
du da bu "pisli~e" bula~tmldlpn
da ylkanyor. 

[kindsi; ydla«hr devam eden 
sav~m, süreldi bir ~all~ma haliyle 
süremeyece~inin ordu larafmclan 
da anl~llnll~ olmasl ve bu sU~
len soora, yine "aklanml§ bir or
du" ile sorunun demolaatik yollar
dan ~özUlmesinin önünün a~ llma
SI hedefleniyor. Yani; ordu burada 
yine b~rolde ve sanki akan bu ka
dar kanm müsebibi 0 de~il! 

Borasl Türkiye. her iki olasllJ-

~tn da önU a~lk. Her iki olaslhk da 
birbirini besler. Fakal §imdilik bi
rinci olastllk agil baslyor. Genel
kunnay B~karu'nm 24 Arahk'ta 
yaptl~1 a~lklamaya ragmen, Kara
daYI; "Sadece güvenlik önlemleri 
yetmez, ekonomik, sosyal vb. ön
lemler de gerekir" diyor. Zaman
lama ilgin~. 

Elbette bursda sözü editen, 
onurlu bir ban~ ve geryekten de 
demokratik bir a~lhm degildir. 
Halk hareketi ve kitle kau.1Jmlrun 
yo~un lukta oldugu mücadelenin; 
esas olarak: devletin terörll ve dev
rim gU~lerinin yanh§ ve yetersiz 
polilika1anyla a§aglya ~ekildiAi 
biT döneme denk dU§en bu geli§
meierin ortaya ~lkaracagl 

"~äz.üm" de kendisine ben· 
zeyecektir. Yani, ucube ve sözde 
bir"~özüm·'. 

"Susurluk"tan sonra elbette 
her~ey eskisi gibi olmayaeak:. 
Ama derinlikli bir ~özüm de 01-
mayacak. C;Unkü sorunun kaynagl 
ve esas sorgulanmasl gereken or
du orada öytece duruyor! Ordu 
~zülmeden, §öyle veya böyle be
li kmlmadan "adil hör ~özüm" 
maa1esef mUmklin degildir. 

"Susurluk"lan ~ok fula medet 
umanlann dikkalinel 

Bi.heviya ku sala 1997 ji gele me fi 
hemfi gelen elhane re a§iu azadi fi 

dilxwe§iye bme,sersala we piroz dikin fi 
serfiraziya we dixwazin 

Civata Kurd Ii Almanya 

1997 yIlI 
ülkemizin özgürlük 

ve ban§ istemine kavu§acagl 
yIl olmasl dilegiyle 

bütün okuyurlanmlzm 
yeni yIlml kutlanz 

Nuroj 

T 
am di we roja ku we doza HADEPe li 
Enqer~ berdewam bike de, ango d i roja 
t 8. t 2. t 996an de, di rojnameya MilHye

te de rapora ve~arti ya Konseya Ewlekariya 
Netewi(MGK) hat e;apkirin. Rapor bi sere xwe 
ji bo Kurdan fermanek gellek giring e. Begu· 
man di roja doza HADEPe de t;apkirina w~ ji 
manidar bO. Bi kemani fermana girtin, cezaki
rin 0 pelc,:iqandina HADEPe bi a~kerayi dihat 
dayin. 

Di roja ku ev nOt;e di Milliyete de t;ap bO 
MGK diciviya 0 xwedenegiravi we di civine 
de Ii ser ve rapore bihata rawestan. Di rapore 
de HADEP 0 PKK yek te dilin 0 ev yekiti bi vi 

MGKü 
Doxina 
Kurdan 

Felat D I LGE~ 

awayt te ziman: " 
Di ware siyasi de ji 
bo rexistine ditina 
militanan di nav 
welat de bi deste 
HADEPe t;edibe. 
Potansiyela den· 
gen(rayen) HADE
Pe yen hilbijartina 
dawt bai diki~ine. 
Ve partiya ku legal 
xuya dike, eyni 

wek te~kilata PKKe ya Je~ke~ rayikirine dixebi
te. Nemaze xebaten ve partiye yen li Diyarbe
kir, ji beyanen teroristen ku bi birindarari li 
her~me bi des! hatine xistin, hatiye femkirin." 

Di rapore de Komela Mafen Mirovi 0 xe
baten we F hedef te ni~andan 0 bi gihandina 
sempatizanen PKKe te sOcdarkirin. Herweha 
kamelen din en legal ji nayen jibirkirin 0 ew 
ji di rapor~ de cihe xwe disitinin. 

Bi girant rapor Ii ser HADEPe 0 xebaten we 
ye. Pi~ti ku xeteriya HADEPe te destni~anki
rin, hinge li ser M~n ku w~ Ii diji partiye 
ben li darxistin te rawestin. Planen eri~e bi vi 
awayi di topare de cih distinin: " Ji ber ve ye
ke, ji bo pasiflzekirina ~alakiyen HADEPe, 
dive parti ji ali dewlete ve be kontroJ 0 $opan
din' Q giredan~n we y~n derve ben birrin. Di
ve ku li ser HADEP~, bi deste civata sivil, 
dewlet, universite 0 medyaye teclaya vekiri 0 
ve~arti be kirin a hergav bi hemD riyan ev te
da be berdewamkirin." 

"Dive we xesara ku PKK 0 direjahiya we 
HADEP, bi firotana esrar 0 <;ekan dide Tirkiye 
o EwrOpa hergav!Je ziman. Div@ewavahiyen 
dervey'i hukOmeti yen ku di pirsa mafen mim
vi de Ji diji hukOmete kar dikin ben ~opadin 0 
astengkirin. Dive Ii tevhiya welat, pewistiya 
teko~ina Ii hember terore wek dersek zarOri 
be xwendin." 

Konseya Ewlekariya Netewi bi vi away'i fer
mana HADEPe 0 Kurdan derdixe. Le hilma 
xwe bigirin, ev rapora gewr li vir naqede. Ji 

I bodawi Ii Kurdan anine hin r~ 0 t;areyen din 
ni~an qide. Ti~te giring nufDsa Kurdan ~ . . div~· 
c,:areyek esasin ji ve yek~ re be ditin. Madem 
Kurd bi kU$tine naqedin 0 t;iqas ten ku~tin 
ewqas zede dibin 0 bi nufQsa xwe hebOna 
dewleta Tirk tehdit dikin, we gave dive Te li 
ber zedebOna Kurdan be girtin. 

Tirs 0 sawa ji nufOsa Kurdan weha di fer
mane de t~ dayin: " Li hereme (armanc Kur
distan e- FD) para zayine(bOyine) li gor here
m@n din pirr zedetir e. Bi v~ zedebOne re, ga
va ku neteweperestiya Kurdi Ii derve 0 Ii hun
dir giyandar bimine 0 nirxen nufOsi biguhe
rin, ev yek dikare di dema be de wek tehdit 
derkeve pe~. Li gor lekolinan we para nufOsa 
Kurd di sala 201 Oan de bibe ji %40e tevahiya 
nufOse 0 di sala 2025an de ji %SOy'i derbas 
bibe." 

"Bi ve zedebOne re, wexta ku neteweperes
liya Kurd ji derkeve pe~ 0 li gor ve nufOse 
Kurd parlementer dexin, we ev yek di p@:~ de 
encamen neba$ bi xwe re bine. Li hereme se
ferbeglya plankirina nutOse zarOri ye. Tedbi
r~n esasi yen wek ji zarOken hindik re prim, ji 
zarOken pirr re bac pewist in." 

MGK bi vi awayi dest diaveje doxina Kur
dan ji. 

Ev ferman wusa bi a~keray'i hatiye nivisin 
ku ~irovekirina we ne hewce ye. Ez ne bawer 
im ku Hitler 0 Mussolini ji fermanen xwe bi vi 
awayi a~kere derxistibin. 

Tene hesabek MGKe <;ewt ei ew ji hesabe 
nufOsa Kurdan. Ez jf bi qasi MGKe nutOsa 
Kurdan meraq dikim 0 ji zO ve ye sere xwe li 
zer ve yek@die$inin. Ez dikarim ve bibejim ku 
tene nufOsa Kurdan ya li Tirkiye ji ya Tirkan 
pirrtir e. C;imki Kurd ne bi mevani ji Asya Na
vin 0 ne ji dereke din halin; ew her 0 her Ii s
er axa welate xwe ban. kar li vi welate ku nu
fOsa C;erkez, Laz, Gurci, Ereb 0 kcx;beren Bal
kan! 0 Qafqasi bi milyonan te Ifadekirin 0 wa
re gelen ROm, Ermeni, Suryani 0 bi dehan 
hindikaniye n din e; Kurd bi nufQsa xwe ji Tir
kan betir in. 

Hema iro ew Kurdnijaden ku di Ii parle
mentoya Tirkiye ne, "bebav" nebOna Q berpir
siyaren gel~ Kurd en rastin bOna, dtsa ji rew~ 
weha nedibO. 
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Devlet, koruculugu reddeden Lice'yi 'toplama kainpl'na yevirdi. ilye yeni bir resmi saldmnm penyesinde 

e e' iee' 
.. 

orueu u Irisl 
Lice yine devlet gü~lerinin saldlrlS'yla kar!, 
kar~lya. Halis Toprak'lß fabrikasIßI korumak i~in 
koruculuga zorlanan Liceliler bunu reddedince, 
hemen hemen tüm ilt;e gözaltma ahndl. 

OiVARBAKIR- Halis Top
rak'lO Lice'de yaptlrdlA;1 mer
meT fabrikasln! 'korumak' i~in 
koruculuk dayatmaslyla yüz
yUze kalan Liceliler topluca 
göza!tma ahnd!. Toplama kam
pml andu'an Lice 1993'teki ya
klhp Ylkllmadan sonra yeni bir 
devlet saldlflsma maruz kalIf
keß, 104 Liceli'ye zorla silah 
verildiAi bildirildi. 

Ge~liAimiz Cumartesi ak~a
Oll Lice ilye merkezine baskm 
dUzenieyen devlet gU~leri, ko
ruculuA;u kabul etmedikleri ge
rek~esiyle 500 ki~iyi gözaltma 
aldl. Ahnanlardan §u ana kadar 
384 ki~inin serbest bUllklldlAI 
bildiriJirken, kalan 116 ki~iden 
7'sinin kay.p oldugu beJirtili· 
yor. tHD Diyarbaku $ube 'sine 
!>aivunm Liceliler, soruna ~ö· 
zOrn bulmas. i~in kamuoyu 
desteAini beklerken, bask.lann 
son buimasl i~in Böige Vali· 
si'yle de görO~mek istedikleri· 
ni belirttiler. 

HADEP Diyarbaklr il örgO
tü He tHD Diyarbwm $ube 
B~kam Mahmut ~akar ise il· 
~edeki son geli~meler1e i1gil 
ayn ayn yapuklan basm a~lk
lamalannda. Devletin Lice hai· 
kl Ozerindeki baskllan kmana· 
yarak kamuoyuna duyarl. olma 
~aAnsmda bulundular. 

J:C.pnuyla ilgili olarak 23 
Arahk Pazartesi gOnU Insan 
Haklan Demegi Diyarbaku 
$ubesi'ne ba~vuruda bulunan 
Lice'liler gazelemize ge~en 
Cumartesi ak~aml saat 17'den, 
sabah saal S'e kadar askerler 
tarafmdan evlere baskm yapll· 
dtAml, baskmlar esnasmda 500 
ki~inin gözahna ahndlgml an
lamlar. Gözaliina ahnanlann 
Lice Tabur Komutanhgl 'na gö· 
tilrOldügOnü aktaran LiceliJer, 
"torpilliler"in Bk iki gecede bl
raklidlAml, aralarmda 14-15 
y~lanndaki ~ocuklann da bu· 

lundugu 116 "garibanm" ise 
koruculuk dayatmasl alunda 
haien ilye Tabur Komutanh· 
AI 'ndu IUluldugunu söylediler. 

Lice Tabur Komutam tara
findan, i~adarnl Halis Top
ralt'm Lice'de yapunhg. Mer
mer Fabrikasl'nm gOvenligi 
i~in gözaltmdakilere korucu 0\' 
malan yönOnde baskl yaplldl
glm dile getiren Liceliler, gö' 
zaillndakilerin bunu kabul et· 
mediklerini, ancak kendilerine 
zorla silah verildigini belirtli
ler. 

Binden fwa insamn iyerde
ki akrabalan i~in Askeri Niza
miye'nin kapisl önOnde bekle
diklerini söyleyen Liceliler, 
$öyle konu~tu: "Gözaltmdaki
ler beton Ozerinde yaunhyor. 
Yiyecek. i~ecek, i~eri ahnrnl
yor, t~kence sesleri sokaklara 
kadar geHyor. Evimiz, harkt· 
mlz yok, sokaklardaYlz. Devlet 
gU~leri tarafmdan 14-15 y~la
nndaki yUz ~ocugun eline zor· 
la silah verilip eAitim yapttnh
yor. $u ana kBdar koruculuAu 
kabul etmedik, bundan soma 
da etrnemiz mümkUn de#il. 
<;UnkO gücOmOz yok." 

'Muhtarlar ve Belediye 
Ba~kaßl i~in i~lndet 

Kendilerine baskl yapilmasl 
irwin Lice Belediye Bqkam ve 
muhtarlann devleti harekele 
g~irdigini ileri sUren LiceJiler, 
sözkonusu ki~ilerin Lice'deki 
fabrikamn güvenli#i i~in yOz 
korucu kar~lhg,"da i,adaml 
Halis Toprak'tan rlljvet aldlk
lanm belirterek §öyle dediler: 
"Fabrikanm gUvenli#ini devlet 
saAlasm. Korucu olmalan irwin 
gözaluna almanlann ~oäu köy
lerinden g~ elmi~, aileleri i~in 
zar zor nalaka lemin edebilen 
gen~lerdir. Her biri a§llgl yuka· 
n yinni nüfusa bakmaktndU' 
Ma#duriyetimizin giderilmes 

iyin herkesi duyarlt olmaya ~a· 
älOyoruz. Ozerimizdeki baskt· 
larm kaldmlmaSl i~in Böige 
Valisi'yle dc gÖI'Ü§CceAiz. Va 
devlel bize bir yer bulsun g~ 
edelim, ya da tizerimizdeki 
basklbn durdursun, Tekrar 
ediyohz, gUcUmUz yok. kesin
likle koruculuk yapmay.:lca· 
gIZ." 

Yedi ki~i kaYlp 
GOz.:lltmdakilerin bir an ön

ce mahkemeye ~Ikanlmalarml 
iste)Cn Liceliler, almanlardan 
Mehnet Gökdere, Mesnur Ko
cabya, Ramazan Kasap, M.~i
rin ~anh, Kadri Kumml, Hani
fi Kovan ve soyadl ögrenilme. 
yef Akif adh bir vatanda~m 
gö;ahma almdlklanmn kabul 
edimedigini de söylediler. 

Bu arada Halktn Demokrasi 
Partisi (HADEP) Diyarbaklr II 
Ö'gütU de ge~tigimiz Paznrtesi 
gJnU Lice'deki son geli$meler
Je ilgili yaplIgL basm 8ylklllma
snda, 20.12. 1996 larihinde, 511-

It 16.00 sulannda devlet gOyle
; tarafmdan i1~enin ablukaya 
lImdlgml hallr1!I!lI. evlerin lek 
.ek arandlglnt ve eli silah tutan 
!rkeklerin hemen hemen hepsi. 
nin Tabur KomutanllAI 'nca gö
zaillna ahndlgml belinti. 

Gözaltmll almanlara korucu 
olmalan yönUnde baskt uygu
landlgl bildirilen apklamnda, 
yqlan 50'den yukan olanlar 
serbest blraklldlgl, 100 ki§inin 
ise haien Tabur Komutanh

;'p!'nda tuwlduldnn faktadlldl. 

A~lklamada gözaltl operas
yonu esnasmda, gözaltma alt
nanlarm tutulduklan yerde i~
kence ve her tilrlü insnnllk dl~. 
basklya maruz kaldlklan ifade 
edilerek, Lice Belediye B~ka
m Beh~et Tektafm da gözal
Imda bulunanlara korucu olma
lan yönünde baskllarda bulun· 
dugu ifade edildi. Gözaltma 
ahnanlardan 6 ki§inin gördUk. 
leri aglr i~kenceler sonucunda, 
Lice Devlet Hastanesi'ne kaI
dmldtklan bi!dirilen a~lklama
da ~u görü~lere yer verildi; 
"Refah-Yol hOkUmelinin Refah 
kanadl zaman zaman kamu
oyuna yaptlgl aylklamalarda 
KUrt sorununun t;özOmUnden 
bahsederken, pratik uygulama
larlOda söylemlerinin tarn aksi
ne bir yeryeve ~izmekledir. Bu 
da gösleriyor ki, hUkOmelin 
mevcut polilikasl §iddeuen ya
nadu. GörüldUAU gibi uygula
nan polilikalar ~özUmU de~il, 
~özOmsUziOAU derinle~tinnek
ledir." 

TOm anli-demoktatik uygu
lamalara kal11 kamuoyunun 
duyarh olmaya rwagnldlAI a~lk. 
lama daha sonra ~öyle sürdU: 
"HADEP olarak ba~ta KUn so
runu olmak Uzere, Ttkkiye'nin 
ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunlannlO t;lkar yolunun kir
Ii sav~m son bulmaslOda oldu
gunu bir kez daha belirtiyo
ruz." 

Daha önce tehdit 
edilmi~lerdl 

Oevlet gO~lerlnln saldm Oncesl tehdilieri 17. saYlmlzda man~e"en verHml~tl. 

lIcelller yenl Vlia eski militarist baskllar'a )'ÜtjÜle glriyor. 

IHD Diyarbalar ~ube Bo~
kanl Mahmut ~akar ise konuy
la ilgili olarak yaptlgl at;lkla
mada, Diyarbaklr 11 Jandarma 
Alay Komutam ve diger Ost 
dUzey yetkililerin 11.12.1996 
tarihinde Lice'ye giderek hai· 
km korucu olmasl i~in rnuhtar
larlo gizli bir loplantl yaptlkla· 
nm, ancak bu göri!$meden so· 
mut bir sonucun ahnmadl#ml 
haurlam. 

Askeri yetkililerin muhtar· 
lar loplanllsmda halktn korucu· 
luAu kabul etmemesi halinde 
ilrweyi yakmakla tehdit eltikleri· 
ni de bildiren $akar, özetle 
~unlarl söyledi; 

"Demegimize !>aivuruda bu· 
lunan Liceliler'den aldlAlm.z 
bilgilere göre, Lice Jandanna 
KomutanhAI'na bagh askerler. 
20.12.1996 tarihinde ilyeye ge
ni§ kapsamh bir operasyon dU· 
zenlerler. Yqlan 15 ile 70 ara· 
.a1f\4abuluOMI~~wnu lan
-danna Karak61u 'na sit bir arazi· 
de toplatllU'. Bir askeri yetkili 
tarafmdan loplulup. hitaben ya· 
pllan konu~mada, Halis Top
rak,'m a~acagl Menner Fabrika· 
SI i~in aralanndan yüz korucu· 
nun set;ilecegi a~lklalllr. Yetki· 
Hnin konu~masmdan sonra Lict 
Belediye B~kanl ile itiraf~1 Er
gin Karadag da gruba korucu 
olmalan yönUnde lelkinlerde 
bulunur. Ardmdan y~hlar ve 
devlel memurlan serhest btraki· 
hr. Geriye hlan 110 ki~inin 

önUne silah blraklhr. Kimse al· 
maymea bir grup asker, konu· 

. ~an askeri yetkilinin talimallyla 
silahlara menni sUrerek kitleye 
doArultur ve silahlnn almazlar
sa taranacaklan lehditinde bulu· 
nurlar. Gruptan 7 ki~i 10feklerle 
dövülerek götUrlililr. Bunlann 
akibeti haien belli dcgildir," 

Lice halkllla kalll sürdUrll· 
len hukuk dL~1 hakslz uygula
malara son verilmesini isteyen 
Sakar, loplama kamptna dönO~
tür1llen Lice irwin kamuoyuna 
duyarh olma yaAnsmda da bu
lundu. 

Bu arada Elitim·Sen Diyar
baktr ~ube Bll§kam Haydar KI· 
h~oAlu da yaptlAI at;lklamada, 
Lice'dcki geli~melerin kaygl 
verici olduAunu bildirirken, 
DBP Diyarbaku 11 Ba~kant 
Edip Samancl ise, her 10rlO ko
ruculuAun yen iden ISllllmaya 
~ah§lldlgma dikkat ~ekerek, 
devlet tarafmdan Liceliler'e ya
pilan koruculuk dayatmasmm 
kabul edilemez olduAunu söyle-
di. ,,", • ~ .. , 

Öre yllndM tst.nblll !Ho • .,. 
konoyla i1gili bir basm ~Ikla
masl yapan Lice KOltür ve Da
yaru~ma Vakfl B~karu Tahsih 
Ekinci su~ duyurusunda bulu
nacaklannt a~lkladl. Toplantlda 
konu$an lice esld belediye B~
kam Nazmi Balk~ ise korucu· 
luk dayatmaslOda yeni Belediye 
B~kam Beh~el Tektafm da et
kili rol oynadlAlO1 ifade etti. 
HADEP tslanbt.il iI örgüttince 
yapllan a~lklamada da Lice'ye 
saldLn ve koruculuk dayatmasl 
klOandl. 

~~t~ 'ÖzgÜ~: ~]aZlg Cez~evi 'nin 
emek~iler esir l§kence eVlnden . farkl Y ok , Elazlg Cezaevi'ndeki tutsaklar aä;lr saldlrllara 
~~Y~B~~li~~~:rUy!~e~~~i;~~n~ne~~:~~~d~~~e:I;.- tabi tutuluyor. itiraf~lhga zorlanan tutsaklar 
melerle ilgili yapllA-t basm at;lk1amastnda, yaymlanan son • gardiyan ve askerlerce düvülüyor. 
MGK raporu ele~tirilerek. KESK ve diAer demoktatik kille Ö'
gOtleri Ozerindeki devlet basklSI ktnandL. 

Ge~tigimiz Cuma gUnO KESK (ldLOa Diyarbalm'da a~tkla
ma yapan Insan Haklan ve <;evre sekreleri Tayfun t§rwi, yete .U· 
rü gizli devlet i1i~kilerinin her gOn biraz daha at;lla ylkllAI br 
dönemden g~lldiAini betintl ve KOrt sorununda yqanan sa .. -
§tn tüm Olkeyi derinden etkilediAini söyledi. 

t~i, bö1aede 300'e yakm kamu emek~lsJnin bu ili~kiler 
1~lnde yalamml yltirdlglnl ve bölae Insanmm haien potan!ly!! 
sUylu aörU1dUAOnU 5Öyledl. IIyl, Ilylkillnan son Milli Oilvenll1 
Kurulu Kararl'ntn ülke Insanmm blr klamml aytnma tublltllk!
Aunu Ifllde eul. 

Thyrun t,~I, son dönemde Dlyarbuklr'dll kllmu emekrwi1crl 
ve endlkß yönetlcllerlne yönellk bll5kllarm yojunlnfllrlldtj,mt 
da bellrterek, 8endlka Uye ve yönetlel,l1.5 klllnin a07.,.llInllll
mp. IIkcncclctdcn a~I~ldlktcn sonra lutuklannrtlk eczacvlefne 
1IIIIdikiannt \(lIdo eil!. 

Oe~llllmlz eUnll1.UnU berut eden KeSK OYK Uyesl Bn
rullah Cln ''0 SBS DIYllrbllkir Sube Sekreterl ZUlf'll All! hll)c. 
kmdll 6ne ,Urlllcn lIu~llImllh1rln Knl.flhr oimadlllni dUe Metron 
IKI, Dl)'arbaklr'da ),lU'1Jllll1\lln HndlkllcllArdan 20',lnln bcrw.t 
elmellne rlilmen, .endlklWlllr UterlndekJ bokllll'ln ll1arak 
.UrdUIUnU ~,kl.d,. Sn ,on ol."k 16, Il.l99t\ lftrihlndc D~.~ 
biklr Mlmttrlar OdUI BA,kllnl Ahmt! Clnlöz'ln ke)'n olnk 
,ölullunl Ithndtalnl n.klmn If~l, "Du uYllitamAllirln II.rdlN.kl 
IU910r, SUMurluk 011l)'tn61 oldulu albl hltht )'l!.rlllhtnIlIHRzltn: 
omClk911oti ~u91u Ihm edlp blzll!rl'U8lurablloeoltllrlnl dU,hIlUt· 
101' bU)'Uk blr Yllnlllll19lndodlrlor, KUSK ohu'Ak U),oltlrlmlll,lw· 
~I !iClndlklllllr1llll VI domoknuik killo örgUllerlno uYlullnilt bll· 
kllan ktnlYONi" dodl. 

DI)'lfbllklf Dumokrul phururmu 15e konu)'lllllulll ollru 
YOI'IIII bAlln 1191khllfll8mdä, DIYllrbltklf kaHt mtlrXOtlndcdo. 
mokrollk kille ötaUllert. Uye VI YÖHellellerlno yönollk 1tY.1I111 
vo IUIUklllnlnlllrm lekrAr ),1I,nulmllk lllendiaine rJlkJuli ~I.'(ortk. 
Dlyarbalur MlnlArlu Odlllll 8qkaMl Ahmet Cingöz'ün i,zlllu· 
na ahrunuml Iunadl ve kamuoyuna baskllar kart"lnda dlyarh 
olma ~atnslllda bulundu. 

ELAZIG- ElazlAI E Tipi 
Cezuevi'nde yatmakla olan 
tutsaklara yönelik baskllnr 
sürOyor. Basklillnn idare. iti· 
rafyl ve ülkücü gardiyan 
kadrosu tarafmdan sistemli 
bir $Ckilde )'aplldlAI ve tu
tuklulann itlraf~lltAa zorlnn
dill beliniliyor, Tutuldu )'11-

kmJurt du götUrdUkleri yi)'e· 
eeklerln kullantlamb~ haie 
aelirildlklen 80nrn h;eriye 
ttltndlllßllö)'IUyorlar. 

Konu)'ln lIalll olttrak tu-

tuklu yakmlarmdan nldlAI
mlz bilgiye göre, tutuklula· 
rm diger koAu~larda bulunan 
arkada~lanyla konu~malan 
)'asak. En ufak bir konu$rna
da 15-20 gardiyan tarafmdan 
dövl!lilyorlar, Aynca kendi
lerine I!! gOnde blr sislemll 
i~kence yaplhyor. 

1tirar~1 olmllk l~in baAlm
IItz kolu~lllra Illtnan 3 kl~lnln 
Ise rekrar slyasl koAu,lara 
II.ltnmnllln 1~ln 4$ .Unden 
bcrll\9hk arev1nde olduklan-

nt aktaran lutuldu yakmlan, 
bu Uy tutuklunun lalepleri 
kabul edilmediAi taktirde dj
Aer tUluklulllnn da a~hk gre· 
vine gireceklerini söylediler. 

Askerler tarnfmdan lut
saklara mllhkemeye gldi, ge
\i~lerde dnyllk auhp hakaret
lerde bulunuldugunu bildiren 
tutuklu yllkmlarl, en son aö· 
rt.I~1l altllklerlnde de bu da
)'nklllrm 11.lerine tantk olduk
lannl anllllltlar. 

Provak.lyono aetlnnek 

iyin araslra itirnft;llartn da 
tutuklulann Ozerine saldlrtll· 
dlAlni aktaran lutuklu aileleri 
,Oyle konu~tular: "tyeriye 
götUrdUAUmüz ylyeeekierden 
patates, salya, ~ay ve solan 
gibi malzemeier i~eriye ahn· 
mlyor. Alman ylyeeekier ise 
birbirine kart,unhp yenlle
meyecek durumn gellrl1iyor. 
<;ocuklnnmlzm durumuna 
ynrdimcl olmlllurt Iyin kl!.
muo)'unun desloAlnl bek· 
lIyoNz," 

Mardin iHD kongresi yapIldl 
MAROIN. in .. n HAkln" Dem'AI (IHD) M.~ dOkunulm"hA,n" k,ld,nl,,,k yor"lanmu,n, 
dln ~ubc,l'nln 1.01'A.n Kon.",1 y'p,ld,. I".dl. 
009,IAlml. p"" yUnU M.rdln B.I.dlyc S,lo· lHo DIYllb.k" ~ubc D'Ik,,, VI 00,,1 
nu'ndo ),ol)ll"n kOIlIll'Clyo IHD OC!I101 Oll.konl Oll,klln YAfthmCIMI Mohmul $Ilkllr 180 )'AI'IIII 
Akm Olrd.l. 00001 O"k.n V.rd,m,", Moll· konulm.dn, böla'do IHD'y. yö •• llk yUriI'U· 
mu' $'kor. KßSK In". H.klml,I .. ". S.kro. I.n b"k,I." k.'I' mU'odol.I,rinl .UrdU ..... k· 
'orl ,.,yrun 1191 11. Mordln'd.kJ domokrolik l.ri"I •• böla.do k.p.h buh .. ," !Um [Htllu, 
kill. IlraU,lorl. ,ly,,1 p.nl,om,II,II.ri .0 lok "Iorinl "1"'kl.nn, illyl.dl. 
8d)'ldn vlIUlnda, knlllul. Tuk 11810 IIc aldllen kongroyo )'ön~lIm kUn!· 

trlD Oenbl Bn,ktml Aktn Olmal konllrcdc lu U)'ellklcrlnc ComH AydoAfill, VeYlil PIlrIIIl, 
ynptlAI konufmuda TUrkJye'de ortttya ~Iklirlilln A,VuhIiP Buk 11, Allialt BUJboAu, Muhmut Ay
t;elelerin a511 adlrun kontrgeriHa olduAunu be- dolan, Nevat <;Okan ve $UkrO Dursun ~i1-
lirterek, eski l~j,leri Bakam Mehmet AAar'm diler. 

H er gOn yeni bir geli~meyle 'alevlenen dev
Jet ve .;ete tartl~maSlnm aglrllkll bir 00-
yutu da t;özOme ili~kindir. Peki (jözOm 

neredel Ne yapmak gerekl Ilgili geni~ t;evreler
de bu konuda deäi~ik dO~Onceler dillendlriliyor. 

Sorunun canahCI noktasml görmekten uzak 
ve ~u veya bu bic;imde .;etele~meye bula~ml$ ve
ya haberdar olmasll'la raAmen sessiz kalml$ kimi 
kesimlerin .;özOme lIi~kin tutumlart bit yana; pe
kr geri kalan kesimlerin, yani özünde t;etele~me
ye kar~l ve bunun hedellni de ödemi$ olan ke
simlerin tutumu nasM Ya "devlettir yapar" anla
YI~lI'Idan hareketle bir nevi kaderd lulum takl
nanlara ne demeIl? 

Koskoca bir buzdaämll'l görOnen kOC;OcOk bit 
klsml olan 

"Devlettir, 
ve Susur
Juk'takl ~ka-
za~ ile orta-

Yapar" Deyip y~"k.~Ui.j: 
Ge.;ilebilir mi? ~~~~""n~~; 

tOrden kirli 
Osman A YT AR i~e giri$ebi-

____________ Jecek bit 
devlet ve 

hOkümet anlaYI~lI'Ia kar~1 yapabilecek .;ok gUn
cel i~in oldugu inanem I ta~LyanJardanlm. Hele 
"c;eteye kal11 c;ete~ dlyerek, C;ok mOtevazl ve an
lamiL olan süpOrge eylemini kOc;Omsemek veya 
gOncel yapllabilecekleri görmezlikten gelerek 
her}eYi HköklO dönü~Omler"e havale etmek dog
ru tuturrl olmasa gerek, C:;:ünkO hareket noktasl 
ne olursa olsun, ya~ananlan "ka';lI'Illmaz ~ göre
rek farkmda olunsun veya olunmasm, gOnceli 
yakalayamamak, pislikJeri örtbas etmek isteyen
lere dolayh da olsa zaman kazandltabilir; mOca
deJede yaratlcilik ve inisiyatifi öldürebllir veya 
kötOrOmle~titebilir dlye dÜ$Unüyorum. 

$u önemli ; özellikle devletin KOrt rorununda 
yOrtllt0AO politikalarm bit parc;aSL olarak olu$tu· 
rulan ve yörelerin degi~ik özelliklerine gOte .;e
$itll bi.;imler alan poJis-özel tim-korueu-ilirafC;L
Olkoco iltifakmm, daha doärusu iltifaklarmm ye
ni olmad'ät bilinmektedir. KOrdistan'da defalar
ca benzerl olaylar ya~andl ve haien de ya~an· 
maktadlr. Bu anlamda benzeri her kombinezon 
it;in ~devlettir, yapabilir" denilebilir. Ama bu ve 
benzeri olaylan blrer Hkader· haline sokabilecek 
tulumlardan kaC;lnmak gerek. 

Aytlea ba~mdan berl c;eteh~~meyi bir anJaYI$ 
olarak benimseyen bir devlet anlaYI$1 her$eye 
muktedir olabillr mll Veya istediäi her$eyi yapa
blllr mil Bunun böyle ofmad,gma ili~kln verile
bllecek bir YIAm örnek val'. Zaten böyle olsa idi, 
devlet, her zaman a~lk(ja savunamayaeaAI t;ete
leri hit; de koJay kolay "muktedir" olamadlAI du
rumlarda kullanma ihtiyacml duymazdl. 

Son geli$meler de bunun a(jlk bir örnegi. lOrk 
genel kurmaYlnl veya esas olarak devletl bu i~ten 
"uzak tutma" c;abalan da, giderek geni§ kamu· 
oyu n,~zdi?de belJrginl~~/') kid! tabloyu gözler
den uzak tutamlyor. Bell! -baZI c;evreler tarafm
dan iJglyle beklenen son C:;:ankaya zirvesl, her ne 
kadar bekienli ic;inde olanlarm deyimiyle fare 
ddAurduysa da, özellikle Erbakan'm sunduAu iki 
dosya He ilglll olarak basma yansltllan bUgiler ve 
devlet bUnyesinde 58 ki§iden olU$luAu söylenen 
bir "gizl i" örgOtUn varllAI; C:;:iller'in degi~jk ama.;· 
larla da olsa Susurluk olaYlnll'l UstOne gidenleti 
kastederek "karanllkta boganz" tehditleri; C:;:atlt, 
öldOrtllen kumarhaneci Topal ve KUrdistan'da 
bir sOrtl "fai!i mec;:hul" alayda adl gec;en Y~jr 
kod adll kontrgerilla elemal'llnm aynl dönemlere 
rastgelen KIbtlS "gezi"leri; Topaf olayma karl~tl
AI söylenen ve daha soma Sedat Bucak'a koruma 
ofarak verilen polislerin baZI "jliraflarl"; Istan
bul'da havaalanmda yOklO bir para ile yakala
nan bir kuryenin dl~a'nya yansLyan sözleri , Oze· 
rinde ~Ikan ye~il pasaport ve emniyette "'uzman" 
olduguna dair beige dahII, her gec;:en gün ortaya 
';Ikan yeni iIi~kiler; mecbur kalmdlgmda sorunu 
bell i baZI ki$ilere ve bu arada ölO C:;:atll'ya yOkle
yerek kapatma olastlläma -ki bu yönde gOC;lü 
i~aretler var- raAmen, rejlmin 10m bunlardan ya
ra almadan slyrLlabilmesini güc;le$tiriyor. 

SUrec;: yeni olanaklar sunuyor. Su nedenle, sa· 
va~m sona erdirilerek KOrt sorununda demokta-
tik ve kailei c;özOm yolunun aC;llmasl ve lOrki
ye'de demokratikle~menin saglanmasl talebi; 
"vatan, millet, Sakarya" edebiyatLyla Israrla sOr
dOrOlen imha ve inkar politikalarmm ne tOr bir 
batakllk yaraltlklan konusunda her gOn yeni bir 
pisJlgin ortaya C;lkllgL bir silrec;te, gerc;ekc;i yakla· 
$Imlarla her zamankinden daha c;ok taraftar bu
labilir. C:;:OnkO baklyoruz, en igrenc; baglantllar 
bile KUrdistan'da Ostlenilen baZI roller nedeniy- 1.. 

le rahatllkla savunulabillyor; KOrt sorunu olmaz-
53 esasmda hlC; blr özelliAI olmayan insanlar 
"](ahraman" flan edlleblilyor. 

C;özOmO ki$llerden ~lk3rarak, he_ tOrlO keyfi-
yet ve klrlillge meydan veren kO$ullarL götmek l. 

ve bunlarl ortadan kaldlrmaya .;all$makla, uzun 
vadeli hedefterl gözden kac;ltmadan gUnceli ya
kalayabJlmekle, batakllAI kurulma !.Ureclnde bu. 
nun baprtltp ba$arllmamasmda $U veya bu bl· 
t;lmde etkide bulunan slneklerle de ugralabllme 
becerlllni 8östermekle alm3bllecek ~ok yol vat 
dlye dU,OnUyorum. j' 

C;UnkU nlheyellnde devlel de degltlk ör8U!' ,! 
lenmelerden olu,ur VI bunlarm koordlnasyonu 
bazen Ideallze edlldlAI gib! de yUrOmeyeblllyor. 
HUkUmetl olulturan RP ve OYP'nln ortakllk ya
nlnda aelecele dönUk de81,lk rekabetler 1~lndc 
oidukisri blr Ilr deAl!, RP'nln sldarck bIt yetlere '1 

benzemeli d", dDhlllöyl~nebliecek dnhn blr 10-
fO durum, ~etele,mc mekanlzmllllndo ot;lIan ~e · :1 
dlAlgenl,lalme olan"Atnt ortadan kßldlfmlyor, 

Bu nedenle bAllardll ÖDP'nln "e da ha IOnra 
HACEP'ln bö.11lt111 kampanYlIlArl ~ok anlamh 
buluyorum, Dunllrl dOlleklemflk, olnnaklart Vlt· 
IG 1.,lIlIlnln k.t,I,m'yl' g.ll,tlrlllp 9UII.ndlr· 
mClk gt;trl.'k, 

lC.ö,,, bl1,IAflnl tutmul klml bllil".ynYII'I ofglln. 1 

IArlnln) MOlut Vtlmu, Donll 9Aykalva dlAt:tf k@- ., 
ilmlOfln iöylomdu chi OI~A ;ClI@lö,mlJ kM,111 va ) 
"10mb: tOl'lumH yönhll lulUmlör! dA, 10m I@k ta· 
fatllhklöflnö fAAmon, klrJI IAVa'tn aySlllllftnt dö
,lfra itmoya kilkldi bulunduklilrt 10M!:', Olilil 
YinlltmlliHt dA dlkkAtö JlIIlfäK olln tortlylö ltllm@
mall, kO;Omlllnmc!nlt~lI, ßuyrun Rldöblldlklörl .1 

kadnr 811.lnlet, löyladlkltlrl yönde Sltllklcrl kadilr fl 

da klrll sava, karlltlarmm yararl da ViH. 
.1 
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Ülkelerin 'acl ~ekme' haritasml ~Ikaran Nüfus Krizi Komitesi, "yüksek oranda aCl ~ekilen ülke" 
notu verdigi Türkiye'yi Kongo, Yeni Gine, Benglade~'le aym kategoride degerlendirdi 

GeHr ve GÜnlük. Kalori 
Miklan, Siyasi ÖzgUrlük, 
Temiz Iymesuyu, Ona EAi
time Kauhm, Enflasyon ve 
C;ocuklann A§danma Oraru 
ile lleti~im Teknolojisi 'nden 
olu§an IO ternel ölyUI kulJa
midi. Hava kirliliAi, i§sizlik 
oram, dl§ bo~ miktan, geHr 
dallhml gibi ölyütler de göz 
önUnde tutuldu. TUrldye bu 
ölyütler arasmda en dütük 
puaru 10 Uzerinden 2 puanla 
"Iemel insan haklan" konu
sunda aldl. TUrkiye'nin 
Kongo, EI Salvador, Mo
zambik, Tunus gibi UlkeIe
rin gerisinde kaldlAI Yun
tll~hk Haklan Slralamasmda 
§u klstaslar kullamldJ: 

• Toplantl ve gösteri öz
gUrlUAü 

lendirmesinde esas ahnan 
bu S öl~Uuen TUrkiye, sade
ce toplanll ve gösteri özgür· 
WAü i1e ki,isel ve sosyal öz
gUrlUklerden 10 Uzerincien 
aldlAI birer puanla toplam i
ki pUMa ulqtl. 

