
BI PERVIN CEMIL RE NEVPEYVIN 

9Elavö min digot...' 
Me li demek bere bi seroka Buroya 

Kurd? 
Pervin 
Cemil va bi 
Kurcil li ser 
malbata we 
hevpeyvi- 
nek çekin. 

R. 8 
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Bir dakika'ya dayanamadilar • 
'Çeteleşmiş  devlet' rezaletini 
protesto amaçlı  "Sürekli 
Aydı nlı k İ çin Bir Dakika 
Karanlık" kampanyası n ı n 
hedefi küçültmek isteniyor. 

Bir yandan saldı rı  ve yasaklarla 
kuşatı lmaya çalışı lan 
kampanya, diğer yandan da 
kemalist 'laisizm' gösterileri 
haline getirilmek isteniyor. 

1 Mart'ta 'referandumu' yapı lacak 
kampanya, tekil partileri veya 
kişileri kişileri protesto kısı rlığına 
sürüklenmeye ve böylece rejim 
aklanmaya çalışı l ı yor. S. 11'de 

Karmaşa ve Saflık 
Z. Abidin Kızı lyaprak, son gelişmelere 
değindiği yazı sı nda Oğuzhan 
Asiltürk'ün gerçek ad ve soyad ı nı n 
bu olmadığı nı  da açı kl ı yor. S. 5'te 

SUSURL UK'TA 
GEÇEN HAFTA 

S. 5'te 

 Za; 

Eylem amacı ndan 
sapmamalı  

y aklaşık bir ayd ı r 'bir daki-
ka karanl ı k' kampanyası  
devam ediyor.Karnpanyaya 

kat ı l ı m her geçen gün artarken 
devletin farkl ı  kesimleri farkl ı  ön-
lemler alma yoluna gittiler.Hükü-
nıet kanad ı  bir yandan kampan- 
yayı karalamaya çalışıyor öte 
yandan va 1 i I ik lere genelgeler 
göndererek polisiye tedbirler al ı-
yor.Öteki kanat ise eylemi Refah 
partisine yöneltmeye çabal ı -
yor.Son günlerde eylemin ama-
cı ndan sapma eğilimine girmeye 
baş ladığı n ı  görüyoruz. 

Oysa eylem temiz toplum iste-
mi ile başlamıştı .Sistemin tüm kir-
liğini sorgulayacaktı . Toplumun 
üzerindeki ölü toprağı  atması  için 
çok iyi seçilmiş  bir eylem biçimiy-
cli.Bunun sadece Refah karşı tl ığı -
na dönüşmesi başkaları nca başka 
emeller için kullan ı lma riskini 
yarat ı r. Bunun için eylemin daha 
iyi organize edilme ihtiyacı  ortaya 
çı km ış  bulunmaktad ı r. Eylem 
üzerinde çok geniş  bir konsesüs 
oluşmuştur ve sistemden rahatsı z 
olan hemen hemen her kes şu ya 
da bu oranda eyleme destek ver-
mektedir.Tam da bu nedenle eyle-
min özüne ilişkin farkl ı  seslerin 
ç ı kması  anlaşı l ı r bir durum-
dur.Ancak eylemde mutabı k olan 
hiç bir kesimin eylemin daralt ı l-
ması nda ç ı karı  yoktur. Eylem baş-
langıçtaki amacı ndan sapı lmaksı-
zı n örgütlülügü sağlanarak sürdü-
rülmelidir. 

Refahmatik 
Çiller'i yine 
tertemiz 
yaptı! 
Burjuva partilerinin ünlü 
k ı v ı rtnıalar ı  sürüyor. Tansu Çiller 
hakk ı ndaki yolsuzluk dosyalar ı n' 
Meclis'e getiren RP, DYP ile 
koalisyon kurduktan sonra bu 
dosyaları  'aklamak' için el 
kald ı rmaya başlad ı . 

RP, Çiller'i TEDAŞ  ve TOFAŞ  
yolsukları ndan dolayı  'aklad ı ktan' 
sonra geçtiğimiz hafta da 
malvarlığıyla ilgili son ış turrna 
önergesinin recldinde rol oynad ı . 

U dönüşünü yapan yaln ı zca RP 
değil. Çiller de düne kadar 
"katliam san ı klar ı " dediği 
BBP'lilere koalisyon ortaklığı  
önerdi. Kısacası  burjuva partiler 
için çı kar, herşeyin üzerinde yer 
almaya devam ediyor. S. 5'te 

Refahyol kaynağı  
dışarda arı yor 

Uzlaşmacı  DİSK'e 
istifalı  protesto 

Ani bir kararla Dİ SK'e bağl ı  Deri-İş  sendikası  genel 
başkanl ığı ndan istifa eden Munzur Pekgüleç'le 
görüştük. Pekgüleç, istifa gerekçesinin Deri-Iş'in 

sı k ı nt ı lar ı ndan ibaret olmad ı 'ğınlve kararı nda, 
Dİ SK'in uzlaşmacı  tavrı n ı n önemli bir rol oynadığı n ı  
açı klad ı . Bundan sonra da sı n ı f içindeki çabaları n ı  
sürdüreceğini açı klayan Pekgüleç, Dİ SK merkezinin 
D İ SK'in değerlerinden koptuğunu söyledi. S. 4'te 

R9:2curczi 
Metin Göktepe davası  için 
Afyon'a giden Sı n ı r 
Tan ı mayan Gazeteciler 
örgütü (RSF) Avrupa Masası  
şefi Jean Chichizola, yaptığı  
açı klamada karakollarda ve 
emniyet müdürlüklerinde, 
gözalt ı na al ı nanlara işkence 
uygulamaları n ı n 
durdurulması  için 
hükümetten somut önlemleri 
alması n ı  istedi. S. 4'te Jean Chichizola 

10 belediye başkanı , ABDye hareketleri Öncesinde topluca poz verdiler 

GAP'li 
belediye 
başkanları  
ABD'de 
Geçtiğimiz hafta cluyurduğumuz ABD'nin 
GAP'a ilgisi sürüyor. ABD, GAP bölgesinden 
10 belediye başkan ı n! ağı rl ı yor. S. 3'te 

`Fak•FukeFon'don 
►itirafçılara para! • 
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Oirafçıya `Falc-Fulc 
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Dört aylı k radikal fark! 
Radikal gazetesinin 17 Şubat 1997 tarihli nüshasında 

önemli bir haber vardı . Gazetenin 7. sayfası nda 
önemli ir yer işgal eden Namık Durukan imzal ı  haber, 
Diyarbakı r'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı; daha yaygı n bilinen ismiyle 'Fak-Fuk-Fon' bütçesin-
den itirafçılara para verildiğini duyuruyordu. 

Eğer aynı  haber daha detaylı .ve belgeye dayalı  si-
çimdesazetemizin 19 - 25 Ekim tarihli 1 1. sayısında y-
er almamış  olsaydı. Radikal'in konuyla ilgili haberini 
"ilk" sayar ve alkışlardık... 

Durukan'a diyeceğimiz yok, nihayetinde tekil bir ga-
zeteci; gazetemizi izlememiş  olabilir. Ancak 'radikallik-
leri'ni en başta her sabah her yayına en azı ndan göz at-
mak şeklinde yürütmek zorunda olan sözkonusu gazete-
nin yazıişleri, her haberi böyle "yeni" gibi suntıyorsa, 
(bu ister cehalet sonucu başka ve özellikle gerçekten ra-
dikal yayınları  izlememek sonucu olsun, isterse izlendi-
ği halde "nası l olsa kimsenin haberi olmaz" biçimindeki 
bir kurnazlıktan olsun) "sevsinler sizin radikalliğinizi" 
sözünden başka ne denebilir ki?.. (HABER MERKEZİ) 

DIREJAN FİLMİ  

Aşiretin Yeşilçam'daki 
renksiz gölgesi 

Daha önce salon 
bulamadığı  için yakı lan 
D ı rejan filmi geçtiğimiz 
günlerde vizyona girdi 
ama iddiası n ı n aksine 
beklenen ilgiyi 
görmedi. s. 9 

100.000.TL (Yurtdışı  tutarı : 3 DM) 

Çeteleşmiş  devleti protesto etmek için başlatılan "Aydmlık İçin Bir Dakika Karanlık" kampanyası  kemalist rotaya çekilmek isteniyor 
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Batnıan'ııı  Sason ilçesine bağl ı  Gun~ (Tekevler) 
ve ledhesna (Kel Hasan) köylerinde, devlet güçlerinin 
köylüleri bir tür mayı n tarama aracı  olarak kullandığı  
ve mayı nlı  bölgeye zorla sürdüğü ortaya çıktı . 

Diyarbakır MEDKOM'da 
üçüncü kuruluş  şöleni 

HABER MERKEZİ- Halkların 
partilere, yargıya ve sisteme güven-
mediği bir kez daha ortaya çıktı . Ko-
nu ile ilgili son zamanlarda yapılan 
bir araştırmada halkları n devletin çe-
teleştiğine inandığı  da belirlendi. 

Polar Araştı rma Şirketi'nin yaptı-
ğı  araştırmaya göre, halkın yüzde 
70'i Türkiye'de "toplumsal bir çö-
küntü" yaşandığı  tespitini yaparken, 
yaklaşık yüzde 43'ü bu çöküntünün 
"toplumun kendi içinde yaşanan bo-
zulmalardan kaynaklandığını" düşü-
nüyor. Sadece yüzde 24.5'lik bir ke-
sim ise Türkiye'nin iyiye doğru git-
tiği görüşünü taşıyor. 

Büyük çoğunluk, devlet yapısın-
da bir bozulma yaşandığı  görüşünü 
paylaşıyor. Susurluk olayı nda bu bo-
zulma= iyiden iyiye ortaya çıktığı-
nı  savunanlar içerisinde "Susurluk 
devlet içindeki bozulınanın ortaya 
çıkmasıdı r; siyaset ile devletin üst 
düzeyinin mafya ilişikisi uzun yıllar-
dır var" diyenlerin oranı  yüzde 46.  

Yüzde 17.8'lik bir kesim Susurluk 
olayı nı n devlet içindeki farklı  grup-
ları n çı kar çatışmaları  sonucu oldu-
ğunu savunuyor. Yüzde 65'lik bir 
çoğunluk ise hükümetin bu konunun 
çözümlenınesinde ya pasif kaldığını  
ya da "yanlı" davrandığını  ifade edi-
yor. 

Susurluk olayında yargının ba-
ğımsız çalışamayacağını  söyleyenle-
rin oranı  yüzde 58.7. Yargıya bu ko-
nuda güvenmeyenlerin büyük ço-
ğunluğu gençlerden oluşuyor. üni-
versite mezunu deneklerin yüzde 
50'si devlete güvenin zaman geçtik-
çe kaybolduğu görüşünü taştyör. 

Araşıırmaya kat ı lanların yaklaşık 
yüzde 60'1 devletin güvenirliliğinin 
giderek azaldığını  düşünüyor. Ka-
dınlar devletin güvenilirliği konu-
sunda daha karamsar (yüzde 64.3) 
iken, erkekler yüzde- 55.9 oranında 
devlete güvenilemeyeceğini düşünü-
yorlar. Deneklerin )üzde 28.4'ü Tür-
kiye'nin demokratik olmadığını  dü- 

Diyarbak ı r 
MED-KOM'un 
üçüncü kuruluş  
şöleni coşkuyla 
kutlandı . 
Araları nda 
demokratik kitle 
kuruluşları  
temsilcileri ve 
parti 
yöneticilerinin 
de bulunduğu 
yaklaşık üçyüz 
kişinin katı ldığı  
şölende, 
izleyicilere 
Kürtçe şiir ve 
müzik dinletileri 
sunuldu. S. 3'te 

Köylülere mayın işkencesi 
Köylüler, bu vahşeti RP Batman Milletvekili ve TBMM 
İ nsan Hakları  Komisyonu üyesi Musa Okçu'ya da akta-
rarak, Meclis'in duruma müdahale etmesini istediler. 
Vahşet, aynı  yerde daha önce de uygulanmıştı. S. 3'te 

Sisteme güvensizlik artıyor 
şüntirken, yüzde 42.8'i demokrasi-
nin henüz tamamlanmamış  olduclu-
ğunu, kunı lmaya çalışı ldığı  görüşü-
nü taşıyor. 

Seçmenlerin toplam yüzde 7'ye 
yakını  bugün bir seçim olsa hiç bir 
partiye oy vermeyeceğini söylüyor. 
Ancak. bir önceki seçimlerde oy 
kullanıp. "bugün oy kullanmam" di-
yenlerin büyük çoğunluğu da (25.6) 
hiç bir partiye güvenin kalmadığını  
ifade ediyor. 

Araştırmanın sonuçlarına göre 
halkın yüzde 78'i ekonominin kötü-
ye gittiğini düşünüyor ve herhangi 
bir iyileşme olacağından da ümitsiz. 
Türkiye'nin ekonomik alanda iyiye 
gittiğini düşünenlerin oranı  yüzde 
20.6. 

Öte yandan halkın yüzde 24.5'i 
darbe ihtimalinin yüksek olduğunu, 
yüzde 29.6'sı  ise darbenin halktan 
destek bulamayacağım ifade ediyor-
lar. Yüzde 42'lik bir kesim ise darbe -
ihtimalinin olmadığını  düşünüyor. 
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BI PERViN CEMiL RE HEVPEYViN 

'Bave min digot ... ' 
Me li demek bere bi seroka Buroya 

Kurdi 
Pervin 
Cemil va bi 
Kurdi Ii ser 
malbata we 
hevpeyvi
nek ,ekir. 

R.8 
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DIREJAN FiLMi 

Atiretin· Yetilc;am'daki 
renksiz gölgesi 

Oaha önce salon 
bulamadlgl i,in yakllan 
O"ejan filmi ge,tigimiz 
günlerde vizyona girdi 
ama iddiaslnm aksine 
beklenen ilgiyi 
görmedi. s_ 9 
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<;etele§mi§ devleti protesto etmek i~in ba§latIlan "Aydllllik i~in Bir Dakika KaranlIk" kampanyasl kemalist rotaya ~eki1mek isteniyor 
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'<::etele~mi~ devlet' rezaletini 
protesto ama~11 "Sürekli 
Aydmhk i~in Bir Oakika 
Karanl,k" kampanyasmm 
hedefi küt;ültmek isteniyor. 

Rejahmatik 
C;iller 'i yine 
tertemiz 
yaptI! 
Burjuva partilerinin ünlü 
klvlrtma lart sürüyor. Tansu <;ilIer 
hakklndaki yolsuzluk dosyalannl 
Meclis'e getiren RP, OYP ile 
koalisyon kurduktan sonra bu 
dosyalan 'aklamak' ic;:in el 
kaidirmaya ba~ladl. 

RP, <;iller' i TEDAS ve TOFAS 
yolsuklanndan dolaYI 'akladlktan' 
sonra gec;:tigimiz hafta da 
malvarl1glylrl ilgili soru~lurma 
önergesinin reddinde rol oynadl. 

U dönü~ünü yapan yalnlzca RP 
degil. <;iller de düne kadar 
"katliam sanIklan" dedigi 
BBP'l ilere koalisyon ortakllgl 
önerdi. KlsacaSI burjuva partiler 
ic;in C;lkar, her~eyin üzerinde Ver 
al maya devam ediyor. s. S'te 

Refahyol kaynagl 
dl~arda anyor 

Eylem amacmdan 
sapmamall 

Y ak la~lk bir aydlr 'bir daki
ka karanllk' kampanyasl 
devam ediyor.Kampanyaya 

kallflm her ge<;en gün artarken 
devlelin farkh kesimleri farkh ön
lemler afma yoluna gittiler.Hükü
met kanadl bir yandcln kampan
yaYI karalamaya c;all~tyor öle 
yandan valiliklere genelgeler 
göndererek polisiye ledbirler all
yor.Öteki kanal ise eylemi Refah 
partisine yöneltmeye c;abafl
yor.Son günlerde eylemin ama
cmdan SClpma egi limine girmeye 
ba$fadlgm t görüyoruz. 

Oysa eyfem temiz toplum iste
mi He ba~ laml~tI.Sistemin 10m kir
figini sorguJayacaktl. Toplumun 
ilzerindeki ölü topragt atmasl ic;in 
C;ok iyi sec;ilm i~ bir eylem bic;imiy
di.Bunun sadece Refah kar$ltllgl
na dönü~mesi ba$ka lannca ba~ka 
emelter ic;i n kullantfma riskini 
yarattr. Bunun ic;in eylemin daha 
iyi organize edilme ihtiyaci ortaya 
C;tkml~ bulunmaktadtr. EyJem 
üzerinde c;ok geni~ bir konsesüs 
oJu$mu~tur ve sistemden rahatslz 
olan hemen hemen her kes ~u ya 
da bu oranda eyleme destek ver
mektedir.Tam da bu nedenle eyle
min özüne ili~kin farkll seslerin 
~Ikmasl anla~tllr bir durum
dur.Ancak eylemde mutablk olan 
hiC; bir kesimin eylemin daralttl
mastnda C;lkan yoktur. Eylem ba$
langlc;taki amactndan saptlmaksl
Ztn örgütlülügü saglan<lrilk sürdü
rülmelidir. 

Bir yandan saldm ve yasaklarla 
ku~atllmaya c;all~llan 
kampanya, diger yandan da 
kemalist ' Iaisizm' gösterileri 
haline getirilmek isteniyor. 

1 Mart'ta Ireferandumu' yaprlacak 
kampanya, tekil partileri veya 
ki~ileri ki~ileri protesto klslrllglna 
sürüklenmeye ve böylece rejim 
aklanmaya ~all~lIlyor. $.11'de 

SUSURLUK'TA 
Gfl;fN HAFT A 

s. S'te 

Karma~a ve Safllk 
Z. Abldln Klzllyaprak, son geli~melere 
deOindigi yazlsmda Oguzhan 
Asiltürk'ün geryek ad va soyadmln 
bu olmadlgml da a9lkllyor. S. S'te 

Sisteme güvensizlik artlyor 
HAUER MERKEZi. HalkJann 
partilere, yarglya ve sisteme güven
medigi bir kez daha ortaya ~lktl. Ko
nu He ilgill son zarnanlarda yapllan 
bir atl\.itlfmada halklann devletin ~e
tele~tigine inandlgl da belirlendi. 

Polar A~lIrma :jirketi'nin yaptJ
St ~umlaya göre, halkIn yüzde 
70'i TUrkiye'de "toplwnsal bir ~ö
küntü" ya~andl!1 lespitini yaparken, 
yak l~lk yUzde 43 '0 bu ~ökUntünün 
"toplumun kendi i~inde y~anan bo
zulmalardan kaynalclandlgml" dU~ü
nüyor. Sadece yüzde 24.5' lik biT ke
sim ise TUrkiye'nin iyiye dogru git
tigi görU~ünü ta~ lyor. 
. BüyUk ~ogunluk, devlet yaplsm

da bir bozulma ya~andlgl görü~ünU 
payla~lyor. Susurluk olaymda bu bo
zulmamn iyiden iyiye ortaya ~lkllgl
m savunanlar i~risinde "Susurluk 
devlel i~indek i bozulmamn ortaya 
~lkmaSldlf-; siyasel ile devlelin üst 
düzeyinin mafya ili~ikisi uzun ylilar
dlf var" diyenlerin oram yüzde 46. 

Yüzde 17.8'lik bir kesim Susurluk 
olaymm devlet i~indeki farkh grup
lann ~lkar ~atl§malan sonucu oldu
gunu savunuyor. Yüzde 65'lik bir 
~ogunluk ise hükümelin bu konunun 
~özUmlenmesinde ya pasif kaldlgml 
ya da "yanh" davrandlguu ifade edi
yor, 

Susurluk olaymda yargmm ba
j:':Jmslz ~ah~amayacaj:':lm söyleyenle. 
rin oranl ytlzde 58.7. Yarglya bu ko
nuda güvenmeyenlerin büyük ~.o
gunlugu gen~lerden olu~uyor. Uni
versile mezunu deneklerin yüzde 
50'si devlete güvenin zaman ge~tik
~e kayboldugu gÖrU~ül\ü I~lyor. 

Ar~l1nnaya kaulanlann yakla§tk 
yüzde 60'1 dcvlelin güvenirliliginin 
giderek azaldlgLm dU~ünUyor. Ka
dmlar devletin güvenilirligi konu
sunda daha karamsar (ytizde 64.3) 
iken, erkekler yüzde 55.9 oranmda 
devlete güvenilemeyecegini dU§ünü
yorlar. Deneklerin yüzde 28.4·ü Tür
kiye'nin demolaatik olmadlgml dU-

~UnUrken, yüzde 42.8'j demokrasi
nin henOz tamamlanmaml~ oldudu
~unu, kurulmaya ~ah~ lldl gl görU~U· 
nü tU~lyor. 

Se~menlerin toplam yüzde Tye 
yakml bugün bir ~im olsa hi~ bir 
partiye oy vermeyecegini SÖylüyor. 
Ancak, bir öncek.i ~imlerde oy 
kullamp, "bugün oy kullanmam·' di
yenlerin büyük c;ogunlugu da (25.6) 
hi~ bir partiye güvenin kalmadlglnt 
ifade ediyor. 

A~[Jrmanm sonu~lanna göre 
halkm yüzde 78'i ekonominin kötü
ye gittigini dü~ünüyor ve herhungi 
bir jyil~me olacagmdan da ümilsiz. 
Türkiye'nin ekonomik alanda iyiye 
gittigini dü~Unenlerin orant yüzde 
20.6. 

Öle yandan ha1krn yUzde 24.5'i 
darbe ihtimalinin yüksek oldugunu, 
yüzde 29.6'sl ise darbenin hallaan 
destek bulamayacag,nt ifade ediyor
lar. Yüzde 42·lik bir kesim ise darbe 
mlimjJlinin olmadlgml dU~ünüyor. 

Batman'ln Sason il«;esine hag" Gundenu (lekevler) Köylüler, bu vah~eti RP Batman Milletvekili ve lBMM 
insan Haklan Komisyonu üyesi Musa Ok~u'ya da akta
rarak, Medis'in duruma müdahale etmesini istediler. 

Vah~et, aym yerde daha önce de uygulanml~tl, S.3't9 

ve Kelhesna (KeJ Hasan) köylerinde, devlet güt;lerinin 
köylüleri bir tür maym tarama araci olarak kullandlgl 
ve maym" bölgeye zorla sürdügü ortaya «;Iktl, 

• • 

Uzla§maCl DISK'e 'I§kenceyi 
durdurun' 

.... .,...,'7'-0 Metin Göktepe davasl ic;in 
Afyon'a giden Stnlr 
Tanlmayan Gazeteci ler 
Örgütü (RSF) Avrupa Masasr 
$efi Jean Chich izola, yaptl#1 
aC;lklamada karakollarda ve 
emniyet müdürlüklerinde, 
gözaJttna almanlara i$kence 
uygulamalanmn 
durdurulmasl ic;in 
hükümetten somut önlemleri 
almastnl istedi. S.4'te Jean Chichirola 

istifall protesto 
Ani bir kararla DiSK'e baglt Oeri-i~ sendikasl genel 
ba~kanllglndan istifa eden Munzur Pekgül~'le 
görü~tük. Pekgül~, istifa gerekc;esinin Deri-i?, in 
slkmtl lanndan ibaret olmadlglnl" ve karannda, 
OiSK'in uzla~maci tavnnm önemli bir rol oynadl#lnr 
aC; lkladl. Bundan sonra d a s lnlf i~indeki <;abalannl 
sü rdürecegini aC;lklayan Pekgülec;, OiSK merkez inin 
OISK'in degerlerinden koptugunu söyledi. S.4'te 

NUROJ - 19 EKiM 1996 

Diyarbaklr MEDKOM'da 
üs;üncü kurulu§ §öleni 

10 beJediye~, ASD'ye Ilarekelleti Gncesiode lopluca POl mdi1er 

GAP'll 
belediye 
ba§kanlarl 
ABD'de 
Ce~tigimiz hafta duyurdu~umuz ABD'nin 
GAP'a ilgisi sürüyor. ABO, GAP böigesinden 
10 belediye ba~kanlnl a~lrllyor. S.3'te 

RADIKAL - 17 ~UBAT 1997 

Oiyarbaklr 
MED-KOM'un 
ü~üncü kurulu~ 
~öleni co~kuyla 
kuUandl, 
Aralannda 
demokratik kitle 
kurulu~lan 
temsilcileri ve 
parti 
yöneticilerinin 
de bulundutu 
yakla$lk üC;yüz 
ki~inin katlldlgl 
~ölende, 
izleyicilere 
Kürtc;e ~iir ve 
müzik dinletileri 
sunuldu. S.3'te 

Dört ayllk radikal fark! 
. Radikal gazetesinin 17 :jubat 1997tarihli nüshasmda 

önemli bir haber vard!. Gazelenin 7. sayfasmda 
önemli ir yer i~gal eden Narmk Durukan imzah haber, 
Diyarbaklr'da Sosyal Yardlml~ma ve Dayanl~ma Valc
fl; daha yaygm bilinen ismiyle 'FaIc-Fuk-Fon' büt~esin· 
den iliraf}llara para verildigini duyuruyordu. 

E#er aynt haber daha delayh.ve belgeye dayah si
~imde gazetemizin 19 - 25 Ekim larihli 11. saYIsmda y
er a1maml~ olsaydl, Radikal'in konuyla ilgili haberini 
"ilk" sayar ve alkI~lardlk ... 

Durukan'a diyece#imiz yok, nihayetinde tekil bir ga
zeteci; gazetemizi i zlememi~ olabilir. Ancalc ·radikallik
Jen'ni cn b~ta her sabah her yayma en azmdan göz al
mak ~eklinde yürütmek zoruoda olao sözkonusu gazete· 
nin yaz.ti~ leri, her haberi böyle ··yeni" gibi sunuyorsa, 
(bu ister cehalel sooucu b~ka ve özellikle geryeklen ra
dikal yaymlao izlememek sonucu olsun, iSlerse izlendi· 
#i halde "nasil olsa kimsenin haberi olmaz" bi~imindek.i 
bir kumazhktan olsun) "sevsinler sizin radikal1i#inizi" 
sözünden b3$ka oe denebilir ki?. (HABER MERKEZi) 
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B ası n ı n toplumun geliştirilmesi, değiştirilme-
si ve şekillendirilmesinde büyük bir rol oy-
nadığı  biliniyor. Devrimci sosyalist bası n ı n 

toplumu, halkı , yeniye doğruya ve güzel olan her 
şeye dogru geliştirme, dönüştürme yönündeki 
özel rolü ve yeri oldukça önemlidir, hayatidir:41  
Devrimci-sosyalist bası n, ulusal ve toplumsal ile-. 
riye gidiş in temsilcisi, sesi ve ışığıd ı r. Bunlar, en 
genel anlamı yla bilinen doğrulard ı r. Ama bu ge-
nel doğrulara öznellik kazandı rmak, sosyalist ba-
sı n ı  işlevini görecek bir konuma kavuşturmak ise, 
işin can al ıcı  noktası d ı r. 

Sözü uzatmadan bugün Kürdistan'da sosya-
listlerin ve halkı m ı zı n sesi olan, olmaya çalışan 
Nüroj'a gelelim. 

Nüroj, bugün ve gelecekte Kürdistan'da 
önemli bir olanak ve 
fı rsat olduğu gibi, özel 
olarak da bugün ulusal 
kurtuluş  mücadelemi 
açı sı ndan önemli bir 
olanak ve fı rsatt ı r. 
Türk sömürgeci siste-
mi, onun resmi ve bo-
yalı  bası m, KUKM kar-
şısı nda daima önemli 
bir engel olmuştur ve 
olmaya da devam et-
mektedir. Bu olgurıun 
üzerinde uzun boylu 
durma gereğini duy-

muyoruz. Türk Medyası  ve özel olarak hası nı, 
Kürdistan'da kanlı  savaşa nası l çanak tuttuğunu, 
"cansiperane" bir şekilde onun propagandası n ı  
yaptığı, bilinen ve yaşanan gerçekleri ters yüz 
ederek, toplumu ve kamuoyunu yalan ve yanlış  
yönlere doğru kanalize etmeye şartland ı rnıaya 
çaliştıgı  da bilinen olgulard ı r. 

Işte bu noktada genelde TC'nin Kürdistan'da 
yürütmüş  olduğu haksı z kirli savaşı  teşhir etmek, 
özel olarak da resmi Türk bası nı n ı n gerçekleri 
saptı rma faaliyetini deşifre etmek, bu bası nı n ki-
min ve neyin hizmetinde olduğunu ortaya koy-
mak bakı m ı ndan Nüroj'un yayı n hayatı na başla-
ması, KUKM açısı ndan, Kürt bası m açısı ndan, 
büyük bir kazan ı m ve değerdir. Bu bakı mdan 
Nüroj yurtsever, devrimci Kürdistan bası n ı na ye-
ni bir koz, yeni bir soluktur. 

Nüroj bugün sadece Türk sömürgeci sistemine 
karşı  yürüttüğü devrimci sosyalist yayı n politika-
sı yla değil, (elbetteki bu asli ve önemli bir görev-
dir) ayn ı  zamanda Kürdistan'da olduğu gibi Tür-
kiye'de de yurtsever, devrimci, sosyalist bası n 
içindeki hatal ı  eğilim ve anlayışlara karşı  da bir 
yayı ncı l ı k faaliyeti yürütüyor ve yürütecektir. 

Evet, Nüroj Kürdistan'da bir bütün olarak yurt-
sever Kürt bası nı  içinde birliği, dayanışmayı, hoş-
görüyü yerleştirmek ya da yerleşmeyi için yoğun• 
bir çaba içerisine girerken ve bunu temel bir an-
layış  olarak benimserken, ama öte yandan hatal ı  
gördüğü anlayışları  eleştirnıekten de geri durma-
yacaktı r, durmamal ı d ı r. 

Bu Türkiye sol sosyalist bası m açısı ndan da 
böyledir. Bugün Türkiye sol sosyalist hası n ı  ken-
dini esasl ı  bir tarzda sol dogmalardan, dar ve düz 
slogancı  anlayış lardan henüz kurtarmış  değildir.  
Dahası  Türk şovenizmi ve kemalizmin etkerin-
den de kendini kurtarmış  değillerdir. 

Bu itibarla Nüroj bu alanda sapmalara ve ha-
tal ı  tüm anlayışlarai<aw mücfflfike etmeye önem 
verecektir. KürdistA 4 Türkiye' 1*(Iddrı n kar-
deşliği ve gerçek mir, bu hafairş—c—ivenrst arild'?" 
yış  ve eğilimlerin aşı lmasıyla bu temelde özgür 
ve demokratik bir ortamı n sağlanmasıyla müm-
kün olacaktı r. Nüroj bu amaca hizmet için kuş-
kusuz 

 
yayı n faaliyetini yürütecektir, yürütmesi 

gerekir. 
Nüroj yeni bir anlayıştı r, yeni bir "ekol"dür. 

Kuşkusuz bu geçmişten bugüne, gerek yurtsever 
sosyalist Kürt bası nı ndan, gerekse de genel düfi-
ya devrimci-sosyalist bası ndan tamamen ayrı, 
ondan kopuk ve kendini bütün bu değerlerin üs-
tünde gören, bir anlayışta değildir, olmamal ıdı r. 

Ulusal ve uluslararası  planda yurtsever, dev-
rimci, sosyalist bası nı n, olumsuz ve hatal ı  anla-
yış ları na karşı  eleştirel bir gözle yaklaşırken ve 
bu temelde kendini arı ndı rma ve yeniden yoğur-
ma çabası na girerken, öte yandan geçmişin tüm 
olumlu değerlerini sahiplenerek bunları  geliştir-
me ve kendisini değerlerin devamcı sı , geliştirici-
si görme durumundadı r. Kısacası  Nüroj köksüz 
bir ağaç değildir. 

Nüroj yeni bir anlayışı n ifadesi olarak sayfala-
rı nda farkl ı  görüşlere de yer verecektir. Hatta 
kendisini eleştiren görüşlere kendi sayfaları nda 
yer vermeyi, demokratik bir anlayışı n ve taham-
mülün ifadesi olarak görmektedir. 

Ne var ki demokrasi adı na, farkl ı  görüşleri ifa-
de etme ad ı na, Nüroj'u seviyesi düşük, polemik-
lerin, bireysel çekişme ve hesaplaşmaları n arena-
sı  haline getirmemek gerekiyor, getirilmemelidir. 

Nüroj doğru yayı n politikası yla en azı ndan 
bunun temel nüvelerini ve perspektiflerini kendi 
bünyesinde geliştiren örnek bir gazete olmal ı d ı r. 

Böylesine bir gazeteyi sahiplenmek, geliştirip 
güçlendirmek her yurtsever Kürdistanlı nın ve 
sosyalistin görevi olmal ı dı r. Gazeteyi ulusal mü-
cadelede kendi alan ı nda rolünü oynayacak bir 
konuma kavuşturmak, halka ve mücadeleye mal 
etmek için, başta sosyalistler, tüm yurtseverler 
elinden gelen katkıyı  mutlaka sunmal ı d ı rlar. 

Nüroj KUKM'un güçlü seslerinden biri olmal ı-
d ı r. Olması  içinde pratikte çaba sarfetmek zorun-
dayız. 

Nüroj Kürdistan'a, Türkiye'ye ve dünyan ı n her 
yerine ulaşmal ıd ı r. Okuyucusuyla buluşmalıd ı r. 
Okuyucusunun sesini sayfaları na yansı tmalıd ı r. 
Özellikle canlı  politik gelişmeleri zaman ı nda 
sayfaları na yansı tmal ı d ı r. 

Nüroj bu anlayışları n gereği kendisini geliştir-
me ve yayı n politikası nı  istikrarl ı  bir şekilde yü-
rütmek için öncelikle Avrupa'da abone kampan-
yası n ı  başlatmıştı r. Bu kampanya olumlu tarzda 
devam ederken, başarı yla sonuçlanacağına da 
inan ıyoruz. Bu kampanyan ı n Kürdistan ve Türki-
ye'de mevcut koşullara uygun olarak aktif bir 
tarzda yürütülmesi gerekmektedir. Ve oldukça 
önemlidir. 

Bu noktada okuyucumuz ve halkı m ızın Nü- 1  
roj'a manevi desteği olduğu gibi, maddi desteği 
de önem kazanmaktad ı r. Çok iyi bilinir ki Nü-
roj'un arkası nda ne bir tekel vard ı r, ne de bir "ba-
ba". Nüroj halkı m ızı n katkı ları yla ve esas olarak 
da yaptığı  satıştan kendisini finanse etmektedir. 
O nedenle abone kampanyası nı  ve Nüroj'un sa-
tışı n ı  yükseltmek, Nüroj'un yayı n faaliyeti ve ga-
zetenin kitlelere mal olması  bakı m ı ndan hayati 
önemdedir. 

İ nan ı yorumki Nâroj kadrosu, onun yazarları, 
çizerleri, muhabirleri, dagı tıcı lan ve dahası  gaze-
teyi sahiplenen Kürdistanl ı  tüm sosyalistler engin 
bir coşkuyla ve fedakarl ı k duygusuyla hareket 
edip, onu her yönüyle daha etkin ve saygı n bir 
konuma kavuşturacaklardı r. 

Nüroj senindir. 
Nüroj hepimizindir. 
Nüroj'a, kendi sesine sahip çı k! 

Nüroj 
Senin 
Sesindir, 
Sesine 
Sahip Çık 

İbrahim XELİ L 
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PKK-DHKP ittifak protokolu 
ve devrimci-demokratik cephe 

Güven bunalımının aşılması  için tüm 
hareketlerin (en başta da öneri sahibi iki 
partinin) ciddi bir eleştiri-özeleştiri süreci 
başlatmaları  gerekir. Ayrıca cephe öncesi 
yaşanacak bir "Blok" süreci hareketler 
arasındaki güveni pekiştirecektir. 

M. ZİLAN 

PKK ve DH. 
 KP ara-

sında imzalanan 
ittifak protokolu Aralı k 96 tari-
hinde kamuoyuna açıklandı. 
Protokol, cephesel birlik oluş-
turma hedefine yöneliktir ve 
diğer devrimci-demokrat, ileri-
ci güçlere bu cephenin birlikte 
örgütenmesi çağrısı  içermekte-
dir. 

Genel hatlarıyla ele alındı-
ğında protokol, gerek Türkiye 
ve Ktirdistan'daki somut duru-
mun saptannıası nda, gerekse 
somut durum karşısı nda dev-
rimci-demokrat güçlerin mev-
zilenişi konusunda doğru belir-
lemeler içeriyor. Protokol anti-
faşist ve anti-emperyalist bir 
içeriğe sahiptir. Cephe çağrısı  
da bu iki temel ilke çerçevesin-
de geniş  kesimlere yöneliktir. 
Protokolde yer alan şu çağn 
yaşanı lan sorunları  ve bu so-
runlardan etkilenen geniş  halk 
kesimlerinin ne yapması  gerek-
tiğini öz olarak ifade ediyor; 

"Bağımsızlık ve demokrasi 
isteyenler, özgürlük ve adalet 
isteyenler, tüm inançlara öz-
gürlük isteyenler, düşünceye 
özgürlük isteyenler, ulusları n 
kendi kaderlerini tayin hakları-
nı  isteyenler, haksız savaşa son 
verilmesini isteyenler, işkence-
lerin, infazIarın, kayıplar ve fa-
ili meçhullerin, köylerin yakı l-
ması  ve sürgünlerin, fuhuşun, 
uyuşturucunun, mafya çeteleri-
nin olmadığı  bir ülkede yaşa-
mak isteyenler, emperyalizmin 
bir uydusu olmak istemeyenler, 
güçlerini birleştirmeli, sömürü 
ve zulmün düzenine karşı  sa- 
y aşm a I ıdı rlar." (Protokol, 
Serxwebun, s. 179, Aralık 96) 

Belirtilen telepler ve yapı-
lan çağrı , çok geniş  bir kitleye 
hitap etmektedir. Ve bu geniş  
kitle, iktidarın sömürü ve zul-
müng karşı  neredeyse tümüyle 
savunmasızdı r. Ufukta varolan 
sömürü ve zulmün hafiflemesi 
belirtisi görülmediği gibi; Kürt 
ulusal hareketinin ve Türkiye 
devrimci-sosyalist muhalefeti-
nin ezilmesi hedefine kilitlen-
miş  olan TC, giderek milita-
ristleşiyor ve uygulaya geldiği 
terörü yoğunlaştırıyor. Son 
olaylarla ortaya çıkan kontrge-
rilla çeteleri bu terörün boyut-
larının ve gerçek teröristlerin 
kim olduğunu bir kez daha or-
taya çı karmıştı r. 

Iktidar halka karşı  yalnızca 
siyasi-askeri terör uygulamı-
yor. Aynı  zamanda ekonomik 
terör uyguluyor. Sermayenin 
ve emperyalistlerin çıkarları  
doğrultusunda uygulanan eko-
nomik politikalar, özellikle sık 
sık gerçekleşen zamlar, adeta 
emekçileri açlığa sürliklemiş-
tir. Sayısı  hergün artan işsizle-
rin durumu ise en iyi Diyarba-
kır, Mersin, İstanbul ve diğer 
illerde yapı lan gıda yardımları-
nın dağıtımında görüldü. Açık-
tı r ki, uygulanan ekonomik ve 
siyasi politikalardan, geniş  
halk kesimleri zarar görmekte-
dir. Bugün halinden şikayetçi 
olmayan emekçi yok gibidir. 
Buna rağmen kitleler sorunları-
nın çözümü yolunda çok ciddi 
bir mesafe alamamakta, hatta 
kendilerini bu hale düşüren 
burjuva partilerinin kuyruğuna 
takı lmaktan kurtulamamakta-
dı rlar. Bu kısır döngü kırılmalı-
dır ve de halkımızın gücü buna 
yeter. Ancak bu güce örgütlü-
lük ve birleşmeyle ulaşı labilir. 
İki ülke halkını  ortak düşmana 
karşı  birleştirecek cephe bunun 
için gereklidir. Sömürgeci fa-
şizm ancak bu yolla yıkılabilir 
ve protokolde belirtilen istem-
lere bu yolla ulaşılabilir. 

Protokolde eksiklik olarak 
görülebilecek en önemli nokta 
siyasal-dinsel gericiliğe karşı  
tutum içermemesidir. Ortak 
paydanın dolayısıyla cephenin 
geniş  tutulması  anlaşılır şeydir. 
Ancak gericiliğe karşı  tavır al-
mak, dini kişisel inanç boyu-
tunda ele alan geniş  halk ke-
simlerini bir avuç din tüccann-
dan aynştıracak adımlar at-
mak; demokrat olmanı n vazge-
çilmez koşuludur. Bence proto-
kol bu anlamıyla eksik ve faz-
lasıyla pragmatiktir. 

Kimden gelirse gelsin iki 
ülke devrimoi-demokrat güçle-
rinin cephesel birliğini öneren 
bu çağrı  .olumludur. Ancak 
cephenin oluşması  için sadece 
çağrı  yetmez. Politikada söz-
den çok pratiğe itibar edilir. Bu 
anlamda diğer devrimci-yurt-
sever güçlerin cephe çağrısına 
temkinli ve hatta soğuk yaklaş-
malannı  belli ölçüde doğal kar-
şı lamak gerekir. Tabiri caizse, 
çağrı  sahibi her iki parti, diğer 
hareketlerle ilişkiler ve ittifak 
politikaları  konularında sabıka-
lıdırlar. Sol içi şiddeti bir yana 
bırakalım; PKK'nin burjuva 
partileri ile -en solundan en sa- 

ğına kadar- ittifak arayışına 
girmesi ciddi bir güvensizlik 
kaynağıdır. "Taktik manevra" 
gerekçesi ile açıklanmaya çalı-
şılan bu tutumlar, aslında stra-
tejik hedeflerin silikleşmesinin 
bir ürünüdür. Diğer devrimci 
güçler ister istemez yapılan 
cephe önerisinin de taktik bir 
manevra olabileceği kuşkusu 
taşımaktadı rlar. 

Cephe önerisi karşısında 
Kürt sosyalistlerinin 
tavrı  ne olmalıdır? 

PKK'nin sonuçsuz kalan 
"Ulusal Cephe" görüşmeleri 
sürecindeki tutumu, Kürt Sos-
yalist Hareketine yakından bi-
linmektedir. Düzeyi ne olursa 
olsun, ulusal güçler arası nda 
birliği sağlamak, bu ilk adım-
dan hareketle tüm ulusu bir 
ulusal kurtuluş  cephesinde bir-
leştirmek vazgeçilmez bir gö-
revdir. Bu görev en başta ulusal 
kurtuluş  mücadelesinin fiili ön-
cülüğünü yapan PKK'nin 
omuzlanndadır. Neyazık ki P-
KK bu misyonuna uygun dav-
ranamamıştır. önceden beri 
sürdüre geldiği benmerkezci ve 
dayatmacı  tutumunu "ulusal 
cephe" çalışmaları  sürecinde 
de sürdüren PKK, bu yöndeki 
çalışmaların güdükleşip sonuç-
suz kalması nda birincil rol oy-
namıştı r. 

"Ulusal Cephe" çalışmaları-
nın başarısızlığa uğramasında 
diğer devrimci-yurtsever güç-
lerin de rolü vardır. Bugün. ol-
duğu gibi dün de, diğer yurtse-
ve güller s(iıı.üi'g?eiliğe 'karşı  
açık-savaş  yürüten bır cephenin 
yükünü PKK boyutunda taşı-
yacak durumda değildiler. Bu 
dikkate alınması  gereken bir 
realite olduğu halde, diğer 
yurtsever güçler konumlarını  
abartma durumuna düştüler. 
Gerçekçi olmayan bu yakla-
şım, cephe çalışmalarının so-
nuca ulaşnıamasında belirli bir 
rol oynamıştır. 

"Ulusal Cephe" çahşmalan-
nın başarısızlığa uğraması, sü-
rece katılan güçler arasında bir 
güvensizliğe neden olmuştur.  

Güvensizliğin esas yönünün 
PKK'ye dönük olduğunu vur-
gulamak gerek. Bunun gerek-
çelerini yukarıda belirtmiştim. 
Fakat güvensizlik sorunu sade-
ce PKK'den kaynaklanmıyor. 
Sosyalist hareketin, daha da 
somutlaştırı rsak PYSK'nin gü-
vensizliği bir yönüyle PKK'ye, 
diğer yönüyle kendisine karşı-
dır. PYSK'nin kendisine yöne-
lik güvensizliği yapısal sorun-
ları ndan ve politik arenadaki 
konumlanışından kaynaklan-
maktadı r. Burada PYSK'nin 
yapısal sorunlarını  tartışmaya 
gerek yok. Ancak sorunları n e-
sas kaynaklarından biri olan 
"politik konumlanış" noktası nı  
kısaca irdeleınek yararlı  ola-
caktı r. 

Bilindiği gibi politika belli 
bir sosyal tabana dayalı  olarak 
ve bir iktidar hedefine yöneltil-
diği zaman gerçek anlamda po-
litika olur. Bir ulusun, bir sı nı-
fın ya da sınıflar kombinizas-
yonunun çıkarlarını  savunan ve 
bu doğrultuda günbegün kes-
kinleşen bir pratik mücadele 
yürütmek durumunda olan po-
litik güçler, dost ve düşmanla-
rını  sürece denk düşecek bir bi-
çimde ve net olarak aynştıra-
mazlarsa zafere ulaşamazlar. 
özellikle devrimci partiler; 
sosyal ve ulusal zeminde belir-
ginleşen kutuplar arasındaki 
mücadele içerisinde kendilerini 
üretir ve doğal tabanlanna ka-
bul ettirirler. Giderek ağırlaşan 
bu mücadele içerisindeki bir 
parti; risk ve sorumluluk al- 

., makilu?kalştırsa,!edii dışında- 
' ki :güçlerin ¢auşma'st-ssonucun- 

da oluşan boşluklarda siyaset 
yapmaya çalışırsa, kitlelerle 
güvenilir bağlar kuramaz, poli-
tik dinamizmini ve ağı rlığını  
kaybeder. Böylesi bir partinin 
alternatif olma iddiasınının 
pratik bir değer taşımayacağı  
da açıktı r. 

Iddia sahibi devrimci bir 
parti politik atmosfere karşı  her 
zaman duyarlıdır, programı nı  
dayandırdığı  ulus ya da sinı fla-
rın çıkarları  temelinde tavır ge-
liştirir ve bu tavrı  tutarlıca sür-
dürür. 

Bu genel doğrular ışığında 
PYSK'nin politik konumlanışı-
na baktığımızda, hali hazırda 
kendisine atfettiği sosyalist ni-
teliğine denk düşen bir pratik 
konumlanış  ya da tavır alış  gö-
remiyoruz. Yeni kurulmuş  ol-
masının bu noktada olumsuz 
bir rol oynadığını  söyleyebili-
riz. Ancak yaşanılan süreçte 
ortaya çıkan eğilimleri bir öl-
çüt olarak aldığımızda bile, or-
tada alternatif olmaya aday bir 
devrimci-sosyalist partinin ce-
saret ve ataklığını  görmek 
mümkün değildir. 

Bu olguyu yapılan yeni cep-
he çağrısına karşı  geliştirilen 
tavırda açık olarak görmek 
mümkündür. Yapı lan açıkla-
malarda belirgin olarak vurgu-
lanmasa da, iki ülke devrimci-
demokrat güçleri arasında bir 
cephenin oluşturulmasına ilke-
sel olarak olumlu bakı lıyor. 
Ancak güncelleşen öneri "önce 
Kürt Ulusal Cephesi" oluştur-
sun gerekçesiyle net olarak ce-
vaplanmıyor. Cevabın illada 
olumlu olması  gerekmiyor. 
önemli olan; sürecin objektif 
olarak değerlendirilmesi, buna 
bağlı  olarak halkımızı n acil ha-
le gelmiş  yaşamsal sorunları-
nın çözülmesi için yeni olanak-
ların yaratı lması  yönündeki 
açık bir tavınn geliştirilmesi-
dir. Ne yazık ki, PYSK'nin ye-
ni cephe önerisi karşısı nda be-
lirtilen tarzda sağlıklı  ve bütün-
sel bir politika geliştirdiğini 
söylemek zordur. PYSK'nin 
öneri karşısında geliştirmeye 
çalıştığı  tavır, büyük ölçüde 
geçmiş  sürecin dönemlerine ya 
da PKK ve Türk Solu'na karşı  
duyulan güvensizliğe dayan-
maktadır. Geçmişe takılıp kal-
mak, kaygıları  esas almak, ge-
rektiği zaman şartları  değiştir-
meye çabalamamak devrimci 

• 4air partinin.tanı r 
:Bugün potansiyel olarak ül-

kemizin ikinci büyük siyasal 
gücü olan PYSK, bu gücü ve 
sosyalist perspektifiyle halkla-
rımızı n sorunlarının çözülmesi 
yolunda ağırlığını  ortaya koya-
bilir. Bunun için esas olarak 
geçmişe değil, bugüne ve gele-
ceğe cesurca bakmak gerekir. 

Kuşkusuz PYSK'nin iktida-
ra karşı  bir devrimci mücadele-
si vardır ve gelecekte de bu 
mücadele sürecektir. Ancak bu 
mücadelenin sürecin ihtiyaçla-
rına cevap verdiğini söylemek 
zordur. Bunun için gerekli olan  

bu eksikliğin giderilmesi, mü-
cadelenin halkımızın ihtiyaçla-
rına cevap verecek düzeye sıç-
ratılmasıdı r. PYSK bu noktada 
cesur ve atak olmak durumun-
dadır. Yapılan cephe önerisini 
ve muhtemel bir PKK-DHKP 
ittifakını  bu çerçevede ele al-
mak lazım. "Biz yokuz, siz 
buyrun ne yapı yorsanız yapın" 
cevabının kolaycılığa kaçmak 
olacağını  söylemek gerekir. 
Buna karşıt olarak bizi şu veya 
bu biçimde etkileyecek diye 
yanlış  politika ve ilkesiz yapı-
lanmalara payanda olmak hiç 
gerekmiyor. 

Toparlarsak; 
1- Karşılıklı  saygı. net  bir 

program ve bu programı  tutar-
lıca hayata geçirecek bir pratik 
temelinde oluşturulacak dev-
rimci-demokrat bir cephe; 
Türk ve Kürt halkları  için ya-
şamsal bir öneme sahiptir. Baş-
ka bir anlamda böylesi bir cep-
benin oluşturulması  güncel bir 
görevdir. Iki partinin bu yönde 
attıkları  adım ve yaptıkları  çağ-
rı  olumludur. 

2- Çağrı  tek başına cephe-
nin oluşturulması  için yeterli 
değildir. Diğer hareketler öneri 
sahibi partilere karşı  geçmiş  
süreçlerden kaynaklanan bir 
güvensizlik duynıaktadırlar. 
Bu güven bunalımı nın aşı lması  
için tüm hareketlerin (en başta 
da öneri sahibi iki partinin) 
ciddi bir eleştiri-özeleştiri süre-
ci başlatmaları  gerekir. Ayrıca 
cephe öncesi yaşanacak bir 
"Blok" süreci hareketler ara-
sındaki güveni pekiştirecektir. 

3- İki ülke devrimci-demok-
rat, ilerici güçleri arasında 
oluşturulacak bir cephenin 
önüne "Kürt Cephesi"ni çıkar-
mak doğru değildir. İki süreç, 
birbirini yadsıyan değil, bütün-
leyen süreçlerdir. Ulusal Cep-
the'nin bugüne Igidar oluktunıl 
• manıasi. elbette: bir eks 
Bu eksiklik; iki ülke devrimci-
demokrat güçleri arasında cep-
heleşmeye gidilsin ya da gidil-
mesin mutlaka giderilmesi ge-
reken bir eksikliktir. Ancak bi-
liyoruz ki, süreç her zaman düz 
bir çizgi şeklinde ve teorik be-
lirlemelerimiz doğrultusunda 
gelişıneyebilir. Böylesi durum-
larda süreci kendi subjektif is-
temlerimizin düyezine çekmek 
boşuna olur. Doğru olan; ken-
dimizi sürecin ihtiyaçlarını  ce-
vaplayacak düzeyde geliştir-
mektir. 

Laik, anti-laik kamplaşma 
Ercan SEZGİN 

Refah Partisi'nin iktidar, daha 
doğrusu hükümet ortağı  ol-

ınasıyla beraber özellikle son 
günlerde "Laik-anti laik" tartış-
maları  şiddetlendi. Bir yanda 
"şeriatçı lar" diğer taraftan "laik-
ler" bunun tarafları-  oldular. 

Toplum iki kutba bölünerek, 
kamplaşmaya adeta itiliyor. Re-
fah Partisinin söylenı  ve faaliyet-
leri "laik" kesimleri kaygılandı-
rı yor. Onlar için rejim tehlikeye 
girmiştir. 

Ankara'da bazı  kadın kuru-
luşları  "şeriata" karşı  yürüyüş  ve 
toplantı  tertiplediler. Toplantıda 
şeriata karşı  sloganlar atı larak, 
rejimin tehlikeye düştüğü kaygı-
ları  dile getirildi. 

Refah Partisi ise şeriata karşı  
olmayı  dine karşı  olarak niteledi. 
Şeriatın islam olduğu, Kuran ol-
duğu, özellikle taraftarı  bulunan 
basın organlanna işlenerek kav-
ram kargaşası  yaratmaya çalıştı-
lar. Eyleme katılanlara küfürle 
karşılık verdiler. 

Dikkat edilirse bazı  çevreler 
"laiklik" adına ortaya çıkıyorlar, 
karşı  cephe ise hemen saldırıya 
geçerek, cevap veriyor. Bilinçli 
şekilde cepheleşmeye hizmet 
ediyorlar. 

Bir taraf laikliği çarpıtıyor, di-
ğer taraf ise şeriata karşı  olmayı  
dine karşı  olarak tarif edip, kav-
ram kargaşası  yaratıyor. 

Bu sebeple gerek laikliğin. 
gerekse karşı  çıkılan şeriatın tari-
fi yapı lmalıdır. 

Laiklikte herşeyden önce dev-
letin dini olmaz. Devlet ne dinin  

düşmanı, ne de dostudur. Latin-
cede Laikostan gelen laikliğe gö-
re devlet, tüm din ve mezheblere 
eşit uzaklıktadır. Dini kurumlar 
devlet kurumlanndan ayrıdır. 
Devletin yönetimi din kuralların-
dan etkilenmez. 

TC Anayasasında Cumuhuri-
yetin nitelikleri sayı lırken, 2. 
maddede devletin laik ve sosyal 
huku devleti olduğuna vurgu ya-
pılıyor. 

Tarifini yapmaya çalıştığım 
laiklik kavramıyla TC Anayasa-
sında düzenlenen ve uygulaması  
yapılan laikliğin birbirlerinden 
farklı  olduğunu belirtmeliyina 

TC kurulurken iki sorunuda 
beraberinde Osmanlıdan miras 
aldı. Birincisi, Kürt sorunu , di-
ğeri ise Osmanlının dini yapı lan-
ması  idi. Kürt sorunu üniter dev-
let yapısı  içinde Kürtler yok sa-
yılmak suretiyle Lozan Anlaş-
masında getirilen kıstaslar içinde 
"çözümlenirken", diğeri ise hila-
fetin kaldırı lması, dinin devlet 
kontrolüne alınarak diyanetin 
oluşturulması  suretiyle "çözüm-
lenmiştir." 

Diyanet İşleri Başkanlığı  ku-
rularak, dini kurum devlet içinde 
yer aldı. İmam hatip okulları, 
Kuran kursları  açılarak okullara 
din dersi getirtilerek, camiler 
yaptırarak, devlet kendi gözeti-
minde dine şekil vermeye çalıştı. 

Devlet her alanda dine müda-
halede bulunarak, camilerde 
okutulan hutbelere, hocaların va-
azlanna kadar kendisini gösterdi. 

Halbuki laikliğe göre din dev-
letin dışında, bireyin kendine öz-
gü alana ait olmalıdı r. Bu alan 
ise özgür olmalı, müdahale edil- 

memelidir. 
Bir hususu daha belirtmekte 

fayda var. Bugün siyasi partiler 
kanununa göre partiler Diyanet 
İşleri Başkanlığının kaldırı lması-
nı, devletin dışına çıkarılmasını  
isteyemezler, programlarına ko-
yamazlar. Koymaları  kapatma 
nedenidir. 

İşte, devlet bu derece işi ileri-
ye götürmüştür. Nedeni Anaya-
sada tarifi yapı lan "laik cumhuri-
yetin" korunmasıdır. 

Devlet diğer taraftan özellikle 
1950 yı llardan sonra gelişen sı-
nıf hareketlerine karşı, sosyaliz-
ıne karşı  dinci akımlar teşvik 
ederek, düzeni ayakta tutmaya 
çalıştı . Bu nedenle bir çok din 
okulları, kuran kursları  açı ldı. 

Devlet bugün nasıl hizbullahı  
Kürtlere karşı  kullandıysa, dün 
de ilim yayma cemiyetleriyle ko-
münizme karşı  cemiyetlerle top-
lumsal mücadeleyi önleme gay-
retine girmiştir. 

Fakat bunlar bugün için dev-
let açısından da tehlikeli olmuş-
tur. artık devletin biçtiği elbise 
onlara dar gelmektedir. Şeriat 
özlemleri ifade edilmekte, islam 
devletinin kurulması  istenmekte-
dir. Şeriat] savunanlar laikliği 
din düşmanlığı  olarak ifade edi-
yorlar. Kuran'a, İslama karşı  gel-
mekle suçluyorlar. Halbuki şeri-
ata karşı  çıkanların siyasal isla-
ma karşı  çıktıklarını  belirtmek 
gerekiyor. 

.İslam dini yanlız insan, tanrı  
ilişkisine değil, insanlararası  iliş-. 
kileri düzenlemekte iktisadi iliş-
kilerden devlet yönetimine kadar 
bir çok alana kurallar getirmek-
tedir. Dinin devlet yapı lanmasın- 

da etkili olması , kurallar getir-
mesi bugün tartışma konusu 
olandı r. 

Kanımca karşı  çı kışlar şeriat 
devletinin kurulması  istemleri-
nedir. 

Resmi ideolojinin anlayışına 
uygun laikliği savunanlar gibi, 
islami kesimler de hep müdaha-
lesi olmuşlardır, olacaklardır. 
Kendi dışındakilere demokratik 
hoşgörüyü göstermeyeceklerdir. 
Buna her şeyden önce ideolojile-
ri cevaz vermez. Osmanlının İs-
panyol Yahudilerine gösterdiği 
hoşgörüden hep bahsediliyor. 
Peki Osmanlının kendi içindeki 
azınlık mezheplere olan kıyımla-
nndan neden bahsedilmiyor. 

Gerek demokraside soyut la-
ikliği savunanlar, laikliği herşey-
den önde tutanlar, gerekse şeriat 
devleti isteyenler yani islami ku-
ralların toplumsal yaşamın her 
alanında geçerli kı lmak isteyen-
ler, birbirlerine karşı  olsalar da 
birleştikleri bir ortak noktaları  
var ki o da demokrasi karşıtı  ol-
malandır. 

Bugün bu iki anlayış  birbirini 
besliyor, ayakta kalmalarını  sağ-
lıyor. 

Bizler, her düşüncenin ifade 
edilmesini savunmalıyız, de-
mokrasiye karşı  olsalarda. 

Bize düşen tarafların birine 
mensup olmak, taraf olmak de-
ğildir. 

Bize düşen demokrasiyi sa-
vunmak, ondan yana saf tutmak 
olmalıdır. 

Hem düşünce hem de inanç 
özgürlüğü için. 

PKK-DHKP ittifak protokolu 
ve devrimci -demokratik cephe 

M. ZiLAN 

PKK ,e DHKP ,m-
smda tmzalanan 

inirak prolokolu Arahk % lari
hinde kamuoyuna a~lklandl. 

Protokol, cephesel birlik o lu$
!llnna hedefine yöneliktir ve 
diger dcvrimci-demokrat. ileri
ci güt;lere bu cephenin birlikte 
örgütenmesi r;agnsl ioyennektc
dir. 

Genel hatlanyla ele ahndl
gmda protokol, gerek Türkiye 
ve KürdiSlan'daki somu! durn
mun saptanmasmda, gerekse 
somut dumm k~lSmda dev
rimci-dcmokrat gÜylerin mev
zileni~i konusunda dogru belir
Jenleier iycriyor. Protokol anti
fa§ist ve anli-emperyal ist bir 
i~rige sahiptir. Cephe r;agnsl 
da bu iki terne! ilke ye~evesin
de geni~ kesimlere yöneliktir. 
Protokolde yeT alan §u tragn 
ya$amlan sorunlan ve bu 50-
runlardan etkilenen geni§ hulk 
kesimlerinin oe yapmaSI gerck
tigini öz olarak ifade ediyor; 

"Baglmslzhk ve demokrasi 
isteyenlcr, özgürlük ve adalet 
iSleyenlcr, tüm inanljlara öz
gürlilk istcyenler, dü~ünceye 
özgürlük istcyenler, uluslarm 
keruli kaderterini layin haklan
m isteyenler, hakslz sava~a son 
verilmesini isteyenler, i~kence
lerin, infwann, kaYlplar ve fa
m meljhullerin, köylerin yaklI
masi ve sÜfgünlerin, fuhu~un, 
UyU~lUrucunun, mafya ljeteleri
nin olmadlgl bir ülkede y~a
mak isteyenler, emperyalizmin 
bir uydusu olmak istemeyenler, 
güvlerini birte~Lirme li . sömürü 
ve zulmün dilzenine k~1 sa
va~mal ldlJlar." (Protokol, 
Scrxwebun, s. 179, Amhk 96) 

Bclinilen leleplcr ve yapl
lan ~agrl, vok geni~ bir kitleye 
hitap eunektedir. Ve bu geni§ 
kitle, iklidann sömilrü ve zul
mün~ k~l ncredeyse tÜmüjle 
savunmaSIZ(hr. Ufukta varolan 
sömüril ve zulmün hafiflemesi 
beJinisi görülmedigi gibi; Kiln 
ulusal harekelinin ve Türkiye 
devrimei-sosyalist muhalefeti
nin ezilmesi hedefine kilillen
mi~ olan TC, giderek milita
ristl~iyor ve uygulaya geldigi 
terörü yogunla§tmyor. Son 
olaylarla orlaya vlkan kOnlrge
rilla ljeteleri bu teröriln boyut
lannm ve ge~ek teröristJerin 
kim oldugunu bir kez daha or
taya vlkarml§tlr. 

iktidar halka kaIlI yalmzea 
s iyasi-askcri terör uygularlll
yor. AYlll zamanda ekonomik 
terör uyguluyor. Sermayenin 
ve emperyalisllerin vlkarlan 
dogrultusunda uygulanan eko
nomik polilikalar, özellikle slk 
slk ge~ekle§en zamlar, adeta 
emekljileri avhga süri.lldem i ~

tir. SaYlsl hergün artan i ~sizle
rin durumu ise en iyi Diyarba
ktr, Mersin, istanbul ve diger 
ilIerde yapllan glda yardlmlan
nm dagltlmmda görtildU. Aljlk
lu ki, uygulanan ekonomik ve 
s iyasi politikalardan, geni§ 
halk kesimleri zarar görmekte
dir. Bugün halinden ~ikayetv i 
olmayan emeklji yok gibidir. 
Buna ragmen kitleler sorunlan
nlll ljözümü yolunda vok ciddi 
bir mesafe alamamakta, halta 
kendilerini bu haie dü~üren 
burjuva panilerinin kuyruguna 
takdmaklan kurtulamamakla
dlrlar. Bu klSlr döngü klTllmah
dir ve de halklmlzm güeü buna 
yeter. Aneak bu gilce örgü!lü
lük ve birle§meyle ul~l labilir. 

Iki ülke hal.kJm ortak dil~mana 
k~1 birle§tireeek eephe bunun 
iljin gereklidir. Sömürgeci fa
§izm aneak bu yoUa yü.-:.labilir 
ve protokolde belirtilen istem
lere bu yolla ula~llabilir, 

Proto;kotde eksiklik olarak 
görülebilecek en önemli nokta 
siyasal-dinsel gerieilige' k~1 
tutum ivermemesidir. Ortak 
paydanm dolaYlslyla cephenin 
geni~ tululmasl anl~lhr §Cydir. 
Ancak gericilige kar§1 tavlr al
mak, dini ki~isel inan~ boyu
tunda eie alan geni§ halk ke
simlerini bir avuv din tüccann
dan ayn§lIraeak adlmlar at
mak; demokrat olmamn vazge
vilmez ko§uludur. Bence proto
kol bu anlamlyla eksik ve faz
laslyla pragmatiktir. 

Kimden gelirse gelsin iki 
ülke devrilTKli-demokral gil~ l e
rinin cephesel birligini Ößeren 
bu ljagn 'olumtudur. Aneak 
eephenin olu~masl i~in sadece 
vaAn yelmez, Politikada söz
den vok pratige itibar edilir. Bu 
anlamda diger devrimci-yurt
sever gÜljlerin cephe ~agnsma 
tcmkinli ve hatla soguk yakla~
malannl belli ölvüde dogal kar
~l lamak gerekir. Tabiri caizse, 
ljagn sahibi her iki pani, diger 
hareketlerle ili~ki ler ve ittifak 
politikalan konulannda sablka
hdlrlar. Sol i~i §iddeti bir yana 
blrakahm; PKK'nin burjuva 
partileri ile -en solundan en sa-

Güven bunahm,"," a~llmasl i~in türn 
hareketlerin (en ba~ta da öneri sahibi iki 
partinin) ciddi bir ele~tiri-özele~tiri süreci 
ba~latmalan gerekir. Aynca cephe öncesi 
ya~anacak bir I'Blok" süreci hareketler 
araslßdaki güveni peki~tirecektir. 

Bu genel dognilar 1 ~ lglllda 

PYSK 'nin politik konumlanl~ l 
na bakuglmJZda, hali hazuda 
kendisine atfettigi sosyalisl ni
teHgine denk dü~n bir pradk 
konumlanl ~ ya da tavlr ah~ gö
remiyoruz. Yeni kurulmu~ 01-
masmm bu noklada olumsuz 

gma kadar- ittifak araYI§ma 
girmcsi ciddi bir güvensizlik 
kaynagldlr. "Taktik manevra" 
gerekvesi ile aljlklanmaya ljah
§llan bu tutumlar, aslmda stra
tejik hedenerin si lik t~mesinin 
bir Urünüdür. Diger devrimci 
gü~ler isler iSlemez yapllan 
cephe önerisinin de taktik bir 
rnanevra olabilecegi ku~kusu 

t~lmaktadlriar. 

Cephe önerisi kar§tsmda 
Kürt sosyalistlerinin 
tavrl ne olmahdlr? 

PKK 'ni n sonu~suz kalan 
"U lusal Cephe" görü~meleri 
sürecindeki IUtumu, Kilrt Sos
yalist Harekelince yaJandan bi
linmektedir. Düzeyi ne olursa 
olsun, ulusal gü~ler arasmda 
birl igi saglamak, bu ilk adlm
dan hareketle tüm ulusu bir 
ulusal kurtulu~ eephesinde bir
le~tirmek vazgevilmez bir gö
revdir. Bu görev en ba§ta ulusal 
kurtulu~ müeadelesinin fiili ön
eülilgünil yapan PKK'nin 
omuzlanndachr. Neyazak ki P
KK bu misyonuna uygun dav
ranamaml~llr. Öneeden beri 
sürdüre geldigi benmerkezci ve 
dayatmaci lutumunu "ulusal 
cephe" ~ah§malan süreeinde 
de sürdüren PKK, bu yöndcki 
ljah§malann güdükle~ip sonuv
suz kalmasmda birineil rol oy-

Güvensizligin esas yönünün bir rol oynadlglßl söyleyebili
PKK'ye dönük oldugunu vur- riz. Ancak ya§arulan sürevte 
gulamak gerek. Bunun gerek- ortaya ~Ikan egilimleri bir öl
ljelerini yukanda belirtm i ~tim. ~üt olarak aldlglmlZda bile, or
Fakat güvensizlik sorunu sade- tada alternatif olmaya aday bir 
ce PKK'den kaynaklarumyor. devrimei-sosyalist paninin ee
Sosyalist hareketin, daha da saret ve atak hgJOI gönnek 
somutla~unrsak PYSK'nin gü- mümkün degildir. 
vensizligi bir yönüyle PKK 'ye, Bu olguyu yapi.lan yeni eep
diger yönüyle kendisine katll- he vagnsma kaIlI ge li ~tirilen 
dir. PYSK'nin kendisine yöne- tavlrda avlk olarak gönnek 
lik güvcnsizligi yapisal sorun- milm.kündür. Yapllan avlkla
lanndan ve politik arenadaki malarda belirgin olarak vurgu
konumlam~JOdan kaynaklan- lanmasa da, iki ülke devrimci
maktadlr. Burada PYSK'nin demokrat güvleri araSJOda bir 
yapisal sorunlanm tanl§maya cephenirr olu~turulmasma ilke
gerek yok. Ancak sorunlann e- sei olarak olumlu baki!Jyor. 
sas kaynaklarmdan biri olan Ancak güncelte§Cn öneri "önce 
"politik konumlalllf' noktasml Kürt Ulusal Cephesi" olu~tur
kIsaca irdelemek yararh ola- sun gerck~esiy lc net olarak ce
eaktlr. vaplanmlyor. Cevabm illada 

Bilindigi gib! politika beUi olumlu oimasl gerekmiyor. 
bir sosyal tabana dayah olarak Önemli olan; sürecin objektif 
ve bir iktidar hedefine yöneltil- olarak degeriendirilmesi, buna 
digi zanlan ge~ek anlamda po- bagh olarak halkImlZln acil ha
litika olur. Bir ulusun, bir Sl lll- le gelmi§ y~amsal sorunlan
fm ya da smlnar kombinizas- mn 0zülmesi ivin yeni olanak
yonunun ~Ikarlanm savunan ve larm yaratdmasl yönündeki 
bu dogrultuda günbegün kes- avtk bir tavmn geli~tirilmesi
kinl~n bir pralik mUcadele dir. Ne yaztk ki, PYSK'nin ye
YÜTÜtmek durumunda olan po_ ni eephe önerisi k~lsmda be
litik gUljler: dost ve dü~anla- lirtilen lamia sa~hkh ve bütün
nm sürece denk dü§ecek bir bi- sei bir politika geli§t irdigini 
vimde ve net olarak ayn~tlra- söylemek zordur. PYSK ' nin 
mazlarsa zafere ul~amazlar. öneri k~lsl1lda geli~tinneye 
Özellikle devrimd pariHer; ~ah~ugl tavlf, büyük ölvüde 
sosyal ve ulusal zeminde belir- gevmi~ sürecin dönemlerine ya 

• inle,en kutuplar arasJ1ldaki da PKK ve TUrk Solu'na kaI"§1 
naml~ur. 

"Ulusal Cephe" vah~malan- müeadele iljerisinde kendilerini duyulan güvensizlige dayan
nm b~anslzhga ugramasmda ürelir ve dogal tabanlanna ka- maktadlr. ~mi~ lakIhp kal
diger devrimci-yurtsever gilv- bul euirirler. Giderek aglrla~an m~, ~aygllan esas almak: g.e
lerin de rolil vanhr. BugUn.ol- bu ~il~ade l e iverisindeki bir rektlgl zaman ~anlan deg~llf: 
du!u &ibi dün de, diger yunse- pani; nsk ve sorumluluk aI- ~eye ~a?alamamak. d~vnmel 
el g~ler söinu~et 'lige 'katl ... makttl,k~arsa,!ltedi!ii dl§mda-'\ Ijur partmlßJa.QI de~1d1ftl--... " 
;flk-sav~ yürÜten bi; cepheni~ ki .gü~rerin· ~w....onueun_B.u~ün. ~t~si.~.el. ol~ ur

.. • .... PKK bo tu d, ,_, _ da olu§an bo~luklarda siyaset kemlzm IkinCI buyük styasal 
yuunu yun .. t . ü .. IPYSKb .... 
yaeak durumda degildiler. Bu yapmaya ~all~lrsa, kitlelerle g cu ? an '. u gueu ve 
dikkafe ahnmast gereken bir ~üve~ilir ~agl:u.kuramaz, poli- SOSyallSI pcrspekldiyl~ ~.allda: 
realite oldugu halde, diger Ilk dmamlzmml ve aglrhglßl nmlzm sorunlanmn vözulmesl 
yurtscver gUvler konumlanlll kaybcder. Böylesi bir paninin y?~unda aglIh~I~1 ortaya koya
abanma durumuna dÜ~lüler. altematif olma iddiasJ1lJOJO blhr . . Bunun. IVm .esas olarak 
Ger~ekvi olmayan bu yakla- pratik bir deger ta§lmayacagl gevml§e degil, bugune ve g~le-
~Im eephe vall~malannlß so- da ~vlkur. eege cesurea bakmak ~e-:ek.lf. 
nuc~ ula§mamasmda belirli bir Iddia sah ibi dcvrimei bir Ku~ku.suz P:'SK.'m~ tktlda-
rol oynanll~l lr. pani politik atmosfere k3J11 her r~ k.aJl1 blr devnmcI mücadele-

"Ulusal Cephe" vah~malan- zaman duyarhdJr, progr.tmml SI .. vardl r v.~ gel~ekte de bu 
mn ba~anslzhga ugramasl, sü- dayandlrdlgl ulus ya da slmna- m~eadele ~ure~.ekt'!' ~n~ak bu 
reee kaulan gÜlJler arasmda bir nn IJlkarlan ternelinde tavlr ge- mueadelemn SU~I~ Ihllyavla-
güvensizlige neden olmu§lur. li~tirir ve bu tavn tularhea sür- nna cevap ve~l~ml söyl~mek 

dürtir. zordur. Bunun !~m gerek.h olan 

bu elcsik.ligin giderilmesi, mü
cadelenin halklmlzm ihliya\;la
nna cevap verecek düzeye Sl~
ralilmasldlr. PYSK bu noklada 
cesur ve atak olmak durumun
dadl r. Yapllan cephe önerisini 
ve muhtemel bir PKK-DHKP 
ittifakml bu venrevede eie al
mak laZlm. "Biz yokuz, siz 
buyrun ne yaplyorsalllz yapm" 
cevabmm kolayelhga kavmak 
olaeagml söylemek gerekJr. 
Buna k~11 olarak bizi ~u veya 
bu biljimde etkilcyeeck diye 
yanh~ politika ve ilkesiz yapl
lanmalara payanda olmak hilj 
gerekmiyor. 

Toparlarsak; 
1- KaIllhkh saygl, net bir 

program ve bu programi tular
[Ica hayata gelj ireeek bir pratik. 
temelinde olu§lurulacak dev
rimci-demokral bir cephe; 
Türk ve Kürt halklan iljin ya
~amsal bir öneme sahiptir. Ba~
ka bir anlamda böylesi bir cep
henin olu~turulmast güneel bir 
görevdir. [ki partinin bu yönde 
altlklan adlm ve yapllklarllJag
n olumludur. 

2- <;agn lek b~ma cephe
nin olu~turulmasl i\;in yeterli 
degildir. Diger hareketier öneri 
sahibi partilere k~1 gevmi§ 
sürevlerden kaynaklanan bir 
güvensizlik duymaktadlrlar. 
Bu güven bunahmmm ~i1masl 
ivin tüm hareketlerin (en ba~ta 
da öneri sahibi iki paninin) 
ciddi bir el~tiri-öze le~tiri süre
ci b~launalan gerekir. Aynca 
eephe öncesi ya~anaeak bir 
"Blok" sürcci hareketler ara
smdaki gilveni peki~tireeektir. 

3- ik.i ülke devrimei-demok
rat, ilerici gü~leri arasmda 
olu§turulaeak bir eephenin 
önüne "Kürt Cephesi"ni vtkar
mak dogru degildir. iki sürelj. 
birbirini yadslyan degil. bütiln
leyen sü~lerdir. Ulusal Cep
.e'mn Imgün& laldar Ol~~~ 
ma~ ~11{ bir eksl . 
Bu eksiklik; iki ülke devrimci
demokrat güv1eri arasmda eep
hele§meye gidilsin ya da gidil
mesin mutlaka giderilmesi ge
reken bir elcsiklikLir. Aneak bi
liyoruz ki, süre~ her zaman düz 
bir vizgi ~klinde ve teorik be
lirlemelerimiz dogruhusunda 
geli~meyebilir. Böylesi durum
larda süreci kcndi subjektif is
temlerimizin düyezine ~kmek 
bo§una olur. Dogru olan; ken
dimizi silrecin ihtiya\;larllll ce
vaplayacak düzeyde geli~lir-
mektir. . 

Laik, anti-laik kampla§ma ABONE 
KO~ULLARI 

Ercan SFZGlN 

Refah Partis i'nin iktidar, daha 
dogrusu hllkümet ortagl 01-

maslyla beraber özellikle son 
günlerde "Laik-anti laik" tanl~
malafl ~idde tlcndi . Bir yanda 
"~riatlj l lar" diger taraftan "laik
lei' bunun taranarr oldular. 

Toplum iki kutba bölünerek, 
, kampla~maya adela iti1iyor. Re

rah Part isinin söylcm ve faaliyet
teri " Iaik" kesimleri kaygtlandl
nyor. Onlar iljin rejim tehlikeye 
ginni§tir. 

Ankara'da baZI kadm kuru
lu~lan "~riata" kar§1 YÜfÜyU§ ve 
toplanll tertiplediler. Toplantlda 
§eriala k3fl1 sloganlar atllarak, 
rejimin lehlikeye dü~lügü kaygt
lan dile getirildi. 

Refah Panisi isc §eriata k3fl1 
olmaYI dine kaIlI olarak niteledi. 
~erialm islam otdugu, Kuran 01-
dugu, özellikle taraftan bulunan 
baslll organlanna i~lenerek kav
ram karg3liasl yaratmaya ~ah~tl
lar. Eylerne kattlanlara küfUrie 
k~lhk verdiler. 

Dikkal edilirse bazi vevreler 
"Iaiklik" adma ortaya lj lklyorlar, 
kaIlI cephe ise hemen saldtnya 
ge!;erek, cevap veriyor. Bilinljli 
§ekilde eephele§meye hizmet 
ediyorlar. 

Bir taraf laikligi ljarpltlyor. di
ger taraf ise ~eriata kaIlI olmaYI 
dine ka~1 olarak tarif edip. kav
rarn karga§asl yarattyor. 

Bu sebeple gerek laikligin, 
gereIcse kaIllljlkllan ~rial1n tari
fi yapllmahdlr, 

Laildikte heflCyden önce dev
letln dini olmaz. Devlel ne dinin 

dÜlimam, ne de dostuduf. Latin
eede Laikostan gelen laiklige gö
re devlel, tüm din ve mezheblere 
e~it uzakhktadl r. Dini kurumlar 
devlet kurumlarmdan ayndIT, 
Devletin yönetimi din kurallann
dan etkilenmez. 

TC Anayasasmda Cumuhuri
yet in nitelikleri saYlhrken, 2. 
maddede devletin laik ve sosyal 
hulru devleti olduguna vurgu ya
plhyor. 

Tarifini yapmayh valL ~ llglm 
laiklik kavramlyla TC Anayasa
smda dUzenlenen ve uygularnasl 
yapllan laikJigin birbirlerinden 
farldl oldugunu belinmeliyim. 

TC kurulurken iki sorunuda 
beraberinde Osmanhdan mims 
aldl. Birincisi, Kürt sorunu , di
geri ise Osmanhmn dini yapilan
masl idi. Kürt sorunu üniter dev
let yapisl iljinde Kürtler yok sa
Yllmak suretiyle Lozan Anl3§
masmda getirilen kistaslar iljinde 
"~özümlenirken", digeri isc hila
fetin kaldmlmasl, dinin devlet 
kontrolüne ahnarak diyanetin 
olu§turulmasl suretiyle "~özüm
lenmi§tir." 

Diyanet i§leri B3likanhgl ku
rularak, dini kurum devlel iljinde 
yer aldl. imam halip okulIan, 
Kuran kurslan aljliarak okulIara 
din dersi getirtilerek, camiler 
yapttrarak, devlet kendi gözeti
minde dine ~kil vermeye vah~tl. 

Devlet her alanda dine müda
halede bulunarak, eamilerde 
okutulan hutbeiere, hocalann va
azlanna kadar kendisini gösterdi. 

Halbuki laiklige göre din dev
letin dl§mda, bireyin kendine öz
gü alana ait olmalidir. Bu alan 
ise özgür olmah, mi.ldahale edil-

memelidir. 
Bir hususu daha belirtmekte 

fayda var. Bugün siyasi paniler 
kanununa göre partiler Diyanet 
t§leri B~kanhgmm kaldlTllmaSI-
1lI, devletin dl~ma ljlkan imasllll 
isteyemezler, programlanna ko
yarnazlar. Koymalan kapatma 
nedenidir. 

i§te. devlet bu dereee i~ i ileri
ye götürmü~tür. Nedeni Anaya
sada larifi yapllan " Iaik eumhuri
yelin" korunmasldlT. 

Devlet diger laraftan özellikle 
1950 Ylliardan sonra geli~n Sl
mf harekeUerine ka~l, sosyaliz
me kar~1 dinei ak.imlar te~vik 

ederek, düzeni ayakla tuunaya 
vah~tt. Bu nedenle bir ~ok din 
okulIan , kuran kurslarl aljlldl. 

Devlet bugün n8511 hizbullahl 
Kürtlere kaIlI kullandlysa, dün 
de ilim yayma eemiyetleriyle ko
münizme kaIl! cemiyetlerle lop
lumsal müeadeleyi önleme gay
retine ginni~tir. 

Fakat bunlar bugtin i~in dev
let <llj lsilldan da tehlikeli olmu~
lur. anlk devletin b i ~ tigi elbise 
onlara dar gelmekledir. ~eriat 
özlemleri ifade edilmelae, islam 
devletinin kurulmaSI istenmekte
dir. ~eriatl savunanlar laikligi 
din dU~manhgl olarak ifade edi
yortar. Kuran 'a, islama kar~1 gel
mekle sUljluyorlar. Halbuki ~ri
ata k~1 ljtkanlann siyasal isla
ma k~1 ljlktlklanOl belirtmek 
gerekiyor. 

is lam dini yanhz insan, tann 
ili ~kisine degil, insanlararasl ili~
kileri düzenlemekte iklisadl iJi~
kilerden dcvlet yönetimine kadar 
bir ljOk alana kurallar getirmek
tedir. Dinin devlet yapllanmaslll-

da etkili olmaSI, kurallar geUr
mesi bugün tartl§ma konusu 
olandlf. 

Kallimea kar§1 ~lkl§lar ~rial 

devletinin kurulmasl istemleri
nedir. 

Resmi ideolojinin anlaYI~lIla 

uygun laikligi savunanlar gibi, 
islanli kesimler de hep müdaha
led olmu~lardlT, o laeaklardlr. 
Kendi dl~lßdakilere demokratik 
ho~görüyü göstermeyeceklerdir. 
Buna her ~eyden önee ideolojile
ri cevaz vermez. Osmanhnlll is
panyol Yahudilerine gösterdigi 
ho~görüden hep bahsediliyor. 
Peki Osmanlillm kendi i~indeki 
azlll \tk mezheplere olan kIYlmla
nndan neden bahsedilmiyor. 

.Gerek demokraside soyut la
ikligi savunanlar, laikl igi he~ey
den önde IUlanlar, gereksc ~rial 
devleti isteyenler yani islami ku
raBarm toplumsal y3§afTun her 
alanmda geljerli kllmak isteyen
ler, birbirlerine ka~1 olsalar da 
birle~tikleri bir onak noktalan 
var ki 0 da demokrasi kar§ltl 01-

malandir. 
Bugün bu ik.i anlaYl§ birbirini 

besliyor, ayakla kalmalarllli sag
hyor. 

Bizler, her dü§Uneenin ifade 
edi lmesini savunmahYlz, de
mokrasiye kaIlI olsalarda. 

Bize dü~en taranann birine 
mensup olmak, taraf olmak de
gildir. 

