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En kötü örgütlenme
bile örgütsüzlükten iyidir

Milkö Evinö
ŞemItı na sı törkan lı dû hey tö. Çawa ku
ojen arnas Yı lmaz Guney çû û Mı hemed
11,KL, EV1Ni El'i da dû. Bi ya mı n helbsta bı
navö 'Mı xabı n Mı hemed Eli' dı
kı töba Mı lkö EvInö lı qonaxa
her? jorTn e. Ev helbest şahhelbestek Rojen Barnas e.
Helbestvan hostay?, pı spor?, hunermend?,
hisdarT û dı lovanı ya xwe bı zanTnek kûr Il
ser ve helbest nexş kı rıye:
S. 9'da

Beş yı lı savaşla geçen19081920 yı lları arası nda yaklaşık
20 tane demokratik örgüt
kurdu ve 15 dolayı nda Kürt
kimlikli periyodik yayı n
çı kardı . Ikisi siyasi parti, biri
gençlik biri kadı n ve
aydı nlatmayı ve eğitmeyi
hedefleyen kültür örgütleriydi bunlar. S.12'de

Haber yorum gazetesi / Rojnameya nûçeyl û şiroveyf
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Roja 16 Adara 1988a bifineke kare ji dile me ji bir nabe
,

Hiroşima ve Nagazagi'den sonra Halepçe'de
yeryüzünün en büyük katliamı gerçekleşti. On
yıllık Iran-Irak savaşından yıpranmış olarak çıkan
Saddam, Kuzey'deki Ulusal Hareketi bastırmak
için fırsat kolluyordu. Artık savaşın sonuna
gelinmişti. İran'la ateşkes ve barış görüşmelerine
başlandığı yeni dönemde Saddam diktatörlüğü
Kürdistan'a daha vahşi biçimde yönelmeye
başladı. Kürt ulusal güçlerini bir türlü
durduramayan Irak ordusu savaşın başından beri
değişik dozlarda uygulayageldiği sivillere saldırı
ve kimyasal silah kullanımını iyice yaygınlaştırdı.
Halepçe'nin kurtarılması Kerkük'ü de tehdit
ediyordu. Bu durum Saddam'ı çileden çıkarmaya
yetmişti. 16 Mart 1988'de Halepçe'ye kimyasal
silahlarla büyük bir saldırı düzenlendi. Saldırıda
Fransız Mirag ve Rus mig uçakları kullanıldı. Kısa
süren bir hücumdan sonra çoğunluğu kadın,
çocuk ve yaşlılardan oluşan beş bin dolayında
sivil halk öldürüldü. Güney ayaklanması sırasında
Kerkük'te Kürtlerin eline geçen belgeler
katliamları kanıtlıyordu ve bunlar BM'ye
verildi. Güney'li siyasetciler yaşananları
unutmuş görünüyorlar.
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Bir gazeteci: Açık bir kapıdan biraz uzakta
korkudan donmuş bir surat, bir süt çocuğu,
yuvarlak, güleryüzlü. Bir adamın kolları
arasında görülüyor. Belli ki yaşlı adam onu
kurtarmak istemiş.
Bir başka gazeteci: Cesetlerin üzerinde ne bir
darp ve yara, ne de bir damla kan ve patlama
belirtisi vardı. Bu unutulmuş kayalık şehirde
cesetler her tarafa yayılmıştı. Erkek, kadın, çocuk,
bir zaman canlı olan her şey şimdi ölüm
uykusunda aynı kaderi paylaşıyorlardı.
Halepçe meydanı nda bir levha: Selam, sevgi ve
zenginlik her şey başkan Saddam Hüseyin için.
Ölüm saldırganlar için. Bu levhada yazılanlarla
yaşananların tezatlığını anlatmak çok güç.
Katliam 16 Mart'ta idi. Gazeteciler 22 Mart'ta
varmışlardı Halepçe'ye. Bomboş ve hiç bir yaşam
belirtisi olmayan bir şehirle karşılaşmışlardı.
Evler, sokaklar sivil halkın ölüleriyle doluydu.
Daldaki kuştan evdeki ineğe kadar tüm canlılar
şişmiş cesetleriyle yerlere serpili duruyorlardı.
Gazeteciler gördükleri manzaralar karşısında
ölüm sessizliğine gömüldüler. insanlığa
bunu anlatamazlardı.
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Halep unutu ıtıcıci

Hiç bir çaba kimyaşal silahlardan insanı koruyamıyor. Bir babanın ki de dahil!

Le Monde Dıplomatıque - Mart 1997 sayısında Martina A. Lee'nin iddiası:

Newroz Firoz be Türk hükümetleri
etelerin suç ortağı
Newroz
cejna Ku rdaye
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Newroz bir başkaldı rı ve özgürleşme simgesi,
Newroz baharı n bereketin simgesi
Newroz birlik, beraberlik ve mücadele günü.
Newroz bir bayram,
Newroz bir halay
Ama neyazı l< ki newrozu yaratanları n mirasçı ları bugün tutsak.
Newroz bundan yaklaşı k 2600 yı l önce zalim hükümdar Dehhak'In zülüm ve baskısı na
karşı Demirci KAWA önderliğinde gelişen hareketle özgürlüğüne kavuşan Kürtlerin destanı dı r.
Dünün zalim hükümdarı Dehakı n yerini
daha modern Dehaklar almıştı r. Günün dehakları olan sömürgeciler eskileri aratmayacak şekilde baskı ve sömürü düzenini yürütüyorlar. Kürt halkı ise ulusal birliğini sağlamaktan uzak.
Güney parçası nda özgürlüğün eşiğindeyken kardeş kavgası na girmeleri, Kuzeyde devletin halkı mı za karşı yürüttüğü kirli savaşı n
boyutlanması,Doğuda gerici molla rejiminin
baskı sı Guneybatı da insanları mı zı n kimliksizleştirme çalışmaları ve Newrozun, Halepçenin hemen ertesine gelmesi buruk bir şekilde
kutlanması na yol açmaktadı r.
Sömürgeci devletlerin yaptığı çarpıtnıalara
özünü boşaltma girişimlerine karşı n Newrozlar devrimci özüne uygun ama buruk kutlanmaya devam edilecektir.
Kürt dağları nda, ovaları nda, şehir varoşları nda Newroz ateşleri yine yanmaya devam
edecek taki Kürtler en büyük Newrozları nı
yani özgürlüklerini gerçekleştirene kadar.
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Newroz, ezilenin ezene, sömürülenin sömürene,
mazlumun zulümkAra başkaldırı günüdür. Newroz,
sömürgeci kölelik boyunduruğuna karşı ulusal kurtuluş isyanıdır. Newroz, empegalizme, faşizıne, şovenizme ve her türden gericiliğe karşı isyan ateşidir.
Her 21 Mart'ta Kürdistan dağlarında, ovalarmda, şehir varoşları nda Newroz'un ateşi yanan
Bu ateş ulusal uyanışın, bağımsızlık bilincinin

aydınlı k kaynağıdır.
Bu ateş, mitolojideki emekçi Demirci Kawa'nı n
tutuşturduğu, Kürdistan tarihinin geçmişinden geleceğine uzanan isyan ve özgürlük ateşidir. Promethaus'un ateşi, insanlı k yaşamı nda, karanlı ktan aydınlıilkellikten uygarlığa bir dönüşümü nası l simgeliyorsa; Kawa'nı n ateşi de Kürdistan halkı için öyle
bir anlam taşır. Sadece Kürtlerin değil, aynı zamanda Ortadoğu, Kafkas ve İrani halkların da ortak tarihsel ve kültürel mirasıdır.
S.11'de
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PYSK'nın Newroz açıklaması:

A. Çatlı Kürtler'e karşı ölüm birlikleri
örgütlemek için seçilmişti. Körfez
savaşı sırasında Ankara'nın işbirliğine
karşılık Wasihington Irak bölgesinde
Kürtleri bombalayan Türk Hava
Kuvvetlerine göz yumuyordu. Aynı
şekilde Türkiye'nin Güneydoğusu'nda
ceza almadan ölüm birlikleri binlerce
sivili öldürebildiler. İnsan haklarını
sürekli ve açık bir şekilde ihlal eden
Türk Emniyeti, Human Right Watch, Af
Örgütü ve AP tarafından kınanmıştı.
Çatlı'nın Kürt kıyımlarındaki rolünü
Susurluk • kazası açığı çıkaracaktı.
Birçok gazeteci ve insan hakları
savunucusunun şüphe duyduğu deliller
arabanın kalıntılarında bulunuyordu:
Ard arda gelen bütün Türk hükümetleri
teröristlere yataklık etmişlerdi,
uyuşturucu şebekelerini korumuşlardı.
S.11'de

Onbinler tek
Diyarbakır'da
yürek olup Gazi `kaybedidınek' olağan,
yarasını sardılar
konuşmak yasak
Gazi Mahallesi'nde iki yıl önce
çoğunlukla Alevilerin gittiği bir
kahvenin taranmasından sonra,
bu mahalle ile Ümraniye mustafa
Kemal Mahallesi'nde çıkan olaylarda
polislerin açtığı ateş sonucu 22 kişi
ölmüştü. Katliamı kınamak için
onbinler ayaktaydı. Katliamın
sorumlusunun devlet olduğunu
S.4'te
haykırdılar.

Demokrasi Platformu Kadın Komisyonu bir dizi etkinlik
düzenlemişti. Bu etkinliklerden "Kadın Gözüyle Kadın"
fotoğraf sergisinin dışında hiçbir etkinliğe izin verilmedi.
Diyarbakır Valiliği kadın Komisyonu'nun 8 Mart günü
düzenleyecekleri panel ile 9 Mart tarihindeki 8 Mart
şenliğine izin vermedi. Kadın Komisyonu bu nedenle
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin
"Açık Mektup" başlığıyla bir metin hazırladı.
S.3'te

BU HAFTA
Fermana 28'ö Sibatö

ü Pöşeroja Tirkiyeyö

Sı ddı k BOZARSLAN s. 2'de

Kürt sorunu mu?
Kürdistan sorunu mu?
Rıfat SEFALLI s.3'te
110>

Eski tas, eski hamam!
M.Kİ PER S.4'te

Bir sivil itiatsizlik eylemi;
Legal Kürt partisi kurma
girişimi Hatice YAŞAR s. 5'te
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sas xwediye pirsan, geWn Tirk ü Kurd 'n kedkar
in. Heta di nav wan de alternatif dernekeve; ji
pirsgi~n wan re çare naye dilin. SiU ev huktimat
here Cı yeka din were ji, weneya ku li Tirkiye heye
de nehe guhartin. U jibo derxistina alternatifeke nü,
fersen&n gelek mezin hene. Hemi.i 11&"6.1 şoreşger,
sosyalist, demokrat ü welatpar&; div€' dest ü linOn xwe
baş bişemrinin ü tevdIW bikin da ku bikaribin zutirin
alternatif derxin.
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çarçoweyeke fireh ü navnetewl jî nişame dide. Wek numüne mirov dikare
agahdariya çapemeni ya Çevik Bir nişan bide ku ew seroke duwenlin e Genelkurmay a Tirk e ku çendek beri çû1)0 Emdkaye. General Çevik Bir di we
agahdari çapemeniye de dewleta Irane
terorist nişan dabu. Bi gotineke din,
Emrika van gotinan pe dan gotin. Ev
numüne dide nişandane ku bi deste ordiya Tirk gelek tişt çedibin; le bi destüra Emerika G welaten Yekitiya Ewrüpa.
Belam dewleten Ewrapaye ji edi ji hukümeta heyi eciz in ü ve eciziya xwe
edi bi dengek bilind tinin zimen. Ger
gotin li ciye xwe be, hedi hedi ava sergi
hukümata Erbeqan dikele. Lewra li ser
bılyera Sincane, tang ü topen ordiye
suk ü kolanen Sincane di careki de dagirtin. Erbeqan ji neçari seroke belediye Bekir Yıldız ji kar girt ü kire qurban
ku ew bi raya gel hatibû ser kar. Edi
van büyeran li Tirkiye bûne beşeke jiyana rojane.
Ji aliyeke din ve wek di metna fermane de ji xuya dibe, ev derbeya
di
esase xwe de nakoki ü telcoşina di navbeyna holdingen monopol ü yen dindaran de ye. Holdingen monopol ku temsildariya wan TUSIAD dike, roj bi roj
ji xurtbüna holdingen dindaran eciz dibe. Ev ji tişteki pirr tebii ye. Li hemû
dinyaye kaide ye: Masiyen mezin yen
piçük dibilinin. Ev qanüna jiyana aboii ü civaki bixwe ye. Le ordiya Tirk ü
xulamen wan en sivil tişteke giring ji
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ugün 12 Mart. Yakın tarihte önemli bir yel) ri var. Üstelik de bir kaç nedenle.
Birincisi, 12 Mart 1971 tarihinde günün
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından hükümet Başkanı'na iletilmek üzere muhtıra verilmesi.
İkincisi ise, 1995 yılında Gazi mahallesinde
meydana gelen olayların yıldönümü olması.
Aslında Mart ayı geçmişte yaşanmış olaylar
itibariyle de ayrı bir konuma sahiptir. Örneğin,
16 Mart 1978 tarihinde İ.Ü.Hukuk Fakültesi
öğrencilerinin üzerine faşistler tarafından atılan
bomba sonucu 7 öğrencinin ölmesi, 35 dolayında öğrencinin ise yaralanması.
Yine Leyla Qasrm'ın idam edilmesi, gibi.
Şimdilik 12 Mart üzerinde durmakla yetiniyorum. neydi 12 Mart 1971 denince akla gelenler?
12 Mart 1971 ve sonrası günlerde neler yaşandı? 12 Mart 1971 tarihinde verilen muhtırayı bilmeyenimiz, duymayanımız yoktur. Aradan henüz çeyrek asır gibi bir süre geçti. Yakın
geçmişte meydana gelmesi nedeniyle de birçoğumuz yaşadık da. O gün dünyaya ayak basanlar bügün 26 yaşına bastılar.
TSK'nın muhtırası ile zamanın Başbakanı
İnan Demirel istifasını vererek "şapkasını
•cw;i."
:ıçl.arı farklı olsa da bugünlerde sık sık
sözü
muhtıranın bir benzeriydi. Hatta
bugünlerde sıkça telafuz edilen muhtıranın
kaynağı 12 Mart inuhurasında aranabilirde.
12 Mart muhtırası ilk sonucu, hükümetin istifası ile I. ve ILErim hükümetlerinin kurulmasıdı r. Erini hükümetleri ise "Balyoz Harekatlart" ile bugün anı lıyor.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan
darağacı na gönderildi. Mevcut Ceza Yasası
mevzuat ve maddelerine göre bile suçun unsurları oluşmaması na rağmen.
Yargısız infazlar ilk defa o günlerde yapıldı.
Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşları,
bir evde kıstınlırken, sağ yakalanmalan mümkün olduğu halde, havan topları ve bombalarla
yanlarında bulunan İngiliz rehinelerle birlikte
acımasızca katledildiler.
Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı da benzer akibete uğradılar. ,
Bir çok demokrat, devrimci, yurtsever işkence tezgahlarından geçtiler, cezaevlerine
gönderildiler.
İlk defa o günlerde kontrgerilla sözcüğü telafuz edilir oldu. Ziverbey Köşkü'nde gözaltın-

da bulunanlara "Biz Kontrgerillayız" denerek,
her türlü işkenceler yapıldı.
Gazete, dergi ve kitaplar toplatıldı, yakı ldı.
Yayınlayanlan, okuyuculan tutuklandı.
Dev-Genç, DDKO, TÖS ve diğer örgütler
kapatılarak, üye ve yöneticileri yargılamalara
ve muhkumiyetlere hedef oldular.
1960 yılında yine askerler tarafından, daha
doğrusu askerlerin öncülüğünde yapılan Anayasa, bu defa "bol ve lüks" geldiği gerekçesiyle değişikliklere gidildi. Kısmi bir kısım özgürlükler de böylelikle kaldırıldı.
Hatta dönemin Genelkurmay Başkanı
Memduh Tağmaç "Toplumsal gelişme, ekonomik gelişmeyi aştı" diyerek, toplumsal muhalefetin ezilmesine işaret etti.
Toplumsal gelişme ve muhalefetin yokedilmesi için, ne gerekiyorsa yapıldı. 12 Mart faşizmi olanca vahşetiyle uygulanmaya devam
edildi.
Çare oldu mu, denecek olursa, elbette olmadı.
Bugün yine muhuralardan sözediliyorsa, bu
çare olmadığına en güzel cevaptır.
Darbelerle, işkencelerle, mahpuslarla düzen
ayakta tutulmak istense de, bu mümkün olmuyor. Toplumsal gelişme, toplumsal dinamikler
ezilerek, yok edilmek istense de bu olsa olsa
geçici "çözüm" olabilir, düzen kortlyuculan ve
sahipleri için.
12 Mart 1971 denince aklıma gelenleri gelişigüzel sıralamaya çalıştım.
Işkencelerin, darağaçlarının bıraktığı hüznü,
acıyı, acıyı duyanlar, yaşayanlar gibi hep içimde hissettim ve yaşadım.
Ve bugün yeni 12 Martlar yaşıyoruz.
Tıpkı 1995 Mart'ında olduğu gibi.
Ve bugün Gazi mahallesindeki olaylarında
yıldönümü.
Farklı zaman diliminde olsa da 12 Mart
1995'i, 12 Mart 1971'den soyutlamamak
gerekir. O anlayış Gazi'deki olayların kaynağı
olmuştur.
İnsanlar aynı amaçla katledilmiştir, yargısız,
sorgusuz infaza uğramışlardır.
Hukuk benzer şekilde işletilmiş, kimileri
için ise işletilmek istenmemiştir.
Ne o kahveyi tarayanlar bulunmuştur, ne de
böyle bir çaba içine girilmiştir.
12 Martlar ne yazık ki yaşıyor, yaşatılıyor.
Peki ne zamana kadar bu düzen, bu rejim 12
Mart ve benzer muhtıralanyla ayakta kalacak?
Bunu muhtıracılar hiç sordular mı kendilerine
acaba?
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12 Mart ve
düşündürdükleri

bir dikin ku holdingen dindaran bi saya
sergi wan çebilne ü çiqas dere xurt dibin. Yane bi awayeke din, wan bixwe,
bi deste xwe qebren xwe kolandine;
edî mafe wane gazin ü giliyan tuneye.
Van berberi ü nakokiyan di hime sistema civaki ü aboriya Tirk de heye û yen
karbidest nikarin li peşiya wan rawestin. Belam ev qantina diyalektike ye.
Le jibo gele Kurd ü Tirk a her? giring ev e ku di demeke weha de esil hedefa (SEN)e, kedlcaren her du gelan in.
Yek; bi ve ultimatome, dixwazin rojeva Tirkiye biguhorinin ü pirsa çeteyan
ku bi bılyera Susurluke ve bi mehan e
ketibû rojeve, kilit bikin ü ji hole helinin. Belam seroke çeteyan bixwe dewlet e ü xudane we ordi bixwe ye. Di; ji
bilyeren Susurluke virde eciziya di nav
gel de roj bi roj Virt bilye. Gelen Tirk
ü Kurd baş dizanin ku sedeme mafyabûyina dewlete, giredaye şere qirej
hundurin e. Lewra potansiyela muxalefet ku dixwaze ev şer raweste û ji murdaran hesab bit pirskirin, bi kirinen
xwe yen nû ve ve ala tekoşine bilind
dikin. Lewra "Roja Dayiken Şemiye",
"İnsiyalifa Aşitiye", "Her roj deqîqeyek lembe tefandin Bo Ronahiya Daimi" ku ji destpeka Sibate vir de tat domandin ü hwd gelek xebaten kitlewl
yen din, qurf dixist nav huldimate ü
dewlete. Lewra dewlet ü xudane we
ordiya Tirk bi tedbir& nü, dixwaze ve
muxalefete bifetisine. Se; di bin sipera
hukOmata RP de dindaren radikal ji x-

urt dibin. Bi van tedbiran dixwazin ku
peşi li wan ji bigrin. Çar; hukürrıata Erbulan gidi ji aliye kitleyan ve hat naskirin ü ew edî temene (ernre) xwe temam dike. Ji ber ku çareseriye ji pirsgireken xwe re nikarin bibinin; ji nülıa
ve hemû partiyen muxalefet digel kurmayen DYP ve li formilen nû digerin
da bikaribin ji dervaye RP ye huldimeteke nü çekin. Penç; her weha, bi van
tedbiran ordiya Tirk dixwaze ku pirr
neye eşandin û ji aliye gel neye rûreşkirin. Disa xwediye gelşan hukümat
partiyan nişan bide ü wek done zeyte
xwe li jor bihele. Her weha li hembere
gel xwe xwedi itibar nişan bide da ku
jibo her derdi bikaribe bibe derman.
van hem? fetilli xwe xistin dek ü dolaben wan, di cionaxa dawiye de de nikaribe wan xilas bike.
Le esas xwediye pirsan, gelen Tirk
ü Kurd en kedkar in. Heta di nav wan
de alternatif demekeve; ji pirsgirelc'en
wan re çare nay'e dilin. Sibe ev hukümat here ü yeka din were ji, weneya ku
li Tirkiye heye de nehe guhartin. Le jibo derxistina altematifeke nü, fersenden gelek mezin hene. Hemû hezen şoreşger, sosyalist, demokrat ü welatparez; diye dest ü lingen xwe baş bişemrinin G tevdile bikin da ku bikaribin zutirin alternatif derxin. Le pewist e ku
van hazan, ji rojen xwe yen buhüri dersan derx?nin G muhasebeya xwe bixwe
bikin. Bi gotina alime navdar Goethe
ku bi salan bere gotiye; "İnsane ku hesaba (muhasebe) xwe yen 3000 sal buhar? neke, ew li gor rojane
iro jibo hem° hez û kesen peşverü-demokrat derbas dibe ü rastiyeke tine ber
çaven me. Bi ya men kemasiyeke giring ya me hemtlyan ev e. Ger em bikaribin ve kemasiye bibinin, zelal teşhis bikin ü je dersan derinin; we çaxe
em de bikaribin altematifan derxin ü
gelen xwe yen beçare ji bin zordariya
van canbaz ü murdaran rizgar bikin.