Yunla§hk haklanndan 
TUrkiye ile birlikte 2 puan 
alan UUcelerden bUllan ise 
§unlar: Zaire, Somali, Ku
veyt, Kenya, HindistM, Ou
etema.la. 

ACI ~ekme tablosu 
A$IRI DERECEDE ACI 
<;EKEN ÜLKELER, 
MQZ8.fTlbik, Somali. Afganistan, Haiti, Su
dan, Zaire. Laos, Angola, Gine, Etiyopya, 
Uganda, Kam~ya, Sierra Leone, C;ad, Gi
ne-Bissau, Oana, Myanmar, Malawi. Kame
rnn, Moritanya, Ruanda, Vtetnam, liberya, 
Burundi, Kenya, Madagaslw. Yemen. 
VÜKSEK DERECEDE ACI 
<;EKEN ÜLKELER, 
Fildi,i Sahili, Bhutan. Burktna Faso, Orta 
Afrika, Tanzanya, Togo, LeIOthO, Mali, Ni
jer, Nijerya, Guatemala, Nepal, Banglade~, 
Bolivya, Zambiya, Pakistan, Nikaragua, Pa· 
pua, Yen! Gine, Senegal, Svaziland, Zim· 
babwe, Irak. Gambia. Kongo. BI Salvador, 
Endonezya, Suriye, Komor, Hindistan, Pata
guay, Peru, Benin, Honduras, LUbnan. C;in. 
GUyana, Guney Afrika, Mlsu, Fas. Ekvador, 
Sri Lanka, Botswana, !ran, SLnnam, CeZIl
yir, Tayland, Dominik, Meksita, Tunus. 
TUrkiye, Libya. Kolombiya. V!;nezUella, 
Brezilya, Umman. Filipinler. 

YiJksek duacetle ael 98ken D!keler katll(lonslndeld TOr!tlye, "yurt!ailtk hakJan"ndan yaJmzca 2 puan aldl. 

• Kanun önünde e~itlik 
(ballmslz ve aytnm yapma
yan bir yargl ve güvenlik 
gU~lerinin yuntll§lanna say
gl göslennesi) 

Yurttafhk haklanndaki 
duruma kar,lO, "siyasal 
haklar"a iIi,kin slOtflamada 
TUrkiye 10 Uzerincien 8 pu
anla BatL Avrupa Ulkeleri 
araslOda ycr aldl, Ancak iJ
gilller, ara~ttnnaya 1992 YI
h verilerinin dayannk yapLI
dlAlnl haurlatarak; 0 Ylllar
da DEP'in kapattimasl ve 
milletvekillerinin Meclis 
önUnden yaka pa~a gözaltl
na ahnmasmm. 0 uuihten 
sonra dU§Uncelerinden ötürU 
hapse attlan aydlnlann saYI
smdaki am§m, gazeteci Me
lin Göklepe'nin gözallmda 
dövOlerek. öldUrillmesi gibi 
bilgilerin ar~ltnnaya gir
mediAini belirtiyorlar. 

ORTA DERECEDE ACI 
C;EKEN ÜLKELER: 

M erkezi Washing
ton 'da bulunan 

, Nu(us Krizi Ko
milesi'nden ~arplci deler
lendirme: TUrkiye. bazl Af
rika ve Latin Amerika ülke
leriyle birliktc, Uzerinde 
IIcllann cn fazls ya~andlAt 
biT co#rafya. 

Aerlendirmesinde sosyal. si
)'asal. ekonomik ve fiziksel 
Ifcvreyi kapsayan 10 ö1rrUk 
esas ahnarnk yaplldl. Veri
lerin sonuylanna göre aTlllj

tmnaya konu olan 141 OIke 
"1ij1O oranda acl yCkenler", 
"yUksek oranda acl rreken
ler", "orta dUzeyde aCI 4fe
kettIer" ve "minimum dU
zeyde /lCI ~ek..enlcr·' olmllk 
Uzcrc 4 kategoriye aynldL. 
Bu smlflandumaya g{1re 
ylliardlr i~ sava~Ul sUtdUAU 
Ruanda, Somali gibi Afrika 
Ulkeleriyle Afganistan'm dn 

aralannda bulundulu 27 Ul
ke halkmm ~tn ö1~üde aCI 

~eklik.leri belinildi. TUrkiye 
ise Ajantin ve ~ili dJ~mda 
kahm Latin Amerika Ulke\e
ri. ~oAu Afrika Ulkesi ve 
GUney Asya Ulkeleriyle bir· 
likle "yUksek omndn nel ~e
kcn" toplLlm S6 Ulkenin bu
lunduAu knlcgoride ycr aldJ. 

• Devlet ve devlet dJ~1 
örglltlerce siyasal terör ve 
i~keneeye maruz kalmama, 
sav8lj veya isyan durumu
nun olmamasl 

Solomon Adalan, Amavutluk, Vanualu, Ja
maika. Romanya, Suudi Arabis:an, Sey~l· 
ler, Yugoslavya, MoAolislan, OtdUn, Malez· 
ya. Mauritius, Arjantin. KUba. Panama, ~iIi, 
Uruguay, Kuzey Kore. Kosta RikII, GUney 
Kore, Birle$ik Arap Emirlikleri, Polonya, 
BulgarisIan, Macaristan. KaIM, Rusya, Bah
reyn. Hong-Kong, Trinidad, Tob~o. Ku
veyt. Singapur. Ponekiz, Tayvan ~ek eum
huriyeti. SM. DUnyü Sankas!. 

• Ki§isel ve sosyal öz
gUrlilkler 

EN AZ ACI CEKEN ÜLKELEII: IMF ... e i1giH Ulkelerin feS· 
mi vcrilerini baz alarak 141 
Ulke hulklOm ne orando. Bel 

~ckliAlnJ beHrleyen NUfus 
Krizi Kernitesi'nin (Popu. 
htlion Crisis Commltte) de-

En biiyük 'aCI' 

• Allalara, bllyUk ailele
re, i~verenlere, sendika ba~
kanlanna. bUrokratlara ba
Almh olmama, onlar tamfm
dan istismar edilmeme ve 
me~ru ekonomik kazanylar
dan pay alabilmeyi i~eren 
flrsal e§itsizliAi. 

A~tlnnaya göre Dani
marka bit olumsuz puanla 
en iyi durumda saYlhyor. 15-
kandinav ve Ball Avrupa 01-
keleri ile Japonya ve Avust
ralya yurtla~lan da dUnya
nm azmliklß kalan diAer 
'§ansh insanian' olarak 
kaydedili yor. 

Isrull, Yunanistun, Ingiltere, halya, Barba
dos, Irlanda, Ispanya.lsvey, Finlatdiya, Ye· 
ni Zelanda. Fransa. Japonya, LUkSlmburg, 
Avusturya, Almanya, ABO, Avustmlya, 
Norve~. Kanada, Isvi~re, Bel~ika. Hol1andll, 
Danimarka. 

hak ihlallerinde 
Arll§tLrmlida Yurllll$IJk 

Haklan, Orlalamll ÖmUr, 
Ki§i Ba~Lna DU~en Milli 

Yunt~hk haklan deAer- (HABER MERKEZ!) 

Freedom House'un 1996'Yl degerlendiren raporu a~iklandl 

"'·Türkiye Zambiya 
kadar özgür' 
HABER M~RKEZt· Uiusiararasl 
etkln kurulu~llIrdan Washington'da
kl 'ÖzgUrlUk Evi' (Freedom House) 
1996 Yllml kapsayan ÖCak.~ubat 
1997 raporunu yaYlOladt, ÖzgllrlUk 
Evi'nin "DUnyaya ÖzgUrlUk" arll§
lIrmasl' 1972'den heri demokrasi ve 
insan hakJanOi esns alarak Ulkeleri 
"özgUr". "yan özgUr" ve "özgUr de· 
AB" diye slOlflandlnyor. ÖzgUrlUk 
Evi'nin yeni raporunda TUrkiyc ge· 
yen Yllkl glbi "yan özgUr" kalegori
sinde yet aldl. 

ÖzgUrlUk Evi'nin "Dllnyadaki 
özgürlUk" aru,ttnnasl hem polilik 
hem de slvil özgUrll1k1eri ölyUyor ve 
"en özgUr"lere 1, "en e.z özgUr"lere 
ise 7 veriyor. Geyen yllki slmama· 

da TUrltiye S.S tle "yan ö1.gUr"ler SI

n!flOa konulmu~tu, Bu Yltki slraln· 
mada ise politik alanda 4, sivil alan
da ise lelaar 5 puan verildi. Toplam 
ortalama sonueu 4.5 puan ile TUrki
ye; Ennenistan, Burkina Faso, EU
yopya, Gabon, Haiti, Malezya, Pa
kistan, Siera Leon, Singapur ve 
Zambiya He aym stntfa dU~llyor. 

ÖzgUrlUk Evi'nin TUrkiye'den 
sorurnlu yetkilisi, TC'deki en 
önemli sorunlar arnsmda basm öz
gUrlUAUnUn klsltlanmasl ve insan 
haklannlO i§galinin bulunduAunu 
aYIk1adt. Politik özgUrlUklerin de 
~ok klsllh olduAunu helinen yetkili, 
KUn panilerinin politik alanda kau
ltmlanmn klsluanmaslOm da sirala-

Wa.hington'daki 'ÖzgO,lük 
Evi'nin raporu, TOrkiye'yi 
IJYarl özgOr" olarak niteledi. 

mada önemll rol oynadlAmt bellnti. 
Ara~lIrma baAlmslz U1kelerin ya

m mn ontara baglt bölgeleri de kap
Slyor. Klbns iyin ise iki slralama uy
gulamyor. Raporda, "bu bölUnmU~ 
adadn iki hUkUmet olu~tuAu i~in ilti· 
sini aYrL slralamaya koyuyoruz. Fa· 
kat bu bizim Klbns'm bölUnmesini 
desteklediAimiz anlamtna gelmez" 
deniyor. 

Merkezi New York'ta olan Öz· 
gUrlUk Evi, 1941 'de Eleanor Roose
veh ve Wendel! Willkie tamfmdan 
kuruldu. ÖzgUrlUk Evi 'nin ama~lan 
arasmda demokrasiyi yaymak ve se
yimler slrasmda denetleme yapmak 
da var. 

Siyanüre ~lplak protesto 
HABER MERKEZt· Bergnm. h.lk, .Iy.· 
nUrie oltm nrRYI~mn kal1llepkJlerini hor 
gC,cn gUn ~cjhll blylmlerde onaya koyma
ya devnm cdlyor. ßeranmll'dn slynnUrlü 
yöntemle alun üretlminin engellenmesl i~in 
ye~itli cylemler ieli~tiren C;evre YUrUlme 
Kurulu üyeleri, ge~tllimi.z hafta dll soyuna
mk bildiri dnllw, 

Iy "amll~lrlut1 dt~mdll bOlün glysilerini 
ylkarun C;evre YUrUtme Kurulu tiyeleri, 
Bergamn ilycsindeki köylerin muhtarlan, 
köylUicr ile birlikte CHP Bergama Ilye 
B~kanl ve <;evre YUrUtme Kurulu Sözcüsil 
Oktay Konyar, ÖOP h~e Ba~kant Dirol En
gel de yan )Iplak halde Bergama sokakla
rmds bildiri dalutl. 

CHP II!fe Bn~kanltAI binaslOda toplanan 
<;cvre YUrUtme Kurulu Uyeleri, rnuhtarlar 
vc köylUier. Uzcrlcrindeki giysileri burnda 
ylkararnk, yan IJLplnk halde ßergama so
knklarlllda, yakla~lk yarun saat topluca yU
rtIdUicr. Sokaklllrdu bildiri daglllln ßerga. 
muiLlar, "SlyunUrlU ultmn hll)'lr", hEurogold 
defai", "ßergamn Afriklt oJmuyacak" 810-
ganlan utular. 

Duhu !!onra Eurogold Madencilik 
A.~. 'nin Berioma'dokl bUrohunun bulun
dugu soktlAu gelen yUrUyü~yUler, bUro 
öl1Undc "defolun" diyc baAtrurnk. t\lkJ~h 
cylcm yaptLlar. Gruptakller, daha sonta ye· 
nlden giyindller. 

<;cvre Yürtltme Kurulu SözcUsU Oktay 
Konynr. eylem öneeii yapuAI a~lklamada. 
protesto VI! t'~lcm kararlannm C;CVIl! YU· 
rtItmc Kurulu 'neu Yllama geyitildlJini 
bclinti. 

Yurt~u'nun ödülü 
cezaevinde verildi 
HABER MERKEZt. 
Slnlt Tamm~)'an 
Oazeleciler ÖrgUtU 
(RSF) ve Fransa 
Vakfl'nca "Ytlm 
Gazetecisi" se~ilen 
gazeleci Ocak I§lk 
Yurt~u, ödUiUnU 
RSF Türkiye Tern
sileisi Nadire Ma
ter'den Sakarya Ce
zaevi'nde aldl. 

Yeni Ylh ceza
evinde kfUlllamaya 
hazlrlannn Yun~u, i 
ki ödUl ahrken ken
disini gör'llntUlemek 
isteyen meslekta~la· 
nna "Aslmda bu fo· 
topft ben ~ekmek 
isterdim, c;tlnkU de
mokrasl, ban$ ve 
özgürlUk mücadele
slnin slmgesl hnllne 

I I . Bu 
herhalde benlm 
lillmde slzlere ve· 
rl1mi~ ödOldür" de
di. 

ÖzgOr GUndem 
gazetesinin yazli~le
ri 'mUdUrlUAUnü 
yaptlll dönemde 
hakkmda ayllan da· LL-______ ~ 

valar sonueu 2009 
Ylhna kadar eeza· 
evinde yataeak olan 

ÖdOlt6reninde Yurt~u'nun ~eteel dosllan da vard!. 

Yurt~u, basma getirilmek iSlenen snnsürtl de ele§tirdi. 
Bu arada Yun~u, sansUre kOllI ylkanlann da önee kendilerinin uyguladgl 

sansOre bakmalan gerektiAini söyledi. TUrkiye'de ge~ek anlamda basm tz
gUrlUAUnUn bulunmadllml belinen Yun~u, §öyle konu~tu: "Gazeteler topb
tthyor, kapatJhyor, yazli~leri mUdürleri cezaevlerine konuluyor. <;:ele-devl!t
yargl dUzeni sUrdUAU sUreee bastn Uzerindeki baskllar anacaktlI," 

CHP Izmir Milletvekili Ercan Karaka~'tn, eezaevindelti Haluk Gerger' 
ziyareli strasmda 'Bu utancI en ktsn zamanda Uzcrimizden atBeaAIZ' dedi~ni 
hnurlalan Yunyu, "Arudnn iki Yll geyti nncak bu utanlJ hola sUrtlYOt" dedL 

Yurt~u, Susurluk'tnk.i kazudan soma onnya ~Ikan geli~meleri ise ~öyle d& 
lerlendirdi: 

"Kontrgerillu 1970'lerde vardl. ÖzgUr ülke gazetesinin bombalanmasmdl 
ve Susurluk olaytndn do kontrgerilln var. Susurluk'ta kontrgerillnnm varhj.l, 
Hk defa ml ke~fedl1di? Bastno 0 anlamda harret eltim, ÖzgUr ülke gozetesi
nin bombulandllt Slrudn Mehmet AAar, Emniyet Genel MUdUrtI'ydu. Necdel 
Menzir Istanbul Emniyet MUdUrU'ydu. Menz!r, Alar'a 'Benim bölgeme 
adamtnl sokmo' demi,ti. Operasyon Tansu <;iller'in gizli genelgesiyle 01· 
mu~tur. 0 dönemde bunu yazan gnzetteiler, marjinal olduklan dU$UnUldOJU 
i~in ciddiye ahnmadllar, Ama ~imdi elddiye almak zorunda koldllor," 

Öte yandan, Yunyu ABO'de bulunan Gazeteeileri Koruma Cemiyeli'nin 
(CPJ) 6. UlusllU1ir8SI Sa8m ÖzgUrlUAU ÖdUIU de aldl. Aneak Yun~u, bu 
ödUlUnü serbest kaldlAmda alabilecek. 

M G K 'nln Kürt nOfusunun 
artt~lna ili~kin haZlrla
dt~l rapor yeni bir otay 

degildir. TOrkiye'de nOfus artl~l ve bunun do
~urdugu sorunlar Ozerine yaptlan ara~tlrma
Jarda 1970'11 Ylilar dönom noktastdlr. Bu ta
rihten soma demografik yaplntn aldJSt ve ala· 
caSt ~ekHler ozerinde kafa yorulmaya ve de· 
yim yerindeyse 'daha bilimseJ' ara~ttrmalar 
yaptlmaya ba$lanma~tlr. Plan lama h;inde bi
rind planda yer alan elbette KOrtler ve on1a
nn sosyal yaptlartydt. DiAer etnik aztnltklar 
fazla sorunlu olmasalar da yine de deAerlen
dirmelerde 'denek' rolO oynamr$lardlr. Su 

Bitmeyen 
Son Kürt 
Raporu! •• 

c;en;eve ic;inde yapr
lan 'aile pianlamasI' 
8iri~imleri lam bir fi
yasko ile sonw;lan
ml~tlr. 

Elferinde ba$ka kavga 
alanaA! bulunmayan 
KOrt analar doAur· 
ganhklanna devam 

•
_H.a.,a.n.Y.I.l.D.IZ ___ ederek kavgaya katd-

ml$lardlr. 
Yaptlan 'aHe planlamast'nln sosyal bir ara

YI$ ve c;:özOm Uzerine kurulmadlA! klsa blr sO· 
re sonra ac;IAa C;:lkmt~llr. Ahlaki hlc;: bir deaer 
lantmayan politik biT karardl bu .. 

Klirtlerin c;ok c;:ocuklu aile ya$amtntn doAu
raeaSI sorunlarln ekonomik ve ailesel boyut· 
larl bir yana blrakllarak, ya$adlklart eoArafya 
Ozerindeki yoAunJa~malann!n doAuraeaAt po
litik sorunlar Ozerinde dikkatler yo~un la$tlrtl
ml,tlr. 1979 ylltnda yapl lan bir MGK toplan
ttstnda sorun yine gOndeme getirilmi~ ve bu
nun önlenmesi Ozerine raporlar sunulmu~tur. 

Ya~am $artlartntn giderek kötOle~mesine 
raAmen 1980'Ii ytllarda KOrdistan'daki do
Aum orant TOrkiye ortalamaslnln ha la c;:ok 
üzerindedir. Binde 28'e ka~thk binde 37 He 
KOrt nOfusu artmaya devam etmi~lir. Her ne 
olursa olsun bu anJ~tn önOne g~mek gerekl
yordu; sava$ onlar ic;:in tam bir bahane yarat-
11. Binleree insan yerinden edilerek g~e zor
landl. Aile ya~aml ve sosyal ya~am parampar
~a edlldi. Sinleree köy ve mezra haritadan si
lindl. Özal döneminde bu göc;:lere ekonomik 
ktlJflar giydirilerek te$viklerle yapllmaya c;::aIL
~tldl. Ba$langtc;ta onlar '500 bin' insantn Ba
tl'ya göc;mesi haJinde sorunun yarlStntn c;::özU
JeeeAini söylediler. 0 500 binler milyonlara 
katlandli ... Anla~Jldl ki 500 bin aileden bah
sediJiyordu. Bu sayr hic;: bitmedi ve devam 
ediyor ... 

Ekonomik ve stralejik ae;;rdan önemli olan 
bölgelerde göc;:'e zorlanan insanlartn ellerin· 
dekl topraklartn salL~lnda kolayltklar saAlandl, 
Böylece bölgen;n demografik yaplSJ Ozerinde 
oyunlar oynanarak diSer aztnhklarla belirll blr 
denge eide edilmeye c;:ah~lldl. SeHrli böigeier· 
de ·Mara$ örneAinde olduAu gibi- ba~art da 
saAJandJ. 

$imdi ölreniyoruz kl ylliardan berl sOren 
sistemii basktlara raAmen KOrt anast hala do
Aurmaya devam edlyor, Hala MGK raporlan· 
na konu oluyor ve elindeki en bOyOk mOea· 
dele araetnln ana rahm! olduAunu gösteriyor. 

Su analar yenilir mll 
Susurluk'ta tUm foyasl ac;tAa C;:lkan ve ken· 

dilerlyle hesapla~maktan korkan $aibeli gUc;:
ler, §imdi hedef $a~lrtarak gOndem deAi$tirme
ye c;:all~lYorlar. Aneak korsan devJetlerde gö
rOlen c;::ete·mafya ili~kisiyle devleti ayakta tut
maya c;:ah~an bir zihniyet var olduAu sOrece, 
TOrklye'de demokrasiden bahsedilemeyeee
Aini politik literatürde hiC; olmayaeak bir arac;:, 
basit blr kamyon ~ok sade bir dille, sadece 
TOrkiye'ye deAiI tOm dUnyaya anlatll. Bu zih
niyet ytllardlr sUren sava~ln nedenini analartn 
doSurganhAtna baAlayanlaria aynldlr. 

Mafya c;:elelerini ve ne idiAO bellt5iz 
Hamidiye c;apulcularlnl '~refli ve ulusal kah· 
raman' ilan eden zihniyet1e 'Sana milliyet· 
~iler adam öldOrOyor dedirtemezsiniz' diyen 
zlhnlyet aynldlT, 0 gOnden bugOne ifade tar· 
zlndan ba$ka bir~y deAl$medl. BugOn her ik
isl de yOrOtme ve yasama organlannl payla~
ml~ durumdadlrlar. Hatla bJrlneisinin politik 
ekslkliklerJnden ötOrU kuJlantldlAtnl ve bu 
sahneye ylne blrJlerJ tarafmdan getlrHdJAlnl 
blle rahatllkla söyleyebll iriz. 

Su klfl ve jevrelerl bulduAumuz zaman, 
oynanan oyun arm gerc;:ek yOzOnO da ha Jyl 
kavrayabllJrlz, 

Sabri DA~ 

Karanhk gü~ler 
tarafmdan katledili§inin 

2. yilmda sayglyla 
anlYoruz. 

Abdül Hakim Da" K881Dl 
Ergün, Emin Ballaf 
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Kürt aydmlan legal alanda ulusal kimlik ile örgütlenilrnesi yolundaki tasanmlara ili~kin görü§lerini anlattllar 

BUNLARI SORDUK Ge~en saYlmlzda yer alan "'ulusal kimlikli yeni bit legal olu~um" 
haberimizi, bu konudaki de~iJik dü,ünceleri yansltarak derinl~tiriyoruz. 
Bit ba~ka deyifle, Kürtlerin legal örgütlenme hakkl ile ilgili olarak bit 
tarhfma a~ml' bulunuyoruz. Daha sanraki sayllanmlzda da devam edecek 
bu tarhfmada sorulanmlza verilen yanltlan, elimize ula,ma SlraSlRa gäre 
yaYlmlamaya bafllyoruz. Herkesin kendini kolayhkla ifade edebilecegi dili 
kuilanmasl gerektitine inandlglmlzdan, hem sorulanmizi Kürt~e ve Türkr;e 
olarak hazlrladlk, hem de yamtlan hangi dilden gelmifse 0 ~kliyle 
yaYlmlamaYI kararlaftlrdlk. 

• "Künler'in legal alanda ulusal kimlikleriyle 
örgilllenmesi gerekti~i" yolundaki dU~ilnce ve ta
san,mlara ili~kin degerlendinneleriniz nelerdir'! 

• Raman ü nirxandina we ya li seT nSrina "DivS 
Kurd di ware legal de bi nasnama xwe ya nelewi re
xistinen xwe ava bikin" fii ye? 

• Heke hOn xwedi nerinek dirllvdar in Q tSkilda
ri vI! yekc ne: li gor we, div!! modelS vS fixisti~ fii 
be' 

• Benzer dü~ünceyi payl~lyor ya da ilgili ise
niz; sizce bu, nasli bir örgUI modeli olmahdlr? 

• Su model hangi zemin veya zeminlere da
yanmah ve i~levi ne olmahdlr'! • DivS ev model li ser kijan bingehe 0 bingehan 

be danin (I likariya wc '1i be1 

Ahmet Zeki Okc;;uoglu: Ba§kalarz ü;in hak olan Kürtier i~in de haktzr 
K unler'in hayaun her alanm

da kendi kimltkleriyle lemsil 
edilmcleri, b~ka milletIerin sa
hip oldugu her ~ye ·ulann da 
sahip olmaYl istemeleri, en dogal 
haklandlr. kUnler'in bu haklanm 
kuUanmalan, onlan egemenlikle
ri a1unda bulunduranlarca engel
lenmekte, daha doArusu engel
lenmeye r;aiJ~ilmakladlr. Ancak 
bell bu konuda sorumlulugu bü
IUnüyle egemenlere yük/emenin 
dotru oldugu dU~Uncesinde degi
limo KUnler'in herkcs gibi kim· 
liklcriyle lemsil edllmelerinin e
sas engel;n kUnler'in kendilerin· 

den kaynaklan<häml dU~Unüyo
rum. K3nj1 ~lya bulunduklan 
basklCl, asimilasyoncu mekaniz
ma göz önünde bulunduruldu
gunda 00, slradan bir KUrt ir;in 
bir ölr;Ude anla~ilabilir olan bir 
durumdur. ~~lruCI olan, KUnlUk 
adma ortaya ~tkan, sözde onlann 
haklan ugruna mücadele eltiAini 
söyleyen, duha da öte KUnlUk 
ir;in sav~anlann Kürtlerin en te· 
mel haklan konusunda r;ifte stan
darcla sahip olmalandir. 

oldugu haklara sahip olmak iste· 
melerinin hir;bir illegal. bir deäer 
deyi~le yasadl~1 bir boyutu yok
rur. B~kalan ir;in hak olan Kürt
!er ir;inde hakur. Egemenlerin el
kisiyle KUrtlüklerini m~ru gör
meyenler, zihinlerinde onu tur
slzhk, adam öldUnne benzeri 
sU1i'larla aym kalegoriye koyan
W, KUrtlerin me~ru mücadelesi
ni de illegal bir r;e~vede a1gua
ml~lardlr. 

lojide "m~ruiyet" kavramlm "il
legalile" kavranu kaqilanuxen, 
legalite ise, dUFf\an olarak gör
dUkleri burjuvazinin saäladlgl 
klsmi haklann olu~turdugu alanl 
tammlamaktadu .. Tlpkl islamcl
lann yapllgl gibi solcular da bu 
konuda lakiyye yaparak akilla
nnca burjuvaziyi aldalllklanm 
sanarak, bir takJm aldatmacalara 
~vunnakta. bir yandan kendi 
m~ruiyet anla)'l~lan ~evesin
de illegal olarak "dU~man"a klllli 
var olma yok olma mUcadelesi 
verirken, diger yandan Upkl is
lamcllann yapugl gibi. sureti 

haktan görUnerek (takiyye) siste
mi Ylkmak i'1in "dü~marun" ver
digi haklardan yararlanmaYl, sol 
literntUrdeki ifade bir;imiyle legal 
a1anda da mUcadele etmekledir
ler. Bu siyasal cambazhk, Lcnin
ci-Stalinci gelenegin sola musal· 
lat euiäi bir anlaYI~ur. Bu anla)'l~ 
r;ogu l.an1an kimligini gizlemek 
boyutuna kadar vardmlmaktadlr. 

Benim legalile anlaYI~lm, yu· 
karda sözUnü eltigim gibi, r;aäd~ 
demokratik hukuk düzeninin di
~mda bir me~ruiyet anlaYI~ma y
er venncmektedir. Bu anlamda 
Ylllardlr '1080 zaman yalmz ba~l-

ma ama kararhhkla bu mücade
lemi sürdürdüm. Eäer bugün bir 
b~kasl da benimle aym görü~le
ri payl~lyor, aym sözleri telaffuz 
ediyor ve bun/ara uygun dU~n 
bir;imlerde mücadele yöntemlcri
ni öneriyorsa, bu beni son derce 
sevindirir. Ancak bunun inandm
CI olmasl ir;in g~~le bugUn 
arnsma kahn bir r;izgiyle SUllr 

'1izmek ve tabii k.i ciddi bir reddi 
mims sürecinden geo;mek gerik
yor. Aksi taktirde Islamcilarm 
dü~tUgU duruma dU~mek kar;mll
maz olacakllr. 

Lcgalite; "yasalhk", bir diäer 
deyi§le "me~ruiyet" demektir. 
KUrtler'in diger uluslann sahip 

Bu nedenle sol tenninolojide 
legelile yukarda belintigimiz, 
ge~ek anlammdan ayn bir an/a
mi k3njllamakladlr. Sol tennino· 

KaSlffi Ergün: Kürtier legal alanda kendi kimlikleriyle örgütlenmeli 
Tüm alanlarda oldugu gibi, 

"KürtIerin legal alanda da 
kendi kimlikleriyle örgütlenme
si" gere kir. <;UnkU: 70 küsur Yll
Itk Türkiye 'nin Cumhuril'et tao 
rihinde, ge~ek anlamda m~ru 
bir zemin olarak ba~vunnalan 
gereken yöntemlerden en önem
lisidir, 

i'1in sUrekli inkar ve imha politi
kalanyla bilin~1i bir ~ekilde 
Kürt organizasyonlanfll illegali
leye haps etmi~tir. 

Kimi zaman da KUrt siyasel
r;ileri, ya bunu fark edememi~ 
ya da bu politikalar (illegal) da
ha da kolaylanna gilmi§ ki onlar 
da bu konuda lsrarel ohnu~/ar
dir. 

ysgillsalla§tläl dönemlerde 
Kürtler legal alanda ulusal kim
likleriyle örgiltlenmenin r;ok iyi 
olanaklartm yakalaml§lardlf. Bu 
SÜ~ gUnUmUzde de önemini 
koruyor. 

KUrt ulusal sorununun '1özil
mUnde anahtar rolU oynayacak, 
kesinlikle slmf partisi olmaya
cak, hayaun diäer a1anlannda 
(legal, illegal. askeri) milcadele 
veren Kün pani ve örgüllerine 
dü§man gözüyle bakmayacak, 
ancak hala ve yanh~larl afilk yü
reklilikle ele§tirecek, Türki
ye'de Künlerin ulusal sorunun 
~özümündeki göril~lerinde net 
olacak, en azmdan evrensel hu
kukta yerini alan uluslann kendi 

kaderlerini tayin etme hakkml 
savunacak, klsa ve uzun vadede 
ve yapmak istedigini ar;lk bildi
recek. Ulusal anlamda onak r;1' 
karlan olan her kesim yer a1a
cak. kimse dl~lanmayacak. özel
likle Kürdislam bir pani olacak, 
Kuzey KUrdistan'da YOiayan di
ger azmhklann (Ermeni, Asuri, 
Arap vs.) haklanfll savunllcak, 
onlara da örgütlenme halckl ve
recek. 

nna altematif olmazsa bile, ger
r;ek anlamda Kürt sorununun 
'1özümUnde altematif olacak, 
ge~ici gözUyle bak.tlmayacak, 
örgUtlemeci, birle~lirici, legali
tede militanca mUcadele yürUte
cek, "Legal Ulusal Pani"ye ihti
ya~ varchr. Böyle bir panide lüm 
olanaklanmla yer ahnm. Bu ko
nuda dü~ünceme bap'urduklan 
ir;in NOroj Gautesi ~a1I~an1an
na te~kkür eder. ba~anlar dile
rim. 

Zira TUrkiyc'de ya~ayan nü
fusun yakl~tk olarak Ur;te biri 
Küntür. TC de Kürtleri me~ru 
haklanndan yoksun blrakmak 

Özellikle §unu belinmek ge
rekir ki: 77-80 arasl ve 9O'dan 
bu yana yani Kürt harekelinin 

NaSl1 bir örgüI sorusuna ge
lince; 

Türkiyc'dc, KUrt ulusunun 
ulusal huklannl temsil edccek, 
ancak kesinlikle Türkiye Cum
huriyeli iktidunna altemalif 01-
mayacak, .. adece Türkiye'de Her ne kadar Türkiye iklida-

Yllmaz <;amhbel: Geqmi§ iyi 
ögrenilmeli, ders alznmall 

Zeynel Abidin KlzIlyaprak: 'Gerekli' 
ile 'mümkün' ayrzmznl yapabilmeliyiz 

Her insamn birden (azla kimligi var
dir. Ama insamn toplum ir;indeki 

statüsÜllü belirleyen temel kimlikler Irk, 
cins, smlf, rcnk, din; ve felsefi inan~ 

kimlikleridir. 
Günümllzde insanlar tüm bu kimlik

lerini gönlUnce ve özgilrce y~aml1k is
tiyor. Hir; bir kimligini digerine kurban 
etmek istemiyor. j~le bu genel istem so-
nucundadlr ki u/uslararasl hukukta in· 
sanlann tUrn kimlikleriyle ilgili istem ve 
beklenlileri. devlet ba~ta olmak üzere 
her tür saldmyla k~1 gUvence altma 
ahnml§ur. 

Bir insamn ve IOplumsal grubun 
kimligmi özgUrce yapmasl ve geli~lir
mesi vazger;ilmez. devredilmel. tentel 
insani hakJardlr. 

tnsanhk aile~inin bir parpsI olan 
KUrtler de §üphe yok ki bu evrensel 
hak!ann sahibidir. Amn ne yazlk ki ya
~adlglmlz ülkcde Kllrtlcr bu haklarlfll 
gönlünce ve Ozgürce kuJlanamlyor. 
C;Unkü Türi: hukuk sistemi KUrtlerin bu 
haklardan yararlanmasmm önUne saYI
SIZ engeller koymu~lur. 

Türkiye it; hukukunu, allma imza at
ugl uluslararasl hukuka uygun haie ge· 
linniyor. Oysaki imzalnnan metinlcrde 
böyle bir pn vardlr. Ama devleti yÖne· 
tenler IUm ele~lirilere kaqlll bu adlmla
n atmamakta direniyorlar. 

Hayal zengin insanlar deAi~ken ve 
loplumsal ili~kileri Olduk'1a kanna~lkllr, 
Bu zengin ve kann~lk ili§kilerde birbi
rinden farkll bir r;ok örgüt kurulabilir, 

Zarnan, zemin ve nmar;/ara göre !rurulan 
örgütler hem birbirinden farkllhklar. 
hemde bazt benzerJikler ir;erir. Bu ar;l' 
dan proto lip bir örgUt modeli önenne
nin gen;ekr;i olmadlgllll dü~Unüyorum. 

insanlar özlem, beklenti. amar; ve 
yömem konusunda farklt bir konumda
dlflar. Aynca insan, doAo ve loplumsal 
ili§kilerin degi~kenligi de belli bir orga
nizasyon modelinin önerisini zorl~tm
yor. 

Bu yüzdendir k.i benzeT amar;lara u
la~mak ir;in insanl::tnn farkll örgütler 
kurduklanm görilyoruz. Insanlann ken
dini dogru, digcrlcrini yanh~ olarak ni
teleodirdilderine r;okca rasthyoruz. 

Belki bu konuda genel bir r;err;eve 
r;izi!ebilir. Topluma kalil kendini so-
rumlu gören ve lopluma hizmet etmeyi 
isteyen heri:es önce ger;mi~i iyi ögren. 
meh. Ondan almon deTslerie ve gUnU 
yanslz ve nesnel olarak bilimsel bir ana
lize tabii tUimalt. Olasl degi~im ve ge
li~meleri göz önUne alarak gelecege yö
nelik gerr;ekr;i. uygulanabilir. kaiJCI ka
zallimlar eide edilen projeler üreuneli
dir. 

Ondan SQnrn bu projeleri y~ama ge· 
r;irecek uygun bir örgUt1enme modeli 
llzerinde dll~Unlllmelidir, Bu da bilimsel 
okademik profosyönel bir ~unna ge
reklirir. Yoksa yan yana gelen bir kar; 
insan her an bir örgüt kurabilir. 

B~an kazanmaml~ saYISIZ örgUIUn 
kuruldu#U gUnilmU.zde bu i~in öylc ko-
lay olmadlgl ortadadlr. 

Soruda ar;tkr;a ifade cdilmesc de. sorunWl 
kaynaklandläl ve NOrofWl g~ sa)'lSlo

da ~tte:n verilen haben:len anl~ldJ.it ka
danyla, yeni bir legal parti lasanmt gündem. 
dedir ve bunun (iall~malan YÜlÜlÜlmektedir. 
DolaYISJyla, yamttarnmn verimli oIabilnlClii 
i~in konuya direkt bu noktadan bakmaya r;a
hpcag,m. 

