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EN DEGERSiz iKiNCi PARA 

TL dünyanln en 
dü,ük paralarlndan 

Daha 10 gün 
önce "en 
dü~ük para" 
slralamaslnda 
ü9üncü olan 
TL, ikincilige 
yükseldil S.4 
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"SÜTekli aydmhk i~in bir dakika karanhk" kampanyasl ba§ladl. "Yurtta§ Giri§imi"nin ~agrlSlyla ba§layan kampanya uyannca, §ubat 
aYl boyunca her ak§am saat 21.oo'de I§Iklar bir dakikahgma söndürülerek ~etele§en devlet ve karanhk ili§kiler protesto edilecek 

HABER MERKEZi- Susurluk kaza
slyla gündemi belirleyen ~etele~m i ~ 
devleti ve karanhk ili~kileri protesto et
mek i~in 'ba~latilan "Aydmllk i~in 
Yuma§ Giri~i1ni", I .}ubat'tan itibaren 
kampanyasllli ba§lattl. Bir ay boyunca 
devam edecek kampanyada her ak~am 
saat 21.00'de l~lklar bir dakikahgma 
kapatuacak. "Sürekli aydmllk i~in bir 
dakika karanlik" ~agnsma ilgi de urt!
yor. 

Klsa sürede ses getiren kampanyaya 
sanatyLlardan medya kensuplanna ka
dar geni§ bir loplumsal destek geldi. 

Kampanya ya~slßda, aydmhk iSle
yenlerin, §ubat aYI boyunca her gece 
saat 21.00'de I§lklanm söndünneleri 
duyurusu yaplhyor. "Her §ey onada. 
Söyleyecek söz yak!" diyen giri~im 
mensuplan. dü§üncelerini sembolik 
gösleriJerle anlatmaYl tercih eltiklerini 
söylüyor. Kampanyanm tamamen bir 

AB 'den TC'ye: 

yurua§ giri ~imi oldugunu söyleyen 
kampanya sözcü lerinden Av. Ergin 
Cinmen, 15 günde faks zinciriyle bc§ 
bini :t§km imza topladJklanm ve yüz
lerce telefon aldlklanm belinti. 

SUSURLUK'TA 
GEC;EN HAFTA S. " 'de 

'PE$IN SANSUR' GELlYOR 

Kürt sorununu fÖz, 
sonra buraya gel! 

MGK'dan yine 
anti-Kürt karar 

""',' "'li" lik EnsliIOSO'On anke\iode KOrt cooratyasmln IOplam gelirdeo eil ~k payi atdlCl ortaya Clktl. 

Milli Güvenlik Ku rulu, yine 
anti -Kürt kararlann 
hükümetce yerine 

Kürt hanelerine 
TC, Avrupa Birligi zirvesinden 

"Kürt sorununu c;özemezsen AB 
üyeli~i hayal" yambm 
aldl. Türkiye, Almanya, 
ingiltere, italya, Fransa ve is

panya DI~i,leri Bakanlarmm ka-

getirilmesi talimatlnl verdi. 
MGK, MED-TV ve diger 
yurtsever medyanm 
susturulmasl pe~inde. S.11 'de yoksulluk dü§tü 

tlhml ile ge~tigimiz hafta Ro
ma'da gen;ekle~tirilen 'alttll 
toplantl'da Kürt 

Refahyol 
• 

Topla m gelirden en dü,ük paYI Kürt bölgelerinin aldlgt belirlendi. Devlet Istatistik Entitüsü, 
1994'te Itoplam hane halkl kullamlabilir geliri'nden en yüksek paYI yüzde 38.6 ile Marmara 
Bölgesi'nin, en dü,ük P"!-YI ise yüzde 4.5 ile Kürt bölgesinin aldlglm a~lkladl, 5.3'ta 

sorunu, insan haklan ve 
Klbns sorunu 

konularmda ilerleme 
saglayamadlgl ic;in 
Türkiye'nin AB'ye 
üyeliginin mümkün 01-

madlgl vurgulandl . 

Israil'i 
~ok sevdi 'GAP 9ölle~tirecek' 

<;iller'in tehdit ve 
vaatleri de ciddiye 

Türk yönetimi siyonizmle 
i~li-dl~hgml sürdürüyor. TC, 
israil'le yeni bir askeri 
anla~ma hazlrhglnda. S. 11 'da 

Diele ve istanbul üniversi telerinden, 
lJyan ll~ plan lama sonucu GAP, 
ekolojik dengeyi olumsuz bic;imde 
de~i~tirecek" uyanSI geldi. Bölgede 
c;ö ll e~me tehlikesi va r. S.3'te 

ahnmadl. 5.11'de 

~Q~ 
Aydmhk i~in 
bir avu~ karanhk 

T 
ürkiye'de ve ülkemizde baTl§ istemi 1 
~ubat'lan ilibaren 1 ay boyunca , saat 
l§lklar söndUri.llecek. Bu kampanyayt 

ba~ka kampanyalar izleyecek. Böylece halktn 
vicantnda kabul görmeyen kirl i sava§ halktn fi
m lepkisiyle de reddeditecek. 

Roj olarak bu kampanyaYI 
destekliyoruz. 

Egemen sJnlf1ar her dönem i«; sorunlar agtr
la~ttgmda dikkatleri dl~ sorunlara tersi oldu
gunda da I<; sorunlara yönelterek halkt aldat
maya <;ah~lyorlar. Bu gUnlerde Avrupa'dan 
dl~dalanan ABO yöneliminden de büyük ele§
tirt"ler alan Türkiye yönetimi durumu kurtar
mak i«;in büyük bir efor sarfediyar. 

Askeri darbe söylentileri yaygJn la~ lrken as
kerlerin politik deme<;lerine gazete ve Televiz
yonlarda ilk strada ver verilmeye ba§landl. in
sanlar tehditle suslurulmak iSleniyor. Refahyol 
kar~llt gib! göslerilen lepkiler asltnda dagllma
ya y.üz lulan rejimin onanlmastna dönUkWr. 

Onümüzdeki günlerde muhalif basma yö
nelik saldln ve engeilemeier artacaklir. MGK 
bu yönde "tavsiye" karan aldl. Kamuoyunun 
olan biteni öArenmesini istem1yorlar. Oikensiz 
sahada lop ka~lurmak daha kolaydlr. 

insanlanmlz kendi sorunlarma sahip <;tk
maildir; tersi du(umda bu güne kadar devam 
ede geldigi gibi yine itilip kalktlanlar onlar 
olacaktlr. 

"Bu Ulkede kiraet glbi durulursa, birileri ev 
sahipl igini Ustleneceklir). Oysa bu Ulke sizin. 
Hi<; kimse sizden daha fazla sevemez. Bu ül
kede .b.l..4l.yr ve refab~<;inde, 'V'wnak sizin d~. 
hakktntz. ' I . 

T opraklarvKm kOOJCUkI'I:; -_ .. 
KetcQ1llef'ck1 yatwv;I 

melropoUere stOman bir aile. 

Sava§ 'mozaigi' katlediyor 
Gerc;ekten de bir 'mozaik' var; ama 

mozaigin Türk ve Müslüman olmayan 
. renklerinin hemen hemen hi«; ~nsl 

yok. 'Mozaik"hep silinme tehlikesiyle 
kar~l kar~lya. Ermeniler, Süryaniler, 
Rumlar, f;ingeneler gibi. Keldaniler de 
'mazaik'ten ~ü~en bir renk, Öyküleri 
gö~, yoksulluk, basklyla dolu. Oysa 

_. ':; ... Keldilo,iler bu topraklarlD yerlileri. 
·Ama anbinlerce Keldani}den geriye 
yalmz 75 aile kaldl §imdi. 

\ 

istanbul'un birka~ semtine yaYllan 
Keldaniler konu§maktan, kendilerini 
anlatmaktan korkuyorlar. B~ Ylldlr 
istanbul'da ya~yan ve ismini 
vermekten ka~lDan bir Keldani 
"her~ey para. Meslek .yok. Sabah 8'de 
i~e git, ak~m 8'de gel. Köyde kendi 
i~imiz diyerek idare ediyorduk, Burada 
ne i§ oluyorsa yaplyorum, Hi~ tamd.k 
yok; sesini «;lkaramlyorsun, ne para 
verirlerse ahyorsun" diyor, .5.4'te 

Gündeme 
türban örtme 
9abasl sürüyor 
R efahyOl, yaJucl sorunlan gizle

mek iyin "türban problemi"n; 
yeniden ISltmaya ~lad). Medyanm 
da marifeliyle, sorunun iki koalisyon 
onaAI arasmda "yok ciddi bir somn 
oldugu" izlenimi veri lmeye 'iah~lhr
keß. özeUikle RP'nin konuyu '1aba
mnL diri tutmak" ioyin kullandlh göz
lemleniyor. 

öteden beri "tUrban zulmü" oldu
gunu iddia eden RP, g~tiAimiz hafta 
tUrn kamu kurulu~lannda tUrban ta
kllabilmesine olanak veren bir degi
~iklik önerisini tartl~maya a~tl. Bu
nun ardmdan ' kayLk~ 1 kavgas l' ba!j
ladl. Bir yandan 'Oenelkurmay so
pasl' gösterilmeye ve "ordunun laik
lilm bek~isi oklulu" anlaYI~1 yay
gmla~lInlmaya ~ah~lhrken, diger 
yandan da koalisyonun OYP kanmb
mß dem~leri pe~inde ko~turmakla 
da gUndem kararll101ak istendi . 

Oysa Devlet Memurlan Kanu
nu'na bagh Klhk Klyafet Yönetme
lili'nde yapllmak istenen deli~iklik 
i~m koa.lisyon onaklan ile Genelkur
may'm b~tan anla~II!1 anl~lhyor
du: Buna göre, üniversite lerde ror
ban serbcsrisi yasalla~tmlacak ancak 
bir ~k kamu kurulu~undaki memUJ'
lar ise tUrbanla ~ah~amayacaktl. 
"Kavga"mn bUßun dJ§lndaki boyu
tunda, RP'nin tabanma "u!r~um a
ma olmadl" mesaj l vennesi: 
Dyp'nin "hem MUlUman hem laik" 
imaj pe~inde k~tunnasl ve ordunun 
bir kez daha toplum y~amma nüfus 
etme ~abasl Vardl. (HABER MERKEz.i) 

'Refahyol bir yJ! 
soma bitecek' s. 11'de 
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Ozelle§tirmeye 
Kürt cephesi 
Diyarbaktr'da parti, sendika ve di~er 

sivi l örgüt temsilcilerinden 
özelle~tirmeye kar~1 ortak tavtr. s. 3'te 

DiyarbakIr' da 
gözaltlslz gün yok 
Tarn bir furya 

hai in i alan 
Diyarbaklr'daki 
gözaltllara dört 
ki~i daha 
eklendi. 

iHD Diyarbaklr 
~ubesi, 1997 
Ylhna da hak 
ihlalleri ile 
girildigini 
a~lkladl. 5.3'te 

GUETEMALA 
BiR 

BARI$ 
SÜRECi 

DENEViMi 

Mücadelenin 
alam degi~ti 

Gerilla liderleri, sivil ve askeri 
devlet yetkilileri ile Butras 
Gali'nin 29 Arahk'ta 

imzaladlgl bafl~ anla~maslyla 
Guetemala'da silahlar sus
tu. Ancak, gerilla komutant 
Daniel Ruitz'in "devrimci 
mücadele sona ermedi; 

bic;:i m degi§tirdiH dedigi bafl~ 
süreci, bir dizi problemlerle 
yUklü. Insan haklan ihlalc isi 
ve tetik«;i resmi görevlileri 
de kapsadlAI ~klinde 
yorumlar yapl lan "Af 
kanunu", bu problemlerden 
yalnlzca biri. Öte yandan 
Guetemala yänetimi 
gözünü, "anla~mantn 
finansmanlnt olu~turacak" 
'bafl~ dolarlan'na dikmi§ 
durumda. S.6'da 
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Birlik sorunu olmayanln 
iktidarsorunu da olmaz! 

. Mehmet MÜF'iT 

B 
irlik sorunu,yeni Ylla giril
mesiyle berabeT lekrardan 
devrimci-demokratik hara

kelin gündemine girdi. Esasmda 
birligi.belirli arailklarla adela 
devrevi biyimlerde hep yeniden 
gündeme 

alan, mücadelenin politik ihti
yaflanndan ba~ka bir §ey degildir. 

Söz konusu sorun. devrimci 
mücadele iyinde sürekli r;özümsüz 
biT mesele olaTak varolagelmi§tir 
:Problemin üzerinde ciddi bir;im
lerde 13rtl§ilirn§tIT. Tartl~11mayan 

sarnn ise haliyle r;özümsüz kal
maya mahkümrlur. Türkiye'de bü
tüo sol kesimlerde.herkes herke
siß rakibi ve ideolojik politik 
hasml oldugundan dolaYL birlik 
sorunu,ele ahnan ve polilik mü
eadelenin gereksinmesine uygun 
tarzda r;özüme görurühnek istenen 
bir problem degildir.Önce herkes 
herkesin"defterini dürmelidir.'· ar
ta kalan bir ~ey olursa, i~te 0 za
man belki birlik gündeme geIebi
lir. Türkiye sol haraketine hakim 
olan mantik budur.<;ünkü ya 
~'ben küyügüm dolaYlslyla,önce 
büyümeliyim- tabi hiy bir za
man büyüme olmuyor- ya da ben 
büyügüm, öyleyse kü'rtüklerle bir
lik yapmamn bir yaran yok, zaten 
yok olmmaaya mahküm ollanlar
la neden birlik yapaYlm" Basit
le~tirilmi~ haliyle Türkiye sol ha
rekeeti böyle dü~ünüyor.Haliyle 

birlik sorunu sorun olmaktan rtl-

kanhyor.Oysa ki birlik soruunu 
olma~I11n iktidar sorunu da 01-
maz. 

Türkile sol hareketinin geI\=ek 
anlamda iktidar sorunu yoktur.Bü
yük laflann sarfiyatl bu ge~egi 
degi§tinnez. Dikkat edilirse sol 
ömrunü ve enerjisini sagdan sola 
,soldan saga savrularak tüket
mektedir, istikrar sözkonusu de
gildir. 

Legal ;planda bazI gruplarm 
lasmi demokratik hak ve özgür
lükler i9in bir tam birlik giri~im
lerinde bu lunmalan iyi bir ge
li~mmedir. ama maalesef mücade
leye itilim verebilmek bir yogun
luk ve örgütlülük henüz yaratJla
maml~tlf. Birlik dü~ük seviyede 
kai maya devam ediyor. Oysa 
Türkiye de 90k yönlü ya~anan 
ekonomik, sosyal ve politik kriz. 
yararianilmasl gereken bazI ola
naklar ortaya rtlkannaktadlr. 
Devrimci _ demokratik gürtlerin 
istifade edebilecekleri §artlar ya
va§ yava§ olgunla§maktadu. Orta
ya 9tkan ya da rttkabilecek uyguh 
muhtemel ortamlardan· yararlan
ma, birlik sorununda ciddi adun
larm atilmasma baghdJr. 

Rejimin k~iS1na belli ge
ni~likte bir birlikle rtlkilazsa. po
litik sistemde bir gedigin art1lma
sml beklemek dogru olmayacak
tlr. Hirt bir devrimci-demokratik 
Oluhalif güt.; lek ba§ma sömürgeci 
sislemde bir gedik at.;amaz. Bir 
baklma, kürdistan ve Türkiye cep
helerini yarallp, aym sürerrte tek
le~tirerek rejime yüklenilmekle-

dir . 
Bunun iyin birligi iki cehede 

dü§ünmek dogru olacaktlr: I) 
Kürdistan cephesinde, önce

likle ulusal birlik espirisiyle bir 
cephenin varhgma gereksinme 
vardlr. 

Bu eephe aym zamanda, ulusal 
kurtulu~ hareketinin var olan 11-
kanl lkilklanllln a§llmasmda 
önemli rol oynayabilir. 2) Türkiye 
cephesinde, devrimci-demokratik 
gÜyleri bir araya gelirebilece.k si
yasi birlige ihtiyay bulunuyor. 

artabilir. 0 taktirde, birlik i§levsiz 
kalarak dagllabilir. Böylesi bir 
oluOlsuzlugu engellemenin en iyi 
yolu, iki ülkenin özgül ko~ullanna 
denk dü§en iki ayn cephenin ku
rulmasl ve akabinde ikinin tekle~
rnesini saglamaknr. Bunun yara
tllmaSI iyin ise, önce bir taklm 
yanh~ tespit ve yönelimlerin a~d~ 
masl gerekir. !;iu anda cn önemli 
yanll~hk "Kürt soruoun"nun 9ö
zümüne ili~k.in irtine girilen bek
lentilerdir. Bu bekJeotiler, birlik 
aracIlJglyla mücadeJenin derlenip 

Rejimin kar~rsrna belli geni~likte bir birlikle C;lkllazsa. 
politik sistemde bir gedigin ac;r1masIßI beklemek dogru 
olmayacaktlr. Hit.; bir devrimci-demokratik muhalif güC; 
tek ba~rna sömürgeci sistemde bir gedik ac;amaz. Bir 
baklma, Kürdistan ve Türkiye cephelerini yaratlp, aym 
sürec;te tekle~tirerek rejime yüklenilmektedir. 

BöyleJikle sol, hem sorunlanm a~
rna, hem de iktidar sorununa ciddi 
biT ~eltilde pratik alana el alma 
olanakJaflDl yakalaml~ olunur. 
Akabinde iki ülke, iki halk cephe
sinin ortnk dü§man erke kar~l tek
Ie§mesinin de yoJu arttlml~ olur. 

iki cephe yarallimadan da, Tür
kiye 'rapmda tek cephe de bir ara
ya geli~in ~artJan olu~turulabilir, 
ama 0 zaman mücadelenin kendi
sine özgü koordinatlannm kurul
masma i l i~kin iki ülke ko~ullan
Dln farkhhklarmdan dogan özel
likler bir tarafa blfalalml~ olullur 
ki, bu, iki ülkede de birligi dagl
fiCI i~ sorunlann ya~anmasma yol 

toparJanmastm ve yeni atlllmlan 
engellernekledir. Ulusal kurtulu~ 
hareketleri sorununda sürekli ge
riye rtekilmekledir, nerdeyse dev
let bile savullulmakladlf. 

Türk devlet yaplslm elinde bu
lunduran egemen gÜylerin parrra
lanmalanDl "sakmcah" gören 
manllk, a9lktlr ki. kar§l-devrim 
gÜylerinin biribirlerine dü~manla
mun, rratl~malarmm ve pa~alan
malarmm rejimin bünyesinde bir 
gedigin arrlirnasl anlamma gelece
ginin anla~llan farkmda degildir. 
"C;özüm" de zalen buradan gerter, 
yani hakim erk'te parrtaJanmalann 
olu§masmdan ve devletin darbe 

almasmdan. Hem neden, dü~ma
nm kendi irtinde parrralanmasl sa
klDcah otuyor? Kar§l -devrim 
cephesinin parrtalanmasl, "Mi lli 
mutabakat"m par9alanlp zaytfla
rnasldrr, ve bu, her zaman halk ve 
devrim yaranna durumlar yaratlr. 
Böylesi ko~ullardall yararlaDlp 
yararlanmama, devrimci gürtlerin 
örgütlülük seviyeleri ve yogun
luklanna, kabiliyet ve yetenek
lerine kalml~llr. 

Belli ki , devlet gÜyleri iyinde 
paryalanmanm "sakmcah" görül
mesi, "Kürt sorunu"nun 
~özümüne ili~kin bir beklentiye 
girilmesindedir. 97 Yllmm bir 
'rözüm Ylh olarak eie ahnmasm
dan belli ki, rejimin kendi irtinde 
herhangi bir par~alanma ya~a

maSlDm bu '\:özümü" engel
leyebilecegi kayglslyla soruna 
yaklu§t!makladlf. Bu tarn an
lamlyla hatah bir tespittir. 

"<;özüme" ili§kin yanh§ tespit
ler ve ir,rine girilen beklenti ler, 
gertmi§ Ylilarda oldugu gibi, bu 
yilda da devriOlci 'birliklerin 
yaralilmasl engellenebilir. Gerek 
ulusal birlik aYlSlndan. gerekse 
Türkiye demokratik hareketiyle 
birlik sorununda PKK önemli bir 
yer munaktadJr. Ne varki, bizzal 
PKK ' nin "rtözüm"den yana 
gereksiz beklentiler irtine girmesi 
her iki cephede de birlik yolunu 
ukamaktadlr. Dogru respitler vc 
dogru yönelimler olmadan birlik 
olmaz. 

Umut umutsuzluga dönü§memeli 
, 

Rlza BARAN 

TC 'nin Misak-I Milli eograf
yaslßlD tüm düzeylerinde 

kriz enflasyonu ya§amyor. Bu du
rum, TC'ni salt ekonomik olarak. 
degil, politik, küllürel, ideolojik 
ve örgütsel yaplslßl da dogrudan 
ve en olumsiz birtimiyle etkiliyor, 
uzun bir süredir. ACldlr ama 
TC'nin her yönden ya~adlgl buna
hm, daha kaunerl i bir biyimde et
kiliyor. Hem de epey uzun bir sü+ 
reden beri. 

Degi§ik politik kesimJer, buna
hml a§manm yol ve yöntemlerini 
aradl kendilerince. leimi eskiyi ve 
irtinde bulundugu korumu, köklü 
bir ele~tiriye vunnadan, ufak te
fek rötu§larla g'erti§tirdi. Kimiteri 
ya esen ruzgara göre yön belirle
mekle birlikte, pratik oJarak avan
tajll konumda olu§unu kullanarak 
örgütsel bunahrn a§rnaya, ideolo
jik ve politik olanlysa, her politik 
rengin "en"ini sahiplenerek yÖZ
meye rtah~u, rtah§IYOr. Bazi kimi
leriyse, eski yapl ve konumlanyla 
pek bir ~ey yapamayacaklarull, a
ma mutlak olarak sürece müdaha
le edilmesi gerektiginden hareket+ 
le. yeni adlmlar atrnak karan aldl
lar. YEKBUN, KUK, TSK, TS. 
v~ KAWA eski·örgütsel yapllarml 
-elbelte ideoloji adma Sergiledik- ' 
Jeri saplanularuuda- tasflye ede-· 
rek ilk adlml attliar ve yak.la~ lk bir 
Yll önce PYSK'YI olu§lurdular. iyi 

de ettiler. Tüm eksikliklerine rag
men. 

PYSK'nm kurulmasl Kürdis
tan düzeyinde gÜ9lü co~ku ruzgar-
1an estinnediyse bile, yukarda an
dlglm örgütlerin kadro, laraftarla
nyla. Örgütsüz sosyalistlerde 

PYS K
'nrn kuruimasl Kürdistan düzeyinde 
güC;lü co~ku rüzgarlarr estirmediyse 
bile, yukarda andrglm örgütlerin 

kadro, taraftarlanyla. Örgütsüz sosyalistlerde PY~K'nrn 
ad, umutla özde~le~ti. 
yor, halta klran kuana yatl~OlaJar-

pyg~l~m~I:~S~m~~~:d~eg~~~ü la ulusal gü'r dinamiklerine darbe 
den denilebilir ki, Kürdistan tari- indiriyorlardl. Hillft da öyle. Dogu 

paryamlz ha keza. Güney -batl 
hinde Hk kez bu denli geni~ rtaph paryamlZ kendine özgü yaplslyla 
bir birlik gerrtekl~tirilmi~ oldu . I kl b· h t . I . k aynca I J Ir a IZ emesme ar
Geymi~in sekrerliklerini bir yana 

~m, ~aclhk- bölünmü§lük ora
blrakip, birlige onay veren her ha-
reketin olumlu gC9mi ~i, ortak ter- da da cgemen ili§ki birrimi. Bu bö
cih olarak sahiplenildi. Toplumu- lünmeleri toplumsal yapmm degi· 
muza egemen olan belJeksizlik ve §ik Slmf ve tabakalanmn kendile
günü kurtanna anlaYI~mdan güy rini politik arenada vemlesi, zen· 
alarak beslenen ayrulann aynhk ginilk ve demokrasinin bir geregi 
bahanelerinin bile i§ yaptlgl bir olarak yorumlamanm geryege 
süreyte, ·be~. ärstitün tek ;r"ade ye 'ternen bakmak'Olaeagl arr lk . . • 
ayru 9all aiunda birle~meJerl, ta- Bu art lklamalardan sonra, isler 
rihsel anlaYI~a ve sürece müdaha- isternez, iyi de PYSK SlDlrh da oJ- . 
le etmek a9lsmdan oldukr,ra önem- sa estirdigi umut rüzgarmm hak
li bir geli~meydi. Ülkemizin rum lam verebildi mi? sorusuna yamt 
paryalarmm uzak ve yaktn tarihi- vennek gerekiyor. 
ne bakllglmlzda bu geli~meyi Soruya olumlu yann vermek, 
olumlamarun gerr,rek nedenleri her ne yazlk ki, olanakslz. Ku~kusuz 
§eye ragmen rtok daha oet olarak bunun degi~ik nedenleri var. 
görulebilir. ÖnceJikli neden: birligin ger-

Güney paI\=amazda bu yönlü rtekle§me bir,rimi ve üzerine otur
gel i§me hemen hemen hiy ya~an- tuldugu zeminle ilgilidir. Birlik, 
madu. Tersine bölünme esas birlik bile~enlerinin geymi~ini gözönü
tali oldu. Zaman zaman cephe, ne alarak, lernel rtatl§mall farkh
güy birligi, iltifak türti gev§ek bir~ hklarl gide.;mek iyin K~rdi'stan 
liktelikleri,'zorunlu olarak ve sail . 'toplum~t1Un topografyasml haZlr
görünüte, geryekle§tirdiler. Ancak lamahydl. Kadro ve taraftarlarml 
bu durumlarda dahi, her gÜrt, müt- buradan ylkacak veriler üzerinden 
lefigini dü§man olarak görebili- hareketle beUi bir ruhsal, ideolo-

jik, politik ve örgütsel yaptlanma 
sürecine katmahydl. Oysa görüle
bildigi kadanyla sürey tersine ya
~andl. Geymi§, bugün ve gelecek 
olabildigince yuvarlak, esnek ve 
belirsiz bir biyimde ifadeleodiril
di. Mücadele yöntemleride öyle. 
Bu durum geyrni~in birbirini yad
slyan örgütsel farkltiJklan gidere
eek olanaklar sunmak yerine, da
ha ba§langl'rta, birligi aynlann 
olu~turdugu koaJisyona dönü§tür
dü. Görünü~te birlik özdeyse ko
alisYon"')'a§amr ol~ll. Gürt1el'l.[l bir
likte'hareket ederek ortak degerler 
yaratma ve ve 0 degerler yevresin
de bütünle§meyi engelledi. Daha~ 
SI; neredeyse birligi olu§turanlan 
birbirine rakip olmalm konusunda 
te§vik elli. 

ikinci neden: birlik. ruhunun 
ge~ek anlamda ve yeterince kav
ranmadlgl gerrtegidir. Yada yok az 
saYlda kadro ve laraflarca kavran
dlgl ve bunlarla Slmrh kaldlgldlf. 
Hai böyle olunca, degi§ik örgütsel 
anlaYl~lar VI; 0 psikolojiyle §ekil
len~1l kadro ve taraftarlar birJi."gin 
ruhuna uygu'n davranmak yerlne; 
eski all§kanhklar ftCryevsinde iye 
dönük kalmaYl yegler oldular. 

Bununla baglantlh üyüncü ne-

, 
den; kendi kabuguna 'rekilme ne
deniyle sürece müdahale etme, 
kendisini üretme ve yenilerne de
gi l, varolanJa yetinme daha dog
rusu ceplen yeme ya§amr oldu. 
Nedenler t.;ok ama bunlar sorunun 
özünü kavranlaya yeler. 

Bu böyle mi olmahydl? Böyle 
olmak zorunda mlydl? Madem ki 
höyle umuda elveda ffil demek ge
rekiyor? 

Türn sorulara verilmesi gere
ken yaJllt hirt ku§kusuz hayrrdlJ". 
Yüreginde ve beyninde ülke, ulus 
ve sosyalizm sevgisi olan her 
PYSK' h zaman ge~inneden hay~ 
kmnaiL HaYlr höyle olmak zorun
da degil! Umuda elveda demek 
bize görp degi!!· "':(etiJ.\meme!.i .• · 
Kendisini ve olänaklarml umudun 
ye§erip boy atmasl i~in seferber 
enneli. 

Umudunu umutsuzluga dönü~
mesine izin vermemeli. Böyle git
mesinde sorumlu olan ve risk he
sabl yaparak devrimci alihmI ell
gelleyenlerden hesap. sormalt. 
<;ünkü henüz sürecin ba§tndaYlz 
ve hi~ bir ~ey irtin get.; kahnml§ 
degil. Tüm bunlan .yaparken sä
rnürgeciJik ko§ullannda ya~adlg
mlZI ve örgütsel mekanizmaYI 
sömürgeci saldmlara kar§l korn
malann kuraUarml da ihmal et-
memeli. 
mall. 

Örgütü gözü gibi koru-

Devrirnin 
kendisidir a§k 

ANMA 

Azad YA.$AR 

U·· lkemden uzaklarda, gülü§leri. 
min dondugu bu uzun k.J~ gece

lerinde, odamm duvannda asth bu
Junan mahsum R:yrt hzmm mahsu
mane bakl§Ian d1'kklltimi r,rekti. 0 
kadar ~ok §ey sakh ki bak.J§lannda, 
bunlar ne bir kalemin ucunda anlall
labilecek ~yler, ne de sözle söyle
nebilecek ~eyler. Karuma dokundu 
bakJ§larl her an bana bir §eyler söy
lemek iSler gibi duruyor k~unda. 
Bir an kamm durdu gibi ve dönüp 
kendime sordum, yoksa payl~aml
yor muyum ben bu gözlerdeki aCI-

YI? 0 an anladlm ki aClYI, umudu, 
özlemi, temiz bir ~k gibi yüregimin 
derinliklerinde hissederek aneak 
payla§abilirsin. 

i§tc bunu i~indir ki devrimin 
kendisi de a§ktu diyorum. Doyurn
suz ve StnUSIZ bir ~kur. Halk dev· 
rimleri tarih yapraklanm iyice inee
ledigimizde bir r,rok halk a§lgmm, 
halk kahramammn devrim süre'rle
rinde ortaya ~Iktlklarl görülmekte· 
dir. i~erik olarak da günümüzdeki 
platonik a§k anlaYI§mdan tümüyle 
farklldrr. Bu farkllhktlf dün tüm 
emek~ilerin, ezilenlerin söyledikleri 
~arklydl, lürküydü, ortak slogandl. 

Kürdistan devrimcileri bu nokta-

da daha geni§ kapsamh dü~ünmek: 
zorundadlrlar. Uzay ~agma girece
gimiz ~u günlerde, haien daha bir 
~ok sosyal kü.!türel problemini a~a
maml~ bir halk gerr.;:egine sahibiz. 
Kanlmca ikibinli Ylllarda can allcl 
sorunumuz bu olacaktu. Buna ~im
diden hazlr olmak zorundaYlz. Vnu
tulmaOlahdlr ki özgürlüklerine 
kavu§mu~ bir yok ulus, bu sorun
lanm devrim süreylerinde a~arak , 
yeni dünya düzenine hazlrhkh gir
diler ve dünyaya umud sarru1ar. Biz 
Kürtler devrime pml pmJ, lertemiz, 
taze bir ~k gibi sanldlglmlz oran
da, sorun1anmlZID altmdan kal
kabilir, yarma umul ile bakabiliriz. 

22 . 1988 tarihinde Diyarbaklr zindanlannda 

kaybettigimiz E§ref Dursun'u ölümünün 

9. Yliinda sayglyla anlyoruz. 

M. Can Azbay, Davut Hanar, Hanifi Sümer 

S 
on ytllarda artlk neredeyse moda oldu; Türki
ye'nin etkin ve yetkin <;evreleri, sistemi tlkayan 
sorunlar kar~Jsmda hi<; olmazsa klsmen kafa yor

maya, fikir üretmeye, r;e~I,li adlar altmda paketler ya
ymlamaya ba~laddar. 

Böylesi bir paket de son günterde, patronlar ktübü 
olarak adlandlnlan TÜSiAD'dan geldi. "Türkiyenin 
Demokratikle~me Perspektifleri" olarak ifade edilen 
raporu, günlük basma yansldlgl kadarl ile gözden ge
<;irirken, Türkiye'de her~eye ragmen bir~eylerjn degi~
mekte oldugunu, zaman alsa da degi~ebilecegini gör
düm. 

Raporun zamanlamasmm iyi ser;ilmedigi veya da ha 
fazla med
yatik bulun

Patronlardan 
demokratiklefme 
paketi! 

MxiPER 

madIg I i<;in, 
gerekli Hgiyi 
ve yanklYI 
yapamadlgl
nl dü~ün
düm. Oysa 
böyJesi ra
porlar, Cinci 
Hoca ile Fa-
dime'nin se

rüveninden daha fazla ses getirebilmeliydiler. 
i~in ba~ka bir garip yanl; "Türkiye'nin Demokratik

le~me Perspektifleri" raporunda Ver alan önerilerin bir 
klsml Ylliarca Kürt ve Türk devrimci ve aydmlan tara
fmdan dile getirilmi~ ve savunulmu~ önerilerdir. Bu 
"perspektif'te yeni olan ~ey TÜSiAD'm da bu öneri ve 
görü~leri benimsemesi ve Türkiye' nin demokratikle~
me süreci önündeki kimi engellerin ortadan kaldlrll
maSI noktasmln gelmi~ olmasldlr. Hangi <;evre veya 
ku rum, bu tür öner; paketJeri iJe Türkiye'nin demokra
tikle~me sürecinden ar;lllmlar yapmasl önerileri ile ge
lirse gelsin, bu sürece ve r;abalara katklda bulunmak, 
bu a<;dlm lan daha ileri mevzilere götürmek ve destek
lemek gerekmektedir. 

Ama aynl zamanda bu latep ve öneriler Türkiye'nin 
Kürdistan'da sömürüsüz, daha adil ve dernokratik biT 
iktidar ugruna mücadele ederek, ya~amlanDi yitiren
ler, bu ugurda aglr i~kencelere maruz kalanlar, dü§ün
celerini sansürsüzce ifade etmek isteyen, tüm aydmla
rln, yazarlann ve devrimcilerin ydlardan beri savundu
gu, benimsedigi asgari demokratik talepleridir. 

Ama gel gör ki, onlar yine dü~ünceleri ugruna, 
inan<;lan ugruna hapis ve zindanlardadlrlar. Fakat on
lann kavgalan, inanr;lan, daha adil ve demokratik bir 
toplum yaratma <;abalannm boyutu, patronlar klübüne 

' kadar uzanml~tlr. TÜSiAD taraflOdan böytesi bir pake
tin hazlrlanml~ olmasl, bu pakette tüm devrimci ve 
yurtsever insan lann emegini, mücadelesini görüyor ve 
öyle degerlendir~yo.rum. Bu mücadele ve <;ekilen aCl
lar olmasaydl, TUSIAD bu noktaya gelmezdi diye dü
~ünüyorum. 

Bu tür projelerin ba~1ll1 <;ekmesi, hatta öncülük et
mesi gereken ilerici ve devrimci gü<;lerin, maalesef si
yaset arenasillda etkin olmamaSlll1 <;ok ciddi bir han

! dik:i!1 I(5t1a:;lfklg~ruffi. YIIla:1'dIH'l' b4:!WI:lr1ti J demokra- "' 
.·llk',a<alänir, t~\'IIIW\Ve'YJygulatjiälal',rW'~I 'nI/JcWd~le e· ' 

den, demokratik bir toplum yaratma mücadelesinin 
asli unsurlannm, bu tür gjri~imlerden <;lkarmasJ gere
ken dersler olmahd lr. 

Bunun olmazsa olmaz ko~uJu, hit; §üphesiz der!e
nip toparlanmak, vazge<;ilmez bir muhalefet odagl ya
ratmak oJmahdlr. Fikirleri, dü~ünce ve önerilerinin 
egemen smlf temsilcileri tarafmdan benimsenecek, 
payla~llacak oranda kabul görmesi, bu gü<;lere yeni 
sorumluluklar yüklemektedir. 

Ama öte yandan, <;ok S1radan burjuva demokratik 
talepier olan "Türkiye'nin Demokratikle~me Perspek
tifleri" raporuna tepkiler, yine malum <;evrelerden gel
di. 

Bunlann ba~mda gelen Türke~'tir. Türkiye'nin hir; 
jbir sorununa ciddi bir öner; veya proje sunmayan Tür
ke~, raporun bölücü unsurlar ta~ldlglDt söyledi. 

Vanlt Yallm Erez, bogazda viski yudumlayarak 'ül
kenin sorunlanna r;özüm üretilemez' dedi. Politikaci 
olmadan önceki Yallm Erez TOBB Ba~kanl idi, "Dogu 
Sorununda Te~his ler ve Tesbitler" adll biT rapor yaym
laml~tl. 0 zaman ona gostenlen t~pkden, ~lmdl de 0 
ba~ka l\\rmll gosteriyör. . ~ . ... .. .. 

MGK anayasal bir kurlim olmaktan r;lkartllmasm l 
öneren rapara yine en büyük tepki beklen ildig üzere 
TSK'diln geldi. Tüm demokratik ülkelerde Silahfl Kuv
vetler Savunma Bakanllgl'na baglldlrlar. Ülke savun
masl dl~mda ba~ka bir fonksiyonlan ve i ~levleri yoktur. 
Her ay ülkenin degi~ik sorunlan kar~lsmda, hükümete 
tavsiyeler niteliginde öneri lerde bulunamazlar. Her ne 
kadar MGK kararlannl "tavsiye" diye öneriyorlarsa da, 
bugüne kadar geri r;evrilen bir tavsiyeleri olmaml~tlr. 
Türkiye'yi yöneten bu organd Ir. Irak Kürdistanma ya
pilan hi<; bir <;Ikartma hükümetin veya parlamentonun 
onayma sunulmam.~tlr. Bir <;ok parlamenter ve bakan, 
bu tür t;lkilrlmalan sade vatanda~ gibi basmdan ögren
mektedir. Daha.bugün gazeteler, türban ve YÖK.konu-. 
'sunda TSK'nm hükümeti uyararak, bti konularda- de~i
~iklik yapdamayacagml vurguJadl. ~üphesiz bu örnek
ler <;ogaltllabilir. 

"Türkiye'nin Demokratikle§me Perspektifleri" rapo
runda ver alan önemli bölümlerin ba~mda, Kürtr;e 
üzerindeki yasagm kaldlTllmasl ve herkese ana dilinde 
egitim hakKmm tanmmaSI önerisidir. 

Anayasanm 26. ve 28. maddelerinde Ver alan, özel
likle Kürt<;enin kullanlmml önlemek amaci ile konan 
"yasaklanml~ diller"e ili~kin hükümlerin kaldlnlmasl 
önerisi ile birlikte, herkes eanadilini okulda ya da okul 
dl~l kurumlarda ögrenebi lme ve geli~tiTebilme hakkl- I 
nm savunuldugu raporda, Radyo ve Televizyon Yasa
Slnda degi~iklikler yapllarak, Türkr;e dl~lndaki dillerde 
yaylO olanagillm sagJanmasl istenmesi olumlu bir ge
Ji~medjr. 

"Türk<;e olmayan adJar" ibaresinin yasalardan r;1-
kart llmasl, ad koyma özgürlügünün getirilerek "milli 
kültür" kaydlDm ortadan kaldlnlmasl istenerek, yöre, 
halkl tarafmdan konan yerle~im adlannm merkezi ka
rarlarla degi~tiriJmesinin kabul edilemeyeceginin be
lirtilmesi de önemli hususlur. 

Cemal Gürsel, Kürtlere hitaben yaptlgl bir konu~
masmda; "Siziere Kürt diyenin yüzüne tükürün" diyor
du. 

Aradan epey uzun zaman ge<;ti. Kürt realitesini ta
llIyantar, yava~ ya,,:~~.ortaya r;lkmaya ba~ladl. 

Buna en san TUSIAD'm katllml§ olmasl elbetteki 
sevinilecek bir tutumdur. Kilrtlügümüzü, dilimizi ve 
daha ba~ka özellikterimizi kabul ederek, itiraf edenle
re acaba Cemal Gürsel sag olsaydl ne yapardl? 
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Infazcdara aklama 
HABER MERKEZi. Adana'run KUyUkdikili helde
sinde 8 Agustos 1996 glint! bir eve dUzenledikleri bas
kinda, ev sahibi Ömer Bayram, ~ocuk1an Dilan (2) ve 
Berivan (4) ile misafiri Abdurrahman San 'yt öldür
dUkleri. Bayram 'In c§i Yeter Kaplan'l da yaraladlklan 
gerek~esiyle yargllanan 23 polis, get;en haftaki duru~
mnda bernat euiler. 

Baskmdan yarah olarak kurtulan Yeter Kaplan'l da
hi dinlemeye gerek gönneyen mahkeme, eldeki delil
lerin yeterli oldugunu belirterek, dava)'l karara basla
dl. Mahkeme heyeti, 23 polis haklonda, savcmm "po
Iislerin nefsi müdafaada bulundu!U, gerekt;csiyle bera
atlerine karar verilmesi" islcgine uyarak, beraal karnn 
verdi. Gözaltma ahoan ve Ömer Bayrarn 'm evini gös
tennesi it; in eve gölüril len Rldvan Altun da, baskm SI
rasmda öldilrolmil~tU. 

• 

DGM'de Iyit 
protestosu 
iSTANBUL- rtKKO davasmdwl 
yargllanan 6 IUtsak, tedavi 
edilmeyen ve eezaevinde akeiger 
kanserinden ölen Polat Iyit i~in 
DOM'de protestO gösterisi yapular. 
Ozerlerine Iyit'in resminin bulundu
gu gömlekler gi)'en tutsaklar Sait 
Oral Uyar, "Size Polat Iyi!'in kanml 
getirdim" diyerek elindeki ~ijede 
bulunan kmmzl boyayl mahkeme 
salonuna döktü. tyit'in son mektu
bunu da okumak isteyen Uyar. jan
danna erlerinee engeHendi. 