Ahmet ÖNAL

iroşima, Nagazaki ve son olal ı rak Halepçe katliamları çelişkileriyle ortaya konulmal ıdır. Duygusal ve sadece teşhir etme niyetiyle ele alınırsa, yeterince bilince
çıkarma ve olayın çözüm yönünde
yol alarak, tarihi tekerrüden kurtulma= önünü tıkar.
Emperyalist rekabetin ve egemenlik savaşının yüzyılımızın başında hız kazandığı bilinir. Bu rekabet savaşını n' özellikle ezenler
arasında geçtiği 1. Dünya Savaşının faturasını da halklara çıkarmaya kalkıştıklannı biliyoruz.
Halkların da bu çelişki ve çatışmalardan yararlanarak, Büyük
Ekim devrimini gerçekleştirdiğini
ve faturayı deyim yerinde ise emperyalist devletlere iade etmekle
kalmadı. Sovyetleri kurdu.
Sosyalizmin tarih sahnesine girişiyle yeniden şekillenen emperyalist dalaşma, 1930'lardan itibaren
İtalya, Almanya, Japonya'dan müteşekil faşist kampı ortaya çıkardı.
Anti-faşist kampta ise başta Sovyetler Birliği olmak üzere, İngiltere, Fransa, ABD vs. devletler şeklinde bir mevzilenme oluştu.
Dünya nimetlerine sahip olma
güdüsü, daha fazla kâr hırsı; Japonya'nın anayurduna, atom bombasını kullanmaya götürdü
ABD'yi. Uluslararası hukukta
Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal
(NBC) silahların kullanılmasının
yasaklanması daha bir anlam kazandı. Alınan tüm önlemlere karşın,
Halepçe katliamı, insanlığa, yeni
Hiroşimalann olmaması için aldığı
tedbirlerin yeterli ve güvenli olmadığını gösterdi.
ABD rakipleri karşısında Hiroşima ve Nagazaki sayesinde büyük
prestij sağladı.
Savaşın en yıpranmamış devleti olarak ortaya çıktı. Emperyalist
devletleri, Sovyetler Birliği'ne
karşı kendine bağımlı kılarak yeniden örgütledi. Oluşturduğu NATO
askeri paktı'nın alanını genişletti.
İşin bir diğer yönü de; Sosyalist
ülkeleri anavatanı koruma anlayı-
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i 28e Sibate de Sazgeha Ewlekari ya Netewi (SEN) fermanek
da Hukumeta Erbeqan. Di ferman'e de [işten nü ji hukumete wek
emir tat xwestine ; di bin 20 xalan de
hatine rezkirin. Di ve nivise de (ı-Cıpelek e) bala hukumete tat keşandin da
ku li "kanunen şoreşe" xwedi derkevin
ü texin jiyane ku ev di madeya 174an a
Zagona bilind e cih stendiye. Tet
xwestin ku madeya qanüne ya 163yan
ji nûve texin jiyane. Nuxteyek giring ji
ev e ku sinore partiyen siyasi bit tengkirin. Disa nuxteyek heri balkeş ii ev e
ku di ve belavoke tat xwestin ku " hesaben holdingen mezin en ku li ser Ilime terigeta avabûne, ben qontrolkirin"
Bi kurtalli tişten di nivise da hatine
xwestin, wek naverok ji daxwazan zedetir,ultimatomek e, bi avayek din fermanek e.
Erbeqan ve fermane Imze kir. Jibo
ku bikaribe li ser huküm bin-line, nelmzekirina Erbeqan mimkün ji nine . Le
dema em nûçeya Rojnameya Demokrasiye dinerin; tat xuyakirin ku hime ve
fermana nû, pisti sergi sale hatiye ayetin. Li gor nıkeya ku Demokrasiye bi
dest xistiye; xuya dibe ku Erbeqan di
31.01.1997' an de "Genelgeyeke Dizi"
ji sazgehen dewlete re şandiye û diyar
kiriye ku ji nûha ü peve li ser nave serokwezirtiye de mirovek ku ji aliye
Sekretarya genelkurmay ve bit nişankirin ve sazgehen dewlete ben kontrolkirin. Bi awayeke pirr vekili, xuya dibe ku Erbeqan bi ve genelgeye ve selahiyeta xwe dewre leşkeran kiriye. Di
esle xwe de fermana 28 e Sibate, di 31
e Çileye Nin de hatiye qebülkiıin Le
Erbegan digel Çillere demagojiyan dikin ü dibin ku van daxwazan, ne ferman in; tene daxwaz ü rica nin. Û disa
bi dengek idia dikin û jibo parastina
dewlete van daxwazan tişten gelek baş

û heja nin.
Kesen ku dewleta Tirk piçek nas dikin, dizanin ku esil xudane dewlete ku
xwedi huküm in, ordiya (arteşa) Tirk e
fl dewlet li ser bingeha wan avabûye.
Lewra renge dewleta Tirk a heri vekili,
Komara Leşkeriye ye û "demokrasi"ya
wan ji "Demokrasiya Leşkeri" ye ye.
Partiyen siyasi, huldimat, Meclisa Netewl ya Mezin a Tirkiye, parlamento û
Meqame Serokcumhur, giş digel hey
wek kukla di bin fermana leşkeran de
dixebitin. Ev rewşa ber bi çay, ji avabeına Komara Tirk hela iro weha bûye
û weha hatiye meşandin. Xwediye ve
ultimatome, yana (SEN); bi Zagona
Bilind vatini û berpirsiyariyen xwe xistiye nav sipera ewlekariye. Yane heza
xwe ji Zagona Bilind distine. Her wek
di 2 ye Adara 1994 an de hat dilin ku
disa bi fermana leşkeran mebüsen DEP
ji Meclisa Tirk hatin ayetin ü cezaya
giran xwarin (ku Leyla Zana, Xatip
Dicle, Selim Sadak ü Orxan Doxan hin
jî li zindane ne.) Edi pewist nine ye ku
wek 1961, 71 ü 80'yi de raste rast leşker dest deynin ser huküm. Di bedela
we de ew li pey perde dibin xudan huküm ü daxwazan xwe bi partiyen siyasi û hukümatan didin kirin. Beguman
ev besedem nine. Realiteya heyî, jibo
wan riya heri qeim e.
Ev çend meh in ku hukümeta Erbeqan-Çiller li ser huküm e. Partiyen muxalif ji ve yeka aciz in û dixwazin hukürnat bikeve. Lewra her roj diqirin da
ku "dewleta lalq ji dest diçe, şeriet tat
Tirkiyeye" fi hwd. Ger gotin li ciye
xwe be, van partiyan dawetname ji
(SEN) re şandin. Ntiha ji ne Erbeqan
Çiller, ne ji partiyen muxalif; tu kes li
ve ultimatome raste rast xwedi demakevin; le ji araya gişti re we bi awayeke din didin nişandan ü le' xwedi derdikevin. Bi rast? weneya Meclisa Tirk,
bilye sosreteke ecebmayi wek listika
Haciwat û Karagoz.
Di esase xwe de ev ferman, renge
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iğ sularda derinleşmek olmaz; olan kafanı za olur!.. Sanı yorum bu bir İ skandinav
atasözü.. İ çinde bulunduğumuz siyasal
süreçlerde, Kürt siyaset esnafını n durumunu,
bundan başka iyi anlatan özlü bir deyişi bulmak kolay olmasa gerek. Siyasi koşullar ve siyasi süreçler açı sından uzun bir zaman dilimi
sayabileceğimiz "dönemden" beri, "iktidar
odağı" olan bu esnaf,
maalesef hala Kürt siyasetini belirlemeye
devam ediyor. Sı nı fsal
özellikleri bakımından onları katagorize
urduk
etmeden, bazı larına
haksı zlı k yapma pahası na, ortak niteliklerine vurgu yapmak,
Ali. F. IŞIK
bizi inanı lmaz bir re111~1~~~~111 simli karşı karşıya bırakı r. Şimdi resmi birlikte okumaya çalışalı m. İ lk ve başlangı çta, duyularımıza çarpan ve zihnimizi harekete geçiren imge; içe dönüklük ve bunun kaçı nı lmaz
sonucu zihinsel geriliktir. Olay, olgu, kavram
ve sistemlerin somutluluğu ile baş edemediği
gibi, bütün bu gereksindiği aletleri soyutlayabilme yeteneği de gelişmemiştir. "kopuntu" ve
geçişgenlik düşünsel süreçlerinde, anlamsı z bir
ayrıntı olarak da yer almaz. Dolayı sı ile üretken değildirler, gelişme ve değişmeden yana
tavı r almaz. Sürekli "cezalandı rmakla" ilgilidir.
Baskın duygu yaratmak ve onun insani sonuçlarını, hayata uyumlulaştırmak olmadığı için ki
sivilleşmek yerine, askerleşmeyi daha onurlu
bir konum olarak algı larlar.
İ kinci olarak, duyduğu, gördügü ve bildiği
ve dahası yaşadığı hayatı içselleştirmez. Tecrübeleşmeye müsait eylemlilikleri kültürüne dahil etmez. Bu bakımdan, inançları ile yaşadı kları arası nda hemen hemen telafisi mümkün
olmayan bir uçurum oluşur. Kelimenin tam anlamı ile bu durum bir trajeclidir. Yaşarken
inandığı şeylerin bilgisini üretmidiği için, asla
gerçek anlamda bir düşünce düzlemi tutturamaz. Bilgisini üretmediğimiz inançlar düşünceye dönüşemezler. Aklın aletlerine itibar etmezler. Aristo'dan bu yana insanlığın yaşama
müdahale ederken kullandığı akli vasıtalar ve
bunların biçimi ve tarihi, üzülerek altını çiziyorum, sanki yaşanmış, olmuş "şeyler değildir. Kürt siyaset esnafı, hala ilk ataları ndan miras olarak aldığı tipik davranışsal özelliğini,
inadı na inadına sürdürüyor. Hala "elleri ile ağzını, burnunu ve kulakları nı karıştı rmaya" devam ediyor.
Üçüncü olarak da, siyasette profesyonel
arrıKlara sahip•değildir. Öncelikle siyasi faaliyetinde "kendisirii, rızası yoktunSiza vermek
' ılda bı rakı lmıştı r,,ÇünkiiiKüwtsiyasetinin.
zoru
siyaset etme biçimi, "ben yaptım.. beni izle"
izleğinden ibarettir. Siyasetin kahramanlar',
tıpkı roman kahramanları gibi yazarın hikaye
kurgusu içinde, olay örgüsü için, örtük olarak
açtığı akış kulvarı içinde, iradelerine rağmen
ve yazarı n tasarufuna bağlı olarak hayatlarını
idame ederler. Ancak bu kadarı için izin verilmiştir. Bütünü ile sizin rı zanı z tarafından şekillenmemiş bir profesyonel amaç, sizin amacı nı z olabilir mi?
Bana öyle geliyor ki; Franz Kafka'nı n "değişim" romanı ndaki Geregor Samsa, kendi
amaçları ve varlı k nedenleri açı sı ndan Kürt siyaset esnafını n içinde bulunduğu konıımundan
daha sahicidir. Bir sabah uyandığında kendisini bir "böcek" olarak bulan Samsa'nın hikayesinden, siyasetle alakalı Kürtler büyük dersler
çı karabilirler.
Sonuç olarak, toparlayı p bir şeyler söylemem gerekirse, şunları söylemem mümkün;
Kürt siyaset esnafı, Kürt sorununda yaşanı lan
tı kanı klığın en önemli nedenidir. İ çinde bulıınduğu çürümeden bir siyasi çözümün çı kacağı
falan yok. Aslında böyle bir derdi de yok. Çünkü beslendiği ana kaynak, içinde bulunduğumuz durumdur. Zaten bir türlü somut, uygulanabilir adımlar atamayışımı zı başka nası l izah
edebiliriz. Ben karamsarı nı ve umarım yanı lı yorum.
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Fermana 28'' Sibat
ü Kşeroja Tirkiyey'

Bir büyük uygarlıktan bize miras
kalan ya da ellerimizle ağzımız!,
burnumuzu ve kulaklarımızı
karıştırmanın tadı...

şına hapsedip, silahlanmaya yönelterek, dengeli bir toplumsal gelişmeyi örgütlemesinin önünü tıkayan etmenlerden biri oldu.
Burjuva deınokratik ve hümanist anlayışın yaygınlaşmasını
sağladı.
Emperyalizm, Saddam'ı n insanlığa yapabileceklerinden ziyade
Körfez'in gelirlerine, Musul, Kerkük, Xaniq?n'in petrolleri ile uzun
vadede önem kazanacak Dicle, Fırat, Zap sulannın ve Kürt coğrafyası ile Ortadoğu zenginliklerinin
kendilerine gelecekte sağlayacaklan olanakları hesaplıyor ve Saddam'ı el üstünde tutuyordu.
Halepçe'nin tek sorumlusunun
Saddam ve Irak sömürgeciliği olarak ele almak, çok yanlış olur. Suçlular organizasyonunu gönnemek
olur. Çünkü Saddam'ı Saddam yapan emperyalistlerdir. Saddam verili ilişkilere dayanarak ancak kimyasal silahları Halepçe'de kullanmaktan çekinmedi.
Geri ülkelerde olsa,İran, Irak
savaşının çıkış nedenlerinden biri
yayılma, diğeri de tarihten devraldığı sınır anlaşmazlıklar! ve bu
arada Kürt coğrafyasıdır.
Bunun böyle olmasının bir
ucunda çözümlenmemiş Kürt sorunu da yatmaktadır.
Halepçe katliamıyla sekiz yıllık
savaşta yorgun düşen iki ülke, İran
ve Irak sıcak savaşı son bulmuştur.
Halepçe'den sonra, dünya katlimı
görmek istemedi. Sovyetler dahil
olmak üzere bölge devletleri tüm
kanıtlara rağmen, vahşetin kimyasal yönünü inkar etti.
Halepçe'den önce; İran da Merivan kazasında Kürtlere karşı NBC silahlarını kullandı. Ancak diğer bölgelerdeki Kürtler de dünya
da bunu görmedi. Hatta diyebilirim ki diğer parçalardaki Kürtler
Halepçeyi duydu, ancak duyumsamadı. Tepki göstermedi. 2 Ağustos 1990 tarihine kadar tüm katliamları sessiz karşılayan BM ve
emperyalist devletler, Irak'ın Kuveyt'e saldırısıyla ABD ve sistemin çıkarlanna göz dikecek boyutta ileri gittiği anladığı anda, Halepçe yeniden masaya yatırıldı. Ancak
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biz Kürtlerin bunu beynimize ve
benliğimize yaşananlan kazıdığını
söylemek oldukça zor. Bizzat Halepçe'yi yaşayanlar bile birbirlerine bugün silah sıkıyorsa, bu nasıl
ve neye yorumlanabilir?
Halepçe'den sonra güneyde
Kürtlerin geçici birliğe - sadece
geçici birlik- yöneldikleri görüldü.
Kürdistani cephe biraz da Halepçe'nin eseriydi.
Halepçe sonrasında Kürtler
"Kürdün Kürtten başka dostu yoktur" diyerek, dünyaya güvensizliklerinin sloganını öne çıkardılar.
Özgüvenlerini de yitirdikleri bir sırada Körfez Savaşı'nda ABD ve
emperyalist devletlerin Saddam'ı
kolu kanadı kırık duruma getirmeleri (!) üzerine "Hacı Buş" sloganını sempatiyle haykırdı lar.
Halepçe'de işlenen jenosid ve
insanlı k suçuna karşı tavır almada
tereddütlü davranan devletlerle kararlı tavır alan insanlığın tutumu,
ezilen milletlerin kurtuluşu için bir
gösterge ve iyi bir ayıklamadır.
Sonuç olarak çözüm; Kürt halkının Halepçeleri diri tutarak, bölge sömürgeci ve gerici devletlerine, emperyalizme karşı öncelikle
kendi iç birliğindedir. Bölge devrimci demokratik güçlerle birlik ve
dünya halklanyla dayanışması ile
kendi özgücüne güvenerek, iktidar
bilinciyle sömürgeciler ve emperyalistler arasındaki çıkar savaşım] na eklemlenmeden, onların çelişkilerinden yararlanabilmesindedir.
Eğer Kürtler güçlerini birleştirirlerse;
- Mesajların! çok rahat ve anında dünyaya iletebilirler.
- Bugün önemli bir Kürt aydın
potansiyeli oluşmuştur. Ancak bunun çok büyük kesimi mücadelenin dışında ve atıldır. Bunları kaçırma yerine mücadelenin içine
çekme yol ve yöntemleri tartıştımalı ve araştınlmalıdır.
- Demokrasi ve modern örgütlenmenin birlik ve mücadele içinde
yaratılacağını düşünerek, özgür ve
canlı tartışma ile sokağı, köyü
örgütlemek zorunludur.
- Bugün Kürt coğrafyasında silahlı 350-400 bin pe'şmerge ve gerilla gücü bulunmaktadır. Bu azımsanmayacak bir ordudur. Bu güçler
belli bir merkezi yapıya oturtulamadıklan gibi, gücünü çoğu zaman birbirine karşı da kullanabilmektedir.
Kendi paradokslarından sıynlmayı bilmeyen bir halk, modem
tarihin trendini yakalayamayacağı
gibi, yakalanan lehte durumları da
kullanma noktasında sınıfta kahr.Tıplu bugün gibi.
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Partimizin onur üyesi
Hamit Akıl'ın şahsında
16 Mart Istanbul
Üniversitesi katliamında
ve devrim mücadelesinde
şehit düşen tüm
devrimcileri saygıyla
anıyoruz.
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Mersin'e göç edenler
Yardımlaşma ve
Dayanışma
Derneği'nin 4. olağan
kurul toplantısı
yapıldı
Kurul toplantısının açılış konuşmasını
yapan Göç-Der Başkanı Yahya Munis,
Mersin nüfusunun %90'nın göç eden
insanlardan oluştuğunu belirterek
konuşmasına şöyle devam etti.
Derneğimizi açtığımız günden bu yana
her yıl yardıma muhtaç olan insanlara
yiyecek ve giyecek yardımında
bulunulduğu okullann açılmasıyla
birlikte muhtaç öğrencilere önlük ve
kırtasiye malzeme yardımında
bulunulduğu belirtti. Ayrıca kendi
bünyelerinde açmış oldukları sağlık
polikinliği faaliyeti süresince hastaların
çok cuzi bir miktar para karşılığında
tedavi edildiğini belirtti. Genel Kurul,
yapılan seçimle sona erdi. Başkanlığa
yeniden Yahya Munis seçildi.

Derya DENIZ
emokrasi Platformu Kadın Komisyonu bir dizi etkinlik düzenlemişti. Bu etkinliklerden
"Kadın Gözüyle Kadın" fotoğraf sergisinin dışında hiçbir etkinliğe izin verilmedi. Diyarbakır Valiliği kadın Komisyonu'nun 8 Mart günü düzenleyecekleri panel ile 9 Mart tarihindeki 8
Mart şenliğine izin vermedi. Kadın
Komisyonu bu nedenle 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin
"Açık Mektup" başlığıyla bir metin
hazırladı. Bu açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Tarih boyunca yaşanan savaşlar,
insanlar ve doğa üzerinde onarılması
güç tahribatlar yaratmıştır. Özellikle
coğrafyamızda yıllardır süren kirli savaş nedeniyle doğa tahrip edilerek,
ekolojik denge bozulmuş, insanlar gö-
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Bölge Tabip Odası, 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle açıklama yaptı:

`OHAL yönetiminde bazı insanlar
çete kurarak cinayet işliyor

Sterka Rızgari'nin
Şubat sayısı toplatıldı

w
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Yayımladığı kitaplar nedeniyle 1 milyar
110 milyon lira para cezasını ödemediği
için cezaevinde tutuklu bulunan Öztürk
tahliye oldu. Sosyolog-Yazar İsmail
Beşikçi'nin kitaplarını yayımladığı
gerekçesiyle hapse mahkum edilen,
Yurt Yayınları sahibi Ünsal Öztürk,
cezaevinden çıktığına sevinemediğini
belirterek, asıl düşünceyi üretenin
cezaevinde tutulduğunu, İsmail Beşikçi
ve tüm düşünce suçluları serbest
kalmadığı sürece sevinmesinin mümkün
olmadığını belirtti.

Türkiye'de çalışan hekim, hemşire,
sağlık personeli ve hastaları n çeşitli sorunlarla karşı karşıya oldukları
belirtilerek, ülkede ne sağlıklı yaşam ve hasta haklarından ve ne de
hekimlerin özgür ve bağımsız çalışma ortamından sözetmenin olanaklı olmadığı vurgulandı.
Bölge Tabipler Odası adına Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı
Dr. Seyfettin Kızı lkan'ın yaptığı
açıklamada, 14 Mart'ı Tıp Bayramı
'havasında kutlama koşulları nı n
bölgemizde mevcut olmadığı kaydedildi. Yıllardan beri bölgemizde
süren Olağanüstü Hal yönetiminin
hiç bir sorunu çözmediğini de açıklayan Kızılkan, bu yönetim biçiminde imkan bulan bazı insanları n
çete kurarak, cinayet işlemek ve haraç almak suretiyle devleti zan altında bıraktığım dile getirdi.
Hekimlerin bilgi ve becerilerini
insanların daha sağlıklı yaşamaları
için sarfettiklerini bildiren Kızıl-

rs

Ünsal Öztürk Serbest

ölge Tabipler Odası 14 Mart
B
Tıp Bayramı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada

DBP'den açıklama

w

DBP İstanbul İl Başkanı Kemal Yüksel,
Türkiye'de son dönemlerde yaşanan
gelişmeler ve 12 Mart Gazi olaylarını
değerlendiren bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, Gazi mahallesinde
bir kahvehanenin taranması sonucu
ortaya çıkan olayların sorumlusunun
devlet yönetim organlannda görev
almış çeteler ve tetikçiler olduğunu
söyleyerek, devletin kirli politikalarına
karşı koyacak ve kitlelere öncülük
edecek barış ve demokrasi güçlerinin
ise dağınık olduğunu belirtti.

HADEP
duruşmasında
bir tahliye

İkinci Olağan Büyük Kurultayında
yaşanan bayrak krizi sonrası tutuklanan
HADEP yöneticilerinin duruşması
Ankara 1 Nolu DGM de yapıldı.
Duruşmada yazan= ve HADEP
Genel sekreter yardımcısı Siracettin
Kırıcı tahliye edilirken HADEP Genel
Başkanı Murat Bozlak ve diğer
yöneticilerin tutukluluk hallarinin
devamına karar verildi

kan, çetelerin ise sözde milliyetçilik ve sahte vatanseverlik adına
binlerce insanı katlettiklerini
söyledi.
Kı zılkan, hekimlerin demokratik, hukuk ve çağdaş
bir devlet anlayışının ülkede her sorunu çözeceğine
inandıklarını kaydederek,
şunları aktardı; "Susurluk
kamyonundan başka, Diyarbakır'a gıda dağıtan bir
kamyon bölge gerçeğini ortaya koyan manzaralar sunmuştur. Bölgede gelişen olaylar neticesi de Diyarbakır'da
olan göç ile birlikte nüfus bir buçuk milyonu aşmıştır. Kırsal kesimden Diyarbakı r kent merkezine gelmek zorunda kalan bu insanlar açlı k, sefalet ve hastalıklarla karşı
karşıya kalmışlardır. Kişiliklerini
bir yere bı rakarak bir lokma ekmek
için çamurlar içinde kamyona adeta
saldı rmışlardır. Bu insanların onurlarıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur."
Göç; olumsuz olan sağlık
düzeyini daha da
kötüleştirmiştir

Göç ile birlikte gelen barınma,
beslenme, ısınma ve alt yapı gibi
sorunların bulaşıcı hastalıkların artışına ve yayılmasına neden olduğunu kaydeden Kızılkan, Tifo, Dizanteri, Sıtma, Sarı lık ve Tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların bölgede rutinleştiğini belirtti.
Göç eden insanları n ekonomik
durumlarının yetersiz oluşu ve sosyal güvencelerinin olmayışı sonucu
verilen sağlık hizmetlerinin paralı
ve pahalı olması nedeniyle, bu kesimlerin sağlık hizmetlerinden faydalanamaz duruma geldiklerine
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Sterka Rızgari'nin Şubat ayında
yayınlanan 14.sayısı toplatıldı. İstanbul
5 No'lu DGM Şubat sayısının
toplatılmasında gerekçe olarak
10. sayfada yer alan "Anti-Sömürgeci
muhalefetin demokratik kitle örgütleri
politikası ne olmalı" başlıklı yazıda,
18. sayfada 'yer alan "Özeleştiri,
yenilenme, atılım" başlıklı yazı,
37. sayfada yer alan "Güney hangi
yöne? " başlıklı yazıda TC devletinin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütünlüğünü bozmaya hedef alan yazılı
propaganda yapıldığı iddia edildi.
Sterka Rızgari yaptığı basın
açıklamasıyla dergilerinin toplatılmasını
protesto etti. Yaptıkları açıklamada; tüm
demokratik kurum ve kuruluşları bu
konuda duyarlı olmaya çağırarak,
yasaklamalann kendilerini
yıldıramayacağını belirttiler.