Bize dU~en demokrasiyi sa
: vunmak, ondan yana saf tuunak 

olmahdlr, 
Hem dü§ünee hem de inanlJ 

özgUrlügü iljin. 
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B asmln toplumun geli~tirilrnesi, d~i~lirilme
si ve §ekillendirilmesinde büyük bir rol oy
nadlSI biliniyor. Devrimci sosyalist basmm 

toplumu, halb, yeniye do~ruya ve gilzel olan her 
~eye dogru geli~tirme, dönü~türme yönUndeki 
özel rolü ve yeri olduk~a önem lidir, hayatidir:' 
Devrimci-sosyalist basm, ulusal ve loplumsal ile
riye gidi~in temsilcisi, sesi ve l~lgldlf. Bunlar, en 
genel anlamlyta bilinen dogrulardlr. Ama bu ge
nel dogrulara öznellik kazandlrmak, sosyalisl ba
sml i~ levini görecek bir konuma kavu~turmak ise, 
i~in can altcl noktaSldlf. 

Sözü uzalmadan bugün KUrdistan'da sosya
listlerin ve halklmlzm sesi olan, olmaya ~alt~an 
NOroj'a gelelim. 

NOroj, bugün ve 

Nuroj 
Senin 
Sesindir, 
Sesine 
Sahip C;lk 

ibrahim XELiL 

gelecekte KürdiSlan'da 
önemli bir olanak ve 
flrsat oldugu gibi, özel 
olarak da bugün ulusal 
kUrlulu~ mücadelemiz 
a~lsmdan önemli bir 
olanak ve flrsattlr. 
Türk sömürgeci siste
mi, onun resmi ve bo
yall basl1ll, KU KM kar
~lsl1lda daima önemli 
bir engel olmu~tur ve 
olmaya da devam et
mekledir. Bu olgunun 
üzerinde uzun boylu 
durma geregini duy

muyoruz. Türk Medyasl ve özel olarak baS11l1, 
Kürdistan'da kan" sava~ nasll ~anak tuttugunu, 
Hcansiperane" bir ~kilde onun propagandasml 
yaptlgl, bilinen ve ya~anan ger~ekleri ters yüz 
ederek, loplumu ve kamuoyunu yalan ve yanll ~ 
yönlere dosru kanalize etmeye ~artlandlrmaya 
~arl~tlgl da bilinen olgulardlf. 

j~te bu noktada geneide TCnin Kürdistan'da 
yürütmU~ oldugu hakSIZ kirli sava~l t~hir etmek, 
özel olarak da resmi Türk baSl1lllll1l ger~ekleri 
saptlrma faaliyetini ~ifre etmek, bu baSl1ll1l ki
min ve neyin hizmetinde oldugunu ortaya koy
mak baklml1ldan NOroj'un yaYl1l hayatma ba~la
maSl, KUKM a~lsl1ldan, Kürt basml a~lsmdan, 
büyük bir kazamm ve degerdi r. Bu baklmdan 
NOroj yurtsever, devrimci Kürdistan baslmna ye
ni bir koz, yeni bir soluktur. 

NOroj bugün sadece Türk sömilrgeci sislemine 
ka~l yürüttüsü devrimci sosyalist yaym politika
slyla d~iI, (elbetteki bu asli ve önemli bir görev
dir) aynl zamanda Kürdistan'da oldugu gibi Tür
kiye'de de yurtsever, devrimci, sosyalist basm 
i~indeki hatall egilim ve anlaYl~lara kar~1 da bir 
yaymclhk faaliyeti yürütüyor ve yürütecektir. 

Evet, NOroj Kürdistan' da bir büfiln olarak yurt
sever KUrt basml i~inde birligi, dayanl~maYI, ho~
görüyü yerle~tirmek ya da yerle~mesi i~in yogull"' 
bir ~aba i~ensine girerken ve bunu ternel bir an
laYl~ olarak bef1imserken, ama öle yandan halali 
gördilgU anlaYI~lan ele~tirmekten de geri durma
yacaktlr, durmamalldlf. 

Bu Türkiye sol sosyalist baslnl a~lsmdan da 
böyledir. Bugün Türkiye sol sosyalist basml ken
dini esash bir tarzda sol dogrnalardan, dar ve düz 
sloganet anlaYl~ lardan henuz kurtarml~ degildir. 
Dahasl Türk ~venizmi ve kemalizmin etkilerin
den de kendini kurtarml~ degillerdir. 

Bu itibarla NOroj bu alanda sapmalara ve ha
tal, tum an laYl~lar~a., müc"* etrne)l.e önem 
verecektir. Kürdist,:l, ... Türkiye'le hI(kla'nn kar
de~ljgi ve ger~ek MJifi; bu har.m-rcweni'st arilit""" 
yl~ ve egilimlerin a~dmaslyla bu temelde özgür 
ve demokratik bir ortamm saglanmaslyla müm
kün olacaktlr. NOroj bu amaca hizmet i~in ku~- .' 
kusuz yaym faaliyetini yürütecektir, yüri.iunesi 
gerekir. 

NOroj yeni bir anlaYI~l!r, yeni bir "ekol"dDr. 
Ku~kusuz bu g~mi§len bugüne, gerek yurtsever 
sosyalist Kürt basmllldan, gerekse de genel dÜfl
ya devrimci-sosyalist basmdan tamamen ayn, 
ondan kopuk ve kendini bütlin bu degerlerin üs
tünde gören, bir anlaYl~ta degildir, o lrnamalldlr. 

Ulusal ve uluslararasl planda yurtsever, dev
rimci, sosyalist basl1llll, olumsuz ve hatall anla
Yl~larma kal}l el~tirel bir gözle yak la~lrken ve 
bu temelde kendini anndlrma ve yen iden yogur
ma ~abasma girerken, öte yandan g~mj~in türn 
otumlu d~erlerini sahiplenerek bunlarl gelj~tir
me ve kendisini degerlerin devamclsl, gelj~tirici
si görme durumundadlr. KlsacaSI NOroj köksüz 
bir aga~ degildir. 

NOroj yeni bir anraYl~m ifadesi olarak sayfala
(mda farkll görü~lere de yer verecektir. Halta 
kendisini el~tiren görü~lere kendi sayfalarlllda 
yer vermeyi, demokratik bir anlaYI§m ve taham
mOlün ifadesi olarak görmektedir. 

Ne var ki demokrasi adma, farkh görü~lerj ifa
de etme adma, NOroj'u seviyesi dü~ük, polcmik
lerin, bireysel ~eki~me ve hesapla~malarm arena
SI haline getirmemek gerekiyor, getirilmemelidir. 

NOroj dogru yaym politikaslyla en azmdan 
bunun ternel nüvelerini ve perspektiflerini kendi 
bünyesinde geli~tiren örnek bir gazete olmahdlf. 

Böylesine bir gazeteyi sahiplenmek, geli~tirip 
gü~lendirmek her yurtsever Kürdistanlmm ve 
sosyalistin görevi olmalldir. Gazeteyi ulusal mü
cadelede kendi alalllnda rolünü oynayacak bir 
konuma kavu~turmak, halka ve mücadeleye mal 
elmek i~in, ba~ta sosyalistler, film yurtseverler 
elinden gelen katklYl mutlaka sunmalldlrlar. 

NOroj KUKM'un gü~lü seslerinden biri otmah
dir. Olmasl i~ inde pratikle ~aba sarfetmek zorun
daYlz. 

NOroj Kürdistan'a, Türkiye'ye ve dünyanlll her 
yerine ula~maltdlr. Okuyucusuy[a bIJlu~maltdlr. 
Okuyucusunun sesini sayfalanna yansltmaJldlr. 
Ozellikle canll politik geli~meleri zamamnda 
sayfalanna yanSttmalldlr. 

NOroj bu anlaYI~larm geregi kendisini geli~tir
me ve yaYlll politikasllll istikrarlt bir §ekilde yü
rü tmek i~in öncelikle Avrupa'da abone kampan
yaSllll ba§latml~lIr. Bu kampanya olumlu tarzda 
devam ederken, ba~aTlyla sonu~lanacai!lIla da 
inanlyoruz. Su kampanyanm Kürdistan ve Türki
ye'de mevcul ko~ullara uygun olarak aktif bir 
tarzda yürütülmesi gerekmektedir. Ve olduk~a 
önemlidir. 

Bu noktada okuyucumuz ve halklmlZlll Nü- i 

rora manevi destegi oldugu gibi, maddi destegi 
de önem kazanmaKfadlT. Cok iyi bilinir ki NO
roj'un arkasmda ne bir tekef vardlr, ne de bir "ba
baI'. NOroj halk,mlzm katkdanyla ve esas olarak 
da yaptl!tt satl~tan kendisini f;nanse etmektedir. 
o nedenle abone kampanyaslllt ve Nüroj'un sa-
1I~lm yükseltmek, NOroj'un yaYlll faaliyeti ve ga
zetenin kitlelere mal olmaSl baklmllldan hayati 
Önemdedir. 

inanlyorumki NOroj kadrosu, onun yaza rlan, 
I;izerleri, muhabirleri, daSltlcllaTl ve dahasl gaze
teyi sahiplenen Kürdistanh tüm sosyalistler engin 
bir co~kuyla ve fedakarllk duygusuyJa hareket 
edip, onu her yönüyle daha etkin ve sayglll bir 
konuma kavu~turacaklardlr. 

Nüroj senindif. 
Nüroj hepimizindir. 
NOroj'a, kendi sesine sahip !;Ik! 
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Diyarbakır MEDKOWda 
üçüncü yıl şöleni Diyarbakır MED-KOM'un üçüncü 

kuruluş  yı ldönümü, Diyarbakır'da 
düzenlenen şölenle kutlandı . 

yanışmayla aşabilecegi belirtildi. 
Yapı lan kısa açı lış  konuşması-

nın ardından Koma Aşiti Müzik 
grubu, misafir sanatçı  Pırşeng ve 
Ozan Sabahattin tarafından izle-
yicilere Kürtçe şarkı  ve türküler 
dinletildi. Şair Hicri İzgören ve 
Dara da birer şiir dinletisi sundu. 
Şölen nedeniyle MED-

KOM'a Dicle Üniversitesi genç-
liği, ITÜ ve İÜ'den bir grup yurt-
sever öğrenci, Batman'dan dev-
rimci sosyalist işçiler, Xwende-
vanen Farkine, Komek Xwende-
vanen, ODTÜ, Komisyona Cıw-
ani, DBP, li Amede, Demokrasi 
gazetesi Diyarbakır temsilciliği, 
Ardahan Nuroj okurları, Bilkent 
ve Ankara Üniversitesi öğrenci-
leri, HADEP Gençlik Komisyo-
nu, Adana ulusal devrimci genç-
lik, Dersim Nuroj okunan, An-
tep'ten bir grup Nuroj okuru, Ağ-
rı  Nuroj okurlan, Bitlis'ten bir 
grup Nuroj okuru, Bağlar'dan bir 
grup yurtsever, Adana Nuroj 
okurlan, İstanbul Nuroj, İstanbul 

MED-KOM, Nujen Yayınları  ve 
Dildar Şeko'dan dayanışma ve 
destek mesajları  geldi. 

HADEP Diyarbakır İl Sekre-
teri Hüseyin Bora ve HADEP 
Parti Meclisi Üyesi Melike Alp, 
DKP merkez yöneticilerinden 

Behlül Yavuz, şair Veysel Öngö-
ren ve Aydın Alp da üçüncü yı l 
kutlamasına katılarak destek sun-
dular. DSM (Dicle Sanat Merke-
zi) ve Hevi gazetesi çalışanları  
da şölene katılarak destek sundu-
lar. 

Koma Aşiti, şölene katı lanları  türküleriyle coşturdular. 

B ir anda boğulur gibi olursunuz; öylesi 
'bilinmez', 'karmaşık' olgular üst üste yı-
ğı l ı r ki, baş l ı ca işin izi bu 'kahrolası ' çap-

raşık gelişmelere yan ı tlar aramak olarak belir-
lersiniz ve otomatik tüfek gibi önünüze sorular 
sı ralayan sütunlar/ekranlar denizinde boğula-
cakmış  hissine kapı l ı rsı n ı z. 

Bu anlarda, bazen, sorular/sorunlar yumağı-
n ı n bir parça dışı na çı kmak; akl ı n bilimle bu-
luştuğu duruluk noktası n ı  esas alarak 'safça' 
-elbette ki 'bönlük' anlam ı nda değil; mümkün 
olduğunca bulaşı k olmayan tarzda- olgula-
ra/olaylara yaklaşmak çok verimli, dahası  çok 
ferahlatıcı  olabiliyor. Böyle anlarda, örneğin, 

binbir kabloyla, yüz-
lerce 'chip'le korku-
tucu bir karmaşa 
manzarası  çizen bir 
aygı t ı n çalışma esas-
lar ı n ı n asl ı nda san ı l-
dığı ndan çok daha 
basit olduğunu du-
yumsayabiliyorsu-
nuz. Yine böyle an-
larda 'karmaşa' üze-
rine edilen onca la-
f ı n bizzat 'karma-
şa'yı  veri ' alman ı n 
sonucu edildiğini 
anl ı yor ve daha ön- 

Z. Abidin KIZILYAPRAK ya niçin böyle 'saf', l ı n, düşünüleme- 
diğine hayret edebi-
liyorsunuz. 

Tabii, biraz deş ince, 'karmaşa'n ı n veri ola-
rak sunulması n ı n amaçsı z olmad ığı n ı  da kavrı-
yorunuz ve olayı n basit bir 'safça' -burada 
bönlük anlamı nda!- düşünmeden ibaret olma-
dığı  sonucuna da varı yorsunuz. 

Bunca uzun girişgâha gerek olmadan direkt 
ası l değinmek istediğim konuya; "Refahyol-
Ordu gerginliği"ne girebilirdim ancak, konu 
üzerindeki 'karmaşa'n ı n boyutuna işaret etme-
mek bir eksiklik olabilirdi. 

Gazete sütunlar ı  ile TV ekranlar ı ndan yayı -
lan söz denizinin tam ortası na düşerseniz, or-
tada ciddi bir "Refahyol-Ordu gerginliği bu- ' 
lunduğuna" inanman ı z kaçı n ı lmazd ı r. Eh; Sin-
can'a tankları  da sevkettiler ya; daha ne kan ı t 
istenir bu gerginliğe?.. 

Öyle mi? 
Bönlük anlam ı nda saf olmamak için, katı-

şıksı z düşünme anlamı nda 'safça' -görmek de-
ğil;- bakmak gerekiyor bu olaya da galiba... 

Bir gerginlik olduğu doğru. Şimdilik, "bu 
gerginlik ası l olarak düzen değişimi bekleyen 
RP taban ı n ı  ve genel olarak halklar ı  terbiye ve 
talim etmeyi amaçlamaktad ı r" şeklinde özetle-
yebileceğimiz bir 'önyargı m ı zı ' kaydederek sa-
hici gerginlik bahsini geçelim ve "Refahyol-

,.„1:3,rdu gerginliği" senaryosuna dair 'yal ı n' mü-
dahalelerde bulunmaya çalışal ı m. 

Eğer böyle bir gerginlik varsa, gerçekte or-
dunun yan ı  sı ra Türk siyasetinin de komuta ka-
demesi olan Genelkurmay, art ı k bir gerginlik 
tarafı  bile olamayacak duruma gelmiş, çaptan 
bir hayli düşmüş  ve söz geçiremez duruma 
geldiği için belki de biz farkı na varmadan 
'memlekete demokrasi gelmiş' demektir!.. Öy-
le ya; Genelkurmay, "çok rahatsı z olduğu" bir 
koalisyon hükümetini bile sona erdirmekten 
acizse?.. 

Al ı n işte; kargaları n bile gülmekte zorluk çe-
keceği varsayı mlar... 

Oysa kazı n ayağı n ı n böyle olmadığı n ı  akl ı  
başı nda herkes bilir. Yine akl ı  başında herkes 
Refahyol'un sona erdirilmesi istendiğinde ge-
rekli olan üç-beş  istifan ı n Genelkurmay Başka-
n ı 'n ı n yaverinin bile bir telefonuyla DYP için-
den pekala temin edilebileceğini de bilir. 

Öyleyse?.. 
Öyleysesi şu: Türk parlamento yapısı  için-

deki 'partiler gerilinı i'ni çok sahici ve köklü 
yönelimlere yol verir gerilimler olarak algı la-
mak ve buradan 'karınaşa'yı  çözmeye kalkmak 
tastamı na bönlük anlam ı nda safl ı ktı r, bir. İ kin-
cisi artı k detay: Genelkurmay Refahyol'dan 
gerçekten "rahatsız" olsa, sona erdirmesi işten 
bile sayı lmasa gerek. 

Refahyol'dan değilse de, Refah Partisi'nden 
de mi rahatsı z değil Genelkurmay?.. 

'Karmaşa' denizinden çı kı p herşeyin daha 
etrafl ı ca görülebildiği kı yı ları n yal ı nl ığı nda, bu 
sorunun da yan ı t ı  beklendiği gibi olmayabilir... 
Bunun nedeni/niçini ayrı  yazı lar ı n konusu; tı p-
kı  partileri hedefler gibi yapı p halklar ı  yumruk-
lama operasyonları n ı n ayrı  yazı lar konusu ol-
ması  gibi... 

Ama şimdiden birşeyler söylenebilir ve hat-
ta "benim dediğimin aksini ispat etmek senin 
işin" dercesine dezenfprmasyon pompalayan 
medya organları n ı n hat ı rı  na, nedense gözden 
kaçmış  kimi 'bilgiler' bile verilebilir... 

Y ı llard ı r Erbakan' ı n yan ı  başından ayr ı lma-
mış  olan Oğuzhan Asiltürk, RP'nin önemli kur-
may kadroları ndand ı r. Ve ne gerçek ad ı  Oğuz-
han'd ı r, ne de gerçek soyad ı  Asiltürk... Daha 
70'lerde bu zat, 'oğuz', 'han', asil' ve 'Türk' gi-
bi resmi ideolojiyle uyum açı sı ndan kraldan 
çok kralcı l ığı  çağrıştı ran terimleri ad ve soyad 
olarak seçmiştir; daha doğrusu, gerçek ad ı  ve 
soyad ı  yerine, mahkeme vası tası yla bu terimle-
ri ad ve soyad yapmıştı r kendisine... 

Daha yola koyulurken bir kurmayı n ı n şah-
sı nda gerçekleştirilen bu minik operasyon, 
sözkonusu partinin niteliğini adeta sembolize 
ediyor. 

Ve bu k ısa yazı  çerçevesinde noktayı  bura-
da koymak gerekiyor: Geride belki k ı sa bir so-
nuç sözü, bir de kısa soru- kal ı yor. Söz, hepimi-
ze: Sahici gerilimin sahici tarafları  ancak özel 
bir beceriksizlik eğitimiyle mümkün olabile-
cek seyircilikte kald ı kça, onları n payı na se-
bep/sonuç uçları  olabildiğince bükülmüş  'kar-
maşa' ve 'gerilim' denizlerinde çı rpı nmak dü-
şer elbette... 

Kısa sorumuz ise kısa bilgiyle ilgili ve Asil-
türk'e: Evveliyatta Hekimhan'da mukim Oğuz-
han bey; sahi, önceki ad ı n ı z neydi sizin?.. 

Hani Oğuz 
Olan Asil 
Türkler'in 
Encamı, 
Karmaşa 
ve Saflık 
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı  iki köy halkı  zorla mayınlı  bölgeye gönderildi 

Köylülere mayın işkencesi! 
HABER MERKEZİ- Batmnn'ın Sason il-
çesine bağlı  Gundenû (Tekevler) ve Kel-
hesna (Kel Hasan) köylerinde, devlet güç-
lerinin köylüleri mayın tarama aracı  olarak 
kullandığı  ortaya çıktı. Köylüler, bu vahşe-
ti RP Batman Milletvekili ve TBMM İnsan 
Hakları  Komisyonu üyesi Musa Okçu'ya 
da aktararak, Meclis'in duruma müdahale 
etmesini istediler. 

RP Milletvekili Musa Okçu, konuyla 
olarak kendisiyle görüşen köylülerin 

korkunç gerçeği anlattıkların! açıkladı. Ok-
çu, Sason'un Tekevler köyünde devlet güç-
lerinin, köylüleri "mayın olabilir" endişe-
siyle mayın tarama cihazı  olarak kullandı-
ğını  belirtti. Musa Okçu, şunlari söyledi: 

"Bayram vesilesiyle geçtiğimiz günler-
de Batman'daydım. Sason'un köylerinde 
güvenlik güçlerinin köylüleri mayınlı  böl-
gelerde araziye sürdüğünü duydum. Bu 
arada, Sason'un Tekevler köyünde bir tazi-
ye vardı. Ben de taziye için köye gittim. 
Batman'da halk arasında konuşulan kor-
kunç iddiayı  köylülere sordum. Köylüler 
de olayı  doğruladılar. Operasyon gerçek-
leştiren güvenlik güçleri, halkı  mayın tara-
ma cihazı  olarak kullanmak istiyor." 

Okçu, konuyu Meclis İnsan Hakları  Ko-
misyonu Başkanı 'na ilettiğini ve başkanın 
kendisine, söz konusu iddiaları  araştırmak 

DİYARBAKM- Diyarbakır'ın Lice ilçe-
sinde devletin zorla koruculuk dayatması  sü-
rüyor. Doğan kamuoyu tepkisi ve Liceli-
ler'in direnmesi sonucunda zorla koruculaş-
unları  116 kişinin büyük bölümünün silahla-
rı  geri alınırken, son olarak istifa dilekçesi 
veren 39 kişinin istifası  ise kabul edilmedi. 

Ilçede zorla koruculaştınlanlardan son 
olarak dilekçe veren 39 kişinin istifasının 15 
Şubat'ta kabul edileceğini bildiren Kayma-
kam Vekili Yüzbaşı  Hacı  İlbaş'ın tanıdığı  sü-
re sona ererken, geçtiğimiz hafta toplu olarak 
Ilçe Tabur Komutanlığı 'na çağrılan 39 kişi- 

üzere bölgeye heyet göndermenin iyi ola-
cağını  söylediğini bildirdi. Sözkonusu iddi-
alan araştırmak üzere bölgeye heyet gön-
derilebileceğini ve konuya ilişkin diğer ko-
misyon üyelerine bilgi vereceğini belirten 
Okçu, şöyle devam etti: 

"Komisyon, incelemelerde bulunmak 
için ikinci kez Lice'ye gidecek. Büyük ola-
sılıkla heyet Lice'deki incelemelerini ta-
mamladıktan sonra Batman'a geçerek, Sa-
son'a ve Tekevler köyüne gidecek. Söz ko-
nusu iddiaları  yerinde inceleyecek. Komis-
yon, iddialar doğruysa Meclis'e getirecek." 

Uygulama ilk değil 

Aynı  köylülerin daha önce de mayınlı  
bölgelere sürüldükleri belirlendi. Bundan 
önceki vahşet, 16 Aralık 1996'da gerçek-
leştirildi. Uzun süredir korucu olmaları  yö-
nünde baskı  yapılan ve bölgede yaşanan 
çatışmalardan sorumlu tutuldukları  için za-
man zaman devlet güçlerinin taciz ateşine 
tutulan Gundenû (Tekevler) ve Kelhesna 
(Kel Hasan) köylerine 16 Aralık günü sa-
bah saat 08.30 sıralarında baskın yapan 
yaklaşık 200 asker ve 50 korucu, yaklaşık 
50 köylüyü yanlarına alarak köylüleri Ne-
wala Giyani mıntıkasına götürdüler ve 
"Buraya PKK'liler tarafı ndan mayın dö-
şenmişse, bu mayınlar önce sizin vücudu- 

den yalnızca Murat Kahraman adlı  özürlü bir 
kişinin istifasının kabul edildiği öğrenildi. 

Zorla korucu olanların yakınları, İlbaş'ın 
daha önce istifaları  kabul edeceği yönünde 
açıklama yaptığım, ancak vaadini yerine ge-
tirmediğini bildirdiler. Edinilen bilgiye göre, 
İlbaş  tabura çağırdığı  koruculara şu açıkla-
mada bulundu: 

"Kimsenin silahını  almayacağız. Şimdilik 
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız yar. Ileriki 
bir süreçte silah bırakmak isteyenlerin silahı-
nı  alırız. Fakat sizin maddi durumunu çok 
düşük. Koruculuğu bırakma= sizin açınız- 

RP Batman milletvekili Musa Okçu, haberi doğ ruladı. 

nuzu parçalasın" dediler. Ardından köylü-
leri yaklaşık 5 saat boyunca arazide dolaş-
tırdılar. Ancak, döşenmiş  mayın olmadığı  
için köylülere bir şey olmadı. 

Serbest bırakılan köylüler daha sonra 
Sason Kaymakamlığı 'na başvurdular. Kay-
makam'ın, "Askerlerin işine karışma yet-
kim yok, bu yüzden de bir şey yapamaya-
cağım" demesi üzerine köylüler, bu kez Sa-
son jandarma Tabur Komutanlığı 'na baş-
vurdu. Komutanlık ise köylülere, emrin Ta-
bur Komutanı  tarafından verildiği, korucu 
olmadıkları  taktirde bu tür olayların sık sık 
yaşanacağı  söylendi. 

dan da iyi olmaz." 
İlbaş'ın "Sizin maddi durumunuz çok dü-

şük" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren 
korucu yakınları  ise "Yıllar önce gül gibi ge-
çiniyorduk. Ilçenin defalarca askerler tara-
fından top ateşine tutulması  sonucu milyar-
larca lira değerindeki işyerlerimiz içindeki 
eşyalarla birlikte yakı ldı, kalan kısmı  da yağ-
malandı . Tarlalanmızı  ekemiyoruz. Maddi 
durumumuzun düşük olmasının nedeni bu-
dur. Yoksa İlbaş'ın dediği gibi koruculuğu 
kabul etmemekten değil" şeklinde konuş-
tular. 

Lice' de koruculuk dayatması  sürüyor 

Nükleer atıklar 
Kürt illerinde! 
HABER MERKEZİ- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu es-
ki Başkanı  Ahmet Yüksel Ozemre, geçtiğimiz hafta yap-
tığı  açıklamada Türkiye'nin gizlice nükleer çöplük haline 
getirildiğini belirterek "Yurtdışından gizlice getirilen 
nükleer atıkların bir kısmı  gömüldü, bir kısmı  da un fab-
rikalarında yakı ldı" dedi. Prof.Dr. İbrahim Saracoğlu ise 
atıkların büyük kısmının ise Kürt bölgelerine gönderildi-
ğini açıkladı. 
Bir radyo programı nda nükleer atıklarla ilgili soruları  ya-
nıtlayan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) eski 
Başkanı  Ahmet Yüksel Özemre, "Türkiye'de ismini ve-
remeyeceğim bir yere 1150 ton yüksek seviyede nükleer 
atık gömüldü. 800 ton nükleer atık da un fabrikasında 
yakı ldı" diye konuştu. Atıkların 1988 veya 1989 yılların-
da getirildiği sanı lıyor. 
Ahmet Yüksel Özemri açıklamasında Atom Enerjisi Ku-
rumu Başkanı  olduğu sırada kendisine ismini vermedi-
ği, ancak Almanya olduğu anlaşılan yerden yüksek rad-
yasyonlu atığı  Türkiye'ye gömmek için teklif getirdikle-
rini belirterek şu açıklamalarda bulundu: 
" Biz bu teklifi geri çevirdik. İkinci sefer yeniden geldi-
ler, ne yaparsanız yapın biz bunu gömeceğiz dediler. Biz 
gene geri çevirdik. Ben azledildikten sonra bunun 1150 
tonunun Türkiye'nin ismini şu anda vermek isteinediğim 
bir yerine gömülmüş  olduğunu haber aldık. Bunun dışın-
da 800 ton atığın da bir un fabrikasında yakıldığını  haber 
aldık. Ama ben o zaman azledilmiş, gitmiştim. Yani bu-
rada önemli olan üç kağıtçı lık, siyasi bir üç kağıtçı lıktır. 
İşi ucuza getirmektir." 
Kendisinden sonra gelen yetkililerin radyasyonlu çayla-
rın da otuz tonunu yaktığını  bildiren Ahmet Yüksel 
Özemre, bu cahilliğin hesabının zor verilebileceğini söy-
ledi. 

Kürt bölgelerine gömdüler 

Bu arada Avusturya Graz Teknik Üniversitesi konuk pro-
fesörlerinden Prof.Dr. İbrahim Saracoğlu , "Ben daha 
1989'da Türkiye'ye bunların TIR'larla getirildiğini söy-
lemiştim. Atıklar Isparta dışında da bol miktarda Do-
ğu'ya gitti. Doğu'da sakat çocuklar doğuyor. Konteyner 
başına 500 bin mark ödeniyor" şeklinde konuştu. 

mahkumların hücrelerde tutulduğunu 
aktaran Mayda, şunları  söyledi; "Ceza-
evi birinci müdürüyle defalarca görüş-
memize rağmen, sorunlarımızı  çözme-
ye yanaşmamaktadır. Koğuşlara geçti-
ğimizde, diğer mahkumları  da çalışma-
ma hususunda kendilerine karşı  örgüt-
leyeceğimizden korkuyorlar. İdarenin 
bu anti demokratik uygulamalarını  pro-
testo etmek için 7.2.1997 tarihinden iti-
baren süresiz dönüşümsüz açlık grevine 
başladık. İnsan Hakları  Demeğinin de 
içinde yer aldığı  kitle örgütlerinin gelip 
yerinde bir inceleme yapmalarını  isti-
yoruz" 

Tutuklu ve hükümlüler adına açıkla-
ma yapan Mayda, taleplerini ise şu şe-
kilde sıraladı: 

Askeri nitelikli sayımın kaldırılması  
ve zorla çalış tırma işine son verilmesi. 

Sivil nevresim ve çarşaflarm serbest 
edilmesi. 

DGM'lerin toplatmadığı  dergi ve ki-
taplarin içeri girilmesine izin verilmesi, 

Fiziksel ve psikolojik baskılara son 
verilmesi ve ayrıca elbiselerin konul-
ması  için çanta ile valizlerin serbest 
bırakılması. (HABER MERKEZİ) 

Maraş  Cezaevi'nde açlık grevi 

GAP'lı  
belediye 
başkanları  
ABD'de 
HABER MERKEZİ- Kürt illerinden 7'si RP'li 10 
belediye başkanı, ABD'nin davetlisi olarak geçtiği-
miz hafta alçalda bu ülkeye gitti. 

ABD'nin davetini organize eden ABD Adana 
Konsolosluğu'nda görevli Konsolos Birinci Yar-
dımcısı  Joseph Pennington, amaçlarının "Güneydo-
ğu ve ABDli belediye başkanlarını  tanıştırmak ol-
duğunu" söyledi. Pennington, altyapı  sorunlarını  
çoktan çözümlemiş  ABD'deki belediyelerle, Kürt 
ilerindeki belediyelerin nasıl ortak sorunları  olabilir 
sorusuna ise "her kentin birbirine benzeyen sorunla-
rı  olabilir" diye yanıt verdi. 

Geziye katılan belediye başkanları  da ABD'nin 
bu tür davetleri düzenli olarak yaptığını  belirterek, 
"ABD, böygeyle ve GAP'la çok yakından ilgileni-
yor. Amacımız, oradaki yatınmcılan bölgeye çek-
mek" diye konuştular. 

US Information Service ve Adana Konsoloslu-
ğu'nun ortak düzenlediği geziye Salih Gök (Bat-
man-RP), Ahmet Bilgin (Diyarbakır-RP), Mete As-
lan (İskenderun-ANAP), Ali Sezal (Kahramanma-
raş-RP), Abdülkadir Turan(Muş-RP) Abdülkadir 
Tutaşı  (Mardin -DYP), Ahmet Bahçıvan(Şanhurfa-
RP), Aydın Talay (Van-RP) ve Ömer Topçu (Ada-
na/Yüreğir-ANAP) katıldılar. 

Davetle ilgili konuşan Penningto, başkanların 
Amerikan-Türk Konseyi toplantısına katılacaklarmı  
ve GAP bölgesindeki kentlerin gelişmeleri ile ticari 
olanaklarını  anlatacalclannı  söyledi. Pennington, 
başkanların Denver, Columbus, New Orleans ve 
Philadelphia kentlerini ziyaret edeceklerini söyledi. 
Pennington, "Bu görüşmelerde ortak sorunlar ve 
yönetim tekniklerini taruşacaldar. Amerikalıların 
buldukları  çözümleri ilk elden görecekler. Vergilen-
dinrne, bütçe, yatırımlar, çevre, turizm, yerel yöne-
tim ve özel sektörle işbirliği konularında görüş  alış-
verişinde bulunacaklar. Ayrıca ABDli başkanlar da 
bir süre sonra Türkiye'ye gelecekler" diye konuştu. 

Bilindiği gibi, bu geziyle ilgili ön haberi geçtiği-
miz sayımızda vermiş  ve GAP'ın ABD'ye pazar-
lanmaya çalışı ldığını; ABD'nin de bölgeye yönelik 
ticari ilgisinin arttığını  duyurmuştuk. 

14 Ocak'ta 11 Gözaltı  
DİYARBAKIR- İHD Diyarbakır Şubesi'ne ya-
pılan başvurularda 14 Ocak 1997 tarihinde 
devlet güçleri tarafından kentteki bazı  evlere 
yapılan baskınlarda, Seyfettin, Sadullah, Halim, 
Tahsin, İhsan, Mesut, Hacı  Bahri, Bayram ve 
Medine Yakut'un Hüsnü Yakut'a ait bir evde, 
Reyhan Yıldız ile Şeyda Okay'm da kendi evle-
rinde gözaltına alındıkları  belirtildi. 

DİYARBAKIR- Diyarbakı r 
MED-KOM'un (Medya Filmci-
lik Bilim Sanat Araştırma Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi) 3. yı l-
dönümü şöleni coşkuyla kutlan-
dı. Aralarında demokratik kitle 
kuruluşları  temsilcileri ve parti 
yöneticilerinin de bulunduğu 
yaklaşık üçyüz kişinin katıldığı  
şölende, izleyicilere Kürtçe şiir 
ve müzik dinletileri sunuldu. Şö-
len nedeniyle gelen çok sayıdaki 
mesajlarda ise MED-KOM'a 
destek ve başarı  temennilerinde 
bulunuldu. 

Geçtiğimiz Pazar günü MED-
KOM binasında öğlen saat 12'de 
başlayan şölendeki açı lış  konuş-
masında; amacı  Kürt kültürünü 
yaşatmak ve bunu insanlara taşı-
mak olan MED-KOM'un, bun-
dan böyle de çalışmalarını  geliş-
tirip yaygınlaştırarak sürdüreceği 
belirtildi.Folklar, müzik, tiyatro, 
karikatür, resim sanatı  ve Kürt 
dili gibi alanlarda yapılacak olan 
çalışmalar zorlukların ancak da- 

Maraş  Cezaevi'nde adli suçtan hü-
kümlü bulunan 7 tutuklu idarenin 

muhkumlar üzerindeki baskıların' pro-
testo etmek amacıyla süresiz dönüşüm-
süz açlık grevine başladı. Talepleri ka-
bul edilinceye kadar eylemlerini sürdü-
receklerini bildiren hükümlüler, duru-
mun yerinde incelenmesi ve laskıların 
son bulması  için ITID ve diğer demok-
ratik kitle örgütlerinin kendilerine yar-
dımcı  olmalarını  istediler. 

Maraş  Cezaevi'ndeki adli tutuklu ve 
hükümlüler adına Fırat Firyar Mayda 
imzasıyla yapılan basın açıklamasında, 
cezaevi idaresinin hükümlü ve tutuklu-
ları  zorla keyfi işlerde çalıştırdığı  belir-
tildi. Çalışmayı  reddedenlerin önce dö-
vüldüğünü, daha sonra da "hücre" hap-
si adı  altında tecritte tutulduğunu bildi-
ren Mayda, adli mahkumların örgütsüz 
oluşlan nedeniyle kamuoyuna ulaşama-
dılclannı, ancak idarenin dayatmalarma 
da boyun eğmediklerini kaydetti. 

İdarenin insani olmayan bazı  uygula-
malarını  reddettikleri için kendisinin de 
aralarında bulunduğu Şahin Kılıç, Meh-
met Kaynak, Ahmet Demircan, Metin 
Civ, Erkan Ozan ve Hüseyin Andiç adlı  

Viza zarokan 

Almanya Mi der'iy61 
xwe li xeriban digre 

KOLN- Pişte Şere Clhane ye duwenı in, di navbera 
salon 1960-1973an de Almanya dest p'e kir ji derwe kar-
ker sitand. Di nav dewleten ku karker ji wan hatin stan-
din de Tirkiye, Yugoslovya'ya kevin. Marako (Fas) û 
Tunis ji hebûn. 

Gava ku hewcedariya dewleta Alman bi karkeran 
hebû, karker bi def ü zime, bi şahi û bi dilan dihatin pe-
jirandin. Le xuya ye ku edi ero hewcedariya dewleta Al-
man bi karkeran nemaye. 

Her ku diçe Almanya re li ber biyaniyan digire. Qa-
'Ana Biyaniyan miseva li Almanya diguhire. Guherti-
na dawi' di ıneha 12an a sala 1996'an de çöbö. Di ve gu-
ber'inö de qanöna miting û meşibön biyaniyan bi tevahl 
hat dijwarkirin. Armanc re li ber meşin ü xwe pöşanda-
nön Kurdan girtin 

Dewleta Alman di 15.01.1997'an de vizeya zarokan 
kir jiyane.Ev visa bo zaroken dewleten Tırkiye, Yugos-
lavya kevin, Fas û Tunise ye. Bere zaroken ku salon 
wan di bin 16 an de Hn bi serbestl diketin Almanyaye. 
Le pisti ve biryare, zaroken wan kesen ku li Almanya-
ye karker in an rûniştina wan hene ji, gava vegerin we-
taten xwe, ede be viza nikarin ben Almanya. 

Li hember viza zarokan nerazibûnek xurt heye. 
Dewleta Tirk bi xwe ji li ber ve yeke radiweste. Le wu-
sa ji xuya ye ku we dewleta Tirk ü Alman, li ser be vi-
ze ketina zaroken karkeren Tirkan li hevdti bikin û re li 
ber zaroken karker û penaberen kurd 

Bi viza zarokan mebesta dewleta Alman re li ber 
penaberen Kurd û penaberen ku ji welaten din te girtin. 

Batman'm Sason ilc;:esine bagh iki köy halk! zorla maymh bölgeye gönderildi 

Köylülere may,n i~kencesi! 
HABER MERKEZi- Batmim'm Sason il

. ~esine bag!; Gund€nO (Tekevler) ve Kel
hesna (Kel Hasan) köylerinde, devlet gü9-
lerinin köylüleri maym tarama araci olarak 
kullandlgl ortaya ylktl. Köylüler, bu vah§e
ti RP Balman Milletvekili ve TBMM insan 
Hak1an Komisyonu Uyesi Musa Okyu'ya 
da aktararak, Meclis'jn duruma müdahale 
e.tmesini istediler. 

RP Milletvekili Musa Okyll, konuyla U
gili olarak kendisiyle görti~en köylülerin 
korkuny geryegi anlaltlklanm ayudadJ. Ok
yU, Sason'un"Tekevler köyünde devlet güo;:· 
lerinin, köylü]eri "maym olabilir" endj~e
siyle maym tarama cihazi olarak kullandl
gml belirtti. Musa Oko;:u, ~unlari söyledi: 

"Bayram vesilesiyle geytigimiz günler
de Batman'daydlrn. $ason'un köylerinde 
güvenlik gü~lerinin köylüleri maymh 00'
gelerde araziye sürdügünü duydum. Bu 
arada, Sason'un Tekevler köyünde bir tazi
ye yard!. Ben de taziye i~in köye gittim. 
Batman'da halk arasmda konu§ulan kor
kun~ iddiaYI köylülere sordum. Köylüler 
de olaYI dogruladtlar. Operasyon ger~ek
le~tiren güvenlik: gü~leri , halkJ maym tara
ma eihazl olarak kullanmak: istiyor." 

Ok~u, konuyu Meelis insan Haklan Ko
misyonu B~kanl 'na ilettigini ve bl\§karun 
kendisine, sÖz. konusu iddialan ara§tmnak. 

üzere bölgeye heyet göndermenin iyi ola
cagml söyledigini bildirdi. Sözkonusu iddi
alan arl\§tmnak üzere bölgeye heyet gön
derilebilecegini ve konuya ili~kin diger ko
misyon üyelerine bilgi verecegini belirten 
Ok~u, §Öyle devam etti: 

"Komisyon, ineelemelerde bulunmak. 
irrin ikinci kez Lice'ye gidecek. Büyük ola
slhkla heyet Liee'deki incelemelerini la
mamladiktan sonra Batman'a ge~erek, Sa
son'a ve TekevJer köyüne gidecek. Söz ko
nusu iddialarL yerinde inceleyecek. Komis
yon, iddialar dogruysa Meclis'e getirecek." 

Uygulama Hk degil 

Aym köylülerin daha önce de maymh 
böigeiere sürüldükleri belirlendi. Bundan 
önceki vah§et, 16 Arahk 1996'da ger~ek
le~tirildi. Uzun süredir korucu olmalan yö
nüode baski yapllan ve bölgede Yl\§anan 
rratl~malardan sorumlu tutulduklan i~in za
man zaman devlet gü~lerinin taciz ate§ine 
tutulan GundSnß (Tekevler) ve KSlhesna 
(Kel Hasan) köylerine 16 Arahk günü sa
bah saat 08.30 slfalannda bask.m yapan 
yak.ll\§ik 200 asker ve 50 korucu, yak.la~lk 
50 köylüyü yanlanna alarak köylüleri Ne
wala Giyani mlllukaslIla götürdüler ve 
"Buraya PKK'liler tarafilldan maYIll dö
~nmi~se, bu maYllllar önce sizin vücudu-

RP Batman milletvekili Musa Ok~u , haberi doOruladL. 

nuzu parr;alaslO" dediler. Ardmdan köylü
leri yakla~tk 5 saal' boyunca arazide dola~
ttrdrlar. Ancak, dö~enmi§ maym olmadlgl 
i~in köylülere bir ~ey olmad!. 

Serbest buaktlan köylüler daha sonra 
Sason Kaymakamhgl'na bl\§vurdular. Kay
makam'm, "Askerlerin i~ine karl~ma yct
kim yok, bu yüzden de bir §ey yapamaya
caglm" demesi üzerine köylüler, bu kez Sa
son jandanna Tabur Komutanhgl'na ba§
vurdu. Komutanhk ise köylülere, emrin Ta
bur Komulam tarafmdan verildigi, korucu 
olmadLklan taktirde bu tür olaylann slk slk 
ya~anacagl söylendi. 

Lice' de koruculuk dayatmasl sürüyor 
DiYARBAKlR- Diyarbakir'm Lice il~e

sinde devletin wrla koruculuk dayalmasl sü
rüyor. Dogan kamuoyu tepkisi ve Liceli
ler'in direnmesi sonucunda zarla korucull\§
nnlan 116 ki§inin büyük bölümünün silahla
n geri almlrken, son olarak istifa dilek~esi 
veren 39 ki~inin istifasl ise kabul edilmedi. 

tI!ft!de zarla korucula~tlfllanlardan son 
olarak dilek~e vcren 39 ki~inin istifasmm 15 
~ubat'ta kabul edilecegini bildiren Kayma
kam Vekili Yüzbl\§1 Haci ilbalj'm tarudlgl sü
re sona ererken, g~tigimiz hafta toplu olarak 
h~e Tabur Komutanhgl'na pgnlan 39 ki§i-

den yalruzca Murat Kahraman adh özürlü bir 
ki~inin istifasmm kabul edildigi ögrenildi. 

Zorla korueu olanlann yakrnlan, ilbafm 
daha önce istifalan kabul edecegi yönünde 
a~lklama yaptlglm, ancak vaadini yerine ge
?rmedigini bildirdiler. Edinilen bilgiye göre, 
I1bll§ tabura rraglf(hgl koruculara ~u a~lkla
mada bulundu: 

"Kimsenin silahlm almayacaglz. ~imdilik 
birlik v.e beraberlige ihtiyaclmlz .var. Iieriki 
bir sU~te silah btrakmak iSleyenlerin silahl
m a1trtz. Fakat sizin maddi durumunuz ~ok 
dU§ük. Koruculugu btrakmaruz sizin a~mlz-

dan da iyi olmaz." 
tlba~'m "Sizin maddi durumunuz rrok dü

~iik" ~klindeki a~lklamasma tepki gösteren 
korueu yakinlan ise "YIlIar önce gül gibi ge
~iniyorduk. ilrrenin defalarea askerler lara
fmdan top ate~ine tutulmasl sonucu milyar
larea Lira degerindeki i§yerlerimiz i~indeki 
e§yalarla birlikte yakrldl, kalan klsml da yag
malandl. TarlalanmlZI ekemiyoruz. Maddi 
durumumuzun dü§ük olmasmm nedeni bu
dur. Yoksa ilbalj'm dedigi gibi koruculugu 
kabul etmemekten degil" ~klinde konu~-
lular. 

Nükleer atIklar 
Kürt illerinde! 
HABER MERKEzi- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu es
ki Ba~kam Ahmet Yüksel Özemre, ge~tiguniz hafta yap
Iigl a~lklamada Tütkiye'nin gizlice nükleer ~öplük haline 
gelirildigini belirterek "Yurtdl~mdan gizlice getirilen 
nüldeer ahklann bir klsml gömüldü, bir klsml da un fab
rikalarmda yak.lldl" dedi. Prof.Dr. ibrahim Saracoglu ise 
atlklarm büyük bsmmm ise Kürt bölgelerine gönderildi
gini aYlklad\. 
Bir radyo programmda nükleer attklarla ilgili sorularl ya
Illtlayan Türkiye Alom Enerjisi Kurumu (TAEK) eski 
B~kanl Ahmet Yüksel Özemre, "Türkiye'de ismini ve
remeyecegim bir yere 1150 ton yüksek seviyede nükleer 
atlk gömüldü. 800 ton nükleer atLk da un fabrikasmda 
yaklldi" diye konu~tu. Atlklann 1988 veya 1989 yJilartn
da getirildigi samhyor. 
Ahmet Yüksel Özemri a~lklamaslllda Atom Enerjisi Ku
rumu Ba~kanl oldugu suada kendisine ismini vermedi
gi, ancak. Almanya oldugu anla§llan yerden yüksek rad
yasyonlu atlgl Türkiye'ye gömmek i~in teklif getirdikle
rini belirterek ~u a~lklamalarda bulundu: 
" Biz bu teklifi geri rrevirdik. ikinci sefer yeniden geldi
ler, ne yaparsaruz yapm biz bunu gömecegiz dediler. Biz 
gene geri ~evirdik. Ben azledildikten sonra bunun 1150 
IQnunun Türkiye'nin ismini §u anda vennek istemedigim 
bir yenne gömülmü~ oldugunu haber a1dlk. Bunun dl~lIl
da 800 ton atlgm da bir un fabrikasrnda yaktldlglm haber 
aldLk. Ama ben 0 zaman azledilmi~, gitmi~tim. Yani bu
~ada önemli olan ü~ kagltrrllrk, siyasi bir ü~ kag1l~lhktlf. 
l§i ucuza getirmektir." 
Kendisinden sonra gelen yetkililerin radyasyonlu ~ayla
nn da otuz lonunu yaktlgllll bildiren Ahmet Yüksel 
Özemre, bu cahilligin hesabmm zor verilebilecegini söy
ledi. 

Kürt bölgelerine gömdüler 

Bu arada Avusturya Graz Teknik Üniversilesi konuk pro
fesörlerinden ProfDr. ibrahim Saracoglu , "Ben daha 
19B9'da Türkiye'ye bunlann TIR'tarla getirildigini söy
lerni§tim. Attklar Isparta dl§mda da bei miktarda 00-
gu'ya gilti. Dogu'da sakat ~ocuklar doguyor. Konteyner 
ba~ma 500 bin mark ödeniyor" ~eklinde konu~tu. 

B ir anda bogulur gibi olursunuz; öylesi 
'bilinmez', 'karma~lk' o lgular Ost üste yL
grhr ki, ba~ILca i~inizi bu 'kahrolasL' c;ap

ra~Lk geli~melere yamtlar aramak olarak belir
lersiniz ve otomatik tüfek gibi önünüze sorular 
srralayan sütunlar/ekranlar denizinde bo~ula
cakmr~ hissine kapLlLrsLmz. 

Bu anlarda, bazen, sorular/sorunlar yumagL
nLn bir parc;a dL~Lna C; lkmak; aklrn bilimle bu
lu~tugu duruluk noktasmL esas alarak 'safc;a' 
-elbette ki 'bönlük' anlammda degil; mümkün 
oldugunca bula~Lk olmayan tarzda- olgula
raJolaylara yakla~mak c;ok verimli, dahasr r;ok 
ferahlatlCL olabiliyor. Böyle anlarda, örnegin, 

HanlOguz 
Olan Asil 
Türkler'in 
Encaml, 
Karma,a 
ve Safhk 

binbir kabloyla, yüz
lerce 'chip'le korku
tucu bir karma~a 
manzarasl c;izen biT 
aygLtm c;aIL~ma esas
lannm aslmda santl
drgmdan c;ok daha 
basit oldugunu du
yumsayabi I iyorsu
nuz. Yine böyle an
larda 'karma~a' üze
fine ediJen onca la
fm bizzat 'karma
~a'YL veri ' almanm 
sonucu edildigini 
anhyor ve daha ön
ce nic;in böyle 'saf', 

Z. Abidin KIZILYAPRAK yalm, dü~ünüleme
digine hayret edebi
liyorsunuz. 

Tabii, biraz de~ince, 'karma~a'nm veri ola
rak sunulmasmm amar;SLZ olmadrgmL da kavn
yorunuz ve olaym basit bir 'safc;:a' -burada 
bönlük anlammda!- dü~ünmeden ibaret olma
dLgL sonucuna da vanyorsunuz. 

Bunca uzun giri~gäha gerek olmadan direkt 
aSLI deginmek istedigim konuya; "Refahyol
Ordu gerginligjllne girebilirdim ancak, konu 
üzerindeki 'karma~a'nm boyutuna i~aret etme
mek bir eksiklik olabilirdi. 

Gazete sütunlan ile TV ekranlarrndan yaYL
lan söz denizinin tam ortasma dü~erseniz, or
tada ciddi bir "Refahyol-Ordu gerginligi bu
lunduguna" inanmamz kac;mrlmazd!r. Eh; Sin
can'a tanklan da sevkettiler va; daha ne kamt 
istenir bu gerginligeL 

Öyle mi? 
Bönlük anlammda saf olmamak ic;in, katr

~rksLz dü~ünme anlammda 'safc;a' -gärmek de
gil;- bakmak gerekiyor bu olaya da galiba ... 

Bir gerginlik oldugu dogru. Simdilik, "bu 
gerginlik asrl olarak düzen degi~imi bekleyen 
RP tabanml ve genel olarak halklarr terbiye ve 
talim etmeyi amac;lamaktadLr" ~ekljnde özetle-

• yebilecegimiz bir 'önyarglmrzl' kaydederek sa-

GAP'll 
belediye 
ba§kanlarl 
ABD'de 

•• 

HABER MERKEZi- Kürt iUerinden 7'si RP'li iO 
belediye bl\§karu, ABD'nin davetlisi olarak. geytigi
miz hafta 'u~akla bu ülkeye gini. 

ABD'nin davetini organize eden ABD Adana 
Konsoloslugu'nda görevii Konsolos Birinci Yar
dlmCISI Joseph Pennington, ama~lannm "Güneydo
gu ve ABD'li belediye ba~kanlarml tanl§tlnnak. 01-
dugunu" söyledi. Pennington, altyapl sorunlanm 
rroktan ~özümlemi§ ABD'deki belediyelerle, Kürt 
ilerindeki belediyelerin nasll onak sorunlan olabilir 
sorusuna ise "her kentin birbirine benzeyen sorunla
n olabilir" diye yamt verdi. 

Geziye kaulan belediye ba§kanlan da ABD'nin 
bu tür davetleri düzenli olarak. yapugml belirterek, 
"ABD, böygeyle ve GAP' la ~ok yakilldan ilgiIeni
yor. AmaclmLz, oradaki yatmmcilan bölgeye ~ek
mek" diye konu§lular. 

US Information Service ve Adana Konsoloslu+ 
gu'nun ortak düzenledigi geziye Salih Gök (Bat
man-RP), Ahmet Bilgin (Diyarbalur-RP), Mete As
lan (iskenderun-ANAP), Ali Sezal (Kahramanma
ra~-RP), Abdülkadir Thran(Mu§-RP) Abdülkadir 
Tuta§l (Mardin -DYP), Ahmet Bah~lvan(~anhurfa
RP), Aydm Talay (Van-RP) ve Ömer To~u (Ada-

• na/Yüregir-ANAP) kanldtlar. 
Davetle ilgili konu§an Penningto, ba§kanlann 

Amerikan-Türk Konseyi topiantlsilla katllacaklanru 
ve GAP bölgesindeki kentlerin geli~me1eri ile ticari 
Qlanaklanm anlatacaklanm söyledi. Pennington, 
ba~kanlann Denver, Columbus, New Orleans ve 
Philadelphia kentlerini ziyaret edeceklerini söyledi. 
Pennington, "Bu gÖfÜ§melerde ortak sorunlar ve 
yönetim tekniklerini tartl§acaklar. Amerikahlann 
bulduklan ~özümleri ilk eiden görecekier. Vergilen
dirme, bü~e, yaunmlar, ~evre, turizm, yerel yöne
tim ve özel sektörle i§birligi konularmda görü§ all§
veri~inde bulunacaklar. Aynca ABD'li bll§kanlar da 
bir süre sonra Türkiye'ye ge1ecekier" diye konu~tu. 

Bilindigi gibi, bu geziyle ilgili ön haberi ge~tigi
miz saYlmlzda vermi§ ve GAP'1Il ABD'ye pazar
lanmaya ~all~lldlgml; ABD'nin de bölgeye yönelik 
tieari ilgisinin anugml duyurmu§tuk. 

14 Ocak'ta 11 Gözaltt 
DtvARBAKIR. tHD Dlyarbakar ~'nt ya.. 
pdan b_ 14 O<ak 1997 tarlIdode 
de91ea ~ taraf'mdaD kenttekllNw evlere 
yap.llan basIunIarda, Seytettht, Sadullah. HaUm. 
l'Idtsio, tbsao, Meso!, llacI Bahri, Bayram ve 
Medioe Yakut'uo Hüsnü Yakut'. ah blr "deo 
Reyhan YddlZ Ue ~yda Okay'm da kendi evle
rinde gözattma almdtklan beUrdldl, 

MEDKOM' d h;c; ge'g;nHk b,hs;n; g",eHm ve "Ref,hyol,." a J1,I" -.. l_"O~du .s~r.8inligi" senafYosuna da;r 'yalm' mü
dahalelerde buJunmaya c;all~allm. 

Eger böyle bir gerginlik varsa, gerr;ekte or-Diy·arbakff 
ü~üncü Yll §öleni 
DiYARBAKIR- 9iyarbaklf 
MED-KOM'un (Medya Filmci
lik Bilim Sanat Arll§tlnna Sanayi 
ve Ticarel Limited ~irketi) 3. YII
dönümü §öleni co~kuyla kutlan
dl. Aralannda demokratik kitle 
kurulu§lan temsilcileri ve parti 
yöneticilerinin de bulundugu 
yakll\§ik ü~yüz ki~inin kattldl~1 

§ölende, izleyicilere Kürt~e ~iir 
ve müzik dinletileri sunuldu. ~ö
len nedeniyle gelen yok saYldaki 
mesajlarda ise MED-KOM'a 
destek ve ba§arl temennilerinde 
bulurtuldu. 

yanl~mayla a§ubilecegi belirtildi. 
YapLlan lusa a~lh§ konu§masL

nm ardmdan Koma A~iti Müzik 
grubu, misafu sanat~1 PlIieng ve 
Ozan Sabahattin tarafmdan izle
yicilere Kün~e ~arkJ ve türküler 
dinletildi. ~ai r Hicri izgören ve 
Dara da birer ~iir dinletisi sundu. 

~ölen nedeniyle MED-

Diyarbaklr MED·KOM'un üc;üncü 
kurulu~ y,ldönümü, Diyarbakn'da 
düzenlenen ~ölenle kutlandl, 

Ge~tigimiz Pazar günü MED
KOM binasmda öglen saat l2'de 
ba~layan §ölendeki a~lh~ konu~
masmda; amaci Kürt kültürünü 
ya§atmak ve bunu insaniara ta~l
mak olan MED-KOM'un, bun
dan böyle de ~ah~ma larml geli~

tirip yaygmlll§ttrarak sürdürecegi 
belirtildi.Folklar, müzik, tiyatro, 
karikatür, resim sanall ve Kürt 
dili gibi alanlarda yaptlacak olan 
~ah~malar zorlukJarm ancak da-

KOM 'a Diele Üniversitesi geny-
ligi, iTÜ ve iü'den bir grup yurt
sever ögrenci, Batman'dan dev
rimci sosyalist i§~ i lcr, Xwende
vanen Farkine, Komek Xwende
vanen, ODTÜ, Komisyona CIW
ani, DBP, 1i Amede, Demokrasi 
gazetesi DiyarbakJr temsilciligi, 
Ardahan Nuroj okurlan, Bilkent 
ve Ankara Üniversitesi ögrenci
leri, HADEP Gen~lik Komisyo
nu, Adana ulufal devrimci gen~
lik, Dersim Nuroj Okurlan, An
tep'ten bir grup Nuroj okuru, Ag
n Nuroj okurlan, Bitlis'ten bir 
grup Nuroj okuru, Baglar'dan bir 
grup yurtsever, AdaDa Nuroj 
okurlan, istanbul Nuroj, istanbul 

Koma Asiti, ~ölene katLlanlan ttlric.üleriyle costurdular. 

MED-KOM, Nujen Yaymlan ve 
Dildar ~eko'dan dayanl§ma ve 
deslek mesajlan geldi. 

HADEP Diyarbaklr tJ Sekre
ten Hüseyin Bora ve HADEP 
Parti Meclisi Üyesi Melike Alp, 
DKP merkez yöneticilerinden 

Behlül Yavuz, §air Veysel Öngö
ren ve Aydm Alp da ü~üncü YII 
kutlamasma katIiarak destek sun
dular. DSM (Diele Sanat Merke
zi) ve Hevi gazetesi ~ah~anlan 
da §ölene katLlarak deslek sundu-
1,,-

Mara§ Cezaevi'nde a9hk grevi L. 
Almanya Mi deriyen 
xwe li xeriban digre M 3ra§ Cezaevi'nde adli su~tan hü

kümlü bulunan 7 tutuklu idarenin 
muhkumlar üzerindeki baskilanm pro
testo ettnek amaclyla süresiz dönü~üm
süz a~lik grevine b~lad l . Talepleri ka
bol edilinceye kadar eylemlerini sürdü
recekJerini bildiren hükümlüler, duru
mun yerinde incelenmesi ve biI.sktlann 
son bulmasl i~in tHD ve diger demok
ratik kitle örgütlerinin kendilerine yar
dlß1cl olmalanm istediler. 

Mara~ Cezaevi'ndeki adlj tutukJu vc 
hükümlüler adma Flrat Firyar Mayda 
imzaslyla yapllan basm a9t1damasmda, 
cezaevi idaresinin hükümlü ve tutuklu
lan zorla keyfi i~ l erde ~ah~tlfd l gl belir
tildi. t:;alt§maYI reddedenlerin önce dö
vüldügünü, daha sonra da "hücre" hap
si adl altmda tecritte tutuldugunu bildi
ren Mayda, adli mahkumlann örgütsüz 
olu§lan nedeniyle kamuoyuna ula~ama
dtklanru, ancak: idarenin dayatmalarma 
da boyun egmediklerini kaydetti. 

idarenin insani olmayan bazi uygula
malanm reddettikleri i~in kendisinin de 
aralannda bulundugu ~ahin Klh~, Meh
met Kaynak, Ahmet Demircan, Metin 
Civ, Erkan Ozan ve Hüseyin Andi~ adll 

mahkumlann hücrelerde tutuldugunu 
aktaran Mayda, §unlan söyledi; "Ceza
evi birinci müdürüyle defalarca görü§
memize ragmen, sorunlanmlZI yözme
ye yana§mamaktadu. Kogu~lara ge~ti
gimizde, diger mahkumlan da ~ah~ma
ma hususunda kendilerine kB.f§1 örgüt
leyecegimizden korkuyorlar. idarenin 
bu anti demokratik uygulamalanm pro
testo ettnek i~in 7.2.1997 tarihinden iri
baren süresiz dönü~ümsüz ayhk grevine 
ba§ladlk. insan Haklan Derneginin de 
i~inde yer aldlgl kitle örgütierinin gelip 
yerinde bir inceleme yapmalarml isti
yoruz" 

Tutuklu ve hükümlüler adma aylkla
ma yapan Mayda, taleplerin~ ise §u §e
kildc sualadl: 

Askeri niteliklj saYlrnm kaldmlmasl 
ve zorla 9ah§tlfffia i~ine son verilmesi. 

Sivil nevresim ve ~ar§anarm serbest 
edilmesi. 

DOM'terin toplatmadlgl dergi ve ki
taplann iyeri girilmesine izin verilmesi, 

Fiziksel ve psikolojik baskllara son 
verilmesi ve aynca elbiselerin konul
masl i~in ~anta iJe valizlerin serbest 
blrakllmasl. (HABER MERKEZi) 

KOLN- Pi~ti ~ere Cihane ye duwemin, di navhera 
salen 1960-1973an de Almanya desl pe kir ji derwe kar
ker sitand. Oi nav dewletßn ku karkeT ji wan hatin slan
din de Tukiye, Yugoslovya'ya kevin. Marako (Fas) 0 
Tunis ji heMn. 

Gava ku hewcedariya dewlela Alman bi karkeran 
hebO, karker bi def 0 zirne, bi ~ahi Ci bi dilan dihlllin pe
jirandin. U xuya ye ku Mi iro hewcedariya dewlela AI
man bi karkeran nemaye. 

Her ku dirre Almanya re li her bj'yaniyall digire. Qa
n!lna Biyaniyan miseva Ii Almanya diguhire. Guherti
na dawi di meha 12an a sala 1996'an de ~ebfj. Oi ve gu
herinS de qano.na miling ti m~inen biyaniyan bi tevahi 
hat dijwarkirin. AllIlanc re li her m~tn 0 xwe pe~anda
ncn Kurdan girtin bO. 

Dewleta Alman di I S.OI.I927'an de vizeya zaIokan 
kir jiyane.Ev visa bo zaroken dewleten Tukiye, Yugos
lavya kevin. Fas !l Tunise ye. Bere zaroken ku saH!n 
wan di bin 16 an de bOn bi serbesti dikelin Almanyaye. 
Le pi~ti vi! biryare, zaroken wan kesen ku 1i Almanya
ye karker in an rUni§tina wan hene ji, gava vegerin we
laten xwe, Mt be vtza nikarin ben Almanya. 

Li hemher viza zarokan nerazThfinek xun heye. 
Dcwleta Tuk bi xwe ji Ii her vi! yeke radiweste. Le wu
sa ji xuya ye ku we dcwlela TIrk 0 Alman, li ser be vi
ze ketina zaroken karkeren TIrkan Ii hevdO bikin 0 re li 
her zarokell karker 0 penaberen kurd bigirin. 

Bi vtw zarokan mebesta dewleta Alman re Ii her 
penaheren Kurd !l penaheren KU ji welaten din le ginin. 

dunun yam SLra Türk siyasetinin de komuta ka
demesi olan Genelkurmay, artLk bir gerginlik 
tarafL bile olamayacak duruma gelmi~, c;aptan 
bif hayli dü~mü~ ve söz gec;:iremez dl!ruma 
geldigi ic;in belki de biz farkma varmadan 
'memlekete demokrasi gelmi~' demektir! .. Öy
le ya; Genelkurmay, "c;:ok rahatSLz oldugu" bir 
koalisyon hükümetini bile sona erdirmekten 
acizseL 

Alm i~te; kargalarm bile gülmekte zorluk c;e
kecegi varsaYLmlar ... 

Oysa kazm aya~mm böyle olmadlgmL aklL 
ba~mda herkes bilir. Yine akll ba~mda herkes 
Refahyol'un sona erdirilmesi istendiginde ge
rekli olan üC;-be~ istifamn Genelkurmay Ba~ka
nL'nm yaverinin bile bir telefonuyla DYP ic;in
den pekala temin edilebilecegini de bilir. 

ÖyleyseL 
Öyleysesi ~u: Türk parlamento yaprSL ic;in

deki 'partiler gerilimi'ni c;ok sahici ve köklü 
yönelimlere yol verir gerilimler olarak alglla
mak ve buradan 'karma~a'YI r;özmeye kalkmak 
tastamma bönlük anlammda saflLktlf, bir. ikin
cisi artLk detay: Genefkurmay Refahyol'dan 
gerc;ekten "rahatsrz" olsa, sona erdirmesi i~ten 
bile saYllmasa gerek. 

Refahyol'dan degilse de, Refah Partisi'nden 
de mi rahatslz degil GenelkurmayL 

'Karma~a' denizinden c;LkIP her~eyin daha 
etrafllca görülebildigi klyllarm yalinlLgrnda, bu 
sorunun da yanLtL beklendi~i gibi olmayabilir. .. 
Bunun nedeni/nic;ini ayn yazriann konusu; tLP
kL parti leri hedener gibi yapLp hai klan yumfuk-
lama operasyonlannm ayn yazLlar konusu 01-
masr gibi ... 

Ama ~imdiden bir~eyler söylenebilir ve hat
ta "benim dedigimin aksini ispat etmek senin 
i~in" dercesine dezenfprmasyon pompalayan 
medya organlannrn hatLfLna, riedense gözden 
kac;mL~ kimi 'bilgiler' bile verilebilir ... 

YLllardff Erbakan'm yanL ba~lIldan aynlma
ml~ olan Oguzhan Asiltürk, RP'nin önemli kur
may kadrolanndandLr. Ve ne gerc;ek adL O~uz
han'dlr, ne de gerc;:ek soyadl Asiltürk... Daha 
70'Ierde bu zat, 'oguz', 'han', asil ' ve 'TOrk' gi
bi resmi ideolojiyle uyum aC;Lstndan kraldan 
c;:ok kraleL IigL c;agn~tl ran terimleri ad ve soyad 
olarak sec;mi~tir; daha dogrusu, gerc;ek adL ve 
soyadL yerine, mahkeme vasLtasLyla bu terimle
ri ad ve soyad yapmL~tLr kendisine ... 

Daha yola koyulurken bir kurmaYllltn ~ah
stnda gerc;ekle~tirilen bu minik operasyon, 
säzkonusu partinin niteligini adeta sembolize 
ediyor. 

Ve bu kLsa yazL c;:erc;:evesinde noktaYL bura
da koymak gerekiyor: Geride belki ktsa bir so
nuc; sözü, bir de kLsa sortrkalLyor. Söz, hepimi
ze: Sahici gerilimin sahici taraflan ancak özel 
bir beceriksiztik egitimiyle mümkün olabile
cek seyircilikte kaldLkc;a, onlann payma se· 
bep/sonuc;: uc;:lan olabildigince bükülmü~ 'kar
ma~a' ve 'gerilim' denizlerinde r;lrptnmak dü
~er elbette ... 

Kisa sorumuz ise klsa bilgiyle ilgiJi ve Asil
türk'e: Evveliyatta Hekimhan'da mukim Oguz
han bey; sahi, önceki admLz neydi sizin?. 
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DISK'in 30. yı l kutlamalarında Budak Ile Demirel 'uzlaşma' tablosu çizmişlerdi. 

AYDINLAR ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNDU 

`Zindanda olmak 
hakim olmaktan 
onurludur ' 
İSTANBUL- "Düşünceye Özgürlük" kitabının ya- • 
yımcısı  olmaları  nedeniyle Terörle Mücadele Ya-
sası 'nın 8. ve TCY'nın 312. maddesi uyarınca 
haklarında dava açılan sanatçı, yazar, gazeteci ve 
aydmlardan bir bölümü geçtiğimiz hafta yine 
DGM'deydiler. "Böyle bir ülkede hakim olmak-
tansa zindanda olmayı  tercih ederim" diyen yazar 
Erol Toy'un sözleri nedeniyle mahkemenin suç 
duyurusunda bulunduğu DGM'deki duruşmada 
aydınlar, kitabı  düşünceyi ifade özgürlüğünün • 
önündeki engellerin kalkması  için yayımlaclıklan-
nı  vurguladılar. 

İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen davanın ge-
çen haftaki oturumuna Kemal Gökhan Gürses, 
Macit Koper, Neyyire Özkan, Toktamış  Ateş, Er-
dal Atabek, Rutkay Aziz, Murathan Mungan, Erol 
Toy, Nazım Alpman, Müjdat Gezen, Semih Po-
roy, Lale Mansur, Atıf Yı lmaz, Nedim Saban, Do-
ğan Hızları, Ayşe Arman ile Nilüfer Kuyaş  katıldı. 
Oturumda sanıkların kimlik tespitlerinin yapılma-
sının ardından sorgulama geçildi. Rutkay Aziz, 
özgür düşünceye gereksinim duyduğumuz bir ül-
kede "birilerinin" terör yaratmaya çalışmasını  ön-
lemek için bu kitabın yayıncısı  olduğunu söyler-
ken Erdal Atabek, "Bu kitapta yer alan düşüncele-
re katı lıp katılmamam önemli değil. Önemli olan 
ifade özgürlüğünü savunmamdır" dedi. Yazar Erol 
Toy ise sorgusunda "Millet adına hüküm veren 
mahkemelerin bulunduğu bir ülkede devlet adına 
suç işleniyorsa, cinayet işleniyorsa, harhangi bir 
yerde hakim olmaktansa zindanda mahkum olma-
yı  tecih ederim" diye konuştu. İnsana hindiden 
ayıran en belirgin özelliğin düşüncelerini ifade et-
mesi ve üretimde bulunması  olduğuna-dikkat çe-
ken Semih Poroy, devleti yönetenlerin hindiler- . 
den oluşan bir toplum istediklerini ifade etti. 

Aydınların avukatları  da müvekkillerinin ifade-
lerine katı ldı klarını  belirttiler. 

Bu arada Toy'un sorgusu sırasında söylediği 
sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren 
mahkeme heyeti, duruşmayı  ertedi. 

Aydı nlar özgür düşünmede yine ısrarlı  olacakları nı  belirttiler. 

RSF: Sınırın ve 
baskının reddi 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) merkezi 
Fransa'da bulunuyor. Örgüt temsilcileri gittikleri ülkelerde 
gazetecilerin sorunlarıyla igili rapor tuttuktan sonra bu raporu 
dünya basınına duyuruyor. Ayrıca cezaevindeki gazetecilere 
maddi destekte bulunuyor. Bu gazetecilerle igili o ülkedeki 
hükümet yönetimiye görüşüyor ve çeşitli kampanyalar 
başlanıyor. Örneğin Işık Yurtçu'ya verdikleri ödülü tüm dünya 
basınına duyurduar ve Yurtçu'nun serbest bırakı lması  için 
kampanya başlattı lar. 

Göktepe'nin son duruşması na da katı lan Chichizola, davayı  takip edeceklerini açı kladı, 

• 

I talyan yazar Umberto Eco'nun H ı ristiyanl ı-
ğın karanl ı k dönemini sorgu altı na aldığı  
"Gülün Adı" adl ı  eseri okumuş  ya da eser-

den uyarlanan filmi görmüş  olmal ısı nız. Bugün-
kü şeriat heveslilerini çok heyecanland ı racak 
biçimde, bir nevi H ı ristiyan şeriatı  uygulayan ki-
lisenin karanlı k dünyası na karşı, ilkçağın aydı n-
latı cı  felsefesinin eserlerini bulmaya çalışan Gu-
illaume'un harika mücadelesi vard ı r bu eserde. 
Ortaçağda kilise insanı n gülmesini bile günah 
saydığından Aristo'nun yazdığı  sanı lan "Kome-
di" üzerine olan bir eser de yasaklar listesinin 
en başında yer almış, bir sı r gibi saklanmıştı r. 
Orada hatı rlayacağın ız gibi korkunç sı rra ulaş-

maya çalışan kimse kendi 
sonunu da hazı rl ı yordu. 
Kim o gerçeği öğreniyorsa 
insanı n varl ı k yapısı na ait 
olan gülmenin sı rrı nı  da 
kendisiyle beraber götürü-
yordu. Susurluk olayı  da 
Türkiye'de bazı  sı rları n an- 

Hasan YILDIZ cak ve ancak bir kaç kişi- 
nin bilgisi dahilinde oldu- 
ğunu gösterdi. Bu halkan ı n 

etrafı nda bulunan asalaklar düştükçe olayı n 
kendisi de garip biçimde ortaya çı ktı. 

12 Eylül örtcesi sağ-sol çatışması  içine bile-
rek sokulan bir kısı m ajanları n bu sahada oyna-
d ı kları  rolün Susurluk olayıyla yeterince açığa 
çı ktığı n ı  söylemek oldukça zor. Çatl ı  ve Oral 
Çelik'te somut ifadesini bulan bu tiplerin içine 
girdikleri ilişkiler iyi incelendiğinde, sadece 
MİT'in değil, CIA'nı n da bu çatışmalarda rol oy-
nadığı  görülecektir. Türkiye'nin Sovyet tehlike-
sine karşı  korunması nda elde edilen bu unsurlar 
açı klanması  güç bir ilişki içinde kendilerine ge-
rekli silah ihtiyaçları nı  Sovyet etkisi altı nda bu-
lunan Bulgaristan'dan temin ediyorlard ı . Devle-
tin gizli servislerinin yardı mlarıyla yapı ldığı  bu-
gün ortada olan bu ilişkiler sayesinde, MİT ve 
CIA bir anlamda kendilerini kuşkulardan uzak-
laştı rmış  oluyorlard ı . Oysa o günlerde bu sı r do-
lu ilişkilerin dosyası na ulaşmaya çalışan birisi 
"Gül'ü değil dikeni, zehirli dikeni bulmuştu. 
Abdi İ pekçi'nin öldürülmeden önce bir kaçakçı-
l ı k dosyası yla ilgilendiği o günlerdeki gazete 
sayfalar ı nda yer ald ı . Ancak kimse bu dosya-
n ı n bir yan ı yla devlete, MİT'e ve CIA'ye dayan-
dığı nı  söyleyemedi. Bir piyon olarak Çatl ı  ve 
ekibinin İ pekçinin hangi gizli bilgilere ulaştığı-
n ı  bilmesi mümkün görülmemektedir. O halde 
bu kaynak, ipekçi'yi de yakı ndan tanıyan ve ül-
keyi içinden çı kı lmaz bir kaosa doğru, bilerek 
sürükleyen güçlerden başkası  değildi. 

Çok yönlü araştı rmalarıyla aynı  tür bilgilere 
ulaşan Uğur Mumcu da bu 'zehirli dikenleri' bi-
ze öğretemeden yok edildi. Eşref Bitlis'e bu 'ze-
hir'in dikenleri batmadı  mı ? Bu örgütü öğrenip 
te yokedilenler listesinde değil miydi? Tümen'in 
ortası nda uzun namlulu Kanas tüfeğiyle vurulup 
yokedilen ve PKK'ni üzerine yı kı lan Bahtiyar 
,Lvd ı n'ı n ölümü üzerindeki sı rlar neden kald ı rı l-

'1.ndi'Vel'geiVirikill3irire-ii" i)iyon olarak emir 
''t1VğrifUyor, diOrlerlidevlet'erkihi kullan ı p soruş-
turmaları  engelliyor. 

Kimdi bunlar? Nası l ve nereden elde ediliyor.-
lardı ?, 

NATO'ya bağlı  ülkelerde açığa çı kan Gladio 
tipi örgütlerin benzerinin Türkiye'de olmaması  
için hiç bir neden yoktu. Ancak bunları n görev-
lerinin ve ilişki türlerinin çok daha karmaşık ol-
duğu anlaşı ldı . Bu örgütün daha kompleks işler-
de kullanı lması n ı n nedeni ise Türkiye'nin sı rtı n-
da ağır bir yük olarak duran Kürt sorununun var-
lığında olmalıdı r. Bu noktada çok daha karışı k 
ilişkiler devreye giriyor ki, Gladio'nun bizi ilgi-
lendiren ası l yönünün burada olduğu kesinlik 
kazanıyor. Bu nokta henüz açığa çı kmış  değil. 

Sadece askeri planda bir Sovyet işgaline kar-
şı  değil, ayn ı  zamanda politik alanda sol örgüt-
lerin etkinliklerine karşı  da bizzat harekete geçi-
rilen bir örgüt durumuna getirilen bu çete, sivil 
kesimden kendisine eleman bulmakta zorlan-
mad ı . 'Sivil Savunma' adı  altı nda sözde yurt sa-
vunması  adı na faaliyet gösteren gruplar içinden 
daha gizli operasyonlar için yetenekli elemanlar 
söz konusu çetenin içine alı ndı. bir kısmı  da 
MHP içine entegre edilerek gizlenen bu grupla-
rı n varlığı  bilinmesine rağmen TKP o günlerde 
MHP ile mücadelenin devlet ile mücadele ol-
madığını  söyleyebiliyordu. 

Daha sonra bu tür oyunlarda kullanı ldı klan-
n ı  anlayan kimi MHP'liler bu örgütten ayrı ld ı lar. 
Bu olayları n yoğunlaşması  sürecinde faşist ör-
gütlenmeler içinde bir örgütün varlığına dikkat 
çekmek gerekecektir: Çok dar bir kadro örgütü 
olarak ortaya çı kan ve hiç de genişleme niyeti 
taşımadan çalışmalar yapan 'Komünizmle Mü-
cadele Dernekleri'. NATO'nun savunma strate-
jisi çerçevesinde tamamen devlet MİT ve CIA 
kontrolü altı nda yürütülen faaliyetler sonucu el-
de edilen sivil kadrolar bu işlerde kullan ı l ı r ol-
dular. Dar kadro çalışması nda 'Komünizmle 
Mücadele Dernekleri'yle bağı  olanları n secere-
leri takip edilirse, Türk Gladio'sunun en az bu 
yönü daha da açığa çı kacaktı r. Bu ilişkilerde 
Çatl ı  gibiler ekip şefi olurken, Ağca gibiler de te-
tikçi olmaktad ı rlar. Bir dönem sol gelişmeye 
karşı  kullan ı lan bu akı mlar, daha sonra Kürt ulu-
sal hareketine karşı  kullan ı lmaya başlandı lar. 
Defterlerinde bol bol Kürt yurtseverlerinin adre-
si bulundu. 

Susurluk ile açığa çı kan şebekelerin son bul-
duğunu sanmak hafifliktir. Ancak, ne olursa ol-
sun yı llardan beri 'Gülün Ad ı 'ndan öğrendikle-
rini topluma bir ışı k olarak sundukları  için yok 
edilen insanlar, kamu vicdanı nda hak ettikleri 
yeri buldular. Devletin varl ı k nedeninin hiç bir 
hak ve yasa tan ı madığı n ı  bir kez daha ispatlad ı-
lar. Devlet sı rrı  olarak saklanan 'Zehirli Diken-
ler'in varlığını  öğrenenler yine ayn ı  güçlerce yo-
kedildiler. Hem de kendilerine en yakı n insan-
lar 'eliyle._ 

. 'Gülün Adı ' tüm dünyada çağlar boyu her 
toplumun yoluna ayd ı nl ı k oldu, geleceklerine 
ışık tuttu. Ancak bunun yan ı nda bir paradoks 
olarak elde. tutulan 'Zehirli Dikenler' bir çok 
önemli merkezde, devletin varl ı k nedeni açısı n: 
dan hayati öneme sahip bilinen sahalarda tüm 
topluma batmaya devam ediyorl.. . 

`Gülün 
Adı' 

DİSK'e bağlı  Deri-İş  Genel Başkanlığından istifa eden Munzur Pekgüleç'le görüştük 

Uzlaşmacı  DISK'e istifalı  protesto 
Ahmet OVACIKLI • 
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sendi-
kastrun Genel Başkanı  Munzur 
Pekgüleç, geçtiğimiz hafta ani 
bir kararla bu görevinden istifa 
etti. Pekgüleç, istifasına gerek-
çe olarak DISK'in olanakların-
dan Deri-İş'in yararlanamadı-
ğını  ve maddi imkansızlar için-
deki sendikasının büyük güç-
lüklerle yüzyüze kaldığını  gös-
terdiyse de, istifa= DIK'in 
erkezi yönelimine bir çeşit pro-
testo özelliği taşıdığı  yorumları  
da yapıldı. 

Munzur Pekgüleç'le istifa-
sından sonraki günlerde 
DİSK'i ve yönelimlerini ko-
nuştuk. 

O 30. yılını  dolduran 
DİSK'in yeniden açıldıktan 
sonraki durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

Munzur Pekgüleç: Öncelikle 
DİSK'in kuruluşuna kısaca de-
ğineceğim. DISK 1967'de 
Türk-İş'e karşı  alternatif ola-
rak, devrimci mücadeledeki ile-
rici işçilerin kurduğu bir konfe- 

derasyondur. Sınıf mücadelesi-
nin politik ve siyasi mücadele-
den ayrı  olduğuna inanmayan 
bir yapıdı r. 

Kuruluş  öncesi, Türk-İş 'ten 
aynimada bardağı  taşıran son 
damla ise bir greve ilişkin tu-
tumdur. Paşabahçe cam işçileri-
nin toplu iş  sözleşmesi nedeniy-
le başlatmış  oldukları  grev, 
Türk-İş  konfederasyonu tara-
fından bir an önce bitirilmek is-
tenmekte ve işveren ile uzlaş-
maya gidilmesi istenmektedir. 
Ancak işçiler Türk-İş'in bu ta- ' 
lebini reddedip, mücadelede ıs-
rar ederler. Bunun üzerine 
Türk-İş, Paşabahçe Cam-Iş  sen-
dikasını  konfederasyondan ih-
raç edilmesi talebiyle disipline 
verir. Bu durumdan rahatsız • 
olan diğer kardeş  sendikalardan 
Gıda-İş, Maden-İş, Lastik-iş  ve 
Zonguldak Maden-İş. Türk-iş  
konfederasyonundan ayrı larak 
1967'de DISK'i kuranlar. 

DİSK'in en temel prensiple-
ri; tabanın söz ve karar sahibi 
olması  ilkesi, sendika içi de-
mokrasi, ekonomik ve demok-
ratik siyasal mücadelenin bir 
bütün olduğu anlayışıdır. Bu 
nedenle Türk-İş 'in uzlaşmacı,  

devletçi ve politika üstü politi-
kasına alternatif olarak ortaya 
çıkar. 

O DİSK ne zamana kadar 
bu prensiplerinin takipçisi ol-
du? 

• 12 Eylül öncesi DİSK'in 
işçilerin sosyalizm ile tanışma-
sında ciddi bir çaba içerisinde 
olduğunu görüyoruz. özellikle 
DİSK'in kuruculan olan sendi-
ka başkanlarının TİP üyesi ol-
malannın rolü büyüktür. O ne-
denle 350 bin üyeye varan bir 
örgütlülüğü iki yı l gibi kısa bir 
sürede başardı. Sınıf aleyhine 
geliştirilmek istenen politikalar 
karşısında ciddi eylemlilikler 
verdi ve eylemliliklerde başarı-
lı  oldu. Örneğin; 15-16 Haziran 
direnişi, faşizme ihtar mitingi, 
DGM'lerin kuruluşuna karşı  
eylem, 30 Nisan direnişi gibi 
politik içerikli eylemleri ger-
çekleştirmiştir, işçilerin ekono-
mik ve demokratik taleplerinde 
diğer konfederasyonlarla mu-
kayese edildiğinde ciddi kaza-
rumlar elde ettiklerini söylemek 
mümkündür. 

O Bugün DİSK hangi nok-
tada? 

• Bugünkü DİSK'in izleıniş  
olduğu politikaları  değerlendir-
diğimizde: giderek çağdaş  sen-
dika:111ga, diğer adıyla hizmet 
sendikacı lığına doğru ciddi bir 
yönetim içinde olduğunu gör-
mekteyiz. işçilerin ve DİSK'li 
sendikacı ların, eleştirdikleri 
Türk-İş  politikasına giderek ya-
kınlaşt ıklannı  görmekteyiz. 

Bugünkü DISK Genel Baş-
kanı  Rı dvan Budak; 'sorumlu 
sendikacı l ı k yapacağız' diyerek 
üretimin, arttırılması, kalitenin 
yükseltilmesi. verimin sağlan-
ması  gibi sözleri politikanın 
önüne çıkararak, açık bir şekil-
de sermaye sını rına uzlaşma 
önermektedir. 