Ulke'ye hapis 
HABER MERKEZi- Genelkunnay As
keri Mahkemesi, kapaulan Izmir Sav~ 
Ka~lIlan Dernegi'nin baikam Osman 
Murat Olke'yi. "halb askerlikten So~UI
ma" s u~undan 6 ay hapis cezasma ~arp
tlr<h. Foto muhabirleri ve kameramanla
nn ahnmadlgl duro~mada Olke,"vicdani 
ret~i" oldugunu vllrgliladl. Olke, zorla 
götUrtlldügU takdirde asker .klyafeti giy
meyerek, bu görevi yerine getinneyece
gini söyledi. 

Mahkeme. hapis eezasmm yanl Slra, 
Olke'nin askerlik yapunlmak Uzere Bile
eek 9. landanna Er Egitim Alay Komu
tanhgl 'na götürülmesini de kararl~llrd.l. 

Devlet istatistik Enstitüsü itirafl: Marmara bölgesi gelirden % 38.6, Kürt böIges i ise % 4.5 pay allyor 

• 
ürt ane erlne o su Ü tü 

HABER MERKEZi- Top
lam gelirden en dü~ük paYI 
Kürt bölgelerinin aldl~1 belir
lendi. Devlet istatistik Enlitü
sü (DiE), 1994 'te 'toplam ha
nehalkt kullan llabilir geli
ri'nden en yüksek paYI yüroe 
38.6 He Mannara Böiges! 'nin, 
en dü§ük paYI ise yüzde4.5 ile 
"Güneydo~u Anadolu Bölge
si"nin aldt~ml ayJldadl. 

d •. 
Buna göre 1994 Yll mda 

toplam hanehalla kullamlabi
Hr geHrindeD Marmara Bölge
si 'nin ytlzde 38.6, Ege Bölge
si'Din yüzde 13.9, Akdeniz 
Bölgesi 'nin yüzde 11, Iy Ana
dolu Bölgesi'nin yüzde 15.4,' 
Karadeniz Bölgesi' nin yüzde 
10.9, "DoAu Anadolu Bölge
si"nin yüzde 5.7, "GUneydogu 
Anadolu Bölgesi"nin DE yUz
de 4.5 orarunda pay aldlklan 
bildirildi. Hanehalla saYIstmn 
oransal daAlhml ise Mannara 
YiJzde 26.6, Ege yiJule 15.7, 

Toplam geli rden en dü~ük paYI Kürt bölgelerinin 
aldlgl beli rlendi. Devlet istatistik Entitüsü (DiE), 
1994' te 'toplam hanehalkl kullamlabilir geli
ri ' nden en yüksek paYI Marmara Bölgesi'nin, en 
dü~ük paYI ise Kürt bölgesinin aldlgl a~l klandl. 

Kapitalizm derinle§tikge 
u9u rum da derinle§iyor 

Öte yandan, DiE anket!n!n 
onaya koydugu bir diger ger
~ek de, gelir daglhrm uyuru
munun, kapitalizmin en fazla 
geli~tigi bölgelerde boyver
mesi, 

20'sinde bulunu lan haneler, 

böige toplam kullamlabilir ge
lirinden yüroe 4.3 oramnda 
pay ahrken, son yüzde 20'de 
yer alan haneler böige loplam 
gelirinden yüzde 61.1'le en 
yüksek paYI ahyorlar. "Dogu 
Anadolu Bölgesi"nde ise Hk 
yüroe 20'lik grupla bulunan 
haneler, böige loplam gelirin
den yüule 6.3 pay ahrken, son 
yUzde 20'Iik grupta yer alan
lar böIge loplam gelirinden 
yüzde 43.12 oranmda pay ah
yorlar. 

DiE, 1995 ythnda uygula
nan ' 1994 HanehalkI GeHr 
Da~li lmt Ankeli'nin böigeseI 
düzeyde anaHz ve degerlen
dinne 9ah~ma lanm tamamla-

•• 

Akdeniz yüzde 12.5, iy Ana
dolu yüzde 17.9, Karadeniz 
yüzde 12.8, "DoAu anadolu" 
yüzde 7.1 ve "GüneydoAu 
Anadolu Böigesi" de yüzde 
7.4 olarak belirlendi. 

Anket sonu91anna göre se-
9i1mi§ 19 il merkezinde bulu
nan ~ane lerin ;toplam kullam-

labilr gelir 'den a ldlAI pay da 
yüzde 49.2 olarak belirlendi. 

Bu il merkezlerinin Türki
ye loplam kullarulabilir geli
rinden aldtklan paylar ince
lendiAinde, istanbul yüzde 
27.5 ile birinci, Ankara yüzde 
5.8 He ikinci, tzmir ise yüzde 
3.8 ile U9i.1ncü Slrada yer aldt. 

Anket deAerlendinnesinde, 
"bu anaHz sonu91anna göre, 
böige loplam geliri i9inde ge
lir e~itsizlik1erinin en yüksek 
oldugu böige Mannara Bölge
si" denildi. 

Buna göre Mannara 'da ya
~ayan hane1erin ilk yüzde 

Ozelle§tinneye 
Üniversitelerden "proje ekolojik dengeyi olumsuz degi§tirecek" uyansl 

'GAP ~ölle§tirecek ' Kürt cephesi 
OiYARBAKlR- KUn eografya
smda özellikle enerji alanmda ya
ptlaeak özel1e~linnelerin böige
geki siyasi ve q;o{lo11l\ki <?I.IHl}fT.1!1 f 
suzlugu qaha,d.a,ptllrae",gl VU{- , 

gulandl. DiyarbakJr'da HADEP, 
DBP, ANAP, DYP, RP, CHP ve 
DSP il ~kanlanyla sendika ve 
oda lemsiJcilerinin kauhnu yla 
imzalanan ortak deklarasyonda, 
bölgeierarasl dengesizlige dikkat 
~ekilerek, Kürt bölgesinin son on 
Ylldu- y~anan sav~ yi.lzünden 
sosyal ve ekonomik yönlerden 
geri kaldlgl ve milyonlarca insa
mn yerlerinden edilerek, bürnn 
dayanaklanrun ~ökertildigi belir
tildi, 

Kün eografyasmm a~lar ve 
toklar diye ikiye aynldlgl vurgu
lanan deklarasyonda, bu olumsuz 
geli~melerin bölgede uygulanan 
yanh~ siyasi, sosyal ve ekonomik 
politikalann sonueu oldugu belir
tilerek, bu yanh~lardan birinin de 
özellc§tinne polilikalan oldugu 
kaydedildi. Deklarasyonda, böl
genin i~inde bulundugu özel ko
~ullar dikkate almmadan yaplia
cak bir özelle~tinnenin olumsuz 
sonu~ lar doguracagl arumsanla
rak, ihale safhasma gelinmi~ olan 
9 ildeki TEDA~ DagltJm Mües
sese!eri'nin sall~lannlO durdurul
maSI istendi. 

Deklarasyonda ~u noktalann 
alt! ~izildi: 

- Bölgede yogunl~ml~ bir 
sennaye birikimi hemen hemen 

hi~ yoktur. Bu durumda bölgede 
kamuya ai t tesislerin özelle~tiril

mesi halinde daha verimli ve da-
pa r"nta9~pirJbiy,irnde i~let ilmesi- .1I 
ni.n A'il!TI~iln olmflyac/l.gl a~lklLr. 

- Özelle~tinne bölgede zaten 
yüksek dUzeyde var i~izlige iv
me kazandtraeak. Bu da bölgede
ki olumsuzlugu artlU'3.eak. 

- Özel sektörtin meveut ko~ul
lardan ötürti yatJnm yapmadlgl 
ve varolan sennayenin ballya ak
ugl günllmilzde, devlel eUyle ku· 
rulan ve i ~ letilen kamu iktisadi 
kurumlannm satLimasl bölgede 
sosyal adaleti ve ekonomik den
geleri tehdi t eden lekelle~meye 
neden olaeaktlr. 

- Devlet böyle bir onamda en 
aZlOdan bölgelerarasl dengesizli
äi giderinceye kadar meveut ka
mu ~Ietmelerinden el ~ekmeme
lidir. 

- Stratejik önemi olan enerji 
sektörtlndeki sorunlar yäzülme
den özeJle~tinneye gitmek sorun
lann daha da anmasma neden 
olacaktrr. 

- Bu alandaki özelle~tinney le, 

zorunlu ihtiyay olan enerjinin 
halka yüksek bir fiyatla yanSlma
SI ka~mllmaz olaeakur. 

- Özelle~tinne kapsammda 
ihale satbasma gelen Diyarbaklr, 
Mardin, $lmak, Batman, Siin , 
Bitlis, Mu~, Van ve Hakkari TE
DA~ DagltJm Müesseseleri'nin 
satJ~lanmn durdurulmasl gerek
mektedir. 

1997 Ylhna da hak 
ihlall~riyle girildi 

1° nsan Haldan Dernetl Dlyar
baklr ~ubesl tarafmdan yapt

)an b8Sln 8Slklamasutda 1997 
ydlßm ba§mda yargasu: infaz ve 
gözaltJnda kaYlplann sürmesi
nia end.l§r verlcl bir durum 01· 
dujtu belirtilerek, ""umut edlyo
ruz. ki, akan kan ve gözy8§lan 
dursuo" denUdl, 

iHD Dlyarbaklr Subesi adI· 
na, ~ube yönetlellerioden Vedat 
C;etin' ln ~tlilmlz bafta yapb--
10 ............ ' 3 yoldan beri 
saV8pO sürdürüldüjüne dJüat. 
fj'ekllerek.. bu süre ~risinde si
vII insaolara yöneHk dddl insaa 
baklan IhlaUerinln ~. 
rildliJ vurgulanda. 

Sadece 1996 ydl ~ 100 
c1varmda göraltmda kaytp Iddl. 
851 ve 109 yargtJIz Infazm mey
daaa gelcUttnl kaydedea C;etla 
pln!an söyledl; 

"Db: gözltrlmizl banp. kllr
gularken. Ylbn bq lanpaoda I· 
ki Mural kaybedildL Birisi yar· 
gl$lz ve sualsiz inl'udl, MardiII 

'1ltSavur II~ ~,Nk· 
DlIID adlI p.Dfj' fkI.y öace ..... 

adpL u..... ....... bIr~,q. 
mUlD ardmdan yapdaD ope. 
ruyonda evlerlne geien IÖven
Hk ~ Murat' l etI1le yata
tuuIa}'keD nbas.I \VItaslyla sa
Ioaa ~ taramak sure
dyle öldürdüler." 

"'Mund Atalay ist, YII 10-

Dunda ~ sallamak ~ 
~1IfUAt Bursa Jllnden yenl Ylb-
01 aIlesiyle blrUkte Mlnnek 

19D _'. aeJmlItI· EaooiJaIa karphtJ _ a1a. 
t$ kretine mukabD patrona ....................... '0""'" _ ..... _Emlak 
BanIaw'na gldIp ~ldnl tabsll 
_ni sllylemlfd. ~duJ .... 
Il ... Bir daba eve d6Dmecl1, Blr 
daha eve döDemeyenlerfn ker· 
VIlllD8 kablmaamdaa end. 
edlYOl'UL Ama umut edlyoruz 
Id j 1997 ydmda bant ve buzu
rUD pleceiinl mUjdeleyea bir 
, ..... y .... Ru ,atmur tim 
kötiiliikleri slUp siipörürken. 
karanb.k clebUzlerdeld tüm IJÖ" 
_ka~~~r.:. .r (D ) 

HABER MERKEZi- GAP'm yanh~ 
planlandlgl ve böige ekolojisinin de
gi~mesine neden olaeagl aytklandl. 
Diele Üniversitesi C;evre Sorunlan 
Ar,*unna va Uygulama Merkezi Mil
dilrU Prof. Dr. Bahattin Gümgilm tara
fmdan hßZlrlanan, "Gilneydogu Ana
dolu'da <;evre Sorunlan" isimli rapor
da, GAP ile birlikte anan sulak aJanla
nn havadaki nem oram ile yagl~lan 
antlracagl ve bunun ekolojinin degi~
mesine neden olaeagl vurgulandl. ts
lanbul Oniversilesi Veteriner Fakültesi 
Zoo Teknoloji Anabilim Dah Ba~kanl 
Mehmet Evrim ise, GAP'm yanh~ 
planlandlgl ve böige 10pragmlQ 20-30 
Yll i~inde r;ölle~eegini söyledi. 

GAP lopragtrun yüzYlliardlr sulan
madlgma ve bunun loprakla a§ln mi
neral birikimine neden olduguna dik· 
kat ~eken Evrim, GAP'ta sulu larlma 
ge~ilmesi ile birlikte ~lfI sleagm suyu 
buharla.§tuaeagml ve bunun topraklaki 
mineral birikimini daha da artllraeagl
m belinti. Evrim, "GAP topragmm mi+ 
nerale degil, organik maddelere ihtiya
CI var. Bu da suni gübre ile saglana
maz, Bu nedenlerle GAP topragl 20-
30 YII soora r;öne~eek" dedi. GAP' ta 
planlama yanh~ltklan oldugunu da 
söyleyen Evrim, "GAP'da bugday üre
timinin yiJzde 15 anunlmasl planlaru
YOT. Dünyanm neresinde görülmüj su
lu tanm yapllan yerde bugday ürelil
mesi? Bunlar oturup, masa ba~mda 
plan yapml~lar" diye konu~tu. 

GAP proJesinin planslz ve ekOIO)lk dengeyi olumsuz bl~imde etkileyecek nitelikte gall~ljOI aClklandl. 

Ismm8Sma neden oldu. Heni.lz yapl l
mayan barajlann devreye ginnesiyle 
lSI daha da anaeak" dedi. ~imdiye ka
dar kurak olan ekolojik onamm degij
mesiyle, bu onama uyumlu olan baZI 
bitki ve hayvan türlerinin onadan kal
kaeagma dikkal ~eken Gilmgüm, aeil 
önlem ahnmaslOl isledi. 

GAP'la birlikte toprakla eiddi boyut-
1arda pestisil kirliliginin meydana ge
lecegini söyledi. 

Antep, Urfa, Adlyaman, Diyarbaku, 
Si in, Mardin, Kilis, Balman ve ~ Imak 

olmak üzere 9 ili kapsayan "Gilne)(do
gu Anadolu Projesi"nin 1985 yLimda 
yapllan master plaruna göre 2005 yl
hnda bitirilmesi öngörülüyor. 

Prof. Dr. Bahaltin Gümgüm de böl
gede son Ylilarda ISlllm 2·3 derece an
lIg-m belinerek, " Bölgedeki dogal ve 
yapay göl alanlanndaki anl~, havarun 

"Diele nehri suyu ve sedimentinde 
haklr, kUllun, r;inko, nikel ve kobalt 
gibi agu meta! konsantrasyonlanrun 
standart degerlerden yüksek oldugu ve 
bu su ile sulanan tanm lopraklannda 
bitkileri zehirleyiei (toksin) ctkisinin 
ortaya ~Ikllgl saptandl" diyen Güm
gUm, sulu tanma ger;ilmesi He birlikle 
kullamlan gübre miktarlannda anl~ 
olaeagma dikkal9ckti. GÜmgUm. 

GAP kapsamma bugüne kadar 132 
bin hektar alan sulak tanma a~lldl. 
Ba~kanllk GAP Böige Kalkmma fda
resi'nden ahnan bilgiye göre, sulama 
projelerinden 180 bin hektarhk al3m 
kaps..'l)'an bölümünün haien i~aall sü
rUYOT. I milyon 479 bin hektarhk ala
nm ise 2005 Yllma War sulu tanma 
uygun haie getirilmesi planlanlyor. 

Diyarbakrr ' da göza1tlslz gün yak 
Diyarbaklr'da durmak bilmeyen gözaltllara 
ge~'igimiz hafta i ~ inde dört ki ji daha eklendi. 
Gözalt lna allnanlardan biri tutuklandl . iki 
ki~inin gözaltlna allndlklarl kabul edi lirken, 
evine karakol kurulan Liceli Seyhmus 
Buzuk'un gözaltlnda oldugu inkar ediliyor, 
n iYAR BAKI R - Diyarba
klr'da dunnak bilmeyen gö
zalt llara ge~tigimiz hafta 
i9inde dön ki~i daha eklendi. 
Gözaltllla ahnanlardan biri 
~Ikanldlgl mahkemeee tu
tuklanlrken, ikisinin gözaill
na ahndlklan kabul edildi. 
Evine karakol kurulan Lieeli 
~eyhmus Buzuk'un gözalu
na ahm~1 ise kabul edilmi
)'or. 

IHD Diyarbalm ~ube
si'nden edindigimiz bilgiye 
göre, ge~ligimiz hafta telsiz
li ve silahh iO sivil polis la
rafmdan DiyarbaklT'daki 
evine yapl lan basklOla gö
zaltma aJman 1978 dogumlu 
Aslan I~i~ adh ~ahlS, ~tkanl-

dlgl Diyarbaklr DGM'nee 
tutuklandl. Aslan'm annesi 
Fatma ibi§. Diyarbaklr iHD 
yöneticilerine yapllan ar;lk
lamada oglunun gözaltlOa 
Qlml~lßdan sonm evlerinde i
ki gün karakol kuruldugunu 
ve bu esnada dl~an 91kan 6 
ya~mdak i oglunun dövüldU
günü söyledi. 

Ö n ce ret, sonra kabul 

Öneeleri ahndlklan rede
dilen aneak yakmlan tarafm
dan Diyarbaklr Emniyet Mü
dürlügü'ne yapllan blljvuru
lardan soma gözaltma ahn
dlklan kabul edilenlerden 
Nesih Ylldmm'm babasl 
Hayreuin Ylldlnm tarafm-

dan IHD'ye yapllan ba~vu
ruda, 1967 dogumlu olan o~
lu Nesih'in 22.1.1997 lad
hinde gUndüz saat J3·14 ci
vannda evden ~lktlgl ve 0 

günden beri kendisinden ha
ber alamadlklan i~in gözaltl
na ahnabileceginden ~üphe-' 
lendikleri, emniyele yapltk
lan bir kar; müraeaattan son
ra da oglunun gözaJtma ahn
dlglOlO kabu1 edildigi belir
tildi. 

23.1. 1997 larihinde gö
zaltlOa ahnan. Mehmel Süs
lU'niln k8l'dC§i Hasan Silslü 
ise tHD' ye yapugl ba~vuru
da abisin in. evlerinde yaplla
eak mevlül i~in imam ~aglr
maya gilli~ini, ancak bir da
ha da geri dönmedigini be
linli. Abisinin ayOl gün saal 
02.00 civannda Urfakapl do
laylannda gÖrUldü~üni.l de 
bildiren Hasan Süslü, emlli
yele yaptlklarl ba~vurular

dan sonra karde~inin gözaltl
na ahndlgmm kabul edildiäi-

ni kaydetti. 

Evde gözaltma 
almanm adl 'kaYlp' 

iHD Diyarbaklr $ube
si' ne yap!lan bir ba~ka b~
vuruda da ge9tigimiz hafta 
i9inde evine yapllan baskmla 
gözaltlOa ahnan 45 ya~lllda
ki Liee dogumlu ~eyhmus 
Buzuk'un gÖzaltlll1l ahndlgl 
kabul edilmezken, aylO 
27'sinden beri de evinde ka
rakol kuruldugu, evde bulu
nan e~i, gelini, torunlan ve 
r;ocuklanndan olu~an toplam 
15 ki~inin de mahsur kaldlk
lan belinildi. Yegeni Muhsin 
Bekiroglu larafmdan yapllan 
bajvuruda da, ameasl ogulla
nndan Remzi ve Recep Bu
zuk'un da aym gece polisler
ee gözaltllla ahnak i~in Em
niyel MüdürlügU'ne götürül
düklerini bildirdi ve amcasl
mn evinde karakolun haJen 
devamettigini söyledi. 

B ir tartl~madlr sürüp gidiyor Etru~ kamplna da
ir durmak bilmeden. Her ne kadar son kapat
ma giri~imi geri teptiyse de Türk devleti ~ 

durmuyor. devlet NPKK yuvasl~ diyerek onbinlerce 
insanm lüm nefes borularlm kapalmaya <;all~lrken, 
PKK de "aman bizim ba~lmlz yOk" diyerek kampl 
kapatma giri ~imlerinj engellemek i<;in <;aba sarfedi
vor: Resmi ideolojinin kör kuytuiarillda bilmem ne
lerini kaybetmi~ basHl-yaylO organlan da devletin 
iddialanna kamt bulmaya c;ah~iyor, ya da sanki ~ P
KK ile ili~kisi kamtlan5a~ her~y mübah olaeak gibi
sinden tutumlara giriyorlar. 

Ertu~ kampilla ili~kin olarak sürdGrUlen lartl ~ma
lar baklldlgmda "garipJikler"den g~ilmiyor. C;Unkü 
lartl~maya c;arplk ba~latmca veya görünü~le Slm r-

Etru,'un 
Akla 
Getirdikleri 

Osman Aytar 

landlfInca, öyJe
sine tulumlara ~
hit olunabiliyor 
ki, 0 durumda 
ya~nan insanllk 
dramlanm ortaya 
<;lkarmak zorla~l~ 
vor. 
Ya 0 onbinlerin 
Ylilardif dinme-
yen draml? 

PKK'n in onlar üzerindeki siyasi etkisi ne olursa 01-
sun, ortda olan bir dram var. 0 da yurtlanndan edil
mi~ insanlarm binbir !UrlU zorlukla bogu~maJandjr. 
Ne var ki bu, degi~ik nedenlerle de olsa zaman za
man görülmeyebiliyor veya dikkate alanmayabili
vor. Bu durumda da, tombaladan C;lkacak her~y ar
tlk Nbiridk" dogru ilan edilebil iyor, onbinlerce in
sanm hergün ölüm tehlikesi altmda ya~amalarana 
"okey~ler verilebiliyor. Benzeri bir anlaYI~m sonucu 
olarak, bir örgütün ilgill kille üzerindeki siyasi et
kinliSinden ayn da alinmaSI gereken sivil insanlaran 
ic;ler aCISI durumuna gözler, kulaklar, kai pier rahat
Ilkla kapattlabiliyor. 

Kendine lIinsanlm" demek, insanlIklan banset
mek bu kadar kolay ml dersiniz. HaYlr, deSiI, daha 
doSrusu olmamasl gerekir. Ama hergUn dUnyaOln 
bir kö~esinde masaba~larmda milyonlarm kaderiyle 
oynandlgl günümüz ko~ullarlOda , bazi insanllkdl~1 
uygulamalar, hem de bazen geni~ YIglO)an da etkisi 
altma alarak gündeme gelebiliyor. AC1, fakal ger<;ek 
olan bu. 

Etru~'a nereden gelindigi <;ok Önemli. Koruculuk 
dayatmalarr yanmda silrekli yiyecek ambargosu al
tmda olan insanlara dayatllan yoUan herkes biliyor. 
Va korucu olacaksm, ya daSa <;Ikacaksm, ya her al
lahm gUnü anandan emdigin süt burnundan gele
cek, ya da gö<; kervaOlna kattlarak Diyarbaklf, Van, 
Batman gibi Kürt kentlerinin veya Türkiye'nin kimi 
metropol kentlerinin gecekondu bile denilemeye
cek varo~laranda, görene isyan euiren ko~ullarda ya
~amaYl se<;eceksin, tabi ki buna "sec;me" denilebile--
cekse. , 

Bugün Etrutta ya~yan onbinlerce insan, 0 dö· 
nem dayatllanlardan bamba~ka bir yolu 5e\tiler ve 
KUrdistan'm bir ba~ka parc;aslna g~tiler. AC;lkc;a be
lirtilmese de bunda ~u veya bu bi<;imde PKK'nin de 
etkisinin oldugu bir sir deäiJ. Esasmda bunda yadlr
sanacak bir du rum da "o~ , Diger baZI parti ve ör
gütlerin zaman zaman lfade ettikleri bir geli~llleydi 
ya~anan, ama ba~ka bir gUcün katkllanyla. GÖC;, 
son Ylilarda ya~namn tersine KUrdistan'a "dog
ru·ydu. 

Göe;ün yönü konusunda etkide bulunan gücOn, 
kitleleri harekete g~irme anlaYl~1 ve yönetme-yön
lendirme yakla~lmmm bir parc;aSI olarak, Etru~'a ka
dar uzanan sUrec;te ya~ananlara ili~kin olarak kimi 
ele~tiriler yöneltilebilir ve yöneltilmelidir de, ama 
GUny KUrdistan'a söe; olarak ger<;ekl~en, kimi ek
sikliklerine ragmen yeni bir adlmdl. Bu sorunun da
ha <;ok Kürt ulusal demokratik güc;lerini ilgilendiren 
bir yönü, dogru aYfl~lmlmasl gerekir. PKK'nin yerin
de ba~ka bir Kürdistan parti veya örgUt de olabilir ve 
günUmüzde ya~anan geli~melerin muhatabl duru
muna dü~bilirdi. 

Hem devtet, hem de Kürt ulusa! demokratik güC;
leri a<;lsmdan büyük önem sahip olan, olmasl gere
ken ba~ka bir durumdan da bahsedilebiJir. Genel
I~tirerek ifade edeyim. Bu durum dOnyanm her
hangi bir ülkesinde meydana gelebilir. Ktle Ozerin
de aälrltktl etkiye sanip örgüt veya örgüllere ili~kin 
yakla~lm ve olursa olsun, onbinleri, yüzbinleri, hal
ta baZI ülkelerde milyonfar 0 örgüt veya örgütlerle 
özde~le~tirmek bUyUk yandgllara yolac;abiliyor. Za
ten bu nedenle degilmiydi ki, farklt sistemlere yöne
tilen baZI Olkelerde kimi benzeri sonuc;lar ya~andl. 
Degi~ik zaman dilimlerinde de olsa Irak'ta, Afganis
tan 'da, Etopya'da, Endonezya'da, Ruanda'da, Za
ire'de ya da Filipinler'de ya~nan baZI geti~meler 
bunun birer Örnekleri. Vani örgütler ~ahsmda yoz
binler, milyonlar göge zorlandl, dü~man ilan edildi 
ve topJu klYlmlar gerc;ekl~tiri ld i . 

Bu ar;ldan soruna yakla~ddlglnda, diyelim ki EI· 
ru~ kampmdaki insanlar PKK'yi desteklediklerini 
deklere ettiler ve bununla baglantl NkaßltJandl N

• De
äi~n ne olacak? Bu durumda Etru~ kampma YÖlle
lik olarak glda yardlmml kesme, kampl kapatma ve 
orda ya~ayanlafl geri dönmeye zortayarak boyun 
eämeye ve teslimiyete sOrükleme dahil her türelen 
saldm ve giri~ime kar~l <;Ikma -yönetmeJerde farkJl
IIk olabilir ve vardl da- konusunda, kammca ulusal 
demokratik muhalefet saflarmda temel bir uzla~
mazllgm olmamasl gerekir, daha dogrusu böy1e 
beklenir. 

Dogrudur, devletler ve devletieraraSI ortak ku
rumlartn, örnegin BirJ~mi~ MilIetier, Avrapa BirliAi 
veya benzeri ba~ka bir kurumun tavlr all~larmda ör
gülOn yanll~tlk ve eksiklikleri, halklmlZln özgürlük 
mücadelesini hep kanla bastlrml~, devlet veya dev
letlerin nerede olursa olsun dogrudan bu örgüte ya 
da ~u veya bu düzeyde bu örgütOn etkinliAnide bu
lunan sivil alanlara yönelik saldmlanna seyirci kal
manm veya bunlara kal}l <;lkmamamn nedeni ola
maz,olmamah. . 

Bu nedenle, Etru~ kampma uzatllan kirl' ellere 
kar~1 <;lkmak, devletin uluslararasl giri~im ve <;a
balarml bo~a r;d<armak, bütün bunlara farkmda 
olunsun veya olunmasm nizmet edebilecek tutum
lara kar~t duyarlt olmak, politikalannm merkezine 
Kürt ve Kürdistam insamn özgürlügü ve mut
lulugunu koyan, koyabilen ve bunu ikirdmsiz 
ya~alabilen bir anlaYl~m geregidir diye dü~ünüyo
rum. 

C;ünkO 0 insanlar bugUn Diyarbaklr'da bir ekmek 
i<;in birbirlerini ezenlerin, Hakkari'de <;öplüklerden 
ekmek toplayanlarm ya da ba~ka yerlede en aAlr 
ko~ullarda ya~am kavgasl verenlerin araslOda 
olabilirlerid. Farkll 90jtrafyalarda ya~am kavgasl 
verenlerin arasmda olabilirlerdi. Farkll cografyalar
da da olsa ya~nan dram aymdlr, ka~1 r;lkmak 
gerekir. 
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Sava§ 'mozaigi' yokediyor 
'Mozaik' söylemini dilinden dü§ürmeyen yöneticilerin icraatlanmn ba§mda, 'mozaigin' renklerini 

ortadan kaldrrmak geliyor. Zoraki gÖylere muhatap olan Keldariiler, bunun bir ömegi 
Derya DENtz 

G 
eryeklen de bir 'moza
ik' var, ama mozaillin 
Türk ve Müslüman 01-

mayan renklerinin hemen he
men hiy ~anSI yok. 

KOKENLERI VE GELENEKLERI 

Roma'ya bagh Katolikler 
Asuriler'~n biT kol? olan 

Keldamler Irak, Iran ve 
Suriye ' nin yan. Slra Kürt 
coärafyasma da yaYllml§ 
durumdachrlar. 6. yüzYllda 
Hindistan'daki Nasluri mis
yonerlerinin kurdugu Mala
bar I-hristiyanlarJ ve Aziz. 
Thomas Hlristiyanlan ce
maatleri ile baglanll kuran· 
Jar da var. Keldani lerimi, 
Roma'ya yeni baglanan 
Klbns Nasturi lerini asll 
Nasturilerden aYlrt elmek 
i~in ilk kez 1445'le Papa 

dukera farkhlar. 

Akrabalar arasl 
evlilik, zor 

'Mozaik' hep silinme Ich· 
likesiyte kaql kat1lya: Erme
niler, Süryaniler, Rumlar, 
Gingeneier gibi. Keldaniler de 
'mozaik'len dü~n bir renk. 
Öyküleri göy, yoksulluk, bas
k1yla dolu. Oysa Keldaniler 
bu lopraklarm yerl ilerinden. 
Ama onbinlerce Keldani'den 
geriye )'aln!'z 75 aile kaldl 
§imdi.ls tanbul 'un birkay 
semtine yaYllan Keldaniler 
konu§maklan, kendilerini an
lalmaklan korkuyorlar. Be~ 
Yl ldlr ts tanbul 'da y,*ayan ve 
ismini venneklen ka~man bir 
Keldani "kira, elektrik, yol 
hetley para. Meslek yok. Sa
bah S'de i~ git, ak~ S'de 
gel. Köyde kendi i§imiz diye
rek idare ediyorduk. Burada 
ne i~ oluyorsa yaplyorum. Hi~ 
tamdlk yok; sesini ~Ikaraml' 
yorsun, ne para verirlerse all
yorsun" diyor. 

Sava~1n aCLlan VI! zoraki ,,~Ierden önce Keldaniler, y~karda "öriildüQü "Ibl kendi topraklannda huzur ~inde ya~lYoriardL. 

14. Eugenius tarafmdan kul
lamldl. 1400 Ylllannda Mo
~o l akmmdan ka~ lp Klb
ns'a slgman bir Nasturi top
lulu~u, Do~u Nasturi Kil i
sesi'nden aynhp Roma'ya 
ba~ landl. Bu Katolik kesi
me de Keldani adl verildi. 

Dört bin Ylldlr bu loprak· 
larda y~ayan Keldaniler ' in 
ye~itli gelenekleri var. Öme
gin Keldaniler'in kuzenlerle 
evlenmesi yasak. Be~ ku§ak 
g~meden akrabalar araSJ 
evlilik olmuyor. Ama buna 
ragmen iki ki§i birbirlerini 
~ok seviyorlarsa, doktor 
kontrolünden sonra evlen· 
melerine izin veriliyor. Dul 
kalan kadmm kaym ile dul 
kalan erkegin baldlZlyta ev
lerunesi de yasak. 45 Y3§la~ 
rllldaki bir Keldani kadm 
Keldanilerin evlilik lörenle· 
rini ~öyle anlatLyor; "Nikah
tan önce 9ift. kilisede papa~ 
za günah er lkartl r, GÜnahla· 
nndan annmak i~in. lnsan
lar rahibe i9ini ~alilr. ha· 
talarmJ anlatlr, bir daha yap
mamak i9in söz. verirler, BeYIÜ§~bap'm köyünden 

göy etmek zorunda blralolan 
55 y~lanndaki bir Keldani 
"zorunlu göy"ün öyküsünü 
§Öyle anlallyor: "Bir sabah 
kapLmlz yahndl, aytlm. Koru
cu askeT kan§lk; 'köyü lerk 
edeceksiniz, lerkelmezseniz 
köyünilzil hemen yakacalllz" 
dediler. Hemen köyil terkel· 
mek zorunda kaldtJe Evimizi 
e§yalarnmzl yakli lar, bir biz 
kaldlk yanmayan." 

yurtdl~ma göy elmek zorunda 
kallyoT. Mardin'in, Silopi'nin, 
~lTI\ak'm, Diyarbaklr'm köy
lerindeki dört bin }'1lllk kül
IÜrlerini, geleneklerini blraka
rak Fransa'nm. Kanada'nm. 
Almanya'run renklerine kan§
Il lar. Yani me§hur mozaigi
mizden bir renk daha hlzhca 
siliniyor ... 

lisesi'ne gidiyorlarml§. 
Sav,*m ba§ladl~l , köyün 

üzerinden g~en helikopterle 
ögreniyorlar. Bombalar saga 
sola allldJ~mda yerlere yalip 
gizleniyortar. "Bize bi~y 01-
maz. Hi~ bir sU~l,Imuz yok ki" 
diyorlar ... 

Bir gün Tabur Komulanl 
geliyor köye, Keldaniler 'e 
§öyle diyor: "Ya korucu ola
caksmlz ya da bu köyü ferke
deceksiniz." Korucu olmaYI 
reddcdiyorlar. "Bizim hi9 
dü~manllnLz yok ki" diyorlar. 
"Öyleyse köyü hemen bo~al
Im" diyen komutann sordukl
lan "nereye gidecegiz" soru
lan ise yanlfstz kaliyor. 

kabul etmeyen diger köyler 
de nasibini ahyoT. ~lTI\ak ' a, 
Silopi'ye bagh sekiz Keldani 
köyil. Se1vi, Aksu, Onbldak, 
Dogan, Cevizagacl köylerinde 
on bine yakJn Keldani Y3§ar· 
ken, yalruzca isimleri kaliyor 
bu bo~ köylerin. 

iki Keldani gen~ 
kayboldu 

Su anda ISlanbuJ'da ken
dilerine ail kiliseleri bulun
mayan Keldaniler. istanbul 
SI.Antoine Kilisesi'nin bod
rum katIßI kullamyorlar. 
Ayin usul1eri biyim a~lsm
dan diger HJristiyanlann 
ayinlerine göre daha yalm. 
Kulsal metinlerden uzun 
paryalar okunmuyor ve pek 
az aUzin adl amhyor. Ayin 
slrasmda mUzige, özellikle 
de §arkllara hcr zaman yer 
veril iyor. Milzik alcli olarak 
zi l, Uergen gibi 9algllar kul
lamhyor. 

Nikah günü iki §ahil olur. 
Gelinin ~ahidi kadm, dama
dm ve §ahitlerin kollanna 
önee beyaz ~rit taklyor, 
sonra yilzükleri taklltp, ar· 
dmdan nikah klYlhr. Bir sa
atlik kulsama ayininden 
sonra tören biter. Daha son
fa dügün yapl hr, davul zur
na, bazen gitar da ~ahmr, 0 
gece gelinle damadm bulun
dugu kapmm önünde §ahit· 
ler bekler. Soma geHnin 
9ar~afma baklhr. Gelin 
bakire degilse bunu ön
ceden damada söylemesi 
gerekir. 

1991 YL hnm sonunda dll§~ 
rnü§ler yola. Altl 90cukla gel
digi iSlanbul'da lek odah bir 
evde Y3§lyor. Bu Keldani ai
lesi istanbul'a göy edenler
den. Bir 90k Kcldani ailesi ise 

Beyru§§ebap'm köyünden 
göy eden b3§ka bir aile ile gö
rü§üyorum. Köylerinde sakin 
bir hayal y~arken bahgeleri~ 
ni, tarlalanm, kiliselerini blra~ 
karak gös: etmek zorunda bl
rakJian bir aile. Keldani aile
ler dü~ünleriyle, dini törenle
riyle, pa!:kalya bayramlanyla, 
giysileriyle geleneklerine gö
re ya§aml~lar köylerinde. Her 
pazar giuilderi kiliselerden 
biri 600 melrelik bir lepedeki 
kayalann i~ine oyulan Marta§ 
Muni Kilisesi. Bir de kendi 
yapllTdlklan Meryem Ana Ki-

Keldaniler'in köyleri ale~ 
veriliyor. Evlerin tUmü yanl
yor. Keldaniler ~oluk ~ocuk, 
ya§li, sokakla kaliyor. Sokak
ta gilne§len kavruluyor 90-
cuklar. hastalanLyorlar. Bu 
"yangm"lardan koruculugu 

17 y~lanndaki Zeki ve 
Edip'den ise 1993 Yllmdan 
Ix:ri haber yok. istanbul'dan 
köye gitmek i~in yola ~Ikan i
ki gen~ lelefon ediyorlar kö· 
ye. Yollarm maymh oldu~u

nu, askerlerin ge9mek i~in 
izin vennedigini söylüyorlar. 
Sonra bir haber geliyor "~Lr
nak'la gözaltmdalar" diye. 
Her tarafa dilek~eleT veriliyor, 
diger kaYlp öykülerinde oldu
llu gibi; bir daha kendilerin
den haber ahnamLYor... . 

Keldaniler uzun entarile· 
ri. yemenileri, kahn yiln ~o
raplarl, yelekleri ile kilise
nin üst kaum kullanan öbür 
Latin Katoliklerinden 01-

Komal'a 
ikinci baskm 
ve keyfi 
kapatma 
iS'fAN8UL- Komal Yaymevi ikinci kez 
baSLldl. Polislerce bUrosu kapallian yaYI' 
nevi He Sierka Rizgari yöneticileri, 
"komplo ve provokasyon ile k3T§1 k3r§lya 
olduklarml" aYlklndllar. 

Yaymevi binasmm 22 Ocak'la basll
masl ve büroda bulunanann gözaltma 
almmaslndan sonra polis, 25 Ocak gilnü 
yaymevini yen iden bastl. Komal Yayme
vi ile Sierka Rizgari dergisi yöncticilerin
ce 28 Deak günü yapllan yazlh ru;iklama
da olay §Öyle anlailldl: 

"Polisler, gözalttnda bulunan arkada§
larumzdan aldlklan büromuzun anahlan 
ile kaplYI a~ i~eriye girmi~, 0 strada 
büroda bulunan bülÜn arkada§lanmlZl 
ölümle lehdil ederek zorla dl§aTlya ylkar
Im~lard l r. Kendileri I saat it;eride kaldlk
lan sonra bllrodan ayrtlml§lardtr. Polisle
rin ikinci kez bürodan ylkl§lanndan sonra 
ne olup bittiigini bilmemekleyiz. Polisle
rin, 'su9 unsuru' tc§kil edebilecek her~ 
hangi bir §eyi koyabileceklerinden ku§
kulanmaktaYJz, Her tllrlil komplo ve pro· 
vakasyon He kal"§l kalllyaYlz." 

A~lk lamada, "DOM nöbet9i savclhg l ~ 

nm keyfi uygulamalan ile büromuz kapa
ttlnll§ durumdadlf" denildikten soma, ko
nuyla ilgili olarak avukatlnnnm savclhga 
venni§ olduklan SU9 duyuru di lekgesinin 
nöbeleri savclhk tarafmdan reddedildlgi 
dc bildirildi. 

Yaymevinin ISlanbul illemsilcisi Ka~ 
dir Sattk, Sterka Rizgari dergisinin eski 
Yazl t§leri Müdürü Mete Demirkol ve bil
ro elemanl Molla Osman Yavuz'un haien 
gözaltmda olduklan ve i~kence gÖrdükle· 
ri kaydedilen aylldamada, sözkonusu ki
§ilerin durumundan end i~ duyduklan 
vurgu landl ve konuyla ilgili olarak Ulus
lararasl Af Örgütü'nlln "Acil Eylem <;ag
nSI" yaptlgl bildirildi. 

'Lümpenler de devrede' 
A~lklamada aynca §u görü§lere yer 

verildi: "Bllromuzun bastlmasl ve arka
da§lanmlzll1 i§kenceye ahnmalarmda ki
mi kurumlarda yuvalanml§ bazl tekkeci 
Iümpen unsurlann dergi ve yaymevimize 
kar§l sömürgecilerle birlikle yürünükleri 
saJdm kampanyasmm, .ihbar ve hedef 
göstennelerinin rol oynadl~mJ; konuyla 
ilgili ayrmtlh aylklamalan ara§tlnnalan
mlz sonuylandl~mda kamuoyuna yaymla
yacaglmlzl 'da duyuruyoruz." 

Yeni tanlk: Göktepe'yi dövenleri gördüm 
iSTANBUL- Metin Gök
tepe'nin polisce gözaltma 
ahndlkcan sonra dövülerek 
öldürülmesi otaymda yeni 
bir tantk ortaya 91ktl. 
Enver Bök, olay günü ken
disinin de gözaltma almdl' 
gml ifade edcrek, spor sa
lonundan aynhrken Gökte
pe'nin bir grup poJisce dö· 
villdügünü gördilgilnü, po
lisleri le§his edebilecegini 
söyledi. 