Eger ilkelen:len söz cdecek 0Iursak; Kürt· 
lerin y~ her alanmda ve her !xryuna. 
kendi kimliklenyle örgiItliilüklerl kuruml~
malar yararmallll1mn birer hak ve göl'ev oldu· 
Aunu belirtmem gerekir. BUllU legal pani ola· 
yma indirgeyecek ve i1kelcrin yanl Sll'lI birnz 
da y~ iJ.4kin gerr;eklikJerden söz edecek 
olun;ak, ~ kaYll1an du~mek gerekecek. 

TUrn ulus ~1erini bapmda ~yan bir 
paniye iluiyar; var; bu, dogru. (HEP. DEP 
derl<en. gelmen noktada HADEP'in bu özel
liAini yi~ oldup da ~.) Ancak, 'ge
rekli' ile 'milmklln' arasmdaki gerilimi de 
gözanli ennemek gerek. Özelle; lüm ulus 
~Ierini asgari ortakltklarda biraraya getire. 
cek yeni bir legal JXIrti, bu kO§uUarda pek 
milmktln görillmllyor. 

8öy1e bir parn olsun ya da oImasm; Ilu
nun ~mda. ulusun deAi,ik soof ve katman
Ianrun a)TI paniler kunnasl da gereklidir. ~u 
anki ko§ullar. böyle panilerin kuruJmasl ge· 
rekliligine 'mümkUn' IlOlUyla y~11.II 
elveriyor. Ktsacasl, ~u anki kO§Ullar, Kllrt 
toplumunun degi~ik renklerinin kendilerini 
ayn ayn ifade ermeye r;ah.}llit bir tabloyu 
önümüze koymaktadrr. 

Konuya 'Kürt sosyalistleri· (her oe kadar 
bana sosyal demokrasiyi r;alnpmyorsa da ve 
'Klln komünistleri' demeyi/denilmesini lerih 
etsem de .. ,) ar;lstndan bakacak 01Ußak. legal 
tabloda Kürt emek ~Ierinin yer1erinin hallt 

doldurulmadlglm görürlIz. Yani, (~anki po
tilik iklimde 'milmkilnatt' olmayan u1usaI 
birligin yanslllCISI bir pani gerekliligini bir 
tarafa btraktrsak) ~u anki ilniyar;; hir; degilse 
genel olarak sosyalizmin propagandaslm ya· 
pacak ve Kürt emek gllr;lerinb anti-sömürge
ciligin yam srra anti-kapitalist bilinr;1e de eg;
tilmesiru ve -özgill a1ana iI~ lakrikJerIe.. 
hareketc ~lmesini amar;layacak bir legal 
KUrt (daha OOWusu KürdiSlani) i~me~ 
panisidir. 

'Kllrt sosyalisuen'nin encrjilerini buna 
vakfetmeleri gerekirdi, 

Bunun yenne, "arnlanndlt KUrt i~ adam
lannlO da bulundugu" ifade edilen ve besbel
ti ki ulusal kapsaytcllJk iddirumda 01311 giri
~imlerin, bu kO§ullarda SOOllli vermesi miim
kUn görilnmUy<lr. Dahasl, 'Slmfsal degil. ulu
sal· Olmasl islenilen lXIyle bir ol~un 'sos
yalistler' eliyle yür!ilillmesi de bana pek an
lamh gelmiyor. sonu1i'ta kencileriyle \'e ken
di etki r;eperlenyle ba§bafI olocaklarsa. bu 
nir;in bir 'kimlik erozyonu' pahastna olsun 
ki" 

Yen gelmiiiken ve t~ olll$Wlllann 
niteliAine ~I.k tUtmasl ~ISmdart, 'ulusal-Sl
mfsat' aynnu ilzerinde de bir p;lI? durmak 
gerekiyor. Bu konuda. slfllfSti hassasiyetler
Ie yüklU olll§umIann "ulusal olmoyacag." id
diasma veya yamlsamasma dikka! r;ekmek 
istiyorum. Eger 'imkan' bir glln realize olur 
da KUrt iKi slmfmm politik artnada bir dc le
gal panisi olursa, kim bunWl "aym zamanda 
ulusal nitelikte" oldugunu inkar tdebilecektir 
ki? Yani ulusunun esaretine sm vennek tasa
ruru Kürt bwjuva 8Ü1i'1eroe ve burjuva suurlar 
~sinde dile getirildiginde bt "suufsal dar-
11k Ölesinde bir rurum", "uluSli ~ b.a
kl~H saYllacak: ancak aym ~yi de~ik sebeb-

sonuc; iIi~leriyle ba§ka Kiln slm( gUr;leri di· 
Je getirdi~ "darhk" damgaSJ yiye.::ekl 
'Yeni Dünya Düzeni'nin "bizlere" hediyesin
den bin de bu tür yanllsamalar olsa gerek... 
Asltnda, 'ulusal' diye nilelendirdi~imiz her 
kurum ve IlerdUfU~, kesinli,kle Qir slmfsal ar
b plamn hegemonik aAlrhAlIU Uzerindc ~l
maktadu: 00, ~amn UlbiatJ gere~ böyledir. 
Hai böyleyken. 'sosyalistler'in. ulusalhg, 
"esarete SOll vennek konusunda mültefik 
cephesini g~ lutmak ve kendi topragma 
duyarhltgtnl yititmemek" Ölesinde abartma
malan gcreklig; de onaya r;lkIYor. 

Son~ olarnk: "Kllrt partisiyim demedigi 
ir;in" de~il; (~iinkü deyip dememesi r;ok da 
önemli degil) ulusal kapsa)'lClll~1 amk bulun· 
macilit ir;in, HADEP'in dl$tOOa veJfakat HA
DEP'jn de ir;inde yer alacaAt "ulusal birliAin 
yanlllClSs" bir legal pani ihriyllC1 vardrr. 1Ui
cak bu ihtiyacm gideribnesi $U anda mümkün 
görillmemektedir ve bunWl mUmkllnat alam
mn ~u anda legal alan olmoolgl da bi1irunek
ledir ... 

()yleyse? .. 
Öyleyse 'yeni bir legal parti' lartI~aslOl 

bu k~llarda Ampr;a kökenJ.i ve "aynmlayn
hk" anJamllla geien ''parti'' kavrarrumn köke
nindcki mesajla birlikte dÜ$Unmck bana daha 
geryek(ii görilnüyor. Bu gerr;eklikle. sadcce 
"sondduAunda Kürt olduäußu söylemesi" ile 
ya da "daha demokrntik olacaAtno dair \aah. 
hlltler" gibi spesifik aynmlar1a kurulacak bir 
paninin gerr;ekten 'yeni' otocaAtndan bile 
k~u duydugumu ifade etmek isriyorum, 
~ benzerIeri birden fazla. .. 

San not: Bahst konu tasanm ir;inde 
yer a1marna mani bu dil$Ilnce1erim, elbene ki 
bu tasarum yürlJten lIfk~lara ~ dile· 
meme engel degiL 

1 8 . yOzY11 bOyOk Ingiliz filozofu Hu
me, bir gOn bir .;ok kimsenin kafa
stndan ge«;irdi~i bir soruyu; neden 

bütün kadtnlann degil de sadece bir bölümü
nün güzel oldugu sorusunu c;özmeye giri~ti. 
Sorunun tutar taraft olmadl~Jnl görmede hiC; 
zorlanmadl. E~er büHln kadtnlar en aZlndan 
en gOzelleri kadar gOzel olsalardl, onlan Slra
dan bulur, niteleyici yazgtmlzl ortak moefelin 
dt~tnda kllan aztnlt~a saklardlk .. , 

Öyle sanlyorum ki, bizim yanlt aradtgtmtz 
sorulartn tutar yanl öncelikli oJmalt. Yeni po
litik gOndernin olu$masmda, Kürtler a';lstn-

Yeni 
Politik 
Gündem 

Ab F. I~IK 

dan tutar soru, yantta 
rnuhta~ soru; yen; 
politik gündemin ne 
tür temel bir politik 
birim üstOne in~a 
edilrnesi laztm geld i
gidir.. Eski politik 
gOndem belli bir te
rnel politik birim üs
tüne oturmadlgl i.;in 
a~tndl. Eski politik 
gündemin bagtmslz 

devlet gibi temel bir politik birim üstOne in$a 
ediJdi~i itirazlnt öne sürenler olabilirler, ama 
ben itiraz sahiplerine bir kez daha dÜ$ünrne
leri gerekti~ini hattrlatmakla yetineyim. C;On
kü böylesi bir politik birimin ciddiye altnabi
Hr ko~ullan hi.; bir zarnan i~in sahici bir ihti
yaca dönü~medi. Yeni politik birimin belir
lenmesine katktSI baklmtndan iki alt soruya 
cevap verilmesi gerekir diye dü~ünüyorum .. " 

Birincisi; en gü.;lü ulus devletlerin bile, 
kendi kaderlerine hükmedemedikleri kO$ul
larda do~ru düzgün bir kendi kendini yöne
tim mümkün müdür? Ikindsi; halkJartn kendi 
kültürel kaderlerini tayin etme arzuJartnt ifa
de edebilmeleri ic;in ne tür bir yerel otonomi 
ya da atemi merkeziyet.;i gü~ (proje) tasarla. 
nabiUr .. ? 

Daha iyi fikir edinilmesi baklmtndan iki te
mel stkmttya vurgu yapmayt gerekli varsayt· 
yorum, 1 - KOrtlerin kendi kendini yönetme 
özelli~i tarihsel geri planda ve tarihsel bir mi
ras olarak somut bi.;im veya bi.;imler alabildi 
mi, doJaYlst ile niteleyici yargtmlZI nereye ya
pacagtz. 2- Buna baglt olarak ulus olma (top
luluk oJma) bilincinin yetirilmesine duyulan 
genel hO$nutsuzluga .;özüm üretebildik mi? 

Yeni politik gundem, yeni me~ru alanlara 
oturmalt. Kamu sahasl oJarak ifade edebHe
c~imiz bu alanlar, ortak modelin c;er.;evesi
ni ve sahici karakterini belirlemeli. Benim ki
$isel inanClm bu istikamettedir. Tam da bu 
noktada bir ki~iseJ ön yargtmdan söz etmeli
yim. Ben Kürdistanll politik gü.;lerin ·i~gal et· 
tikleri sahalar baklml1idan- yukarda sormaya 
c;all~tlgtm soruJara yantt verecek donantma 
sahip olmadtklan kamslnt ta~lmaktaYlm. 
Bundan C;lkardl~lm sonu~ bütünü He orum
suz degiL ilkin ve daha .;ok bu önyargdl tes
pit, bana adam gibi tartt$mamlZ gerektigini 
hattrlatlYor. C;ünkü tartl$mak, tartl~mayt bil
mek, hem ba~langl.;lar i.;in önemlidir hem de 
kabul edilebilir sonu.;lann güvencesidir. 

TOrkiye'nin me~ru egemenlik anlayt~l, iki 
büyOk dalga taraftndan hem yukardan hem 
de a~a~tdan a~lndlftlsyor. Artlk Türkiye'de 
me~ru egemenlik anlaYI~ln kaYlp oldugundan 
söz edebiliriz, bu mümkün .... algdaYI$ ve bu
nu ifade eden anlayt~ silikle$ti.. Bu durumdan 
~tkanJacak sonuc;, inantlmaz boyutta yeni bir 
politik konjektOre dogru paha bi.;ilemez poli
tik imkanlarla ka~t kar~tya geliyor olmamlz
dtr. E~er yeni ve tarihse! bir politik ftrsattan 
söz etmek mümkOnse bunun adt bugündür. 
A~tnma, kaYlp ve ho~nutsuzluk gibi politik 
gOndernin i.;erigini belirleme gücüne sahip 
kavramlara, önermek, ikna etmek ve rtza 
üretmekle kar$tllk vermeliyiz. 

Türkiye'de hi~ bir zaman, hi.; bir durumda 
gOndemi belirleme becerisini gösteremedik. 
Bu durum kapasitemiz a';lstndan bize dogru 
fikirler veriyor. GOndemi hep ba$kalan belir
Jedi. Deyim uygunsa ya da ben öyle söyleye
bilirsem, biz (Kürtier) belirlenen gOndemlerin 
3.stnlf aktörleri olmaktan ba~ka bir rol kese
medik. $irndi sorulanmlzl sorallm, tartl~ahm 
ve bizi ifade edebilecegine inandlglmlz bir 
ortak modelle günderni belirleyelim. 

S. KORKMAZ 

Rew~a em t~ de: ev sere r;end sa
la ye ku, em SillS partiyek1 ava 

dikin, yeki xera! .. 

ye 0 li nava Kurda bi awaki ne, Li 
Enqete 0 li ber medyaye bi awaki 
din in yani du awa 0 du ali ye Ji we 
ji heta nuha ev siyaset ne ji der! re Siyaseta vekiri u 

temslla netewa Kurd 

e. Ev hewldan, dibe legeha siyasela 
Kurd kritik bike, hin "labO"ya bi§
kene 0 hin qedr-qime~n nuh bine 
siyaset!. 

Ew hewldan 0 xebal diva raste rast 
xwe temsila Kurda bibine (l e~kere 
bike, ev ji t!r nake. Di rewp xwe ya 
fiili hewldanek Kurdislani be ji sedi 
sed ev tevger 1i nav Kurd8n mette
pole bingeh bigre ji wexta ku li Kur
distan! li gund 0 bajarEn Kurdan bi 
rhistini ninbe ew nabe temsila ne
tewi 0 demokralik. 

Bi henek, ji 91'i vir de 
HEP,DEP, ÖZDEP, HA-

DEP,DDP, DBP ev paniySn ku ji 
aliye Kurda hatine avakirin, Ji vana 
neha dudo je li hayatS, r;ar je ji win 
x.w~ .. 

Ji xeyni vana hin xebaten din ji 
hene (vek hevldana birez ~erefettin 
Elt;i "damezrandina KOPe ev du sa
le rojevS deye) 0 gelek xebllten, pe. 
gavSn nivcomayL 

n~keki xerib t! ku, Kurd partiya 
avabikin. Bila pir paniy8 Kurda ji 
hebin. Gazinji viya ji naye kirin. 
Xwezil partiyS KurdayS netewi bi 
nav! xwe,bel! bi xwestin Q progra
mSn xwe ji hev cOda cOda hebOna. 
Wek paniyen liberal 

ySn oli 0 sosyalisl Owd. Madem 
Kurd civatekin, bila sennayedruin 
Kurds, Dindruin Kurda, zahmetke
~en Kurda Ii gori baveri 0 menfe
aten xwe bi honin, partiya ava bikin. 
Bel! bi e~kerayi bibl!n em 'paniya 
liberaIS Kurd'in 'paniYII islami a 
Kurd'in, 'paniya sosyalist a 
Kurd'in Owd. 

U. ewha nayS kirin siyaseta Kur
da ya '~kere' pifiek dew-xwesla 
kodik v~ar e. Li Ewropa, li binerdi-

o ne ji mizgefle Te bOye. 
TI~len heri xerib 0 ku naye fam

kirin ev paniy!n ku li JOT halin bi 
navkirin, temamS wan ji teref Kur· 
dan hatine damezrandin, himdar 0 
kadroyan wa Kord, seroken wan 
Kurd, fihlen li nav Kurda ( ger li 
metropola, ger li KurdistanS be) ha
line honandin, ji kurda ~ve tu kes 
pi~tgiriye liva partiya nake dinya 
hemi van paniya wek paniy8n Kur
da (jc bi w8 de wek paniySn "pani
yS" Kurda) dizane. BelS serok 0 nO
neten van paniya derdikevin pe~be-
11 alemS zik8 x.we diqel8!jin dibSn " 
em paniycn lirkiycne Q em namze
lin bibin iklidar ku, pi~n Tirltiye bi 
riyeld demokralik ~areser bikin." 

Ev ne raste, geli dosta! biborin, 
le hun durOtiy8 dikin. Ya rast hun ji 
nizanin '1i dikin. Hun partiyc Tirki
y! ninin 0 ji we zedeye ku Ii Enqe· 
rt bibin tklidar,werin ser hukum. 
<;irna xwe di xapinin rravemin. Ev 
yek rast ji nine heqe Kurda tune ku 
li Enqert bibin taJibe ikddara Enqe
re xelk w! birne bikene we neben .. 
lawo tu evil here dev! dere x.we pa
kij ke, bav 0 kalc te Sellahedin EyO
bi tdris! Bitlisi.Mirek8n Bota Ohd ji 
v! polilikay8 r;i bi desl x.islin heia 
ku bighS we". Na ne bes Kurd bOn 

"heska nav girara x.elkS" 
Serbix.we politika me~andin, 

xwe bi xwe idarekirin '1ima layjlU 
Kurda nayS ditin? Ev bi x.we ne ba· 
veri heta 1ro kijan pirsa kurda ~are
serkir1 Kurda gihand kijan encamS? 

Ji we be pirskirin,ji Moxol'a he
ta Hat;li'ya 0 heta avakirina komara 
lirk, ev lev li ser milS Kurda 0 bi 
x.era Kurda pekhaliye, heia ciyeki 
raste ji.Belc ji kurda re t;i hant ? Ma 
Kurd fedaiy8n xelk! ne? Kurd v! 
kingS bibinji bona xwe ,li x.we ver
qilin, bo yekitiYf netewi, bo demok
rasi Q ~tiya navxwe bi mesOliyel bi 
f!kirin bi honin Q ~r bikin? 

<;i I! kirin 0 ji ku des~kirin? 
Bel!, rew§a siyaseta vekin 0 

temsila netewi wek ku li jor hat ana
lizkirin 

zade zelal 0 bi Mvi nine. Di ve 
mune de valahiyek mezin ji li raste
ye, BIliC '11 t! kirin? 

Hin siyasel, doslOheval ji ber! 

de 'partiya Kurd a vekiri' di parE
zin,Ez bi xwe yek ji vanim. BelS he
Ia nuha p8vistiya v! fihl zede neo 
hatiye famkirin. Ev kemasi ye. Ji 
'partiya vekiri a bi nasnama nelewi' 
ki r;i farn dike hevce ye projSn xwe 
dayne orte, li ser munaqe~rin, tez 
a antilez! vS ~niyarE b~ b8 nir
xandin.tro pe~niyara 'paniya legal 
bi nasnama netewi' disa li rojev8 
ye. Bi keyfxwe~i mu§ahede dikim 
ku kitlekt pirdengi bi gennayi li vS 
p8iniyar! mSze dike.Ev ji hcviyS 
dide, heyeconS zade dike. U h!vi 0 
heyecan Icri siyascte nake. Siyasela 
rasyonalisl pewisliyek heri ginnge, 

Biyamin rojeva em dijin dibe na
be ya 'partiyek ~avaT Wexta wisa 
bibe rojev teng dibe 0 pirsgteka asli 
li derva dimine. Rastir eve ku, pirsa 
paniya vekin bi pirsa 'siyasetek r;a
wa' ve giredayi 0 di xala duwemin 
d<! be munaq~ekirin. Bill viyaji, ci
val ji paniyek nuh Te amade nine, 

imkan8n maddi 0 rew~a kadroyanji, 
nOha leri paniyek bi h8z nake. 

<;ima evkas li ser t!geha siyaset8 
radivestin1 Bc ~ik eme Emr\'ka ji 
nuh ve ki~f nekin. Bele rew~a siya
seta reel ji li ort! ye. Siyaset lewiti
ye 0 ~i x.itimiye ,tro re~ Q spi li na
va hev kelTye. Kes nizan e ki r;i di
ke, ji bo ke dike. Sere ben filili ye. 
Ya rasl tu ~Ie yan ne§terek seri di 
desdS kesi de nin e ku bersivek ve
kiri bide, V! rew~ ji, bi xwe Te di
ji siyasel! 0 siyasetvanan bC itimadi 
o bI! ewlekati ani ye. Bele, disa go
tin hewceye, leko~in (erz e. Wek 
hen:ar ''bO r;O" neye sert tnsanan. 
Dibl! pe~iya xeberdanc heta dawiy8 
bC vekirin 0 ~i di pe~a kS de hebe 
rast e rast valeke orta. 0 ev pevajo 
heta ji dest bI! fire Q dirtj be ginin. 

Dive x.usOsiyet! de ti~ten nuha 
ez biben ev in; 

I-Bo yelUtiyek demokratik 0 
lemsila Kurd hewldan (giri~im) ~an 

Ern ji siyasela vekiri, ji dernokra
siye ,ji sivilizasyon8 ~i fam dikin? 
Fonksiyona bixerdiy! r;i yelldeoloji 
baweriyen mU'laddesin naySn rex.ne 
kirin en ftk· insanane 0 bi jiyana 
modi ve gn: Iyi ew ji t8ne guhas
tin? Di levahlY! de 18koiin8n '1ek. 
dari 0 bi taybeli encama ~ere 
PKK'e r;i haniye 0 t;i ji birye hevce
ye bi dengS bilind 0 rast be nirxan
din, 

Ji aliye din ve dibe felsefa Kurd 
11 xweril hebe.Di v8 xusisiyetS de 
peviste ji nuh ve ''b8 itiaatiya sivil"a 
Oandi humanizma "xiristiyani"yc 0 
bi laybeli felsefa Ahmede Xani nOh 
ve be ~irovekirin 0 nirx.andin. 

Siyaseta Kurda diva bi ehlaq 0 
edelet be. Mumkun be "QanGna 
Esasr' a rizgariya netewa Kurd be 
amade kirin 0 siyasel pe be gire
dan.Pi~ti ~ri sar ji hol! rabOna du
sistemiya dunyayS Ii hember yeldti
ya Ewrilpa hewe! ye tarifa "dost" a 
dijmin8 Kurda ji nOh ve be kirin. 

2·Hewldana Yekitiya Demokra
lik a Kurd pCwiste xwe ser be, Xwe 
bi xwe Mare bike 0 bi iradeyeke 
azad dezgehen netewi ava bike. Bi
la ji bir ney! kirin ku dezgehen ne
lewi 0 demokrattlc ancu bi dezge
h!n sivtl Q vekiri de len ava kirin, 

Nasnama netewi pewisle bi Kurd 
o Kurdistan ve be pejirandin. Ten! 
pejirandina Kurdan mesel! nivco 
dihele, lewra li KurdistanS gelek 
qewm 0 kulliren ku pC~roja xwe di 
r;areserkirina pirsa Kurdistan de di
binin hene. Wexta doz t8keve '1anj:0-
va maUn kulturi wS dem! ev kultu
ren mayin t!n beridekirin. 

3-Ew hewildan 0 xebat diva qon
sensusa nelewi wek annancek Mrni 
bide ber x.we nakokokiy!n nav pani 
o ideolojiyan qad Q t;inan heia jS tS 
nenn bike. Bi xwe ji nakokiy!n nO 
demexe ~iya civatS. Bitol!rans 0 
xwe~tini n!zt pirsgirtk!n nav ci
vat! 0 fraksiyonan bibe. 

4-Tartxa t!ko~ina netewa Kurd 
heta tro xususiyeleki pir hesas 0 pt
rot ihmal kiriye. Ev ji desll!nedana 
maUn mirovi ySn esast neo Heq8 ji
yan 0 audiya ftkJ'i ji bo her kesi ye 
Q piroz e. DivS nekevin bin tu ban· 
dortn hewldan (l xebata nO peviste 
di v! meselS de pir xesas-be. 
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1996 ylitrun önemli geli§melerine damgasml vuran, Kürt halkma kar§l devletin 
yürüttügü sava§ geroregi ve blillun sonuorlm oldu. 96 Ylhnda ya§anan hükümet 
krizlerinden Susurluk kazasma kadar can allel olaylartn dügümlendigi nokta, Kürt 
sorunu ve bu soruna kar§l silah dogrultan devletin sava§ politikalmydl. Bu nedenle 
96 'run iz brrakan geli§melerini sundugumuz tabloda cografya aymm yapmadlk; 
orünkü nerede olursa olsun, önemli olaylarm ucu zaten Kürt cografyasma dönüktü. 

1996 Ylllmn S(lnlanna doQru meydana gelen Susurluk kalasl kon~uJmaya dMm edi!etek. 

TC GÜMRÜK BIRLiCi'NDE menni ve pat!aYlclyt lran'dan 
(I OCAK) yükleyip Suriye'ye gölUnnek is-
TUrkiye ile 15 Avrupa Ulkesi teyen u~ Tilrk TJR'I Hat3y' m 
arasmdaki gUmrUk duvan I Cilvegözü Slnlf kaplsmda eie 
Ocak 1996'dan ilibaren resmen g~irildi. 
kalku. Konuyla ilgili mevzuat, SiJah ve patlaYlcllann Hizbul· 
Resmi Gazele'de yaymlandJ. lah'la ilgisi olduAu bildirildi. 

UMRANiYE CEZAEVi'NDE ÖVP KURULDU (23 OCAK) 
KATLlAM (5 OCAK) Türkiye sosyalisllerinin önemli 
13 Arahk 1995 tarihinde de sal· bir bölUmUni.ln birle~mesiyle 
dmya mann kaIs" Omraniye Özgürlük ve Dayam~ma Partisi 
Cezaevi'nde yeniden kalliam: kuruldu. 
67 rutsak yaralandL, 3 IUISak öl- KAROAK KAYALIKLARlNOA 
dUrüldü. ~OVENizM (29 OCAK) 

CEZAEVLERi AYAKTA BirTUrk ~ilebi Ege denizinde 
(6 OCAK) kü~ük bir kayaya ~arpu. Gemiyi 
lzmir Buca. Yozgm E TIpi, Bay- kimin kunarneaAI konusunda 
r:l.mpa§a ve Ankaru Kap3h Ce- Türk-Yunan diplomatik iIi~kile-
zaevleri Ümraniye kalliaßlIOI rinde gerginlik y~dl. Gemi-
prOleslO cui. Buca'daki rulsak- nin karaya olurduAu yer Kardak 
lar 3 mUdUr yardlmcLsl ve 15 Kayahklan idi. Yunanislan da, 
gardiyam ge~ici olarak ahkoy-' Türkiye de burumn kendisine 
du. Bayrampa~a'da da cezaevi ait oldugunu idda eui. Anlq-
I , mUdüril ile 14 gardiyan rehin mazhk kJsa sUrede Tilrk.iye ve 
ahndl. Yunanistan arasmda bUyUk bir 

TARUTLL'K YENiDEN A~ILDI gerginlige dönU~lü. 
(90CAK) HAR<;LARI PROTESTOOA 

Adalel Bakanhgl MUsII!§an Yu- POLis OAYAGI (6 ~UBAT) 
suf Kenan DoAan. Ümraniye Üniversiteli h~lanna gelen 
Cezaevi'nde görevIi saveL ilc I. yüule 350'Iik zamml proleslO 
mUdUrün ~ka yere atandlklan eden ögrenciler Ankam K.1ZIlay 
a~lklarken, lutsaklarm:tnbut- Meydam'ndan Milli E!itim Ba-
luk' olarak niteledigi Eskifiehir kanhgl 'na kadar yürUyü~ yapl1-
Cezaevi 'nin de yen iden a~lldl- lar. a~ saat olaySlZ g~en yUril-
gl!ll dururdu. yü~ polislerin sonradan mUda-

METIN GOKTEPE halesi sonucu bir ~ok ögrenci 
KATlEOiLOi (10 OCAK) yaralamrken, ~ok saYlda ögrenei 
Omraniye Cezaevi'nde öldUrü- de gözaltma almdl. 
lenlerin cenaze töreninde gözal· MEOYA HAKKARi'yt 
IIna alman Evrensel Gautesi ~FTTi (10 ~UBAT) 
muhabiri Melin Göktepe, polis- Hakkari'de gör nedcniyle nUfu-
ter tarnfmdan dövUlerek öldü- sun 35 binden 80 bine ~lkmasl 
rüldü. sonrasl yll§ll.1lllIl sefalet, "~öp-

SABANCI ÖLOURÜLOÜ IUk.te yemek arama" fOloyafla-
(120CAK) nyla medyanm ilgisi gecikmeli 

Özdemir SabaJlCl, Toyota.sa Ge- olarak ~kli. 
nel MUdüliJ Haluk GörgUn ve TBMM'OE HAR<; 
Sabancl'mn sekreteri NilgUn PROTESTOSU (I MART) 
Hasefe SabanCI Center'da öldü- 12 Oniversile ögreneisi, TBMM 
rilldU. Eylemi DHKP-C üSllen- dinleyici localannda "Ögrenci 
di. h~lanna haYlr" pankartl a~tl. 

GÜ~lÜKONAK VAH~ETi Meclis Genel Kurulu'nda slo-
(160CAK) ganlar atan ögreneilerin eylerni 
~unak'm Gü~lükonak köyU ya- ~k yaralll. 61e yandan ISlanbuJ 
kmlannda faili m~hul gü~lerce UniveI1iilesi'ni iigal eden yUz-
durdurulan bir minibUsteki 11 lerce ögrenei, h~ yUzünden 
ki~i önce kuquna dizildi, sonra kaYlllan yapilmayan arkada~lan 

. da minibUsle birlikte eesellcri i~in eylern yapu. . . 
yaklldl. Devtcl gü"terinin HUKUK'TA HAR<; I~GALI 
PKK 'ye yüklcmeyc ~all~tlgl (2 MART) 
olaYI PKK (Is11enme.lken, ay- H~lafi protesto elmek j~in ts-
dmlar konunun aflljUTllmasml lanbul Hukuk FakUltesi 'ni i~gal 
istedi. Devlet ise sonmki gUn· eden ögrenciler, aradan 30 saal 
lerde bu aydmlardan -Sanar Yur- g~tik:len sonra eylemlerine son 
datapan'l lutuklamaYI tercih et- verdiler. Bu arada eyleme des-
li.. lek veren 400 k.i~ilik gruba polis 

AVRASYA FERIBOTU saldrnh, yüzün üzerinde ki~i gä-
KA<;IRILDJ (17 OCAK) zaluna almdl. 
Trnbzon'dan S~i"ye serer ya- ANAYOL ANLA~MASI 
pan Avrasya Feribotu'na giren (2 MART) 
G~en eylemciler, feribota el ANAP lideri Mesut Ytlmaz ve 
koydu ve 180 yoleu ve 45 mü- DYP lideri Tansu Giller, kur· 
reuebau rehin ald!. duklarl koalisyona U"UncU ortak 

Sil.AH YÜKLÜ MEC;:HUL. almamaya ve hükümet kurulur 
TIR'LAR (17 OCAK) kurulmaz bit 'Ylldmm plan' uy-
Bir orduyu donaUleak kadar gulamaya karar verdiler. 

Erbakan'm Llbya zlyaretinde Kaddafl'nin gercekteri dile getirmesl TC'yl sarstl. 

ANAYOL PROTOKOLÜ 
iMZALANDI (4 MART) 
Giller ve Yllmaz, be§ YII boyun
ea Türk.iye'yi birlikle yönetmek 
iddiaslyla Anayol protokolÜllü 
imzatadllar. 

YA~AR KEM-"VE 
MAHKUMIYET (8 MART) 
"DU~ünce ÖzgUrlügü ve Türki
ye" adh kilaplak..i yazlsmda, 
"bölüeUlUk yapllgl" iddiaslyla 
yargllanan Ya~ar Kemal, 
DGM'deki ilk duru~mada I yLi 
8 ay hapse mahku!)1 o.!du. 

YA~AR KEMAL'E ODUL 
(15 MART) 
tspaNya'mn Kalalonya Böigesi 
Hükümcli tarafmdan her YII ve
rilen lnsan Haklan ÖdUlü'nUn 
bu Yllki sahibi yazar Yqar Ke
mal oldu. 

NEWROZ'U NEVRUZLA~TIR 
MA <;ABASI (21 MART) 
ÖOeeki Ylilardaki gibi bu yli da 
devlel, Newroz'u ~arpllmaya gi
ri~li. Cumhurba~kanl Demirel 
"Uluslararasl I.Nevruz Ko~u
su"nu Ankam 'da b3.§lalirken, 
B3.§bakan Yllmaz da Igdlt'daki 
"Nevruz kullamalan"na kaU.ldl. 
KUrt halla ise Newroz'u bu YII 
da cO§kuyla kulladl. 

ANKARA'OA ÖGRENCiLERE 
POLiS SALDlRISI 
(24 MART) 
Ankara'da reklörler Cumhur-

rar, hUkUmeti lartl§lhr haie ge
lirdi. 

ANA YOL FÜLEN 
SONLANDI (26 MAYlS) 
DYP lideri Tansu <;iller'in ko
alisyondan yanm ~kilme karan 
hUkümet komedisine dönU~Ur
ken. Mesut Ylimaz "istifa etsin
ler" dedi. 

HABiTAT 2 BA~LADI 
(2 HAZiRAN) 
Yinninei yUzYlhn son büyük 
zirvesi HABITAT U Kent Zirve
si 2 Haziran'da A~lkhava Tiyal
rosu'nda yapllan görkemli bir 
törenle a~lldl. 

HÜKÜMET TOPU 
ERBAKAN'OA (8 HAZiRAN) 
Anayol'un biti~inden sonru, ye
ni hUkümet kurulmasl i~in lider
lerle göril~n Cumh~kanl 
Süleyman Demirel, görevi RP 
tideri Necmellin Erbakan'a ver
di. 

HABiTAT VAoisi'NOE 
POLis COPU (9 HAZiRAN) 
Kamu Emek~ileri Sendikalan 
Konfederasyonu'nun Beyog
lu'nda ge~ekl~tinnek iSledigi 
Otunnll eylemine polis saldudl. 
Saldm Sll"lls mda, sendikacLlar, 
gazeleciler gözallma almdJ ve 

H dayak HABITAT d~nJemedi. 
SOYLEMEZ <;ETESI . 

YAKALANDI (11 HAZIRAN) 
eek-senet mafyasmm 4:mensu-

Öliim orucu ve süreslz ac1lk grevinde 12 tutsak ya~mml yftirdi. 

ba~kanl Demirel ile Universile 
sorunlanm görtl~Urken, akade
mik haklanm meydanlarda ara
yan ögrencilere polis yine sal
dlrdl. 100 ögrenci yaralandl,127 
ögrenci de gözalli.na .ahn<:'l. 

YA~.A~ KEMI\L'E IKINCI 
OOUL (4 NISAN) 
YKflI" Kemal, merkezi Fransa'da 
bulunan Cenlre Medilerraneen 
de liuerulure (Akdeniz Edebi 
yal Merkezi) tarafllldan "Akde 
niz Edebiyal ÖdUlü"ne deger 
görüldll. 

PYSK KURUlDU (I MAYIS) 
~ok saYlda Kllrt sosyalisl ~ev
resinin birle~mesiyle Partiya 
Yekiliya Sosyalist a Kurdistane 
(KUrditan Sosyalisl Birlik Parti-
si) kufUlu~unu ilen elli. . 

EMEK<;I BAYRAMINA POLIS 
VE MEOYA SAlDIRISI 

tstanbul Kadlköy'deki 1 MaYls 
kutlamalanna önce polis saldlr
d!. 3 ki~i öldu, ~ok saYlda gös
terici yamland!. Daha sonru ise 
saldmYI protesto edenlere yöne
lik medyada yogun saldm ~-

.. la!.lld~: ~.54 ki~i gözallma ahndl. 
ORTUlU OOENEK 

SKANOALl (11 MAYIS) 
Her ~y, RP' li -Sevkel Kazan '111, 

<;ilter'in örtUlü ödeneklen 500 
milyar para "ektigi iddasllll or
laya atmaslyla ~Iadl. Diger 
olaylar ise ~orap sökfigü gibi ar
dl atdma geldi. Gilter bu iddiaYI 
önce yalanladl. Ardmdan 83.§
hakanhgm 13 -Subat 1996 tarihli 
bir belgesine göre, 500 milyann 
"Gizti hizmel giderieri" i~in 
kullanllmasl amaelyla, B~ba
kan Giller adma Vaklflar Ban
kasl Ankara Merkez -Sube-
si 'ndeki 8 no'lu hesaba aktanJ
dlgl ortaya ~Ikll. C;iller, "nereye 
harcamhglOl a~lklarsam ülkeier 
birbirine girer" dedi. 

ANAYOL'A HUKUKi 
DARBE (15 MAYIS) 
Anayasa Mahkemesi Refah Par
tisi 'nin itirazlOl yerinde bularak, 
güven oylamaslyla birlikte <;c
ki~ Gü~ ve OHAL oylamalan
mn da iptaline karar verdi, Ka-

bu, TEM'in Pozanu tumikele
rinde ~all~ma i1e yakaland!. C;a
tl§mada, cinayet ve adam ka~lI"
ma b~la olmak illere pek ~ok 
olaya adl kan~an ~ek-senet maf
yasl lideri Mehmet Faysal Söy
lemez, Siin Jandanna Alay Ko
mu[anh~l'nda gOrevli ÜSlleg
men Can Köksal, Mehmet Se· 
nar Söylemez ve Fevzi -Sahin 
yakalandl. C;alJ~mada, 10 milyar 
lira, 5 labanca ve TNT kahplan 
el~ ge~irildi. 

HABITAT'TA CASTRO 
RUZGARI (13 HAZiRAN) 
Küba lideri Caslro, 13 Hazi
ran'dll HABtTAT Kent Zirve
si'nin kapam~ oturumuna kaill
mak üure tSlanbul'a geldi. 
Caslro, cesur konu~maslyla da 
puan lopladl. 

REFAHYOL'UN ÖNU 
A<;llDI (20 HAZtRAN) 
GiUer hakklOdaki örtülil ödenek 
önergesi, Meclis 'te Rp'nin bU
yük desleAiyle reddedildi. 

SÖZ'[ PKK EYLEMi 
(23 HAZiRAN) 
Diyarbaklr'da yerel Söz TV 
stUdyolanmn bulundugu AIIIO
dag Dinlenme Tesisi'ne dilzen· 
lenen PKK saldmslOda I1 ki~i 
yarnlandl, 7 ki~i öldU. 

HAOEP KURUlTAYI VE 
BAYRAK TARTI~MASI 
(23 HAZiRAN) 

Ankam Atatürk Spor Salo
nu'ndaki HADEP Kongresinde 
Türk bayragmm indirilmesi ~ 
venizm flrtmasl yaralll. HADEP 
yönetieiteri Önee gözaltma alm
dl, sonre ~ogu tutvklandl. 