Diyarbakı r'da Gelecekten kaygı lı Kürt çocukları

çe zorlanarak, işsizliğin, açlığın, sefaletin pençesine sürülmüş insanlık dışı
uygulamalara maruz bırıkılmıştır. En
son ilimizde yiyecek dağıtan kamyon
rezaleti, 7 kişilik ailenin açlık sonucu
ölüme terk edilmesi, korucular tarafından Remziye Dinç'e tecavüz edilmesi yaşanılanların somut örneklerindendir. Hiçbir yıkımın savaşın, haksızlığın, eşitsizliğin temelinde emekçi insan yoktur. Biz insanların yararına olacak şekilde yaşamak istiyoruz. Bu rolümüzü de 8 Martlarla daha da perçinleştirerek kirli savaştan en çok etkilenenler olarak barış etkinliklerinin aktif
gücünü günümüzde Cuma ve Cumartesi Annelerinin eylemlerinde görüyor
ve bunu geliştirmeyi hefdefliyoruz.
Bu anlamda kadının özgürleşmesi kendisi gibi ezilen erkekle birlikte egemen
ideolojiye karşı, cinsel, sınıfsal ve ulusal mücadelesinden geçmektedir"

dikkat çeken Kızılkan şöyle konuştu; "Göç, şiddet ve çatışma ortamında, bölgedeki insanların ruhsal
sağlığı da bozulmuştur. İnsanlar
umutsuz ve mutsuz olduğu gibi psikomatik hastalı klar da artmıştı r.
Bölgedeki olumsuz ortam hekim ve
sağlık çalışanlarını da etkilemiştir.
Hekimlerin Hipokrat yeminine uygun olarak tarafsız sağlı k hizmeti
sunma koşulları ve mesleklerini icra etmeleri zorlaşmıştı r. Bölgede
hizmet veren hekim ve sağlı k çalışanları haksız olarak gözaltına alı nmış, kötü muameleye tabi tutulmuş,
tutuklanmış, sürgün edilmiştir. Yani
bölgemizde sağlık hizmeti sunan
sağlık çalışanı özgürce çalışma ortamı ndan yoksun olmuştur."
Diyarbakır'da sağlık kurumlarının durumunun içaçısı olmadığını
belirten Kızılkan, artan nüfus yoğunluğu karşısında hastane ve sağlık ocaklarında izdiham yaşandığını
söyledi. Bir hekimin Dünya Sağlık
Örgütü standartlarına göre günde
en fazla yirmi hastaya bakması gerekirken, bugün yüzün üzerinde
hastaya bakmak durumunda kaldızhnı ifade eden Kızılkan, daha sonra özetle şöyle konuştu; "Bu olumsuz ortamlardan çı kış yolu ülkenin
gerçekten demokratikleşmesi ve
çağdaş, hukuk kurallarına uygun
bir yapı oluştıırmaktan geçer. Demokratikleşmenin gelişmesine katkı sağlayan kuruluşlardan en önemlisi de sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum örgütlerine çok ihtiyaç
duyulan bir ortamdayız. Fakat sivil
toplum örgütlerine bakış açısı da
önyargılıdır. işlevlerini yerine getirmede zorluklarla karşı karşıyadırlar.
Toplumsal sorunları ifade ettiklerinde çeşitli senaryo ve komplolarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Halbuki bu örgütler demokrasinin
temel taşlandır ve desteğe ihtiyaçları vardır. Benim hakkımda geliştirilen komplo da buna bir örnektir.
Sonrasında Diyarbakır bölge tabipler odasının uzun yıllar hizmet verdiği Özel İdare binasından Valilikçe
ihtiyacımız vardır gerekçesiyle çıkarılmamızın ardından bir yıl geçmesine rağmen, eski oda yerimizin
atıl vaziyette bırakılmasını n ve kullanılmamasının mantığın' anlamakta güçlük çekiyoruz."
Diyarbakır Tabipler Odası Geleneksel Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü'nü demokrasi ve barışa
katkıları nedeniyle bu yıl Dr. Ata
Soyer'e vereceklerini bildiren Kızı lkan, Bölge Tabipler Odası olarak
şunları talep ettiklerini söyledi;
Gayri Safi Milli Hasıladan sağlığa ayrılan pay artırılmalı; hasta ve
hekim, serbest piyasanın eşitsiz ve
sağlığı herhangi bir meta haline getiren egemenliğinden kurtanlmalıdır. Kamuda çalışan memurlara
grevli toplu sözleşmeli sendika
hakkı tanınmalı; sağlık kaynakları
koruyucu sağlık hizmetlerine yönlendirilmelidir.
Her koşulda hekim bağımsızlığını garanti edecek yasal değişimler
acilen yapılmalı; bölgemizde çalışan pratisyen hekimlere, uzmanlaşmalan için TUS sınavında kolaylık
sağlanmalıdır.
Bölgedeki sorunlara çözüm getiremeyen OHAL yönetimi kaldırılmalı; gözaltına alınmalarla ilgili adli raporlar olmak üzere, adli hizmetler de hekim bağımsızlığı sağlanmalıdır.
Zdrunlu göç eden insanlara sağlık hizmetlerininin ücretsiz sunupıu ve bunların kendi köylerine
dönme koşulları sağlanmalıdır.
(DİYARBAKIR)

Iki yıldı r haber yok
DİYARBAKIR- Edip Aksoy Diyarbakır'da iki yıl önce gözaltına alındı
ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Edip Aksoy'un eşi Rukiye Aksoy eşiyle ilgili bilgi alabilmek için
emniyete başvuru yaptığını ama hiçbir bilgi alamadığını söylüyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre Edip Aksoy 7 Haziran 1995 tarihinde Diyarbakır Yeşil çay bahçesinde otururken beyaz renkli reno marka
arabadan inen iki sivil polis tarafından gözaltına alınıyor. Görgü tanıkları emniyette bu konuda ifade verdikleri halde emniyet bunu kabul etmiyor. 21 yaşındaki Rukiye Aksoy eşinin daha önce de defalarca gözaltına
alındığını belirtiyor. Eşi kaybolduktan sonra polislerin bir kaç defa evini

bastıkları nı ve eşini sorduklannı söyleyen Aksoy şöyle diyor:
Polisler evmi basarak bana eşimin
nerede olduğunu söyledeler Ben de
onlara 'Eşim sizin elinizde. Onu siz
gözaltına aldı nız' dedim. Onrlarda
`eşin dağa kaçmıştır. Biz gözaltına
almadık' dediler. Benim iki yıldır
başvurmadığım yer kalmadı ama
kimse bana bilgi vermiyor".
Rukiye Aksoy eşi kaybolduktan
sonra 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte
annesinin yanına taşınıyor. "Annemin gözleri kör. Ben evin geçimini
sağ-lamk için temizliğe gidiyorum.
Kızımıda ınecburen anneme bırakıyorum" diyerek zorlukla geçendiği
kazandığı para ile evinin kirasını bilye zor ödediğini söylüyor. Diyarba-

BEŞDAR:İ KAMPANYA ABONE BİBİN! ABONE BİVİNİN, ABONE

'Ii yı lları n başı ndan beri

tartışı lan, özellikle de
Türkiyeli sol siyasal
güçlerin ısrarla vazgeçemedikleri temel bir ilke
haline gelen; Kürdistan sorununu bir Türkiye
sorunuymuş gibi gösterme mantıı, sorunu Misak-ı Milliye kafası yla, Misak-ı Milli sı nı rları
içerisinde değerlendirmeden kaynaklanı yor.
Kürdistan siyasal güçleri birçok belirlemelerinde, Türkiye sol güçlerinin kafaları nı çerçeveleyen Misak-ı Milliye mantığı parçalanmaksı zı n, sorunun net olarak ortaya konulup tartı şı lması nı n veya çözüm üretilrnesinin mümkün
olmayacağı nı vurgulamışlardı r. Ancak, süreç o
denli hı zlı ve farkl ı
gelişiyor ki; Misak-ı
Milli sı nı rları nı kafaları nda şekil lendiren,
öyle düşünmeseler bile o mantığı yansıtan
Kürdistani siyasal güç
ve çevreleri garipte
olsa gözlemliyoruz.
Son günlerin en revaçta sorunu haline
gelen Kürt sorunu,
nası l ve hangi sı n ı rlar
içinde ele alı nı yor?
Rı fat SEFALI
biraz ona bakalı m.
Bir defa işin başı ndan
"Kürt sorunu" ile
"Kürdistan sorunu"nu
birbirinden ayı rmaksı zı n, net bir sonuca varmak mümkün değil. Önce sorunu net olarak
ortaya koymalı yı z ki, günün koşulları na uygun
politik manevraları ona uyarlayabilelim. Sorun
bu boyutta ele alı nı rsa, Kürtlerin dışı nda bütün
dünyanı n bir Kürt sorunu olduğu ortaya çı kacaktı r. Sadece Kürtlerin, Kürt sorunu olmadığı
anlaşı lacaktı r, zaten olması da mümkün değildir.
Son 10-15 yı ldı r sömürgeci devletin yürüttüğü özel savaş, milyonlarla anı labilecek sayı da
Kürdün dünyanı n pek çok ülkesine sürgün
edilmelerine sebebiyet vermiştir. Doğal olarak,
Türkiye metropollerine, Almanya, Hollanda,
İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Amerika,
Kanada vb. (sayı p çoğaltmak mümkün) ülkelere dağı lan Kürtler, yaşadı kları ülkelerde sosyal,
siyasal, kültürel sorunları n varlığı, anı lan ülkelerde bir Kürt sorunu olarak gündeme getiriliyor ve getirilecektir de. Bu ülkelerin Kürt sorununu tartışmaları nı n anlaşı lı r yanı var. ancak,
Kürtlerin gerek kendi içlerinde gerekse uluslararası platformlarda, Kürdistan sorununu Kürt
sorunu gibi tartışmaları nı n hiç bir haklı gerekçesi olamaz. Mübalağa olması n ama, belki de
Kürt sorununu bu boyutuyla tartışmaması gereken bir kesim varsa, onlar da Kürtler olsa gerek ve ağı rl ı klı olarak da Kürdistan sorununun
çözümüne vurgu yapmalı dı rlar.
Kürdistan sorununu gündemleştiren Kürtler,
harhalükarda güncel politika yürüteceklerdir.
Tabii ki günün koşulları na uygun en sı radan
taleplerden dahi hareket etmeleri en doğal
hakları dı r. En sı radan taleplerden hareket noktası, en temel ilkelerin yok olması veya gözardı edilmesi anlamı nda algı lanmamalı dı r. Aksine ülke sorunları yla örtüşmelidir.
Kürtler, temel sorunları olan Kürdistan sorununu net ortaya koyduktan sonra, güncel politikanı n ihtiyaçları na cevap verebilecek ara çözüm türünden gelişmelere açı k olmalı dı rlar.
Bu, günümüz politik koşulları na uygun realist
bir tutumdur. Kimsenin bunu yadsı ma hakkı
yoktur. Ancak, Kürtler en temel ilkelerini, yani
ulusal sorunun nihai çözümü olarak gördükleri
bağı msı zl ı k talebini hiç bir koşulda gündemlerinden çı karmamalı lar, arar çözümlerin gelişmesi halinde bile bağı msı zl ı k en temel ilke
olarak gündemlerinde kalmalı dı r.
bu tespitlerden hareketle, Kürtlerin bir demokrasi sorunu olmadığı sonucu çı kartı lmamal ı dı r. Tam tersine, işçilerin ve diğer ernekçilerin ekonomik-demokratik sorunları , daha doğrusu genel olarak temel hak ve özgürlükler sorunu Kürtler açısı ndan da yaşamsal öneme sahiptir. Kürtler anı lan sorunları n çözümü yönünde her zaman girişimci olmalı dı rlar.
Keza barışa en fazla gereksinim duyanlar
Kürtlerdir. Barış ve demokrasi talebi bağımsızl ı k talebinin gözardı edilmesi anlamı na gelmez. Yüzyı llara dayanan baskı, zulüm, soykı rı m, işkence ve sürgünleri yaşayarak yaratı lan
bunca değerin üzerinde şekillenen bağımsı zl ı k
mücadelesinin karartı lması tasarufuna hiç kimse sahip değildir.

Kürt
sorunu
mu?
Kürdistan
sorunu
mu?
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Koma! Yayınevi Genel Yayın
Yönetmeni Recep Maraşlı tutuklandı.
Komal Yayınevi tarafından yapılan
açıklamada 6 Mart'ta yayınevi çalışanı
ve eşi Nuran Maraşlı ile birlikte Ankara
Siyasi Şube Polis'leri tarafından göz
altına alındığı daha sonra çıkarıldığı
DGM tarafından tutuklanarak Ankara
Merkez Kapalı Cezaevi'ne konulduğu
bildirildi. Yapılan açıklamada
yayınevine yapılan baskılar kınanırken
kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'da laybedilmek'
olağan, konuşmak yasak
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Recep Maraşlı
tutuklandı
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KI5A-KISA...K15A...

kır 'a taşınmadan önce Lice'nin Dolunay köyünde oturduklannı belirtiyor. Köyde topraklarının olduğunun
bu yüzden daha rahat geçendiklerini
ifade ederek
şöyle diyor:
"Bir gün köyü askerler bastı. Köyü
boşaltacaksınız dediler. Daha sonra
köy yakıldı. Hepimiz taşınmak zorunda kaldı. Köydeykende eşim bir
kaç defa gözaltına alındı"
Rukiye Aksoy 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar gününde tek bir şey
isteğini söylüyor. "Artık barış istiyorum. Ben kadın olarak burada yalnız
başıma yaşamak için mücadele veriyorum. Artık bu kirli savaşın bitmesini istiyorum. Bundan sonra kayıpların olmasanı istemiyorum"

Metro TV'ye
30 gün kapatma
Diyarbakır'da Kadın Komisyonu'nun
düzenlediği ve birçok fotoğraf kuruluşu ve
fotoğraf sanatçısımn katıldığı sergiyi yaklaşık 3 bin kişi izledi. Bu da Diyarbakır
halkının bu tür etkinliklere karşı ne kadar
duyarlı olduğunu gösteriyor. Fakat bu tür
etkinliklerin düzenlenmesine ise emniyette,
valilikte ender olarak izin veriyor.
Etkinlikler ve insanların istedikleri gibi
konuşması bir şekilde sansür ediliyor. Bunun en iyi göstergesi ise yine Diyarbakır'daki Metro TV adlı yerel televizyona
RTÜK tarafından verilen 30 gün yayını
durdurma cezası. RTÜK'ün Metro TV'ye
gönderdiği kapatma kararı şöyle :
"Kuruluşunuzun 1 Aralık 1996 günü
"Ikiyüteç" adlı programında 'bugün sürdürülen bir kirli savaş politikasıdır. Bu kirli

savaşın sürmesinde devletin çıkarı vardır.
Bugün bir savaş kliği iktidardadır" şeklinde konuşmalar yapılmak suretiyle , 3984
sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (g)
bendindeki, "Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan
verilmesi" ilkesinin ihlal edilmiş olduğu
Üst Kurulumuzca tespit edilmiştir. Bu nedenlerle kuruluşunuzun yayınının, 14 mart
1997 günü saat 00.00'dan başlayarak 30
gün süre ile geçici olarak durdurulmasına
karar verilmiştir"
Böylelikle, Metro TV televizyon kapatma tarihine şu ana kadar en uzun süre kapatılan TV olarak geçecek.

HEMEN ABONE KAMPANYAMIZA KATILIN! ABONE OLUN, ABONE BULUN!..
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Onbinler te
olup Gazi
yarasını sar

"Yarın" ne oldu
Oysa iş öyle protestoyla bitecek gibi
değildi. Oraya gönderilen "meçhul şahısların" sabah için de planları olduğu
sonra anlaşılacaktı. Sabah oldu. Gazi,
polis tarafından kuşatıldı. Sivil ve resmi- Aslıhda kimin ne olduğu belli değildi.- Güvenlik güçleri protestoculara
dağılm emrini verdiler. Öfkeli halk bu
çağrıya uymadı. Protestolarma devam
ettiler. Saldırıya uğrayanlar onlardı ve
saldırganların bulunmasını istiyorlardı.
Sabahleyin Istanbul'un çeşitli semtlerinde oturan ve Gazi'de yakınları bult.;
nanların katılımıyla kalabalığın sayısı
onbinleri bulmuştu. Bu provakatörlerin
beklemediği bir tepkiydi. Onlara bir
ders vermek gerekiyordu. Şeflerinin
ateş emrini vermesiyle, panzerlerle yığı nların üzerine yürüdüler. Kurşunlara
hedef olanlar yere düşerken, yığınların
öfkesi daha da artıyordu.' Akşam olduğunda 17 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bunların dördü kadındı. Olaylar üç gün sürdü.

Ateş edenler kimdi?
Televizyonlar ve gazeteciler üç gün
boyunca olayları canlı olarak yansıttılar. Hiç kimsenin aklına ateş edenlerin
kimliğini araştırmak gelmedi. Ta ki 2
yıl sonra resimler yeniden gözden geçirilinceye kadar. Resimler tek tek incelendiğinde, elinde silah keklik avına
çıkmış avcı duruşuyla, kitleyi hedef

Niçin Gazi seçildi?
Gazi, çoğunlukla Kürtlerin ve Alevilerin oturduğu bir mahalle. Bu kimliklerinden ötürü daha baştan suçluydular.
Sonra, Gazi halkı ilericiydi. Devrimcilere destek veriyordu. Devlete göre Gazi "terör" yuvasıydı. Ama kimseye zarar verdikleri duyulmamıştı. Yine onlara göre "Gazi kurtarılmış" bölgeydi.
Hergün polisin cirit attığı bölgenin nasıl ve kimlerden kurtarıldığı da anlaşılmış değildi. Sonuçta her nedense ve
mutlaka bir sebebi vardı. Gazi hedeflenmişti. O gece ilk adımı atı lmış, ertesi günlerde de gerekenler yapılmıştı.

Devlet amacına ulaştı mı?
Devletin amacı Gazi'yi sindirmekti.
bunda başarı lı olunsaydı, pilot bölgelerde aynı plan değişik versiyonlarla
uygulanacaktı. Gazi'de sert bir direnişle karşılaştılar. 17 can verildi ama Gazi
inatla ayakta kalmayı başardı. 2 yıl
sonra onbinleri tek yürek haline getiren
bu direniştir. Gazi direnişi kitaplara sığmaz, ayrıntılarda gizli o kadar çok 'şey
var ki, hepsini anlatmak mümkün değil.
Gazi, öteki benzerlerine barikat olmuştur ve Istanbul'un kana bulanmasını önlemiştir. Gazi barikatları çocuklarıyla,
gençleriyle, kadı nları ve erkekleriyle
hep anılacaktır.
Ölenlerin acıları yüreklerimize siner.
Ama Gazi ölümleri hep yaşam olarak
anılı r. Onbinler bu yaşamın ruhudur.
Hüzün asla uğramaz Gazi'ye. Gazi yaşamdı r belleklerde...

w
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HABER MERKEZİ- Gazi Mahallesi'nde iki yıl önce çoğunlukla
Alevilerin gittiği bir kahvenin taranmasından sonra, bu mahalle ile Ümraniye mustafa Kemal Mahallesi'nde çıkan olaylarda polislerin açtığı ateş sonucu 22 kişi öldü.
Gazi ve Mustafa Kemal mahallelerinde çıkan olaylarda öldürülen 22
kişi 12 Mart günü Gazi Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Istanbul'un çeşitli semtlerinde sabah
erken saatlerde toplanan gruplar,
Gazi Mahallesi'ne gittiler. Polis ise
Gazi'nin yıldönümü nedeniyle İs-

tanbul genelinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Polisler anmaya katılanları havadan helikopterlerle izledi. Polis kameraları da olayı izleyerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne olay yerinden naklen yayın
yaptılar.
Gazi Mahallesi'nde toplanan
gruplar yas günü olduğunu simgelemek amacıyla 2 adet siyah bayrağın
asılı olduğu Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Tanıtma Derneği'nin önündeki İsmetpaşa Caddesi üzerinde
kortej oluşturdu. Kortejin ön sırasında, 2 yı l önceki olaylarda ölenle-

rin fotoğrafları ve karanfiller taşıyan yakınları, hemen onların arkasında ise çeşitli Alevi derneklerinin
temsilcileri yer aldı. Kortejden sık
sık "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Gazi'nin hesabı soracağız",
sloganları atıldı. Kortejin hareketinden önce "12 Mart Anma Düzenleme Komitesi" adına yapılan açıklamada, 2 yıl önce meydana gelen
olayların gelişimi anlatıldı. Açıklamada, Gazi olaylarıyla ilgili davanın yeniden Istanbul'a alınması
istendi.

Çete telefon dinledi mi?
HABER MERKEZİ- Telefonların
dinlenmesine yönelik iddialar nihayet belgelendi. Mehmet Ağar'ın
Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde, Mobil, Cep ve her türlü telefonun PTT'niıı devre dışı bırakılarak, dinlenmesi için DGM'den karar çıkartıldı.
Ağar Emniyet Genel Müdürü
iken "çok gizli" damgalı bir yazıyla
DGM'ye başvurmuş. Sözkonusu
yazıda son zamanlarda bir çok ilde
rehin alma, fidye isteme, adam kaçırma olaylarında artışlar olduğu
belirtilerek şöyle deniyor; "Yapılan
bir dizi araştırmalar sonucunda,
uyuşturucu, terörizm ve diğer bu tip
organize suç faillerinin tespit edilebilmesi için olayların cereyan ettiği
merkezi Ankara olmak üzere, bağlantılı illerimizdeki telefon santrallerinin, detay bantlarmın ve adres
kütüklerinin peryodik olarak Genel
Müdürlüğümüze verilmesi, incelemeye tabi tutulması durumunda
olayların önemli oranda aydınlatılabileceği ve faillerinin yakalanabileceği değerlendirilmektedir. TC devletinin Anayasal düzeni ile vatanın
ve milletin bölünmez bütünlüğünün
korunması, TC devletinin milli
menfaatleri ve güvenliği açısından
her türlü terör odaklarıyla, bu terör
odakları ile bağlantılı uyuşturucu,
silah kaçakçılığı ve finansman kaynaklarının tesbiti bakımından, sözkonusu bilgisayar bantlannın PTT
Genel Müdürlüğüne bağlı birimler
ile özel telefon şirketlerinden alınıp,
incelenebilmesi konusunda yasal
izin verilmesini arzederim."
Bu başvuru üzerine, Ankara
DGM Başsavcısı Nusret Demiral,
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği bir yazı ile telefonların dinlenmesi isteğini yerinde buldukları-

.a

Askerin çizdiği sınıra
kadar demokrasi
HABER MERKEZİ- Türk sivil kurumların "Demokrasi" istekleri askerin belirlediği sını rda son buluyor. Türkiye'nin en güçlü sivil kuruluşu olarak
tanıtılan TÜSİAD bir süre önce "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri"
başlıklı bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda MGK'nın Anayasal bir kuruluş
olmaktan çı kartılması, Genel Kurmay
Başkanı 'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması, 12 Eylül yönetiminin icraatının yargılanmasını önleyen
Anayasanı n geçici 15.maddesinin kaldırı lması öngörülüyordu. 28 Şubat
muhtırası sonrası, TÜSİAD üyeleri
sessiz kalmayı, hatta utangaç biçimde
muhtıraya destek vermeyi tercih ettiler.
TÜSİAD "ne kadar demokrat" sorusu
soruluyor. Işadamları daha önce savundukları görüşlerin arkasında duramıyorlar.
Demokrasi sınavında sadece işverenler değil, işçi sendikaları ve bir kısım "demokratik" kurumlar da ikmale
kaldı. Türk-İş ve DİSK, MGK bildirisine destek verdiler. Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer'in MGK bildirisi
ile ilgili olarak "Darbe gerekiyorsa silahlı kuvvetler devreye girer, biz de bunu destekleriz" şeklinde bir açı klamada
bulunması ve DİSK'in de bildiriyi
olumlu bulması her iki sendikal kuruluşun tabanında büyük bir tepki yaratırken, sendikaların geçmiş askeri darbeler karşısında nasıl tavır takındıklarını
yeniden gündeme getirdi.
Her iki sendikal kuruluşun gerekçeleri, Türkiye'nin Refah Partisi aracılığıyla şeriatta yöneldiğidir. Geçmişte de
benzer hadiseler yaşanmıştı. Türk-İş 12
Mart'ı desteklemiş, sonra 12 Mart döneminin ilerleyen günlerinde ise, demokratik hakların askıya alınmasıyla
birlikte, Türk-iş'in muhtıra sonrası gelişmelerin gerçek niteliğini anlamaya

Mehmet Ağar

Nusret Demiral

nı, yasal bir engelin teşkil etmediğini ve gerekli bilgilerin kendilerine
de verilmesini istedi.
Ağar, 10 Ocak 1995 tarihinde
yeniden DGM'ye başvurarak, Mobil ve GSM (cep telefonu) ve diğer
telefon santrallerinden sorumlu
PTT ile özel şirketler veya PTT'ce
sistemin ana merkezinin bulunduğu
illerde santraller ile transmisyon
hatlarının özel cihaz ve ekipmanların bağlanması ile PTT'ce yazılım
yapılabilmesi ile transmisyon hatlarına yönlendirme ve bağlantıları n
yapılması için gerekli iznin verilmesini istedi.
Bunun üzerine DGM Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk Ankara 2
No'lu DGM yedek üyeliğine 11
Ocak tarihinde gönderdiği yazı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isteğinin yerine getirilmesi için gerekli
"yasal kararın" verilmesini istedi.
12 Ocak 1995'te Ankara 2 No'lu
DGM Hakimi Ülkü Coşkun, İçişleri
Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün telefonların dinlenmesi
konusunda gerekli tertip ve düzen-

lemeleri almaya yetkili olacağı kararı "itiraz yolu açık kalmak" koşulu ile verdi.
Susurluk olayı nın patlak vermesi
ile Ağar'ın ilişkileri hakkındaki
kuşkular arttı. Ve telefonların dinlenmesi ile çete bağlantısı tartışılıyor. Telefonların dinlenmesi ihtiyacı içinde terör ve vatanın bölünmez
bütünlüğü gibi ibareler konsa bile,
esas amacın çetelerin rakiplerini
elemine etmek olduğu kuşkusu yaygın. Emniyet-Çete- Telefon bağlantısı daha çok tartışılacaktır.
Biz de soruyoruz; bu "yasal
izin"den kimler nasıl yararlandılar?
Yasal mercilerin -DGM, Emniyet Genel Müdürlüğü- aldığı kararların yasal olmadığı da vurgulanıyor. DGM Hakimi Ülkü Coşkun
kendini Anayasa Mahkemesi yerine
koyarak karar vermiş. Hukukçular
bu kararın yasadışı olduğunu ve
dinlenmenin resmen belgelenmesiyle yasal yollara başvurulabileceğini belirtiyorlar. Kararın iptal edilmesinin ihtimalinin büyük olduğu
belirtiliyor

Rıdvan Budak
başladığı ve destekleyici tutumunu değiştirdiği görülmüştür.
DİSK ise Türk-Iş'ten daha erken
davranarak, muhtıra bildirisinin radyodan yayınlanmasının hemen ardından,
açık bir destek verdi. DİSK'in 12 Mart
1971 tarihli yürütme kurulu bildirisinde şöyle deniyordu; "DİSK, Atatürk
devrimlerinin ve Anayasa ilkelerinin
korunmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirtmekten
kıvanç duyar."
Ancak 12 Mart uygulamalarının bir
kısmı sendikacılara, özellikle DİSK'e
yönelince, işin rengi anlaşıldı. Ama, bu
sendika içinde çok geçti.
Şimdi de benzer olaylar yaşanıyor.
Yine hiç ders almamışlar gibi askerin
arkasında saf tutmuşlar. Olası darbenin
asil hedefinin kendileri ve işçiler olacağı besbellidir. Yine ikmale kalacaklar.
Işçi temsilcileri ve işveren kuruluşunun demokrasileri, askerlerin belirlediği sınıra kadardır.