Göktepe'nin avukatlan 
ve ailesinin ges:tigimiz haf
ta mahkeme seyrindeld bu
kuksuzluklan anlatmak 
iyin yapllklan basm a~lkla
masl esnasmda ortaya 9L
kan Bök, sebzecilik yaptl
gIßL belinti. 

verdigini belirterek. ~unJan 
söyledi: 

§an 91karken. Melin Gök
tepe 'nin dön~be§ lane po
lisce dövüldügilnü gördüm. 
iylerinden biri. uzun boylu 
ince yaplh ve san§m olam 
dnha ~ok dövüyordu. Onu 
görsem lamyabilirim. Son
ra, onu sahamn öbür tarafl
na do~ru gÖlürdüler. Ben 
dL§an Ylklim. eve gillim . 
Daha sonrasmdan haberim 
yok. Televizyon ve gazele· 
lerden Metin Göktepe'nin 

öldilrüldügünü duydum. 
Korklullum i9in bugllne 
kadar sessiz kaldlm. Amn 
adliye önünde Metin Gök
tepe'nin annesini görünce. 
vicdamml rahatlaunak iyin 
konu~maya karar verdim. 
Adliyede beni yalancLl tkln 
sU91adLiar. Serefim üSlüne 
yemin ederim kir Metin 
GÖktepe'yi 0 ak§am gör
dilm ve polisi le~his edebi
lirim." 

Bök. olaya tamk oldu
gunu, korklugu i~in bugü
ne kadar sessiz kaldtgIßI, 
Göklepe 'nin annesini gö
rünce konu§maya karar 

"Cenazeler i~in ben de 
mezarhlla gidiyordum. 
Göklepe Alibeyköy'de po
lis tarafmdan otobüse bin· 
dirilerek slada götilrüldti. 
Oradakiler polisce dövülü
yor, paraJan aiLllIyordu. 
Ben. iki saat kadar beklelil· 
dikten sonra. mahalleden 
tamdlglm bir polis sayesin
de dJ§arl Ylkum. Staltan dl-

Gerie; i§ adamlan: EN DÜ~ÜK PARA SIRALAMASINDA iKiNci 

H ayvancillk ö[üyor 
HABER MERKEZi- Türki
ye Genr; i§adamlan Demeäi 
(TÜGiAD), yanh§ ve klsa 
vadeli polilikaJann hayvancl
hk sektörüne darbe vurdugu~ 
nu ve bu durumun Ttirkiye'yi 
"canh hayvan ithalatylsl" ül
ke konumuna getirdigini 
aylkladl. 

TÜGiAD'm hazlrladlgl 
"HayvancJhk raPoru"nda 
dünyamn en bUyük hayvan 
varliklanna sahip ülkeierden 
biri olarak bilinen Türki
ye'nin yanh~ tanm polilikala
n nedeniyJe ilhalalerl konu
muna getirildigi bildirildi. 

Raporda, 1993 Yllmda ka
saphk ve besi slStn itllalatl' 
nm 130 bin b~ oldugu, 1994 
Ylhnda bu rakamm ekonomik 
kriz nedeniyte bir miktar ge· 
riledigi belirtilirken, itllalat
lan alman fonun dü~ürülme
siyle birlikle 1995 Ylhnda ka· 
sap ve besi slgm ithalallmn 
350 bin ba§a yükseldigi kay
dedildi. 

Canb hayvan ihracatmm 
ise 1995 Ylhnda 132 milyon 
dolarla sllllrh kaldlgl aer1k1a
nan raporda, hayvanclhkla iJ· 
gilcnencrin diger ülkelcrde 
o ldugu gibi Türkiye'de de 
hakstz rekabetten korunmaSI 
i~in gerekli mekanizmalarm 
bir an önce devreye sokuJma· 
SI gerektigi savunuldu. 

Nüfusun yelerli ve saghkh 
beslenmesini sa~layacak ta-

nmsal ürelim yaplsmm olu§
turulabilmesi amaclyla uzun 
dönemli politikalann olu§tur~ 
masl gerektigi vurgulanan ra· 
porda, hayvanclhk all sektö
riinün tanm seklörü i~inde ve 
larlm seklörünün diger alt 
seklÖrleriyle uyum iyinde ye
niden yapilanmasmm zorunlu 
oldugu savunuldu, 

Türkiye'de hayvanclhk alt 
sektörünün 80'li ve 9O'li YII
larda yok olu§ a§amasma gel~ 
digi belirtilen raporda. "bun
Jann popülisl politikalann 
uzanllsl oldugu aYlktlr. Hay
vanclhk üriinlerinin ithalatma 
getirilen kolayhklann yarattJ
~I hakslz rekabet, girdi mali
yellerini yükselten uygulama
lar, rekabet gücü ierin gerekli 
sübvansiyonlann saglanma
maSI ve hayvancduda g~i
nen kesimin egitimden yok~ 
sun olmasl, pek yok üretici
nin alt seklörü lerk etmesi so
nucunu dogurmu~tur" denil
di. 

Raporda hayvanclhk ile il~ 
gili faaliyellerden almacak 
vergi, gilmriikJerde hayvancl
llk ve hayvansal ürünlerden 
kesilecek gümJÜk vergisi ve 
fon kesimileri ile yaraltlacak 
diger kaynaklardan AB'deki 
"Avrupa Tanmsal Yönlendir
me ve Garanti Fonu" benzeri 
bir fon olu§tUrulmasl gerekti
~i de savunuldu. 

TL dünyanm en 
degersiz paralanndan 

TÜRK 
LiRASI 

TÜM 
DÜNYANIN 

'KU~ 
KAOAR 
HAFIF' 

PARALAAl 
ARASINDA 

IKINCi... 

HA8ER MERKEZi- Tilrk Lirasl
nm dünyanill en dil§ük ikinci para~ 
SI haline geldilli belirlendi, ingiliz 
Financial Times gazetesinde önce
ki hafta yer alan yeni 5 milyonluk 
TL He ilgili bir yorumda TL, dün
yamn en dü~ük ü~üncU parasl ilan 
edilmi~ li. Ancak aradan ger;en bir 
hafta i(j!inde Lim, kötil para mala
masmda 3. slradan ikinci Slraya 
yükseldi. 

Yapllan ara§tlnnaya göre dünya· 
mn en dü§ük parasI, Angola K wan
zas!. Bir ABD dolan kar§lhgl 210 
bin K wanza. TL. 110 bin lirallk de
geriyle ikinci sirada. Üerüncü Slrada 

Zaire parasl yer allyor. I dolar 93 
bin Zaireye k3Jllhk geliyor. MjJ]i 
para cinsinden en köIÜ dördüncü Sl~ 
radaki ülke G ine Bissau Pezosu ve 
degeri 23 bin Peso civarmda. 

Pasific Exchange Rate fimlasl-
11m dÜDyadaki 203 ülkeden güntük 
olarak derleyip yaYlll ladlgl ulusla
rarasl pru;a degi§im tablosunda. Li
ra, Kwanza ve Zaire'yi izleyen pek 
90k ülkenin, Slflrlanndan kurtul~ 

mak iyin ~all§ma ba§laltlgl ögreni l· 
di. 

Türkiye'de ise 5 SlflT alllmaSL 
halinde ancak dolara yalun bir de~ 
gere ula§llabilecek. 

J 
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D emokrasiyi dli'mokrasi gü~leri getirecek. 
'90'lardan sonra Kürt hareketinin geli~imi ve 
sistemin i~leyi~ini her g~en gün daha bir 

felce ugranLgl biliniyor. ilk etapta jenosid yöntemler. 
le tlstesinden gelinece!ini dü~ünen devletin tüm ke· 
simleri, sür~ i~erisinde farklLlaimaya yüz tuttu. 
Önemli bir kesim ohz tarzda "sadece iiddetle bu 
i~in üstesinden gelemeyiz" demeye ba~ladL. Su anla· 
YL~ giderek geli~tj, yaygIllJa~tL. 0 oranda da sistem 
i~inde reform e!ilimlerini ~agfL~tlran raporlar serisi 
gündeme sokuldu. CHP, RP, ANAP, TOB kaynakh 
Erez'in raporlan Boyner ve YDH'nin ortaya ~lk.~lafL, 
son olarak TüsiAD rapodari MGK tarafLndan kulak
lan ~ekilerek susturuldu. 

Görünen odur ki, her rapor bir öneekinden farklL 
jargonlarla i[€li sürülse de 

TU" SI' AD tüm bu raporlar devletin 
sürekliligini ve krizini ha-

klrllma- fifletme ama~l.dlr. Son 
TüsiAD raporu da esasta 

mak i~in bu ama~h olmakla birlik-
T le, kLsmL farkhllklann 01-

esniyor dugunu görmek gerekir. 
Zira sermayenin önemli 
bir kesimi devlelin Kürt 

Hasan (UNi ulusal demokratik sava~l-
• 
________ ml ka~.slnda ku~tdmL~h-

gl a~mak üzere devleli ye
niden organize etme ihliyaom duyuyor. 

Türkiye aleyhine dünyada bir diplomatik ku~tma 
var, kredi nOlu hep a~agL iniyor. Sava~, Türkiye'nin 
itildigi gelenek~i "yok sayma ve yok etme" politika~ 
slyla dtlnyadaki globatle~menin i~erisinde ver alma· 
ya engel. Kör sava~ yanhz halkIll de!il, sermayenin 
alt yapLSLnI da tahrip elmi~. YLlJardLf sürdürdükleri sa· 
va~m, sermayenin önemli bir kesiminin giri~imleri ni 
engelliyor. Zira sermaye duraganhgl kabul etmiyor. 
Öze! t~b05 i~in ternel yasa; azami kar hLfSlildan 
ibarett'r. Bu yasa i~Jemedigi anda daha bir ~LJglllla~.r. 
<;,kL~ yollan arar. DesteldedikJeri sava~la üstesinden 
gelinemiyecegi de anla~Lhnea reform aray,~lan ba~lar 
ve kendini Oretme yollanm arar oldular. 

Zira sermayenin önemli kesimi ~lkL~ yolunun es· 
nemede oldugunu kabul etmi~, bu yolu denemeye 
giri~mil: Bunun aksinin kmlma oldugunu dü~ilnüyor. 
Yeni TUSiAD raporu esaSla bu kLrLJmaYl önlemek ve 
yeni yapLyla kendini yeniden üretmek ama91ldLr. 

TUSIAD, rejimi makyajlama ihtiyaeml duyuyor 
ve bunu yaparken bazl reformlar yapmaks,zm müm
kün olmadLgLnI biliyor. 

Rejimin sahipleri yLlJardLr sava~L beslediler. ~ve
nizmi pompalay.p beyinleri uyu~turmu~JardL. Bun· 
lardan burjuva demokratik devrim beklemek, saflLk 
olur. Aneak bunlara demokratik ad.mlar atl.rmak 
mümkündtlr. (ünkü bunlar kLrLlma yerine esnemeyi 
tercih edebiliyor\ar. 

Yine agLr bedeJlerle ba~ta Kürt demokrasi sava~L-
m. ve cllLz Türkiye demokrasi gü~lerinin müeadele
si, bunlarm k.smi esnemelerine büyük ümitler baAJa~ 
yarak yamlgL i~erisinde esnemeyi oJdugundan fazla 
önemserlerse, büyük bir hata i~Jerler. Geli~tirip yaka
ladLklan zemini kendi aleyhlerine dönü~türebilirler. 

Gerek i~eki müeadeleyle burjuvazinin dar olan 
p<lzan, 8ere~ yall~.HIlI'YLq.,sil.Q}a(1rna~ ve savaFl dö
nük ve kelldini üreten ofmamas~~ serm~ilJ siyasal 
kriz ortammda kelldini güvende hissetmemesi, böl
gede klsmen istikrar unsuru olma olanagl varken, 
bunu yitirmeye yüz tutmasl ka~mLlmaz oldu. 

Bü!ün bonlar. iJk görenler Ylllarca sava~Ln bizzal 
i4Vinde olanlar ve sorumluJugunu üstlenenler oldu. 

Özel sermaye gruplannm giri~imleri Özal döne
minde ba~Jaml~L . Özal'Ln sermaye i~in yapamaya
eag. ~llgmlLk yoktu. Kaldt ki kendisini "ben en büyük 
~hinim" diye tammlamaktaydL. Aneak federasyon, 
Kürt realilesi, dil konusundaki yasamn kaldmJmasL 
vb. ademlan da '70 Yllltk inkardan sonra ilk ortaya 
alan da Özal oldu. ÖzaJ daha da i1eri giderek; 'Kürt
Icrin partilerini kurabilecekleri vasal düzenlemeler 
yaptlabilmeH' sözlerinin ilk sahibi bir Cumhurba~ka
IlId.r. Halta diyebiliriz ki, ~imdiki TüsiAD raporunun 
lIerisinde ~yler söyleyebildi. Neden? 

Birincisi; gerilimi dü~ürerek, reellarzda mücade
leyi uzun süreye yaymak ve Kürt hareketini ba~Lm
SlzlLktan par~acLhga ~ekmek ve kendi smLrlanna 
mahkum etmek. 

Ikincisi; ABD, AIT vs. topluluklarla siyasi uyumu 
saglayarak, ekonomik anlamda globall€§menin dL~" 
na ililmemek. Yeni dünya düzeni programmLn 001· 
gedeki aS11 unsuru ve uygulaYLclsl olmak. Ortado
~u'da Kürt kozunu yaYllmanm bir arao olarak kul
lanma gayesi Özal'L böyle bir politikaya itiyordu. 0 , 
günübirlik deäil , uzun vadeli dü~ünüyDf ve ona uy· 
gun politikalarla yürüyordu. TÜSiAD'm da yapmak 
istedigi biraz bu olmakla beraher, pek ~ok f'rsatl ka
~lrm,~ olduklan, Irak petrol pazarm. Fransezlara, 
Azerbaycan pazarmL Ruslara, Güney Kürdistan iIi~ki
lerini ve pazanlll iran'a kapurdLk!an klsa zamanda 
görüldü . • 

Devletin Uzun süre esnememesi sava~ ~etesini 
palaz!and.rdL.I~eki etkinlikleri yetmedi, dL~ yay.tdL. 
Bu devleli enine ve derinligine daha bir mafyala~tLr
dL. $iddet kutsamr haie geldi. Sonu~ta TCnin itiban 
iyice sarSlldL. Üreten bir ülke olmak yerine, clünya 
a,<Lsmdan da uyu~turucu ihra~ eden, dünyaYI zehir
leyen, rantiyeci, itibafSLz bir ülke durumuna geld!.. 

Bankalar sermayelerini sanayinin geJj~mesine ku· 
lanmak yerine aglrlLklL olarak lefecilik yapmaya bar 
ladllar. Sadece bu kadar da degil; Türk bankalan ka
rapara transfer eden, aklayan, arao kurumlara dü
nü~tüler, Bu nedenlede Avrupadan dL~talandLlar. 

1910'lardaki t€§kilalL mahsusa'dan Topal Os
man'a, oradan <;alh'ya Bueak'a ul~n kidi gelenek 
hep sÜrdÜrÜldÜ. Kürt hareketinin Kuzeyde '84 500-

rasmdaki t,rmanL~L , 91 'den geli~n Güneydeki federe 
olu~umun ve entemasyonale olan Kürt ulusal sorunu 
ile paktlar araslnda ya~nan ~uk sava~m son bul
maSL sonueu ~€§illi ülkelerde bu~uva demokratik 
egilimler gü~lenirken, Kürt sorununun yak,o y~n
dLSL ülkelerde bu mümkün olmad •. Ülke demokratik
I€§meden sorunlarm ~üzülemeyecegine inananan 
Kürt, Türk, Arap, Aeem demorkasi gü~leri kendi i~in
de ve kom~ulanyla demokrasi i~in birl~bllmeli da· 
ha fazla zaman g~irmeden yeni ko~ullara uygun s· 
trateji ve laktiklerini saptamah ve hayala g~jr~ 

melidirler. Demokrasinin kurulmasl ve göveneesi de 
halk .~ÖC;:lerinin müeadelesi ve birliktenligindedir. 

TUSIAD ve sermaye ~evrelerinin GeneJ kurmay 
~.kL~lafi kar~fs.nda kolayl.kla raporlannl ortada 
b.raklp lerkedebilecek durumdadlrlar. Kaldl ki 
~aSLmLzda demokrasiyi geli~tjrrnek sermayenin i~i 
degi!. 0 haIen gericiligin kaynag,dLr. ~rta baAh 
,<LkarlafL i~in esnemeleri müeadeleye ne katar, nasLl 
yararJanabiliriz diye dü~ünebiliriz. Ancak aldan-
mamlza neden olaeak a~LrL iyimserlikler bizim i~in .- _., 
hüsran olur ... Dikkat... 
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Kürt aydmlan legal alanda ulusal k:imlik ile örgütlenilmesi yolundaki tasanmlara ili§kin görü§lerini anlanyor 

Cec;tigimiz saYlda a~lglmlz 'ulusal kimlikli yeni 
bir legal olu~um' dosyasl devam ediyor. Du 

saYlmlzda Sorbounn Üniversitesi Ögretim 

Görevlisi Ara~tlrmaCJ Yazar Hasan YJldlz'm 

konuyla ilgili dü~üncel erin i aktarryoruz. 

BUNLARI SORDUK 
• "KUrtler'in legal alanda ulusal klmlikleriyle 6rgütlenmesi 

gerektiAi" yolundaki dU~Unce ve tasanmlara ili~kin deAerlendir
meleriniz nelerdir? • BenzeT dU~Unceyi payla~lyor ya da ilgili 
iseniz: sizce bu, nasd biT örgUI modeli olmahdJr? • 8u model 
hangi zernin veya zeminlere dayanmah ve i~levi ne olmahdlr? 

• Raman 0 nirxandina we ya li seI' nerina "Dive Kurd di wari le· 
gal de bi nasnama IIwe ya netewi rhistinSn xwe ava bikin" ~i ye? 

• Heke hOn xwedi nennek dinlvdar in 0 tekildari v~ yeke ne; Ii 
gor we, dive modele vS r8xistint~ yi be? • Dive ev model li ser ki
jan bingeh! (I bingehan 1)8 danin 0 likariya wS ~i be? 

Hasa n YILDIZ Yasalllgzn neresindeyiz? 

N Oroj sayfllianndn birkay 
hIlftadir devam eden 
tartl§malan ilgiyle izli

yorum. MED-KOM toplanu
Slyla b~layan ve giderek ufku
nu geeni§leten bu tanl~malann 
kaplmlza gelip dayanan top
lumsal bir ihtiyay do~urdugu 
~üpheseizdir. ~imdi bu ihtiyaca 
siyasi Illandll yamt vermek ge
rekecektir. Ne var ki lanl§ma 
yevrelerinde bu 'siyasilerin' 
yerlerini ve tavlrlanm bulmak 
oldukya gü~ ... 

Türkiye'de Kün sorununun 
üzerine ne kadar ~iddet yönte· 

miyle gidilirse gidilsin. bir ba~
ka olgu kedisini bu '~iddet'in 

manliglna ters dü~ilreeek ~ekil
de dayatmaktadrr. Silahlann ve 
bombalann sagiTla~HnCI etki
sinden silkinerek, üzerinde ya
Yllan terör korkusunu ~maya 
yall~an Kürt toplumuda artlk 
kendisini siyasi planda ifade et
mek istiyor. 

1990 ylimdan beri GU
ney'de meveut uluslararaSI 
olumlu kO!iullara ragmen, bura· 
daki siyasal partilerin kendile· 
rini yeevreleyen devletlerin 
komplolanyla sorunu iyinden 
ylkllmaz haie getirmeleriyle 
önemli bir beklenti bo~a Ylku. 
~imdi Gilney'de KDP ve YNK 
Kürt ha11cma ait olan topraklar 
Uzerinde 'parti Slnln' yizmeye 
yall~lyorlar. Ya~anan olumsuz
luk gözleri bir kez daha Ku
zey'e ~eevirdi. Aneak bu parya· 
da ya~anan olumsuzluklar top· 
lumsal karekter alml§. yasnl ya
pllanmalara henüz aylk degildi. 

HADEP ve DBP'nin yamsl
ra ~erafettin EI~i 'nin öncülü
günde kurulan DKP yasal plan
da yerini aldl. DKP i~il1 olur-

olmlldlk bir 'Yok önyargllar ileri 
sürUlUrse de bu paninin. yakm
la§abilecegi bugiln i~in olduk
ya suskun olan toplum kesimle
rini dinamik bir güy haline geti
rebilecegini görmek gerekir. Si· 
yasal partiler wplumun belirli 
katmanlarml bünyelerinde ba
nndlrmalan baklmmdan bu 
partiye de önemli görevier dü~· 
tügü kamsmdaYlm. DKP'nin 
bünyesine toplaYlp Kün soru
nunun yözümilnde bir taraf 
olarak siyasall~llracagl sosyal 
katmanlara bir b~ka siyasi ya
pmm yakJa~abilecegini tahmin 
edemiyorum. Bu tür yakJa§lm. 
lara bir rrok siyasi ve sosyolojik 
neden engeldir. 0 halde bu par· 
tiyi dl~lamak degil ulusal soru
nun yözUmünde laraf olacaklar 
arasmda görmek ve onlan eesa
retlendirmek gerekir, Tüm top
lumsal tllbakalanyla modern 
tanda örgütlenmi§ bir ulus ola
rak siyasal planda yer aldlgrnda 
her !iey de buna göre düzen al
ml~ olacalwr. I§te 0 zaman Tür
kiye 'de t~lan istedikJeri gibi 
oynayan ve Kürt sorununa 
hi'Ybir olumlu yakla§lm getir-

HADEP Ba§bakanhgl 
mahkemeyeverdi 

HADEP Genet ba!ikan yardlmelsl Se
dat Yurtda$,18 Arahk 1996 tarihli bir 
gazetede yer alan ve Genelkurmay tara
fmdan " BakanltklararaSI Takip ve Yön
lendimle Kurulul"na sunulmak Uzere 
hazlrlanan rapor nedeniyle, B~bakanhk 
alyhinde kamu daVasl ayaeaklanm bil
dirdi. Yurtd~, raporla HADEP üzerinde 
baskl kuruldugnu ve "yarglSIZ infaz" ya
pildlglm söyledi. 

meyen '~ahinler' inlerine ye
kilmek ve igreny Susurluk am
lanyla ya§amak zorunda kala
caklardrr. 

Bütün bunlar iyinde biz ne
redeyiz? Tanl~malan ne derece 
somUlluyoruz? HADEP.DBP 
ve DKP'den sonra yeni bir olu
suma gerek ve ihtiya~ var ml? 
Varsa bu ihtiyay nereden dogu
yor ve bu nastl kar§danmall? 

Kürdistan'da toplumun de
mokralik örgütlenmesi iyin plü
tarist yapl teme! bir prensip so
runudur. Ball toplumlanyla ili§
kileri yakm olmaSI baklmmdan 
bunun aym zamanda modem 
dUnya ile bir köprU vazifesi 
gördügü söylenebilir. Bunun si
yasal ptanda en uygun tanda 
oynanmasl halinde ise kazanan 
halklmlz olacaktlr. 

I§te MED-KOM toplanu
smda onaya ylkan görU§ler ulu
sal sorunda ya§anan 'a~ llgm' 
kendisidir. Hala bir yerlerde ek
sikligi hissedilen yapllara ka
vu§ma arzusudur.Bu arzunun 
geryekle~mesinde bugiln varo
lan siyasi yapllanmaJardan ayn 
bir partinin olu§turulmasl göTÜ-

Yunda§, dün düzenledigi basm top
lantlsmda, panilerinin türn yasal §anlar 
yerine getirilerek kuruldugunu ve ana
yasarun 6812, maddesinde yer ahm "Si
yasi partHer. demokratik siyasi hayalln 
vazgeyilmez unsuriandIr" cümlesine 
uygun olarak anayasal güveneeye sahip 
olmasl gerektigini bilirdi. Yurtd~. 18 
Arahk 1996 tarihli Milliyet gazetesinde 
yer alan haberde, Genelkunnay tarafm
dan hazrrlanan ve bakanlara dagltlldlk. 
tan sanra geriye toplanan raporda HA
DEP'in iyin, "PKK'nin asker bulma te~
kilau, uyu§rurucu ve silah ka'Yakrrlhgl 
yapugs" sU91amaiarmm yer aldlglm be
linti. Aym raporda "HADEP'in faaliyel-

lerinin pasifize edilmesi, üzerinde sivil 
toplum. devlet ve üniversiteler vaslla
slyla ve medya araclhglyla a~lk önU\ü 
ve devanh baskmm her türlü yolla ku
rulmasl gerekmek{edir" yarglSlnm du 
bulundugunu savunan Yund~, partisi
run savunmasl ahnmadan mahkOm edil
digiru kaydeui. Bu raporla, paninin ye
~itli organlannda görevii ya1s~anlan ve 
SU'adan üyelerinin sUylamalanyla yüz 
yüze blraklldlglßl dile getiren Yurtd~, 
"Bu nedenle Ba~bakanhk aleyhinde ka
mu davasl ayilmasl iyin yargl yoluna 
b~vuruda bulunuyoruz" dedi. Yurtda§, 
B~bakan ve diger parti yöneticilerine 
de konuyla ilgili dü§üneelerini a~lklama 
yagmsl nda bulundu. 

HADEP Genel BaSkan Yardlmclsl Seda! Yurtda~ 

Dava dilek~esi 
Ba~savclliga verildi 

Avukal Mehmet Nuri Özmen, dUn 
Ankara Cumhuriyet Ba~savlhgl'na yap
ogl b~vuruda, B~bakanhk'm TCK'mn 
179 ve 480, maddesine muhalefet elligi
ni ve bu nedenle Ba§bakanhk hakkmda 
kamu davaSI aytlmasl gerektigini belin-

ti, Savclltga yapllan ba~vuruda, raporda, 
HADEP'e yönelik iddialara yer verile
rek. §öyle denildi. "Bu raporda önlemler 
adl aJtmda yer alan ifadelere, basma 
yanslml~ oldugu ilzere HADEP ye§ikli 
kurum ve organlar vaSlta kilmarak hcdef 
haline getirilmi~ti r. Bu durum Anaya
sa'mn temel prensipleriyle birlikle 
TCK 'nm 179 ve 480. maddeleri anla
mmda surr te§kil etmektedir, 

Bu nedenle ilgililer haklanda gerekli 
kovu~tunnanm yapilarak haklannda ka
mu davasl a911masml, talep ediyorum." 

A N M A 

~ünde ise biraz daha dikkatli 
davranmak zorunda kalaeag!. 
~ünkü 'IUaki Kürt Kimlikli' 
bir partirun kurulmasl bazi du
yumlan ho~nUl etse bile i~ lev 

olarak köklü bir sonu~ aImak
lan uzak olaeaktlf. 

Oysa biz neyi oynadlglmlzl 
iyi bilmek zorundaYlz; Bu sa
hada yer mi almak iSliyoruz 
yoksa bir gösteri mi yapmaya 
yah~IYoruZ.? Oyun oynamaya 
zamanlmlz yok ... ~üphes iz ki 
yer almaya yah~IYoruZ. Ve yer 
alarak sorunun muhalabl duru
muna gelmek istiyoruz. 0 hal
de buna uygun davram~ ve ey
lem gereklidir. 

TartJ~malar i~inde yer alan 
DBP bapc:anl saym Refik Kara
k09'un 'Ulusal kimlik yeni bir 
parti yerine ulusal demokrasi 
gÜyleri birle~me lidir' diye aylk
ladlgl görti~leri olumlu bul
makla birlikte yetersiz gönnek
teyim. 

Sorun Uzerinde daha fazla 
dü~ünerek konu~mak gerek
mektedir. ~ünkü ulusal soru
nun legal planda eie al lIll!i tar
zmda Dß P ile söz konusu enigi 

~evreler arasmda uzaklan i ~bir

Hgi yerine bizzal 0 yapt irrinde 
ortakhk mümkündür. üSlelik 
gelenek ve sosyal yap' olarak 
tarihsel dersler aldt!Jmlz ayru 
miraslann sahipleriyiz. Kutup
lar farkl! da olsa bu ortakhk ar
IIk tarihe yazllml~ur ve bundan 
kimsenin kurtuimasl mUmkün 
degildir. 0 halde yapllanmalar 
kesin olarak aynlmadan birlik
te hareket etmenin kO§ulu atan

mah ve onaknoktalar bulunma
hdlr. 

~imdi aceleyle ali lan bir 
adlm yann ayn kalmanm t~
la~ml~ mantJg, haline gelebilir, 
Politik kUltür olarak geri dön
me all~kanlagma ve cesaretine 
sahip olmadlglmlzdan ayllan 
yanh~ta devam etme b~hb~l
na bir tavrr haline gekbilir. 

Türkiye'de ulusal sorunun 
yözUmü aylsmdan bu birlik ka
ymllmaz görUnmektedir. 

Buna yanlt ise anetle yine bu 
sahada, bu anlaYI ~la örgütlen
meden geymektedir. Belki de 
uzun ylilanhr aylimMI dü~ünü
len 'ikinci cephe' ge~ek anla
mlyla böyle kurulaeak.tlr. 

Af örgütünden 
Türkiye 'ye protesto 
BERLiN· Uluslararasl Af Or
gütü (AI), b~ta Türkiye olmalc 
üzere insan haklarmm ihlal 
edildigi ülkeleri protesto etmek 
iyin I ~ubat' ta Almanya'nm 
tüm kentlerinde eylemler dU
zenleyeceklerini belirttiler, 

Al Berlin ~ubesi tarafmdan 
yapllan a~lklamada, 146 U11ce
de insan haklanrun yogun §C
kilde ihlal edi ldi~ni kaydede
rek bu ülkeierin üyte birinde 
polis merkezlerinde ve eezaev
lerinde i§kenee yaplidlgmm 
tesbit edildigi bildirildi. TUrki
ye'deki insan haklan ihlallerini 
yakmdan izlediklerini ifade e
den AI yetkili leri, Türkiye'de 
yocuklara da i~kence yaplldlgl
na dikkat yekerek, Türkiye 
hakkmda ba~laltJklan kampan
yamn devam eUigini kaydeui
ler. AI yetkilileri, Almanya 'mn 
türn kentlerinde düzenlenecek 
eylemlerde, TUrkiye ve diger 
ülkelerdeki hak. ihlalleri konu
sunda bilgi verilecegini bildir
diler, 

Al YUksekokul Grubu da 

TUrkiye konulu bir dizi insan 
haklan etkinligi dilzenleyeee
gini aylkladl, Tümü Berlin'de 
dUzenlenecek olan bu etkinlik
lerden ilki, "Türkiye'de sav~ 
kaT§ltJ olmak" adl altmda 3 ~u

bat pazartesi gUnU saat 
19.30'da ge~ekle~tirileeek. Bu 
etkinlik dizisinin 5 ~ubat'ta ya
pilaeak olan ikinci bölUmünde 
ise, "P~alannu~ Adalet: Türk 
hukuk sistemi ve insan haklan 
ihlalleri" konusu i§leneeek. 

Halklmlzm Baglmslzhk, Demokrasi ve Sosyalizm 
mücadelesinin ytlmaz sava~C;lsl ve 

Diyarbaklr zindan direni~inin sembolü 
Necmettin BÜYÜKKAYA'Yl 

katledili~inin 13. Ylhnda sayglyla amyoruz. 

Necm ettin 

BÜYÜKKAYA 

Vahit ABA, Mehmet SANRI, 
Yakup KARADEMiR, Metin Ö2BAY, Ahmet ÖNAL, 

Cemal öZC;:ELiK, Ali Rlza GEZiCi, 
Kemal ARTUC, Mustafa DORAN, $erif KARAKURT, 
Kaslm ERGÜN, Mesude SANRI, Soner UYURDAG, 

Yakup TEKiN, Kamil KURT ve Mahide MUTLU 

A 
sllnda bugün A$k' l yazmak istiyordum, 
Bir gece ve uzun dÜ$ün ak~m üslü ar
slzhgmda, ba$tan e;lkartllml$ 0 ayartici 

e;ekicil igine, yumu$ake;a n~humu teslim etek 
istiyordum, Beyaz sevmelerin ögle sonrasm
da, delik de$ik bedenlere, san bir yagmur 01; 
maYI dÜ$leyerek, arallkslz hi<; bitmeyen biT 
masahn kenarmdan yagmak istiyordum. 

Ama bize a$k yasak! A$k'l $imdilik erteli
yOTum .. 

TüsiAD raporunu yaYlnladl, Susurluk 
olanca aglrhgl ile gOnderni belirlemeye de
vam ed iyor. fnsan haklanmn ihlali iJe dünya

nm iJgi merkezi 
olan Türkiye, bu 
duruma uyu~tu
rucu üreliminin 

"Tohumdan 
agaca 
sl~rama 

olmaz" 

A l i. F . I ~ I K 

ve licaretinin 
merkezi olma 
su<;lamasl ife "iz
lenme" oranlanm 
artlrdl. Artan d l$ 
baskl ie; dengeleri 
sarsmaya aday 
gibi görünüyor. 
Kisaca görünen 
fotograf bu. 
Peki biz Kürtler 
bOlün bu olup bi

ten hadiselerin neresindeyiz. Olup bitenler, 
ne kadlr ife bize yeni kO$ullar sunuyor? Ya da 
biz ne kadlnm kendi gelecegimiz ic;in kullan
ma c;abasl ic;indeyiz. Dünyanm Türkiye'ye 
ili$kin uyu$turucu su<;lamasl, Kürtreri dl$ta tu
tarak, "bunlar i~in ic;inde degil" "KürtIer te
miz" an la mma geliyor m u? Kürtleri aklad lkla
nndan emin o labil ir miyiz? Ben hiC; iyimser 
degilim, Oysa bu yeni konsektör, bize yeni 
ve $imdiye kadar tamdlk olmadlglmlz bir iti
bar kazand lrmahydl. <;agda~ dünyanm kabu
le yana~madlgl, bir dizi meselede oldugu gi· 
bi maalesef uyu$turucu vakasmda da yine il
gin<; bi r suC; o rtakl lg l ic;inde ofduk, Ve öyla 
samyor ki, uzun bir Süre Türkle rle birlikte bu 
kara lekeyi bir "yOk" gibi omuzlanmlzda ta$l
mak zoru nda kalacaglz. Zalen ba~ka lürlü 
dO$ünmek, ba$ka beklentiler ic;inde olmak 
ahmakc;a bi r safdillik 01 ur. 

"Tohumdan agaca Sl<;rama olmaz" kendi 
dogal evrimi it;inde, ama kararhca, evlerimi
z jn önün ü sabl r1 a temizleeye devam etmeli
yiz. TüSiAD' ln raporunu tart l~mall, Kürtlerle 
ilgili bölOmferini uygulanabilir önermelerle 
desteklemeliyiz, Susurluk bir büyük siyasal 
farsal; öyle inanlyorum, devfet <;özüldü <;özü
lecek. <;özülme somasl ortaya <; Ikan büyük 
gedik nasll ve nelerle dolduru lacak. Bu dol
gunu n i<; inde KOrtler o lacak ml? Bu durumu 
b izim haz lrhkla n mlz beli rl eyecek, bOlün 
bunlara biz karar verecegiz, 

Politik gündemte irtibatlanmak j<;in KOrtler 
ne IOr bir siyasal eksene i$aret etmeJidirler. 
Bana katl rsa bu yeni bir temel politik "birim" 
saptanmasmdan ba~ka bir $ey olamaz. Peki 
ned in b u temet politik "birim"? Yerel otono
mi veya Kü rt kimligi n in tanmmasml esas 
a lan, güc;lendiri lmi$, kendine özgil yerel ida
ri yapdanrnalar o larak tasarlanabilecek, ade· 
rni merkeziyet<;i b ir erk'tir. Bunun kO$ullan 
var ml? Elbette vardlr. Dünyanm resrnen, Tür
kiye'nin ise zlmmen kabul ettigi, bu me~ru 
kamusal a lanm iki dayanaSI var. IIki insan 
ha klar boyutu, ikincisi kOltürel haklardlf. 50-
ru nu karma$l k haie getirme c;abasmdan uzak 
du rma hYlz. Dünya "Terörle mücadele ayn, 
Kü.rt sorunu ayn ~ydi r" demiyor mu? Hatta 
Türkiye Cumhuriyetine; "biz terörle mücade
lenizi anhyoruz. Bunu anlaYI$fa kar$lhyoruz, 
Ama Kürt sorunu da c;özün" bunu her zaman 
ifade e tmiyorlar ml? Türkiye'nin resmi c;evre
leri, her flrsatta "böige hai km I" PKK'dan aYlr
dakla fl nl, so runu aynca Güneydogu Anadolu 
sorunu olarak gördüklerini beyan etmiyorlar 
ml? BülOn bunlardan anla$llmasl gereken ne
dir? Ben kendi hesablma Türkiye'nin demok
ralikle~me C;abalanna paratei, onu etkileyen 
ve ondan etkilenen bir ademi merkeziyet<;i 
e ksen olu ~turmam lz gerektigini anllyorum. 

Poli tik ya~amm özgürle$ti rilmesi ko~ulu ife 
politikanm kamusal alanda varolan bütün ya
saklarm kaldlfltmasl, KOrtler i<;in en "geri" sa
Yllabi lecek yönetim bic;imine bile onay ver
rnem, benirn at; tmdan ahlaki bir sorun 01-
maktan C; lkacaktlr. 

ILAN 

Necmettin BÜYÜKKA YA 

" Kirvem anan öle" diyen 
yigit. Sen her zaman 

ya~amlmlzm bir parc;:aSlsm, 
direni~ azmin ve 

mücadelen yürüyenlerin 
yolunu aydmlatacaktIr. 

Dr. Rlfat YÜKSEKKAYA 
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a~ak politik alana kaydl 
A rahk ay' sonunda gerilla 

liderleri, sivil ve askeri 
hükümet yetkilileri ve Butros 

Gali'nin imzaladlgl bir anla~ma ile 
Guetemala hükümeti ve Guetemala 
Ulusal Devrim Birligi (URNG) 
~trSI altlOda toplanml~ olan 
gerillalar araslndaki slcak sava~ 
durumu sona erdi. Fakat sava~a yot 
ac;an keskin sosyal c;eli~kiler ve 
sorunlar devam ediyor. 

G erilla komutam Daniel Ruiz, 
silahll rnücadeleden politik 
mücadeleye gec;mekten 

kormadlklanm belirtiyor. "Hit; bir 
zaman ic;in sava~a a~lk degildik. 
Sava~ sadece politik hedeflere 
ula~mak ic;in bir ara«;tl ve 0 
amac;lara eri~tigimizi dü~ünüyoruz" 
diyen Ruiz, "devrimci mücadele 
barl~ anla~malarr ile sona ermiyor" 
~eklinde konu~uyor. · 

A nla§mamn hükümet ic;in bir 
ba~ka önemli yanr daha 
bulunuyor: Anla~malarln 

yürürlüge konmas! ic;in c;e~itli 
ülkeierden ve uluslararasl 
kurulu~lardan milyonlarca dolarlrk 
yardrmrn Guetemala'ya akmasr 
bekleniyor, Ülkedeki c;e~itli sivil 
örgütler ise yard Imin sadece 
hükümet kontrolüne brrakrlmaslna 
kar~1 c;,k'yorl~r. 

B . ari~ sürednin en tartt~mah 
klsmlnl 18 Arahk'ta C;lkarttlan 
af kanunu olu§turuyor. 

Kanuna göre, sava§ slraslnda gerilla 
ve hükümet kuvvetleri taraflndan 
i~lenen su«;lar af ediliyor. Oevlet 
gü«;lerinin dnayetlerinin 
affedilmesi, tepki yaratryor. 
Yani Guetemala'da da insan haklarr 
ihlaldlerinin cezaiandrrrlmasl 
olaslhgl c;ok yüksek gözükmüyor. 

E mperyalizm ~u anda halklß 
global tekelci kapitalin . 
egemenliginden kurtuldugu 

ikind bir Küba tehlikesinden 
uzakta. Ban~ sürednin ardlnda bu 
rahathk da var. Ama Washington 
hi «; bir~eyi §ansa blrakmamaya 
kararh. ABO Guetemala'da büyük 
bir askeri gü«; bulundurmaya 
devam ediyor ve Guetemala 
ordusunu yeni silahlarla donatryor. 

Mehmet BA YRAM 

2 9 Arahk'ta gerilla liderle
ri, s ivil ve askeri hükü
met yetkililcri ve döne

minin sonuna yakla~an BM Genel 
Sekreteri Butros Gali 'nin imzala
dlgl geni~ kapsamh bir anla§ma 
ile Guetemala hükümeti ve Guete
mala Vlusal Devrim Birligi 
(URNG) ~atlsl altmda toplanml§ 
olan geriUa gruplan arasmdaki SI
cak sav~ durumu sona erdi . 1994 
Ylhndan bu yana yürütülen ban§ 
sürednde arabuluculuk görevini 
üstlenen Birlc§mi§ Milleller ise, 
YÜTÜrlüge konan barl§ anla§mala
nna laraflann uydugunu dogrula
maktan sorumlu olacak. Fakat 36 
Ylldlr sava§a yol a~an keskin sos
yal ~eli§kiler ve ~m sömüTÜ dü
zeni bir degi§iklige ugramadan 
devam ediyor. 

tmzalanan 'Saglam ve Uzun 
Süreli Ban~ Uzla~mas l ', DI§i§leri 
Bakam Eduardo larafmdan Ulusal 
Meclis binasmm kahn duvarlan 
ardmda ve yogun polis koruma
smda dl§ardaki basm mensuplan
na ve halk kitlesine hoparlör ara
clhglyla duyuruldu. Anlll§ma, ne
redeyse on senedir devam eden 
ban~ gÖTÜ§melerinin sonucunu 
özetliyor ve hükümel ile URNG 
arasmda varllan bürun anla§malan 
yürürlüge koyuyor. 

Uzla§ma Belgesi'ni klsaca 
özetlersek, §öyle: "Ban§ anl~ma
lan halkm istek.lerinin belgesidir: 
hükümet insan haklarma saygl 
göslennek ve korumak ile yüküm
lüdür, hükümet, yerlerinden edi
len haikIn geri dönü§ünü ve yer-

I
le~tirilmeS i ni saghyaeakl1r, Guete
mala halkmm sava§ slrasmda i§le

. nen insan hakJan ihlallerini ög
renmeye hakla vardlf; yerli halkm 
haklan ve kimligi muliaka tamn
mahdir; sosyal ekonomik katkm
ma halkm katlliml He olmahdir." 