HACI-BACI KOALISYONU 
TAMAM (29 HAZiRAN) 
RP Lideri Necmetlin Erbakan, 
DYP Lideri Tansu C;iller'in des
teAiyle 27 Yllhk aradan sonra 
bqbakan oldu. C;iI1er, daha ön
ee "Iaiklik kaqlll" olarak. su~la 
dlgl RP Lideri Erbakan'a hUkU
meti leslim elli. 

PKK'OEN iNTiHAR 
EYLEMi (30 HAZiRAN) 
1995 Arahgmda ilan edilen 
ate§kese devlelin olumlu yanlt 

1996 Yltf da 6ncekl y,Uar glbl kirli sava§1a oIIutlarlm yitiren analarm gilzya~lan 118 !Slandl, onlan" haykln§tyla sar~,ldl. 

vcrmemesi ilzerine 1996 yazlII' 
da ate~kesin fiilen sona ermc
siylc birlikle PKK eylemleri ar
II~ göstcrdi. Thnceli Cumhuriyel 
Meydam'nda yaptlan bayrak. in· 
dinne töreninde Zeynep Klnael 
isimli PKK mililanlOea intihar 
eylemi gel9=kle§tirildi. 60 ki~i
lik askeri bölü~e düZenlenen in
lihar eyJeminde KlOacl'mn yam 
Slra ikisi subay, 6 asker öldfi. 

SiVAS KATLiAMI 
LANETLENOi (2 TEMMUZ) 
Sivas'ta 3 Yll önee Madlmak 
OteJi'nde yakllarak öldürülen 
37 aydm törenlerle anlldl. Ge~it
li illerdc yapllan törenlerde olay 
bir kez daha tanetlerUrken, tz
mir Demokrasi Platfonnu 'nun 
düunJedigi miting e polis saJ
dlrdl, 30 göslerici yamland!. 

REFAHYOL GÜVENOYU 
ALDI (9 TEMMUZ) 

Refahyol hill..""Ümeli, 265 "rel"e kar
~lhk 278 "kabul"le TBMM'den gU· 
venoyu ald!. 
TEMMUZ TUTU~TU: 

CEZAEVLERINDE 12 
~EHiT (23-28 TEMMUZ) 
Adalel Bakanhgl genelgesini 
proleSIO i~in b3.§laulan ve 69 
gün sUren ölUm orueu i1e sUre· 
siz a"hk grevlerinde 12 nasak 
y~amllll yitirdi. tue: kaYlp, 63. 
gUnde l5tanbul UskUdar E TIpi 
Cezaevi'nde TKP/ML-TtKKO 
[utuklusu Aygtln Ugur oldu.lIk 
ölUmden sonra digerleri anh ar
dma geldi. BayramMa Ceza
cvi'nden DHKP-C lutuklusu 
Altan Berdan KerimgiIJer, 
DHKP-C lutuklusu i1gin~ Öz
keskin, TIKB tutuklusu Tahsin 
Yllmaz, DHKP-C tutuklusu 
Yemliha Kaya, Ankara Kapah 
Cezaevj'nden MLKP tUluklusu 
Hüseyin Demircioglu, Bursa E 
TIpi Cezaevi'nden TiKKO IU
luklusu Ali Ayata, Aydm E TIpi 
Cczaevi'nden DHKP-C lutuklu
su Mlljdat Yanat, Ganakkale Ce
zllevi'nden DHKP-C tutuklusu 
Ay§c tdil Erkmen. Omrani
ye'deki OskUdar E Tipi Ceza
evi'nden TIKB tutuklusu Os
man Akgtin ve Buna ÖzelTlp 
Cez.aevi'nden DHKP-C lutuklu
su UI~ Hicabi Kü~ük ya~amIa
nm yilirdi ler. 69 gÜll sUren a~hk 
grevinde anl~ma, amlannda 
yazar Y~ Kemal, ZUlfU Liva
neli ve Avukat qber YaAmur. 
dereli'nin de bulundugu aracllar 
vasltMlyla ge~ekle~tirildi. Es
ki~ehir tnbutlugundaki lutsakla
nn Omraniye'ye getirilmeleri 
ve diger insani haklann kabul 

.. edildi!! a"l~andl. 
OMER LUTFU TOPAL 

ÖLOÜRÜLOU 
(28 TEMMUZl 
Kumarhaneler krall olarak. [anl
nan Ömer LütfU Topa!, Yeni
köy'deki evine giderken, Kal~
nikoflu saldlrganJar tarafmdan 
pusuya dü~ürülerek öldUrüldü . 
TUrkiye'deki 1O0 kumarhcne
den 20'sine sahip ol.an ve yLida 
90 trilyon kazanan Ömer LUlftI 
Topal einayeli devlet-mafya-J'O" 
lis ~etesinin i~iydi ve Susur· 
luk'taki trafik kazasma dek ka· 
runhkta kaldJ. 

KlBRIS'TA MHP PARMAGI 
( 15 AGUSTOS) 
BölUnmeyi prolesto i~in mOlor
sikletli gösteri yapmaYl planla
yan Rumlar gerginlik nedeniyle 
eylemi son anda enelediter. An
eak kU~lIk bir Rum grubu TUrk 
SLnmna geldi ve larafSIZ böige. 
de gösteri yapl!. Önceden TUr
kiye'den giden MHP'liler ile 
TUrk askerleri bu grupla I~h 
sopah kavgaya giri~ti. Bir Rum 
gösterici öldUrüldü. Rum gen
einin SIßlra yakm bölgedeki ee
naze töreni SOn!llS1 Türk tarafm
dan a~llan ate~ sonueu bir Rum 
gcnci daha öldü. Daha sonraki 
gUn ise Türi;: smmna g~erek 
bayrak indinneye ~ahflll bir 
Rum, Türk. tarafmdan a~Llan 
ale~le ba~mdan vurularak öldll
rüldU. 

KlZILAY'IN KAM AIDS 
BULA~TlRDI 
(16 AGUSTOS) 

Urfa'da MayLS aymda sezaryen
le anne 01311 MUzeyyen 1~lk
göz'ün KlZIlay'dan alman kan
dan AIDS viliJsü kapuAI onaya 
~1k.1i. I~lkgöz ailesi savclhga su~ 
duyurusunda buJundu ve Saghk 
Bakanhgl ile Klzllay aleyhine 
1 IO milyathk tazminal davasl 

iHD kara bilanc;oyu sergiledi 
HABER MERKEZi. Insan Haklan Demegi (iHn), 1996 hak ihlallcri 
bilanc;osunu ~lkar(h. 1996 Yllmm ilk on ayml kapsayan ve verileri henüz 
loplanan Kaslm-Arahk aylanm hari~ tutan 1996 ruporuna göre, 96 Ylh, 
~ta yqama hakkl otmak üzere bir dizi hakkm gasblyta g~i. tHO ru
poruna göre Ocak-Ekim 1996 bilanc;osu ~yle; 

Ölenler: 
C;all~malarda ölenler: 2395 
Faili m~hul cinayetler: 59 ölü 46 yarah 
YarglSlZ infaz ve gözaltlllda ö!Um: 1711 
Bombalanan yer saYlsl: 95 
Sivillerer yönelik eylemler: 109 ölU 119 yarnh 

4kence: 
ttkence görenJer ve i~kence iddialan: 309 
Gözal~ kaYlp iddialan: 191 
Yak.tlan ve Bo~alulan köy saYlsl: 67 

Göudtm ve TUluklamalar: 
Tuluklamalar: 1755 
Gözaltma almanIar: 17.604 

Cezaevterl: 
A~11k grevi sonucu y3.§atnJlII yilirenler: 12 
Saldm sonucu yqanlml yitirenlcr: 21 
Haslahk ve intihar sonucu y3.§amlm yitirenler: 5 
BaskElan prolesto i~in kendini yakan: 3 
Ihanet ettegi gerek~iyle arkadqlannea öldürülenlet: 7 

<;al~ma Yaptnu: 
f~ten ~1kan1anlar: 7890 

1

1 O~iUt -Basm ve Örgutlenme Özgürlügü: 
Cczaevlerinde bulunan dU~Unce su~lusu: 170 

• GUvenlik gü~leri larufmdao baslian Demek-Sendika 
BasIlI' Yaym orgalll: 108 
Kapallian Dernek-Sendika-BaSIll Yaym organl: 97 
Gözaltllla alman BasIlI emek~i1eri: 342 
ToplatLian Gazete-Dergi saYlsl: 167 
Gazeleci-Yazarlam verilen hapis eezasl: 164 yll 10 ay 
Gazelcci-yazarlarn istene para eezasl: 9.401.000.000.TL 
Gazeteci-Yazarlara istenen hapis eezasl: 8780 Yl13 ay 
Gazeteci-yazarlarn iSlene parn eezasl: 4.250.000.000TL 

~11. 
BARZANi SADDAM'LA 

(3<) AGUSTOS) 
Irak. ordusunun desteAini alan 
Barzani , Talabani'nin deneti
mindeki Erbil'i eie ge~irdi. tran 
ordusu da Güney Kürdislan'a 

. girdi. Talabani Erbil'i t~rk.elti. 
DlYARBAKIR CEZAEVI'NOE 

KATLiAM (24 EYLlrL) 
Diyarbaktr E TIpi Cezaevi'nde
ki Kürt tutsaklara ölel tim, as
ker ve gardiyan saldmsl: 101UI
sak dövUlerek öldfirüldU. Kadi
am otopsi raporlanyla da belge
lenirken, TCye Ii.lm dfinyadan 
lanel yagdJ. SaldJnda y~amlan-
111 yitiren Kürt tutsaklar ~unlar
dl: Rldvan Bulul, Cemal Garn, 
Nihal Gakmak, Edip Dönek~i, 
Erkan Peri~an, Mehmet Sabri 
GUmü~, HakJu Tekin. Ahmel 
Gelik, Mernnet Bauge ve Kadir 

KA~~ ~OKU (7 EKiM) 
Libya'ya giden B3.§bakan Erba
kan, Kaddafi ile bulu~tu. Görü~
melerde, Kaddafi Kürt halkmm 
acdanna dikkal ~ekti ve "Türki
ye I.DUnya sava~mdan sonra 

G6k1epe'nin katit!eri Ilala bulunmadl. 

kendi iradesini kaybemli§lir" 
dedi. Kaddafi'nin a~lklamasl 
Türk.iye'de polemik konusu ya
pLImaya ~all~tl41. 

ESENLER KATLIAMI 
(20 EKiM) 
tSlanbul Esenler'de 20 Ekim ge
eesi, kendisini terkeden ~inin 
evini yanma iki ark:ad3.§ml ala
rak. basan AbduUah Aydm, 10 
ki~iyi kalqni.koflarla tarayarak 
öldilrdü. 

KO<;'UN CESEOi 
KA<;IRILDI (24 EKtM) 

Vehbi K~'un cesedi Zineirliku
yu'daki kabrioi a~an kimligi be
lirsiz ki~i1erce ka~mld!. 

iKiNCi tNTiHAR EYLEMt 

(25 EKiM) 
PKK ikinci intihar eylemini 
Adana'da ger9Ckle~tirdi. Vfieu
duna sarchgl bombalarla Gevik 
Kuvvel'in arasma dalan I..eyla 
Kaplan He birlikle 3 polis öldU. 

Ü<;ÜNCÜ iNTiHAR 
EYLEMi (29 EKiM) 
PKK, Tuneeli ve Adana'dan 
sonru Sivas'ta da intihar eylemi 
düzenledi. PKK militam Güler 
Olael i1e arkadaljmm yanl Siru 3 
polis öldü. 

OEVlET KAMYONA 
<;ARPTI (3 KASIM) 
Susurluk yolunda bir kamyona 
~arpan Mercedes'te bulunan ln
lerpol zanhsl Abdullah C;ath. 
polis ~fi HUseyin Kocadag ve 
Gonca Us isimli bir kadm öklU. 
Silahlann ve sahle kirnJiklerin 
bulundugu ambadan korucuba
~I ve DYP miUetvckili Sedal 
Bucak, yaraiJ ~di.tl. Bu kaza, 
1997'ye de sark:an '~telCfmi~ 
devlel' tanl~maslOa önemli bir 
ivme kam. Kaza sonraSI hemen 
her gUn yeni bir 'bilgi' medya
da yer altrken, olaym 'devleti 
temiz göstennek' ve kimi ka
natlan tasfiye elmek i~in kul1a
mldlgl yorumlan da yaplhyot. 

MiNi SE<;iMOE DEVASA 
RÜ~VET (3 KASIM) 
12 merkezde 110 bin ~menin 
katildlAI yerel am se~imlerden 
trilyonluk vaadlcrde bulunan ik
tidar panileri RP ve DYP karh 
~Llm. iJ yaptlan Osmaniye ile 
Burdur'un Bueak il~esinde RP; 

.. yedi be!dede DYP k~ndl. 
UNIVERSITEOE FA-5IST 

SALDIRI (4 KASIM) 
Beyazll'laki 15tanbul Oniversi
tesi merkez binasmda sivil fa
~istler i1erici ögrencilere bl~ak: 
ve sopalarla saldlrdl; 4 ki~i ya
ralandl. 

YÖK PROTESTOSUNA POLiS 
SAlDIRISI (6 KASIM) 
Üniversilelerin YÖK'U prolesto 
gösterisinde polislerin gaddarca 
saldlOSI bü)'ük lepki yarultl. 
Ankarn ve lstanbul ba~ta olmak 
üzere, bir ~ok ilde sürdUrilldU. 
650 ögrenci gözall1nll allOd!. 

YILMAZ'A BUOAPE~TE 
YUMRUGU (26 KASIM) 
Mesut Yllmaz Budape~te Hihon 
Oteli'nde Elazlg'h eski ülkücü 
Veysel Özerdem oldu!u bildiri
len bir ki~inin yumruklu saldm
sma u~dl. öi.erdem'in Maea
ristan 'da <;alll'mn da omgl 01-
dugu bir tekstil finnasmda 
~all~llg1 belirlenirken, saldmyla 
Susurluk olaYI arasmda baA 01-
dugu bildirildi. 
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Kadln ve sendika 
sa! e~itsizli~i yaratJlml~l1r. 

Benzer ~k:i1de i~yi, memur, 
sözlc§meli, ta§aron yah~am 
olarak da aymnaktadrr. Sömü
rü sistemi kendi devamml ve 
yeniden üretimi saAlamak ama
clyla lilm yah§anlann ve özel
Likle kadmlann emeAi Uzerinde 
sömüTÜsünü renldendirmektc
dir. 

lann yönetim ve karar alanla
nnda yer almalan önündeki en
geiler kaldmlmaltdlr. Eljit üc
ret, ~it flrsat olanagl saglan
mahdtr. Kadmlar aC;:lSmdan ge
liljCn olumsuz durum, tüm ezi
len smlfm ~Lkarlan a~lsmdan 
olumsuz etki yapmakladlr. Bu
nun ic;:in sendikalarda uygun 
~alt§ma progrrunlan ger~ekle§
tirrnek gerekir. Kadmlarm 111m 
anlamtyla kaillmalarl ve aktif 
~ahljmalan ya§8ffim tUrn alan
larmdaki erkek egemenliginin 
degiljmesiyle mümkUn olacak
lIr, ancak sendikalarda uygun 
ara~lann da yaraulmasl gere
Iill. 

• Kadin komileleri olu~tu
rulmall; 

• Kadmlann özgün ~ah§
malanmn genel sendika mUca
dele haltmda birle§tirjlmeli; 

7 

B a~llk bazll,Ulmlzda degi~ik duygulan 
l;agrL~lIracakllr ku~kusuz. Acaba yanll~IIk 
mL var gibisiniden soru i~arellerinin kan

calarmL beynimize takmasma yol al;acaklLr. 
Günümüzd€"ki nesnel ili~kiler 0 den Ii c;apra

~Ik ki, hakll olmak gÜl;lü olmak il;in yeterli 01-
muyor. Hakh olmak güc;süz olmakla aYn! anla
ma geliyor nerdeyse. En lzbe ve a~agLlannll~ ko· 
~ullarda ya~ayanlar, kendi konumlanyla uyum
lu bir bic;imde dü~Onüp davranmLyor. Tüm a~a· 
gLlanml~ILgma kar~Ln, "saray"dakiler gibi dü~ü· 
nüyor. "'Saray"dakilerin kendisini a~agllayan, 
sömüren tutumunu onayladlgL gibi, il; ili~kileri
ne de egemen kLlLyor. Bir ba~ka deyi~le; haklL 

Hakhnln 
Gücrsüzlügü 

~eme PELGE 

ve güC;lü olmasL 
gerekenler kendi 
gerl;eklerine ° 
den Ii yabancL
la~(tLrLl)mL~lar ki, 
ba~kalarmtn özel 
müdahalesine ge
rek kalmadan 
kendi haklLILk le
melferini, kar~ll-
lannm hizmeline 
sunabiliyor. 

Zelal DERSlMi 

S 
endikalar crah~anlann ko
§ul1anru iyileljlinneye 
yönelik ohlljturulan ku

rumlardu. Dogru ve basit tant
mlyla, ekonomik-demokratik 
mücadele alanl olarak tammla
nabilir. Sendikalar dogal yapt-
180 geregi farkhltklan bünye
lerinde taljlyan demokratik kit
le örgütleridirler. Kadm ve er
kek emek~ilerden oluljan, fm
h kUltUr, din, dil, ulus ve dU
§ünceleri ta§lyan üyelerden 
olu§maktadu. Saghkh bir sen
dikal müeadelerun yUrütUlme
si; farkliltklarm reddedilmeye-

cegi ve herkesin kendini özgür
ce ifade edebilecegi onamm 
yaratdmasl ile mUmkilndUr. 
Yaraulacak onak politikalar, 
sömUril sistemine ka~l, e~itligi 
savunan ve kendi Sffilfsal nite
ligine uygunlugu i~ennelidir. 

Türkiye'deki sendikal ör
gUtlenmelere baktlglmlzda, Sl
mfsal karekterin bilince ~Ika
nlmadlgl, farkhhklarm (ulus, 
dU§ünee, kadm) reddedildigi, 
emeklj:i kadrnlann sendikal 
mUcadeleye aktif katdlmmm 
geryekle§medigini göruyoruz. 

mn üeretli i§gücüne katihm 
orarumn dü~üklügü ile ~Ikla
namaz. Kadmlarm eve i~ ver
me sisleminin yaygrn oldugu 
alanlarda ~ah~masl, tanm kesi
minde ~It~an kadml80n sendi
kai haklara sahip olmaYI~I, 

mevsimlik dU~ük ücrel alanla
nnda c;:ah~masl vb. elkendir. 

Sendikalann kurulduAu. ör
gütlü gücün yaralJldlAI kumm
larda kadln1ann aktif kallhnu 
ge~elde§mj§ degildir. KESK 
bünyesindeki sendikalarda yok 
net görebiliyoruz. DiAer konfe
derasyonlardaki durum da 
farksluhr. Kadm yall.§anlann 
yogun oldugu Kamu iklisadl 
T~büsleri'ßdeki (KlT) i§ ko
lu sendikalarda kadmlann Uye 
durumuna göre Icmsiliyctleri 
yokrur. ya1l§ma y~aml He ilgi
li sorunlar dile getirilirken. ka
dm yah~ann özgiln sorunla
n eie almmamaktadlf. Olu§an 
sendikal politikalar erltek egc
ficn kültürün, yah§m8 tarzmm 
ve iyil~tinne talepleri ölyülün
dedir. TlpkJ severek okudugu
muz insan Hakl80 sözle~me
sindeki Avrupah, beyaz, erke
kin hakJanm ilj:erip, etnik kö
ken, Ij:ocuk, kadm... haklanm 
i~ennedigi gibi. 

nomik baglmslzltk insan ya~a
mmda büyUk elken olmasma 
rngmen, kadmlar Ucretli c;:alt~sa 
bile Y8liamlanndaki degi§im, 
lüm ezilmi~lik.lerle beraber Sl
mfsal sömUrüyU dogrudan ya
~amaYI dayatmaktadtr. Kadm
lann sömürüye ka~l ~dananm 
~lan diger a1anlarda oldugu 
gibi sendikalarda da yaratlla
madt. Sendikalann yönetimle
rinde göslennelik olanlann dl
ljmda kadm yöneticileri bul
mak mümkUn degildir, Sendi
kalarda toplanu.lar yaplkhgmda 
erkekler kadmlara "siz asti ev 
i§inize dönebilirsiniz, biz sanra 
size anlaunz" anlaYI§1 hakim
dir. Bu deyim c;:ogunlukla ~ah
~an iki ~ arasmda yaljanmakta
du. Bazi toplanulara kadmlar 
kau.lsa bile, deneyim ve biri
kim eksikliginden "asli" so
rumluluklanm dü~ünmekten 
toplanularda verimH olamlyor
lar. Halta toplanttlarda ~ay ser
visi yapma görevi uygun görü
lUyor. Toplannlardaki erkek at
ffiosferinde kadmlann kendi 
dü§üncelerini a~tkIama olanagl 
da smuhdir, Toplanllya kattlan 
kadmIß en crok etegi, makyajl 
dikkal c;:ekiyor. Fikirleri ikinci 
planda kahyor. <;UnkU 0 erkek
ler gibi baguarak yumrugunu 
masaya vuramtyor. Bu durumu 
sorgulayan kadmlara verilen 
yarut geneide "e ... biz size gel
meyin demiyoruz, buyrun ge
lin dü§üncelerinizi aC;:lklaym, 
aktif ~all§m" deniliyor. 

• Kadmlann yönetim ve 
karar organlannda yer alabil
meleri ic;:in kota uygulanmasma 
gidilmeli; 

• Polilikamn. siyasetin, 
toplantllarm, gösterilerin sade
ce erkeklerin i§i olmadlgml, 
kad!n ve erkeklerin birlikte 
gerc;:ekle~lirebilecegi bilincini 
edinme1i ve hayala gec;:irj.Jme1i; 

• Kadmlarm loplantllara 
katt1mast ilj:in uygun ko§ullar 
yaratllmah, dü§Unceleri a~lk

landigmda, erkekler tarafmdan 
kü~Umseme gibi bil~siz ta
vlrlar sergilenmemeli; 

Bunun en al;lk ve larll~maSlz örnegi, toplum 
kadm iIi~kilerinin bil;imlendigi alandlr. 0 kadm 
ki toplumun yanSI, ya~amL yen iden ürelmenin 
ve sürdürmenin aglf i~C;isi, Wm yükümlülükleri 
teklifsizce omuzlayan, yüksünmeden yerine ge
liren IORlumsal kesim. Buna ragmen, loplumsal 
ili~kiler bagrammda ~hiC;" saYllmalan, kendi 
einsinin büyük c;ogunlugunca da benimseme
siyle yüzyüze kalml~ durumda. Toplumsal i~ 
bölümü ve sorumluluk düzeyinde hakettikleri 
yerde degiller. C;:ürümü~lüge hizmet eden nesne 
durumunalar. 

Ne yapLlabilecegini , loplumsaJ ö:roenin ya
flSlnm nesnele~tirilmesi sürecini tersine I;evir
menin yöntem ve arac;lannm neler olabilecegi
ni Orlaya koymak ve onu pralik ili~kilerle i~lev
li kllmak gerekiyor. 

Kadmlar diger loplumsal 
alanlardaki edilgenligi, sendika 
olu§uml8O i~inde de y~amak
ladlrlar. Bu durum sqdece kadl-

Kadm ve erkek ~ah~anlar 
arasmdaki e~itsizlik eun smtf 
tarafmdan uygulanan ideolojik 
bir aymmdU'. Ru aytnmt SIßI

rIß gilcÜßÜ biUme, toplumsal 
denetimi elinde tutmak, böle
rek yönetip, ezilen slmfm ör
gütlenmesi önilne engel yarat
maktadtr. Kadm ve erkek ara
smda meslek statU, IIcret ve fu-

Sendikal mUcadeleyi erkek 
i§i olarak gören anlaYI§lar ezen 
slmfm erkekleriyle i§birligi 
yapmaktadirlar. Bu durumun 
ezilen kadm aleyhine geli§mesi 
tüm smlfin ~tkarl8O ~Ismdan 
kötü sonu~tur. Aym i§ ko§ulun
da ~ah~ ~Ier arasmda bUe, 
erkek sendikaya giderken, ka
dm yine evine dönUyor. Eko-

Sendikalarda kadm ve er
kelder arasmda geli§Cn Cljitsiz 
ko~ullarda ~itligi yaratmanm 
arac;:lan yaraulmaltdlr. Kadm-

• Kadm kurultaylan, egi
tim c;ah§malan, sempozyum, 
forum gibi yalt~malar yapllma
h. 

Öncelikle saAltklt belirlemeler gerekiyor. Atl
lacak Hk adtmda ka~tmlza I;Lkan gerl;ek, kadL
nm bugünkG konumunun yakm larihsel sOrecin 
ürünü olmaYLp, tarihsel geli~imjn belli bir evre
sinden iilibaren varolan-varedilen, günümüze 
dek gGl;lenerek kallcllLk kazanan bir ili~kinin 
sonucudur. Bu sürecin günümüze dek uzanan 
halkalarma baktL4lßlIZda, görünen kadmln ken
disini, kimli4ini yeterince-hatta hemen hemen 
hiC;- lanLmadLgt gefl;:egidir. Bu özeUik, hakh ola
nln güc;süz olma konumunu gÜl;lendiren, top
lumsal dokunun, ya~amm l;ürümü~lügünün las
tamam kendisi oluyor. Tecavüz ve 

cinsei "§"iddet 
A.SU 

B edensei rahalSlzhklann yanl Sl
ra psikolojik rahalSlzlt.klar had 

safhadadLr. Kocasl tarafmdan leca
vUze ugrayan kadmlar, geneide ya
~adtklan OIaYI i~ine attp, di~anya 

oluyorlar. Bunun adL tecavUz degil 
de nedir? t§in kölU yam. U1kemizde 
bir ~ok kadm bunun tecavüz oldu
gunun farkmda. bilincinde degiller. 
Tecavüzün yalmzca kocasmm dtljm
daki bir erkek tarafmdan gef\:ekl~
tirildiginin inancmdalar. 

balan. kadmlann özgUrlük mücade
lesi de kad!n-erkek ili§kilerinde 
önemli bir dönü~üm yaratmayacagl 
inancmdaYlffi. 

Topluffisal ili~kilerde. yönetici 
kadrolarda, ~ogunlugu erkeklerin 
olu§turdugu ve yapllann ne kadar 

gelenek~ i ve kalt oldu
gunu dÜ§Üßdügümde" 
sorunun siSlem sorunu 
oldugu kamsma van
yorum. Yalmz erkek 
egemen ili§1d bic;:imi
nin tarihe gömülmesi 
i~in de mUcadeleyi ei
den blrakmamahylZ. 
Her ne kadar sistemle 
ilintiliyse de cinsler 
arasl egemenlik ili§k..i
sini temelden sarsaeak 
radikal bir e§itlik poli
likasml da gUndemi
mizden eksik et
meyelim. 

kaJll ililjkilerinde ,""" ___________________ -. 
uyumlu davranmaya 
~ah§lyorlar. Giderek i~ 

dünyalanna kapamyor
lar. Va da bu olaYI unut
mak istercesine ne~eli 

ve kendinden emin gö
rünmeye ~aba.ltyorlar ... 
Bir yandan da evliligi 
ayakta tutmaya c;:all§an
lann saYISI da az de~il. 

Bir ~ok kadm cinsel
Hgi görev gibi yerine 
getiriyor. Duygudan, 
sevgiden uzak, c;:ogu 
zaman da sorun ~Ikma
sm diye katlanlyorlar. 
Katlamyorlar diyorum, ~Unkü top
lumumuzda bu tür olaylan Y8§ayan 
crok kadm var. Cinsellik erkek iste
di~i zaman Y8§arur, kUrall yazllt ka
nun olmasa da g*rliligini koru
maktachr. Hepimiz ~ok §ahil olmu
§uzdur gUn boyu gülen. §Cn ~akrak 
kadmlanmlZ ak.§am kocalan eve ge
lece~i zaman kabus y~ar gibi olu
yorlar. Kadrn künaj da olsa, dogum 
da yapsa, dokuz ayhk hamile, ay ha
li, agnsl sanSlCISI da olsa erkegin is
teklerine boyun egmek durumunda 
ka!tyor. Direnen kadm yok mu? EI
bette var, onlar da hakarete maruz 
kahyorlar ya da dayak yiyorlar .. Da
yaktan sonra da kuzu kuzu leslim 

Sonn toplulumuzda hala g~erli
Iigini koruyan yaygm bir dü§ünee 
de "kocasl deäil Mi? sever de döver 
de." Bu yUmen boyun egen. bütün 
~agtlamalara katlanan, einsei ili~

kiden sonra kendinden igrenen, tik
sinen, kusan az ml kadm var? 

Evlilik i~i tccavUz kurbanL ka
dmlar, evlilik dl~l lecavUz ya~ayan 
kadmlara oranla daha fazla bedensel 
ve ruhsal tahribata ugruyorlar .. Ama 
yine de seslerini ~Ikaramlyorlar. 

Erkek egemen sistem hakimiye
tini korudugu silrece, pek fazla bir 
§ey degi~meyecektir. Tek baljma er
keklerin -ktsmi olarak- degi§im ~a-

~iZGiLERLE KADIN 

Siyasal. sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanlarda 
önemli degi§imler yaralabilmek i~in 
öncelikle kendimizi yeti~tirelim. 

Biz kadmlar ne kadar c;:ok yönetici 
kadrolarda yer ahrsak. 0 kadar belir
leyici olabiliriz. 

Ashnda yazllacak, tanl§llacak 
c;:ok §ey var, ama son söz olarak siz 
sevgili okurlara bir soru sorarak 
sLklcl la~maya baljlayan konuyu nok
talamak istiyorum. Hi~ kocasma 
sistemli bir §ekilde tecavüz eden bir 
kadm gördUnUz mü? Gönnek müm
kün degil elbelle. duydunuz ffiU? 
Dogrusunu isterseniz ben duy
madlm. 

Bunu d~i~lirme orlam ve olanai\L yok mu? 
Elbette var. Ku~kusuz bunu belirlemek yetmez. 
Bilinenlere günlük ya~m ve toplumsal ili~kiler 
alanmda mevziler kazandtrma ve onun arac;la
rtnm yaralmak gerekir. 

Bunun ic;in, bu konudaki aC;Lhrnlar ve tamm
lamalar doSrudan kadlnlar tarafmdan olu~turul
mall. Egemen anlaYI~m gölgesini üzerine dü~ür
mekten kal;lnan bir tilizlik-özenlilik, kadm lar
tL~malarmm yele~ik siyasal söylemden ve dilsel 
üsluptan uzak tulmalL. Aksi IUlumlar, egemen 
yakla~lmlf'l veTili mantL4tnm sürekliliSine yol 
al;maktan ba~ka bir i~ yaramayacakllr, 

BinYlllann kaltcLILälyla gÜl;lenen bir iIi~ki bi
C;imi ha demekle degi~meyecektir. Kürdistan gi
bi en insani isternleri bile kan ve vah~elle bastL· 
nlan sömGrgeci egemenJik altmdaki toplumlar
da, kadmtn özgG! alan al;maslnm yolu, önce 
ciddi bir bilinl;lenme sürecini, ardmdan da si
yasal bir edimle bütünleSlirmeye gereksinin du
yar. Böyle bir giri~im ba~latLlabilirse, (kl ufak 
gruplar ha linde de oisa böylesi girl§imler var) 
bu, yalmzca kadmln özgürt~mesinde önemli 
bir kesi~me noktasl olmakla kalmayacak, aYn! 
zamanda Kürdislan'da ya~yan her insanln türn 
boyutlarda özgürle~mesine en büyük katklYI 
sunacakllr. 

GeJgelelim bugüne kadarki bilinc;lendirme 
ve siyasal örgülleme bic;imleriyle, bireysel I;a
balarla olacak ~ey degil bu. C;:ok daha yeni ör
gütlenme bic;imJeri, küllüre!, vaktf, dernek, ya
ym vb. bir dizi kurum olu~turulmast ve i ~levli 
kLimmaslyla olanaklL olacakllT. Bunlar ba~anl
dLgL oranda, kUrlulu~ yaktnla~acaktlr. 

C;:ünkü öncelikle bu kurumlar aracLllglyla I;ü
rümeye lerkedilen toplumun yansl, ki bu diger 
yanstnm da I;ürümüsenin nedenidir, I;ürümeyi 
durduracak, dirili~i ba~latacakllr. Hakll ama 
güc;süz olma konumunu, hakh ve güC;lü olmaya 
dönü~tUreceklir . 

Mutluluga ili§kin 
de ger lendirllleier 

NurYILMAZ 

M uüuluga i1i~kin yorumlar 
gUndeme geldiginde, ilk 

alduna gelen kilji Kant oluyor. 
Ahlak felsefesinde mutlulugu 
dl~arda blrakan Kant. hakh 
temelJendinneler getiriyor. 
"Mulluluk anlaYlljt" ki§iden 
ki*iye de~i§ime ugradlgmdan, 
evrensel ahlak felsefesinin 
temellendirilmesi konusunda 
"mutluluk beklentisi" yetersiz 
kalacakllr. Bu da Kant'm ahlak 
felsefesi ~er~evesinde ~ok 
mantlkh ve tutarh bir deger
lendinnedir. Onun belirleyici k
abul eui~i ethik kavram ise 
"Ödev" kavraml oluyor. Kant, 
c;:ok sevdigim bir ft1ozof ve IIsle
Hk de felsefe tarihi ~Ismdan 

önemli bir yere sahip. Ancak bu 

olumlu ya da olumsuz ele~tiri al
maSißt engellemez. Ödev 
mantlgml lemele yerlC§tirirken 
~öy!e bir öngörü getiriyor. 
"C:;lkarsIZ, beklentisiz §ekilde 
yapllmasl gereken ahlakJl eyle
rni gerc;:ekle§tinneli." Bu da 
ge~ekten crok anIamlt. gilzel bir 
öngOrli ve ben buna da ilj:tenlikJe 
katlhyorum. Ancak buna bir u
faClk ekleme katmak istiyorum; 
insan, bu ahlaksal eylemi yerine 
gelirirken, manttgl severek ve 
mutlulukla yerine getirirse i§te 0 
zaman bu anlaYI§ bütünlüge u
laljacakttr. Sevgiden, zevkten ve 
mutluluktan kopuk ödev anlaYI§1 
robat gibi. kat! bir yapl 
sergileyeceginden duru, dogal 
vicdana ait otonom tarzmdan da 
uzaklaljacakttr. DolaYlslyla in
samn i~inden gelerek sevgiyle 

ve halla haz duyarak 
ger~eldeljtirdilii iyi niyetli 
hareketle. robat gibi (gc~i akhn 
dU§ünme potansiyelini de 
gözönünde bulunduruyor) yap
mam gerektigi ic;:in yaplyorum 
manllglyla geryekle~tiriJen öde
vi Icaqtl8.§ttnnca birinci ~tk daha 
fazla önemsenir gibi bir sonu~ 
C;:lkanyorum. 

Bana göre bir insan ger~ek
le§lirdigi eylemleri sevgiylc 
yaplyorsa ve sonucunda da mut
luluga ula§lyorsa. ki§inin 
Yll§affiißm bir anl8ffi1 var de
mektir. Ru konu ahlaksal. 
toplumsal. evrensel. psikolojik. 
~konomik, bilimsel her alan 
a~lsmdan get;erlidir. Buna baglt 
olarak yorumlanmasl gereken 
bir ele§tiriyi de gündeme ge
tirmem önem kazantyor; 

Hümanist yorumculann bakl§ 
ayLsmda yer alan sevgi, mutluluk 
kavramlanna uygun olarak "in
san özünde iyidir"' ilkesindcn y
ola ~lkarak böyle bir yaklaljlml 
savunmuyorum. Kant'm "kölÜ 
karaktere sahip insan" anlaYI§ml 
da gözönünde bulunduruyorum. 
Kötü karekterli insandan ge~ek
le~lirdigi iyi niyelli ahlaksal 
eylemden mutluluk duymastßL 
beklemiyorum. Relki bu tUr bir 
insan aC;:lsmdan, Kanl'm ödev 
ahlakl ~er~evesinde iyi bir 
eylem yararh da olacaktlr. Ama 
bana göre ·'Sevginin kendi~ini 

seven" mutluluk adma yüregini 
ortaya koyan insanlar a~tstndan, 
ödev ahlakt lanl olarak olm3s1 
gercken yere oturacakttr. 
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Hozan serdari di yewpiya 
,qisekerdi§ (roportaj) 

Didar: Re~a Ciwanan 

SeyidKan KURiJ 

(Mo illi pfya qiserkedii cuwa· 
ver Radyoya Kurdi ,. Den
ge Kurda li Dufsbur· 
ge" di ehe Zazakf 
(Kirdki, Kirmol1ckf) 
kerde \';10) 

• Seyitxan Kurij: 
Mn vi xf!r; ti ~ken se· 
mH wendoxun maya xwi 
bidi sinasnayi~? 

Scrdar: Ez 1955 di Suke 
Dersimi di ameya dinya. Mi 

Lakin hacet muzik esti, 
mey eSla, kernan eSIU, 
saz estu ez inin kena 
ci, pe inin klam hena 
g~ir we~ yeni, hena 
rind l'itim duni ci, 

waxt rriqide yeni sinasnayi§, ma yiqide ye· 
ni werte dinya. 

Ma biyerimi sen sentez. ez verva sentez 
niya. Merdimu Hunennend musik gele 
xwi rind sinasnenu. Klam gel yitir ame va
ti§, kam hacet heIa nika cinayi inan ser rind 
gurenu; per bin ra musik dinya zi go~ da
nu. Kam ca yi eslu, yi benu, wi gerek inin 
bizanu ü cira istifade bikuri. La esas wazl
fe hunennendun ma musik nm ser bigun. 
klamun ma bi'yari wene. 