Sendikaların uzlaşma mües-
seseleri olduğunu biliyoruz an-
cak, işçi sı nırının çıkarları  doğ-
rultusunda bir mücadele ile iş-
çilerin taleplerini işverenlere 
kabul ettirebilmek önemlidir. 
İyi niyetli çabalara rağmen, 
DİSK'in örgütlenme ve toplu iş  
sözleşmelerinde işveren çı kar-
larına aykırı  olabilecek bir uz-
laşmazlık yürütülmediğini de 
görmekteyiz. 

Sayı n Rıdvan Budak, yapı-
lan tüm işçi ve sendika toplantı-
larında sermayenin topyekün 
bir saldırı  içinde olduğunu söy-
leyerek, meşru mücadeleden 
vazgeçilmemesini belirunekte-
din Buna; 'bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu' denir. Bu ne-
denle DISK, politikasını  netleş-
tirmelidir. 

O DİSK'in son yıldönümü 
kutlamasına Demirel'in davet 
edilmesi ve Rıdvan Budak'm 
"Demirel ile aynı  noktada bu-
luştuk" şeklinde konuşması  
ile ilgili neler söyleyebilirsi-
niz? 

• 30. kuruluş  yı ldönümü 
nedeniyle sayın Demirel'i ve 
devlet erkanını  davet ederek 
yaptığı  konuşma ile geçmiş  po-
litikalarını  utangaçça savunup, 
bundan sonraki süreç içerisinde 
daha sorumukı  davranacaklan-
nı, laiklik ve demokrasinin ko-
runması  yönünde tavır alacak-
larını  belirterek, suya sabuna 
dokunmayan bir politika sergi-
lediklerini gözler önüne koydu-
lar. 

Sayın Demirel de yaptığı  ko-
nuşmada geçmişi irdelemenin 
bir yararı nın olmadığını. ola-
mayacağını  ifade etti. 

Yapı lan diğer bütün etkinlik-
lerde de bu uzlaşmacı  politika 
işçilere deklere edilerek, işçiler 
ikna edilmeye çalışı lıyor. 

O DİSK'in eski değerleriy- 

le buluşması  için sizce neler 
yapılmalıdır? 

• DİSK'in eski değerleriyle 
buluşabilmesi için, sınıf içeri-
sinde mücadele eden devrimci, 
demokrat ve sosyalist işçilerin, 
sendikaları  sınıf örgütleri ola-
rak yeniden yapılandırmalan, 
sendika içi demokrasinin eksik-
siz olarak uygulanmasını, taba-
nın söz ve karar sahibi olmasını  
bilinçle kavratılabilmeleri, eko-
nomik, demokratik ve siyasal 
mücadelenin sendikal politika 
ile birlikte yürütülmesi gerekti-
ğini bil ince çıkarmalanyla 
mümkün olacaktır. İnanıyorum 
ki sınıf bilinçli işçiler sendika-
ları n ve konfederasyonlann 
`çağdaş  sendikacı lığını ', uzlaş-
macı  ve devlet sendikacı lığın 
tasfiye ederek, sendikaları  sınıf 
örgütü olarak yeniden inşa ede-
ceklerdir. 

Sınıflar mücadelesinin bu 
derece keskin olduğu bir dö-
nemde, başka türlü yapı labil-
mesi de mümkün değildir. Siya-
setin bu derecede kirliliğinin, 
Kürt sorununun ve inatla sürdü-
rülen kirli savaşın ve sistemin 
çüri.imüşlüğünün ciddi bir mü-
cadele ve siyasal bir irade ile 
çözülmesi mümkündür. 

O Deri-İş  başkanlığından 
istifa nedenlerinizi iiğrenebi-
lir miyiz? 

• Istifa etmemde temel ne-
den olarak, suuf örgütü olan 
DİSK'in bugün izlemekte oldu-
ğu politikanın ciddi bir etkisi 
var. 

DISK içerisinde 12 Eylül 
öncesi ve sonrasında mücadele-
ci bir anlayışa sahip olan DISK 
Deri-İş  sendikası  Genel Başka-
nı  Kenan Budak, 12 Eylül'de 
tüm sendikalar teslim olurken, 
O mücadeleyi ve direnişi be-
nimseyerek, teslim olmayı  red-
detmiş  ve 1981'de devletin res- 

Munzur Pekgüleç. 

mi kuvvetlerince sokak ortasın-
da katledilmiş, özverili bir sen-
dika lideridir. 

Benim de kurucusu oldu-
ğum Deri-İş  sendikasından isti-
fa etmek çok kolay olmamıştı-. 
Ancak sendikamızın maddi ola-
naklannın kısıtlı  olması, DİSK 
içerisinde devrimci bir sendikal 
politika izlememiz ndeniyle 
DİSK'in olanak!' sendikaları-
nın bilinçli bir şekilde dayanış-
ma göstermemeleri, örgütsüz 
bir sendika olarak DİSK'te kal-
manın bir yararının olmayaca-
ğına inandığımdan, istifa etmek 
zorunda kaldım. Diğer yandan; 
aynı  iş  kolundaki kardeş  Deri-İş  
sendikasında mücadeleci bir 
sendikal politikanın egemen ol-
ması, aynı  iş  kolunda iki sendi-
kanın iş  kolu özelliklerinden 
dolayı  kaldınlamayacağını  bil-
mem de bu tutumumda etkili 
olmuştur. 

Birlikte mücadele ve sınıf 
içerisinde aktifçe varolabilmek 
için istifa etmiş  bulunmakta-
yun. 

O Bundan sonra neler 
yapmayı  düşünüyorsunuz? 

• Bundan sonra da işçilerin 
örgütlenmesinde aktif bir bi-
çimde yer alacağım. 

Derya DENIZ 

Gazeteci Metin Göktepe'nin 
 8 Ocak 1996 günü dövüle- 

rek öldürülmesinin ardından da 
polisin gazetecilere şiddet uy-
gulaması  devam etti. 

1996 yılı  içerisinde 154 gaze-
teci, polis tarafından dövüldü. 
Bu gazetecilerden 31'i işkence 
gördü, 53 gazeteci de gözaltına 
alındı, 69 gazeteci ise görevleri 
başındayken polis tarafından 
hırpalandı. 

Sınır tanımayan Gazeteciler 
Örgütü'nün 1996 yılı  Türkiye 
raporuna göre 109 gazeteciden 
53'ü polis tarafından dövülerek 
gözaltma aradı. Ra-
pora göre; yıl bo-
yunca, Haziran ve 
Temmuz ayları  ga-
zetecilerin haber iz-
lerken en fazla riske 
girdiği dönem oldu. 
Gelişen öğrenci 
eyemleri ve cezaev-
lerinde açlık grevi 
yapan tutuklu/hü-
kümlü yalunarının 
veya arkadaşlarının 
destek eylemlerini 
izleyen çok sayıda 
gazeteci tutuklandı, 
gözaltına alındı. 

Bu keyfi şiddet 
uygulamaları n ı n 
öncelikle sol ve 
Kürt bastım hedef 
aldığı  belirtildi. 

31 gazeteciye işkence 

1996'da polis tarafından teh-
dit edilen, saldırıya uğrayan ga-
zetecilerin sayısı  69. 

Gözaltına alınmak da gazete-
cilerin sık karşılaştığı  uygulama-
lar 'arasında. Gözaltı  süreleri ge-
nellikle birkaç saat ya da birkaç 
gün oluyor. Gözaltılar röportaja 
, konferansa giderken yolda, ga-
zete binasında ya da evde yapı-
lan baskınlarda gerçekleştirili-
yor. 

Türkiye İnsan Hakları  Vak-
fı 'nın 1996 yılı  kayıtlanna göre,  

gözaltına alınan ve işkence gö-
ren 517 kişiden 31'i gazeteci. 

Sını r Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü Avrupa Masa Şefi Jean 
Chichizola raporla igili yaptığı  
açıklamada karakollarda ve em-
niyet müdürlüklerinde, gözaltına 
alınanlarla işkence uygulaniala-
rınm durdurulması  için hükü-
metten somut önlemleri almasını  
istedi. Chichizola, şiddet uygu-
lamalarında suçu görülen polis 
memurları nın etkin bir biçimde 
cezalandı rılması , Metin Göktepe 
cinayetinden zanlı  polis memur-
larının uluslararası  hukuk kural-
ları  çerçevesinde yargı lanmala-
mı  da talep etti. 

`Göktepe duruş-
masını  
izleyeceğiz' 

Avrupa Masa Şefi 
Chichizola, Gökte-
pe'nin Afyon'daki 
duruşmasına da ka-
tıldı . Chichizola du-
ruşmayı  şöyle de-
ğerlendirdi: 
"Sanık polis avu- 
katlarının Metin 
Göktepe'yi yasadışı  
gösterilere katil- 
makla suçlaması  
ölümüne yeterli ge-
rekçe olarak göste-
rildi. Tanı klardan 
Deniz Özcan'ı n 
gördüğü baskılar ve 

işkenceyi orada açıklamış  olma-
sı, ona işkence yapanların da 
yargı lanacağı  anlamına gelecek 
mi? Yine duruşma sonunda veri-
len kararda iki tanığın sanıklarla 
yüzleştirilmesinin kabul edilmiş  
olması  olumlu bir gelişme. Sınır 
Tanımayan Gazeteciler Örgütü 
olarak biz Metin Göktepe'nin 
ölümünü Türkiye'de 'basın öz-
gürlüğünün sembolü'olarak ta-
mmladık. Türkiye'de basın öz-
gürlüğünün olmadığının somut 
bir göstergesi olarak değerlendi-
riyoruz. Biz Göktepe'nin tüm 
duruşmalarma katılmaya devam 
edeceğiz." 

`İşkenceyi durdurun!' 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Avrupa Masa Şefi Jean Chichizola, 
Metin Göktepe duruşmasım değerlendirdi ve basının durumuna dikkat çekti 

RSF raporuna göre 
1996 yı lı  
içerisinde 154 
gazeteci, polis 
tarafından 
dövüldü. Bu 
gazetecilerden 
31'i işkence 
gördü, 53 gazeteci 
de gözaltına 
alındı, 69 gazeteci 
ise görevleri 
başındayken polis 
tarafından 
hırpalandı . 

DiSK'e bagh Deri-i§ Genel Ba§kanhgmdan istifa eden Munzur Pekgüle9'le görü§tük 
• • 

z a maCl 'e isti al rotesto· 
Italyan yazar Umberto Eco'nun Hlrisliyanll
~m karanltk dönemini sorgu allma aJdlSI 
"Gülün Adl" adJI eseri okumu~ ya da eser

den uyarlanan filmi gönnü~ olmallSlmz. Bugün
kü §eriat heveslilerini c;ok heyecanlandlraeak 
bic;imde, bir nevi Hlristiyan ~riatl uygulayan ki· 
lisenin karanltk dünyasma kar~I, ilkc;agm aydm· 
latlel felsefesinin eserlerini bulmaya c;all~an Gu-

AhmeIOVACIKLI" 

• 

DIS K ~,~:!tl; sendi
kasmm Genel Baljkam Munzur 
Pckgül~, gCyligimiz hafla ani 
bir kararla bu görevinden islifa 
cHi. PekgUle~, istifasma gerek
!Je olarak DISK'in olanakJann
dan Deri-lfin yararlanamadl
gml ve maddi imkanslzlar irrio
deki sendikasmm büyük güy· 
lüklerle yüzyüze kaldlgml gös
Icrdiyse de, istifamn DiK'in 
erkezi yönelimine bir ~il pro
teslO özelligi ta§ldlgl yorumlan 
da yapildl. 

Munzur PekgUl~'le istira
smdan sonraki günlerde 
DlsK'i vc yönelimlerini ko
nu~tuk. 

o 30. YI)ml dolduran 
DisK'i" yeniden 8~ddlktan 
sonraki durumunu Ras,) de
gerlendiriyorsunuz? 

Munzur Pekgülcy: Öncelikle 
OiSK'in kuru lu~una kIsaca de
ginecegim. DISK 1967'de 
Türk-i~'e k~1 altemalif ola
rak. devrimci rnücadeledeki ile· 
rici i~ilerin kurdugtl bit konfe-

derasyondur. Slllif mücadelesi
nin politik ve siyasi mücadele
den ayn olduguna inanmayan 
bir yapldlr. 

Kurulu~ öncesi. Türk-Iften 
aynlmada bardagl ~Iran son 
damla ise bir greve ili~kin tu
tumdur. Pa~abahye eam i~o;ileri
nin toplu i~ sözle~mesi nedeniy
le ba~la{ml§ olduklan grev, 
Türk-i~ konfederasyonu tara
fmdan bir an önce bitirilmek is
tenmekte ve i~veren ile uz.la§
maya gidilmesi istenmektedir. 
Ancak i§o;iler Türk-tfin bu ta· 
lebini reddedip, mücadelede IS
rar ederler. Bunun üzerine 
Tütk-i§, Pal/abaho;e Cam-i~ sen· 
dikasml konfederasyondan ih· 
rao; edilmesi lalebiyle disipline 
verir. Bu durumdan rahlllS1Z' 
olan diger karde~ sendikalardan 
Glda-i§, Maden.I~. Lastik-I~ ve 
Zonguldak Maden-i~. Türk-I§ 
konfederas)'onundan aynlarak 
1967'de DlSK'i kurarlar. 

DtSK' in en terne! prcnsiple
ri; taballin söz ve karar sahibi 
olmasl ilkesi. sendika i~i de
mokrasi, ekonomik ve demok
ratik siyasaJ mücadelenin bit 
bütün oldugu anlaYI§ldlr. Bu 
ncdenle Türk.l§'in uzla~macl, 

DISK';n 30. VII kutlamalannda 81Jdak 118 ~mlrel '~ma' tabtosu ~izm~lerdL 

• 

devlet\i ve politika üstü IX'liti· 
kasilla altematif olarak onaya 
Ylkar. 

o OiSK ne zamana kadar 
bu prensiplerinin takip~isi 01-
du? 

• 12 Eylül öneesi DiSK'in 
i~o;ilerin sosyalizm ile tam~ma
smda ciddi bir ~aba i~erisillde 
oldugunu göriiyoruz. Özcllikle 
DiSK'in kuruculan olan sendi
ka bal/kanlanmn UP üyesi 01-
malannm rolü büyüktür. 0 neo 
denle 350 bin üyeye varnn bir 
örgütlülügü iki Yl l gibi klsa bir 
sürede ba~af(h. Slmf aleyhine 
geli§lirilmck istenen politikalar 
k~lsmda dddi eylemlilikler 
verdi ve eylemtiliklerde b3§an
holdu. Ömegin; 15-16 Hazirnn 
direni§i, fa~izme mtar mitingi, 
DGM'lerin kurulu~una kar~1 

eylem, 30 Nisan direni§i gibi 
politik ilJerikli eylemleri ger
~ekle~linni~tir. i!Kilerin ekono
mik ve demokratik taleplerinde 
diger konfederasyonlarln mu
kayese edildiginde ciddi kaza
mmlar eide ettiklerini söylemek 
mümkündür. 

o Bugün DisK hangi nok
tada? 

• Bugiinkil DiSK'in izlemi§ 
oldugu politikalan degerlendir
digimizde: giderek yagdal/ sen
dikaelhga. diger adlyla hizmet 
sendikaclhgma dogru dddi bir 
yönelim i\inde oldugunu gör
mekteyiz. 1~lJilerin ve OiSK 'Ii 
sendikncilarlll. ele§tirdikleri 
Türk-i~ politikasma giderek ya
kml~ttklanlll gönnekteyiz. 

BuglinkU DlsK Genel Ba~
kaß! Rldvan Buda1;; 'sorumlu 
sendikaclhk yapaeagn' diyerek 
üretimin artlmlmasl, kalitenin 
yükseltilmesi, verimin saglan
masl gibi sözleri politikanm 
önüne ~lkararak, a~lk bir ~kil
de sermaye Slillfma uzlu~ma 

Önennektedir. 

Sendikalarm uzl~ma müts· 
seseleri oldugunu biliyoruz an
cak, i~~i slIllfmm orlkarlan dog
rultusunda bir mücadele ile i~· 

~ilerin taleplerini i~verenlere 
kabul ellirebilmek öneml idir. 
iyi niyetli orabalara ragmen . 
DiSK 'in örgüllenme ve toplu i~ 
sözle~melerinde i~'veren O;lkur
lanna aykm olabilecek bir uz
la§mazhk yüriitülmedigini de 
gönnekteyiz. 

Saym Rldvan Budak. yapl
lan tüm i ~~i ve sendib IOplanu
lannda semayenin topyekiin 
bir saldm it,:inde oldugunu söy
leyerek. me~ru mücadeleden 
vazg~ilmemesini beJinmekte
dir. Buna: 'bu ne perhiz, bu nc 
lahana tUE1usu' denir. Bu ne
denle DisK. politikaslill netle~
tinnelidir. 

o DiSK'in son yJldünümü 
kutlamasma Demirel'in davet 
edilmesi ve Rldvan Budak'm 
"Demirel ile arm noklada bu
lu§luk" ~klinde konu~masl 
ile ilgili neler söyleyebilirsi
niz? 

• 30. kurulu~ Ylldönümü 
nedeniyle saym Demirel'i ve 
devlet erkallllll davet ederek 
yapllgl konu§ma He ge9mi~ po. 
litikalanlll utanga9P savunup, 
bundan sonraki s~ io;erisinde 
daha sorumulu davranaeaklan
Ill, laiklik ve demoknlsinin ko
runmasl yönünde tavlr alacak
lanm belirterek, suya sabuna 
dokunmayan bir IX'litika sergi
lediklerini gözler önüne koydu
lar. 

Saym Demirel de yapugl ko
nu~mada ge~m i ~ i irdelemcnin 
bir yarannm 0Imadl~1l11, ola· 
mayaeagml ifade etti. 

Yapllan diger biltün etkinlik
lerde de bu uzJal/mael IX'litika 
i§9ilere deklere edilerek, i~lJiler 
ikna edihneye o;all~lhyor. 

o DiSK'in eski degerleriy-

, , 

'I§kenceyi durdurun! 

le bulu§masl i~in sizce oeler 
yapllmahdlr? 

• DISK'in eski degerleriyle 
bulu§abilmesi i~in, slmf ilJeri
sinde mücadele eden devrimci. 
demokrat ve sosyalist i~ilerin. 
sendikalan S10lf örgii tleri ola· 
rak yeniden yapllandmnalan, 
sendika i~ i demokrasinin eksik
siz olarak uygulanmasml. taba
nm söz ve karar sahibi oimasllll 
bilino;le kavranlabilmeleri, eko
nomik, demokratik ve siyasal 
müeadelenin sendikal IX'litika 
ile birlikte yüriitülmesi gcrckti
gini bil ince ~Ikarrnalaflyla 

mümkün olacakilr. inamyorum 
ki slmf bilino;li i~iler sendika
lann ve konfederasyonlann 
'~agdal/ sendikaclhgml'. UZIal/
maci ve devlet sendikaelllgmi 
tasfiye ederck. sendikalan sllu f 
örgütü olarak yeniden in~ ede· 
ceklerdir. 

Simnat mücadelesinin bu 
derece keskin oldugu bir dö
ncmde, ba§ka türlü yapliabil
mesi de mümkün degildir. Siya
setin bu derecede kirliliginin, 
Kürt sorununun ve inulla sürdü· 
riilen kirli sav3§iIl ve sisternin 
~üriimil~lügünün dddi bir mü
eadele ve siyasal bir irade ile 
9özülmesi mümkündür. 

o Deri.i~ b~kanhgmdan 
istifa nedenlerinizi i>grenebi
lir miyiz? 

• Istifa etmemde temel ne
den olarak, slruf örgütU olan 
OiSK 'in bugün izlernekte oldu
gu politikanm ciddi bir eOOsi 
m 

DisK i~erisinde 12 Eylül 
öncesi ve sonrasmda rnücadele
ci bir anlaYl§a sahip olan DisK 
Deri-I~ sendikasl Genel Dal/ka
m Kenan ~udak. 12 Eylül'de 
tüm sendikalar teslim olurken. 
o mücadeleyi ve direni~i be
nimseyerek, teslim olmaYI red
detmi~ ve 1981 'de devletin re5-

Munzur Pe~!lüt~. 

mi kuvvetlerince sokak ortasm
da katledilmi~. özverili bir sen
dika lideridir. 

Benim de kurucusu oldu· 
gum Deri-I ~ sendikasmdan isti
fa etmek 1J0k kolay olmarm~trr. 
Ancak: sendikamlZ1n maddi ola
naklannm klsnh olmasl, DisK 
ilJerisinde devrimci bir sendikal 
politika izlememiz ndeniyle 
DiSK'in olanakh sendikalan
nm bili~ l i bir ~kilde dayanl§' 
ma göstermemeleri, örgütsüz 
bit sendika olarak DiSK'te kal· 
manm bir yaranmn olmayaea
gma inandlgJmdan, istifa etmek 
zorunda kaldun. Diger yandan; 
aym i~ kolundaki karde§ Deri-~ 
sendikasmda mücadeleci bir 
sendikal politikanm egcmen 01-
masl, aym i§ kolunda iki sendi
kanm i§ kolu özclliklerinden 
dolaYI kaldmlamayacagml bil
mem de bu tutumumda eOOli 
olmu~tur. 

Birlikte mücadele ve Slmf 
i~erisinde aktiflJe varolabilmek 
io;in istifa etmi§ bulunmakta· 
Ylm. 

o Bundan sonra neler 
yapmaYI dü§ünüyorsunuz? 

• Bundan sonra da i ~o;ilerin 
örgütlenmesinde aklif bir bi
~imde yer alacaglm. 

" ~ " 'j , AYDINLAR ÖZGURLÜGU SAVUNDU 

Smrr Tarnmayan Gazeteciler Örgütü Avrupa Masa ;>efi Jean Chichizola, 
Metin Göktepe duru§masml degerlendirdi ve basmm durumuna dikkat ~ekti 

'Zindanda olmak 
hakim olmaktan 
onurludur' 

Derya DENiz 

G azeted Metin Göktepc'nin 
8 Qcak 1996 günü dövüle

rek öldüTÜlmesinin ardlildan da 
polisin gazetteilere ~iddet uy
gulamasl devam etti. 

1996 Yl h ilJerisinde 154 gaze
ted, polis taraflildan dövüldü. 
Du gazetteilerden 31 ' i i§kence 
gördü, 53 gazeted de gözaltma 
ahndl, 69 gazeted ise görevleri 
ba~mdayken polis tarafmdan 
hupalandl. 

Smrr tallimayan Gazcteciler 
Örgütü'nün 1996 Ylh Türkiye 
raporuna göre 109 gazeteciden 
53 'ü polis tarafilldan dövülerek 
gözaltma amdl. Ra

gözaltll1a ahnan ve i§kenee gö
ren 517 ki~iden 31'j gazetcei. 

SlI1lr Tammayan Gazetccilcr 
ÖrgU!il Avrupa Masa $efi Jean 
Chichizohl raporla igili yaptlgl 
a~lklamada karakollarda ve em
niyet müdürlükJerinde. gözaltma 
ahnanlarla i~kenee uygulamala
rll11R durdundmaSI ilJin hükü
metten somut önlemlcri almas1ll1 
istedi. Chiehizola, ~iddet uygu
lamalannda su~u göriilcn polis 
memurlarmm etkin bir bit,:imde 
eezalandlnlmasl, Metin Göktepc 
cinayetinden zanh polis memur
lanrun uluslararasl hukuk kural
lan lJe~vesinde yargllanmala
nru da talep etti. 

pora göre; Yll 00-
yunca, Haziran ve 
Temmuz aylan ga
zeteeilerin haber iz
lerken en faz la riske 
girdigi dönem oldu. 
Geli~en ögrenei 
eyemleri ve eezaev
lerinde a~hk grevi 
yapan tutuklu/hü
kümlü yakmaflllln 
veya arkada~lanmn 
destek eylemlerini 
izleyen ~ok saYlda 
gazeteci tutuk1andl. 
gözaltma ahndl. 

Bu keyfi §iddel 
uygulamalarmm 
öneelikle sol ve 
Kürt basmml hedef 

RSF raporuna göre 
1996 yoh 
ic;erisinde 154 
gazeteci, polis 
taraflndan 
dövüldü.8u 
gazetecilerden 
31'j i~kence 
gördü, 53 gazeteci 
de gözaltma 
allndl, 69 gazeteci 
ise görevleri 
bajoodayken polis 
taraflndan 
hlrpalandl. 

'Göktepe duru~-
masml 
izleyecegiz' 
Avrupa Masa ~efi 
Chiehizola, Gökte
pe'nin Afyon'daki 
duru~masilla da ka
tlld!. Chiehizola du
ru~maYI ~Öy le de
gerlendirdi: 
"Samk polis avu
katlanllln Metin 
Göktepe'yi yasadl§1 
göslerilere katll
makla su~lamasl 

ölümüne yeterli ge
rek~e olarak göste· 
ri ldi. Tanlk lardan 
Deniz Özean' III 

aldlgl belinildi. 

31 gazeteciye i~kence 
1996'da polis tarafmdan teh

dit edilen, saldlnya ugrayan ga· 
zetecilerin saYISI 69. 

Gözaltma ahnmak da gazete
eilerin stlc kalllla§tl~ 1 uygulama· 
lar ·arasmda. GÖzaJtl süreleri gc
nellikJe birka~ saat ya da birka9 
gün oluyor. Gözaltllar röponaja 
• konferansa giderken yolda, ga
ZCle binasmda ya da evde yapl
lan baskmlarda gc~ekle~lirili

yor. 
TÜTkiye insan Haklan Vak

fl'nm 1996 Ylh kaYltlanna göre, 

gördügü baskllar ve 
i~kenceyi orada apklaml§ olma
SI, ona i§kenee yapanlann da 
yargtlanaeagl anlamma geleeek 
mi? Yine duru§ma sonunda veri
len kararda iki tarugll1 salliklaria 
yüzle~tirilmesinin kabul edilmi§ 
olmasl olumlu bir geti~me. SUlif 
Tarumayan Gazeteci ler Örgütü 
olarak biz Metin Göktepe'nin 
ölümünü TUrkiye'de 'basm öz
gürlügünün scmOOlü'olarak ta
mmladlk. Türkiye'de baslll öz
gürlügünün o!madlgmm somut 
bir göstergesi olarak degerlendi
riyoruz. Biz Göktepe'nin Wm 
duru§malanna kallimaya devam 
cdecegiz." 

,Göklepe'nin son duru~maslna da katllan Chichizola. da~aYl taldp ede<:eklerini a~lkladl. 

RSF: Slnlnn ve 
baslanln reddi 
Smlr Tanlßlayan Gazeteciler ÖrgülÜ'nün (RSF) merkezi 
Fransa'da bulunuyor. Örgüt temsilcileri gittikleri ülkelerde 
gazetedlerin sorunlarlyla igili rapor tuuuktan sonra bu raporu 
dünya basmma duyuruyor. Aynca cezaevindeki gazctedlcre 
maddi destekte bulunuyor. Su gazetecilerle igili 0 ülkedeki 
hükümet yönetimiye görü~üyor ve ~e§itli kampanyalar 
ba;latlyor. Ömegin I§lk Yun~u'ya verdikleri ödülü tüm dünya 
basmma duyurduar ve Yurt~u'nun serbest blrakJlmaSJ ilJin 
kampanya ba~latlllar. 

iSTANßUL- "Dü~üneeye Özgürtük" kitabmlll ya- . 
Ylmclsl olmalan nedeniyle Terörte Mücadele Ya
sasl'nm 8. ve TCY'nm 3 J2. maddesi uyannca 
hakJannda dava alJIlan sanatlJI. yazar, gazeteei ve 
aydmlardan bir bölümü g~ti8imiz hafta yine 
DGM·deydiler. "Böyle bir ülkede hakim olmak
tansa zindanda olmaYI tercih ederim" diyen yazar 
Erol Toy'un sözleri nedeniyle mahkemenin suo; 
duyurusunda bulundugu DGM'deki duru~mada 
aydmlar, kitabl dü§ünceyi ifade özgürlügünün 
önündeki engellerin kalkmasl i~in yaYlmladlklan
III vurguladllar. 

istanbul 3 No'lu DGM'de görii len davamn ge
~en haftaki oturumuna Kcmal Gökhan Gürses, 
Madt Koper, Neyyire Özkan, Toktaml§ Ate§, Er
dal Atabek. Rutkay Aziz. Murathan Mungan, Erol 
Toy, Nazlm Alprnan, Müjdat Gezen. Sernih Po
roy, Laie Mansur, Auf Yllmaz. Nedim Saban, 00-
gan Hlzlan, Ane Annan He Ni lüfer Kuya~ katlldi. 
Oturumda samk1ann kimlik tespitlerinin yapilma
smm ardmdan sorgulanna ge9ildi . Rutkay Aziz, 
özgür dil§ünceye gereksinim duydugumuz bir ül
kede "birilerinin" tefÖr yaratmaya o;all§maslm ön
lernek ilJin bu kitabm yaymclsl oldugunu söyler
ken Erdal Atabek. "Du kitapta yer alan dü~Uncele
re katlilp katllmamanl önemli degil. Önemli olan 
ifade özgürlügünü savunmamdrr" dedi. Yazar Erol 
Toy ise sorgusunda "Millet adma hüküm veren 
mahkemelerin bulundugu bir ülkede devlet adma 
su~ i~ leniyorsa. cinayet i§leniyorsa, harhangi bir 
yerde hakim olmaktansa zindanda mahkum olma
YI tecih ederim" diye konu~tu. Insani hindiden 
ayrran en belirgin özelligin dü~üneelerini ifade et
mesi ve üretimde bulunmasl olduguna.<fikkat ~e· 
ken Semih Poroy, devleti yönetenlerin hindiler
den !>Iu§an bir toplum fSlediklerini ifade etti. 

Aydmlarm avukatlan da müvekkillerinin ifade
lerine katlldlkJanm bclirttiJer. 

Bu arada Toy'un sorgusu srrasmda söyledigi 
sözler nedeniyle istanbul Cumhuriyet Ba§savclh· 
81 'na su~ duyurusunda bulunulmasma karar veren 
mahkeme heyeti, duru~maYI enedi. 

Aydmlar IIZlIür dii$ünmede yine lsrarll olacak!annl belirttiler. 

illaume'un harika mücadelesi vardlr bu eserde. 
Onae;agda kilise insanm gülmesini bile günah 
saydlgmdan Aristo'nun yazdlgJ samlan "Korne
di" üzerine olan bir eser de yasaklar listesinin 
en ba~mda ver alml~, bir Sir gibi saklanml~tlr. 
Orada hatlrlayacagmlz gibi korkun\ Sirra ula~-

'Gülün 
Ad.' 

maya c;ah~an kimse kendi 
sonunu da hazlrllyordu. 
Kim 0 gere;~i ögreniyorsa 
insanm varllk yaplsllla ait 
olan gü lmenin Slrrllll da 
kendisiyle beraber götürü
yordu. 5usurluk olaYI da 
Türkiye'de baZI slrlartn an

Hasan YllD IZ cak ve ancak bir kac; ki~i
nin bilgisi dahilinde oldu· 
gunu gösterdi. Bu halkanm 

etraflllda bulunan asalaklar dü~tükc;e o laym 
kendisi de garip bic;imde Maya e;lkt •. 

12 Eylül Mcesi sag-sol e;atl~masl ic;ine bile
rek sokulan bir klSlm ajanlarlll bu sahada oyna
dlklan rolün Susurluk olaYlyla yeterince ae;lga 
e;lktlgml söylemek oldukc;a zor. (ath ve Oral 
(elik'te somut ifadesini buJan bu tiplerin iC;ine 
girdikleri ili~kiler iyi incelendiginde, sadece 
MIT'in d~il, ClA'nlll da bu e;atl~malarda rol oy
nadlgl görülecektir. Türkiye'nin Sovyet tehlike
si ne kar~1 korunmaslllda eide edilen bu unsurlar 
a\lklanmasl güe; bir iIi~ki iC;inde kendilerine ge
rekli silah ihtiyae;lartm Sovyet etkisi aJtlllda bu
lunan Bulgaristan'dan temin ediyorlardl. DevJe
tin gizli servislerinin yardlmlartyla yaplldl8:1 bu
gün ortada olan bu i l i~kiler sayesinde, MIT ve 
ClA bir anlamda kendilerini ku~ku lardan uzak
la~llfm l ~ o luyorlardl. Oysa 0 günlerde bu sir do
lu ili~kiJerin dosyasma uJa~maya e;alt~an birisi 
"'Gül'ü degil dikeni, zehirli dikeni bulmu~tu. 
Abdi ipek~i'nin öldürülmeden önce bir kaC;ake;l
Itk dosyaslyla ilgilendigi 0 günlerdeki gazete 
sayfalannda ver aldl. Ancak kimse bu dosya
nm bir yanlyla devlete, MiT'e ve e lA'ye dayan
dlgml söyleyemedi. Bir piyon olarak (alll ve 
ekibinin ipekc;i'nin hangi gizli bilgilere u l a~tlgl
nt bilmesi mümkun görülmemektedir. 0 halde 
bu kaynak, ipekC;i'yi de yakmdan tanlyan ve ül
keyi i~inden e;tkll maz bir kaosa dogru, bilerek 
sürükleyen gü~lerden ba§kast degildi. 

~ok yönlü ara~tlrmalartyla aynl tür bilgilere 
ula~an Ugur Mumcu da bu 'zehirli dikenleri' bi
ze ögrelemeden yok edildi. E~ref Bitlis'e bu 'ze
hir'in dikenleri batmadl ml? Bu örgütü ögrenip 
te yokedilenler listesinde deAi! miydi? Tümen'in 
ortasmda uzun namlulu Kanas tüfegiyle vurulup 
yokedi len ve PKK'ni üzerine Ylkllan Bahtiyar 

." fly.d ' ~'~nl'l ~lü ,~Y ~ze~in?,:~i slrl?r ned~n kaldtrl~
, h'tadl ve g~I~lrttdl. 'BlfllelI plyon ' orir~k emir 

? "JUygulu'yor, dl~t!rler1dt:!vlet'eTkihi kuflanl\) sbru~· 
turmalart engelliyor. 

Kimdi bunlar? Nast! ve nereden eide ediliyor: 
Jardl? , 

NATO'ya bagll ülkelerde a~lga e;lkan Gladio 
tipi örgütlerin benzerinin Türkiye'de olmamaSI 
i~in hie; bir neden yoktu. Ancak bunJann görev
lerinin ve il i ~ki türler;nin e;ok daha karma~ lk ol~ 
dugu anla~ .l dl. ßu örgütün daha kompleks i~ler
de kullantlmasmm nedeni ise Türkiye'nin Slrtm· 
da aglr bir yük olarak duran Kürt sorununun var
Ilgmda olmahdlf. Bu noktada e;ok daha kan~lk 
ili~kiler devreye giriyor ki, Gladio'nun bizi ilgi
lendiren aS11 yönünün burada oldugu kesinlik 
kazalllYor. Bu nokta henüz ae;l~a C;lkml~ degil. 

Sadece askeri planda bir Sovyet i~ga l ine kar
~l degil, aym zamanda politik alanda sol örgüt
lerin etkinliklerine kar~l da bizzat harekete g~i
rilen bir örgül durumuna getirilen bu c;ete, sivil 
kesimden kendisine eleman bulmakta zorlan
madt. 'Sivii Savunma' adl altmda sözde yurt sa
vunmasl adma faa liyet gösleren gruplar ic;inden 
daha gizli operasyonlar ie;in yelenekli elemanlar 
söz konusu e;etenin ic;ine ahndl. bir klsmt da 
MHP ic;ine entegre edilerek gizlenen bu grupra· 
nn varltgl bilinmesine ragmen TKP 0 günlerde 
MHP ile müeadelenin devlet ile müeadele 01-
madlgllll söyleyebiliyordu. 

Daha sonra bu tür oyunlarda kullanlldlklan
m anlayan kimi MHP'liler bu örgütten ayrtldllar. 
Bu olaylarm yogunla~masl sürecinde fa§ist ör
güt lenmeler ic;inde bir örgütün varhgma dikkat 
e;ekmek gerekecektir: (ok dar bir kadro örgütü 
olarak ortaya C;lkan ve hie; de geni~leme niyeti 
ta~ lmadan c;all~malar yapan 'Komünizmle Mü
cadele Dernekleri'. NATO'nun savunma strate
jisi e;ere;evesinde tamamen devlet MiT ve ClA 
kontrolü altlnda yürütülen faaliyetler sonucu ei
de edi len sivil kadrolar bu i~lerde kullalll lir 01-
durar. Dar kadro e;alt~masmda 'Komünizmfe 
Mücadele Dernekleri'yle bagl olanlann secere
leri lakip edilirse, Türk Gladio'sunun en az bu 
yönü daha da ae;lga e;lkacakttr. Bu iIi ~kilerde 
(atll gibiJer ekip ~efi olurken, Agca gibiler de te
tike;i olmaktadlrlar. Bir dönem sol geli~meye 
kar~l kullalllian bu aklmlar, daha sonra Kürt ulu
sal hareketine kaf11 kullantlmaya ba§landllar. 
Defterlerinde bol bal Kürt yurtseverlerinin adre
si bulundu. 

5usurluk ile ae; lga e;lkan ~bekelerin son bul· 
dugunu sanmak hafiffiktir. Ancak, ne olursa 01-
sun Ylilardan beri 'Gülün Adl'ndan ögrendikle· 
Tini topluma bir l~lk olarak sunduklan ie;in yok 
edilen insanlar, kamu vicdanmda hak enikleri 
yeti buldular. Devletin varltk nedeninin hiC; bir 
hak ve yasa tanlmadlglnl bir kez daha ispatladl
lar. Devlet Slrrl olarak saklanan 'Zehirli Diken
ler'in varllgml ögrenenler yine aYIll güe;leree ya
kedildiler. Hem de kendilerine en yakm insan
lar ·eliyle ... 

'G ülün Adl' tüm dünyada c;aglar boyu her 
toplumun yoluna aydlllltk oldu, geleceklerine 
l~lk tunu. Ancak bunun yanmda bir paradoks 
olarak eide. tutulan 'Zehirli Dikenler' bir ~ok 
önemH merkezde, devlelin varllk nedeni aC;lslll: 
dan hayati öneme sahip bilinen sahaJarda tüm 
topluma batmaya devam ediyor! .. 
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Lokman POLAT 

K ürt kimlikli legal bir 
partinin oluşumu için 
yapı lan girişim, Med-

Kom'daki toplantı  ve ona bağlı  
gelişmeler sevindiricidir, umut 
vericidir. Nüroj sayfalannda 
Kürt kimlikli legal parti ile 

bir tartışma/değerlendirme, 
görüş  belirtme sayfasının açıl-
ması  da isabetli bir durumdur, 
doğru bir tutumdur. 

Kürt kimlikli legal parti so-
rununda Nüroj çevresiyle aynı  
şekilde düşündüğüm için, soru-
nun o yanına ve ayrıntılarına 
girmek istemiyorum. Ben, iyi 
kavranılmayan bir durum ve o 
durumla ilgili sorulan sorulara 
kısaca da olsa bir açıklık getir-
mek istiyorum. 

Sorulan veya bir çok kişi ta-
rafından kavranılmayan durum 
şu; Nüroj çevresinin çalışmala- 

jj ilmemek; çoğu zaman yeni bir kav- B  
rayışı n eşiğinde olmak demektir" So- 
mut gerçekliğin uygulanabilir "doğ-

ruları n ı" üretmek, anlamı na vurgu'yu yapı yor-
sak bu bir bakı ma yeni bir 'eşik'ten ve onu kav-
rama çabası ndan söz edebiliriz. 

Bakal ı m bu durum bize uyuyor mu?... izin 
verirseniz! şöyle bir başlangı ç yapmak istiyo-
rum.. Acı  badem kokusunu tam ortası ndan ol-
mak ile mutsuz bir aşkı n gerçek yazgıs:na "ta-
n ı k" olmak arası nda sizce bir fark var m ı dı r? Bu 
farkı  bile-bilecek durumda mısı n ı z? Kald ı rı m 
taşları  üzerinde, birbiri ardı  sı ra dizili, ner biri 
kendi anlamı n ı  giyinmiş, kendi giysileri içinde. 
Kendince bir duygu ifadesi bulunan sözcükle-

rin, susturucu takı lmış  
bir tabancanın namlu-
sundan fı rlayan; öncesi 
ve sonrası  olmayan so-
rulara dönüşmesi; bir 
kiral ı k katilin iş lediğ i 
"Aşk cinayetini" ayd ı n-
latmaya yetebilir mi? 
Yetme'yi bile-bilir mi? 
İçinde bir yeterlilik bil-
gisi barı ndı rabilir mi? 
Bir gün bir masal kuşu-
na bir yapay kanat tak-
tı rı p, onu bir rengarenk 
uçurtman ı n kenarı na, 

"boş  bir zamanda" öylesine oturtsak ve bir ço-
cuğa; gözyaşları n ı n asl ı nda mavi benekler oldu-
ğunu; bunun da yine asl ı nda "günahkar gemile-
re" aral ı ksı z taşınan günah "bilgiler" olduğunu 
söylebilir miyiz? Bunu böyle söylesek acaba ne 
tür bir günah işleriz? Tam da bu noktada günah-
kar olmakla, yeni bir günah işlemeye hazı rlan-
mak arası nda yine sizce bir fark var m ı d ı r? 

Kı yı sı na oturulmuş  bir boş  zamanda; sevgili-
ye; düşlerimde gözlerinin izi var, demek, sevgi-
liyi bir yı ld ıza benzetmek ve onu bir suda bir su 
ile düşlemek... sonra sı çrayarak uyanmak, uya-
n ı p bir "orman" görmek ve hiç hesapta yokken 
bir küçük manolyanın "bir merhaba yok mu" 
çağrısı  ile sonu gelmez iç hesaplaşmaya mah-
kum olmak; sizce sı rf çorapları m ız benziyor di-
ye, "gölgelikte" ayakları  kulakları nda, kulakları-
n ı  ezip duran sonra gülüp duran biri ile ahpap 
olmak ayn ı  "şey" midir? 

"Bilmemek; çoğu zaman yeni bir kavramı n 
eş iğinde olmak demektir." 

Bakalı m bu durum bize uygun mu? 
Aynı  sofrayı  paylaşmak ile aynı  ülkede yaşa-

mak "aynı" şey mi? 
Bir şairden bir şiir okuyarak, "hayatı m ı zı" de-

ğiştirebiliyor muyuz? 
Terziler pantolon ceplerimizi ayn ı  büyüklük-

te dikebiliyor mu? 
Yemek boruları m ı zı n aynı  büyüklükte olma-

dığın ı  da biliyorum... 
Aşık olmak ile orgazm olmak hepimiz için 

ayn ı  anlama geliyor mu? 
Hangimizin hayatı  daha değerli! 
Hangimiz daha üstünüz! 
Bilmemek; çoğu zaman yeni bir kavrayışı n 

eş iğinde olmak demek midir? 
Bu durum bize uygulanabilir mi? Biz nası l bir 

fotoraf veriyoruz... 
Biz!! kavrayış!! yeni bir eşik!! 
Bir yakamoz düşse maviliklere ve bir bal ı k 

olsa ve bir masala dönüşse gece, ve yeni bir 
masal; o an orada, eski bir masal olsa, bir çocu-
ğun düşlerinde... 

Bilmem, o geceyi anımsayabilecek misiniz? 
Mabetlerimizden, ışı ltı l ı  parlak bir ışı k yük-

selmeli gökyüzüne. Kara büyüler bozulmal ı  ve 
yı ldızlarla eski büyücülerin yaptı kları  gibi, ay 
ışığı nda söyleşmeyi becerebilsek eğer, belki bi-
zim için bilmemek yeni bir kavrayış  olur. 

`Kıyısına 
Oturdum 
Boş  Bir 
Zamanın' 

Ali. F. IŞIK 

"İsmiyle, kimliğiyle 
Kürt olan bir parti 

anlayışım 
savunmak ve bunu 

legalitede açık, 
meşru bir şekilde 
oluşturmak doğru 
bir tavı rdı r. Buna 

karşı  çıkanların 
gerekçeleri haklı  

değildir." 

Çiller'den de 
`BBP dönüşü' 
HABER MERKEZİ- Tansu Çiller kısa süre 
önce sert eleştirilerde bulunduğu ve "koalisyon 
yapılamaz" notu verdiği BBP ile ortaklık pe-
şinde. Çiller, DYP'deki fıreler ve RP'deki is-
yan TBMM'deki oylamalan, kritik noktaya 
getirince, "Katliam sanıkları" diye suçlayarak 
mahkemelik olduğu BBP konusunda keskin bir 
'U' dönüşü yaptı. Çiller, TBMM'deki TEDAŞ, 
TOFAŞ  ve malvarlığı  oylarnalannın öncesinde, 
BBP'ye hükümet ortaklığı  önerisi götürdü. 
Çiller, kurmaylan aracılığıyla temas kurduğu 
BBP'ye, biri `Dış  Türkler' olmak üzere iki 
devlet başbakanlık müsteşar yardımcı lığı  öner-
di. BBP ise "Sizin teklifiniz yetmez. RP de or-
taklık önersin. Üçümüz birlikte oturup ortaklı-
ğın şartlarını  konuşalım" mesajını  gönderdi. 
BBP yetkililer Çiller'den ortaldık önerisini 
doğrulayarak, "Çiller ile birlikte aynı  teklifi 
Erbakan'nın da yapması  lazım" dediler. 
Kulislerde ise BBP'nin DYP'den, RP'nin elin-
deki Tarım ile DYP'nin elindeki Turzim ba-
kardıklarını  istediği konuşuluyor. BBP'nin, iki 
müsteşarlık ile icracı  5 genel müdürlük istediği 
de belirtiliyor. 
Öte yandan Çiller'in kendisinden habersiz or-
taklık önedisinde bulunması nın Başbakan Er-
bakan'ı  kızdırdığı  buildirildi. BBP'nin ortaklı-
ğına karşı  çıkan Erbakan'ın, "Bizi dışandan 
desteklesinler, biz de her türlü taleplerini, hü-
kümet ortağımızmış  gbii karşılayalım" dediği 
bildiriliyor: Erbakan'ın BBP'ye, bazı  genel 
müdürlükler, belli sayıda kadro ile belediyele-
rine de maddi destek önerdiği belirtiliyor. 
BBP'den bir yetkili ise, "Dışardan desteğe yo-
kuz. Hükümet kurulurken destekledik, ama ve-
rilen hiçbir söz tutulmaeh. Desteğimizi istiyor-
larsa anlaşıp ortak oluruz" dedi. 
BBP Genel Başkanı  Muhsin Yazıcıoğlu ise hü-
kümetten resmi iktidar ortaklığı  teklifi alma- 
dıklanm, ancak gayri resmi olarak konunun- , 
kendilerine iletildiğini açıkladı. 

Refahmatik Çiller'i yine tertemiz yaptı! 
HABER MERKEZİ- Muhalefettey-
ken "Varan 1, varan 2, varan 3" şek-
linde Çiller hakkında yolsuzluk dos-
yalan hazırlayan Refah Partisi, bizzat 
bu dosyaların TBMM'deki oylamala-
nnda Çiller'i kurtarmaya manevrasuu 
geçen hafta da sürdürdü. RP, koalis-
yon ortağı  Başbakan Yardımcısı  Tan-
su Çiller'i TEDAŞ  ve TOFAŞ'tan 
sonra mal varlığında da Yüce Di-
van'a gitmekten kurtardı. RP millet-
vekilleri açıkça Çiller'i "aklarken", 
DYP'den istifa eden küskünler de do-
laylı  olarak Çiller'i kolladı. Çiller'e 
muhalefet ederek DYP'den ayrı lan 7 
milletvekili oylamaya katılmazken, 
bir milletvekili de çekimser oy kul-
landı. Buna ilave olarak BBP'den bir 
milletvekili de gelmedi. Refah iki fıre 
haricinde tam kadro Çiller'i kurtarma 
oyları  verirken, DYP'den Çiller küs-
künü olarak ayrılanlardan Manisa ba-
ğımsız Milletvekili Ayseli Göksoy çe-
kimser oy kullanırken, Emre Gönen-
soy (Bağ), Köksal Toptan (Bağ), Ca-
vit Çağlar (Bağ), Gencay Gürün 
(Bağ), Mehmet Köstepen (Bağ), 
DYP'den önceki gün istifa eden Meh-
met Korkmaz ve yurtdışında bulunan 
TDP Genel Başkan Yardımcısı  Rı fat 
Serdaroğlu alamaya katılmadı. 

Refahyol 
kaynağı  
dışarda 
arıyor 

BBP ise TEDAŞ  ve TOFAŞ  oyla-
malannda olduğu gibi Çiller'i Yüce 
Divan'a gönderme yönünde oy kulla-
nırken, bir milletvekili fire verdi. 
BBP'den Hasan Çağlayan da oylama-
ya gelmedi. 

DSP'den Çiller'in Yüce Divan'a 
gitmesi yönünde oy kullanmasına 
rağmen, tutanaklarda katılmayanlar 
arasında gösterilen Şükrü Gürel de 
Meclis'e itirazda bulundu. Bu oy da 
hesaba eklendiğinde, Çiller 272'ye ve 
271 oyla malvarlığuıdan Yüce Di-
van'a gitmemiş  olsa bile siyasi olarak 
TBMM'de mahkum olacaktı. 

Erbakan'ın "içinize sinmesine bile 
Çiller lehine oy kullanın " mesajına 
rağmen, RP'de Ertuğrul Yalçınbayı r 
ve Şaban Kartaş, Çiller'in Yüce Di-
van'a gimesi için muhalefetle birlikte 
kabul oyu yediler. TEDAŞ  ve TOFAŞ  
oylasına katılmayan RP'li Mahmut 
Sönmez ve Mustafa Ünaldı, malvarlı-
ğı  oylamasına da gelmedi. Rahatsız 
olan Aydın Menderes de oylamaya 
katılmayınca, RP'den fire sayısı  5'e 
çıktı. CHP Milletvekili Murat Kara-
yalçın ise oylamaya katılarak ilk kez 
Çiller aleyhinde oy kullandı. Yurtdı-
şında tedavide bulunan DYP'li Hasan 
Peker de oylamaya katılmadı . 

satışı  için Amerikalı  ve 
uluslararası  şirketlerden 
medet umuluyor. 

Geçtiğimiz hafta 
ABD'ye giden Devlet Ba-
kanı  Abdullah Gül, kamu 
arazilerine dayalı  paketini 
de beraberinde götürdü. 
Gül'ün Merryl Linch. Bear 
Stearns, Lehman Brothers 
gibi uluslararası  kuruluş-
larla yapacağı  görüşmeler- 

Refahyol, içerdeki bek-
Ieneni vermeyince dı-

şansı  için bir kaynak pake-
ti hazırladı. Hükümet, yeni 
kaynak paketini okyanus 
ötesinde açıyor. 

içerde bekleneni verme-
yen kamu arazileri ve sos-
yal tesislerin satılmasınm 
yanı  sıra mega yerleşim 
projeleri ve gayri menkule 
dayalı  ortaklık senetlerinin 

RP Oyları  Çiller'in yüzünü bir kez daha güldürdü. 

de, bu paket de yabancı  ya-
unmcılara açılacak. 

Gül ile birlikte ABD'ye 
giden kamu arazilerinin sa-
uşindan sorumlu Başbakan 
Başmüşaviri Doç. Dr. Ka: 
mil Eren, kamu arazilerinin 
özelleştirilmesinden 10 
milyar dolar gelir bekledik-
lerini belirtirken, özellikle 
yeni finansman kaynağı  
olarak çıkaracaklan gayri 

menkule dayalı  senetlere 
şimdiden yurtdışından bü-
yük ilgi olduğunu ileri sür-
dü. Bu senetlerin yüzde 
80'ini dünya çapında sat-
mayı  umduklarını  söyleyen 
Erin, bu konuda kendileri-
ne ulaşan bilgi taleplerini 
karşılamakta güçlük çek-
tiklerini de savundu. 

(HABER MERKEZİ) 

başına devrimci mücadelenin, 
devrimciliğin, sosyalistliğin 
ayrılmaz bir prensibi gibi gören 
ve bu nedenle de koşullara bağ-
lı  olmaksızın legal mücadele 
biçimini kilçümseyen veya red-
deden "sol" anlayışlara çok sı-
nırlı  da olsa rastlanmaktadır. 

Kelime anlamını  "yasadışı-
lık" olarak ifade edebileceği-
miz illegalitein, kendi başına 
sağcı lık veya solculukla bir 
ilişkisi yoktur. Belli siyasal sis-
temlerde yasaklı  olan faşistler, 
liberaller, dinciler vb. gibi sağ  
siyasal akımlar da illegal çalı-
şabilirler, çalışıyorlar. Demek 
ki, illegalite esas olarak yasaklı  
olmaktan kaynaklanmaktadı r. 

Yasaklar, insanlar arasında 
eşitsizliğin ortaya çiktığı: sti- 
miirenlerle sörnürillenlerin, 
zenginlerle fakirlerin, yöneten-
lerle yönetilenlerin oluştuğu 
toplumsal süreçte ortaya çı kıp 
sistemleşerek günümüzdeki 
düzeye gelmiştir. Bu bakım-
dan illegalite, ası l egemenlerin, 
sönıürücillerin, baskıcılann ve 
yasakçılann bir ürünüdür. Sos-
yalistlerin ideal ve prensipleri, 
bu kavramlarla ifade edilen ol-
gulara karşı  olmalarından doğ-
muştur. Günümüz dünyasında 
ve özellikle Türkiye'de ve Kür-
distan'da egemenlerin solcular 
olmadığı  da bilinmektedir. Ak-
sine günümüzde, dünyamızın 

Sait AYDOĞMUŞ  

U lusal kimlikli legal parti 
tartışmalarıyla bağlantı lı  

olarak "illegalite", "illegal ça-
lışma", "illegal mücadele" gibi 
değişik kavramlarla dile getiri-
len ve esasen yasadışı  siyasal 
çalışmayı  ifade eden mücadele 
biçimi yeniden tartışma konusu 
oluyor. 

İllegaliteyi "Sialinizm'in bir 
mirası, artığı" olarak gören ba-
zıları , illegalitenin, neredeyse 
her türlü kötülüğün, yanlışın 
kaynağı  olduğunu iddia ederek, 
illegal çalışanlarla birlikte ol-
mamayı  ilkesel bir şart olarak 
öne sürmektedirler. Bazı ları  da, 
daha diplomatik ve fakat daha 
tehlikeli bir tutum ye söylemle 
kendilerinin "yasal", '"demok-
ratik", "barışçı l" ve "her türlü 
şiddet karşıtı" niteliklerine özel 
vurgular yaparak, belirtilen ni-
teliklere sahip olmadığını  ön-
gördükleri diğer Kürt ulusal 
hareketlerini ası l rakipleri gibi 
görüp göstererek, sömürgeci 
devletin merhametine sığın-
makta, belirtilen nitelikleri ne-
deniyle kendilerine ayrıcalı k 
tanınmasını, aksi halde bunun 
rakiplerine, yani illegalitecilere 
yarayacağını  açıkça ifade et-
mektedirler. 

Bu yaklaşımların yanısıra, 
illegaliteyi fetişleştirip, kendi  

nnı  sürdürdüğü yeni legal par-
tinin diğerlerinden (kastedilen 
HADEP, DBP ve DKP'dir) far-
kı  nedir? Üç legal parti varken, 
4'üncüsü gerekli midir? Vb. 
sorulardır. Bunlar önemli soru-
lardır. Çok önemli bir soruna 
parmak basıyor, o da farklılık 
sorunudur. Farklılık bir parti-
nin varlık nedenidir ve bunun 
iyi bilince çıkartılması  gerekir. 

Şerafettin Elçi'nin, bir gaze-
tecinin "HADEP'ten farkınız 
nedir?" sorusuna verdiği ce-
vapta, "Biz sınıf partisi değiliz, 
kitle partisiyiz" demesi doğru 
bir cevap olmadığı  gibi, farklı-
lığın düzeyini de göstermiyor. 
Bilindiği gibi HADEP'de bir 
sınıf partisi değil, bir kitle par-
tisidir. Yani Ş.Elçi'nin bu ceva-
bı  HADEP ile DKP arasındaki 
farkı  göstermiyor. Aralarındaki 
fark başka şekilde var. Arala-
rında varolan o farklılık da bi-
zim için ciddi bir farklı lık de- 

ağı rlıklı  bölümünde ve tabii 
Türkiye'de ve Kürdistan'da, 
sömürücü egemenlerin politik 
tutumu nedeniyle, sol, ağır ya-
saklar altında, bu meşakatli ol-
duğu kadar kendi amaç ve ide-
alleri bakımından da oldukça 
verimsiz, dar ve kısıtlı  olan il-
legaliteyi seçip kullanmak zo-
runda bırakı lmıştır. Bunun 
içindir ki. sı radan bir insanın 
nezdinde "illegalite" kavramı, 
"sol" bir imaj' çağrış tırıyor. 

Bu, genellikle sosyalistlerin 
yasaklı  olmalarından kaynakla-
nan basit bir yamisamadır. Bu 
nedenle dünün "solcu"su, gü-
nümüzün "demokrat"' geçinen 
bazı  entellektüellerimizin, ay-
dınlarımızın, bu basit yarulsa-
maya kapılıp "Stalinizmin-ka-
lıntısı"„olaçalçaiteledilderi ille,  
galiteden solu sorumlu tutma-
ları, ne iyi niyetlidir ve ne de 
politik olarak isabetli bir sapta-
madır. 

Bu görüş, iyi niyetli değil-
dir: Çünkü. günümüz koşulla-
rında inkarcı  bir politikayla 
ağır yasaklar altında olduğu 
için, haklı  olarak büyük ağırlık-
la illegal olan Kürt ulusal hare-
keti, bir çok kusuruyla ideal ol-
mayan bu çalışma biçimini seç-
menin esas sorumlusu değildir. 
Aksine, Kürt ulusal hareketinin 
hemen hemen tüm örgütleri, 
Kürt ulusal sorunu belli bir çö- 

ğildir. HADEP'teki çoğunluk 
kesim, eğer Ş.Elçi'nin ileri sür-
düğü şartları  kabul etseydi ve 
Ş.Elçi DEP/HADEP başkanı  
olsaydı, bugün DKP de olmaz-
dı. Bunlar pratik politik sürecin 
gerçeklikleridirler. Kariyer hır-
sının kişileri hangi düzeye sok-
tuğunu pratik gösterdi, gösteri-
yor. 

Farklılık bir partinin varlık 
nedenidir. Bir parti eğer varo-
lan mevcut partilerden farklı  
değilse, o zaman onun varlık 
nedeni anlamsız olur. Nüroj 
çevresinin savunduğu Kürt 
kimlikli legal parti ya da benim 
de uygun gördüğüm bir isimle 
KDBP (Kürt Demokratik Bir-
lik Partisi)nin diğer partilerden 
farklılığı  nesneldir. Bu farklı-
lık; partinin kimliği, partinin 
karekteri, partinin program 
perspektifleri, partinin iktidar 
anlayışı, partinin yerel yönetim 
anlayışı, partinin çalışma, ör- 

züme kavuşmadan da belli si-
yasal ve hukuksal güvenceler 
sağlanması  koşuluyla legale 
çıkmaya hazir olduklarını  sık 
sık belirtmektedirler. Kürt poli-
tik hareketinin, bu konuda bir 
zaaf içinde olduğu, Kürt soru-
nunu legalize etmekle, daha 
yasaklı lığı  sürerken Kürt hare-
ketini legalize etmenin koşulla-
rını  zaman zaman kanştırdığı  
bile söylenebilir. Kuzey Kür-
distan'da en güçlü Kürt politik 
hareketi olan ve aynı  zamanda 
en radikal gibi görünen 
PKK 'nin lideri A.Öcalan'ın 
partisini ve Kürt ulusunu ken-
disinin yarattığını  ve bu neden-
le onlarla özdeş  olduğunu dü-
şündüğünden, bu belli koşulla-
rı  zaman zaman kendi şahsının 
seffiest politika yapma hakkıy-
la suurlayarak açıkladığı  bilin-
mektedir. 

İkincisi, anı lan görüş  isabet-
li değildir: Çünkü bu, daha ön-
ce de belirtildiği gibi, sömürge-
cilerin inkara dayanan yasakçı  
politik tutumunun bir sonucu 
olarak varolan zorunlu ve haklı  
bir pozisyonu, yani illegaliteyi 
haksız bir pozisyona düşüre-
rek, TC'nin Kürt sorunundaki 
inkarcı  ve dolayısıyla yasakçı  
politik tutum ve uygulamaları-
nı  görmemezlikten gelmekte ve 
üstüne üstlük "illegal çalışan-
larla birlikte olunmaz" diyerek,  

gütlenme ve yönetme anlayışı, 
çok seslilik ve demokrasi anla-
yışı, emeğe saygısı  ve dünyaya 
bakış  açısı  vd. bir çok konuda, 
bu farklı lık kendisini gösteri-
yor. 

İsmiyle, cismiyle, kimliğiy-
le Kürt olan bir parti anlayışım 
savunmak ve bunu legalitede 
açık, meşru bir şekilde oluştur-
mak dogru bir tavır ve davra-
nışur. Bu doğru anlayışa karşı  
olanların hiçbir haklı  ve doğru 
gerekçeleri yok. 

Kürt sosyalistleri Kürt kim-
likli legal parti anlayışım bu-
gün değil ta 1988'lerden beri 
savunuyorlar. 1988-89'larda 
Medya Güneşi dergisinde Kürt 
kimlikli legal parti üzerine ya-
zılar çıktı, teorik belirlemeler 
yapıldı. O dönem Medya Gü-
neşi'nde ve sonraki dönemde 
süreç içersinde yapı lan tartış-
malarda savunulan ve bugün 
olgunlaşan Kürt kimlikli legal 

Kürt ulusal hareketini fiilen 
bölmekted ir. 

Kürt ulusal hareketi içinde, 
illegaliteyi fetişleştirip devrim-
ci mücadelinin ayrı lmaz bir 
parçası  gibi gören ve legalite 
için de tersini düşünen; legal 
çalışmayı, pasifizm, refor-
mizm, hatta ihanetle özdeş  gö-
ren anlayışlar geçmişte çok 
yaygındı. Gerek bu görüş  ve 
yaklaşımın karşıtı  görüş  ve tu-
tumlann giderek güçlenen var-
lığı  ve gerekse de DEP'le baş-
layan legal siyasal mücadele 
sürecinin yarattliğı  elverişli po-
litik olanakların ve tutarlı  mü-
cadele geleneğinin pratiği ve 
bir bütün olarak Kürt hareketi-
nin illegaliteye sığmayacak ka-
dar kitleselleşmesi, Kürt ulusal 
hareketindeki, özellikle Kürt 
solundaki illegalite fetişizmi-
nin aşı lmasını  büyük oranda 
sağlamıştır. Günümüzde, Kürt 
ulusal hareketinin büyük ço-
ğunluğu, legal ve illegal müca-
dele sorununa politik mücadele 
ortamının diğer koşullarıyla 
bağlantı lı  olarak baktığı  için, 
daha önyargısız, rahat ve akı l-
cıdır. 

Bugünkü politik koşullar, 
özellikle sömürgecilerin kurtu-
luş  mücadelemize ilişkin inkar-
cı  ve bu nedenle de ödünsüz tu-
tumları , bir mücadele biçimi 
olarak illegal mücadeleyi, tüm  

parti anlayışı  doğru bir görüştü. 
Günümüzde bu doğru görüşü 
yaşama geçirmek için yapılan 
girişimler, verilen uğraşlar, sür-
dürülen çabalar meyvesini ve-
recek ve bu doğru anlayış  er 
veya geç hayata geçecektir. 

Kürt işçileri, köylüleri, 
emekçileri, aydınları, Kürt hali 
kının ezici çoğunluğu 
KDBP'nin farkhliğını  ve öne-
mini süreç içerisinde anlaya-
cak, kavrayacak ve ona en bü-
yük desteği verecektir. İyi bi-
linmelidir ki; halk desteğine 
sahip olma, güç olma göreceli 
bir durumdur. Bugün güçsüz 
olan yarın çok güçlü olabilir. 
Bir dönem destek görmeyen 
bir görüş, diğer bir dönem rağ-
bet gtifebilir. 

Legal parti sorunu ve HA-
DEP, DBP ve DKP ile ilgili gö-
rüşlerimi gelecek sayı larda 
yazmayı  sürdüreceğim. 

kusurlanna rağmen, daha uzun 
süre ..politik mücadelemizin 
gündeminde bırakacağını  gös-
teriyor. Bu nedenle Kürt ulusal 
hareketi, "dar", demokrat kural 
ve geleneklerle, açıklığın geliş-
tirilmesi balumından yeterince 
elverişli olmayan illegal müca-
delenin bu ve benzeri kusurla-
rının, olumsuz etkilerinden 
mümkün olduğunca nasıl koru-
nacağını  adam akıllı  tartışması  
gerekiyor. Aksi halde, bu ku-
surlar, illegal çalışan hareketle-
rin kendisini veya en azından 
bazı  kadrolarını, zamanla çar-
pı tıp onları  belirlenen vey adile 
getirilen amaçlarından çok 
farklr'yer ve sonuçlara götüre-
bilir. 

Solluç olarak denilebilinir 
ki, Kürt ulusal hareketi. tüm 
mücadele biçim ve yöntemleri 
veya siyasal görüş  farklılikla-
nyla bir bütündür ve her koşul-
da, farklılıklarının ortak yanla-
nm saptayıp programlayabildi-
ği ve gücünü bu programları  
gerçekleştirmeye kanalize ede-
bilme becerisini gösterebildiği 
oranda başarı lı  olabilecektir. 
Yoksa, herkesin kendi farklılı-
ğın' vazgeçilmez ilke düzeyin-
de görüp dayattığı  yerde, ne or-
tak pglitika, ne ortak güç, ne de 
ortak.  hedeften bahsedilebilinir. 
Ve by durumun tek kazançlısı  
da sömürgeciler olur. 

KDBP Kürt Demokratik Birlik Partisi 

Günümüzün politik koşulları  ve illegalite 

DGM'den 
Fırat'a ceza 
HABER MERKEZİ- Erzurum eski Bağımsız Mil-
letvekili Abdülmelik Fırat'a Almanya'da yaptığı  bir 
konuşma gerekçe göterilerek I yıl hapis cezası  ve-
rildi. Almanya'nın Berlin kentinde "Kürdistan So-
runu ve İslami Çözüm Paneli"nde yaptığı  konuşma-
da 'bölücülük' yaptığı  gerekçesiyle Ankara 1 No'lu 
DGM tarafından 1 yıl hapis, 100 milyon lira para 
cezasına çarptırı lan Melik Fırat'ın cezası  ertelendi. 

Kürdistan İslami Hareketi (KİH) tarafından 9 
Ekim 1994'te Berlin'de düzenlenen "Kürdistan So-
runu ve İslami Çözüm Paneli"nde "bölücülük" yap-
tığı  iddiasıyla Fı rat hakkında açılan dava geçtiğimiz 
hafta sonuçlandı. Ankara I No'lu DGM'de görülen 
davaya Fı rat katılmazken, Fırat'ı  avukat Levent Ka-
nat savundu. Esas hakkındaki son savunmayı  veren 
Kanat, Fırat'ın bir politikacı  olduğunu, uzun süre 
milletvekilliği yaptığım ve İslam dini üzerine çalış-
maları  bulunduğunu ifade etti. Berlin'deki toplantı-
ya katılan Fırat'ın dini kişiliği ile Kürt sorununa di-
ni çözüm doğrultusunda bir konuşma yaptığını  ifade 
eden Kanat, müvekkilinin "bölücülük" propaganda-
sı  yapmadığını  belirterek beraatini istedi. 

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 
savcının cezalandırma görüşünü paylaştı  ve Fırat'ı  
aynı  gerekçeyle 1 yıl hapis ve100 milyon lira para 
cezasına çarptırdı . Fırat'a verilen ceza daha sonra 
ertelendi. 

Hakkında düşünceleri nedeniyle açılan başka da-
valar da bulunan Fırat, benzer olaydan yeniden 
mahkum edilmesi halinde ertelenen cezasını  da ya-
tacak. Avukat Levent Kanat, mahkumiyet kararını  
Yargıtay'da temyiz edeceklerini açıkladı. 

Berlin'de katıldığı  toplantı  sırasında Erzurum 
Bağımsız Milletvekili olan Abdülmelik Fırat hak-
kında o dönem Adalate Bakanlığı 'na bir fezleke 
gönderilerek dokunulmazlığının kaldırılması  isten-
miş. bu istek Meclis'te işleme konulmamıştı. Mil-
letvekilliğinin sona ermesiyle birlikte de 1996'nın 
ilk ayı nda Fırat hakkında DGM'de dava açı lmıştı. 
Savcı lık iddianamesinde Fırat hakkında 3 yı la kadar 
hapis ve 300 milyon liraya kadar da ağır para 
cezası  isteniyordu. 
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"ismiyle, kimligiyle 
Kürt olan bir parti 

anlaYI~ml 
S3vunmak ve bunu 

legalitede a~lk, 
me~ru bir ~eki lde 
olu~turmak dogru 
bir tavlrd.r. Buna 

kar,. ~I kanlarln 
gerek~eleri hakh 

degildir." 

KDBP -Kürt Demokratik Birlik Partisi 
Lokman POLAT 

K ürt kimlikli legal biT 
paninin olu§umu i~in 

yapilan giri§im. Med
Kom 'daki toplantl ve ona bagh 
geli~meler sevindiricidir, umut 
vericidir. NOroj sayfalannda 
Kürt kimlikli legal pani iJe il
gili bir tartl~ma/degerlendirme, 
göril~ belinme sayfaslmn acrtl
mast da isabetli bir durumdur, 
dogm bir tutumdur. 

Kürt kimlikli legal parti so
mnunda NGroj yevresiyle aym 
§ekilde dü~ündügüm iyin, soro
nun 0 yamna ve aynnulanna 
girmek iSlemiyorum. Ben, iyi 
kavramlmayan bir dumm ve 0 
durumla ilgili sorulan sorulara 
klsaea da olsa bir a91khk getir
mek istiyorum. 

Sorulan veya bir ~ok ki~i ta· 
rafmdan kavrarulmayan durum 
~u; Nüroj ~evresinin ~ah~ma la· 

nm sürdürdügü yeni legal par
tinin digerlerinden (kastedilen 
HAOEP, OBP ve OKP'dir) far
kl nedir? Ü~ legal parti varken, 
4 'üncUsU gerekli midir? Vb. 
sorulanhr. Bunlar önemli soru
lardlr. C;ok önemli bir soruna 
pannak baslyor, 0 da farkhhk 
sorunudur. Farkhhk bir parti
nin varhk nedenidir ve bunun 
iyi bilince ~lkandmasl gerekir. 

.$erafettin EI~i 'nin, bir gare· 
tecinin "HADEP'ten farklruz 
nedir?" sorusuna verdigi ce
vapta, "Biz slmf partisi degiliz, 
kille panisiyiz" demesi dogru 
bir cevap olmadlgl gibi, farkh
hgm düzeyini de göstenniyor. 
Bilindigi gibi HADEP'de bir 
slmf panisi degil, bir kille par· 
tisidir. Yani -$.EI~i'nin bu ceva· 
bl HADEP ile DKP arasmdalci 
farkl göstenniyor. Aralanndaki 
fark ba~ka ~eki lde var. Arala· 
nnda varolan 0 farkhhk da bi
zirn i~in ciddi bir farkhhk de-

gildir. HADEP'leki ~ogunluk 
kesim, eger -$.EI~i'nin ileri sür
dügü ~anlan kabul etseydi ve 
.$.El~i DEP/HADEP ba~kam 
olsaydl, bugün DKP de olmaz
d!. Bunlar pralik politik süreein 
ge~eklikleridirler. Kariyer hu
smm ki§ileri hangi düzeye sok
tugunu pratik gösterdi, gösleri
yor. 

Farkhllk bir partinin varhk 
nedenidir. Bir parti eger varo
lan mevcut pani!erden farkh 
degilse, 0 zaman onun varllk 
nedeni anlamslz olur. Nüroj 
~evresinin savundugu Kün 
kimlikli legal parti yada benim 
de uygun gördügüm bir isimle 
KOBP (Kün Demokratik Bir· 
lik Partisi)nin diger partilerden 
farkhhgl nesneldir. Bu farkh
Ilk; partinin kimligi, partinin 
karekleri, pan inin pro gram 
perspektifleri, partinin iktidar 
anlaYl~l , partinin yerel yönetim 
anlaYI~I, paninin ~ah§ma, ör· 

gütlenme ve yönetme anlaYI§I, 
~ok seslilik ve demokrasi anla· 
YI§I, emege sayglSl ve dilnyaya 
bab~ 39IS1 vd. bir ~ok komKia, 
bu farkhhk kendisini gösteri
yor. 

Ismiyle, cismiyle, kimligiy
le Kürt olan bir parti anlaYI§ml 
savunmak ve bunu legalitede 
a~ l k, me~ru bir ~ekilde olu~tur
mak dogru bir taVlT ve davra· 
ß1~Ur. Bu dogru anlaYI~a kafll 
olanlann hiybir hakh ve dogru 
gerek~eleri yok. 

Kün sosyalistleri Kün kim
likli legal pani anlaYI~Jru bu· 
gün degil ta 1988 'Ierden beri 
savunuyorlar. 1988-89'larda 
Medya Güne§i dergis inde Kün 
kimlikli legal parti üzerine ya
zllar ylku, teonk belirlemeler 
yaplldl. 0 dönem Medya GU· 
ne§i 'nde ve sonraki dönemde 
sürerr iyersinde yapllan tanJ~' 
malarda savunulan ve bugün 
olgunla~an Kürt kimlikli legal 

parti anlaYl~1 dogru bir görii~tü. 
Günilmüzde bu dogru görü~ü 
ya§altla ge~innek iyin yapllan 
Kiri§imler, verilen ug~lar, sür
dUrülen yabalar meyvesini ve· 
recek ve bu dogru an laYl~ er 
veya gey hayala geyeceklir. 

Kilrt i§yileri, köyJüleri , 
emekyileri, aydmlan, KUrt hal· 
klßlß eZICI yogunlugu 
KDBP'nin farkldl~1ß1 ve öne
mini sü~ i~erisinde anlaya
cak, kavrayacak ve onn en bü
yük deslegi vereceklir. tyi bi· 
linmelidir ki; halk destegine 
sahip olma, güy olma göreceli 
bir durumdur. Bugün güysüz 
olan yann yok gü~lü olabilir. 
Bir dönern destek gönneyen 
bir görü~, diger bir dönern rag
bet göfebilir. 

Legal pani sorunu ve HA· 
DEP, DBP ve DKP ile ilgili gö
ri.I~lerimi gelecek saYllarda 
yazmaYl sürdUrece~im. 

Günümüzün politik ko§ullarl ve illegalite 
Sail A YDOÖMU~ 

U lusal kimlikli legal parti 
tanl~malanyla ba~lantlh 

olarak "ilIegalite", "illegal ya
h§ma". "illegal mücadele" gibi 
de~i~ik kavramlarla dile getiri
len ve esasen yasadl~l siyasal 
ph~maYI ifade eden mücadele 
biyirni yeniden tanl~ma konusu 
oluyor. 

illegalileyi "Stalinizm 'in bir 
ntirasl, am~l" olarak gören 00· 
zllan, illegalitenin, neredeyse 
her türlü kÖlülUgün, yanh~1ß 
kaynagl oldugunu iddia ederek, 
illegal ~ah~larla birlikte 01-
mamaYI ilkesel bir ~an olarak 
öne sünnekledirlcr. Bazllan da, 
daha diplomalik ve fakal daha 
tchlJrkeli bir tlltltlrn ve söy ~emle 
kendilerinin "yasal", "demok
Tatik", "ban~yll" ve "her türlü 
~iddet k8.1lltl" niteliklerine özel 
vurgular yaparak. belinilen ni
teliklere sahip olmadlgml ön
gördükleri diger Kün ulusal 
hareketlerini asll rakipleri gibi 
gÖTÜp göstererek, sömUrgeci 
devletin merhametine s l~m

makla. belirtilen nilelikleri ne
deniyle kendilcrine ayrlcahk 
tamnmasml, aksi halde bunun 
rakiplerine, yani illegalitecilere 
yarayacagml aylk~a ifade el· 
mekledirler. 

Bu yak.l~Lmlann yanlslra, 
illegaliteyi feti~le~tirip, kendi 

~ma devrimci mücadelenin, 
devrimeili~in, sosyalistligin 
aynlmaz bir prensibi gibi gören 
ve bu nedenle de ko~u\lara bag· 
11 olmal(Slzm legal mücadele 
biyimini kil~ilmseyen veya red· 
deden "sol" anlaYI§lara ~ok SI
mrh da olsa rastJanmaktadlr. 

Kelime anlrumm "yasadl~l' 

hk" olarak ifade edebilecegi· 
miz ilJegalilein, kendi b~mn 
sagcl hk veya solculukla bir 
ili§kisi yoktur. Belli siyasal sis· 
temlerde yasakh olan f~istler, 
libera11er, dinciler vb. gibi sag 
siyasal aklmlar da illegal "ah· 
liabilirler, "ah§lyorlar. Demek 
ki, illegalite esas olarak yasakh 
olmaktan kaynaklanmaktadlr. 

Yasaklar, insanlar arasmda 
cliilSizHgin on~.ya ~I,k.tlgl; sä
milrenlerle &ömüfülenlerw, 
zenginlerle fakirlerin, yöneten· 
lerle yönetilenlerin olu~lUgu 

loplumsal süreyte onaya ~Iklp 
sistemle~erek gilnümüzdeki 
dUzeye gelmi~tir. Bu baklm· 
dan ilIegaJite, asll egemenlerin, 
sömüTÜcülerin, basklcllann ve 
yasakyllann bir ürünüdür. Sos
yalistlcrin ideal ve prensipleri, 
bu kavramlarla ifade edilen ol~ 
gulara k8.1l1 olmalanndan dog
mu§tur. Günümüz dünyasmda 
veözellikle Türkiye 'de ve Kür
dislan'da egemenlerin soJcular 
olmadlgl da bilinmektedir. Ak
sine günümüzde, dilnyan1lzm 

aglThkh bölümilnde ve tabii ' 
Türkiye'de ve Kürdistan'da, 
sömüTÜCÜ egemenlerin politik 
lutumu nedeniyle, sol, aglr ya· 
saklar altmda, bu me~akatli 01· 
dugu kadar kendi amay ve ide· 
alleri bakJmmdan da olduk.~a 

verimsiz, dar ve klslth olan il· 
legalileyi s~ip kullanmak zo
runda blTakilml~tlT. Bunun 
iyindir ki, slradan bir insamn 
nezdinde "illegalite" kavrrum, 
"sol" bir imajl ~agn~tmyor. 

Bu, genellikle sosyalistlerin 
yasakh olmalarmdan kaynakla· 
nan basit bir yamlsamadlr. Bu 
nedenle dünün "solcu"su, gü· 
nümilziln "demokrat"l ge~inen 
bazI entellektilellerimizin. ay
dmlannuzm, bu basil yarulsa
maya kaplhp "Stalinizmin ka· 
hnllsL" ~l,eJedikleri iUe
galiteden solu sorumlu lutma· 
lan, ne iyi niyetlidir ve ne de 
politik olarak isabetli bir sapta· 
madlr. 

Bu görü~, iyi niyetli degil· 
dir: C;ünkü, günümilz ko~ulla· 
nnda inkarcl bir politikayla 
aAlt yasaklar altmda oldugu 
i~in, haklJ olarak büyük agrrhk
la illegal olan Kün uJusal hare
keti, bir ~ok kusuruyla ideal 01· 
mayan bu \ah~ma biyimini ~. 
menin esas sorumlusu deAildir. 
Aksine, KUn ulusaJ hareketinin 
hemen hemen tüm örgiltleri, 
Kün ulusal sorunu beJli bir yÖ--

Zürne kavu~madan da belli si
yasal ve hukuksal gilvenceler 
saAlanmasl ko~uluyla legale 
yOOnaya haz.rr olduk.lanm sik 
slk belinmektedirler. Kün poli
tik hareketinin, bu konuda bir 
zaaf iyinde oldugu, Kün soru· 
nunu legalize etmekJe, daha 
yasakhhgl stirerken Kün hare
ketini legalize etmenin ko~ulla
nm zaman zaman kan~tJT(hgl 
bile söylenebilir. Kuzey KUr
distan'da en gü~lli Kürt politik 
hareketi olan ve aym zamanda 
en radikal gibi görünen 
PKK'oin lideri A.Öcalan'm 
panisini ve Kün ulusunu ken· 
disinin yarattlgml ve bu neden· 
le onlarla özde~ oldugunu dü· 
liündUAünden, bu belli ko~ul1a· 
n -zaman-zaman kendi ~ahsmm 
~~&t pp'litika yapma hakkty· 
la smlrlayarak aylkladJAI bilin· 
mekledir. 

lkincisi, arulan göTÜ§ isabet· 
li deAildir: C;ünkil bu, daha öd. 
ce de belinildigi gibi, sömürge· 
eilerin inkara dayanan yasakyl 
politik tutumunun bir sonucu 
olarak varolan zorun1u ve hakh 
bir pozisyonu, yani illegaliteyi 
hakslz bir pozisyona dil§üre-
rek, TC'nin Kün sorunundaki 
inkarcl ve dolaYlslyla yasak~1 
politik tulum ve uygulamalan. 
ru gönnemezlikten gelmekte ve 
Ustüne tlstlük "illegal ~ah~an
larla birJikte olunmaz" diyerek, 

Kün ulusal hareketini fiilen 
bölmektedir. 

Kün ulusal harekeli i~inde, 
illegaliteyi feti§le§lirip devrim· 
ei milcadelinin aynlmaz bir 
p~asl gibi gören ve legalite 
i"in de tersini dü~Unen; legal 
~ah~rnaY I , pasifizm, refor
mizm, halta ihanetle özde~ gä-
ren anlaYllllar geymi~le yok 
yaygmdl. Gerek bu görü§ ve 
yakla~lmlß k8.1l1tl görü~ ve tu· 
lumlann giderek gü~lenen var
hgl ve gerekse de DEP'Je oo~
layan legal siyasal mücadele 
sürecinin yarattt l&1 elveri§li p0-
litik olanaklann ve tutarh mil
cadele geleneginin pratigi ve 
bir bütiln olarak Kürt hareketi
nin illegaliteye slämayacak ka
dar kitiesellCilmesi, Kürt ulusal 
hareketindeki, özellikle KUrt 
solundaki illegalite feti§izmi
nin ~llmaslm büyük oranda 
sag:laml~tlr. Günümilzde, Kiln 
ulusal hareketinin büyük ~o

gunlugu. legal ve illegal milca· 
dele sorununa politik mücadele 
onammm diger ko§ullanyla 
baglantlh olarak bakl1g1 iyin, 
daha önyarglslz, rahat ve akll· 
cldlr. 

Bugtlnkü politik ko§ullar, 
özellikle sömürgeeilerin kunu· 
lu~ milcadelemize ili§kin inkar
Cl ve bu nedenle de ödünsüz lu
tumlan, bir milcadele biyimi 
olarak illegal mücadeleyi, türn 

.' 

kusurlanna ragmen, daha uzun 
silre .' politik mücadelemizin 
gündeminde blrakacagml gös· 
leriyor. Bu nedenle Kün ulusal 
harekeli, "dar", demokrat kural 
ve geleneklerle, aylkllgm geli§
tirilmesi baktmmdan yeterince 
elveri§li olmayan illegal müca· 
delenin bu ve benzeri kusurla· 
rmm, olumsuz etkilerinden 
milmkiln oldugunca nasll koru~ 
nacagml adam aktlh tartl~masl 
gerekiyor. Aksi halde, bu ku
surlar, illegal ~ah§an hareketle
rin kendisini veya en azmdan 
bazt kadrolanm. zamanla ~. 
plllp onlan belirlenen vey adile 
gelirilen amaylanndan yok 
farklr'yer ve sonu~lara götUre· 
bilir. 

So'huy- olarak denilebilinir 
j(i, Kün ulusal hareketi, tUrn 
mücaoele bi"im ve yöntemleri 
veya siyasal göTÜ§ farkhhkla· 
nyla bir bütündür ve her ko~ul· 
da. farkhhklanrun onak yanla. 
nm saptaYlp programlayabildi
gi ve gilcUnil bu programlan 
ge~eklClltinneye kanalize ede
bilme becerisini gösterebildigi 
ornnda ba~anh olabileceklir. 
Yoksa, herkesin kendi farkhh· 
gml vazg~ilmez ilke düzeyin
de görtip dayatligl yerde, ne or
tak pqlitika, ne onak gÜy, ne de 
onak 'hedeften bahsedilebi!inir. 
Ve by durumun tek kaZanyhsl 
da sömürgeciler olur. 