Uzla§ma merninin yanmda, hü
kümet ve URNG lemsilcileri ban§ 
anl~malanmn YÜTÜrlüge konmasl 
üzerrnde bir lakvim üzerinde de 
anlll§tliar. Takvime göre, 15 Nisan 
1997 tarihine kadar URNG geri l
lalanmn silahslzlandlTllmasl ta
mamlanacak. Ban§ anla§malarmm 
geri kalan maddelerinin ise 1998 
yilmdan bll§layarak, en ge~ 2000 
Yllma kadar yürürlüge konmasi 
gerekiyor. 

Anla§marun imzaianmasl arife
sinde siligünde bulunan 
URNG'nin 4 lideri Jorge Rosal 
Melendez, Carlos Gonzalez, Pab-
10 Monsanto ve Rolando Moran, 
Ylliar sonra Hk defa bll§kente geri 
döndüklerinde kendilerini URNG 
bayraklan ile donaillml§ büyük 
bir kalabahk ile kaJ"§lladl. 

KJsa bir süre önce geri llaya 
destek göslenne kesin ö lüm anla
mma gelmekteydi. Sava~ döne
minde devlet gü~leri tarafmdan 
bir ka~ yüz bin ki§i, bu "su~" yü
zünden öldürüldü veya "kaybedil
di". Ordunun yürüttügü bu katli
amlar.m ~ogu ise gayet labii ki 
devrim mücadelesinin beLkemigi
ni olu§turan yerl i halka yöneltil
mi~ti. 

Bu kirli savll§ta 40CJ'den fazla 
Maya köyü, ABD tarafmdan si
lahlandJ,l1lan ve egitilen Guetema
la ordu.!;u tarafIndan haritadan si
lindi. 

Sorunlu af kanunu 
Ban§ Süreeinin en tartl§mah 

kIsmill l 18 Arahk'ta ~Ikartllan af 
kanunu olu§lUruyor. Kongre tara
fmdan kabul edilen kanuna göre, 
ya§anan sivil sav3§ Slrasmda ge
riHa ve hükümet kuvvet1eri lara
fmdan i~lenen su~lar af ediliyor. 

GIkartl1an kanunda URNG 13-
rafmdan i§lenen politik veya ilgili 
SU"adan su~lardan hangilerinin af 
edilecegini a~lkJayan bir madde 
bulunuyor. Ama af kanunu geriUa 
ile mücadele eden devlet gü~leri
niryaffedilmesini. de i~eriyor. Bu 
mflddeye göre, gerillalar tarafm-

dan i§lenen politik veya ilgili su~
Jarl "engellemek, bastmnak veya 
cezalandmnak" i~in "su~ i~lenme

sini saglayan veya i§lencn su~lan 
gizli lulan" resmi görevliler de af 
kapsarnmda bulunuyor. 

Bu taitl~mah kanunu ge~innek 
i~in Kongre. kaptlllnru kapamak 
ve göstericiJerin i~eriye ginneleri
ni engelJemek zorunda kaldl. 

Hem ulusal ve hem de ulusla
rarasl insan haklan örgütleri, af 
kanununun bu haline kaql ~i1(j
yorlar. 14 Aralik ' ta düzenlenen 
bir bastn toplantlsmda 'Sur;lulann 
Korunmasma Kaql Birlik ' sözcü
sü Miguel Angel Albizures, gü
venlik kuvvetlerinin af kapsamma 
almmasmm "yarglslz infazlarm. 
kaYlplann ve katliamlarm yasal 
metodlar o larak görüldügü" anla
mtna geldigini söyledi. Albizu
reg'e göre af kanunu 1994 
Mart'mda imzalanan ve "hükümet 
insan haklan ihlallerinden sorum
lu olanlarm cezalandmlmastnl en
gelleyecek yasal veya diger giri
§imleri desteklemekten ka~macak
\Ir" maddesini i~eren 'Global in
san Haklan Anla§masl 'm ihlal 
ediyor. GIkan tcpki üzerine af ka
nununa getirilen bir ek He "soykI
nm, i~kence ve kaYlp olaylan" ilf 
kapsami dl~ lna pkarulmasIna rag
men, muhlliefet liderleri "yarglSIZ 

durumda Guetemala'da insan hak
lanm ihlal edenlerin cezalandml
masl olaslhgl r;ok yüksek gözük
müyor. 2aten dalm ' Uzla§ma Bel
gesi'nin mürekkebi l,."lIrumadan 6 
Ocak'tn: anrropolojist Myma 
Mack'in ölümünden sorumlu 3 
subay, aleyhlerinde yürütülcn da
valann dü§ürillmesi lalebi ile 
mahkemeye b3§vurdular. Subayln
ra göre, i§ledikleri cinayelin poli
tik iyerigi, 18 Arahk'ta kabul edi
len Ulusal Birle~me Kanunu ile 
kabul edilen affm kapsamma giri
YOf. 12'inci Yüksek Mahkeme su
baylann ba§vurularml incelemeyi 
kabul elli. Oiger güvenlik kuvvel
leri mensuplarl da subaylarmm 
izinden gitmeye kararh gö~ükü
yorlar. Cloletanango §ehrinde bir 
nzmhk haklan savunucusunu 
1993 yJlmda öldünnekten yargIia
nan 10 'Sivii Savunma Devriyesi' 
(PAC) üyesinin avukathgml üstle
nen Julio Cintron Gatvez, mahke
meye yapugl b3§vuruda davalarm 
dü~mcsilli talep eui. Aym §ekilde 
Cintron Xaman 'da 1995 Yllmda 
geri dönmeye ~ah§an 11 g~me
nin kallinden sorumlu askerler 
i~in de af talebinde bulunacagml 
a~Ikladl. 

Öte yandan, kanunun Kong
re'den gc~mesi i~in oy vercn mil
letvekilleri ise bu davalardaki sa-

Gerilla liderlerinin anla$ma sonrasl San Carlos Üniversitesl'nde yapll~lan topIanlIdan bir lIörüntii. 

infazlarl ve kanunsuz luluklama
larl" afkapsaml dl§ma ~lkartmaYI 
ba§aramadllar. Kanunun kölü ya
zllml§ olmnsl da ileride bir ~ok 
yorum sorununa yol a~abilecek. 
An13 daha öneml isi, mahkemeler 
asker kontrolünde kaldlgl sürece 
af prensiplerinin hayata g~irilme
si ~ok zar olaeak. 1994 yllmda 
yürürlüge giren 'Globat insan 
Haklan Anla§masl' bugüne kadar 
ordu tarafmdan bir ~ok defa ihlal 
edildi. 1996 Ekim ' inden bu yana 
CONIC (Ulusal Tanm i~~ileri ve 
Yerli Halklar Koalisyonu) üyesi i
ki yerli halk lideri , yerli halkm 
hakJarml savunan ' Defensiora 
Maya' üyesi 3 ki§i, bir gazeted 
ve bir sendika lideri yarglslz infaz 
sonucu öldürüldü. Olaylardan bi
risini ara§lmnakla görevii saVCl 
ise camnl kurtannak i~ in yundl§l
na ka~mak wrunda kaldl. 

Oiger ülkelerde ~Ikan af ka
nunlanmn akibeti de fazla umu! 
venniyor. Arjantin 'de af kapsami 
dl§mda brrakllan baZI askeri lider
Ier, mahkeme önüne ~lkartlldlysa
lar da, ceza safhasma gelindiginde 
bir darbenin yaklll§makll\ oldugu
nun belinilerinin ortaya ~Ikmasl 
ile Ba§kan herkesi kapsayan bir af 
karamamesi ~Ikanmak zorunda 
kaldl. Aym ~ekilde EI Salvador'da 
da ilk ba§la af dl§mda blrakIianlar 
sonradan af kapsamma allOd!. Bu 

mklarm bo§ hayaller pe§inde ko§
tuklarml ileri sÜTÜyorlar. Milletve
kili Ruben Morales, davalar ile il
gili olarak "bu kanuni bir hile. 
Günkü bu davalar kanunun ~er~e
vesi i~inde yer almlyorlar. Ama 
kanuni bir hile olarak gelierli" de
di. 

Af pe~inde ko§an güvenlik gö
revlilerinin önünde ba~ka engeller 
de bulunuyor. Eski gerilla Iideri 
Danilo Rodriguez kanunun anaya
saya aykm oldugu gefek~e.')i ile 3 
Ocak'ta Anayasa Mahkemesi 'ne 
ba§vuruda bulundu. Diger örgütle
rin de benzer ba~vurularda bulun
malan bekleniyor. 

Ar kanunu 12 Arahk ' ta ispan
ya 'mn ba§kenti Madril'te URNG 
ve Guetemala hükümeti tarafm
dan imzalanan ve URNG' nin ya
salla§masml i~eren uzla§ma esas 
almarak hazlrlanml~. Anla§manm 
hemen ba§mda yer alan bölümde, 
Guetemala halkmm "yerli halka 
kar§1 aynmelllgmda i~inde bulun
dugu her türlü sosyo-ekonomik 
adaletsizlik ve kitlesel ve sosyaJ 
hakJann sistematik olarak klSlt
lanmasl durumunda" ka~1 koyma 
hakkmm bulundugu belirtiliyor. 

Yasalla~ma uzla~masl gerilla
nm "politik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayata onurlu ve güvenli 
ve kanunJarla garamilenmi§ bir 
yapl i~inde" ginnesini saglamak. 

i~in ~e~itti hükümler barmdmyor. 
Bu §artlar gerillalar ve destek~i l e

ri i~in mal i yard1m, egilim prog-· 
ramlarl, burslar, konl!1 yardlml ve 
saghk yardlml iJe saglana.cak. Ge
rilla kaynaklarma göre 3095 sa
va~~1 ve yakla§lk 4500 politik 
destek~i bu anla§madan yararlann
cak. Bu uzla§mamn hayata ge~i
rilmesini saglamak i~in Avrupa 
Birligi 105 milyon dolar yardlmda 
bulunmaYllaahhüt etmi§. 

Yeni dönem ic;in beklentiler 
Oireni§leki Peten HalkJarl 

(CPR-P) sözcüsü Celso Cuxil i~in 
URNG ve hükümel arasmda im
zalanan cn önemli barl§ anla§ma
SI, 'Silahh Mücadele Yüzünden 
Yerlerinden Olan Halktann Geri 
Dönmesi' anla§masl. Bu anla§ma 
yeTel halklann varolma hakkIm 
lamdlgl gibi, toprak ve geli§mele
ri i~in teknik destek vaadinde de 
bulunuyor. Pakat sav3§lan etkile
nen bir ~ok Guetemalall gibi Cu
xii de hüküme!in anla§malara ne 
kadar uymaya istckli oldugundan 
§üphe duyuyor. Cuxil, "mülteciler 
anla§masl imzalanah iki seneden 
fazla bir vakit ge~mesine ragmen, 
sadcce kü~ük bir kismtru hayata 
ge~irebHmek i~in bile büyük bir 
mücadele gerckli. Anla§malarm 
tamamma uyacaklan üzerinde ne 
garanti var?" diyor. 

Ban§ anl3§malanmn en zaYlf 
tarafl Cuxil 'e göre, sosyo·ekono
mik sorulliar ve toprak üzerindeki 
uzla§ma. Bu uzl3§ma ile binakIm 
ilerlemeler elde edilmi§se de so
nu~ta zengin ve fakir arasmdaki 
farkm azaltllmasl üzerine bir hü
küm bulunmuyor. "Hükümet özel 
sektöTÜ daha ~ok fabrika a~masl 
ve bizlere i§ saglamasi i~in te~vik 
edecekmi§. Ama sonunda heia 
hizmet~ileri olacaglz." 

Heqeye ragmen Cuxil, anl~
manm hayata ge~irilmesinden Gu
etemala haLkmm sorumlu oldugu· 
nu söylüyor. Eger halk bu konuda 
diretirse, anlll§malann en azmdan 
bazI maddelerinin hayata ge~iril
mesi ümidi var. "Sava~ zordu ama 
biT sonraki adlm olan barl§1 kur
manm daha da zar olacagml dü§ü
nüyorum" diyor Cuxil. 

'Guelemala Yerli Kadmlar Or
ganizasyonlan Koalisyonu' söz· 
cüsü Jusnna Tzoc da anla§malar
da kadm sorunu iizerinde ~ok az 
söz edilmesine ragmen, sava§ 
sonrasmda kadm örgütlerinin hal
km genel kazanlmlanm kullana~ 
rak ve daha da geli~tirerek , etkin
liklerini anmnaYI planladlklanm 
söyledi. Tzoc bu anla§ma ile ge
nel stratejilerinin degi§meyecegi· 
ni, ama Ylllann ürününü daha da 
geli§tinne olanagl kazandlklarml 
belirtiyor. 'Ulusal Tanm i~~ileri 
ve Yerli Halklar Koalisyonu' 
(CONIC) SÖZcüsü Juan Tiney ise 
anla§malann hedef aldlgl politik, 
sosyal ve ekonomik sorunlann 
~ok karl~lk olduguna dikkat ~eke
rek, "ban§ anla§malan ancak mi
nimum anlll§malardir ve bütün 
problemleri ~özmeyecektir. Bu 
yüzden biz, toplumumuzun ya§a
dlgl sorunlan ~özmeye ba§lamak 
i~in bu anla§malann en büyük dü
zeyde kullamlmasl gerektigini sa
vunuyoruz" dedi. 

Tiney, bütün anla§malarm son 
derece önemli olmakla bember, 
CONlC olarak 'Yerli Halldar Uz
I~masl' ile sosyo-ekonomik 50-

runlar ve toprak üzerindeki uzla~
maya aglflIk vereceklerini söyle
di. 

Ama Tiney de ötekiler gibi an
la~malann hayata ge~irilmesinin 
zor oldugunu ve ülkedeki baZi 
gruplarm üzerinde an1a~llan degi
~iklikleri engellemek i~in ellerin
den gelenleri yapacaklanm söylü
yor. ''Toprak agalafl, sanayidler, 
ülke ekonomisini kontrol eden bü
tün zenginler, bu ~özümler ve ka
bul edilen degi§iklik.leri benimse
miyorlar. Hepsi de nasJl eide edil
digini gözardl ederek, Özel mülk
lerine saygl göstennemizi istiyor-

lar." bekleniyor. Ülkedeki ~e§ illi sivil hk ~irketinin onaklan arasmdadlr. 
Ba§kan, Alvaro Anu l rigoyen örgütler ise yardlmm sadece hü- Guetemala larihinin en önde gelen 

ise imzalanan ban§ anl3§masl ile kümet kontrolüne blfakIlmasma uzmanlarmdan biri olan Susanne 
ülke i~inde oldugu kadar ülke dl- kru;l ~ik.Jyoriar. 'Sivil Sektörler Jonas bu durumu "ABD'nin dl§ 
~mda da puan topladl. Yundl~mda Meclisi' (ASC) üyeleri ban~ süre- politikasulIn, kamu görev!ilerinin 
gördügü destegc kar§lhk olarak ci i~in kullamlacak bütün fonlarm özel ~ik.arlarl tarnfmdan etkilen-
·29 Arahk ' laki barl§ anla§masl kö- küllaillmml inceleyecek geni§ ka- mesinin en a~Ik ömek.lerinden bi-
§esinde onur kö§esini uluslararasl I1hmh bir dam~ma konseyinin ku- ri" olarak nitelendiriyor. 
lopluluga aymrken, diger ülkele- rulmasml istiyorlar. Kaslm aymda Guetemala sine-
rin verdigi destegin önemine defa- 20 Ocak' ta Ba§kan Arzu Brük- malarmda gösterime giren ve 
larca dikkat ~ekti. sel'de Dünya Bankasl ve diger 1954 Ylh darbesini inceleyen 

B~kan Arzu aynca görii§me- uluslararasl mali kurulu§larm ".$eytanlar Rüya Gönnez" belge-
ler slrasmda URNG 'nin "olgun olu§turdugu "Oam§ma Grubu" ile sei filmi halkm yogun ilgisini gör-
tutumunu" överken, barl§ anla§- gÖfÜ§melerde bulundu. Ba§kan ile dü. Filmde yer alan eski bir haber 
malarmm arkasmda ülkedeki en birlikle bulunan ekonomik kabine, klibinde Ba~kan Arbenz'in yerine 
!utueu kesimlerinin desleginin bu- grup ile 1.4 milyar dolarhk bir ge~en Albay Carlos Castillo'nun 
lundugunu da ileri sürüyor. Arzu, bor~ anla§masl imzalamaYI umut ~evresini saran ABO' li askeri yel-
"ban§ süreci i~inde ilerleyi§imiz ediyor. Siglo Veintiuna gazelesine kilerden talimatlar aldlgl gösterili-
slrasmda i§vcrenlerden ve ordu- göre, hükümet ban§ anla~malan- yor. New York Times gazetesinde 
dan muhalefet gelecegini dü~ünü- nrn YÜTÜrlüge konmasl i~ in 2.6 5 Ocak 'ta yaymlanan bir habere 
yordum. Ama lam tersini gördük. milyar dolarhk bir fatura ~Ikartu. göre filmde yer alan bir röponaj-
Ordu ve i§ ~evrelerinden sadece Guetemala hükümeti bu faturanm da darbeyi organize eden eski 
ve sadece destek gördük" diyor. yüzde 30'unu üstlenmeyi kabul CIA görevlisi ve Watergate skan-

Ba§kan ArLu 'ya göre anla§ma- elmekle bember, geri kalan yüzde dah kahramam Howard Hunt'un 
lara muhalefet, hi~ bek.lemedikleri 70' lik kIsmmm diger ülkeIer ve kü~ümser bir ifade ile Guetemala 
bir taraftan geldi: " Ülkedeki §id- uluslararasl mali kurulu~lar tara- güvenlik kuvvetlerinin ne kadar 
dete kar§1 ~Ikan gruplar, insan fmdan saglanmasml istiyor. kolay satm almdlgml söylemesi 
haklan örgütleri, bazi sivil örgül- Guetemala'ya yapllacak o lan seyirciler arasmda öfkeli bagn§-
ler; bu kurulu§larm tarn destekle- uluslararast yardunm ilk paketi malara yol a~l1. 
rini, sempatilerini beklerdik. Oysa Ocagm ikind haftasmda Inter- Diplomatik, askeri ve istihbarat 
esas direni~ buradan geldi. Amn Amerikan Kallcmma Bankasl kurulu~larl araelhgl ile Ylllar boyu 
yine de bu sorunlarm üstesinden (lOB) ile imzalanan bir anla§ma Guetemala'da sürdürüJe"n soykm-
kolayca gelebildik." ile yürürlüg~ Rirsli. lOB, pa§kanl mm en büyük destekl.eyicilcrinden 

URNG gerilla komutam Qani.el Enrique Iglesias ' m onayladlgl biri olan A~D sennaye slrufl, ar-
Ruiz ise silahh mücadeleden poli- 42.3 milyon dolar 'Sosyal Yalmm uk ~Ikarlannm bu ban§ anla§ma-
tik mücadeleye ge~mekten konna- Fonu 'na aktanlacak ve öncelik.le lan ile daha iyi korunacagml dü-
dlk.lanm beliniyor. "Hi~ bir za- saghk, konul ve ögretim hizmetIe- §ünüyor olmah 
man i~in sava§a a§lk degildik. Sa- ri ir;in kullamlacak. Iglesias aynca Sosyalisl ülkelerde ya~anan ~ö-
va§ sadeee politik hedeflere ula§- gelecek iki sene i~inde 500 mil- kü~, emperyalizm i~in kü~ük bir 
mak i~in bir ara~u ve 0 ama~lara yon dolarhk bir kaynak yarallla- ülkede üretim ili§kilerinin ba§tan 
eri§tigimizi dü§ünüyoruz . .$imdi cagml da laahül etti. ll§agl degi§tigi ve halkm globalle-
ise öteki politik ama~laflmlzn Norve~ hükümeti de 3 Ocak'ta kelci kapitalin egemenliginden 
ula§mak ve ulusal hayala kallla- BM Kalkmma Programi ile imza- kunuldugu ikinei bir Küba tehl i-
bilmek i~in biT politik pani olu§- ladlgl bir anlll§ma ile 3.6 milyon kesini olduk~a azatltl. Ama yine 
IUruyoruz" saghyor. 7 Ocak'la Guetemala DI- de Washington hir; bir§eyi §ansa 

"Bizim yaplIglmlz bir strateji §i~leri Bakam AB D'nin aym ama~ blrakmamaya kararh. ABO Gu-
deg i ~ikligi. Devrimci mücadele i~in 13 milyon dolar saghyacagml etemala'da büyük bir askeri gü~ 
barl~ anla§malan iJe sona enniyor. a~Ikladl. bulundunnaya devam ederken, 
Onun yerine degi§ik cephelerde 

Her§ey CIA He ba§ladl 
uyu~lurucu iJe sava§ bahanesi ile 

sava~maya devam edecegiz" Guetemala ordusunu yeni devriye 
Ruiz yeni ban§ sürecinin zaYlf Anla§malarda sözü hi~ edilme- bollan ve geli§m i ~ radar sistemle-

olclugunu ve gü~lenmesi i~in za- yen bir konu ise Guetemala'mn ri ile donal lyor. Bunun yanmda 
mana gerek oldugunu söylüyor. ~alkanl1h ge~mi§inde ABD'nin kalkmma yardlml saglama baha-
"Her bll§langl~ bir ~ocugun YÜTÜ- oynadlgl rol. Guetemala'ru.n Yll- nesi ile ClA'nm kontra faaliyetleri 
meye b~lamasl gibidir. Hassas ve larca bir askeri idarenin basklsl i~ in bir eephe olarak uzun Ylllar-
zaYlftlr, her§ey dü~mesine sebep alunda ya§amasInm 1954 Ylhnda dir faaliyet gösteren ABO Ulusla-
olabilir. Ama inanlyorum ki ege.T Ba§kan Jacobo Arbenz'in CIA'nm raraSl Kalkmma Ajansl'mn Gu-
birlikte umutla, heyecanla ~ah§lf- organize ettigi bir darbe ile devril- etemala yönetimindeki aglrhgl da 
sak kü~ük yaratlglmlzl YÜTÜtebili- mesinin sonucu oldugu, artlk bir arttlnJIyor. 
riz. Ama kendi ba§ma yapamaz; gizli bilgi bile sayIimlyor. Her an i~in sava§m yeniden 
hem bizden hem de uluslararJ.sl "ABO sömüfÜsüne kaql koya- ba§lamasl olaslhgmm bulunmaSI-
kamuoyundan destek gcrckiyor." eagl" vaadi ite s~ilen Ba~kan Ar- na ragmen, bu yeni süre~te i§~ile-

'Barl§ dolarlan ' 
benz, Guetemala i~inde bagmlslz rin ve köylülerin toprak oliga~isi-
bir devlel g ibi harekel eden ne ve emperyalizme kaJ"§1 müca-

akmaya ba§llyor ABD'li United Fruil ~irkeline ait delesi anIk bir degi§ik cepheye 

imzalanan anla~manm Ba§kan kullanllmayan bir alanl ulusalla~- kaydl. Komutan Oaniel Ruiz'in 

Anu a~lsmdan bir ba§ka önemli nnnaya ~ah§mca, sonunu da ha- belirttigi gibi; "bizim yapuglllllz 

yam daha bulunuyor: Anla§mala- Zlflaml§ oldu. Ba~kan Eisenho- bir strateji degi§ik.ligi. Devrimci 

nn yürürlüge konmaSI i~in ~e§illi wer'in Dl~i§leri Bakam John Fos- mücadele ban§ anla§malan ile so-

ülkeierden ve uluslararasl kuru- ter DuUes ve CIA'mn direktörü na enniyor. Onun yerine degi§ik 

lu§lardan milyonlarca dolarhk olan karde§i Allan Dulles. Uniled cephelerde sava§maya devam ede-

yardlmm Guetemala·ya akmasl Fruh §irketini temsil eden avukat- cegiz." 

CIA' nln i§kence hocahgl 
HABER MERKEZi. 
ABO Merkezi Habernl
ma Te§kilatl'mn (ClA), 
1980'Ii Ylllann b3§mda 
Washington ' m 'dost ' 
olarak gördügü ülke yö
netimlerine i§kence tek
nikleri ile ilgili ögütler 
verdigi ortaya ~Iktl. 

Konuyla ilgili aylkla
maYI ge~tigimiz hafta 
bizzat CIA sözcüsü yap
tl. "insan Kaynaklarml 
Kullanma Egitimi EI Ki
tabl-1983" ba§likli ClA 
kitabla, örgütün 'gizli 
kalmasma gerek görül
meyen eski belgeleri ka
muoyuna a~lklama poli
tikasl' ~e~evesinde ön
ceki gün basma tanltlldl. 

Eski ABD ba§kanla
rmdan Ronald Reagan 
döneminde hazlrlanan 
ve Orta Amerika'daki 
devrimci liareketlere ve 
ABO muhalifi yönetim
lere kaJ"§1 yürütülen mü-

cadelenin bir paryasl 01-
dugu belirtilen kitapta, 
i§kenee apk~a te~vik 
ediliyor. Sorgulama sü
Tecini polisle 'hedefi' 
ar.asmda ge~en bir sava
§a benzeteq ClA uzman
lan, kitapta tUluklunun 
iradesini kmnak i~in ya
rarlanllabilecek 'faydah 
bilgileri' slrahyor. 

i§kence ögütleri 
CIA'mn kitabmda 

'dost' ülke polislerine 
verilen ögüTlerden bazl
lan §unlar: 

- Sorgu odasl, sorgu
cuyla 'hedefinin ' bulu§
tugu bir sava~ meydam
dir. Mekan ve hedefi. 
kontrol ayncahgma sa
hip olan sorgucu, üSlün 
konumdadlf. 

- Sorgu odasl pence
resiz. karanhk, ses ge
~inneyen ve tuvaletsiz 

bir mekan olmal!. 
- Tutukluyu kaderi

nin sorgucunun elinde 
olduguna ve i§birligi 
yapmadlk~a kurtulama
yaeagllla inandlrmak 
~ok Önemlidir. 

- Gönüllüler üzerinde 
yapdan deneyler, 'duyu
dan yoksun blrakllan' 
ki$ilerde korkunun had 
salbaya ~lktJgml göste
riyor. ÖzeUikle tutuklu
yu gözleri bllih halde 
dolu tanktara hapsetme 
ve kendi nefesinden ba§
ka bir §ey duymasma 
izin venneme yöntemi. 
onun üzerindeki basklYI 
dayanllmaz haie getir
mede son derece etkili 
oluyor. 

CIA'mn eI kitablyla 
birlikte yaYlmlarngl Ha
ziran 1963 tarihli bir 
belgede ise Vietnam Sa
va§l'na katIlaeak birlik
lere sin~inne taktikleri 

veri liyor. ÖrgüTün 'ögüt
leri' arasmda samgm 
korku ve §a§kmhgmm 
artmasl i~in tuluklama
larm güne§ dogmadan 
yapllmasl, sorgu meka
nma götüTÜlürken gözle
rinin baglanmasl ve el
biselerine el konulmasl 
gibi 'Iavsiyeler' yeT ah
yOT. 

1k.i beige arasmda 
bag kunnaYI reddeden 
CIA sözeüsü Mark 
Mansfield, belgeyi basl
na a~lklarken, örgütün 
insan hakJan ilkelerine 
sayglh oldugunu ve i§
kenceyi deslek.leme po
litikas! gÜlmediginl id
dia ettnekten de geri kal
mad!. Mansfield, bu tu
tumlanm vurgulafilak 
i~ i n 1984' ten sonra ha
zlrlanan egitim kitapla
nna i~keneeyi kInayan 
bölümler eklediklerini 
ileri sürdü. 
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I§ ~ok rnülk yok 

Dtinya nüfusunun % 50'sine, i~ sautlcrinin 
% 66'sma. dUnya gelirini" % iO'una sahip 
olan kadmlur dünya mülkiyctinin yalmzca 
% ] 'ine sahip. Yapllan ara~llnnaya göre. 
Türkiye'de kadmlann % 85'j köylerde 
ücretsiz aile i~isi olarak tWah~lyor. Sanayi 
sektöriinde ~ab~anlann % 14 ·ü. hizmel 
sektöründe ~all~anlann % 1I 'j kadm. 
Avrupa Toplulugu U1kelerindeyse ~ahljan 
kadmlann % 35"i ücrelsiz i~i. % 23'ü 
sanayi i §~isi, % 46'SI hizmet sektörUnde 
yeT ahyor. 

Sevgi ve kadm 
"Vorld News" adh derginin New York. 
Los Angeles. Tex.sas, Arizona ve Aorida 
eyalellerinde yaptlgl bir ara§lmnada. daha 
iyi bir ya§um u~runa kocalannr blraka
bi lccek kadmlann oranl %)78 sanayi 
toplumlannda ihtiya91ar bi9iminde gc li~n 
mekanek ili~kiler, kadml sevrne 
gü<!ilsünde uzakla§tmyor. 

Ba§roldeki kadmlar 
Türkiyeyi sarsan bu skandallarda susurluk 
kazasmda ölen Gonea Us dl~lncla hepsi 
magdur ve edilgen ka(ilm oynad.lnT, ISKi 
skandahnm kahramam kocaslyla mut lu 
}'Uljarken, p<lrannvkayiiakn't\bilmtttken. 
blrakllan kadm ohlnca\!irli cama$lrlar Of
taya serildi. Tarikat skandahntn kahm
mall1da Ali Kalkancl iJe ya§arken sonm 
yoktu. Kurye klz ise bir erkek iein teyzesi 
tarafmdan razl edildi. Toplumun ruhsal ve 
dü§ünsel yaplslnI eIe veren esas önemli 
onakhk ise skandallar slrasmda 
"magdurelerin" polis;n i§hli yapffil§ 01-
mnlan nedeniyle korunan ve desteklenen 
ki~iye dönü~mcleri. 

Kadm ve Giyirn 
Kadm Eserleri Kütllpan~i ve biJgi 
merkezi vakfmtn 1997 Yllma alt ajandasl 
Clku. Gelcncksel ajandamn bu Yllki 
konusu. Osm::tnhdan cumhuriyctc 
Tilrkiyede kadm giyim tarihi, Özenlc 
~ilmi§ fotograflann illilslürasyonlar, 
lürk~e ve ingilizce a~lklamalardan 
olu~uyor. ,.i 

Aldat, t.erk etrne 
E~inizin veya sevgilinizin biT b~kaslyla 
duygusal ili~kiye girmesimi. yoksa cinsel 
ili~kiye girmesi mi sizi UzeT? Dünyallln 
~e~i lli yerlerinde yapllan am~tmnalar 
erkeklerin bu konuda cinsellikle , duy. 
gusaillk arasmda kesin biT aynm yap
madlgtnJ, kadmlann büyük ~ogunlugunun 
ise e~lerinin bir ba~ka kadmla cinsel 
ili~kiye girmesinden ~ok fazla etkilenme
digini ortaya koyuyor. Amn i~in i~ine duy
gusalhk ve terkedilme kork ulan giTince 
bu ili~kiyi kabu11enemiyorlar. 

• 
AIDS ve kadm 
AiDS' le sava~ml demegi yönelim kurulu 
üyesi Dr. hkay Demir AIDS haftasl ne
deniyle kadmlarm bu alanda en riskti 
bireyler oldugu belirtiliyor. Demek olarak. 
AiDS 'te sava~lm konusunda ~una ~ok 
dikkal ederiz. insan haklan ~~evesinde, 
bili,mse11ikte, ~ok sesli dayanJ~ma i~inde, 
poj!.itif mesajJarla. kimliklerde haslahgm 
gizlitigi, aynmclhga k3J11 pkma. mesleki 
ylkarlara AIDS'i a1et etmemek, ledavide 
e~itlik ilketeri göz önUnde butundurulur. 

Kadm yazarlar 
Islami kesimde okuyan ve yazanlar. 
konusunda erkekler aglrhkla. Ancak SO'li 
Ylilardan bu yana baZl roman ve hikaye 
kitaplannm kadm yazarlan sayesinde iso 
lamcl kadmlan okumaya ba~ladllar. Av. 
Sibel Eraslan'a göre Islami kesim hep 
Arap yazarlann kilaplanyla beslendi. Bu 
islamcl kad111 ve erkegi olumsuz etkiledi. 
9O'\t YI11ann ba~mda ise bu sürecin 
degi~tigini ve Afel Ilgaz, Nazife ~i~man, 
Ay§~ ~.?hürter, Fatma KarablYlk gibi isim
ler en popüler i sla\l"~l yaZ1lrlär arsmda yer 
aldlgl belirtiliyor. 

• 

" 

Kadln olIllanln hafi fligi 
MELO 

K 
admlar; dünyanm olu
~umundan bugüne hep 
kendini korumak zo-

runda kal ml~tlT. Kimi erkeginin 
korumasl altmda, kimi de artlk 
~arplk dUzenin ve insan Yaliaml
na deger verilmeyen namussuz
luk yarkma kapt/ lp ya~amml ka
zanmak zorunda kald!. 

tantmhyor. Bizim halklmlz ise; 
bunu daha da· ileri götürilyor. 
Leyln Zana gibi istisnalar hari~, 
kadmm a~llmasml, politikada y
er almasml hi~ bir zaman ha7.me
demiyor. 

Ülkemizde dinsel gericiligin 
yUkseldigi günümüzde, allahm 
yolunda oldugunu iddia edenler 
ise, kanlanm, klZlanm hocalara, 
iCyhlere pe~ke~ ~kiyor. 

Namus kavramma yok "dü§. 

kiln" olan insanlanmlz, allah .tdl· 
na yapllan namussuzluga gözyu
muyor. Aezmendi lideri M. GUn
düz, allah adma bir kadmm ITZ1-
na geyiyor, en balita yine kadm 
olan e§i, bunu gayet nonnal bir 
iCym i~ gibi k3J1lhyor. 

slgmarak: ge~ekle~tiriyorlar. Bir 
ömek vereyim; fi tarihinde ülke
mizin bir köyünde ~ok gü7.e1 bir 
gelin varml~. E~iyle geyimsizlige 
düiCn gelin, ~areyj"baba evine Sl
gmmakta bulur. Burada epcy ka
lan gclin, kocasmm ban§ma iste
mini olumlu ka~llar ve ban~lT
lar. Fakat ortada dinen bir sorun 
V~IT. Dinimize göre, ü~ ay ayn 
kalan e~ler bo§anm l ~ saYlhr. Du
rumu köyün hoc3Sma anlallrlar. 
Hoca, gelinin güzelligi kallLSlß
da tekrar imam nikahl olamaya~ 
cagml, ancak kadm balika biriyle 
nikah yapar ve ondan bo~aIl1rsa 
yeniden kocßSlyla nikah dü~ece
gini anlaur. Hatta hoca, ik.na 01-
mayan kocaYI. böyle bir kurahn 
Kur'an'J Kerim'de varoldugunu 
söyleyerek ikna eder. Hoca bir 
sevap yaplyomlU§~asma, kadml 
bir gecetik nikahllla alacagtIl1 bi
le söyler. 0 gece kadma sahip 

olur ve ertesi gün de kocaya tes
lim eder. 

Dini kendi ki§isel emellerine 
alet edenlerle, polilikaya alet 
edenler ayru insan1at. Ve din 0 
kadar bilinmez ve gizemli hai 
ahyor ki, her§ey kitabma uyduru
labiliyor. 

Ben ~unu merak ediyor ve so· 
ruyorum; der1er ki, "ccnnet ana· 
lanmlZm ayaklan altmdadlr", 
yani kadmlanmlz hep cennetlik! 
(Tabi cennette de huri olarak her
halde!) 

Ama ne hikmetse, "eennetlik" 
olan kadmlanmlz hayatm her 
alamnda "cehennemlik" bir ya· 
§ama el mahkum durumda! 

Geymi~te ve günümüzde, top· 
lum (kadm da dahiJ), kadmlan 
günah i~leyen bir unsur olarak 

• • • • 

Kullantlan kadm Fadime ise; 
kandmldlgml iddia ediyor. Ben· 
ce kandlrllrnaktan ziyade onada 
toplumsal bir sorun var. Kadm 
olarak Fadime hiy bir zaman 
kendi kimli~inin farkma varma
ml~ ki, kandmlm l ~ olsun . kandl
nlml~ zaten. Her zarnan yasak
larla ya~aßlI~, cinsellik, a~k. in
sani ili§kiJerin haram oldugu bir 
ortamda yeli§en insanlar (kadm, 
erkek) bastlTl lml§ duygulanm, 
yine aym ortamda gizli-kapakh 
ve yarptk iti§kiler i~inde ~Iga 
vuruyorlar. . 

Hacl-hoca taklml, cinsellikle
rini latmin yollanm da yine dine 

Sadece dinsel kurallann ge
~erli oldugu topluluklarda degil, 
ya§amm her alamnda kadm hep 
"alUa" kallyor. 

Biz kadmlar kendi kurtulu§u
muz i~in mUcadeie etmedikye, 
örgUtlü davranmadlk~a, hep aym 
muamelelere maruz kalaeaglz. 
«;agnm ~udur, ataerkillere ~I 
mUcadele edelim, hayaun her 
alanmda öne ~Ikailln, kendi i~i
mize kaplrup mücadele alanlanm 
sadeee "erkek1ere" btrakmaya
lim, onlarm bulundugu her alan
da biz de yer alaltm, d1iC di§ mü
cadele edelim. 

KURT TARIH9IS1 V E A!jK !jAIRI 

Mah ~eref Xanim (Mesture ) 
Adressiz 

Avdel EU 

T arihte erkek kadar kadmm da üre
timde rolü vardlr. Aym rol, yapm 

ve toplu~sal geli~melerden de görillür. 
Su genel göril~, Kürt kadml i ~in de 
geyerlidir. Kürt kadlnt tüm Yaliam mü
cadelesinde eri:.ek1e yanyana omuz 
omuza olm""u~t ur.l<Urd i slan'da sanat, 
edebiyat, tiyatroda siyasi ve toplumsal 
kur1ulu~ sorunlannda öne ~Ikml~ saYl
SIZ devrimci kadm vardtr. Her ne ka
dar gerid, feoda! ve erkek egemen 
loplum zihniyeti, kadmm ilerlemesini, 
mücadeledeki yeTini almasml engelle
mi~se de; bil tün zorluklara raämen kö
lelik zincirlerini zorla kopararak toplu. 
mun i~ine ytkmaYI b~aran kadtnlar da 
yok degi!. 

Bunlardan Qedemx€r, Xanzade, 
Mua Soran, I-Iepse Xona Neqip, Hezi-

I'rfndfah ve Xecice Sablax. Xanim Re
'sul. RewiCn lkdirxan. Celile Cell!. 
Nure Polat. Kejal Ehmed, Nurexan Ta
labani, Xurside Baban vb. kadmlar 
toplumsal geli~memizin renkleri ve iti
ci gücü olmu~lardlr. Bu arada ömek 
bir Kürt ~airi ve kadml Mah ~eref Xa-

nima Erdalani (Mesture) de unutma
mak gerekir. Yararh olacagl dU§ünce
siyle MeSlure Xanim'l okurlanmlla 
tanltmak iSl iyoruz. 

Mesture dogu ve güney KUrdis
tan'da tanman bir §ahsiyenir. 1800 YI
Jmda dogu Kürdistan'nm Sine (Senan
daj) ~hrinde dünyaya geldi. BabaSI 
Ebu-EI Hasun Bey'dir. Dedesi. Mch
met Aga Erdelan a~iret in in Heri gelen
lerindendir. Kendileri sonradan Kadiri 
larikalllla dah.il olmu~lardlr. Oolayt
slyla Mesture Xanim hanedan ve ileri 
gelen (e§raf) bir ailedcndir. Bu aileden 
edindigi kUltUr onun Unlü bir pir 01-
maslllda bir basamak olmu~tur. Ama 
aSll belirleyici olan kendisinin ~ah~
kan, duygusal ve zeki olu~udu!. Öne 
~tkmaYl becerebilme yetenegidir. Ay
r!Ca Mesture Xanim fizik..i olarak da 
son derece yekici oldugu iyin pek ~ok 
gencin gözUnden ka~maz. Sonu~la 
Iran Kil rdistan'l val is i Xusrev Han ile 
evlenir. 

Mesture Xanim yalmz fiziki olarak: 
güzel degi l, iyi bir §airdir deo Ya§aml 
Kürt !Oplumunun o ldukya sarsmllh bir 
dönemine denk geliyordu. Kadmlar 13-
mamen bir cendereye ahnml~ durum-

daydtlar. Ama Mesture toplumdaki kö
tU anane ve söylentilere kulak asmadl. 
Bi ldigi ~ekildc YÜTÜmeyi yegledi. 
Mesture ince duygularla yogurdugu ~ i . 

irlerini Kürt~e ve Farss:a yazar. 
Naslr Azad Pur Hoca "Erdelan Ta

rihi" isimli kitabrnda; 
"Mesture binlerce KUrt ve Fars §i

irinin sahibidir:' Bu yigit kadm güzel 
KUn dilinin yanlsifa Farsya'yt da ede
biyana kullanml~lIr. Zira 0 dönemler
de de bir KUrt §airi eger Kün~e'nin 
yamslra Farsya ya da Arapya'YJ bilme
mesi durumunda pir o larak pck kabul 
görmezdi. Onun Farsya ~iirleri 1925 
Ylhnda Tahran'da kitap haline getirile
rek yaymlanm~tif. iran'daki pek ~ok 
RT§iv'de onun el yazmalan ve §iirleri 
bekleliliyor. KUn~e §iirleri i~len ve 
Sorani lehyesi ile ya'lt l mt~, a~kl i~le

mi~li r. 
Mesture'nin yalmz ~air olmadlgl, 

yamslra tarih konusunda da ~alt~mal a

n oldugu bilertilir. 
Tüm i li~kilerinde KUrt olgusunu i§

lemi~ onun i~in ~a1I~ml§t l r. 1947 Ylhn
da Sine (Senendaj) de "ErdeJan Aile· 
si" isimli bir tarih kitabl yaymlanml§. 
o k.itabl bugünkü esk.i tarih ara~ttrma
larlda önemli bir kaynak olarak göste
rilmekledir. Mesture Xanim'tn aynca 
"lnan~ ve ~erife" isimli bir k.ilabl da 
vardlf. Bütün bunlar göstermekledir 
ki, Mesture Xanim, dönemine göre 
o[duk~a r;ah:jkan bin Kürt aydlmdlf. 0 
dönemdeki pek ~ok aydm, onun ~ah~
malanm ömek gösterdigi söytenir. Zi
ra 0, öylesine bir asalete sahip olmu§
tur ki, Kürdistan'a hükmeden ve elin
de bulunduran Erdelanlann Jazkarde§i 
ve sultam diger yandan vali Xusrcv 
Han'nm sultanl, e~i, ozan, aydm ve ta-
rih~idir. ' 

1842 ythnda MeSture ani bir karar
la Hasan Quli: Han Erdelani ile ka~a
rak SUleymaniye'ye geli rler. Dönemin 
böIge hakimiyetini e linde bulundur.lI1 
Baban Beyligi'nin Mlr'i Abdullah Pa
§a'ya slgtnlrlar. Tam da Baban Beyligi 
i~in tecTÜbelerini ol1aya koymaya ya
h~lIgl bir sÜTCyle, henUz gen~ saYLlabi
lecek bir Yali1a, 1843'te y~ama gözle
rini kapaur. «;eviri: Ahmet ÖNAL 

mektuplarlm 
A.lBRAHlM 

Uzak §ehirlerimin telefonlanndan 
korklum hep. Aramaktan kork turn. 