Kız öğrenci
urdunda baskı
HABER MERKEZİ- Vezneciler
Kız Yurdu'nda "Bir dakika Karanlık" eylemine katıldıkları gerekçesiyle dört öğrenci yurttan atıldı.
Yurtta kalan öğrenciler yaptıkları
basın açıklamasında kendilerine
yöneltilen baskılara karşı kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdılar.
Açıklmada şu sözlere yer verdiler:
"Evlerden Taksim meydanına ,
Okmeydanı'ndan Sabancı kulelerine kadan, ordu lojmanları ndan
meclis sıralarına yurdun dört bir
yanında yapılan 1 dakika karanlık
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Gazi'nin yıldönümünde
yine onbinler vardı

Eski
tas,
eski
hamam!
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ki yı l önce bir akşam üstü "bilinmeyen" kişilerin yolu Gazi'ye düşmüştü. Altlannda beyaz renkli bir
taksi ve ellerinde otomatik tüfekler vardı . Görgü tanıkları böyle tanımışlardı
meçhul şahısları. Kahvehaneler rastgele taranmış, ilk etapta bir Alevi dede
vurulmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olayı duyan Gazi halkı sokağa
dökülmüş, bir anda sayılan binleri bulmuştu. Kalabalıklar yarın ne olacağından habersiz, yaktıkları ateşlerin etrafında saldırıyı kınayan sloganlar atarak,
sokakta sabahlamışlardı.

iv
ak

•

alanları n kimlikleri açığa çıkacaktı.
Bunların her birinin çeşitli illerden "görevli" olarak sadece bu olaylar için getirildikleri anlaşıldı. Bunlar "çete" üyesi Özel Timcilerdi. Isimleri Ayhan ya
da başka bir şey olmuş ne önemi vardı.
Yıllar sonra suçlu ortaya çıkmıştı. Bu
da devletten başkası değildi. Olayların
yarattığı infial nedeniyle polisler hakkında dava açıldı. Ancak iki yıl geçtiği
halde mahkeme açılmadı. Dosya ilden
ile dolaştırıldı ve olay küllendirilmeye
bırakıldı. Vuran ve yargılayan aynı
olunca, başka bir sonucun çıkması şaşırtıcı olurdu.
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Cemal ARDIÇ

ir hafta boyu alabildiğine tartışı lan,
üzerinde fı rtı nalar kopartı lan imza krizi nihayet atlatı ldı . Türkiye'nin "zinde"
güçleri ve onları n şakşakçı ları derin bir nefes
aldı lar! Hoca çar naçar MGK sonuç bildirisine imzayı attı !.. Peki şimdi ne olacak? Türkiye'nin tüm sorunları çözülmüş mü oldu?
Milyonlarla ifade edilen işsiz saı sı mı azalacak? %75 civarı nda olan enflasyon mu aşağı
çekilecek? Hayat pahalı lığı mı sona erecek?
Vatandaş evinde, işyerinde korkusuz ve huzur içinde mi olacak? Faili meçhul cinayetler mi sona erecek? Polis gözetimindeki işkenceler mi son bulacak? Gözaltında
ve polis kararolları nda kaybedilenler
mi bulunacak? Veya bunları n sorumluları ndan hesap mı
sorulacak? Köyleri
başları na yı kı larak
yerinden yurdundan edilen ikibin
beşyüz köyün Kürt
ahalisi köyüne mi
dönecek? Mağdur
olan bu insanlar,
M.Kİ PER
devletten tazminat
........
mı alabilecek? Sermaye kesimlerinin çeşitli kurum ve kuruluşları tarafı ndan her yı l yaptı rı lan "bilimsel"
araştı rmalar sonucu elde edilen verilerle
Kürt sorununa çözüm mü getirilecek? Kara
para ve eroin kaçakçı lığı ile finanse edilen,
devlet içindeki çetelerin varlığına son verilerek, savaşın sona ermesi mi sağlanacak?
Türkiye'de hergün ihlal edilen insan hak
ve özgürlükleri, uygulamaları na son mu verilecek? Tansu Çiller 11 Mart'ta yaptığı bası n
toplantı sı nda, insanları n gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek, Türkiye'de işkencenin, filistin askı sı nı n, gözaltı ndakilere
elektrikle işkence yapmanı n kabul edilemez
olduğunu, bunun halkı mı zı rahatsız ettiğini,
işkenceyi önlemek için karakolları tek tek
dolaşarak ortadan kaldı racağına mı inanacağız? Miting alanları nda öğrencilere, memurlara, işçilere atı lan meydan dayakları, Türkiye'deki işkenceler hakkı nda yeterli savlar
değil mi? Karakolları gezmeye ne gerek var?
Yine aynı şekilde, 3 Kası m'da Susurluk'ta
meydana gelen trafik kazası nı n arkası ndaki
kirli çı kar ilişkileri ve devlet içindeki gladio,
mafya ve ülkücü çeteler işbirliği mi açığa çıkartı lacak? Hiç kimse merak etmesin, bunları n hiç biri olmayacaktı r.
Herşey eski tas eski hamam misali olduğu
gibi kalacaktı r. Baksanı za, Özel Harp Dairesi eski Başkan yardı mcı sı, İ brahim Şahin
"tüm aramalara" rağmen Türkiye'de elini
koluna sallaya sallaya gezebilmekte, teslim
alı nmadan tv programları na konuk olarak
"masumiyetini" ispatlamaya çalışmakta,
kendisinin belirlediği zaman ve koşullarda,
İ stanbul DGM'since gidip teslim olmaktadı r.
Otuzdokuz gün boyunca İ stanbul ve Ankara'da, yani Türkiye'nin göbeğinde firar kalabilmekte, bu süre esnası nı da "işlerini" yoluna koymakla geçirebilmektedir. Böylece
kimlerin kimleri nası l koruyup kolladığı, tüm
çı plaklığı ile gün yüzüne sergilenmektedir.
Bu çirkef oyun ve ahlaksı zlı kları n, halkı n
gözü önünde cereyan etmesinin, nası l bir
sonuç yaratacağı, elbetteki meraka değer bir
konudur.
İmza krizinin, halkı ne oranda ilgilendirip
ilgilendirmediği anlaşı lmadan, bu kez MGK
sonuç bildirisinin muhatabı kim konusunda
hükümet tarafı ndan bir tartışma başlatı larak,
geniş halk yığınları nı n gündemi ve çözüm
bekleyen sorunları bu soruna endekslenerek,
yeni bir tartışma ortamı yaratı ldı .
Refah, MGK ile Parlamento'yu karşı karşıya getirecek bir politika geliştirmeye çalıştı .
Oysa MGK sonuç bildirisinin muhatabı nı n
kim veya kimler olduğu, 1961 anayasası ndan itibaren günümüze kadar sürdürülen
prosedürden de gayet açı k bir şekilde anlaşı lmaktadı r. Bu elbetteki hükümetin bizzat
kendisidir.
MGK'da uslu uslu oturupr, herşeyin tam
bir mutabakat içinde görüşüldüğünü beyan
eden Erbakan'ı n, askerlere karşı direnen
mazlum bir "demokrat" politikacı portresi
çizmek istemesi pek kimseyi tatmin etmedi.
Son günlerde parti grubunda yaptığı açı klamalar da bu hususa özellikle vurgu yapmaya çalışarak tek "demokrat" partinin Refah
partisi olduğunu, diğer partilerin bu sı navdan yüz akı ile çı kamadı kları nı tekrarlaması
da bu nedenledir. iddiayı yüzeysel bir yaklaşım ile irdelersek; görünümde hoca haklı gibi görünmektedir. Oysa herkes bilir ki, hoca
da ötekiler kadar "demokrasi"den nasibini
almamıştı r. Çünkü, hepsi aynı tezgahtan
geçmişlerdir.
Hükümet kanadı nda işler iç açı cı olmadığı, bu badireden ve askerlerin hışmı ndan kurtulmak için Refah partisinin, kimi
yakıştı rmaları nı tek tek geri aldığına tanı k olmaktayı z; Refah partisine göre artı k Türkiye'de "faşist laikler" yok. Ya ne var? Artı k
onlara göre, "faşist laikler" MGK toplantı sı ndan bu yana geçen süre içinde "Medeni
laik"liğe dönüşüm yaparak, din düşmanlığı
yapmamaktadı rlar. Böylece Refah partisi
içinde kabul edilebilir bir konuma gelmiş
bulunmaktadı rlar.
Öyle anlaşı lı yor ki ne bu hükümet, ne de
bu hükümete kendini bir alternatif olarak
lanse etmeye çalışan, üçlü veya dörtlü
koalisyon hükümeti kurma girişimlerinin,
hiçbir ciddi sorunu çözme projeleri bulunmamaktadı r. Tüm kavga, iktidar nimetlerinin
paylaşı lması sorununda düğümlenmektedir.

eylemine biz de Vezneciler yurdunda destek verdiğimiz için bir
haftadan beridir yurt yönetimi tarafından barınma hakkımızın elimizden alınacağı" söylemiyle tehdit ediliyoruz. Odralanmız tek tek
dolaşılıp eyleme katılmamız söyleniyor ve hala eyleme destek veren
öğrenciler tek tek tesbit edilip tehdit ediliyor. Konuşmamazız, tartışmamız, tepkilerimizi dile getirmemiz yasaklanıyor ve şu an 4 arkadaşımız " süresiz uzaktlaştırma"
istemiyle sorgulanıyor. Bizlere

Öğrenci Yurdundan 3 öğrenci atıldı.

yöneltilen tüm tehditlere ve uygulanan baskılara rağmen barınma
hakkımızı n elinden alı nması na
izin vermeyeceğiz"
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TARTIŞMALARI

Bir sivil itiatsizlik eylemi;
Legal Kürt Partisi Kurma Girişimi
B

Ama sonuçta ana-babalanmızın doğan her çocuğa ısrarla
Kürtçe isim takma, sivil itiatsizlik eylemi kazandı .)
49'lar olayı, 60'lı yı llardaki
Deng, DDKO'ler, 75 sonrası
Kürtçe isimli dergiler etrafı nda
örgütlenen hareketlerin memleketimizin okuma yazma bilmeyen en ücra köylerinde bile
bulduğu kitlesel destek, Türk
devletinin çizdiği siyasi-yasal
sını rları n Kürt halkı na dar geldiğinin en açı k göstergesiydi.
Kürtler, 1923'te Küçük Asya'ya giydirilmeye çalışı lan
dar elbiseyi parçalayan motor
güç olmaya başlamışlardı. Kemalist devlet-millet tezi artı k
yama kabul etmiyor.
Türk devletinin siyasi sı nıfı
ve ideologları bu gerçekliği nihayet kavradı lar. Bu nedenle
terörize etme yönteminin hemen yanıbaşına Kürtlerdeki sivil itiatsizliği ve siyasi olgunluğu pazarlayacak-ehlilleştirecek Kürt kökenli adaylara göz
kırpmaya başladı lar, Gelinen
aşamada Türk devleti bu öfkeyi mass ve manipüle etmek istiyor. Bunu yapabilmesi için
Kürt kökenli birilerine ihtiyaçları var ve bizimkiler hazı r-nazı r, el pençe divan duruyorlar.
Çünkü; bizde de pozitivist eğitimden geçmiş, kendini kurtarıcı sunan ve halkı halka rağmen korumaya aday siyasetçi
az değil. Uzanan eli boş bı rakmadı lar. Kawa, Rızgari, Komal
vb. Kürtçe isimli dergi 4aranları n kazamınlannı bugün artı k
"umut"a çevirerek dergilerinde
kullananlar, şimdi de kendini
dinamite dönüştürerek, sivil
itiatsizliğin en "uçtaki" örneğini sunan Zilan'ın parçaları üzerinde "legal" ve reel politika
yapmak istiyorlar. Oysa Zilan
ve dağdaki gerilla inkar edilerek ve de yok sayı larak Türk
devletine Kürtçe 'bir kedim bile yok" denilebilinemez.
Burada sevgili Felat'ın iznine sığınarak, Nüroj'da Kürtçe
aktardığı, fareler ve kedi hikayesini bir kez daha nakletmek
istiyorum. Fareler kendilerine

cehennem hayatı yaşatan kediden kurtulmak için başlıca çareyi kedinin boynuna bir çan
asmada bulurlar ve bu keşfin
sarhoşluğu içinde bayram etmeye başlarlar. Diğerleri bu
yeni çarenin mutluluğunu yaşarken, kenarda bir fare "iyi ama çanı kedinin boynuna kim
takacak" deyiverir. Bayram havası aniden yasa dönüşür. Çünkü kedinin boynuna çam takacak kahraman adayı ortada bulunmadığı sürece, çan fikri tüm
çekiciliğini yitirivermiştir.
Türk devleti sınırları içinde
legal bir Kürt partisi firki ve bu
fikrin Kürt siyasi sınıfı içerisinde yarattığı coşku da bana
bu hikayeyi hatırlatıyor. Fikir
iyi, kedinin boynuna bir zil
bağlarsak fareler özgür hareket
edebilir, ama kedinin boynuna
o çam takacak kahraman nerede ve nasıl hareket etmeli? Legal bir Kürt partisi, legal koşullarda siyasi mücadele ve özgürce seçimlere katı labilme
fikri ve olasılığına karşı çı kacak hiçbir aklı başında Kürdün
bulanabileceğine inanmı yorum. En azından 70 yı ldı r sürdürülen mücadelenin amacı ;
legal orduları ndan temizlenmiş
bir memlekette kendi kaderimizle ilgili bizzat kendimizin
karar verebilmesi değil miydi?
Ama koca kedi olarak Türk
devletinin Anayasası, partiler
yasası ve milletvekili andı henüz orta yerdeyken ve memleketimizin her karış _toprağı işgal altı ndayken, sanki tüm
bunlar yokmuş gibi, yani kedine çan takı lmış gibisinden bayram gösterilerine anlam vermek bana zor geliyor. Çünkü
Kürt siyasi sınıfı nın büyükçe
bir kesimi gerek memlekette
ve gerekse Avrupa'da kediye
çan takmakla uğraşacaklanna
kendi bindikleri dalı kesmeye
çalışıyor ve "ne kadar barışsever oldukları, silahtan nasıl
nefret ettikleri ve "terörist" olmadıkları , misak-ı milli'nin
nası l da yilmaz savunucuları
oldukları" temalannı içeren
diskurlarla iştigal ediyorlar.

Rı zgari dergisi ilk çı ktığı nda sadece adı Kürtçe diye yine
aynı kesim bu dergi çı karanları nı CIA ajanı ilan ediyorlardı.
Bugün de sanki Türk devletinin ı rkçı karakteri değişmiş de
bir taktın Kürtler; mağaralarda
soğuktan, açlı ktan, bitten, hapishanelerde işkenceden ölmeyi veya herhangi bir sokak başında katledilmeyi çok sevdikleri için illegal mücadel içindeymişler gibi davranıyorlar.
Ve dereyi görmeden paçayı sıvamanı n paniği içinde; karşı
cinsten birinin eline dokunmadan kaleşnikofa satılan 17 yaşındaki Kürt gençlerine yeni
kazanı mlar sunacaklanna, onların haklı öfkesini mass ve
manipüle etmek istiyorlar, Eski
kervana SSCB blogunun dağılması nın hemen arifesinde sorgusuz-sualsiz kapitalizmin ve
liberalizmin mucizelerini keşfediveren eski "sosyalistler de
katıldı . Hem de tüm dönmelerin kompleksi olan kraldan çok
kralcı olmak inkarcılığıyla.
Oysa; Türk devleti çatısı altı nda yaşayan ve yıllarca bu
durumdan asla rahatsız olmayan bir Sabancı eğer bugün
Bask modeli tartışmasını gündeme getirmek zorunda kahyorsa, bu gerçeklik; 70 yıllık
bir sivil itiatsizliğin, diğer 3
parçamızda aralıksız sürdürülen özgürlük kavgası nın ve
özellikle 84 sonrası genç bedenleri meşaleye çeviren gerillaları n direnişinin bir sonucu
olarak ele alı nmalıdı r. Kaldı ki;
bizimkiler kediye çan takımı
fikrinin sarhoşluğu içinde yaratı lan değerleri pazarlama
yolları ararken, yüzbinlerce
Kürt 4 milletvekilinin nezdinde hala hapis yatıyor ve 10
binlercesi de Mehmet Sincar
olarak katiedilcli. Hem de legal
bir Kürt partisinin üyesi oldukları için değil, arnamıdece Kürt
oldukları için.
Bu nedenle; Türk devletinde legal bir Kürt partisi kurmak isteyen Kürt siyasi sını fı;
siyasi programını n içeriği ne
olursa olsun, Kürt halkını n özgürlük mücadelesine sahip çıkmadan amacı na ulaşamaz.
Çünkü; hali hazı rdaki siyasi
sistemde legal bir Kürt partisi
kurma girişimi, henüz kedinin
boynuna çanı takabilme yolları nın aranması itibariyle ancak
ve sadece bir siyasi itiatsizlik
eylemi olarak algılandığında

bir anlam ifade etmektedir.
Ben, legal Kürt partisi girişimini; 49'lar, Deng ve
DDKO'lar ve 70'li yı llarda
dergilere Kürtçe isim vermek
kadar bir sivil itiatsizlik eylemi
olarak görüyorum. Bu anlamda
yeni bir alanda yeni bir kavga
başlatı lı yor, Kürtçe, Kürt gerçekliği kabul ettirildi. Legal bir
Kürt partisi tabusunu da parçalamak mümkün. Ama bu kez
Kürtçe kaset kazanı mı ndaki
zaaf tekrarlanmamalı, Ayşe
Şan'a ait olan hak Rahmi Saltuk'lara bahşedilmemelidir.
Bu girişim; Kürt halkı nı n sivil itiatsizliğinin radikal içeriğini yunsı ttığı oranda başarı
şansı na sahiptir.
Fakat her sivil itiatsizlik eyleminde olduğu gibi, bu eylemin de klasik siyasiler tarafından mass ve manipüle yoluyla
ehlilleştirilmesi ihtimali gözardı edilmemeli ve mutlaka kitlelerin arsuzu olan "başka biçimde bir siyaset" talebi siyasi
projeler halinde sunulmalıdır.
Bu nedenle özgürlük mücadelesinin kazammlannı n pazarlanması yerine, Kürt halkını n komşuları yla eşit olma talebinin meşruluğu gündemin
başına oturtulmalıdı r. Bu süreçte sosyalistlere ve alternatif
sol programları na önemli bir
rol düşmektedir. Sosyalistler;
"liberal", "kitle partisi", gibi
son yılların yeniden moda bi;
muş ve her dertle deva imişçesine bir kez daha siyasi arenaya sürülen kavramları ndan
özellikle imtina etmeli ve kendi kimlikleriyle bu eyleme katılmalıdı r. Hareketin adı nı n
sosyalist olması da tek başına
bir anlam ifade etmez; hayatın
her alanı ve memleketimizdeki
her devrimci potansiyelin talepleri ile ilgili somut siyasi
projeler üretilmeli ve sunulmalıdır. Klasik program-tüzüklerin "cek"li, "cak"lı ölü kavramlarını n herbirinin içi bıkmadan-usanmadan doldurulmalıdır. Ancak böylece, varolan partiler kervanına sadece
parti ismi ve kurucular listesinin farklılığı itibariyle katılmak yerine, kendini gündeme
dayatmış olan bir sivil itiatsizlik eylemi başlı başına bir
siyasi kazanı ma dönüştürülebilinir. Tekrarlı yorum,
yeni bir kavga başlı yor, hepimize kolay gelsin.

re dayanı r.
- Geçmişten günümüze kadar oluşan ulus kimlikli devletlerin oluşumunda ulus kimlikli partiler
devlet olmanı n çekirdek ntivesini oluşturmuşlardır. En azı ndan klasik teorinin öngördügü klasik
devlet anlamında bu böyle olmuştur. Klasik siyasal kültürün üzerinde şekillenen siyasete dayalı
kurulan bu devletler toplumsal huzursuzluğun temel kaynağını oluşturmuştur. Egemen sını fın devletleri olmalarına rağmen, ulus kimliği bu devletler için toplumu birleştirici bir sakız olarak kullanı lmıştı r. Bir burjuva tezi olan bu tez reel sosyalizmin ekonomizm kaynaklı düşünce dünyasının hegemonyası nda kalmaya devam eden sosyalistlerin
de sarı ldığı bir can simidi olmuştur ve halen de olmaya devam ediyor. Arkaları nda yıkılan o dünyanı n sorgulaması na bile ihtiyaç duymayan, aynı
düşünce kataloğunu kendisi için mücadele bayrağı eden "reel sosyalist"lerin bu imanlarından olmalarına da pek ihtimal görülıntlyor. Farklı düşünce dünyasında olduğunu iddia eden, ama yaşamsal olarak aynı günah' işleyen "burjuva ulusal
devletler" olsun "sosyalist ulusal devletler" olsun,
bu devletlerin insan hakları temel normları veri
alı ndığında, hem kendi dayandığı halka hem de
halklara ve toplumsal azı nlı klara karşı işledikleri
suç dosyaları bir hayli kabankur.
- Yine ulusal kimlikli bir örgtitlenmenin sakı ncalanndan bir diğeri; oluşturulacak örgütün sadece adını taşıdığı ulustan olan insanlara hitap ettiğidir. Nihayetinde böyle bir tammlama hangi ulusa
aitse, o ulusun adını taşıyacaktır. Doğal olarak niyetlerimizin olumlu olması veya örgütümüzün
bizce tüm halkların haklarını ve çıkarları nı koruyan bir örgüt olması söylemin pek inandincı bir
yönü olamaz. Çünkü açı k olarak kendinden olanları tammlayan bir örgüt modeliniz vardı r. Bu modele göre örgütümüzün Arapların, Türklerin veya
Ernıenilerin ve diğer halkların ortak örgütü olduğunu onlara inandıramazsmız. Bilinmelidir ki
Kürt coğrafyası ve Kürtlerin ortak yaşadığı diğer
halklar çok içe içe yaşıyor. "Kürt Legal Parti" oluşum girişimi sonucu kurulacak partide olacak diğer halkların kimliğini taşıyan insanlar ancak kendi ulusal kimliklerinden taviz verdiği oranda var-

w

w
w

"Kürtlerin legal alanda ulusal kimlikleri ile örgütlenmesi gerektiği "yolundaki düşünce ve tasarımlara ilişkin değerlendirmeniz nedir? Benzer
düşünceyi paylaşıyor ya da ilgili iseniz; sizce bu
nasıl bir örgüt modeli olmalıdır? Bu model hangi
zemin ve zeminlere dayanmalı işlevi ne olmalı?
- Öncelikle yukardaki soruların sorulmasına
neden olan ve böyle soruların üzerinde üretildiği
siyasal zeminin kendisi tüm toplumsal değerleri
yönünde eşitsizlikçi, özgürlükçü, sağlıklı bir toplumun oluşturulması nın önünde çok önemli bir
engel olarak duruyor. Böyle bir siyasal zemine yönelik bu tür sorular 1789 Fransız Devriminden bu
güne hep soruldu ve sorulnıaya devam ediliyor.
Aynca da böyle bir zemin egemen klasik siyasal
anlayışı n sarıldığı bir numaralı siyasal zemin oldu
ve olmaya da devam ediyor, Böyle bir siyasal zeminin ideolojik sı vası bir zamanlar din iken, son iki yüz yılda ise milliyetçilik oldu. Değişik dönemlerde ısıtı lıp yine önümüze sürülen bu çorba artık
içilemez.En azından bana göre toplumun ihtiyaç
duyduğu bir çorba gelmiyor gibi. Ama bu çorbanın içilir bir çorba olup olmadığı yine de sorgulanmalı.
- Türk devletinin kuruluşu, Türk ulusal kimliği
ortak, tek potizif bir kimlik olarak siyasal projelerinin merkezine alan ve bu kimliği siyasal örgütlenmenin temel bir unsuru haline getiren örgütler
tarafından gerçekleşmiştir. Ittihat ve Terakki Cemiyeti ile başlayan ve o gelenek üzerine şekillenen Türk partileri bu anlayışı n birer örnekleridir.
Türk devletinin şiddete, baskıya ve ı rk ayınmı na
dayalı politikaları, adı na "Ulusal Kimlik" denilen
kimliğe dayalı şoven bir zihniyetten kaynaklanıyor. Türk ulusal kimliği egemen ulusal kimlik,
devletini de egemen devlet yapan şey Türk ulus
kimliğini toplumsal siyasal örgütlenmenin merkezine alan sakat anlayıştır. Bu anlayışın kendisi
başta böyle bir siyasal geriliğe dayanıyor. Türk
ulusunu beraber yaşadığı diğer ulus ve azı nlıklardan üstün tutan anlayış da bu anlayışdı r. Günümüz
ulus devletlerin şekillennıeleri de benzer enfanele-