" B ilmemek; c;0l!:u zaman yeni bir kav
raYI~m e~iginde olmak demektir" So· 
mut gerc;ekligin uygulanabi li r "dog· 

rularm." üretmek, anlamlna vurgu'yu yap.yor
sak bu bir baklma yeni bir '~ik'ten ve onu kav
rama c;abaslndan söz edebiliriz. 

Bakallm bu durum bize uyuyor muL Izin 
verirsenizl ~öyle bir ba~ langlC; yapmak istiyo
rum .. ACI badem kokusunu tam onaslndan 01-
mak ile mutsuz bir a~km gen;ek yazglslna "ta· 
mk" olmak araslnda sizce bir fark var mldlr? Bu 
farkl bile-bilecek durumda mlSlnlz? Kaldmm 
ta~lart üzerinde, birbiri ardl Sira dizili, her biri 
kendi anlamlnl giyinmi~, kendi giysileri ie;inde. 
Kendince bir duygu ifadesi bulunan sözcükle-

'KIYlslna 
Oturdum 
Bo, Bir 
Zamanln' 

Ali. F. I~IK 

rin, susturucu takllml~ 
bir tabancamn namlu· 
sundan flrlayan; öncesi 
ve sonras. olmayan so· 
rulara dönü~mesi; bir 
kirallk katiJin i~fedil!:i 
"A~k cinayetini" aydln
latmaya yetebilir mil 
Yetme'yi bile·bilir mil 
ie;inde bir yelerJilik bil· 
gisi banndlrabilir mH 
Bir gOn bir masal ku~u
na bir yapay kanat tak-
tmp, onu bir rengarenk 
uc;urtmanm kenanna, 

"bo~ bir zamanda" öylesine oturtsak ve bir e;o
cuSa; gözya~larlnm ashnda mavi benekler oldu
gunu; bunun da yine aslmda "günahkar gemi le
reH arahkslz ta§man günah "bilgiler" oldul!:unu 
söylebilir m iyiz? Bunu böyle söylesek acaba ne 
tür bir günah i~lerjz? Tam da bu noktada günah
kar olmakla, yeni bir gilnah i§lemeye hazlrlan· 
mak araslnda yine sizce bir fark var mldlr? 

KIYlsina oturulmu~ bir bo~ zamanda; sevgili
ye; dü~lerimde gözlerinin izi var, demek, sevgi
Hyi bir Ylldlza benzetmek ve onu bir suda bir su 
He dO~lemek ... sonra sle;rayarak uyanmak, uya· 
mp bir "orman" görmek ve hiC; hesapla yokken 
bir kUc;ük manolyanln "bir merhaba yok mu" 
c;aSrJS' ile sonu gel mez ie; hesapla~maya mah
kum olmak; sizce Slff c;oraplanmlz benziyor di
ye, "gölgelikteH ayaklan kulaklarmda, kulaklart
m ezip duran sonra gülüp duran biri ile ahpap 
o lmak aym u$ey" midir? 

"Bil memek; c;ogu zaman yeni bir kavraYI~m 
~i!!:inde olmak demektir." 

Bakallm bu durum bize uygun mu? 
Aynl sofray. payla~mak ile aynt ülkede ya~

mak "aynl " ~y mH 
Bir ~airden bir ~i i r okuyarak, "hayatlmlzl" de

gi~tirebiliyor muyuz? 
Terziler pantoJon ceplerimizi aynl büyüklük

te dikebiliyor mul 
Yemek borulanmlzm aym büyüklükte olma· 

dl!!:ml da biliyorum ... 
A$.k olmak ile orgazm olmak hepimiz ic;in 

aynl an lama geliyor mul 
Hangimizin hayatl daha degerli! 
Hangimiz daha üslUnüzl 
Bilmemek; e;ol!:u zaman yeni bir kavraYI~m 

~iainde oJmak demek midir? 
Su durum bize uygulanabilir mil Biz nasll bir 

fotoraf veriyoruz ... 
Biz!! kavraYI~1! yeni bir e~ik!! 
Bir yakamoz dü~se maviliklere ve bir bahk 

olsa ve bir masala dönü§se gece, ve yeni bir 
masaJ; 0 an orada, eski bir masal olsa, bir c;ocu· 
gun dü~lerinde ... 

Bilmem, 0 geceyi anlmsayabilecek misiniz? 
Mabetlerimizden, 1 ~lltl l l parlak bir 1~lk yOk· 

selmeli gökyüzGne. Kara büyüJer bozulmah ve 
YlldlzlarJa eski büyUcUlerin yaptlklan gibi, ay 
1~I!!:mda söyt~meyi becerebilsek e~er, belki bi· 
zim ie;in bilmemek yeni bir kavraYI~ olur. 

DGM'den 
Flrat'a ceza Rejahmatik C;iller'i yine tertemiz yaptl! 
HABER MERKEZi- Erzurum eski BagLmslz Mi!· 
letvekili Abdillmelik Ftrat'a Almanya'da yaptlgl bir 
konu§ma gerekye göterilerek I YII hapis cezaSI ve· 
rildi. Almanya 'nm Berlin kentinde "Kilrdistan So
runu ve Islami C;özilm Paneli"nde yapligl konu§ma· 
da 'bölilcülük' yapligl gerek"esiyle Ankara I No'lu 
DGM tarafmdan I yli hapis, 100 milyon !ira para 
cezasma ~arptmlan Melik Flrat'm cezasl eneJendi. 

Kürdistan islami Harekeli (KIH) larafmdan 9 
Ekim 1994'te Berlin'de dilzenlenen "Kürdislan So· 
runu ve Islami C;özüm Paneli"nde "bölücülük" yap· 
tlgl iddiaslyla Flrat hakkmda ayllan dava g~tigimiz 
hafta sonu~ landl. Ankara I No'lu DGM'de gÖTÜlen 
davaya Flrat kalilmazken, Flrat'l avukat Levent Ka· 
nat savundu. Esas haklundaki son savunmaYI veren 
Kanat. Flrnt'rn bir politikacl oldugunu, uzun sUre 
milletvekilli~i yaptlguu ve islam dini üzerine yall§
malan bulundugunu ifade eui. Berlin'deki toplanll' 
ya kaulan Flrat'm dini ki§iligi ile Kiln sorununa di· 
ni yözüm dogrultusunda bir konu§rna yaptlgml ifade 
eden Kanat, müvekkilinin "bölücülük" propaganda
SI yapmadlg.m belinerek beraatini istedi. 

DUTU§maya kLsa bir ara veren mahkeme heyeti, 
savcrnm cezalandlnna gÖTÜ§Unü payll41l ve Ftrat'l 
aym gerek~eyle I Yll hapis velOO milyon lira para 
cezasma ~arplJrd1. Flrat"a verilen ceza daha sonra 
enelendi. 

Hakklnda dü§ilnceleri nedeniyle a~ilan ba~ka da
valar da butunan Flrat, benzer olaydan yeniden 
mahkum edilmesi halinde enelenen cezasml da ya· 
tacak. Avukat Levem Kanal, mahkumiyet karanm 
Yarguay'da lemyiz edeceklerini a~lkladl. 

Berlin'de kalLldlgl toplanl1 strasmda Erlurum 
Baglmslz Milletvekili olan Abdmmelik Ftrat hak
kmda 0 dönem Adalate Bakanhgl'na bir fez leke 
gönderilerek dokunulmazhgmm kaldlOlmasl isten· 
mi§, bu istek Meclis 'te i§leme konulmaml~ll. Mi!
letvekilliginin sona ennesiyle birlikle de 1996'nm 
ilk aymda Frrat hakkmda DGM'de dava aYllml§tl. 
SavClhk iddianamesinde Flrat hakkmda 3 Ylla kadar 
hapis ve 300 milyon liraya kadar da aglT para 
cez~sl isteniyordu. 

BBP ise TEDA~ ve TOFA.$ oyla· 
malannda oldugu gibi C;i1Ier'i Yüce 
Divan'a göndenne yönünde oy ICulla· 
mrken, bir millelvekili fire verdi. 
BBP'den Hasan C;aglayan da oylama. 
ya gelmedi. 

DSP'den C;iller'in Yüce Divan'a 
gitmesi yönünde oy kullanmasma 
ragmen, tutanaklarda katl lmayanlar 
arasmda gösterilen ~tikrü GUreI de 
Meclis'e ilirazda bulundu. Su oy da 
hesaba eklendiginde, C;iller 272'ye ve 
271 oyla malvarhgmdan Yüce Di· 
van'a gilmemi§ olsa bile siyasi olarak 
TBMM'de mahkClm olacaku. 

HABER MERKEZi- Muhalefeney· 
ken "Vann I, varan 2, varan 3" ~ek
linde C;iIJer hakkmda yolsuzluk dos· 
yalan hazlrlayan Refah Partisi, bizzal 
bu dosyalann TBMM'deki oylamala
nnda C;iller'i lrurtannaya manevrasml 
ge~en hafta da sürdilrdü. RP, koalis· 
yon onagl Ba§bakan YardlmclSI Tan· 
su C;iller'i TEDA.$ ve TOFA-$'tan 
sonra mal varhgmda da Yüce Di
van'a gitmekten kunardl. RP millet· 
vekilleri ay-Ik~a C;iller'i "aklarken", 
DYP'den istifa eden küskünler de do
layh olarak C;iIler'i kolladl. C;iller'e 
muhalefet ederek DYP'den aynlan 7 
milletvekili oylamaya katllmazken, 
bir milletveltili de ~ekimser oy kul· 
land!. Buna ilave olarak BBP'den bir 
milletvekili de gelmedi. Refah iki fue 
haricinde lam kadro C;iIJer'i kunarma 
oylan veriI'ken, DYP'den (:i ller kils· 
kUnil olarak aynlanlardan Manisa ba
glmslz Milletvekili Ayseli Göksoy ~e· 
kimser oy kullarurken, Emre GÖnen· 
soy (Bag), Köksal Toptan (Bag), Ca· 
vit C;a~lar (Bag), Gencay Gürun 
(Bag), Mehmet Köslepen (Hag), 
DYP'den önceki gUn istifa eden Meh· 
mel Korkmaz ve yundl§lßda bulunan 
TOP Genel B3§kan Yardlmcls l Rlfal 
Serdaroglu alamaya kaulmad!. 

Erbakan'm "Iyinize sinmesine bite 
C;ilIer lehine oy kullanm .. mesajma 
ragmen, RP'de Enugrul YalymbaYlr 
ve ~aban Kart~, C;iUer'in Yüce Di· 
van'a gimesi i~in muhalefetle birlikte 
kabul oyu vediler. TEDA~ ve TOFA~ 
oylasrna kaulmayan RP' 1i Mahmut 
Sönmez ve Mustafa ünaldl, malvarh· 
gl oylamasma da gelmedi. Rahatslz 
olan Aydm Menderes de oylamaya 
katllmaymca, RP'den fire say'sl S'e 
Ylkt!. CHP Milletvekili Murat Kara· 
yalylß ise oylamaya kaularak ilk kez 
(:iller aleyhinde oy kullandl. Yundl
~mda ledavide bulunan DYP'li Hasan 
Peker de oylamaya katillnad!. RP oylan eWer'in yüzünO bir kez !!aha gOldürdO. 

Refahyol 
kaynagl 
dl§arda 
anyor 

R efahyo' , iyerdeki bek
leneni venneyince dl' 

§8f1SI i~in bir kaynak pake
li haZlrladl. Hükümel, yeni 
kaynak paketini okyanus 
ölesinde aYlyor. 

Iyerde bekleneni verme· 
yen kamu arazileri ve sos· 
yal tesis lerin satdmasmrn 
yam sua mega yerle§im 
projeleri ve gayri menkule 
dayah onaklik senetlerinin 

, 

sall~l i~in Amerikah ve 
uluslararaSl §irketlerden 
medet umuluyor. 

Geytigimiz hafta 
ABD'ye giden Devlet Ba· 
kanE Abdullah Gül, kamu 
arazi lerine dayah paketini 
de beraberinde götil rdü. 
Gül'ün Merryl Linch, Bear 
Sieams, Lehman Brothers 
gibi uluslararasl kurulu~

larla yapaca!!:1 göri.l§meler· 

de, bu pakel de yabanci ya
tmmcllara a~liacak. 

Gül ile birlikte ABD'ye 
giden kamu arazilerinin sa
tl~mdan sorumlu B~bakan 
Ba~mü~aviri ~. Dr. Ka~ 
mil Eren, kamu arazilerinin 
özelle§lirilmesinden 11) 
milyar dolar gelir bekledik
lerini belirtirken, özellikle 
yeni finansman kaynagl 
olarak ~ikaracaklan gayri 

menkule dayah senetlere 
§imdiden yundJ~mdan bil· 
yük ilgi olduAunu ileri sOr
dü. Bu senetlerin yüzde 
80'ini dünya ~apmda sat· 
maYI umduklanm söyleyen 
Erin, bu konuda kendileri
ne ula~an bitgi taleplerini 
k8.1lllamakta gü~lük ~ek
tiklerini de savundu. 

(HABER MERKEZb 

<;iller' den de 
'BBP dönü§ü' 
HABER MERKEZi- Tansu <;iIIer klsa süre 
önce sen e le~tirilerde bulundugu ve "koalisyon 
yapllamaz" notu verdigi BBP ile onakhk pe. 
~inde. (iIler, DYP'deki fireler ve RP'deki is
yan TBMM'deki oylamalan, kritik noktaya 
getirince, "Katliam samklan" diye sUylayarak 

. mahkernelik oldugu BBP konusunda keskin bir 
' U' dönil~il yapt!. (:iIler, TBMM'deki TEDA~, 
TOFA$ ve malvarhgl oylamalanrun öncesinde, 
BBP'ye hükümet onakhgl Ößerisi götürdü. 
C;iller, kurmaylan araclhglyla temas kurdu~u 
BBP'ye, biri 'DI§ Türkler' olmak üzere iki 
devlet b3libakanhk müste~ar yardlmclhgl äner· 
di. BDP ise "Sizin teklifmiz yelmez. RP de or· 
taklik ÖIlersin. Üc;ümüz birlikte oturup ortakh
gm ~Ianru konu~ahm" mesajlR1 gönderdi. 
BBP yetkililer <;iIIer'den onakllk Ößerisini 
dogrulayarak, "<;iIler ile birlikte aym teklifi 
Erbakan'mn da yapmasllazlm" dediler. 
Kulislerde ise BBP'nin DYP'den, RP'nin elin· 
deki Tanm ile DVP'nin e1indeki Thrlim ba· 
kanhklanm istedigi konu~uluyor. BBP'nin, iki 
müstejarhk ile icracl 5 genel mUdürlük istedigi 
de beliniliyor. 
Öte yandan <;iller'in kendisinden habersiz or
takhk ößedisinde bulwunasmm B3libakan Er
bakan'l kll.dmhgl buildirildi. BBP'nin onakh
gma kllIll ~ikan Erbakan'm, "Bizi dl.pndan 
desteklesinler, biz de her türlü taleplerini, hü· 
kümet onagnruzm l ~ gbii k3r.j llayahrn" dedigi 
bildiriliyor: Erbakan'm BBP'ye, bazl genel 
müdürlükler, belJi saYlda kadro ile belediyele· 
rine de maddi destek önerdigi beliniliyor. 
BBP'den bir yetkili ise, "DI~ardan destege yo
kuz. HUkümet kurulurken deslekledik, ama ve· 
rilen hi"bir söz tutulmadl. Deslegimizi istiyor· 
larsa anl3li1P onak oluruz" dedi. 
BBP Genel B3likam Muhsin Yaz,cloglu ise hü· 
kümet1en resmi iktidar onakhgl teklifi alma
dddanm, ancak gayri resmi olarak konunun
kendilerine iletildigini ayddadl. -

" 
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Ç
end sat bere ez 0 naseki min e ku 
pispore tekiliyen navnetwi ye, em li 
ser pirsa Kurdistane di nav xwe de 

gengeşi dikin. Di gengeşiye de pirs hat li s-
er aliye abori ye ku di berdewamkirina şer 
de rolek giring O esasin dileyize rawest. Ev 
nase min e ku teza xwe ya doktoriye de ji 
keleke ve beji li ser mesela Kurdistane sek-
irili)°, bibe nebe ji aliye ekonomik e şer ji 
haydar bCı. . 
- Hinge min ji wi nasi pirs? "Baş  e di 

aliye aborT de her k0 diçe maliyeta şer li s-
er dewlete giran dibe, gelo we dewlet heya 

kengi bikaribe 
xwe bile ber vi 
bari ?"tamer li ve 
pirsa min şas ma. 
Xuya 130 ku 
pirseke weha ji 
min nedipa. Hinge 

F. DILGEŞ ken? O weha got 
"Dewlet çend TIR 
eroin dişine 
EwrOpa Cı  mesele 

çareser dike ma ev ji tiştek e !" 
Ya rast tişteki ku eze li v'e bersive zede 

bikim tune beı . Çimki dewleta Tirk tam di 
we deme de ketibO hela neçIra kardar 0 
dewlemendk Kurd 0 li hember wan 
eniyek şer vekiribO. 

Tiştek sir 0 veşarti nine ku di kare kirin G 
firotina esrar O eroin de heta çend sal 
bere roleki Kurdan ji heb0. Belki wek 
hemwelatTyen gelek dewletan, hin Kurdan 
ji di der 0 dora xwe de ev kar dikirin; le ne 
wek parti 0 organizasyonen bi rekxisti, bi 
sere xwe. 

Herweki te zanin dewleta Tirk a nijad-
perest di nav çend saren dawI de bi kuştin 
û bi cinayeten qisasnediyar, ew kurden ku 
teki!? vi kar? bObOn Cı  dibOn bi tevahi ji 
hore rakirin. Kare kirin 0 firotina jehre bi 
tevahi kir deste xwe. Ev dewlet bere ji di 
nav vi kaıl de b0, heta re dihat bi dizi, bi 
maşiken xwe kar dimeşandin. Icar bi hati-
na Çiller ya ser hukum, dewleta Tirk bi 
hemO saziyen xwe, rasterast bû xwedi G 
organizatore vi kart Ji leşker, polis, general 
0 konsolosan bigire heta wezir 0 
serokweziren dewlete hernü kes? di Ve 
bazirganlye de cihe xwe sitandin. 

Ere cama Ii Tirlaye ji bo şelandin O xa-
pandine hin operasyon hatin kirin Cı  di van 
operasyonan de bi torbeyan esrar-eroin hat 
bi destxistin, re dewlete bi tu awayi ev es-
rar ü eroin neşew?tand O tune nekir. Ev 
male ku hat girtin, bi deste berpirsIyaren 

' 'deWlete li iWkçlk-fWopa-!:hkr hamokirin 0: 
firotin. Hem ji bi wasita merkuj G eroin-
firoşen ku Interpol li wan digeriya. 
Dewleta Tirk weld ku tinazen xwe bi 
Ewrop?yan bike pasaporten kesk li firaren 
Interpole belav kiribü 0 gava ku ev merkuj 
O jehrfiroş  dihatin girtin ji ew ji girtigehan 
dida revandin. 

Bi satan e ku em dibejin ku ev dewlet li 
pişt karen qireji Cı  ne mirov? ye. Le ew yen 
ku çaven xwe li rast? O li doza gele Kurd 
girtine O tene berjevendlyen xwe dibirin, li 
hember kirinen we bedeng man, heta di 
qada navnetewi de ew parastin. Le Tro edi 
zarok 0 hemwelatIyen wan bi jehra ku bi 
deste ve dewlete te firotin jiyana xwe hun-
da dikin, peşeroja wan tarT dibe. 

Û bala xwe bidine, ye ku li pey vi kari 
ye dewletek e; ne kes O çeteyek biçûk e. Bi 
girtin O bi cezakirine dawI re naye. Dest 0 
mil en we digihije Çar alIyen dinyaye. 

Niha Almanya, Ingiliztan, Fransa, 
Hollanda, Yunanistan, Belçika... hema 
bibeje hemCı  dewleten EwrCıpa djbejin ku 
dewleta Tirk kare esrar O eroIne organize 
dike, bi gerinende 0 wezTren xwe di nav vi 
kar? de ye. ki' hem0 kes dizane ku ji %80 
ye jehra ku li Ewropa belav dibe 0 te 
firotin ji ser TirkTye te. Tirkiye ji z0 ve 
Qolomblyaye derbas kiriye 0 bi milyaran 
Dolar pereji ve jehre bi dest dixe. Şere 
qireji ye li hember gele Kurd ji bi pere 
jehre te finansekirin. 

Ev ten gotin, ev ten zanin. Dewleten 
EwrOpi di we yeke de xwedi agahTyen xurt-
tir 0 firehtir in. 

Baş  e, gelo we Ewropi tene bi day?na 
çend beyanan rawestin? Ma tiştek ku li 
hember ve dewleta sûcdar be kirin nine? 
Çillera ku hedefa van er lşan e. Heroj 
beşdari eivinen navnetew? dibe. 

Ma qet nebe nikarin viza nedine yen 
wek? NA "mehkumi" Tirklye bikin? 

Xuya ye heta ku bareld wek pirsa 
Kurdistane li pişta dewleta Tirk be, we ev 
dewlet li hundir Cı  li derwe tu car dev ji 
çetetiye bernade O fonkslyonen dewletek. 
rastin neyne cih. Diye dewleten Ewr0pi di 
seri de bi ve yeke bizanbin. 

Çimki tengah? O neçariya dewleten 
EwropI ji çewt? 0 be hesab?ya siyaseta wan 
a Kurdistane te. Heta ku ew di ve mesele 
de nebin xwedi nerin O helwestek baş, ewe 
tene karibin li jehrikirina zarok O hemwe- 
latTyen xwe temaşe bikin. • 

Icar bedere anar? ü dostaniya dewleta 
Tirk ev e. Heta ku ev yek weha be Çiller 
disa dikare bişTre O bibeje, "yan eme 
beşda ıl Yekitiya Ewropa bibin, yan ji eme 
beşdari Yekitiya Ewropa bibin." 

Gelo we bedeng? Cı  behelwestiya 
EwrGpa heta kinge berdewam bike ü ewe 
heta çi çaxe çaven xwe bi kirinen-dewleta 
Tirk bigrin? An ku bina wan tene li hember 
Kurdan teng e! 
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ABD: Ölüm, silah ve cinnet ülkesi 
Amerikan hallu için en yıkıcı  savaş  ne İkinci Dünya Savaşı, ne Kore Savaşı  ne de 

Wietnam Savaşı 'dır. Onlar için en yıkıcı  savaş, her gün sokaklarında tabancalarla sürüyor 
Jamil SALMI 

Güvensizliğin arttığı  ülkede 
200 milyon silah dolaşım-

da. Kişi başına hızla artan ta-
banca ve makineli tüfek sayısı, 
toplumsal bir hastalığıp ifade-
si. Satışları  önleme girişimleri 
ise özgürlüğün kısıtlanması  gi-
bi algılanıyor. 

Amerikan halkı  için en yı-
kıcı  savaş  ne ikinci dünya sa-
vaşı, ne Kore savaşı  ne de Wi-
etnam savaşıdır; en yıkıcı  sa-
vaş, Amerikan sokaklarında 
her gün tabancalarla süren sa-
vaştır. Her yüz bin kişide cina-
yet oranı  Avrupa'dan 6 defa, 
Japonya'dan ise 7 defa yük-
sektir. Genellikle bu cinayetler 
ateşli silahlarla gerçekleşiyor. 

Amerika'da tabancanın, tü-
feğin, makineli silahın satışı  
serbesttir. Ve tuhaftır ki, bu ül-
kede satışlann düzenlenmesi-
ne karşı  olanlar çoğunluktadı r. 
Her gün metropollerin çoğun-
da bu kanlı  cinayetlerde ölen-
lerin sayısıyla haberlere başla-
nıyor. Her 22 dakikada bir ci-
nayet işleniyor, aynı  sürede de 
bir silahlı  soygun oluyor. Ak-
şam olunca Washington, mü-
zeler ve parklar şehri olmak-
tan çıkıyor; cinayet başkenti 
oluyor, 

Bu olaylardan en fazla etki-
lenenler gençierdir. 1975'te 27 
bin genç (12-15 yaş  arası) öl-
dü ya da yaralandı. 1986'da 
Londra'da 67, Manchester'da 
16, Toronto'da 61 ve Münih'te 
75 inayet gerçekişirken aynı  
yılda ABD kentlerinden Chi-
cago'da 666, Detroit'te 695, 
Miami'de 1.480, New York'ta 
ise 1.582 cinayet işlendi. 
Amerika'daki hırsıziar Avru-
pa'daki ya da Kanada'daki 
hırsızlardan daha fazla ateşli 
silah kullanıyor. Bu, Avrupa' 
ve Kanada'daki hırsızların da-
ha 'uygar' olmalanndan 
ABD'de silah edimnenin çok 
kolay olmasından kaynaklanı-
yor. 

İki kişiden biri silahlı  
1985'ten 1989'a kadar silah 

üretimi % 42 arttı. 60 milyon 
aile, bir başka deyişle her iki 
kişiden biri silah sahibi duru-
munda. Sadece yasalara saygı-
lı  insanlar silah almıyor; dene-
timin olmadığı  28 eyalette ka-
tiller de silah sahibi olabiliyor. 
Endişe veren bir başka eğilim 
ise yarı  otomatik silahların 
üretimindeki aruşur. Daha şa-
şırtıcı  olan diger bir olgu ise 
çocukların ana ve ilk okullara 
silah getinnelerine sıkça rast-
lanmasıdır. Los Angeles'ta il-
kokullarda 300 polis sürekli 
görevlidir. Liselerin girişleri 
ise silah kontrol cihazlarıyla 
donatllıyor. Kaygı  veren bu ra-
kamlar, herhangi bir ülkede 
hükümetin müdahalesini zo-
runlu kılardı. Oysa ABD'de 
silah denetimini sağlamak is-
teyenler Ateşli Silah Kulla-
nanlar Derneği'nin (NRA) en-
gelleriyle yüzyüze. Bu dernek 
2,5 milyon üyeye sahip. Silah 
üreticilerinin sunduğu politik 
ve mali desteklerin sonucunda, 
dernek, şimdiye kadar silah 
satışlarının denetlenmesi ile il-
gili yasal girişimlere engel 
alabildi. 

Suçu ve silahı  toplumsal 
koşullar besliyor 

Amerika'daki yoksulluk, 
ırkçı lık, uyuşturucu ve işsizlik 
gibi toplumsal yıkımlar, bu 
çılgın davranışların hem nede-
ni hem de somut görüntüleri-
dir. Sanayileşmiş  ülkelerde 
yoksulluk ve zenginlik uçuru-
mu çok belirgin ve toplumsal 
dayanışma az olduğu zaman, 
insanlar şiddet olaylarına daha 
yatkın hale geliyorlar. Ameri-
ka'da halkm % 14.2'si yoksul 
ve 3 milyon insan evsizdir. 
1969'da yayımlanan şiddetle 
ilgili resmi bir rapor. toplum-
sal durumun önemine daha o 
zamanlardan dikkat çekmişti. 
Raporda "doğa bize şiddete  

eğilimli olma kapasitesini ve-
rir. Ama bu kapasiteyi nasıl ve 
niçin kullanacağımızı  ancak 
toplumsal koşullar belirler" 
deniliyordu. Herhangi bir insa-
nın silah alabilme kolaylığı  bu 
koşullardan birini oluşturur. 
Genel olarak bir çok cinayet 
önceden tasarlanmıyor; ama 
öfke ve umutsuzluk gibi şid-
detli duygular sonucu cinayet-
ler gerçekleştiriliyor. Oysa 
sevgi uğruna intihar ve duygu-
sallığ'a dayalı  silah alımların' 
engellemek için belli bir bek-
leme süresi düzenlemenin ya-
rarı  açıktır. 

Toplu katliamlarda artış  
70'li yı llarda başlayan ve 

artık sıkça rastlanan katliamlar 
ya da toplu cinayetler (4 kişi-
den faila ölümle sonuçlanan-
lar), şiddetin bir başka boyutu-
nun ifadesidir. 1966'da ilk de-
fa böyle bir olay gerçekleşti. 
Dengesiz biri, eşini ve annesi-
ni öldürdükten sonra Austin 
Üniversitesi'ne giderek 14 ki-
şiyi daha öldürmüştü. Yakın 
zamanda gerçekleşen toplu ci-
nayetlerden bazıları  ise şöyle: 
1984'te California'da Mc Do-
nald's lokantasında 20 kişi  

katledilmişti. Russelville'de 
1987 yılında 16 kişi öldürül-
müştü. 1989'da Stockton katli-
amı  olmuştu; bir sapık bir 
okula girerek 5 öğrenciyi öl-
dürmüş, 28 öğrenciyi ve sınıf 
öğretmenini yaralamıştı. Yine 
1989'da Houston'da öfkeli bir 
memur 7 meslektaşını  öldür-
müş  ve 13'ilnü yaralamışu. 

Toplumsal olgu olan inti-
barlar, diğer ülkelerden fatklt!.;! 
olarak Amerika'da çoğunlukla 
ateşli silahlarla gerçekleştiği 
için ölümlerle sonuçlanıyor. 
ABD'de 20 intihar teşebbü-
sünden biri ölümle sonuçlanı- 

yor. Bu, 100 teşebbüsten 
5'inin ölmeyi 'başardığı ' anla-
mına geliyor. Umutsuzluk 
anında silaha başvuranların 
oranı  % 92'yi geçiyor. 

ABD silahlara teslim! 

Bir yandan 'terörizmle' ve 
uyuşturucu ile mücadele edi-
lirken, öte yandan büyük bir 
yıkma neden olan ateşli silah-
lara karşı  edilgenlik, bir karşıt-
lık oluşturuyor. Oysa silahlar 
daha çok kurban alıyor. Örne-
ğin 1986'da Amerika'da 'te-
rör' sonucu ölenlerin sayısı  
20, aşırı  uyuşturucu nedeniyle 
ölenlerin sayısı  508 iken ateşli 
silahlarla öldürülenlerin sayısı  
10 bin idi. Belki de hükümetin 
edilgen kalışmın nedenlerin-
den biri, şiddetin daha çok 
toplumun yoksul kesimlerinde 
yoğunlaşmasıdır. 

Gerçekten Amerikan toplu-
mu ne kadar çokuluslu ise şid-
det, o kadar tekulusludur! 

Zenci gençlerin öldürülme 
oranı  beyazIannkinden Il kat 
daha fazladır. Lüks banliyöler-
de yaşayan orta sınıf, şiddetten 
nispeten daha ai etkileniyor. 

Baskılar yoğunlaştıkça dev-
let, kimi denetim önlemleri 
alıyor. Oysa olayın vehameti 
karşısında bu kararlar mantık-
sız ve yumuşak kalıyor. 

Stockton katliamından son-
ra Kongre'nin ve siyasi kuru-
luşların baskıları  sonucu Bush, 
otomatik silah ithalatını  askıya 
almak zorunda kalmıştı . Ama 
şu ana kadar federal hükümet, 
ABD'de üretilen otomatik si-
lahların satışların' kısıtlamak 
için herhangi bir girişimde bu-
lunmadı. Oysa piyasaya sunu-
lan 5 milyon aldın silahının % 
75'i yerli üretimdir. 

•Şı 1`. 

(Le Monde Diplomali-
que'in yayımladığt Maniere 

De Voir isimli dergiden 
alınmıştır. 

Çeviren: Hüsiin Umay.) 

Çin, Mao'dan sonraki 
ikinci liderini kaybetti 
HABER MERKEZİ- Mao Ze-
dung'tan sonra Çin Halk Cumhuri-
yeti'ni 'liberal' yönelimlere götü-
ren Çin'in karizmatik lideri Deng 
Xiao Ping öldü. Haberi veren Çin 
deseni ajansı  Xinhua, 93 yaşındaki 
Deng'in Çarşamba günü Türkiye 
saatiyle (TSI) 15.08'de yaşama 
veda ettiğini bildirdi. 

Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesi tarafından yapılan açık-
lamada, Deng'in, geçirmekte ol-
duğunu parkinson hastalığı  ve ak-
ciğer rahatsızlığı  nedeniyle, 93 ya-
şında öldüğü belirtildi. 

Yapı lan açıklamada, Deng'in 
ölümünün bir mektupla Komünist 
Parti üyelerine, Çin Halk Kurtuluş  
Ordusu'na ve gruplara duyuruldu-
ğiı  kaydedildi. 

Merkez Komitesi'nin açıkla-
masında ayrıca, Deng'in parti için-
de, ordu-halk ve Çin'de yaşayan 
bütün etnik fruplar arasında büyük 
saygmlığa sahip bir lider, büyük 
marksist, büyük bir proleter dev-
rimci, devlet adamı, askeri strate-
jist, diplomat, uzun soluklu komü-
nist savaşçı, Çin'in modemleşme-
sinin mimari ve Çin sosyalizminin 
kurucusu olduğu söylendi. 

Daha önce beyin kanaması  ger-
çirdiği bildirilen Deng, askeri has-
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştı. 

Deng, 1989'da emekliye ayrı l-
masına rağmen ülkenin bir numa-
ralı  lideri olarak yine de yetkileri 
elinde tutuyordu. 

Deng'in cenaze töreni için bir 
komite oluşturuldu. Yeni Çin Ha-
ber Ajansı, komitenin başkanlığı-
na Komünist Parti Genel Sekreteri 
Jiang Zemin'in getirildiğini du-
yurdu. Ajans, 459 kişiden oluşan 
komitede, Başbakan Li Peng, Par-
lemento Başkanı  Qiao Şi'nin yanı  
sıra Komünist Parti üyeleri, hükü-
met yetkilileri ve sivil kuruluşların 
temsilcilerinin yer aldığını  kaydet- 

ti. Komite yaptığı  ilk açıklamada, 
cenaze törenine, Çin gelenekleri 
uyarınca yabancı  temsilcilerin da-
vet edilmeyeceğini bildirdi. 

Çin'in 'esas lideri' 

'93 yaşında ölen Deng Xiao 
Ping, dünyanın en büyük nüfusuna 
sahip, BM Güvenlik Konseyi'nin 
beş  daimi üyesinden biri olan 
Çin'in son efsanevi lideri olarak 
tarihe geçti. 

Hiçbir zaman devlet başkanlığı  
yapmayan, ancak "esas lider, en 
hassas konularda son kararı  vere-
cek hakem" özelliğini ölene dek 
koruyan Deng'in yaşam öyktisün-
den bazı  kesitler şöyle: 

*Deng, 1904 yı lında, Siçuan 
eyaletindeki Ciading de doğdu. 

*Adı  Çince "Minik Huzur" 
olan Deng, ilköğreniminden sonra 
çalışma inceleme programına ka-
tılmak için 1920 yı lında Fransa'ya 
gitti. Burada Fransa Komünist 
Partisi'nin Çinli bir üyesi oldu, ar-
dından Çin Kominist Partisi'ne 
(ÇKP) katıldı. 

*Deng, 1925 yılı nda Çin'e ge-
lirken uğradığı  Rusya'da incele-
meler yaptı. 

* Deng, 1929 yı lına kadar 
ÇKP'nin Şanghay'daki yeraltı  ör-
gütünde çalıştı. 

*Daha sonra Guanxi eyaletin-
deki Lungcu'da 7. Kızıl Ordu'yu 
kurdu. 

*1935'deki Zunyi toplantısında 
Çin Komünist Partisi Siyasi Büro-
su'na önderlik etmesi için Mao'ya 
oy verdi. 

*Çin komünistlerinin tarihsel 
önem taşıyan ve Mao'nun önderli-
ğini pekiştiren 10 bin kilometrelik 
göçü "Uzun Yürüyüş" (Ekim 
1934-1935) sırasında Liu Bo-
çeng'in 12. Tümeni'nde, komutan 
yardımcılığı  ve siyasi komiserlik 
görevini yiirilttü. 

*1937'de Japonya'ya karşı  di- 

reniş  savaşının başlangıcında, Liu 
Boçeng'in komutasındaki 129. 
Tümen'e siyasi komiser oldu. Bu-
nu takip eden 12 yıl boyunca da 
adı  bu kuvvetle anıldı. 

*1943 yı lında Halk Devrim- 
ci Askeri Konseyi'nin ge-
nel siyasi bölümüne baş-
kanlık etti ve Merkez 
Komitesi sekreter-
liğine alındı. 

*1945'te Ye- 
nan'da yapılan 
7. Parti Kongre- 
si'nde Merkez 
Komitesi ve Si-
yasi Büro Sekre-
teri oldu. 

*Bu görevleri sı rasında 
Çan Kayşek'in Yangeç nehrinin 
kuzeyindeki tüm orduları= boz-
guna uğratılmasını  sağlayan 
Mao'nun, "Genel Stratejik Birinci 
Sekreterliği"ne getirildi. 

*1950-54 yılları  arasında Geçi-
ci Hükümet'in başkan yardımcıla-
rından 

*1952'den 1954'e kadar Mali-
ye Bakanlığı  ve Devlet Planlama 
Konseyi üyeliği 'yaptı. 

*1956 yı lında, Merkez Komite 
Genel sekreterliği'ne seçildi. 

*Çin Kültür Devrimi sırasında 
radikal kanadın eleştirilerine hedef 
oldu ve 1967-69 arasında bütün 
görevlerden alındı. 

*1966 yılının Aralık ayına ka-
dar Deng Xiaoping ve Liu Şaoçi: 
Kızıl Muhafizlarin geçit törenin-
de Mao'nun yanında tribünde yer 
alıyorlardı. Fakat bu tarihten sonra 
Pekin ve diğer yerledeki duvar ga-
zetelerinin başlıca hedefi oldular. 

*I 973'te ÇKP, Deng Xiao-
pingin partiye yeniden kavuşması  
ve başbakan yardıncılığı  görevine 
getirilmesi yönünde karar aldı. 

*1974'de Mao'nun önerisi üze-
rine başbakan birinci yardımcısı  
oldu. 

*1975'te 
ÇKP Merkez Konseyi Başkan 
Yardımcısı, Politbüro Üyesi ve 
Genelkurmay başkanı  oldu. 

*8 Ocak 1976'da Başbakan Çu 
Enlai'ın ölümünden hemen sonra 
ikinci kez yönetimden uzaklatı nl-
n. 

*Devlet Başkanı  Mao'nun ölü-
münden (9 Eylül 1976) ardından 
devletin yönetim organında yeni-
den öne çıktı. Temmuz 1977'ye 
değin geçen zaman içinde daha 
önceki görevlerinin tümünü yen-
den üstlendi. 

*1978'de Ulusal Kongre'de 
ÇKP MK Başkarıliğı 'na seçildi ve 
`reformlara' girişti. 

*Deng, köylülere üretim ve ka'r 
konusunda daha geniş  sorumluluk 
verdi. 

* 9 Kasım 1989'da bütün gö-
revlerinden emekliye ayrılmıştı. 

Kıbrıs'ta 
çözümsüzlük 
adımlan 
HABER MERKEZİ- Kıbrıs Rum yöneti-
minin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğinin 
kabulü ihtimaline karşı  Türk tarafının bölün-
müşlüğü resmileştirme yoluna gideceği bildi-
rildi. Görüşmelerin tıkanmasını  fırsat bilen 
Kıbrıs Kuzey yönetimi, "iki ayrı  devlet" sta-
tüsünü dünya kamuoyuna kabul ettirme ha-
zı rlığı  içindi. Diplomatik çevreler, bu durum-
da Kıbrıs sorununun, bir kez daha çıkmaza 
gireceğini belirtiyorlar. 

Rusya'nın S-300 füzelerini Rum yöneti-
mine satma kararı  ve konuya ilişkin anlaş-
manın Rum Ulusal Meclisi tarafından onay-
lanması  sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk yöne-
timi, TC'nin de desteğiyle "adada iki ayrı  
devletle istikrar" sttatejisini uygulama ara-
yışlarına girdi. Bu amaçla TC ve Kuzey Kıb-
rıs yetkililerinin, başta ABD nezdinde olmak 
üzere, Batı 'da kuzeydeki 'devletin tanınma-
sı  önerisini sık sık gündeme getirdikleri bil-
dirildi. 

Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetimi; ABD ve 
İngiltere'nin Kıbrıs sorununun çözümü için 
baskı  dozunu arttırmalan, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi'nin, bu yılın sonlarına doğru 
AB ile tam üyelik müzakerelerine oturma 
beklentileri ve güney Rum yönetimine 1998 
yı lında yapılacak başkanlık seçimleri için 
kampanyanın bu yıl anasından itibaren baş-
laması  yolundaki gelişmelerin de ışığında 
1997 stratejisini şekillendirmeye başladı. 

TC ve Kıbns Türk yönetimi, birinci amaç 
olarak ABD ve ingiltere'niıi getirdiği öneri-
lerle*desteklenen Birleşmiş  Milletler'in ara-
buluculuğunda taraflar arasında görüşmeler 
yapı lması  çağırısına olumlu yanıt verir gibi 
görünme stratejisi izliyor. BM gözetimindeki 
görüşmeler, Kıbrıs'ta bir federasyon ya da 
konfederasyon kurulmasını  öngörüyor. 

TC diplomatları, Kıbrıs'ta artık iki ayrı  
devletten başka seçenek olmadığı  yolundaki 
propagandalarını  da hızlandırmış  durumda-
lar. 

TC ve Kıbrıs Türk yöneticileri Kıbrıs'ta i-
ki ayın devlet kurulabileceği, sağlık ve çevre 
gibi konularda işbirliği öngören anlaşmalar 
yapı labiliceği ve iki toplum arasındaki düş-
manlığın azalmasıyla birlikte konfederal bir 
devletin düşünülebileceği tezini işlemeye ça-
lışarak zor yoluyla yaratılan bölünrneyi 
kalıcı  statüko haline getirmek istiyorlar. 

.. 
ABD: Olüm, silah ve cinnet ülkesi 

Amerikan halla i~in en ylktCl sava§ ne ikinci Dünya SaVa§l, ne Kore Sava§l ne de 
Wietnam Sava§l'dlr, Onlar i~in en ylktCI sava§, her gün sokaklannda tabancalarla sürüyor 

Jamil SAUdI 

G Uvensizligin anllgl ülke<le 
200 milyon silah dola§lm

da. Ki§i ba~ma luzla artan ta
banea ve makincli tüfek saylsl, 
toplumsal bir hastahglp ifade
si. Sall~lan önleme giri§imleri 
ise özgürlügUn klsnlanmasl gi
bi algllamyor. 

Amerikan halkl iyin en YI
klci sava§ ne ikinei dUnya sa
V!l§I, ne Kore sava§1 ne de Wi
etnam sava~ldlr, en ylklCI sa
v3§, Amerikan sokaklannda 
her gün tabanealarla süren sa
v3§tlr. Her yüz bin ki§ide cina
yet oram Avrupa'dan 6 defa, 
Japonya'dan ise 7 defa yük
sektir. Genellikle bu cinayetler 
ate§1i silahlarla ge~ekle§iyor. 

Amerika'da tabaneanm, tü
fegin, makineli silahm sall§1 
serbestIir. Ve tuhaftlr ki, bu ü1-
kede satl§lann düzenlenmesi
ne ka'11 olanlar o:;ogunluktadu. 
Her gUn metropollerin o:;ogun
da bu kanh cinayetlerde ölen
lerin saYlslyla haberlere ba§la
"'yor. Her 22 dakikada bir ci
nayel i§leniyor, aym sürede de 
bir silahh soygun oluyor. Ak
§3m olunea Washington, mü
zeler ve parklar §Chri olmak
lan O:;lklyor; cinayet ba~kenl i 

oluyor. 

iki ki~iden biri silahh 
1985'ten 1989'a kadar silah 

üretimi % 42 anti. 60 milyon 
aile, bir ba~ka deyi§le her iki 
ki~ iden biri silah sahibi duru
munda. Sadeee yasalara saygl
h insanillf silah a1mlyor: dene
timin olmadlgl 28 eyalette ka
tiller de silah sahibi olabiliyor. 
Endj~e veren bir b8§ka egilim 
ise yan olomalik silahlann 
Uretimindeki anl~ur. Daha ~a
§lf1ICI olan diger bir olgu ise 
o:;ocuklann ana ve ilk okuliara 
silah getinnelerine slk'Y'a rast
lanmasldlr. Los Angeles'ta il
kokullarda 300 polis sürekli 
görevlidir. Liselerin giri~leri 
ise silah kontrol eihazlanyla 
donatlhyor. Kaygl veren bu rd
lcamIar, herhangi bir ü1kede 
hükümetm müdahalesini zo
runlu kdardl. Oysa ABD'de 
silah denetimini saglamak is
leyenler Ate§li Silah Kulla
nanlar Demegi'nin (NRA) en
gelleriyle yiizyüze. Bu demek 
2,5 milyon Uyeye sahip. Silah 
üreticilerinin sundugu politik 
ve mali desteklerin sonueunda, 
demek. §imdiye kadar silah 
sau~lannm denetlenmesi ile il
gili yasal giri§imlere engel 
olabildi. 

Su~u ve silaht toplumsal 
ko§ullar besliyor 

yor. Bu, 1 00 le~bbüsten 
5'inin ölmeyi 'b3§ardJgl' anla
mma geliyor. Umulsuzluk 
anmda silaha ba~vuranlann 
oranl % 92'yi geyiyor. 

ABO silahlara teslim! 
Biryandan 'terorizmle' ve 

UyU§lurueu ile mücadele edi
lirken, öte yandan büyilk bir 
Ylklma neden olan ate~ 1i silah
lara ka'11 edilgenlik, bir ka~Jt
hk olu§turuyor. Oysa silahlar 
daha o:;ok kurban aiJyor. Öme
gin 1986'da Amerika'da 'te
ror' sonucu ölenierin sayisl 
20, a§1f1 uyu§turucu ne<leniyle 
ölenierin saYlsl 508 iken ate§1i 
silahlarla öldürülenlerin SaylSI 
iO bin idi. Belki de hükümetin 
edilgen kall§mm nedenlerin
den biri. §iddetin daha o:;ok 
toplumun yoksul kesimlerinde 
yogunl8§masldlr. 

Geryekten Amerikan toplu
mu ne kadar o:;okuluslu ist §id
dei, 0 kadar tekulusludur! 

Zenci genylerin öldUrülme 
oram beyazlannkinden 11 kat 
daha fazladlr. Lüks banliyöler
de ya§ayan orta smlf. §iddenen 
nispelen daha ai etkileniyor. 

Baskllar yogunla§hkya dev
let, kimi denetim önlemleri 
ahyor. Oysa olaym vehameli 
ka~lSmda bu kararlar mantlk
SIZ ve yumu§ak !cahyor. 

Slockton katliammdan son-

Bu olaylardan en fazla etki
lenenler geno:;lerdir. 1975'te 27 
bin geno:; (12-15 y3§ aTaSl) öl
dU ya da yaralandl. 1986'da 
Londra'da 67, Manchesler'da 
16, Toronto'da 61 ve Münih'te 
75 inayet gero:;eki§irken aym 
Yllda ABD kentlerinden Chi
cago'da 666, Detroil'te 695, 
Miami'de 1.480, New York'ta 
ise 1.582 einayet i~ lendi. 
Amerika'dakj hlrslzlar Avru
pa'daki ya da Kanada'daki 
hlrslzlardan daha fazla 3te§li 
silah kullanlyor. Bu, Avrupa 
ve Kanada'daki hlrslzlann da
ha 'uygar' olmalanndan de~iI, 
ABO'de silah edinmenin 'Y'ok 
kolay olmasmdan kaynaklam
yor. 

Amerika'daki yoksulluk, 
nkO:;lhk, uyu§turucu ve i§sizlik 
gibi toplumsal Ylkimlar, bu 
yllgm davram§lann hem nede
ni hem de somut ~örüntüleri
dir. Sanayile§mi§ ülkelerde 
YOksulluk ve zenginlik uyuru
mu yok belirgin ve toplumsal 
dayanl§ma az oldugu zaman, 
insanlar ~iddet olaylanna daha 
yalkm haie geliyorlar. Ameri
ka'da halkm % 14.2'5i YOksul 
ve 3 milyon insan evsizdir. 
1969'da yaYlmlanan §iddetle 
ilgiJi resmi bir rapor. toplum
sal durumun önemine daha 0 

zamanlardan dikkat o:;ekmVjti. 
Raporda "doga bize §iddete 

egilimli olma kapasitesini ve
rir. Ama bu kapasiteyi nasll ve 
nio:; in kullanacaglmlzl ancak 
toplumsal ko~u ll ar belirler" 
deniliyordu. Herhangi bir insa
nm silah a1abilme kolayhgl bu 
ko§ullardan birini olu§turur. 
Genel olarak bir o:;ok cinayet 
önceden tasarlanmlyor; ama 
öll;e ve umulSuzluk gibi §id
detli duygular sonucu cinayet
ler gero:;ekle§liriliyor. Oysa 
sevgi ugruna intihar ve duygu
salbga dayah silah ahrnlanm 
engellemek io:;in belli bir bek
lerne süresi dilzenlemenin ya
ran ao:;tktlr. 

kalledilmi§li. Russelville'de ra Kongre'nin ve siyasi kuru-
1987 )'lhnda 16 ki§i öldUrül- lu§lann baskllan sonueu Bush, 

Toplu katliamlarda art l~ 

Klbns'ta 
~özümsüzlük 
adlmlan 
HABER MERKEZi- Klbns Rum yöneti
minin Avrupa Birligi 'ne (AB) tarn üyeliginin 
kabulü ihtimaline ka~l Tllrk larafmm böliln
mü§lügü resmile~tinne yoluna gidecegi bi ldi
rildi. Görü§melerin IIkanmasml flrsal bilen 
KJbns Kuzey yönetimi, "iki ayn devlef' sta
tUsunü dünya kamuoyuna kabul euinne ha
zlrhgl io:;indi. Diplomatik o:;evreler. bu durum
da Klbns sorununun, bir kez daha (j':lkmaza 
gireeegini belirtiyorJar. 

Rusya'mn S-300 fIlzelerini Rum yöneti
mine satma karan ve konuya ili§kin anla§
manm Rum Ulusal Meclisi tarafmdan onay
Janmasl sonrasmda Kuzey Klbns Türk yöne
timi, TC"nin de deslegiyle "adada iki ayn 
devletle iSlikrar" sttatejisini uygulama ara
yl§larma girdi. Bu amayla TC ve Kuzey KIb
ns yetkililerinin, ba§ta ABD nezdinde olmak 
üzere, Bau'da kuzeydeki 'devlel'in tanmma
SI önerisini stk slk gündeme getirdikleri bil
dirildi. 

Türkiye ve Klbns Türk yönetimi; ABO ve 
lngiltere'nin Klbns sorununun yÖzÜmii io:;in 
baskl dozunu arttlnnalan. Güney Klbns 
Rum Yönetimi'nin, bu Yl lm sonlanna dogru 
Aß ile lam üyelik müzakerelerine otunna 
beklentileri ve güney Rum yönelimine 1998 
Ylhnda yapdacak b3§kanltk s~imleri iyin 
karnpanyanm bu YII ortasmdan itibaren b3§
lamasi yolundaki geli§melerin de 1§lgmda 
1997 stratejisini §CkiUendinneye b~ladl. 

TC ve Klbns Tilrk yönetimi, birinci amao:; 
olarak ABD ve ingiltere'nin' geürdigi öneri
lerledesteklenen Birle§mi§ Milletler'in ara
buluculugunda taraflar arasmda görü~meler 
yapllmasl yagmsma olumlu yanll verir gibi 
gört!nme stratejisi izliyor. BM gözetimindeki 
görü§meler, KJbns'ta bir federasyon ya da 
konfederasyon kurulmasml öngörüyor. 

TC diplomatlan, Klbns'ta arttk iki ayn 
devletten ba§ka seo:;enek olmadlgl yolundaki 
propagandalanm da hlzlandlnnl§ durumda,,,, 

TC ve KJbns Türk yöneticileri Ktbns'ta i
ki aytn devlet kurulabileeegi, sagbk ve o:;evre 
gibi konularda i§birligi öngören anl~ma1ar 
yapllabilicegi ve iki toplum arasmdaki dU§" 
manhgm azalmaslyla birl ikte konfe<leral bir 
devletin dil§üniilebilecegi tezini i~lemeye o:;a
h§arak zor yoluyla yaratl lan bölünmeyi 
kahel statüko haHne gelinnek istiyorlar. 

70' li ylllarda ba§layan ve 
an,k slko:;a rasllanan kat liamlar 
ya da toplu cinayetler (4 ki§i
den fazla ölümle sonuo:;lanan
lar), §iddetin bir b8§ka boyutu
nun ifadesidir. 1966'da ilk de
fa böyle bir olay gero:;ekle§ti. 
Dengesiz biri, e~ini ve annesi
ni öldürdUklen sonra Austin 
Üniversitesi'ne giderek 14 ki
~ i yi daha öldünnü§tü. Yakln 
zarnanda gero:;ekle§Cn toplu ci
nayetlerden haztlan ist §Öyle: 
1984'te Califomia'da Mc 00-
nald's lokantasmda 20 ki~i 

mü§tü. 1989'da Stockton katli- otomatik silah ithalatml askiya 
ami olmu~tu; bir saplk bir almak zorunda kalml§tl. Ama 
okula girerek 5 ögrenciyi öl- §U ana kadar federal hükümel, 
dünnü§, 28 ögrenciyi ve Slmf ABD'de üretilen otomatik si-
ö~retmenini yaralarnl§u. Yine lahlann sau§lanm klsltlamak 
1989'da Houston'da öll;eli bir io:;in herhangi bir giri§imde bu-
memur 7 mestekta§JnI öldür- lunmadl. Oysa piyasaya sunu-
mü~ ve 13'ünti yaralarnl§ll. lan ~ rni ly6n aldtn sitahmm % 

Toplurnsal olgu olan inti- 75'i yerli Üretimdir. 
harlar. dige'r iilkelerden farkliT'1l r , ,lItHrt'. 11;.1 

olarak: Amerika'da o:;ogunlukla (u Monde Diplomati-
atc§1i silahlarla gero:;eklC!jtigi que'in yaYlmlad'gl Maniere 
iyin ölümlerle sOlluo:;lamyor. De Voir isimli dergiden 
ABD'de 20 intihar te§cbbü- almmlltlr. 
sUnden biri ölümle sonu.o:;lam- t;eviren: Hüsiin Umay.) 

<;in, Mao' dan sonraki 
ikinci liderini kaybetti 
HABER MERKEZi- Mao Ze
dung'tan sonra <;in Halk Cumhuri
yeti'ni 'liberal' yönelimlere götü
ren <;in'in karizmatik lideri Deng 
Xiao Ping öldü. Haberi veren <;in 
desmi ajansl Xinhua, 93 Y3§mdaki 
Deng'in <;aJlamba günil Tiirkiye 
saatiyle (TSl) 15.08'de ya§arna 
veda elligini bildirdi. 

<; in KomUnisl Partisi Merkez 
Komitesi tarafmdan yapllan aO:;lk
larnada, Deng'in, geyinnekre 01-
dugunu parkinson hastallgl ve ak
eiger rahatslzhgl ne<leniyle. 93 ya
§mda öldügü belirtildi. 

Yapllan aylklamada, Deng'in 
ölümünün bir mektupla Komünist 
Pani Uyelerine. yin Halk Kurtulu~ 
Ordusu'na ve gruplara duyuruldu
gu kaydedildi. 

Merkez Komitesi'nin aylkla
masmda aynca, Deng 'in parti iyin
de, ordu-halk ve <;in'de Y3§3yan 
bütün etnik frup lar arasmda bUyük 
saygmhga sahip bir lider, bUyllk 
marksist, büyiik bir proleter dcv
rimci, devlel adaml, askeri strate
jist. diplomat, uzun soluklu komiI
nist saV3§O:;l. <;in 'in modemle§me
sinin miman ve <;in sosyalizminin 
kurueusu oldugu söylendi. 

Daha önee beyin kanamasl ger
yirdigi bildirilen Deng, askeri has
taneye kaldlrllarak tedavi allma 
ahnml§tl. 

Deng, 1989'da emekliye aynl
masma ragmen ülkenin bir numa
rah lideri olarak yine de yetkileri 
e1inde tutuyordu. 

Deng'in cenaze töreni io:;in bir 
komile olu~turu l du. Yeni yin Ha
ber Ajansl, komilenin ba§kanhgl
na KomUnist Parti Genel Sekreteri 
Jiang Zemin'in getirildigini du
yurdu. Ajans, 459 ki§iden olu§an 
komitede, Bll§bakan Li Peng, Par
lemento Ba§kam Qiao Si'nin yam 
slra Komünist Parti üyeleri, hükü
met yetkilileri ve sivil kurulu~larm 
temsilciterinin yer aldlgml kaydet-

ti. Komile yaptJgl ilk aO:; lklamada. 
cenaze töreninc, <;in gelenekleri 
uyarmca yabanel temsilcilerin da
vet edilmeyecegini bildirdi. 

<;in'in 'esas lideri' 
93 ya§tnda ölen Deng Xiao 

Ping, dilnyantn en büyük nüfusuna 
sahip, BM Güvenlik Konseyi'nin 
be~ daimi i1yesinden biri olan 
<;in'in son efsanevi lideri olarak 
tarihe gco:;ti. 

Hiybir zaman devlel bll§kanhgl 
yapmayan, aneak "esas lider, en 
hassas konularda son karan vere
eek hakern" özeltigini ölene dek 
koruyan Deng'in ya~am öyküsün
den bazi kesitler §öyle: 

*Deng, 1904 Yllmda, Sio:;uan 
eyaletindeki Ciading de dogdu. 

*Adl <;ince "Minik Huzur" 
olan Deng, ilkögreniminden sonra 
o:;alt§ma ineeleme programma !ca
IIlmak io:;in 1920 Ylltnda Fransa'ya 
gitti. Burada Fransa Komünist 
Partisi'nin <;inli bir i1yesi oldu. ar
dmdan <;in Kominist Partisi'ne 
(<;KP) kauldJ. 

*Deng, 1925 Ylhnda <;in'e ge
lirken ugradlgl Rusya'da incele
meier yaptl. 

• Deng, 1929 Ylhna kadar 
<;KP'nin $anghay'daki yeraltl ör
gl.llünde o:;ah~tl. 

·Daha sonra Guanxi eyaletin
dcki Lungcu'da 7. Kizil Ordu'yu 
kurdu. 

• 1935'deki Zunyi loplanusmda 
<;in Komilnist Panisi Siyasi Büro
su'na önderlik elmesi iyin Mao'ya 
oy verdi. 

*<;in komünistlerinin tarihsel 
önem t8§lyan ve Mao'nun önderli
gini peki~tiren 10 bin kilometrelil.:: 
göyü "Uzun YOrüyOf' (Ekim 
1934-1935) slrasmda Liu Bo
o:;eng'in 12. Tümeni'nde, komutan 
yardlmeJ!lgl ve siyasi komiserlik 
görevini yürüllÜ. 

*1937'de Japonya'ya kaT§1 di-

reni~ sava§lmn b~langlemda, Liu 
Boo:;eng'in komutasmdakj 129. 
Tümen'e siyasi komiser oldu. Bu
nu takip eden 12 yll boyunea da 
adl bu kuvvetle anlldJ. 

·1943 Ylhnda Halk Devrim-
ei Askeri Konseyi 'nin ~e
nel siyasi bölümüne ba§
kanhk etti ve Merkez 
Komitesi sekreter
ligine ahndl. 

· 1945'te Ye
nan'da yapllan 
7. Pani Kongre
si'nde Merkez 
Komitesi ve Si
yasi Büro Sekre
teri oldu. 

·Bu görevleri sirasmda 
<;an Kay§Ck'in Yangeo:; nehrinin 
kuzeyindeki tiim ordulannm boz
guna ugrdilimasmi sa~layan 

Mao'nun. "Genel Stratejik Birinei 
Sekreterligi"ne getirildi. 

*1950-54 yJilan arasmda Geo:;i
ci HUkümet'in ba~kan yardlmcila
nndan biryidi. 

*1952'den 1954'e kadar Mali
ye Bakanhgl ve Devlel Planlama 
Konseyi üyeligi ·yapu. 

·1956 Ylhnda, Merkez Komite 
Genel sekreterligi'ne seo:;ildi . 

*C;in Kültür Oevrirni Slrasmda 
radikal kanadm ele§tirilerine hedef 
oldu ve 1967-69 arasmda bütün 
görevierden alrndl. 

·1966 yilmm Arahk ayma ka
dar Deng Xiaoping ve Liu $aoyi; 
Kizil Muhaflzlar'm geyit törenin
de Mao'nun yanmda tri bünde yer 
ahyo.rlardl. Fakat bu tarihten sonra 
Pekin ve diger yerledeki duvar ga
zelelerinin b~hca hedefi oldular. 

*1973'te t;KP, Deng Xiao
ping'in partiye yeniden kavu§masl 
ve ba§bakan yardmclhgl görevine 
getirilmesi yönünde karar aldJ. 

*1974'de Mao'nun önerisi üze
rine ba§bakan birinci yard,melsl 
oldu. 

*1975'le 
<;KP Merkez Konseyi Ba§kan 
YardlmclSl, Politbüro Üyesi ve 
Genelkunnay b~kanJ oldu. 

·8 ücak 1976'da Ba§bakan <;u 
EnJai'm ölilmünden hemen sonra 
ikinci kez yönetimden uzaklatlnl
u. 

*Devlet Ba§kanl Mao'nun ölü
münden (9 Eylül 1976) archndan 
devletin yönetim organmda yeni
den öne Ylktl. Temmuz 1977'ye 
degin geo:;en zaman io:;inde daha 
önceki görevlerinin tümünü yen
den üSllendi. 

4I ' 978'de Ulusal Kongre'de 
<;KP MK Ba§kanltgl'na s~ildi ve 
'refonnlara' giri§ti. 

*Deng, köylil lere üretim ve kar 
konufiunda daha geni§ sorumluluk 
verdi. 

* 9 Kaslm 1989'da bü!ün gö
revlerindcn emekliye aynlml§tl. 

c:: end 5al bert? ez a naseki min e ku 
pispore tekHiyen navnetwi ye, em Ii 
ser pirsa Kurdistane di nav xwe de 

genge~i dikin. Oi genge~iye de pirs hat li s
er aliye abor1 ye ku di berdewamkirina ~er 
de rolek giring a esasin di leyize rawest. Ev 
nase min e ku teza xwe ya doktoriye de ji 
keleke ve bejl li ser mesela Kurdistane sek
in'ibO, bi~ nebe ji allye ekonomik e ~er ji 
haydar bO. 
~ Hinge min ji wi nast pirsi "Ba~ e di 

altye aborT de her kQ di~e maliyeta ~r Ii s
er dewlete giran dibe, gelo we dewlet heya 

Bedengiya 
Ewrüpa 

F. D I LGE~ 

kengi bi karibe 
xwe bide ber vi 
barf 7" 'Camer Ii VI? 
pirsa min }as ma. 
Xuya bO ku 
pirseke weha ji 
min nedipa. Hinge 
keni 0 weha got 
"Dewlet ~end TIR 
eroin di~ine 
EwrOpa 0 mesele 

<;areser dike ma ev ji ti~lek e !" 
Ya rast ti~teki ku eze li ve bersive z&le 

bikim tune bO. c;imki dewleta Tirk tam d i 
we deme de ket ibO heia ne~ira kardar 0 
dewlemendetl Kurd 0 Ii hember wan 
eniyek $er vekiribO. 

Ti~tek sir 0 ve~arti nine ku di kare ki rin 0 
firolina esrar 0 eroine de heta ~end sa l 
bere rolekt Kurdan ji hebO. Belki wek 
hemwelatiyen gelek dewletan, hin Kurdan 
F di der 0 dora xwe de ev kar d ikirin; le ne 
wek parti 0 organlzasyon€m bi rekxisti, bi 
sere xwe. 

Herweki te zanin dewleta Tirk a nijad
perest di nav ~end salen dawi de bi ku~tin 
o bi cinayeten qisasnediyar, ew kurden ku 
tekili vi kari bObOn 0 dibOn bi tevahi ji 
hole rakirin. Kare kirin 0 firotina jehre bi 
tevahi ki r deste xwe. Ev dewlet bere ji di 
nav vi kari de ba, heta je dihat bi dizl, bi 
ma~iken xwe kar djme~andin. Icar bi hati
na <;iller ya ser hukum, dewleta Tirk bi 
hemD saziyen xwe, rasterast bO xwedl 0 
organizatore vi kari. Ji le~ker, polis, general 
o konsolosan bigire heta wezir 0 
serokweziren dewlete hemO kesi di ve 
bazirganlye de ci he xwe sitand in. 

Ere carna Ii Tirkiye ji bo ~elandin 0 xa
pandine hin operasyon halin kirin 0 di van 
operasyonan de bi torbeyan esrar-eroin hat 
bi destxistin, le dewlete bi tu awayi ev es
rar 0 eroin ne~ewitand 0 tune nekir. Ev 
male ku hat gi rt in, bi deste berpirsiyaren 

'"dewlete li ~al~W0'top~~~(l:I> .. ki,in 0 
firotin. Hem ji bi wasita merkuj 0 eroin
firo$@n ku Interpol li wan digeriya. 
Dewleta Tirk weki ku tinazen xwe bi 
Ewropiyan bike pasaporten kesk li firaren 
Interpole belav kiribO 0 gava ku ev merkuj 
o jehrfiro~ dihatin girtin F ew ji girtigehan 
dida revand in. 

Bi salan e ku em dibejin ku ev dewlet li 
pi?1 karen qireji 0 ne mirovi ye. le ew yen 
ku ~aven xwe li rasti 0 li doza gele Kurd 
girtine 0 tene be'rjevendiyen xwe dibinin, li 
hember kirinen we bedeng man, heta di 
qada navnetewi de ew parasli n. le i ro edi 
zarok 0 hemwelatiyen wan bi jehra ku bi 
deste ve dewlete te firotin jiyana xwe hun
da dikin, pe~eroja wan tari dibe. 

o bala xwe bidine, ye ku li pey vi kari 
ye dewletek e; ne kes 0 ~eteyek bi~Ok e. Bi 
girtin 0 bi cezaki rine dawi Je naye. Dest 0 
milen we digihije <;ar aliyen dinyaye. 

Niha Almanya, [ngil izlan, Fransa, 
Hollanda, Yunanistan, Bel~ika ... hema 
bibeje hemO dewleten EwrOpa dibejin ku 
dewleta Tirk kare esrar D ereine organize 
dike, bi gerinende 0 weziren xwe di nav vi 
kare de ye. ~di hemD kes dizane ku ji %80 
ye jehra ku li Ewropa beJav dibe 0 te 
firetin ji ser Tirkiye te. Tirkiye ji zO ve 
Qolomblyaye derbas kiriye 0 bi milyaran 
Dolar pereji ve jehre bi dest dixe. ~ere 
qireji ye li hember gele Kurd ji bi pere 
jehre te finansekirin. 

Ev ten gotin, ev ten zanin. DewJeten 
EwrOpi di we yeke de xwedi agahiyen xurt
tir 0 fireht ir in. 

Ba$ e, gele we Ewropi tene bi dayina 
t;end beyanan rawestin? Ma ti?tek ku li 
hember ve dewleta sOcdar be kirin nine? 
<::illera ku hedefa van t:ri~an e. Heroj 
be~dari civint:n navnetewi dibe. 

Ma qet nebe nikarin viza nedine yen 
weki we "mehkumi" Tirktye bi ki n? 

Xuya ye heta ku bareki wek pirsa 
Kurdistane li p i~ta dewleta Tirk be, we ev 
dewlet li hundir 0 li derwe tu car dev j1 
~etetiye bernade 0 fonksiyonen dewletek , 
rastin neyne cih. Dive dewleten EwrOpi di 
seri de bi vt: yeke bizanbin. 

<:: imki tengahi 0 net;ariya dewleten 
Ewropi ji ~ewti 0 be hesab1ya siyaseta wan 
a Kurdistane te. Heta ku ew di ve mesele 
de nebin xwedi nerin 0 helwestek ba~, ewt: 
tene karibin li jehrikirina zarok 0 hemwe-
latiyen xwe tema~e bikin. . 

Icar bedele al1kari 0 dostaniya dewleta 
Tirk ev e. Heta ku ev yek weha be <::iller 
disa dikare bi$ire 0 bibeje, "yan eme 
be~dari Yekitiya Ewropa bibin, yan ji eme 
be?dari Yekitiya Ewropa bibin." 

Gelo we bedengi 0 behelwestiya 
EwrOpa heta kinge berdewam bike Q ewe 
heta ~j e;axe ~aven xwe bi kirinen dewleta 
Tirk bigrin? An ku bina wan tene li hember 
.Kurdan teng e! 
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Kısa... Kısa... Kısa... 

Koca egemenliği 
I926'da yürürlüğe giren Türk Medeni 
Kanunu "koca egemenliğine dayalı" bir 
nitelik taşıyor. Kadın ve aileden sorumlu 
Devlet Bakanlığı  çerçevesinde, Kadın 
Statüsü ve Sorunları  Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan ve evlilikte mal 
rejimini düzenleyen Medeni Kanun'un 
170. maddesinin değiştirilmesini a-
maçlayan yasa tasarısı, 12.9.96'da 
Başbakanlığa sunulur. Ancak yargıtayın 
olumsuz görüşü üzerine, Genel 
Müdürlüğe iade edilir. Bu tasarıda evlilik 
birliğinin sona ermesi halinde, edinilen 
malların eşit paylaşımı  ön görülmekteydi. 
Medeni kanunun 153. maddesinde 
"kadnun kocasının soyadını  taşıması" ile 
"kadın isterse evlendikten sonra 
kocasının soyadı  ile birlikte, bekarlık 
soyadını  da kullanabilir" kararının yürür-
lüğe girmesi için önerilen yasa tasarısı, 
4.11.96'da T.B.M.M.'ne sunulmuş  olup, 
hala komisyonlarda bekliYor. 
Öte yandan Medeni Kanunun tamamının 
gözden geçirilerek, değiştirilmesi ve gün-
celleştirilmesi için Adalet Bakanlığı  
bünyesinde kurulan Medeni Kanun 
Değişiklik Komisyonunun çalışmalarını  
Mart ayında tamamlaması  bekleniyor. 
Ancak kadınlar, ayrımcı lığın ortadan 
kaldırılması  konusunda köklü değişiklik-
lere ihtiyaç olduğunda ısrarlı lar. 

Medeni Kanun ve 
şeriat 
Türk Medeni Kanunun kabulünün 71. 
yıldönümünün İstanbul Kadın Kuruluşları  
Birliğine üye kadınlar ile İP, ANAP, DYP 
ve CHP kadın komisyonları  temsilcileri 
Sultanahmet'de düzenledikleri basın 
toplantısında Refahyol hükümeti döne-
minde şeriat tehlikesinin arttığını  dile ge-
tirdiler. 
İstanbul Kadın Kuruluşları  Birliğinin or-
tak açıklamasını  okuyan İstanbul Barosu 
Kadın Hakları  Komisyonundan Sennur 
Koyucuoğlu, yasaların cinsiyeti 
olduğunu, Medeni Hukukun çağdaş  
çizgiye ulaşması  gerektiğini, kadının 
kızlık soyadını  evlense de saklı  
tutabilmesini, evliliğin yönetiminde ve 
çocuk üzerinde eşit haklara sahip olması  
ile evliliğin iffet koruyuculuk olmaktan 
çıkarılmasının önemini belirtti. 

Erbakan'ın tepkisi 

Geçtiğimiz hafta kadı nlar Ankara'yı  sarstı . "Ya şeriat ya darbe" ikilemine karşı  çıkan kadı nları n yürüyüşü bir hayli yankı  yarattı . 

Hasan CUNİ  

Geçen cumartesi, yağmur 
tüm hışmıyla yağarken 
Sıhhiye'den Tandoğan'a 

akın akın yürüyen; tarihi anlam-
da kirlenmişliğe karşı  koyan ka-
dınlara inat mı  yoksa yardımcı  
olmak için mi çiselediği bilin-
mez. Kadınlar adım adım yağ-
mura umarsız, kirlenmişliğe du-
yarlı  yol alıyorlardı  Tandoğana. 

Genci, yaşlısı, anne, kız yan 
yana yürüyeni, esmeri, boyalı  
saçlısı, kirliliğin bir kısmına hay-
kınrken, diğer kısmını  görmeye-
ni, vb. onbini aşkın karışık duy-
gulu kadınlar; sonuçta pis iktida-
ra karşı  ortak bir adım attılar. 
Özellikle hemcinsleri Çiller 'ba-
cı" hoca ile adelet dağıtan Ka-
zan'a kazan kaldırıp teşhir ettiler. 

15 Şubat 1997 cumartesi günü 
çalışan kentli kadınlar dinlenme 
yerine, hemcinsleriyle yürüyüşü, 
alışverişe çıkan kadınlar o gün 
pazarda pazarlık yapmak yerine, 
devlete tepkilerini haykırdılar. 
Tunalı  Hilmi Caddesi'nde, Ka-
rkın Çarşısı 'nda, Kızılay'da dü-
zensiz yürüyen, vitrin seyyreden 
kadınlar, bu kez düzenli ve tek 
bir tondan seslendiler. Karanlık-
lar ortaya çıkmış  ama bir türlü 
iktidardan inmiyen ve tüm kirli-
likleri 'şeref 'lice millet için yap-
tıklarını  iddia ededuranlara karşı  
haykırdılar. 

Çocuklarına hem ana hem ba-
ba olup ilgilenen , eşlerine akşam 
yemeğini hazırlamayı, dostlarını  
daha iyi ağırlamayı  gelenek hali-
ne getiren kadınlar, işlerini güç-
lerini bırakmış  elinin hamuruyla 
bırakalım erkeğin işine karışma-
y1,1  kirli iktidarın işlerine ellerin- 

deki pankartlarla karıştılar. Hem 
deırticaya Kadınca Karşı  Koy", 
"Şeriat'a Karşı  Koy", "Ne Tank 
Sesi Ne Top Sesi isteğimiz De-
mokrasi", "Kadmız Güçlüyüz 
Şeriat'a Karşıyız" sloganlanyla 
karışacak kadar "ileri" gitmişler-
di. 

Bu arada pek çok kadının 
oy'unu "ananız, bacınız" edebi-
yatıyla alan , aynı  kadınların eş-
lerini ve çocuklarını  üniversi-
te'de, cezaevleri 'nde, meydan-
larda kafaların' yazarak sakat bı-
rakan hatta öldürten, emeklerini 
savaşa süren, ülkenin ormanları-
nı  yaktıran, enine ve derinlemesi-
ne toplumun tüm alanlarına kirli-
lik saçan bir kadından çok, erkek 
kabadayılığının da ötesinde; mi-
litarist ve faşist ordunun emrin-
de, uyuşturucu ve tüm karanlık 
işlerin başını  çeken ve kadınlarca 
adı  "şaibe"yle özdeşleşmiş  Tansu 
Çiller'e, "Sen Kadın Değil mi-
sin?" , "Şaibe, Halidir Yüce Di-
van", "Şaibe Hanım istifa" , "Sü-
rekli Aydınlık İçin Bir Dakika 
Karanlık" eylemini "Mum Sön-
dü" olarak yorumlayan Kazan'ı  
"Kazan Senin Dibini Sönen 
Mumlar Yakacak" sloganlanyla, 
bu eylemi " gulu-gulu Fesatçıla-
rın oyunu" diyen Erbakan'ı  yu-
halamayı  ihmal etmediler... 

Mitingde konuşan Çağdaş  
Hukukçular Derneği başkanı  Şa-
nal Sanhan;' Türkiye'de 74 yıl 
sonra ilk kez bu boyutta bir kadın 
yürüyüşünün düzenlendiğini ve 
eyleme katılan kadınları  birer 
Halide Edip, Kara Fatma olarak 
değerlendirdiğini dile getirdi. Şe-
riatçı lara karşı  direneceklerini 
belirten Sanlan, "haklarımızı  
korumakta kararlıyız. bir adım  

bile geri gitmeyeceğiz" diyerek 
sürdürdüğü konuşmasını, "Bu 
hükümet anamızın güzel yazma-
suu siyasi anlayışına bir kara pe-
çe olarak geçirdi. Laik, anti-laik 
ikilernini yaratmaya çalışan bu 
anlayışlardır. Kadınların eşit ol-
madığı  yerde aydınlanma yoktur. 
İrticai bayrak edinmiş  Hizbullah 
gibi örgütler Kürt coğrafyasında 
244 vatandaşımızı  katletti. Bun-
ları  hep birlikte teşhir edip şeriata 
karşı  koyacağız" diyerek nokta-
ladığı  konuşmasını, kadınlar "Şe-
riata geçit yok" vb. sloganlanyla 
sık sık kesti. 

Mitingdeki tutumlarıyla ka-
dınlar; sanki "ey iktidar ve er-
kekler siz bizi günlük boğucu iş- 

lerimizle uğraştınrken, hakları-
mızı  koruyamayacağımızı  ve bir 
araya gelenıeyeceğimizi mi sanı-
yorudunuz? Sizin yaptıklarmıza 
aldırmadığımız için, örgütediği-
niz karaçarşaflılar gibi cahil mi 
zannettiz? Bizler buradayız, her 
an ortalığa dökülmemize gerek 
yok. Ama bizim dünyamıza el 
atıp bizim haklarımıza cehalet, 
yalan dolu karanlık örtüleri ört-
menize asla izin vermeyiz. Ge-
rektiğindeyse, şimdiki gibi bura-
dayız demesini, tüm haklanmıza 
sonuna kadar sahip çıkmanın 
yollarını  çok iyi biliriz. 

Yürüyüş, 1993 yı lıtıda Süley-
maniye'den Höwler'e, Kürt barı-
şını  sağlamak için 200 km yolu  

yürüyerek parlamentoya müda-
hale etmeye çalışan Kürt kadını-
nı  hatırlattı. 

Bu yürüyüş  Zilanlann, Beri-
wanların, Bermal, Jiyan ve Nec-
laların yaptıklarını, kadının sa-
bırlı, nazik, titiz ve duyarlılığnın 
yanı  sıra gücünü sergiledi. öyle-
sine sergiledi ki DGM hemen ha-
rekete geçmeyi ihmal etmedi. 
Tertip komitesi ve konuşanlar ha-
Icında soruşturmaya girişti. Ka-
dınlar, piramidin en altındakileri-
nin üste çıkma gereğinin mesajı-
nı  verdi ve egemenlere hatırlattı. 

Son olarak her toplumsal kesi-
tin kendi özgün. örgütünü kurup 
kendisini en eksiksiz biçimde ifa-
de ederek karanlık dehlizlerden  

uzun ama zorunlu kurtuluş  yo-
lunda ışığa ve eşitlikçi topluma 
uzanabileceğinin, bu eylemiyle 
kendilerini toplumsal yaşamdan 
dışlayan kültüre inat, eksiklik ve 
hatalarını  adım adım aşacağuun 
ve toplumsal bir ağırlık oldukla-
rının sinyallerini verdiler. Ve de-
mokrasi mücadelesinde başta 
kendileri olmak üzere tüm ezi-
lenlerin mücadelesinin asloldu-
ğunu, onlarsız demokrasi olma-
yacağını, gelemeyeceğini bir kez 
daha gösterdiler. 

Dahası, bu yürüyüş; yüz haf-
taya yakındır kayıplarını  ısrarla 
devletten isteyen Cumartesi Ah-
neleri'nin salt belirli bir kesimle 
sınırlı  kalmadığını, bundan son-
raysa hiç kalmayacağını  "Dünya-
nın lanetlileri" olarak görülen 
ezilenlerin bu topraklarda da 
kendilerine geldiklerini ve hakla-
rını  istemekte kararlı  olduklarını  
gösterdi. 

Şeriata karşı  çıkarken, ordu ve 
darbelere umut bağlamamayı, 
düzenin kirli parti ve kurumlarıy-
la değil onları  istememekle de 
yatinmeyip, cepheden karşı  ko-
yarken anlayış  itibariyle kendile-
rine göre sisteme bir adım bile 
olsa daha yakın erkek eğemenli-
ğini de bugünden teşhir ve anla-
yışlardan izole ederek gelecekle-
rini örebileceklerinin kadınlar ne 
kadar bilincinde? Aslolan bu so-
ruya yanıt, eylemliliğin dönüştü-
rücü gücündedir. Unutulmasın 
sokakta-meydanda olmak özgür-
lüğe bir adım yaldaşmaktır. 

Ankara'da Sıhhıye'den Tandoğan'a yürüyen kadınlar Refahyol'a da orduya da yanıt verdi 

`Ne tank sesi ne top sesi 
isteğimiz eşitlik ve demokrasi' 

Laik-anti laik kamplaşmalara dikkat çek-
erek, böylesi hassas bir dönemde "Şeriata 
karşı  kadın yürüyüşünü" olumsuz 
biçimde eleştiren Başbakan Erbakan, bu 
yürüyüşü organize edip, yürüyenlerden 
çok, bu yürüyüşe izin veren İçişleri 
Bakanı 'na kızdı. İnsanları  kamplara ayır-
mak için bazı  odaklara özel çaba har-
cadıklarını  belirten Erbakan, tepkisel an-
lamda oluşturulacak bir yürüyüşün daha 
büyük sorunlara yol açabileceğini bildir-
di. 

İran'da kadının 
özgürlüğü 
Güney mahallesinde yaşayan yoksul halkın 
kadınlarının tamamı, neredeyse gözleri 
görünmeyecek şekilde çarşaflı. Tahran'ın 
en zengin semti olan Jordan'daki kadınlar 
ise, pardesü ve türbanla geziyor. 
iran'dalci tüketim mallarından kozmetik 
malzemeleri en üst düzeyde satış  potan-
siyeline sahip. Kadınların başlarındaki tür-
ban ise, sembolik amaçla sanki rejimi tem-
sil edercesine kullanı lıyor. 
Yöneticilik özveri gerektiriyor 
Şule Demirer, Kemer-Belek'te Kulüp 
Varma adlı  bir tesiste genel müdür 
yardımcı lığını  dört yıldan beri başarıyla 
yürütüyor. Sekiz yıldan beri tatil köy-
lerinde çalışan Demirer, bir kadın olmak-
tan ötürü güçlüklerle karşılaşmış  olduğunu 
belirtiyor. Hizmet sektöründe ona göre yö-
neticiliğe yükselebilmek için, daha yoğun 
bir çaba ve özveri gerekiyor. Bunun sonu-
cu olarak da özel yaşamında kariyeri 
evliti'ğinden "önce gelmiş. Bilinçli olarak 
çocuk yapmamayı  seçmiş  durumda. Şu an 
üst düzey yönetim kurulu toplantılarına 
katılan tek kadın olan Demirer, böylelikle 
ödülünü aldığını  bildiriyor ve hizmet sek-
törü gibi yoğun tempolu bir işi sadece 
gerçekten sevenlere öneriyor. 

Kocaların evde 
çalışması  
Amerika'da başlayıp Avrupa'ya yansıyan 
bu duruma göre, kadınlar ev işlerinde 
kocalannı  da çalıştırmayı  amaçlıyorlar. 
"Hayat müşterek, paylaşalım" fikrine 
göre, hem işte hem evde çaliştıklarından, 
daha fazla yorulan kadınların taktikleri 
ise şunlar; 1 - Örneğin bulaşık yıkamak 
gibi şartlanmalardan vazgeçip, birlikte 
hareket etmek için ortam yaratı lıyor. 
2- Bütün gün çamaşırla uğraştım, • 
yorgunum, uyumam gerek denilerek 
erkek reddediliyor. 
3- Erkeklere iş  yaptırmak amacıyla 
yaratıcı  taktikler öneriliyo,. 
4- Erkeğin ev işi yapması, evliliği kur-
taracak bir ortak proje şeklinde değer-
lendiriliyor. 
Tüm bunlardan sonuç alınmasına bağlı  
olarak, erkeğe teşekkür etmek ve 
şeker vermek gerektiği belirtiliyor. 