Kötü haberler ahnm diye. 0 haberler hep 
buldu beni. Sevdiklerime yazdlglm bir 
~ok mektup sahiplerini bulmadl hi~ bir 
zaman. Sen ki geri dönülmez yoculuklar

. dasm. YazdtklaOlIll hi~ bir zaman okuya-
mayacaksm. ' 

Herkes buldu yamllha gerilecek 
Isa'sml mutlu olsunlar.lstanbul'daki evi
nizin sokagma yakm bir güzergahta ge~i
yorum. Gözlerinde bir tanl§lkhk var. Her 
aynnllSllll bilirsin bu sokagm. gözlerin 
ah~kmdlr. YUzümU yevirmeden, her ge· 
~i~imde bu sokaga baklyorum, gözlerim 
ah~sm diye. SIL1tml dönemem bu sokaga, 
döl1ersem evlerin kalb; ktnhr. 

Zamanla bir hesapla~ma benimki. Ge
cenin ge~ saatinde gccikmi~ bu mektubu 
yazlyorum. Bu mektubu yazlyorum yü~ 
regimi kan(!la kanata. 

Bu sokagm bir kö~sinde oturmu~
sundur mutlaka. Gözlerin beklemekten 

yorgun bilirim. Ömriln "acllar topla
mldtr." Gözlerin sevdiklerinin aCISlm bi
riktirirdi, bir evliya sabnydm, yüre~inde 
actlarla gUrledin giftin yüregimizi kanata 
kanala 

Yamba§LJlda otururduk. Öglen sonu 
yaylan sözlerini tamamlard!. ACllaria hü
zünler anlatlrdm. Hafif bir rilzgar eserdi. 
Dudak bükü~lerin, omuz silki§lerinden 
anlardlm häl5. ~ektiklerini. Sonra biz ay
nldtk bir ale~ dü§ürdük ytiregine. "Bl~ak 
tükenir bilene bilene" tükendin bilene bi
lone. Yüreginin ~aglayam durulmazdl bi
liyorum. Blyaklanmt§ gill tenin kana
mazdl belki deo 

Sana sunulanl yazgl diye bildin. Cep
lerinde hUzünler biriktinnek iyin aCllar 
~ekmeliydin. Bir ceviz agactntn attnda 
bize anlatmak i~in. Sonra hüzünlü ayn
l!klar y~adlk. Biz ortal<: bir hikayenin 
mütevazi kahramanlanydtk.. Herkes ya
~amak iSledigi hikayen(n farkh kahm
manlan olmak isliyordtr.'Ben bu hikaye
nin farkh kahramanl o lmak istemedim. 
Hikayenin seyrine müdahale eden biTi de 

degildim elbette. 
ACllar Yaliruru~lm, Yalilanml~ yüregi

mi saklaml~ lm herkeslen. Anlayacagm 
"Klmll~ boynumu yürümü~üm." Beni 
anlanllyorar; biten bir i1i~kide annem 
olarak kaldlguu bilmiyorlar. Anlayaca
gm bir isa bulup ~anmha gerdiler. Son 
yolculugunda pusulanl kaYlp, uzun ses
sizliker, hep kendime yakl§an sonbahar
lardaydlm. TekrarlaYlp durdum "ölüyo
rum tannmJbu da oldu i~tel Her ötüm er
ken ölilmdUrtbiliyorum tannmjama aldl
gm ~u hayat fena degildir/üstU kalsm ... " 

Bir ba~lma kalml~ lm bu cografyada. 
Sevmeyi bilmiyorlar, sevrneyi bir sözle~
me bir kirvelik saruyorar. Ku~ lann gülle
ri sevmesinin ne ~tkan olabilir ki? De
dirn ya scvmeyi bilmiyorlar. Oysa gün 
görmemi~ sözlerim var<.h. Söylenmemi~ 
sözler gibi ayn dU~tün. Anam bilmi§im 
seni yüregimin en SICak yerinde sak1anu
~Im unutma. 

o uzun yoculugunda ugurlayamadlm 
seni, gelemedim. Gözerinde nefret ve 
dü§manhk biliyordu herkes. «;i1nkü ben 
~annlha gerilecek Isa 'ydlm. Berii sen an
larsm bunu biliyorum. Sevmeyi biliyor
sun, sevrneyi bilmiyorlar i§te. «;ektikleri
nin akti?riI degilim. Bunun aC1SIm ~ekmi
yorum. Yüregim yetmiyor artlk. Su sa
tlrlan sana el1erim lilreyc titreye, kalemi· 
mi kanata kanata yazlYorum. Son ku~lar. 
da gilti kendi mevsimine artlk, derin bir 
sessizlik evleri sahipsiz kalml§, viran, 
~orak, bir cografyadlr aruk hayat. Beni 
h.iy kmnadm biliyorum. ACIlaria dolu ha
yatmda fotografJarda gülÜnlSCmesini de 
bildin. Sar;lanmn siyah kah§mdan bili· 
yorum. Ho§~a kaI. Ellerim kalemi tula
mlyor kanlyorum. HUzün Innak1arma 
kan§lyor gözlerim. 

Gidersin ya-sokaklar yanm kahf- Gi
dersin ya bJ~akIarum~ bir yara gül tenimi 
k.anaur. byle demiyor mu ~air? Güllerin 
dikenlerini kopanrsanlz gülleri kanaursl
mz. GülleTi kanatmadtm ... Sevmeyi tü
ketirsek hayall öldUrilrdük. Sevdalar kir
lenmesin diye ya~aml öldUnnedik. 
Seni öz1üyorum ... 

Bir ele§tirinin ele§tirisi (3) 

A. SV 

K ürdistan kadmmm ken· 
di baglmslz örgUtünü 

yaralmasl,'kendi ya§ammda 
devrimi geryekl~t irmesiy le 

~ anlamhdlr. 
Kürdistan kadmmm top

lumsallalimasl ve siyasallali
mastnm ilk adlmldlr, kendi 
örgütlülUgünü yaralmak .. 

Bizlerin devrimcilige, 
devrimei kadm hareketini 
geli§tirip yaygmla§tlnnaya, 
bunu örgütlil bir bi~imde or
laya koymaya tUm loplum
sal kesimlerden daha ~ok 
gerelcsinmemiz vardlr. <;ün
kü bizim durumumuz 10P
lumsal ortamda -hiY-lir. Ne 
yaz.lk ki diyecegim bu dev
rimci ~evrelerde de böyle
dir. " H i~"i var elmenin gö
nüllü savali~l l arIY l z. Bunun 
gereklerini de geciktirmek
sizin yerine geurme ~aba
smdaylZ. Her ne kadar saym 
Egil "ciddi herhangi bir hak 
alacaglmlza inanmasa da." 
Türkiyeli sol örgüllerde inee 
ince r;atlaklar olu~maya ba~o 
ladlgmda, Kürdistan gökte 
ay gibi görilnUyordu. «;ok 

c lltzdl Kürd istan sorunun Aksi lulum ve davranl§
ayn örgütlenmesini getiren lar, ne adma yaplhrsa yapd
sesler .. 0 zamandan bu gün- sm sorunu teorik olarak yÖ
lere geldilcr. Varsm ~u an bi- zUmlemi ~ görilnmesine kar
z.im de clhz o lsun sesleri - §m, eskiye dayanan bir yok 
miz. Sesimize ses verenlerin kahnli: a11§kanhk ve burjuva 
olacagmdan ttir; mi hiy ku~. dü~ünü~ laruyla, ahlaklyla 
ku duymuyohim. uzla§maktad lr. 

Yalmzca Kürdistan'da Emperyalizmin göbegi 
degil, dünya gene!inde kadl- isvi~re'de bir bölgede ka
nm kurtulu~ mücadelesine dtnlann hala ~me~ se~ilme 
kaulmasml istemek, örgüt- haklan yok. Onlar da onun 
lemek, örgUtlenmek bir he- mileadelesini veriyorlar. Sa
ves degildir. Bir yanllsama ym Egit, bunu nasll deäer-
hir; degildir. lendirecek acaba? 

Yok saytlan, saYllmak is- "Sosyalistler i ~in kadm 
tenen toplumun yansmm önce insandlr. Sosyalistler 
kurtulu~ mücadelesine ken- mücadele yoldalilan arasm
di özgünlügU ve özgUcüyle da, evinde veya tüm toplum
kau lma~ml saglamaktlr. da kadm, erkek aynml yap-

Tarihsel boyutlarlyla gü- maz. Yapan da sosyatist de
nUmüze uzanan belirgin bir -:äildir." Saym Egil'in bu de
yizgi Uzerinde gUndeme otu· Aerlendinnesine yUrekten 
fan devrimd atlhmlar zinei· kalilmamak mümkün degil . 
rinin eksik halkalannt bir- 0 zaman bugün varligml 
likte yapmaya ~agn da tle- sürdüren tüm sosyalisl ö r
nebilir, bugünkü durumu- gÜller, paniler kendilerini 
muz göz önüne ahmrsa. fesh e tmck durumunda kai-

AmaClmlz demokratik ve mahdir. Yeniden bir örgüt
sosyalisl KUrdistan'l yarata- lenmeye g ilmelidir. Neden 
cak. politik, küllürel ve bi- mi? Yukandaki degcrlcndir
linyli zenginlikleri ortaklalia meden yola ~lkarak bunu 
yaratmaktlT. söyleme cesaretini buluyo-

rum da ondan. Yinni küsur 
YlldlT aeaba neden hi~ bir 
partide yönetici kadrolarda 
kadtn yolda~lar bulunma
maktadlr? Kendileri iSleme
diklerinden ya da cahil ve 
kU!tUrsüz olduklanndan mt? 
ErkekJerin kadtnlan sömür
me politikasmda elbettcki 
sosya1isl erkeklerin farkh
hklan var. Onlar inceden in
ceye sömÜTÜrken, digerleri 
kaba gÜyle sömüril s istemini 
uyguluyorlar. 

Ama sosyalistim diyen 
crkeklerin kadlO, erkek ayn
mt yapmadlgma özde inan
mly.orum. Bana bunu so· 
mutlayabilir mi saym Egit? 
Ben somutlayabilirim.Saym 
Egil, biz Ylliarea kadmlar 
olarak bunlan ya~lYOruz. 

Benim özelimde ya~amaml~ 
olmam da tJi~ bir ~ey degi§
tinniyor. 

Ate~li sosyalisllerin, 
ate~li toplanttlann dt~mda 

gCyirdikleri saatlerini ~u ya 
da bu tür bir teke-tek ili~ki 
i~inde ge~irmelerine de akJI 
erdiremiyorum. Yüreklerin
deki Marksist-Leninist dü
zen kurma istegiyle, evlen-

me isteginin e§il derecede 
gü"lü olmasmda hi'i bir ~e
li~ki gömtüyorlar. Oysa öz
ledikleri dUzendi;~ ~ekirdek 
aile olmayacaktl . BütUn ko
milnist kuramctlar bu nokla
da göni~ birligi ir;indeler. 
«;ekirdek aile ~ocugun dav
ram~ ve duygu ~emalanI1l 

belirleyen ilk toplumsal 
hücredir. 

Toplumda geli~en 
psikolojik gÜy etkenlerinin 
her tUrlü kar~lthgm model
lerini bünyesinde banndlran 
da ~ekirdek ailedir. Toplum
sal degerlerimizi koruyup 
yayan da. Bu nedenle sosya
listlerimizin IOplumsai 
nonnlan en iyi koruyan bir 
hUerede Y8JjamaYI sc~melcri 
hem tuhaf hem de gariptir. 
Hem ekmekleri bÜlün, hem 
de kannlan tok o lacak. 01-
maz böyle §ey. Söylenecek 
~ok ~y var, henüz yolun 
ba§tndaYlz. 

Özgül konumumdan do
laYI ~imdilik sonluyorum. 
Malum, asli görev yemek, 
bula§lk, ~ocuklar vb. gibi ... 

Saym Egil'in nasll olsa 
böyle sorumluluklan yok ... 
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Di Berhemen Ec!.ebiyata Kurdi 
De Romantizm U Sembolizm 

DAXUYANi BO: 
*PEN International London 
*Raya Kurdi a gi§ti 
*Hemi rexistin ü 

dezgehen Kurdl yen 
siyasi 9andl ü civalG 

L. POLAT Uzun bi ekolen navnetewi ve gie
dedayi nine. Mehmed Uzun ni
viskareki sembolist nin e. le di 
romanen wi de "hin mebeSlen din 
ji hene ku ew vekiri naye gotin 
.Ew betir di romana diduyan 0 si
siyan de hene " Di romanen wi de 
"tahm 0 blhnen rabirdQ 0. tarixe 
xurt in il her mina romana seye
Olin G ya 9aremin. c1h 0 war, ba
yer G pewendi, leheng 0. qehere
manen romane bi xwe jl, ji dewr 
o dewranen bihuri ne. La bele, di 
esas€ xwe de, mebest iro ye, hai 0 
hewale iro ye, Meriv yiqasi dika
re ve yeke bi sembolizm 11 zima
neki remzi girebide ... ~i ew ~i
xule legeran e." 

GeH rezdaran 
Di roja 22.1.1997 de rojnameya Özgilr Politika ya bi 

tirkJ belav dibe min bangek bo niviSkaren kurdan dlt ku 
ew vexwendi kongriyeke bo Pen a Kurd dike. 

Ez pir xemgin bum gava min minhoya wergera lirk! 
bihist ku min rezdar Dr.Z.Hajo u HJ~ik spardc kirine ku 
ew bi kongriyeke weha rabin. 

Bi wi: böneye ez dixwazim vekiriji we hcmiyan re 
qkere bikim: 

Di nameya min ya di 20.8.1996 emin ji endamen 
Navenda P.E.N. a Kurd re ~andi bu. min se kes pe~niyaz 
kmn ku ew di demeke kun de amadeya kongireyeke 
bikiD. Mixabin yeki ji wan nerazibOna xwe ~kere kir; 
lewma min di nameya 29.10.1996 de herdu rezdar Dr.Z. 
Hajo u HJ~ik ni~andan ku ew bi wi kari rabin 0 tene en
damen P.E.N a Kurd vexwendi bikin yen bersiv je ha
tme u endameliya xwe dane u di we beigehe de weha 
hatiye: 

Kurd romantik in. Jiyana Kur
dan romantik e. Jiyana her Kur
deki dikare bibe romanek roman
tik. Di berhemen edebiyata Kurdi 
yen kJasik a modem de roman
tizm crneki gnng digire. Di ede
biyata Kurdi de ji sembolizrn ji 
ciheki taybeti digire. Gelek ber
hemen edebiyata Kurdi bi roman
dzrn a semboLizme hattye nex
~andin. Her t;ikas sembolizm ß 
romantizm pi~ti salen 1800i Ii 
Ewropaye wek herikandinen ede
bi derketine hole ji, beriya wan 
de di berhemen Kurdi de, Ii gor 
maneya nave xwe romantizm 0 
sembolizm hebOne. Di pirtOka 
Zend Avesta, Mem 0 Zln, diwa
nen Melaye Ciziri Q Feqiye Tey
fan de hem sembol hene 0 hem ji 
romantizm heye. Pirtfika Zend 
Avesta 0 Mem (} Zin bi gelek 
sembolan hatine honandin. 

Di hinek berhem!n edebi de 
eure eure heywan wek sembolS 
let ni~andan. Wek Mar, Kevok, 
Zo.mrtlde Anka t C;Oyik, Tawis~an
ku Melake Tawis- Ehmed! Xa
ni,hinek insanan wek sembolan 
ni~an daye. Mem gele Kurd, Zin 
ji Kurdistane sembollzme dike. 
Mem fi Zin evina welatperweriye 
ne. Beko ewan sembola xirabiye 
ye. Tajdin 11 Afif sembola dosta
niye, hevkariye, alikariye ne. 
Evina Mem ii Zln evineke ro
mantike. Ehmede Xani di berhe-

ma xwe ya nemir de gelek nave 
sembolik bi kar aniye. Wek; Tav
banu, HivbanO, Sterbano.. Wi 
sembola Roje,H.i've fi Stere di in
sanan de daye. 

ekoli tune. Di berhemen edebi 
yen Kurdi de bi maneya ekoli ya 
ekola sembolizme 0. romantizme 
berhem tune ne Kem in. 

U bi maneya nave xwe di ber
hemen edebi yen Kurdi de sem
bolizm 11 romant1zm hene. Di her 
berhemi de gelek sembol hene. 
Wek mot1f, wek sembol di her 
berhemen edebi de hene. Di ber· 
hemen edebi de, ne hemG le di hi
nek be~an de romantizm heye. 
Behsa jinek. di hinek eiyande 
behsa evinek renge romantizme 
dide. Di edebiyata Kurdi ya dev
ki de, di efsane 0 destanen Kurdi 
de, di evina Yusuf 0. Zuleyxa de, 
di evina Siyabend ii Xeee de, di 

deslanen lehenen Kurdan, kerru 
Kulik, Rusteme Zal G hwd. de, 
gelek sembol a bi gieani ji ro
manlizm heye. 

Di berhemen edebiyata Kurdi 
yen dema me -yen nOjen- de ji 
sembolizm 0 romantizm hene. Di 
berhemen Hesene MET~ de, di 
hinek dyan de sembolizm, di hi
nek be~an de romantizm heye. U 
Hesene Mete wek niviskareki 
Kurd sembolist ji nme 0 romantik 
ji nine. Di berhemen Mehmed 
Uzun de ji sembolizm a roman
tizm hene. le berhemen Mehmed 
Uzun wek herikandina edebi, 
wek ekol, girdedayiye semboJlz
me 0 romanllzme ninin. Mehmed 

Di berhemen Firat Ceweri, yen 
min (Lokman Polat) 0 yen ~ahine 
Bekire Sorekli de ji eih bi eih 
sembolizm 0. romantizm hene. Di 
hinek kurteytroken me de eama 
bi giraru sembolizm 0. romanflzm 
xwe didin ni~andan. Kurterriroka 
ku di ve dawiye de Firat Ceweri 
nivisandiba a di kovara NOdeme 
de hatibo. we~andine kurteyiroka 
bi nave "Romanseke C;ilm isi" 
kurterrlirokek romantik e. Di ve 
kuneyiroke de sembolizm ji h
eye. Rindiya keyike sembola be
dewiye ye. Ku mirov yeko yek 
kuneyirokan bigire deste xwe di 
gelekan de sembollzm 0 roman
tlizm heye. 

Ji kerema we be bi karen xwe rabin bo amadekirina 
kongriyeke ji P.E.N a Kurd re. Ew endamen bersiv 0 di
ravdayin je haline ev in: (Iista navan rute) Ew rezdaren 
navbiri bi we erke ranebitn u ew li gor destitra rexistine 
ji ne ~On; lewma ew herdu li ~ Navenda P.E.N a Kurd 
P.E.N tl li pe~ P.E.N a Navnetewi berpirsiyar in. 

Gelek mixabin. wan rezdaran temamiya TaStiye ji 
nivisakar ü ronakbiren kurdan ve~anine tl nave min bi 
kar anine bo amadekirina kongireyeke bi nave PEN a 
kurd ~awa ew dixwazin. Ekolen edebiyate yen navnete

wi di nav Kurdan de tune ne. Ya
nl edebiyata Kurdi heyamen ede
biyen navnetewl -her weki sem
bolizm, romantizm, natura!izm 0 
hwd.- nejiyaye. Niviskaren Kurd 
bi her avayi giridayi ekolan nin 
in. Di berhemen wan de lesira 
ekolen euda hene. Di nav Kurdan 
de bi xurt! ekola sembolizme 0. 
romantizme bi maneya xwe ya 
ekoli rune. Di berhem!n edebi 
yen Kurdi de bi mane ya ekoli ya 

lebm'i: Ev nivis ji kovara 
Helwesl ya jimara 7an hatiye s
tendin. 

Ez di kongireya dl1.2.1997 de ya li Berline p@kte 
pi~kdar nabirn Ci pi§girya wi: ji nakim. 

Dive ev rasliyaji bl! dubare kirin: Navenda P.E.N. a 
Kurd- tevi sarkirina we bo saleke li gor biryara kon
gireya 63a ya PEN a Navnelewi ya li Mexiko di no
vembera 1996 bfiye- rexiSlineke navnetewi serbixwe 
ye, nabe ew bikeve bin siya rexistineke siyasi kurdi. 

Dive hemi ronakbiren kurdan yen demoqrat bi 
berpirsiyariyen xwe rabin bo parastin u ~vebirina 
Navenda PE.N a Kurd 

Li ger rezdariyen min 
Husen Hebe~ 
Seroke beli ya P.E.N a Kurd 

, , 
Dr.Kemal MAZHAR 

D i ~ yekem y! v! ge~la me da me behsa 
ew zanyanyen bi nirx kiribO ku rew~enbire

ki Kurde zirek 0 gellek hujyar ser bi lngiliz di 
raporten nihiniyen xwe da derheqa ~alakiyen 
"komela xoybfut" di nav Kurden traq da dewr 0 
dora dawiya bistan pe§ke~i bi dezgayen taybefi' 
yen lngiliz Ii Silemaniye kiriye. 

Ew raponnivise me endame "komela xoy
bOn" 0 ''komela Zerde§t" b(i. Ji nezik ve pey
wendi bi gel hejmarek reheren Kurd ~ekiribQ. 
Bi taybeti bi gel §ex Mehmud ve 0. gellek agah
dariyen bi nia di derheqa ~alakiy!n wi de ji m
gilizan re rageyandiye Im hemOyan tro bfine se
rokaniyen resen 0 be hempa ji bo vekolina van 
bizavewe. 

Di eynifayli hejmare414/23 be~a ~arem x-M 
4583 e ~alyara flfokevaniya Britanya da ku ji bo 
behsa be~ekji "Bizava Netewa Kurd" di dewiya 
sala 1928 0 destpeka sala 1929 an da hatiye ter
xankirin. Du namen deslxeti gellek giring teda 
ne ku "komela Zerde~t" yekek ji wan ~ardi bO ji 
bo ~ex Mehmud li pTran 0 eva din ji ~andibfi ji 
bo Mehmud xanT kanisanan li Meriwan. Kare 
raponnivise me rasl be 0 xOde je razi be, beri 
wan naman bigihljine ~Ona diyarkiri herdu ji gi
yandibQ ber dest! karbidesten ingiliz Im wene je 
bigirin. Ji bo xwe. Veea hedi hecti, be hevta Q be 
tirs roja 30'ye ilonS sala 1928 ber bi P'rran 0 Me
riwan kele Ii. Nama ~ex Mehmud bi deste xete 
Celal sahib hatibO nivisin ku braye Mistefa sa
hibe seroke Liqa "xoybOn" S Ii SnSmaniye b11 
(Celal sahib bave hunennendi bi nav 11 deng ~e
mal sahibe.) Bi dur nabinim raponnivise me ji 
bo xwe hemü namen dihat 0 di~ün ji bo ingili
zan nivisibe. Ji ber ku desuele hemOyen ew ra
ponen taybeti ySn derheqa raw~a SilSmani pe~
ke~ kiribun di eyni failda hatibO hilgirtin di be
~a dawiye ya ve gota..e de hehs dikin, hemiyan 
wekJ hevin. Dar nine li nav piren Kurd hebin ve 
deslxete fi xwedane we binasin. Her~ende bi 
mezenda (texmin) min kobra yekek ji du Q se 
naskir' ye bajere. 

Bi gor behgonamen ingiliz "komola Zerde§t" 
beri durnahika sala 1928 an hatiye damezrandin 
He~iqas weki em di be~e dahatiye ve gotare da 
behs dikin. Bi do. yekek ji beigenamen "komela 
Zerde~t" xwe ku Ii nav heman falmpe daye ev 
komela disala 1926 an da hatiye damezrandin. 
Eva eiy€ gumaneye, heryiqas be wisa diyare li s
er hel west beramberi A~uriyan Iikketin di gel 
hukumete da Ii nav reberen komeie ü rekxira
wen Kurd yen we deme de nakokiyek gellek 
mezin destpSkir. Desleyeki endamen ve rekxiea 
we bi reveberiya ismail Heqi ~awes komelek nQ 
bi nave "Komela Zerde~t" ve damezrandin. Bi 
gor zanyaren ku heta niha ketiye deste min wisa 
pe di~e ev komela me pi~ek tundrew bOye. U di 
eyni wexte de serrasli, xwe bext kirin 11 miso
gerbOna xOdeje xwe~ b11yiismail Heqi ~awes di 
reftaren xwe dareng dida. Hezji gotineye !sma
n Heqi ~awes zO zO di nav beigen ingiliz da du
pal dibe. 

Nama "Komela Zerde~t" ji bo ~Sx Mehmud 
rupeleki qewara mezine, naveroka wS 29 rban 
pekhatiye. Li jora name hatiye nivisin: "Hejma
ra 2469, roj ] rebih el-Axir 1347" ku dikeve 
17'S i10ne sala 1928. U, dijeriya name de hati
ye nivisin "Silemani 28 rebih EI-awil 1347" ku 
dikeve 18'e we mehe 0 wS sale. ango 18'eilona 
1928 e. 

Dlyara yekem roja nivisina nameye 0 duyem 
ji roja dubare bi rezmana Kurdi ya niha ve nivi
sandin: 

Li gor sixuren Istixbarata Ingllizan Rexistinen Pi§tgiri yen Serhil9-,.ana Agiri yem dive serok bi hema. dengan bete hilbijanin. 
Benda ~arem peywendiyen komeie xistibO li ser 
hisliye serok. Ev benda. ~ar jerbendan pekhati
bQ ku ji bo hasa werginina endam, pare Q daha
tiyen komeie 0 desthilaten taybeti yen serok ha
tiye terxankiri"\-nnepmLtW1IfSf}bji ji du xa\~ 
pek hatiye'. herpuJi .1;l,8$\l'\~~H ~~,ctarayi y~ 
komeie dikin ku dive bixine hisloyejimeryareki 
ku ew ji dive bi hemO dengen endamen Iivebe
riye yen komeIe bete hilbijartin 0 nabe bC aga
dariya serok qet pere komeie xero bike. Benda 
se~em maie biryardana civinen desta revebenye 
dide serok. Bi dO benda heftern ew endame ji 
her kijan di civinan de pi~ikdar nebeji mate rex
me je ginina biryaren we eivme bepar dibe. Bi 
gor benda h~tem dive desta reveber hefte care
ke kombibe. Benda nehem mafe diyarkirina §u
(la eivinan dide deste serok. Benda dehem dibe
je: Her endameki deSla reveber bi xwe eivine 
saz bike ji komeie le derxislin. Bi dtl benda yaz
demin komeie ji ditin Ci b~Oyinen xwe ve mam
le hemu ~Oren rnuharezuyek ( ) dike. Bi du 
benda duwandemin nabe qet endameki komeiS 
name 0 pare ü pulen komeie Li eem xwe biMle. 

Li Kurdistana Ba§ur XOYBUN (II) 

"Ji bo Hezreti AIi-cenabe ~ex Mehmud bi he
sabe veye ku eenabl! we serok ü zatek1 mezini 
Kurdin. Bi nave KurdayelTye behan rew~a ku 
niha heye pe~ke~i we dikin ku gellek arezil 0 ri
ca we dikin bi ehimiyet lern~ bikin, Ji her ku 
ev rieaO daxwaz ya ~x.seke rune 0 bo yekek 
Kurda ji nine. Ev arzQya hane ya hemQ gele 
Kurde Q ev hawara bi yek denge, emin bin ya 
hemO Kurdistane ye. Ji her ve di beri hemO ti~
tan da gellek riea we dildn ku gellek ehemiyete 
bidin(!" 

"Komela Zerde~l" di name de bi gennl' dawa 
ji ~ex Mehmud dike bi ~Q ~ekleki di gel huku
mete da rek nekeve. Ji ber ku weid dibeje: "Ni
yasa wan di gel Kurd da pak nine ji her ve em 
~end kesin ji kuren vi gelt ku cenabe we ye me
zin dixwazin bi nave hemü gelve riea dikin ehe
miyete bidin bi van daxwazen me 0 eva tene ce
ya emel il jiyaneye" 

Di dumahika name da hatiye nivisandin: 
"Bi nave hemO gele Kurd ve Komela Zerde~

ti" 
Di jerenotc da hatiye nivisin: Suretekt ji bo 

sekreter! bawerpSkiri ye gi~ti ye "cemiyeta Zer
de~ti" li Bexda. Li ser fennan 0 lehrirate Naven
diya gi~ti. hejmara 3157, roja l7'e Septemsera 
1928" 

Cewaziyek wisa nine di navbera naveroka 
herdu namen "Komela Zerde§t" da di nav name 
da bi genn! han dide Mehmud xani kanisanan 
bo hewil bide heta bala iraniyan ji bo bizava 
Kurdi rabike~e. Di gel eve ji xwe weki komelek 
siyasiya Kurdi bi Mehmud xani dinasine. Her 
wisa "Komela Zerde§li" weneki nama xwe ji bo 
~ex Muhmud di~ine ji bo Mehmud xani 0 ewe ji 
pe radigehine ku xelke Pi~der mijulin xwe ji bo 
serhildanS amade dikin. 

Her da namen ''komela Zerde~t" hevherkirin 
a ~irovekirin gellek hildigire ku di qewera "ren
gin"! derbaz dibel Ewqas heye wisa pedi~e ew 
komela di bo ~Oyinen xwe da kelibO li nav xele
liyen mezin. Bßyeren dawiya bistan 0 destp€ka 
siyan ve yeke bi ruhni ni~an didin. Gellek der
baz nebil ku~tina ~imko Q hevkariya ingiliz 0 
iran diji ~ex Mehmud derxist ku Iran ew aliya 
nine pi~ta xwe bide. 

Pi~ti demeke raponnivise me ji piran 0 Meri
wane ve vedigere Silemaniye 0 bersiven ~ex 
Mehmud 0 MehmOd xani kanisanan ji bo "Ko
mela Zerde~ti" di gel xwe da line. Disan heri 
bersivan wan bigihijine ~l1na mebes! dibe ba in
gilizan wene wan je werdigirin. Ew du bersiv
name ji tiji zanyanyen giringm ku xer 0 bera vi 
raponnivisi nebOya wek gellek rupelen din bi 
nirx yen diroke nO Q hevdeme Kurd di gel xwe
dane wan da di~On jer erde. Pi~li niha em dika
rin li ser naveroken bersivSn ~ex Mehmud 0 
Mehmud xant Kanisanan bo "Komela Zerde§d" 
raweslin. 

Beye Seyem: Di bese reburdi ye zineira ve 
gotate de gehi~tin basa namen "Komela Zerde~
li" di ilana sala 1928 an de ji bo ~x Mahmud Ii 
piran 0 Mahmud xani Kanisanan li Merivan. 
Keke raponnivis bersiven ~x Mahmud 0 Meh
mud xan di gel xwe de tin~ ji bo reveberen "Ko
mela Zerde~li" bi hemen wext beri van namana 

bigihine eiye diyarkiri t dibe eem efserS istixba
rata Britanya li SilCmani. Bed mixabin di wS 
fayle de ku ev basa tMaye wena van herdu na
man teda rune. Le deqa naveroka herduyan bi 
ingilizi teda haliye hilginin. Vi allye base ji tiji 
ji zenyarine derbara bizava Kurdayeti di rnOma
hlka bisten deo 

Efsere isrixbarata Britanya 1i Silemani roja 
30'e te~rina yekem ya sala 1928, derbara bersi
yen ~ex Mahmud 0 Mahmud xan yadda§tek ji 
bo istixbarala bingehi ya hSze asmani Britanya 
1i Baxda sandibO. Wesa xOya dibe ku ~Oyina ra
portnivise me ji bo piran 0 Menwan u vegenya
na wi ji bo Silemani dewr 0 dora meheke k i~an
dibO. Li ve Yadda~name de wesa xCiyaye ku 
Mahmud xani Kanisanan naxwaze bersiva reve
beren "Komela Zerde~ti" bide. Ji ber ku di ber
sive de her tene ragehandibu Im nama wan wer
ginibu. Reveberen KomeIe waz ji hewlen xwe 
neanin, roja 20'S te~rina yekem ya sala 1928'an 
nameyeke dinji bo wi ~andin. Hejmare ve name 
2573 ye. Di nama duyernin de dawa ji Mahmud 
Xarll Kanisanan kiribOn nunereki xwe bi§ine ji 
bo damezrandina peywendiyen berdewan di 
navbera herdu aliyan deo Wesa xuya dibe ku 
Mahmud xan yan guh nedabQ ve nama "Kome
la Zerde~ti" yan ji bersiva xwe bi reyeki sermst 
de ~andubfi. Ji her ku efserS istixbarata Britanya 
1i Silemani di yadda§la xwe de dibeje: "qet her
sivek di derbara ve name de negihi~te deste 
me." 

Heryiqas §ex Mahmud giringiyek mezin daye 
bi name di bersivl! de amadebüna 

nanen wan ve diyare ku zerde~tiyan hez dikir 
~cx Mahmud bibe seroke komela want Ji bo 
wan wesa bu ew dibe sedema serfirazi 11 serke
lina gele Kurd. 

Bi sedema nama duyemin ya zerde~tjyan ji 
bo ~ex Mahmud naveroka deslOra navxwe ya 
komeie ji bo me maye ku be guman nirxa we ya 
diroki gelleke. Yekek ji valayen diroka bizava 
Kurdayeti di nebOn 0 windabOna program 0 des
tOren navxwe yen rehieawen Kurdislan de ledi
tin. 

Bi dO qisen reveberan ku ji bo ~ex Mahmud 
nivisine "Komela Zerde§t1" sala 1926 hatiye da
mezrandin .Em heta radeyeke ji ve sale dudilin. 
Ji her ku ewen ev komela danSzrandibfin enda
men xoybun bOn je eudabl1nOn, xoybün ji dewr 
o dora dOmahika sala 1927 hatibu danezrandin. 
DOr nine nivisevan yan ji nivisevanen name bi 
danana ve sale ve xwaslibOn sengera xwe li ecm 
~ex Mahmud qayim bikin. 

Bi dtl naveroka naman (I zanyan"yen taybeti 
yen nav beigenamen taybeti Ingiliz wesa derdi
keve serok it malbenda navendi yen komela zer
de~li li Baxda bObin 0 komeI! du liq hebOn ye
kek ji wan Ii Silemani ku ji bo xwe digOf "~uh
bey fedayi" ya din ji Ii Hewlere btl. 

DestCira navxwe ya "Komela Zerde~ti" ji 
~anzde bendan pek halibü. Benda yekem derba
ra peywendiyen navbera Kurd Q iraniyane ku 
mixabin komeie bi dirusti ne nirxandibu. Bi da 
benda duyem dive hema endamen komeie pe
bendi fennan a biryaren komeIe bin. Benda se-

xwe ni§an daye. deste alikariya 
xwe ji bo "Komela Zerde~ti" direj 
bike. Le, dawa ji reveberen "Ko
mela Zerde~ti" kiribO bi dür ü di
reji hemtl zanyariyeki pewist di 
derheqa wan de ji bo wi bi~inin. 
Bi t84be1i Li ser annaneen komeie 
tl naven endamen ve ~i li silemaru 
tl ~i li ciyeki din ji bili v! ji agah
dariyen 1i ser karen giring yen ko
mele bi lemani. 

XA9EPIRS 

Ceperast: I-Bajarek li Kurdistana Trrkiye ku bi serhildanen 
xwe yen li dij fmparatoriya Osmani (l CumhO.riyeta lirk hatiye 
nasin ... pakijkirina giyayen biyani,yen li zewiyan bex~eyan ~in diJ>. 
in.2- Di Kunnanci re pro naveki kesin ... ar, ard. 3-Cihe xopan,kav
il...Bi Sorani "!var". 4- Kes! ku ru caran bi politikayc bili nebe ... 5-
Ax ... Heywaneki kovL Di Kunnancide ji bo ti~t 0 kes!n nezik (l 

teyidkiri pro naveki i~ 6- Ava ku naherike . ava ku sekini ye ... 
Du herren b8 deng .7- Naveki kuran (berovaji) ... Hi~, ebeden, 
keL.Pronaveki pirse (berovaji) 8- Kuniya "number ..... A[eteki 
mubike ku gelek stranbejen me [e dixin (berovaji) ... Duman. dux-
an. 9 -Bi zimanl!" Osmani' pere ~apkirin ... 1'iriyl! hi~kkiri. 10-
Prona ... eki i~rti ji bi kes (j ti~ten ner en I~ZI1c ... Peyveke mirov de
ma~, yan Ii hember ti~takJ ~ dimine dibl!je ... Erd. yan dar. yan 
giyaye be av. beji (bero ... aji) 11- Selgeya lru mirov pe ji sinoran 
derbas dibe ... Heywaneki bi hez (berovaji). 12·Esman. "ezman" ... 
nave dareki (berevaji) ... kok ,rlh. r'i~l. 

Bi da henda sezdemin qet endamekJ komela 
nikare bibe endame komel 0 rekxiraweki din. 
Benda ~ardemin mercen endametiya komeie di
yar dike. Bi da ve hende eve bixwaze bibe en
damekomei, divS hema. zanya..en pewist derhe
~a nave xwe ye lemam (1 binemal 0 kare xwe di 
gel wene da mora tiHye xwe ya mezin pe§ke§ bi
ke. Ew kes dawTya deryüna biryar werginine bi 
niviski veea dibe endam. Penda panzdemin se
yir tele li her ~avan. Bi dO ve bende ewe bixwa
ze bibe endam dive imza xwe dijera rupelek spi 
da binivise 0 we rüpele bide desla revebir. Efse
re istixbarala Britanya 1i Silemani wesa difikire 
ku desta revebir bi sedema ve riipele ve cOre il
tizameke dixe histoye her endameki serke~i di 
asta komeie de bike. Guya ew di haleteki wesa 
da ~awa dixwazin wesaji ve riipele tiji dikin. 

Bersiva hejmara burj 

Roja 25 e te~rina yekem ya sa
la 1928'an reveberen "Komela 
Zerde~ti" bersivnameyek ~andi

bOn ji bo §CX Mahmud 11 agahdar 
kiribün ku rOnivisek ji nama wi di 
bo "seroke komeIe 1i Bexda" ran
dine. Herweza di gel nama duye
min· de destura navxwe ya "Ko
mela Zerde~li" ji bo wi ~andibOn 0 
dawa je kiribOn eger pe qayil dibe 
imza bike ji bo wan bi~ine 0 ji we 
deme ve edi ~ex dibe seroke ko
mele ü veea ew ji naven hemO en
damen xwe 0 ~ifra taybeti ya xwe 
ji bo wi di~inin. Xwe eger ima ne
ke, ew dive nim11na destura navx
we 11 hemtl namen komeie ji bo 
wan bi~ine. Wesa ji ew ji namen 
wi ji bo wi di§inin. 

Serejer:I-Kese zengin ... Biraye beYe meri .... mam (berovaji) 2-
Dcma dill! meriv bi meriv di ~vite mirov dibl!je ... Du peyven bI! 
deng ... Xwarineke sereki a 1rurdi (berovaji) 3- Cihaza ku mirov 
dilcare je nllce,stran Q ti~tl!n din dibihise ... Giyaye ku toS badan 0 
hi~kkirin ji bo alifa dewaran .. 4- Birs, bi~iti(berevaji) ... Mer, ze
lam(berevaji) ... Peyvek her tim ber'i pirsan tl!(berevaji) 5- Welatek 
li fskandinavyaye ... Tewanga g3Z11tirinl! ji bo peyva "ap", 
"mam"(berevaji) 6· Peyva ku pirsan re tC gotin ... Peyva gazikirina 
kese ner... Wasiteyeke bar ki~dinl! 7- Cille bi av, tBrav (bereva
ji) ... Pronaveki kesin 8- Ti~te ku hatiye avetin ... Soz, peyman. 
daxwaz. 9- Dumahik. pa:ji... Doktor. I().Li devera 801Jlll (j 

Sehdinan ji bo kure ku tu birayen din nebin tc gotin (berevaJ1) ... 
Xware 11- pinika ku di Kunnanci deji bo dema bI! te bikaranin 
(berevaji) .. Jbadetxana filehan. 12- Nexwe!jiyek ... Bajarek li 
KurdislJllla b<4ür ... Kese kamOran 

Ceperast: 1- Cizira BOIan. 2- Ed ... Rl!vin ... lik. 