• Ti hai mUSik kurdi nlka sini vine-
ni? 

dibistin veryen (ilkokul) Dewi 

o Hai millete Kinnaneu sinuno. e kul
turizi oliru. Hai milele ma hel ekonomiya, 
het polilikaya sinunu het kulturaza oliro. 
Devlete ma yina, heryi ma qedexo, ma ha
rna hun! bin bandirn §aride, ma bin desli 
a1emde. Ini halidi ma e~keni vacimi musik 
ma aver ~u. Musik ma hama amatoru. Di~
menu niverdawu ma Devlele xwi ruenti, 
ekonomi xwi aver beri 0 musik xwi seI' 
rind biguremii. Devlele ma ~ina ki, ma bin 
pene devletidi musik xwo aver berimi, la 
Rexistin ma esti, hunemlend ma esu, ma 
dest kerd ci yawa~ yawa~ musik xwi aver 
beni. 

nale roa di d%menayi niyena rue. Eger ti 
mira xes mekir, ez tu ra xes nikena; ti mi 
10m bidi ez tu 10m duna. Ma gerek biyeri
mi Iyelewe her yi xwi arizikimi, abori ser, 
politika :;er, muzik ser kisebikimi. Ma ge
rek zu biniri lueme (el~liri) bikimi, la zu 
bin ra xesbikirimi. Ma zu het ra vum roa 
milet~ kirmanei piyeru piya xelisneni. hel 
binra zi ma zu biniri du~mene keni, una ni
benu, ina tengeya. Gerek Hunennend ma 
biyeri piye hel zu binm alaqdari bikiri, pi
ya bixebiti. Gerek Pani ma zi Hunemlen
duniri imkunun vini; mesela kasetun yin 
veci. ktmtun yin vilakiri. Hunennend tena 
n~keni musik aver beri, gerek ma ptyer 
peya dest bidi zu bin P3§1 bidi p3§Ie zu bin 
Kultun xwi aver beri. 

E. H. MlHEMED 
di wend. Dibistun werteyin (Or
taokul) ü Amadayi (Lise) Suka 
Dersimi di wend. Dima ez kou 
int'ihun universite. Mi 76-77 di Er
zurum Atatürk Oniversitesi qezeny 
kerd. Mi di seT ila di wend. Tabi 0 
waxl imkani qiti bi, mekteb Tfik~l
yun desti bi. Tnay ra guere rua ni~kayi 
ita hiwini, rua mektep caverda. my u n 

gel ra Klamun 
gel topklri, Dengbejun 

gu~tari bikiri, muzik klasik 

• Guere vinaye tu Hunermenduniri 
kom Denge lazima, yuni gerek Huner· 
mend biyer piye hel korne (dezge) hu· 
nermendun akir? 

o waxti zi rua xeliyek muzik sen gu
remi bi, mi kiamt rua ye kay topkerdini 11 
veyvuni di vateni. Waxtigo heval ameni 
Iyewele mara w%teni ma vateni. Tabi mi 0 
wax! profosyonel muzik niv~tyeni, hena 
zaf amator, tirki vani maha[i. [980 di ez 
ameni Ewrupa. 0 waxt ra heta ~r ez muzik 
ser gurcnu; km mi ~ima zum, takip keni 
herhaIde. 

rinda bisinasni u klamun veryenun 
biyar werte, Nun hozan kirdun gu~ 
klamun gela mekuri musik dlnya e mo
dern rinda bisinasni fi guere yi musik vi· 
razl; nunlzi ini wlrdin ra yew sentez vi· 
razi? 

• SemH verdberdi~ musik Kurdiya 
lazimugo Hunermend u RojWr kirdun 
~i bikiri? 

o Guere vinayc mi Hunennenduniri 
kom lazimu,la gerek ina kom bin bondiray 
yO Pani di mebu. Gerek korne hunermen
dun xwiscribu, gerek her hunermend bie~
ku te ca bigiru. Ez wazcna hunennend pi~ 
yer piya het, piya bigurt, piya kaset virazi, 
kultur ser mi~evire biklri, pirsun xwiri piya 
~are vin!. Her huncnnend zu vinaye (gö
Iil§) xwi estu, ini zaf nonnalu. ~iyu telmi-

• Th heta er ~nd kas@1 vlr~ti? 
o Heta er mi 6 heb kaset v~t. Inin ra 

qeyir mi kaseti gurup vi~ti HUNER· 
KOM di ma 7-8 ktmt pa guruba vira~ti, 
inin di mi eS11. 

• Ti derun xwl sini vlrazeni, ti derun 
myun gel ra topkeni. nun ti Sairun kir· 
dun ra §Ürun gen! miniri muzik virad:· 
ni, nuni :ci Qalun derun xwi ti nusneni.? 

Serdar: Mi di, wird ye~iti zi esti". Hirn 
ez xwi klamun virazena, himizi ez werte 
gel ra klamun ma ye veryenun, kuhunun 
lopkena. 

o lna mesella ser xeliyek munak%a es
tu. Ez zof deger duna muz!k ma. C;:imki 
klamun ma di, lawikun ma di tarix ma es
tu, tarix milet<! kinnancu estu. Eger ma 
klamun xwi aryemendi.mi. miyarimi werte, 
ser meguremi tarix benu vin. lni klamuni 
di yi amo milete ma sare yenu zun. Tun 
umbaz vuni ma musik modem virazimi, 
koti pop dima. Pop 0 rok e Ewrupa yo e 
Amerikayo. waxtigo li mi musikun go§ bi
Öl Amerika yena akile to, Ewrupa yena 
akile to. Waxtigo to musike Afrika go~ da

. ni, to zonan! ki musike Afrikayo, ea di mil-
lete Afrika yena akile to. Peld milete kir
mancu gerek sini biyeru smasnayi~, waxli
go ti biwazi milete kinnancu biyare akile 
xwo gerek usule musike de ntime de sinu
nUt yitir yenu vali~, ~ otir vaci. 

o Nika ez biray xwi 
ra inay vaei: mira gucre 
hete Hunera rexistin ma 
bioe tengi. RexiSlin ma 
vun! wa he~i bin bon
dira madi bu, vuni. 
rna izne da virazeni 
ma izne nida mevi~ 
mzBni. Eger ti zer~ 
re zu SiY3SCti di 
musik virazeni 
ti holi, eger li 
xwi ser zu t;i 
ani werte ti 
xirabi. Mil· 
lete Kurdi
ri siyaset 
lazimu, 
ekono
mi la-
zimu, 

m "-

ku, hunennend estu ki, umbaz zu pani'yo 
yada zu pani xwi ra nizdi vinenuj inizi zaf 

J) nonnalu. Hunennend vinayi xwi yi benu 
'Ä I wa bibu e~keni piya bixebit1, ko-
.c-:J. ) .t1 me huneri gereka zaf~ 

Ä {J- vengibb~· Her P~ 
.i;, ~ vuna In ~emSlya 

ma di lopbieni, vuni 
rna ~imari zu kever 

virazeni ini kever ra 
~uerieni zerre. Bira her

kes zu kever ra ni~kenu 
~ueru zerre. Taynin kila

feli xwi verinu, taynin ba
riwu. Ti ni~keni herkes zu 

kever ra zereklri, herkes le~ 
xwi ra guere kine genu pira. 

• Seyitxan Kurij: Ti x~Jlek 
waxto he tebera, problem §i

ma gird ~i? 

Kai (kokirn) zaf dikal rni unceni, zoni 
ma di heta er yoy klam ninusnayi, edebiya
le ma ye nusnaye yinu. yi esto se go~ ra go~ 
amo inizi ho kalikun do. Tnay ra ez waxti
go zu kalik vinena, dt.na kisekerdili yin rn 
k1amun lopkena vuna. Kulturi rna lele cori 
yinideru. Ci estu koklminu 9i estu. Ez xe
liyek dexer dunu klamun ma ye J.."Uhunun. 
Ez niwazen k!amun gel bivimi. Ez muzik 
modem ser xeliyek guremi. Ez biyim duna 
ci, ritim duna ci, usu[ duna ci, la niwazen 
klamun bivimi. c;tmki pe mi klamun tarix 
milete ma yenu welle. Eger ti zu yeku 
klamm bund mexna xwi bena vin ~ina. 

Mesela terlel€: Dersimi seru, lertele Palu 
(~ex Seid) seru klam vaeen1, mexna xwi 
rinda eger ti cira zu ycku bund mexna wxi 
bena vm. 

Tayn ambaz vuni ma musik modem vi
razeni. la musik ma xeripneni; ez inay xe
let vinenu. Lak1n vaei ma kunnancki, za· 
zaki pop virazeni, rok virnz~ni ez inayiri 
taway nivuna. 0 waxt herkes vunu ha ini 
musik kinnancu niyu, la kinnancl6 popu, 
kinnancld Roku. 

sik Sb 
1,,;- ~1?Jj 
m" h,,,11,- !tt b 

o PrQblem Illaye aboTi (ekonQ
mik7 zafC. Zu kaset ~end hezar 

mark benu mal. Ma tena ni§keni ka-
setun xwi vilakirimi. Ma kaselun bi

dimi Firmun Tirirun, §ar vunu ~i Tirku
niri xizmet keni. Xwira firme tirkunizi 

wazen1 ma bisipi (sömilrme) TI zu kaset 
veci 0 mee~ki birue~i. ti hena nie~keni 

bivri lingun xwi sero Inay ra hunennendu
niri kom lazima. 

limuj mari bakilild ~ 
ma lazimu, seketeki ma la-
zimu, hunennendi mazi lazimu. Ma 

Nika van! her ler se xwo wunenu, lakin 
her ler ~e~it ye~it wunenu. Venge bulbul 
yuna qido, e kalencik yuna qido. Eger ma 
klamun xwi ~itir ame vati~, ritime de sinu
no, usulc de sinuno, otir miyarimi zun tarix 
benu vin, ma binatera diyareni we. Ma 0 

gerek deger bidimi hunermende xwi, eyin
ra hes bikirimi. Waxtigo ma deger inin ni
da, ma va. tu miri hizinet niken ez tu qebul 
nikena, ina nibenu, ina lengiya. Halbuki 
Hunennend xura hizmel KurdiSlun kenu. 
Ger ma zu vinra xes bikirimi, nun niye bi-

• Ez zaf spas kena? 
o Ezki zafspas kena, ez wazenu ki, ~i

ma kare xwi di gure xwi di tenena aver 
~ueri. 

Cfgerxwfne nemir 
Bedirxan EPÖZDEMiR 

D ive deme da em dibinin ku diji f~izme helbesten mi
li'tani une zirn sn. Li gel welatpareziye. intemasyona

üstek€ rastegine. Diji en1ya ~er 0 ~erxwazan, ala a§itiye bi
lind dike, di eniya %iliye da dM xwe y€ taybeti dire. 

Bizava ~ex Said ya 1925 an ü tekyona ~ex Seid Cigerx
w"m, dixe nava kul fl kede~n gelek kur. Di 1927 an da bi
rn endame rexistina "Xoybun'''. Li gel hevalen xwe yen 
welatparez, kowara "Hawar" derdixe. Her wek te zanin di 
diroka weje ya kurd da Hawar, xwedan qadeke pir bilinde. 

Cigerxwin, xwcperest mirovek neM. TIm a tim xehala 
rex..islini giring didit. Heya dawiya temena xwe ev je ra bu 
destOr. Dizaniya ku meriv len~ bi sere xwe azad nabi. Di 
we rC da xebalen be westan dikir. 

koleli, kevneperesti 0 emperya\i'zmS ~re ji bo ~ili'ye he
bOye ew di nav da bOye. Ewi kelema xwe xistiye ~ur, we
ka partizan!!k€ hijdch sali bi xeml a co~ di nava Icko~me da 
eih girti ye. Ava mezinayi ya Cigerxwin ji vira te. 

Ern dibinin ku diji emparyalisten Fransiz li cem gell! 
Vietnam ye merxase. Gava ~rkeren Vietnam ~ri~ dibine s
er kela '·Diyan~Biyan Fu" 0 azad dikin her wek Cigerxwin 
di nava §CrC genn daye. Ew we rew~e bi serbilindi a bi di· 
leke xw~ wuha tine ziman; 

"Diyan·biyan fü, Diyan·biyan fu. 
Linge koledar ji ser le rabü. 
Kuren te gemas xwe dane kustin, 
Navak. pir bilind ji bo te hi~tin." 

nOh, li Evrupa. 
Hinek berhemen wi ku heya ird' hatine we~ndin evin; 

DeslOra zimanB Kurdi, DiVana yekem. Qm 0 Gfllperi, 
Sewra Azadi, Re~oye Dare, Salar 0 Midya, Kirne Ez, Ro
nak, Zend, ü Avisla, -5efaq, H~vi, Tarixa Kurdistan 0 edin. 

Ji derve wana yawa te gOlin nezM yil berhemen wi he
ne ku nahatine wc§andan. Pewiste ewana ba~ bene paras~ 
tin 0 sedem bikevine xizmeta xwendevanan bene we~an
din. 

Minna Mamosla Cigerxwin doslen wi pir xemgin kir: 
Mamosta Cigerxwin 22 ye meha dehan sala 1984 pi~v se
et li dorn sistya, li Swed OOjare Stockholm. bi pora xwe ya 
sipi. bi kena xwe ya delal, bi fekrandinen evina jiyane ~o 
heqtya xwe. DoSI 0 hevalen xwe hizni kir fl di temena xwe 
ya 81 sall da ji nav me barkir. 

Li Swed ji bo wi morasimeke mezin haie pekanin. Pi~. 
ti eenaze binne Suli. Gele wi, dost fl heval€!n wi, li wira ji 
layiqi wi merasiman pekanin. Bi 

D idar bi berga xwe ya ren
gin, bi kaxeza deste ye
kem, bi mizanpajeke be~ 

dew 0 bi dewlemendiya wene· 
yan, kovareke gelek rOfiro~ 0 delal 
e. Wek gotini ji mehna "didar"@ 
heza ditine ye, (xuyane). 

Berga her hejmareke Didare, 
biweneyek cuda hatiye xemilan
din. Li ser bergeke hegi mirov, 
weneye Ehmede Xani bibine, ser 
ye ditir agire Newroze xuya dike, 
li ser yen din, an kec;eke bi delali
ya dem 0 rOye xwe ve an ji xatQ
nek bi spehitiya navmilen xwe 
yen pivoki ve cih girtiye. 

Oidar, di "nasnama" xwe de, 
weha xwe dide naskirin:"Didar 
organa Vekitiya Ciwanen Kurd li 
$wede ye, sale 6 hejmaT ten we
~andin. Didar dengvedana xwest 
o viyan Q ditinen hemO ciwanen 
kurd e." 

Yekltiya Ciwanen Kurd li $we
de (YCK), endama Federasyona 
Komeleyen Kurd li $wede (FKKS) 
ye ji. 

Pene; hejmaren DTdare ketine 
deste min: Didar bi girani du be~ 
e; be~ek je bi t1~n laHni 0 bi kur
manciya jorTn e; be~e din bi Hpen 
e~bi..ü liIi !WJrJiya j~ e. Ü di hin 
hejmaran de nivisen bi zimane 
swedi ji hene. 

(Bila havalen berpirsiyar yen 
kurmanciya ba~Or li min negrin, 
infomasyona Olin gi~, di derheqe 
kurmanciya bakur de ye; ji ber ku 
ez tipen erebi nizaniOl; ev kemasi 
ya mln e.) 

Si taybeti xeteke DTdare ya ide
olojik Q politik tune ... DTdar rasta
rast (direkt) problemen ciwanen 
kurd ji xwe re dike mijar; bi gira~ 
ni ji Ii ser problemen ciwanen 
kurd yen li Swede radiweste. 

Mi~ext bQn, beclh G bewar 
bun ... legeriyana rabirdG 0 dahatG 
ya xwe ... 0 biyani zar e XezalL. 

"Em ciwan Ii Swede di navbera 
du cihan 0 du zihniyetan de dijin. 
her aliyek ji bi awaye xwe melo· 
diyeke dijene Q naxwaze aliye din 
tebigihine Q ger bixwaze ji nika
re." (Ke~ek 20-sall,Dldar hejmar 
9, r. 9) 

SeM!, qalibe civata qilasik G 10-
reyi, li $wede ji ciwanen kurd re 
teng te ... Di nav swediyan de i1, rO 
esmer 0 porre~ in ... jiyana modern 
ne bi renge esmer kemiliye; bi 
renge xus-kej 0 sar rayen xwe ber
daye ... Kesayeti, hevi, daxwaz 0 
dilbijandinen eiwani, di nav jiya
na modern de wek girofek bene 
~erqitiye, tevlihev e. 

Ji her e;ar pere;en Kurdistane ne, 
bi devok 0 zaravayen cuda diaxi· 
vin, bi elfabeyen cuda hint xwen· BOye~ke din ku li ser Cigerxwin bandoreke mezin pey~ 

da kiriye, damezrandina Komara Kurd ya Muhabate ye. 
Gava di 1946 an da komar te damezrandin ~ke pir me
zin dide mamosta ye mezin. Ve bayern mezin a piroz bi 
kef fl seyran di helbesten xwe da neq~kiri ye. Ruxandina 
komar8 ji hcr wuha le gelek ~andi ye a xemg'in kiri ye. Ev 
rew~ bi uslabek~ edebi le weka dirok di helbest~n wi da 
xuya dikin. 

Zimane wan, rengen wan, oien wan yi dibin bila bibin, 
Cigerxwin eudayi nexisliye nava gelan. Ew diwe baweriye 
daye ku maIen gelan yeke. 1i doslani fl biraliyan gelan bi 
dil fl can bawere. Sedem vi ye diji emperyalizma Emriki, Ii 
gel re~ikan cih girttye. Bi helbesta xwe ya nav fl deng "He
val Pol Robson" ve pi~tgiriye raxisliye ber gelen elbane: 

"Ey heval Robson dengbej!! eThan 
P%mere selam zana fl insan 
Gemas ü renas, dijmine Dalas 

deh hezaran insan pI!~are eenliU 
wi bun. Bi vesiyeta Cigerxwin di 
baxye mala wi da hate va~rutin. 

XA('EI'IRS 

Helbesten Cigerxwin sebr fl sehatin: Helbestvani Ii gel 
Cigerxwin ~ekleke jiyanl! ye. Bi wana rndibi 0 rQ.tine, Ewi 
helbeslVaniyl! weka hobi nediye. Ne ewi ne ji helbesl dev 
di pesira hevOdunl! bemedane. Di her wari da nivsandi ye. 
Berhcmen wJ remza ~iti 0 rizgariyl! neo Gava meriv wana 
dixwinl! hSwi a baweriyen meriv zexim dibin. Noral a me
neviyela meriv bilind dibi. Sedem ku meriv xweyi ye a. 
gerxwine meriv kubar 0 serbilindi dibi. 

Cigerxwi'n pireke di navbeyna weje ya kurdi ya kevnar 
ü nOjen da. ~ a azara gel ya kevin be kcza fl bela di vI! pi
re da derbazkiriye a gi§landiye dema me. Ev pir wusan bi 
hBze ku iro ji em dikarin.i& feyden pir mezin bibinin. 

Di ser ava re, di ser yiya re 
Reng!! te!! re~ tß ber ~avl! me 
Deng!! te ~ xwe~, xwe§ te guhe me 
Ev xebata te didi me herzan 
Keferala te dida me lerzan." 

Berhernen Cigerxwi'n: Cigcrxwin tene helbestvan nine. 
Ew eyni wext zimanzan 0 dirokzanejwi. Di gelek kovar ü 
rojnamadan li ser babeti!n cuda-cuda, be hejmar gOlar 0 ni· 
visi! wi deryüoe. Ev berhem hatine vergerandin. Li ser 
folklor fl yirokan gelek xcbatan kiriye. 

Berhcmen xwe bi kurdi nivsandi ye. C;:awa min li jor j7 
got, di berhemen xwe da zimaneke hesa 0 gelen emlandi· 
ye. Di helbest~n xwe da kari'ye vezna klasik bi oSlayi bi kl!r 
bine. Her wuha bi vezna serbest ji nivisiye 0 demga xwe li 
helbesta nfljen ya kurdi daye. Meriv gava berhem!!n wi 
dixYl'me beneng nabi. Meriv navl! ji destc xwe berdc 0 di 
yek car!k te dixwine. 

(:eperast 
I· ~air fl deng~jekl Kurd. Beyl~n "~exe Sc
nan","Hespe ref',"Nflbara blyukan" Nivisar8n wine 
2- Bateki nan ku ardS tevlThev ~edibe. 3- Bask.p'il (be
ropa~) ... Diraxe, cl!z ... Vexwarinek. 4-Qalay ... 1ipa "T" 
were daviye I~ mana merxas,gernas ... Po~ing. 5- Serast 
ban ... Be§en,cendek. 6- Neme,newe ... ji §ir yedibe.7-
<;Iyekek (beropa§) .... Nener. 8-Ndtayek ( beropa~) ... 
FatOi , pijik. 9Roni,ronak.(Beroba§) ... Ne do,ne sibe. 
IO-~epe (berepll.§) .... Bi zimane Enneniyan zarok! qiz 

Serejer: 

din 0 nivisandine bOne ... Le her 
dizanin ji eyni binyate ne 0 ~iri~ 
ken eyni e;arenOse ne! Wek dare~ 
ke seve, her seveke we xal bi xal ... 
Melodiya dil€! wan yek e; "biyani 
zor e xezal!" . Niv~e di bin 15-16 
saH re li wedere hatine dine; ew ji 
malbata xwe u melodiya dile xwe 
dizanin rayen wan ji ji dur in. 

Dijwari G zehmetiyen hewisan~ 
dine; aHyek malbat, de 0 bav, we
lat 0 siyaset, aliye din hemQ biTi· 
qandin 0 dehf danen "jiyana mo
dern" 0 ~arandin€!n erotik. 

Forme kevn diriya ye, beyr ku 
tede winda bibin 0 li ser wan kiret 
ji nesekine, de e;awa Q bi e;i hawa~ 
yi formek nO li gori bejn 0 bala 
xwe bibinin? Riya legeriyane tij! 
te~qele 0 belayen nediti ne. Bila 
qe, te~qele (j bela dehf dan 0 he· 
yecana eiwaniye ye. 0 her dibe
jin, "(iwani rneydana pe~ketine 
ye.". 

Dldar mireka van ciwanan c; 
ew berdevkHiye ji his 0 viyanen 
ciwanan re dike: Oixwaze ciwan, 
xeyal Q viyannen xwe bijin 0 bi 
dengbilindi hlnin ziman. Ger e~
kere nebe de ve~arti bibe, e;etirin 
ewe ku e~kere bibe. 

OIdare, direkt 0 vekir1 di~e ser 
mijaran, zimane we e~kere 0 
germ e. 

OIdar, di xwedi derketina edbi. 
yat Q kultura kurdi de ji Ii pe~ e. 
Naweroka Didare ji bi nivis Q ~i
iren ~air 0 ediben kurd en navdar 
dewlamend e. 

Di nav we~anen kurdi de Di~ 
dar; dengek, rengek, form 0 babe
tek cuda ye. Banga "gunehkari"ye 
ye, begunehkari nObun c;enabe, 
jiyan pe~nakeve. 

Evin, hespek rehwane sipi ji 
derya ye, ji baye, ji bejiye ye Q ci
wan siware wI ne! Oe 10 10 siwa~ 
roje! Geli 0 gelistan, c;iya 0 zinaT, 
derya 0 beji, erd 0 asiman, dar 0 
daristan hemO li ber ciwani Q hey· 
beta te xwe di lewinin!.. 

Ciwani, bedaxwaz, xeyal 0 fan· 
taziyen einsi nabe, jiyanek be 
erotizm sarincek dojehi ye. 

Oidar, her e;iqas ne bi kurahi be 
F, giraniye dide ser bayen evine Q 
ke[a einsi, xeyalen eiwani 0 aliye 
"qe ls" yen mirovi. 

Le mixabin, tene kesen Ii 
$wede dijin haye wan ji Didare 1'1-
eye... Organ 0 organizasyonen 
siyasi, diyar e tu ehemiyete nadin 
kovarek wek Didare. 

Didar hi~yare hemO babeten 
livbaziyen ciwanan e. Ciwanino, 
xwe biginin Didare 0 bibinin, bila 
didar ji we bibine, bi heza ditina 
delaliye sermest Cl xwe~ bibin! 

Bersiva hejmara büri 
Ku meriv helbestl!n mamOSla, bi rengl!ke OOlak~ di Ia

kols, meriv dibine ku di her wari da meriv ronahi dikln. 
Hel~st!!n \Vi be guman gelertne. Zimaneke hesa emlandi 
ye. Ev bi annany pek antye. Da ku gel, bikarbi ji wana f!m 
bike. 

KismSkl! direj ji temena xwe li Qamu~lu derbaz kiriye. 

Ew her 5a! di van rojan da bi 
Timel 0 evin t~ biranin. Bila ~ik 
Iflnebi we rojek b@. te li ~ar aliyen 
welal heykelen wi bene danin. Te 
nave wi 1i saztyl!n ~andi fl zanisti 
b€ndanin. Baxye yl! ku ew tl!da 
va§aniye 0 mala wi II! bibi muze, ji 
bo ziyarelVanan. 0 bila disa ~ik 
lüne bi ev roj t€! seli zaroken 
Cigerxwl'n'an bi!ind bi 0 bi gururi 0 
kubari t€! lema§a eThan€! bikln. TI! bi 
kirin€n baven xwe qure bin. U 
zaroken wana, even ku numuneyl!n 
menirovaliyS dane Q Cigerxwin bi 
barbaJi li meydana Qamu~lu var
mandine? B8 guman t8 ser nizim 
bin, ji kirin~n bav~n xwe yen kev
nar fl genf ~erm bikin. Cigerxwin bi 
fizM 17 nav me nine, 18 di dil8 gele 
xwe da diji. Ern le di ser saiBn mi
rina wi da bi ramet bir tinin. Ki 
dibe Cigerxwin miri ye? Ma ke 
Neruda, Mayakovsld, Feqtye Tey. 
ran. Melaye CiziI'i, Goran, Erecht 0 
Nazim mirine, ku ew ji bilTlJ"8? 

I-Qanflnen gi§li e hebOn@, ilm ß romanen mirov fl pe
vojoya zaniyariytL~ku be av maye (beroba~).2-Ber
bang. ~eveq ... Umi~I,-5~lov. 3QenaeI...Bahoz,bog@
je,Tov.4~Bi elifba erebi lipa duwemin ... Piyuk€! li~tanra 
18 goti'n ... Sodyum.5-Derzilok, Sardinye.,.Notayek.6* 
madeyek ko mirov ditevizlne .... Lewer. goran. 

<;eperast: 

Tu dikari diroke ji wan helbeslan hira bibi. Xime evin· 
darl 0 bengini ye 1i cem saxlerne. Bena kulilka, deng~ yivi
ka meriv ~ad a bexti'yllf dike. MSrxas! fll8hengi helbestl!n 
wi himbez kirinc. Bi kflrtayi meriv xwe, welate xwe jiya
na gel ya doh, iro a duwerojan dibine, di van berhem8n M
ja da. 0 meriv ISr nabi ji wanu. 

Cigerxwin clhanl!kl! adil a azad dixwest. EwI' tene ji bo 
Kurdan nenivsandi ye. Li kijan aliy~ eihane bindesu a 
kedxwari' hebQye, hun dikarin le li wira bibinin. Li ku diji 

Hinl!k ji bi pe~niyar 0 israra dost a hevalen xwe sedem ku 
berheml!n xwe biw~ine yend saJl!ndawiya temena xwe li 
Swed derbazkiri ye. Mecal diye ku Ii Swed piraniya berhe
men xwe biwe§i~. 

Bi yamin, yirandina yaryova Qamu~lu ya leng, derketi
na Swed'e b<!ngaveke di eih da bOye. Her ~iqas benha wi 
ji hesreta welat gelek jt tengbflye disa biryarekl! di cih da 
bOye. Bi ve biryar! pe~iya Cigerxwln iÖl vebßye, di pence· 
Ta cihanS da hinek ji tema~a gele xwe kiriye. Belavkirin 0 
nasandina weje ya kurdi di saya wi da gihi~tiye menzilßkß 

1osan€! heja 0 qedirbilind, evlade 
gell! kord, Cigerxwin '8 nemir. wS 
di her qonax8 tek~ina azadi 0 
demoqrasi geiß me da biji. 

7- Kurte nivisa sazflmana dine a nO (bi Tirki) ... Ne jin. 
8- Li misrl! xOdayek ... Bi qalile, ~erqewre ... <;av ~i
kandin. 
9- Li TirkiyS rubarek ... "T" were sen dibe I! ku ji reza 
diyinin (beropa~), 
10- Bi Tirki diven "C;oban yantasi otu·· 

I .Kurdislana ... 2.Anol .... Tera~ . .3 ,Plj ... Dinare .. 
4. tfazLOsif ... 5.Tov ... Lor ... 6.Arafat.. Ece .. 
7.Lm ... Rn .. .IzoJ...8.tade .... Kb ... KL.9. ineane .. 
IO.Manker ... Rts ... 

Serejer: 
I.Kapitaltzm .... 2.Unifor ma .... 3.Rojava ... Din ... 
4.Dt..Frenk ... 5.Dilan ... Ce ... 6.StLOt .. Kar ... 7,Ten 
Odlm .. 8.Aras ... Ez .. Er .. 9.Narincok .... 10. A~f.. 
Eltps ... 
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Kürt sanatC;lsl Koc;er ile Kürt Müzigi üzerine konu~tuk 

kl 
Bana göre, Kürt MOziRi'nin otantizminde 
rock, jazz, bleus vb. tarzlar zaten roc U anmlZ ;~:~~r~~:K~~n:O~~;o~~~~knV:~~e~d l' yapma tarzlnda bile rock mevcuttur. 

Bir gün 
duyarSlzhg1Ill1Z1 sorgulayacak 

M.Sail ALPASLAN 

Müzisyen ve finna sahibi 
K(){fer'le, KUrt MUziAi ve 
UnkapaOl ~ar§lslßlß mUzik 
dUnyasl Uzerindeki etkisi Uz
erine konu§tuk. 

• Müzlk yapntlßlzdan 
blraz bahsedeblllr mlslnlz? 

o 1985 Ylhndan beri mU
zikle i~i~eyim. Profesyonel 
anlamda ~ah§maya 1992'de 
yapuAlm "~ina Wedat" adh 
kasetle ba~la(hm . C;ok isteme
me raAmen konservaluara gi
remedim. Sebeplerini biliyor
sunuz, Torpil falan ... Ben, 
KUn MUziAi'ni bilin~1i ve 
akademik bir ~ah§mayla, ev
rensei boyutlara getirmek i)in 
mtizik eAitimi almak gerekli
Aini inamyorum. Bu nedenle 
Timur Sel)uk'un dershane· 
sinde 3 YI' boyunca pi):ano 
eAitimi aldlm. Bunun yanlSlrB 
baAlama egilimi gördüm. 
BaAlama öArenmek isteme
min lek nedeni, KOrt Halk 
MUzigi'nin vazge)ilmez enst
rUmam olmasJ. Olontizmini 
korumaslydl. 

• Tüm bu eitltim ~h~
malarl sürerken yeni kaset 
~h§malarlnda bulundunuz 
mu? 

o Haytr, ~UnkU her eline 
saz alan ya da sesinin gUzel 
olduAunu iddia eden kaset 
yapmaya ba§laml~lI. Yani 

KUrt DBi ve MUziAi Uzenn
den görece kalkan yasaklar, 
IMC;'de bir KUrt MUziAi fur
yast bllflatml§tI. 0 gUnkU ra
kamlarlo. yaplmcllann epeyi 
bllyUk para kazandlAI söylcni
)'or. Böyte yoz bir ortamda 
kaset yapmarun manllAI, ben
ce SÖmUrülmekti. 

• Pekl, ortamm yolluAu 
nltellkll ürünler verllmeslne 
engel mlydl? 

OBen. sUregelen bir Cur
yanm bitimine kadar kasel 
yapmamak gibi bir karat al
ml$Urn. Aynca gOrece ser
besllik bir sUre soma. valilik
ler eliyle kaldmlnu§. otontik 
kasetlcrin bile yasak]anmasl
na ba§lanml~U. Yani kasel ne 
denli iyi olursa olsun, yasak
lar nedcniyle halka ulqamadl 
mt, 0 kaseti yapmamn bir an
larm da kalImyor. 

• Pekl, bölOn bu duru
ma kar~t, Kürt Müzigl'nde 
IsranmtZIO özel bir nedeni 
var ml? 

o Mutlaka ... En önemlisi 
OOn KUrdUm. KUn Dili'ni en 
azlOdan sömUrgeeilerin dilin
den daha iyi bildigimi, onla
nn mUziginden daha iyi du
yumsadlglml biliyorum. YUz
Ylltarca yasakJarla, baskllarla 
tUkenmeye yüztutmu~, sadeee 
dengbej geleneAiyle ya~aulan 
bir mUzigi geli~tirmek, evren
selle~tirmek, herkesten önce 
bu haikln sanat~:\lanmn göre-

vidir. 
Bu dengbejlerin kasetleri

nin bile dönem dönem yasak
landlAml ve bu bölgenin bU
lün halk IUrkUlerinin kendile
rini bilmeyen, halka ve sanata 
saygllan olmayan ve maale
se! yine KUn Halkl'nm j~in
den gelen bilin~ ve ki~iJik de
fonnasyonuna uAraml~, para, 
§öhrel ve ~Ikar ugmna bu u1u
sun kUItUrtlnU, folklorunu he
ba eden Cela1 GUzelses döne
minden ba~laYlp, Mehmet 
Özbeklere, Seyfettin Sucula
ra, tuet Altmme~lere . Bur
han C;a~anlara, Ibrahim Tatb
sesiert ve hatta bu geleneAin 
yeni jenarasyonlan olan K. 
Emrah, Mahsun Kmmzlgül
lere kaTlI rnUeadele vennek, 
KUrt Sanat~llannm onur me
selesidir. TUrn bu zlthklara 
k8r§l. yasaklara ve bask.t1ara 
kllt§1 en iyi mUcadele aracl, 
yine mUzili dillendinnektir. 

• Kendlnlzl Kürt MOzlitl 
I~inde hangl tarafta görü
yorsunuz? 

OBen, bir nevi protest ve 
folk-rock tarzmda ~ah~malar 
yaplyorum. 

• Neden rolk·rock? 
Folk-Rock tarztntn KOrt 
Müzlgll~lndekl yerl nedlr? 

o Bana göre, Kün MUzi
gi'nin olantizminde rock, 
jazz. bleus vb. tarzlar zalen 
mevcuttur. Buna bir ömek 
vennek gerekine, Kürt Folk-

lorunun govend yapma lanm
da bile rock mevcutlur. KUr
distan'IR hemangi bir böige
sinde bu tar:zlardan birine 
rastlamak. san derece olaAan
dir, Ben dengbejlerin 'klam' 
okuma tmml (belki de bu 
enstTÜrnanslz balad okuma 
tanJ dUnyantn hiy bir yerinde 
yoklur) opera yaprnakla özde§ 
buluyorum. 

• Du arada kasel yaplm· 
clhAma ba§ladlßlz. Höyle 
blr kararl almaya neden ge
rek duydunuz? 

o Yukanda da belinliAim 
gibi, Unk.apanl'ndaki i§porta
Clhklan gelen, mUzigin 
"m"sinden anlamayan, ra
plmelhAI sömUrmekle e§dü
zeyde gören yaplmetlara kar
§l, hem mUziAimizi ve kUlIO
rUmUzU, hem de henim gibi 
dU§Unen, mUziAe saygls\ olan 
yetenekli arkad~lan bu Un
kapani kapanmdan korumak 
i)in kaset yaplmclhAma ba§
ladlrn. Geryi bizden daha iyi 
~ah~an ve dahll verimli olan 
birka) kurum ve kUltUr mer
kezi. buna kllt§l önlernler al
maya ~all~lyorlar ama. gerek 
yalan vaatler, gerekse de sa
nat~1 olmantn albenisi, maale
sef insanlann bu tUr yaplmcl
larm eHne dU§mesi önlenemi
yor. 

• Bugüne dek hangl ka· 
seUerln yaplmclhglOi üst
lendlnlz? 

o Kendi kasetimi, Fal
ma'nm Hk kasetini, Koma 
Govenda Kurtn, Koma Gulin 
Xerzan, Civata Dengbejan, 
Newroz. $iyar ve Zilan'm ilk 
kaseti yaptJglmlz )ah~malar
dan. Aynea benim ikinci ka
selirn olan "Min C;i Di", 
"Ate§te Semah Dönenler", 
Yusuf Zoro'nun ve KUn Hai
kl'mn yakmdan tamdlAI iki 
Olaßln ~iir kasctlerini yok ya· 
kmda piyasaya süreeegiz. YI· 
ne yazlh olmayan, dilden dile 
geli~n söylence, hikaye, tj
yatro ve· §ili konusumia ~ah§
malara da yapmaYI dU§UnOyo
<uz. 

• KüriOtantIk MUtl
il'ni kayJl ve bozuk kaset
lerden ahp daba temlz bir 
§Ckllde yeniden halka ulll§
hrmak konu5unda ~h~ma. 
larda bulundunuz mu? 
Eger böyle bir ~h§maRiz 
vor ise, meyveleri niye verII· 
medi? 

o Ashnda bu 5 YlldJr be
nim yspmaYI istedi~im bir 
olaydl. Dengbejlerin bütUn 
kasetlerini 10plaYlp ya da ya
~ayan dengbejleri slüdyoya 
ahp iyi bir ekip ve ~all~mayla 
yeniden halka ul~lJrmak isti
yordum. Maalesef böyle bir 
yapmll gen;ekle§l iremedik 
henUz. Sadeee "Civata Deng
bejan" adh bir kasel yaptlm. 
Ama bunu yaparken de adffil 
venneyecegim bir kurum bize 

"niye bunu yapUßlz? Bu i~ bi
zirn i§imizdir. Bunu bize bi
rakmahydm" diye tepki gös
terdi. Oysa ben bu kasetle 
okuyan bUlün sanal~llard!\n 

izin alml~tlm. Su tepki Uzeri
ne bizden daha önee bunu 
yapmaYI programJanna alan 
kurumlanmlZJn bunu yapma
Sim bekledik. Ne yazlk ki, U~. 
be~ sahlekar, yine Unkapa
m'nda dünün KUn MUzili'ni 
arllbeskle~tirenler ve bu fur-. 
yada milyarlan vuranlar, 
dengbejlerin kasetini piyasa
dan 10plaYlp, hi~ bir dengbej
den yana mira~lsmdan veya 
hemangi bir kurumdan izin 
vs. almadan, bu kaseEleri )ok 
kötü kayJllarla piyasaya sUr
dUier. Ve maalesef hirr bir ki~i 
ve kurum bu konuya eAilip, 
buoun hesablßl sormaru. Bir 
birey olarak bu durumdan iA
reniyorum ve lepkisizliklen 
dolaYI ulan) duyuyorum. 
C;Unktl kUltUr kurumlanmlzm 
hepsi kendi programlanna Hk 
madde olarak KUrt KOItü
ro 'nU korumak ve geli~tinnek 
maddesini koydular. Hir sa· 
natyl olarak degi!, KUrt Hal
kl 'mn bir bireyi olarak bu ku
rumlardan konuya duyarh 01-
malanm isliyor ve hekliyo
rum. 