Bircan YILDIZ 

Bugün dünün bitimi, yarının 
başlangıcı. Bazılarına göre 

dünü dünde bırakıp, gelecek 
için kaygılanmadan, bu günü 
yaşamalı  insan. Yaşam dediğin 
nedir ki, değeri bilinmeli, dolu 
dolu yaşanmalı. Bu 
düşüncenin tartışma konusu o-
lacağı, oksijensiz bir ortamda 
ateşin varolmayacağı  kadar 
kesindir. Dünün kötülükleri, u-
marsızLıkları, çeteleri, yoba-
zlan, kirli düşünceleri, kirli el-
leriyle günümüze bu kadar y-
erleşmişken, her dakika açığa 
çıkan pisliklerden neredeyse 
soluk alamayacak hale 
gelirken, bugün nasıl yaşamr? 

Bu yazı  başlangıcından 
dolayı, karamsar olduğu izlen-
imi yaratmasın bilincinizde. 
Insanlığın varoluşundan bu 
yana tarih şahittir ki; her türlü 
olumsuzluğa rağmen varlığını  
sürdürebilmiş, yaşamını  de-
vam etirebilmiştir insan y-
eryüzünde. Bu gerçeklerden y-
ola çıktığımızda biz de 
yaşamımızı  garantileyebiliriz. 
Nasıl yaşanır sorusunun önemi 
işte burada açığa çıkar. Bizim 
için yaşam nedir? Yaşamdan 
beklentilerimiz nelerdir? 

Yaşam salt karnımızı  doyur-
mak, bannmak ve soyumuzu 
devam ettirmek değildir 
kuşkusuz. İnsan insanlığını  
yalnız var oluşuyla değil, 
duygu ve düşünceleriyle 
oluşturur. Bu anlamda 
düşünecek olursak, duygu ve 
düşüncelerimizi ifade edebil-
diğimiz oranda yaşıyoruz de-
mektir. Başka bir deyişle 
yaşam için yiyecek, su ve hava 
ne kadar gerekliyse, duygu ve 
düşüncelerimizin önemsenip, 
dinlenmesi bir o kadar gerek-
lidir. Bugün böyle bir ortamı  
bulup bulamadığımız bir 
tarafa, karnırnızın doyduğun-
dan bile emin değiliz. 

Etik yaşamı  oluşturan 
ekonomi, siyaset ve kültürün 
böylesi kirlendiği bir toplum-
da, bir birey nasıl yaşar? Ya 
gözünü kör, kulağını  sağır 

Bu yazı  başlangıcından 
dolayı, karamsar olduğu 
izlenimi yaratmasın bi-
lincinizde. insanlığın 
varoluşundan bu yana 
tarih şahittir ki; her tür-
lü olumsuzluğa rağmen 
varlığını  sürdürebilmiş, 
yaşamını  devam etire-
bilmiştir insan yeryü-
zünde. Bu gerçeklerden 
yola çıktığımızda biz de 
yaşamımızı  garantileye-
biliriz. Nası l yaşanır so-
rusunun önemi işte, 

edip, her koyun kendi bacağın-
dan asılır deyimine bağlı  
kalarak yaşayacak; ya da 
yaşadığım farkında olarak 
yaşayacaktır. Zor iştir yaşamın 
farkına varmak ve insanı  insan 
yapan da bu farkındalıktır. 
Bugün içinde yaşadığımız, 
toplumun sorunlarının farkında 
olup da kaygılanmadan, üzün-
tü duymadan, yaşanılan dram 
ve komedilerden bihaber, nasıl 
olur da gününü gün ederek 
yaşayabilir insan? 

Bu insan bir de kadın ol-
manın zorluklarını  yaşıyorsa 
bütün bu olumsuzluklara ek o-
larak, bugünü asla yaşayamaz. 
Çünkü kadın bilir kendisinin 
bugünü, çocuklarının yarınıdır. 
Ve kadın komşusunun çocuğu 
hasta iken, kendi çocuğunun 
sağlığına sülcredemez. Kadın 
için bütün çocuklar sağlıklı  
olmalı, doymalı, sevilmeli, oy-
namalı  ve şekerde yiyebilme-
lidir. Kadın anadır, kadın 
çocuğunun acısını  içinde 
hissedendir. Ve kadın bir başka 
anam acısının kendi acısın-
dan az olmadığını  bilir. Bu 
yüzden barış  ister kadın, 
kardeşlik, eşitlik ister. Gününü 
gün edemez kadın. 
Konuşmasada suskun bir öfke 
yatar içinde. Tam da bu yüz-
den susturulmuş, öteki cins i-
lan edilmiştir belki de. Öyle ya 
ailesini, namusunu, şerefini ve 
devletini korumak erkğin göre- 

vidir, gerekirse bu uğurda 
kanının son damlasına kadar 
mücadele eder, savaşır. Savaşı r 
savaşmasma da savaşı  isteyen 
kimdir? 

Biz kadınlar yaşamımızı  in-
sanca ve barış  dolu bir dünya-
da sürdürmek istiyoruz. 
Kardeşçe yaşamak, kendimizi 
ifade edebilmek istiyoruz. Son 
günlerde kamuoyuna sergile-
nen açlık, sefalet ve çetelerin 
aslında senelerdir 
süregittiğinin bilincindeyiz. 
Dünden bugüne taşınan bu 
kirliliğin, yannlarunızda de-
vam etmesini istemiyoruz. Ve 
yaşıyoruz, yaşayacağız da. 
Kadınlığımızdan ve 
insanlığımızdan ödün verme-
den, güzel günlerin umuduyla, 
bu umudun bize verdiği mü-
cadele gücüyle yaşayacağ'ız. 
Yaşamımızın amacı  günümüzü 
gün etmek değil, yarını  gibi 
kılmak olacak. 

Kendi yaşantunızı  
sürdürürken, bütün insanların 
yaşam hakkını , hem de kim 
olursa olsun karnı  doyarak, k-
endisini ifade ederek yaşama 
hakkını  savunarak meydan 
okuyacağız yaşama. Bu mü-
cadelede ilk adım sorunların 
dile getirilmesiyle olacaktır 
kuşkusuz. Sorunlar ne kadar 
gündemde tutulur ve dile getir-
ilirse, çözüm talepleri o kadar 
artacaktır diye düşünüyorum. 

Anti-demokratik ve cin-
siyetçi bir sisteme karşı  mü-
cadele vermek amacıyla sorun-
ları  dile getirirken, ezilen bir 
halkın Kürt halkının, ezilen 
cinsini, Kürt kadınını, Kürt 
kadınının sorunlarının boyut-
larını  hiç kimse görmeden 
geçemez. Yıllar boyu siyasi 
çıkarlar yüzünden eğitimsiz, 
işsiz, açlık ve sefaletle iç içe 
yaşayan bu insanlara kendini i-
fade edebilme,' kültürlerini 
geliştirebilme olanakları  
sağlanmazken, sofralannda ek-
mekleri, başlarının üzerindeki 
çatılan çalınmış, korumak iste-
dikleri kimlikleri yüzünden 
potansiyel suçlu ilan 
edilmişlerdir. 

E. GÜNGÖR 

önnirgeci kontrgerilla bir- 
liklerinin yaptığı  katliam-

lar devlet tarafından her ne ka-
dar gizlense de tarih bu karan-
lıklan yırtıp gerçekleri gözler 
önüne sermeye devam ediyor. 
Bunlardan biri de 1992 yılında 
Şırnak'ta lise öğrencisi iken 
Newroz kutlamaları  sırasında 
gözaltına alındıktan son-
ra barbarca işkencelere 
maruz bırakı lan parmağı  
kesilen, kalasla vurulmak 
süretiyle memesi patlatı-
lan ve daha değişik işken-
ce yöntemlerinden sonra 
kafasına arkadan G-3 sı-
kılarak öldürülen Bişenk 
AMK. Kısacası  Bişenk 
ANIK devlet tarafından 
katedi 1 ir. 

Bişenk'in annesi Sab-
riye Anık olaydan sonra 
Şırnak Cumhuriyet Savcı-
lığına verdiği dilekçede 
Şırnak Valiliği hakkında 
işkence sonucu adam öl-
dürmekten dolayı  suç du 
yusunda bulunur. Bulunur 
buunmasına ama devlet' yetki-
lileri yaptığı  açılclamalarla Bi-
şenk'in işkenceyle değil de gö-
zaltında tutulduğu odada silahı-
nı  unutan bir özel timcinin tü-
feğiye intihar ettiğine dair açı-
kamalarda bulunur. Ailesinin 
bütün girişinıeri boşa çıkarı lı r. 
Gözalundayken yoğun işken-
celere maruz kadığını  .canhıraş  
çığlıkarını  duyan pek çok tanık  

omasına rağmen dava takipsi- 
zikle sonuçlanı r. 

Bişenk'in devlet tarafından 
işkenceyle katledilmesinin 
üzerinden 5 yıl geçti. Geçen 
bunca zaman içerisinde Bi-
şek'in katilleri aramızda dola-
şıp yeni Bişenk'eri almaya de-
vam ettiler. Taa ki ,tabiri caizse 
Susurluk'taki kazada devletin 
kamyona çarpmasıyla ortaya 
bunarı n pislikleri yayılmaya 

başladı  ve bu pisliker karıştırıl-
dıkça kokmaya başadı. Günde-
mi saptırmak, yapay gündem 
oluşturmak için günah keçile-
rini ortaya saldı lar. Bunlardan 
biri de geçtiğimiz hafta basında 
raiting yarışına katılan, PKK 
itirafçısı  Murat İPEK'ti. itiraf-
ları  bizi pek şaşırtmakla birlik-
te gerçekleri gözler önüne ser-
di. İtirafçı  İPEK bir çok Kürt  

aydın ve politikacının yanısıra 
Şırnak tugayında gözatında tu-
tulan Bişenk Anık'ı  dönemin 
OHAL Valisi Ünal Erkan'ın 
emriye öldürdüğünü itiraf etti. 

Cinayet anaları  her geçen 
gün yeni evlatlar doğurmaya 
devam ediyor. Sağırlaştınlmış, 
insan olma yetilerini yitirmiş  
bir kitlenin insanların' yaratı-
yorlar. Seslerini yükseltenler 
vatan haini oluyor. Ve tarih du-

yarsız kitlelerin olduğu 
ükelerde kendi Hitler'ini 
doğunnaya devam ediyor. 
Sorguluyorlar, öldürüyor-
lar. Bir ülke düşünün ki 
katleden katlini yargılı-
yor. Bir ülke ki, işlediği 
cinayetin yargıcı... Bir ül-
ke ki, banşı, özgürlüğü is-
teyen bir halkı, onun evat-
larını  katlediyor, vatan 
haini ilan ediyor... 
Öyle bir ülke ki, sirk soy-
tarı lıklarının soytan yö-
netmeni de olabiliyor. 
Tepkisiz toplumlar köe 
toplumlardır. Köle olmayı  
seçenlerse onurlarını  yiti-
renlerdir. 

Toplumu apt<al sanıyorlar, 
duyarlı  bir toplum olmadığı  
için, seçim sandıklannda adları  
çıktığı  için, aptal sayıyorlar. 
Tepkisizlikle hakkedilen bu dü-
zende yaşanmaya boyun eğildi-
ği için...Ama yanı lıyorlar. Kürt 
ulusu binlerce Bişenk'in yaşa-
mını  yeniden üretmenin gereği-
ni yakalamış, bunun bilincine 
varmış  durumda. 

Nasıl bir yaşam? İtirafçı  Murat İpek'in itirafı  
Anık'ın katillerini ele verdi 

SUÇ DUYURUSU 

Işıklar yarattı  ğınız karanlığı  parplayacak 
Döktüğünüz kanda boğulmaya mahkum olacaksınız. 

1992 Newroz'unda Şırnak Tugayı'nda gözaltında tutulan kardeşim 
Bışenk ANIK'ı  tüm kamuoyu ve medyanın nezdinde dönemin OHAL Valisi Ünal 
ERKAN'ın emriyle gözatında tutulduğu Şırnak tugayında G-3 otomatik tüfekle 

arkadan kafasına sıkılmak süretiyle tek kurşunla öldürdüğünü açıklayan 
Murat IPEK ve dönemin OHAL Valisi Unal ERKAN hakkında 

suç duyurusunda bulunuyorum. 

Ağabeyi 

Azad ANIK 

I 
-

Klsa ... Klsa ... Klsa ... 

Koca egemenligi 
I 926'da yürürlüge giren Türk Medeni 
Kanunu "koca egemenligine dayalt" bir 
nitelik ta§lyor. Kadm ~e aileden so!Um1u 
Devlet Bakanhgl ~er~evesinde. Kadm 
Statüsü ve Sorunlan Genel 
Müdlirlügilnce hazlrlanan ve evlilikte mal 
rejimini düzenleyen Medeni Kanun'un 
170. maddesinin degi~tirilmesini a
maylayan yasa tasanS1, 12.9.96'da 
B~bakanhga sunulur. Ancak yargJtaym 
olumsuz görü~ü üzerine, Genel 
Müdtirlüge iade edilir. Bu lasanda evlilik 
birliginin sona ennesi halindc. edinilen 
mallann e~it payla~lmJ ön görtilmekteydi. 
Medeni kanunun 153. maddesinde 
"kadlmn kocasmm soyadml ~unasl" ile 
"kadm iSlerse evlendikten sonra 
kocasmm soyadl ile birlikte, bekarllk 
soyadlru da kullanabilir" kararmm yüriir
lüge ginnesi iyin önerilen yasa tasansl, 
4.11.96'da T.B.M.M.'ne sunulmu§ olup, 
hala kornisyonlarda bekliYor. 
Öle yandan Medeni Kanunun lamammm 
gözden geyirilerek, degi~tirilmesi ve gün
celle~lirilmesi iyin Adalet Bakanltgl 
bünyesinde kurulan Medern Kanun 
Degi§iklik Komisyonunun yah§malannl 
Mart aymda lamamlamasl beldeniyor. 
Ancak kadmlar, aynmclhgm ortadan 
kaldlOlmasl konusunda köklü degi§iklik
lere ihliyay oldugunda Israrh lar. 

Medeni Kanun ve 
§eriat 
Türk Medeni Kanunun kabulüllün 71. 
Ylldönümünün iSlanbul Kadm Kurulu§lan 
Birligine üye kadmlar ile ip, ANAP, DYP 
ve CHP kadm komisyonlan temsilcileri 
Sultanahmel'de düzenledikleri basm 
toplanllsmda Refahyol hükümeli döne
minde §Criat lehlikesinin arttlglm dile ge
tirdiler. 
iSlanbul Kadm Kurulu§lan Birliginin or
tak aylklamasml okuyan islanbul Barosu 
Kadm Haklan Komisyonundan Sennur 
Koyucuoglu, yasalarm cinsiyeti 
oldugunu, Medeni Hukukun yagda~ 
yizgiye ula~masl gerekligini, kadimn 
kizhk soyadml evlense de sakh 
tutabilmesini, evliligin yöneliminde ve 
yocuk üzerinde ~it haklara sahip olmasl 
He evliligin iffel koruyuculuk olmaklan 
ytkanlmasmm önemini beHrtti. 

Erbakan~m Ftepkisi :1 ' I 
,. , r" 

Laik-anli laik kanlpla~malara dikkal qek
erek, böylesi hassas bir dönemde "-5eriala 
kar~1 kadm yürüyü~ünü" olumsuz 
biqimde ele~liren B~bakan Erbakan, bu 
yürüyü~ü organize cdip, yürüyenlerden 
qok, bu yürüyü~ izin veren iqi~leri 
Bakanl'na kizdl. insanlan kamplara ayrr
mak iyin baZi odaklara özel yaba har
cadlklanm belirten Erbakan, lepkisel 80-

lamda olu~turulacak bir yürüyü§ün daha 
büyük sorunlara yol ayabilecegini bildir
di. 

iran'da kadmm 
özgürlügü 
Güney mahallesinde ya~ayan yoksul halkm 
kadmlannm tamarm, neredeyse gözleri 
görUnmeyecek ~ekilde yarpfh. Tahran'm 
en zengin semti olan Jordan'daki kadmlar 
ise, pardesü ve türbanla geziyor. 
iran'daki tüketim mallanndan kozmelik 
malzemeleri en üst düzeyde satl§ potan
siyeline sahip. Kadmlann ba~lanndaki tür
ban ise, sembolik amaqla sanki rejimi tem
sil edercesine kullanlhyor. 
Yöneticilik özveri gerektiriyor 
~ule Demirer, Kemer-Belek'te Kulüp 
Varma adh bir tesiste genel müdür 
yardimclhgml dört yildan beri b~anyla 
yürillüyor. Sekiz Ylldan beri tatil köy
lerinde yah~an Demirer, bir kadm olmak
lan ötürü güqlüklerle kaqlla§ml~ oldugunu 
beliniyor. Hizmel sektöründe ona göre yö
neticilige yükselebilmek iyin, daha yogun 
biT yaba ve özveri gerekiyor. Bunun sonu
cu olarak. da özel ya~ammda kariyeri 
evlihginden 'tince gelrni~. Bilinyli olarak 
yocuk yapmamaYI seymi§ durumda. ~u an 
ÜSI düzey yönetim kurulu loplanulanna 
kalilan lek kadm olan Demirer, böylelikle 
ödülünü aldlglßl bildiriyor ve hizmet sek
törü gibi yogun lempolu bir i~i sadece 
ge~klen sevenlere öneriyor. 

Kocalarm e,vde 
.;ah§masl 
Amerika'da b3§IaYlp Avrupa'ya yanslyan 
bu duruma göre, kadmlar ev i~lerinde 
kocalanm da qah~lInnaYI amaqhyorlar. 
"Hayat mÜ~lerek, payl3§ahm" fikrine 
göre, hem i~le hem evde yalt~uklarmdan, 
daha fazla yorulan kadmlarm laktikleri 
ise §unlar; 1- Ömegin bul~tk ytkamak 
gibi ~artlanmalardan vazgeyip, birlikte 
hareket etmek iyin ortam yaratlltyor. 
2- Bütün gün yam~lrla ugra~tlßl, ' 
yorgunum, uyumam gerek denilerek 
erkek reddediliyor. 
3- Erkeklere i~ yaptmnak amaclyla 
yaralici laklikler öneriliyor. . 
4- Erkegin ev i~i yaprnasl; evliligi kur
taracak bir ortak proje §eklinde deger
lendiriliyor. 
Türn bunlardan sonuq ahnmasma bagh 
olarak. erkege le~ekk.ür etmek ve 
§eker vermek gerektigi belirtiliyor. 

Ankara'da Slhlnye'den Tandogan'a yürüyen kadmlar Refahyol'a da orduya da yamt verdi 

, Ne tank sesi ne top sesi 
istegimiz e§itlik ve demokrasi' 

Hasan CUNi 

G 
eyen cumartesi, yagmur 
tüm hl~mlyla yagarken 
Slhhiye'den Tandogan'a 

akm akm yürüyen: tarihi anlam
da kirlenmi~lige kal11 koyan ka
dinlara inal ml yoksa yarduncl 
olmak iqin mi ii iseledigi bilin
mez. Kadmlar adlm adlm yag
mura umarslZ, kirlenmi~Jjge du
yarh yol altyorlardt Tandogana. 

Genei, y~hsl, anne, klz yan 
yana yürilyeni, esmeri, boyah 
saiihsl, kirliligin bir kismma hay
kmrken, diger lusmml görmeye
ni, vb. onbini 3§km kan~1k duy
gulu kadmlar; sonuqta pis iklida
ra kal11 ortak bir adJm auilar. 
Özellik1e hemcinsleri C;i1ler 'ba
Cl" hoca ile adelet dagltan Ka
zan'a kazan kaldmp te~hir euiler. 

15 ~ubat 1997 cumartesi günü 
yah~an kentli kadmlar dinlenme 
yerine, hemcinsleriyle yürilyü~ü, 
all§veri§e YLkan kadlnlar 0 gün 
pazarda pazarhk yapmak yerine, 
devlete tepkilerini hayklrdtlar. 
Tunalt Hilmi Caddesi 'nde, Ka
rtm C;aqlsl'nda, K.IZIlay'da dü
zensiz yürüyen, vitrin seyyreden 
kadmlar, bu kez düzenli ve lek 
bir tondan seslendiler. Karanhk
lan ortaya ylkml§ ama bir türlü 

. iktidardan inmiyen ve tüm kirli
likleri '~ref'lice millel iqin yap
tlklanOi iddia ededuranlara kal11 
hayklrdllar. 

C;ocuklanna hem ana hem ba
ba olup ilgilenen ,e~lerine ak~am 
yemegini hazrrlamaYI, dostJanm 
daha iyi agulamaYI gelenek hali
ne getiren kadmlar, i~lerini güq
Jerini brraknu§ elinin harnuruyla 
brrakallffi erkegin i~ine kllfl§ma-

.1 YI) kirli iktidann i§lerine eJlerin-
·'1 

Bircan YILDIZ 

B ugün dünün bitimi, yanrun 
ba~langlcl. Bazllanna göre 

dünü dünde blralop, gelecek 
iyin kaygllanmadan, bu günü 
ya~amall insan. Y~arn dedigin 
nedir ki, degeri bilinmeli, dolu 
dolu ya§anmah. Bu 
dü§üncenin tartl§ma konusu 0-
lacagl, oksijensiz bir onarnda 
ate§in varolmayaeagl kadar 
kesindir. Dünün kÖlÜlükleri, u
marslziJklan , yeteleri, yoba
zlan, kirli dü~ünceleri , kirH el
leriyle günümüze bu kadar y
erle§mi~ken, her dakika aylga 
y1kan pisliklerden neredeyse 
soluk alamayacak haie 
gelirken, bugün nasll ya§anu? 

Bu yazl ba§langlcmdan 
dolaYI, karamsar oldugu izlen
imi yaratmasm bilincinizde. 
insanltgm varolu~undan bu 
yana tarih §ahitlif ki: her türlü 
olumsuzluga ragmen varhgml 
sÜIdürebilmi~, ya§amml de
vam etirebilmi§tir insan y
eryüzünde. Bu geryeklerden y
ola ytktlglmlzda biz de 
ya§arnlmlZI garantileyebiliriz. 
Nasll ya~anlf sorusunun önemi 
i§te burada aylga Ylk.ar. Bizim 
iyin ya§am nedir? Y~amdan 
beklentilerimiz nelerdir? 

Ya§am salt kamlmlZI doyur
mak, bannmak: ve soyumuzu 
devam ettinnek degildir 
ku~kusuz. Insan insanhgml 
yalmz var olu§uyla degil, 
duygu ve dü§ünceleriyle 
olu~turur. Bu anlamda 
dü~ünecek olursak, duygu ve 
dü§ünceierimizi ifade edebil
digimiz oranda ya§IYoruz de
mektir. B~ka bir deyi~le 
ya§am iqin yiyecek, su ve hava 
ne kadar gerekliyse, duygu ve 
dü§üncelerimizin önemsenip, 
dinlenmesi bir 0 kadar gerek
lidir. Bugün böyle bir ortamI 
bulup bulamadlglßllZ bir 
tarafa, kamuTIlzm doydugun
dan bile emin degiliz, 

Etik ya§aml olu§turan 
ekonomi, siyaset ve kültürün 
böylesi kirlendigi bir toplum
da, bir birey nasil Y3.'lar? Ya 
gözünü kör, kulagml saglr 

deki pankartlarla kan§tliar. Hem 
de"irticaya Kadrnca Kal11 Koy", 
"-5eriat'a ~I Koy", "Ne Tank 
Scsi Ne Top Sesi iSlegimiz De
mokrasi", "Kadmlz GÜylüyüz 
~erial'a KaqlYlz" sloganlanyla 
kan§acak kadar "Heri" gitmi§ler
di. 

Bu arada pek qok kadmm 
oy'unu "ananlz, bacIßlz" edebi
yatlyla alan , aym kadmlann e~
lerini ve yocuklanm üniversi
te 'de, cezaevleri'nde, meydan
larda kafalanm yararak sakal bl
rakan hatta öldürten, emeklerini 
sav~a süren, ülkenin ormanlan
m yaktJran, enine ve derinlemesi
ne toplumun tüm alanlarma kirli
lik saqan bir kadmdan qok, erkek 
kabadaYlhgmm da ötesinde; mi
litarist ve f3§ist ordunun emrin
de, UYU~lUrucu ve türn karanhk 
i§lerin ba~ml yeken ve kadmlarca 
adl "~aibe"yle özde~le~mi~ Tansu 
C;ilIer'e, "Sen Kadm Degil rni
sin?" , "~aibe, Halktlr Yüce Di
van", "-5aibe Harllm istifa" , "Sü
rekli Aydmhk iyin Bir Dakika 
Karanhk" eylemini "Murn Sön
dü" olarak yorumlayan Kazan'l 
"Kazan Senin Dibini Sönen 
Mumlar Yakacak" sloganlanyla, 
bu eylemi " gulu-gulu FeSatqlla
rm oyunu" diyen Erbakan'l yu
halamaYI ihmal etmediler ... 

Mitingde konupn C;agda~ 

Hukukyular Demegi ~kanl ~a
nal Sanhan;· TÜlkiye'de 74 yLi 
sonra ilk kez bu boyutta bir kadm 
yürüyü§ünün düzenlendigini ve 
eyleme kallian kadlnlan birer 
Halide Edip, Karn Fatrna olarak 
degerlendirdigini dile getirdi. -5e
riatyllara kar~l direneceklerini 
belirten Sanhan, "hakJanffilzl 
korumakta kararhYlz. bir adlm 

Bu yazl ba~langlcmdan 
dolaYI, karamsar oldugu 
izlenimi yaratmasm bi
lincinizde. insanhgm 
varolu~undan bu yana 
tarih ~ahittir ki; her tür
lü olumsuzluga ragmen 
varhgml sürdürebilmi~, 
ya~amml devam etire
bilmi~tir insan yeryü
zünde. Bu gerc;eklerden 
yola c;lktlglmlzda biz de 
ya~mlmlzl garantileye
biliriz. Nasd ya~mr so
rusunun önemi i~te_ 

edip, her koyun kendi bacagm
dan aslrn deyimine bagh 
kaJarak: ya§ayacak:; ya da 
Y3.'ladlgmlD farkmda olarak. 
y~ayaeak:tu. Zar i§tir ya§amm 
farkma vannak: ve insani insan 
yapan da bu farkmdahkllr. 
Bugün iyinde ya~adlgllmz. 
loplumun sorunlarmm farkinda 
olup da kaygllanmadan, üzün
tü dllymadan, ya~arulan dram 
ve komedilerden bihaber, nasil 
olur da gününü gün ederek 
ya§ayabilir insan? 

Bu insan bir de kadm 01-
manm zorluklanm ya~lyorsa 
bütün bu olumsuzluklara ek 0-
larak., bugünü asla y~ayamaz. 
c;tinkü kadm bilir kendisinin 
bugünil, yocuklannm yanmdlr, 
Ve kadm kom§usunun yocugu 
hasta ileen, kendi yocugunun 
saghgma sükredemez. Kadm 
iym bütün yocuklar saghkh 
olmah, doymalt, sevilmeli, oy
narnall ve §Ckerde yiyebilme
lidir. Kadm anadrr, kadm 
yocugunun aCISIßI iyinde 
hissedendir. Ve kadm bir ba§ka 
anarun aClsmm kendi aClsm
dan az olmadlgml bilir. Bu 
yüzden ban~ ister kadm, 
karde§lik, e§itlik ister. Gününü 
gün edemez kadm. 
Konu~masada suskun bir öfke 
yalar iiiinde. Tarn da bu yüz
den susturulmu§, öleki eins i
lan edilmi~tir belki deo Öyle ya 
ailesini, namusunu , §erefini ve 
devletini korumak: erkgin göre-

uzun ama zorunlu kurtulu§ yo
lunda L§lga ve e§itlikyi topluma 
uzanabileceginin, bu eylemiyle 
kendilerini toplumsal y~amdan 
di§layan kültüre i03I, eksiklik ve 
hatalanm ruhm adlm ~aeagmm 
ve loplumsal bir aglrhk oldukla
nrun sinyallerini verdiler. Ve de

mokrasi mücadelesinde ba~ta 

kendileri olmak üzere tüm ezi
lenlerin mücadelesinin asloldu
gunu, onlarslz demokrasi olma
yacaglm, gelemeyecegini bir kez 
daha göslerdiJer. 

Gectigimlz halta kadmlar Ankara'yl sarstl. "Va ~eriat ya darbe" ikllemine kar$1 Clkan kadmlarm yüriiyü~iJ bir hayli yankl ~rattl. 

Dahasl, bu yürüyü~; yüz haf
laya ya1undu kaYlplanm Israrla 
devletten isteyen Cumartesi Ah
neleri'nin Sall belirli bir kesimle 
smrrh kalmadlgml, bundan son
raysa hi>;: kalmayacagml "Dünya
nm lanetlileri" olarak görülen 

ezilenlerin bu topraklarda da 
kendilerine geldiklerini ve hakla

TIm istemekte kararl..t olduklanm 
gösterdi. 

bile geri gitmeyecegiz" diyerek 
sürdürdügü konu~mastnl, "Bu 
hükümet anrumZID güzel yazma
SUll siyasi anlaYI§ma bir kara pe
ye olarak ge>;:irdi. Laik, anti-Iaik 
ikilemini yaratmaya qah§an bu 
anlaYl§lardlr. Kadmlarm e~it 01-
madlgl yerdc aydmlanma yoktur. 
irticm bayrak. edinmi§ Hizbullah 
gibi örgüt!cr Kürt cografyasmda 
244 vatanda§lmlZl katlcttl. Bun
lan hep birlikte te~hir edip §criata 
ka~1 koyaeaglz" diyerek nokta
ladlgl konu§maslnt, kadmlar "~e
riata g~it yok" vb. sloganlanyla 
slk stk kesti. 

Miringdeki tutumlanyla ka
dmlar; sanki "ey iktidar ve er
kelder siz bizi günlük bogueu i~-

vidir, gerekirse bu ugurda 
kamnlll son damlasma kadar 
mücadele eder, sava~lr. Sava§lf 
sav~masma da sava§! isteyen 
kimdir? 

Biz kadmlar ya~anumlZl in
sanca ve barl§ dolu bir dünya
da sürdünnek iSliyoruz. 
Karde§ye ya~amak, kendimizi 
ifade edebilmek istiyoruz. Son 
günlerde kamuoyuna sergile
nen ayhk, sefalet ve qelelerin 
aslmda seneierdir 
süregitliginin bilincindeyiz. 
Dünden bugüne ta§man bu 
kirliligin, yannlanmlzda de
vam etmesini iSlemiyoruz, Ve 
y~!yoruz , ya§ayacaglz da. 
Kashnllglmlzdan ve 
insanhglmlzdan ödün venne
den, güzel günlerin umuduyla, 
bu umudun bize verdigi mü
cadele gücüyle y~ayacaglz. 
Ya~arnlmlZ1n amaci günümüzü 
gün etmek degil, yanm gun 
kllmak olacak. 

Kendi ya§a!ltmllZl 
sÜIdürürken, bülÜn insanlann 
ya~am hakklm, hem de kim 
olursa olsun kaml doyarak., k
endisini ifade ederek ya§arna 
hakktm savunarak. meydan 
okuyacaglz ya§arna. Bu mü
cadelede ilk adLm sorunlarm 
dile getirilmesiyle olacakltr 
ku§kusuz. Sorunlar ne kadar 
gündemde lu\Ulur ve dile getir
ilirse, >;:özürn talepleri 0 kadar 
artacaktlr diye dü~ünüyorum. 

Anli-demokratik ve cin
siyewi bir sisteme kaql mü
cadele vennek mnaClyla sorun
lan dile getirirken, ezilen bir 
hallon Kürt halkmm, ezilen 
einsini, Kürt kadmml, Kürt 
kadmmm sorunlannm boYUI
[anm hiy kirnse gönneden 
geyemez. Y l11ar boyu siyasi 
ylkarlar yüzünden egitimsiz, 
i ~siz, ayllk ve sefaletle iy iye 
ya§ayan bu insanlara kendini i
fade edebilme, kültürlerini 
geli§t1rebilme olanaklan 
saglanmazken, sofralannda ek
mekleri, ba§lannm üzerindeki 
yatl laTl qahnßll§, korumak iste
dikleri kimlilderi yüzünden 
potansiyel sUylu ilan 
edilmi§lerdir. 

lerimizle ugra§tmrken, haklan
mlzl koruyamayacaglmlzl ve bir 
araya gelemeyecegirnizi mi saJU
yorudunuz? Sizin yapllklanmza 
a1dlrmadlgUniZ iyin. örgilledigi
niz karayaqaflilar gibi cahil mi 
7,mmettiz? Bizler buradaYlz, her 
an ooahga dökülmemize gerek 
yok. Ama bizirn düny,u11Iza el 
aup bizim hakJanml7.a cehalet, 
yalan dolu karanhk öoüleri ön
menize asla izin vermeyiz. Ge
rektigindeyse, ~imdiki gibi bura
daYlz demesini, IÜm haklanmlza 
sonuna kadar sahip ylkmanlll 
yollanm yok iyi biliriz. 

Yürüyü§, 1993 yiliIida Süley
maniye'den Hewler 'c, Kürt ban
~Iru saglamak iyin 200 km yolu 

yürüyerek parlamenloya müda
haie etmeye qah§an Klirt kadml
m haurlaltl. 

Bu yürüyü~ Zllanlann, Beri
wanlann, Bermal, Hyan ve Nec
lalarm yaptLklanm, kadtnm sa
buh, nazik, titiz ve duyarhhgrun 
yam Slra gücünü sergiledi. öyle
sine sergiledi ki DGM hemen ba
rekete ge~meyi ihmal elmedi. 
Tenip komitesi ve konu~anlar ha
kmda soru~tunnaya giri§ti. Ka
dmlar, piramidin en altmdakileri
nin ü~te qlkma gereginin mesajl
ru verdi ve egemenlere halulaltl. 

Son olarak her 19p1umsal kesi
tin kendi özgün. örgütünü kurup 
kendisini en eksiksiz biyimde ifa
de ederek karanltk dehlizlerden 

• • 

~eriala kaf§l qtkarken, ordu ve 
darbeiere umut baglamamaYI, 
dürenin kirli parti ve kurumlany
la degil onlan istememelde de 
yatinmeyip, cepheden kat"§1 ko

yarken anlaYI~ itibanyle kendile
rine göre sisteme bir adlffi bile 
olsa daha yakm erkek egemenli
&ini de bugünden te~hir ve anla
YI§lardan izole ederek gelecekle
rini örebileceklerinin kadmlar ne 
kadar bilincinde? Aslolan bu so
ruya yanll, eylemliligin dönü§tü
rücü gücündedir. Unutulmasm 
sokakta-meydanda olmak özgür
lüge bir ad!m yakla§makm. 

Itiraf~l Murat Ipek' in itirafl 
Anlk'ln katillerini eIe verdi 

E,GÜNGÖR 

S ömürgeci kontrgerilla bir
liklerinin yapugl katliam

lar devlel tarafmdan her ne ka
dar gizlense de tarih bu karan
hklan Y10IP geryekleri gözler 
önüne senneye devam ediyor. 
Bunlardan biri de 1992 Yllmda 
~Imak 'ta lise ögrencisi iken 
Newroz kUllamalan slr'J.smda 
gözaltma ahndJklan son-
ra barbarea i~kencelere 

maruz blrakllan parmagl 
kesilen, kalasla vurulmak 
süretiyle memesi patlatl
lan ve daha degi~ik i§ken. 
ee yöntemlerinden sonra 
kafasma arkadan G-3 Sl
k1larak öldürülen Bi§enk 
ANIK. KlsacaSI Bi§enk 
ANlK devlet tarafmdan 
katedilir. 

Bi§enk'in annesi Sab
riye Amk olaydan sonra 
~lmak Cumhuriyet SavCI
hgma verdigi dilekqede 
~lmak Valiligi hakkmda 
i~kence sonucu adam öl
dürmekten dolaYI suq du
yusunda bulunur. Bulunur 
buunmasma ama devlef yetki
lileri yapligl aylklamalarla Bi
§enk'in i§kenceyle degil de gö
zalunda tUluldugu odada silahl
m unutan bir örel limcinin tü
fegiye intihar cttigine dair ayl
kamalarda bulunur. Ailesinin 
bülün giri§imeri bo~a ~karlhr. 
Gözaltmdaykcn yogun i~ken

celere maruz kadlgml canhlra§ 
ylgllkanm duyan pek r;ok lamI.. 

omasma ragmen dava lakipsi
zikle sonuyJanu. 

Bi~enk'in devlet larafmd!lD 
i§kenceyle katledilmesinin 
üzerinden 5 YII geyti. Geyen 
bunca zaman iyerisinde Bi
§ek'in kalilleri aramlzda dola
~IP yeni Bi§enk'eri almaya de
vam eltiler. Taa ki ,tabiri caizse 
Susurluk'taki kazada devlelin 
kamyona yarpmaslyla ortaya 
bunann pisllkleri yaYllmaya 

ba§ladl ve bu pisliker karl§tml
dlkqa kokmaya b~dl. Günde
rni saptumak, yapay gündem 
olu~rurmak iyin günah keyile
rini onaya saldllar. Bunlardan 
biri de ge>;:ligirniz hafta basmda 
raiting yarl~ma katllan, PKK 
itirafylsl Mural iPEK'li. itiraf
lan bizi pek ~a~utmakla birlik
te geryekieri gözler önüne ser
di. ltirMyl iPEK bir yok Kürt 

aydm ve politikacmm yarusrra 
-5UT1ak lugaymda gözaunda tu
tulan Bi~enk Aruk'l dönemin 
OHAL Valisi Ünal Erkan'm 
emriye öldUrdilgünü itiraf elli. 

Cinayel analan her geqen 
gün yeni evlatlar dogurmaya 
devam ediyor. Sag1rl3.'lunlml§, 
insan olma yetilerini yitirmi§ 
bir killenin insanlanm yarali
yorlar. Seslerini yü,kseltenler 
vatan haini oluyor. Ve larih du

yarslz kitlelerin oldugu 
ükelerde kendi Hitler 'ini 
dogunnaya devam ediyor, 
Sorguluyorlar, öldürüyor
lar. Bir ülke dü§ünün ki 
kalleden kallini yarglh
yor. Bir ülke ki, i§ledigi 
cinayelin yargICI. .. Bir ül
ke ki, ban~l, özgürlügü is
teyen bir hallu, onun evat
lanm katlediyor, valan 
haini ilan cdiyor ... 
Öyle bir ülke ki, sirk soy
tarlhklannm soytan yö
nelmeni de olabiliyor. 
Tepkisiz toplumlar köe 
loplumlardu. Köle olmay! 
seyenJerse onurlanm yiti
renlerdir. 

Toplumu aprtll sanlyorlar, 
duyarh bir toplum olmadlgl 
iyin, seyim sandtklannda adlan 
ytkttgl iqin, aptaJ saYlyoriar. 
TepkisizJikle hakkedilen bu dü
zende ya~anmaya boyun egildi
gi iqin ... Arna yamllyorlar. Kün 
ulusu binlerce Bi§enk'in y~a
mim yeniden üretmenin geregi
ni yakalaml§, bunun bilincine 
VaJml§ durumda. 

SUC;: DUYURUSU 

1§lklar yaramgmlz karat/hgl parralayacak 
Döktiigünüz kanda bogulmaya mahkum olacakslnlz. 

1992 Newroz'unda ~Irnak ThgaYl'nda gözaltmda lutulan karde§irn .. 
BI~nk ANIK'I türn karnuoyu ve medyanm nezdinde dönemin ORAL Valisi Unal 
ERKAN'Jß emriyle gözahnda tutuldugu ~Irnak tugaymda G-3 otomatik tüfekle 

arkadan ka(asma slkJlQlak süretiyle tek kur§lJnla öldürdügünü aqlklayan 
MurallPEK ve dönemin OHAL Valisi Unal ERKAN hakkmda 

su~ duyurusunda bulunuyorum, 

Agabeyi 
Azad ANIK 
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D 1 Yan salen dawiye de bi awayeki bideng 
nave hin şexsiyeten Kurd ye wejenas 
balkeş  bün. Helbesten helbestvanen 

Kurd ji tixüben neteweyi bihurin O teki'î nexşen 
navneteweyt bün. Her çiqas helbestvan nayen 
hezkirine û kare wan sivik bete diline il wan 
helbesten xwe nemir kirin. Disa wejenasen me 
di wart romannivisiye de li ser tixOben navnete-
wey? balkeş  in. Iro kemasi G valahiyeke mezin 
di wari çiroknivisiye de heye. Ew ii meldarlya 
sefereke xwe nasi O bedengiye ye. Be guman bi 
hezar keftelefti O zehmeti wejeya Kurdi xwe nü 
ve vedijine 6 di nav wejeya gelan de wek weje-
yeke ehlaqbilind û behempa O sereta ye.! Di 

wari regeh de aliyen 
rexneyi O bijartekari 
ve di hundire meldari- 

L'i Ser yeke peşbini de ye. 
Balnekeşiya xwende- 

Berhemen Yanan ji, ji sedem ra- 
gihandineke lar nako-
kiyeke mezine Cı  pirs-
girekeki bi teri xwe ye. 
ÇirokniViSIn: ajik ji şa-
xe weje ye. Xwendina 
çirokan asoye miro-
van berfireh, zanyari-

ya wan zede û zimane wan dewiemend dike. 
Çawa xwe û Tsot tame didin xwarine, çirok ji ta-
ma jiyane ne O be çirokan jiyan nabe.. Wejenas 
her wek şahid G peyivdare dema xwe ne. Gelek 
büyer hene ku bi me didin nasin G me agahdar 
dikin. Hin berhemen çirokan ji mijaren xwe ji 
diroke distinin. Ji mej ve kür ü dür ten wek pi-
rek di navbera bOyeren rabirdü 6 dahatO de ro-
leke dileyizin. 

Di van salen dawiye de hinek wejenasen me 
berhemen teze O balkeş  afirandin. Yek ji wan 
Lokman Polat e. "Torina Şex Sekl", "Evin Ci Ji-
yan", "Evindar", "Merxas", "Xwin Ci Hestiren 
Çayan" 6 hwd. Peyhev be rawestandin gelek 
kurtecirok nivisand. Berhemen wi yen bijare 
mijaren xwe ji diroke, jiyana gel a civaki G ra-
mani, ji şere qirej bigire heya xopankirina gun-
dan, nefibüyi C1 tevkuştina mirovan, ji şere bira-
kujiye, şere xwekujiye bigire heya serkeftinen 
peşmerge G gerillan, serihildanan, tililiyan, jiya-
neke tiji O teri xwe çarnale peşkeşi me dike. 

Asoye niviskar gelek vekiriye. Neçari ji ke-
masiya ziman dede. Yekitiya zimen nin e. Na-
kokiyen nav ziman he çareser ne bilye û ziman 
di ciye xwe de ne runiştiye. Çfroknivisvan xwe-
dane ramaniyeke netewey1 ye, bes dive ji diho-
yina siyasi O aligiriya rexistini durkeve! Da ku bi 
niherineke piralt O berfireh honandina mijare 
berhemen xwe xweş  bike. Dema ku meriv ber-
hemen niviskaren dine yen navüdeng dixwine, 
tede balkeşiyek be hempa dibine. Ew bi hosta-
sit havirdor ango d xweş  peşdar dikin. Gerna-
sen ku di hundire berhemen wan de roleke di-
leyizin livina wan şiki 0 dile wan, tekiliyen wan 
wisan zetal salix didin ku,  mirov reç Obş,qpen 
wan O rewşa wan û ya welate wan baş  hin di-
be. Xwezi honandina çirokan Kurdî ji wisan bel 
Ger ew il ji peyiven rojane ü şiyaren siyasi riz-
gar bin G ben nemirkirin ji me re serbilindiye-
ke.,. 

Dive her tişt ji hey cuda be, hunermend an-
go wejenas peşdarkirina berhemen xwe baş  es-
tetize bike ü honandina qehremanti -lehengi-
berxwedan, evin, fedekarI, coşi, tirs, hinkari, xi-
yanet, zulum G hwd, bi regeheke gerduni bini-
visTne. Baştir temaşevane jiyana civake be G 
denge xwe renge xwe ü hizren xwe yi netewi 
texe nav mijara xwe ü pe ve karekterize bike û 
fen ü sextekariya zordestan derxine hole... 

Li vir mebesta min beyi aqildayin O şiretkiri-
ne eve ku di navbera wejenasen Kurd de müna-
qeşeyeke vebe. Rexneyen çeker C, ci dagirti û 
realist bene meşandine. \Neje O huner li ser 
avahiya jorin, ji jiyana civaki de pirali ye ü he-
mû beşe tevgeran ya kevin û nüjen di xwe de bi 
ei û war bike. Dive pivanen me yen rexneya 
wejeyi bi zanyari, serbixwe G be aligirtineke, 
bibe. Da ku çewtI O rastiye ji hey derine... 

Lokman Polat di berhemen xwe de her wek 
pepelOge, derinceyeki afirandinen xwe hildide 
jor, xwe nO dike O kare xwe di regehe wejeyi de 
derdixe jor Cı  honandina eleqedariya xwerû ji 
dewlemendtir dike. Ew ne bes e, diye peşdetir 
here O ez hevidar im ku Lokman Polat we afi-
randina xwe y'i wejeyl bidomine o hinek ji wan 
berheman wergerine zimane biyani ü bi wan 
bOyeren tek& durişma me bi dine -cihan& bi-
de nasin ü ji ware çiroknivis de ji, ji bo me bi-
be deng ek. 

Lokman 
Polat 

Adil DURAN 

XAÇEPIRS 

Çeperast: 
I -Seroke çete 'e ku paş  buyera susurluk-e Urket ho-

le. 2- Di argoda bangirtina Eziz - Bi zazaki em. 3- Gu-
leki xweş- Çukiî teda hak dikin. 4- Bi zazaki keçe(be-
revaj1)- Renıza oksijen- Kurtebeja Arteşa Rizgariya Ir-
landa. 5- Kuçik - Paşnav a ozan Ciwan( berevaji). 6-
Wext wext- Nava pil Q usti- Remza Nikel, 7- Gogki-
rin an ji lehçeyek- Di argoda bo tişten beqimet te go-
tin- 8- Bi Tirki merive hejar â beçare- Pexanbere Me-
siya(berevaji). 9- (Y) be seri dibe seretayi- Bi tirki se-
roke idare. 11- Curki ya xweli- Sitranek geleli' ya ku 
Ayşe Şan G Şakiro distire. 

.Serejkr: 
1- Şalreki bi nav el denge, di 15. sedsalide kaye, 

xwedi divane O ji nawenda Botane. 2- Bangawaziya 
Nimeje- Serok A sazkare hizba Komala Kurdistana 
Başure A şehide. 3-Aşkerekirin - Dabançe. 4- Miri-
Bes. 5- Muzike de remza rawestiye- Kalina berxe(be-
revaji)- kirej. 6- Bo ajotina ga te gotin. 7- Te (zarava 
dimili)- Li İspanya nida ya kefxweşiye-Kurtebeja 
Amerika. 8- 1990 de du wi seri Kurda bi taybeti ye ba-
şur fırsendek giring bi dest xwe xistin je re dibejin 
nava Iraq G Amerika de derket - Hizba Filistin ya oli. 
9- Bo Kurdistan devletek mihtinger- Xeribt 10- Ne ta-
ri- Bo roja em tede ten gotin. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bersiva hejmara bori 
Çeperast: 
I- Hamid..: nweK. 2- uM... Na... La, 3-

Si... leS.. Kew. 4- Endam...Diza. 5- Mi... Ali. 
6- Şakiro... Az, 7- Eloy... Kem. 8-Niyet... Do, 
9- Tımar, 10- Mar.. Şirove, Il- ir.. PTT...Me. 

Serejer: 
I- }Insert ŞEN... Mi. 2- Amin... Anar, 3-

Koy, 4- islamiyet, 5- Emir... Tişt, 6- Ns... Ok.. 
Mit... 7- Na... Da...Evar..8- Kilam... Rom. 9-
Eleziz.. Ve, 10- Kawa... Şome. 

      

    

21 - 27 Şubat 1997 

 

  

fl A 1\TT1 
‘3,111LIN I/ 

  

     

    

     

Seyichcan KURU 

L i Kurdtstane çend malbat hene 
ku, di destpeka sedsala bfstan 
da rolen mezin lfstfne. Di diro-

ka Kurdfstane da cflıe wana gelek 
gtringe. Ewana 1920 heta 1950 li 
alfye polfakt, kulturf a rewşenbirf 
karen be hempa kirine. Li ew mal-
batan malbaten herf giring malbata 
Bedirxantyan 22 malbata Cemilpaşa 
ye. Li ser ew herdu malbata pir tişt 
M nivistn, M çi mixabin ji wana kes 
rast xebernade. Ji malbata Bedirxa-
ııfya em tene gihiştin Rewşen Bedir-
xan. Min bi xwe çend Hevpeyvfnen 
ku bi Rewşen Xanim re hatibun çeki-
rine .xıvendin Q gelek tişten dfrokf 

r hfnbtım. Ji ew malbaten mezin fıv 
pir kes nemaye, Pervin Cemil ji wa-
na yeke. Pervin Cemil qfza Ekrem 
Cemil. Paşaye Q qasf 20 sale Ii. 

BrukseM karen kulturi Q diploma-
tik dike. Pervin Cemil bi çend heva-
len xwe va sala 1978 anda li Bruk-
seM Tekoşer (Rexistina Karker 12 
xwendekaren Kurd li Belçika) dame-
zirand: paşa nave Tekoşer guheran-
din kirin Enstituya Kurdf li Brukse-
M. Pervin Cemil bi satan serokatiya 
enstutiya Kurdf kir. M demek bere bi 
nave Buroya Kurdf li BrukseM Baro-
yek P ewendi 22 agahdariye avakir. 

Buraya Kurdf ya Pewendf tl 
Agahdarfye destpeka meha Gulane 
ya 1996 an da hat damezirandin. Di 
daxuyantya avakirina Buroye da Ar-
mancen Baro usa ten xuyakirin: 

- Agahdarkirina ramana tevane 
ya Belçiki, ewropi ü navnetewf li ser 
bilyeren rojane yen Kurdfstan il her-
weha li ser dirok ü çatıda Kurdf. 

- Parastina mafen mirovi li.Kur-
dtstane Q li deren din. 

- Parastina zanava (tdentitat) 
Kurdf, tevf rumetkirina zanav 22 ma-
fen gelen ku li keleka Kurda,: dilin. 
Ii Kurdfstane, li navçeyen ne Kurd,. 
li Ewropaye tl deren din. 

- Bılna cigeheke rastlratin Q pe-
wendiye di navbera kes il rexistinen 
ku bi pirsa Kurdt mıjulin. 

Ekrem CEMİLPAŞA 

Buraya Kurd"( ya pewendi a 
Agahdartye dixwaze ji bo cih alana 
armancen xwe semtneran, konferan-
san. konseran pekbine; peşengehan 
çeke, pirtukxane Q medyatekek Kur-
df avake, bultenek agahdartye 
dosya, broşuran Q pirtukan biweşf-
ne. 

Me li demek bere bi seroka Bura-
ya Kurd" Pervin Cemil va bi Kurdf li 
ser malbata we hevpeyvinek çekir 
ve hevpe'yvine bernama Kurdt di 
"Denge Kardan Li Dufsburge" da 
weşand. Ji ber ku min pewtst dit ez 
dixwazim ve hevpeyvtne peşkeşe 
xwendewanen rojnama "Nı2 Roj" e 
bikim. 

O Tu dikari Ii rewşa Kurdan li 
Belçikaye me agahdar biki? Li 
Belçikaye' statuya Kurdan çiye? 
Kurd wek gel ten naskirin an na? 
Li Belçikaye heOn Kurdan 3/61 
kulturi ü sosyal" hene? 

• Mixabin Kurd li Belçikaye 
wek gel nayen naskirin. Ew statuya 
wilo tene li welaten Iskandinav li 
Swede heye. Me çend car seri leda 
Hikumeta Belçika ku, Kurda wek 
gel nasbikin, le ew pirsek siyasiye. 
Eger bixwazin dikarin Kurda wek 
gel nasbikin, le naxwazin. Di xwen-
degehan da dersen zimane Kurdt na-
ye dayin. 

O Dikari li ser malbata Cemil 
paşa xwendewan&İ  me agahdar 
biki? 

• Malbata Cemil paşa malbatek 
pir kevne. Esle wan ji Silopiye le 
hatine Amede bi cih bune. Mala Ce-
mil Paşa dema Osmaniya da pir ber-
pirsiyarlyen mezin standine, erde 
wan hebuye uha ten naskirin ku li 
Amedene. Weku hun dizanin bere 
serhildana Şex Seid (1925) endamen 
malbata Cemilpaşa gava li Stenbule 
dixwendin tevi ronakbiren Kurd el 
endamen malbaten mezin yen din li 
gel welaten Ewrupa G Ronakbiren 
Tirk tekiliyen baş  pekanine. Ew ber 
bi modernize vekiribun. Ez bawerim 
eger Atatûrk ewkas zulum nekiriba, 
ew dikaribun ji bo Kurdan tişten ge- 

lek baş  pekbinin. Ve 
gaye li Amede, li 
Stenbule Q li bajaren 
din yen Kurdistane 
bi nave "Kurdistan 
Teali Cemiyeti" Q bi 
naven din gelek Ko-
mel hatibun damez-
randin; Rojname 
Koyar hatibun we-
şandin. Ez naxwa-
zim durü direj li ser 
we bisekinim. Ew 
xebat ne tene xebata 
wan bu, xebata Ro-
nakbir€n we gave 
bu, le girartiya mal-
bata Cemil paşa te 
da hebu. Paşa ew 
Ronakbiran tevgera 
Şex Seid amede kir, 
1925 an da tevgera 
Şex Seid tekçu. Şex 
Seid G hevalen wi 
hatin dardakirin, 
malbata Cemil paşa 
tevi. Bave min ji 
nav wan dabu (Ek-
rem Cemil Paşa) ha-
lin girtin. Ew 4 sal 
heta 1929 an li girti 

gebe man, paşa lıatin  

berdan û mecbur man tevi malbata 
xwe reviyan çun Suriye. 

Ew 5 pismam bun, bere çun He-
lebe paşa ji çun li Kurdistana Piçuke 
cih bun. 

We gave betir li Şame malbata 
Bedirxan derdora Kovara Hawar ka-
ren çandi meşand. Ew nişan dide ku. 
Kurd li her dere Kurdin û li her dere 
dikarin kare xwe bikin. 

Eger li Turkiye piçek serbesti he-
buya, ew dikaribun xebata xwe ya 
siyasi û çandi li Turkiye bikin. Ji ber 
ku li Turkiye Imkan tunebun ewana 
li Suriye xebata xwe didomand. 
Kurd niha ii Ewrupaye ji xebata 
xwe didominin. Gava mirov dendi-
kek çand, eger mirov we roje fekiya 
we nebine ji; pişti çend salan xuya 
dibe. 

O Endann malbata Cemilpa-
şa niha li kunin, çi dikin? 

• Malbata Cemilpaşa bela bela 
bun, hin ji beşek mezin Ii Turkiye 
ne. li Amede, li Stenbule, li Izmire O 
dem din hene. Xerci we ji li Suriye 
(li Kamişlo G li Şame, Helebe), li 
Erebistane, li Iraqe, li Emerika Q li 
Ewrupa ye ji malbata Cemil Paşa 
hene. 

O Tu dikari ji bo biyara Major 
Noel xwendewan&İ  me agahdar 
biki? 

• Major Noel Ingiliz bu. Raste 
Ingiliz we gaye li vir bun, em diza-
nin ew roj ji iro ji dixwazin çave 
Kurda karbikin. Gava ku, derek Iş-
galek çebe, kolonyatizm hebe mirov 
bixwaze naxwaze tekiliyen insani ji 
çedibe. Mirov nika re herkesek bi 
çave neyar Q emperyalist binere. 
Major Noel raste xizmeta milete 
xwe dikir, le bi Kurda ra tekillya wi 
hebu ji Kurda hesdikir. Weku te za-
nin di Peymana Sevre da cierara da-
mezrandina otonomiyek an ji Devle-
ta Kurda û devleta Ermeniya hebu. 
Ji berku sinore Kurdistan û Erme-
nistan be tesbit kirin digotin em bi-
çin ew navçeyan bigerin, kudere be-
tir Ermeni heye û kudere betir Kurd 
heye. Ew niyet hebu, le ew kar ber-
dewam nekir. Bave min Biraninen 
Xwe da di nivise ku, ew A hevalen 
xwe ii Meletyaye rasti Noel û herdu 
birayen Bedirxana hatlye; piştra riya 
xwe bi hey ra domkirine. Bave min 
ne bi Noel ra bu herdu Birayen Be-
dincan bi Noel ra bun. Li Meletiya 
ew rast li hey hatine A hey ra•çune, 
le Atatürk li wan hesiya ye ü leşke- 

ren xwe xistine paş  wan, ew durxis-.  
tine. Ew nikaribun kare xwe bido-
minin. 

O Weku te zanin di diroka 
Kurdfstane da malbatn mina 
malbata Bedirxanan, Cemilpaşa, 
Şex Said, Qadi Mihemed ü Barza-
ni pir rolen giring listiye, le mixa-
bin li ser wan kem tişt hatine nivi-
sin. Di deste me da li ser wan mal-
batan kem belge hene. Bave we ü 
Apa we biraninh xwe nivisiye. Le 
pir Kurte di deste we da li ser 
malbata hin tişten din hene? 

• Foto an ji tişten din hene, le 
bela bela ne. Di nav malbata xwe da 
ez dizanim hin kes hene ku, her tişt 
dizanin le mixabin nenivisiye. Hine 
ke wan hin li welat dijin Ez bawe-
rim ew kar diye be kirin. Kesen ku, 
hin dijin 61i ser diroka we deme tişt 
dizanin dive mirov ji wan nivisandin 
bixwaze. Li ser diroka Kurdistan a 
Kevn bave min bi nave "Bi Kurtebi-
ri Diroka Kurdistan" pirtukek nivisi 
bu. Ew pirtuk me ve deme dawi wer  
şand. Bave min li ser Jiyana xwe pir 
kin nivisiye, le ez nizanim çima. 
Gava ku, em zarok bun bave mi xe-
ber dida, buyaren we deme digot em 
ecizdibun â di reviyan. 

Tişten ku nivisiye sed car kasi wi 
ji me ra gotiye, le ve gaye em zarok 
bun me nizaniya. Nizanim çima wi 
nenivisi, an ji negirt kaseta 

Kultura Kurdi devkiye, ve yeke 
di nav Ronakbiran da ji cih girtiye. 

O Di deste we da arşiv tune? 
• Li cem min fotograf hene, le 

tekst tune. Weki min got mirov di-
kare berhevke. 

O Hinek Ronakbiren Kurd mi-
na Veteriner Doktor Nuri Dersimi 
di pirtuka xwe "Kurdistan Tari-
hinde Dersim" da dinivise ku, di 
nav "Hoybun" e da nav malbaten 
Bedirxaniya ü Cemilpaşa li ser re-
beriye nakoklye'k derket; ji ber we 
Hoybun bela bu. Ji aliye din Os-
man Sabri ji dibeje ku, ewna aris-
tokrat bun ji ber we xwe li ser gel 
ditin, li bilind ditin, dixwastin ku, 
her tim gel ji wan ra hurmet bike. 
Tu dikari li ser we çi beji? 

• Mixabin ew dubendi ew nex-
weşi ne tene nav Hoybune da her 
gav heta iro ji heye. Ew dubendi ne 
tene nav malbata Bedirxaniya A Ce-
milpaşa da, nav Nuri Dersimi, Nure-
tin Zaza, Osman Sabri G yen din da 
ji hebu. Ez bawerim ew zihniyeta 
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me ya eşirtlye ku, 
Tmo ji şexsiyetan da di nav partiyan 
da didomine, te. Ez zarok bum, te 
bira min ronakbiren we gaye gava 
dihatin cem hey, mina iro gava bi 
hey ra xeberdidan ditinen, hevudü 
qebul nedikirin. Ii berku ew herdu 
malbat betir dihatin naskirin, rexne 
te li ser wan. Mesela ne serokatiya 
Kurdistan bu, Kurdistan ortada tune-
bu ku li ser serokati li hevnekin. 
Mesele zihniyet bu mina iro tolerans 
tune bu nexweşi ji we dihat. Te bi ra 
min we gaye herkes digot Celadet 
Bedirxan pir mirovek başbu, pir mu-
tevazi bu, tam Ronakbir bu; le Ka-
muran Bedirxan ne wilo bu, Kamu-
ran her gav xeyala xwe da dixwast 
bibe Krale Kurdistane. Mala Cemil-
paşa ji got; dem ne dema Kraliyete, 
diye hibe tiştek moderntir be, yani 
komari be. Le' gava tu heye mirov 
tunebe, mirov nikare li ser wan tiş-
tan bisekine; disa dibejim problem 
tunebuna toleranse bu. 

O Malbaten Kurda yen mezin 
ku, di sedsala 19.an da reberiya 
tevgera azadixwaza Kurdistan ki-
riye, mirov divine paşa di nav tev-
gera Kurdistan da pir kemin. Iro 
tu tesira wan malbatan liser tev-
gera Kurdi nemaye ü ji wan mal-
bata ji hema hema kes di nav tev-
gera Kurdistane da tune. Tu de 
kari li ser we yeke me agahdar bi-
ki? 

• Ji ber ku ew malbat pir eşiyane 
zarok Q neviyen wan nekariye ew 
bara giran hildin. Sebeba yekan psi-
kolojike. Ew malbat parçe parçe bu-
ne, her yek bazdaye derek, di cihe 
xwe da nemane. Ya duduyan wana 
ku li hindir mane tirsek mezin keti-
ya zike wan. Dewlet bere hemu ke- 
san çave xwe dane ser wan. Ji ber • 
we ji bo di nav rexistin ü partiyan 
da dizi xebat kirin ji bo wan gerek 
zehmete. Xortek ji malbatek nenas 
dikare bi hesani xwe veşere, le ew 
şans ji bo zaroken malbaten naskiri 
tune. Tişteki tu dibe raste, ew pir ba-
la min ji kişandiye. Ew reaksiyonek 
pir tabi ye. Gava malbatek ji seri da 
heta bini şelpaze be. zarok û nevi-
yen wan edi nikarin rabin li ser pi-
yan. Mesela gava uletek kir be eyni 
dile da nema kare ser xwe. 

Diye 2 nesil 3 nesil ji orta rabe 
ku, bikaribin disa rabin ser xwe. Se-
beb ewe, him psikolojike, him ji tir-
se. 

Qiza Ekrem Cemilpaşa Pervin Cemil di der he* malbata Cemilpaşa ditinen xwe ani ziman 

Bave min digot Celadet Bedirxan 
mirov& pir mutevaA û  ronakbir bu' 

"VIGK"e ji bo şano ya şer ferman da 
Ahmet ÖNAL, 

Saziya Ewlekariya Milli 
(MGK) ji mudure şano-

ye gişti ku bi nave devlete 
kar dike, xwest ku diji "te-
rora PKK" listikan teşvik 
bikin a nav wan da hilbi-
jartinek be duristkirin. Şa-
noyen ku ben hilbijartin li 
Kurdistane bikin sahneye. 

MGKe du meh bere 
nivisek şand vezire çande û 
naveroka ve "diji PKK şa-
noyan sazbikin" ü ji bo we 
hilbijartinek xwestine.. Li 
gor agahdariya vezire çan-
de ji ew nivis, ji muduriye-
ta şanoyen devlete ra şan-
diye. Mudure gişti e şano-
ya bersiv daye ka " Hilbi-
jartina şanoya berpirsiyarl-
ya me nine" 

Ser ve agahdarlye Sazi-
ya Ewlekariya Milli 
(MGK) ve care ew nivis•ji 
saziya ku bi giredayiya ve- 

zire çande re dişûxule, mu-
dure gişti ye huneren başra 
şand. 

Berpirsiyare vezire çan-
di agahdar kir ku; heya we 
roja ana li Çanakkale, Af-
yon, Kars tl gelek ciyen 
din mudure gişti ye hune-
ren baş  "diji PKK ye şano 
ten çekirin ü ii nav wan şa-
noyan de hilbijartinek di 
nezik de be duristkirin. Şa-
noya ku"diji PKK" de bi-
keve dereca bijartine Ii 
Kurdistane bikeve sahneye. 

Ser derxwaza Saziya 
Hewlekariya Milli li enqe-
re platforma çand A huner 
agahdariyek da çapameni-
ye u waha nirxand: "Saziya 
Hewlekariya Milli bi riya 
hilbijartina şanoye muda-
haleyi huneriye kirlye Q ev 
dijitiya hunere. Em di ve 
bayere de daxwaza Saziya 
Hewlekariya Milli kebul 
nakin ü protesto dikin." . 

MGK desti xwe direji huner li kir. 

Platforme di reaksiyona 
xwe de agahdar kirin ku 
"Huner azadiye we gireda-
yi ye. Huner estetika civak  

u mirovayeti ye da merhe-
leke. 

Hüner hejattya insana 
dixwaze ne ya xirabi Q şer.  

Hunermend ne li gel şere li 
gel mirovayetiye G aştiye 
ye. Hunerkare aştixwazane. 
ne  ye şerkeren kirej".• 

ti ım• 

Qiza Ekrern Cernllpa§a Pervin Cernil di der heqe rnalbata Cernllpa§a dltmen xwe anl zirnan 

'Bave min digot Celadet Bedirxan 
mirovek pir mutevazi u ronakbir bu' 

Seyidxan KURIJ 

L
i Kurdistane ,end mafbat hene 
ku. di destp€ka sedsala bfstan 
da rolen mezin ffstine. Di dfro

ka Kurdfstane da cfhe wana gelek 
gfringe. Ewana 1920 heta 1950 li 
alf)'€ politikf, kulturf a rew§enbirf 
karen bl hempa kirine. Li ew mal· 
batan mafbaten her; giring malbata 
Bedil'xanf)'an a malbara Cemilpa§a 
ye. Li ser ew herdu malbata pir tiF 
te nivisin, le fi mixabinji wana kes 
rast xebernade. Ji ma/bata Bedirxa
niya em teile gihiitin Rewien Bedil" 
xan. Mi" bi xwe fend HevpeYI'fnen 
ku bi Rewiell Xanim re hatibun feki
I'ine xl1'endifl a gelek litten dfrokf 
hinbum, Ji ew malbaten mezin fro 
pir kes nemaye, Pervi1l Cemif ji wa
na yeke. Pen'in Cemif qfza Ekrem 
Cemil. Pa§aye a qasf 20 sale Ii. 

BrukseM karell kullllri Ü diploma
tik dike. Pervin Cemil bi r;elld heva· 
lell xwe va sala 1978 anda fi Bruk- . 
seM Teko§€r (Rexistifla Karker ü 
X'n'endekarefl Kurd li Belr;ika) dame
zirand; pa§e nave Tekoter gl/heran
dill kirin Enstituya Kurdf /i Brukse
M. Pervin Cemif bi salafl serokaliya 
enszuti)'a Kurdi kir. le demek bere bi 
nave Buroya Kurdi Ii Bruksele Buro
yek Piwendi ii agahdariye al'Okir. 

Buroya Kurdf)'a Piwendf a 
Agahdarfye deszpekaJl1eha Gulane 
ya 1996 an da hat dame:irandin. Di 
daxuyaflfya avakiri1la Buroy€ da Ar
malicen Buro usa ten xuyakirin: 

- Agahtlarkirina ramana tevane 
ya Belfiki. ewropi ü lIovnetewf li ser 
bUyeren rojane yen Kllrdistan a her· 
weha Ii seI' dirok a r;anda Kwdf. 

- Parastino mate" mirovi li Kur-
dtsrane fi Ii deren din. ' 

- Parastina zallal'a (fdemitat) 
Kurdi, levf I'umetkirilla mnav fi ma
fen geM" ku li k€leka Kurdan dijin, 
li Kurdista"e, li nal'r;eyen fle Kurdi, 
/i Ewropay€ ü deren din. 

- Bfi1la cigeheke rasthatin 0 pe
wendiy€ di navbera kes u rexistinen 
ku bi pirsa Kurdi mijulin. 

Buroya Kurdi ya piwendi 0 
Agahdarfye dixwa:e ji bo cih onlna 
armoncen xwe semfneron, kan/eran
san. konseron pekbine; pe§engehan 
,deo pirtukxane ü medyotekek Kur
df avake, bultenek agahdarf)'e a 
dosya. bro§uran a pirtukan biwe§f· 
ne. 

Me Ii demek bere bi seraka Buro
yo Kurdi Pen'in Cerni! va bi Kurdf li 
ser mo/bara we hel'peyvinek ~ekir (j 
ve hevpeyvine bernama Kurdf di 
"Denge Kurt/an Li Dufsburge" da 
we§ond. j i her ku min pewfsr dir ez 
dixwazim ve hel'peYl'fne peike§e 
xwendewanen rojnama "Na Raj" e 
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bikim. 
o 1\1 dikari li rew~a Kurdan li 

Bel~ikaye me agahdar biki? Li 
Beh; ikaye statuya Kurdan ~iye? 
Kurd wek gel ten naskirin an na? 
Li BeJ~ikaye heqen Kurdan yen 
kultur. ü sosyali hene? 

• Mixabin Kurd li Belc;: ikaye berdan u meebur man tevi malbata ren xwe xistine p~ wan, ew durxis· me ya ~trtlye ku, 
wek gel nayen naskirin. Ew statuya xwe reviyan c;:un Suriye. line. Ew nikaribun kare xwe bido· iro ji ~exsiyetan da di nav paniyan 
wi lo tene li welaten Iskandinav li Ew 5 pismam bun, bere c;: un He- minin. da didomine, te. Ez zarok bum, te 
SwCde heye. Me c;:end ear seri leda lebe p~e j i c;:un Ii Kurdistana PifiUke 0 Weku te zanin d i diroka bira min ronakbiren wS gave gava 
Hikumela Belc;:ika ku, Kurda wek cih bun. Kurdlstane da mal ba ten mina dihatin eem hev, mina lro gava bi 
gel nasbikin, Je ew pirsek siyasiye. WS gave betir Ii ~ame ma1bata ma lbata Bedirxanan, Cemilpa§a, hev ra xeberdidan ditinen, hevudO 
Eger bixwazin dikarin Kurda wek Bedirxan derdora Kovara Hawar ka· Sex Said, Qadi Mihemed ü Barza. qebul ncdikirin. Ji berku ew herdu 
gel nasbikin. le naxwazin. Di xwen· ren c;:andi me~and. Ew ni~an dide ku. ni pir rolen giring listiye, le rnixa· maibai betir dihatin naskinn, rexne 
degehan da dersen zimane Kurdi na· Kurd Ii her dere Kurdin ü Ii her der€: bin Ii ser wan kern ti~t hatine nivi. te Ii ser wan. Mesela ne serokatiya 
ye dayin. dikann kati xwe bikin. sin. Di deste me da Ii ser wan mal. Kurdistan bu, Kurdistan ortM a tune· 

o Dikari li ser malbata Cemil Eger [i Turkiye pic;:ek serbesti he- bala n kern beige hene. Bave we u bu ku Ii ser serokati li hevnekin. 
p~a xwendewanen me agahdar buya, ew dikaribun xebala xwe ya Ape we bira ninen xwe nivisiye. Li! Mesele zihniyet bu mina iro tolerans 
biki? siyasi (I c;:andi li Turkiye bikin. Ji ber pir Kurte di deste we da li ser tune bu nexwe~i ji we dihat. Te bi ra 

• Malbata Cemil pa~a malbalek ku li Turkiye imkan tunebun ewana ma lbata hin ti~ten din hene? min we gave herkes digot Celadet 
pir kevne. Esle wan j i Silopiye le li Suriye xebata xwe didomand. • Foto an ji ti~tI~n din hene, Je Bedirxan pir mirovek b~bu , pir mu-
hatine Amede bi eih bune. Mala Ce- Kurd niha li Ewrupaye ji xebata bela heia neo Di nav malbata xwe da levazi bu. tarn Ronakbir bu; le Ka-
mil P~a dema Osmaniya da pir her- xwe didominin. Gava mirov dendi~ ez dizanim hin kes hene ku. her li~t muran Bedirxan ne wilo bu. Kamu~ 
pirsiyariyen mezin standine, erde kek c;:and. eger mirov we roje fekiya dizanin [e mixabi n nenivisiye. Hine ran her gav xeyala xwe da dixwast 
wan hebuye uha ten naskirin ku Ii we nebine ji; pi~ti c;:end salan xuya ke wan hin li welat dijin Ez bawe. bibe Krale Kurdistane. Mala Cemil-
Amedene. Weku hun dizanin bere dibe. nm ew kar dive be kirin. Kesen ku, p~aji gOl; dem ne dema Kraliyete. 
serhildana ~ex Seid (1925) endamen 0 Enda men ma lbala Cemilpa- hin dijin Ci li ser diroka we deme l i~1 dive bibe ti~tek modemtir he. yani 
malbata Cemilpa~a gava li Stenbule §a niha li kunin, ~ i dikin? dizanin dive mirov ji wan nivisandin komari be. Le gava tu heqe mirov 
dixwendin levl ronakbiren Kurd 0 • Malbata Cemilp~a bela heIa bixwaze. Li ser diroka Kurdistan a tunebe. mirov nikare li ser wan ti ~· 
endamen malbaten mezin yen din li bun, hin j i he~k mezin li Turkiye Kevn bave min bi nave "Bi Kurtebi- tan bisekine; disa dibejim problem 
gel welaten Ewrupa u Ronakbiren ne, Ii Amede, li Stenbul€, li Izmire 0 ri Diroka Kurdistan" pinukek nivisi tunebuna toleranse bu. 
Tirk lekiliyen ba~ pekanine. Ew ber dem din hene. Xerci wS ji li Suriye bu. Ew pinuk me ve deme dawi we. 0 Malbaten Kurda yen mezin 
bi modemire vekiribun. Ez bawerim (li Kami~lo fi li ~ame. Helebe), li ~and. Bave min Ii ser liyana xwe pir ku, di sedsala 19.an da reberiya 
eger AtatOrk ewkas zulum nekiriba, Erebislane. Ii lraqe, li Emerika 0 Ii kin nivisiye, le ez nizanim ~ima. tevgera atadixwaza Kurdistan ki-
ew dikaribun ji bo Kurdan ti~ten ge- Ewrupa ye ji malbata Cemil P~a Oava ku, em Ulrok bun bave mi xe- riye, mirov divine pa~ di nav tel'· 

lek ba§ pekbinin. Ve hene. ber dida, buyaren we deme digot em gera Kurdistan da pir kemin. Iro 
gave li Amede, li 0 Tu d ikari ji bo biyara Maj or ecizdibun 0 di reviyan. tu tesira wan malbatan liser tel'· 
Slenbule 0 Ii bajaren Noel xwendewanen me agahdar Ti~ten ku nivisiye sed car kasi wi gera Kurd! nemaye u ji wan ma l-
din yen Kurdistane biki? j i me ra gotiye, le ve gave em zarok bata ji hema hema kes di nav tel'· 
bi nave "Kurdistan • Major Noellngil iz bu. Raste bun me nizaniya. Nizanim c;:ima wi gera Kurdistane da tune. Th de 
Teali Cemiyeli" 0 bi Ingiliz we gave Ii vir bun, em dizu- nenivisi, an ji negirt kaseta kari Ii ser we yeke me agahdar bi· 
naven din gelek Ko- nin ew roj j i iro ji dixwazin c;:ave Kultura Kurdi devkiye. ve yeke ki? 
mel hatibun damez- Kurda karbikin. Gava ku, derek i~- di nav Ronakbiran da ji cih giniye. • Ji ber ku ew malbat pir ~iyane 
randin ; Rojname (I galek c;:ebe. kolonyalizm hebe mirov 0 Di desli! we da ar~iv tune? zarok il neviyen wan nekariye ew 
Kovar hatibun we· bixwaze naxwaze tekiliyen insani ji • Li eem min fotograf hene, Ie bare giran hildin. Sebeba yekan psi· 
§andin. Ez naxwa- c;:edibe. Mirov nika re herkesek bi lekst tune. Weki min got mirov di. kolojike. Ew malb.at purc;:e p~e bu-
zim duru direj li ser c;:ave neyar a emperyalist binere. kare berhevke. ne, her yek bazdaye derek. di eihe 
we bisekinim. Ew Major Noel rasle xizmeta milere 0 Hinek Ronakbiren Kurd mi- xwe da nemane. Va duduyan wane 
xebat ne tene xebata xwe dikir. le bi Kurda ra rekiliya w1 na Veteriner Doktor Nuri Dersimi ku li hindir mane tirsek mezin keti· 
wan bu. xebata Ro· hebu ji Kurda hesdikir. Weku te za- di pirtuka xwe "Kurdistan Tad - ya zike wan. Dewlel bere hemu ke-
nakbiren we gave nin di Peymana Sevre da qerara da- hinde Dersim" da dinivise ku, di san c;:ave xwe dane ser wan. Ji ber 
bu, le giraniya mal- mezrandina otonomiyek an j i Devle- nav " Hoybun" e da nav malbaten we j i bo di nav rex islin il paniyan 
bata Cemil p~a le ta Kurda (I devlela Ermeniya hebu. Bedirxaniya il Cemilp~a li ser re- da dizi xebat kirin ji bo wan geJek 
da hebu. Pa~ ew Ji berku sinore Kurdistan (I Erme- beriye nakokiyek derket; ji ber we zehmete. Xonek ji ma1batek nenas 
Ronakbiran tevgera nislan be tesbit ki rin digotin em bio Hoybun bela bu. Ji aliye din Os- dikare bi hesani xwe ve~ere. le ew 
~ex Seid amede kir, c;:in ew navc;:eyan bigerin. kudere be- ma n Sabri ji dibeje ku, ewna aris. ~ans ji bo zaroken malbaten naskiri 
1925 an da tevgera tir Ermeni heye 0 kudere betir Kurd tokra t bun ji ber we xwe li ser gel tune. 1i~teki tu dibe raste, ew pir ba-
~elt Seid tekc;:u. ~ex heye. Ew nlyet hebu. Je ew kar her- ditin, li bilind ditin, dixw8stin ku, la min j i k i~andiye. Ew reaksiyonek 
Seid 0 hevalen wt dewam nekir. Bave min Biraninen her tim gel ji wan ra hurme! bike. pir tabi ye. Gava malbatek j i seri da 
hatin dardakirin. Xwe da di nivise ku, ew il hevalen Tu dikari li ser we ~i bej i? heIa bini §elpaze be, zarok 0 nevi-
malbata Cemil p~a xwe li Meletyaye rasti Noel 0 herdu • Mixabin ew dubendi ew nex- yen wan edi nikarin rabin Ii ser pi-
tevi, Bave min j i birayen Bedirxana hatiye; pi§tra riya we§i ne tene nav Hoybune da her yan. Mese!a gava uJetek kir be eynl 
nav wan dabu (Ek- xwe bi hel' ra domkirine. Bave min gav heia iro ji heye. Ew dubendi ne eihe da nema kare ser xwe. 
rem Cemil Pa~a) ha· ne bi Noel ra bu herdu Birayen Be. tene nav malbata Bedirxaniya 0 Ce- Dive 2 nesll 3 nesil j i orte rabe 
tin girtin. Ew 4 sal dirxan bi Noel ra bun. Li Meletiya milp~a da, nav Nuri Dersimi, Nure. ku, bikaribin disa rabin ser xwe . Se-

D i' van sal~n dawiye de bi awayeki bideng 
nave hin §exsiyeten Kurd ye wejenas 
bal ke~ bO n. Helbesten helbestvanen 

Kurd ji tixOben neleweyi bihurin 0 tekili' nex§en 
navneteweyi bOn. Her c;iqas helbestvan nayen 
hezkirine 0 kare wan sivik bete diline ji wan 
hel besten xwe nemir kirin. Dlsa wejenasen me 
di wari romannivisiye de li ser tixüben navnete
weyi ba lke~ in, Iro kemasi 0 valahiyeke mezin 
di wari c;iroknivisiye de heye. Ew ji meldariya 
sefereke xwe nasT 0 bedengiye ye. Be guman bi 
hezar keftelefti 0 zehmeti' wejeya Kurdi xwe nO 
ve vedijine 0 di nav wejeya gelan de wek weje
yeke ehlaqbilind 0 behempa ü serela ye.! Di 
_________ wari regeh de aliyen 

rexney! 0 bijartekari 
ve di hundire meldati-

Li Ser yek, pelb;" de ye, 
A Balneke~lya xwende-

Berhemen v,"an F. j; sedem ,,-

L k gihandineke jar nakoo man klyeke mezine ü pirs
Polat girekeki bi IM xwe ye. 

Qroknivisin: ajik ji ~a
xe weje ye. Xwendina 

AdTJ DU RAN c;irokan asoye miro. 
____ ~"'!-!"'- van berfireh, zanyari. 
ya wan zede ü zimane wan dewlemend dike. 
( awa xwe Q 'Isol tame didin xwarine, C;irok ji la
ma jiyane ne 0 be c;irokan jiyan nabe .. Wejenas 
her wek ~ahid ü peyivdare dema xwe neo Gelek 
bOyer hene ku bi me didin nasin 0 me agahdar 
dikin. Hin berhemen ~irokan jl mijaren xwe ji 
diroke distinin. Ji mej ve kOr 0 dOr ten wek pi
fek di navbera büyeren rabirdO Q dahatO de ro

. leke dileyizin . 
Di van salen dawiye de hinek wejenasen me 

berhemen teze 0 balke~ afirandiil. Yek ji wan 
lokman Potat e. liTorina ~ex Seid", NEv'in 0 Ji
yan", NEvindar", NMerxasN, "Xwin Q Hestiren 
(avan N 0 hwd. Peyhev ~ rawestandin gelek 
kurtecirok nivisand. Berhemen wi yen bijare 
mijaren xwe ji diroke, jiyana gel a c ivakl 0 ra
mani, ji ~re q irej bigire heya xopankirina gun
dan, nefibOyi ü tevku~tina mlrovan, ji ~ere bira
kujiye, ~ere xwekujiye bigi re heya serkeftinen 
pe~merge 0 gerillan, serihildanan, ti liliyan, jiya· 
neke liji CI teri xwe c;amale pe~ke~j me dike. 

Asoye niviskar gelek vekiriye. Nec;ari ji ke
mas iya ziman derte. Yekitiya zimen nin e. Na
kokiyen nav ziman he c;areser ne bOye 0 ziman 
di ciye xwe de ne runi~tiye . Qroknivisvan xwe
dane ramaniyeke neteweyT ye, bes dive ji diho
yina siyasi 0 aligiriya rexistini durkeve! Da ku bl 
nihMneke pirali 0 berfireh honandina mijare 
berhem~n xwe xwe~ bike. Dema ku meriv ber
hem~!n niviskaren dine yen navOdeng dixwine, 
tede balke~iyek be hempa dibine. Ew bi hosta
yi havirdor ango ci xwe~ pe~dat dikin . Gema· 
sen ku di hundire berheme n wan de roleke di
teyizin livina wan ~iki 0 rihe wan, tekiliyen wan 
wisan zelal salix did in ku mieqv ~€(j QJ ~gpen 
wan 0 rew~a wan Q ya welate wan ba§ hin di· 
be. Xwezi honandina t;iroken Kurdi ji wisan bei 
Ger ew ji ji peyiven rojane 0 ~iyaren siyasi riz
gar bin Q ben nemirkirin ji me re serbilindiye
ke ... 

Dive her ti~t ji hev cuda be, hunermend an
go wejenas pe~darkir i na berhemen xwe ba~ es
tetize bike 0 honandina qehremanti -Jehengi
berxwedan, evin, fedekari, co§i, tirs, hinkari, xi· 
yanet, zulum 0 hwd, bi regeheke gerduni bini· 
v'i'sine. Ba~l i r tema~vane jiyana civake be 0 
denge xwe renge xwe 0 hizren xwe yi netewi 
texe nav mijara xwe 0 pe ve kareklerize bike 0 
fen 0 sextekariya zordestan derxine hole ... 