.a

Milliyetçilik batağına saplanılmamalı
Ali YILMAZ

1Z91:b.iZkr,

D

erûdora rojnameya "Nürore ku ji HADEI:1 'e veqetiyan, ev çend mehen dawiye di röpelen rojnameya xwe de, li
ser babeta "Partiya legal bi nasnameya Kurd?"
munaqeşeyeke vekirine; hin kes, berpirsiyaren rexistinen sivil, ronakbir ü niviskaren
Kurd yen ku di vi' wari de entereseyen wan
hene, ditinen xwe peş keş dikin ü piranlya
wan hemflkirin ku di vi wari de gav b@rı ayetin ü tereftare we yeke ne ku bi nasnameya
Kurd? partiyeke bete damezirandin Q Kurd bi
nasnameya xwe ya neteweyT dakevin qada siyasete.
Helbet daxwazek weha bi heq e ü gelek
tabiiye ku Kurd ji
bi şaxsiyeta xwe
ya milli siyaset bikin ü Il ser nave
millete xwe Q gele
xwe tedaxule pevajoye bikin, berjewendiyen Kurdan biparezin ü
bibin berdevken
xwe.
Astengen bingehin
Ii hember ve daxFaris CAN*
waza "masum" ya
Kurdan Zakona
Bingehin ya Tirkiye Q Zakona Partlyk Siyasi
ya Tirkiye0 ye ku ew destür nadln ku Ii ser
nave mIlleteki, nijadeki yan ji heremeke parti
ben damezirandin; heke ben damezirandin ji
de ji aliye mahkemeyen wan ve ben girtin
di derhecie berpirsiyaren wan de dawa ben
vekirin. ji bo we ji Kurd nikarin bi nasnameya
xwe siyasete bikin ü ew bi naveke din dadikevin qada siyasete. Partiy'en ku heta nuha
hatine avakirin; HADEP, BDP û DKP herçigas
nave wan Tirki ü naveroka wan "Turkiyeyr
be ji, raya gişti ya Tirkiye, Kurdistan'e ü cihane haydar in ku ew harfiyen Kurdan in, ji aliye Kurdan ve hatine damezirandin; endan,
berpirsiyar û seroke wan Kurd in ü pirsa Kurdî
merkeza program Q xebata xwe. Ev
parti xeyni çareserkirina pirsa Kurd? eli eyn?
wexte de talibe'n iktidara Tirkiyeye ne ji û arnıanca wan ew e ku ew strûktura dewleta Tirkiyeye ji biguherinin.
Di esase xwe de ev harfiyen ku hatine damezirandin û "Hewildan" a ku dixwaZe xwe
bike parti; hem() ji tradisiyona HEP'e ten, ji
her problemen politik-pratik G demokratik ew
mecbGr man ku bi sere xwe partiyen xwe damezirinin. Diye ev pevajoyeke normal bke
qebOlkirin. Parti damezirandin Q pirpartIti
di nav Kurdan de, di legaliteye de tişteld
tabii be, le netabii ew e ku him di illegalite ü
him jI di legalIteye de hevkarI û tevkarT di
navbera partiyen Kurdan de tuneye û ew nikarin di muşterek'en gişti de bi hey re kar
xebate bikin. Ev .ji problema heri nıezin ya
tevgera rizgariya Kurdistane ye.
Rast e, iro Zakona Partiyen Siyasi ya Tirkiyeye re nade ku bi nave Kurd? ü bi programeke reclikal Kurd partiyen xwe yen legal damezirinin. Le ji aliye din jI iro rewşa Kurdan
t'ekoşTrıa wan ya demokratik Q netewevI ji salen 70'yi gelek peşdetir e; gotina "Kurd", "realiteya Kurd?" ji aliyen derüdoreke fireh yen
demokrat Q partiyen heyi yen Tirkiyeye ü heta
car caran ji aliye hukCimete ve ji te bi kar
anin. Gelek derüdor hemfikirin ku pirseke
Kurd li Tirkiyeye heye Q dive bete çereserkirin. Yan? resmi bi wesIqe Q belgeyan nebe j?,
iro di jiyane de rewşeke fili çebOye, Kurd dive ji ve filiyate istifade bikin, hewilbidin ve
pevojoye bikemilinin, xwe Q fikren xwe yen
siyasi bi nasnameya xwe ya neteweyî ifade
bikin.
Bi a min "Hewildan"a ku Iro dixwaze bi
nasnameya KurclI partiyeke legal damezirinin
û bi vi' haway? tedaxule pevajoye bikin; li peşiya wan du re hene.
Riyeke ew e ku bi programeke redikal û bi
naveki Kurd? partiya xwe damezirinin û muracata xwe ya resmi bikin, ü wexta partiya
wan hat girtin, dIsa bi wi hawayi helwesta
xwe bidominin; xwe li hember mahkemeyen
biparezin
hawayi Bala raya gişt7 ya clhane bikşinin ser pirsa Kurd?. Ev reyeke ye. Le
ev re kin e ü "bihna eventurûzme" jo te, de
zede "xe'ra" we ji bo milete Kurd tunebe.
Riyeka din, dive' ev "Hewildan" bi sebir
sebat kar bike Q xebateke dür G direj deyne
peşiya xwe ü ji ve rewşa fiili istifade bike. Beri her tişti ev "Hewildan" ku perspektifa partiya legal bi nasnameya Kurdi daye peşiya
xwe, xwe di her warî jiyane de organize bike
hewil bide ku xwe bike mal gele Kurd. Ew
hibe teref Q ber Q rüya we ye esas? cografyaya
Kurdan be. Felsefa we ya bingehIn "Em clixwazin li ser nave xwe siyasete bikin" be.
Çerçewa we ya fikri fireh be, le esasa we li ser nasandina Q qebulkirina realiteya Kurd? bo
dewlete be, millete Tirk hîne realiteya Kurd
bike G pirsa Kurd? hergav bike rojeve û di rojeve de bihele. Yan? "Hewlidan" diye ji aliyekI ve xebata xwe bidmomine Q xwe bi wasiteya masmediyaye texe rojeva Tirkiyeye; ji
aliye din ve j? perspektifa ku daniye peşiya
xwe bi derodore din yen Kurdan re munaqeşe
bike, wan jî bike şirIke ve hewildane. Yan?
"Hewildan" diye bi ve xebata xwe ya "nivresmi" pevajiya damezirandina partiya legal
bi nasnameya Kurd? bikemiline.
Weqfa Kurd? pişti çend salon xebat ü berxwedana xwe, xwe bi nasnameya Kurd? da qebülkirin, ku meriv bi biryardar?, bi riy'en maqCı l bi mantiqi di legale de t'ekoşine bide, de'
roj be bi nasnameya Kurd? harfiyen legal ben
damezirandin.
Le ev xebat ne tene ji bo partiyan derbas
dibe, diye çi dezgeh, mucsese Q avahiyen
Kurdan hene yan Yı' ben damezirandin dive
perspektifa wan Kurd û Kurdistani be, zinıan
kultura (ku iro di şerte Tirkiyey'e de ferga
herI mezin ya Kurdan ji Tirkan derdixe berbiçay ziman ü kultura wan e) Kurd? bikin bingehe xebata xwe.
*(endaıne redaksiyona Armance)
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en, legal Kürt partisi girişimini; 49'lar, Deng
ve DDKO'lar ve 70'li yı llarda dergilere
Kürtçe isim vermek kadar bir sivil itiatsizlik
eylemi olarak görüyorum. Bu anlamda yeni bir
alanda yeni bir kavga başlatılıyor, Kürtçe, Kürt
gerçekliği kabul ettirildi. Legal bir Kürt partisi
tabusunu da parçalamak mümkün
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ivil itiatsizlik eylemleri;
herhangi bir siyasi sistemin, toplumun bazı kesimleri açısı ndan meşruiyetini
yitirerek, parçalanması gereken bir cendereye dönüştüğü
şartlarda ortaya çı kar. Devletin
yapısı ve siyasi sistemin tı kanı klığına bir tepkidir. Her türlü
muameleye sessiz kalmaları,
kanı ksanmış "yığınlann" yarınlarının inşaasına katılım talebini içerir. Umulmadı k anlarda, umulmadı k yerden ve biçimlerde yükselen bir çığlı k olması itibariyle, egemenleri gafil avlayarak, zor durumda bırakı r. Devlete, siyasi sisteme
ve slyasetçilere güvensizlik, bu
eylemlere sadece sivil rengini
vermekle kalmaz, bu renk belkide bu eylemlerin Aşil topuğunu yani en büyük zaafı nı da
beraberinde getirir. Özünde
"başka türde bir siyaset" istemini içeren bu eylemlilikler,
arzulanan siyaset biçimine kavuşamadığı şartlarda, hakim
siyasi sistem tarafından mutlaka bir biçimde mass ve manipüle edilir. (Sürekli aydınlık
için 1 dakika karanlı k eyleminin l.ayı nı n sonunda nasıl Refah Partisine karşı bir eyleme
dönüştürülerek, "eh I i lleştirildiğini" hepimiz birlikte yaşadı k,
yaşamaya devam ediyoruz.)
20. yüzyı lı n ilk çeyreğinde,
kendi rızası hilafı na parçalamp
değişik siyasi çevrelerde hapsedilmek istenen Kürt halkı;
bir tek gün bile bu statüye ma
göstermemiştir. mümkün olan
tüm siyasi ve sivil itiatsizliklere katı larak menınuniyetsizliğini dile getirmiştir. Dünyadaki süper güçler tarafından da
desteklenen, memleketimizin
askeri işgalinin "tamamlanması ndan" sonra bile Kürt halkının merkezi otoritelere karşı sivil itiatsizliği devam etmiştir;
Memleket bir yana, Ankara'nın burnunun dibi Haymana'da bile Kürtler, Türk siyasi
sistemi ile arasına hep bir mesafe koymuş, imkansız zorlanarak farklılığın' korumaya devam etmiştir. Içişlerinde kendi
kendini idare etmiş, öldürme
olayları dahil -eğer özel bir ihbar yoksa- her gelişme komünone arası nda halledilmiş,
Kürtçe dili ve Kürt kimliği titizlikle korunmuş -hatta bazı
aşiretler çocuklarını yasalarla

mecburi kı lı nan okullara bile
göndermekten imtina etmiştirtüm yasaklama ve tahrifatlara
rağmen çocuklara Kürtçe isimler verilmiş, köy ve bölge isimleri Kürtçe anı lmaya devam
edilmiş, kendi araları nda eğitim ve iletişim ağı olağanüstü
bir biçimde sUrdtirülmüştür vb.
(50'li yı llar boyunca Kürt halkı nezdinde aydı n olmanı n ağır
yükünü neredeyse tek başına
omuzlayan Melle'ler başlı başına bir sivil itiatsizlik girişimi
oluşturnıuşlardı r.)
Uzun soluklu bir kararlı sivil itiatsizlik, siyasi meyvelerini sunmakta da tereddüt etmemiş, merkezi otoritedeki en ufak bir siyasi istikrarsı zlı kla
veya yasalardaki en ufak bir
gedikte kocaman bir güç olarak yerini almıştır. Barzani ilk
silahı patlattığında, 4 parça ve
Kürt diasporası nda gereken
yankıyı bulmuş, hakim siyasi
sistme alternatif olduğunu iddia eden TİP Kürtlerce de kucaklanmış, DDKO'ler metropollerde daha ayağını yere
"basmadan" memleketimizde
sahiplenilmiş, 75 sonrası yaratılan her Kürt hareketi memleket bir yana Orta Anadolu
Kürtlerinin de kitlesel desteğini almış ve 80 sonrası ilk seçimlerde SODEP yöneticilerinin tüm engellemelerine rağmen, Uğur Mumcu'nun deyimiyle "Haymana Kürtleri cunta yapıp" kendi istediklerini
seçtirmiş, HEP'in katı ldığı son
seçimlerde ise sonucu Le Monde gazetesi "Kürtler referandum yaptı" diyerek dünyaya
duyurmuştur. Bası n yasasındaki en ufak açı klar ise; Rızgari,
Koma! ve Kawa'larla birer kazanı ma dönüştürülmüş vb. vb.
Sonuçta da Kürtler hep kazanmış, Türk devleti geri adım atmak zorunda kalmıştı r.
DDKO'ları n mahkeme sürecinde; "Kürt dili var mı yok
mu, Rızgari mi rüzgari mi" tartışmaları , "Kürtler ve Kürt dili
var ama Misak-ı Milli'ye dokunmayı n" nasihatı na dönüşrnüştür. Artı k bir dergi sadece
adı Kürtçe diye kapatı lamı yor,
bir çocuğa verilen isim Kürtçe
diye babalar kolayca tutuklanamıyor ve nüfus memuru
kendi keyfince isim değiştiremiyor. (Ben anamı n Şeme olarak bildiğim adı nı n Ayşe'ye
dönüştürüldüğünü
ilkokula
başladıktan sonra öğrendim.
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lı klarmı koruyabilirler veya bu ölçüde özgür olabilirler. Türk etiketli ve Türk etniğini belirleyici
etken yapan Türk partilerinden olan bir Kürdün
özgürlüğü ne kadar ise, Kürt legal etiketli bir parti de olan bir Türktin özgürlüğü de bir o kadar
olur. Yani siyasal nefes alış veriş özgürlüğümüzün
önünde baştan böyle bir engeli kendi ellerimizle
izin vermiş oluyoruz. Niyetlerimizden emin olmak gerçekleri değiştirmez.
- Kuracağımız Kürt ulusal etnikli parti kimliğimize uymayan insanlar yani belirleyici "ulusal"
özelliğimize, bize benzemeyenler doğal olarak
kendilerine başka bir yer arayacaktır. Veya en
azından bizimle birlikte yürtimeyecektir.
- Kürt halkı hali hazır ulus devletli diğer halkları n ulus devletlerini oluştururken, yaşadığı
olumsuz trajedileri yaşamak zorunda ve mecburiyetinde değildir. Çünkü sonuç itibarı ile klasik anlamda uluslaşnıa tantanası nı yaşayana toplumlarda insanların kimliği ele avuca alınacak bir kimlik
değildir. En basit örnek Türk ulus kimlikli ve bu
kimliği ayrıcı, egemen, dokunulmaz olarak gören
anlayışın insanlarını n insan kimliklerinin niteliği
tartışma konusudur. Hem de çok geri bir yerde tartışılıyor. Bu anlamda bir Yunanlı, bir Fransız ve
bir Arap da benzer özellikleri taşır. Kürtler her
halkın vardığı olumsuz bir sonucun başlangıç
noktasında değiller ve Kürt halkına böyle bir geleceği uygun gören ve halk olarak siz de bu dereden geçin diyen bir zihniyet kadar sakıncalı bir
şey olamaz.
- Klasik ulus ve ulus devlet tezinin üzerinde şekillendiği düşüncenin egemenlik alanı nda şekillenen ve şekillenecek bir hak mücadelesi tanı da
egemenlerin istediği bir eylem alanıdı r. Çünkü
egemenler böyle bir tarzdan iyi anlarlar. Korunma
ve savaş yöntemleri de gelişkindir. Esen rüzgarın
getirdiği siyasal havanın etkisinde kalarak gelecekte yaşam şansı olmayan bir girişim enerjimizi
heba etmekten başka bir şeye yaramaz. Terk edilmesi gereken bir yöntemi denemek akı l karı bir siyasal davranış değil.
- Devletin baskısı sonucu Kürtlerin mağdur olmaları ve bu mağduriyet etrafında oluşan ortak
kollektif ruh hali onları n siyasal projelerinin hare-

ket noktası olmamalı. Kürtlerin önerecekleri yeni
bir toplumsal siyasal örgütlemeye anlam ve meşruiyet verici özelliğin Kürt ulusuna dahil olmak
olmamalı. Örgüt aidetinin de Kürtlülük olmaması
gerekir. Realite ne olursa olsun, realiteye aday
davranışımı z hayal ettiğimiz toplumsal ütopyaınıza uygun olmalı. Çünkü realitenin kendisi de sürekli değildir.
- Kürtler başbelası dört beş ulus devletin baskı
ve şiddeti altı nda tüm insani ve toplumsal haklarını arama mücadelesi verirken, o devletlere ve o
devletlerin şekillendirdiği insanlara benzemeye
çalışmamalıdı r. Yine Kürtlerin kuracakları parti
veya örgütler en azından diğer halklardan insanlarla kendi araları na ayı rımcı bir sınır koymamaları gerekiyor. Kimse böyle bir keyfiyete ve lükse
sahip değildir. Etnik kimlik, din kimliği, cemaat
kimliği, mezhep kimliği gibi kimlikler etrafı nda
oluşturulan örgütlemeler çağdaş anlamda insanlara çiğnettirilecek bir sakı z değildir ve olmamalıdır
da. Günümüz toplumunda böyle oluşturulan partilerin ve örgütlerin durumu gözler önündedir.
- Coğrafyamı zda Kürtlerin, Türklerin, Arapların ve diğer halkların geleceği için tüm toplumu
toplumsal kültürel mozayiği ve çeşitliliği ile bir
arada kendisini ifade edebileceği yeni bir toplumsal kurucu kimliğe ihtiyaç vardır. Bu kimlik tüm
halklar için bir üst kimliktir. Bu şemsiye kimliğin
altında anonim bir vaziyette tüm etnik ulusal halklar ve azınlıklar özgürce kendini ifade edebileceği
bir alana ihtiyaç vardı r. Bu alan yeni bir toplumsal
sözleşme ile biçimlendirilmeli, bu biçimlendirilme de toplumun onayı ndan geçirilmeli, en azından meşruiyet zeminde toplumun kabul görmesi
gerekir.
Bu projede hiç bir etnik sı nı f veya din kesimine üstünlük getirilmemeli ve hiç bir etnik önceliği
olmamalı . Bu ayrıntılar tartışılı r. Bu tartışmanın
özneleri de tüm insanlar olmalı, yani en azında
projenin kendisi toplum tarafı ndan tartıştınlmalı.
- Kısaca bu perspektifte bir siyasal oluşumdan
yanayım. Sadece kendi Kürtlük özelliğimin üzerine kurulu bir siyasal oluşum, siyasal zihniyetimin
midesini kaldıramaz.
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GAL yargı
önünde!
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Emniyet en üst düzeyde ve politikacılar
bulaşmıştı. Eski içişleri bakanı Jose Barrioneneo ve Jose Lins Corenera devletin
üst düzey yöneticilerin parmaklar bu
karanlık ilişkiler olduğu artık hiç kimseden gizlenmeyecek bir durumdaydı.
Çünkü, kamuoyu ve diğer halktan insanlar bunu biliyorlardı. Tutuklanıp içeri
atıldıklarında ve ardından 17 Şubat'ta
yapılan bir basın toplantısında tüm su
durum ön bas edilmek isteniyordu. ama
artık kimsenin devletin tepesindeki yöneticilere güveni kalmamıştı. Ve devlet
yöneticileri olayları ört bas çabasına girince, artık hiç kimse herşeyin anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyordu. Çünkü
1988'den beri sürüp gelen davanın yaratmış olduğu etkinin artık üstünün örtülmesi, halk kitleleri arasında mümkün
değildi.
Yeni haber ve gelişmelerden dolayı
1/88'den tekrardan tüm durum dava konusu olmuştu. 20 Şubat 1995'de yeni
haber ve açıklayıcı bilgiler eklenince
dava daha da boyutlandı. Haziran
1991'de her iki polis 108 yıl hapis cezasına çarptırı ldı. Adam öldürmek ve işlemiş oldukları cinayetten dolayı.
Bars Battohi ve Gonsolation de San
Juan de Luz da yapılan süikastten dolayı Şubat 1986'da yapılan yargılama sonucu GAL'ın devlet içerisinde yuvalanmasmı çete olarak değerlendirdi. Ulusal
mahkeme tarafından ısrarla sürdürülen
dava sonucunda yapılan yargılama sonucu, tüm bu karanlık ve cinayete karışanlar hakkında ağır cezalar verildi. Ve
toplam 20 cinayet bu yargılama sonucu
tamamen ortaya çıkarıldı . Bu cinayetler
özellikle polislerin yapmış olduğu itiraflarla aydınlanmış oldu. Tüm bu cinayetlerle ilgili, özellikle araştırmanın yapılması için içişleri bakanı Jose Luis Corchera, ben emir verdim GAL'a ilişkin