Evana hemu diyarde 0 elOunen 
nObOn di diroka ~alakiyen rekxira
wen Kurdan yen wS deme de, Ji 

3- berav ... zava. 4- arami.. .. erini. 5- der ... neo 
6- ev ... ~ebnem. 7- tinaz ... acve. 8- no ... Sin ... IX. 
9- ag .. bape~. 10- se ... abori. [1- ib ... ri~L eya. 
12- ramOsan ... ~ane. 
Serejer: Celadet... afir. 2- id ... reving ... bat 3-
bar ... nOt 4- irem ... ~a ... bern. 5- reri ... ezva ... iso 
6- ava ... ob ... pa~a. 7- bive ... Nisebin. 8- on ... i~o. 
9- zizman ... re~. 10- alan ... ~iya. 11- nivin ... vi ... 
an. 12- ka ... Elegaz. 
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Dr. Cem§id Bender'le, yeni yaymlanan Kürt Mitolojisi isimli kitabl üzerine konu§tuk. Bender, mitolojinin 
oldugu gibi uygarhk tarihinin en önemli ilklerinin de temellerinin Zagros'larda atIldlgml söylüyor 

Zagros'tan Slrat Köprüsü 'ne 

. 
KÜRT MUlFAK KÜLTÜRÜ 

VE KÜRT YEMEKLERi 

C~M$iQ BENQ~R 
KURT MITOLOJISH 

Ce!!,,,id Bender 
KURT KIZI 
ZENGE 

Kamuoyu Cem~id Bender'j daha eok tarih yazan olarak taOlyor. Ama 0 aym zamanda bir edebiyatCI da. Kürt Kill Zenge isimli bir öykü kitabl ve Calldaki isa i5imli bir de romani var. Bender, ilk kitabl Kürt Tarihi ve Uygarllgl'm yaymladlgmda pe$pe$e yeni baskllar yapffil$tl. 
Daha sanra yaymlanan Kürt Uygarllgmda Alevilik isimli kitabl da aym ilgiyi görmü$ ve yazann bu yaplll da yine birkac baskl yapml$11. Yazarm yaymlanan diger kilaplan da aym ilgiyi gördii. Bender'in son kitabl Kiirt Mitoloiisi'de gec1igimiz giinlerde okurlanyla bulu$tu. 

NesimiADAY 

C 
em§id Sender, son yJilarda 
Kürt tarih yazlmmda ismin
den birhayli sözeltiren ya

zarlanmlZ<lan biri. Kürt tarihini in
celeyen Hk kitabi, "Kün Tarihi ve 
Uygarhgl" yaymlandlgmda olduk
ya bilyilk -olumlu ve olumsuz- tep
kiler alml~t1. Daha sonra, Bender'e 
ele~tiriler yapllmaya b~land1. Ya
pllan -olumsuz- ele§tirilerin 'Y0-
gunlugu; yazann tarihe 'Ben mer
kezci' yakla~t1gml , 'Her§eyi Kürt
le~tirdigi' , 'Bilimsellikten uzak, 
kaynak'Ya göstermeden. ortaya 
Kün tarihiyle ilgili tezler almaS\ ' 
ve 'Kün larihini Anadolu merkez
ci görmesi' türlinden. Yazar bu 
ele§lirilere, (Tabi bu arada saldlfl
da bulunanlan da unutmamak ge
rekiyor. Özellikle resmi ideolojici 
yazarlarl.) "Korku ve Cesaret-Kün 
Tarihine Satapnlar" isimli kita
blyla yanlt verdi. Cem~id Bender, 
verdigi cevaplarda bu insaniarm 
asimilasyonun verdigi ezilmi§lik 
p~lkolojisiyle Kürt uygarhgma ail 
~gerleri kabulleriemetliRlennl:' 
f,iZChgl kitapfal'm dt~lllWökunihasl 
durumunda, hi~bir savIß kaynakslz 
savunulmadlglfl1 söylüyordu. ilk 
dönem Bender'in yaymda yeralan 
kimi yaz.arlar, daha sonra ok:lann 
yönünü ye.virdiler. Bir dönem 'öve 
öve' bitiremedikleri yazan bir dö
nem sonra ' yere vunnaya' ba~la
ml~lanh. Fakat özellik:le ismaiJ 
Be§ i k~i, Cern~id Bender'i yapligl 
~ah§malardan dolaYI desteklemek 
gerektigini söylüyordu. Be§ik
~i' nin Bender degerlendirmeleri 
olduk~a büyük yankl yaratml~u. 

Derken tarl1§ma boyutlandl ve 
Kün aydmlanrun b~ogu. Kürt ta
rihi üzerine yazmaya ba§ladl. Bu 
tartI§maJar, basmda i§lenmese de 
haien devam etmektedir. 

Cem~id Bender'le tarli~ma ya
ratacak son r;ah~masl "Kürt Mito
lojisi-I" isimli kitabl üzerine söy
le~tik. 

• Samrlffi "Kürt Mitolojisi" 
isimli ~ah§mamz bu alandaki 
ilklerden. Sizin dl~lß lzda da 
Kürt Mitoloj isi üzerine sah~ma
lar yaplld l ml, yapllml§ veya ya
plhyorsa bunun klsa bir deger
lendermesini yapabili r misiniz? 

o Bir kay Ylldan beri "Kün 
Felsefe Tarihi" üzerinde r;ah~mak
laydlffi. Aneak antik r;agm dü§ün
ce patrimuam üzerinde yogunl~tl
glmda, aS11 incelenmesi gereken 
konunun mitoloji oldugunu anla
dirn. <;ünkü tüm inanr;larm ve fel
sefi olu§umlarm ana kaynagl mito
lojiye dayamyor. Bize kadar Kürt 
mitolojisiyle ilgili bir 'Yall~maya 
rastlamadlm, Tabi bölük pö~ük 
'Yah~malar olmu§tu. Ancak Kürt 
mitolojisini ba§langlcmdan günü
müze kadar getiren bir r;aJl§ma 
yoktu. Bir ~lirmaC I olarak bu 

bo§lugu doldurmaya ~ah§lyorum. 
Kürt mitolojisi r;ok eski ve zengin 
kaynaklara dayamyor. Bugüne ka
dar bu konunun e1e ahnmaml§ 01-
masl, bu haiklO larihi ve kültürel 
varhgmm, kimliginin inkar edil
mesinden kaynaklanlyor. 

• Kürt mitoloj isini yazarken 
ne tür zorluklarla kar~lla§hmz? 

o Kürt mitolojisinin ülke dilin
de yazll! belgelerini bulmak müm
kUn degil. Bilindigi gibi, mitolojik 
bilgileri de ir;eren kil labletlerin, -
yuvarlak rakamla- on bin adedi 
Kültepe'de, yinni be§ bin adedi de 
Bogazköy'de bulundu. Bu tablel
lerin büyük r;ogunlugu -Gllgamc§ 
destanma ait olanlarla birlikte- ba
III! lilkelerin e1inde bulunuyor. Bo
gazköy 'de bulunan tablet1eri batllt 
bilim adamlan 1902 Yllmdan iliba
ren r;özmeye bB§ladllar ve bu 'Ya
Il§malar 1954 Ylhna kadar sÜrdü. 
Bilim adamlarl dogal olarak, r;özü
münü yaptJklarl bu tabletleri kcndi 
di llerine 'Yevirdiler. Öte yandan kil 
tableller de bulunan yazilann tümü 
Hurrice, Milannice, Hititye., Akad
ya, Kasid~,<, Urartuca, Sümerce Vi 
A$uril;p j)1,dugup(f3Q" biliq1 adam
lannm yaymladlgl eserler büyük 
önem ta§lmaktadlr. Bunlann tama
ffil eksiksiz eide edilmedikr;c, hat
ta beraberinde hazlrlanan raporlar 
ve doktora tezlerine ula~llmadtk'Ya 
saghkll bir sonur; almamaz. Biz bu 
kaynakr;alarl edinmek it;in büyilk 
'Yabalar harcadtk.. Ara§lrrmacl ar
kada~lnuz Serdar Baran ' m ki§isel 
r;abasl sonucu bu s tkmttmlZI 
önemli oranda r;özdük. 

• KitabllllZln önsözünde, 
Kürt baslllllllll , yaptlgllliz t;ah§
malara yetcr li ilgiyi göstermedi
gini yazml§slOlz ... 

o Evet.. Evet.. Yaptlglmlz 'Ya
h~malar kendi yaym organlanmlz
da tanmlmlyor. Görmezliklen geli
niyor. Kün yazarlann yapltlanm 
tamlacak bir medyasl yoktur. Böy
lesi olumsuzluk:lar, iki bin Ylh 3.§an 
bir ezilmi~ligin, kompleksin üril
nÜdür. Asimilasyon 'Yark:lan öyle
sine i§lemi§tir ki Kürt halkmm sa
hip oldugu kültür ve uygarl!k zen
ginliginin anlatJlm3Sl, onaya kon
masl bazi insanlanmlZl ~a§kma ~e
viriyor. BaZI yan aydlOlanmlZ da, 
"Dar ulusyu, popülist, her §eyi 
Künlere malediyor" gibi akll man
ttk dl§1 su~lamalarla , tümü kay
naklara dayalJ bilimsel ph~mala
nmlZI küyümsemeye 'Yah§lyorlar. 
Onlarm hiy bir veriye, kaynaga da
yanmayan, üstelik onaya koyacak
lan altematiflerle kanltJayamadlk
lan bu sur;lamalarl olduk~ll, dünya 
dönüyor dedigi ir; in toplumdan 
dl§lanan Galile akhma geliyor. 
Öylesine bilim dl§1 görii~ler öne 
sürülüyor ki insan "bu kadar da 01-
maz" demeklen kendini alamlyor. 

• Du konu hakkmda; yani 
söylediklerinizin bir asillml 01-
mSSI bakmundan, söyledikleri-

nizi örneklerle somutlayabilir 
misiniz? 

o Bazi yan aydmlanmlz. Kün
~e bilmeden rnitoloji tarihimizin 
incelencmeyecegini öne sürliyor
lar. Oysa bugünkü Kürtyemizle -
törn ~iveleri dahi- sözkonusu eui
gimiz OIUZ~ bin kil tableti ~öz
mek mümkün degildir. <;ünkü bu 
tabletlerde kullanllan dil saray di
Jidir. Yani bilim adamlannm 'dip
lomarik dil ' dedikleri dildir. Bu 
tabletlerin halk diliyle yaz llml~ 01-
maSI saVL ku§kuludur. Kamtlanma
ml§tlr. 

• Kürtyenin mitolojik ara§
tlrmalara h i~ faydasl yok mu? 

o K ürt~enin kullamlacagl alan: 
Günümüze ula~an masallan ve 
dengbej stranlan incelendiginde 

gerekli olacaktlr. Yoksa bu dille 
antik yagl anlamak, aylklamak 
mümkün degildir. 

• "Toplu luk dilinin tanmcl
Il kla ba§ladlgl ve tan mclhgm ilk 
temellerini n atlldlgl cografyaßln 
da Zagros olmasma göre tann
lar arasmdaki ili§kileri anlata n 
mituloj inin ilk sözlü kaynagmm 
bu bölgede ba§laml§ olmasl r;ok 
dogaldlr" veya "Mitoloj inin te
melleri Zagroslar'da -yazlh dö
nemden önce- atlld l" ya da "Mi
tolojin in Vatam: Yukarl Mezo
potamya" diyorsunuz_ Mitolojik 
anlahlar b ir yöreye a it olur mu? 
Du tezinizi biraz aSar mISIßlZ? 

o <;ok yerinde bir soru. Mito
lojinin ilk ~ I ktlgl yerle bu sosyolo
jik olgunun daha sonraki tarihlerde 
yaYlldlgl alanlarla. zaman tüneli 
ir;inde eide etligi kazammlan ve 
degi§imleri ya da geli~imleri biri
biriyle karl§tlrmamak gerekir. Mi
tolojinin ilk temellerinin atlldlgl 
yöre Zagros'tur. Sadece tanmclltk 
degil ilk meskene girme ve hay-

Beyoglu 'na yeni kitap~l 
iSTANBUL- Bir zamanlar yaym 
dünyasllllll vazg~ilmez semti olan 
Cagaloglu, kapitalizme yenik dü§tü. 
Önce gazeleier r;ekip gitti lek tek. On
lar 1kitelli 'yi kendilerin~mesken~
tiler. Turizimcilerin yaygm talepleri 
$Onucu kiralar hlzla artmaya b~la(h 
ve yaYlllevleri Cagaloglu'nu lerket
rneye b3§ladilar. Daha $Onralan bu 
yaymcllar aglr agtr Beyoglu'nda top
lanmaya ba§ladllar. Zaten Beyoglu 
gerek mimari yapisl ve gerekse tarih
sei ger;mi§i bakimmdan bu olu§uma 
uygundu. Cagaloglu kültürel havaSlll1 
yilirmeye ~Ianu§, yerini dövizin ca
!ibesine lfuakml§tl. . . 

Cagaloglu'ndan kopan yaYl1lClla
nn Beyoglu sevdasma bir yenisi ek-

lendi. Adam yaymlan Beyoglu Kü
'Yükparmakkapl Sokak'ta kendine bir 
rnekan buldu. G~tigimiz <;arpmba 
günü 3'Ylh~1 yapllan kitabevine ~ok sa
Ylda davetli katlldl. Kokteyle edebiyat 
dünyasmm biryok 'ünlü yazan' gel
mi§ti. Ernre Kongar, Cevat c;apan. 
Refil Durba~, Ataol Behramoglu, Kü
~ük iskender ar;t1I~a katll:lIl a§ina si
malardan bazIlanydl. Yazar Selifll ile
ri, kitabevinin a'Ylh~1 i'Yin §unlan yazl
yordu: "Kitabevlerinin ~ogalmasl, ki
taba, edebiyata yen iden gönill verili
~ in ilk adUfll. Bir ömÜf boyu kitaplar
la mutlu oldum. Mutluluk nedir diye 

. sorulursa, kiiaplar okumak, kitaplar 
edinmek, kitaplar ar3Smda yapmaktlf 
derim." 

lemek istersiniz? vanlan evcille~!irme de bu yörede 
yapndl. Bilim adamlan bu döne
me Neolitik <;ag -Devrim <;agl
adllli vermektedirler. Kerkük do
laylannda son Ylllarda onaya 'YI
kan Hallanr;em höyügüyle neolitik 
'Yaglll erken dönem tarihi günü
müzden 12 bin YII eskilere gitmek
tedir. tnsanhk bu neolitik 'Yag1a on
dan soma gelen kalkolitik 'Yagl bu 
yörede yaraul. Bu sonu~ta elbette
ki cografi ko~uUann da etkisi 01-
mu§tur. Diele ve Flrat'm bu yörede 
olmasmda ilk su kanallannm bu 
bölgede a~ilmas lm sagladl. insa
noglu bu r;aglarl dünya planetinde 
degi§ik tarihlerde yapml~ur. Ko
numuzun bu noktasmda okurlan
mlzm hayret edecekleri bir ge~e
ge deginmek istiyorum: Ünlti uy
garhk larih'Yisi Gordon Childe'in 
''Tarihte Neler Oldu" adh eserin
den ögrendigimize göre; neolitik 
yagdan da daha eski olan ve insan
Iarm toplaYlcl ve avcI olarak ya~a
dlklarl mezolitik dönem ya§amak
ta oldugumuz 20. yy'da hala sürilp 
gitmekledir. Gordon Childe, buna 
ömek olarak. Malay<j., ortAanlann-~ 
da, OQa ~frika'da, Avuslural
ya'nm kuze.y-batl yörelerinde ve 
Güney Afrika 'Yöllerinde ya§a
makta olan insanlan bu lezine ör
nek göslcrir. isa 'dan soma 1800'lü 
Ylilarda Yeni Zellenda yerJilerin
den olan Maorilerin ara'Y ve gerer;
lerinin neolilik'Yag insanmkine 
benzedigini de aym bilim adam! 
öne sürmü~tür. Bu ge~ekler kaT§l
smda Zagros'un eskiligi konusun
da söylenecek söz kalmaz anJk. 
Mitoloji, 'Yok tannl! dinler dönemi
ni ya§ayan kavimlerdc onaya r;1-
kar. Bu da yeterli degildir. Aynca 
krallann da, kralir;elerin de devlet 
yönetiminde bulunmalan gerekir. 
<;ünkü onlar tann ve tannr;alarla 
kendi halklan arasmda araci rolü 
oynarlar. Bu aracillk kurumu daha 
sonrald larihlerde semav! dinlerin 
ortaya 'Ylkmaslyla peygamberlere 
devredilmi~tir. Sümerierde kral ve 
kraliye yoktur. Sümer sitelerini 
kral ve krali~eler degil, Lungaller 
yönetmi§tir. Lugaller bir nevi vali
lik gibiydi. Bu nedenle Sümer yö
netimi bir yok Sümcr sitelerini Gu
ti krallanna blraktllar. Yarlagan, 
Si'u, La-Arabun, Erridu-Pizir gibi. 
Bizim tezimize göre Sümerlerin 
bu davram~1 Guti krallannm tann
larla olan ili§kilerinden yararlana
bilmek ir;indi. Bu bilgileri a'Y1kla
dlktan soma bu sorununuzu ünlü 
uygarhk tarah'Yisi Prof. Dr. Goer
ges Roux 'un 1985 Ylhnda yaymla
nan "Mezepotamya" adh eserinde
ki §u sözleriyle yamtlamak istiyo
rum: "Neolilik ve Protohistorik 
halbn ilk kez ve öncelikle Kürdis
tan'da ortaya r;tkml§ olmaSI bir te
sadüf degildir". (age. s.27) 

o 11 .. Dünya sava~1 Siralarmda 
Almanlann en üstün insan IrkL 01-
dugunu öne süren Hitler, kendine 
bagh bazI bil im adamlanna emir 
vererek Alman halkllla anlik yagda 
bir mekan arar. Bu bilgiler ari bi Ii
min kuzey topluluklanna yayLidl
gml, oradan da geyik:leri izJeyip 
Zagros'a gelen Med'lerin bu dil l 
Anadolu'ya ve Asya'da da iran ve 
Hindistan'a yaYlldlk:lanßl öne sür
düler. Ancak bu tez 2. Dünya sava
§mdan hemen sonra terkedildi. Bu 
saV1fl hi'Ybir bilimsel ir;erik ta§lma
dlgml Prof. Dr. Götze, Arkeolog 
E. Forrer, Paul, Kretschmer, Je
ams, Mellart (<;atalhöyük Kazasl
mn hafiri ve ka~ifi) , Prof. Dr. Bil
ge Vmar ve Nevala <;ori Sitesi'nin 
hafiri ve ka§ifi Prof. Dr. Haupunan 
yazdlklan eserlerinde ar;lkladllar. 
Blz de bu bilim adamlarmm tüm 
eserlerini inceleyerck Özgür Bilim 
Dergisi 'nin 3. saytsmda gcrekli 
a'Ylklamalan yaptlk. Konuyla ilgi
lenenler, bu makalemizi okuyabi
Iirler. Gene! olarak dilin ve bunun 
pir , üJÜQü ol1\.n ari dilinjll ijk J;:e~ 
Zagros'ta onaya 'Ylktlgml CQlin 
Renfew 1989 Yllmda yaymladlgl 
"Archselogy and Language" adh 
eserindc ve yine Thomas V. 
Gamktelidze, Viadeslav V. ivanof 
1995 Ylhnda yaymladlklarl eserle-

Cem~id Bender 

• Kürtlerin Geyik' leri izleyc
rek Zagros'lara geldigine dair 
bir sav var, Bu k~n uda neler söy-

rinde ar;lklaml§lardlr. . 
• Kürt mitolojisini yazarken 

ncden Kürt rnasallarmda n (ör
negin ; at~, güne~, hayvanla r ve 
dogayla ilgil i olanlardan) yarar
lan madm lz? 

o Kürt Mitolojisi- I adh önsö
zünde bu r;ah§mamlzm ü~ kitaptan 
olu~acagml ar;tk.ladlk. Sizin belirt
liginiz konulan 3. ciltte ineeleye
cegiz. 

• Adern ile Hava kÜltünün 
Zagros mitosunda ortaya Siktl
gml söylüyorsunuz, Salllnm bu 
yaygm bir tez. Bu teze kar§l, 
kar§1 tezi savunan tarihsilcr var 
ml? 

o Sadece bu degil. adl Aden 
olan cennetin de Van Görü k1YI
smda oldugunu. ilk semavi dinler
den Tevrat'ta a'Ylklanml§llr. Bu 
cennetteki dön rrmaktan ilcisinin 
Dicle ve Flrat oldugu da bu din ki
tabmda vurgulanml§tlf. Antik yag 
tarih~ileri arasmda mitolojik an
lamda bu teze k3r§1 'Ytkana rastla
madlm. 

• Söz Adern ile Havva'dan 
aSllml§ken mitoloji sah§mamzi 
yapa rken, K ürtierin kutsal kita
bl Avesta'dan (b3§ka yazarlar
dan ahntllarl hesaba katmazsak) 
yarar landlßlz ml? 

o Zerdü§t inanel r;ok tannh 
dinlerden semavi dinIere ge'Yi§in 
köprliSÜdür. Zerdü§t peygamber, 
Med halkmdandl. isa 'dan önce 
660 Ylllarmda yapdl. Kitabi dinle
rin kapIslm 0 a~tl. Hz.Ibrahim ve 
Musa peygamber ondan daha eski-

C em§id Bender, I 927 Ylhn
da muhacir bir ai lenin 
r;ocugu olarak Konya'da 

dünyaya gelir. Babasl, Bin
göl' ün KarlJOva il'Yesinden. An· 
nesi. Van'm BB§kale ilr;esinden 
ai lesiyle birlikte L Dünya Sava§1 
Yllarmda yola r;tkarak: önce 
Adana'ya soma da Konya'ya 
yerle§ir. Bender, bu ailenin yedi 
r;ocugundan dördüncüsü. Kon
ya'da liseyi ve istanbul'da Hu
kuk Fakültesi' ni (1946-1950) 
bitirir. 0 dönem üniversite de, 
Hitler fa~ izminden kar;lp Türki
ye'ye slgman Neumark, Crozat, 
Shwartz gibi Alman Yahudi ho
calar ~ogunluktadlr. Yazar, Hu
kuk Fakültesinden sonra Fran
sa'da hulruk doktorasi yapar. 
Tez konusu, "Osmanh Maliye 
Tarihi"dir. Daha sonra Norver;'e 
g~erek Oslo Üniversitesinde 
kooperaWr;ilik f\ahnda ~grenim 
görür. 19pO~ubat'mda ülkeye 
döner ve 27 MaYls ihtilali olur. 
' Kürtr;ülük' sU'Ylam3Slyla IUlUk
latUI. 29 Ekim tarihinde ~Ikan 
"genel ar' yasaslyla serbest bl
rakliLr. 1960'tanI973'e kadar 
Konya'da avukathk yapar. 
1974- 1983 Ylllan ara~mda da 
Norve'Y'te bulunur. kaldlgl sUrer; 
iyinde, antik r;ag tarihi ve uygar
hgl üzerinde incelemeler yapar. 
Cem~id Bender aynca edebiyat 

dir. Ancak Musa'dan arlakaJan 
Ahdi Atik 'Yok klsa bir metinden 
ibarettir. ASll günümüzdeki Tev
rat, Zerdü§t'ten 300 YII sonra Mu
sevi din adamlanrun toplanarak 
kaleme aldlk:lan bir kitaplU". Tev
rat' m yazlm sürecinde Avesta'dan 
pek. yok ahntl yaplldlgl amk kesin 
olarak ortaya 'Ylktl. <;agdB§ Zer
dü~t~ü yazar Khabardar bu konuda 
yazdlgl ünlü eserinde bu ahnltlan 
tek tek a'YLk:ladl. <;ok tannh dinler 
döneminden 'Ylklp gelen pekr;ok 
mitos önce Avesla'da, daha soora 
da bB§ta Tevral olmak üzere diger 
semavi dinlerde de yeralffil§l1r. Bu 
mitoslar az önce a'Ylkladlglffilz 
Adern ile Havva küJ tü ve , Aden 
cennetinin yanl slra ~imdi apkla
yacaglmlz diger rnitolojik verilerle 
de kar§lmlza 'Ylklyor. Ünlü Nuh IU
fan l. cennet ve eehennem kültü, 
öldükten SOnTa dirilme, hayrr, §er 
ve kader, ahret ve son hesaplB§ma, 
Slfat Köprüsü ve insanlann camm 
alan Azrail kültü gibi pek'Yok mi
tos Zagros'un mitolojik zenginlik
lerinin ürünü olarak Avesta'ya, 
oradan da semavi diniere ger;m i ~
tir. Zerdü§t'e göre SU"at Köprüsü, 
kEldan ince ve klU'Y1an keskindir. 
Kuran-I Kerim'de Slral Köprü-

alanmda da r;e§itli 'Yah~malar 
yapml§, biryok dergide edebi in
celemeleri ve öyküleri yaymlan
nll~lIr. 

Yazaram yaymlanan 
kitaplart : 
~ü" Tarihi ve Uygarhgl 
Kün Uygarhgmda Alevilik 
Kürt MUlfak Kültürü ve Ye 
mekleri 
12 imam ve Alevilik 
Korku ve Cesaret·Kürt Tari 
hine Sata§anlar 
Kürt Mitolojisi-I 
Kün Kizi Zenge (Öykü) 
<;al1daki isa (Roman) 
Türk Hikayeciligin Dünü ve 
Bugünü (Antoloji) 
Konya Sazl ve Türküleri 

sü'nden ve Azrail'den sözedilme
mi~tir. Bu ikisi klyasl fukaha ve ic
mai ümmet kuru'mlan araclhglyla 
islamda mevzi tutmu~lur. Prof. Dr. 
Ali Alpaslan, Zerdü§t inancma 
kaT§1 Hz. Muhammedin büyük ilgi 
gösterdigini söyler. Prof. Alpaslan 
bu konuda §unlan yazml§lir: "Hz. 
Muhammed, Zerdü~tlere k~1 de
gildi. Haua onlara ehli kitaba gös
terilen sayglYI gösterilmesini em
retmi§li." (Geni§ bilgi i'Yin, Türk 
Dil Dergisi'nin 500. saYlsma bakl
labilinir.) Yazar aynca, Zerdü§t di
ninin ve onun ahlak anlaYI§1 ile 
Zerdü~li olan ilk Pers Krall Ku
rafm haka uygunlugunu Kehf Sü
resinin 99'cu ayetinde "Haza Rah
metunmin Rabbi" (Tann tarafm
dan rahmeuir) ibaresiyle dogrulan
dlgllli söyler. 

Biz Avesta'daki tüm milolojik 
bulgulan kitablmlzda eie aldlgl
mlZ konulara göre, yeri geldik~e 
vurgulamaktaYlz. Bunun dl~mda 
da Kürt Mitolojisi adh r;ah~

mamlZlll 2. cildinde S1T3Slyla ef
sanevi Kürt Krall Nemrud He 
Hz.tbrahim, Zerdü§t Peygamber 
ve Demirci Kawa ile ilgili ef
saneier üzerinde duracaglz. 

(iSTANBUL) 

BEKSAV'da felsefe 
, 

konferanslarl 
26 Ocak 'ta b~layan 'Felsefe Konfe

ranslan' dizisinin ilkini Dr. Sadi Ceytan 
yapml~tl. Dr. Ceylan'm "Felsefenin Temel 
Sorunlan" ana b~l!gl altmda verdigi kon
feranslar 16 ~ubat'la sona criyor. Konfe~ 
rnnsm ikinci konugu ise Marksist felsefe
nin temelerini inceleyen ve bu konuda ya
ymladlgl kitaplanyla tanman felscfeci
ara~linnaci Hüsnü Aksoy. Aksoy'un suna
cagl program ise "Diyalektik. Dü§üncenin 
Özgül Yanlan" ana ~hgl ta§lyor. Toplam 
11 alt ba~hk altmda toplanan konferanslar 
dizisi, 4 MaYls ' ta "Genel Bir Degerlendir
me ve Sonu'Y" konferanslyla sona eriyor. 
BEKSAV'da bu ay aynca, b~la Yllmaz 

Güney olmak üzere biryok ünlü yönetme
nin filimleri ve aynca Atila Ayr;in, "Selim 
Okr;uogJu ismail Sanoglu ve Eren Kes
kin'in konu§maci olarak kallldigl "96 YII! 
De~erJendirmesi", "idam Gerr;egi ve Poli
tik Idamlar/Yokedili§ler" isimli sergi, Prof. 
Dr. Mehmel Altan, Ismail Sanoglu ve Ha
CI Orrnan'm kallldlgl "Susurluktan Kriz 
Yönetim Merkezine" isimli panel, Ahmet 
Soner'in "Adana Paris-Yllrnaz Güney Bel
geseli" isimli söyle§isi ve DQ'Y. Dr. Nail Sa
tilgan, Prof. Dr. izzeltin Önder, Hakkl Ger
r;ek ve Hüseyin Gözen'in katildlgJ "IKi SI
mfmm Tarihsel Rolü Bitti Mi?" isimli pa
nel izIencbilir. 

Jiyana Nu 
yetkilileri 
beraat etti 
Jiyana Nu gazetesi imtiyaz sahibi Selman <;i

men ve sorumlu yazl i§leri müdürü Ali Oe

mir, Gazetenin 22. saYlsmda yaymlanan haber
Ierde, "Basm yolu Be bölücülük propagandasl 
yapmak" ' su~u'ndan yargllandlkJan davadan 
beraat ettiler. istanbul 4 Nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesi sözkonusu yargllamaya neden gös
terilen " i§sizlik, YoksuJlB§ma ve Sos'yaUzm", 
Karaya1'YIß 'm Danimarka Ziyareti Protesto 
Edildi" isimli yazilann ayn ayn incelenmesi 
sonucu SU9 unsuru bulunmadlgma karar verdi. 
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Olaylann taraflan ya§arken ve belgeIer orta yerde yer'de iken, geli§meleri ~arpltmak nasll bir §ey? 

atice a ar 
, 
a yanltCl) 

Ib"him-GO<;LO 

A li Bi~er, Haliee Ya~ar'la 
"Politik bir Kürt KadmmlO 
ya~mmdan nOllar" b~h

glyla biT roponaj yaplI. Bu röpor
laj, Roj Gazelesi'nin 25. ve 26. sa
Ylsmda. Nuroj saYllannda yaym
land!. Röponajl ben de okudum ve 
hem de özetlikle okudum. C;ün1.:ü. 
Halice ya~r'm anlaltlkJan benim 
de iyinde bulundugum siyasi süre
cin bir kesitini ve ki~iligini dogru
dan ilgilendiriyordu. 

Beigeier ve rakamlarla bll§lffilZ 

her zaman beladadlf 
KUrt okumu~ takIrnl olarak, ya

Zll! larih. yazl, beIge ve rakamlarla 
b~lmlz beladadir. Hele ki bazilan
mlZ bu konuda daha pervasl,ZCa. 
Haliee, bunlardan biridir. Hiybir 
zaman beige ve rakamlarla arasl 
iyi olrnaml~llr. Yazarken ve a~lkla
malarda bulunurkcn, belgeleri 
devre dl~1 blrakmakta ustadll'. 

Hatice röponajmm ilk satlrla
nnda, Kürt siyasi Slmfml kastede
rek, "bu smlfm belirleyici özelligi 
yalanclltgldlr" (Roj, saYI: 25) de
mektedir. Elbette bu degerlendir
me ve tespiti yaparken, kendisini 
bu degerlendirmenin dl~mda gÖfÜ
yor. 

Halke, röponajmda, günlilkle
re sahip oldugunu söylüyorsa da, 
görtlncn 0 ki yeni döncmden bah
sediyor. C;ünkü, birlikle oldugu
muz döneme iIi~kin Hatice'nin 
güncetlcre sahip ollnadlglm ~ok 
iyi biliyonlln. Aynca, Hatice, hi~
bir toplantlda nOI lulma ah~kanh
gma bile sahip degildir. 

Ama, leslim etmek gerekir ki, 
1980'dcn Ala Rizgari He Hati
ce'nin ili~kiterinin kesildigi 1982 
b~lanna kadar ar~ivimizde I dak
tilo sayfasL bir protesto mektubuna 
sahiplik. Hatice bu mektubunda le
ninist örgüte slkt slklya sahip ~Ila
yor. 

Bu meklutrun yazlldlgl tarih, 
1981 Yllmm b~lal1Ydl. Halice, bi
zirn aynhglmlzL leninist örgüt me
selesi merkezine otunuyorsa ve 
b~Ißdan beri leninist örgüte k~1 
oldugunu söylüyorsada. böyle 01-

madlgml aymaya yah~acaglm. 
Geymi~le ilgili önemli bir 

anlmsatma 
1976 Rizgari aynhgmda, bu

günkü Rizgari gurubunu, sosyalist. 
"proleter devrimci" görmedigmizi 
bu gurubun milliyelyi oldugunu 
hem a~1k toplanlilannuzda ve hem 
de aynhk SOmasl yauhgmlz bildi
ri, bro~ür ve Ala Rizgari dergisin
de a~lk~a dile getirdik. 

Bu degerlendinnelerimizin 
merkezinde de, Mümtaz vanh. Bu
nu, hem Rizgari taraftarlan ve hem 
de Kürt yunsever kamuoyu ~ok iyi 
biliyor. Aynca, bizim en son mer
kezi toplantumzda ayrLhk sorunla
nmtZI tartl~Jtken, Halice'nin 
Milmtazl, sinirleri de zorlayarak, 
"al~ak" ve "ahlakslz" olarak nite
lendirdigini de ~ok iyi hallrltyo
rum. 

Buna ragmen Halice röportajm
da memleketimizin sosyalist hare
ketinde bir kilometre la~1 olarak 
görülmesi gereken bir Mümtaz 
Kolan'l mutlaka anmak gerek" di
yor. (Roj, saYL: 25). Akabinde, 
uzun nefesliIigi, ~abloneu olma
maYI ondan ögrendigini, memle· 
kete özgil ko~ullara uygun davran· 
ma ve tahlil yapmaYI öndan esin
lendigini, söylüyor. 

Hatie'nin 18 Yll soora Müm
taz'm ki~iligyle ilgili bu noktaya 
gelmesi, elbeue O'nun sorunudur 
ve olumlu olarak da degerlendir
meierden vazge~mesi de, onun 
a~lsmdan bir meziyetde özele~liri
sini a~1k bir bi~imde, sorunu saur 
aralanna silo~lmnadan, eski yol 
arkada~larma ve Kün kamuoyuna 
sunmasl gerekmektedir. 

C;ünkü, iki arkada~m olumsuz 
iIi~kisinin ahlaksal degerlerimizi 
epeyce YlpraltLgml ve bize epeyee 
zarar verdigini, en iyi Halice bilir, 

Silahh mücade1e macerasl yar
Pltmasl ve Hatice'nin dagelh#J 

Röportajda silahh mücadele ba
lonunun yeniden ~i~irildigini göril
yorum. Tarihi sorumluluk a~lsm
dan. bu balonun pallalilmasl ge
rekligini dü~ünilyorum. 

1- Halice'ye göre Ala Rizgari, 
12 Eylill öncesi veya sonrasl (ki 
Halice'nin röponajmda bu peryot~ 

lar belirli degil. Ama bilinen bir 
~ey var ki, biz Hatiee'yi 12 Eylül 
öneesinden G. Kürdistan'a gön
dermeye karar verdik, 12 Ey
lill'den sonra oraya ul~l1. Böyle 
olunea, 12 Eylill öneesi oluyor), 
silahh müeadeleye karar vermi~, 
Halice bunun i~in daga ~Iknn~. 
"Biz dagdayken eunta gelmi~[i ve 
~hirdeki arkada~lanmlz hakJI ola
rak cunta bizi sav~a davet ediyor, 
davet kabülümüzdür" diyerek on
ayaltmaahyor. 

Bunun i9in, Suriye kanah kulla
midi. hatiee Gilney p~almza g~
mck üzcre bekleyi§te iken, ben 10 
Eylül 1980 günü Tilrkiye'ye ge~
tim. 12 EylUl gilnil darbe oldu. Ya
ni darbe. oldugu zaman, Halice 'nin 
deyimiyle dagda degildik. Kadro
larm egilimi i~in Gilney'e gönde
rilmek üzere, hamhk halindeydik. 

Cuntamn degerlendirmesini 
i~eren ala Rizgari bildirisi; Böige 
Tcmsilcilerimizin de görü~Jeri all
narak, benim tarafimdan kaleme 
ahndl. Röportajda belirtildigi gibi, 
"cunta bizi sav~a davet ediyor, 
daveti kabü\ümüzdür" falan denil
miyor. Ama cuntaya kar§l mücade
le kararhhgl belirtiliyor. C;ünkü, 
böyle bir tanlmm silahh sav~a ka
rar vennek anlamma gelecegini, 
bildiriyi kaleme alanlar olarak biz
lerin bilebilecegimiz a~lk. Aynea, 
sloganl14llnlan lilaratür, bizim li
elatalürilmüzde dcgiJ. Bu bildiri
mizin incelenmeye deger oldugu· 
nu, halirlallyorum. 

Belirli kadrolanmlz da Güney 
ve Dogu par~amlza 12 Ey\ül'den 
sonra gönderildi. 

Karanmlz, kadrolanmLZIO 00-
gu ve Gilney par9amlzda egitilme~ 
lerinden sonra, dönmeyi öngörtl
yordu. Ne yazlk ki, cunta bastlnn
ca, yaplLglmlz plan ve proje; iste
nilen zaman kesitlerinde, oldugu 
gibi ge~ekle~medi. Egitirn i~in gi
den arkada~lanmlz, orada "YI&11-
mal.:: durumunda" kaldllar. 

Ama, bazI guruplanmlzm, Gü
ney ve Kuzey parpnuzdaki gü~
lerle, lecrilbe kazanmak ve yar
dlmCI olmak amaclyla, bir hareket
lilik i~indc olmalan silahh müca
dcle olarak nilelendirilecekse, ona 

diyebilecegim fazla bir ~ey yok, 
U- Hatice'ye göre 12 Eylül ön· 

cesinde de, A1a Rizgari silahh mü
eadeleyi "bir bi~imde sUrdilrtlyor
muf'. Buda yanh~, amaci ~an bir 
tespit ve abartlh bir sunu~tur. Ala 
Rizgari'nin kadro ve taraflarlan 
eger silah 1%1ßl1~larsa bu tutum e· 
sas olarak, bireysel ve gurupsal 
me~ru müdafaa ~e~evesinde de
gerlendirilmek durumundadlr. 

Eger kastedi len, Siverek'teki 
tutumumu:r.sa, .bu da yanh~ aktan
hyor ve yorumlanlyor. C;ünkil, Si
verek 'te de, biltün yulil a~lklama
lanmlzda ifade edildigi ve oradaki 
kadrolanmlzm davram~larIßda da 
a~lk~a görülecegi gibi: me~ru mil
dafaa siyaseti izlenmi~tir. Bundan 
dolaYI da, taktigimiz; "kadrolart
mlZJ, devrimci hareketi ve hulkl 
koruma" olarak beJirlenmi~tir. 

lli- Görünen 0 ki, Halice'de bu 
silahh mücadelenin "genel kunnay 
ba§karu". Bu konumunu röpona
jmda "askeri sorumluydum" tam
mlyla dillendiriyor. 

Güney p~amlZda genel so
rumlu durumunda olan Halice ve 
Dogu p~amJZda genel sorumlu 
olan Halit'tir. Bu sorumluluklar. 
siyasi sorumluluklardll', Bu siyasi 
sorumlularda, 0 alanlara ili~k.in so
rumluluk payl8§unl yoluna gider
ken, askeri sorumluluklarda heHr
lemi~lerdir. Aynca genel bir askeri 
sorumlu vanh. Fakal. 0 sorumlu· 
nun Hatice olmadlgl, belgelerimiz. 
Je sabiltir. 

En önemlisi, Halice'nin dedigi 
bir konumlanma sözkonusuysa, 
Dogu par~aslßdaki arkada~L1ll1z 

özellikle Kuzey pa~asma da yalan 
olduguna göre, genel askeri so
rumlu saYllmahydl. Halice bunu 
görmemezlikten geliyor. 

IV- Tabi ki bizim hayali silahh 
mücadelemiz de Ylllarea, iki YII· 
dan faz.la YII, devam etmi§. Bunu 
röponajmda, " ... birka~ yJ!dll' dag
daydirn" diyerek ifade ediyor. Ya
ni Hatice birka~ Yll dagda kaJdlk
tan sonra, aynhgLmlz olmu~. Biz
de 0 dagclhgma aYlp olmaslll diye, 
su~lamalarda bulunmaml~lz ve 
"Halice T~kistlir" demekle. Ha
tice'yi kil~ilk dü§ürmeye ve tasfiye 

etmeye ~al l~nu~IZ . Aynl.tklarum
zm ge~ek nedenlerinin böyle 01-
madguu ileriki salll'lan:!'a a~lklaya
caglm. 

Burada apk.lanmasml önemli 
gördügüm §ey; "birk;~ Yll dagday
dirn" ifadesinin gen;ek dl~lhgldlr. 
Yukardaki salll'larda da belirttigim 
gibi, Hatice. 1980 son aylannda 
Güney p~amlza gitti. ben, Agus
tos 1981 Yllmda güneye gittim, 

1981 ylimm 6 eylill'inde Ust 
yönetim olarak sorunlannuzl w
Ii§maya ba§ladL. Ayru yilin ekim 
aymdan sonra, Hatce elini etegini 
i§lerden yekti. 1982 Yllmm b14la
rmda. Ala Rizgari ile iJi~kileri 

tilmden kesilir, noklaya geldi. 
Eger matematiksel olarak hesap 

edersek, Hatice'nin Ala rizgari so
rumlusu olaral.:: dag:da kaldlgl süre, 
t.5 yll bile bulmuyor. Nasil oluyor 
da, birka~ Yllhk dag hayattndan 
bahsediliyor? 

V- Hatice, "geriUa sav8§l" ve 
"Kurtanlml~ Böige" kavramlan
nm, bizim siyasal sürecimizde, o· 
nun tarafmdan kullanlldlgw ifade 
ediyor ve ekliyor. "Bu kavramlar 
TIP geleneginden gelen diger yol· 
~lara yabanctydt" diyor. 

TIP'in bu kavramlara itibar et
medigi bilinen bir §Cy, TtP gelene
ginden gelen biz1er de, ilk b141ar
da, "gerilla sav~l" ve "halk sava
~I" gibi Marksist ve U1usal Solcu 
taOimlara itibar etmiyorduk. Ama, 
1969'dan itibaren, biz degi§meye 
ba~ladik, Hatice, Kürt Hareketi 
i~inde tanlmr bir unsur degilken, 
biz hapishanede Kürt hareketi 'nin 
yeni dönemde örgüllendirilmesi
nin plan ve projelerini olu~turur
ken; bu kavramlan da i~imizde 
bolca hem sözlü ve hem de yazlil,' 
tartl~1 yorduk. 