Li vir mebesta min bey! aqildayin 0 ~iretkiri 
ne eve ku di navbera wejenasen Kurd de mOna· 
q€§€yeke vebe. Rexneyen c;eker 0 ci dagirti CI 
realIst bene m~andine. Weje 0 huner Ii ser 
avahiya jori n, ji jiyana dvaki de pirali ye 0 he· 
mü be~e tevgeran ya kevin Li nOjen di xwe de bi 
ci Ci war bike. Dive pivanen me yen rexneya 
wejeyi bi zanyari, serbixwe ü be aligirtineke, 
b ibe. Da ku c;ewti 0 rastiye ji hev derine ... 

lokman Polat di berhemen xwe de her wek 
pepelOge, derinceyeki afirandinen xwe hildide 
jor, xwe nO dike 0 kare xwe di regehe wejeyi de 
derdixe jor 0 honandina eleqedariya xwerO ji 
dewlemendtir dike. Ew ne bes e, dive ~detir 
here 0 ez hevidar im ku lokman Polat we an
randi na xwe yi wejey'i' bidomine 0 hinek ji wan 
berheman wergerlne zimane biyani 0 bi wan 
bQyer~n lekOz duri~ma me bi dine ·cihane- bio 
de nasTn ü ji war~ c;iroknivis de ji, ji bo me bio 
be deng ek. hela 1929 an li girti ew rast li hel' hatine il hel' rayune, tin Zaza, Osman Sabri 0 yen din da beb ewe, hirn psikolojike, hirn ji tir-
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"MGK"S ji bo §ano ya §er ferman da 
Ahmel ÖNAL 

S aziya Ewlekariya Milli 
(MGK) j i mudure ~ano

ye gi~ti ku bi nave devtete 
kar dike. xwest ku diji "te
rora PKK" listikan te~vik 
bikin 0 nav wan da hilbi
jartinek ~ duristkirin. ~a
noyen ku ben hilbijan in Ii 
Kurdistane bikin sahneye. 

MGKe du meh here 
nivisek ~and vezire c;:ande u 
naveroka ve "diji PKK ~a
noyan sazbikin" 0 ji bo we 
hilbijartinek xwesline .. Li 
gor agahdariya vezire c;:an· 
de ji ew nivis, j i muduriye
ta §anoyen devlete ra §an
diye. Mudure gi~ti e ~ano
ya bersiv daye kil .. Hilbi
jartina ~anoya berpirsiyari
ya me nine" 

Ser ve agahdariye Sazi
ya Ewlekariya Milli 
(MGK) ve care ew nivis.ji 
saziya ku bi giri!dayiya ve· 

zire c;:ande re d i~Oxule. mu
dure gi~ ti ye huneren bi4ra 
~and . 

Berpirsiyare vezire fian
di agahdar kir ku; heya we 
roja ane li <;:anakkale, Af
yon, Kars 0 gelek eiyen 
din mudure gi~ti ye hune
ren b~ "diji PKK ye ~ano 
ten c;:ekirin 0 ji nav wan ~a
noyan de hilbijartinek di 
nezik de be duristkirin. ~a
noya ku"diji PKK" de bi
keve dereea bijartine li 
Kurdistane bikeve sahneye. 

Ser derxwaza Saziya 
Hewlekariya Milli Ii enqe· 
re platfonna c;:and 0 huner 
agahdariyek da c;:apameni
ye u wahs nirxand: "Saziya 
Hewlekariya Milli bi riya 
hilbijartina ~anoye muda
haleyi huneriye kirtye 0 ev 
dijitiya hunere. Ern di ve 
buyere de duxwaza Saziya 
Hewlekariya Milli kebul 
nakin 0. protesto dikin." 

Platfonne di reaksiyona 
xwe de agandar kinn ku 
"HuneT azadiye we gireda
yi ye. Huner estetika civak 

u mirovayeli ye da merhe· 
leke. 

Hüner hejaliya insana 
dixwaze ne ya xirabi 0 ~r. 

Hunennend ne li gel ~re Ii 
gel mirovayeliye 0 a§tiye 
ye. Hunerkare a§tixwazane, 
ne ye ~rkeren kirej". · 

XA(:EPIRS 

';:eperast: 
I -Seroke yele e ku pa~ buyera susurl uke de'rket ho

le. 2- Di argoda bangirtina Eziz - Bi zazaki em. 3- Ou
leki xwe~- <;:ukli teda hek dikin. 4- Bi zazaki kec;:e(be
revaji)- Remzu oksijen· Kurtebeja Art~a Rizgariya tr
landa. 5- Kuc;:ik - Pa~nav a ozan Owan{ berevaji). 6-
Wext wext- Nava pli 0 usti- Remza Nikel, 7· Gogki
rin an ji lehc;:eyek- Di argoda bo ti§ten beqimet te go
tin- 8- Bi TIrki merive hejar ü bec;:are- Pexanbere Me
siya(berevaji). 9· (Y) bC seri dibe seretayi- Bi tirki se
roke idare. 11 - Curki ya xwe]j- Sitranek geleri ya ku 

. Ay~ ~an 0 ~akiro dis lire. 

1- ~aireki bi nav 0 denge, di 15. sedsalide jiyaye, 
xwedi divane 0 ji nawenda BOlaße. 2- Bangawaziya 
Nimeje- Serck 0 sazkare huba Komala Kurdislaßa 
Ba§ure 0 ~hide. 3·A§kerekirin - Dabanc;:e. 4- Miri
Bes, 5- Muzike de remza rawestiye- Ka1ina berxe(be. 
revaji)- kirej. 6- Bo ajotina ga te gotin. 7- T! (zarava 
dimili)- Li fspanya nida ya kerxwe~lye-Kurtebeja 
Amerika. 8- 1990 de du wi ~eri Kurda bi laYbeti ye ba
~ur firsendek giring bi desl xwe xistin je re dibej in Ü 

nava lraq (I Amerika de derket - Hizba Filistin ya oli. 
9- Bo Kurdislan devletek mihtinger- Xeribl. lO-l:'Ie ta
ri-. Bo roja em tMe ten gOIin. 

Bersiva hejrnara bori 
(,;eperast: 
1- Hamid ... nweK. 2- uM ... Na". La. 3· 

Sr... leS .. Kew. 4-- Endam ... Diza. 5· Mi... All. 
6- &akiro ... Az. 7- Eloy.,. Kern. 8-Niyet ... 00. 
9· TImar, 10- Mar .. ~irove. 11· Ir .. P'IT ... Me. 

Serej t!r-: 
1- Husen ~EN ... Mi, 2- Amin ... Alikar. 3-

Koy. 4·lslamiyel, 5- Emir ... TI§I. 6- Ns ... Ok .. 
Mit... 7- Na ... Da ... Evar .. 8· Kilam". Rom. 9-
Eleziz .. Ve. 10- Kawa". ~ome. 
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Filmin geçen hafta yapı lan galası nda oyuncular ve Malatya'dan konuk olarak gelen Dı rejan aşireti mensuplan birarada. 

B
ağrı nda büyük depremler gizleyen şiir-
lerden yanayı m. Bu tip şiirler yaratayı m 
diyorum. Beceremiyorum. İyi bir şiirin 

içinde kaç tür çatışma var? Kaç tür ışı k, ses ve 
renk savranı ? Insanı  çağrışımlarla çoğaltan iyi 
bir şiirin dibine kaç günde varabilir bir şiir bil-
gesi? Çelişkiler, çatışmalar hercümercini kav-
ramak kolay değildir. Şiir, derinliğini felsefe-
den al ı r. Ayakları n ı  insanı n iç zenginliğine ba-
sar. Hayaliyle de uzaya egemen olmaya çal ı-
şır. Yeryüzü, şiire varmaya çalışıp da varama-
yan ölü şiirler mezarlığıdı r. Atmosferi delen 
gazlar, bu mezarl ı kta yatan şiirin gövdesinden 

yükselmiştir. 
Artı , eksiye saldı r- 
mal ıd ı r. Kuşku 
inanca, diferansi-
yel entegrale, imge 
somuta, ateş  puta, 
öz biçime... Her 
okunduğunda, in-
san ruhuna bir ön- 
cekinden daha 

güçlü dalgalarla sald ı ran şiir. Gizil hazineleri-
ni zevkle sezdiren ama kolay ele vermeyen şi-
ir. özgürlüğünü ve cinnetini dolu dolu yaşa-
yan şiir. Yorum, kuşku, hayret, zevk, hareket, 
çelişki üreten şiir. Hareketin sıfı r h ı zdaki adı na 
durgunluk diyoruz. Durgunluk şiiri öldürür. ilk 
okunuşta tükenen şiirin beslendiği kaynaktı r. 

Yığın yığın, sürüler halinde yeryüzünü kap-
lamış  şiir yazan insanlar. Aziz Nesin, 'Türki-

'ye'de sokak kedisi kadar şair var' diyordu. Şiir 
yazan yüzbin kişinin içinden üç beş  şair çı k ı-
yor. Şiir yazanlar, şiir okuyanlardan çoktur. Bu 
kadar insan, kalemiyle neden tı klatıyor şiirin 
kapısı nı ? Kendilerini şiire yedirerek yabancı-
laşmaktan mı  kurtulmaya çalışıyorlar? Yaşamı-
n ı  kan ı tlamaya, duyguları n ı  bilincinin örsünde 
kahramanlaştı rmaya kalkışan insan, şiire sarı l ı-
yor. Insan ı n en büyük mecerası, kendisini de-
ğişik bir tarzda yenibaştan yaratmaya yelten-
mesidir. "Ben yarattığım bu nesneden daha 
zenginim. Ben kendi iç zenginliğimin hakkı n ı  
neden veremiyorum? Tanrıyı  yaratan ben, ken-
dimi neden yeniden yaratamıyorum?" Bu 
onulmaz inleyişle güven erozyonuna girer, şi-
iri terkeder insan. Terkedilmiş  yitik şiirler öre-
nidir dünya. 

Kocaman bir kuşku yumağıd ı r has şairin 
kellesi. Yaratma işlemine ara verdiği an gevşer, 
yeteneğinden kopan ve yitişe doğru yuvarla-
nan çığlara teslim olur. Tanrı laşmaya tutkun-
dur has şair. En büyük korkusu, kndisini tek-
rarlaması d ı r. Kendisini tekrarlamaya başladığı  
an, kendisine olan aşkı  doruğa ulaşı r. Eleştir-
menleri düşman ilan eder, şairleri çı rak... "Bü-
yük yangı nları n ilk kı vı lcı mı  benim örsümde 
mayalan ı r" diye mı rı ldanı r. Normal insan kate-
gorisine giremez. Her saniye sürgündür. Dev-
letle çatışmaktan hoşlan ı r. Urgan ı  şafak ayd ı n-
l ığında parlayan üç ayakl ı  bir darğacı  gibi so-
ğuk ve ürkütücüdür, yargıçları n karşısı nda. 
"Devleti dara çekmeyi meslek haline getirmiş  
bir yı kıcı" diye iç geçirir savcı lar, onu görünce. 
Girse de girmese de hapishane ikinci evidir. 
Ama hapishaneyi hiçbir zaman taşımaz içinde. 
Eğer bir yolunu bulup düşerse hapishaneye, 
kaleminin ucuna yerleştirir güneşi. Enginleşir. 
Muhteşem deliliğinin ikinci aşamaSıd ı r bu. Ya-
ratma şevkinin ve sorumsuzluğunun altı n çağı-
d ı r. 

Sevişmenin ustası  değildir has şair. Kendisi-
ni ısrarla çağıran dişi ya da erkek arzuyu, ev-
ren enginliğinde görür. Onu tüm hücrelerine 

. kadar zerre zerre zaptetmeyi, ona kayı tsı z şart-
sız teslim olmayı  göze olamaz. Kaleminin aşk-
la donatı r. Eskisinden çok daha güçlü ürünler 
verir. Ama aşı k olduğu insan ı  hayal kı rı klığına, 
şaşkı nl ı k anaforuna düşürür. Savurur harman 
gibi; arar, ama bir tek buğday bile bulamaz. 
Karşısı na, afallamış, çı rı lçı plak dikilir, "Sen 
kendini yeryüzünün en büyük problemi haline 
getirmişsin! Sen kendine aşıksı n!" diye bağı rı r 
sevgilisi. Hiç bir aşkı n, kendisini anlamayaca-
ğı  kan ısı ndadı r has şair. Sı k sı k sevgili değişti-
rir. Kitap gibi okur, çözümler, kavramaya çal ı -
şı r sevgililerini. Yaşadığı  her sevgilinin, kendi-
sini apayrı  dünyalara taşıdığı, yenilediği kanı-
sı ndad ı r. 

Has şair ölürken tüm dünyanı n, her şeyi bı-
rakarak kendisiyle ilgilenmesinden yanad ı r. En 
büyük korkusu, kendisinden sonra insan ömrü-
nün uzaması  ve kendisini aşabilecek büyük bir 
şairin çı kma ihtimalidir. Umudunu son nefese 
kadar yitirmez . Yaşamı n ı n en büyük direnişini 
son nefesinde gerçekleştirir. Ölmeden az önce 
kı rk günlük köpek leşi gibi kokmaya başlar. 
Kokuyu, kendi ölümüyle birlikte her şeyin çü-
rümesine yorar. Başucunda bekleyen şairlere 
kayd ı rı r bakışları n ı . "Yağmalamaya gelmişler-
dir beynimi" diye iç geçirir. Sevgililerinin hiç-
biri yoktur başucunda. Ömrünün son döne-
minde hizmetini gören ve bazı  gecelerde de 
altı na sessizce yatan ve has şairin en kritik an-
da kalp krizi geçirmesinden korktuğu için bir 
türlü boşalamayan hizmetçinin dışında ağla-
yan bir tek insan da yoktur. "Yaşamı m boyun-
ca ölümü ciddiye almad ı m, bu benim biricik 
ciddi hatamdı r," diye mı rı ldan ı r. Sessizce. 

Güçlü şiiri yaratanlar ya da başka bir deyiş-
le şiirin yarattığı  kahramanlar, ölümün kuralla-
rı nı  çiğneyerek ölürler. Kural çiğneyen özgür-
lük işçisi uzun yaşar. İyi bir şiir, bin kötü şaire 
bedeldir. Şiirin kötü şairlerden gittikçe daha 
geniş  boyutlarda kurtulması  sorunu, toplumsal 
devrimin derinleşmesi sorununa bağl ı d ı r esas 
ta. Geniş  şair yığınları na sahip olan toplumlar, 
ileri toplumlard ı r. insanlığın en demokratik (bi-
raz da yarı-fı ttı rı k) cumhuriyeti, şairler cumhu- 
riyetidir. Devletin ve savaşın bittiği bir şiir cen-
netidir bu . Bu cennette, çok eskiden ölen has 
'şairlerin mezarları ndan sesler yükselir: "me-
zarları mızı  açı n da çı kal ı m!" "Güneşin yeral-
tı ndan yerüstüne çı kması n ı  istemiyor musu-
nuz?" 

Has şairlerin kemikleri geç çürür. 

Bu yazı  OTOPiYA dergisinin Kış  '97 
sayısından ahnmıştır. 

Şiir 
ve Şair 

Muzaffer ORUÇOĞLU 
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şki\fk• Aşiretin Yeşilpm'daki renksiz gölgesi 
Daha önce gösterime girecek salon bulunmadığı  için yakılan Dırejan filmi geçtiğimiz günlerde 

. vizyona girdi ancak, iddiasının aksine sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmedi 
Nesimi ADAY 

T ürk sineması, uzun yı llar 
içinde bulunduğu darbo-
ğazı  aşmak için seyirci-

nin karşısına az masraflı  film-
ler yaparak çıktı. Türk sinema-
cılan yıllarca bıkmadan, usan-
madan Kürtlerin yaşadığı  traje-
diyi işleyerek kendini avutup 
durdu. Çünkü Kürtler de sine-
Maya malzeme olacak hikaye 
çoktu. Yeşilçam bu hikayeleri 
deforme ederek kullandı. Kul-
lanılan temalar belliydi. En çok 
'Ağallık' sistemi ve feodal ya-
pının yaratmış  olduğu toplum-
sal ve bireysel çelişkiler işleni-
yordu. Feodal yapı nın yaratmış  
olduğu çelişkiler sonucu Kürt 
insanının yaşamını  tarumar e-
den başlık parası, 
kız kaçırma, kan 
davası  vb. olgular 
Yeşilçamın demir-
baş  materyalleriydi. 
Bakıyorsun adamın 
biri kalkıp Urfa'dan 
yola çıkmış  Istanbul'a 
gelmiş  ve Istanbul'un 
ortasında 'rezil ü rüs-
va'olmuş. Türkçeyi bo-
zuk ve Kürtçe'yle karış-
tırdığı  için de `cahilliğin-
den dolayı ' ayrı  bir renk 
olur filmlere. Kürt hikaye-
leri o kadar çok işlendiki.  se-
yirci birini izlemişse diğeri-
nin sonunu izlemeden de çıka-
rıyordu. Hoş  bu Türk filmleri-
nin genel karekteristik özelli-
giydi ama bu tür filmlerde daha 
çok kullanı ldı. Yapımcıların 
sürekli aynı  metaryalleri kul-
lanması  artık bıtkınlık yarat-
mıştı. Öyle ki neredeyse bütün 
film kahramanlarının isimleri 
ve rolleri aynıydı . 

Zaten senaryolar da biribiri-
nin makyajl ı  varyantından 'öte-
ye gitmiyordu. Yapımcı lar ço-
ğunlukla masraftan kaçmak 
için Kürtlerin yaşadıkları  illere 
gitmeden Istanbul'un herhangi 
bir köşesinde filmlerini çekip, 
o bilinen meşhur finallerini ta-
mamlayıp, perdeye dramatik 
bir "SON" yazısı  yazdıktan 
sonra seyircinin karşısına çı-
karlar& Uzun yı llar seyirci bu 
filmlerle 'idare'edildi.  

İnce, uzun, yakışıklı  
bir Kürt 

Yukarıda da belirttiğimiz gi-
bi Türk sinemasının çokça kul-
landığı  temalardan birinin 
Kürtlerdeki feodal ilişkiler ve 
peşi sıra gelen kan davaları  ol-
ması  idi. Bu filmleri çekmek 
çok masraflı  değildi. Birkaç 
oyuncunun yani sı ra birkaç at 
ve silah yetiyordu. Metropol-
lerde yaşayan Türk seyircisi bu 
filmleri 'hayret' ve 'acıma' 
duygusu içinde izledi yıllarca. 
Zaman zaman Kürtlerin biribi-
rilerine yaptıkları  bu zulmü 
'esefle kınayarak' seyrettiler 
ve zaman zaman da bu 
'zavallı ', 'ca- 
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k ı rolara' 
acıdılar. Onların gözle-

rinde, Kürtler birer zavalltycli. 
'ilkercli, çok görmemek gere-
k i rdi. Bu fotoğraflar çoğal ıp 
dururken, ,Yeşilçara'da: ince;  
uzun, yakışıklı  bir Kürf çı ktı  ve 
Kürtlerin yaşadığı  trajedilere 
birer 'niçin?'le yaldaştı. Soru-
lan sorular karşısında, cı lız da 
olsa sesler çıkmap başladı  ve 
Kürtlerin sosyo-ekonomik ya-
pısı nı n yanı  sıra ulusal kimliği 
de gündeme geldi. Bu adam 
Yeşilçam'a ve dünyaya Kürtle-
rin birer zavallı  olmadığı nı , 
kendilerine ait bir dilleri oldu-
ğunu, dolayısiyle de Türkler- 

den farklı  bir kültürel yapıya 
sahip oldukları nı  ve bu insanla-
rın gelişmemiş  bir kabile toplu-
luğunun dışında, farklı  bir kül-
türel. sosyal, ruhsal yapıya sa-
hip bir halk olduklarını  bütün 
kısıtlamalara rağmen sinemaya 
aktarmıştı. Bu adam o dönem 
kimsenin ağzına almaya cesa-
ret edemediği Kürtlerin ve 
Kürdistan'ın varlığına dikkat-
leri çekmişti. Bu ince, uzun, 
yakışıklı  Kürdün adı  Yılmaz 
Güney'di. 

Yeşilçama aşiret filmi 

Dırejan (Ktirtçe: Dırdjan), 
çoğunluğunun Malatya'da ya-
şadığı  bir Kürt aşireti. Aşiret. 
Horosan kökenli. 8500 nüfusa 
sahip. Dı rejanlar'dan biri; Gani 
Şavata, kalkı p aşiretinin filmi-
ni yapımı§ ve filme de aşireti-
nin adı  olan Dırejan'ı  koy-
muş. Filmin ana teması  da 
aşiret içinde yaşanan kan-
davası . Filmin yönetmenli-
ğini Şahin Gök üstlenmiş. 
Dı rejan'ın aşiret deste-
ğiyle çekildiği söyleni-
yor. Film bittikten sonra 
gösterilecek salon bu-
lamadı. Gani Şavata, 
bu durumu protesto 
etmek için, filmin 
bir kopyasını  Yeşil-
çam'da, ibret olsun 
(?) diye vakti ve 
filmi yakarak bi- 
ranlamda da 
amacına ulaş tı. 

Film ve Gani Şavata, 
aynı  günlerde medyanın gün-
demine oturdu. 

Türk bayrak!' 
aşiret filmi 

Dırejan'ın ilk karesi şöyle 
başlıyor: "Kavganın biçimi ne 
olursa olsun, mutlaka. bir barış  
umudu 'vardı r." Filmin jeneri-
ğinde yeralan bu sözlerin aşire-
tin içinde yaşanan kandavasına 
göndermeleri var.. Fakat şöyle 
bir paradoksu da var bu sözle-
rin; izleyiciye, Kürt aşiretleri 
arası nda halen kandavası  yaşa-
nıyor izlenimi veriyor. Oysa 
Ktirdistan'da aşiret yapısı  bü-
yük oranda çözülmüş  ve kan-
davası  gibi olgular da hemen  

hemen ortadan kalkmıştır. Bu 
olguyu görmek için sosyalbi-
linıci olmak da gerekmez. Fil-
min yapımcıları , Kürt halkının 
(Onlar film de Kürtleri görme-
mezlikten gelseler bile.) yaşa-
dığı  trajedilerden kaçmaktan 
olsa gerek, kandavasını  genel 
bir problemmiş  gibi işlemişler. 
Öyle sanıyorum ki filmin ya-
pımcı lan ve yönetmeni bu ko-
nuyu bilinçli seçmiştir. Çünkü 
onlar, Kürt halkının içinde bu-
lunduğu ağır savaş  koşullarını  
ve bu ağır koşulları n yanısıra 
yükselen ulusal haraketi işleye-
cek cesareti kendilerinde bula-
mamış lardı. 

Filmin yönetmeni Şahin 
Gök. bakın bu konuda neler 
söylüyor "Anadolu'nun bu 
sosyal meselesini, bu kanayan 
yarasını  biraz daha siyasi bo-
yuta çekmek isterdim. Yani da-
ha sert bir film yapmak ister-
dim. Ama ortalık fazla k-anşık. 
fazla kavram kargaşası  var. He-
men bölücü faktörler çı kıyor 
ortaya. Kimsenin bayraktarlı-
ğını  yapmadan meseleyi daha 
sade anlattı m." (Erkan Ak-
tuğ/Radika1,19 Şubat) Evet. 
"Bölücü faktörler." Acaba Yıl-
maz Güney, "Yol" filminde Ur-
fa'dan sonrasını  Kürdistan ola-
rak gösterdiğinde de 'bölücü 
faktörler' yok nıuydu?  

DIREJAN'a Türk-İslam 
sentezi 

Gani Şavata, filmin bir kop-
yasını  yakuktan sonra çıktığı  
bir televziyon programında 
"Biz bu filmde Türk-Islam 
Sentezini işledik" diyordu. Şa-
vata ayrıca, kardeşlik ve barış-
tan sözettikten sonra laf arasına 
Orta Asya'dan gelmelerden sö-
zediyordu. Bu filmi seyreder-
ken aklıma birsürü soru işareti 
takı lıyor. Umarım kendisini 
filmden sorumlu tutan birisi çı-
kıp bu soruları  cevaplar: 

İsmi Kürtçe olan, birçok aşi-
ret mensubunun Kürt ulusal 
mücadelesine katıldığı  ve 
-Kürtçültik"ten hapis yattığı  
(Örneğin; filme ciddi katkıları  
olduğu söylenen, yakın Kürt ta-
rihine "49'lar" olarak geçen 
49'lardan biri olan Muhsin Şa-
vata.) bir Kürt aşiretinin Türk-
İslam senteziyle ne alakası  viı r. 
Ayrıca Dırejan aşiretinin bir 
kolunun Azarbeycan'a kadar 
gitmesi. aşiretin Orta Asya ve 
dolayısıyla Türk bağlantılı  ol-
masını  mı  gösterir? Kürt aşiret-
leri ne zamandan beri düğünle-
rinde Türk bayrağı  taşıyor? 
Filmde neden hiç Kürtçe diya-
log yok? Filnıde kullanılan gi-
yisilerin renkleri bilinçli olarak 
mi san-kırmızı-yeşirsiz seçil- 

di? Malatya'lı lar, Ttirkçeyi Or-
ta Anadolu ya da ıı rfa ağzıyla 
mı  konuşur? (Örneğin: "Ga-
dın", Gurban olduğum", "Ne 
diyisen", "Ne yapisen" ve yer 
yer istanbul Türkçesine ait söy-
lemler kullanılmış) Hemen he-
men bütün evlerin sıving'leri-
nin (saçaklarının) üstüne ilişti-
rilmiş  TV. antenleri dururken, 
neden adam (Silo) transistörlü 
bir radyoyla uğraşıp durur? Ay-
rıca yollarda otomobil izleri 
varken, neden atarabasıyla taşı-
macılık yapı lıyor? Sorular daha 
da çoğaltı labilinir... 

Film izlenmeye 
değer mi? 

Dırejanlılar'ın kandavası  
barışla bilse de film hiçbir orji-
nallik taşımıyor. Ancak film 
görsel olarak oldukça iyi. Bu-
nun yanısıra filmde yine başa-
rı lı  belgeSel kareler de var. An-
cak filmin müziğinin başarı lı  
bir çalışma olduğu söylene-
mez. Acaba Gani Şavata, 
"Türk-İslam Sentezi" düşünce-
lerine ve Şahin Gök'de "bölü-
cü faktör" korkularına kapıl-
masaydn ortaya daha iyi bir 
film çıkmaz mıydı? Çünkü, bu 
iki şahsın filmde işlemekten 
özenle kaçındıklan bir Kürt ol-
gusu var... 

(İTANBUL) 

Şfirlerin 

uzun 

yürüyüşü 

C.Şahan SEZER 

ocukluğumun karate 
kahramanıydı  onlar. 

Çinliler. Filimlerden aklı mda 
kalan Ufak tefek, çevik. mağrur 
ve hı rçın insanlar olduklarıydı. 
Ara sıra "Amerikan Filmle-
rinin" ara sokaklarında da rast-
ladım onlara. Mekan Çin Lo-
kantası  olursa, konu ejderli, ak-
repli, kı lıçlı  döğıneleriyle Çin 
Mafyası  olurdu. Anneınden öğ-
rendiğim Çin İpeği ve Çin Por-
seleni idi. Tarih kitapları ndan 
ise Çin Seddi'ni... 

Çocukluğuma kısa pantolon-
lu yolculuklar yapmaktan vaz-
geçtiğim zaman, büyüdüğünü 
söylediler. Ben büyüdükçe so-
runlar da büyümüştü benimle. 
Tarihsel bir zorunluluktu politi-
ka ( özelde 'büyüklere' ve er-
keklere münasır olan) öğreni-
yordum, öğretiyorlardı , öğreni- 

yorduk işte! Mao Zedung'un ve 
Çin halkının "uzun yürüyüşü" 
nü... Uzun süreli halk savaşını  
ve gerillacı lığı  kitaplardan öğ-
renmişliğim böyle başlamış-in 

Peki ya şiir. Eray Canber'in 
hazırladığı  Çağdaş  Çin Şiiri 
Antolojisi'ni bu yazının neresi-
ne koymal ı  şimdi. 

Canberk'in antolojisi beni, 
çekik gözlülerin sarı  sıcak dün-
yalanmn çekim merkezine gö-
türmilşıti. 19. yy'ın sonlarından 
başlayarak 57 şairin şiirlerine 
yer vermiş  kitabında, Canberk. 

Çin bir 'şiir ve şair ülkesi-
dir' diyebiliriz. Köklü; yaygın 
ve çok eskilere dayanan (I.Ö 
1050) bir şiir geleneği egemen. 
Çin'de, her türlü Çinli kendini 
biraz,şair sayar. Çinlilerin he-
men hepsi birer "halk şairidir" 
diyor kitabı nda Eray Canberk.  

Nitekim Antoloyde Mao Ze-
dung'un şiirleriyle de karşı laşı-
yoruz. 

Sizleri beraber götürebilece-
ğimiz bu.sanı  sıcak dünyaya, 
hazırlamak açısından, kitaptan 
bir kaç bölüm sunmak istiyo-
rum. 

Li Çin-Fa, "Umut ve Acı-
ma" adlı  şiirinin bir bölümünde 
"Deniz köpüğünden yapı lma 
bir odada yaşamak isterdim/bı-
kı lrnaz bir odada/ve barbarlann 
altın bileziğini andıran ince bir 
tatla siislii bileklerim" diyor. 
"Bir Düşünce" adlı  şiirine ise 
şöyle başlıyor: Düşen yapraklar 
gibi/ Sıçrar kan/Ayaklarımıza 
/Bir gülüştür yaşam/ölü-
mün/Dudaklannda," 

Nüfusu dağlara. taşlara sığ-
rnayan bu ülkenin, 'çok kalaba-
l ı k yalnızlıklar' yaşayan şairleri  

de varmış  deıneden geçemiyo-
rum. 

Mao Zedung. `Uzun yürü-
yüş' adı lı  şiirinde; Kızıl Ordu 
uzun seferleri boyunca gördü 
her şeyi. /Bütün bu dalgaları n, 
bütün bu dağların yok öne-
mi/Beş  sı radağlar, bizim için 
hafif ç alkantı lı  denizdeki kı rı-
şıklardı r. 

Dev Vumang iner aşağıya, 
.çığı  andınr/Altın Kum ısıtır kır-
baçlanmış  kayalarmı/uzarur Ta-
tu bir köprüden, buz tutmuş  her 
yanı /ve minşen; bizi çeken o 
uçsuz bucaksız karlardır. Ge-
çince ordu, bir gülümseme ya-
yı lır diyor. 

Çağdaş  Çin Şiiri Antoloji-
si'nin kederini yazının sonuna 
saklamayı  düşünmüştüm (öyle 
de oldu). 

Eray Canberk, sunuş  bölü- 

münde Çin şiirinin kısa bir ta-
rihçesini verdikten sonra şiirle-
rin çevirisi için şöyle diyor: 

"Bu seçki hazırlanırken ço-
ğunlukla Fransızca kaynaklar-
dan yararlaruldı. Çince adlar 
için "Wade" dizgesi kullanıl-
mıştı. İngiliz-Amerikan kay-
naklarından yararlanı ldığı  za-
man değişik bir dizge söz ko-
nusuydu. Çince adlann Türkçe 
yazımı  ve sesletimi için bu iki 
ayrı  dizge kullanıldığından bazı  
tutarsızlıklar ortaya çıktı. Bu 
tutarsı zlıklar elden geldiğince 
giderilmeye çalışı ldı. 

Ne dersiniz; "şiir, çeviride 
yitirilen şey midir?"* 

(Eray CANBERK, Çağdaş  
Çin Şiiri Antolojisi, Yön Ya-
yınları.) 

*Paul Valery: Şiir, çeviride 
yihrilen şeydir. . 
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Repizm /Önce Rep Sonra Tepûrep/ 
iyarbekır'de faaliyet yu-

1--,rutmaxta olan ü eleman-
lari da Sami Repo, Tırşıkçi 
Xdro, Çı laqa üso fi bi de Çi-
köfteci Dawar Kulpo'dan oh-
şan meşhür Reprep xurübi, pi-
yasaya daha ydni çıxan "Qı-
clıc" isimli albumleriynen 
muzik piyasasının &timi ustu-
ne û ['simi de altıne getirdiler. 
Ndrdeyse yıyametın qopması-
na û dunyanın da yıxılmasına 
sebeb oldilar ki, Kundır İşleri 
Bayanlıxi Reprep xurfibmın 
ydni albümıni yasaxlayıp, bu-
tun elemanlarıni tOtı xliyarax, 
meydana gelebı lecax olan o 
yomsız û qudumsız felaketleri 
engellemiş  oldi. Lo hanıma 
welakin, bu yasaxlama ü tu-
tnclama qararından sonra her 
ne hikmetse Reprep xurübının 
şöhreti alti yuz atmiş  alti qat  

anti. Ayricana bü yasaxlama ü 
niuxlarna meselesinin ardın-
dan, ortada 114 ama hdç bi se-
beb yoxken ü herkes hür ü pı-
zûr içındeyken, birdenbire 
"Repizm" diye bi ideoloji ü 
"Önce Rep Sonra TepOrep" 
diye de (CİA'nın bile ismini 
ilk defa Başsawci Evdı lvı rrek 
Daşyurek'ten daydıxıni itiraf 
ettıxi!) bi örgut peyda oldi. 
"Repizm" ideolojisının Rep-
rek xurtibi tarafından yaratı l-
dıxi, bG ideoloji temelinde de 
"Önce Rep Sonra Tepûrep" di-
ye bi örgut olıştırdıxi Q N ör-
gut eliynen de ulkenın her la-
rafinın ciondıraLar wasıtasiy-
nen bölunmesının amaçlandıxi 
iddia iddıayi orta- 
ya atan Başsawci Evdı lvı rrek 
Daşyurek, ellerinde çox hama 
çox muhim yanı tlar bfilı ndı xı- 

ni ü bû yanı tlara göre de Rep-
rep xurtıbının butun elemanla-
rının derhal idam eddlmesi ge-
rektıxıni sawtindi. 

Halt' arasında dolaşan sö-
lentilere göre de: "Repizm" 
diye bi ideolojimn war old ı xi. 
"Önce Rep Sonra Tepûrep" 
isimli örgutun de bil ideoloji 
temelinde olışurildıxi û aslın-
da olıştırı lan bû örgutun asil 
amacının Reprep xurübıni he-
pısxanadan yünammx oldıxi 
iddia ddı ldi. "Önce Rep Sonra 
Tepûrep" isimli örgutnen onın 
ideolojisi olan "Repizm" hey-
qınde çeşitli qaynaxlarca dile 
getirilen bilgiler şfınlardır: 

Repizm: Repımci şiddet 
yoliynan ü yonchralar wasna-
siynan melmeketi bölmaxi 
amaçliyan Q semboli de cion-
dıra olan aşıri derecede azxın  

ü yızxı n bi ideoloji. 
Repist: Repizm yanlısi. 
Reprep Gezegeni: Reprep 

xurübıni citiran ü xurübın bu-
nu] eserlerini olıştıran lider 
yonımındaki Sûtal Repo'nın 
atalarının yaşadı xi iddia ddı-
len, dunyadaıı  iki milyon ışıx 
yı li fizaxlıxtaki gendi halinde 
zawalli bi gezegen. 

Repoloji: "Önce Rep Sonra 
Tepûrep" örgutunun xeste mi-
litanlarından Pıncar Doxtori 
Zizo Boçıkzade tarafından bi-
lim dunyasına yazandı rı lan 
ismini Reprep xurGbı nı n lideri 
Sûtal Repo'dan alan ydni bi 
yopık ilaci. Anlatılanlara göre, 
bQ ilaçtan qıçıne surenler ydl-
lenma problemınden ebediy-
yen qurtılimiş. 

Repleştırmax: Radicıalleş-
tı rmax. (Yand, Repizm enjek- 

töriynen repımci şiddet doytri-
ni enjekte dtmax.) 

Reprep Baxmax: Sûratıni 
ekşiterax bax.max. (û behzen 
de dik dik baxmax.) 

Replıx trrıax: Serkdşlıx dt-
max. 

Reprepxana: "Önce Rep 
Sonra Tepûrep" örgutunun 
merkezi oldıxı  ü örgut militan-
larının, orda sebehten axşama 
qeder Reprep xurrıbmın rep 
parçalarıni dınliyerax şefayuzi 
salıp gendınden gdçmax için 
cffillandıxi iddia edilen. Q0ş-
xanaci Hemo'nın Elipaşa 
mehlesındeki xıraba evi. 

Repistan: Başsawci Evdıl-
vırrek Daşyurek'ın iddiasına 
göre, "Önce Rep Sonra Tepû-
rep" örguti ilk evvela melme-
keti qırx sekiz parçaya böle-
caxmiş, daha sonra da bi par- 

çaye aşırı  derecede ihtiyaci 
olan Emeriqaya baxışliyacax-
miş  ü diger qırx yddi parçada 
da bi dewlet yftracaxmiş. İşte 
örgutun qâracaxi o dewleun 
ismi de "Repistan" olacaxmiş. 

Repoş: "Önce Rep Sonra 
Tepûrep" örgutunun genel 
sekreteri oldıxi iddia edilen 
Sütal Repo'ya halq tarafından 
takılan isim. 

Başına Rep Olmax: Başına 
bela ohnax. 

Replenmax: Hdrsınden qu-
durmax. 

Repıne Gdtmax: Zonna 
gdtmax. 

Repıni Şaşırmax: Qulbesıni 
şaşırmax. 

Qafasınin Repıne Gdtmax: 
Anarşistwari hereket dtmax. 
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Daha önce gösterime girecek salon bulunmadlgl ic;in yakIian Dlrejan filmi gec;tigimiz günlerde 
vizyona girdi ancak, iddiasmm aksine sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görrnedi 

----:-:---:----::---:c-
Nesimi ADAY 

T ürk sinemaSl, uzun Ylliar 
iI;inde bulundugu darbo
gazl a~mak i"in seyirci

n,in k<L!1 lsma az masrafl. film
ler yaparn.k Ylktl. Türk sinema
cLlan Ylilarca bikmadan, usan
madan Kürt lerin ya~adlg1 traje
diyi i ~ l eycrek kcndini avutup 
durdu. <;ünkü Künkr de sine
maya malzeme olacak: hikaye 
90ktu. Ye~iJ9am bu hikayeleri 
defonnl! ederek kullandt. Kul
lamlan tcmalar belliydi. En 90k 
'Agalhk' sistcmi ve fcodal ya· 
pmm yamlml ~ oldugu [opIum
sal ve bireysel gel i ~kiler i~leni

yordu. FCCKlal yapmm yaratnll~ 
oldugu 9e1i~kilcr sonucu Kürt 
insarurun y,*ammL larumar e
den ba~hk paras., 
luz ka9mna, kan 
davaSI vb. olgular 
Yc§il9amm demir
ba~ matcryalleriydi, 
Baklyorsun adamm 
biri kalklp Urfa'dan 
yola~:Jkml~ ISlanbul'a 
gclmi~ ve ISlanbuI'un 
ortasmda 'rezi I ü IÜS
va'olmu~, Türk~eyi 00-
zuk ve Kürtge'yle ka.n§
hrdlgl i~in de 'cahilIWin
den dolaYI' ayn bir rcnk 
olur filmlere_ Kürt hikaye
leri 0 kadar ~ok i~lendiki se
yirci birini izlemi~se digeri
nin sonunu izlemeden de ~Ika
nyordu. Ho~ bu Türk filmleri
nin genel karekterist ik özeHi
giydi ama bu türfi lmlerde daha 
~ok kullamld1. Yaplmcllann 
sürekli aym melaryalleri ~ul
lanmasl artlk bllkmhk yaral
ml~tl. Öyle ki neredeyse bülün 
film kahramanlanmn isimleri 
ve rolleri aymydl. 

Zaten senaryolar da biribiri
nin makyajh varyantwdan Öle~" 
ye gitmiyordu. Yaplmcllar ~o
gunlukla masraflan ka~mak 

i~in Kürtlerin y~adJklan illere 
gilmeden tSlanbul'un herhangi 
bir kö~esinde filmlerini ~ekip, 
o bilinen me§hur finallerini ta
mamlaYlp, perdeye dramatik 
bir "SON" yazlsl yazdlktan 
sonra seyircinin k~lsIßa ~I

karlar<h. Uzun Ylllar seyirci bu 
filmlerle ·idare'edildi. 

~iirlerin 
uzun .. .. .. .. 
yuruyu~u 

C.~ahan SEZER 

ince, uzun, yakl§lkh 
bir Kürl 

Yukanda da belirttigimiz gi
bi Türk sinemasIßm ~ok~a kul
landlgl temalardan birinin 
Künlerdeki fcodal ili~kiler ve 
pe~i sira gelen kan davalan 01-
maSI idi. Bu filmleri ~ekmek 
~ok masranl degildi. Birka~ 

oyuncunun yam ma birka9 al 
ve silah yeliyordu. Melropol
lerde yapyan Türk seyircisi bu 
filmleri 'hayret' ve 'aclma' 
duygusu i~inde izledi Ylilarca. 
Zaman zaman Kürtlerin biribi
rilerine yapllklan bu zulmü 
'esene kmayarak' seyreniler 
ve zaman zaman da bu 
·z.avalh'. 'ca-
hil 

klrolara' 
aCldl la r. Onlarm gözle

rinde, Künler birer zavalhydl, 
'ilkel'di, ~ok gönnemek gere
kirdi. Bu fotogranar ~ogahp 
,prJrurkcl,\ Ye§ij&~.' da: ince, 
uzun, yal<I~lkl\ bir Kürt Vi ku ve 
KUIIlerin ya~adlgl trajedilcre 
birer 'nir.;in?'le yakla~l!. Soru
lan sorular kalllsmda, clhz da 
olsa sesler ~Ikm\ya ba~ladl ve 
KUrtieJin sosyo-ekonomik ya
plsmm .vam Slra 11111sal kimligi 
de gilndeme geldi. ßu adam 
Ye~il~am·a ve dünyaya Kürtle
rin birer zavalh olmadlglm, 
kendilerine ail bir dilleri oldu
~unu. dolaYlsiyle de Türkler-

r ocuklugumun karate film
y lerinin kahramamydl onlar, 
<;mliler. Filimkrden akhmda 
kalnu Ufak lefek. ~vik, ma~rur 
ve hl~1Il insanlar olduklanydL. 
Ara SlTa "Amerikan Filmle
ri'nin" ara ~okaklannda da nlSI
ladJm onlara. Mekan Gin Lo· 
kantasl olursa, konu ejderli. ak
repli. klht;ll dögmeleriyle \-in 
Mafyasl olurdu. Annemden ög
rendigim ~in ipegi ve <;in Por
seleni idi, Tarih kitaplanndan 
ise <;in Seddi·ni ... 

'~ocukluguma klsa palliolon
lu yo1culuklar yapmakw.n \'az
get;ligim :mman, büyüdügiimü 
söyledi ler. Ben büyiidilk~e so
runlar da büyümü~til benimlc. 
Tarihsel bir zorunluluktu polili
ka ( özelde 'büyüklere' ve er
keklere münaSlf 01311) ögreni
yordum, ögreliyoriardl, ögreni-

den farkh bir küllürel yaplya 
sahip olduklanm ve bu insanla
nn geli§mcmi§ bir kabile loplu
lugunun dl~mda, farkh bir kül
türe!. sosyal, ruhsal yaplya sa
hip bir halk olduklanm bütün 
ktsltlamalara ragmen sinemaya 
aktannl~11. Bu adam 0 döncm 
kim5enin a!zma almaya cesa
rct cdcmcdigi Kürtlerin vc 
Kürdistan'm varhgma dikkat
leri t;ekmi§ti. Bu inee, uzun, 
yakl~lkh KlIrdün adl Yllmaz 
GÜney'di. 

Ye§i1~ama a§iret filmi 

Dlrejan (KUrt~e: Dlrejan), 
r.;ogunlugunun Malatya'da ya
~adlgl bir Kürt ~ireli. A~iret, 

Horosan kökenJi. 8500 nüfusa 
sahip. Dlrejanlar'dan biri; Gani 
~ava(a. kalklp a~ireJinin filmi
ni yaplml~ ve filme de ~ireti
nin adl olan Dlrejan'l koy-
mu§. Filmin ana lemaSI da 
a~iret ir.;inde ya~anan kan
davas!. Filmin yönetmenli-
gini ~ahin Gök üstlenmi§. 
Dlrejan'm a~iret desle
giyle ~ekildigi söyleni-
yor. Film bitt ikten sonra 
gösterileeek salon bu
lamadl. Gani ~avata, 

bu durumu protcsto 
etmek i~in, filmin 
hir kopyasml Ye~il
~am'da, ibret olsun 
(?) diye yaktl ve 
filmi yakarak bi
ranlamda da 
amacma ula~tl. 

Film ve Gani ~avflla, 
aym günlerde medyamn gün
demine oturdu. 

Türk bayrakh 
~iret IiImi 

Dlrejan'JO ilk karesi §öyle 
b~~llyor: "Kavgamn bi~imi ne 
oluna OISUII, mutlaka bir blm~ 
umudu 'varthr," Filmin jeneri
ginde yeralan bu sözlerin a~ire
tin i~inde y~nan kandavasma 
göndenneleri var, Fakat ~öyle 
bir paradoksu da var bu sözle
rin: i1.1eyiciye, Kürt u§iretleri 
arasmda haien kandavasl yap
myor il.lenimi veriyor, Oysa 
Kürdi!>lan'da ~irel yaplsl bü
yük orancla ~öllj]mü§ ve kan
da\ a.sl gibi olgular da hemen 

yorduk i~le! Mao Zedung'un ve 
I;in lml"mm "uzun yürüyü~ü" 
nü ... Uzun süreli halk sava~1I11 
ve gerillacillgl kitaplardan ög
renmi~ligim böyle ~laml~l1. 

Peki ya ~ii r. Eray Canber'in 
haZlfllidlSI C;agda~ ~in ~iiri 
Antolojisi'ni bu yazIIl1l1 neresi
ne koymah ~imdi. 

Canberk'in antolojisi beni, 
~kik göztülerin san sleak dün
yalannlll r.;ekim merkezine gö
lünnU~IU. 19. yy'\IJ sonlanndan 
~Iayarak 57 ~airin §iirlerine 
yer vcnni§ kitabmda, Canberk. 

<;in bir '~iir ve ~air ülkesi
dir' diyebiliriz, Köklü, ya>,~111 
ve ~ok eskilere dayanan (LÖ 
1050) bir ~iir gelenegi egemen. 
Cin 'de, her türlü Cinli kendini 
biraz,~air sayar. C;inlilerin he
men hepsi birer "halk ~airidir" 
diyor kitabmda Eray Canberk. 

Filmln g~n hafla yapllan galaslnda oyuncular ve Malatya'dan konuk olarak gelen Dlrejan ~ireti mensuplan birarada. 

hemen onadan kalkrnl§l1r. Bu 
olguyu gönnek i~in SOSYlllbi
limei olmak da gerekmez. Fil
min yaplmcllan, Kürt halkmm 
(Onlar film de KUnleri gönne
mezlikten geIseier bile.) yßiu
dlgl trajedilerden ku~maktan 

015a gerek, kandavasml genel 
bir problemmi~ gibi i§lcmi§ler. 
Öyle samyorum ki filmin ya
plßlCllan ve yöllctmeni bu ko
nuyu bilinr.;li se~mi~tir. GünkU 
onlar, Kürt halkmm i9indc bu
lundugu aglr sl\Va~ ko§ullanm 
ve bu aglr ko~ullann yamslra 
yUkselen ulusal haraketi i ~leye
cek cesareti kendilerinde bula
maml§lardl. 

Filmin yönetmeni ~ahin 
Gök, bakm bu konuda neler 
söylüyor: "Anadolu'nun bu 
sosyal meselesini, bu kanayan 
yarasml biraz daha siyasi 00-
yuta ~ekmek isterdim. Yani da
ha sert bir film yapmak ister
dim. Ama ortahk fazla kan~lk. 
fazla kavram karga~asl var. He
men bölücü faktörler ~Iklyor 
ortaya. Kimsenin bayrnktarh
gml yapmadan meseleyi daha 
~ade anlatllm." (Erkan Ak
lugtRadikal,I9 ~ubllt) Evet. 
"Bölücü faktörler." Acaba Y 11-
maz Güney, "Yol" filmindc UT
fa'dan sonTaSllll KUrdi<;lan ola
rak gösterdiginde de 'bölücü 
faktörler' yok muydu? 

Nilekim Antoloji'de Mao Ze
dung 'un ~iirleriyle de kaT§lla§l
yoruz. 

Sizleri beraber götilrebile<:e
gimiz bu _sam slcak dünyaya, 
ha:mJamak a\lsmdan, kitaplan 
bir kay bölüm sunmak hltiyo
rum. 

Li I;in-Fa, "UmlII ve Ael
ma" adh ~iirinin bir bölümünde 
"Deniz köpügünden ynpllma 
bir odada y~amak isterdim/bl
kllmaz bir odada/Ve barbarlann 
allm bilezigini andlran inee bir 
tatla süslü bileklerim" diyor, 
"Bir Dü~ünee" adlJ ~iirine ise 
~öyle b~hyor: Dü~cn yapraklar 
gibi/ Sl~rar kan/Ayaklanmlza 
/Bir gülü~tür ya~amJÖlü
mün/Dudaklannda." 

Nüfusu daglara. la~lara slg
mayan bu ülkenin, '~ok kalaba
Ilk yalmzhklar' ya~ayan ~airleri 

DIREJAN'a Türk-islam 
sentezi 

Gani ~avata, filmin bir kop
yasml yaktlktan sonra ~Ikllgl 
bir lelevziyon progmmmda 
"Biz bu filmde Türk-islam 
Sentezini i§ledik" diyordu. ~a
vata aynca, karde~lik ve ban~
lan sözenikten sonr.tlaf arasma 
Orta Asya'dan gelmeterden sö
zediyordu. Bu filmi seyredcr
ken akhma birsürü soru i§UTCti 
taklhyor. Umanm kendisini 
filmden sorumlu tutan birisi ~I
klp bu sorulan eevaplar: 

Ismi KUnr.;e olan. bir~ok a~i
rel mensubunun Kürt ulusal 
müeadelesine katlldlgl vc 
"Kürt~ü1Uk"ten hapis yall181 
(ömegin; filme ciddi katkl!!m 
oldugu söylenen, yakm Kürt la
rihine "49' lar" olarak ge~en 

49'lardan biri olan Muhsin ~a
vata,) bir Kürt a§iretillin Türk
islam sCllteziyle ne a1akaSI var. 
Aynea Dlrejan ~iretinin bir 
kolunun Azarbeyean'a kadar 
gilmesi, 3§irelin Orta Asya ve 
dolaYlslyla Türk baglanllh 01-
masml ml gösterir? Kürt a§iret
leri ne zamandan beri dllgünle
rinde TUrk bayragl la§lyor? 
Filmde neden hi~ Ki.irt~e diya
log yok? Filmde kullamlan gi
yisilerin renkleri bilin~li olarak 
ml san-"'mnlzl-ye§iI'siz se~il-

de varrm~ demeden ge~erniyo· 
rum. 

Mao Zedung, 'Uzun yürü
yü§' adlll ~ iirinde; Kml Ordu 
uzun seferleri boyunca gördü 
her ~yi. /Bütün bu dalgalann, 
bütün bu daglarm yok öne
mi/Be~ madaglar. bizim ivin 
hafif ~alkanull denizdeki km
§Iklardlr. 

Dev Vumang iner a~aglya, 
.~Igl andmr/Altm Kum ISltlr klr
bat;lanml~ kayalanm/uzamr Ta
tu bir köprilden, buz lutmu~ her 
yam/ve min~n; bizi ~eken 0 
l1~SUZ bucakslz karlanhr. Ge
~inee ordu, bir gülümseme ya-
Ylhr diyor, ' 

<;asda~ ~in ~iiri Antoloji
si'nin kederini yazmm sonuna 
saklaJllaYI dü§ünmü~tüm (öyle 
de oldu). 

Eray Canberk, sunu~ bölü-

di? Malalya'hlar, T"ürkgeyi Or
la Anadolu ya da urfa agzlyla 
ml konu§ur? (Ömegin: "Ga
dm", Gurban oldugum", "Ne 
diyisen", "Ne yapisen" ve yeT 
yer istanbul Türk~esine ait söy
lemler kullanllml~) Hemen he
men bÜlün evlerin sLving'leri
nin (sar.;aklarmm) üslüne ili~ti
ri1mi~ TY. antenleri dururkcn, 
neden adam (Silo) transistörlil 
bir radyoylu ugra§lp durur? Ay
nca yollarda otomobil izleri 
varken, neden atarabaslyla t~ l 
maclhk yaplhyor? Sorular daha 
da ~ogaltl l abilinir ... 

Film izlenmeye 
deger mi? 

Dlrejanhlar'm kandavasl 
ban§la bilse de film hi'ibir orji
nallik la§lmlyor. !·\neak film 
görsel olarak oldul:~a iyi. Bu
nun yumslra filmde yine b~a
nh beigesei karelcr dc var. An
ca!.:: filmin müziginin ba~anh 
bir ~ah§ma oldugu söylene
mez, Acaba Gani ~avata, 
"Türk-islam Sentel.i" dü~ünce
lerine ve ~ahin Gök'de "bölü
eü faktör" korkulanna kapll
masaydl, onaya daha iyi bir 
film pkmaz mlY<1!'? (ünkü, bu 
iki phsm filmde i§lemekten 
özenle kar.;mdlklan bir Kürt 01-

gusu var ... 
(iTAN8UL) 

münde Gin ~iiri nin klsa biT ta
rihr.;esini verdiklen sonra ~iirle
rin t;evirisi ir.;in ~öyle diyor: 

"Bu se~ki hazlrlamrken ~o
gunlukla FranSlzea kaynaldar
dan yararlamldl, Ginee adlar 
i~in "Wade" dizgesi kullanll
ml~l1. ingiliz-Amcrikan kay
naklanndan yararlamldlgl za
man degi~ik bir dizge söz ko
nusuydu. (inee adlann Türkye 
yaztml ve sesleliml i~in bu iki 
ayn dizge kullanlldlgmdan bazl 
tutarslzhklar ortaya ~lktL. 8u 
tutarslZhklar eiden geldiginee 
giderilmeye ~all~lldl, 

Ne dersiniz: "~ i ir, ~eviride 
yitirilen ~ey midir?" .... 

(Eray CANBERK, C;agda§ 
C;in ~iiri Anlolojisi, Yön Ya
ymlan.) 

·Paul Valery: $iir, fe~iride 
yilirilen ~e)'dir, . 

Rep;zm IÖnee Rep Sonra TepOrepl 
D iyarbekir'de faaliyet yu

ruunaxta olan 0 e1cman
lari da SOtal Repo. TIlllk~i 
Xero. Gllaqa Oso 0 bi de C;i
köfteci Dawar Kulpo'dan oh
~an me~htir Reprep xuriibi, pi
yasaya daha yeni ~lXan "QI
CIX" ismlli albumJcriynen 
muzik piyasasmm ahmi USIU
ne fi astuni de ahme gellrdiler, 
Nerdeyse qlyametm qopmasl
na il dunyanm da Ylxllmasma 
seheb oldilar ki, KundlT I§leri 
Baqanhx i Reprep xunJbmm 
yeni albChmni yasaxlaYlp. bu
tun elemanlanni tauxtiyarax, 
meydana gelebllecax olan 0 
yomslz 0 qudumslz felaketleri 
engel1emi~ oldi, Lo hamma 
welakin, bu yasaxlama 0 tu
tlxlama qaranndan sonra her 
ne hiktnetse Reprep xurilbmm 
~öhreti alti yuz atmi~ alli qal 

artti. Ayrieana bO yasaxlama 0 
tOllxlama meselesmm ardm
dan. onada he~ ama he~ bi sc
beb yoxken 0 herkes hOr 0 PI
zar i~mdeyken, birdenbire 
" Repizm" diye bi ideoloji 0 
"Önce Rep Sonra Tepürep" 
diye de (CiA'nm blle i5mini 
ilk defa Ba~sawci EvdilvlITek 
Da~yurek 'ten dOydlxmi iuraf 
et\lxi!) bi örgut peyda oldi. 
"Repizm'· ideolojismm Rep-
rek xurfibi tarafmdan yaralil
dlXi, bil ideoloji temelmde de 
"Önee Rep Sonra TepOrep" di
ye bi örgut oh§llrdlxi (j bO ör
gut eliynen de ulkenm her ta
rafmm qondlralar waslta.siy
nen bölunmesmm ama~landlxi 
iddm ecllldlXi. 110 iddmyi orta
ya alan B~sawci Evdllvlrrek 
Da§yurek. ellennde ~ox hama 
r.;ox muhim qallltlar bilhndlxl-

ni 0 bü qannlara göre de Rep
rep xurilbmlß butun elemanla
nnlll derhai idam edelmesi ge
rekuxmi sawCindi. 

Halq aT'J.smda dol~an sö
lentilere göre de: "Repizrn" 
di'ye bi ideolojinm war oldlxi. 
"Onee Rep Sonra Tepurep" 
iSllnli örgutun de bil ideoloji 
lemehnde oh~llnldlxi il aslm
da oh~lmlan bil örgulun aSLI 
amaemlll Reprep xurfibmi he
plsxanadan qOrtamlax oldlxi 
iddm edddi, "Önce Rep Sonra 
Tepilrep" isnnli örgutnen onm 
ideolojisi olan "Repizm" heq
qmde ~e~i tli qaynaxlarca dile 
gelIflIen bilgiler §tinlardu: 

Repizm: Replffici ~iddet 
yoliynan il qondml.lar wasna
siynan melmeketi bölmaxi 
aJlla~liyan Q semboli de qorl
dlra olan a§lri derecede llZJlln 

o qlzxm bi ideoloji. 
Repist: Repizm yanhsi. 
Reprep Gezcgeni: Reprep 

xurilbmi qCiran ti xurilbm bu
tun eserlcnni oh~l1ran lider 
qonmundaki SChal Repo'mn 
lItalarmlll ya~adlxi iddm Edl
!en, dunyadan iki mdyon t~lx 
Ylli OzaxllXlaki gendi halmde 
zawal1i bi geze~en, 

Repoloji: "Önee Rep Sonm 
Tepiirep" örgulUnull xeste mi
htanlanndan Pmcar Doxlori 
Zizo B~lkzade tamfmdan bi
hm dunyasma qazandlTllan Ci 
ismmi Rcprep xurubmm lideri 
Sillal Repo'dan alan yeni bi 
qoplk ilaci. Anlallianlara göre. 
bii ila~tan qlr.;me surenler yel
lenma problemmden ebediy
yen qurtllimi§. 

Reple~lInnax: Radiqalle~
IIrrnax. (Yane, Rcpizm enjek-

löriynen replmci §iddet doqtri
ni enjekte elmax.) 

Reprep Baxmax: Siiralmi 
ek~ilerax baxmax. (ii behzen 
de dik dik baxmax.) 

Rephx ~tmax: Serke~hx el
max. 

Reprepxana: "Önee Rep 
SonT'J. Tepürep" örgulUnun 
merkezi oldlXI Ü örgut mililan
[annm. orda sebehten ax§ama 
qeder Reprep xurilbmiß rep 
pa~alaflni dmliyerax §efaquzi 
ohp gendmdcn geymax ir.;m 
qOllamhxi iddla edllen. QO~. 
xanad Hemo'mn Elipa~a 
menlesmdeki Xlraba evi. 

Repislan: B~sawci Evdll
vurek Da~yurek'm iddlUsma 
göre, "Önce Rep Sonra Tepü
rep" örguti Hk evyela melme
keti qtrx seklz pa~aya böle
eaxmi§, daha sonra da bi par-

~aye ~I ri derecede ihtiyaci 
olan Emeriqaya bUI§liyacax
mi~ u diger qlTX yedi paryada 
da bi dewlet qaraeaxmi~. i§le 
örgutun qOracaxi 0 dewleun 
ismi de "Repistan" olaeaxmi~. 

Repo§: "Önee Rep Sonra 
TepOrep" örgutunun genel 
sekreleri oldlxi iddl8 edllen 
SOtal Repo'ya halq tarafmdan 
laXllan iSlm. 

Ba~ma Rep Olmax: B~ma 
bela olmax. 

R~plenmax: Herslllder1 qu
dunnax. 

Repme Getma:.;: Zonna 
getmax. 

Repmi ~a~lnn:!.X: Qulbesmi 
~a~lrrnax. 

Qafasmm Repme Geunax: 
An~istwari herekel e.tmax . 

B agrmda büyük depremler gizleyen ~ i ir
lerden yanaYlm. Bu tip §iirl~r yaralay,m 
diyorum. Beceremiyorum. Iyi bir ~iirin 

i~inde ka~ tür ~atl§ma var? Ka~ lür 1~lk, ses ve 
renk savram? insam ~agrt~lmlaria ~ogaltan iyi 
bir §iirin dibine ka~ günde varabilir bir §iir bi 1-
gesi? C;eli§kiler, ~atl~malar hercümercini kav
ramak kolay degildir. ~iir, derinligini felsefe
den a llr. Ayaklanlll insanm i~ zengin ligine ba
sar. Hayaliyle de uzaya egemen olmaya ~aIJ
§Ir, Yeryüzü, ~iire varrnaya ~all§lp da varama
yan ölü ~iirler mezarllgldlr. Atmosferi delen 
gazlar, bu mezarhkla yalan §iirin gövdesinden 

yükselmi~tir. 
Artl, eksiye saldl(
malidlr. Ku§ku 
inanca, diferansi
yel enlegrale, imge 
somula, at~ pula, 
öz bi~ime .. , Her 

"'" okundugunda, in-
Muzaffer ORUC;OI...JLU san ruhuna bir ön-

cekinden daha 
güe;lü dalgalarla sald lran ~iir. Gizil hazineleri
ni zevkle sezdiren ama kolay e ie vermeyen ~i
ir. Özgürlügünü ve cinnelini dolu dolu ya§a
yan §iir. Yorum, ku~ku , hayret, zevk, harekel, 
~eli~ki ürelen §iir. Hareketin slflr hlzdaki adma 
durgunluk diyoruz, Durgunluk §iiri öldürür. ilk 
okunu§la tükenen §iirin beslendigi kaynakllr. 

Ylgm Ylgm, sürüler halinde yeryüzünü kap
lam l ~ ~iir yazan insanlar. Aziz Nesin, 'Türki

'ye'de sokak kedisi kadar ~air var' diyordu . ~iir 
yazan yüzbin ki~inin ie;inden ü~ be~ §air ~Ikl
yor. ~iir yazanlar, §iir okuyanlardan ~oklur. Bu 
kadar insan, kalemiyle neden tJklallyor ~iirin 
kaplsllll? Kendilerini §iire yedirerek yabancl
la~maktan ml kurtulmaya ~ah~lyorlar? Ya~aml
nJ kalli tlamaya, duygularml bilincinin örsünde 
kahramanla~ll(maya kalkl~an insan, ~iire sanll
vor. insanm en büyük meceraSJ, kendisini de
gi§ik bir larzda yeniba~an yaratmaya yelten
mesidir. "'Ben yaraltlglm bu nesneden daha 
zenginim. Ben kendi i~ zenginligimin hakkml 
neden veremiyorum? TannYI yaratan ben, ken
dimi neden yen iden yaratamlyorum?" Bu 
onulmaz inleyi§le güven erozyonuna girer, §i
iri lerkeder insan, Terkedi lmi§ yilik §iirler öre
nidir dünya. 

Kocaman bir ku~ku yumagldlr has §airin 
keiles;. Yaralma i§lemine ara verdigi an gev§er, 
yeteneginden kopan ve yiti~ dogru yuvarla
nan ~ Iglara leslim olur, Tannla~maya tutkun
dur has ~air. En büyük korkusu, kEmdisini lek
rarlamasldlr. Kendisin i tekrarlamaya ba~ ladl&1 
an, kendisine o lan a§kl doruga ula~tr. Ele~t1r
menleri dü§man ilan eder, ~airleri ~lrak,., "Bü
yük yangmlann Hk klvl!clml benim örsümde 
mayalanlr" diye mlTlldallir. Normal insan kate
gorisine giremez. Her saniye sürgündür. Dev
letle ~atl§maklan ho§lanlr. Urganl ~afak aydm
hgmda parlayan ü~ ayakh bir dargaCi gibi so
guk ve ürkütücüdür, yargu:;lann kar~lsmda. 
"Devleti dara e;ekmeyi meslek haline getirmi§ 
bir YlklCl"" diye i~ g~irir savCllar, onu göri,ince. 
Girse de girmese de hapishane ikinci evidir. 
Ama hapishaneyi hi~bir zaman ta§lmaz ic;inde. 
Eger bir yolunu bulup dü~rse hapishaneye, 
kaleminin ucuna yerle§lirir güne~i. Enginle~ir. 
Muhte§em deliliginin ikinci a~amasldlr bu. Ya
ratma ~vkinin ve sorumsuzlugunun allm e;agl
dir. 

Sevi~menin ustasl degildir has §air. Kendisi
ni Israrla c;aglran di§i ya da erkek arzuyu, ev
ren enginliginde görür. Onu tüm hücrelerine 
kadar zerre zerre zaptetmeyi, ona kaYIIslz ~art
SIZ leslim olmaYI göze olamaz, Kaleminin a~k
la donallr. Eskisinden e;ok daha gü<;lü ürün ler 
verir. Ama a§lk oldugu insan I hayal bnkllgma, 
~a~km l lk anaforuna dü§ürür. Savurur harman 
gibi; arar, ama bir tek bugday bile bulamaz. 
KaT§lsma, afallaml~, C;ITlIC;lplak dikilir, "Sen 
kendini yeryüzünün en büyük problemi haline 
getirmi§sin! Sen kendine a§lksm!" diye baglTlr 
sevgilisi, HiC; bir a~km, kendisini anlamayaca
&1 kalllsmdadJr has ~air. Stk slk sevgili degi~ti
rir. Kitap gibi okur, e;özümler, kavramaya c;all
§Ir sevgililerini. Ya~dlgl her sevgi lin;n, kendi
sini apayrt dünyalara ta§ldlgl, yeniledigi kanl
sllldadtr. 

Has ~air ölürken tüm dünyanm, her §eyi bl
rakarak kendisiyle ilgilenmesinden yanadlr. En 
büyük korkusu, kendisinden soma insan ömrü
nün uzamasl ve kendisini a§abilecek büyük bir 
~airin C; lkma ihtimalidir. Umudunu son nefese 
kadar yitirmez . Ya§amlllin en büyük direni§ini 
son nefesinde ger~ekl~tirir, Ölmeden az önce 
klrk günlük köpek Ie$i gibi kokmaya ba~lar. 
Kokuyu, kendi ölümüyle birlikte her ~eyin c;ü
rümesine yorar. Ba~ucunda bekleyen ~airlere 
kaydJrJr" bakl§lanlll. "Yagmalamaya gelmi§ler
dir beynimi" diye ie; gec;irir. Sevgililerinin hiC;
bir; yoktur ba§ucunda, Ömrünün son döne
minde hizmelini gören ve baZI gecelerde de 
altlIla sessizce yatan ve has §airin en kritik an
da kalp krizi gec;irmesinden korktugu ic;.in bir 
türlü bo~alamayan hizmetc;inin dl~lnda agla
yan bir tek insan da yoklur. "Ya§amlm boyun
ca ölümü ciddiye almadlm, bu benim biricik 
ciddi hatamdlr," diye mlflldanlr. Sessizce. 

GÜC;lü §iiri yaralanlar ya da ba~ka bir deyi~
le ~iirin yarattlgl kahramanlar, ö lümün kuralla
rlßl e;igneyerek ölürler. Kural c;igneyen özgür
lük i§C;isi uzun ya§ar. iyi bir ~iir, bin kötü §aire 
bedeldir. ~iirin kölü ~airlerden gillikc;e daha 
seni~ boyutlarda' ku rtu lmasl sorunu, loplumsal 
devrimin derinle~mesi sorununa baähdlr esas
tao Geni§ §air Ylgmlanna sahip olan toplumlar, 
ileri loplumlardlr. insanllgm en demokratik (bi
raz da yan-flttlnk) cumhuriyeli, ~airler cumhu
riyetidir. Devletin ve sava§m bittigi bir §iir cen
netidir bu . Bu cennette, c;ok eskiden ölen has 

'§airlerin mezarlanndan sesler yükselir: "me
zarlanmlZl ac;.m da e;lkallml" "Güne~in yeral
Imdan yerüstüne r;lkmasml istemiyor musu
nuz?~ 

Has ~airlerin kemikleri g~ r;ürür. 

Bu yazJ OTOP/YA def8isinin K/1 '97 
saYlsmdan ahnml1flT. 
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sunun bağımsız demokratik bir 
Kürdistan (emekçi ve yoksul 
halkın çıkarlar= ön planda tu-
tulduğu) Birleşik Sosyalist Kür-
distan istemlerini kıramadığı  gi-
bi, halk yığudannın tüm ulusal 
inkar ve imha politikalarına rağ-
men; Kürdistan ulusal-toplumsal 
kurtuluş  mücadelesine katkısı  ve 
katı lımlarının arttığını  görmekte-
yiz. 

Yeryüzündeki tüm kirli savaş  
taktiklerini Kürt ulusunun üze-
rinde uygulayan sömürgeci, bar-
bar TC. uyguladığı  politikaların 
Kürt ulusunu yıldıramadığından 
çıkmaza düşmüş, Kürt halkul 
tarihten silmek amacıyla yeni 
politikalar geliştirmektedir. 
(Özellikle Ermeni halkına uygu-
ladığı  jenosid'le kendini belir-
ginleştiren) Bunun benzerini 
Kürt halkına yıllardan beri uygu-
luyorlar. 
Dostlar, yoldaşlar.. özellikle ge-
linen bu noktada daha dinamik 
ve direnişçi bir mücadele tarzı-
mız olmalı. Her zamankinden 

daha yoğun bir mücadeleye ihti-
yacımız vardır. Kürt ulusu yüz 
yı llardır uğradığı  imha ve soykı-
rım politikalarına boyun eğme-
miş, bu politikaları  boşa çıkar-
masını  bilmiştir. Mutlaka uğra-
yacağı  yıkım ve imhaya rağmen 
bunu da savuşturacakur. Dostlar, 
daha önceki Kürt isyanlannın bir '  
kısmı  aşiretsel ve feodal yapının 
egernenliğinde olduğu için, kıs-
mi destekle başarısız olmuşlardı . 
Günümüzde verilen ulusal ve 
toplumsal kurtuluş  savaşı  sonu-
cu, kitleler ve halk yığınlannın 
ötekilerinden farklı  olarak bir 
devrim ve bağımsız demokratik 
bir devlet kurmak istediklerini 
göstermektedir. Bu anlamıyla bi-
zim devrimimizi gerçekleştir-
mek için daha mücadeleci bir 
yapıya bürünmemiz gerekiyor. 
Salt sömürgeci TC'nin imha po-
litikalarını  eleştümek yetmiyor. 
Bizim devrimimizi gerçekleştir-
me sorunumuz vardır. Koşullar 
hiç bu kadar uygun olmamıştır. 
TC'nin ortaya çıkan son kontr- 

Güney'de kendini 
bulan gerçek 

Hasan YILDIZ 

Güney Kürdistan'da soran bölgesinde ku-
rulan KYB hükümeti birçoğumuz için 

sürpriz oldu. Olayı  bir şaşkınlık içinde karşı-
layanlar sadece sokaktaki insan değildi. Bu 
kadarla kalsaydı  belki açıklanabilir bir tarafı  
olabilirdi. Şaşkın furup içine ne yazık ki sa-
yasi haraketlerde girmektedir. kürdistan top-
lumunun sosyal yapısı  konusunda önyargılar-
la dolu bir anlayış  üzerine yükseltilmeye ça-
lışı lan politikaların iflasıydı  Güney4de ortaya 
çıkan durum. 

Güney kürdistan'da süren 70 yıllık müca-
dalenin uluslararası  alana aktanlmasının do-
ğal sahibi olarak kendisini gören KDP, aynı  
şaşkınlık içinde ama beklediği, yapabileceği 
bir şeyin olmayışuu gösteren bir şaşkınlıkla 
KYB hükümetini redetti. 

Oysa sorunun kökleri politik bir tavırdan 
çok, genel anlamıyla Kürt toplumunun bağ-
rında var olan değişik sosyal yapıların ve de-
ğişik halklaşmalınn varlığındadır. kendisini 
lehçelerin varlığmda gösteren bu haklaşmalar 
üzerinde bugüne kadar ne bilimsel araştırma 
ne kaygı lar nedeniyle geçiştirilmeye çalışıl-
mıştır. KDP'nin sahip olduğu politik ve bu 
yapının kendisini gelişmiş  bir dil, nisbeten 
gelişmiş  bir ekonomi, KDP'nin egemen ol-
duğu bölgesine göre şehirleşmenin daha yay-
ğın,' organize olmuş  kurumları  daha karekte-
ristik olarak KYB için ayın anlayışı  ileri sür-
mek mümkün değildir. 

KDP ve KYB arasındaki çelişkiler uzun 
yıllar iki rakip partinin iktidar mücadelesi gi-
bi görtilmüştür. Kaynaklarını  Kırmanç ve So-
ran dillerinin yaygın olduğu bölgelerden alan 
bu iki hareket kendilerinin sosyal dayanalda-
nnın bilimsel analizlerini yapabilecek cesare-
ti biçbir zaman gösterememis olması  karşı-
sında olaylar ve uzayan zaman her iki bölge-
yi birbirinden daha fazla ayırmıştır. Böylece 

her iki parti arasındaki iktidar mücadelesi bi-
linçaltında bölgelerin birbirine karşı  egemen-
lik savaşı  haline dönüşmüştür. Oysa bu anla-
yış  XIX. yüzyıl ve XX. yüzyıl başlarındaki 
Garibaldi ve Bismarck'ta ifadesini bulan ulu-
sallaşma süreçlerinde bir anlam taşıyabilirdi. 
XXI. yüzyıla girdiğimiz, devielt-uluslalrın 
'decentralisation' politikasıyla parçalanmaya 
gittiği bir çağdaş  ulus adına ortaya konan es-
ki uygulamann yaşam hakkı  bulması  zor bir 
olaydı . Güney Kürdistan'da yaşanan bu ger-
çekliktir. 

Oysa sorun farklı  bir anlayışla pekala ele 
alınabilirdi. Daha önce bu sayfalarda değin-
diğimiz iki bölgeli federal devlet görüşü Gü-
neydeki toplumsal birliğin devamı  için her i-
ki tarafça incelenebilirdi. Böyle bir anlayış  
ulusal birlik ruhunun pekişmesine demokra-
tik bir katkı  sağlayabilirdi. 

Var olan durum en gerçek olandır. Şimdi 
yollar dapa fazla ayrı lmadan uygun bir ze-
minde birleşmenin yolları  aranmalıdır. politi-
kalar daha fazla katılaşmadan, çevre devlet-
lere daha pazla tavizler vermeden anlaşma 
sağlanması  gerekmektedir. Ne Talabani'nin 
kendi sınırını  (soranlann bu alanda yaygın 
olduğu savına dayanarak) Iran sınırı  boyunca 
Türkiye'ye kadar uzatma girişimi, ne de 
KDP'nin kendisini geçmişte verdiği mücade-
lenin etkisiyle tüm Güney'in gerçek temsilci-
si sıfatıyla görmesi sorunun çözümüne ola-
nak tanımayacaktır. Böylece zaten kirli elin 
işin içinde olduğu bir dönemde sorunun ulus-
lararası  alanda da yüzüstü bırakılmasını  bera-
berinde getirebilir. O noktadan sonra politik 
yapı lar 'kurtlar sofrasında' onlar için birer 
araç olarak kalacaklardır. 

Sahi, Kuzey'de biz neredeyiz!... kafaları-
mız taşa çarpmadan sosyal yapılan= ne de-
rece inceliyoruz? Birlik adına despotik prog-
ramlar mı  yapıyoruz, yoksa demokrasiyi mi 
yaşatıyoruz. Incelemenin yeri ve zamanı  
değil mi... Ne dersiniz? 

ündemi işgal eden Susurluk kazası , dev- 

I 

 
let-mafya ve faşist çeteler olayı , yı llardı r 

 Kürt halkı na karşı  uygulanan yöntem ve 
anlayış ları  gözler önüne seriyor. Kaza nası l bir 
güçle karşı  karşıya olduğumuzu, bize açı k ve 
net bir şekilde gösterdi. Yaln ı z Kürt halkı na mı  
uyguland ı  bu yöntemler? İ tiraflar ve ilişkiler 
ağı, bu olayları n boyutları n ı n sadece Kürtlerle 
ilgili olmadığı , bulunduğumuz coğrafyada yaşa-
yan herkese karşı  inan ı l-ı r-maz yöntemlerin uy-
gulandıgıd ı r. Yaşanı lan olayları n yüzde biri baş-
ka bir alanda yaşanı lması  durumunda, korkunç 
patlamalara yol açard ı . Zaman geçirilmeden 
'sosyal-siyasal patlamalara yol açmadan yargı  ve 

soruşturma yoluyla 
olayları n üzerine gidi-
lirdi. Ama buran ı n 
coğrafyası  oldukça 
farkl 1. "Vatan-Millet-
Sakarya" tekerlemeleri 
oldukça güçlü. 
Halka ve insanlığa 
karşı  işlenen faili belli 
cinayetler, uyuşturucu 
kaçakçı lığı, bası n-ya-

yı nda itiraf edilirken, bu itiraflar samimi bir şe-
kilde ilişki ağları n ı n ulaştığı  boyutları  açığa çı-
karması na rağmen, kavak yelleri esiyor. Hedef 
saptı rı p, gündemden düşürmek için boyutuna 
kişisel kavgalar indirgenmesine rağmen, bazı  
güçler buna da tahammül edemiyor ve talimatı  
veriyor "uzlaşı n", devlet yara alması n. Ve Fadi-
meler, Müslümler, Emireler ve daha neler neler. 
Sonradan hiçbirşey yokmuş  gibi çarklar işleme-
ye devam ediyor. 

Yaşanı lan olgular ve gerçekliğimiz gözönüne 
getirildiğinde, anormal bir durum yok. İş in 
mantığı  içersinde herşey normal. Ası l anormal 
olan şey yeni birşey keşfedilmiş  gibi sunulması  
ve hayretlerin ifade edilmesidir. Vay can ı na ne-
ler oluyor! 

Bütün bunlar aslı nda bir takım gerçekleri de 
gözler önüne seriyor. Tepeden tı rnağa kadar in-
sanlığa karşı  suçlu olan bu faşist güçlere karşı, 
nası l bağımsı zl ı k ve özgürlük mücadelesi veri-
lir. Anlayış  ve yöntem ne olmal ı d ı r. Var olan 
çerçeveden (rejim) medet mi ummal.ıyı z, yoksa 
mücadeleyi kuralları na göre mi vermeliyiz, bu 
ve buna benzer soruları  kendimize yöneltip, net 
cevap vermeliyiz. Yok, şartlar ve koşullar ya da 
varolan olanakları n boyutları nı  değerlendirme 
gibi gerekçelerle reformist anlayış lara yönelme, 
asl ı nda bir gerçeği de gözler önüne seriyor. "Se-
faletin felsefesi"ıı i şartlar ve koşullar, değişen 
dünya, Marksizm-Leninizmin günün gerçekleri-
ne cevap vermede yetersiz kalması  gibi vs. laf-
lar ısı tı l ı p, ısı t ı l ı p temcit pilavı  gibi halkı n önü-
ne sürülüyor. Ulusal ve toplumsal kurtuluş  mü-
cadelesi adı na, inançsızl ı k, ne alı rsak allaha bin 
bereket mantığı  gel iştirilmeye çalışı l ı yor. 

Maalesef on yı llard ı r halka hep bu plak din-
letiliyor. Ve ne yazı k ki bu temcit pilavı  ile ön-
ce kendimiz ve sonra'd ha' lk zdiirl&ıdi.• 

Ulusal ve toplumsal kurtuluş  mücadel6inin 
dinamiklerinde geriye doğru bir çözülme süre-
cine giriliyor. Katliamlar, yakma yı kmalar, iş-
kenceler sı radan günlük olaylar konumuna ge-
liyor. Bir kaç cı l ız ses, kaderine terk edilen halk 
ve gittikçe içi boşaltı lan dinamikler. 

Başaşağı  giden bu süreç tersine çevrilebilinir 
mi? Hiç mi olumluluk yok? şeklinde yaklaşı ld ı-
ğında, bu karamsar tabloya rağmen, oldukça 
olumlu koşullar var. Yeter ki herkes tarafı ndan 
bilinen sı n ı fsal konum ve özel dünyaları ndan 
dolayı  bir türlü anlamayan pratik ad ı mları n atı l-
ması yla başaşağı  giden süreç tersine çevrilebili-
nir. Bunun için şartlar ve koşullar kaçamakları-
na gitmeden, kararl ı  ve istikrarl ı  bir şekilde bir 
yerlerden kıvı lcı m çakma ile yapı l ı r. Eksiklikler 
olun ve olacaktı r da. Dünyan ı n hiç bir yerinde, 
hiç birşey mükemmel, eksiksiz bir noktadan 
başlamamıştı r. Bu çerçevenin dışı nda yaklaş-
mak, oyalanmak, oyalamak ve günü kurtarmak-
tı r. Bunun için büyük teorik formülasyonlara 
girmeden yeter ki varolan gücü kuralları na göre 
mevzilendirip, k ı vı lcı m çakal ı m. Bu yiğit feda-
kar halk kimseyi sahipsiz bı rakmamıştı r. Hiç 
kimseyi de sahipsiz bı rakmayacaktı r. Çok laf 
üreten kalabal ı k yığın olacağına, iş  yapan kü-
çük bir azı nlı k olsun yeter. İçinde yaşadığımı z 
şartlar ve koşullar da bunu gerektiriyor. 

Sefaletin 
Felsefesi 

Rojhat MERWAN 

ANMA 

Bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm 

mücadelemizin 
yılmaz savaşçısı  

Bedri YOLCU'yu 
katledilişinin 

7. yıldönümünde saygı  ile 
anıyoruz. 

Ailesi ve dostlan adına 
Zeynep Zil-ek 

Eleştiri ve önderlik 
Yeri gelmişken, bir çok siya-

si parti liderlerinin önderlik so-
rununu gündeme getirmemize 
içerlendiklerini burada hatırlat-
makta yarar görüyoruz. Kürdis-
tan'ın ve Kürt halkının inim-in-
im inlediği bu koşullarda mev-
cut önderliklerin sorumlulukla-
rının tartışma konusu edilmesi-
ne tepkiler gösterilmektedir. 
Bazı  liderler ise, sorunun can 
alıcı  yanının bu olduğunu bil-
melerine rağmen, tamamıyla 
kaderci bir tavır sergiliyorlar. 
Böylece meselenin esasından 
kaçış  ortaya konuluyor. 

Sorunun tartışı lması , eleşti-
rilmesi ve çözüm arayışları  işi 
belliki bağımsızlıkçı  marksist 
harekete kalmıştır. Ne var ki 
öncelikle bu hareketin kendi-
sinde gerekli cesareti ve güveni 
bulması  gerekir, bunun için de 
kendisini ciddi bir biçimde dev-
timci eleştiriye tabi tutması  zo-
runludur. Bunu yapmadığı  tak-
tirde, mevcut önderliklere yapı-
lan eleştirilerden bir sonuç elde 
edemez. O halde, devrimci 
eleştirinin iki yönünün birlikte 
ele alınması , .yani hem mevcut 
önderlikleri hem de kendisini 
eleştirme aynı  süreci doldumm-
lıdır. Fakat, dönüştürücü ve 
devrüncileştirici eleştirinin esa- 

smı  marksist hareket kendisine 
yöneltmek zorundadır. Eğer, 
mevcut önderliklere yöneltilen 
eleştirilerden çıkarılan sonu-
cun, bu önderliklerle bir yerlere 
vanlamayacağı, dolayısıyla 
devrimci önderliklere gereksin-
menin olduğu ise, bu taktirde 
marksistlerin neden önderlik çı-
karamadıklan sorgulanmalıdır. 
Tabi, bu sorun uzun yıllardır 
tartışı lmaktachr ve öyle kısa sü-
rede de sonuçlanacağa benze-
miyor. 

Ancak; birlik şeklinde orta-
ya çıkan Kürdistan marksist ha-
reketinin bir şans yakalamış  ol-
ması . önderlik sorununa cevap 
vermenin de kapısını  araladığı  
şeklinde görmek gerekir. Bu 
bakıma birliğin kendisini aşma-
sı  lazımdır. Bunun için de ken-
disine yönelik eleştirilerde iç 
dinamiklerini harekete geçir-
mesi üzerinde durulmalıdır. 