• Sizce Kürf MOdil gil
nümilzde hangl düzeydedlr, 
bugünkü durumunu nasl1 
görüyorsuzun? 

o Biraz önee degindigim 
furya vurgunundan sonra 
geHnen qama ve vanJan bi!
iny, bir sanalyl olarak heni 
umutlandmyor. C;ok iddilfh 
yapltlar yaplhyor. Senfoni 
dUzeyinde mUzikler Ureti1iy
or. KUrt MUziAi ge~mi~ten 

kopmadan gUneele ula§ma 
yolunOO, belki de güneelden 
evrensele ula§ma salhasmda 
ileri bit a~amaya geldi. Bu 
gUne ul~mada Kürt sanat
)llannm hi) bir "lkar ve mnd
di kazan~ gözetmeden yalll
malar yapmaSIßtn önenti )ok 
büyUk. Du )ah§malann UI
kede ya da cografyrumzm bu 
paryasmda oldugu kadar, Av
rupa'da da geli§ligini ve gOn 
ge)tik~e mUkenuneUe~tigini 
gönnck, ge~eklen Kiln in
SaruRll layik oldugu mUzigin 
ula~ma.sl aC;Lsmdan klvan~ 
verici. 

• Saym Kos:et', son 0-
larak Nfiroj okuyucularmB 
vereceAlnb. blr mesaj var 
rnl? 

o Alalanmlzm yÜzYlllnr· 
ea dengbejler arllclhAlyla sev· 
giledni, a~klatlnl, kav-
galanni, ba~kaldlnlllrml. 

ihanellerini ve insanhk hai· 
lerini bi.l.e aktanhlar. Okuma
yazma bilmeyen bir ~ok in
sarumlz Mem tl Zin'i, 
Siyamed'i dengbCjlerden din
leyegeldiler hep, Biz burlldan 
aldlAlmlz iz.lenimlerle, duy
gularla mUzigi, kültUrümUzU, 
deslanlanmlzl ögrendik. Bel· 
ki kölU kasellerle, belki 
kulaktan dolma bilgilerle. 
Ama biz; ~ocuklanmll.a daha 
evrensel ve nitelikli bir alt· 
YIlPl, bir kUltUr, bir mUzik 
dUnyasl blrakmuk zorun
danz. Bu sadece sanal~llann 
deAi!, tüm halkm görevidir. 

Gülü§ü "Metin" 
KÜLTÜR·SANAT- Bazen aCllanmlZ, ya$amm or
tak paydasmda bulu§ur, birilerimizin kaleminden ya 
da dilinden dl~a vurur. 0 zaman ya~anan acllar he
pimizin yUreAinde bulu~ur, aellar da ekmek gibi 
payla§IYlr sofralanmlzda. Sanat)1 C;i~ek AYYlldlZ, 
geytiAimiz gUnlerde bir ~iir kilabl ~lkardJ. Sanatyl 
kitablßl, polisler tarafmdan öldUrUlen gazeteci Me
tin Göktepc'ye adaml~. AYYlldlz, Metin l)in yauhAI 

Almancada Kürt öyküleri antolojisi 

§iirin bir yerinde §unlan söylUyor: 
"1I~rlilOr :anu./ll, la/al: Y""}f1I" ktlranltll 
Ilrlltr uyond" ,On", dOlornk blro:dan 
Gib! y/kilOr karonllAIn tl/trinl 
Tüm su/ar okyanusltJrtJ aklyot" 
Mtrin';n gü/flili gibl d/lru" 
Metin'i tanlyanlar hatlrlar, sürekli 
bir tebessUm ta~lrdl dudagmda. 
Zaten, dikkal edilirse basmda 
kullanllan fotolraflannda da 
gülU~U hi) eksik olmuyor. C;i)ek, "gUn Ylklyor 
karanbAm ellerini" diyor. Geryekten de gün ylkI
yorsa karanhAm ellerini, zaman biryerlerde ni~in 
kamyor? Ozan, ashnda bu sorularm cevaplarlßl 
dizelerinde irdeliyor. Irdelerken. ~lghAm yanma bir 
de isyan ekliyor. Fakat, duygusalhk ve klzgmhk 
aAlr basmca ~iirlerde bir ikilem olu~uyor. 
Odak flulqabi1iyor. Ashnda AYYlldlz'm ~ürleri. 
kendini tammlamanm devinimi i~indeler. ~iirler, 
yer yer dUz anlalimm kulvanna dU§erken, yer yer 
de ~arkl sözü göTÜntUsüne bürUnüyor, C;i)ek'in bu 
ilk denemesinde, Hk olmarun getirdiAi eksiklikleri 
blr tarafa blraklrsak. samimi ve §iir a)lsmdan 
gelecek vaadeden bir söylem var. I§te ~u dizeler 
ozanm kimillini eie veriyor: 
"Stkt: Ocak bin doku:yO: dokltJn ,,/,,'da 
Blr ,0114/11 ,irtr 
Eytlp Sltldyumu'fIQ 

BIll flAllkltt f,kQr" 
GUIIJ1(J "M(llln"191{'~k Ayy,ldlzl Ozan Yaysncilik 

Kürt sorununu 
,"özmek te yasak! 
Avesta Vaymlan tarafmdan yaymlanan 
"Kürt Sorunu ve Demokratik C;özUm Önerileri" 
,----, adh kitap, ISlanbul 2 No'lu DGM 

Kü rt tarafmdan toplatJldl. Kitapta, KUrt 
".:.,~, :ö;;.:.~ sorununun ban~)11 yöntemlerle 

nasll ~özüleceAine m§kin 
lartl~malan i)eren lebliAler 
yerahyordu. 4 ~ubat 1996 
tarihin~e KUn EstitUsU'nUn 
dUzenlemi~ olduAu sempozyum 

'---___ ---' lstanbul da, Hilton Oleli'nde 
geryekle§tirilmi§li. Kltabm loplaulmaslyla HgUi 
Avesla Yaymlarl larafmdan yapllan a~lklamada: 
kitabm: Önsöz, IHO Ba§karu Akm Birdal'lß 
"Sorunun adl konmah". HADEP Genel Ba~kan 
Yardlmclsl Osman Ö~elik'in "KUrt SOninu ve 
demokratik ~özUm", Kürt EnstitüsU B~kant ~efik 
Beyaz'm "KOrt sorunu TUrkiye'nin sorunudur" 
ba§hklt yazilannda 'bölUculuk propagandasI' 
yaplldlAI iddiaslyla 10piauidiAI belinildi. Kitabm 
toplallimaslyla ilgili bir deAerlendirmc 
yapan ~efik Beyaz, "bu ban§ ~abalanna bir 
darbedir" dedL Toplaillan kitapta aynca 
Altan Tan,lsmaii Nacar, Bahri Zengin, Kemal 
Daysal, Raglp Duran, DoAu Ergil. Mahir Kaynak. 
Ercan Karaka~, Faysal Özyifl'in yaßlslra, Ankara 
Merker. Kapilil Cezaevinde tutuklu bulunan 
DEP Genel Ba§kruu Hatip Diele, mllletvekilleri 
Lcyla Zana. Oman DoAan ve Selim Slldak.'m sem
pozyuma aönderdikleri onak melln de yer ahyor. 

Ali BI<;ER 

K imHeri yaptlAI ~eyleri gü
rUltü i1e yapar. Kendilerini 

geli~melerin merkezine koyar. 
Allan alla kendisini bUyUk ilan 
eder. BUtUn deAerlcri kendi el· 
rafmda döndUrmeye ~ah~lf. 
~air ise onun üstUnde ~air, ro
manel iso onun UstUnde ro
manel, tUrküeü ise onun üstUn
de tUrküeU yoktur, Ne yllZlk kl, 
bu tUr tipleri her zaman paria. 
tlp cilallyacak ve pazarlayaeak 
birileri )lkar. Ostelik. bunu halk 
adma, Ulke adma yapar. Kirni· 
leri de, yeraltl nehirleri gibi 
sessiz ve derin ak.ar ya da ipck
böceAi misali durmadan koza· 
SIRl örer. ~i§idlmeye, pohpoh
lanmaya ihtiyay duymaz. 0 
yaptJ~1 i§in bilincindedir. Bin· 
lerinin onu alkl§lamaslßl bek
lernez. 0 kulaAtnl yfireAindeki 

alkl§a venniltir. 
tlk gruba giren sanat)dann 

Uzerinde §imdilik durmuyoruz. 
~imdilik Uzerinde dunnak iste
diAimiz ikinei gruptaki sanat
~llardlr. Ku~kusuz bunlartn 
hepsini burada anmale olanakh 
deAiI. Konumuz a~lsmdan da 
buna gerek yok. Konumuz; AI
manea yevrilen bir KUrt öykU 
anlolojisidir. Ama klsaca ikinci 
gruba giren birkay arkada~1 
anacak olursak, bunlardan biri 
hiy ku§kusuz First Ceweri'dir. 
Ceweri, Kürt Edebiyaunda1c.i 
yaratlclhglmn yaru SUS, Oosto
yevski, Steinback, Cehov, S. 
Becket vb, dUnyaea tanmml§ 
eserleri KUrtr;eye kazandlnnl§ 
biridir. 

rtl He ilgili )e§itli rnakale, ha
ber ve söyle~ileri Alman ka
muoyuna ta§lmaya ~ah~lyor. 

Y~i1öz'dUr. Y. Y~i1öz, ycvir
men ve Araral Yaymevi'nin 
sahibidir. Araral Yaymevi, 
KUrt kUIIUrU ile Hgili Alman
caya ~evrilen kitaplun ) lkarlT. 
~imdiye kadar, Mehmed Uzun, 
Musa Anler, Yllmaz Erdolan, 
N. Taner, Kemal Astare, Ah
met Aras ve Haydar 1§lk gibi 
yazarlann A1manca )evrilmi§ 
eserlerini yaymladl. Yaymevi
nin en son ~lkard lAJ yeviri kita
bl ise, KUrt ÖykOier Antoloji
si 'dir. (Zeh.n Kurdische Erza
ler/On KUrt ÖykUcUsü) 

"Hesir 0 Baran", F. Torani "Si
fa Bi Xwedi .Ye", 1. Nebez 
"Lalo Karim". 

ekonomik yetersizliklerin paYI 
olsa da) KUn yaymevleri 
~Ikardlklan kitaplann baslm 
estetigine pek dikkat etmezler. 
Kitabm i)eriAi ya da yuann 
ismi He durumu kurtarmaya 
yah~trlar. OY58, bir kitabm ka· 
paAI (kalilesi-deseni) en az 
i~erik kadar okuyueu a~lstndan 
önem ta~lr. 

Bu yazlmlzda aS11 Uzerinde 
dunnak istedigimiz ki~i Yusuf 

BilindiAi gibi, seyilen bu ön 
öykUde modem Kürt edebiya
tmlR ürünleridir. Bu antolojide 
iki ku~ak. KUn öykUcUlerin ya
zarhk serUvenini izlemek ola
naklJ. Antolojinin dikkati )e
ken diAer bir özelliAi iso, KUr
distan'IR dört p~aslRdak.i ya
zarlara yer vermesidir. Aynca 
"Sovyet" Kürt yazarlan da an
tolojide yer alnll~. Her KUrdis· 
tan bölgesinde öykU almmaya 
özel dikkat gösteri1mi~ olmall. 
Anlolojinin ~evirmeni, Husen 
DUzen 'in öykülerinde orjinal 
dilinin Kun)e olmasma dikkat 
elligi de·belli. Bu a~ldan isa
belli davranlldljl söylenebilir. 
Böyle bir se)eneAin, Kürt yazl
h edebiyallßl le§fik nileliAini 
la~lyaeaAJ bilinmeli. 

Bir diAer yaratlci ise, Metin 
tneesu 'dur. lncesu ydlardJr bU
yük blr özveri ve ~abayla 
"Kurdistan Heule" dergisini 
Almanca )Ikanyor. Kün kUI!U- YusufYqll(lz 

PIRPIRIM • 
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PlislZ Qaldlml 
Merheba Neslrnl! 
Omaram eylaan 0 aene lehmecOn 

Ylylsen. Wehidlatan latlxbaral te§kila· 
tI bqqani Wehld Wehldovski'mn ba
han Olqtmhxl xlzll 0 alzH bl bilgiyc 
göre, sehehten Ulema qeder, gunde 
on doqlz sefer Abrahcam Dadlises'm 
lehmecOnlanndan yiyimi~sen. Bi~! 
dMlxlmlz yox 10. saqm yanh, manh§ 
anlamiyasan ha ... y! y! 10 efiyet 0 
,eker olslR, y! y!! sen de Seyda gibi 
bOrdaki "y! yen dlYIVlme qafayi ta
XIP, y! y! d!maxnan neyi qast!di 
eceba?" diye ~eli,ki tonna dUflP de 
ayla.rca Idlhklerde. qultk 0 plhklerde 
anti-böcek hikayelere bQlallp, zawal-
1i hemam böceklenne saw~ a~arax 
Diyerbektr sOrlanna lamlR yazchnni· 
yasan ha qurban ohm. Seyda 'mn is
mmi orada gön:bx~e. i)lmden hep ei
I!I y!max geli zatanl Ben! sonnana 
h~ gerek yox Nesimi, ~unki herum 
sonlacax bi laraflm qalmadi. Qalma
di diyiyem, ,Ondan dolayi: pihm bitti 
10 walla pi! piiil! "! yaw ma pil son
nm hall!t" diyecaxsan. Bemm pihm 
baqqalda yaqqalda saulanlardan degll 
ki, hama vtrt 0 gettr. Bentm OI'8ya 
g!tmam deveye pmcar yMmnaxtan 
daha rehelllr 10. Hamma wela1cin 0 
melakln oraya g!tmax 1~ln de rnu
haqqaq lObat'm glnn! doqlzmi bekle
max gereki. Aha I,te butun mesele 
gidi geliii .. §ubal'lR glrmJ doqlzma 
dayani. ! de walla hemm bOnda bi 
sOclm yox. Bllnl, Pillstan'a g!tmax 
i~m ,Obat'm ilrmi doqlz'i mecbOri-

yetml getlren Pilislan qlrali~esi Pi!
xatlln'a sonnax gerek. Niye I!? Ma 
taqvimm ,Obat dl,mdaki aylanndan 
hemangi binnm guml doqlzi olsa ql
yamek ml qopar, Plllatan ml Ylxlbr? 
Tabl kl bO soriyl qlraii)eye sen Rora· 
caxsan Neaimi, Plhm olmachxi i~in, 
dolaYlslynan sonna heqqlm de yox
t11, anlisan degll? I,to bele. Madem 
blle sen de ji bit! söle k.I qom§ma
xlm biraz dinlensm 10. La diyiyem 
hema dilimi herekete g!~lren beym
mm elektirik qablosi olmi~ lo'mm 
belasi. Lo'm behzen isyan !dIP bey
mmm elektirik qablosma saldui, Sal· 
dtnnea, bO se!er de ~arptli 0 yardun 
I!I diYlp paaatl diye y!re du~i. SO tÖo 
kiyem uzenne. aYlJunca da diyi, CI
watalanm u§il 

Nenemm, "Oy,l" dlye me~hQr bi 
heyret kelimesi wardi, köyde her za· 
man oni qOllanm:li. Dedem de bOni 
her dOydlxmda. qlCIX ahp "wey senm 
o OYl'an sumkureYlm Tot!" diye di
ye Oyfln inllhar !tmesme sebeb oll. 
~ehre gidlp y!r1e§tlxlen sonra nenem 
"wlfi ögremp ta~rali g!~mi§tne bi 
tekmeg tlrarax waro§liIe~maxlR mOt· 
lillxme eri. Nenem her "WI~" d!dl
xmde, dedem de bOndan xo~lanlp 
"wey semn 0 wlfan heyran 0 qurban 
olim Tot!t" diye diye ,ehirli wlfm 
~Imannasma sebeb oH. Zatan her ne 
olisa da ondan sonra oH yal WI~, as
bnda, köyde inllhar numarasma yalan 
OYl'm ta gendlsidlr. tnuhar numara
siynan ordan q~lp $ehre y!rleiL 
Hammaa .. sen qedere bax kl, ne
nem'nen dedem de, köyden g~ !dIp 
IChre y!rle~mce, orada lekrar qat1i1a-

Admdan da anl~lidlAI gibi 
anlolojide on öykUeU ve on öy
kU var. Bu öykUeü ve öykUler 
§unlardlr; R. All "Resul", ~a
hin B. Sorekli "Payiz", M. 
Emin Bozarslan "Meyro", He· 
sene Mete "Nokoki", Flral Ce
weri "Kevoka Spi", M. A. Kut 
"SerUpe", K. HUsen "Sete Ku 
Herti~1 Ji Bi Dikir", Bav! Naze BilindiAi gibi (her ne kadar 

KUrt ÖykU Antolojisi, öykU 
se~imindeki titizliAi. basklya 
da yansllml~ : birinci hamur 
kD.Alt, bez cill, albenili bir ka· 
pak.. Y.Ye~iIÖz de bUyUk bir 
co~ku ile "~inldiye kadar )Ikar
dlglmlz en gUzel kilap" diyor. 
"Ya bundun sonm" diye sor
mama kllt§lhk da konu~masma 
§öyle devam ediyor: "Araral 
Yaymevi Kürt edebiyatlnt AI
maneaya 9Cvirmeye ve yaym
lamaya devam edecek. 

,Ilar. Hama ne nenem 0 ne de dedem 
wll'm On oldlxmi rarqedi. C;unki 
Oyt qLyafet degl~unp imaj lez.elemi§ 
o belehxnen de tamnmiyacax bi haie 
aelml,. Nenem bi gun dedemnen 
qawxa edlp, "sen benl deaLI wI§'1 se
visen. C;unki hen ne zaman WI~ d!· 
sem, sen de, wey semn 0 wlfan hey
ran 0 qurban ohm! diyerax ~Ix~a 
wlfa qlllli olan kezebsel dOyxilarm 
dile gellrisen!" diyi 0 ondan sonra da 
gidLp M!hgehmet'teki sOiqast xestesi 
Clrdonlaman anl~arax, dedeme sO
iqnsl yapmalanni saxIi. Clrdonlarm, 
sOiqast duzenliyerax, her tarafi keml
np etslz blraxmalariynan, dedem lax
taH köye etslz g!tmax zonnda qali. 
Dedemm, nenem tarafmdan planlana. 
rax taxtali köye etslz göndenlmesm
den sonra qriz g!~lflp dehren Q sOra
tmdll qUl1uzi qmnlzi )Ibanlar beliren 
WI~, ~llf1ida i§SIZ, gu)slz dola§maxta 
olan 0 ism! de Killing olan bi kelmS§ 
ilacll\a para v!np, nenemi fl§fl~leYlp. 
dedemm qaldlxi taxtali köyden )ox 
Oz.axla olan box~aH köye postalama
Slni isti. Killing, wlfm dedlxmi ySn
ne getlTlp, nenemi fl~fl~lamax sOre
tiynen box~ali köye postali. Daha 
sonra WI~, soyismi Kele olan bi hey· 
ret imalat)isiynan e\llenerax, "w11 
kele!" ohp ~ohxa ~Ixa qan~i, "Ya
nS §Imdi dOnp dOnrken nenen, deden 
o bi de ustlne usthx bO Oyfnan 
wlfda n!reden ~Ixti?" diye soracax
san. QtlsOm baxma qurban, walla is
I~medcn 011. Gene birileri flreqansl
ma girlp aha bele §eler anlalmama 
sebeblyet \leri. 0 birileri freqanslm
dan ~Ixmazsa, qorxaram ki bO mek-

,,~ 

ttlp bUlun sulelemm de§ifrasyona Ox
radiX! tarihi bi belgeye döm,e. 

N!rde qalmi§tlx 101 Haa" tamam 
plIden bahs!didlX. Her dört senede 
blr, 0 da ,Obat'lO glnnl doqlzmda Pi
Ilstp.n'a serhest olarax glrebillyem. 
Nlye hama? BO lorimn cewabml bi 
hen biliyem 0 bi de Pilistan qlrali~i 
PUxatOn. Bil sorimn cewabmi v!nna
xa qa1xl~uxlm an axzlm killeni, göz· 
lerlm asitleni 0 henaraflm 1eritleni. 
BOnm sebebi, Pilislan qlrali~esi tara
fmdan efsOnJanmwndlr. Yan! resmen 
o fOloxrafmen Pilislan qlrali)esi usl.!
me OXIYIP ufurdi 0 bO ~kilde efsun
layip, beni gendme baxlmli haie ge
Ilrdi. ~Imdi sen diyeeaxsan ki, "yaw 
ma gel sen! ~Sx Zlmum'a götmm, 
kesinhxnen sahan bula.,tmlmi§ olan 
~eftali qoxlH efsüni qmdan klhn~ ~e
ker gibi uzennden ahp EfrOliSlan'a 
Yurdl~i qargoynan göndenr, Bflehx
nen seni kilienmax, asitlenmax 0 ~e· 
ritlenmax meselesmden qOrtararax 
~Obat'm glnni doqlzi meselesmi bize 
anlatmani saAlar. " Sen bOni daha du
§lßeel!.x halde 0 merhalde degilken, 
ben $Sx Zlmzlm'a gidlp meseleyi an
lamm. Gendlsi, "tamam, ben hall!de
rem" d&hxten sonra, qrali~e tarafm· 
dan uzenme bOI~unlmi, olan ICftali 
qoxlliefsQni ahp BfrOlistan'a Yurdlli 
qargoynan göndereyim derken. larn 
tersme, uzenmdeki efsOn oni yaxala
YIP bi fiske darhesiynen, Isa'dan ön
ceki bin doqsan alti senesmm glnni 
doqlz ~ObatlRa yolladL 

Bi tene Bhm! Topa wardi. Wehi
distanli Top!lerden. I~i i)i Q gehp 
manitasal ~arqi Q kezebsel feryatlar-

• 

MUSTAFA GAZi 
nan anami axlalidi. Bi sefer yanlma 
gellp i~ g!~lrerax, "I!'slz qaldlm 10, 
ma hele söle ne yaplm?" diymce, 
espri mahlyelinde , "hangi da~ buyuk· 
se g!t qafan ona Or!" diye cewap v!r
dirn. Cewllblma herslemp dllTlhncü. 
"ox bei" cledlm gendl gendime, 
"sonmda Ehm! Topa'nm mllnitllsal 
,arqi 0 keiebseJ feryatilinndan qunll· 
dlm he walla!" 

Ne yaplm, hanqi qu)eye sapim lo? 
Sen de bi~e sölemisen kil Senden bll' 
han xer yox waHa. Senden ne zaman 
x!r gördirn ki zatan! Yaw heqel aq· 
Ilma geldi. Wehidistanlilar diyiler ki. 
Nesirni XSristan'a gidlp orada iki Ion 
xSr getLnni§. Ma hanS 10, X!ris
tan'dM gellrdlxm iki Ion x!r nerde 
hll? 

XSr 0 X!ristan bi larafa. Nesimi.. 
Nesimi.. heqeten de pihm bitti, pilslz 
qaldlm 101 En eyisi ben bO mektOba 
bOrda son v!nm. Son vSnnczsem 
eger, freqanslma girmi~ olan birileri, 
dqifrasonistan pmcari ySdtre y!dITC 
heni plOcar xestesi yapabihr. 

Gel Ola ~Obatm Sinni doqlZi, OOk
letme blzi, sökme iflehlmlzi! 

BollehmeeOnli gunler dilegiynen. 
xoWa qal Nesimi. 

Anof~/QJ g~Zflg'!ninde latil yapnwk irill, 
SinegDJ geZflgenindtn ayrslall bir grJ/p 
Si"~glsla" vatandai/ sfn~k. lI:ayda 
9tf/rellAI trafik, parelOII.. meteor ka:aJ/ 
sanI/CU dUllya)la dü/üllce, sillek!I!l"i1l 
korkulu rtJyas/ C,xc/xa NtcQ'yla ka,.· 
§/ylaw1ar. "Slneklerln Intlklunl". 
doksall ytdi' nin IIk haftastnda Pu· 
plf/m' da. Btkleyin! 
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M,ÖNCO 

S 
usurluk'la bir kaza sonu· 
cu ortaya ~akan, devlelin 
kirli i1i§kileri TUrki· 

ye'nin gUndeminin Ust slra1a
nnda ycr alamaya devam edi
)'or. 

Hem olaym adhl1ldmlmasl 
hem de KUrdistan'da sürdüru
len sava,la ili~kilerinin alIan
mast, Türk basmmm Susurluk 
olaYlflI gUndeminden dU§Unne. 
me noktasmdaki ISmfCl lutu
muna gölge dU§ürUyor. Ancak, 
§UtaSl at;lk ki, son dönemlerde 
devleti yakmdan ilgilendiren 
ve devlete gUveni zedeleyebi
lecek hit; bir ola)' bu denli taro 
tl~IJmadl. 

I 

• • 
as ZlrveSl 

de emin ve kumarh8OeleTin~
netimini istiyorJar 0 kadar, 
Yapuklarma göz yumanlann 
bu iSlemlere kar~1 ~Ikmaya 
hak.k.1 var ml? 

Su~lular su~lularl 
a~l~a ~Ikaramaz 

Bunca sessizlikten sonra 
Cumhurb~kanl Demirel, Mt(;
liste temsil edilen pani liderle
rini C;ankaya'ya ~aAlrdl. Zirve 
sonrasl kamuoyuna yapllan ilk 
ac;:t1dama bile, zirvenin 0180 bi
tenlerin nas]1 örtbas edilebile
ceginin onak zemimnin yara
ulmasl amaclOi gÜltUgUnü or
taya ~Ikardl. 

larca insan katleltikleri Ba§ba
kanllAI döneminde söylediAi 
"bana milliyetyiler adam öldü
rilyor dedirtemezsiniz" sözleri 
ile C;ilIer'in "bu valan i~in kur
~un alan da, kuqunu ylyen de 
§ereflidir" sözleri, ayl\l anlam
lan ta~lmaktad]r. 

Kaza He birlikte. bir treleler 
ve t;ctelerin devlete sizmalan 
t8rtl§Llmaya ba§landl. Devletin 
ve hi.lkümetin IUm örtbas t;aba
larmn ka~m. olaylann a~l~a 
t;lkan bu boYUIU bile, alm arhk 
kirli i§lere dayanamadtlmln ve 
Ylmldllmm kamtl olarak gö
rtilmelidir. 

maya ba~lanmasl tam da 
MGK'nin bu toplantlsl soora· 
sma raslhyor. SonraSI ise bili
niyor. 

te bina ve bUrolan bu örgilt 
timlerince bombalanmadl ml? 
KUn köylüleri helikoplerlerden 
aulmadllar ml? KUn ~obanlan 
kur~una dizilip "terörist" diye 
te,hir edilmediler mi? Özel 
Timciler kafa kesip kahraman
hk pozlan vennediler mi? In
sanlann pannaklarmdan, ku
laklannd80 tesbihler yapllmadl 
ml? JITEM kuruculanndan 
A.Cem Evsever ve bir ~ok 
mafya babasl, bqta Mehmet 
AAar olmak Uzere kimi Ust du
zey devlet memurunun erain ti
careti yapllklanm a~lklamadl
lar ml? 

"devletin ve milletin bölilnmez 
bUlünlUAü"nUn arkasma SIl!:Ißi
larak. olmadlk i~ler yaplldl. Ci· 
nayetler, adam kallJTllalar, kOy 
yak.malar, fidyecilik, ~etecilik 

ve ne kadar k.irli-kanll i~ varsa 
hepsinin toplam], TUrk devleti· 
nin KUn sorununu kendi yön
temleri ile ~Ozme konusunda 
lerern euiAi mUeadele bi~imine 
denk dU~mekledir. TUrklerin 
~oAunluAu her ses ~]kanukla
rlnda vatana ihanetle su~lanan 
bir ka~ namuslu aydm dl~mda, 
bu yapllanlar bUyOk öl~Ude 
onaylanml~uT. 

Demirel, ~lkan ortak lebli
gin öneminden söz ediyor. 
Teblig'de öne ~lkan "Olaylann 
devlet ve rejime bul~tmlrna
masl" gerekliAidir. Salt bu da
yatma bile sonucun ne olaeall
ßl ~imdiden kestirmemize yel
memektedir. Bu daha b~t8O 
soru~turmanm önünU tlkamak. 
olaym dl~mda b~ka sorumlu 
bulun demektir. 

BugUn onaya y]kan lepki, 
C;ilIer klilinin ipleri eie g~ir
mesine ve bu ~eteci örgUtierin 
siyasi yelpazede <;il1er'e daha 
yakm durmalanndan kaynakJa
Olyor. A.<;ath'nm, M.YII 
maz'la taru~lyoroldugu ve YII
maz'm veda edemedigi iddi
alan var. YUzleree Kürt aydml
mn öldUrUlmelerine sessiz ka
lan M.Yllmaz niye LÜlfü Topal 
cinayeti iJe bu kadar ilgileni
yor? AA7.lndan "Vali C;etesi" 
sözlerini dU$ürmemesine raä
men, C;iI1er'le koalisyon yolla
nm zorlamadl ml? Deniz Bay
kai, hükUmete ortak olduäu dö
nemde yap]lanlann tUmUnden 
de sorumludur. Slk~a devlelin 
"sarlldlämdan" söz ederken 
olup bilenlerden haberdar 01-
du~unu iliraf etmi~ olmadl ml? Bu fe ryat niye? 

A~lk kl, sUylularm, zanhla
rm ve onaklann hem savcI 
hem de hakim konumunda 01-
duklan, olacaklan bir mahke
me adil olamaz. Sonu~ ~imdi
den bellidir; bir k~ memur 
kurban edilecek, böylelikle de 
devletin namusu temize ~Ikan
lacakllr. 

Esasen bugUn t;etc diye ad
Jandmlan bu yapllar, devletin 
hiyel'1ll1ik yaplsl i~inde yerleri 
belli, alUm, Ustleri, organlan 
ve ödenekleri olim devlet ör
gUtleridirier. Bu örgUtler ya da 
~eteler 1992'de yapllan bir 
MGK toplantlsmda, "tertlrizme 
klU11 mOcadelede Israil Yönte
mi"nin benimsenmesiyle ku
ruldular, Bu karnnn alunda da 
TUrkiye'nin Cumhurba~ka
nI'nm, B~bakaßl'nlß, Genel
kunnay B'!kant'ß1n, MIT Bq
kam 'nm. ~i~leri Bakam'run 
imusl var. 

JITEM'in KUrdistan'da sUr
dürUlen sava$a bir örgUt olarak 
mlen kalllrnasl, Özel Harp Da
iresinin yemden ~ok geni1 yel
kilerle donaulmasl, yine PKK 
itiraf~llannd8O, uten her biri 
önceden katil olan ülkUcUler
den ölüm timlerinin olu~lurul-

TUrk basml ve ~olu TUrk 
aydlIlI kafaYI iki aydu Susur
luk olayma takml1, adela feryal 
ediliyor. Mafyanm, eski ülkU
cUlerin ~eteler kurduklanndan 
ve kimi poJitikacl ve emniyet 
görevlileri vasltaslyla devlete 
sizmalanndan ~ikayet ediliyor. 
Binleree olay varken, yqan
ml§ken illerinden bir kali ah
Olyor. Abdullah C;ath'nm nastl 
bir emniyetyi ve bir milletvek.i
Ii He birlikle olduAu, kumarha
neciler krahOln U~ özel tim gö
revlisince öldUrUldUgUnden 
söz ediliyor. 

Peki sma devletin söz konu
su örgUtleri son S-6 ytldlr ara
lannda Musa Anter, Mehmet 
Sinear, Vedal Aydm, Medel 
Serhal, y.ziya Eldnd giN bir 
~ok KUn aydml ve politikaclsl

. 01 katletmediler ml? KUn gaze-

SUtUn bu olup bitenler hepi
mizin gözleri önUnde ceryan 
etti. C;i1ler bugUn bir katili ya 
da katiller grubunu h80gi ge
rek~elerle savunuyorsa, TUrk 
basmmm eziei ~oäunluAu ve 
bugUn feryat eden aydmlarl, 
aynt gerek~elerle bUlün bu ya
pllanlan gönnezlikten geldi. 
Haua ~olu kez söylenenle! xU
ce TUrk devletine iftirn otarak 
deAerlendirildi. 

Abdullah C;ath ve Serhat 
Bucak.'lar Ylllurdir bu devletin 
direklineriyle kan döktOler. 
C;atu en az 20-30 devrimeinin 
katilidir. Daha 80 öneesi M.Ce
lai Bueak Kün gen~lerini pa
loslarda dolramadl 1011 
M.Agar halla Yaz]clOglu "kelle 
koltukta" yUrUuukleri mücade
leleriyle iftihar etmiyorlar mlY
dl? Bl!n1ar bir-gUn tUm bu yap
tiklanmn kaqlhAI olarak biraz 
imtiyaz, biraz ayncahk, devle
te daha fazla yUk olmamak i~in 

Kaldl ki, SusurJuk Zirvesi 
adeta biT sullular zirvesidir. 
Zirveye katlianlar; TUrkiye'yi 
son Ylllarda Cumhurba~kaßl, 
Bqbakan. BII~bakan Yanhmel
SI ve DI~i§leri Bakam olarak 
yöneten ve dolaYlslyla bu U1ke
nin son Ylllarmdan sorumlu 
devlet adamlandrr. Bu konum
da olmayan Ecevit, hem bu sU
re~te hUkUmetieri desteklemi~, 
hem de yapllanlann buyUk bir 
k1smml zaten devlete lavsiye 
etmi~tir. Muhsin YazlCIOAlu da 
bu gUnlerde bUIUn su~tar Uzeri
ne y]kllmak istenen A.C;al
lI 'nm §eri, 1980 öncesi su~ ör-
8.Uti.lnUn S~kam ve $imdi de 
Ozel Harbin bir klilidir. 

Oemirel'in 1970'lerde, Ul
kUcUterin hem de ,imdUerde 
neredeyse gUnah ke~isi ilan 
edilen, A.C;alll, A.<;aklCI. 
M.YazlcloAlu ve B~bug TUr
kefin yönetiminde gUnde on-

Susurluk'un, ~telerin, eina
yetlerin, mafya-devlet i1i~ki1e
rinin klsaeas] bUlÜn kirli i~lerin 
kaynal], KUrtlere kar~1 yUrUtU
len savqur. Du savq neden, 
kime ka'll ve jlasil sUrdurUlü
yor? Su sava~ Türkiye'ye ne 
getirdi. ne gÖIUrilyor? Bir bU
lünlük i~inde tartl§ltmadan bu 
hakslZ sav~m ve KUnlerin hak 
gaspmm 5Onu~lan olan olaylar 
ve sUflular geryek kimlikleriy
le aylAa ~Ikartllamazlar. 

TUrk basml ve aydmlan 

Sercan DILOVAN 

S oJculann ve Künlerin YIIl~rdan 
beri blkmadan, usanmadan dile 

getirdikleri, fakat her defasmda inkar 
ve reddedilen iddia ve olgular, Susur
luk 'laki kaza ile her~ey ortaya ~lktl. 

Ortaya ~lkan devletin ~elik ~ekir
deäi olan yapmm kendisiydi. Solcula· 
nn ve KUrtlerin bundan ~ok yakmma
[anOln ternel sebebi bu yapmm en ~ok 
kendilerine baskl ve zulUm yapmasl, 
kmmlar gerc;:ekle§linnesidir. 

3 Kaslm 1996 gecesinde meydana 
gelen kaza, halklann bu organizasyo
nu bariz bir ~kilde tammasma ve gi
derek devlellen soAumasma, i~ yaplSl-
01 öArenmeye ba§ladl. 

Birarada olmamnsl gereken ki~i1e
rin aym arabada oimasl la~lann yerine 
olunnasml sallndl. 

Kazada ölenierin kimliAI ve yap
tlklan konusunda kamuoyu yeterince 
aydmlandl. Ancak bazi ~eylerl blkmn
dan, usanmadan vurgulamak ve u~11 
!u~luyu göstercbilmek ~ok önemJl. 

Onaya ytkan: wn ayllU"daid dl'er 
,etelerden dnha farkh blr ölelllk gös
tcrlyor, 

l:Ur ynndnn, Özel tlmln kurucusu, 
Ylllmu KUrdlstan'da rrok önemJl aö
!'CYler yUklenml" mctropollerdc on· 
lal'ClI devrlmclnln klmnQ ,Inuit HU· 
Ic),ln KOCidll, Sö:tilmonn, TUrkl· 
yo'nln her Iu.rttflnd" vc dlln)'lIdlt ktr· 
mlZI bUlt,," He IIrll"lIn (ycdl TlP'llnlll 
Anköra Blthrrellevlcr'da knllcdllmull 
blr kalll VI Kocldn'laraftndan Yllkl. 
IInmll1lil'i!keli blr ra,IMI ölln Abdul· 
I.h <::1111, 

09UneUsU dl; kötttrlttlllll.n, bUIOn~ 
klldllr 20'nln O~IUndo In811.nm källtnll 
Ill'tnl, körucubill Sa611 ßuellk, 

8öNlmÜI Dal'lkall bUllun tnUnl'Drh 
ml, )'OUII dilYllnln özUnU mU ölu,tur
du'uuur. DIgn811l 6)'un va kompl6 
.~Ionoll, Osmnnll')'11 orllUIIH dll TUr. 
klyu Cumhutl)'lul'no .~IIAllillklirdlr, 
TC'nln bu konuda YOlörll öl1UI8cl ya 
alYlllltl blrlkJme allhlp olduJunu le,-
11m etmek aerekir, 

Su devletin kurueusu ol8Olar, Os
ll'I;!nh'da bürokrat ve askeri yönetici-

TUrkiye'de be~ alll Ylldlr, 

dir. Ve bilyUk ~o~unlulu da iuihal ve 
terakki döneminde olu§turulan Te~ki
lat-I Mahsusa yönetiei ve Uyesidir. 
Bunlar daha 0 dönemde, Türkiye Ko
mUnist flrkasmm lider kadrolanru Ka
radeniz'in buzlu sulanna gömerken, 
1913 Yl!tnda ~Ikardlklan bir kanunla, 
hapisteki katilleri serbest brraktmp, 
ellerine devletin verdigi si lah ve kilO
likle Ermeni kmml ge~ekl~tirilir. 