Ostelik yine TlP geleneginden 
gelen, daha sonra ~ivan örgütlen
mesi i~inde yer alan arkad8§lan
mlZ vanh ki; bunlar, ~ok eski tarih
lerden itibaren "gerilla" ve hatta 
"foco tanl" silahh mücadeleyi 
tartl§ml~lar, planlamaya ve h,ayata 
g~inneye yarl~mlilirnhr. 

Oaha ilgin~ olan, bu konular, 
Mao 'nun kavraml~tlrdl~ bi~im
de, mahkeme huzurundaki son 

sözlerimizde ifadesini buluyordu. 
Bunlann bugiln de dogru 01-

duklan anlamlOda degil, bir durum 
tespiti olarak iler sUrtlyorum. 

T~kisllik ve SosyaJist Oevlet
ler Ozerine tartl~malar 

Benimsenen genel felsefe ve 
ideoloji slOirlan i~inde görtl~ ayn
hklan, degil Ala Rizgari dönemin
de, rizgari döneminde de, aynhgl
mlz i~in yetcrli ve gerekli ~art 01-
maml~llr. 

Bunu 0 ko~ullarda, ismi ge~en 
arkad~ anlamlyordu, Bundan do
layt da, guruptaki sert tartJ§malan
mlza, ayrl görtl§lerimize ragmen; 
birligi devam ettirmek istegimi, 
anlayamlyordu. Oaha sonraki 
problem ve aynlma nedeni arka
da~lar gurubumuz i~inde yard!. 
Hatice bunu anlayamadlgl iyin, 
kendi pöportajlOda da itiraf ettigi 
gibi; bu arkada~lann uzakla~masl
na (özellikle Sovyet ~izgisinc ya
km olanlann), ~ogu zaman kendi 
keyfi davranL~lanna, yol a~Lyordu. 

12 Eylül sonraslOda da, bu ko
nudaki lolerans ve göril§lerimi i~e
rell, Hatice'nin anti-demokratik, 
lahamUlsilz ve otoriter karakterine 
i§arel eden tartL~ma yazilanmlz 
mevcuttur. 

Hatice'nin daha sonraki Ylllar
da da bu olgunluga gelmedigi, 
"Ala Rizgari Birlik Platformu" dö
neminde de a~lk~a görüldU. Bu dö
neme ili~kin de göseterilebilinecek 
onlarca beige. tanl ve bilgi notlan 
sözkonusu. 

Kiln siyasi kamuoyunda bizim 
siyasal konumumuza ili§kin bili
nen bir ge~ek daha var; Rizgari 
gurubu; zaman zaman Maocu, za
man zaman Sovyet~i, zaman za· 
man da miJ\iyet~i ve zaman zaman 
da Tros;kisl olarak nilelendirilmi§
lir. Bunun asil sebebi de, Rizgari 
gurubunun bunlann hi~birinin 
i~inde dogrudan olmamasL; ismi 
ge~en bu ideolojik -siyasi egilirn
lere, sistem araYI~lanna dil§man 
olmamasl; lole~ansla, e§itlik:~i ve 
dost~a yakl8§masl; bagmlslz bir 
~izgi izlemesi ve 0 günün 
deyimiyle "ortayolcu" olmasmdan 
ileri geliyordu. 
, Ylllarca böyle bir degerlendir-

meye tabi tlltulan bizlerin; 
Hatice'yi sosyalizm anlaYI~mdan 
ve Tros;kistliginden dolaYI dl~
lamamlz sözkonusu olabilir mi? 
Zaten böyle de olmaml§tll'. Arrja, 
Hatice ge~k nedenleri gizlemek 
i~in bu sorunlan öne 9ikanyor. 
Sorunu teorize ediyor. 

o zaman hakh olarak sorula
bilinir ki, ge~ek sebep nedir? 

SorunlarlmlZI ameliyat 
masasma yaurdtglmlz 6 Eylül 
198\ tarirnnden sonra, Hatice'nin 
§ahsi durumu, bizim örgülsel, ey
lemsel birligirnizin bozulmasma y-
01 a~ml~tlr. 

Halice evli iken, yeni ili§kilere 
girmeye b141aml~t!. Oysa, höyle 
iddialardan dolaYl, Rizgari He 
kapI~mak durumunda kalmL~tlk. 

Bu ili~kisini gizii bir bi~imde sür
dürmesi; bölgedeki bütün diger ör
gütler tarafmdan bilinip; bize kllIll 
dedikodu ve Ylpratma sorununa 
dönü§mü§tü. Hatice, bununla da 
kalmaYlp, sorunun yözümü i~in, 

zamanlama ve teknik a~ldan ileri 
sürdilgilmüz önerilere itabar et
medio "Bu evlilik benirn i~in hay· 
ati ve sizinle kahp kalmamamm 
öl~UsUdür" deyip kendi yolunu 
aYlrmaya ~all~tl. Bu tavnm daha 
da ileri götürerek "bu evliligim 
beyinsel bir evliliktir" dedi ve ev
liligini ideolojile~tirdi ve teo~ 
elli. Kendi röportajmda da belin
ligi gibi, evlendigi insan da Tros:
kist oldugu i~in, Hatice 'nin kell
disi, tlmak i~ine aldlgun, bel
gelerimizde varoJan bu tanunlarla, 
kendisine, ideolojik "felseftk" bir 
lahf bulmu§ oJuyordu. 

Aynca, f~isl rejimin ikiz kar
de~i olan bir diktatörlügün adl olan 
Stalinizmi savunan, bununla gurur 
duyan Hatice'nin Tros:kistlige bu 
k~ Jw.uIMl\~. spsyo-psikol~ 
öl~ülerle an~. \:W~mulduguJAn 
man, g~mi~teki yanlt~ ve hakslZ
hgml gerek~elendirmeden öteye 
bir ~ey olmadlgl da rahathida 
görülür. 

"Güneydogu"da gö<;, kentle~me (me) 

Dr. Ahmet ÖZER 

1990 nilfus saYlmma göre 5,2 
milyon insamn y~adlgl Gil
neydogu Anadolu Bölgesinde 

4110 köy. 5148 mezra ve kom 01-
mak üzere loplam 5258 köy ve kö
yalll yerle~im birimi, 2 büyük~hir 
(Gazianlep. Diyarbakn). 6 il (~an
hurfa, Balman, Adlyaman, Mar
din, Siirt ve ~Imak), 3 alt belediye, 
67 il , 82 belde olmak ilzere toplam 
160 belediye mevcuttur. Kilis'in il 
yapl lmasl ile GAP kapsammdaki il 
saYlsl 9'0 yükselmj~ tir. 

Bölgedcki nüfusun %56.2'si 
kentlcrde yo~amakladlr. Kentsel 
nüfus anl§ hlzl Türkiye onalama
stom ~ok üzerinde bir rakam olan 
5,52'dir. 

1985 Ylhnda nüfusu 100 binin 
Uzerinde olan kentlerimiz Diyar
baklr ve Gaziantep iken 1990 Yl h
na gelindiginde nilfusu 100 binin 
ilzerinde olan kent saYISI ~anhur
fa, Batman ve Adlyaman'la birlik
te 5 'e yükselmi§lir. Bu kentler böi
ge nüfusunun %29.4'ünü, kentli 
nüfusun da %50.3 'ünü banndir, 
makladlf. 

20 Yllda (1970-1990) nüfusu 
%83 oranmda artan bölgenin 2005 
Yllmda yakl14Lk 11 milyon olarak 
tahmin edilen nüfusunun %64.1 'i 
kentlerde Y3§ayacak; nüfusu 100 
binin ü7.erinde olan kentlerin ise 
kent nilfusunun %56 Sim banndl
racagl tahmin edilmektedir. 

Yukarldaki verilerden de anla~l
lacagt gibi, bölgede sanayi dL§1 ~ok 
luzh bir kenlle~me olmasLOa rag
men, ~agd~ bir kentsel geli~me 

hali haztrda yoklur. 0 nedenle höl
gedeki kentsel geli~meye Oemog
rafik ~i~me. yani "nilfus büyUme
si" demek daha uygun olur. C;ün
kü, kenllerin nüfusunda ~ok hlzh 
bir artl~ dlmasma kaIlLO, kentsel 
altyaplda, kentsel arz ve olanakla
nn yaraulmasmda aym dilzeyde 
bir geli§me görtllmemektedir. 

draml ve insan haklarl (1) 
Bu panoramanm en belirgin ne· 

deni brdan kente ya~anan "g~" 
ve "ka~" hareketleridir. 

Sonu~ta nüfusun kenru i9 dina
mikleriyle kontrolsüz bir bi~jmde 
artmasl (yani dogurganhk OranIßffi 
yüksek Olmasl) ve Iordan kente ya
§anan yogun g~ ve ka~ hareketle· 
ri zaten ülkenin diger bölgelerine 
nazaran daha yetersiz olan böige
sei altyaplYI ve ya~am olanaklanm 
i~ iye ugratmaktadll'. 

Bölgedeki "ka~" harekellerini
nen belirgin nedeni güvenlik veya 
b14ka bir deyi~le güvensizlik ona
mldlr. Resmi kaYLlla da yansLdl&1 
kadanyla, son Ylliarda binin ilze
rinde köy g6lr ettirilmi~, yani 
"ka~" harekeliyle kaill kailLya bl
ra};:]lml~ur. Sonuy itibariyle, tazyi
ki nedren gelmi~ olursa olsun, bu 
köyler can havliyle kendilerini en 
yakm kente atrm~, yakmlannm ve· 
ya akrabaiannlO yaruna sLgmarak 
veya bir bannak ya da bir gece
kondu edinerek, Y3§amlanm gU~ 
ko~ullar alUnda idare etmeye ~ah~
maktadlr. Diyarbakll' bu kentler
den biri hatta birincisidir. 

o nedenledir ki bölgedeki baZI 
bilyilk kenllerin nüfusu son dört 
ylida 2 hatta 3 kat artml~ bulun
makladlr. Ömegin 1990 Ylhnda 
600 bin olan Gaziantep'in nüfusu 
1996 Ylhnda bir milyona. 380 bin 
olan Oiyarbakrr'Iß nüfusu 1.5 mil
yona, 276 bin olan ~aq.hurfa·nlO 
nüfusu 650 bine, 148 bin olan Bat
man'm nüfusu 350 bine, 153 bine 
olan Van'm nüfusu 500 bine. 40 
bin olan Bismit'in nüfusu ise 100 
bine ula§ml~llr. Bu rakamlar ya~a
nan g~lerin ne kadar yogun ve 
~arpiCI oldugunu sergilemekledir. 

Avrupa 'da bir kentin veya Ulke
nin nilfusunun ancak 300 ile 700 
YII arasmda 2 kat arttJgml hatlrlar, 
sa, Y14adlglmlz olaym ne kadar 
vahim oldugu daha da ~arpi CI bir 
bi~imde ortaya ~lk.maktadlf. Ve 
eger yeterli ve gerekli önlemleri 

.. 

almazsak bu egilimin daha da arta
rak devam edecegi, sorunlann 
i~inden ~Ikllamaz bir hai alacagl 
tehlikesi ile kaill k~lyaYlz. 

G~ 
Bölgedcki iki kesimde yogun 

bir bi~imde gö~ Y14anmakladlT. 
Bunlardan birincisi kIrdan kente 
olan g~tür. Yani köylü kesiminin 
meyda getirdigi gÖ9. lkincisi ise 
bölgc kentlerinden bauya (özellik
Je batIßIO büyUk kenllerine) dogru 
ya~anan gÖlililr. Yani kemli kesi
min g~ildür. 

1- Klrdan kente g~: 
KIrdan kende g~ün 6 klasik bir 

de olaganüstü nedeni var: 
I- Klrsal alanda yeterli i~ maki-

nalannm (istihdam olanaklannm) 
olmaYI~J. Ve "arazi bölünmü~lUgU
nün" getirdigi ledirginlik. 

2- Son Ylilarda tanmda maitina
la~maya ge~ilmesiyle birlikte ~ok 
saYlda 9iftyi ailenin "bo~ i~gücü" 
olarak ortaya ~lkmasl. 

3· Bölgede yogun bir SICak ~a
lI~ma ortammm olmasmdan dolaYI 
klfSal alandaki insanm kent mer
kezlerini bir anlamda daha güvenli 
saymasl, larsal alandan gÖlie zor
lanmasl, 

4- GAP projesi uygulanlasm· 
dan clolaYI ~ok saYlda köyiln baraj 
göl aynalannm alunda kalmas!. 

Yukanda ilk 2 neden kusal 
alanlardal.::i y3§anun "it1ci nedenle-

ri"dir. O~üneü ve dördilncil neden 
ise "zorunlu g~" Iledenleridir. 

5- Kirsal a1anlardaki itici ne
denlere ~m kemlerin sahip 01-
duklan olanal.::larla bir "cazibe ya
ratmasl"da g~ün ruger bir nedeni
dir. Bu nedene de "~ekiei neden" 
diyoruz. 

6- Aynca g~ elme egilimi, sos
yal güvence araYI~I, daha mutlu bir 
y~am sürme dü~üncesi gibi psiko
lojik nedenler de klr-kent arasmda
k.i "nüfus mobilitesini" elkileyen 
unsurlardll'. 

Yukarlda belirtilen g~ neden
leri biJinen klasik g~ nedenleridir. 
Bunlar ~o~unlukla kll'-kenl ile böl
geier aras! e~itsiz geli~imin yaral
ml~ oldu~u g~lerdir. 

7- Ancar bir de güvenlik ya da 
güvensizlik nedeniyle bölgede fer
di veya toplu bi~imde g~ eden ve
ya ettirilen bir nilfus vardll', Son 
Ylllarda bu kategoride meydana 
gelen g~ler yukanda klasik ne
denlerle meydana gelen g~leri kat 
kat 14maktadll'. 

DolaYlsLyla bütün bunlann so
nucunda hergün binlerce i.nsarun 
evini yükleyerek, kendisini kente 
atma macerasma taruk olmaktaYlz. 
Bu öyle bir maceradlf ki nerede 
ba~laYlp nerede bilecegi belli de
gi!. B141 ve onu yok. Yillarca ya
~adlgl atababa topra:klaruu lerket
mekte, y~adlgl buruklugu daha 
ilstesinden atamaml~ken, geldigi 
kentin hay-huyu i~inde ya~ama 

mücadelesinin agil' yilkü altmda 
ezilip gitmektedir insanlaulllz. 

.. n- Böige kentJerimizden batlya 
. g~ 

Bölgede. kenllerimizin geIece
gi, sosyal ve ekonomik yaplslOi 
olumsuz yönden etkileyen en teh- · 
likeli g~ bi~imlerinden biri de 
böige kentlerinden ballya dogru 
ya§anan g~tür. Bu kategoride 3 
~e~it gä9 y~a01Y0r. 

- Sermaye g~ü 
- Beyin göS;U 

- Kentli nüfus göS;ü 
Sanayi ve diger yatlOmlar ir;in 

gerekli altyaptYI ve gilvenceyi gör
meyen sermaye kesimi batlya gö
~etmektedir. Bim zengin olan in
sanlanmlz geleceklerini gUvence 
aJtma almak ve sennayelerini ge· 
li~tinnek dil~üncesi ve kayglslyla 
batlya ta§lmyorlar. Burada, sorunu 
gidenlere yüklemekten ziyade, 
bölgede hem siyasi istikrar oonam 
hem de ekonomik ve sosyal altya
pilann eksikliginde aramak lazlm. 
Bölgeye bilin~1i bir ~ekilde bazi si
yasal kaygllarla 70 YII saniyi geli
rilmemi§tir. Bu yanh~ uygulama
nm aCL sonu~lanndan biri böige 
sennayesinin kendi högesinde ya
Imma döü~mesi yerine bazLya ka~
mast olmu~tur, 

Beyin g~il ise ba~hca aCI bir 
ge~egirnizdir. Okuyan, Universite 
biliten, doktor, hukuk~u, mUhen
dis veya üniversitede kariyer yap
ml~ aydmlarumz bir yolunu bulun
ca batlya göS;ilyoriar. 

Oysa bunlar loplumun öncüleri 
olmak durumundadlrlar, Onlara 
yillarea maddi ve egitsel a1anlarda 
yatmm yapliml~. Kendi r;evreleri
nin ve toplumun umudu olmu§lar
du. Tam faydall olacakken k~l
yorlar, Oysa bunlann kahp, toplu
ma öncüliik etmesi, loplumun dö
nü~ümü ve geli~imini hlzlandlrma
SI gerekir. 

Bir diger önemli göS; eden ke· 
sim ise kentli nilfus 8öS;üdür. Kent
li nüfus ise ~e§itli sebeplerle (sos
yal, ekonomik, egitsel yönden) ba
ZI kentlerine g~ elmektec\ir. 

Kentli nufusun g~U ile kenl 
adeta i~i boialml§ bir kabuga dö
nü~ilyor. OolaYlsLyla kirdan gelen
lerin kentlile§mesi yerine kentler 
hergün biraz daha köyle~iyor, köy· 
den gelenler kentin varo§lanna sü· 
rilklenerek gecekondul~ma süre
cini hergün biraz daha hlZlandll'l
yorlar. 

Öyle bir zaman geliyor ki, kent, 

gecekonduyu etkileyip dönü~türe
cegi yerde, kent kendisini ku§atan 
gecekondunun hakirniyeline giri
yor. 

Böylece altyaplsl, modem kent
sei yapilan geli~en ~agd~ kentler 
yerine, nUfus olarak hlzla bilyUyen 
ama ~arplk, mutsuz ve stresli in
sanlann ko~u~tugu insan kalaba
ilklan olu~uyor. 

1U- G~ün sonu~lan 
Bu geli§meler klUllsmda; 
• Bugün bölgede nüfusu 100 

bin ile I milyon arasmda bulunan 
6 kent merkezinde nüfusun 
%50'sine yakJm ya a11 yaplS~ Wm
den olmayan veya yetersiz olan 
alanlarda yaljamaktadlr. 

• OolaYlsLyla her kenlle giderek 
iki kent meydana gelmektedir. Biri 
kentsel altyapl ve arzlannm sunul
dugu normal kent alanlandlf. Öbü· 
rtI ise kenti kucakIayan gecekon
dulann meydana getirdigi ve ~ok 
yogun problemlerin oldugu alan
lardll'. 

• Bu iki kentsel Y14am arasmda 
sosyo-ekonomik ve kültürel bakm
dan derin u~urumlar ve dolaYlslyla 
~all§malar vardll'. 

• Kentin varo~lanna sürüklene
rek Y8§amalnOl idare ettiren insan
lara kentsel hakIanm kullanacak 
(yani insanlann insanltk onuruna 
yakl§1l' bir düzeyde Y8§amalanm 
saglayacak) olanaklar sunulmuyor. 
Buna ka~lhk bu insanlann da 
kentlere ka~1 görevlerini yerine 
getinneleri beklenemez. 0 halde 
burada su~ veya problem gÖli 
edenlerde degil, g~ü yaratan ko
~ul1arda aranmahdll'. 

• Kent merkezlerinin ~e~itli ne
denlerle aldlklan yogun g~ k~l
slda olu§an bu panoramamn bir de 
öbür yilzil vardlf. 0 da böige kent· 
lerimizden ballya dogru y~anan 
sermaye, beyin ve kentli nilfus gÖ'
~ü kaT§lsmda kentsel i~ dinamikle
rin zaYlflamasuilr, 
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SUSURLU 'TA GE(:EN 
HAFTA 

, ,~ -.-
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AB 'den TC'ye: 
Ge~tigimiz haftarun gündeminde Oral ~elik'in a~iklamalan ve ~iller'le ilgili olarak I 
Avrupa ülkeIerinden yükselen "TC-uyu§turucu baglanusl" degerlendirmeleri vardl -.-

Kürt sorununu 
fÖZ, sonra gel! Oral (:elik'ten itiraflar 

Abdi ipekyi cinayetinden tu
tukluyken bir süre önce tahliye 
edilen Oral <;elik, TBMM Susur
luk' Komisyonu'nda verdigi ifa
dede, AlxlulJah C;ath ile birlikte 
1980 sonras] "devlet iorin "ailliuk
lanm" söyledi. 

Abdullah (ath ve Mehmet 
Agar ' m garantisi ile Türkiye'ye 
geldigi söylenen ve 'konu~urum ' 

deyince yargllandlgl iki davadan 
da alelacele tahliye edildigi vur
gulanan Oral (elik. "Devlet bizi 
kullandl. Simdi niye inkar ediyor
sunuz? He~eyi yazacaglm" dedi. 

(elik, devlelin. 1981 'de yundl
~mdayken kendisi ve Abdullah 
<;alll ile temas kurdugunu ve 
ASALA'ya karlil mücadele etme
lerini istedigini aYlkladJ. Buna 
kaJ1llik, Haluk Klrcl ve Mehmel 
lnnak 'm serbest blrakllmaslm is
tediklerini beHrten <;elik, Abdi 
ipekyi ve Malatyah ögrelmenin 
öldürülmesi, Papa suikastl ve 
PKK 'ye ka~1 eylemlere kan§ma
dlgml da iddia eui. 

<;elik'in ifadesinde yer alan 
~arp i CI itiraflar özetle ~unlardl: 

- 1981 'den itiraben C;alh ile 
birlikte devlet i'rin yah~tlk . Ben 
~e <;ath ekip b~lydik. 

- <;atli Avrupa büro §efiydi , 
dört ki§ilik eJcibimiz yard!. Her 
türlü eylemde bulunduk. 

- lO'dan fazla pasaportum var
d!. Bunlan el~ilikJerden ahyor
dum. Avrupa'nm bütün ülkeIerin
de bulundum. 

'- Eymür'den daha üst düzey
deki yetkililer yardlm ediyordu. 
Her eylem ivin C;ath'yla 10 bin 
dolar aldlk. 

- 1982 Yll mda Mehmet Ali 
Agca'YI hapisten arkada~lm oldu
gu iyin kaYlrdlm. 
'--- Cezaevinde iken bir bakan 

*bdullah <;al1l ilegörü§tü "\Je k:ay:"·· 
rrtit'5ma yaM'f~bftfitl."'U' ~hdü?I" 

- Mesul Yllmaz 1984 yilmda 
C;ath ile Brtiksel'de görti§lü. <;at
h, bir telefonla Yllmnz'm Türki
ye'deki kumar borcunu sildirtti. 

Eyü p A~lk: <;etele~me 
1950 'de ba~lad l 

SusIoIrluk Komisyonu'na ge~ti 

gimiz hafta bilgi veren ANA P 
Trabzon Mille[Vekili Eyüp A§tk, 
yetele§menin tariltinin 1950' lere 
dayandlgull itiraf etti. 

" Komünizme kaql" 1950' ]j 
Ylllarda ABD tarafmdan Türki
ye'de bir örgüt kuruldugunu be
litten A~lk, bu örgütün daha son
ra "PKK 'ye kar§1 mücadelede 
kullaruldlgtru ve son yillarda da
baZI ki§ilerin örgütü ylkar ili§Jcile
rinde kullandlgml" ifade etti. 

~Ik, "Bana göre Agar 'rok 
suvhr bir ihsan äegil: Göreve gel-' 
diginde Abdullah <;ath, 'Korkut 
Eken ve Tank Ümit gibi insanlan 
hazlr bir ~ekilde kucagmda bul
mu~. Sonra kendisi de 0 sisteme 
uyum saglaml§" dedi. 

Bucak' m PKK'yle sav~ adma 
toprakJanm geni§lettigini belirten 
A~ik, Bucak'm geymi~inin "pek 
de temiz" olmadlgml kaydetti. 

Abdullah <;ath ' nm arkada~1 

oldugu belirtilen Sami Ho~tan'LIl 
ili§kilerine de deginen A~lk, Ho§
tan' rn son yapugl Ielefon görü~

melerine iIi~kin kaYltlann ince
lenmesi gerektigini söyledi. <;at
h'mn cenazesini Ho~tan ' m aldl
gIßI vurgulayan ~Ik, "eger Ho~

lan 'm ili~kileri dikkatle ara§tm
hrsa bu olaylar onaya tylkar" diye 
konu~ lu. 

Eski MiT'~i'den 
"Özer-özel" k lvi rlmasl 

Susurluk Komisyonu 'na bilgi 
veren eski MiT iSlanbul Böige 
Sorumlusu Nuri Günde~, ha:zlrla
dlklan bazI raporlarl , ßa§baka
mlk Özel Kalem Müdürü'nün ya
msrra; dönemin Ba§bakam Tansu 
<;iller' in "yogunlugu nedeniyle" 
e~i Özer Utyuran <;iller 'e de ver-· 
digini avikladl. 

Ancak daha sonra Gündefin 
"Özer degil , özel dedigi" iddi3 
edildi. 

Generallerin 'yazll t ifade' 
talebine ret 

Susurluk Komisyonu Sözcüsü, 
RP Anlep MilletveJcili Mehmel 
Bedri incetahlacI, komisyona ya
zlli yanll verilmesin in dogru 01-
madlgml söyledi . [.ncelahtacl, 
böylece Jandanna Genel Komu
tam Orgeneral Teoman Ko
man 'm, "sözlü ifade" yerine yuzl
h ifade venne talebini reddetli. 

Merchand Bank-Agar 
i1i~kisi 

Özel Tim tarafmdan kavlTll!p 
öldürüldügü söylenen MiT muh
biri Tank Ümil'in damadl Dahi 
ßirinci, "KKTC'deki uyu~turucu 
paraIannm aklandlgl iddia edilen 
First Merchand Bank'm ortakla
nndan Ömür ÖZ9e1ik'in karde§i 
Ümit ÖZ:\elik, Tank Ümit tarafm
drt. ~!l"r" väWRIi!il,ö,m geti- ' "',>:'." 1'~llr,,!'I . 1·'!lX.hl" nJOI eo!. 

Resmi arabada 
eroin yakalandl 

ihbar üzerine gevtigimiz hafta 
Hakkari Yeniköprü mevkiinde 
yapilan yol kontrollerinde, Yük
sekova ilvesi Büyük~iftlik Bele
diye Ba~kanhgl 'na ait resmi pla
kali kamyonda, birer kiloluk pa
keder halinde toplam 84 kilo saf 
eroin eie gevirildi. Eroinin DYP 
Hakkari milletvekili Muslafa 
Zeydan'm yegenlerine ait oldugu 
bildirildi. Kamyonun i'r ve dl§ 
lastikJeri araSlIla gizlenen eroinin 
istanbul'a gÖlürülmek istendigi 
kaydedildi. Olayla ilgili bir ki§i 
gözal!ma altßlrken, aralarmda 
Büyük9iftlik Belediye Ba~kam 
Hasan Ta~el'in de bulundugu 4 

·ki§i alamyo'(, • , .. 

<;ath'YI kollayanlara yen i
den su.; d uyurusu 

Ankara'mn Bahvelievler sem
tinde 7 Ekim 1978 'de katledilen 7 
Tip üyesi genvle ilgili davanm 
geven haftaki duru~masmda, An
kara Cumhuriyet Ba§savclh
gl 'mn, katliamm ba~ samgl Ab
dullah <;ath 'YI koruyanlar ve sak-

MEDET SERHAT'lN E!?INDEN ONEMLI AGIKLAMALAR 

"Medet Serhat'. 
Agansoy öldürdü" 

HABER MERKEZi· "Faili me'rhul" bir sllahll saldmda 
katledilen avukat Medet Serhat' m e§i Yurdagül Serhat, e§ini öl
dürenin Tevfik Agansoy oldugunu söyledi. Yurdagül Serhat, ge~
tigimiz hafta bir günlük gazetede yer alan röponajinda Beh~et 
Cantürk'ün Hüseyin Kocadag ve Yahya Demirel'le de samimi 01-
duklarml aYlkladl. 

E§ini öldürenin Tevfik Agansoy oldugunu §imdi apkJamasml 
"Tevfik J..gansoy'u, Alaattin C;akiCI 'yla aralanndaki ihtilaf nede· 
niyle televizyonda tanldlm. Sagken söyleseydim kabadaythk ya
paeakl!" sözleriyle a91k1ayan Yurdagül Serhat, Kün i§adaml ve 
aydmlanmn öldürülmesi iyin hazrrlanan listeyi Yahya Demirel'in 
gördügünü ve onun da konuyu ayl1dayabilecegini ifade elli. Yur
dagül Serhat daha sonra §unlan söyledi: 

"Yayha Demirel1992'de bunu Beh~et'e söyledi. Birlikte liea
ret yaplyorlardl. Ktbns'taki banka olaymda Beh~ct, resmi onak 
olamadl, gölgede kaldl. Bankada ~ehmet Agar'm §oförünün or
takhgl var; inkar etmesin. Yahya konu~mah. Beh~t'in Agarla da 
iIi~kileri vardl, aradaki ki§i Hüseyin Kocadag 'dl. Belki de Hüse
yin aldlgml b~kalarma veriyordu. ibrahim ~ahin de 90k para ye
mi~tir Beh~ct ' ten." 

Yurdagül Serhat, Behyet Cantürk' ün öldürülmeden önce Koca
dag' la görü~meye gidecegi ve Medet Sarhat'm da bu durumu bil
digi iddiasl ile ilgiH olarak da §unlarl söyledi: "Beh'iet e§ime söy
lemi~ olabilir. Cinayet gecesi Beh~1 özel bir le1efonla konu~uyor. 
Eve ~Iecekkt(.n, yagnldlgl yeregidiyor. Korumalanm alrmyor. 
Hüseyin' llBeh'ret yok samimilerdi." 

ivenneyen hi9 bir özel stalüyü 
kabul etmeyecegini söylerken, 
verilen yarullar bunun mümkün 
olmayacagl §eld inde oldu. 

su 'nun, Türkiye'den insan hak~ 

lan , Kürt sorunu ve Klbns soru
nu konusunda 9özüm bekledigi
ni , ancak bunun Türkiye tarafm
dan yerine gelirilmedigini vur
guladl. Dini, "Türkiye'nin 
AB 'ye üye olmasl bu sorunlan 
yözmeden mümkün olmaz" diye 
konu§tu. 

Oral Qelik'in itirallanyla Tansu Qiller'le ilg ili A~rupa ulkelerindekl 'itiban' bir ll.ayli konlJ~uldlJ 

HABER MERKEzi- TC, Av
rupa Birligi zirvesinden "Kürt 
sorunun 9özemezsen ·AB üyeligi 
hayal" yamtlm aldl. Türkiye, 
Almanya, ingiltere, italya, Fran
sa ve ispanya DI~i~leri ßakanla
nmn kaolum ile geyligimiz tmf
ta Roma'da geryekle§tirilen 'al-
1111 toplanll'da insan haklan, 
Kün sorunu ve Klbns sorunu 
konularmda bir ilerleme sagla
yamadlgl i9in Türkiye' nin 

Toplantl sonrasl yapllan ortak 
a~iklamada , Türkiye'nin AB'ye 
üye olma hakki bulundugu, 
"Ancak, insan haklan, Kürt so
runu ve KJbflS sorununun yözül
memesi nedeniyle, Türkiye'nin 
bugülikü ko§ullarda AB 'ye tarn 
üye olmasmLll mümkün olmaya
cagl" kaydedildi. 

Kinkel ise alu!J toplantldan 
sonra yaptlgl basm toplanl!smda 
"Ttirkiye'nin baZI adlmlar atma
SI gerek. Kün, insan haklan ve 
Klbns sorunu 'rözülmeden Tür
kiye 'nin Avrupa'ya yakla§masl 
güv" dedi. 

layanlar hakkmda gerekeni yap
madlgl belirtildi. Müdahil avu
katlardan Ef}en ~ansal'm talebi 
üzerine Mahkeme Ba§kam Meh
met Koyak, Abdullah C;ath'YI ko
ruyanlar ve saklayanlar hakkmda 
Ankara Cumhuriyet Ba§savclh
gl 'na yeniden su~ duyurusunda 
bulunulacagl bildirildi. 

Özel Tim'ci DGM'den 
firar etti 

AbduUah <;ath'nm, arantrken 
vocuklanmn sünnet dügününde 
kirveligini yapllgl Özel Timci po
lislerden Ziya BandtrmallOglu, 
hakkmda lutuklama kararl 91kan
lacagml anlaymca Istanbul 
DOM'den firar elli. 

Özet timcilerin 
gec;mi§i de ~ibeli 

Ömer Lülfü Topal cinayetine 
karl§an ve haien 5'i tutuklu bulu
nan, DVP Urfa MiIletveJcili Sedat 
Bucak' m 6 korumasmdan 4 'ünün 
getymi~te "Nezaretteki zanhdan 
rü§vel aImak'· da dahil olmak 
üzere ye§illi suvlara kan§ttklarl 
ortaya 'r1kt!. 

Sedat Bucak'm haldannda, 
" Ben bu arkadaslara dO~duklann
d· u 1X\ '·--V&tililNV'HeAi I 't ' ko' ": ' '.\', .. ~ . , .. ,_ .. _. ' ... '!l 
masl ' ile ilgili geni§ bir ara~llnna 
yaplldl. Emniyet Genel Müdürlü
gü, 3 'ü Topal cinayetine de adlan 
karJ§an 6 özel timci polisin, gey-
mi~lerinde de 're§itl i su~lardan 
kovu~ lurulduklanm a~lklad1. 

,', 
!anda uyu§turucu mafyaslyla bag~ - . 
lantl iddiaJannm bulundugu bir .:>I.c.. 
döneme denk gelen bu üst düzey I 
zi~aretin yersiz oldugunu ifade ':>J.L 
etl!. 

Senatör Giovann i Russ~ Spe- .:>.''
na da yapllgl aylklarnada Italyan 
hükümetini, <;iller 'in i lalya ziya- T 
retine izin verdigi iyin ele~lirdi. 

Spena, Türkiye'de Susurluk ka- t
zasl sonrasl onaya 'r1kan devlel I 
yetesinin ki rli ili§kilerinin tartJ§ll- T 
dlglnl belirterek, C;iller 'in böylesi ,I,.. 
bir dönel!'de italya'YI ziyaret et- - • ..,
mesinin ltalya a~lsmdan taIihsiz- ,1/ 

Hk oldugunu söyledi. -.-
.. ,1/ 

"Üzür diledi" yalanma -,-

AB 'ye üyeliginin mümkün 01-
madlgl vurgu[andl. 

'AIlih toplanlJ 'da Türkiye'yi 
DI~i§leri Bakanl Tansu C;iller, 
Almanya 'YI DJ§i~leri Bakam 
Klaus Kinkei, ingillere'yi DI§i~
leri Bakanl Malcolm Rifkind, 
italya 'YJ DI~i§ l eri Bakam um
berto Dini, Ispanya'YI DI~i~leri 
Bakaru Abel Matutes, Fransa 'Yl 
da DI§i§leri ßakanl Herve de 
Charette temsil eui. 

Türkiye-AB ili~k i ler in i n"e!e 

ahndlgl toplantlda, C;iller, Türki
ye'nin tarn üyelik perspekt ifi 

Bu arada ingiltere, Almanya 
ve italya DI§i§leri Bakanlan ile 
Tansu C;i ller ayn ayn baSIß top
lantisl da düzenlediler. tngil tere 
DI§i§leri Bakam Malcolm Rif· 
kind, TÜIkiye'deki insan haklarJ 
tablosunun Türkiye'nin AB'ye 
lam üyeligi irrin yeterli olmadl
gml belinti. Rifkind, "Türki
ye·nin §imdilik Aß 'ye üyeligi 
mümkün degil" dedi. 

italya DI~i~ leri ßakam Lam
beno Dini ise Avrupa kamuoyu
nun ve Avrupa Parlarnento-

Tansu C;iller ise düzenledigi 
basIß loplantlsmda, Türkiye'nin 
1987 Yllmda AB 'ye lam üyelik 
ivin yaptlgl ba~vurunull 1989'da 
reddedildigini hallrlatarak, "An
cak bu karann bügün bir ge~er
liligi kalmad!. Hollanda'nm dö
nern ba~kanhgl Slfasmda 
AB'den tarn üyelik ba~vurumuz 

iyin yeni bir degerlendirme iste
yecegiz" ~eklinde konu§tu. 

kaynagmdan yala n la ma ,1/ 

Aimanya, Dl§i~leri Bakam -.

Tansu <;iller ile Alman meslekta- T ' R f h 1 
§I Klaus Kinkel arasmda bir tele- e a Y 0 
foo göruim~i y'p,lwgm, dogru- t 

IBCA RAPORU MGK'dan yeni 
anti -Kürt emirler 

larken, Bonn'un Ankara'dan ,,/ b' 1 
"ö,ü," dil,digi yol""daki habe- T Ir YI soma 
rieri ise yalanladl. Alman DI~i~le- , 1/ 
ri'nden yapllan aylklamada bu - .-
konu~ma slrasmda, KinkeCin AI- , 1/ d v -1 k' 
man hakimin sözlerinden ötürü -. - agl aca 
~i1l,,'d,". iddi, 'dildigi gibi ,',- . 
özür dilemedigini ve bir Türk ga- I HABER MERKEZi- ingiltere'nin önemli de
z~lesinde ya~,mlanan h~~ri~ ~- .::,t .,,, ceceIMWl",\"\le kurulu~u 'sayJian LBj:A'run, ~q_",., 
k~lasyona 1~yapdl.gl dlle geh!1r- 'I , . ..):lmladl&1, {996 TÜ(kjye .Raporu'nda, Refah:,u 
d!. . ,. TC .·yol'un 1·998'de dagllacagl, Ba~bakan Necmel-
Fransa'dan da <;iller ,1 / lin Erbakan'm Ba§bakan Yardlmclhgml kabul 
degerlendir rnesi -. - etrneyecegi öne sürüldü, 

,IL Koalisyon protokolünün aksine, Erbakan ' m 
Fransa'da, uluslararasl uyu§tu- -, Ba§bakan Yardlmclhgl'm benimsemesinin zar 

rucu trafigi konusunda ara~tlnna- ,1/ olduguna dikkat yeken mCA raporunda Türki-

HABER MERKEZi- Milli Güvenlik Kurulll 
(MGK), g~tigim iz hafta yapugl toplantlda yine an
ti-Kün ka~arlann hükümelce ycrine getirilmesi lali
malim verdi. MGK, MED-TV ve digcr yunsever 
medyanm susturulmaslm isterken, iycrdeki TV ve 
radyo yaymlarmm da uyanslz durdurulmasl iyin hü
kümete yasa "önerisi 'nde bulundu. Önceki genel 
'tavsiye' lerden farkil olarak MGK, bu kez bizzat ya
sa taslagml da hazrrladl. 

lar yapan baglmSlZ sivil loplum -. - ye'de 1998 Yllmda erken se9imin kuvvetli bir 
MHP'yi Hollanda b ile kurulu§u Observaloire Geopolili- .::,IL olasillk oldugu belirtildi. 
tamdl! que Des Drogues (OGD)'nin Tür- I Raporda, "Refah'm ülkenin ekonomik so-

.• MGK toplanllsma Ba§bakan Necmenin Erbakan, 
GenelktlnnaY'Ba~kanJ 0rgeneral Ismail Hakkl Kara
daYI, B~bakan Yarduncisl ve DI~i~leri Bakanl Tan
su ~iller, ivi§leri Bakam Meral Ak~ener, Milli Sa
vunma Bakanl Turhan Tayan, Kuvvet Komutanlan, 
Jandanna Genel Komutam Orgeneral Teoman Ko
man, MGK Genel Sekreteri Orgeneral iJhan KJh9. 
OJaganüstü HaI Böige Valisi Necali Biliean. MiT 
Müst~arl Sönmez Köksal, DI~i~leri Bakanhgl Müs· 
te~n Onur Öymen, Emniyet Genel Müdürü Alaattin 
Yüksel' in yanlS!Ta Ula§tJnna Bakanl Ömer BarulyU, 
RTÜK Ba§kam Fünc~ Müftüoglu ve TRT Genel Mü
dlirü yetkilileri katlldl. 

Hollaoda Parlamentosu, Tür- kiye Masasl ~efi, uyu~turucu ka- .::,Ie::. runlarlllm ciddiyetinin farkllla vannadlgl" ve 
kiye'nin koruyup kolladlgmJ be- ~ak~lhgmda Türkiye'nin rolünü I "bu YII eide edilecek özelle!j linne gelirlerinin, 
tintigi uyu~turucu ticaretinde degerlendirirken, dolayh bivimde '::'11.c.. popi.ilist yakl3§lmlar nedeniyle kamu hareama-
MHP'nin de izine i~aret elli. Hol- DI~i~leri Bakam Tansu <;i\ler ' i larmm finansmanmda kullamlarak, önemti bir 
landa Parlamentosu Yabanci Kö- ~u9ladl. Uyu§turucu Jeopolitigi i.L yapisal reform ~ansmm . geri tepilecegi" ifade 
kenli SU'r Organizasyonlarlru Gözlemevi :'OGD"nin Türkiye, I edildi. Refah kanadlßIß bu ay Türkiye'ye gele-
Ar~tlnna Komisyonu raporunda, Kafkasya ve Onadogu masasl ~e- T cek olan lMF'nin önerdigi programl uygulama-
"Türkiye'de bu klasik mafya fi, uyu~turucu kayakyl1 lgtrun, ko- smm "zor oldugu" da savunuldu. 
gruplanmn yanmda siyasi yaplya ruculuk sistemini finanse etmek T Bu arada TÜIkiye'yi izlemeye alan Mo-
sahip, sUv organizasyonlarl da iyin de kullamldlglßl belirtti. ,1/ ody's'den bir heyet de Türkiye ekonomisini in-
vardlr. Sablk Albay Türke~ 'in si- FranSlz yetkili, C;iller'den do- -.- celemek i9in vah~malanna gevtigimiz hafta 
yasi faaJiyeti olan Bozkurtlar laYI da §u ifadeleri kullandl: "On .:>I!. ba~ladl. Moody's analistleri, Türkiye'deki ince-
bonlardan. bjrisidir" odeniy<Jr. R-a~·'· yildlf.aran~n bir s~~~u ."e.u~u§tu: ' 1 lemeleri s~si~ct! , ekonomi bi.irokrasisi ve·pzel 
pora ·göre Hollanda güveri lik·gü~- rucu ka~akylhgma kan§lJgl bnif- Sie::. seKtör yetkilileri ile görü~ecek. Degerlendirrne 
leri 1972 Ylhndan bu yana lanan bir kisi hakkmda, ülkenin I notu ise §ubat veya mart aYlIlda a91k1anacak. 
MHP'nin uyu~turucu ticaretine dl~i~leri bakam 'rlkip, ' kahraman- .:>Ie::. 