Mehmet SAKALLI

avan'ın dünyaya göstermeye çalıştığı kiliselerin kötü durumu onu
Amerika şerrinden kurtaracak mı?
Yıllardan beri Amerika'nıan Küba'ya
uyguladığ ambargo, küba ekonomisini
felç ederken, Amerika'da bir de HelmsBurton denilen bir yasa Washington'da
kabul edildi. Böylece Kastro, halkıyla
birlikte daha da kıskaca alınacak. Gözlemcilerin merakla bekledikleri şey ise,
Kastro'nun kiliselerle ilgili göstermeye
çalıştıklarının işe yarayıp yaramayacağıdır. Öyle ya bir kaç ay önce Vatikan'a
yaptığı çıkarması, ülkesindeki kiliselerin
çıkmazını, ekonomik bozukluğunu her
defasında Avnıpalılann gözüne roka soka göstermesinin meyvelerini herkes merakla bekliyor.
Nedir bu Helms-Burtonn yasası?
Bütün geri kalmış ve kalkınmakta
olan ülkelerde olduğu gibi, Küba'nın da
içişlerine Amerika'nın direkt söz sahibi
olmasını gerektiren bir yasadır HelmsBurton yasası.
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tüm iddialar değerlendirilsin ve araştınlsın diye.
20.9.1991'de Amedo ve Domingnez
resmi polis sıfatıyla Portekiz'e giderek,
orada askerleri bu çete için örgütlendiği
ve örtülü ödenekten kendilerine bir fiil
para vermişlerdi. 1/88'de açılan davanın
esrarengiz perdesi Hakim Gerzon kararlı ve istikrarlı çalışmasıyla tümü gün ışığına çıkardı. Özellikle GAL'ın devlet
içerisinde nasıl örgütlendiği tüm aynntılarıyla kamuoyuna açıklandı ve bu işe
devletin en üst kademesinde insanların
bile bulaşmış olduğu bu yapılan açıklamalarla doğrulandı. Ve bu olaylara bulaşanlardan biri ise devlet başkanı Felip
Gonzalez idi. Ekim 1982'de görevdeydi
ve daha doğrusu düne kadar yani
(3.3.1996'da Andre) oldu. Diğer bir dava ise halen Madrid'de sürmektedir. Bar
Mantar Baiona'da yapılan süikastte
Galski halkına mensup dört insan
25.9.1985'de katledilmişti, ama dava
halen sürmekteydi. Bu süikastin zanlıları Pierre Frugoli ve Cucion Matti idiler.
Mahkeme bunları ömür boyu hapis cezasına çarptı. Aslında bu cinayet daha
doğrusu İspanya polisinin direktifleri
doğrultusunda yapılan bir cinayettir.
Ayna zamanda kaçırılan Bask mültecisi
Jose Gnacio Losa ve Ignacia Zabala.
16.10.1983 tarihinde kayıp ettirildiler ve
cesetleri daha sonra Baion'da ıssız bir
yerde bulundu. Baiona'da olan bu olay
Fransız hakim tarafından ısrarla açzma
talebinde bulundu. Bu olaya adı karışan
askerle Georrg Mendaille Fransa'nın vatandaşı idi. ikametgahı İspanya'nın Gerona'idi. Kendisi hakkında 15 yıllık hapis cezası isteniyordu. kendisi aynı zamanda Fransa'da dört ayrı olaydan dolayı aranmaktaydı. Mendaille İspanya istihbarat örgütü için çalışmış olduu Mayıs 1994'te ortaya çıkarıldı. Aslında gazetecilerin olay üzerine yoğun tarzda
yürümesinden kaynaklanıyordu. Bu ard
anda olan yeni gelişmeler İspanya İçişleri bakanlığını zor duruma sürüklemişti.
Artık hükümet bu sarsıcı gelişmeler
karşısında meseleyi ört bas etme olanağı
da kalmamıştı. Çünkü her su yüzüne çıkan yeni olaya ilişkin yeni dava halkaları ekleniyordu. Ve bu GAL ile bağlantılı
biçimde ortaya çıkıyordu. Bunun için
artık devletle bütünleşen GAL halk kitlelerince teşhir ve tecrit ediliyordu. Hükümetin olaya karışan polis ve devlet
yöneticilerini artık bu meseleden arındırma imkan zemini kalmamıştı.
Hakim Garzona defalarca bu yapmış
olduğu araştırmalardan dolayı ölümle
tehdit ediliyordu. Fakat hiç bir tehdit bunu yoğun çalışmasından arındıramadı.
Çünkü onun gayesi tüm bu pislikleri
gün ışığına çıkannaktı. Kendisinin araştırmalarında devletin eliyle GAL'ın
oluşturulduğunu kamuoyu nezdinde ifade etti. Elbetteki devlet kendisini bu
suçlamalar karşısında farklı bir savunma
yöntemi ile her ne kadar savunmaya çalıştıysa, gelinen noktada devletin bir fiil
kendisi insan hak ve özgürlükleri nasıl
çiğnendiği orta yere konuldu. Tüm olaylara bulaşan caniler devlet mekanizmasından alınarak, cezaevlerine atıldı. Ve
her ne kadar devlet bunları savunmaya
kalktıysa da, yapılan adeletsizliğin tam
kendisi idi ve uygulanan bunu paradigmasının örneğidir.
Demokrasi ve hukuk devletinin
normlarının yerleştirilmesi için, tüm
muhalefet partileri hemfikir idiler ve bu
şok etkisini ancak ortak tutumla ve demokrasinin uygulanmasıyla aşabiliriz
deniliyordu. Gelecekte tüm insan hak ve
özgürlüklerinin teminatı hukuk devleti
ve demokrasi olmalıdır.
Avrupa konseyi insan hakları beyannamesine kayıtsız şartsız uyulması gerekmektedir ve ancak atılan imzalarla
yetinmemelidir. Bunun pratiğini somutta görmek için, herkese yoğun sorumluluklar düşmektedir. Ve asıl en önemlisi
ise bu beyannamelerin içeriğidir. Ve
mutlak içeriğe uyulması şartı olmalıdır.
Aslında sonuçta ortaya çıkan duruma
bakıldığmda ise; İspanya devleti kendi
bünyesinde bu tür karanlık çetelerin
oluşmasına yeşil ışık yatığı anlaşılıyordu. İspanya gizli milli istihbaratı (CESID) Gradio'nun kolluk gücü olduğu da
anlışıldı. Fakat devletinin ve yoğun tehdit ve olayın ört bas edilmesi istenmesine rağmen, toplam 10 yıl gibi bir zaman
zarfında Gradio (GAL) ilişkin söylentiler ve iddialar araşurıldı. Sonuçta bunun
suçluları bulundu ve halk kitlelerinin
gözleri önünde halkın yoğun biçimde
bu olay üzerine gitmesiyle de suçlular
hak etmiş oldukları cezayı aldılar. Demokrasi ve hukuk devletinin benimseyicileri bu karanlık ilişkiler yumağmı gün
ışığına çıkarmış oldular.
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uğradığından dolayı hakkında takibat
kararı çıkarıldı. Ve 9.10.1983'de kaçırılan bask mültecisini Jose Man Correteğea olayında adı ve dört ispanyol polisi
karışmıştı. Bunun için polislerle birlikte
soruşturma kapsamına alındı. Sorgulama kapsamına alınan polisler hakkında
Aralık 1994'de tutuklama kararı çıkarıldı. Ve kendileri Segomdo Marey kaçırma teşebbüsünde bulunduklanndan dolayı hepsi tutuklandılar. Oysa dört polis
daha önce Barcelona hava limanı üzerinden kaçmak isterken yakalandılar.
17 Şubat 1995'de Ricardo Dambornen tutuklanıp cezaevine atıldı. Çünkü
kendisi o zaman "Partido Popular" aktif
yöneticisi olarak biliniyordu. Ve Segomdo Marey kaçırıldığında kendisi Vizcaya'da "PSOE" genel sekreteri idi. Garcia Domborena gözetimi altında tutulmaktaydı. Hakkında ETA'ya yakınlığından dolayı dava açıldı. ETA'ya yardım
ve yataklık ettiğinden dolayı uzun dönem sorgulandı.
GAL'a mensup insanlar adam kaçırarak katlettiler. Ama gayeleri ETA "yakın
olan insanlara gözdağı vermekti. Oysa
daha önce kaçırılan Segomdo Marey,
Fransa'nın vatandaşı idi. Fakat kendisini ETA ile hiç bir organik bağı bulunmuyordu. Bu durumu GAL'a mensup
olanlarca da anlaşıldı ve hata yapmış olduklarını anladılar. Eski polis Amendo
Domingnez, Samaristöbal ve Dembbrenca emir verdiler, Marey öldürmeleri
için. Cesedi ise herhangi bir iz bırakmadan ortadan kaldırın denilmişti.
Fakat bu tür karanlık olaylar İspanya
halkını çok tedirgin bir duruma sürüklenmişti. Toplumsal muhalefet daha kızgın ve gergin idi. Bu hadiseler 1994'de
kadar sürmüştü ve bu karanlık olaylara
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örtülü ödenekten alınan para, cinayet işleyen çetelere aktarı lmıştı. İnsan hak ve
özgürlüklerini çiğneyen çetelerin besinlerini yoğun biçimde devletin örtülü
ödeneğinden almış oldukları artık gün
ışığına çıkıyordu.
Polis memurları Alverz ve Planchnelo'nun, Segomdo Marey'in kaçırı lmasmda bilfiil etkin oldukları anlaşılmıştı .
Ve tutuklulukları Julio Hierre ve Franciso Sainz polislerin gözetiminde tutuluyordu. Oysa her ikisi tutukul değil ama
çok özgür davranıyorlardı. Julio Hierre
Billo baş komiserliğinden polis teşkilatı
içerisinde polis bilgi toplama teşkilatının müfettişliğine getirildi.
Miguel Plauchuelo ise Bilbao'da polis tugay şefliğine getirilmişti. O bu görevi 1981 'den Mart 1984 tarihine kadar
sürdürdü. Kendisine en üst düzeyde sorumluluk verilmişti ve o dönemde ise
tekrardan iki polis daha göstermelik olarak tutuklanmıştı. Kendisinin tayinini
ise 31.1.1989'da Salamanca'ya çıkardılar.
Francisco Alvarez 1986'dan beri bir
kaç gazeteci kendisinin GAL ile bağlantısını iddia ediyordu. Fakat kendisi
1982'ye kadar Bilbao'da polis bilgi alma tugayında çalışıyordu. Daha sonra
polis teşkilatı içerisinde en üst mertebeye getirildi. Yani kendisine polis şeflik
ünvan' verdiler. Oysa bu göreve Plachualeo atıldıktan sonra kendisini bu görevden almışlardı. Ve özel harekat polisi
operasyon bölüm şefliğine getirdiler ve
aynı zamanda bilgi alma tugayında sorumluluğunu üstlenmişti. Kendisi bir fiil anti-terör ve terörle mücadele şubesinde etkin olanlardan biri idi.
Alverrez 1986'da polislikten bu iddialar üzerine istifa etti. Çünkü hakkında
yoğun işkence iddiaları ve suç duyuruları ve yolsuzluklar vardı. Ceza akametine
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halktan üç insanı katletmişlerdi. Bu cinayeti işleyen askerler hudutu gizlice
geçmek isterlerken yakalandılar. Ve kısa
bir süre sonra Ballesteros tarafından serbest birakıldı lar. Sözüm ona hukuk devleti onların yakalanmasını ört bas etti ve
hatta isimlerinin bilinmesine rağmen
`bilinmemektedir' beyanında bulundular.
Rafael Vera'nın görevde olduğu dönemlerde onun politik tutuklulara yoğun
biçimde işkence yaptığı iddiası ortaya
atıldı .
Gladio'ya ilişkin yaptığı ilk açıklamalarda Rafael, hiç ilgisi olmadığı izlenimini vermeye çalışıyordu. Oysa hadisenin iç yüzü ayrıntılı biçimde orta yere
serilince, artık hiçbir şeyin kendisini.
bundan koruyamayacağı da anlaşı lıyordu. Kendisinin daha önce 23 Şubat
1981'deki darbe girişiminde bizzat rol
aldığı da biliniyordu.
Daha sonra Emniyet müdürü olan
Vizcaya'nın sivil valisi Julia Sancristobat, bu hadiselerden dolayı 19 Aralık
1994 tarihinde suçlanarak cezaevine tıkılmıştı. Çünkü kendi el yazısıyla Segorndo Marey'in nasıl kaçırılması gerektiği konusunda somut tariflerde bulunmuştu. Bunu GAL adına gerçekleştirmiş oldukları da su yüzüne çıkmıştı.
Sancristobat, Kasım I 986'ya kadar İçişleri Bakanlığı çalışanlardan biriydi. Daha sonra kendisinin özel sektörde iş hayatına atıldığı biliniyor. Kendisi "PSOE"nin öncülerinden biriydi Bask ülkesinde. Ve 1979'da Viscaya bağlı Emra'da belediye başkanı olmuştu.
Sancristobat ile birlikte polis memuru Miguel Plachnelo ile Francisco Alvarez, adam öldürmeye teşebbüs suçundan
dolayı içeri atılmışlardı . Aynı zamanda
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on aylarda Ispanya'da yargının
yapmış olduğu araştırmalarda
GAL'a (Grupo Anti-terorista de
Liberasion: Anti-terör örgütü) ilişkin yeni bilgiler çarpıcı yönleriyle su yüzüne
çıkarıldı. Aslında araştırmada yeni gerçekler yerine, cevabı bulunmamış bir
çok sorunun cevapları bulundu. Cevaplar, daha önce ne kitaplarda ne de basın
arşivlerinde yer almamıştı.
Yeni öğrenilen gerçekler daha çok
yeni ifadelere dayanıyor. Ifadelerin ilişili olduğu dava ise önceki yıllara uzanıyor. 1988'de açılan davada GAL içinde
çalışan Jose Amendo ve Michel Domingnez isimli iki polise Baltasar Garzon'da yapılan duruşmalarda Nat mahkeme hakimi tarafından 108 yı l hapis
cezası verilmişti.
Bu iki polis memuru, aldıkları cezaya
rağmen, Eylül 1994'de cezaevinden salıverildiler. Son dört yıllık tutukluluk
dönemlerinde ise İspanya İçişleri Bakanlığı tonundan iki polise 200 milyon
Ptas (1.5 milyon dolar) ödenek verilmişti. Amaç, bu sus payıyla polislerin sessizliklerini sürdürmeleriydi.
Ancak iki polis, özgürlüklerine kalıuştuktan kısa bir süre sonra, vicdan
azabından kurtulamadılar ve ani bir kararla tüm bildiklerini kamuoyuna aktardılar.
Sözkonusu polisler GAL adına SOgamdo Marey'i nasıl kaçırdıklarım ve
nasıl katlettiklerini anlatmışlardı .
Hakim Baltasor Garzon'un sorgulaması sadece GAL'ın gerçekleştirdiği beş
suikastten birisine yönelikti ve bu suikast, Segomdo Marey'in Aralık 83'te
kaçırılmasıyla ilgiliydi.
Marey, orta halli bir Fransız vatandaşıydı. Kaçırılmasmın nedeni, Fransa hükümetine karşı bu kişiyi antaj aracı olarak kullanmaktı. Asıl amaç, Fransa'da
tutuklu dört İspanya polisini serbest bıraktırmaktı. İspanya Içişleri Bakanlığı,
dört İspanyol polisinin Pan Cezaevi'nden serbest bırakılması halinde Marey'in de serbest bırakılacağına dair teminat vermişti. Fransa ise dört İspanyol
polisi için gıyaben mahkumiyet cezası
vermişti. Hukuki araştırmanın sonucu
ortaya çıkıncaya kadar da Marey olayı
aydınlaninamıştı .
Bu dönemde iki Emniyet üst düzey
yöneticisi cezaevine atıldı. Bunlar, Julian Sanoritotal ve Rafael Vera idi. Vera,
Vizcaya'daki ilk sivil vali idi. Julian Sanaritotal ise tam da kaçırma olayının yaşandığı dönemde, Rafael Vera'nın özel
sekreteriydi. Aslında cezaevine atılmalannın nedeni örtülü ödenek yolsuzluğuydu. Sanaritotal'm, kaçırma eylemlerini gerçekleştiren polislerin susturulması için aktif görev üstlendiği de bilinmektedir.
Bu arada polis müfettişleri Anital
Machi ve Felix . Hermando, Segomdo
Marey'i kaçırarak 11 gün boyunca Colinares (Sant) mevkiinde bir barakada alıkoyan polislerin susturulması için örtülü
ödeneği İçişleri Bakanlığından alarak
polislere bizzat ulaştırma görevini yerine getirmişlerdi.
17 Şubat 95'te cezaevine atılan Rafal
Vera, Segomdo Marey'in kaçırıldığı dönem de dahil, 1994'e kadar Emniyet'in
hep üst . düzeyinde bulunmuştu.
1986'dan Şubat 1994'e kadar da Emniyet Genel Müdürüydü ve İçişleri Bakanlığının önemli adamlarından biri olarak
tanınmaktaydı. Bu zaman zarfında üç
ayrı kişi İçişleri Bakanlığı görevini üriitmüştü: Jose Barrionnevo (1982-1988),
Jose Luis Corcaera (1988-1993) ve Antonio Asanaion (1993-1994).
Rafael Vera hakkında hakim Garzon
tarafından dava açıldı ve devlet içerisinde oluşan çeteye devlet bütçesinden örtülü ödenek sağlamak; adam öldürmeye
teşebbüs ve sahte evrak düzenlemekten
dolayı, hakkında en azından 20 yıl hapis
cezası verilmesi isteniyordu.
Rafael Vera'nın özelliklerinden birisi, kendi döneminde 3 ayrı İçişleri BUkanının değişmesine rağmen, kendisinin
10 yıldan daha fazla görevde kalabilmesiydi. Bunun nedeni ise; devlet içerisinde kendisi için örmüş olduğu çelik duvar
ile kendisini ve çetelerini korumaya almasıydı. Vera'da somutlaşan bu mekanizma, kirli savaşı daha da tırmandırmıştır. İnsan hakları en çok bu dönemde
çiğnenmiştir. Ve işkence mağdurlarının
sayısı bu dönemde tırmanmıştır.
Rafael Vera özellikle bir grup ajan tarafından destekleniyordu. Bunlar dışında kendisine en çok destek sunanlardan
biri ise, komiser Manuel Ballesteros idi
ve kendisi 1980 yılındaki Handayars suikastinden dolayı dört yıl içeri atılmıştı.
Sözkonusu olayda üç asker açıkça Handaia Bannı tarayarak, barın sahibini ve

Helms-Burton
yasasının
baskısı altında
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Madde 1- Küba bağımsız seçimlere itmeli
Madde 2- Bu yeni seçilecek olan hükümetin özel sektöre ve tekelleşmeye
izin vermesi ve bunu yasallaşurması gerekir.
Madde 3- 1959 devriminin öncesine
dönmesini koşul görüyor. Yani, Küba'da
kurulacak olan yeni hükümet, 1959 öncesi Amerikan şirketlerinin meşruluğunu
tanıyacaktır. bu şirket ve kişilere ikinci
madde de hak tanmacaktır.
Bir cümle ile Küba halkı kendi kanlarıyla gerçekleştirdiği devrimini fest edecektir ve 1959 öncesinde olduğu gibi
Amerikan şirketlerinin sömürüsünü kabullecektir. Yetmiyormuş gibi bu kişi ve
şirketlerin korumasını da Kastro'nun koruması durumunda olan devrim muhafızları koruyacaktır.
Washington'un bu yeni olmayan, ama
yeniden tartışmalar masasına konan sömürü yasası, Avrupa'da şok yarattı. Hele
hele Küba ile az da olsa ekonomik ilişkileri olan ülkeleri daha da çok reakte etti.
Madde 4- Elinde 1959 öncesi Küba'da mal varlığını ispatlayan bir belgesi
olan Amerikan şirketlerine, Amerika
mahkemelerinde bu mallardan yararlanan kişiler hakkında dava açma hakkını
da tanıyor.
Madde 5- Küba'daki Amerika şirketlerine ait mallardan yararlanan bütün
şahsiyet veya şirketlerin çalışanlarının
Amerika topraklarına girmesi yasaklanır.
Yasanın bu maddesi uygulanmaya kondu
bile. Çünkü William Clinton hemencecik
Kanada Sherritt International yönetici ve
çalışanlarını bu yasa ile cezalandırarak,
Amerika'ya giriş için daha önce aldıkları vizelerini iptal etti. Bu iptali Meksikalılann Grupo Damos yöneticileri için de
uygulandı. Daha bir çok ülke ve şirketin
(Küba ile ilişkisi olan) bu yasaya tabi tutulacağı düşünülüyor.
Bütün bunlar Washington'da karar altına alınırken Clinton, Avrupa ülkelerini
de arkasına almak için Stuart Eizenstat
adındaki uzmanın' Avrupa başkentlerine
gönderdi. Başta kızgın olan Avrupa söz
insan hakları ve özgürlükleri olunca,
Amerika isteklerine boyun eğdiler. Hatta
İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar
"15'lerin dış politikası" adı altında tam
da Helms-Burton yasasına denk düşen
bir öneri verdi Avrupa Topluluğu ülkele-

rine ve bu hiç tartışılmadan aynen kabul
edildi. Tarih 14 Kasım 1996. Dolayısıyla
Avrupalılar Küba'ya yaptıkları yardımlarını 3/1 oranında kısmaya başladılar.
(Küba'ya yapılan Avrupa yardımı 1995
yılında 30 milyon ecu iken, 1996'da bu
sayı 18,7 milyon ecu'ya düştü.)
Nasıl olur da Avrupalılar bu oyuna
geldi diye merak edip, ambargolardan
nasibini alan Iran ve Libya ile Avrupalıların ilişkilerine bakmc,a her şey ortaya
çıkıveriyor. Adeta bu iş gizli anlaşmalarla paylaşılmış durumda. Bir yandan Al-'
manya'nın İran'la olan ekonomik ilişkilerine göz yumulur, hatta ilişkilerin gelişmesine de yardımcı olunur, ama Küba'ya da böyle bir politika uygulanır.
Amerika, Ortadoğu ve Asya ülkeleri üzerindeki hegemonyasını geliştirmeye çalışınca, kendisine 200 kilometre uzaklıkta
olan güçlü bir düşman bırakmak istemez
doğrusu. Kastro'nun 1996 ,Avrupa ülkelerine yaptığı çıkarması, Vatikan'da Papa
ile yaptığı görüşme sonunda aldığı sözler
ve ülkesinde de ekonominin iyileştirmesi için yapılan hamleler kendisini göstermeye başlayınca, Amerika dünya pazarlarında Küba purosu, şeker kamışını,
rom içkisini kendi mallarına rakip gör-'
mek istemediğini bu yasayla ortaya koydu. Hele turizmin gelişmesi Amerika
başkanın' çileden çıkardı. Tıpkı 1991 yılında Golf krizi döneminde olduğu gibi.
Kendisinin dünya petrol piyasasında sözünün azaldığını görünce Kuveyt ulusal
haklan bahanesiyle ve tüm dünya ülkelerini (başta da Avrupayı) arkasına alarak
Irak askerlerini diri diri toprağa gömdü.
Ve bunu insan hak ve özgürlükleri adı altında yaptı.
Halbuki yıllardan beri Irak'ta, Iran'da, Türkiye'de, Suriye'de Kürtlere uygulanan katliamları hiç görmedi. Duymak
bile istemedi. Kuzey Kürdistan'da boşalulan köyler, katledilen siviller, Havana
purosu kadar önemli olmasa gerek. Halepçe'de hardal gazlarıyla katledilen binlerce sivilin insan hak ve özgürlüklerine
layık olmadığını ortaya koyuyor bu
Amerika ve Avrupalılar. İran'ın kendisi- ,
ne muhalefet Kürt liderlerini, en profesyonel teröristlere taş çıkartırcasına katletmesine göz yuman Amerika ve Avrupa Topluluğ ülkelerinin insan hak ve özgürlüklerine ne kadar saygılı olduklarını
böyle yasalarla mazlum halklar üzerine
baskılarmı pekiştirerek göstermelerine
hiç de gerek yoktur. Çünkü onların rolleri bu hakları kendi ellerinde tutmaktır.
Bize yutturamazlar.

14 20 Mart 1997
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K dınlar artık örgü

Kadı nlar 8 Mart'ta onbinlerle alanları örgütlülük ve barış için zaptetti
laştıklan ortak kaderleriydi. Organizeye yapan kadınlar üç temel ilke etrafında biraraya gelmişlerdi.
1- Bağımsız kadınların gerçekleştireceği kadın kadına bir miting
2- Örgütlenme amacı
3- Barış şiarlı bir miting olmasıydı.
Mitingin asıl önemli yanı ise,
Kürt kadın gruplarını tarihindeki
ilk geniş katılımı sağlamasıydı.
Ülkemizdeki savaştan etkilenen
tüm insanlar gibi, bunun en ağır
sonuçlarını yaşayan Kürt kadınları
miting için olmazsa olmaz kitlesi
durumundaydılar.
Mitingde taşınacak pankartlar,

katı lan farklı dillerdeki kadınların
kendi dilleriyle olacaktı. Ancak
valiliğin Kürtçe yazılı pankartlara
izin vermemesi sonucu, Kürtçe
pankartlar taşınamadı. Kürtçe slogan ve afişler sadece bildirilere
yansıdı. Ulusal Devrimci Kadınlar'ın Kürtçe hazırladığı "Biji 8'"e'
Adar', Bijî Serhildana Jinan" şiarlı pankarta polis aramasında el konuldu. Tertip komitesine başvurulmasına rağmen, herhangi bir girişim yapılmadı. Pankartları alınan
Ulusal Devrimci Kadınlar, polisin
tavnna karşı tepki gösterirken, tertip komitesindeki görevliler tarafından susturulmaya » çalışılmalan,

Türk kadınlarının Kürt kadınının
sorununa karşı duyarsızlığının
göstergesiydi. Bu duyarsızlık atılan sloganlarla gösterilen tepki
arasında muğlak bir bakış açısı
sergiliyordu. Yaşasın Türk ve Kürt
kadınlarının dayanışması türünden
sloganlar, pankartımıza karşı gösterilen olumsuz tepkinin boyutunu
eme veriyordu. Bu söylemin politiklik mi, politikasızlık mı olduğunu okurlara bırakıyoruz.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, mitingin çoğunluk kitlesi
Kürt kadınlanndan oluşuyordu.
Özlemleri ve mücadele ruhları
giysilerinde, zılgularında, halayla-
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dek olan da erkekler olmamalı, biz
kadınlar kendi sorunlarımızı sorgularken, bizim gibi düşünen erkeklerle o büyük buluşmayı sağlayabiliriz. Sağlıamalıyız.
Erkeklerin samimiyeti ya da samimiyetsizliği, ayrı bir tartışma
konusu. Gerçekten amaç özgürleşmek ve mücadeleyi ortaklaşurmaksa; yaşamın diğer alanlarında
ve birçok mitingde kadınli erkekli
katılım için, erkekler neden çaba
sarfetmiyor da ille de 8 Mart'ta
yapmaya çalışıyor gözüküyorlar?
Bu da sorunun ayrı bir boyutu.

Sosyalist dergilerin arkasındaki
kadın sayısı neden yok denecek
kadar azdı?
Sonuç olarak erkek erk 'inden
annmış, burjuva feminizmi ve solcu kadın gruplarında siyasal katılım öngörüleriyle ortaya çıkmış bir
kadın hareketine değil, bütün bunlara karşı koyacak 'kadının bütünüyle bağımsız özgürleşme hareketine geniş ivmeler kazandıracak
yeni yapılanmaya ihtiyaç var. Bu
yeni sürecin ilk provası olan
`97'nin 8 Mart't geniş katılımlı 8
Martları doğurması dileğiyle

Mart; savaş ve aşk
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lık kurduğunuz kişiyle özelde gerçekleşir. Aynca bu durum yalnızca
cinselliğin paylaşılması noktasında
gerçekleşen bir nitelik taşımaz. Genel olarak yürekten birbirini seven
insanlar, tüm yaşamları içersinde de
dostluğu, sıcaklığı, uyumu ve güzel-,
likleri doğallıkla hissederler. Çılgınca yaklaşımlarla hareket etmelerinde bile bir anlam yakalanabilir.
Tabii, tüm bunlara bağlı olarak
bu doğal, içten, duru ve naiv hissetme tarzı doğrudan doğruya evrensel
üretkenlikteki sevdalara yöneliktir.
Tüm değerlendirmeleri gözönünde bulundurarak, sevdanın anlamlandırılması, açıklanmasına boş
denilmesi, yok gibi yorumlanması
ne kadar yanlış ve eksik bir nitelik
taşıyor, anlaşılabilir.
Aslında "yürekten gelen evrensel
ve üretken sevdalar, aşklar anlatılamaz, yaşanı r" yorumuna katılmıyor değilim. Ancak, o anlamı
duyumsamak ve paylaşmak adına
dile getirmek, daha ağır basıyor
kanımca.

w
w

evdanı n sorgulanrriasına etkide
ı..3 bulunacak ifadelerden ikisini
birleştirip, yorumlayarak yeni boyutlar ortaya çıkarmak istiyorum.
Birisi sevdam anlamlandınlması, açıklanması ölçüsünde yokolacağını öne süren, bana göre postmodern bir bakış açısını içeriyor. Diğeri ise, sevda iletişimi içersine girdiğin kişiyle kendini eşdeğer tutmayı
amaçladığını ileri süren görüş; yani
sevdiğinde kendini bulmaya çalışmak. Kendindeki eksiklikleri, kusurlan onun aracılığıyla kapatmak.
Bana göre bu anlayış da postmodern
bir anlam taşıyor.
İkinci görüşü anlamlanduarak,
sonuçta ilkiyle de birlikte yorumlayıp bitirmeyi düşündüm. Çünkü
ikincisi sevda iletişimini doğrudan
yansıtan üretken bir yaklaşımı, ilki
ise daha çok teorik ve belki biraz da
metafizik yanını oluşturuyor.
Aslında bir insan temelde kendi-

ni seviyorsa ve tabii kendi duruluğuna, doğallığına, içtenlikle inanıyorsa; buna uygun hareket ediyorsa, o
insan kendini bulmaya çalışma
mantığıyla karşısındaki insanı sevmeye yönelmez. Bilakis dupduru,
doğal, saf ve naiv bir yürekli, hesapsız bir sıcakkanlılıkla, özde sevgiyi
seçer.
Şimdi, sevda iletişimi içersine
girdiğiniz kişiyle ilgili değerlendirmeler yaparken, mesela şu durumdan çok sözedilir; eğer o insan bir
çok yönden kişiye tamamen uyumsuz özellikler taşıyorsa, nasıl oluyor
da ben böyle bir insana kendimi
kaptırabiliyorum türünden sorğulamalara girilir. Bu tür birsorgulama o
iletişim anının getirdiği sağlık ve
naivlik gibi doğal olarak ortaya çıkar.
Bundan başka örneğin cinsellikteki uyum, doğallık, yüreğinden gelerek yapılan davranışlarda da bu
saflığı, içtenliği, duruluğu yakalarsınız. Bu herkes açısından geçerli değildir. Yalnız o iletişim ya da yakın-
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sevdalar üzerine _2
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Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde birçok
bölgede olduğu gibi, İstanbul'da da onbinlerce
kadının katıldığı bir miting gerçekleşti. Abide-i Hürriyet
Meydanı 'nda, saat 11.00'de kortejlerin oluştu. Saat 12.00'de yürü-'
•
yüşe geçildi.
Mitingin organizesinde yer alan
ve diğer birçok demokratik kitle
örgütünün destek verdiği onbinin
üzerinde kitlenin katılımı gerçekleşti. Katılımcılar; HADEP'li kadınlar, Ulusal Devrimci Kadınlar,
Jujin dergisi, Roza dergisi, DBP'li
kadınlar, Jiyan Kadın Kültür Evi,
Kürt Kadınlanyla Dayanışma Vakfı, Barış İçin Kadın Girişimi,
KESK'li DİSK'li kadınlar, Eksik
Etek dergisi, Evde Sanayiye İş Yapan Kadınların Örgütlenme Girişimi, Feminist kadın çevresi, Kadın
Projesi, Kaynarca Kadın Grubu,
Maltepe Bağımsız Kadınlar Platkadınlar.
formu,
MKM' li
M.S.Üniversiteliler, Kadın Çalışma Grubu, Morçatı, ÖDP'li kadınlar, Pazartesi dergisi, 8 Mart Kadın
Platformu, Yaşamı Paylaşalım Kadın Grubu ve çeşitli sosyalist dergiler ve derneklerin katılımıyla
gerçekleşti.
Miting hazırlığı din, dil, ırk ve
düşünce aynmı yapılmadan, tüm
ezilen kadınların bir araya gelebileceği ortak etkinlikler programın
asıl amacıydı. Çeşitli görüş farklılı klarına rağmen, katı lan kadınların ortak adresi, kadın olmaları,
ezilmişlikleri ve işçi sınıfıyla pay-

nnda kendi ifadesini buluyordu.
Sömürüye, savaşa, militarizme,
tecavüze ve tüm baskılara karşın,
kadınların örgütlenmesi, özgürlüklerinin kendilerinin verecekleri bağımsız mücadeleleri ile gerçekleşeceğini haykırıyorlardı.
Her yıl olduğu gibi kadınların
kutlamalarında tüm kadınların biraraya gelmeleri mümkün olmuyordu. '97 8 Mart'ında bu durum
asgariye indirilmiş durumdaydı.
Kadınların, kendi kimliklerini bilince çıkaramama eksikliği, kadınlar arası bölünmeye neden oluyor,
kendilerini farklı ifade eden feminist kadınlar, sosyalist kadınlar,
sosyalist feminist kadınlar, burjuva kadınlar gibi farklılıklar kadınların ortak miting ya da etkinlikler
gerçekleştirmelerinin önünde engel teşkil ediyor. Bir anlamda '97
8 Mart Kadınlar Günü bu bilinci
öne çıkarmanın provasıydı denilebilir.
Bu mitingde öne çıkan iki farklı görüntü dikkat çekiciydi. Birincisi, sadece kadınların olduğu kortejler, ikincisi, kadın ve erkeklerin
olduğu kortejler. Mitingin ikincil
olumsuzluğuysa "Kadın olmazsa
devrim olmaz, yaşasın kadınların
örgütlü mücadelesi" söylemlerine
karşın, bu sosyalist hareketler kortejlerinde kadınlan değil de erkekleri taşıyordu.
Feminist ve bağımsız sosyalist
feministlerin tavnysa üçüncü bir
olumsuzluğu taşıyordu. Erkekler
nasıl ki politikayı erkekleştiriyorlardıysa, kadınlar da bu mitingi kadınlaştırarak, erkek politikasına
ilişkin bir tavrı sergiliyorlardı. Fakat kadınların bu tavnnı eleştire-
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Aşağıdaki yazı fax aracılığıyla elimize
ulaştı özetleyerek yayınlıyoruz