Topal Osm8O ve Yahya Kaptanlar; 
bu devletin önUnU a~tlktan sonra aym 
gU~ler tarafmdnn onadan kaldlnldllar. 

Bu ~eteeilik gelenegi 4 Nisan 
19.52'de TIlrkiye'nin, NATO'ya gir
mesinden sonra, tUm NATO ulkelerin
de olduAu gibi özel te§kilallar kurul
du. KomUnizme (Sovyeder) kar~l se
ferberlik Tclkik Kurulur (STK) 19.52-
Du organizasyonun adl dllha sonra 
Özel Harp Dairesi (ÖHD) Oillrak de
li~tirilir. 

Oayrinizllmi bir savql yurütmek 
amaclyla kurullffi ÖHD ordunun j~in
de ve MOK'ya baAlt olarak ~1I11,mak
tad]r- Su organi7.8syon en Ucra yeriere 
k adar genl, bir örautlenme, istihbu· 
rat, cinayet ve Illbotajlan al bo,1 ola
rak Yllpacl1k!Yl1pmaktodlr, 

Bunun Öleslnde, devlctln lemellen 
~eleclUk Uzcrlndc feklllen!rken, IUm 
clklll vc ),clklllld,Ucrln "devlal ylpNl' 
Illmuln", "bu "I ylIPlf1lar lemll'.len
Iln" lözlerl loplumdll.kt aal.Ylnl lör .. 
pUlcmek, yok elmck 1~ln )'Ilpllklll.rt 
80YUl1l91klllmllhtrthr, 

DUnUn, luJhltt Thrnkltl Te,klllll·t 
Mlth~u.\I,1 08mAnit Slv\l.A8kcr! bU. 
rokrillan Ya klnun k~lkIDM·kAllIIer 
11. buaUn 0,,1 H.'!> 0,1 ... 1 MOK, 
korucu,Jl'rßM·MIi,r'll" I, Vi iU9' 
blrllAI dIYIIII iöll.rmlyor Il1"! 

CIA tlltäl'lndan eAItHon, en Ion lok· 
noloJlloril donAIIIM bu suq 611U111" 
haikIm kll.I1t kiln kU81UI'II11!.)11 dlvllIfl 
udlyor, 

1'A.nsu <;1110'1 "lIl1lelorl ellml:utu hu· 
nbml 16rIlCItAI.~!' dcdlkum 80nrll, Bq· 
111 Behrrel ClUuürk olmuk Otcre Kürt 
1,lldamlltri vc aydlnhtn klltledUnledl 
mi'? Bunlann ud katlU <;ilIer delU 
mldJr? 

MGK kurulunun DiyarbaJur'daki 

toplanllsmdan sonra, köylerin yakillp
Ylkllmas!, bo~altllmasl, faili me~hul 

cinayetlerin b~lamllSmm sorumlusu 
bu devletin yaplsml göstermiyor mu'? 

Kontrgerilla 1eflerinden Mehmet 
Alar, "Bin operasyon yapuk" diyor. 
Bu operasyonlar; KUrt halkma ve 
rUrk emek~i hareketine a~llan özel 
sava~1 eie veriyor. Du operasyonlar 
sonucu 3000'nin Uzerinde faili m~
hul einayet ve infazlar gerc;:ekle§tiril
mi~tir. 

Rum-Enneni ve Musevilere kllJll 
6-7-19S5 EylUI olaylanm planlaYlp-

OOP'd.n '&87 0111 kIIftl , 

~ltp.n dlo1Vlll1 doJII ml? AJ,.rblty~ 
~ßn'dllkl dllrbl~1 Türk dovlcll )'ltpmAM 
ch Inl'} Ö/..III'III tllUmU hR11I 811' doAII 
ml" 1978 1do Mttfä' ktrtmlflt ilO\Vllk-
1I1.tll'lll IIÜ~ )llne devhllllr, 

BAklOatbllkan ßUlenl!klvl,', 8U
IkIlit dUuml'),Ii!ß, tllvlQI 1~llId(!kl .U;
lorln IlIlumdlsldlr, Klulllill mllhklltlO
llrdt! le~ell etUImi, rllfllil TUfkof'ln 
holn. ytltllZlfI1Il pfilloulnml Izlerl dov· 
lele aÖtürilyor, 

Yilmu'tn muhalefetl, devletl ko
ruma-kollama olarak delerJendirllme
lIdir. C;Unkü bu bask11ar, infazlar, ope-

rasyonlar hem Özal'lO, hem de kendi
sinin yönetlmde oldulu dönemlerde 
devam ediyordu. 

Demirel, Evren, Karaday] bu ahta
poton merkel.inde deliller mi? MUca
delenin yUkselmesi, KUrdistan baglm
s]zhk mUeadelesinin giderek boyut
lanmaSI, Tilrkiye'de emek~i harekelin 
klplrdamaya ba~lamasl devleneki ~al
lama ve aynllklan derinle~tirir. Bun
larm hepsi su~a batllklarl i~in birbirle
rini yok etmekten ziyade, ekarte etme
ye ~all~muk:tadlrtar. C;UnkU bunlann 
ast! amacl; devletin kutsalliAmm kil-

lalol\:o )'unld~n Ic.llbulU vo bolc.l8lnm 
IIlAlanmäl ldlr, Öle )'ltltURn bunlllr 
kundl kUlllorlnl d~ldumU\kllln dll lori 
dUMnuyorlll.r, Hor blrlnln IIllll YltrltAtnt 
IlIhll)'YOI GIIIlF.!k blla ;6k Z6rt!ur, Ort;. 
dA mll)'arh,rlll, lrilyonhlrll Ih.da adl· 
I@n pml.r VItRltr, 

Hu daylal; KUrdl811111'dllki klrll lA
VA~1 )'UrUlmak 191n Gröln IhatretJ YIIl" 
mllkltuhr, Ilflkkltl'do urtl)," Ylkllnilin 
~eli! He Su~urJuk ~cte!ll bunun IOIflUI 
,Östel1eleridlr, 

En son litanbul'da havaaJarunda 
yakalanan DUek ömek adh ktzlO özel 

buna var ml? 

• 

limlere para 1~ldlll ortaya ~Iktl. Ku
mardan eide edilen paralarm blr klsml 
da bu kirli sav8§m finansmanmdn kul
lanllmakta. Abi !aktirde onbe~ gUn· 
lük Klbns ~Ikannasl SO ytl boyunea 
TC'nin belini bUkmU~lü. 

C;etenin sadece Susurluk'la smlTh 
olmadlll ortaya ~Iklyor. Bu tartl~ma
lar yaplhrken, 9tte (devlet)nin Li
cc'de ve I.stanbul Oniversitesi ile di
ler okullarda boy gösterdilini gör
mekleyiz. 

I:.i.ce'yi iki kez yaklP Ylkan, U~ bin 
köyO haritadan silen, U~ binin Uzerin
de faili m~hul einayeti i§leyen, Der
sim'in köylerini yaklP, bombalayan 
gU~ devletin ta kendisidir. 

Peki biz KUrdlstanh sos)'alistler 
görev ve sorumtuluklunmlzl yerlne 
getirebildik mi? 

Bunun cevabll\tn haYIT oldulu 
arrlkttr. TUrklye ve Kurdistan sosyalist 
hareketi kendi ideolojik, örgOlscl so
runlMm ~özemediAI lyin halk kltlele
nne öndetlik edemlyor. Devrimcl ln
slYlulf koyamlyor. 

Oysa devlet!n IpHAinln plWU'l& ~Ik-
1111, halklu1ß nC7.dlnde preslij kll.ybl· 
nlt ulradlAt bit dönen1dc, bundll.n )'c
torlnce yltfllrlllnll.mlYoruz, Yukurtdll 
~cte dcvlctln hl,mtnn en iok hlllklml
:tIn ve 8Q1L)'AUstlcnn ulradtltnt yaz· 
nll,um, BunA en ;ok bltlm kA'l1 ~tk· 
mnmlr. Icrekmlyor mu? 

BIldir! dllltllnl\dll111 I, btfltkll1ll oy. 
lomlarl, mltlnalarln dUw;onlenmclIl ve 
aldll"C.!k aenol ,rcv VI armel dlrenl,ln 
öraUllcnmul 1~ln no~nel durum hol' 
tllmMkJndcn dllhll uYlundur, Dtv. 
rllllei Insl)'lIlln ortlt~ä k6)'mak. duru
mUlldu.ytW;, ~UllkU lürlh VI Imlkhtrlll 
klll1l~lt\dll 16rumluyux, 

UluMII,1 DuI1lDkrlltlk aU;lorln on ao· 
nl, blrllil v. TUr\( "'yolI" ho .. k,U., 
,Inln blrllk .. ö .... 11 blr dom.kr .. 1 
Quphcjlllill kurulmllnll,leillmllsl 9(1-
zUm tUlldlläfl OläClLkur, c;Ull.ktl bu )'D
Ilt)'1 acrllolot:ak lek .0; hltllcltmn Öl'
,UIIU ,UcildUr. Slyuul, 808)'al, 
ekonomlk, kUltUrei acU,meJere duyar-
11 olmak, mUdahale etmek glbl sorum
lulu~umuz vardlr. 

"Inlihar eylemleri ve PYSK" ba~llälyla NO
Roj'un 17. saYlslOda görü~lerini dile geHren ve de 
el~tirilerini sunan M. Sakafll yolda~a bir c;ok ko
nuda katllmamak mUmkUn deäil. 

Ama, sormadan edemeyecelim; ~Biz PYSK'liler 
olarak en zor olanm USlesinden geleceAimize ina
nlyorum" derken gerc;eklen inaOlyor mu? Neden 
gerc;eklen diyorum, ~OnkO bir devrimci h;in kendi 
OIkesinde mUcadele etmenin ~artlafl her zaman 
vardlr. Avrupa'ya gelmek, Avrupa'da olmak, i~te 
~artlar elveri~1i deälldir de onun i~in buradaYlz gl
bi gerek~elerle haklthk zeminine oturtulamaz. Da
hasl, KUrdistanlt devrimcller ic;in Olkenin diäer 
parc;alan vardlr. ~artlar ne kadar zor olursa olsun 
mUcadele etmenin yollaTl, yönlemleri bulunur, 
bulunmak zorunda da. Zaman zaman laktik oJarak 
geri c;ekllme olabillr. Ama bu geri c;ekllme onlarca 

Platonik 
Bir A,k 
Kürdistan 
Sevdasl 

RIZAMUNZUR 

Yl la VardlTlhyorsa, 
saällkll bir ~eldlde 
dU~Unmek ve g~mi~i 
sorgulamak gerekir. 
Onlarca YII hala ör
gUtO, partisi ülke top· 
raälOda ayaklan Uze· 
rinde duramlyorsa, 
bir PYSK'ti olarak biz 
mücadelenin nerc
sindeyiz, ben nerede
yim diye sormasl ge
rekmiyor mul 
Elbette Avrupahla~
maYI terk etmek c;ok 

zordur. Bunun bilindndeyim. BO'den bu yana a~l
lamayan, önlenemeyen, ~lä gibi büyOyen bir mOl
tecile~me var. 

Avrupa'ya ilk geldiAi günlerde "en klsa zaman
da ülkeme dönmeye kararllYlm, halklma sözüm 
var" diVen yolda~larm da en klsa zamam onlarca 
Ylli buldu ... Yosun lutan la~lara döndük hepimiz ... 
Kök saldlk buralara, datlandlk, budaklandlk, c;ic;ek 
aC;lik. Yakmda burada ilk meyvelerimizi verece
Aiz. Nasll meyveler olacaksa, hep birlikte görece
äiz. 

Uzaktan dayulunsesl ho~ geliyor. Bir c;ok mel! 
mall .. neden ... ne zaman ... gibi kavramlarla Ayru
pa'da kendlmizi kandlrmlyor muyuzl Ya da biz
den UKM'ne haYlf gelmez diyecek yOrekliliäi de 
mi gösteremiyoruz? UKM'nde hayat bulacak bin
lerce eylem bic;lml vardlr. 

Gerektiä1nde gerektillkleri yerine getirllir. Yok
sa her dönemde bahaneler bulmak kolaydlf, mO
cadeleyi biHnmeyen tarihlere ertelemek ic;in .. Söz
de deAil de özde harekelSiz1iäi savunur konumda 
deAil midir PYSKl Bu sOrece mUdahale etmek ke
slnlikle tarihsel blr görevdir .. UKM 1e;ln her parti, 
örgOt, c;evre, birey UslOne dü~n tarihsel görevier!· 
nl yerine getirme c;abasma bir ivme kazandlrmah
dir. Bu da mOltecile~mekten vazgec;ip, ülkeye 
dönmekle olur. Bunun savsaklanmasl, ertelenme
si, ,artlar öne sUrerek mevcut durumun savunul
maSI hle; kimseyi blr yere gölUremez. Su görev ye
rine gelirilmediäi mUddele;e hangi nedenin arkasl
na slAlnlllrsa SIAlnllstn tarihin yarglslndan kurtula
maYlz ... Mültecil~me yalnlz Avrupa'da olmuyor/ 
Ulkede de mOltecll~me ya~nmlyor mu sanki? 

M. Kiper 17. saYlda ~yle diyor; ~DUzen parti· 
leri ile kendisi araslOda HADEP bir fark koymuyor. 
ve koymayacaksa HADEP'ln varltk nedenleri tar· 
II~ma konusu olur. GUven Özata siyasi bir partinin 
yönetidliAini yapmaktadtr. 0 koltuAa hasbel ka
der gelmemi~se, bilin.;li bir tercihte bulunmu~sa, 
kimi baskllan göAUslemek zorundadlr . 

GörO~lerinden dolaYI savCllar yakasma yapl~a
bilirler, hakkmda dava a'Wabilirler. Bunlar bilinme
yen ~eyler deAl!. unululmasln ki 95 Aralik genel 
~imJerinde halklmlzm %5'nln oyunu aJml~tl. 
Her oyda bir KUrt yurtseverinin umutlan ve de ha· 
yalleri vardlr. Bu kitlenin laleplerine sahip C;lkll
mayacaksa HADEP, kendisini farklt göstermeye de 
son Yerrnelidir .. " 

Arkada~Iß ele~tirilerine kailltyorum, ben de bu
radan yola e;lkarak PYSK'den KOrt halklOln beklen
tileri yok mudurl Ona umudunu baAlayan, her 
gün bOytlk bir azimle ku.;ücük bir klv!lclmm 'Wakl
lacaälOl bekleyenler yok mudurl Bu bekleyenJerin 
taleplerine ne kadar sahip C;lkablliyor PYSKl Sahip 
e;lkamlyorsa eAer kendisini farklt göstermeye son 
verecek yUrekliliAide mi gösleremiyor? Yoksa 
PYSK'liJerde mi hasbel kader biraraya geldiler de
meye dilim varmlyor ama bugUne kadar icraatlan
nl da göremedik. 

Yazllanlar, C;lzi!enler, altnan kararlar hayala 
gec;medikten sonra Avrupa'Oln rahat kolluklann
dan fetva verenler, ne derece inandmcl olabilirler. 

Elbette ki baTiK11 yollardan c;özOm en gOzeli. 
Ama ufukta ban~ görOnmUyorsa neyi bek!iyor 
PYSKl Ki onu olu~turan örgOtlerin hepsi de silahh 
eylemler konusunda lecrObeli hareketlerdi. (Ha la 
öyle deAiI mi acabal ) 

Tarihin mahkumlan deAil de, yaptct!an olmak 
iSliyorsak, herkes sorumluluAunun blUncinde 01-
malidir. KUrdistan/Iß her pare;aslnda boYU1U ne 
oluJ'5a olsun ya~anan bir 1ava~ yardtr, bunda itid 
gUe; olunmalldlr, Gerek modern c;aAln tekniAini 
kullanal1m, gerekse atalardan kalma eylem bi.;im
lerinl KUrdlstan'da bugOn hepsi g~erlU!Ainl koru· 
makladtr. Bunun gerekJerinl yerine getlrellm. 

~En klsa zamanda Olkeme dönmeye kararltYlm, 
halklma sözOm var" dlyen yolda~larlO KOrt halkl' 
na kalll verdiklerl sözlerl ne pahasma oJursa 015un 
yerlne getlreceklerlnden kUJku duymak lstemlyo
rum, 

GeUn bunu hep beraber yerlne getlretrm. KUr
distan It!vdasIßI, plalonlk blr alk olmaktoll kur
tarililm. 
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Devlet Planlama Te§kilatl resmen a9lkladl: 

Kürt ile Türk e~it degil! 
di. 

K ürt bölgeleri ile Türk kentlen 
arasmdaki e§ilsizlik, uzun yLl
lar SOnr&S1 TC'niß resffii r8-

kamlan ile de ortaya kondu. Her be§ 
Yl lda bir Devlet Planlama Te§kilatl 
(OPT) tarafmdan yaptlan "iUerin Sos
yo-Ekonomik Geli~mi~lik Srralamasl 
Ara~unnasl" bu ytl yenide!, ge~ek
I~tirildi. En son 1991 Ylhnda yapllan 
ve ortaya ~Ikan olumsuz sonu~larl ka
muoyundan giz.1enen ar~ttmlanm bu 
senela sonu~lan. e~ilsiz.1igi yatplCI bi
~imde ortaya koydu. 

nizli sosyo-ekonomik olarak ikinci 
derecede geli~mi~lik seviyesini yaka
lad!. 

Ü~üncü derccede geli~mi§lik düze
yini yakalayan 26 il i~inde yeralan Bi
lecik, Edime, Zonguldak, C;anakkale, 
!sparta, Manisa, U~, Konya. Gazi
antep, Hatay, Sakarya, 801u, Burdur, 
Kmkkale, Kütahya ve Nev~hir belli 
bir standartta geli~meyi yaka1arken, 
büyük bir ~ogunlugu Kürt illerinden 
olu~an 44 iHn sosyo-ekonomik olarak 
geriledigi ortaya ~iktl. Ar~tmna, 44 
ilin hem insani ya~arn standartlan 
hem de ekonomik olarak geriledigini 
net olarak ortaya koyuyor. 

DPT, bq yd önc. 
kamuoyundan gizlenen 
arqtlrmasmdan sonra 1996 
Ylh i.;in yeni bir 
Ubölgeler arasl dengesizlik" 
raporu hazlrladl ve korkunt; 
ut;urumu rakamlarla itiraf 
etti. Rapor, Kürt insanlmn 
ya~mmrn Ustandart dl~l" 
oldu~unu belg.liyor, 

~llOnarun son~ losmmda yapl" 
lan analize göre. Zongu\dak iJe Gazi
anlep arasmda birle~tirilen r;izginin 
ballsmda kalan birißei, ikinci ve ru
men de (J~üncü derece geli~mi§lik dU
reyini yalcalayan iIIer ile bu ~izginin 
do~usunda blan iIler ani$lndaki ge
li§mi§1ik farkmm yUk.sek oldu~ be
lirtildi. 

gUl oldu#u Mannara Böigesi en yük
sek geli~mi§lik endeksini yakalarken, 
Ege bölgesinin geli§mi~lik endeksi 
050, t~ Anadolu bölgesinin endeksi 
de 0.06 olarak saprandl. Geri kalan ü~ 
bölgede geli§me bir yana: sosyo-eko
nomik standart1arda gerilemenin 01-
dugu onaya ~lktJ. 

Gerilemeden Karadeniz bölgesinin 
de payml aJdlgl onaya ~lktl. Karade
niz'in geli§mi~lik endeksi -0.54 olarak 
belirlendi. Ancak Kün böigeierinde 
durum daha vahim: "Güney Do#u 
Anadolu Böigesi" denilen Kün bölge
sinde gel~mi§lik endeksi - J .03 iken, 
"Oogu Anadolu Böigesi" denilen 
Kün bölgesinde ise sosyo-ekonomik 
geli§mi~lik endeksi -1.13 olarak lespit 
edildi. 

Kürdüny.m 
standartl eksilerde 

Toplam 76 ildeki istihdam, saghk, 
sanayL lanm, in~aat, ahyapl. mali ve 
demografi göslergelerinden olu§an 58 
de~i~kenli endekse göre, en hlzh ge
li§mi~lik düzeyini aneak ISlanbul. An
kam. Izmir, Kocaeli ve Bursa'dan olu
§on be~ il yakaladl. 

OPT larafmdan yapllan ara§tuma
ya göre. Eski~hir, Antalya, t~el. Te
kirdag, Adana. lyel. Mugla, Aydm. 
Bahkesir. KIrklareli, Kayseri ve Oe-

~, köyle~tiriyor 

A~unna, Sllv~m etkisiyle yogun 
göS: a1an kimi Kürt kentlerinde ise, ~
hir\e~mek bir yana, köyle§menin ya
~and lgml ifade ediyor. OPT ar~llnna
sma göre Kün illerinin sosyal ve eko
nomik yönden ge li~m i §lik leri ile bü-

yUk §Chirler araSlndaki geli~mi~lik dU
zeyi arasmdaki u~urum da korkurueu 
boyutlarda. Rakamlar, Kün bölgeleri
nin gelir. istihdam ve g~nel olarak re
fah baklffimdan Türk.iye 'nin ~ok a1tm
da ya~(h~mJ vurguluyor. 

Onaya ~tkan endekse göre, en yllk
sek geli~mi~lik dOzeyini yakalayan ts
tanbul'daki ya§am Standardl endeksi 
5'e yakmken, en geri kalan il olan 
Mufun endeksi 1.24 olarak belirlen-

DP1"nin yapllAI "Werin Sosyo
Ekonomik GeJi§mi§lik SLraJamasl" 
arqunnasma böIgeier iliban ile baJol
rugmda Kiln bölgelerinin bilerek geri 
brraktmldlgl ortaya yiloyor. Marmata 
Böigesi 1.69 ile en yliksek geli§mi§lik 
endeksine sahip oldu#unun görüldügü 
ar3§unnada "Dogu Anadolu'" denBen 
Kürt bölgesinde bu oran -1.1 3 olarak 
saptandl. 

Bu a~tJrmayla devlet, ~ogu Kün 
kenti olan 44 ilin, standanlann a1unda 
ya~adlgml uzun Ylilardan sonra itiraf 
etm~ oldu. 

(HABER MERKEZi) Sanayi ve licari faaliyetlerin yay-

~eki~'in adl 'Ke~if' oldu Güney' de harita 
HABER MERKEZI- keresi sundu. Hüktime- • d k 
B~bakan Necmettin tin ikinci tezkeresinde • • t 
~;~~~~~~iJc~~~~~ ~:~~\~ ~~~;e:i~a- UZerln e a e § es 
nJ 'K~lf Güeü' olarak rarlannm denetimi i~in, 
ilan eui. ~Iigimiz müttefik u~aklarmm 
hana RP Meclis Gru- Kuzey Irak üzerindeki 
bu'na konuyla ilgili bil- u~u§lanrll sürdUnnesi 
gi veren Erbakan, bu ve bunun i~in gerekli 
gtieün görevinin, yetkinin TBMM-den 
"Irak'm zehirli gaz üre- hükümete devredilmesi 
tip Oretmedigini denet- istendi" ve bu tezkereler 
lemek" oldugunu söyle
di. Erbakan, "<;:eki~ 
Gü~'ün görevine son 
verilmi~ür, s:;ek.i~ Gü~ 
arttk tarihi olmu~lUr. 
Ancak, ABO, Irak'm 
zehirli gaz üretip tirel
mediginin denetlenmesi 
i~in havadan ke~ifte bu
lunmak i~in bizden bir 
lalepte bulumnu§lur. 

Erliakan"ben yaptlll1!- havalannda. 

nusunda TÜlkiye ve 
ABO'nin anl~masl, 
Fransa ve lngiltere'nin 
de gözlemci olarak ka
uldlgl görü~melerde 
mUlabakat saglanmasl
mn ardmdan, Refahyol 
hükUmetinin yeni dü
zenlemesi TBMM'de 
kabul edildi. 

g~en haftaki oylamada 
tüm panilerin onaYlyla 
kabul edildi. 

ANKARA- Güney Kürdistan'da 
Celal Talabani ile Mesud Banani 
gü~leri arasmdaki ate~kes haltml 
beJirleme ~ah§malannm sonu~lan
dlgl bildirildi. Ate~kes haiti i~in ha
zlrlanan haritanm onaya ~lktlgl ve 
yeni Yllm ilk haftasmda Ankara'da 
loplanaeak olan 'Ban§l Izleme Oe
netleme Komitesi 'nee eie ahnacagl 
ögrenildi. 

Güney KUrdislan'daki siyasal 
~evreler haritaya KOP'nin kalil ~I
klleagml ve bu ~ekliyle kabul etme
yecegi belinirken,KDP'nin özeIHk
le "ate§kes hattmda yer alacak olan 
diger baglmslz Kün grnplannm lis
tesi" Uzerinde Israrla durdu#unu 
bildiriyorlar. 

Siz de bunu, bu §an1a 
kabul etlik" diyen Erba
kan, "Bu gü~. sadeee 
havadan ke~if yapacak, 
bir ke§if gücU olacak" 
dedi. 

"C;eki~ Gü~'O biz 
kaldmyoJUz" yamlsa
masl yaratmak pe~inde 
olan Refahyol, Meclis'e 
önee "<;:eki~ Gü~'ün gö
revinin sonlanlllasl" tez-

Böylece, as ll clarak 
ABD'nin tasarladlgl dU
zenleme kabul edilmi~ 
ve 'ke§if u~u§u' §eklin
de bir misyonu yükle
nen 'Huzur operasyo
nu 'nun süresi i~in aruk 
belli sürelerle 
TBMM'den onay a1mak 
zorunlulugu da kalknu~ 
oldu. Yeni dUzenlemcy
Je, 'Ke~ifGUeü' lulline 
geldigi a~lklanan askeri 
konumlam§ i~in hükU-

8u arada KDP yetkilileri, Tala
bani'nin 23 Ekim'de vanlan ate§
kes anl~masma .uymadigull belir
lerek, harila düzenlemesine i1i§kin 
ku~kulanßl da dile getiriyorlar. 

~kes llatbnl beUrleyen harttaOin kablJlQ hallnde blie bu QÖrüntüye u~lamayacaDl söyleniyor 

<;:eki~ Gü~'ün statü
stinün degi§tirilmesi ko- met izni yetiyor. Öte yandan. Ban§1 !zIeme ve 

Oenetleme Komitesi taplanlliannm 
da planlandl#1 gibi yürilmedi~i öl
renildi. Haftada bir toplanma kara
nna uymayan KDP ve KYS'nin 

Ankara sUreeinden ~ok ABO'run 
yeni OI~i§leri Bakaru Madeleine 
Albrighl'a bei bagladtklan yomm
lan yaplhyor. 

'MGK raporu hedef gösteriyor' 
OiYARBAKIR- HAOEP Oiyarbalur tJ Ör
gütti Milli GUvenlik Kurulu tarafmdan ya
ymlanan raporun HAOEP ve Künlerle ilgili 
bölümüne ili§kin bir basm a~lklamasl yapl!. 
A~lklarnada, rapornn HADEP'i hedef gös
terdigi belirtilerek, "kendinden ba§ka hi~ bir 
muhalif harekele tahammül edemeyen reji
min, halkm iradesiyle onaya ~lkan HEP, 
OEP, ÖZDEP ve bunlann en son gelene~ini 
leslim eden HAOEP'in yeni bir komployla 
kaf§1 kalilya oldugu" kaydedildi. 

ml~ oldugu uyu~turueu, silah k~ak~lhgl ve 
faili beUi cinayetlerin üs!ilnü örtmeye yöne
liktir." 

yok elmeyi iSledikJerini ~ok iyi biliyoruz. 
Rejimin bu yöntemleri Ulkede siyasi, politik 
ukaruna1ann dayandlgl dönemde yapmasl 
pek de ~Inlel degildir. Susurluk kazaslyla 
ortaya ~lkan siyasa1 dagllma rurecini en ufak 
slynklarla atlatmak, dagllan gü~leri tekrar 
toparlamak, tekrar einayel, yarglslz infaz., 
gözaltmda kaYIP politikalannl gündeme sok
mak ve devam etmek istemektedirler. Bun
dan dolaYI milyonlann destegini alml~ ve her 
g~en gün büyOyen pani olma gücünü geli~
tiren partimize sa1dmnm olmasl, milyonlara 
yapllaeak sa1dtn anlamma geleeektir. HA
OEP olarak demokratik mUcadclemizi sUr
dilrecegiz." 

A~tk1amada, raporda HADEP'in uyu~lU
rneu ve silah ka~ak~tllglyla da itham edildigi 
bildirilerek ~u görii§lere yer verildi: "Bu 
arrlk~a. onaya ~Ikan devlet ~elelerinin yap-

A~lklarnada, raporun KUrt halkmm do
gurganh#ma ili~kin bölümüne ait lepkiler di
le getirilirken de bu durumun ileride lehlike
ler yamtacagl kayglsuun lopluma verilmeye 
~au~lldl!l ve nüfus planlamasl adl ailinda 
Kün halkma bir soykmmm dayalilmak is
lendigi bildirildi. 

A~lklama ~yle sürdü; "Biz Halkm Oe
mokrasi Partisi olarak geleneginde ~iddet ve 
basklYI miras aJan rejim gü~lerinin, en ufak 
muha1if bir hareketlenmeyi katliamlar ve tu
tuklamalarla gözdagl vererek sindinne ve 

TC' nin yeni §öhret alanl: Kara para 
HABER MERKEZi- Türk yö
netimi, Batlh ülkeJer nezdinde 
Kün sorununda izledigi saV~1 
politika ve insan haklan ihlalle
rinden sonra, kara para konu
sunda da §öhret olmaya ~ladJ. 
Avrupa, TC paralannm denetle
nemeyen 'karah~l'ndan rahat
SIZ. 

Avrupa'daki uyu~turucu pas
tasmda Türkiye'nin payuun art
lJl3Sml11 uluslararasl ~evrelerde 
lepki yaranlgl bildirildi. Örel
likle Almanya, lngiltere ve ltal
ya 'nm TUrkiye üzerinden ülke
l.erine uyu~turueu sevkiyatmdan 
rahalslzhgl, "Türkiye 'nin Avru
pa Birligi'ne giri§inde yeni bir 
engel" ~klinde yorumlanlyor. 

Avrupah diplomatJar Türki
ye' nin kara para aklarna ve 
uyu~lurucu cenneli olmaya b~
Jamasmdan büyük endi~ duy
duklanm ifade ederken "önJem 
al mmazsa. bu durum.Türki
ye'nin Avrupa Birli~i'ne üyelik 
b~VUIUSU gündeme geldiginde 

gözönUne ahnacak negalif fak
törlerden biri olaeakor" yorum
lan da artJyor. 

B~1a tngihere ve ABO 01-
mak üzere Banh devleUer, TUrk 
YÖßCliminin bir an önce kara 
para aklama ve para hareketleri
nin denelimi konusunda önlem
ler a1masml iSliyor. Sözkonusu 
ülke yönelieileri, Tllooye'de 
kumarhaneler ve borsa kanallyla 
Yllda bir bu~uk milyar dolar ka
ra paramn aklandillm tahmin 
ediyorlar. 

Uyu§turucu trafiginde daha 
öneeleri Afganistan, lran ve 
Uzak Do#u'dan gelen uyu§turu
cunun g~i§ rotasmda yer aJan 
Türkiye 'nin 9O'h Ylllann ~m
clan itibaren aym zamanda bir 
';üretim merkezi" haline geIrne
si, Avrupa'nm tedirginligini art
tm:h. 1995 Ylunda Avrupa'da 
yaka1anan uyu§lurucunun yüzde 
6O'mJn Türldye ~tkl~h oldugu
nun belirJenmesi, tedirginligi 
üst boyuta ~Ikard.i. 

Tetik9i Kanat yine dl§arda 
HABER MERKEzi- Faili tnCIf
hul cinayetlerde letik~ilik yapugl 
bllinen itiraf~1 Alaattin Kanal'ln 
'tutuklu bulundugu' KutJareli E 
npi Cezaevi'nden iki hafta ÖI'L'e 
~ikanlarak bUinmeyen bir yere gö
tUrtlldUgo bildirildi. 

tstanbul'da bir .~ isteme' 
olaYI nedeniylc uzun s~ir Ku'k
lareli E TIpi Cez.acvi'rJde IUtuklu 
bulunan 'General Zinar' kod isim
li Alaaitin Kanat 'm, 13 Arahk ak
~! tstanbul'dan geldikJeri bildi
rilen resmi bir ekip larafmdan ce
zaevinden ~anlarak götürtlldUgu 
ö!renildi. Cezaevindeki bir kay
nak, Alaanin Kanal' m .JtrEM ele
manlannca götUrilldügünü söyledi. 

PKK itiraf~15mm daha önceJeri 
de cez.aevinden alm!p götUrt.lldU
gllne ve uzun sllre sonra geriye ge
tirildigine dik.kat ~ken kaynak. 
"8iz de nereye götllrtildilgunU me
rak ediyona" dcdi. 

Ktr'dareli E TIpi Cezaevi'nin 
müdil.rll oldugunu söyleyen ve 

aduu önce Mehmct Aydln ardm
clan da Mustafa Pakdcmir olarak 
~tkJayan bir yetkili ise bu g~li 
yalanlayarak:. "KanaI;U anda ceZ3-
evinde. Kendisinin sevki geldi. 
8~ka bir cezaevine nakJedileceJc" 
dedi. 

önce ü~. sonra da bir haftadtr 
görevde oldugunu belirtcn ayru Id
$i, ~Ii~ ~iklamalanru sUrdI1re
rek Once KanaI'm cezaevinden ~I
kanlip ~tkanlmadJgma ili§kin !ca
yulara bakmadiWm öne silrdU, ar
dindan da "kaYltiarda Kanal ile il
gili bir haftadlT böyle bir iljlem 
yok~ diye kon~u. 

lCIrklareli Cumhuriyet Savclli
gl yetkililerii ise KanaI'ln nereye 
ve ne ~la götUriildUgunü bil
mediklerini belinerek, aynnnh ~i1-
gi vermeinen ~mdllar. Cumhuri
yel SavClhb ile cezaevi yetkilileri
nin ~LkIaYlcl bilgi vennektcn 0-
~lnma1an. "Kanal, faili m~hul 
olaylarda rnl kullarulacak?" SCJrU
sunu gUndeme getirdi. 

'Te§vik paketi' 
§evk vermedi 
Aylardlr sözü edilen 'paket'ten t;lka ';Ika 
Kürt iIIerine yönelik Idü~ük faizli kredi' 
kararl t;lkt •. Du It~vik'ten ilk eide 
yararianmasl öngörülen Kürt yatlrlmcllar 
bile kararl yetersiz buluyor. 
HABER MERKEZi- den bize sadece 92 mll-
Kün illerindek.i yanm yar lira aytrdtlar. laIen 
ka1ml§ tesisleri ekono- sanayinin canlanmaSI 
miye kazandlracagl iddia i~in önee ban§lfl olmasl 
edilen 4.5 trilyon lirahk la.z.Jm. Ürettigimiz maJl 
dü~Uk faizli k:redi sagla- gOvenlik nedeniyle böl-
yan 'te~vik paketi' Ba- ge dl§lfla ~lkannakta bile 
kanlar Kurulu imzasm- zorlanlYoruz. Bu §artlar-
dan ~tkarak. Resmi Ga- da nasll Oretim yapaca-
zete'de yaymlandl. Ka- glz" ~klinde konu§lu. 
rann, kredilerden )'arar- Erzinean Sana)'i Oda-
lanmasl öngörUlen Kün SI BruJkam Muzaffer C;a-
sanayicileri bile mem- tor da daha önee de pa-
nun etmeklen uzak oldu- ketler a~lldlgml fakat 
gu belirlendi. para gelmedigini üade 

Diyarbaktr Sanayi ederek "bu sefer de ku~-
Odasl Yönetim Kurulu kulanmlz var. Pataflm 
üyesi $eyhmus Oiken 
ttim hUkümelierin Kürt 
iIlerine yaunm sözü ver
digini; "para ~lktl" de
nildigini fakat sözünü el
tikleri paranm gelmedi
gini belirtti. Diken, kre
dilerin böigenin sorunla
nm ~özmeyeeegini sö)'
ledi. 

Tunceli Sanayi Odasl 
B~karu Celal Y~ar ise 
"3 Ylldlf devlet bize kre
di verecegini söylüyor. 
llnidar partisine yahn 
Elszlj'a büyük büyUk 
miktarda te~vik akarken, 
politik nedenler yUzUn-

gelmesi durumunda mer
mer, tugla ve yem fabri
ka1an hemen üretime ge
~ebilir" diye kon~tu. 

Mu§ Sanayi Odasl 
B~kanl Hüsamettin Gü
ler ise "B ize hi~ t~vik 
~lkrnad l . Devletin haJi
miz konusunda hi~bir 
bilgisi yok. Bir defa KaJ
klßma Sankasl'ndan, 0 
da 15 dakika1lgma geldi
ler. Sonu~ta politik ka
radar yüzünden bize tq
vik vennediler. Oysa ya
nm kolml~ 8 yaunmlmtz 
var"dedi. 

Temiz toplum mu, 
hedef ~a~lrtma ml? 

Re~it BURHAN 

T Urk devleti bir kamyona ~arpll ve 0 günden beri 
bir "trafik kazasl" Türk.iye'nin gündemini iljgal 

ediyor. Bu gündern güriiltülU bir bi~imde tartl~lh
yar. Ama takip edebildigim kadanyla, lanl§llan ay
nnwar, nedenler degildir. Rcsmi Türk medyasl, 
kavramlan bilin~li bir bi~imde ~arpltarak onlann 
i'reri#ini bo§a1tarak, hedefi §ll§lnarak ve kafalan da
ha da bulandU'llJ'8k.. politik sistemlerini kurtannaya 
rra1I~lyorlar. 

"Temiz Toplwn" kavraml en ~ok kullamlan kav
ram ha1ine geldi, oma bu kavrsmm i~erigine bir 
~lkhk getirmekten ka~mlyorlar. Sorunu ahlaki ve 
bireysel boyUla indirgiyorlar. Kirli olan politik sis
temleridir. özellikle devletin yaplsldlr ve onun res
mi ideolojisidir. "Temiz Toplum" i~in baglflp. ~agl
ran resmi medya. düzen panileri ve resmi ideoloji
nin savunuculan olan baZI aydmlar. Türk toplumu 
bir "traftk kazaslyla" kirlendi sonucuna vanyorJar. 
YIllardlr söylüyoruz, bu sistem ~üiÜmü~tUr, onu si
lah gücüyle y~auyorlar, bu devlet bir ~cledir. bu gi
bi dogrulan söylediAimiz i~in tutuklandlk, i~kence
lerden geytik, sürgUn olduk, katilleri "~erefli" ve 
"kahraman" ilan edilen ve katilleri belli olan eina
yellere kurban olduk: ",emiz IOplum" iSliyoruz diye 
baglflp ~aglTall resmi medyalan tarafmdan bizlere 
anaf§ist. terörisl, valan haini vs vs. su~lamalarda bu
lunuldu. Onlar ml "Iemiz" bir toplumu kuracaklar? 