• 

Yakl3ljlk 4 saat süren toplanl1dan sonra MGK Gc
nel SekreterLigi'nden yapllan yazlh aylklamada, 
özetle ~yle denildi: "Toplanlida, ytiacl, bölücli ve 
yll.sal olmayan iv ve dl~ kaynak!J, radyo ve TV dahil, 
her türlü elektromanyetik yaymlara k~1 ahnacak 
yasal. idari ve leknik tedbirler konusunda Ula~tarma 
Bakanhgl koordinatörlügünde hazrrlanan rapor gö
rü§ülmü~, raporda lekl if edilen ledbirler uygun bulu
narak bu görü§ün Bakanlar Kurulu'na lavsiye edil
mesine karar verilmi~tir.'· Toplanllda aynca Klbns 
konusll lldaki geri1imin arttmlmaSI anlamma gelen 
kararlar ahndlgl da ögrenildi. Kuzey Klbns'a askeri 
lakviyenin antlnlmasl da ahnan kararlar arasmda. 

karl ~l!glßl biliyor. dir, devlet ivin yah§ml§t1r' derse. I 
bu adamm cenazesi bayraklara .::.,''-

'TC uyu~turucu mafyasml sanhp kaldmhrsa, ortaya bir tab-
koruyor ' 10 Ylkar. Bu tabloyu ortaya biz vl- T 

inlerpol ' ün Avrupa ayagl saYI- karmadlk. Bir DI~i~leri Bakammn 

Israil 'le ikinci anla~ma hazuhgl 
lan 'Kayakvlhk ve istihbarat Bi- kimi tuttuguna. kimi savundugu- T 
rimleri Ortak Organizasyonu Eu- na dikkat etmesi gerekir. Yoksa 
ropol 'ün 1996 raporunda Avrupa tutumlar araslllda baZI baglantllar T 
ülkelerine sevk edilen uyu§turucu kurulur, baZI odaklar arasmda ya- ,1/ 
ile ilgili licaretin büyük bölümü- kmhk kurulur." -.
nün Türk. mafyastrun elinde oldu
gu; Türk hük~inetin in deo organi
ze cinayetleri cesaretlendirdigi ve 
kara para aklama konuJarmda ka
YltslZ kaldlgl belinildi. 

'<;iIIer katile sayglh ' 

Almanya'nm yüksek ti rajh 
haftalik dergisi Der Spiegel, son 
saYlsmda DI§i§leri Bakam ve 
B~bakan Yardlmclsl Tansu <;il
ler 'e geni~ yer aYlrdl. 'Katile 
Saygl Duru~u' b3§hkh haberde 
bir zamanlar Avrupa'da Türki
ye'nin modem yüzünü temsil e
den kadm olarak tanman <;i ller'in 
admm aruk 'küfür' olarak: kulla
ntldlgl ifade edildi . 

italya : <;eleciler ü lkemize 
gelmesin 

Avrupa ülkelerinin, Türk hü
kümetinin ve DI§i~l eri Bakam 
<;iller'in uyu§turucu ~ebekelerini 
himaye etttigi §Cklindeki a~lkla

malaTlßln yan!alan sürerken; 
benzer avlkJamalar <;iller Ro
ma'da iken Italyan Anti.mafya 
Komisyonu 'ndan da geldi. ital
yan Parlamentosu bünyesinde fa
aliyet yürüten Komisyon 'un B~
kanvekili Vendola, Türk hüküme
ti ve özellikle Tansu C;i/ler hak-

Yamt ver emeyince , 
"ajan"· dediler . ,1/ 

Emniyet Genel Müdürlügü - . "" 
Kavakvilik ve Organize SUylarla '=',''
Mücadele Dairesi B~kanl Tun-
cay Yllmaz, uyu~turucu·TC bag- T 
lanuslyla ilgili 9üTÜtülemeyen id
dialard~ bulunan Hüseyin BaYba-1L 

§1U'm Ingiliz polisince ajan ola- I 
rak kullanl ldlgml ileri sürdü. Tür- T 
kiye'nin uyu~turucunun ürelimin- ,1/ 

den tüketimine kadar gegen sü- - . 
re~le mücadele ettigini iddia eden , 1/ 

Yllmaz, Avrupa'nm baZI uyu§tu- - . 
rucu kavakvllanm himaye ettigi .:,1_ 

savunusunda bulundu. I 
,,~ 

B4IglantJ TBMM'ye h avale -.-

ANAP, Türkiye.' nin Avru- ':>1''
pa'mn uyu~turucu merkezi duru
muna geldigini belinerek, uyu§- ':>J.L 
turucu ticareti konusunda Meclis 
ar~tlnnasl avllmasml istedi. Ge- ':>J.L 
nel Sekreter Y~ar Okuyan ve ar- ,1/ 
kada~laflnJß imzaslyla Meclis - . 
ßa~kanhgL'na sunulan önergede. ,1/ 
özellikle 1993-96 Ylllan arasmda -. 
büyük artl§ gözlenen uyu§lurucu ,1/ 
ticaretinde ihmaH veya i~birligi -. 
gÖTÜlen ki§i ve makamlarin hangi .:>I.~ 

yasal bo~luklardan yararlandlkla- I 
nrun saplanmasJ istendi. . .::,v-

(HABER MERKEZn • 

HABER MERKEZi · Önceki as· 
. keri i§birligi anlll!jmasl ve bir IÜI 
gümrük birligi anlamma gelen 
anla§madan soma Türk yönetimi 
siyoniZlnle irrli-dl§lhgml devam 
ettiriyor. TC yönetimi ile Jsrail' 
yönetiminin y~ni bir askeri anla~
ma imzalamaya hazlrlandtklan 
bildirildi . 

verdigi deme9te, ABD ve Avru
pa 'nm Ankara 'ya silah satmakta 
isteksiz davranmasl nedeniyle, is
rail ' le gÖTÜ§melere ba§landlglm 
a~tkladl. ürun, Türkiye'nin özel
Lik.le israil'in Merkava lanklanm 

nen ve gevligimiz hafta ba~layan 
Savunma ve Havacllik Fum' na 
kaillan israil finnalarl yla da bu 
konuyu gÖTÜ~ebilecegini belinli. 

Orun, Belyika'mn daha önce 
planlanan silah sal1~ml iptal eJl i
gini, ABD'nin de Süper Cobra 
helikopterlerinde tereddüt euigini 
kaydederek, "bu tip geli§meler ' s
rail'in ylkannadlr, eger Bel~ika 

bize silah satmazsa, biz de b3§ka 
yerden ahnz" dedi. 

Türk ordusunda dam~man ola
rak ~ah§an emekJi general Sula 
Orun. Jerusalem Post gazetesine 

birlikte üretme konusunda iSlekl) 
oldugunu söyledi. 3.2 milyar do
lara malolmasl beklenen projeye 
göre iki ülke birlikle Yllda 800 
Merkava tankl üretilecek. Orun, 
Türk ordusu tarafmdan düzenle-

' ikinci Manisa'da 
iki tahliye 

Yurdatapan: Su~ladiklarlmlZ 
su~ duyurusunda bulundu 

iSTANBUL. Aralarmda lise ögrencileri
nin de bulunmaSI nedeniyle "ikinci Mani
sa davaSI" olarak amlan ve TKEP-L örgü-' 
tü adma yapllan eylemlere katlldtklan id
dia edilen 16'si tuluklu 23 genyten 2'si 
tahliye edildi. 

iSlanbul 4 no'lu DOM'eIe ge9tigimiz 
hafla yapllan ve tutuklu lise ögrencileri 
O.K, Ö .Ö, U.B, Z.oS, E.K, Z,S, ve S.K'nin 
kauldlSI dUTU§mada söz alan samk Oev
rim Öktem, kendilerine i~kence yaplldlgl
m ve bunun Adli Tlp raporlanyla belge
lendigilti söyledi, Devrim Öktem, 1.5 ay
hk hamile oldugu SlT'dda i§kenee gördügü
nü ve bu nedenle yocugunu dü§ürdligünU 
aYlkladl. 

Bir Ylldlr ,tutuklu bulunan diger sanlk 
ögrenciler de Söz alarak i~kence gördükle
rini, i§kence altmda ahnan bazi ifadeler 
dl§1ßda hiy biT kann olmadan lutuklu bu
lunduklarml dile getirdiler ve tahliye iste
minde bulundu. 

iSTANBUL- MED-TV'de ya
ymlanan "KUilun KaIern" adh 
program He Demokrnsi gazete
sinde yaymlanan "Halklanml
zu" ~hkll ilandan dolaYI hak:
kmda dava al):dan Ban~ ll):in 
Biraraya <;ah~ma Grubu Söz
cüsü ~anar Yurdatapan, GÜl):lü
konak: katliaml s(mraSI kendile
rinin yaptlkJan suI): duyurusun
dan sonra Genelkurmay·m da 
kendisi hakkmda suI): duyuru
sunda bulunulduguna dikkaJ 
rrekti . 

Yurdatapan'm Istanbul'da
ki ilk duru~masl geytigimiz 
hafta yapildl. Yurdalapan, An
kara DGM'nin 'görevsizlik' 
karan vennesi üzerine tstanbul 
6 No'lu DGM'de yapl!an du
ru~maya, avukatl Aynur Evli
yaoglu He birlikte kailldl. 

Yurdatapan duru~mada, 
Demokrasi gazetesinde yaYIllI-

lanan 'Halklanm\Za" ba~hkll 
yazlsmdaki görü~Jcrinin ban~ 
amal):h oJdugunu söyledi. 
MED-TV'de yaymlanan "Kur
~un Kalem'· adh progroml ken
disinin hazlrlamadlgml ifade e
den Yurdalapan, programm su
nuc lllu~unu ve müzigini yaptl
glm bildirdi. 

Yurdalapan, ~Imak 'm Gü~
Iükonak: ilyesinde 1I köylünün 
devlet gU'i;lerince biT minibüse 
doldurulup öldürülmesi olaYl
nm önee PKKli1ere ml;l.l edil
mek istendigini hamlalarak, 
olaym faiUerinin devlet gill):leri 
otdugunun yapilan incelemeler 
sonucu anla~Jldlglm söyledi. 
Olayla ilgili olarak Genelkur
may 11Ukkmda suI): duyurusun
da bulundukJanm belinen Yur
datapan, duha sonra kendileri 
iyin su'i; dllyurusunda bulunlll· 
duguna dikkat ~ekti. 
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ilticacl olarak Almanya'da ya§ayan Türkücü ismai!' in memleket özlemine su serpmek isteyen §air Vrfa yollarmda. 
" T;rk asimilasyonculan yüz YI/lar boyu 

Balkan halkfarmm diflerini köreltme
ye, fÖkertmeye ve yak etmeye r;afl~

ml~/ardlr. Bu dönem boyunca Balkan dilferinin 
stJzcük hazinesini 6nemli degj~jkliklere unratml~-Gurbet aClSlna kesilen bilet 

tbrahim ~EN 

•• 

O nce pir lepeden a~a!1 
dogru inersiniz. Urfa 
gözlerinizin Önündedir. 

ir;inde acllann saldandlgl, kerpir; 
evler ~Ikar k811lmza. Urfa'ya 
girdiginizde ~a1varh. topuklan 
klOk, pu~i1i adamlar, cigerciler 
ve boyaci r;ocuklar ~ikar ~Im_ 
u. Hele eizre'den, Nusay
bin'den. $Imak'tan gelen dilen
ciler r;ikmaz akhmzdan. Ve son
ra Arabi, KürdU, TUrküyle boylu 
boyunca sefillige yatrru~ bir hai
km resmi r;izilir yüreginize. Ur
fa'da köylU r;oculdan ~hirliyi 
gördügunde, utarur yamall elbi
selerinden. KöyUnden ger;en her 
arabaya aSlhr, Cemse harir;. Ur
fahlar ada~lanm Hz.1brahim'i 
ve türkUcU lbo'yu severler. A~ 
da olsalar yastlldanrun al tmda 
bir Kur'an bir de kaset ~rrlar. 
Mevsim kl~ da olsa iso! yer ter
lerler. Ellerindeki tesbihlerle 
harbidirler, I~in ash UrfaWar be
ladlr bu lopraklara. Adma türkU
ler yakllml§ re~etesiz aCllar ~h
ri Urfa'dan bir aruyla inrnek .is
terim belleginize. 

Haziran'm ik.i ay arkasma 
gizlenmi~, lopraklann ~imene 

benzedigi Nisan aymda ginim 
Urfa'ya. tsmail Almanya'da la
m~lIglm iyi bir tUrkUcU arkada
§Imlzdl. Türkiye'de r;lktlgl bir 
kar; konserden sonro. adl polis 
telsizlerine laluhnca, nefesi Ur
fa'dan binlerce kilometre uzak
hktaki Almanya'da alIm~. Ve 
yirrni bir Ylldlr orada. tsmail'in 
Urfa'da ancak sekizini görebil
digi yinni karde§i ve iki anasl 
var. ismail, TUrkiye'den her ge
Ienden isol ve k~ak r;ay istemer. 
<;tinkU ba~ka ~yler de anular 
lakin kim nasLi getirsindi. Hani 
biraz memleket havasl dese ... 
Almanya'daki evinde ise bera
berinde götUrdUgü anasl Xe
zal'm san ~~eveli resmi tsma
i\'in tek tesellisi. Bir de son bir 
ytldrr ezberledigi amcasmm 08-
lu Karn Mustafa'mn telefon nu
mara$ldrr. Ismail'in babasl Xale 
Yunus haftanm iki günü Sive
rek'in Xrabre~k köyUnden ka)

kip, telefon ba~ma nöbete ger;er. 
Ismail ise defterine yauhgl kar
de~ lerinin ismini teker teker so
rar. Ve de her seferinde kmlan 
sesiyle fel~li anasml sorar. !sma
il, Almanya 'ya son ginigimde 
bana bir fotograf makinasl ahp. 
Urfa'ya gitmemi istedi. Türki.
ye'ye döndUgUmUn ikinci günU 
gurbet aClSma bir bilet kesip gil
tim 0 ~hre. Urfa'ya giri§imde 
ve tenninalde gördüklerimi az 

da olsa slzdlrdtm gi ri~ bölümü· 

"' . 
Tenninalde"yanlk bir ses r;lg-

hk ~ Ighga türkU söylUyor. Ya
mmda ise sadece kam Musta
fa 'mn telefon numaraSl var. Te
lefon ettigimde Kara Musta
fa 'mn oglu oldugunu söyleyen 
bir r;ocuk. '"ben seni tanimiyem" 
deyip babasma verdi. Kara Mus
tafa'ya Ismail'in arkad3§1 oldu
gumu ve kendisini Urfa tennina
linden aradlglml söyleyip, Xale 

'Yunus'la görü~mek istedigimi 
söyledim. O'da Ismail' in kiz· 
karde~inin hasta oldugunu, onun 
ir;in de XaJe Yunus'un hastaneye 
giuigini, fakat hastaneye gidip 
XalS Yunus'u ahp gelecegini 
söyledi. Söyledi de "yav kekom 
siz beni nasil tanlyacaksllllz" 
dedigimde, 0 "kolay .. lenninaJ 
kahvesine gil otur ve kahveciye 
de ki 'ben tbrahim, ~u masada 
oluruyorum'. Biz de gelir kah
vec::iye sorar, almz seni. ··Görü
§urUz" deyip, kapattlm telefonu. 

insan bu toprakiara yüregini 
ne kadar yakm hissedene hisset
sin, bu cografyada biT sav~ ya
~Illyor ve kimbilir kar; ömür bu 
topraklarda kimliksizce ve ses
sizce gömülmü~tür. Anam da 
bunu bildiginden. giderken stkJ 
slkl tembihlemi~ti beni kendisini 
arayaYlm diye. Rahat oldugumu 
ve sag salim geldigimi bcl irtmek 
i~in anama bir lelefon a~tlktan 
sonro. kahveciye, adlmm Ibm
hirn oldugunu soran olursa, kar
§t masada oturdugumu söyleyip, 
beldeineye koyuldum. Eee .. tabi 
burasl herkesin gelip gittigi ter
mi .... al olur da sivil polis olmaz 
ml? Ben akhmdan bunu g~ir

mekle me~gulken, blYlklan du
dak.lannm yamndan ~agl dogru 
sarkrlll~, ceketlerinin yakalann
da ~oban dü~manml sembolle
yen hayvan rozetiyle, elleri lei
sizli ve dunnadan belindeki sila
hl göstenneye r;all~an adamlar 
lurlamaya b~ladl. Sonro. tel~h 
bir bekleyi~ ir;erisinde kahveci
nin gerirdigi kar;ak. diye nilelen
dirdilderi r;aYI i~meye bailad1m . . 
Etraflmda IUrlayanlara ledirgin 
olmadJg.ml belirtmek i~in '~ay 
ka~ak kardC§im, belki de bu 
adamlar ~aYI anyorlar. Kar;ak 
ya' diyerek kendi kendime te
hessürn elmeye ph~lyordum, 

Ashnda henim de gizlenecek 
yönüm yok ki. Her halimden ya
bancl oldugum bellL <;aYI bitir
diysem de yammdan aynlmadl
Jar. Yanm saat daha bektedikten 
sonra, i~eriye §alvarh. boyunla
rmda pu~i, tozlu ceketleriyle 
dön ki ~i girdi. EtraOanna kah
veciye dogru yÜrildüklerinde bir 

oh ~ekip, kimse<len kori::um yok 
dercesine yaslandlm mama. Ha 
bu arada ayakkabJlanml boya
mak i~in on ikinci, simit salmak. 
ir;in sekizinci r;ocuk geldi yalll
ma. Dilenciler ise cabasl. Sonra, 
i~eriye giren 0 dörl adam yam
ma gelip, ··Ibrahim sensen" de
dikten sonra bir ho~ geldin, h~ 
bulduk fash g~tik. Xale Yunus 
buralann pek tekin yerler olma
dlgml ve hemen gitmemiz ge
rektigini söyledi. Bir taksiye bi
nip, Urfa'llln dl~ma dogru yol 
aldlk. Ne kadar zorladtysam da 
i~lerinde en y~hsl olan bma
il 'in babasl Xale Yunus öne 
oturmadl, "Sen Ismail·in art.:.a
d~1 degil. misafirimsen, rahau
na bak" dedi. Ve sorular bir bin 
ardma gelmeye ba~lad1. Önce 

heri::es birer defa Urfa·YI naSll 
buldugumu ve onak tamdlglmlz 
ismail'i sordular. Hepsi de istis
naslZ, "Urfa size göre kür;ük~
hirdir, ne yapahm biz de buraill
on adamlY1Z" diyorlar. Xale Yu
nus hari~ diger ü~ arkada~. 
'·Eee .. yinni bir yLi ger;ti. bmail 
bizi unutmu~lUr ... ,kolay degil" 
diyerek. irr r;ekiyor. :;iehir merke
zinin dl~l1lda bir mahallede dur
duk. Benim KUnr;e anJamadlgl
ml dU~ünerek kendi aralannda 
hangisinin evinin daha dilzenli 
oldugunu. beni hangi eve götil
receklerini tartJ~lyorlardl. Karar 
Mustafa'mn evinde telefon 01-
dugu ir;in orada kilmdl. Eve gir
digimizde dö~kler yere atlldl, 
otunnaya koyulduk. Benim Is
mail'e iletmem ir;in oflar, ahlar 

e~liginde XaJe Yunus'un yinni 
bir ytlhk aclSlm irreren sohbetin
den soma. Urfa 'nm hakikalen de 
insanm dilini ~*iren aCI yemek
lerini yedik. Sohbetimiz yemek
len sonra da devam elli. Yedikle
rimizin aCISI ge"iyordu da, Xale 
Yunus'un anlatllklanmn aClsl 
ger;ecek gibi degi!. Ismail'in ba
basl diye yedigi dayaklan anlatl
yordu. Kadere bak, ismail nere
den bilsin söyledigi tUrkUlerin 
babasml bu kadar yakacagllll. 
Hava gittikr;e kararmaya ba~h
yor. Bu esnada Ismail'e söz ver
digimi, annesini ve kardC§lerini 
g_önnek iSledigimi söylüyorum. 
ÖOce ortahgl bir sessizlik al lyor. 
XalS Yunus "Walla ben de iste
rern, ama olmaz, onlar köydeler. 
Köye girmerniz de ~ok gUr;. Is-

mail sana söy lem i ~ de 0 burala
nn 21 YII öncesini, evimize gün
de onlarca misaftrin geldigi za
mam bilir. ~imdi öyle degil, 
kendi ~ocuk lanmtzm bile giri§ 
~tkJ~1 sorulur oldu. I~ ki sen gi
desin, diyelim ki sen giuin ya 
sonro. biz. Valla yine döverler bi
zi. olmaz. Bizim köylere ~imdi 
zaJim Bucak' lar bakar. Vallahi 
de billahi de oLmaz .. diyerek, 
sohbeti kapalmaya r;ah~tl. "Bir 
r;özümü yok muT' dedim. Bura
ya kadar gelmi~iz artlk. Kam 
Mustafa söze girip, ··Yaw Ape 
Yunus senin kizm ~u anda hasta
hanede degil? Eee tamam, köye 
gideriz, eger görürseler Abe'nin 
de doktor oldugunu, Ankara'dan 
geldigini, klzma ve diger r;ocuk
lara ye~il kart ~Ikanacagml söy-

lersin olur biter." Xale Yunus 
ttim kori::usuyla olmaz dediyse 
de sonra kabul enirdik. Saatin 
g~mesini bekliyorduk, ~UnkU 

ger; saaue köye girecektik. ACI
nm ardl arkasl gelmiyordu. <;ig 
köftemizi de yedikten soma. sa
at 12 civarlannda bizi köye gö
tÜTmesi ir;in Kara Mustafa'mn 
taksici kom~usu Hemo'nun ka
plsml ~aldlglmlzda kapl korlcuy
la a~,ld l . Beni tanJ§l1rdllar. XalS 
Yunus'un köyüne gitrnek istedi
gimizi söyledi. Taksici Hemo 
dört ~ocugu oldugunu ve bu sa
alle köye gittiginde r;ocuklanmn 
öksilz kalacagml söylerek. iste
gimizi reddetti. Ben ise Israrla 
ne kadar para istedigini soruyo
rum adama. Yilklü bir para sun
dugumda, köye ginnem bir ki lo-

metre berisinde bir okul var, sizi 
orada bmuonm diyerek. ikna 
oluyor. Ben. Xale Yunus, Kara 
Mustafa ve taksici Hemo yola 
koyuluyoruz. Gidecegimiz yer 
Viran~hir Siverek yolu aym
mmda Siverek'e bagh bir köy. 
Arabada ~alan radyonun dt~mda 
dudakJarda alabildigine bir ses
sizlik. MUbarek Nisan yagmuru 
da dunnak bilmiyor. c;akan ~im
~klerden birden ortahk aydmla
myor, radyonun sesi anhk olarak 
kesiliyor. Ve sanki yagmur da 
fayda etmezcesine korlcum top
ragl ~atlaltyor. Yakl~ik iki saat
Hk bir yol. c,z,nlll da olsa $1-
van'm ür; tilrküsü r;allyor 

Karaeadag radyosunda. Ve 
Xale Yunus'la sözlC§mi~iz gibi 
gözlerimizden damlalar iniyor 

IIjlIglya. Saal 2'ye dogru taksici 
Hemo. ben burada durup sizi 
bekliyorum diyor. Xale Yunus 
ve Kara Mustafa, Hemo'ya gü
venmediklerinden olsa. dönUp 
dönüp aman gitmeyesin, bekle
yesin diyorlar. Bizi bo~ver de ar
kada~ misafirdir, gitmeyesin. 
Soma XaJe Yunus bana döniip a
man gözUnti seveyim yakaJarsa
lar unutmayasan, sen doktorsun 
aman ha unuun3.. Sanki 'taviz 
vennern' dercesine yagmur ya
glyor. Ortallk tj:amur. Herkesin 
birbirini üzerindeki beyaz parr;-a
lardan dolaYI gördUgU zirm bir 
karanlik. <;amura ve suya bata 
bata yürUyoruz. Elimdeki fOlog
raf makinasl Islanmasm diye 
boynuma aSlyorum. Yolumu 
bulmak ir;in de Xale Yunus 'un 
kolundan lutuyorum. Gözlerim 
giuik!le karanhga a11~lyor. Ka
ranhga a11~IYOruZ da her taraf,· 
mlZ Islak ve kaslklannuza kadar 
yamur i~indeyiz. Xale Yunus on 
dakika soma klll1lda bir camdan 
silan 1~lg] göstererek, i§te klll1]
SI köy. ßu da köye ula~mamlz 
i~in son dere diyor. Diyor deme
sine de yalummlzdan gelen silah 
sesleriyle ben kendimi yere alt
yorum. Xale Yunus ve Kara 
Muslafa kolumdan tutarak, 
korkma havaya alC§ ar;lyorlar di
yor. ~imdi gelirler, bizi farketti
ler, Ve bir ses "KimsinizT' Xale 
Yunus ve Kard Mustafa adlanm 
söylUyorlar. Ozerime tutulan 
l~tkla kim oldugum soruluyor. 
Benden ÖIlce ikisi de doktor 01-
dugumu, Ankara'dan r;ocuklara 
ye~iI kart ~ikartmak i~in geldigi
mi söyleyerek. onu blfakacaksm 
diyerek korucuyla anla~maya 
ph~lyoriar. Xale Yunus "eg~r 
taksici silah sesini duyduysa, 
asJ! 0 zaman yandlk,.r;Unkü klp
raxt,r kar;ar" diyor. Devlete bag
h toprak. mahsülleri ofisinin 
ambleminin UZCf"inde oldugu, 
san yagmurluklu siyahlt bir 
adam bize yakla~lyor. Bana dö
ntip doktor ber \o;imliginizi göre
bilir miyim? .diyor. Ben de Uze
rinde katan sogukkanhhglml 
toplaYlp. iki ytl önce Ar;ikögre
tim MaJiye ßölUmU'ne ait kimli
gimi gösteriyorum. 

1§lgl kimlige verip yagmur 
dolaYlslyla r;lkanttglm gözlUlde
rime dikkat ~eki yor. "Resimde 
gözlükJUsUnUz herhalde" dOOi
ginde, gözlügümU r;lkartlYor gö
zürne takip derin bir nefes aJlYo
rum. Kendi kendime, ·'zaten 
okuma yazma bilselerdi devlet 
bunlan korucu yapmazdl" diyo
rum. Sonro. biraz ürkerek, soru
yorum kendime; "Ya korucu 
okuma yazma bilseydi?" 

Yoksulluk aCllan da bagrlnda büyütür 
Sinan ARAS 

T arih sayfalanna dü~tü#ü 
noua r;oAu ~yi kaydeder. 

Tarih saV~I, actlan, ar;hklan ve 
daha pek ~ok ~yi kaydederek. 
rrocuklanna mims blI1lkIrken, 
gelecegi ise ba#nnda ~Imak.
tadrr. Olkeler ve kenlier de ta
rihle ir;i~edir. Umut her dönem
de sürekliligini korumu~, k.imi 
zaman sava~la, kimi zaman ba
n~la, kimi zaman da sevgililerle 
beraber dile gelmi~lir. C;agda~ 

Yunan ~ri Kavafis yunan ta
rihinden bir kesit sundugu 'Bar
barlan Beklerken' adh ~iirlerin
de umudu i~galcilerde gören 
imparator, konsUl. yargltj:, sena
lör ve kent sakinlerinin, i~galc i 
lerin kente gelmernesi üzerine 
onlann duygulanm ~yle yansl
ur, ''peki biz ne yapacaglz ~im
di barbarlar olmadan". Bir tj:C§it 
~özUmdü onlar sorunlarumza. 
Umut ve ~özümü §iddelin gi
zinde arayanlar ~özUmU ilke
sizlikle yani r;özümsUzlilkte 
görilr. Yoksullar ise bu dönern
lerde kendi mitosunu pratik r;ö
zümlerle yaraurlar ya da yarat
maya r;a1I~l rlar. 

Sava~lIl hUkUm sürdügU 
kanh cografyalarda ban~ umut
tur. YOksullu#un olmadlgl ya
nnlar hep umultur. Yazar Ya~ar 

AcI her yen!eayru tadll'enr. Diyarbakl(da da, Bosna'da da. C~istan'da'& .. " 

Kemal 1953 Ylhmn yazmda gn
zeteci olarak Amed' in Pasur 
(Kulp) ilr;esine gelir. Yoksul 
KUrt köylülerinin umutlanru 
yamunaya r;ah~lr roponajlann
da. Pasur'un Goma köyü ve 
Kafan (Kafirun) kalesi civann
da insanlann magaralarda y~a
dlAlm duyunca tepkisini. "Yahu 
etmeyin, eylemeyin bu devirde 
arlik magarada insan ya~ar 

miT' diye dile getirir. Magara
lar i"in "insan macerasmm ~n 
büyük ~ahitleridi r" diyen Y~ 
KemaJ, 0 zaman 18 ya~mda 
olan Pasur'lu Selim'in radyo, 
iren, otomobil, ur;ak, etektrik, 
atom bombasl, bilmedigini ak
lacarak gezisinin sonunda ~un-

lan der; "Korkunr; vah~i kaya
hklanyla magara köyü geride 
kaldl. Bu bir hayalmiydi, dU~
mUydü? $imdi öyle geliyor ba
na yüzlllann ötesinde kaldl". 
Bugün 62 ya§mda olan Se
lim'in Kafan kalesi'ne bakan 
magaralan bombo~. 

Amed'in bo§alttlan yakl~lk 
524 köy ve mazrasmdan bir ta
nesi de Goma, Duderiya r;evre
sindeki yerler. Selim 'se ~imdi 
slgmdlg] Amed varo~larmda 

magaraya bile hasret. Gelin ar
IIk "dij~ük yogunluklu savUiI", 
özel sava~ l , kirli sava~l, hakh 
sav~l, kimyasal gazlan, ur;ak
lan, mitralyözle klSacasl sav~a 
dait her~eyi biliyor. Yoksullugu 

ögrenmi~ti. ÖlUm ise onun ir;in 
Slradanla§I1, Slfadanla~ukrra ise 
ya~am duraganla~tl. 

Pasur'un güneydogusunda, 
Kafan dagl eteklerine kurulan 
Kafan (Kafrum) kalesinin bu
gün birkar; duvan ve samici 
kalml~. DU~ük yogunluklu sa
va§tan naSibini alan kaie insan
dan annd.rllml~. Kaie i~indeki 
sarayda oturan Mervani KUrt 
heyleri ge!lmi§te kahri::en, ~o

cuklim ise kaie eteklerine slgm
ml§lar. Sarum r;aYI 44 YII önce 
magarada y~ayan KUn yoksul 
köylUlerinin sesleriyle dolar
ken, Kafan kalesi ise insan ses
lerini Andok'lara la~lyordu. 
BugUn Habitat 1I bile bu insan-

lan magarlijlanna kavu~lUra

mazken, Amed'in gece kondu 
mahalleleri ~imdi birer köyO 
andlmll1kta Pasur'da magaralar 
bombo~, Sarllm tj:ay t yalmz. 
ÖIUm Andok'lardan varo~lara 
akJyor vakitsiz zamanlarda. 

.. Ate§ dU§tU!ü yeri yakar" 
sözU r;ogu zaman bireyset an
lamda kullanilsa da Ulkemizde 
ate~ canh-canslz, hef§eyi imha 
ediyor. Dil~tUgü yer köylerden 
metropol varo~lanna kadar uza
myor. Arned tarirunde saYISlz 
i~gali. katliaml görmü~. yoksul
lan eleklerinde ta§lml~tl. Ta ki 
köyleri zorunlu g~ tabi tutu· 
lup yakllmaslIla kadar. Gör; ön
cesi kentin asli ögesini olu~lu
rurlar. Keldani, Enneni, Sürya

. ni, Yahudi azmhklar yerlerini 
r;oktan KUrt yoksullanna blr4k· 
ml~t1. Amed bagnnda ta~ldlgl 

insanlara beraber. gelecegin bu
gilnden kuran kentlerdendi. Sa
va~m tlrmanmaslyla beraber 
kent alt-üst olu~u y~adl, bUtUn 
dengeleT sarslld .. Yoksul Kürt 
köylUleri kentin r;ogunlugunu 
olu~lururken, ~Iikla kailt kar
~Iya geldiler. Amed tarihin act
lanm, yoksullugunu ve ölUmle
ri slnmda ta~ lmaya ba§ladl. 
Hel1eyi sava§m dogat sonucu 
olarak görilp srradanl'4unnak 
insanjara ~ogunlukla daha ko
lay gelir. Sav~m sonucu ölUm-

dür, aCldlr,yoksul!uktur deyip, 
ilkesizJigi ilke olarak gönnek 
kamyonlan yaralll. Amed' de 
14 Ocak.'ta kamyondan yapllan 
yard1ffi sonucu görUlen sahneler 
savap endekslendigi toplum
larda dayanl§ma duygusu da 
yok olur. Birilerinin timsah 
gözY'4lan dökmesi ge~ekleri 
Örlmedi. Bugün görUlen tablo
nun bütün yönlerini, r;eli§kileri
ni gönnezsek, daha bUyük fela
ketlerde dövUnmeyelim. Evet 
sav~ bizi de kirletti. Kamyon 
bize bunu gösterdi. sav~ kirlili
tin, aCllllll. ölUm kaynagldu, 
bul~l1g1 yerlerde insani olan 
r;ogu §eyi yok etmekte. 

L. Aragon i ~gal alundaki üI
kesi ir;in "Selam sana kuniru 
gözlü Fransam benim/Acllanm 
feda olsun. sevdigim feda 01-
sun" demi~ti. Yoksulluk actlan 
da bagnnda bUyUtilr hergtin. 
A~hksa milliyct lanlmlyor. Sa
va~ta her zaman bUtUn bunlan 
bagnnda t~lr, bedeli ne olursa 
olsun, ilkesizlik aCllan, yoksul
lugu örtmedigi gibi gerr;eklerin 
göstergesi de degildir. Sosyal 
dayant§ma, yardlmla~ma en 
r;ok sava~taki ezilen ulusun 
fenleri ir;in gereklidir. Amed 
varo~lannda yükselen r; lghklar 
sava~tn ilkesizligini, ölümcül 
yUzünü bir kez daha gözler 
önUne serdi. 

M. Ir;ine bir r;ak Türkr;e sözcük ve deyim 8irmi~
lir. "Yakmsama(ar'" ve "Iraksamalar'" olmu~tur. 

Buna kaf$m, Balkan dilferi direnmi~ ve varflklarml 
sürdürmü~/erdir. '" 

Stalin ' 
1965'te yapllan nüfus saYlmma göre Türki

ye'nin toplam nüfusu 31 milyon 400 bin. Bunun 
28 milyon 290 binin ana di li Türk<;e, 2 milyon 
220 bini Kürt~e, 365 bini Arap<;a, 48 bini Rumca 
________ ve 33 bini Ermenice oldu~u 

kaYltlara g~ilmi§. 

Dilde 
devrim 
olmaz 

Daha sonrald saYlmlarda 
KOn<;enin bir dil olmadlgt 
kamstna(1) VartJml~ olmah 
ki Kürt<;e Anadil kaYltlann
dan <;Ikanldl. Daha önceki
ler de (1965'te dahil) yok 
saymalara ragmen klsmen 

Ahmet ÖNAL yanslyan bu varllk(!), '70 ve 

• 
________ daha sonraki saYlmlarda ta

mamen ver almaz oldu. Bu
nun nedeni bizce a<;lk. Ancak anadili Kürt<;e 
olanlartn daha sonra tOmden 'yok' otmalannm 
yanlttnl ne devlet ne de devlet ricalinden birileri 
verme gere~i görmedi. 

Bu memlekette Cumhurba~kanlan "'federas
yonNdan, "Kürt realitesi"nden sözederler ama bir
türlO ana dili Türk<;e olmayanlann ne kadar oldu
~u kaYltlara ge<;irilmez. Dahasl var olan kaYltlar
da sümenalh edilir. 

YaZlmlZIn konusu Kürt dilinin va rl l~l- yoklu~u 
yada bu dilin ugradlAI baskilar degil. Esas konu
muz dilin ekonomi, alt-üst yapl kar~lsmda duru
mu ile "di l devrimi" safsataSlnl a<;lklamaya <;ah~. 
maktlr. 

Rusya'da Ekim devrimi öncesinde Rus dili te
mel olarak nasllsa, sonrastnda da öyJe kaldl. Bi
timsei gel i~meye bagli o la~ak yeni sözcük ve de
yimlerle zenginle~tirildi. Ancak sözcük dagarCigl 
ve dilbilgisi sistemi temel olarak aym kaldl. DiJ 
eski ve yeni alt yaptnm· ürünü degil, bütün top
lum ve stnlflar taraflndan yüzJerce ku~gln <;aba
lannln ürünüclür ve tümUne ~it düzeyde hizmet 
eder, ileli~imlerini sa~lar. Eski köhnemi~ düzene 
oldugu gibi, yeni ve gelecek sistemlere de hizmet 
eder. Rus dilinin sosyalizme hizmet ettigi kadar 
kapitalizme ya da feodal sisleme de hizmet etti~i 
bilinir. 

OiL alt y~ ~~I yapldaki del:i~ik1ikl~r 8i~i degir 
ken clegildir. DolaYlslyla dil alt yapl üzerinde ~ 
killenen bir kurum olarak görülemez. Dil ve ÜSI 
yaplYl birbirine kan~tlTmak büyük bir hatadlr, ya
ntlgldlr. 

Klan diJlerinden kabile dillerine, kabile dille
rinden milliyet dillerine, oradan ulus dillerine ge
<; i ~ nitel bir degi ~ikli~i ifade etmiyor. Ancak üre
tim ili~kiJerinin yogunlugu oranmda dil 8eli~mi§, 
zengin l~mi~tir. insanlar, c;~itli Ioplumlar, grup 
ve slrtlflar, dil kar~lsmda kaYltslz kalmaktan uzak· 
tlrlar. Dili kendi <;Ikarlan i<;in, kendi özelleh<;ele
rini özelterim ve deyimlerini egemen kdmaya <;a
h~mak, mülk sahibi Sl111f1arl11 halktan kopmu~ ve 
6ndan nefret eden jargonlar 'smlf leh<;eJeri 'yük
sek sosyete dilleri' yarallr. Literatürde bu leh<;e va 
jargonlara <;ogu zaman dil olarak deginiliyor. 
'Proleter di li', 'köylü di!i' ve ona ka~lt olarak 
'aristokrat dili', 'burjuva dili ' vb. yanll~ anJaYI~a 
götürecek yönlerdirmelere yol a<;ar ki bu <;ok 
yanh~tt r. 

Leh<;e ve jargonlar ayrl dil olarak görÜJemez. 
~ünkü kendilerine özgü söz dagarclklan, dilbilgi
si sistemleri yoktur, bunlan ulusal dilden allrlar. 
Smlflarm ayn kültürleri, felsefeleri, ideolojileri 
var. Ama bu onlann dillerinin de ayn oJdugu an
lamina gel mez. 

Dildeki sözcüklerin tümü 0 dilin sözcük hazi
nesini olu~turur. Bu da <;ekirdegini kök sözcükle
rin olu~turdugu ana söz dagaroßldlr. Sözcük ha
zinesi ne kadar zengin ve <;e~itli ise dil de 0 denli 
zengin ve geli~kindir. Ancak sözcük hazinesi tek 
ba~ma cliJi olu~turmaz. Daha <;gk dilirr yapl mal
zemesidir. Dilin kendisi del:i1dir. Dilin sözcük ha
zinesi, sözcüklerdeki d~i~iklik ve cümle i<;indeki 
bil~imlerinin kurallannt belirleyen ve böylece di
le uyumlu ve anla~l labi l ir bir nitelik veren yapl 
bilgisi, söz dizimi yani dilbilgisinin denetimi alll
na girdigi zaman olaganüstü önem kazanlr. 

Dilbilgisi insan dU~üncesinin olaganüsIO gellr 
mesinin göstergesidir. Uzun bir zaman sonunda 
ortaya koydugu bir soyutlama sürecinin ÜTÜnü
dUr. DiJbilgisi sistemi ve ana söz dagarCtgL, diJin 
temelini, onun kendine özgü niteliginin özünü 
olu~turur. 

Tarih, dillerin büyük bir kallclltga sahip oldu
gunu ve zorla özümlemeye kar~1 olaganüstü di
renme gücü ta~ldlgtnl gösterir. Bu direncin sebebi 
di lbilgisi sistemi ve ana söz dagarcIgml11 kaltoll
AmdadlT. 

Modern dil in temel ögeleri kölelik dönemin
den önce var. ~ünkü söz dagarCigl dar, ilkel bir 
dilde olsa dilbilgisi sistemi vardl. 

Üretimin geli~mesi, Sl111f1arl11 ortaya <;Ikmasl, 
yazl11l11 bulunmasl, devletin kurulrnasl, h<v>erle~
meyi gerekli kdan ko~ullartn olu~masl, düzeflli 
haberl~meyi daha da gerekli klfan tkaretin geli~
mesi, bask, makinasmm ortaya <;Ikmasl, edebiya
tm geli~mesi, dilin geli~rek degi~ikliklere ugra
maslrta yol a<;tl. Franslz burjuva devrim'i ya da 
büyUk Ekim devrimi bir di l devrimini de i<;erdigi 
söylenemez. Ancak bir zenginlik yaratml~tlr deni
lebi lir. Bu vesileyle Arap harfleri yerine Latin harf
lerini kullanmakta bir devrim oJmaz. 
. Türk devletinin ~ven ernelleri ger~i 'Resmi 

dil' ve 'Dilde devrim' sözleri tarn bir aldatmaca
dir ve devrimle bir aiakasl yoktur. 

'TOrk dil devrimi' olarak lanse edilen uygula
malan 'devrim' diye tanlmlamak sadece yanh~ 
degil, aynl zamanda bu tür uygulamalann diger 
ulus ve milliyetleriil dillerine yönelik basklfan 
görmezden gelmektir. 
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