KUKM'nin yükselmesiyle Kürt kadınının, aktif bir şekilde mücadeleye katılmasını, kadının toplum içindeki
geri konumuna karşı, bir başkaldırı ve erkekle eşit olma mücadelesi olarak almak gerekir... İlk kadın şehitlerimizden Leyla Qasım ve Margeret Kürt halkının belleğine kazınmıştır. Necla Baksi yoldaşlanyla birlikte 12
eylül faşizminin ve işbirlikçilerinin bomba ve kurşunlarına hedef olmuştur: Kürt ulusal bayramı olan Newroz, nasıl ki Kürt halkının kölelikten kurtulma ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü olarak algılanıyorsa,
hem toplumun hem kadının özgürlüğü için Zekiye,
Rahşan, Ronah'i ve We'rivan kendilerini kurtuluş yolunu
aydınlatan birer meşale yaptılar. Bu, tüm ulusun mücadelesine ivme kazandırdığı gibi, kadınların serhildanlarda, zindanlarda ve gerilla savaşında, bir daha geri
konuma düşmeyecek bir yere kavuşmuştur. Kürt kadını Zilan'ın, Bermal'in ve Rewşen'in şahsmda, bedenleri ve düşünceleri ile birer bomba haline gelerek, sömürgeciliğin, gericiliğin ve ataerkil anlayışın beyninde patlamışlar, kurtuluş mücadelesinden geri adım atılmamasının gelenek ve mirasını oluşturarak özgürlük,
eşitlik ve bağımsızlığa varmanın yolunu göstermişlerdin
Yaşasin kadın ve erkek eşitliği!
Yaşasin ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi!

PYSK LavrionTemsilciliği

Açıklama ve özür
Gazetemizin 28. sayısı nı n 6. sayfasında "Kadın tarihinden kısa kesitler" başlığı
altı ndaki bölüm, JUJİN dergisinin mart ayı nda çıkacak olan 2. sayısı ndan alınmıştı r.
Henüz yayı nlamadıkları dergilerindeki bu bilgileri kullanma konusunda bize
gösterdikleri kolaylı ktan dolayı teşekkür ediyoruz. Sözkonusu açı klamayı geçen
sayımızda yapmadığımız için de JUJIN'den ve okuyucularımızdan özür diliyoruz.

Ali BIÇER
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A klımıza düşen, gözümüzü
..çarpan, dilimize gelen hemen hemen herşey ilk etapta sığdır. Ama onu ele alıp da merceğin
altına tuttuğumuz zaman, o sıradan şeyin nasıl karmaşık ve derin
bir dünyasının olduğunu şaşkınlıkla görürüz. Onun kimliği karşısında saygıyla eğiliriz. Olgularda olduğu gibi isimlerin oluşması
da tesadüfü
İşte güçlü ve köklü bir kimlik
taşıyan adlardan biri; Mart. Aylara bir sultan seçilecek olsa, bunun
Mart olacağından hiç kuşkum
yok. Yedi renk içinde kı rmızının
yeri ne ise 12 ay içinden de
Mart'ın yeri o. Her olgu ve nesnenin bütünlüğünde zıtlann birliği
var. Mart'ta bütünlüğünü savaş ve
aşkla oluşturur.
Mart adını Roma tannlanndan
olan Mars'tan alır. Tarih böyle diyor. Ama bir olası lık daha var. O
da Mars'ın adını Mart'tan almış
olmasıdır. Mars'ın çok eski çağlarda bir bitki bir tarım tanım olduğunu tarihciler dinotlarında belirtirler. Sonra nası l oluyorsa
Mars, bir savaş tannsı olarak ün
yapıyor. Klasik çağda daha çok
bu adla anılır. Yunan savaş tannsı
Ares'in karşısına konulur. Yunanlılar Ares'le, İtalyahlar Mars'la
övünür.
Mars'ın adına yılda iki kez
şenlikler, törenler düzenlenir. Bunun ilki havaların düzelmeye başladığı ilk yazın başında, yani Mart
ayında ikincisi ise Ekim'de. Bunun nedeni de Mart ayında (Mart
ayı Roma takvimine göre yılın ilk
ayıdır) orduların sefere çıkması,
Ekim'de ise dönmesidir.
Eski insanları n düş gücü ile

gerçeklikleri atbaşı gider. Mars
gibi bir tanrı sevgilisiz olur mu?
Olmaz. Marsın sevgilisi Venüs'tür. İşin ilginçliğine bakın,
Venüs de ilk başlarda "Bostanlann, çekiciliğin" tannçası iken,
sonradan "aşk" tannçası olur. Görüldüğü gibi ilk başlarda her ikisinin de görevleri birbirine yakın.
Belki de kadınlara göre erkeklerin
yabancılaşmaya daha yatkın olduğunu vurgulamak için. Mars'ı bitki tannsmdan savaş tanrısına terfi
ederler. Burada asıl dikkat çeken,
nasıl oluyor da aşk tanrısı ile savaş tanrı m sevgili olabiliyorlar,
şiddet ile aşk birbirine tutkulu kilınabiliniyor? Hoş, bu aşk tanrıça'anıp ruh yapılarını çözümlemek
oldukça zordur. Çünkü bunu çözümlemek aşk'ı çözümlemektir.Yunanhlann aşk tannçası Aphrodite de kocası Hephaistan'ı savaş tannsı olan Ares ile aldatır.
Görüldüğü gibi her iki mitoloji de
aşk tannçalannın savaş tannlanna karşı zaaflanru gösterir. Bu
belki de varolmanın ve yaratmanın gerçekliğini oluşturuyor. Günümüz psikologlar! da aşk ile şiddetin birbirine çok uzak olmadığının vurgusunu yapıyorlar.
Mart ayının Romalılarda olduğu gibi Kürtlerde de önemi büyüktür. 21 Mart mitolojisini bilmeyenimiz yoktur. Kawa zalim
Dehaka karşı halkı ayaklandınr
ve Dehak'ın tahtını başına yıkarak, Ortadoğu kavimlerinin özgürlüğünü sağlar. Bu yönü ile Kawa ile Mars arasında bir bağlantı
var. Ünlü Italyan ressam! L. Giordano (1637-1705)'nun "Mars ve
Venüs Vulcanus'un Demirci Ocağı 'nda" adlı tabloyu yapmış olması bir tesadüf değildir. Günümüzde pek bilinmese de Mars ile
Kawa arasında tarihi bir yazgı or-

taklığının olduğunu sanıyorum.
Demirci Kawa Kürtler için savaşın, zaferin ve bağımsızlığın
Mars ise Romalılann....
Kürtler için de Mart ayının bir
savaş bir de aşk yüzü var. Isyancı
demirci Kawa'nın öyküsü ile savaş yüzüne kısaca değindik. Aşk
yüzünü ise E. Xani şöyle anlatır;
"Doğu şehşuvari olan güneş Mart
ayında döndüğü vakit -Yani yılbaşı burcuna girdiği zaman- (...)
Halk kırları ve çimenlikleri mesken edinir- Ovalan ve tarlaları
gülşene çevirirdi- Özellikle bekarlar ve bakire kızlar olarak- (...)
Çünkü kıra çıkmaktan maksatlanOvaya inmekte amaçları- Şu idi
ki; Gerek isteyen gerekse istenenler- Yani sevenler ve sevilenler,
birbirlerini görsün- ve seçsin her
biri kendi dengini."
Görüldügü gibi E. Xani Newroz'u hem yılbaşı, hem de aşk günü, aşk şenliği olarak betimlemektedir. "Mem ü Zin"in aşkı da
bir Newroz'da doğan.
• önBizim yörede ise, bir gece
cesinde köyün bütün kadınları,
kızları bir ibriğin içine kendisine
ait birşeyler bırakırlar. İbrik ot ve
su ile doldurulur. Newroz sabahı
ibriğin başına kadınlar toplanır.
İyi mani bilen bir kadın mani söyler. Bir kız çocuğu her maniden
sonra elini ibriğin içine sokup,
rastgele eline geçen bir eşyayı çıkarır ve mani eşyanın sahibine
yorumlanır. Okunan manilerin
hemen hemen hepsi aşk içeriklidir. Bir anlamda orada aşk düşleri
dağıtıhr. Kadınlar, kızlar o gün
yüzlerinde ince bir tebessümle
evlerine dönerler.
İşte yeni bir Mart yaşıyoruz...
Ülkede üç bin köy boşaltılmış. İnsanlarnmz çöp yiyecek hale düşünülmüş. Tank paletlerinin çiğne-

mediği bir avuç toprağımız kalmamış. insanlarımız sürgünde,
insanlarımız zindanlarda ve gün I
geçmiyor ki yeni bir can bedeli
ödemesinler. Savaş var; Savaş I
uzadıkça bedeller ağırlaşmaya,
değerler hafiflemeye başlıyor.
Gerilla taburlan gelip geçiyor. Safak vakti! savaş hala sürüyor...
Ya aşk? Savaşın olduğu yerde
aşk hiç olmaz mı? Aşk ve savaş
varolmanın iki kutbudur. Zamanla dozajlar değişebilir. Ama çeşitli biçimler ve duygular altında bu
ikisi de varolmaya devam eder.
Yaşamı yaratmak bir yanı ile umut, düş ve sevinçse, yani aşksa
diğer yanı ile tükeniş, yıkım ve
acıdır, yani savaştır.
Mart ayı doğanın kendini
yarattığı en belirgin aydır. Bilindiği gibi ilk cemre havaya, ikinci
cemre suya ve üçüncü cemre ise
altı Martta toprağa düşer. Toprak
ısımr. Tohumun gün ışığına. çıkma, dalın sürgü verme savaşı başlar. Buradaki oluşum aynı zamanda aşk değil midir? Çiçek çiçekle,
ağaç ağaçla sevişir. Döl tutar.
Meyva verir. O güzelim kediler
çatılara boşuna mı çıkarlar?
Ya insan? Doğanın bu yaratıcı
faaliyeti karşısında duyarsız mı
kalır? Kalmaz; kan kaynar yürek
gümbürder. Kürtler boşuna mı 21
Mart'ı (Newroz'u) aşk günü ilan
etmişler. Avrupalilann 14 Şubat'ı
sevgililer günü olarak kutlamalarının doğa ile pek bir ilişkisi yoktur. Ama Newroz, aym
zamanda aşkın doğa ile bütünleştiği bir gündür. Dağ taş çiçek açar,
kurt kuş sevişir. İnsanlar da bu
duygudan yoksun kalmaz. Onlar
da çiçek açar!... "İnsan kaplan
gibi aşık olursa en azından aslan
gibi çarpışır" V. Hugo
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Stranbeje dengzelal Kawis axa

DTmenek ji balarâ Rewanduz
zavan dadiketin deşt3n rojhilata MOsil
11 gund3 Şexkan n?stec?h diben. Kawis axa 10 salt bQ bav3 wt mir Q w3 dem3 biraye ki ji wi' biçüktir hebü. Naji Kino
Pişt? mirina Ahmed Herld, Kawis
axa bi gel dayk G biraye xwe çO cem
meta xwe Biske li herema Soran. We
deme 31a mere Biske li zozana Konemar3 ku n3zik3 navçeya Diyana ye kon
vedabün, Demek? şunde biray3 Kawis
axa, Kino jt mir. Kawis axa pişti mirina
dayka xwe diçe cem Ehmed Xan? Herki O dibe şivan3 w?. Di sala 1915'ende

%vb axu neziviri Q li gel Sil3man Beg?
ma, Her li Şaylawa bi Hcmtney Mehmud Şerif ve zewici. P3wIsti bi gotin3ye ku jina Kawis axa di 22.02, I 982'an
de li Hewler8 koça dıtwiy3 kir.
Kawis axa bi gel Sil3man Beg gund
bajar3n Kurdistan3 geriye. Di wanxanen serokeş?r 0 rüsp?yen de stranan got
Q roj bi roj bi nav Q deng
Kawis axa di sala 1936'an de ji bn
serdana ela Herkiya çtl gund3 Hersem
ya Koy3 ü li vir çtt ber dilovantya xwede, Kawls axa, çar kur3 xwe jI li pey
xwe hiştin.

Kawis axa, tat btl. L3 bel3 waxtu ku
diyar nedibü. Tat
distrand tat bGna
buna wi ji dayik buna wt ve nebü. Li
gor gotina w?, di ciwan?ya xwe de zivistane bi hesp3 diçQbaye as3 Q r3 da ji
hespe' ket?ve Q nav berf3 de bi seatan
maye Q ji v3 btlyere şunde jt tat btlye.
Te zanin ku, Kawis axa ji bo nine
Şex Mehmud3 (Berzenc?) nemir, gelek
car çüye Siletnani. Ji ş3x Mehmud re
stranan gotiye, Şex Mehmud denge wi
pir hezkir?ye Q r3za
girtiye. Tü gotin
ku Kawis axa büyü şervana Şex Mehmud Q pişikdariya v3' şoreş3 kirtye.
Stran3n "Mel?ko" Q "Ş3xe mino" li ser
vi şoreşger3 mezin gotiye. Dtsa t3 gotin
ku ş3x Mehmud3 nemir, ji Kawis axa
re hesp3ka kih31, tifengeka canb3zer,
du rext3 f?şeke G 40 liray3 z3rin wek
xelat peşk3ş kidye.
Kawis axa çend cara çüye Kurdistana rojhelat bo d?tina Ismail xan3 Şikak? (Şimko). Dîsa waxta ku Simko ji
bn serdana Şex Mehmud te SII3mani
ji devera D3r3 derbaz dibe, Kawis axa
ji li vir p3şwaziya Simko dike.
Her wisa KawIs axa strane "Simko"
li ser Ismall3 Simko dib3je Q t3 da qale
kuştina vi qehremani dike.
D?sa t3 gotin ku Kawls axa wek qaçaxçi çend cara çüye Kurdistana bakur
O carek ji bi dest3 cendirme hatiye girji hatiye j3 standin. Witin G perey3
sa t3 zanin ku li vir Kawis axa, cem
Mithat Medhet Efendi maye.
Di stranb wi de drengdana kana
koçeriy3 G kana Kurdewariy3 dibin.
Her wisa li ser bilyer3n siyasiye we' deme ji strand?ye wek? "Simko" "şer3
Tirk O Yonan3", "Melike", Q "Şhe mino". D?sa destan O ç'irok3n folklor? ji
wek? stran3n "Gene xelil", "Lawk3
Smuql", Q "Esmer" strandiye.
Ji bili yana li ser evin ü dildady3
stran gotiye. Ji bo m?nak stran8n "L3
ean8", "koçer'3", "dotman", "bel3 dilber", "ey le zolim",
Herweld stran3n "Hesen3 Alke",
"Lorke", "Kawane", "hey dot", "goze13" Q hin stranen wi y3n din ji gala serOber3 eivak3 Q jiyana Kurdewariy3 dike.
di 43 kasetan de hadBerhem3n
ye tomar kirin. Ev kasetana di arşiv3
pişka Kurdt ya Radyoya Baxde de ta
parastin.
li'vir nikarin hemQ stran3n Kawis axa binivis?n, la bel3 ez3 li vir straneki wi y3 bin navO deng "Ş3x3 mino"
binivisim:

Şâx Mahmud
"Şex3 Mino"
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
Deloylo deloylo deloylo deloylo
Şhe min deloylo deloylo deloylo
Biharu miii bi sergi Sil3ı nani da t8tin
di !lale
Şera da di esmana xosi t3 grena teyaran Q girgira
meteryosa

kem
Hewara Tirka ciüre.... Bele bira birano Kurd mıhı°
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
Deloylo deloylo deloylo deloylo ş3x3 mino
Deloylo deloylo deloylo deloylo
Şereka qewimi li çiyity3 Surdan3 wa
bere
bel3
bi
Soba.., v3 sub3.. esker3 vi neyari,..
qelereşka (2) wa bi bere q8r3ne liate
sera bel3 şad
sud3 ş3x Mehmud genc8 şex qadir
baba Let?f bi
se denga gazi diket
Kedin8 Fetah to bi gel? egida evro
dikbiranek3 bike
bel3 çi gava dest3 xo bi deme dar3
cambezar3
bigirim şar3 Kerkuk3,..
Şiire Bexday3 barek3 tett', xemla dila,.
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
ş3x3 mino deloylo deloylo deloylo
deloylo deloylo...
Ez3 evro hewar bikem.. Hewara Tirka birano
Kurd xa?no, Deloylo deloylo deloylo
deloylo deloylo
deloylo deloylo Şex Mehmud3 nı in...
Zed li çiyay3 surdeş'3.. Kani werde
xelkani.. Bejna
Şex Mehmud Kek3 53x Şex qadir
bab3 Let?f nebata tak3 ruhan3...
Şex Mehmud bi s3 denga gazi diket
Kerime Fetah O bi
gel? egida.. Bo min desthelatek'3 bike
eve se roje
wem3 as3 bin li çiyaye Surdaş'3
da li me
rabi derav3 w'3 dad3 wane
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
Şex3 mino.. Bel3 fayde nine— Hewar
Bikem
Hewara Tirka dOre.. Gel? birano.
Kurdu xa?no
Jerdnot:
I-Kerim Fetah: Serok3 ela Rewend
e.
2- qelereska: gala leşker3 Ingilize
dike.
J3deran:
I- Celal Mela Hesen xoşnaw "Derwazeyek bo misin? Kawis Axay nernir"
"Kovavara Rewşenbld Niw8", no:108,
Bexda 1985
2- Şaban Mizir? "stran3t Kawis
Axay" Bexda 1988

Bel3 Şahide şihud3 ş3x Mehmud nevlye ş3x qadir bab3 Let?f
Bi s3 denga gazi diket Kedm3 Fetah(I) we gel? Eg?ddan
m3raniyekes biken.
Heçi gava dest3 xo bide medar3
cembezar3
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
Deloylo deloylo deloylo ş'3x3 mino
Ez3 hewar dikem hewara Tirka gelek
düre birano
Kurd xa?no...
Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo
deloylo şereka qew?n? li çiyaye Surdas3 li Birvan3
Hesp3 ş3x Mehmud genç3 ş8x qadiı.
bab3 Led,'
law3 Kurda dengdao...
Şex Mehmud bi se denga gazi diket
Kedm3 Feta
we bi şirnşira rabin.. Gel? eg?de
Evro desthelatek3 bi minra bigeh?nin
bel3 şer3
me di çepera da naminit eşhedubilla
gell' bira şer3
'ne d3 xar kefit Q belave bit kevte çiya O çel?...
deloylo deloylo deloylo
şex3 mino., Bel3 baş hind3 hewar di-

Xan?. SE BERAN Ü GUR-Ve nivis3
Bon?ye Cegerxw?n ji Sw3cli wergerandiye Kurd?. LEYLANA RASTİYE-Dr. Kamiran Ali Bedir-Xan. Ev
nivis ji pirtOka "Xwendina Kurd?"
hatiye wergirtin. BEQ Û MANGEMahmüd Lewencli, HEYWANEN
NAV MALE- Amadekar: Hemid Kiliçaslan. DENDIKA ERÜGE-Leo
Tolstoy-Ji bo zarokan kurteç?rok.
Haydar Diljen ji Sw3di wergerandiye. MELE Û TiMüRLENG-Amadekar: Zinar Soran. Ç?rvanok e DUNYA MEYWANAN-KUND-Amadekar: Bave Hey? ye. ZAROK HEVÎYA PEŞEROJt'ı NE-Lokman Polat.

.a

v3 sal3 de Kulilk3 disa dest bi weşana xwe kir.
Xwediy3 kovara Kulilk3 "Mala
Kultura Kurd?" ye. Redaktore we' Zinar Soran e. Bir3vebir3 kovara Helweste Lokman Polat ji endam3 redaksiyon3 ye. Nivis'en ku di Ve hejmara
nüh de ne ev in:
Destp3keke NQ-Redaksiyona KuMke' niv?siye. EY REQIS, Merşa Netew? ya Kurdan. Kurdistan. li ser
Kurdistane niv?sek danasin3. ALAYA
KURDISTANE-MahmQd Lewend?.
Danas?na Ala Kurdistan3. AFIMEDE
XANI-Mahmıld Lewend?. Nivisek
kurt li ser jiyan O berhem3n Ahmed3

w
w

ovara zarokan Kutilk ji nüh ve
Ildest bi weşane kir, Kovara kulilk
di sala 1980'yi de dest bi weşana xwe
kiribü. Bi Alfabeye Latini kovara zarokan a yekem kovara Kulilk e. Pişte"
kovara Kulilk3 bi navb "Helin"
"F1'evi" ji du kovar3n zarokan derketibılL3 di demek? kin de weşana wan
hatibQ rawestandin.
Kovara Kurilke jiyana xwe ya weşan? hetani sala 1993'an meşandib0.
47 hejmar3n w8 derketibü. Paşa we ji
weşana xwe dabü rawestandin. Hetani sala 1997'an Kutilk derneket. Di

rs

Kurilk; Kovara Zorakan
Senar ŞAHIN

Li ser pirsa zarokan niv?şek
Ilm3-zanisti ye. ZIMAN Û
GRAMER-Amadekar: Zinar
Soran
Kovara KULILK kovara
zaroke'n Kurd e. Xeyn3 ve
kovar3 kovarek din ya
zarokan tune ye. Div3 hemü
zarokan Kurd li kovara xwe,
li kovara Kulilke xwed? derkevin. Ji kovare re nivis
wene bişinin. Koyar li benda
nivis ü weney3n zarokan e.
Navn?şana xwestin3 ev e:
Box: 152 16-161 15
BROMMA SWEDEN

w

Roja Jinn xebatkar de Jintı Kurd jî Li Kolanan bCt
Roja jinan him8n xwe ji serhildana jinan karkeran ke li
Newyork31857ande pek an?bü
distine. Paş3 ev roj bi peşniyariya Alekssandra Kollonta? Q Clara Zetk?n di civina enternasyola
duwem ya 1910 de li Kopenhag3
roja jinen xebatkar hat kabülkirin
. Ji v3 roja pe've 8'3 Adar3 li he-

ma dine ji ally3 hez3n peşverO ü
şoreşger t3 p?rozkirin. Jin3n
Kurd jT wek jine'n hemü din3
roje bi naverokek şoreşger pirozkir. Jin'en Kurd li Kurdistan3 Q li
metrepol3n Tirkiy3 bi xwepeşandanan ü sem?neran roja xwe
pirozk ir

ÇAGRI/BANG

Komel'61 Civata Kurd li Almanya Cejna Gele Kurd NEWROZ e li Köln,
Dortmund ü Giessen'e bi meşan p'irozdikin
Civata Kurd li Almanya Fedarasyonuna üye derneklerin düzenlediği meşaleli
NEWROZ yürüyüş ve mitingine katil!