Onlar bir saVCI anyorlannl§, namuslu ve cesarelli 
bir savclya ihtiya~lan vannl~. halya gibi olmak isti
yorlanm§. AS:lk söyleyeyim. Türkiye'nin bugünkil 
ko§ullanyla halya gibi olmanm illlkani yoktur. <;:ih1-
kU italya'nm bazl kidi ve hukuk dl~1 olaylan ortaya 
~ikarmasl. geni~ halk YI~mlarmm ~abaslyla oldu. 
Onlar hlrSlzlanna, katillerinc ne "anne", "baba" de
diler ne de onlan "kahraman" ve "~ref1i" ilan elli
ler. Tarn wine hapishanelerin yolunu onlam göster
diler, ya da bazllan yurtdl~ma ka~mak zorunda kal
dLiar. 'Kutsal devlet' demagojisi urkasma sl~mmn 
ihl"iyacl bulmadllar. Savcl yahuz bir semboldü. Ner
de Türkiye'de 0 geni~ halk Ylgmtan? Türk halk! 
"kutsal devlet"in demagojisinin kuyruguna laklldlgl 
sUrece. ba~lannda ~cteler, hlrslz.lar ve katiJIer ola
cakllr. Ashnda "Her halk liderine JaYlkllr" degi~ini 
§öyle degi~tinnek gerek, "Her halk ~etesine laYlk
tlr." 

Bir Amerika filmi seyrelmi§tim. Filmin adml ha
IlTlamlyorum, ama filmin özeti §Öyleydi: Uz.llyda 
~ah~l1rmak ve sava~llnnak üzere, ~ok geli§kin ve 
dü~ünebilen robotlar Uretildi, robotlann üretieileri 
ve robotlar arasmda anl8§mazhklar ortaya ~lku. Ro
boUar sahiplerine saldrrddar. onlardan bir ~ogunu 
öldürdüler, ~evreyi yakIp Ylkular. Anl):: onlar sahip
lerini dinlcmiyorlardl, iktidan ellerine almak iSli
yorlardl ve bunun i~in yarpl~lyorlardl. TUrkiye'deki 
Susurluk olaYlyla gündeme giren süre~, özelledigim 
Amerika filmi. Türkiye politik sisteminin tipik bir 
benzeridir. 

Oevlelin gizli ve a~ik kurumlan, Kün halkma 
k~1 MlT'in ve ordunun yamnda Kün halkma kaJ'l1 
barbarca sav~mak üure "Özel Harekel" ya da La
tin Amerika Ulkelerindeki gibi Ölüm Mangalan, 
Köy Korueulan olu~turdular ya da yasalla~tlfdllar. 
<;Ünkü bu ÖIUm Manga1an, Konturgerilla 'mn ayn 
bif adldU'. Bu resmi olmayan devlet kurumu y}lIar
dan beri vardrr, TUrk devleti hi~bir zaman "hukuk" 
devleti olmadl. Ölüm Mangalanmn görevi, öldür
mek, yaklp ytkmakllr. Onu yeniden ~ki1lendirerek. 
dev§irdikleri tabanda 1980'lerin ÜlkU Ocaklan ta
raftarlan, katiller "e hayatmda ürelime kaldmayan 
ipizlerdir. Su Ölüm Mangalan onbinlerce Kürdü 
katleniler. ÖldtinneyL yalop YlkmaYl, kendi b~ma 
hareket etmeyi, hara~ almaYI, Irla geymeyi ve eroin 
ve silah ka~ak~lhgml yapmaYl ö~rendilcr. zaten bu 
gibi i~ler i~in egitildiler. Dnlar KUrdistan'da olmasa 
da aym seylen yaparlar, ~ünkü bu gibi i§let, onlann 
zanaall ve i~idir. Dnlann kendi Ulkelerinde yaplikla
n basmlanna da arada bir de olsa yanSlyor. lhtihar 
ediyorlar, hammlannl, ~oluk ~ocuklanm öldürüyor
lar ya da dövüyorlar, ham~ lopluyorJar ve kendi ara
lan,nda ~eleler kuruyorlar. Dnlan toplayan. örgütle
yen, egiten, finanse eden ve orta1lga salan devlelin 
keodisidir, yani ordusudur, istihbaralldlr, konturge
rillasldlr ve bürokrasisidir. 

"Temiz Toplum" diyorlar. Kendileri temiz deAiJ
dirlcr, nasillemiz billCY isteyecekJer. Dular degil 
mi ölüm tugaylanm kuran. propagandasml yapan? 
OnJar de#iI mi mahkemesiz infazlara alkllj tutaniar? 
Onlar de#il mi kan, intikam ve sav~ ~1#Jrtk.anhgl 
yapanlar? Su ~teler kendi1i#inden ortaya ~Ikmadl. 
Yukanda özetlemeye ~ah§llglm Amerikan ftlminde
ki robotlar gibi, bunlar bazi iklidar olanaklanm da
ha smlrslzca ellerine ge~irmek ve onu kullarunak is
tiyorlar ve bundan dolaYI kamuoyunun gündemine 
geliyorlar. TÜfkiye'nin resmi panileri, medyasl ve 
üniversitcleri bu ölüm robollanmn yarallcllanm lar
u§3Caklanna, onlann baZI bireysel eylelllierini foku 
sa yerle~tirerek, devleti, onun yaplsml ve resmi ide
olojisini gizleyerek, onlan korumaya ~ah~lyorlar. 

Onlar "~obotlann isyanlanndan" korkmaya ba~
ladtklan devJetin hurdasl Susurluk'la TV ekranlan
na yanslymca ve devletin yaplsml tehlikede gördük
leri i~in, bugünkü yaplya dokunmadan. göslennelik 
sUylulan anyorlar ve bazJ piyonlan su~lamak iSli
yorlar. Nasll ki Amerika filmindeki 0 robotlar sa
hiplerini öldürdükleri ve ~evreye maddi zarar ver
dikJeri gibi, devlel robodanna da katlanmak zornn
dadlf ve isteseler de amk kolay kolay 0 robotlan 
kontrol a1lma alarnazlar. 

ASII su~lu 0 robotlar degil, devletin telllei ku
rumlandtr. Eger. ge~ekten TUrk demokrntlan. le
mizlemesi gereken bir yeri göslennek iSliyoriarsa, 0 
da meclis ilstündeki 0 kurumu i~aretetmeleri gerek. 
DUnyanm pisligi ordadlr, asll ~Ieler ordadlr ... 

Not: E;~r bir TUTk olsayd.m I'e ahlaki anlamdo 
"temlz bir loplum" }.~ (Jnn~min d.pnda kendime 
bir a",'~ IUasaydUfl, Ja da bjrill~ «anll~" d~m~k 
z.orundß kalsoyd.m, del'/~tin üsl ktulemekrind~ 

olUran I'~rgisini I'~rmeyen, hmwlklll ungin ollln 
V~ zenginlig;ni UIIc~si,.in dlflllo flkaran 0 hamml 
ann~ oUuaJc t~rcih edet:elime, bin k~" m~m,.u

tliy~th ,~nel ~)'kri fObftlt'On oma v~,.,isini )'~r~n 
v. ptlt'OSitII Am~riko'yo kafIrmaya" 0 hommn 

"onll~" derdim_ 
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Hasan StLOLRicL 

G 
ceenin klYlSmda dur
mu~lardl. Arb taraf, 
Ut;SU7 bucakslz Atap 
cJiydi: sag yan maym, 

sol yan cehcnncm ... Önlcrilldc, za· 
man! belirsiz bir pusu! Gece dür· 
bOnlcrinin sisli l§lgmda, bölUmnü~ 

bahllannm kara yazglsma ba.klp 
agladl lar. Ü~ llCydan snun; hareket 
halindcki her canhya ate~ emriyle 
dOllanml~ gece devriyeleri ve vur
maya hazlr askcri kulcler ... Nere
de)'dilcr? Hangi lanel tuzagln klYI
~mda?. 

"Puka! kabul edilebilir bir du
rum degi]"' dedi Mustafa. Elindeki 
dürbUnle gecenin i~ine dald~. 
Uzakklrda, smlr projöklörlerinin 
sinsi bir yön oyunuyla arkasuu 
gizledigi karnnhkta pusuyu andl
ran bir klpml gönnü§ gibiydi. "Bir 

de sen bak" dediklen sonra yanm
daki yold3.§ma; sutml, kuru otlann 
gündi1zden kalan ~lUtlih Ihkhglna 
verip, t;atlak dudaklanndan kanh 
bir kabuk kopank 

"Fahl kabul edilebilir bir du
rum degil" dedi yeniden. Az önce 
yamndakine verdiAi geee dürbUnU
nü lekrar kaptl, önlerindeki birkat; 
yUz metrelik maym dö~li I~lk.h 

arazinin arkasmdaki kar(lIl.häl dei
mek i~in hareadläl olaäanüstü p
bamn stresiyle, kaplrdayan dilleri
nin hlTSla yeri kauhäl duyuluyor
du. Sikrnuyla yana döndU, avu~la
dläl bit tutam dikenli bozklr bitki
sini parmaklan arasmda ezip sa
vurdu: 

"Heyecanhsm" dedi Yllnmdaki, 
"Sen! ilk kez böyle ledirgin ve SI

klOllh gÖTÜyorum." 
"Smlrlar beni verem elti!" dedi 

Mustafa. "BUrasl, Ilslünde pusu 
gözledi~imiz bu nokta lopraklan-

. ~ 
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ffilzm üt;e bölUndij~ü yerdir. Üt;e 
bölünmü~ bir insan dil~iln; dü§ün 
ki üt;e bölünmil§ bu insanln hit; bir 
paI\asl kendisi .olmamak zonmda. 
Suriye, ltak., TUrkiye ve t;ok daha 
ötelerde Fars elL Ve biz kendi va
tarunuzda, bit hlrslzdan daha ka
t;ak ve gizli. ,. 

"Kimbilir ne yold3.§lar geyli bu
radan" dedi Botan. "Nice yold3.§ 
göz, bu projöklörlerin arkasmdaki 
karanhäl sUdU! Onlann t;ogu yok 
§irndl! Bazllanndandaglruk: biree
set dahi kalmadl geriye! ~imdi de 
sen gidiyorsun; bir Ylldlr her santi
mini taradJgln smu boylanndan it;
lere kaymak ne tuhaf!" 

"Du Slnltlar beni verem etti!" 
dedi Mustafa tekrar. "Gecelerine 
hakim oldugum bu Slnulann gün
düzlerinden daha c;ok yara kapml
§lmdu. Sabahm ilk l~lklanyla uya
nan smlr köyleri ba§lml döndüTÜr. 
Bakanm, süzerim, dinlerim kulak 
vyritim loprak altmdan gelen bi
timsiz ugullulara; larladan larlaya, 
ba~dan baga olan sesleni§ler aym; 
sül sagmaya giden kadmlarm gül
Iü entarilerinin savrulurken t;izdi~i 
figürler aym; aym sulara kova dal
dmyor, aym rüzgarlarda ytklyorlar 
kavruk tenletini. Ekin bi~ip hasal 
yapmadaki aymhk ve aym tütkille
ri söylemi~ olmak aradaki Slmrian 
kaldumaya yelmez! C;ünkü onlar 
§imdi ba~ka b~ka ülkeierin valan
d3.§lan! Kendi topraklannda farlul 
kimlikler ta§lyarak hem de!" 

SlJlln Mustafa 'dan yeni devral
m~ olan Botan, dirseäi aluna alu
SI dot;kayla tel örgUteli tekrar SÜ2-
dü: Kendisinden önce smrr sorum
lulu~u yapan Mustafa 'nm da it;in
de bulundugu grubun sabaha yakm 
yäpacagl get;i~e dair tedirgindL 
Tedirginligi Muslafa dü~umlü~tU 
it;ine. "Yüzlerce yolda§1 bumu ka
namadan g~ir; fakal kendinin ya
pacaäl ilk geyi§te hayalindeki kah
pe pusuya yenik dil§!" 

"Hala 0 inant;ta mlsm?" diye 

. sordu Botan. "Yani gert;eklen sen 
ilk get;i~te pusu yiyip dU~ceäine 
mi inanlyorsun?" 

"Bu bir his" dedi Mustafa. 
"Ölüm t;ok get;ene degil, Slmsl ge
lene denk dU~r. Tarn bit yddlf e
Iim oo.;:kanlO letiginde kaql karan
häa dikkat kesilirim. Menzilimin 
dl~mda al1lan 0 Hk pusu harit;, hit; 
bir yoldn.§1 kaptlnnadlffi smulara. 
o ilk pusu lanet bir ~ydi yine de! 
Kesinlikle gece 8111ml§ bir pusu 
degilcli. Bir gUn, belki de iki gün
lük bir pusuydu. <;linkü, a1qamlO 
ilk. karanhälyla birlikle smlf3. kay
ml~um. Dümdüz ova ve göz alu
bildigine uzanan buäday tarlalan .. 
Gece yansm8 dek en ufak bir kI
plTtlolmadl." 

"Gönlün rahnt olsun" dedi Bo
lan. "SlOirdan bir kat; yüz melre 
ötesi dahi menzilim alundadl r. En 
ufak klPlrtlYI affetmcm." 

Muslafa slklOlLyla gerindi; ile
ride, iri yapraklan dökülmü§ bir 
kapak gibi panldayan etkisiz ma
yma baktl. 0 maYlnl bilerek oraya 
brrakßll§larlh. YaOlltmak it;in; ma
yma gUvenen devriyeleri ötelere 
iunek it;in: fakal Slntr g~i~leri iki 
ihtimalli bir piyangodan farkslzd! 
yine de; 

"Smudan ge~i§ yapaeak grup
lan gözUm gibi korurdum" dedi 
Muslafa. "Onlarm her birinin göz
lerindeki anlaml gözlerime kazlr
dirn. Klzh erkekli bit t;ok yold3§! 
Öyle sessiz ve dingin. AraYl~ ha
lindeki ptnltlh bakl§lannda Slmr
SIZ bir Ulke görürdüm. MaYlOslz, 
silahSlZ, bahliyar bit Ulke. 0 grup
lardan birine dahil olmaYI ka~ kez 
istemi§imdir. Bann, bu, ondan da
ha öoemli bit i§ deme SaklO. Ka~l 
larar boydan boya Urfa, memleke· 
tim. YaOlba§Lnda Diyarbckir var. 
Kafam, enelcnmi§ bir hesap duy
gusuyla oralarda. C;ocuklugumun 
ve ilk gen~l igimin ba~ml döndüren 
belah yazglml om bozkulan t;agl
nr! Biliyorum, hUlyasl yok bu i§in. 

Fakat uzun gurbct Yllianndan son
re evine dönen birinin heyecaOlyla 
yüklü yüregim!" 

"iki scne önce ilk giri§i yapll
glm bu Slfllm sorumlu olarak dö
neeegimi hayal dahi edemezdim" 
dedi Botan. "0 günlerde smrr bu 
kadar tehlikeli degildi. Öyle 'rahat 
bir geyi~ yapml§tlk ki, asll i~i tiyat
tOCuluk olan bit arkad3.§, maym 
larlasmm ortasmda, geri dönilp 
ikinci bir giri§ yapmak istedigini 
flslldaymca gUimekran kaslklan
mlZl tutarak ilerledik. Grup so
rumJusundan yedigimiz flrt;a yel
mezmi§ gibi bir de kampla paylan
dlk. Arkada§m tiyalrocu oldugunu 
ögrenen kamp komulanl, hayaun 
kendisi liyalro olabilir, fakal yal
palarken gövdenin maymda sav
rulmasl asla! demi~ti. Ttyatrocu 
Kemal'm eevabl bana göre daha 
inccydi; "Bugüne kadar tiy8trodan 
daha ciddi bir i§lc ugrUljrnadlffil" 

"Kemal de bu noklaya yakmbir 
yerdcn giri~ yapml§ll ü1keye. Ti
yatroculuäuna uygun olarak üSIUn
deki elbisesi bitaz danl!. Geceyi 
beklemeleri it;in gÖltitdügüm yun
sever bir aile evinde milleti gül
mekten kmp geyirdi. Uria'ya dair 
bir hikayesi vardl k.i agzmdan dü~
mezdi. Anlauläma göre, bayaSI 
kalabahk bir köylü grubu köy oda
slOda oluruyonnu§ bir gün. Hava 
soguk, odnnm ortaslOda köz dolu 
bir mangal IUlüyor. Köylülerden 
birisi sigaraslOl yakmak it;in man- . 
gahn kenanna yakJa§ml~, oluran
lara bakatak clini mangala ~ok
rnu§, pannaklan arasma ahp av
cunda hoplaltläl ywnruk büyük.lü
äündeki közle göslere göstere si
gamslOi yakml§ ve böbürlenerek 
get;ip yerine otunnll~. 0 anda ku
laballk it;inde oturan ve her hare
keli avcundaki közle sigaraslm ya
kan adama ayarh b~ka birisi bu 
hareketten 0 kadar elki!enmi§ ki, 
köz hoplatmaYI kendisine dönük 
bir gösteri~ sayan adam sahna sah-

nn giuigi mazgahn yamnda dige
rinden daha dikkal t;ekici bir hare
kelle bulunmu§; mangah it;indeki 
közle birlikle kafasma get;inni~ 
adam!" 

''Tarn bize göre bir hikaye" de
di Bolan, sessizee gülerek. "Ke
marin bu tür espirileri t;oktu. Var
IIgl ba~h b3§ma tiyatroydu Ke· 
mal 'in. Sabahlan i~tima sahaSlOa 
bit giri§i Vardl ki, bölük gUimeklen 
~öy le bit sarslhtdl. Komutanlar bi
le ah~ml~u onun komik varhgma. 
~akalann c;ogu 003 dönük:tü. Nö
beuen dönmekte oldugu bir gün 
arkad~lar ona §akadan bit pusu 
atlilar. Bu pusu Kemal'edänilk §a
kalann sonu oldu. <;ünkU Kemal 
bu pusuyu ciddiye aldl ve pusu 
atanlara tarn bir saat eceJ leri dök
!UrdU. Yalvanp yakarrnalar, teslim 
bayragl t;ekrneler k.ar elmiyordu. 
Mcnnisi bitene kadar sUrdUrdU ~a
tl~maYI. Daha sonra vadi it;lerin
den silrilnerek kampa arka laraftan 
giri~ yaptl ve soranlara, bugün her
hangi bit t;all~ma Y8§3madlgml 
söyledi." 

"Gazeleiere basllan ölU resmini 
gördürn" dedi Muslafa. "Gelen 
gruplann getirdigi gazclelerden 
bakml~llm. Bir t;ok yolda~ öldü, 
ölümü Kemal 'e ne yaptlmsa yaki~. 
Imlllladim. Gület; yüzilne Ilkah es
p.irileriyle karmakan§tkll cesedi. 
Ülkeye giri~ yapllktan en faz.la alu 
ay sonraydl. Dü~tükleri pusudan 
sag t;lkamaml§lardl. 0 zaman söy
ledim. billün gilzel yolda§lar öldü! 
A~lasm §imdi Firnt boylanndaki 
t;i~eklerr' 

Ge~i§ yapacak onbir ki§ilik 
gruptan en az elli metre daha yakm 
mevzilenmi~lerdi s imra. Gece dUr
bUnU bc§ on dakikada bir el degi§
tiriyordu. Get;ip giden devreyiler
den ve arnlarl ü~yüz metre kadar 
olan nöbelt;i kulelerinden t;ekin
dikleri yoktu. Bit Yllhk zamandan 
yeleri kadar tecrübe t;lkarnll~11 
Mustafa. Kule askerleri geceleri 
gözlerini kapatlyordu, kapatmak 
zorundaydllar; get;i~ yapmakta 
olan gruba mUdahale elmeleri ha
linde ampül gibi indirilecekleri ke· 
sin.di. Devriyelcrin get;i§i ise saal
le bire bile denk du~milyordu. Pu
su! Bir Ylldan fazladlr gecelerini 
kontrol euigi smlnn öteki tarafma 
gilndUzden atllml§ sablrh bir pusu 
nllSll ke§f edilecckli?: 

"En ufak loprak t;lkmusmdan 
dahi pirelenmelisin" dedi Mustara. 
"Slmr ötesinin bülün t;lkiOlllarml 
beynine kazlmallsm. On~ yinni 
kilometrelik bir alan. Her nok
laSlO1 denedik §imdiye dek. 
Kuzeye kaymaya ~ah~an grubun 0 
pusuyu yemesi korkunt; bir lalih
siz.likli .. Ak§armn sekizinden gece 
yarlsma kadar lam altl saat SIl1I1"1 

gözledim. Gilndüzden atllan sublr
h bir pusuydu." 

"Onbe§lik gruptan iki kaYlp; 
yine deObüytik saYllmaz" 

"Grubun pusu yerinden bir.tz 
um geymesi en büyUk §anslmlz
dl. Ale§in bllljladigl noklaYI d~
kayla amnda kalbura t;evirdik. 
Yold~lar larn pusu üSlÜne dü§
selerdi 0 karga§aya tek mermi 
göndercmezdik." 

Geridckilerin en öne dogru 
kaymaslyla grup g~i~e ha7,lr haie 
geldi. Botan leditgindi: MUSlafa 
tela§h.. Son kez dUzeltilen Sirt 
t;antalan, kütüklUk ve silahlardan 
hafif tikutLiar dü§tü geceyc. Tck 
sim halinde topmäa ~ökmü§ 01110 

grubun ü~ k1z gerillasl fls.\.llllarla 
birbirlerinin Slrt ~antalartnl dUze!
liler. Muslafa, BOlan'a sanltp, 

" Hisler her zaman dogru ~Ik

maz. birazdan birer YlldlZ g ibi 
kayaeaglz topraklarlmlza. Ak~am
dan beri gözlerimizi kama§llran 
projöklörlerin arkasmdaki karnn
hga ula§lT ula§maz size zafer 
i~arellerimizi gönderecegiz. Pusu 
mu? Lanet OlllSl 0 luzaga dU~

tiläümüzde nasll olsa öldUgümilzü 
göremeyecegiz. " 

Arahklt mevzilenen yeni slmr 
grubunun heyecanh pannak ut;lan 
letiklerle bulu~lUklan az sonra 
gecenin son devriyesi arkaslOda 
koyu bit 10Z bulutu blrakarak 
get;ip gilti. Nöbelt;i kulelerinin 
blkk.in beklcyi§inden bir slla IUr
kUsU yayLidl geceye. Giri~ yapan 
grup maymh alam gct;erek, 
projöklör 1§lglO.a da.lm1~11. Tek Sln! 
halinde ilerleyen grubun uzayan 
gölgesi maymh bölgenin biniAi 
noktadan b~layan buAday blijak
lanna kadar vuruyordu. Uzayan 
gölgeler projöktör l§läml geride 
blr.tklp ülke derinligine dald! az 
sonnt. Bekledigi zafer iprclini 
gccc dürbününe alan BOIan, bir 
t;ocuk gibi yere kapamp agladJ. 

Daglar, a§klar ve Kendi 

Vecdi ERBAY 

Acaba daglar, b3.§ka uluslann lan
hinde de, Kün halkmm tarihinde

ki kadar önemli yer tular Im? Sanmi' 
yorum. 

Cogmfi yaplslyla gC«il venneyen 
Kün daglan sav3.§1a da, ban~la da, 
Kürt hallo it;in bir müeaclele alanl, her 
"l.aman kucak at;an yaplslyla onnanla· 
nyla bir g~im kaynagl olmu§lur. 

YllIardlr süren savlllj yUzUnden 
daglar Kilrt halkI ilOin yeni anlamlarla, 
t;agn~lmlarla yUklildilr ~imdi. Anneler 
saklamaya t;ah~rlklan gözya~lanyla 

baklyoriar daglara artlk. <;Unkü bili
yorlnr ki, daglatdn onuru yi~elme
yen, insanhk sav~lml veren ogullar, 
klzlar varrhr. Bir ~afak vak1i kahpece 
kurulmu§ pusuda vurulmak vanhr ve 
eesetlerin vah~ire paI"t;alanmasl var
dir .. ael vaf(l!r. Annelerin, derin bir iy
slzlyla balruklan daglann, gözlerini 
ya§artmasl bu yUzdendir. 

Su verirken aga~lara duydugu sev
gisi de umulSuwur annelerin. Nasllsa 
köyleri yakllacakiL bir giln ve g~et
mck wrunda kalacaklardJ.. l!jle 0 za· 
man bu güzelim agat;lar d.1, köylerini 
yakan aY)'lldlzh dü~manlarma kala
cakt!. <;ünkü, Ylkllan binlerce köyUn. 
güpegündiiz köy ortasmda vurulan in
sanlann ve de hayvanlann (orad.1 in
sanlar da hayvanlar kadar tehlikelidir 
ayyliwzhlar i~in) tamAldlr onlar. 

Daglan sUsleyen, yemYeljil önti
sUyle (daglan da, daglarda sav~anlan 
da sanp sannalayan) onnanlan da 
yaktllar. Qysa ~kl kanu ulan bi~ok 
~iirde ve filmde (hele Türk filmlerin, 
de) ~lklar, dogayla it;it;e g~i§ bir 
tablanun t;e~vesini olu~tururlar. Bu 
t;ert;eveyi ~yle dU~leyebilirsiniz: M
~m ~inin klZlla boyadläl denize 
k81§l, agat;lar allmda bir bankta Illjik.lar 
sann3.§ dol~ otururlar. Ama Kiln 
köylerinde %ik1ar oe denize k81§1 (za
len denizleri de yok ya), ne daglann 
dorukJannda klZlla buhlfliP gelinlik 
luzlar gipi t;ekip giden gUnC§C kaql, 
ne de serin sulann IoYlsmda, t;mar 
agat;lannm heybetli gövdesine sirtlan
m dayaYlp mele~n kuzulann, ötil§en 
keklik\erin sesleri arasmda oturamaz
lar. <;ünkü, köylülerle beraber ag~lar 
ve ku§lann yuvalan da yakJldl. Anlk 
k~lann da yannian yoktut 0 co#raf
yada. Onlar da köylüler gibi g~p gil
tiler. Kürt Edebiyao'run ünlil bülbül
leri de yok ~imdi. Ehnlede Xani'nin, 
Clziri'nin, Cegerxwin'in ve niee ~airin 
dizelerine hary olmu§ bülbüller ... Ya
kJlan köyler, köylüler ve bileümle 
IIgay ve kUilarla bember ~kI da yako
lar ve kirlettiler. Savll§la Israr edenier. 
dogaya va %ka kBr§1 klsmi bir wer 
kazandllar. Savlllj, yang.tru ~agn~tmt: 
yerlebir edilm~ kentleri, p~alannll~ 
bedenleri... 10san gözündek.i korku
nun eUe IUlu1ur olU§UDu t;agn~uru. Sa-

v~, ytkimla eljanlarnhdlr. En ÖIlemli 
ylkmu, insani degerlerin hoyralt;a tab
rip edilmesinde gözlemlenir. Ve bu 
tahribin izleri Ylllarca giderilemez. Bu 
durumu belleklerinizde somutlil§llr
mak iSliyorsanlz, Amerika'mn, Viyet
nam sendromunu konu alan filmlerini 
dü§ilnün.. Yankee 'nin dönü§ilnden 
sonraki hayatml dil~ilnün .. P~an
ml~ duygulanmn ve korkulanrun ince 
~izgisinde i§kenceye dönü~n %klan
m dU~ünUn. Peki y~a<hglffiIZ cograf
yanm durumu Yankee' ninkinden daha 
ml iyi? Tarn lersine daha kölü. <;Unkü 
burada, blrakm yabancllan, karde~let 
bile aym cephede, kBr§lt güt;ler arnsm
da biribirine k81§1 sav~lyor. Bu bir 
devlet politikasidIr. Adl da: "KUrdü 
KUrde Kmhnna Politikasi". Bu polili
kalann uygulanmasl sonucu; uzun yLi
lar sUrecek bir sav~ organize edildi. 
KUrt insamna duyulan kin, köyleri ve 
köylüleri yakmakla yetinmedi... dagIar 
sav3.§ ~aklanyla bombalandl, onnan
lar ale§e verildi. tnsanlar, meydanlarda 
toplu i§kenceden gtt;irildi, ~agilandl, 
ki§iliklerine zarar verecek ahlaki leea
vüzlere mantz kaldl. Insani deäerlerin 
kinle t;i~ndigi bir ü!kede, ~ da pa
yma dil§CO ytkiml aldl. Patt;alanan 
ki~iliklerle beraber 3.§k da paI"t;alamlJ. 
Bireyin 3.§kl, kendini saähkh ifade el
me yetisini yitirdi, yalmz kalw ve 
doßal olarak sav~ sonrRSlIla ene1endi. 
Bu durum özellikle sav%m bütiln ~ir
kefliAiyle hayat buldu~u Kün Ioprak.
lannda }'34andl, ya§lllllyor. Belki sa
v~ insanlar buna mecburdular arna, 
~k hit;bit k~ulda engel tanlmlyor. 

Sav3.§, doäaya ve insanlara kBr§1 
hep kisa sUre!i zaferler kazamh. Kürt 
cogmyasmda sav~m yaraltlgl kir
Iilik, birgün bilecek ve elbelte sav~m 
Iosa ömürlU zaferi son bulacaktlr. 10-
saniar, dogal ol~umun mecrnsl i~in

de, gökku~gmlIl bütün renkleriyle bu
lupcak, daslanmlz ve ~klantruz aynl 
agacm aym dahnda ~iyege duracakllf. 
<;ünkü doga ve ~k sav8ljlan ranl eide 
edenlerden daha gUt;IU Olmu§lur. 

celladlnl 
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Sinan ARAS klsa bir süre it;in de o lsa özgürlügüne kavu~. ye ba~h. Insanlann neyi sevecekleri gibi ne

H runa, HaflZ Esad, Guemiea ise Frankoy· 
la özde~le§itken, Halercre, Saddam'lO 

soyadl gibi hala haflzalardadlr. Du kentler. 
kendi eellatlanyla birlikte amIIr. Ulusal ve 
loplumsal kunulu§ mücadelesinde muhalinc
ri toplan yokefme u"vgulamasl, egemenlerce 
slk slk lekrarlanml~llr. Egemen smlflar müea
delcnin geli~ljäi dönemlerde kendilerine baä
h u~aklar tularlar. Amavutluk'lan Vietnam'a, 
Peru 'dan Nikarngu'ya milliyeltanlmayan bu 
u§aklann Kilrdistan'dakj adl Cahfllr. Sö
milrgecilerin onlam verdikleri pay ise geyiei 
köy korueulugudur. Kendi cellatlanm seven 
bu alllak.ilerin ülkemizdeki saYllan yakln.§lk 
60.000 civanndadlr. 

$eyh Salt ba§kaldmsmm yenilgiye ugrn
masmm ardlOdan, Arned rneydanmda asllan 
senalör $eyh Abdulkadir'in son sözlerinin ar
dmdan 70 Yll g~mesine ragrnen degi§en bir 
§ey yok. "laten sizler, yakma ve haraf eune 
konusunda büyük bir §Öhreie sahipsiniz. Bu
rasml da Kerbela'ya ~evirdiniz. ~unu biliniz 
ki, deh~et ve insafSlzca sömUril ile §an ve ~e
rcf kv .. aßllmaz." Dir Kürt atasözU "at~ iyidir 
ve kUi ondan meydana geHr" der. Safhgtn, le
mizligin sembolü ale~ zalimlerin eliyle bülün 
bir ülkeyi kaslp kavuruyor. lice ale§ lOembe
rinde küt;ük bir yerle§im birimi. Liceliler 
kendi cellatlanru sevmeye zoriamyor. li
ce'ye baäh köyler ve ilt;e merkezindeki 14-
70 ya~ arasmdaki insanlar wrunlu get;ici(!) 
köy korucusu yapllmak isteniyor. Uce'deki 
ale§in ardtndan kül degil hep ölUm ve göt; 
meydana geliyor. Sürekli gßt; veren ilt;e mer
kezi bo§8lmasma. ragmen, t;evre köylerden 
gelen g~lerle yeniden doluyor. Idrisi Bitlisi 
döneminde Lice, yani Alak. beylikle yöneti
lip, kendi adma para. basarak hutbe okuyordu. 
Osmanh döneminde özerk bir beylik olan Li
ce, daha sonrnlan bu SlatüsünU yitirirken, 
TC'nin kurulu§undan sonra da Diyarbalm'a 
baglnnarak ilt;e olur. $eyh Sait ba~kaldLnsm-

lu. Lice'nin adl 90'11 Ylllarda Serhildanlarla yi yiyeeekleri de izne bagh. Lice'ye yalmz 
özdC§le~irken, Licelilere ba5k.i da bu dönem- Lice dogumlular girebiliyor. Girebilenler dc 
lerde yo~unl3.§lr. Lice 22 Ekim 1993 günü 36 orada y8ljayan ihliyarlar ve kamu görevlileri. 
saat boyunca devlel güt;leri larafmdan bom- Ablukaya alman ilt;enin sakinleri §imdi silah
bardmlana labi IUlUlur. 30'dan fazla ki~inin landmhp kendine yabanclln.§tm.lmak isteni
ölümilne neden olan "dil~ük yoäunluklu sa- yor. t§kenceyle, basklyla, zulümle teslim ala
va{' sonucu, 249 i§yeri ve 421 konut lama- madlgl yoksul KUrt köylülerini, karde~lerine, 
men veya klsmen hasar görürken, Tütk Thg- o~ullanna kalll silahlandtrarak, kendine gü
generali Bahliyar Aydm'da komplo sonucu veni olmayan, ki§iliksiz bir loplurn yaralmak 
öldürülür. Aym dönemde Liee'ye bagl1 115 amaclm gUdilyor. 
köy de kismen veya tamamen bo§altllrr. 14. yUzYllda y3.§ayan Kün ozanl FekYI 

20 Arallk 1996 günü Lice'nin bÜlün evle- Teyran bakm neler söylüyor. "Ama gidece
ri basllarak: 14-60 y8lj arasl erkekler göza\tma gim ey gent;ler!! Yllljaml sevin! Ve sava§m 
almarak lehditle korucu olmaya zorlarurken, hep! Siz de kadmlar, t;ocuklar, hepinizl Bey
ilt;eye giri§ ve t;lkl§lar yasaklanarak telefonla lere kaJ'§l, zulme kaJ'§I" Büyük ozanm sesine, 
göril§meleri engellenir. BugUne kadar gönül- yüreklerini ve seslerini katan Liceliler lopye
lüC!) gecrici(!) köy korucusu olmayan Liceli- kün kmmdan g~irildi. sürgüru!e Y8ljamaya 
lerden yakl8lj1k 110 tanesi Liee Jandarrna Ta- zorlandl, §imdi de geride kalanlar korucu 01-
buru'nda Belediye Ba§kanl Beht;el Tekta~, makla kaJ'§1 ka~lyalar. Ya kabul etmeyip üI
itit".tf~1 Engin Karadaä, pardon bay Arte§'in kelcrinden uzakla~lInlacak, ya da kabul edip 
huzurunda korueuluäu kabul ederler. kendileri.nc yabanci.la~caklar. Üt;üncü secrc

Tören kit3$lnda Halis Toprak, Sedat Bu- nek ~imdilik ortada gözükmllyor. LieeHye t;Ö
cak, Tansu C;iller ve de birkat; giln it;inde ge- zümsUzIUk VI: kaos dayallhyor. 
ri kam~ illerden sorumlu Devlel Bakan! ola- Amed sokaklan tarmi akl§1 it;inde sömUr
cak olan "ben mUslUman bir Kilrt milliyelt;i- gecilerin her türlü uygulamalanna lanlk oldu. 
siyim" diyen M.Salim Ensarioälu eksiktit. Amedli kimligini, onurunu korumaYI yenilgi 

Cellarlar ölümün, parah katillitin adldu. Ylilannda dahi ödün venneden gert;ekle~tirdi. 
E.GÖkt;e onlar irin; AM..en/AhIOnlar/Yok- Ucelilerin teslim ahnmaya ~ah§lldlä l kJ§m 
sul/Eti!Yerler!ve!lt;tiklcri/Kandlr" der. Liceli- ~u günlerinde onurhJ mücadelesine sahip ~ I 
ler kendi.cellallanm sevmeye zorlanlyor. Bit- kildlgl oranda yann Ulkemizde Lice diye bir 
ka~ ay sUren fmma öncesi sessizlik. bilti. Ha- yer kalabilecek. Korucu kenl payesi Lice1iye 
lis Toprak'm kuracagl ~öy lenen Menner Pab- yakl§maz. Liceli asidit, yanglO lufantOi ta~ lr 
rikasl sadece bir bahane. C;Unkü civarda bulu- yilreginde. Yannlarda gökyUzUne sahnak it;in 
nan mcrmer ocaklannm bir lusml zaten faali- kendi külünden dogan "POHENIX"tir. Kur
yetlcrini sürdürüyor. Salt;a Fabrikaslrun ku- §unu kenl bulutlan arasmda süzülen yagmur
rulmasl ise imkanslz. C;Unkil yakl8§tk 115 kö- la Ylkarur Uce. $imdi mallifeslosunu yaz
yü bo§allllan, "dü~ük yogunluklu sava§m" mak, ya da kirnligini dondunnak ikilemiyle 
y3.§andlgl Lice ve civanndaki domates lart- klll11 kaqlya, Lice'yi unutma! Lice'yi unul
mtnm yapllmasl imkanslz. Arn~ Liceliyi is- mak $eyh Sait'i unutmak demeklir. Lice'yi 
lernese de korueu yaplp, ilerleyen günlerde unulmak özgUtlüäe slft t;evinneklit. Unul
provakasyonlarla ~eli~kileri derinle§tirerek mak ilIkeye ve sevdaya dogrullulan nam
Lice.'nin kcridi cellatlanm sevmesini sag:la- lulara el venneklir artlk. Unululmak Lice iyin 
mako Lice'de plan ba~lI.nhrsa slmda Dersim ölümdUt bu kl~. 
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