Denilebilir ki, eleştiri ile iç 

Ülkemizde devrimci alternatife ilişkin ciddi bir 
boşluğun varolduğunu ve bağımsızlıkçı  marksist 
hareketin bu tespiti yüksek sesle telafuz ederek 
ortaya çıktığını  biliyoruz. Fakat sağlam/kalıcı  bir 
önderlik olmadan da alternatif olunamayacağı  
konusunda kesinlikle ikna olmak da gerekir. 

türücil eleştirilere hayatiyet ka-
zandırmadan bu can alıcı  prob-
lemin çözümü beklenmemeli-
dir. Dönüştürücü eleştiriden ka-
sıt, eleştiride oklann sivri uçla-
nnın bizzat oluşumun kendisi-
ne yöneltilmesidir. başka türlü 
çözümleyici sonuç alınacağına 
ilişkin bir başka öneri var mı-
dır? Yani gerekirse kendisini 
"amansızca" eleştiri süzgecin-
den geçirmeden gerekli kapla-
ma ve derinliğe kavuşulabilir 
mi? ulusal kurtuluş  hareketi 
içinde olunması  gereken yerde 
olunabil ir mi? 

Bir çok yoldaşımız, birliğin 
yeni olmasından dolayı  "aman-
sız" eleştirinin gerekliliğinden 
"ürkebilirler". Ama maalesef 
devrimci siyaset yapmada ve iç 
dinamiklerin harekete geçiril-
mesinde eleştiriden başka -pra-
tik eylem dışında- yolların var-
lığı  aynı  etkinlikte söz konusu 
olabilir mi? 

Çekingen ve hareket geçme-
de zorlanacak "yumuşakhkta" 
bir eleştirinin fazla bir işe yara-
yabileceğine ilişkin inancm za-
yıf olduğunu tecrübelerden ha-
reketle çıkarmak mümkün. 

Burada şuna dikkat etmek 
gerekir; iç eleştiride bir hazım-
sızlık eğer oluşursa, birlik sahip 

timizden beklentileri artmışur. 
Özellikle yurtsever Kürt örgütle-
riyle ulusal cephe çalışmalarının 
tüm güçlüklere rağmen sürdürül-
mesi, tarafların olumsuz tavırlan 
olsa da defalarca irdelenmesi ge-
reklidir. 5 ayrı  örgütün gerek 
kadro, gerek imkanlannı  birleş-
tirmeleri mücadeleye bir ivme 
ve atı lım kazandırması  gereki-
yor. 

Biz sömürgeci TC'nin gün-
lük olarak yaptığı  olayların dı-
şında. bir bütün olarak değerlen-
dirdiğimizde iki somut gerçek 
ortaya çıkmaktadır. Bunlara kar-
şı  uzun vadeli politikalar oluş-
turmamızın gerekliliği ortadadır. 
Yönelinmesi gereken noktalar 
bunlardır. 

I- TC, Kuzey Kürdistari'da 
uyguladığı  politikalarla kendini 
ele vermektedir. Bunca Kürt hal-
kını  katledip, evlerini yakıp yı-
kıp, zorla göçenme, gıda ambar-
gosu vb. yollarla bölgeyi insan-
sızlaşurrna politikaları  neticesin-
de yerli işbirlikçiler, korucular 

Mehmet MÜFİT 

Kürdistan'da devrimci 
önderlik bunalımı  var-
dır. Bu bunalım, ulusal 

kurtuluş  hareketinin bunalımı-
dır. Sorun böyle konulmadığı  
sürece, atı lması  gereken adım-
lar ve inşa edilmesi gereken ön-
celikli halka yakalanamaz. Ba-
ğımsızlıkçı  marksist hareketi 
oluşturan siyasi kadroların bir 
kesimi her ne kadar birliğin e-
sas sorununun önderlik sorunu 
olduğunu bitince çıkarmamışsa 
da, başından beri sorunu kavra-
yan ve birliği de aynı  zamanda 
diğer önemli bir çok şeyin yanı-
sıra, bu amaçla kuran kadrolar 
bugün önemli bir adımın atıl-
ması  hazırlığıyla karşı  karşıya 
bulunuyorlar. Önderlik sorunu-
na devrimci tarzda bir çözüm 
bulmak ve sisteme açıkça kafa 
tutabilecek bir konuma getir-
mek. 

Elbette bu sorun oldukça 
önemlidir ve öyle sanıldığı  gibi 
kolay halledilecek cinsten de-
ğildir. Sorun, sabırla önderliği 
inşa etme ve bu icraatın zaman 
alacağı  bilinciyle meseleye 
yaldaşı  Imasının zorunlul uğu-
nun da bilinmesi sorunudur. 

Zülfükar TÜLEK 

KUKM"riardan be-n çeşitli ka-
rakterlerde kendini göstermiştir. 
Bazen mücadele ivme kazanmış, 
belirli aşamalara ulaşmış, ancak 
gerek sömürgeci Osmanlılar, ge-
rekse TC döneminde Kürt halkı-
nın iç çelişkileri feodal ve aşiret-
sel yapıların arasındaki çelişki-
lerden dolayı  başarılı  olamanuş-
ur. 

Kuzey Kürdistan'da verilen 
Ulusal Kurtuluş  Mücadelesi kar-
şısında başarısızlığa uğrayan asi-
milasyoncu sömürgeciler, 
TC'nin bu defa da Kürt ulusunu 
tarihten silmek ve jenosid'e tabii 
tutmak gibi bir amacının belir-
ginleştiğini (verilen kirli savaşın 
gelişiminden anlamak mümkün-
dür) göstermektedir. Kürt ulusu 
hiç bir zaman topyekün bu kadar 
yıkıma, imhaya, sürgüne ve kat-
liama maruz bırakılmamıştı. 

70 küsür yıldır Kemalizmin 
uyguladığı  politikalar, Kürt ulu- 

dinamiklerin dönüştürücü devi-
nimi arasında güçlü bir bağ  var-
dır. Kürdistan'ın değişik parça-
lannda varolan önderliklerin 
konumu gözönüne alındığında, 
eleştirinin ortadan kaldırı ldığı  
oranda siyasi yapıların iç dina-
miklerinin dönüştürücü özellik-
lerinin de körelip, yok olduğu 
gözlenmektedir. Elbette eleşti-
rinin olmaması , iç dinamiklerin 
körelmesi ve dönüştürücü rolü-
nü yitirmesinde tek etken ola-
rak ele alınamaz. 

Şunu söylemek istiyoruz; ül-
kemizde devrimci alternatife 
ilişkin ciddi bir boşluğun varol-
duğunu ve bağımsızlıkçı  mark-
sist hareketin bu tespiti yüksek 
sesle telafuz ederek ortaya çık-
tığını, fakat sağlam/kalıcı  bir 
önderlik olmadan da alternatif 
olunamayacağı  konusunda ke-
sinlikle ikna olmak gerektiğini 
vurgulamak. Sözü edilen hare-
ketin kendisine yönelik dönüş- 

Mikail CANPOLAT 

We dema em bala xwe di-
din diroke Q bflyeren we 

em dihinIn ku binek kes di 
wextek cliroke de dewrek gelek 
mezin dileyizin. Weki ajore ti-
ranbele çawa we resvedibe hi-
nek kes ji peşengiya xelke di-
kin. Bi vi awayi di tekaşinen çi-
nayeti G netewi de Serok ü re-
ber weki çaven hezen serhilda- 
yî dinerin wan şirove- 
dikin, hildisenginin Q strateji 
taktiken we bizave tespit dikinl. 
Di destpeka sed sala bistan de 
bizava sosyalist ji di tekoşina 
xwe ya dij çinan sennayedar de 
serok ü reberen xwe derxistin. 
Di diroke de hemü serhildan Q 
şoreşan reberen xwe xuliyendi-
ne Q di bin ser keşiya wan de te-
koşina xwe damandine. Qet şo-
reşeki serketi nine ku be resber 
serkeş  be. 

Çinen ser dest Q deshilatdar 
ji ve yeke dizanin ji bo ve her-
tim hewl dane reber Q serkeşen 
bizave serhildayi kuştine anku 
hale ralcirine. 

Di destpela sed sala bistan 
de şere navbera hezen sermaye-
dar ü zehmetkeşan bübü şere 
man ü nemane. Nakokiyen di 
navbera yan herdu çinan gihiş-
tibü asaye xwe heri bilind. Pişti 
serketina şoreşa oktobera me-
zin. Her dere bi taybeti ii Ewru-
pa rojavabQ gorepana şoreşQ. 

Di we' pevajoke de beşeki 

gerilla boyutuyla Türk halkı  ve 
diğer destek veren ulusların gö-
zünde de bir erozyona uğraması-
na neden olmuştur. Bir örnek ve-
recek olursak; iki boksör düşü-
nün, karşılaşmanın ilk raundla-
rda nakavt ihtimali çok düşük-
tür. ilerleyen raundlarda tarafla-
rın yorulmasıyla kendisini dar-
belerden koruyan, kondisyonu 
yüksek boksör rakibinin can alı-
cı  noktalarına yapacağı  saldırı-
larla rakibin' nakavt etmesi 
mümkündür. Bizim yapmamız 
gereken bu aşamada ulusal-top-
lumsal kurtuluş  mücadelemize 
hız vermemiz, mücadele tarzım-
zın uzun vadeli günlük politika-
ların dışında, yapacağımız ey-
lemlikler kendi anıacından sap-
madan, TC'nin politikalarına 
(günlük politikaları) endekslen-
meden olması  gerekiyor. 

Partimizin yıllarca mücadele 
veren, ayrı  geleneklerden -gelen 
sosyalist 5 ayrı  örgütü birleştir-
mesi, Kürt ulusu için bir umut 
ışığı  olmuştur. Kürt halkının par- 

olması  gereken önderliğe ka-
vuşmada ve kendi sorunlarını  
aşmada zorlanabilir. O taktirde, 
çözümsüzlükler, bağımsızlıkçı  
marksist hareketi eski örgüt ya-
pılarına dönüştürme riskini ya-
ratabilir. Sahip olunan siyasi 
kültür, tecrübeler, istek ve mü-
cadele azmi, bu riske şans tanı-
mıyor, ama yine de soruna dik-
kat etmekte yarar olacağını  sa-
nıyoruz. 

Devrimci eleştiri dışında bir 
başka seçenek yoktur. Eleştiri-
nin dönüştürücülüğüne ve yap-
tınmcılığına inanmak ve gü-
venmek lazım. Sorunlarını  ele 
almada sahip olunan olgunluğa 
pratik siyasi faaliyet eşlik etme-
lidir. Aktif siyasi faaliyetten 
kopuk eleştirinin yerini bulma-
'acağı  bilinciyle hareket edil-

melidir. 
Aktif icraatlar olmazsa eleş-

tiri yıpratıcı  ve geriye çekici 
olur. Bu bakıma, eleştiriler si-
yasi mücadeleyle birlikte ele 
alınmalıdır. Yani siyasi aktivite 
eleştiriyi koşullandırmaktadır. 
Bu durumda topyekün topar-
lanmanın ve iyi bir atılım yap-
manın koşulu, ilerici yapıcı  
eleştiride, oradan da aktif ve 
enerjik kesimlerin ön plana çık-
masında yatmaktadır. 

hezel] zehmetkQş  ü bindest ki-
rin. 

Ji bo ve yeke ji biranina sal-
roja kuştin ü mirinan "herse L" 

aliye hemQ hezQn bindest 
, ü ,şareşger, ye di ve hayva ye-
kem de tete kirin. Ji ber ku Luk-
sembourg Liebknecht di 
15.01.1919'an de ji aliye sem-
kQn sosyal demokratiye hatin 
kuştin; Lenin ji di 
21.01.1924'an de koça dawiyQ 
kir. 

Xwedan ji mirate "herse L" 
an derketin, parastina xeta wan 
ya ideolojik, siyasi ü relxistini 
erk Q vatiniyek dirokiye ji bo 
hem(' sosyalisten rasteqin. WQ 
dema em ji nazik ve bala xwe 
didin rewşa bizava sosyalist Q 
girişen ten kirin bi nave ve biza-
ve diji mirate "herse L" an; pa-
rastina sosyal demokratlye bi 
nave sosyalizmQ, pQwistiya re-
beren usa ü teoriyen wan j1 xwe 
nişan dide. 

Pişti ruxandina diware Ber-
lin ü belavbüna sistema sosya-
lizma reel; rawestana dengve-
dana navenden ideolojik, gelek 
"marksisten" kevn waz ji bir ü 
romanen xwe anin, hinekan ji 
bi nave sosyalizme destpQkir 
teoriyen sosyal demokrat hem 
wan ji paşverütir parast ü di pa-
rizin. 

Ji bo ve yeke ji parastina te-
orl ü ezmunen "herse L" an, 
sad wergirtin ji cihanbiniya 
wan riya sosyalisten rasteqin 
ronak dike. 

vb. destekçileriyle uluslararası  
kamuoyuna göstermelik, bölgey-
le sınırlı  bir oylama yapması  
(Bağımsız Kürdistan ile ilgili ) 
mümkündür. Metropoldeki ve 
yurtdışındaki Kürtleri bunun dı-
şında tutacaktır. Nitekim sömür-
geci TC, Hatay politikasında bu-
nun benzerini uygulamıştır. 

11 Kemalizmin yı llardır uy-
guladığı  asimilasyon, imha, in-
kar politikaları  sonucu Kürt hal-
kına uyguladığı  jenosid sonucu 
nüfusunu yok etmek, tarihten 
silmek. Kuzey Kürdistan'dan 
zorla göçerttiği insanları  yoğun 
bir şekilde asimilasyona uğrat-
mak ve Türkleştimıek. Kürt ulu-
sunun bedeller ödeyerek yıllar-
dan beri verdiği ulusal-toplumsal 
kurtuluş  mücadelesini baltalaya-
rak Kürt sorununu Ulusal Sorun 
olmaktan çıkarıp, azınlıklar so-
rununa indirgemektir. 

Kuşkusuz bu noktalara dönük 
uzun vadeli mücadele, bizim fa-
şist TC'yi başarısızlığa mahkum 
etmemize neden olacaktır. 

mezin yQ bizava sosyalist bir ü 
baweriya xwe firot G derbasi 
aliye çinan sermayedar bü. Van 
sixwren burjuvazlye bün aligi-
rQn• şere emperyalist y4, yekeın. 

clijI piranIya prensi*, mark-.  • 
sizme derçün. ii bo wan prensi-
pen bingehi yen marksizmQ an-
ku yen li ser dewlete, diktatori-
ya karkeran G li ser şer ü aşitiyQ 
dema xwe bihurine yan ji çew-
tiya wan derketiya hala. ÇinQn 
serınayedar ji weki bere nine Q 
naveroka xwezaya wan hatiye 
guherin. Seroken navnetewIya 
duyem bün agirkujen şoreşa 
karkeran ü li keleka sermayeda-
ran diji zehmet keşan şerkirin. 

Li we' deme "Her sQ L" an 
anku Lenin, Luksembourg ü li-
ebk necht weki seroken çinQn 
karker ü zehmet keşan dewrek 
mezin di peşxistina bizavasos-
yalist de listin. Van herse L an 
bi awayeki aşkere ixaneta rebe-
ren sosyal-demokratlyQ derxis-
tin hale Q nasnama wan ya ras-
tegin nişani çinen zehmetk'eş  
dan. Bi şikleki zanisti ideoloji-
ye bizava sosyalist parastin 
naveroka burjuva ya teoriyen 
reberen sosyal demokrat G ber-
namQn wan yQn "nir püç kirin. 

we deme ji weki iro gelek 
dujminQn marksizme xwe di 
bin pave sosyalizme Q sosyal-
demokratiye de veşartibün.  Le 
MarksizmQn rasteqin yen weki 
"herse L" an ne ku tene di teori-
ye de di pratike de ji kana xwe 
danin hale ü serkeşi ü reberiya 

Ji bo biranina 
"hers L" an 

Ulusal kurtuluş  mücadelemiz ve hedefleri 

• 

·"'i 

Ele~t 
• • •• lrl ve on derlik 

Mehmel MÜFiT 

K
urdistan'da devrimci 
Öf'Iderlik bunalum var
dIr. Su bunahm, ulusal 

kunulu~ harckelinin bunahml
dlT. SOnln böyle konulmadlgl 
sürece, atJlmasl gereken adlm
lar ve in§3 edilmesi gereken ön
celikli halb yakalanamaz. Ba
glffiSlZhkyl marksist hareketi 
olu~turan siyasi kadrolann bir 
kesimi her ne kadar birligin e
sas sorununun önderJik sorunu 
oldugunu bilince ~ikannaml§sa 
da, b~tndan beri sorunu kavra· 
yan ve birligi de aym zamanda 
diger önemli biT ~ok ~yin y3m
Slra, bu am~la kuran kadrolar 
bugün önemli biT admun an1-
masl haZirltglyla k~1 k~lya 
bulunuyorlar. Önderlik sorunu
na devrimci tanda bir ~özUm 
bulmak ve sisteme a~;akya kafa 
tutabilecek biT konuma getir. 
ruek. 

Elbette bu soron oldukya 
önemlidir ve öyle samldlgl gibi 
kolay halledilecek einsten de
gildir. Somn, sablrla önderligi 
in§a etme ve bu icraatm zaman 
alacagl bilinciyle rneseleye 
yakla§Jlmasmm zorunlulugu
nun da bilinmesi sorunudur. 

Yeri gelmi§ken, bir ~ok siya
si pani liderlerinin önderlik so
rununu gündeme getinnemize 
i~rlendik.lerini burada hatlflat
makta yarar görtlyoruz. Kürdis
tan'rn ve Kün halkmm inim-in
im inledi~i bu ko§ullarda mev
cut önderliklerin sorurnlulukla
nnm tanl§ma konusu edilmesi
ne tepkiler gösterilmektedir. 
Bazi liderler ise, sorunun can 
aiJcl yarurun bu oldu~unu bil
melerine ragmen, tamamlyla 
kaderci bir tavrr sergiliyorlar. 
Böylece meselenin esasmdan 
ka~JIj onaya konuluyor. 

Sorunun tanl§tlmasl, el~ti
rilmesi ve ~özilm araYI§lan i§i 
belliki baglmslzhk~J marks ist 
harekete kalmJ§tlr. Ne var ki 
öncelik1e bu hareketin kendi
sinde gerekli cesareti ve güveni 
bulmasl gerekir, bunun i~in de 
kendisini ciddi bir bi~imde dev
rimci ele~tiriye tabi tutmasl zo
runludur. Bunu yapmadJgI tak
tirde, mevcut önderlikJere yapl
lan el~tirilerden bir sonu~ eIde 
edemez. 0 halde, devrimci 
ele§tirinin iki yönünün birlikte 
ele almmasl, .yani hem mevcut 
önderJikJeri hem de kendisini 
ele§tirme aym süreci doldunna
Mir. Fahl, dönü~türücü ve 
devrimcilt§tirici el~tirinin esa-

Ülkemizde devrimci alternatife iIi~kin ciddi bir 
bo~lugun varoldugunu ve baglmslzllk~1 marksist 
hareketin bu tespiti yüksek sesle telafuz ederek 
ortaya ~Iktlgml biliyoruz. F~kat saglamlkahcl bir 
önderlik olmadan da alternatif olunamayacagl 
konusunda kesinlikle ikna olmak da gerekir. 

sml marksist harekel kendisine 
yönellmek zorundadlr. Eger, 
mevcu! önderlikJere yöneltilen 
ele§lirilerden ~Ikanlan sonu
cun, bu önderlikJerie bir yerlere 
vaTilamayacagl, dolaYlslyla 
devrimci önderlik1ere gereksin
menin oldugu ise, bu laktirde 
marksistlerin neden önderlik ~I
karamadlklan sorgulanmalldlr. 
Tabi. bu sorun uzun Ylllardlf 
tanl§llmaktadrr ve öyle k1sa sü
rede de sonu~lanacaga benze
miyor. 

Ancak; birlik ~klinde ona
ya ~lkan Kilrdistan marksist ha
rekellnin bir §ans yakalamllj 01-
masl, önderlik sorununa cevap 
vennenin de kapIsml araladJgl 
~klinde gönnek gerekir. Bu 
baklma birligin kendisini 3§ma
SI lazlmdLr. Bunun i~in de ken
disine yönelik ele~tirilerde i~ 

dinamiklerini harekete ge~ir

rnesi ilzerinde durulmahdlr. 
Denilebilir ki, elt§liri ile i~ 

dinamiklerin dönil§türücil devi
nimi araSlnda gü~lü bir bag var
dlf. Kürdistan 'm degi§ik p~a
lannda varolan önderliklerin 
konumu gözönüne almdtgmda, 
el~tirinin ortadan kaldmldlgl 
oranda siyasi yapllarm irr dina
miklerinin dönil~türilcü özellik
lerinin de körelip, yok oldugu 
gözlenmekledir. Elbette elt§ti
rinin olmamasl. i~ dinamiklerin 
körelmesi ve dönü~türtlcü rolü
nü yitinnesinde tek etken ola
raSe eie ahnamaz. 

~unu söylemek istiyoruz; ül
kemizde devrimci alternatife 
ili~kin ciddi bir bo§lugun varol
dugunu ve baglmslzllk~1 marle:
sisl hareketin bu tespiti yüksek 
sesle telafuz ederek ortaya ~Ik
Ilgml, faSeat sagiam/kalici bir 
önderlik olmadan da allernatif 
olunamayacagl konusunda ke
sinlikle ikna olmale gerektigini 
vurgulamak. Sözil edilen hare
ketin kendisine yönelik dönü§-

tUrilcü ele~lirilere hayaliyet ka
zandlnnadan bu can altcl prob
lemin ~zümü beklenmemeli
dir. Dönü§türUcü ele~liriden ka
sll, elt§tiride oklann sivri u~la
nmn bizzat olu§umun kendisi
ne yöneltilmesidir. b3§ka türW 
~özümleyici sonu~ ahnacagma 
ili§kin bir btL§ka öneri var mJ
dir? Yani gerekirse kendisini 
"amanSlzca" elt§tiri silzgecin
den g~inneden gerekli kapsa
ma ve derinlige kavu§ulabilir 
mi? ulusaJ kunulu§ hareketi 
i~inde olunmasl gereken yerde 
olunabilir mi? 

Bir ~ok yolda§lmlz, birligin 
yeni olmasmdan dolaYI "aman
SIZ" ele§tirinin gerekliliginden 
"ilrkebilirler". Ama maalesef 
devrimci siyascl yapmada ve i~ 
dinamiklerin harekete g~iril

mesinde elt§liriden ba~ka -pra
tik eylern dl§mda- yollann var
hgl aym etkinlikle söz konusu 
olabilir mi? 

<;ekingen ve hareket ges:me
de zorlanacak "yumu§akhkta" 
bir el~lirinin fazla bir i~ yara
yabilecegine ili§kin inancm za
Ylf oldugunu tecrubelerden ha
reketle ~Jkannale mümkUn. 

Burada §una dikkat etmek 
gerekir: i~ elt§tiride bir hazJm
slzllk eger olu§ursa, birlik sahip 

Olmasl gereken önderlige ka
vu§mada ve kendi sorunlanm 
3§mada zorlanabilir. 0 laktirde, 
~özürnsüzWkler, bagunsll.hk~1 

marksist hareketi eski örgÜI ya
ptlarma dönil§tünne riskini ya
ratabilir. Sahip olooan siyasi 
kültür, tecrtlbeler, iSlek ve mU
cadele azmi, bu riske §ans lam
mJyor, ama yine de soruna dik
kat etmekte yarar olacaglßJ sa
myoruz. 

Devrimci elt§tiri dl§mda bir 
~ka ~enek yoktur. Ele~tiri
nin dönü§tUrtlcülü~üne ve yap
Ilmllclhgma inanmak ve gü
venmek lazlm. Sorunlanm eie 
almada sahip olooan olgunluga 
pratik siyasi faaliyel t§lik etme
lidir. Aklif siyasi faaliyeuen 
kopuk elt§lirinin yerini bulrna
yacagl bilinciyle harekel edil
melidir. 

Aktif icraatlar olmazsa elt§
tiri Ylpralici ve geriye ~ekici 
olur. Bu balama, elC§tiriler si
yasi mücadeleyle birlikte eie 
almmahdIr. Yani siyasi aklivile 
ele§tiriyi ko~uUandmnaktadlr. 
Bu durumda lopyekün topar
lanmanm ve iyi bir altlun yap
mamn ko§u lu, ilerici yapici 
el~liride, oradan da aktif ve 
enerjik kesimlerin ön plana ~lk
masmda yatmaktadrr. 

Güney' de kendini 
bulan ger~ek 

Ji bo blranlna 
Hasan YILDIZ 

G uney Kürdistan'da soran bölgesinde ku
rulan KYB hükümeti binrogumuz i~in 

sürpriz oldu. OlaYJ bir ~tL§kmhk i~inde k~l
layanlar sadece sokaktaki insan degildi. Bu 
kadarla kalsaydl belki a~tk1anabilir bir tarafl 
olabilirdi. ~3§km furup i~ine ne yaztk Sei sa
yasi haraketlerde ginnekledir. kürdistan IOp-
lumunun sosyal yapIsl konusunda önyargtl.ar
la dolu bir anlaYJ~ üzerine yllkseltilmeye ~a
h§llan politikalann iflaslydl Güney4de onaya 
~Ikan durum. 

Gilney kUrdistan'da sUren 70 ytlhk müca
dalenin uluslararasl alana aktanlmasmm do
gal sahibi olarak kendisini gören KOP, aym 
§3§kmhk i~inde ama bekledigi, yapabilecegi 
bir ~yin olmaYI~lm gösteren bir §3§kmhkla 
KYB hUkümetini redeui. 

Oysa sorunun kökleri polilik bir tavtrdan 
~ok, gencl anlarmyla Kürt loplumunun bag
nnda var olan degi§ik sosyal yapilann ve de
gi§ik halkl~maJmn varhgmdadrr. kendisini 
le~e1erin varhgmda gösteren bu hald3§malar 
üzerinde bugilne kadar ne bilimsel aJ'a§tmna 
ne kaygilar nedeniyle g~i~lirilmeye ~all§t1-

mt~ur. KOP'nin sahip oldugu poiitik ve bu 
yapmm kendisini geli§m i ~ bir dil, nisbeten 
geli§mi§ bir ekonomi, KOP'nin egemen 01-
dugu bölgesine göre ~hirle§menin daha yay
gm:organize olmu~ kummlan daha karekte
rislik olarak KYB i~in aym anlaYI§1 ileri sür
mek mümkün degildir. 

KOP ve KYB arasmdaki ~e li~kiler uzun 
Ylllar iki rakip paninin iklidar mücadelesi gi
bi görtllmü§lilr. Kaynaklarlm Klrman~ ve So
ran dillerinin yaygm oldugu böigeierden alan 
bu iki hareket kendilerinin sosyal dayanakla
Tlmn bilimsel analizlerini yapabilecek cesare
ti bi~bir zaman giisterememis olmasl kar§1-
smda olaylar ve uzayan zaman her iki böige
yi birbirinden daha fazla aYlnnl~tlr. Böylece 

her iki parti arasmdaki iklidar milcadelesi bi
lin~altmda böigeierin birbirine kar§1 egemen
lik sav!l§1 haline dönü§mU§lür. Oysa bu anla
YI§ XIX. yilzyJl ve XX. yüzYl1 ~Ianndaki 
Garibaldi ve Bismarck'ta ifadesini bulan ulu
salla§ma süre~lerinde bir anlam ta§lyabilirdi. 
XXI. yüzYlla girdigimiz, devlell-uluslalnn 
'decentralisation' polilikaslyla p~alanmaya 
giftigi bir ~agda§ ulus adma onaya konan es
ki uygulamann Y3§am haklel bulmasl zor bir 
olaydl. Güney Kürdistan'da Y3§anan bu ger
~ekliktir. 

Oysa sorun farkJl bir anlaYI§la pekaJa eie 
almabilirdi. Oaha önce bu sayfalarda degin
digimiz iki bölgeli federa l devlet görtl§ü Gil
ney'deki toplumsal birligin devaml i~in her i
ki laraf~a incelenebilirdi. Böyle bir anlaYI~ 
ulusal birlik ruhunun peki§mesine demokra
tik bir kalk! saglayabilirdi. 

Var olan dumm en genrek olandlr. ~imdi 
yollar dapa fazla aynlmadan uygun bir ze
minde birle§menin yollan aranmahdlf. polili
kalar daha fazla kattl!l§madan, ~evre devlet
lere daha pazla lavizler venneden anlll§ma 
saglanmasl gerekmektedir. Ne Talabani 'nin 
kendi smmm (soranlann bu aJanda yaygm 
oldugu savma dayanarak) Iran smm boyunca 
Türkiye'ye kadar uzalma giri§imi, ne de 
KOP'nin kendisini ge~mi§le verdigi mücade
lenin elkisiyle tüm GUney'in ger~ek temsilci
si slfatlyla gönnesi sorunun ~zümüne ola
nak tanlmayacaktlr. Böylece zalen kirli elin 
i§in i~ inde oldugu bir dönemde sorunun ulus
lararasl alanda da yüzüslil buakdmasml bera
berinde getirebilir. 0 noktadan sonra politik 
yapllar 'kurtlar sofrasmda' onlar i~in birer 
ara~ olarak kalacakJarthr. 

Sahi, Kuzey'de biz neredeyiz!... kafalarl
mlz l3§a ~arpmadan sosyal yaptianOllz ne de
rece inceliyoruz? Birlik adrna despotik prog
ramlar ml yaplYoruz, yoksa demokrasiyi mi 
Yll§allyoruz. incelemenin yeri ve zamam 
degil mi ... Ne dersiniz? 

"herse L" an 
Mikail CANPOLAT 

WS demo em bala xwe di
din dirokS 0 bOyerSn we 

em dibinin ku hint" ' lees di 
wextek dirokS de dewrek gelek 
mezin dileyizin. Wek"i ajoli ti
ranbele ~awa wS rhedibe bi
nek kes ji pe~ngiya xelke di
kin. Bi vi awayi di lekll§inSn ~i
nayeti 0 netewi de Serok ü re
ber weki ~avSn hezen serhilda
yI bOyeran dinerin wan §irove
dikin, hildisenginin 0 strateji ü 
taktiken wS bizave lespit dikinl. 
Di destpeka sed sala bistan de 
bizava sosyalist ji di lekO§ina 
xwe ya dij ~inSn sennayedar de 
serok ü rebelin xwe derxistin. 
Di diroke de hemO serhildan 0 
~re~ reberen xwe xuliyendi
ne (I di bin ser k~iya wan de le
ko§ina xwe damandine. Qet §o
re~ki serketi nine ku be reber 0 
serkS§ be. 

Qnen ser dest ü deshilaldar 
ji ve yekS diUlIlin ji bo ve her
tim hewl dane reber (I serke~n 
bizave serhildayi ku~tine anku 
hale rakirine. 

Di deslpeka sed sala bistan 
de ~re navbera hezen sennaye
dar 0 zehmetke§an bObn ~ere 

man 0 nemane. Nakokiyen di 
navbera van herdu ~inan gihi§
tibfi asaye xwe hen bilind. Pi§l! 
serketina §ore§a oktobera me
zin. Her dere bi taybeti li Ewru
pa rojavabO gorepana ~~. 

Di we pevajoke de ~ki 

mezin ye bizava sosyalisl bir (I 
bawenya xwe firot ü derbasi 
aliye r;inen sennayedar bO. Van 
sixwren burjuvaziye bOn aligi
rf!n!§ere emperyalist y~. y,*e~ 1 
t1 diji piraniya prensi~IA mar}c-". 
sizme denrtln. li bo wan prensi
pen bingehi yen marksizmS an
ku yen Ii ser dewlele, diklalori
ya karkeran ü Ii ser ~r (I 3§itiye 
dema xwe bihurine yan ji ~ew
liya wan derketiya haie. yinSn 
sennayedar ji weki bere nine CI 
naveroka xwezaya wan hatiye 
guherin. Seroken navnetewiya 
duyem bOn agirkujen §ore§a 
karkeran (I li keleka sennayeda
ran diji zehmet ke~an ~erkirin. 

Li we deme "Her se L" an 
anku Lenin, Luksembourg (I li
ebk necht weki seroken ~inen 
karker CI zehmet kS§an dewrek 
mezin di Pt§xistina bizava sos
yalisl de listin. Van herse L an 
bi awayeki 3§kere ixanela rebe
ren sosyal-demokraliye derxis
tin haie Ci nasnama wan ya ras
tegtn ni§ani ~inen zehmetkS§ 
dan. Bi §iklekl zanisti ideoloji
ye bizava sosyalist paraslin 0 
naveroka burjuva ya leon"yen 
Iiberen sosyal demokrat 0 ber
namen wan yen "nO" pO~ leirin. 

We deme ji weki iro gelek 
dujrninen marksizmc xwe di 
bin \lave sosyalizme il sosyal
demokratiye de ve§anibCin. 11 
Marksizmen rasleqin yen wekl 
''herse L" an ne ku tene di teon"
ye de di pratike de ji jiyana xwe 
danin haie CI serke§i 0 reberiya 

hSzen zehmetk~ ü bindest ki
rin. 

li bo ve yeke ji biranina sal
roja ku~tin Q mirinan "herse L" 
1lnji aliye nemO .bezen bindest 
Q .,§flfC~gcrr '.'e d~ ve heyva ye
kern de lele kirin. Ji berku Luk~ 
sembourg LiebknechI di 
15.01. 1919'an de ji aliye sero
ken sosyal demokraliye hatin 
ku§tin; Lenin ji di 
21.01.l924'an de k~a dawiye 
kir. 

Xwedan ji mirate ''herse L" 
an derkelin, parastina xeta wan 
ya ideolojik. siyasi CI rekxistini 
erk t1 vatiniyek dirokiye ji bo 
hemO sosyalisten rasleqin. We 
dema em ji nezik ve bala xwe 
didin rew~a bizava sosyalist 0 
eri§en len kirin bi nave ve biza
ve diji mlrate "'herse L" an; pa
raslina sosyal demokrall'ye bi 
nave sosyalizmS, pewisliya re
beren usa (I leonyen wan ji xwe 
ni§an dide. . 

Pi~ti ruxandina diware Ber
Iin t1 belavbOna sislema sosya
lizma reel; rawestana dengve
dana navenden ideolojik, gelek 
"marksisten" kevn waz ji bir t1 
romanen xwe anin, hinekan ji 
bi nave sosyalizme destpSkir 
teonyen sosyaJ demokrat heta 
wan ji pa~verill i r parasI Ci di PR
ririn. 

li bo ve yeke ji parastina te
on (I ezmunen ''herse L" an, 
sad wergirtin ji cihanbiniya 
wan riya sosyalisten rasteqin 
ronak dike. 

Ulusal kurtulu§ mücadelemiz ve hedefleri 
ZUlfükar TÜLEK 

KUKM""''''dM "'. 
ri ~~itli ka

rakterlerde kendini göstenni§tir. 
Baun mUcadele ivme kazaruru§, 
belirli 8§3ffialara ul3liIl1J~, ancak 
gerek sömUrgeci Osmanhlar. ge· 
rekse TC döncminde Kürt halkt
nIß i~ ~eli~k ileri fcodal ve tL§irel
scl yaptlarm arasmdaki ~I i §ki
lerden dolaYI brujanh olamaml§
Ilr. 

Kuzey KUrdistan'da verilen 
lflusa! Kunulu§ Mücadelesi kar
§Islnda ba§anslzJlga ugrayan asi
milasyoncu sömürgeciler, 
TC'nin bu defa da Kürt ulusunu 
larihten silmek ve jcnosid'e tabii 
lutmak gibi bir amacmm belir
ginle~liäini (verilen kirli savll§m 
geli§iminden anIamak mümkün
dür) göstennekledir. Kürt ulusu 
hi~ bir zama,n topyekün bu kadar 
ytktma, imhaya, sürgÜße ve kat
liama maruz blrakJ!maml~tl. 

70 kUsUr Ylldlr KemaJizmin 
UygUladlAI politikaJar, Kürt ulu-

sunun ~ßtmSIZ demokratik bir 
KUrdistan (emek~i ve yoksu! 
haJkIß ~tkarlanmn ön planda tu
luldugu) Birle§ik Sosyalist Kilr
distan istemlerini luI1imadtgl gi
bi, halk ytgmlannm tüm ulusal 
inkar ve imha polilikalanna rag
men; Kürdistan ulusal-toplumsal 
kurtulu§ mücaclelesine katktsl ve 
kalihmlanmn arttlgUll görmekte
yiz. 

Yeryüzündeki tUm kirli Savllli 
takliklerini Kürt ulusunun Uze
rinde uygulayan SÖlnilrgeci, bar
bar TC. uygulll(lLgl politikalann 
Kürt ulusunu YlldlrarnadJ,Alndan 
~tkmaza dü~mU§, Kiln halkuU 
tarihten silmek amßClyla yeni 
politikalar geli§tinnektedir. 
(ÖzellikJe Ermeni haJlona uygu
ladläJ jcnosid 'Ie kendini belir
ginl~tiren) Bunun benzerini 
Kürt halkma Ylliardan beri uygu
luyorlar. 
Dostlar, yolda~lar .. özellikle ge
linen bu noktada daha dinamik 
ve direni~~ i bir mücadele tarn
Il1JZ olmall. Her zamankinden 

daha yogun bir mücadeleye ihti
yaclmlz varchr. Kürt UlU5U yilz 
Yl liarrhr ugra(hgl imha ve soylo
nrn politikalanna boyun egrne
mi§, bu politikaJan bo~ ~tkar
maslm bilmi§lir. Mutlaka ugra
yacaäJ ytktm ve imhaya ragmen 
bunu da savu~luracaktlr. Dostlar. 
<laha önceki Kürt isyanlannm bir ' 
klsml a§iretsel ve feodal yapmm 
egemenliginde oldugu i~in. kts
mi destekle b!l§anslZ olmu§lardl. 
Günümüzde veri len ulusal ve 
toplumsal kurtulu§ saV3§1 $Oflu
cu, kitleler ve halle Yltmlannm 
ötekilerinden farkl.1 olarak bir 
devrim ve baglmslz demokralik 
bir devlet kurmak iSledikierini 
göstennektcdir. Bu anlamlyla bi
zim devrimimizi gen;:eklCilir
mek i~in daha mücadeleci bir 
yaplya bürünmemiz gerekiyor. 
Sah sömürgcci TC'nin imha po
lilikalaruu el~ek yetmiyor. 
Bizim devrimimizi genrekle§tir
me sorunumuz vardrr. Ko~ullar 
hi~ bu kadar uygun olmaml~llr. 
TC'nin ortaya ~tkan son kontr-

geriUa boyutuyla Türk halb ve 
diger destek ve'!n uluslann gö
zünde de bir erozyona ugramasl
na neden olmu§lur. Bir örnek ve
recek olursak; iki boksör dü~ü
nün, kaqaltL§manm ilk raundla
nnda nakavi ihtimaJi ~ok dü~ük-
1Ür. tJerleyen raundlarda tarafla
nn yorulmaslyla kendisini dar
belerden koruyan, kondisyonu 
yUksck boksör rakibinin can all
CI noklaJanna yapaea&! saldlfl
larla rakibini nakavt eunesi 
mümkündilr. Bizim yapmanuz 
gereken bu ll§atnada ulusal-top-
1umsa1 kunulu§ mUcadclemize 
tuz vennemiz, milcadele tanlml
zm uzun vadeli gUnlük politika
larm dl§mda, yapacaglll1Jz ey
lemlikler kendi amacmdan sap
madan, TC'nin politikalanna 
(günlük politikalan) endekslen
meden olmasl gerekiyor. 

Panimizin Ylliarca mücadele 
veren, ayn gelenekJerden.gelen 
sosyalist 5 ayn örgiltü birle§tir
mesi. Kürt ulusu i~in bir umul 
1~lgl olmu§lur. KUrt haJJanm par-

timizden beklentileri anml~tlJ". 
Özellikle yurtsever Kürt örgütle
riyle u[usal ccphe r;alt~malanrun 
lüm gür;lüklere ragmen sürdürül
mesi. taraflann olumsuz lavrrlan 
olsa da defalarca irdelenmesi ge
reklidir. 5 ayn örgütün gerek 
kadro, gerek imkanlan.m birlt§
tinneleri mücadeleye bir ivrne 
ve atlhm kazandirmasl gereki
yor. 

Biz sömilrgcci TC'nin gUn
liik olarak yaptlß1 olaylann dl-

• ~Inda, bir bütÜß olarak degerlen
dirdigimizdc iki somUI gen;:ek 
ortaya ~tkmakta(hr. Bunlara kar
~I uzun vadeli politikalar olu§
tunnamlzm gerekliliäi ortadadrr. 
Yönelinmesi geteken noktalar 
bunlardlJ". 

1- TC, Kuzey KUrdistan"da 
uyguladlßt politikalarla kendini 
eie vermektedir. Bunea Kürt haJ
bm katledip, evlerini yaktp YI
kJp, zorla g~, glda ambar
gosu vb. yollarla bölgeyi insan
slzlrujtlJ1Ila politikalan neticesin
de yerli i~birlik~iler, kOlllcular 

vb. destek~i leriyle uluslararasl 
kamuoyuna göstermelik, bölgey
le smlru bir oylama yapmasl 
(Baglmslz KUrdistan ile ilgili ) 
mUmkündür. Metropoldeki ve 
yurtdl~Jßdaki Kilnleri bunun dl
~Jßda lutacaklrr. Nitekim sömür
geci TC. Hatay politikasmda bu
nun bcnzerini uygularru§Uf. 

11- Kemalizmin ylllardlJ" uy
guladlgl asimilasyon, imha. in
kar politikaJan sonucu Kürt hal
bna uyguladlgl jenosid sonucu 
nüfusunu yok etmek, tarihten 
silmek. Kuzey KUrdistan'dan 
zorla göc;erttigi insanlan yogun 
bir §Ckilde asimilasyona ugmt
mak ve TürklC§tinnek. Kürt ulu
sunun bedeller ödeyerek ylllar
dan beri verdigi ulusal-Ioplumsal 
kurtulu~ mUcadelesini baltalaya
rak Kiln SOlllnunu lflusal Sorun 
olmaktan ~tkanp, azml1kIar so
rununa indirgemektir. 

KU§kusuz bu noktalara dönük 
uzun vadeli mUcadele, birim fa
~ist TC'yi bapnslzhga mahkum 
etmemize neden olacakur. 

G ünderni i~gal eden Susurluk kazasl, dev
let-mafya ve fa~ist ~eteler olaYl, Ylilardir 
Kürt halkma kar~1 uygulanan yöntem ve 

anlaYI~lart gözler önüne seriyor. Kaza nasll bir 
güc;le kar~1 kar$lya oldugumuzu, bize ac;tk ve 
net bir ~kilde gösterdi. Yalntz Kürt halktna ml 
uygulandl bu yöntemler? Itiraflar ve il i ~kiler 
agl, bu olaylarm boyutlannln sadece Kürtlerle 
ilgi li olmadlgl, bulundugumuz cografyada ya~
yan herkese kar~1 inantl-Ir-maz yöntemlerin uy
gulandlgldlr. Ya~andan olaylafln yüzde biri ba~
ka bir alanda ya~ntlmasl durumunda, korkunc; 
patlamalara yol ac;ard\. Zaman ge<;irilmeden 
sosyal-siyasal patlamalara yol ac;madan yargl ve 
__________ soru~turma yoluyla 

Sefaletin 
Felsefesi 

Rojhat MERWAN 

olaylartn Uzefine gidi
lirdi. Ama burantn 
cografyasl olduk~a 
farkll. "Vatan-MiJlel
Sakarya" tekerlemeleri 
oldukc;a güC;IU. 
Halka ve insanltgel 
kar~1 i~lenen faili bePti 
cinayetler, uyu~turucu 
kac;akC;lllgl, basln-va

ytnda itiraf edilirken, bu iliraflar samimi bir ~ 
kilde ili~ki aglartntn ula~tlgl boyutlan ac;lga. C;I
karmastna ragmen, kavak yelleri esiyor. Hedef 
saptlrlp, gündemden dü~ürmek iC;in boYlJtuna 
ki~ i sel kavgalar indirgenmesine ragmen, baZI 
güc;ler buna da tahammül edemiyor ve talimatl 
veriyor "uzla~tn", devlet yara almastn. Ve Fadi
meier, Müslümler, EmireIer ve daha neler neler. 
Sonradan hic;bir~y yokmu§ gibi c;arklar i~leme
ye devam ediyor. 

Ya~antlan olgular ve gerc;ekJigimiz gözönüne 
getirildiginde, anormal bir durum yok. i§in 
mantlgl ic;ersinde her~y normal. ASII anormal 
olan ~ey yeni bir~ey ke~fedilm i ~ gibi sunulmasl 
ve hayretlerin ifade edilmesidir. V;JY cantna ne
ler oluyor! 

BUtün bunlar asltnda bir taklm gerc;ekleri de 
gözler önüne seriyor. Tepeden hrnaga kadar in
sanhga kar~1 suC;lu olan bu fa~ist güc;lere ka~l, 
nasll baglmslzhk ve özgürlük mUcadelesi veri
Hr. AnlaYI§ ve YÖf1tem ne olmalidir. Var olan 
c;erc;eveden (rejiml medet mi ummabYlz, yoksa 
mücadeleyi kurallartna göre mi vermeliyiz, bu 
ve buna benzer sorulart kendimize yöneltip, nel 
cevap vermeliyiz. Yok, §artlar ve ko~ullar ya da 
varolan olanaklartn boyu'Jafint degerlendirme 
gibi gerekc;elerle reformist anlaYI$lara yönelme, 
asltnda bir gerC;egi de göz.ler önüne seriyor. "'Se
faletin felsefesi"ni ~artlar ve ko~ullar, degi~en 
dünya, Marksizm-Leninizmin günün gerc;ekleri
ne cevap vermede yetersiz kalmasl gibi vs. laf
Jar ISltIIIP, ISltlJlp temcit pilavi gibi halktn önü
ne sürülUyor. Ulusal ve toplumsal kurtulu~ mü
eadelesi adtna, inanc;slzltk, ne altrsak allaha bin 
bereket mantlgl geli$tirilmeye ~all§lllyor. 

Maalesef on Yll'tardlr halka hep bu plak din
letiliyor. Ve ne yc.zlk ki bu temeit pilavi ile ön
te ken'dimiz ve·sonra'Cla h~lk iehirl~!ndi. · 

Ulusal ve toplumsal kurtülu~ mü'cadelesinin 
dinamiklerinde geriye dogru bir c;özülme süre
eine giriliyor. Katliamlar, yakma Ylkmalar, i~
keneeler slfadan günlük olayJar konumuna ge
IiYor. Bir kac; eiliz ses, kaderine terk edilen halk 
ve gittikc;e i.-.;i bo~altl lan dinamikler. 

Ba~a~agl giden bu süreC; tersine ~evri lebilinjr 
mi? HiC; ml olumluluk yok? ~eklinde yakla~lldl
gtnda, bu karamsar tabloya ragmen, oldukc;a 
olumlu ko~ullar var. Yeter ki herkes taraftndan 
bilinen slntfsal konum ve özel dünyalanndan 
dolaYI bir IUrlü anlamayan pratik adlmlartn atll
maslyla ba§a~agl giden süreC; tersine c;evrilebili
nir. Bunun ic;in ~artlar ve ko~urrar kac;amaklan
na gitmeden, kararlt ve istikrarlt bir §ekilde bir 
yerlerden klvtlelm ~akma ile yaptllr. Eksiklikler 
olur ve olacaktlr da. DOnyantn hi~ bir yerinde, 
hiC; bir~y mOkemmel, eksiksiz bir noktadan 
ba§lamaml~tlr. Bu C;erC;evenin dl$tnda yakla~
mak, oyalanmak, oyalamak ve günü kurtarmak
tlr. Bunun iC;in büyük teorik formülasyonlara 
girmeden yeter ki varolan güeU kurallartna göre 
mevziJendirip, klvt!Clm ~akaltm. Bu yigit feda
kar halk kimseyi sahipsiz blrakmaml~tlr. Hi!; 
kimseyi de sahipsiz blrakmayacaktlr. ~ok laf 
üreten kalabahk Ylgtn olaea~tna , i$ yapan kü
c;ük bir azmltk olsun yeter. Ic;inde ya$adlglmlz 
~rtlar ve ko~ullar da bunu gerektiriyor. 

ANMA 

Bagrmsrzhk, demokrasi 
ve sosyalizm 

mücadelemizin 
yrlmaz sava§,<rsr 

Bedri YOLCU'yu 
katledili§inin 

7. yrldönümünde saygr ile 
anryoruz. 

Ailesi ve dostlan adma 
Zeynep Zirek 
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Amsterdam'daki konferansta 
savaş  ve Kürt sorunu tartışıldı  

Ferhat AMEDİ  

A ralannda Arnok. Azadi 
Vakfı, Askerliği Redde-
deliler Derneği gibi 

Hollandalı  kuruluşların da bu-
lunduğu "Türkiye'deki savaşa 
son" kampanya grubunun orga-
nize ettiği konferansta. Kürdis-
tan ve savaş  gerçeği bir kez da-
ha gözler önüne serildi. 

15. 2. 1997 tarihinde Hol-
landa'nın başkenti Amster-
dam'da gerçekleştirilen konfe-
ransın amacı; Türkiye/Kürdis-
tanı 'nda sürdürülen savaşa po-
litik çözüm ortamının oluştu-
rulmasına katkıda bulunmak, 
Hollandalı  sivil toplum örgütle-
ri ve politik partileri ile Kürt 
sorununa askeri olmayan çö-
zümler arayan Hollanda ve 
Türkiye'deki Kürt/Türk örgüt-
leri arasında dialog olanakları nı  
oluşturmak olarak belirlendi. 

Diyaloğun yolları  
Üç bölümden oluşan konfe-

ransın "Bloke edilen dialog" 
isimli birinci bölümüne konuş-
macı  olarak Kürtler hakkında-
ki araştırmalanyla tanınan 
Martin van Bruinessen ve Yü-
cel Yeşilgöz katı ldı lar. 

Konuşmasında Kürt hareke-
tinin 1980 yı lından günümüze 
kadar olan gelişmesi üzerinde 
duran Bruinessen, özetle şun-
ları  söyledi: "12.5 yıllık savaş  
20 bin insanın canına mal ol-
du. Yüzbinlerce insan göç et-
mek zorunda kaldı. Halk, dev-
let ve PKK arasında tercihe 
zorlandı . Göç edenlerin çoğun-
luğu PKK ve devletten dolayı  
göç ettiler. Az bir kısım ise 
ekonomik nedenlerden dolayı, 
ki bu da varolan savaşın neti-
desidir. 

I '13u savik1:14r.kiı e.*i044471Ç 
tüm politikadaki rolünü güç,  
lendirmiştir. Savaş, Kürt halkı  
ve devlet arasındadı r. Kürt ve 
Türk halkı  arasında savaş  yok-
tur, ama bu tehlike giderek bü-
yümektedir. Savaş  sürdükçe 
Türkiye'nin demokratikleşme-
si mümkün değildir. Savaşın 
yı llık maliyeti 8.5 milyar do-
lardır. Bu savaş, karanlık iliş- 

kiler, kara para. rüşvet, uyuştu-
rucu ticaretinin gelişmesine ve 
devletin bunun içinde direkt y-
er almasına neden oldu. Bunun 
bir de sosyal faturası  vardı r. 
Vietnam sendromu, Afganistan 
sendromu gibi. Bu savaşta ka-
zançlı  çıkan asl ı nda PKK ve 
ordudur. Son zamanlarda ordu-
nun darbe yapacağı  söylentile-
ri vardı r. Türkiye'de herşey or-
dunun elindedir. Ordu kime 
karşı  darbe yapacak? Devleti 
kimden koruyacaklar? 

"Bana göre barışın önünde-
ki engeller şunlardı r: PKK açı-
sından; PKK'nin totaliter bir 
örgüt olması, gerilla liderleri-
nin barışı  engelleme çabaları  
olabilir. Ve Suriye'nin Türkiye 
ile olan sorunları  ve A.Öca-
lan'ı n Suriye'de gözetim altın-
da tutulduğu söylentileri. 

"Türkiye açısı ndan; Bugün-
kü durumda demokratik çö-
zümlerin bulunması  mümkün 
değildir. Halk politik partiler-
den ve ordudan daha ileridedir. 
Büyük sermaye de bunlardan 
daha ilerdedir. Avrupa'nın si-
yasi baskısı  zorunludur. Şimdi-
ye kadar bu yeterli derecede 
uygulannuyor. Siyasi baskının 
artması  gerekiyor. Orduya da-
ha fazla baskı  yapı lması  gere-
kiyor." 

Y. Yeşilgöz ise konuşmasın-
da kontrgerillanın rolü üzerin-
de durdu. Tüm NATO ülkele-
rinde Gıladio'nun olduğunu ve 
bunu 1991 yı lı nda zamanın 
Genelkurmay Başkanı  D. Gü-
reş 'in de doğruladığına değin-
en Yeşilgöz, bu örgütün Türki-
ye'de yeni olmadığına ve 1900 
yılları nın başlarında kurulan 
Teşkilat-ı  Mahsusiye'nin bir 
devamı  ve aralarında bir çok 
benzerliğin olduğuna işaret et-
P,,s.ıreş40z, Teijcilat-ı  Mahsu-
:si-Ye'nin rıiienı  sdykırintında 
aktif görev aldığını, bugünkü 
kontgerillanın da Kıbrıs'ta 
Rumlara karşı  ve bugün de 
Kürtlerin katledilmesinde kul-
lanı ldığını, Teşkilat-1 Mahsusi-
ye'nin gayri müslim işadamla-
rının öldürülmesinde, bugün 
ise Kürt işadamlarının öldürül-
mesinde kullanı ldığı  üzerinde  

durdu. 

Çözümün olanakları  
Konferansın ikinci bölümü 

"Türkiye'de siyasi çözümü ha-
rekete geçirecek olanaklar var 
mıdır?" başlığı  altında gerçek-
leştirildi. Bu bölümde konuş-
macı  olarak Yavuz Koçoğlu 
(DBP), Nadire Mater (ÖDP), 
Sedat Aslantaş  (İHD/TOHAV) 
ve Aziz Kösgin (Almanya'da 
kalan ve askerliğe gitmeyi re-
dedenler adına konuşan bir 
Türk) katı ldı lar. 

Yavuz Kocoğlu konuşmasın-
da özetle şu noktalara değindi: 
"Kürt sorunu artık uluslararası  
düzeyde tartışı lan bir sorundur. 
Artık Kürtler vardır, yoktur tar-
tışması  yapılmıyor. Sorun artık 
nası l çözülecek aşamasında tar-
tışı lıyor. Soruna insan hakları , 
BM ve Helsinki kararları  çer-
çevesinde yaklaşılırsa mesafe 
katedilir. Sorun bölgesel öz yö-
netimler çerçevesinde tartışıl-
malıdır. Bu Türkiye'yi bölmez. 
Kürt sorunu çözülmeden Türki-
ye'nin diğer sorunları  çözüle-
mez." 

"Kürtlerin kendi kaderlerini 
tayin hakkını  savunuyoruz" 
sözleriyle konuşmasına başla-
yan Nadire Mater de şu görüş-
leri dile getirdi: "Bu yalnız 
Kürtlerin sorunu değil, Türkle-
rin de sorunudur. Basın savaş  
kışkırtıcı lığı  yapıyor..Banş  in-
isiyatiflerini geliştirmek ve 
desteklemek gerekiyor. Kürtler 
zaten barış  istiyorlar. PKK de 
taleplerinde geri adım atmıştır. 
Savaş  karşı tlannın, savaşta ço-
cuklarını  kaybedenlerin artık 
yüksek sesle konuşmaları  gere-
kiyor." 

Sedat Aslantaş  ise konuşma-
sı nda şu değerlendirmeleri yap-

'tı:-"Soirun 'tılus' dev ler- mode,  
lindenkaynaklaıiiyor. Kürtler 
ve diğer azınlıklar kendilerini 
ifade edemiyorlar. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra, inkarcı  ve 
asimilasyoncu bir yaklaşım ser-
gilenmiştir. Türkiye'de sivil 
toplum geleneği yoktur. Milita-
rist yapı. devlet ve toplum için-
de etkilidir. Militarizmin sivil 
toplum içinde büyük bir daya- 

Savaşa son 
kampanyası  

Amok, Azadi Vakfı, Askerli-
ği Reddedenler Derneği gibi 
Hollandalı  kuruluşların 
oluşturduğu "Türkiye'deki 
savaşa son" kampanya gru-
bu Kürdistan'da sürdürülen 
savaş, Türkiye ile silah tica-
reti. Türk ordusunun silah-
landınlması, silah sanayi ve 
savaşın etkileri hakkında.  
Hollanda kamuoyunu bilgi-
lendiriyor, bu konularda 
araştırmalar yapı yor, bunları  
kitap ve buroşür olarak yayı-
yorlar. Ayrıca barış  hareketi, 
askeri gitmeme gibi eylemli-
likleri destekliyorlar. 

nağı  vardır. 1995 yı lında yapı-
lan bir kamuoyu araştırmasın-
da, Türkiye'de en güvenilen 
kurumun TSK ve en az güveni-
len kurumların ise siyasi parti-
ler olduğunu, mehmetçik kam-
panyası  doğruluyor. Türkiye'de 
asker sivil sorun vardır. Birçok 
sivil, askerlerden daha çok as-
kerdir. İç dinamikler çok zayıf-
tır. Sivil toplum güçlerini güç-
lendirmek gerekiyor. Ulus dev-
let modelini sorgulamak ve et-
nik kimlik çerçevesinde tartış-
mak gerekiyor. Bağımsız Kür-
distan bugün için reel bir talep 
değildir. Kürtler savaşa zorlan-
mıştır. Bu, bir reddin red hare-
ketidir. Muhatap yoktur, tartış-
maları  yersizdir. Muhatap Kürt 
halkıdı r. Devlet adım atsın. 
muhatap kendisini bulur." 

"Avrupa'nın rolü" başlıklı  
üçüncü bölüme konuşmacı  ola-
rak Alman Yeşiller adına eski 
Wiesbaden eyalet meclisi mil-

illetvekili ve halen uluslararası  
"- bir haber ajansında çalışan 1-1e7, 

idi Lankisch katıldı . Lankisch, 
Avrupa ve özellikle Alman-
ya'nın rolü üzerinde durdu. 

100 civarında davetlinin ka-
tıldığı  konferansta konuşmacı-
ların çizdiği tablonun pek par-
lak olmadığı  görüldü. Kimse 
sorunun kısa vadede çözülece-
ğine ihtimal vermedi.  

HABER MERKEZİ- Susurluk ka-
zası  sonrası  gündeme yerleşen 'çe-
teleşmiş  devlet' rezaletini protesto 
etmek için bir yurttaş  girişimi ola-
rak başlayan "Sürekli Aydınlık İçin 
Bir Dakika Karanlı k" kampanyası  
bir yandan baskı  ve yasaklarla ku-
şatı lmaya çalışı lı rken, diğer yandan 
da kampanyanın içeriği boşalulma-
ya çalışılıyor. 

Kampanyanın yaygı laşması  kar-
şısında "yasakla ve/veya çarpı t" 
taktiğini bu kez de gündeme sokan 
devlet güçleri ikili uygulamayı  aynı  
anda devrede tutmaya özen gösteri-
yorlar. Bir yandan Antalya, Antep, 
Mersin, Ankara gibi kentlerde kam-
panyaya saldıran devlet güçleri. 
başta medya olmak üzere kurumlar 
vaitasıyla da kampanyayı  kemalist 
'laisizm' gösterisine dönüştürmeye 
çalışıyorlar. 

Antalya'da polis güçlerince 
emekli ziraat teknisyeni Canko-
ru'nun öldürülmesiyle tırmanan 
baskı  silsilesi, Antep'te toplu gözal-
tı. Mersiıı 'de katılımcı lara saldırı  ve 
Istanbul/Maltepe'de MHP'lilerin 
devreye sokularak Abdullah Ergi 
isimli kişinin bıçaklanması  ile de-
vam ederken; İçişleri Bakanlığı 'nın 
"önleyin!" genelgesinden sonra va- 

MÜNİH- "Barış  için bir milyon 
imza" kampanysı  çerçevesinde ger-
çekleşen bir dizi etkinlikten sonra, 
16 Şubat'ta Münih'te bir panel dü-
zenlendi. Paneli düzenleyen PYSK, 
YEK-KOM ve KOMKAR temsil-
cilerinin yanı  sıra ÖDP'den Mahir 
Sayın'ın da katı ldığı  toplant ıda 
Mahir Sayın'ın Güney Kii!clitt, 
izleniMleri ilgiyle dinlerW4.4Y.HP; 

—,görtiştliğü 'gerillaları n kendisinden 
barış  için birşeyler yapmasını  iste-
diklerini açıkladı. PYSK adına pa-
nele katı lan konuşmacı  ise barışın 
adil olmasında-ısrarcı  olmak gereği 
üzerinde durdu. 

Panelde Mahir Sayın ile YEK-
KOM temsilcisinin barış  konusun-
da benzer görüşleri dile getirdikleri 
saptamrken, sözkonusu iki konuş- 

lilikler de yasak fermanyları  çıkar-
maya başladı. 

Hedef küçültme operasyonu 

-izinsiz gösteri" gibi kaba ge-
rekçelerle yasaklama yoluna yelte-
nen ve böylece kanıpanyanııı  yay-
gınlığını  azaltmaya çalışan devlet 
güçleri, tek başına bu taktiğin yeter-
li olmayacağını  anlayınca, paralel 
bir başka taktik daha geliştirmeye 
başladı. Özellikle kimi medya or-
ganları  vası tasıyla geliştirilmeye 
çalışı lan bu taktik, kampanyanın 
içeriğini çarpı tmayı  ve hedef değiş-
tirmeyi amaçlıyor. 

Son günlerde artan biçimde am- 
panyanın amaçladığı ' lan- 
se edilmeye çalışı lıyor. Protestola-
rın temeline çeteleşmiş  devleti ve 
pis ilişkileri oturtan kampanyanın 
başlangı  noktası , "anti-Refah" bir 
noktaya kaydı rı lmaya çalışı lıyor. 
"Glu glu dansı  yapıyorlar" diyen 
RP lideri ve Başbakan Necmettin 
Erbakan ile Alevilere hakareti de 
içeren tarzda "mum söndü oynuyor-
lar" diyen RP'li Adalet Bakanı  Şev-
ket Kazan'ın özlerine duyulan öfke 
ise bu manevraya adeta su taşıyor 
ve kampanya gerici bir kaç yöneti-
ciyi protestoya dönüştürülmek isie- 

macını n konuyla ilgili açıklamaları  • 
izleyicileri pek tatmin etmedi. 

Kat ı lımcı lann tümü banş  ko-
nusunda anlaşı rken. nası l bir barış  
sorusuna panelistler farklı  yanı tlar 
verdiler. KOMKAR temsilcisi TÜ-
SİAD raporunun olumlulukların-
dan ve Türk ekonomisinin savaş  
nedeni'le alt-:lişt olduğundan sö-

,Zetınel& ydtıC11: 'M-ON4 •tem-
silcisi ise barış  talebinin Türk 'hal-
kında yeterli yankıyı  bulmadığını  
sivil toplum dinamiklerinin toplu-
mu harakete geçiremediğini ve 
bundan dolayı  dayatıcı  olamadığı-
nı  söyledi. Cezaevlerindeki açlık 
grevlerinde ölümlere rağmen hal-
kın duyarsızlığını  ve Diyarbakır'da 
kalaslarla on tutsağın katladilmesi 
karşısı nda sesiz kalışını  buna ör- 

niyor. 
Kimi medya organlarındaki 

"devlet mahallelerinin de ışıkları  
söndürdüğü... MİT kampusunun 
kampanyaya katı ldığı... Subay loj-
manlarında saat 21'de ışıklann sön-
düğü" yolundaki "haberler ise tam 
da sözkonusu niyet doğrultusunda 
bir dezenformasyonu (bilgilendir-
memeyi) amaçlıyor. Böylece kam-
panyanın, "anti-laik güçlerden ra-
hatsız kesimlerin protestosu oldu-
ğu" imajı  verilmeye çalışı lıyor. 
'Sosyal demokrat' partiler de etkin-
liklerinde bu teınayı  işlemeye özen 
gösteriyorlar ve kampanyanın ası l 
olarak çeteleşme hakkı nda tam bilgi 
alma ve hesap sorma azmi içerdiği-
ni gözlerden ve zihinlerden uzak 
tutınaya çalışıyorlar. 

I Mart'ta "devam mı, tamam 
mı?" sorusuna yanı t aramak üzere 
bir tür referandum aşamasına ulaşa-
cak olan "her gece saat 21.00'de 
ışıkları  bir dakikalığına kapatmak 
ve çeteleşmeyi protesto etmek" 
kampanyası n ı n devrimci güçlerin 
daha yoğun sahiplenmesiyle ası l 
amacına bürüneceğini vurgulayan 
muhalif çevreler, etkinliklerde "he-
def küçiiltme" çabaları nı  deşifre et-
mek gerektiğini de ifade ediyorlar. 

nek olarak gösterdi. 
PYSK temsilcisi ise barış  tale-

binin bugünkü durumuna da de-
ğinmekle birlikte konuşması nı  e-
sas olarak barışın muhtevasına 
ayırdı  ve "Barış  ama nası l ve ki-
minle? Adil bir barış  hangi koşul-
larda mümkündür?" sorularını  irde-
ledi. PYSK temsilcisi, barış  konu-
sundn dünyadaki örneklerinden 
'bahsederek sonuçlar çıkardı  ve ba-
rışın "halkımız için bir mezarlığa 
dönüşmemesi için" nelerin yapı l-
ması  gerektiği üzerinde ayrı ntı lı  
olarak durdu. Konuşmacı , genel bir 
barış  söyleminin zarar verebilece-
ğini de sözlerine ekledi ve adil bir 
barışın sağlanması  anına kadar 
inatla direnınenin önemi üzerinde 
durdu. 

Münih'ten barış  geçti 

SUSURLUK'TA::= Geçen haftanın gündeminde de yine Susurluk Komisyonu'nda yapılan 
açıklamalar ve itirafçılann itiraflan vardı. Eski CHP Senatörü Niyazi 
Unsal'ın kontr-gerilla olayını  Bülent Eevit ile Kenan Evren'in ortak-
laşa örtmeye çalıştıklannı  açıklaması  da önemli gelişmelerindendi 

İtirafçı: Ziya Halisi 
vurmam istendi 

İkirafçı  Tekin Gencer, İçişleri 
eski Bakanı  Ağar'ın adamı  Feyzi 
adlı  başkomserin, kendisinden Zi-
ya Halis ve İzettin Doğan'ın öldür-
tnesini istediğini söyledi. iki yı l 
önce İstanbul'da tutuklandı ktan 
sonra itiratlarda bulunan ve 3 ay 
itirafçı lann kaldığı  Kırklareli' Ce-
zaevi'nde kaldıktan sonra, itirafla-
rını  geri alarak Gebze Cezaevi'ne 
konulan PKK davası  tutukluların-
dan Tekin, Gencer, İstanbul 1 
No'lu DGM'ye verdiği yazı lı  sa-
vunması nda, çete ve itirafçı lann 
ilişkileri konusunda açıklamalarda 
bulundu. 

Yazı lı  savunmasında daha önce 
verdiği ifadelerde itirafçı  Alaattin 
Kanat ve diğer kontrgerilla ele-
manları nın avukat, gazeteci ve po-
litikacı ları  öldürmek için plan yap-
tıkları nı  ve kendisini de tetikçi ol-
maya zorladıkları nı  açıkladığını  
belirterek, "Ne hikmetse mahkeme 
bunu dikkate almadı  ve kimlerin 
öldürülmek istendiğini öğrenme 
zahmetine dahi katlanmadı" dedi. 

Kanat ile Yeşil'in defalarca gö-
rüştüğüne tanık olduğunu söyle-
yen Gencer, Ağar'ın adamı  olan 
Terörle Mücadele Şubesi'nde gö-
revli Başkomiser Feyzi ile Yeşil'in 
Ziya Halis ya da Izzettin Doğan'ı  
öldürerek, PKK'nin üstüne atmayı  
ve böylece Alevilerin devlete daha 
sıkı  bağlanması nı  sağlamayı  plan-
ladıklarını  belirtti. 

Suikastin tetikçiliğinin kendisi-
ne verilmek istendiğini açıklayan 
Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü; 
"DGM'den izin alacaklarını, bana 
gerekli tüm yardımların yapı laca-
ğını , benim sadece tetiği çekip, 
tekrar cezaevine döneceğimi, kar-
şılığında ise ilk mahkemede ser- 

best bı rakı lacağımı, can güvenliği-
min sağlanacağını  ve. devlet görev-
lisi olarak çalışacağımı  söyledi-
ler." 

Ağar'a dava açacak 

Devlet kayı tlarında 'devlet çe-
tesi' tarafından öldürülecekler lis-
tesinde adı  geçmesine rağmen dö-
nemin içişleri Bakanı  Mehmet 
Ağar tarafından yakı n korumaları  
görevden alınan Devlet ve Çalış-
ma eski bakanlarından Ziya Halis, 
Ağar' ı  mahkemeye vermeye hazır-
lanıyor. Halis, konuyu Susurluk 
Kornisyonu'na da götürecek. 

`Ecevit ve Evren örtüyor' 

Susurluk Komisyonu'na ifade 
veren eski CHP Senatörti Niyazi 
Ünsal. DSP Lideri Bülent Ecevit'i 
suçlayarak, "ECevit, Kenan Ev-
ren'le birlikte kontrgerillayı  açığa 
çıkarmak isteyenleri susturdu" de-
di. Ünsal "Kim 30 yı ldır bu ülkeye 
hizmet ediyorum diyorsa, kontrge-
rillayı  onlar besliyordur" diye ko-
nuştu. Ünsal, kontrgerillanın bir 
NATO ve CIA örgütlenmesi oldu-
ğunu ve 8 ülkede bulunduğunu be-
lirterek, "Bu örgütlenme Menderes 
döneminde yapılan bütçe dışı  
ABD yardımlarıyla gerçekleştiril-
di" dedi. 

Oğuz'dan önemli 
açıklamalar 

Emniyet Genel Müdürlüğü İs-
tihbarat Daire Başkan Yardımcısı  
Hanefi Avcı 'dan sonra Yüksekova 
çetesini sorgulayan Jandarma İs-
tihbarat 'Astsubay Hüseyin Oğuz 
da, devlet içindeki çetelerin varlı-
ğını  kabul etti. Oğuz, Abdullah 
Çatlı  ile Kürdistan'daki çeteler 
arası nda bağ  kurarak, "Yeşil" kod 
adlı  Mahmut Yıldırım'ı n patronu  

olarak Tuğgeneral Veli Küçük'ü 
adres gösterdi. Uğur Mumcu, Eş;  
ref Bitlis, Bahtiyar Aydın ve Cem 
Ersever'in öldürülmesiyle ilgili ip 
uçları  veren Oğuz, bu cinayetler-
den de çeteleri sorumlu tuttu. 

Komisyon İstanbul'a 
taşınıyor 

TBMM Susurluk Komisyonu, 
bu haftaki çalışmasını  Istanbul'da 
sürdürecek ve DGM'ce tutuklanan 
sanıkların bilgisine başvuracak. 
Komisyon geçtiğimiz hafta yaptığı  
toplantıda Istanbul'a giderek, cu-
ma, cumartesi ve pazar günü, tu-
tuklu Özel Tim mensupları  Ercan 
Ersoy, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorul-
maz, Ömer Kaptan, Enver Uluğ, 
Mustafa Altınok ve DYP Milletve-
kili Sedat Bucak'ın şoförü Abdül-
gazi Kızıkkaya'yt dinlemeyi ka-
rarlaştırdı. 

Öte yandan Komisyon Başkanı  
RP'li Mehmet Elkatmış, şimdiye 
kadar ifadelerinde çelişki tespit et-
tikleri tanıkları  yeniden çağıracak-
lannı, ayrıca Kocaeli Çetesi ile 

olarak Kocaeli'nde de çalışma 
planladı klarını  bildirdi. 

Avukatlar yürüdü 

İstanbul Barosu üyesi binlerce 
avukat, "hukuk devleti" istemiyle 
Tünel' deki baro binasından Tak-
sim'e kadar yürüdü. Yürüyüşü iz-
leyen İstanbullular, Adalet Bakanı  
Şevket Kazan'ın istifasını  isteye-
rek avukatları  yürüyüş  boyunca çi-
çek ve konfeti yağmuruna tuttu. 
"Hukukun Yoluunu Açacağız" ya-
zı lı  bir pankartla yürümeye başla-
yan avukatları, Özgürlük ve Daya-
nışma Partisi, Mimarlar Odası, 
CHP Kadın Kolları  ve Çağdaş  Ya-
şamı  Destekleme Derneği de des-
tekledi. 

Akyürek: MİT'çi değilim 

Susurluk Komisyonu'nun da-
nışmanı  hâlcim Dr. Akman Akyü-
rek, hakkında çıkan "Komisyon'da 
MİT'çi kuşkusu" haberinin doğru 
olmadığını  söyledi. Akyürek, ha-
berde kendisinden eski bir hâkim 
olarak bahsedildiğini, ancak bu 
görevini hâlâ sürdürdüğünü belin-
ti. 

`DGM'ye baskı  var' 

Susurluk Komisyonu üyesi 
ANAP% Yaşar Topçu, siyasetin 
tepesinde yer alan bazı  kişilerin İs-
tanbul DGM'ye baskı  yaptığını  
açıkladı. Topçu, "Komisyonumuz 
hakkında daha çok haber çıkacak. 
İz üzerindeyiz. Rahatsız olanlar 
var"dedi. 

Ağar'la Erken buluştu 

Susurluk kazasının ardından en 
çok konuşulan isimlerden Mehmet 
Ağar geçtiğimiz Çarşamba gecesi 
eski MİT'çi Korkut Erken'le ye-
mek yedi. Yaklaşık dört saat süren 
Soğan Resttaurant'daki yemekte i-
ki JİTEM'cinin de bulunduğu bil-
dirdildi. Çıkışta gazetecilerle kar-
şılaşınca sinirlenen Ağar. "Bir şey-
den korkmayız" dedi. 

Aydınlık klibi
• 

"Sürekli aydınlık için bir daki-
ka karanlık" kampanyasına sanat 
dünyasından birer dakikalık tanı-
tım klipleriyle destek geldi. 

Kampanyayla ilgili görüşlerini 
açıklayan santaçı  ve aydınlarla 20 
kişilik çekim ekibinin ücret alma-
dan katkıda bulunduğu klibi tele-
vizyon kanalları  da karşı lıksız ya-
yınlıyor. 

Gül, aydınlık eylemini 
destekliyormuş! 

Refahyol sorumlululan eylem-
leri yasaklamaya çalışırken, RP'li 
Devlet Bakanı  Abdullah Gül, Re-
fah Partisi'nin de temiz toplumdan 
yana olduğunu iddia etti. Gül, İs-
tanbul-Washington uçak yolculu-
ğu sırasında gazetecilerle konuşur-
ken şunları  söyledi; "Susurluk ola-
yını  protesto eden ve temiz toplum 
isteyen eylemi destekliyorum. Bu 
çok iyi hazı rlanmış  bir eylem. An-
cak, Meclis'te muhalefet yapanıa-
yan partilere alet olmaya başlarsa 
bu eyleme karşı  çıkarım. Biz de 
'Temiz toplum'dan yanayız. İyi 
bakmak gerek, Susurluk'u örtmek 
isteyenler laiklik tartışması  yarata-
rak Refah'ın üzerine geliyorlar." 

Komisyon Özer Çiller'i 
dinleyecek 

TBMM Susurluk Komisyonu 
sonunda Özer Çiller'in de ifadesi-
ne başvurma kararı  aldı. Komis-
yon, eski başbakan Yıldırım Ak-
bulut, bazı  tanıkları n ifadelerinde 
geçen Tuğgeneral Veli Küçük, To-
pal Ailesi, Saffet Arıkan Bedli,k. ve 
Ünal Erkan ile Kaçakçı lık eski da-
ire başkanı  Atilla Aytek ve büyük 
illerin istihbarat Şube Müdürleri 
ile Albay-Yüzbaşı  rütbesindeki 
bazı  görevlileri de dinleme kararı  
aldı. 

Topal'ın suç dosyası  
kabarık 

Öldürülen kumarhaneler zinciri 
sahibi Ömer Lütfü Topal'ın kaba-
rık suç dosyası  TBMM Susurluk 
Araştı rma Komisyonu'na ulaşt ı. 
Topal'ın eski avukatı  Ekrem Mara-
koğlu tarafından komisyona ileti-
len dosyada, Topal'ın adam öldür-
me, uyuşturucu kaçakçı lığı, tehdit 
ve işkence, ruhsatsız silah bulun-
durma suçları  ile ilgili Il ayrı  dos- 

yadan yargılandığı  belirlendi. 

Fezlekeler Erbakan'da 

İstanbul DGM Başsavcı lığı= 
Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın 
dokunulmazlıklannın kaldı rı lması  
talebiyle hazırlayıp, Adalet Bakan-
lığı 'na yolladığı  fezlekelere ilişkin 
inceleme tamamlandı. Adalet Ba-
kanı  Şevket Kazan, fezlekeleri 
TBMM'ye sunulmak üzere geçti-
ğimiz hafta özel kuruye ile Başba-
kanlık'a gönderdi. 

'Turgut Özal hayali 
ihracata göz yumdu' 

Yeniden Doğuş  Partisi Genel 
Başkanı, eski Bakan ve Başbakan-
lık Müsteşarı  Hasan Celal Güzel, 
TBMM Susurluk Araştı rma Ko-
misyonu'na Özal'ın, "Kara paraya 
Türk ekonomisi için verimli hale 
getirme" amacı yla QÖz yumduğu-
nu açıkladı. 

Güzel inkar etti 

Yeniden Doğuş  Partisi Genel 
Başkanı  Hasan Celal Güzel, TB-
MM Susurluk Komisyonu'na ver-
diği ifadesinde Devlet eski Bakan-
ları  Ahmet Karaevli ve Mustafa 
Taşar'ın mafya ile bağlantı lı  oldu-
ğunu söylemediğini açıkladı . 

Sahte Yeşil gözaltında 

TV programlarında kendisini 
"Yeşil" kod adlı  kişi olarak tanı tan 
ve Susurluk kazasındaki gelişme-
ler hakkında iddialarda bulunan 
Sabri Özgenç, Izmit'te gözaltına 
alındı . Kocaeli Emniyet Müdürlü-
ğünde geçtiğimiz hafta basına 
gösterilen Sabrı  Ögenç (40), "Ye-
şil" kod adı  ve "Ahmet Demir' 
sahte kimliği ile tanınan kişiyle 
gerçekte ilgisinin bulunmadığını  
söyledi. 

`Muınucu'yu öldürülenler 
MIT'ten- 

PKK itirafçısı  Murat Demir ve 
Murat İpek, Uğur Mumcu'nun 
MİT'te çalışan iki bomba uzmanı  
tarafından öldürüldüğünü açıkladı-
lar. Türkiye'yi sarsan bu cinayetin 
sistemli bir sorguyla aydı nlatı labi-
leceğini savunan Demir ve İpek, 
Mumcu'nun arabasına bombayı  
yerleştiren iki uzmanın kendilerin-
de hem fotoğrafları nın hem de 
olayla ilgili belgelerin bulunduğu-
nu söyledi. 

Bilgi Ünal göreve iade 
edildi • 

İçişleri Bakanlığı 'nca bir süre 
önce açığa alınan İstanbul Emni-
yet Müdür Yardı mcısı  Bilgi Ünal, 
göreve iade edildi. Ünal, Topal'ın 
öldürülmesiyle ilgili zanlı  olarak 
gözlem altına alınan 3 polis ile 2 
sivili, savcılık yerine Ankara'ya 
göndererek, serbest bı rakılmalan-
nı  sağladıkları  gerekçesiyle başla-
tılan soruşturmanın selameti açı-
sından görevden uzaklaştınlmış tı. 

Ünal, bütçe, eğitim ve bilgi iş-
lem şubelerinden sorumlu İstanbul 
Emniyet Müdür Yardımcısı  olarak 
göreve başladı . 

Latifeci dosyası  
komisyona gidiyor 

Samandağ'da 30 Mart 1995 yi-
lı nda katledilen DEP Ilçe Başkanı  
Mehmet Latifeci dosyasının da fa-
ili meçhul cinayetler dosyaları  çer-
çevesinde TBMM Susurluk Ko-
misyonu'na verileceği öğrenildi. 
Latifeci'nin ailesi tarafından hazır-
lanan cinayet dosyası  HADEP Ge-
nel Merkezi aracılığıyla Kornis-
yon'a iletilecek. 

(HABER MERKEZİ) 
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aiR YANDAN SALDIRI DiGER YANDAN C;ARPITMA GÜNDEMDE 

Ferhat AMEDi 

A 
ralannda Amok. Az...1di 
Vakfl, Askerligi Redde
denier Dcmegi gibi 

Hollandah kurulu~ lann da bu
lundugu ''Türkiye'deki sav~a 
son" kampanya grubunun orga
nize ettigi konfcransta, Kürdis
lan ve sava~ ge~egi biT kez da
ha gözler önüne seritdi. 

ki ler, kara para, fÜ!ivet, uyu§tu
rucu ticaretinin geli§mesine ve 
devletin bunun i~inde direkt y
er almasma neden oldu. Bunun 

durdu. 

t:;özümün olanakla n 

KonferanslO ikinei bölümü 

Sava§a san 
kampanyasl 

ayanama 1 ar 

15.2. 1997 tarihinde Hol
tanda'mn ba!/kenti Amslcr
dam'da geryekle~tirilen konfe
r«nsiO amnel; Türkiye!Kürdis
tam'nda siJrdürülen f;ava~a po
litik ~özüm ortanußln olu!i1u
rulmasma katlada bulunmak. 
Hollandah sivil (opium örgütle
ri ve polilik parti lcri ile Kürt 
sorununa askeri olmayan ~
zümlcr arayan Hollanda ve 
Türkiye'deki Kürt(J'ürk örgüt
leri arasmda dialog olanaklarlOl 
olu~turmak olarak belirlendi. 

bir de sosyal faturasl vardlr. "Türkiye'de siyasi yözümü ha
Vietnam sendromu, Afganistan rekete geyirecek olanaklar var 
sendromu gibi. Bu sava~ta ka- mldlr?" ba~h~ 1 altmda ge~k-
zanyh ylkan asi mda PKK ve le~ti rildi. Bu oolümde konu~-

ordudur. SOll zamanlarda ordu- maci olarak Yavuz Koyo~lu 
nun darbe yapaeagl söylentile- (DBP), Nadire Mater (ÖDP), 
Ti vardlr. Türldye'de her~ey or- Sedat Aslanta~ (iHOrroHAV) 
dunun elindedir. Ordu kirne ve Aziz Kösgin (Alrnanya'da 
ka~1 darbe yapacak? Devleli kalan ve askerlige gitmeyi re-
Idmden koruyacakJar? dedenler adma konu~an bir 

"Bana göre ban~m önünde- TUrk) kaltldllar. 
ki engeller ~unlardlT: PKK ayl- Yavuz Kocoglu konu*masm-
smdan: PKK'nin totaliter bir da özelie ~u noktalara degindi: 
örgüt olmast, gerilla IiderleTi- "Kürt sorunu artlk uluslararasl 
nin ban~t engelleme yabalan dUzeyde tart l ~llan bir sorundur. 
olabilir. Ve Suriye'nin Türkiyc Artlk Kürtler vanl!r, yoktur tar-
ile olan sorunlan ve A.Öca- Ii~masi yapllmlyor. Sorun artlk 
lan'lO Suriye'de gözetim altm- nasl l yözülecek 3llamasmda tar-
da tUlUldugu söylentileri. tl§lhyor. Soruna insan haklan, 

"Türkiye ai):lsmdan; Bugün- BM ve Helsinki kararlan i):er-
kü durumda demokratik yÖ- yevesinde yakl3lllhrsa rnesafe 
zürnlerin bulunmasl mümkün katedilir. Sorun böigesei öz yö-

Diya logun yolla n degild ir. Halk polit ik partiter- nerimler I):erl):cvesinde tartl~ l l-
Ür; bölUrnden olu§an konfe- den ve ordudan daha ileridedir. mahdu, Bu Türldye'yi bölmez, 

ransm "Bloke edilen dialog" Büyük sennaye de bunlardan Kün sorunu yözülmeden Türki-
isimli birinei bölümünc konu§- daha ilerdedi r. Avrupa'nm si- ye'nin d iger sorunlan yözüle-
maci olarak Kürtler hakkmda- yasi basklsl zorunludur. $imdi- mez," 
Id ~llßnalanyla lanman yekadar bu yelerli derecede "Künlerin kendi kaderlerini 
Martin van Bruinessen ve YÜ- uygulanffilyor. Siyasi baskmm tayin hakklOl savunuyoruz" 
cel Ye~ilgöz kallldilar, anmaSI gereldyor. Orduya da- sözleriyle konu~mastna ba~ la-

Konu~masmda Kün hareke- ha fazla baskI yapJimasl gere- yan Nadire Mater de ~u görü~-
tinin 1980 ydmdan günümUze kiyor," leri dile getirdi: "Bu yalmz 

Amok, Azadi Vakfl, Askerli
gi Reddedenler Dernegi gibi 
Hollandah kurulu§lann 
olu~turdugu '1'ilrkiye'deki 
sav~a son" kampanya gru
bu Kilrdistan'da silrdürülen 
sava~, Türkiye ile silah lica
reti. TUrk ordusunun silah
landlOlmasl, silah sanayi ve 
sava§m etkileri hakkmda' 
Hollanda kamuoyunu bilgi
lendiriyor, bu konularda 
araljlLrmalar yaplyor, bunlan 
kitap ve buro~ilr olarak yaYI
yorlar. Aynca ban~ harekeli, 
askeri gitmeme gibi eylemli
likleri destekliyorlar. 

HABER MERKEzi- Susurluk ka
zasl sonmsl gündeme yerle~n -~e
tele~mi~ devlet' rezaletini prolesto 
etmek it;in bir yunta~ giri~imi ola
rak ba~layan "Sürekli Aydmhk I~in 
8ir Dakika Karanhk" kampanyasl 
bir yandan baskJ ve yasaklarla ku
~atllmaya ~ah~lhrken. diger yandan 
da kampanyanm i~erigi bo~allilma

ya ~ah~lhyor. 
Kampanyanm yayglla~masl kar

~ l s1ßda "yasakla ve/veya r;arpll" 
taktigini bu kez de gündeme sokan 
devlet gür;leri ikili uygulamaYl aym 
anda devrede tUlmaya özen gösteri
yorlar. Bir yandan Amalya, Antep, 
Mersin, Ankara gibi kentlerde kam
panyaya saldlran devlel gü~leri, 

ba~ta medya olmak üzcre kurumlar 
vallaslyla da kampanyaYI kemalist 
'laisizm' göslerisine dönü~türmeye 
yah~lyor1ar. 

Antalya'da polis gür;lerince 
emekli ziraal teknisyeni Canko
ru'nun öldürülmesiyle Urmanan 
baskI silsilesi, Anlep'te toplu gözal
tl, Mersin'de kallhmcllara saldm ve 
ISlanbul/Maltepe'de MHP'lilerin 
devreye sokularak Abdullah Ergi 
isimli ki~inin bl~aklanmasl ile de
vam ederken; i~ i §leri ßakanhgl'1111l 
"önleyin!" genelgesinden sonn!. va-

lilikler de yasak fermanylan ~lk:ar
maya b~lad1. 

Hedef kü~ü1tme operasyonu 

"Izinsiz gösteri" gibi kaba ge
rek~elerle yasaklama yoluna yelte
nell ve böylece kampanyanm yay
gmhgml azaltmaya ~ah§aJl devlel 
gÜyleri, lek ba~ma bu taktigin yeter
li olmayacagml anlaymca, paralei 
bir ba~ka taklik daha gel i ~linneye 

ba~lad1. Özellikle kimi rnedya or
ganlan vasltaslyla geli~lirilmeye 

r;ah~llan bu taktik, kanlpanyamn 
iyerigini yatpltrnaYI ve hedef degi~. 
tirmeyi ama~hyor. 

Son günlerde anan bir;imde am
panyanm 'Iaisizrni arna~ladlgl' lan
se edilmeye ~ah~lhyor, Proteslola
nn temeline yelele~mi~ devJeti ve 
pis ili~kileri OIurtan kampanyamn 
b3§langl noktasl, "anti-Refah" bir 
noklaya kaydl nlmaya yah~lrlyor. 
"Glu glu dansl yaplyorlar" diyen 
RP lideri ve Ba§bakan Necmettin 
Erbakan ile Alevilere hakareti de 
iyeren tarzda M murn söndil oynuyor
lar" diyen RP'li Adalet Bakam Sev
kel Kazan'm özlerine duyuhm örke 
ise bu rnanevraya adela su t~lyor 
ve kampanya geriei bir ka~ yöneti
ciyi prOlestoya dönil~tÜTÜlrnek iste-

niyor. 
Kirni rnedya organlarmdaki 

"devlet mllhatlelerinin de l§lklan 
söndürdilgU." MiT kampusunun 
kampanyaya katddlgl .. , Subay loj
rnanlannda saat 21'de l~lklann sön
dügü" yolundaki "haber"l~r ise tarn 
da sözkonusu niyct dogrultusunda 
bir dezenformasyonu (bilgiJendir
rnemeyi) arnar;hyor. Böylece kam
pany3Iun, "anli-laik gü~lerden ra
halslz kesimlerin protestosu oldu
gu" imajl verilrneye ~all~lllyor. 
'Sosyal demokrat' paniler de etkin
liklerinde bu temaYI i~lemeye özen 
gösteriyorlar ve kampanyanm aS11 
olarak r;elele~me hakkmda tarn bilgi 
alma ve hesap sorms azmi iyerdigi
ni gözlerden ve zihinlerden uzak 
tutmaya ~ah~lyorlar. 

I Man'la "devam ml, tamam 
rnl?" sorusuna yamt aramak üzere 
bir IÜr referandum a§funasmu ulap
euk olan "her gece saal 2l.oo·de 
1~lklan bir dakikahgma kapalmak 
ve ~ete1e~meyi proteslo etmek" 
karnpanyasmm devrimci gü~lerin 
daha yogun sahiplenmesiyle as,1 
amacma bilrünecegini vurgulayan 
muhalif ~evreler, elkinliklerde "he, 
def kilr;ü!tme" ~abalanm de~ i fre el
mek gerektigini de ifadc ediyorlar. 

kadar olan geli~mesi üzerinde y. Ye~ilgöz ise konu~maSm- Künlerin sorunu degil, TürkJe-
duran Bruinessen, özetle §un- da kontrgerillanm rolü Uzerin- rin de sorunudur. Busm sava~ 
lan söyledi: "12,5 Yllhk sava~ de durdu. Türn NATO ü1kele- kl~klrtl C lhgl yaplyor,.Ban~ in-
20 bin insamn camna mal 01- rinde Gtladio'nun oldugunu ve isiyatiflerini geli~tirmek ve 
du, Yüzbinlerce insan g~ el- bunu 1991 Ylhnda zamanm desteklemek gerekiyor. Kürtler 

nagt vardlr. 1995 ydmda yapl
lan bir kamuoyu ar3llunnasm
da, Türkiye'de en güvenilen 
kurumun TSK ve en az güveni
len kurumlann ise siyasi parti
ler oldugunu, mehmelyik kam
panyasl dogruluyor. TÜTldye'de 
asker sivit sorun vardu. B i~ok 
sivil. askerlerden daha yok as
kerdir. iy dinamikler ~ok zaYlf
tlr. Sivil toplum gÜylerini gÜI):
lendinnek gerekiyor. Ulus dev
let rnodelini sorgulamak ve et
nik kimlik yeryevesinde lart l*
mak gerekiyor. Baglmslz KUr
distan bugün iyin ree1 bir la1ep 
degildir, Kürtler sav3lla zorlan
ml~tu. Bu, bir reddin red hare
ketidir. Muhatap yoktur, tartl~
malan yersizdir, Muhatap Kürt 
halkldlr. Devlet adlm alsm, 
muhatap kendisini bulur." 

Münih 'ten barl§ ge<;ti 
mek zorunda kaldl. Halk, dev- Genelkunnay Ba§kam D. Gü- zaten ban§ istiyorlar, PKK de 
let ve PKK arasmda tereihe re§'in de dogruladlgma degin- taleplerinde geri adlm alml§Ur, 
zorlandl. G~ edenlerin \!ogun- en Ye~ilgöz, bu örgütün Türki- Sava~ ka~lllannm, sava§ta yo-
lugu PKK ve devletten dolaYI ye'de yeni olmadlgma ve 1900 cuklarml kaybedenlerin artIk 
g~ eniler, Az bir kLSlm ise Ylllannm ba~lannda kuru lan yüksek sesle konu~malan gere-
ekonomik nedenlerden dolaYI, Te~kilal-t Mahsusiye'nin bir kiyor." 
ki bu da varolan sava§m neli- devaml ve aralannda bir yok Sedat Aslanla§ ise konu§ma-
cesidir. benzerligin olduguna i~aret et- smda ~u degerlendinneleri yap-
I "Bu sav,\%;r~el~oItl4:\I oJi.9 Y~~N8'(1~!.!CjJ-ilrt-t Mahsu- '.l.:.r~:-"S~hm 'ultJsIHevlel"~~~-

rtun politikadaki rolünü gÜ9- slye'nm 'Ermem soyku1'rillnda lmden l-aynaKIamyor. Kürtler 
lendinn i ~t i r. Sava~, Kürt halk L aktif görev aldl~ml, bugünkü ve di~er azmlIklar kendilerini 
ve devlet arasmdadlf. Kürt ve kontgerillanm da Ktbns'ta ifade edemiyorlar. Cumhuriyet 
Türk halkl arasmda sav3ll yok- Rumlara ka~1 ve bugün de kurulduktan soma, inkarel ve 
tur, ama bu tehlike giderek bü- Kürt1erin katledilmesinde kul- asimi lasyoncu bir yakl3ll1m ser-
yümektedir. Sav3ll sü rdükye lanlld lglßl, Te~ld1at-t Mahsusi- gilenmi§tir, Türkiye'de sivil 
Türkiye'nin demokratikle~me- ye'nin gayn müslim i~adam la- toplum gelenegi yoktur. Milita-
si mümkün degildir. Sav3llm nmn öldürülmesinde, bugün rist yapl, devlet ve toplum iyin-
Yllhk maliyeli 8.5 milyar do- ise Kün i§adamlanmn öldürül- de elkilidir. Militarizmin sivil 
lardtr. Bu sav~, karanhk il i*- mesinde kulJantldtgl üzerinde toplum iyinde bUyük bir daya-

"Avrupa'run rolU" ba~hk:h 
üyüncü bölüme konu§maci ola
rak Alman Ye~i ller adma eski 
Wiesbaden eyalel meclisi mit-

Iltlelvekili ve halen uluslatarasl 
l5ir haber ajantnnda yah~an H$!
idi Lankisch ka\l ld l. Lankisch, 
Avrupa ve özeUilde Alman
ya'nm 10lü üzerinde durdu. 

100 civannda davetlinin ka
lildlgl konferansla konu~macl~ 
lann yizdigi tablonun pek par
lak olmadlgl görüldü. Kimse 
sorunun klsa vadede yözülece
gine ihtimal vennedi. 

MÜNrn- "Ban§ ir;in bir rnilyon 
imza" karnpanysl r;e~vesinde ger
t;ekle~n bir dizi etk inlikten sonm, 
16 Subat'la Münih' tc bir panel dü
zenlendi. Paneli düzenleyen PYSK, 
YEK-KOM ve KOM KAR temsil
cilerinin yam SEra ÖOP'den Mahir 
Saym'l1l da katlldlgl loplanllda 
Mahir Saym'm Güney Kürd,'stal\ 

,. .. (J , ,,,, ... 1, 
izlemmleri ilgiyle dinleW),di. Sa,yln. 

-'A 'görii§tiigU- 'geri tlalarm kendisindcn 
ban~ iyin bi~ey ler yapm3S1Il1 iSle
diklerini a~lkladl. PYSK adma pa
nele kallIan konu~macl ise ban~m 
adil olmasmda-lsrart:1 olmak geregi 
ilzerinde durdu. 

Paneide Mahir Saym ile YEK
KOM temsiicisinin ban~ konusun
da benzer görü~1eri dilc gelirdiklcri 
saptanlrken, sözkonusu iki konu~-

macmm konuyla ilgili aylklamalan :' nek olarak göslerdi. 
izleyicileri pek. tatmin etmedi. I PYSK lemsilcisi ise ban~ tale-

Kallhrncllann lümü barl~ ko- binin bugilnkü durumuna da deo 
nusunda anla~ lrken. nasll bir banii ginmekle birlikte konu~masml e
sorusuna panelistier farkh yamtlar sas olarak ban~Iß muhtevasIßa 
verdilcr. KOMKAR temsilcisi TÜ- aYlrdl ve "Ban~ ama n3511 ve ki
SiAD raporunun olumluluklann- minle? Adil bir bafl~ hangi ko§ul
dan ve Türk ekonomisinin sava~ larda mümkündür?" sorulanm irde
ncdenivle alt-ilst oldul!undan sö- Icdi. PYSK tcmsilcisi, ban, konu-
. fl'lI' j.J(" .u .... dYtI; 
zclmek~ y~t!fLdl., .11:!.1'!---I)OM tem- ' sunda dilnyadaki omeklerinden 
sileisi ise ban~ lalebinin Tilrk hal~ bahsederek sonur;lar ~Ika'rdl ve ba
kmda yeterli yanklYI bulmadlglOl n~m "halklmlz i~in bir mezarh~a 
sivil toplum dinamiklerinin toplu- dönü~memesi iyin" nelerin yapll
mu harakete ge~iremedigini ve maSl gerekligi üzerinde aynntlh 
bundan dolaYl dayauclolamadlgl- olarak durdu. Konu§macl, genel bir 
m söylcdi. Cezaevlerindeki ayltk barl~ söyleminin zarar verebilece
grevlerinde ölümlere ragmen hal- gini de sözlerine ekledi ve adil bir 
km duyafSlzhglm ve Diyarba}ar'da bafl§ln saglanmasl anma kadar 
kalaslurla on lutsagm katladiJmesi in3113 direnmenin önemi üzcrinde 
kar~:1smda sesiz kah~llll buna ör- durdu. 

SUSURLU 'T'A GE(:EN 
f\HAFTA 

Ge~en haftamn gündeminde de yine Susurluk Komisyonu'nda yapllan 
a~IkIamalar ye i tiraf~llarm itiraflan yard!. Eski CHP Senatörü Niyazi 
Ünsal'm kontr-geri lla olayml Bülen! Eeyit ile Kenan Eyren'in ortak
la§a örtmeye 9al1§tIklanru a91klamasl da önemli geli§melerindendi 

iliraf\,l: Ziya Halis'i 
vurmam istendi 

ikiraryl Tekin Gcncer, iyi~leri 
eski Bakam Agar'1ß adaml Feyzi 
adh ba~komserin, kendisinden Zi
ya Halis ve izcttin Dogan'm öldilr
mesini istedigini söyledi. Iki YII 
önce ISlanbul'da tutuklandlktan 
sonra itiranarda bulunan ve 3 ay 
iliraf~llann kaldlgl KIrklareli ' Ce
zaevi'nde kaldlktan sonra, il irana
nm geri alarak Gebze Cezaevi'ne 
konulan PKK dav3$1 luluklulann
dan Tekin. Geocer, fstanbul I 
No'lu DGM'ye verdigi yazlh sa
vunmasmda, yete ve itiraf~llann 

i1i~kileri konusunda a~Iklamalarda 
bulundu. 

Yazl1! savunmasmda daha önce 
verdigi ifadelerde itirafyl Alaattin 
Kanal ve diger kontrgerilla ele
manlannm avukat, gazeteci ve po
lit ikacllan öldürmek ir;in plan yap
liklanm ve kendisini de letik~i 01-
maya zorladlklanm aylkladlglßl 
belinerek, "Ne hikmetse mahkerne 
qunu dikkate almadJ ve kimlerin 
Öldürillmek istendigini ögrenme 
zahmetine dahi katlanmadl" dedi. 

Kanal ile Ye§i1'in defalarca gö
rü~lügüne tantk oldugunu söyle
yen Gencer. Agar'm adarßl olan 
Terörle Mücadele Subesi'nde gö
revli Ba~komiser Feyzi ile Ye§il'in 
Ziya Halis ya da !zzcllin Dognn'l 
öldürerek, PKK'nin üSlilne atmaYI 
ve böylece Alevilerin devlete dahn 
slb baglanmasllli saglamaYI plan
ladlklanm belirtti. 

Suikaslin letik~iliginin kcndisi
ne verilmck iSlendigini apklayan 
Gencer, sözlerini §öylc sürdürdü; 
"DGM'den izin alacaklanm, bana 
gerekli tUrn yardlmlann yapilaca
gml, bcnim sadece tetigi r;ekip, 
tekrar cezaevine dönecegimi, kar
~lhgLOda ise ilk mahkemede ser-

beSI blrakllacagLOll, can güvenligi
min saglanacagllll ve devlet görev
lisi olarak yah§acaglffil söyledi
ler." 

Halis, Agar'a dava a~acak 

Devlef kaYltlannda 'devlet ~e
tesi' tarafmdan öldürüleceklcr \is
tesinde adl ger;mesine ragmen dö
nemin i~i§leri Bakam Mehmet 
Agur tarafmdan yak:m korumaJarl 
görevden ahnan Dcvlel ve yah~
ma eski bakanlanndan Ziya Halis, 
Agar'l mahkemeye venneye hazlr
lamyor. Hali,~, konuyu Susurluk 
Komisyonu'na da götüre<:ek. 

'Ecevit ve Evren örtüyor' 

Susurluk Komisyonu'na jfade 
veren eski CHP Senatörü Niyazi 
Ünsal, DSP Lideri Billenl Ecevit'i 
suo;:layarak. "Ec'evil, Kenan Ev
ren'le birlikte kontrgerillaYl a~ lga 

I):lkannak iSleyenleri susturdu" de
di. Onsal -'Kim 30 Ylldlr bu ülkeye 
hizmel ediyorum diyorsa, kontrge
riUaYI onlar besliyordur" diye ko
nu§tu. Onsal, kontrgerillan:m bir 
NATO ve CIA örgütlenmesi oldu
gunu ve 8 illkede bulundugunu be
linerek. "Bu örgütlenme Menderes 
döneminde yapllan büt~e dl~l 

ABO yardtmlanyla ge~ekle~tiril+ 
di" dedi. 

Oguz'dan önemli 
a~lk lamalar 

Emniyet Genel MüdürlUgü is
tihbarat Oaire B~kan Yardlmclsl 
Handi Avcl'dan sonra Yüksekova 
yelesini sorgulayan Jandarma is
tihbarat Astsubay Hüseyin Oguz 
da, devlel ir;indeki yetelerin varh
~lßl kabul elli, Oguz, Abdullah 
yath ile KürdiSlan'daki ~eteler 
arasmda bag kurarak, "Ye~il" kod 
adh Mahmut Ylldlflm ' m patronu 

olarak Tuggeneral Veli Kü~ük'i1 

adres göslerdi. ugur Mumcu, E~·_ 
ref Bitlis, Bahtiyar Aydm ve Cem 
Ersever 'in öldilrülmesiyle ilgili ip 
u~lan veren Oguz, bu cinayetler
den de yeleleri sorumlu tullu. 

Komisyon istan bu l' a 
t~lmyor 

TBMM Susurluk Komisyonu, 
bu haflaki r;ah~maslm Istanbul'da 
sürdürecek ve DGM'ce lutuklanan 
saruklarm bi lgisine b~vuracak. 

Komisyon gCyligimiz hafta yapl1gl 
toplanllda tSlanbul'a giderek, cu
ma, cumanesi ve pazar günü, tu
tuklu Özel Tim rnensuplan Ercan 
Ersoy, Ayhan yarkm, O~uz Yorul
maz. Ömer Kaplan, Enver Ulug, 
Mustafa AIUnok ve DYP Millewe
kili Sedal Bucak' m ~of6rü Abdül
gazi Klzlkkaya 'y~ dinlemeyi ka
rarl~t1rdl. 

Öce yandan Komisyon B~kanl 
RP'li Mehmet E lkatml~, §imdiye 
kadar ifadelerinde o;:eli~ki tcspit el· 
tikleri tamklan yeniden yaguacak
lanm, aynca Kocaeli yetesi ile il
gili olarak Kocaeli'nde de r;ah§ma 
planladlklanm bildirdi. 

Avuka tla r yürüdü 

iSlanbul Barosu üyesi binlerce 
avukat, "hukuk devlcti" iSlemiyle 
Tünel'deki baro binasmdan Tak· 
sim'e kadar yürüdü. Yürüyü~ü iz
leyen tstanbullular, Adalet Bakam 
~evket Kazan'm iSlifasml isteye
rek avukatlan yürüyü~ boyunca yi
~ek ve konfeli ya~rnuruna tunu. 
"Hukukun Yoluunu Ayacaglz" ya· 
zLh bir pankat1la yUrümeye b~la

yan avukatlan, ÖzgilrlUk ve Daya
O1~rna Partisi, Mimarlar Odasl, 
CHP Kadm Kollan ve yagda~ Ya
~aml Dcstcklerne Demegi de des
lekledi. 

Ak yürek: MiT'~i d egilim 

Susurluk Komisyonu 'nun da
ßl§mam hakim Or. Mman Akyü
rek, hakleinda ~Ikan "Komisyon'da 
M1T'~i ku~kusu" haberinin dogru 
olmadlglOl söyledi. Akyürek, ha
herde kendisinden eski bir häkim 
olarak bahsedi ldigini, ancak bu 
görevini hiilfi. sürdürdügünil beIin
li . 

'DGM'ye baskl var' 

Susurluk Komisyonu üyesi 
ANAP'h Y~ar To~u, siyasetin 
tepesinde yer alan bazi ki ~ilerin is
tanbul DGM'ye baskl yapligml 
a~Lklad l . Topyu, "Komisyonumuz 
hakkmda daha yok haber Ylkacak. 
iz üzerindeyiz. Rahatslz olanlar 
var"dedi. 

Agar'la Erk en bulu~tu 

Susurluk kazasmm ardmdan en 
yok konu~ulan isimlerden Mehmet 
A~ar geytigimiz yaI'§amba gecesi 
eski MfT'r;i Korkut Erken' le ye
mek yedi. YakI~lk dört saal süren 
Sogan Resnauranl'daki yemekte i
ki JlTEM'cinin de bulundugu bil
dirdildi, GlkI~ta gazetecilerle kar
§ 11~mca sinirlenen Agar, "Bir ~y. 
den korkmaYlz" dedi. 

Aydmhk klibi 

"Silrekli aydlllhk iyin bir daki
ka karanhk" karnpanyasma sanat 
dünyasmdan birer dalcikahk tanl
tim klipleriyle deslek geldi. 

Kampanyayla ilgili görü~ lerini 

aytkJayan santayl ve aydmlarla 20 
ki~i l ik yekim ekibinin ücret alma
dan katkIda bulundugu klibi Iele
vizyon kanallarl da k~lhkslZ ya
ymhyor. 

Gül, aydmhk eylemini 
'destekliyormu~! 

Refahyol sorumlululan eylem
leri yasaklamaya ~ah§lrken, RP'li 
Devlet Bakam Abdu l1ah Gül, Re
fah Panisi'nin de lemiz toplumdan 
yana oldugunu iddia elti. Gill, Is
tanbul-Washington u~ak yo1culu
gu strasmda gazetecilerlc konu~ur
ken ~unlan söyledi: "Susurluk ola
Yllli protesto eden ve temiz toplum 
isteyen eylemi deslekliyorum. Su 
~ok iyi hazlrlanml§ bir eylem. An
cak, Meclis'le muhalefel yapama
yan panilere alet olmaya biliilarsa 
bu eyleme ka~1 ~lkanm. Biz de 
'Temiz loplum'dan yanaY1Z. lyi 
bakmak gerek. Susurluk'u önmek 
isteyenler laiklik tartl~masl yarata
rak Refah 'm Uzerine geliyorlar." 

Kom isyon Özer t:;iIIer'i 
dinleyecek 

TBMM Susurluk Komisyonu 
sonunda Özer yiller'in de ifadesi
ne ba§vurma karan aldl. Komis
yon, eski ba~bakan Ylldmm Ak
bulut, baZI tamklann ifadelcrinde 
ger;en Tuggeneral Veli Kilr;ük, To
eal Ailesi, Saffel Ankan Bediik ve 
Onal Erkan ile Ka~akylhk eski da
Ire ba§kam Atilla AYlek ve bUyilk 
i1lerin iSlihbarat ~ube Müdürleri 
ile Albay- Yüzba§1 rütbesindcki 
baZI görevlileri de dinleme karan 
aldl. 

Topal' m su~ dosyasl 
kaba rtk 

Öldürülen kumarhaneler zindri 
sahibi Ömer Lütfti Topal'm kaba
nk sUy dOSyasl TBMM Susurluk 
Ara~l lrma Komisyonu'na ula~tl. 
Topal'm eski avukatl Ekrem Mara
koglu tarafmdan komisyona ilcti
len dosyada. Topal'm adam öldür
me, uyu§lurucu kayakO;:lhgl, lehdit 
ve i~kence, ruhsalslz silah bulun
dunna sUylan ile ilgili 11 ayn dos-

yadan yargllamhgl belirlendi. 

FezlekeIe r Erbakan'da 

iSlanbul DGM Ba~savclh~mtn 
Mehmet Agar ve Sedat Bucak'm 
dokunulmazhklannm kaldmlm3S1 
talebiyle hazlrlaYlp, Adalel Bakan· 
hgl'na yolladlg1 fezleke iere i1i§kin 
inceleme tamamlandi, Adalet Ba
kam Sevket Kazan, fezlekeleri 
TBMM'ye sunulmak üzere ge~t i 

gimiz hafta özel kuruye ile Ba~ba
kanhk'a gönderdi. 

'Thrgul Özal hayali 
ihracata göz yumdu ' 

Yeniden Dogu§ Panisi Genel 
Ba~kaßl, eski Bakan ve Ba~bakan 

llk Milste~an Hasan eelal Güzel, 
TBMM Susur1uk Afallhrma Ko
misyonu'na Özal'm, "Kara paraya 
Türk ekonomisi i ~in verim li haie 
gelirme" amaClyla göz yumdugu~ 

nu a~lkl adl. 

Güzel inkar eUi 

Yeniden Dogu~ Partisi Genel 
B~kaßl Hasan Celal Güzel, TB
MM Susurluk Komisyonu'na ver
digi ifadesinde Devlet eski Balmn
lan Ahmet Karaevli ve Mustafa 
T~ar'm mafya ile baglantlh oldu
gunu söylemedigini ar;lkladl. 

Sahte Ye§il gözaltmda 

TV programlannda kendisini 
"Ye§il" kod adh ki~i olarak laMan 
vc Susurluk kazasmdaki ge l i~me

ler hakkmda iddialarda bulunan 
Sabri Özgenl):, Izmit'le gözaluna 
ahndl, Kocaeli Emniyel Müdürlü
gü'ndc geyligimiz hafta basma 
göslerilen Sabn Ögeny (40), '·Ye
~i1" kod adl ve "Ahmet Dcmir" 
sahte kimligi ile tanman ki~iyle 
ge~ekte ilgisinin bulunmadlgml 
söyledi. 

'Mu1llucu'yu 
MITten' 

öldürülenler 

PKK ilirafr;ISI Murat Demir ve 
Murat ipek, Ugur Mumcu'nun 
Mirte ~ali~an iki bomba uzmanl 
tarafmdan öldüTÜldUgünü aylkladl
lar. Ttirkiye'yi sarsan bu cinayetin 
sislemli bir sorguyla aydmlaillabi
lecegini sllvunan Demir ve ipek, 
Mumeu'nun arabasma bombaYI 
yerle~liren iki uzmanm kcndilerin
de hern fOlograflarmm hern de 
olayla ilgili belgelerin bulundugu
nu söyledi. 

Bilg i Ünal göreve iade 
edildi 

iyi~ l eri Bakanh~l' nca bir silre 
önce a~lga ahnan Istanbul Emni
yet Müdilr YardlmCISI Bilgi Ünal, 
göreve iade edildi. Onal, Topal'm 
öldüTÜlmesiyle ilgili zanh olarak 
gözlem altma aJman 3 polis ile 2 
sivili, savClhk yerine Ankara'ya 
göndererek, serbest blraklJmalan
m sagladlklan gerekr;esiyle ba~la
luan soru~turmarun selameti ayl
smdan görevden uzakla~tlfllml~tl. 

Onal, bÜlye, egitim ve bilgi i~
lern ~ube1erjnden sorurnlu istanbul 
Emniyet Müdür Yardlmclsl olarak 
göreve b~ladl. 

Latifeci dosyasl 
komisyona gidiyor 

Samandag'da 30 Man 1995 yl
hnda katledilen DEP iI~e Ba~kanl 
Mehmet Lalifeci dosyasmm da fa
ili meyhul cinayetler dosyalan t;er
yevcsinde TBMM Susurluk Ko, 
misyonu'na verilecegi ögrenildi . 
Lalifeci 'nin ailesi tarafmdan hazlr
lanan cinayel dosyasl HADEP Ge· 
nel Merkezi aracillglyla Komis
yon'a iletilecek. 

(HABER MERKEZi) 
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merikalı  öğrenci televizyon kurbanıdır. 
Orta öğretim sürecinde öğrencilerin 
dörtte biri günde 6 saat televizyon 

seyrediyor. Üniversiteye girmek için 
uygulanan test batmak üzere. 70 bin dolardan 
fazla kazanan ailelerin çocuklarının yoksul 
ailelerinin çocuklarından daha başarılı  olma 
şansları  var. 

p
o arti ve sanatçı  ilişki ve çelişkisi, kuşkusuz bir 

makale boyutuna sığmayacak kadar geniş  
bir konudur. Genel bir özet yapmak yerine, 

yaşadığı m ı z süreçte karşı laştığı m ı z bir iki özelliği 
eşeceğ  iz... 

Kendi ad ı ma sanatçı n ı n örgütlü (partili) olma-
sı ndan yanayı m. İ lerici misyon taşıyan her yazar 
ve sanatçı n ı n da bundan farkl ı  düşüneceğini san-
m ı yorum. Çünkü, bireysel sanatsal yaratı cı l ı k top-
lumsal degişim ve dönüşüm faaliyetiyle bütünleş-
mediği sürece, sanatçı n ı n misyonunu tam olarak 
yerine getirmesi güçtür. 

Yirminci yüzyı la damgası n ı  vurmuş  sanatçı la-
rı n büyük bir çoğunluğu, (Aragon, Neruda, Picas-
so, Gorki, Mayakovsky, Ritsos, CigerxwIn, Brecht 
vb.) sosyalist partilerde yerlerini almış lard ı r. De-

mek ki örgütlü olmak 
sanatsal yaratı cı l ığı n 
önünde bir engel de-
ğil... 
Bugün Kürt ve Türk 
sol örgüt ve partilerin 
yazar ve sanatçı larla 
olan ilişkisine baktığı-
m ı z zaman, madalyo-
nun öbür yüzünü ile 
karşı laşıyoruz. Bu ör- 
güt ve partiler içinde 
ünlü bir yazar ve sa-

natçı  bulmak neredeyse olanaksı z. Başta kimi ya-
zar ve sanatçı lar bu örgüt ve partilerden birinin 
içindeyseler bile, bir süre sonra çareyi uzaklaş-
makta bulmuşlar.. Neden? 

Bunun birden fazla nedeni var. Bir ikisini bura-
da açmaya çalışal ı m. Birincisi; eğer bir yazar sa-
natçı  "A" örgütünde ya da partisinde ise, diğer bü-
tün örgüt ve partiler tarafı ndan dıştalan ı l ı yor. Ör-
gütler arası  sald ı r ı , rekabet ve çelişkiler sanatçı la-
ra da yansı yor. Örgütler sanatçı yı  sanatı  ile değil, 
içinde bulunduğu siyasal yapı n ı n teorik ve pratik 
konumu ile değerlendiriyorlar. Hatta örgütlü dev-
rimci sanatçı ya uygulanan dıştalama ve gizli san-
sür,. burjuva sanatçı lar ı na uygulanmaz. Oysa her 
sol örgüt ve parti, yazar ve sanatçı ları n örgütlü ve 
partili olması n ı  savunur. Anlayış  çok açı k, benim-
seyicidir, değilse çek kuyruğunu gitsin. 

Sanatçı lar da enayi değiller ya, onlar da bu du-
rum karşısı nda strateji ve taktikler geliştiriyorlar(!). 
Sanatçı lar da bu tecrit politikası na maruz kalma-
mak için bir örgüt ve partide yer almak yerine, ge-
nel bir solculuk ve devrimcilik yelpazesinde yer 
al ı yorlar. 

Ikinci nedeni; parti ya da örgüt içinde bulunan 
yazar ve sanatçı lara sı radan bir kadro ya da sem-
patizan gözü ile bakı larak, onun her işi yapacağı-
n ı  düşünmektir. Bütün pratik faaliyetlere katı lma-
sı  için emir ve talimat al ı r, afiş  asmadan tutun ga-
zete' dağı tması na, fiili eylemler yaptiiaSiha ka-
dar... Onun bir yazar, bir sanatçı  olduğu, işinin 
partinin günlük işlerine koşturmaktan çok, sanatı -
na yönelik yaratıcı l ı kta bulunması  gerektiği gerçe-
ği unutulur. Örneğin, bir şair kendisine önerilen 
bir eylemi reddedip, ben şiir yazacağım derse, an-
laşı lması  bir yana dalga konusu olmaktan kurtula-
maz. Oysa o şairin yapacağı  işi bir başkası  da ya-
pabilir. Ama şairin yerine bir başkası  şiir yaza-
maz! 

Yaşar Kemal, bir demesinde "On yı l Tİ P içinde 
çal ıştı m. Ve o dönem tek satı r yazamad ı m" der. 
Politik mücadelenin örgütsel ve pratik gerekliliği-
ni yerine getiren yazar ve sanata da büyük bir sa-
natsal yaratı cı l ı k beklemek anlamsı zd ı r. Çünkü, 
büyük sanat yapı tları  boş  zamanları n değerlendi-
rilmesiyle değil, sanatçı  ve yazarı n özel olarak za-
man ayı rması yla, daha da ötesi bir ömür verilme-
siyle ortaya çı kar. 

Gerçek bir yazar ve sanatçı  için önce partisi ve 
ideolojisi değil, yaratı cı lığı  ve sanatı  gelir. O, ile-
riciliğini, yurtseverliğini, militan devrimciliğini 
pratik yaşamdan çok, sanatsal yaratı cı l ığı  ile öne 
çı karı p, somutlaştı rı r. Amaç, parti ve devrimdir, 
sanat araçt ı r, türündeki klasik söylemler inand ı rı -
cı l ığı n ı  artı k yitirdi. "Yazar işini hiçbir zaman bir 
araç olarak görmez. Eserleri kendi içinde amaçla-
şı  rlar" (Marx) 

Yazar ve sanatçı yı  siyasal yapı lardan soğutan 
üçüncü neden ise, siyasal yapı ları n yazar ve sa-
natçı ları n yaratı cı l ığı na koydukları  yasaklard ı r. 
Sol siyasal yapı lar bu konuda bı rakal ı m Avrupa 
burjuva demokratik yönetimlerinde, monarşi ça-
ğındaki kralcı  yöntimlerinden bile daha geridirler. 
Ruhları na Stalin'in 1934 yı lları nda ayd ı nlara kar-
şı  giriştiği "temizlik harekat ı " egemendir. Bu ruh 
haline göre en propagandist, en şakşakçı  lideri en 
putlaştı ran "sanatçı  ve yazar" en iyi olan ı d ı r. 

Yani sol yapı lar içinde (monarşik yönetimlerde 
kralları n soytarı ları na verdiği özgürlük kadar) sa-
natçı  ve yazarları n özgürlüğü yoktur. ".. Röne-
sans'da bir soytarı, herkesin önünde örneğin kral-
la dalga geçebilmektedir. Böylece başkaları n ı n da 
söylemek isteyebileceği ama varolan kurallar ne-
diıı iyle söylemeyip, içine attığı  şeyler açığa çı k-
makta,  herkes rahatlamaktad ı r."(M.Belge) Doğu 
toplumları nda ise soytar ı  değil dalkavuk geleneği 
vard ı r. Dalkavuk efendisini aşı rı  bir hayranl ı kla 
över, başkaları n ı  eleştirerek, başkaları yla dalga 
geçerek efendisinin kendisini daha çok önemse- 
rrresini sağlar. Adeta efendisinin narsist duyguları -
n ı  körükler. Bunu inandığı  için değil, bir h ı rka bir 
lokma için yapar. 

Kürt sarayları nda dalkavuk geleneğine pek 
rastlan ı lmaz. Ama beylerin, agalar ı n beslediği 
dengbjler, ağı tçı lar, şairler dalkavuk'a rahmet 
okuturlar. Bunun belki sosyolojik, coğrafik, eko-
nomik bir temeli vard ı r. Bunun açı klaması na gir-
meyeceğim. Ama şurası  çok açı k, Kürtler kadar 
efendisini, önderlerini abartan, sonra da bu abar-
tı ları n esiri olan belki bir başka millet yoktur. Kürt 
ulusal birliğin bir türlü oluşmaması n ı n nedeni bi-
raz da bu abart ı lmış  beylik, ağal ı k, şeyhlik ve ön-
derlik ruhunda aranmal ı . 

Evet, gerçek bir yazar ve sanatçı  ne bir soytarı , 
ne de bir dalkavuktur. Sanatçı n ı n sanatı na yön ve-
recek beyi, ağası , lideri olamaz. Ona hüküm ede-
cek tek gerçek,.özgür algı lama ve yaratma faaliye-
tidir. Özgür yazar, sanatçısı  olmayan siyasal bir 
yapı , devrim yapamaz, devrimi yapsa bile o biçi-
miyle yaşatamaz, Oysa özgür bir sanatçı  ve yazar 
herhangi bir partinin şemsiyesinin altı na girme-
den de büyük ölümsüz eserler verebilir... 

Parti ve 
Sanatçı  

Ali BİÇER 
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Amerika'da eğitim iflas etti! 
Françoise BURGESS 

A
merika'da dünya-
nın en iyi üniversi-
teleri bulunurken, 
devlet okulları  ve 
büyükşehirlerin 

yoksul semtlerinde orta okul ve 
lise öğretimi tamamen bozul-
muş  durumda. Bir örnek; New 
York'daki devlet üniversiteleri 
diploma derecesini dikkate al-
madan, her öğrenciyi kabul 
ediyor. Ancak hazırlık sınıfın-
da öncelikle öğrenciye anlaşılır 
ve dilbilgisine uygun bir İngi-
lizce ile bir fiili -  özneden ayırt 
etmeyi öğretmek zorunda kalı-
yorlar. Kaygı  veren bu olgu 
Amerikan toplumunda meyda-
na gelen değişime bağlanıyor. 
2020 yı lında İspanyolca ko-
nuşmayan Beyazlar toplumun 
yanlızca %60'ını  temsil ede-
ceklerdir. Bugünün Amerikan 
toplumunun etnik temellerini 
ve kültürel yapısını  oluşturan 
göçmenler Avrupa kökenlidir. 
Ve bunlar toplam nüfusun 
%15'ini oluşturuyorlar. 80'li 
yıllarda yapılan sayımlarda, 
yeni gelen göçmen sayısı  
7338062 olarak tespit edilir-
ken, bunların %47'si Latin 
Amerika ve Karaiblerden, 
%37'si Asya'dan gelmektedir. 
Sonuç; nüfusun %13.8 (bazı  
şehirlerde bu sayı  %50'ye ula-
şabiliyor) evde İngilizceden 
başka bir dil konuşuyor. Hangi 
dilde eğitim verilmesi gereki-
yor? Bu soruya Fransızların 
yanıtı  belli iken, aynı  şey His-
panique'ler (İspanyolca konu-
şartlar) için söylenemez. His-
paniqueler ingilizcenin hege-
monyası na şiddetle karşı  çıkı-
yorlar. 

Birleşmiş  Milletler'e bağlı  
158 ülkenin eğitim düzeyi ba-
kı mından Amerika 49. sı rada 
yer alıyor. Kişi başına harca-
nan para bakımından 16 sana-
yileşmiş  ülke arasında orta öğ-
retimde 14. sı rada yer alı rken, 
yüksek okul eğiliminde 2. sıra-
ya yükseliyor. Çözümlenmesi 
gereken ilk sorun: Yetişkin nü-
fusun %13'ü (20-27 milyon ki-
şi) hemen hemen hiç okuma 
yazma bilmiyorlar. Başka bir 
deyişle günlük hayatta okuma 
yazma ve anlama gibi temel,  
kriterlerden yoksundurlar. 
Aşılması  gereken bir başka en- 

gel, zihniyettir.Çalışma ahlaki 
balummdan aşın prensip sahibi 
bir ülke olarak tanınan Ameri-
ka'da eğitim için küçük bir ça-
banın dahi olmayışının yadır-
ganmaması  gariptir. Öncelikle 
öğrenciler arasında önemli 
olan şey, okulda popüler ol-
mak, okul dışı  faaliyetlerde 
(beyzbol, basketbol gibi spor-
lar) bulunmak ve genel anlam-
da "iyi vakit" geçirmektir. Ai-
leler çocuklanndan sürekli ça-
ba içinde bulunmaları  isten-
mesini, çocukları  sarsacağı  en-
dişesi ile karşı  çıldyorlar. Bir 
araştırmacı  şunları  belirtiyor; 
"Amerikalı  öğrenciler hocala-
rından kendilerine önceden ha-
zırlannıış  bilgiler verilmesini 
bekliyorlar. Kendilerinin her-
hangi bir çaba içinde bulunma-
malannın doğal olduğunu dü-
şünüyorlar. Bu davranış  özel-
likle zencilerde yaygın -çalış-
kan zenci bir öğrenci, beyaz bir 
öğrenci gibi- davranmakla 
suçlanıyor- ve 
a şı r ı  

ça-
l ı  ş  - 
k a n • 
olan 
Asya 
köken- 
li öğ-
rencile-
re olan 
düşman-
lık böyle-
ce anlaşı lı-
yor. Aynı  
zamanda 
Amerikal ı  
öğrenci tele-
vizyon kurba-
nıdır. National 
Assessment of 
Educational 
Progress 'e göre 
orta öğretim sürecinde öğren-
cilerin dörtte biri günde 6 saat 
televizyon seyrediyor. Lise son 
sınıf öğrencilerinin üçte ikisi 
günde 3 saatten fazla televiz-
yon seyrediyorlar. %9'u 6 saat-
ten fazla televizyon izliyor. So- 

nuç; 17 yaşına gelmiş  gençle-
rin üçte biri hiç bir kitap oku-
mamış, %16'sı  evde ödev yap-
mıyor ve %30'u ödevleri yap-
mak için bir saatten daha az bir 
süre ayınyor. 

Eğitim sisteminin iflasıııın 
bir başka nedeni ise, öğrencile-
re eleştiriyel düşünmenin öğre-
tilmemesi ve bu nedenle gele-
cek için çok kötü hazırlanması-
dır. Bu konuda esas suçlu eği-
tim yöntemidir. Bu 
yöntem ya- 

rat ı c ı  
olmaktan çok 

mekanik olmaya zorluyor. 
Öğrenciler eleştiriyel düşünce-
den, yazımdan, dilbilgisinden, 
deneme tekniklerinden uzak 
olan test usulü sınavlarından 
geçiriliyorlar. Zenci öğrencile-
rin sınav sonuçları  diğer etnik 
gruplardan da düşük olduğu 
için zenci eğitimciler ve aileler 
daha çok hazırlanan testleri  

suçlu buluyorlar. Onlar "test-
lerde zenci değerler yerine be-
yazların değerleri konu edili-
yor, başarısızlığın nedeni bu-
dur" diyorlar. 

Burada Hispanique'lerin ve 
Asya kökenlilerin neden daha 
başarılı  olduklarını  ve matema-
tiğin hangi "beyaz" değerler- 
le donatı ldığını  
anlamak 

gerekiyor. 
Sözkonusu olan sis-

temin kendisidir. Tamamen yö-
resel etkiye dayanan ve fedaral 
hükümetin hemen hemen kont-
rolü dışında olan (sadece %6 
harcamaları  kapsıyor) bir sis-
tem, federal hükümet yetkileri 
nerdeyse tamamını  yöresel 
topluluklara veriyor. Eğitimin 
giderleri tamamen gelir vergi-
siyle karşılanmaktadır. Bu de-
mektir ki iyi bir eğitim almak 
için zengin olmak ve iyi bir 
semtte oturmak gerekiyor. Her  

eyalet, her kontluk, her okul 
eğitim programlarını  dilediğin-
ce özgür bir şekilde hazırlıyor. 
Sonuçta bütünsel bir program 
ve hiç bir ulusal ölçüt yok (öğ-
retmenler ve öğrenciler için) ve 
tabii ki ulusal olan bir diploma 
da yok. Özel okullar ve üniver-
siteler tamamen özerktir. Ge-
nellikle en iyileridir de. (Bir 
kaç ünlü devlet üniversitesi 
olan Michiganın, Wisconsının 
ve. Californiya'daki üniversite-
ler hariç.) Ama aynı  zamanda 
en pahalı  olanlardır. Harvard, 
Yale ya da Stelford'un yıllık 
öğrenim harcamalan en az 
24 bin dolardır. 

Re- 

agan yöneti-
mi bursların miktarını  

azaltınca ünlü üniversitelere 
girmek için artık yetenek yet-
miyordu. Devletin eğitim için 
ayı rdığı  para ortada. böyle 
olunca da en niteliksiz öğret-
menler ve en kötü okullar Get-
tolarda bulunacaktır. (Doğal-
lıkla iyi nitelikli öğretmenler 
buralara gitmek istemez.) il-
ginç olan hiç kimsenin bu yö-
netim biçimine karşı  çıkmama-
sı  ve ulusal çapta bir ön sınav 
düşüncesinin sert itirazlarla 
karşılaşmasıdır. Yarışmacı  zih-
niyette bir ülke insanlarının ya-
rışma kavramını  onurlandırma- 

sı  gerekirken, bundan nefret 
ediyorlar. Bir başka güçlük de, 
giderek sayıları  artan miktarda 
çocukların İngilizce bilmedik-
leri için eğitimde güçlüklerle 
karşılaşmalandır. 

Doğru çözüm: İki dil konu-
şulması. Teorik olarak İngiliz-
ceye geçişi kolaylaştırmak için 
çocuğa kendi anadiliyle eğitim 
hakkı  vermektir. Pratikte iki dil 
konuşmak yalnızca İspanyol-
cada eğitim görme anlamına 
geliyor. Ve kimileri bunu dil ve 
kültürel özerkliğin bir kanıtı  
olduğunu ileri sürüyorlar. 
Amerika'da İngilizce kullanılı-
yor ve böyle kaldığı  sürece de 
Hispanique'lerin istekleri belki 
daha uzun bir süre yerine geti-
rilmeyecektir. Asyalılar ise ba-
ğıra çağıra eğitimde eşitlik isti-
yorlar ve herhangi bir imayeyi 
ayrımcılık olarak nitelendiri-
yorlar. Bunun tersine zenciler 
geçmişte yapılan kötülükleri 
anarak, özel uygulamalar ta-
lep ediyorlar. Okulların ı rk-
lara göre ayrılmasını  iste-
yenler bile var (zencilere 
ayrı  okul). Buna Martin 
Luther King karşı  çlkı-
y o r d u . 
Kısacası  seviye düşüyor 
ve üniversiteye girmek 
için uygulanan test 
batmak üzeredir. Belli 
bir sınıfa ait olmak 
tartışılmaz bir etken 
ise, 70 bin dolardan 
fazla kazanan aile-
lerin çocuklarının 
yoksul ailelerinin 
çocukları ndan 
daha başarı lı  ol- 

ma şansları  var. Oysa As-
yalılarda her sınıfsal kökehden 
insan mevcut. En parlak notla-
rı  onlar alıyor. Asyalı ların en 
yoksul olanları  beyazlardan 24 
puan az alıyorlar. Zenciler her 
koşulda sonuncu oluyorlar. 
Hispanique'ler ise beyazlarla 
zencilerin arasında bir yerde-
ler. Başarının en önemli etkeni 
ailenin desteğidir (Asyalılarda 
bu çok belirgin). Ve okumaya 
dört elle sanlmalctadırlar. 

Çeviri: Hüsün UMAY 
Le Monde 

Diplomatique/Maniere de 
voir 16. sayısından alınmıştır 

*Françoise BURGESS: 
Nevyork City Ünv. 

Öğretim Üyesi. 
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Cendere'yi hangi yükleri ihtiyarlatır?.. 
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Romahlar 2000 yıl önce inşa ettiklerinde kimbilir ne kadar safça 
düşünmüşlerdi; kimbilir, "bu köprü yük, bu köprü insan taşıyacak" 

demişlerdi belki... Zamana kendisi direndi direnmesine AdıyanzanIKahta'daki 
Cendere köprüsü ama, iistündekiler değişti bir hayli zamandır... 
Şimdi biraz düş, biraz yoksulluk ve çokça savaş  yaraları  taşır. Daha ne kadar 
taşır; ne kendi bilir, ne altından akıp Fırat'la kucaklaşan suları... 
Bilinen, artık taşıdıklannin değişmesinden bıktığı... • 
İri taş  bloklannın yüzünden okunmuyor mu bu bıkkınlık?.. 

Sinan ARAS 

U lusal kimliğin gelişmesinde etkin 
rolü olan aydınlann çalışmaları  

sürekli sömürgeci egemenler tarafın-
dan baskı  altında tutulmuş. Birçoğu-
nun eserleri halka ulaşması  engellen-
meye çalışı lmış, kimi zaman da be-
denleri fiziki olarak yok edilmeye ça-
hşılmıştır. Ulusal başkaldınlarda et-
kin rol alan aydınlann sonu ise idam 
sehpalan olurken, ülkesinden uzakta 
yaşamaya zorlananların sayısı  da az 
değil. "Normal zamanlarda anayasal 
eyleme inanıyoruz, anomıal zaman-
larda ise devrimci eylemin gerekli ol-
dliğuna inanıyoruz. Yaşadığımız çağ  

' ise olağanüstüdür" diyen 1915 Pas-
kalya ayaklanmasına önderlik eden 
Irlandalı  James O'Connoly I. Dünya 
savaşının bu olaganiistü günlerinde 
İngiliz askerleri tarafından tekerlekli 
sandalyesinde kurşuna dizildi. Aynı  
olağanüstü günlerde ise Osmanlı  yö-
netimi tarafından Ermeni ulusu "ta-
cirlik kanunuyla" toplama kampların-
da tutuldu. Bu sömürgeci uygulama 
sonucu bir buçuk milyon kişi yaşamı-
nı  yitirirken, ilk kurbanları  ise aydın-
lar oldu. 

Vurulmuş  Avcı  adlı  öyküsünde 
"Ve dağların evladıdı r karaca. Ona 
hayat veren o dev taşlardır ve onu 
besleyen onların tepesinde biten yo-
sunlardır. Onları  doğuran masdar'dır. 
Lanet olsun karacaya kurşun atana" 
diyen Siverek doğumlu Ruper Zartar-
yan 1915 tehcir kanunu sonucu yaşa-
mını  yitirdi. Trpkı  diğer meslektaşları  
Armen Dorian, Levon Larents, Ruper 
Sevağ, Yervant Sırmakeşhanlıyan, 
Kirkor Zohrab gibi... Ruslarla işbirli-
ği yaptığı  gerekçesiyle Ermeni topla-
ma kamplarında yaşamaya mahkum 
edildi. Ermenilerin bir çoğu toplama 
kampları na ulaşmadan yollarda katle-
dildi. Osmanlılar bu uygulamal&ıyla 

.ileride nazilere akıl hocalığı  yapacak-
lardı. Kürtler 1915 Jenosidi boyunca  

yer yer Ermenilere yardım ederken, 
yer yer de Osmanlıların emirleri doğ-
rultusunda katliamlara alet oldular. 

Ulusal kurtuluş  mücadelesi veren 
Kürtleri her defasında dış  güçlerin 
maşası  olmakla, Ermeni olmakla suç-
layan sömürgeciler, 1915 Ermeni kı-
yımında Ermeni aydınlannı  dünyanın 
gözü önünde katlettirirken, ileride ge-
ne çömezi kemalistlere de bir çok uy-
gulamayı  miras bı rakacaktı. Dini bü-
tün 

Osmanlı  sömürgecileri Ermeni şa-
ir ve yazarları  yollarda katlettirirken, 
onlann islamcı  katkıların' ise bugün 
çok az insan hatırlıyor. İstanbul do-
ğumlu Levon Larenta islamın kutsal 
kitabı  Kuran-ı  Kerim'i Fransızca'dan 
Ermenice'ye çevirmişti. Yaşamı  kan-
lı  göç yollannda bilinmeyen bir yerde 
son buldu. Sürgünde katledilen diğer 
Ermeni aydınlanndan profesör Kri-
kor Zohrap Meclisi Mebusan üyesiy-
ken, şair Armen Dorian ise Pantsiz-
min kurucusuydu. Osmanlı  sömürge-
ciliği turan hayalleri ile üç yıl sonra 
Azerbaycan'ın Bakü kentinde yakla-
şık 30 bin Ermeniyi katlederken, on 
yıl sonra yani 1925'te mirasçısı  TC 
ise binlerce Kürdü kaltederken bir o 
kadarını  da sürgüne yolladı. 

1925 Şeyh Said başkaldınsında 
ilk katledilenler arasında da Kürt ay-
dınlan vardı. Bitlisli Kemal Fevzi 
Bey, Senatör Şeyh Abdülkadir Bey i-
dam sehpalannda yaşamlarını  yitirdi-
ler. Ermeni aydınlanh 1915 yı lında 
yaşama veda ederken, son sözleri ne 
oldu? Neler dediler? bu konuda bir 
şey bilmiyoruz. Bugün onların gök-
yüzüne bakan birer mezartaşlan bile 
yok. • Geride bı raktıkları  eserlerle 
ölümsüzleştiler. Onların katliam 
emirlerini veren Ittihat ve Terakki yö-
neticileri ise kemalistler tarafından 
sahiplenildi. Talat ve Enver Paşala-
nn cenazeleri devlet töreniyle yapılır-
ken, Osmanlının sömürgeci uygula-
malarından taviz vermediklerini de  

ısrarla vurgulamış  oldular. Hoşçakal, 
tatlı  yaşam. Işte gör, yıldızlar birer bi-
rer düştü semadan/ hoşçakal, son bir 
kez daha/ Bakmazmısın bana kırpa-
rak gözlerini tatlıca" diyen Levon La-
rents techir de yaşama veda ederken, 
Kürtler ise yaklaşık on yı l sonra aynı  
akıbetle karşı laştı. Osmanlının genç 
mirasçılan ırkçı, şoven tarihlerini iyi 
ezberlerken, idam sehpalannda Kürt 
aydınlan ise tarihin ince ironisiyle 
karşılaştılar. Sex Sait başkaldınsının 
ardından Diyarbakır'da asılan Kemal 
Fevzi Jin dergisinin 16. sayısında 
Kürt gençlerine şu temennide bulunu-
yordu; "Umutsuz olmayalım, yalnız o 
kederli günlerin acı  anı larının hiç bir 
güçsüz ferdimizin bile anısından si-
linmemesini dilerim. Oyküleriyle 
doldurulsun. Belki o kurtarıcı  kuşak, 
yere düşenleri kaldıracak, belki o kur-
tarıcı  kuşak, atalarının belirsiz mezar-
lıklan, aziz yurdun çökük haberleri 
üzerinde sarsı lmaz anıtlar, yı kı lmaz 
saltanatlar kurtaracaktır." 

Kürt ve Ermeni aydınlan ulusal 
özgürlükleri ve kimlikleri için ege-
men sınıflann boy hedefleri oldular. 
Bugün sık sık Kürtlerin Türk kökenli 
olduğu, ulusal talepleri için ayağa 
kalkanlann, mücadele edenlerin Er-
meni olduğu yönünde sık sık kara 
propagandalar, söylemler dile getirili-
yor. Aydınlann gelecek kuşaklara bı-
raktıkları  onlarca eser, yaşama bağlı-
lık, kararlılık ise unutulmamalı. Ta-
rihler çeşitli dönemlerde değşise de 
özünde egemen politika aynı, seyirci 
kalındığında ise, kısa süre sonra se-
yirciler, asıl oyunda kurban rolünü 
oynamakta kalıyorlar. 1915 Ermeni 
tehciri, 1925 Şeyh Said başkaldınlan 
iki ayrı  yönetimde gerçekleşse de sö-
mürgecilerin ortak karekterini vurgu-
luyor. Tıpkı  Irlandalı  Cames O'Con-
noli'nin dediği gibi, "Yaşadığımız 
çağ  olağanüstüdür." Yani ulusal hak-
ları  isteme ve kullanmada kararlı; 
inatçı  dlma çağıdır. 

Tarihin ince ironisi 
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Franrroise BURGESS 

A 
merika'da dünya
nm en iyi üniversi
teler! bulunurken. 
devlet okullan ve 
b ü y ük§e h i rl eri n 

yoksul semtlerinde ona okul ve 
lise ögretimi tamamen bozul
mu§ durumda. Bir ömek; New 
York'daki devlet üniversiteleri 
diploma derecesini dikkate al
madan, her ögrenciyi kabul 
ediyor. Ancak haztrhk slmfm~ 
da öncelikte ögrenciye anl;qthr 
ve dilbilgisine uygun bir ingi
lizce ile bir fiili ' özneden aym 
etmeyi ögretmek zorunda kah
yorlar. KaYg! veren bu olgu 
Amerikan toplumunda meyda
na gelen degi§ime baglanlyor. 
2020 Ylhnda ispanyolca ko
nu~mayan Beyazlar toplumun 
yanhzca %60'mt lemsil ede
ceklerdir. Bugünün Amerikan 
toplumunun etnik temellerini 
ve kültürel yapisull olu~turan 
g6ymenler Avrupa kökenlidir. 
Ve bunlar toplam nüfusun 
%15'ini olu§luruyorlar. 80'li 
ylliarda yaptlan saYlmlarda, 
yeni gelen görrmen saYlsl 
7338062 olarak tespit edilir
ken. bunlann %47'si Latin 
Amerika ve Karaibierden. 
%37'si Asya'dan gelrnektedir. 
Sonuy; nüfusun %13.8 (baZI 
§ehirlerde bu saYI %50'ye ula
~abiliyor) evde tngilizceden 
ba~ka bir dil konu~uyor. Hangi 
dilde egitim verilmesi gereki
yor? Su soruya Franslzlarm 
yamtl belli iken, aym ~ey His
panique'ler (ispanyolca konu
~anlar) irrin söylenemez. His
paniqueler ingilizcenin hege
monyasma ~iddetle ka~t ytkl
yorlar. 

Birle§mi§ Milletler'e baglt 
158 ulkenin egitim düzeyi ba
kimmdan Amerika 49. Slrada 
yer allyor. Ki§i b~ma harca
nan para bakJmmdan 16 sana
yile~mi§ ülke arasmda orta ög
retimde 14. sirada yer ahrken, 
yüksek okul egitimir1de 2. Slra
ya yükseJiyor. C;özümlenmesi 
gereken ilk sorun: Yeli~kin nü
fusun %13'ü (2()..27 rnilyon ki
~i) hemen hemen hir; okuma 
yazma bilmiyorlar. Ba~ka bir 
deyi§le günlük hayatta okuma 
yazma ve anlama gibi temel 
kriterlerden yoksundurlar. 
A§llmasl gereken bir b~ka en-

gel. zihniyenir. c;ah§ma ahlakt 
bakJrnmdan a§u1 prensip sahibi 
bir ülke olarak tanman Ameri
ka'da egitim irJin kü~ük biT r;a
bamn dahi oJmaYI§mm yadlr
ganmamasl gariptir. Öncelikle 
ögrenciler arasmda önemli 
olan §ey, okulda popüler 01-
mak, okul dl§1 faaliyetlerde 
(beyzbol, basketbol gibi spor
lar) bulunmak ve genel anlam
da "iyi vakit" ger;irmektir. Ai
leier r;ocuklanndan sürekli r;a
ba irJinde bulunmalan isten
mesini, rJocuklan sarsacatt en
di~i ile kar~1 rJ1klyorlar. Bir 
ara~ttrmaci §unlan beJirtiyor; 
"Amerikah ögrenci.1er hocala
nndan kendilerine önceden ha+ 
mlanrrtI§ bilgiler verilmesini 
beldiyorlar. Kendilerinin her
hangi bir yaba ir;inde bulunma

. malarmm dogal oldugunu dü
§ünüyorlar. Bu davram§ özel
likle zencilerde yaygm -rJah~

kan zenci bir ögrenci, beyaz bir 
ögrenci gibi davranmakla 
sur;lamyor
a § t r i 

<'
h§
k a n ' 
olan 
Asya 
köken
li ög
renei le
re olan 
dü~man
hk böyle
ce anla~lh
yor. Aym 
zamanda 
Amerika l l 
ögrenci tele+ 
vizyon kurba-
mdrr. National 
Assessmenl of 
Educational 
Progress'e göre 
orta ögretim sürecinde ögren
cHerin dörtte biri günde 6 saat 
Ielevizyon seyrediyor. List son 
smtf ögrencilcrinin ür;le ikisi 
günde 3 saanen fazla televiz
yon seyrediyorlar. %9'u 6 saal
ten fazla televizyon izliyor. So-

A merikah ögrenci televizyon kurbanldu. 
Orta ögretim sÜTecinde ögrencilerin 
dörtte biri günde 6 saat televizyon 

seyrediyor_ Üniversiteye girmek iC;in 
uygulanan test batmak üzere. 70 bin dolardan 
fazla kazanan ailelerin c;ocuklanmn yoksul 
ailelerinin c;ocuklarmdan daha ba~ar1h olma 
~anslan var. 

nu~; 17 ya~ma geJmi~ genr;le
rin ü~te biri hir; bir kitap oku
maml§, %16'sl evde ödev yap
mtyor ve %30'u ödevleri yap
mak ir;in bir saanen daha az bir 
süre aymyor. 

Egitim sisteminin iflasmm 
bir ba~ka nedeni ise, ögrencile
re eJe§tiriyel dü§ünrnenin ögre
tilmemesi ve bu nedenle gele
cek irJin r;ok kötü hazlrlanmaSI
dir. Bu konuda esas sur;lu egi
tim yönternidir. Bu 
yöntcm ya-

ra 1I C I 
olmaktan r;ok 

mekanik olmaya zorluyor. 
Ögrenciler cle§liriyel dü§ünce
den, yaztmdan, dilbilgisinden, 
denerne tekniklerinden uzak 
olan test usulü smavlanndan 
ger;iriliyorlar. Zenei ögrencile
rin smav sonuylan diger etnik 
gruplardan da dü~ük oldugu 
ir;in zenci egitimciler ve aileler 
daha r;ok hamlanan testleri 

sUrJlu buluyorlar. Onlar "test
lerde zenci degerler yerine be
yazlaTln degerleri konu edili
yor, ba§anslZhgm nedeni bu
dur" diyorlar. 

Burada Hispanique'lerin ve 
Asya kökenlilerin neden daha 
b3.§anh olduklarllli ve matema
tigin hangi "beyaz" degerler-
le donatddtgmt 
anlamak 

gerekiyor. 
Sözkonusu olan sis

temin kendisidir. Tamamen yö
resel elkiye dayanan ve fedaral 
hükümetin hemen hemen kont
rolü dl§mda olan (sadece %6 
harcamalart kapslyor) bir sis
tem, federal hükümet yetkileri 
nerdeyse tamamtm yöresel 
topluluklara vtriyor. Egitimin 
giderleri tarn amen gelir vergi
siyle kar§llanmaktadlr. Bu de
mektir ki iyi biT egitim almak 
iyin zengin olmak ve iyi bir 
semlle olurmak gerekiyor. Her 

eyalet, her kontluk, her okul 
egitim programianm diledigin
ce özgür bir ~ekilde hazlrhyor. 
Sonur;la bütünsel bir program 
ve hirJ bir ulusal öl~üt yok (ög
retmcnler ve ögrenciler i~in) ve 
labii ki ulusal olan bir diploma 
da yok. Özel okullar ve üniver
siteler tamamen ö7..erktir. Ge
nellikle en iyileridir deo (Bir 
karJ ünlü devlet üniversitesi 
olan Michigamn, Wisconstnm 
ve. Califomiya'daki üniversitc
ler hari~.) Ama aym zamanda 
en pahah olanlardlr. Harvard, 
Yale ya da Stelford'un Yllhk 
ögrenirn harcamalan en az 
24 bin dolardlr. 

R,-

agan yöneti-
mi burslann miktanm 

azaltmca ünlü üniversitelere 
girmek irJin artlk yetenek yet
miyordu. Devletin egitirn ir;in 
aYlrdlgl para ortada. böyle 
olunca da en niteliksiz ögret
menler ve en kötü okullar Get
lolarda bulunacaktlr. (Dogal
hkla iyi nite1ikli ögretmenler 
buralara gitmck istemez.) h
gin~ olan hir; kimsenin bu yö
netim birJimine k~1 rJlkmama
SI ve ulusal r;apta bir ön smav 
dü§üncesinin sen ili razlarla 
ka~lla§masldlr. Yan~maci zih
niyette bir ülke insanlarmm ya
n~ma kavramtm onurlandmna-

SI gerekirken, bundan nefret 
ediyorlar. Bir ba§ka gür; lük de, 
giderek sayilarl artan miktarda 
r;ocuklann tngilizce bilmedik
leri ir; in egitimde gÜrJlüklerle 
ka~lla§malandlf. 

Dogru rJözüm: iki dil konu
§ulmasl. Teorik olarak ingiliz
ceye ger;i§i kolayla§tmnak irrin 
r;QCuga kendi anadiliyle egitim 
hakkl vermektir. Pratikte iki dil 
konu§mak yalntzca ispanyol
cada egitim görme anlamma 
geliyor. Ve kimileri bunu dil ve 
kültürel özerkligin bir kamtt 
oldugunu ileri sürüyorlar. 
Amerika'da Ingilizce kullanlh
yor ve böyle kaldtgl sürece de 
Hispanique' lerin istekleri belki 
daha uzun bir süre yerine geti
rilmeyeeektir. Asyahlar ise ba
gtra ~aglra egitirnde e§itlik isti~ 
yorlar ve herhangi bir imayeyi 
aynmclhk olarak nitelendiri
yorlar. Bunun tersine zenciler 
ger;mi§te yapllan kötülükleri 
anarak, özel uygulamalar ta-
lep ediyorlar. Okullann Irk
lara göre aynlmaslßl iste
yenler bile var (zencilere 
ayn okul). Buna Martin 
Luther King k3f§1 r; lkl-
y 0 r d u 
KIsacasl seviye dü§ilyor 
ve üniversiteye girmek 
irJin uygulanan tesl 
batmak üzeredir. BeLli 
bir Simfa ait olmak 
tartl§lhnaz bir etken 
ise, 70 bin dolardan 
fazla kazanan aile
lerin 90cuklannm 
yoksul ailelerinin 
rrocuklartndan 
daha b~arth 01-

ma §anslan var. Oysa As
yahlarda her slmfsal kökenden 
insan mevcul. En parlak notJa
TI onlar ahyor. Asyahlann en 
yoksul olanlan beyazlardan 24 
puan az ahyorlar. Zenciler her 
ko~ulda sonuncu oluyorlar. 
Hispanique'ler ise beyazlarla 
zencilerin arasmda bir yerde
ler. B~annm en önemJi etkeni 
ailenin destegidir (Asyahlarda 
bu r;ok belirgin). Ve okumaya 
dört elle sanlmaktadlrlar. 

(eriri: Hiisün UMAY 
Le Monde 

Diplomatique!Maniere de 
roir 16. saYlSmdan almml§t,r 

*Franfoise BURGESS: 
Neryork City Ünr. 

Ögrelim Üyesi. 

Cendere'yi hangi yükleri ihtiyarlatzr? .. Tarihin ince ironisi 

R omaillar 2000 Yll önce iRfa eltiklerinde kimbilir ne kadar sa/fa 
dÜfünmüflerdi; kimbiIir, "bu köprü -yük, bu köprii insan ta§Jyacak" 

demi§lerdi belld ... Zamana kendisi diren.di direnmesine AdlyamanlKahta'daki 
Cendere köprüsü ama, iislündekiler degi§ti bir hayli zamandlr ... 
!jimdi biraz dÜf, biraz yoksulluk ve fokfa savfll yaralan la§lr. Daha lIe kadar 
taf,r; ne kendi biUr, ne allzndan alap F,ral'la kucaklafan sulan. .. 
Bilinen, arllk Ifllld,klannin degi§mesinden b,klzgl ... 
iri la§ bloklannm yüt,ünden okunmu"yor mu bu blkkmllk? .. 

Sinan ARAS 

U 1usa1 kimli~in geli~mesindeetkin 
rolU olan aydmlann falt§malan 

sürekli sömiirgeci egernenler taraftn
dan baskl altmda tutldrnu~. BirWgu
nun eserleri halka ul~masl engeHen
rneye fah~dml~, kirni z.aman da be
denlcri fiziki olarak yok edilrneye rJa
I~urnt~tu. Ulusal ba!jkaldmlarda eI
kin rol alan aydmlann sonu ise idam 
sehpalan olurken, iilkesinden uzakta 
y~amaya zorlananlann saYISI da az 
degil. "Nonnal zamanlarda anayasal 
eylerne inantyoruz, anonnal z.aman
larda ise devrimci eylemin gerekli 01-
duguna inamyoruz. Y~I~mlz rJag 
ise olaganüstüdür" diyen 1915 Pas
kalya ayaklanmasma önderlik eden 
irlandah James O'Connoly 1. Dünya 
sava~mm bu olaganüslü günJerinde 
ingiliz askerleri tarafmdan tekerlekli 
sandalyesinde kUlluna dizildi. Aym 
olagantistü giinJerde ise 0smanh yö
netimi tarafmdan Enneni ulusu "ta
cirlik kanunuyla" toplama kamplarm
da IUlUldu. Bu sömürgeci uygulama 
sonucu bir bUl;uk milyon ki~i y~aml
nl yitirirken. ilk kurbanJan ise aydm
lar oldu. 

Vurulrnu~ AVCI adh öyküsünde 
"Ve daglann evladldlr karaca. Ona 
hayal veren 0 dev ta~lardLr ve onu 
bes!eyen onlann tepesinde bilen yo
sunlarwr. Onlan doguran rna~'dLr. 
Lanet olsun kamcaya kulllm atana" 
diyen $iverck dogum!u Ruper Zartar
yan 1915 tehcirkanunu sonucu y~
mim yitirdi. Tlpkl diger meslek~lan 
Armen Dorian. Levon Larents. Ruper 
Sevag. Yervant Stnnake~hanhyan, 
Kirkor Zohrab gibi. .. Ruslarla i~birli
Ai yapugl gerek~esiyle Enneni topla
ma kamplannda ya~aya mahkum 

.edildi. Ermenilerin bir rJogu toplama 
kamplanna ul~madan yollarda katle
dildi. OsrnanlJlar bu uygularnalahyla 
.ileride nai.ilere alal hocahj!:l yapacak
lardl. Klinler 19J5 lenosidi boyunca 

yer yer Ennenilere yardlR1 ederken, 
yer yer de Osmanhlann emirleri dog
ruhusunda katliamlara alet oldular. 

Ulusal kurtulu~ mücadelesi veren 
KÜJlleri her defasmda dl~ gÜrJ1erin 
rn~asl olmakJa, Ermeni olmakla sur;
layan sörnürgeciler, 1915 Ermeni kl
Ylmmda Ermeni aydmlanm dünyanm 
gözO önünde katlettirirken, ileride ge
ne rJÖmezi kemalistlere de bir ~k uy
gulamaYI rnims blrakacaktt. Dini bü
tün 

Osrnanh sömUrgecileri Ermeni~
ir ve yaz.arlan yollarda katlettirirken, 
onlann islamcl katkJlanm ise bugün 
rJok az insan hatuhyor_ Istanbul do
gurnlu Levon Larenta islarnm kutsal 
kitabl Kuran-t Kerim 'i FranSlzca'dan 
Ennenice'ye ~virmi~ti. Ya~ml kan
h gÖf yollannda bilinrneyen biT yerde 
son buldu. Sürglinde katledilen diger 
Ermeni aydmlanndan profesör Kri
kor Zohrap Meclisi Mebusan üyesiy
ken. §air Annen Dorian ise Pantsiz
min kurucusuydu. Osmanh sörnürge
eiligi turan hayalleri ile ürJ ytl $Onra 
Azcrbaycan'm BakU kentinde yakla
~tk 30 bin Ermeniyi katlederken, on 
yil $Onm yani 1925'te mi~1St TC 
ise binlerce Kilrdü kaltederken bir 0 
kadannl da sürgüne yolladl. 

1925 ~eyh Said ba~dmsmda 
ilk katledilenler arasmda da Kün ay
dmlan vardt. Bitlisli Kernal Fevzi 
Bey, Senatör ~yh Abdülkadir Bey i
dam sehpalannda ya!jamlanm yitirdi
ler. Enneni aydlnlanh 1915 ytlmda 
ya§aRla veda ederken. $On sözleri ne 
oldu? Neler dediler? bll konuda bir 
~y bilrniyoruz. Bugün onJann gök. 
yüzilne bakan birer meUU1~lan bile 
yok. , Geride btraktlklan eserlerle 
ölümsüzle~tiler. Onlann katliam 
emirlerini veren iuihat ve Terakki yö
neticHeri ise kcmalistler tarafmdan 
sahipienildi. Talat ve Enver Pa!ja·la
nn cenaz.eleri qevlet töreniyle yapuu
ken, Osrnanlmm sömürgeei uygula
malanndan laviz vermediklerini de 

Israrla vurgulaml~ oldular. HoWakal, 
tatlt ya!jam. t~te gör. yJldll.lar birer bi
rer dÜ~lli semadan/ ho~akal, son bir 
kez daha/ Bakmaznusm bana klrpa
rak göz.lerini tatltca" diyen Levon La
rents lechir de y~a veda ederken, 
Kiirt!er ise yak1a§tk on YII sonra aynl 
aklbetle k~lla!jtl. Osmanimm genrJ 
mimsrJilan trkrJl, §oven tarihlerini iyi 
ezberlerken. idam sehpalannda Kürt 
a)'dlnJan ise tanhin ince ironisiyle 
kaIltl~lIlar_ Se;.; Sait ba!jkaldtnsmm 
ardmdan Diyarbaklr'da asllan Kemal 
Fevzi lin dergisinin 16. saYlSlnda 
Kün genrJlerine ~u temennide bulunu
yordu; "Umutsuz olmayallrn, yalntZ 0 
kederli günlerin aCI antlanmn hirJ bir 
g(l~Uz ferdirnizin bile anlsiRdan si
linrnemesini dilerirn. Öyküleriyle 
doldurulsun. Be!ki 0 kuftanci ku~, 
yere dü~nleri kalduacak. belki 0 kur
tanel ku~ak, atalanmn belirsiz rnezar
hklan. aziz yurdun rJökiik habcTleri 
üzerinde 5arSllrn:u. anltlar. Ylklimaz 
saltanatlar kurtaraeakur." 

KÜJI ve Enneni aydmlan utusal 
özgürlükleri ve kimlikleri ifin ege
rnen Slmnann boy hedeneri oldular. 
Bugün stk stk Künlerin Türk kökenli 
o!dugu, ulusal talepleri iiY;n ayaga 
kaJkanlann. rnücadele edenJerin Er
rneni oldugu yÖflünde slk slk kam 
propagandalar. söylemler dile gelirili
)'or. Aydmlann gelecek ku~ara bl
rakuklan onlarca eser. ya!jama bagh" 
hk. kararhhk ise unlltulmamah. Ta
rihler iYe~itli dönemlcrde deg~ise de 
özünde egemen politika aynl, seyirci 
kahndlgmda ise, klsa süre sonra se
)'irciler, aS11 oyunda kurban rolUnü 
oynamakta kallyorlar. 1915 Enneni 
teheiri, 1925 ~yh Said brujka1dmlan 
iki ayn yönetimde ge~ekle~se de sö
rnurgedlenn ortak karekterini vurgu
luyor. Tlpkl irlalldall Cames O·Con
noH'nin dedigi gibi, "Ya~adlglmlz 
fag olaganüstüdiir." Yani ulusal hak
lan isteme ve kullanrnada kararh; 
inatrJl olrna rJai!:tdlr. 
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P arti ve sanatvl iIi~ki ve veli~kisi, ku~kusuz bir 
makale boyutuna sigmayacak kadar geni~ 
bir konudur. Gene! bir ozet yapmak yerine, 

ya§adlglmlz süre~te kai?da~tlglmlz bir iki özelligi 
e~ecegiz ... 

Kendi adlma sanal~mm örgütlü (partilil olma
smdan yanaytm. ilerici misyon ta~lyan her yazar 
ve sanat~mm da bundan farkh dü~ünecegini san
mtyorum. <;ünkü, bireysel sanatsal yaratlclhk top
lumsal deg;~im ve dönü~üm faaliyetiyle bütünle~
medigi sürece, sanat~lnm misyonunu tam olarak 
yerine getirmesi gü~tür. 

Yirminci yüzYlla damgaslnl vurmu~ sanat~l l a
rtn büyük bir ~ogunlugu, (Aragon, Neruda, Pieas
so, Gorki, Mayakovsky, Ritsos, Ggerxwin, Brecht 
vb.) sosyalist partilerde yerlerini almt~fardlr. De-

Parti ve 
Sanat4?1 

Ali Bi<;:ER 

mek ki örgütJü olmak 
sanatsal yaratlctllgm 
önünde bir engel de
gil .. 
Bugün Kürt ve Türk 
sol örgüt ve partilerin 
yazar ve sanat~llaria 
olan ili~kisine bakttgt
mlz zaman, madalyo
nun öbür yüzünü ile 
kar~tla~tyoruz. Bu ör
güt ve partiler i~inde 
ünlü bir yazar ve sa-

nat~t bulmak neredeyse olanakslz. Ba~ta kimi ya
zar ve sanatvtlar bu örgOI ve partilerden birinin 
i~;ndeyseler bile, bir süre sonra vareyi uzakla~
makla bulmu~lar.. Neden? 

Bunun birden fazla nedeni var. Bir ikisini bura
da avmaya ~ah~ahm. Birincisi; eger bir yazar sa
nat~t "AI' örgütünde ya da partisinde ise, diger bo
tOn örgOt ve partiter tarafmdan dl~talantltyor. Ör
gOder arasl saldlfl, rekabel ve rreli~kiler sanat~da
ra da yanstyor. Örgütler sanat~IYI sanatl iJe degiJ, 
i~inde bulundugu siyasal yapmm teorik ve pratik 
konumu ile degerlendiriyorlar. Hatta örgütlü dev
rimei sanat~tya uygulanan dt~talama ve gizli san
sür, .burjuva sanal~llartna uygulanmaz. Oysa her 
sol örgüt ve parti, yazar ve sanilt~t!ann örgOtlü ve 
partili olmaslnl savunur. AnlaYI~ <;ok a~lk, benim
seyieidir, degilse ~ek kuyrugunu gitsin. 

SanatrJllar da enayi degiller ya, onlar da bu du
rum kar~lsmda strateji ve taktikler geli~tiriyorlar{ ! ) . 
Sanat~tlar da bu teerit politikasma maruz kalma
mak i~in bir örgüt ve partide yer almak yerine, ge
ne! bir soleuluk ve devrimciJik yelpazesinde yer 
altyorlar. 

Ikinci nedeni; parti ya da örgüt i<;inde bulunan 
yazar ve sanat~tlara stradan bir kadro ya da sem
patizan gözü ile baktlarak, onun her i~i yapacagt
nt dü~ünmektir. BülÜn pratik faaliyetlere katllma
SI i~in emir ve talimat altr, afi§ asmadan tutun ga
zete' dagltmasma, flili eylemler yapmaslha ka
dar. .. Onun bir yazar, bir sanatc;t oldugu, i§inin 
partinin günlük i~lerine ko~turmaktan c;ok, sanatl
na yönelik yaratlelltkta bulunmaSl gerektigi ger~e
gi unutulur. Örnegin, bir ~air kendisine önerilen 
bir eylemi reddedip, ben ~iir yazacaglm derse, an
l a~lImasl bir yana dalga konusu olmaktan kurtula
maz. Oysa 0 ~airin yapaeagl i~i bif ba~kasl da ya~ 
pabilir. Ama ~airin yerine bir ba~kasl ~iir yaza
maz! 

Ya~ar Kemal, bir demesinde "On ytl Tip i~inde 
rJall~llm. Ve 0 dönem tek satlr yazamadtm" der. 
Politik mücadelenin örgülsel ve pratik gerekliligi
ni yerine getiren yazar ve sanata da büyük bir sa
natsa! yaratlclltk bek!emek anlamslzdlr. <;ünkü, 
büyük sanal yapltlart bo§ zamanlann degerlendi
rilmesiyle degil, sanat~ . ve yazarm öze! olarak za
man aYlrmaslyla, daha da ölesi bir ömür verilme
siyle ortaya ~tkar. 

Gerc;ek bir yazar ve Spnat<;t i<;in önce partisi ve 
ideolojisi degil, yaratlollgl ve sanatl gelir. 0 , ile
riciligini, yurtseverligini, militan devrimciligini 
pratik ya~amdan vok, sanatsal yaratloligl ile öne 
~Ikanp, somutla~tlTlr. Ama~, parti ve devrimdir, 
sanat ara~t!r, türündeki klasik söylemler inandlTl
ohglnt art!k yitirdi. "'Yazar i~ini hi~bir zaman bir 
ara~ olarak görmez. Eserleri kendi i~inde ama~la
~trlar" {Marx) 

Yazar ve sanat~IY! siyasal yaptlardan sogutan 
ü~Oncü neden ise, siyasal yaptlarm yazar ve sa
nat~tJartn yarattetllglna koyduklan yasaklardlr. 
Sol siyasal yapllar bu konuda blrakaltm Avrupa 
burjuva demokratik yönetimlerinde, monai?; va
gmdaki kralet yöntimJerinden bile daha geridirler. 
Ruhlarma Stalin'in 1934 Ylllarmda aydmlara kar
~t giri~tigi Ntemizlik harekatt'" egemendir. Bu ruh 
haline göre en propagandist, en ~ak~ak~1 lideri en 
putla~ttran Nsanatvt ve yazar" en iyi olamdlr. 

Vani sol yaptlar i~inde (mona~ik yönetimlerde 
kraltann soytartlarma verdigi özgürlük kadar) sa
nat~ 1 ve yazarlarm özgürlügü yoktur. "' .. Röne
sans'da bir soytan, herkesin önünde örnegin kral
la dalga gec;ebilmektedir. Böy!eee ba~kalartntn da 
söylemek isteyebileeegi ama varolan kurat!ar ne
diniyle söylemeyip, i~ine attlgt ~eyler a~lga ~tk
makta, herkes rahatJamaktadtr."(M.Belgel Dogu 
toplumlannda ise soytart degil dalkavuk geJenegi 
vardlf. Dalkavuk efendisini a~lrt bir hayranltkla 
över, ba~kalannl ele~tirerek, ba~kalarty!a dalga 
ge~erek efendisinin kendisini daha ~ok önemse: 
mesini saglar. Adeta efendisinin narsist duygulan
n! kÖrükler. Bunu inandlgt i~in degil , bir hlrka bir 
lokma i<;in yapar. 

Kürt saraylartnda dalkavuk gelenegine pek 
rastlandmaz. Ama bey!erin, agalaftn besledigi 
dengb~jler, aglt~dar, ~airler dalkavuk'a rahmet 
okuturlar. Bunun belki sosyolojik, eografik, eko
nomik bir temeli vardlr. Bunun a<;lklamasma gir
meyecegim. Ama ~urasl ~ok a~ . k, Kürtler kadar 
efendisini, önderlerini abartan, sonra da bu abar
tllann esiri olan belki bir baika millet yoktur. Kürt 
ulusal birligin bir türlü olu§mamasmm nedeni bi
raz da bu abarttlml§ beylik, agahk, ~eyhlik ve ön
derlik ruhunda aranmah. 

Evet, ger~ek bir yazar ve sanatvl ne bir soytan, 
ne de bir dalkavuktur. Sanat~mm sanalma yön ve
reeek beyi, agasI, lideri olamaz. Ona hüküm ede
eek tek gervek,özgür algtlama ve yaratma faaliye
tidir. Özgür yazar, Sani!t~ l sl olmayan siyasal bir 
yapt, devrim yapamaz, devrimi yapsa bile 0 bi~i
miyle ya~atamaz, Oysa özgür bir sanat~1 ve yazar 
herhangi bir partinin ~emsiyesinin altma girme, 
den de büyük ölümsüz eserler verebilir .. 
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