Civata Kurd Giessen

Tarih / Dirok : 20 Adar (Mart) 1997
Saat / Seet
: 19. 00 h

Tarih / Dirok : 20 Adar (Mart) 1997
Saat / Seet
: 18.30 h

Yer / Cih

Yer / Cih

:Reinoldikirche yanı/
DORTMUND

Düzenleyen / Amedekar:
Civata Kurd DORTMUND

Destö Nö
Gestin
(Gezdan) Tö
Rameısan

XAÇ:EPIRS
Çeperast
1- Şex
Berzenc?... Imparatofiya kurdi ya
diroki... 2- E b3 davi dibe ciye bazara genim.
arase(berevaj?). 3- Stranekt geler? ye Q bi taybeti
Garabete Xeço distire. 4- Ufuk... Pirsa ku bi lez
'Ii kuder3'ye t3 pirs?. 5- Koka beja
Resim(berevaji). 6- Paş Haware ew koyar derket. 7- (IM) be paş dibe nexeştya
sermagirtine(bereajt)... Notayek. 8 - Hem kilo...
Ne It bine (berevaji). 9-MuzIke de remza sekintye„. Serbestt.10- Sazkar 0 sekretere PDK-Tl 1Meha ku av dikeve dara (berevaj). Pengae ki tela
derzi ye

1 2 3

: HANS BÖCKER
PLATZ

Düzenleyen / Amedekar:
Civata Kurd KÖLN
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Banga meşh Newroze! Newroz yürüyüşierine çağrı !
Tarih / Dirok : 20 Adar (Mart) 1997
: 19.00 h
Saat / Seet
: BERLİNER PLATZ
Yer / Cih
Düzenleyen / Amedekar:

)

ur
di
.o
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aw?s axa, bi denge xwe y3 zelal
Q xwes, li herdere Kurdistan3 t3
naskirin Q hezkirin, Li Kurdistana başQr Q rojhilat kaset3n wi, ji bereve belav büne ü wi bi xwe ji li van dere di d?wanxanan da O bi gerInCn xwe
rt1 bi rtly3 xelk3 siren got?ye. Xelk3
Kurdistana bakur ji stran3n wi ji pişk8n
Kurd? yen radyoya Bexda Q Edvan3 bih?stine. L3 mixabin di v3 pişka welat3
me de li ser Kawis axa zede agahdar?
nine. Ji ber v8 ii min xwesti hin agahdar? li ser kana vi stranb3je birümet
bidim.
Nav3 esli y'3 Kawis axa, Kak Weys
e Q di sala 1889'an de li zozana Çarçeli ye 81a Herkiya ji dayka xwe dibe, Neve bave Ehmed Herkt ye O ji binernala
malebi ya ela Herk?ya t3, Nav3 dayka
wt ji Leyla ye, Ela van zivistane ji zo-

dev ji jiyana koçedy3 berdide Q bi gel
kur3 xaltiya xwe Derw3ş Fatime diçe
Rewandlz3 hindi Haci Newroz Efendi.
Haci Newroz Efendi, mirovek? dewlemend H Q xizm3 Herkiya b(1. Li ve' dere' Kawis axa di dtwanxanan da stranan
got Q neve xwe belavkir.
Peş şer3 yekeme eihan3, h8z8n esker? yen Rus? eriş an?n ser bajere Rewancliz3 Q di 13.05, 1916'an de ji dagirPirartiya xelk3 baj3r naçarbk Q
çün bajar3n ku Rusan dagir nekirine.
Kawis axa ji her bi mala Haci Newroz
ü Derweş Fatim3re ji Rewandiz3 çtl
Saqlawa.
Dewleta Osman?, Hac? Newroz
Efendi kir r3vebir3 naltiy3. Hac? Newroz j? Kawis axa kir berpirsiyar3 embar3. Kawis axa li vir bi diz? erzaq derdixist Q dida hejaran. Pişti ku şer3 eihan3
bi d(Imahlk hat, esker3n Rus? it, ji Rewandize derketin Q xelk3 Rewandiz jt
vegerTya Rewandiz3. L3 Kahedi
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i birahiya min ve hertim Kurd, çi heremi O çi jT
cihan? be, dijminen hezen mezintrin hatine nişandan O gellek caran ew dijminahiya bi wan
ezan re yan bilye sedenıe nebOna yekitiye di nav
wan de O beguman ye neserkeftine ji, yan il mina
sedeme neyekitiye hatiye ditin.
Çawa ku te zanin bere dihate gotin ku: "Xwede
0 Pexembere xwe mihrivani O aşti le be nifir li wan
(Kurdan) kirine", yan il "ew beperwa çOne peşberi
Pexember, wi ji ew avetine wan çol O pesaren bilind Q nifir ji li wan hatiye kirin ku yekitiya wan çenebe Q nebin tiştek". Piştre di wan pelen beri dema
Osmaniyan de 0 heya ku bigihije dema wan j? geh
bi neyartiya Islama hezdar be we ku cama bi piştgl:
riya ŞII Q 'Elewiyan Q cama ji bi z?diti Q agirperestine yan J' bi piştgir? Q hevalbendiya YezTde kurre
Me'awlye, hatine
tawanbar kirin.
Incar ku mirov pel
bi pel pe ve te he
çetir dibine ku di
dema serilı lldanen
qewmi O neteweyi
de hezen xurt yen
EwrOpi mina AlEmin NAROZI
manya O yen din
disa neyaren Kurdan hatine nişandan O bi rest? wan ji li hemher blzava Bedirxan Beg
O On plşti wi heya derek8 al7gIrlya Osmaniye', J?
klrIne O büne sedeme tekçOna tevgeren Kurdun. Ve
dawiye ii dor hatiye ser 118z8n mezin mina Ingiliz?,
Fransi, Ameriki 0 gellekün din ku bi nave Emperyali
O sosyalemperyaliyü wek dijmin hitine n?şandan Q
bOne neyaren me.
Sergi peşi ev gotina "nifirlekirine" ku ji sefseteyen
hinek meleyen nıafperest dihatin cienc cihe xwe girtib0 le ji bo derxistina derewen wan ji disa gellek
meleyen welatparez çarkenar dixebitin ku di nav
xelke de wan kemtesir bikin O kirin ji. Le yen ve paşiye gellekI modern i nivisk? bOn 0 rast xuya dikirin
yan ji para rastiye di wan de pirr b0. Beguman bingehe rast? O derewiya wan ji giredayi ye be ka ke
ew gotine O bi çi mebeste ji ew nivisandine. Ez bi
xwe di ve biware de (dijminiya van hezen xurt de)
ewcias ne dilbici me le bela ez cienc dilbici me ku
wekheviyeke pirr di nav diroka Kurdan O ya C11110yan de heye. Ew ji di dema bindestiya xwe de bekes bOn O pirren desthilatdariy'en xurt yan neyaren
wan bOn yan ji wusa dihatin nasip. Ve yeke li cem
wan ji her domancl ta ku wan bi şarezah? O bi xehata xwe ya libiti xwe gihiştandin wan hazan, ew kirin neziktrin dosten xwe Q ew icina kirin heya,ku
dewleta xwe bi wan dane mezirandin,
Nexwe Ii gor rewş ü tevgera v3 cihana b8ser Q
ber O qulabtok gelo w3 ji bn me ne baştir be ku bi
çi kul Q hal? dibe bira hibe em karibin xwe ji v8 neyartiya serdesti qeweta xwe xilas bikini ji xwe ji bil?
ku dijmintiya van hazan tu kad ji me re neaniye, dibe ku bi rest? ew ne dijmin3n me On bingehin bin
ji 18 neyaren der Q doren me timi em daf dabin peşberi' wan da ku ewbi me re alikari nekin 0 welate
me ii her Q her di bin destan wan de bim?ne. L8 ger
ku rast be O neyartiya me kiribin j? 8d7 xuyaye ku
em bi wan bikarin, em rebenün Xwed8. O neyartiya wan Ii kur! li xwe gotineke p8şiy8 me ii heyi. ku di,
beje: "Deste ne geztin (gezdan) te ranıüsan". Nexwe di şOna wan nivis Q gotinen xwe de ku li ser nave "antlemperyaliye" em herkesi dilin her Basa
xwe, ya rind ew e ku em karibin le bixebitin ku bi
dostani tekevin nav wan O wan bikişinirı allye xwe.
Veca ger ku rast e O ew neyaren me ne em le bixebitin ku bidin dosten me yan j? ji bo ve yeke le
bikolin O riyeke je derinin. Le ger ku dijminen me
yen rasti ew anibin hemberi me diye em ve yeke ii
bibinin 0 le bikudinin ku vi kahüs Q bihoke serdest?
biriya (ciewta) xwe ji hole rakin.
Bi ya min heza ku j'e re ya "xwe bi xwe" (özgiiç)
te gotin ew ji hewcey? gotöbeje ye Q ji xwe kesen
ku ev yek gotine II bi tena sergi xwe be alikari tişteki
nekirine. Ji bil? ve, gotina "se hezen Iıevgirti" (ÜÇLÜ BILEŞEN) Yı' ?ro disa ketiye ware gotObeje O Ii ser
guman hene, çiku bi rastI ?ro hezeke wusa hevgirti
xuya nake. Ne tu dewleten sosyalist ku karibin bi vi
kar? ve rabin mane, kitekiten ku mane ji berawestan
O bi her re ü diri)? li ber wan hezen xurt digerin ku
xwe bi wan şelin bikin O ew wek tejiken hechec?kan deve xwe ji alikariya wan re vedikin. Welaten
bindest I reben ü yen bi paşvemayi ji ji xwe pirren
ji sosyalizm'e xeyalşikesti büne O ketine lıewla rihe
xwe, ew bi xwe ji li benda her cure allkariye ne O ji
heqe neyaren xwe dernakevin. Incar heçI karker in
ji xwe diyar e ku pişti tekçüna sosyalizm'e hezxurten wan ji bi xwe ketine heyra kare xwe ü bi tekoş?neke qels hewl didin ku mafen xwe yen hey? ji desten xwe bernedin ta ku bi dilek? xweş ü hesayi karibin herin ji xwe re betlaneyek O geşteke pak derbas
bikin.
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Sitra ji hemi zanyaren devra xwe geştir bu di asmane huner û tor' Kurdi da nivîskare kî heri mezin

Niviskar&i Pirali Ereb ŞEMO

Ereb Şemo kiye?
Ereb Şemo bi berhemtirin û bi
nav ü dengtirin nivisevane Kurd ye
Sovyete. Her wesa yekemin pispor
ü danere roman û çiroka direjiya
Kurdiye, li gişt qulaçen Kurdistana
mezin. Erebe Şemo çiyayiye û ji
çiyaye "Elegez" (4) bilindtire, stereke ü ji stera gelaveje ruhn il geştire. Her wesa kelayeke di nav torevanen kurda ü Sovyeti da nemaze
ye şiyay peyiva Kurdi bike xodik
(neynik) ü danite berçaven cihane.
Heta clhana Sovyeti û Ewropi behaye millete Kurd û peyva resena
Kurdi bizanin.
Eve layek ü ji layeke diye cihe
şanaziyeka mezine bo gişt niviseyan û ronakbiren Kurden Sovyet bi
taybeti bo Erebe Şemo ye cingi di
dilrin ji dile Kurdistana a ev hewl ü
ev bayexe û pûtedaye bi nivis, d?rok O. bi hezxistina kitebxana Kurd? ü saxkirina bir il baweren welat-

pareziye.
Nave wi Ereb e. Kura Şex Şemo(6) ye Kurre Şex Şamil e. Bi
zmane Rus? dibejine: "Ereb Şemoviç Şamilov" (7) ji binemaleke şexen Kurden bi nav û dengen Ezicline. Nivisevane me di sala 1895 e li
gunde (Niha bajaroke) Susiz e herema Qersa. li Kurdistana Tirkiye
hatiye dinyaye. Her ji biçûkati miroveke jir ü hişyar a zana bû. Bi
gewheri dareti bû. Hej jiye wi negihiştiye bist sale bi serbestiye û welatpareziye dikir G dinera van milleten gehiştine hîvî ü armancen
xwe ka li çi jiyaneclane... ü millete
Kurd li çi
Lewra gelek hest bi jariye vi
milleti dikir G hewl da hindek ji
egeren daketina millete Kurd nehele, reken rastir û rûntir bide berçevan. Helbet li sala 1917 e li Rus?
bü, bi deste dewleta qeyseriya Rusi hategirtin ü kira zindane. Ji ber
bara ramyari. Bele' heşta biçük
Lewra hate berdan û pişti azadbûne
reket be bajere "Sinavrupol" li bakure Qefigas.
Li sala 1918. di nav Konnınisten
Qafqa.S da mail bere-bere gewhere
xwe aşkera kir ü tegihiştina xwe
dana berçav, her di we' sale da bil
endarne partiya Bolşevik. Li vere
bi zanyari weje me yekemin Kurd
bû G şerefa endametiya ve partiye
girtiye. Dema ku çave
Lenin û
Kirov kel, bi kar, kiryar, bir û baweren wan hez.kir.
- Sala 1920-1924 eli Mosko
xwandina Amojgaha Rojhelat bi
dilmahik
- Sala 1924 e vegeriya bajere
Yerivane, bü nunere Komita navinciya "Partiya Bolşevika Ermenistan" li herema Kurden Yekitiya
Sovyet. Sala 1932 e çü bajere Le-

Çend Berhemâl Ereb Şemo

Çend Babet&İ Nivisevani
y&İ Ereb Şemo

1- Li nav Kurda, li nama Kurdeke parti, rojnama Zarya Vastuka,
Tiflis 7 e nisana 1924 e jimara 553
r, 4
2- Li nav Yezicliyan, Zarya Vustukn, 4 e Heziran 1924 e jmara
602, r. 3
3- Kare parte Ii, nav Yezidiya,
çavpekevtinek di gel muşteşare lijna navinciya Parta Komunist a Ermenistan. Erebe Şemo, Zarya Vustuka 25 e Hezirana 1924
4- Gunden Yezidiya li Ennenistane, Zarya Vustuka, 8 e Nisana
1925 e, jimara 845, r. 4
5- Gunden Yezidiya, raportek
bo plenurna partiye, Zarya Vustuka
21 e Hezirana 1925

7- "Jiyana Bextewar" : 1959. Ev -romana li ser
jiyana Kurden Tirklye Q ew zulm ü zordariya Kurd
naçarkirin, axa bay û bapiren xwe bi cih bihelin
bere xwe bidin welate dür ji
Kurdistana mina Ermenistana
Sovyete, dipeyive. Her wesa diyar
dike ka çawa şoreşa Oktobre deste
xwe da ew ji zordariye rizgar
8- "Kurde Ermoistan0":
Senaryoya bo Sinema ye (1961)
9- Hekayeta Kurde nav xelk
(1967)
10- Komkirina berhem0n Ereb
Şemo (1969)
11- Gorani ü Hikayeta Kurdi,
Mosko (1969) (14).
Mixabin her ji sala 1970-1970
Şamiloy li me berzebilye çi
berhemen wi bi deste me
neketin. Ya xuyaye nivisevane me dest ne de helayine
ü niha mişe berhemen pirr
biha nivisine.
Heji gotineye ji bil? van
dergehen me diyarkirin
gelek pilte daye piçûkan ji ber ku
gellek yariyen şaxkirin G nivisaniye ve mina (15):
a) Karwarıe xweye
b) Şîr Şirane
c) Gule
d) Tatul
e) Tepane
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1- "Şivan0 Kurd" : Yekemin berheme nivisevane.
Nemaze ev romana sirustiya diroka jiyana millete
Kurd digire û di ve romane da pesna jiyana millete
Kurd dike di beri şoreşa oktobre da kana çend
jiyaneka sext ü tad ü bi nelibari û hejari <fidye. Li
sala 1930 e bi zmane kurdi. belavkir.
2- "Kurde Elegez" : 1936,
Ev romane berheme li ser we
jiyana sext û dira millete
Kurd raburandi û keşayi dibin
sibera kevneperestan da ü heta
be re wa daniye ElegezErmenistana Sov5,et, nemaze
hewldana bo peydabüna şareza
pispore Kurd.
3- "Kuçak0 Direvin" : Yekemin
çlroka ser şanoyi ye. Bi weje me
Di ve
li sala 1931 e
çiroke da herişe dike û dest dide
we perda paşvemaya püç ya ku hizr
biren kevneperest dihele 'ii ser
zaroke Kurden hejar.
4- "Reben-Hejar" : Sala 1930 e,
ç?rokeka ser şanoyi ye. Her wesa
yeke ji berhemen bi nav G deng yen
Ereb Şemo ye.
5- "Dimı:Ln": Sala 1966. Ev romana
gelek bi nav ü denge, hatiye nivisin li dûv çirok,
serhati ü rüdana dIrold ya qela Dimdime.
6- "Berbang" : 1957-(İ3). Ev romana berpereke
jiyana millete Kurd diyar dike û giredayiye bi bir
baweren sosyalist? ye.
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6- Gunden Kurden Yezidiya,
Zarya Vustuka, 9 e Tirmeha sala
1925 e, jimara 930, r. 4
7- Li giştiya Kurdistana, Zarya
Vustuka, 12 e ?lona 1925 e. Niyaza
wi di Kurdistana gişt da, herema
Kuran Azerbeycan, Laçin û Kelbecar ku dibejin Kurdistan
8- Yezidiyen Koçer: Nameyek li
Ermenistana, Zarya Vustuka, 15 e
Çiriya duwe ya 1926 e.
9- Encame Kongra Kurda, Zarya Vustuka Il e Hezirana 1926 e
babete we kongre (kurden Errnenistane) bestibû, bi bara kiştükali,
komelayeti, rewşenbir?, Elif û ba
nivisa Kurdi Mina ez tedigehim niyaza Şamilovi li ser Leninen Ermenistane gireda 75 kesan pişikdati
teda kiribûn û dergatte sereki ü hilhijarti li ser nehilana nexwendine

10- Havine hewaren Egman,
Zarya Vustuka, 16 e gulana 1926 e
jamara 1179, r. 3
11- Daşnak a Kurd a Britanya,
Zarya Vustuka 1 e Tirmeha 1928 e,
jimara 1824, r. 2
12- Elif ba Kur& bi tipen latini,
Zarya Vustuka (12), 21 e Tirmeha
sala 21 e Tirmeha sala 1928 e.
13- Nivisin û edeb'e Kurdi, 1929
e bi zmane Ermeni.
14- Elif ba Kurdi, ya taze sala
1929 e bi zmane Ermeni
15- Kurde qefolas, li kovara
"Şoreş G Xwendewari" Mosko, Jimara 15-16 sala 1930 e 86-89
16- Jiyana Lenin, 1930 e
17- Kelxoz îı Sud bo Cotyaran
1930 e
18- Diroka Şoreşa Oktobre
1931 e
19- Lekolin di xwendewariya
Kurd? da, Zarya Vustuka, 11 e Tebaxa 1938 e. Ev lekoline pekdihat
bo gişt xwendewar ü li düvçilyin
amojgaya netewa...
Bi serokatiya Brehe Şemo li hereme Kurden Azerbaycan, Gurcistan û Ermenistan bo gehiştina bi
pekxistina Kurda li welate Sovyeti.
20- Babet li ser izafe di zmane
Kurdi da kovara "Şoreş û Nivisin"
jimara, sala 1933 e r. 51-56, alikati
di gel Kurdoyev û Tsukerman kir û
nivis?.
21- Di babete mesela tipa (j) di
zmane Kurdi da çemandina, "Şoreş
nivisin" Mosko, Leningrad bene
1, 1933 r. 179-180, bi alikariya
Tsukerman nivis?.
22- Mesela ner û Me di zmane
Kurd? da di kovara bere da, r. 160178, bi alikari di gel Kurdoyev
Tsukerman nivisi
23- Babet li ser derebega di nav
millete.Kurda da, komkirin "Mese-

la mejüya Komele peş kapitalizm"
Leningrad 1934, jimara 9-10, r.
134

ODER:

1- Rojmeri Piremerd 1982, Neriman, Semivisare ve rojname Erebe
Şemo bû, Sems Kurdistan jimara
45,46, 1977, r 7
2- Kovara Tutin, jimara 1,2, sala
1969, r 52,67 Marif xeznedar
3- Jedera bere
4- Elegez: Çiyayeke Kurd akinciye, dikeve başûre rojavaye Yerivane,
piraniya Kurden Ermenistana Sovyet
dikevin rex û rily'en vi çiyayi
5- Hindi hind.. Berhemen E.Şemo
pirr bihane hem? giredayine bi armanc ü diroka millete Kurd ve. Heta
behra pitir guherine van zmanan;
Fransi, Azerbaycan?, Alemani, Ereb?, 111014 Rus?, Gurci, Ermeni,
Asuri. Ji biri ve çende ku wi ji ev
zmanan dizan?; Rusi, Tirki, Yunan?,
Asuri û Ermen?
6- Şemo, Kurtiya nave "Şema eldin" e, jedera bere
7- Jedera bere
- Di kovara "Şemo Kurdistan"
jmara 45-46 sala 1977, r, 7, dibeje
Şamilovi li sala 1934 e nama dokto-
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ger em bere xwe bidin berpeten tore Kurden Ermenistana
Sovyet, bo me diyar dibe ku
wan li ser şengisten tora folldora
Kurdi hatiye dalım. Ji çlrok â destana bere heta gihiştina pela rewşenbiti il huneriya Kurdi nil saxkin
di nav Ermenistana Sovyet da.
Be guman Kurden Sovyet peş
şoreşa Oktobre da gellek di hejar û
be biha han. Bele piştı şoreşa bi
serkevti Kurden Qafcias hewl dan
mina hem? netewen .di kelepore
millete xwe peşbixin. Helbet li sala 1920 e (I) yekemin jimara ji rojnama "Riya Taze" derxist. Li sala
1925 e 55 (2) xwendingeh li herema Qafclas û Azerbaycane vekirin.
Pişti ve sale kongreyek gireda hefte ü şeş (76) kes feda pişikdarbûn.
Babeta ve kongre ya serek'i nehiştina nexwandine bü. Li 8-14 e Tirmeha sala 1934 e kongreka berfirehtir gire da nod (90) kes teda pişikdarbün, piranya millet ii cinaren
Sovyet pişikdari kir li bajere Yerivane.
Yekemin berheme Kurden Sovyet keşkolek N li sala 1932 e ji bitı
çapa derket (3). Her ji niva yeke ya
çaxe biste heta niha gellek torevan
Biwejsete xwe ye li peyiva Kurdi
rakiri, penivisa xwe ye tujiri ji wan
torevana: Erebe Şemo, Qaçaxe Mirad, Wezire Nadir, Dr. Heciye Cind?, Emine Evdal, Ordixane Celil,
Celile Celil, Kurdoyev, Siyamendov ü hwd. Bele sitera ji hemiya
geştir di asmane huner il tore Kur& da mamostaye mezin Ereb Şemoye.

ningrad'e, bil şagirte beşe
doktoraye li Amojgaha
Diroke ya Akademiya
zanistiya Sovyete. Bele,
ji ber çend egeran bi dilmahlk neanl û ziviri bo
bajere...:Yerivane(8) G li
were ma heta sala 1937
e.
Sala 1937(9) e xwe amade kir bo nama doktoraye peşkeş bike. Bele nehiştin bixwine û rabiln
şandin welate "Sibiryaye". Pişti hist (20) salen
rebeç diroka di vegeriya
bo Yerivane ü çü nav reza partiye. Bele di sala
1946 e da li welate "Sibirya" ye zewici û her li
were bil bave se keçan.
a)Vera, di sala -1946 e
hate dinyaye
b) Ase, di sala 1952 e hate dinyaye
c)Zine, di sala 1954 e hate dinyaye.
Ereb Şemo gelek bargiran
xernxwere welate xwe bû. Lewra
gelek jiyaneka pirr eş û sext û bi
azar cilt. Hemaze bo wi diyar bû ku
baştirin rek ji bo serbestkirina millete jar û jerdest bir û baweriyen
komunistine(10). Helbet bi dirusti
li ser wan bir û bawera çû ü piltepekir... G bo xwe kirine armanc. Ji
biIî we çende ku çend mamilken
ramyari nivisin bo hişyarkirina
nıillete kurd. Heta sala 1978 e li
Yekitiya Sovyet çii ber dilovaniya
xwede mezin û ev cihana bi cih hela. Raste nivisevane me barkir üçü
bele ew nanıire.. Ji ber ku pispor,
fama, welatparez, zana û dilsozen
weki siltan (Ereb Şemo) here di
nav eihana dilen kurren millete da
zindine ü qet namirin...
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Pezani ALIXAN

raye ?na ıi-teningrad'e.
8- YeriVan: Be guman di we cihe
Kurdan Ermenistana Sovyet le akinel', mezinti nin avjaftiya we herema
gund'e.. Elegeze li zozana Elegeze.
Bele mezintirin cihe kultureye (Rewşenbiti û rojnameni nivisin ü xwendine) bajere Yerivaneye.
9- Roji Kurdistan j, 6, berpere 3739, sala 1973
10- j'edera bere
11- Jedera bere
12- Erebe Şemo, li sala 1929, yekemin Elifbaya, Kurd? li serxwe, tlpen latini dana ü di gel Marakulaf bo
ve Elif baye niviştokek dana "xwe
xwe hin beim xwandina nivisara
Kurmanci".
- Romana jiyana Bextewar, 1959,
guhed li zmane Rusi çapa yeke bi
Rus? 1965, çapa duwe 1971, çapa seyemin 1974, Şems Kurdistan jmara
45-46, sala 1977, Cudit Bilal.
13- Mih El-Akrad, Toman Bois,
Tercumet Awaz Zengene 1975, s
152-154
Di '<Mba "Mih El-Ekrad" da Tomas Bois dibeje: Romana Şivane
Kurd li sala 1935 e hatiye belavkirin.
Bele eva lenge. Li sala 1930 e bi zimane Kurdi, 1931 e bi zmane Rus?,

1957 e bi zmane Gurci hatiye çapkirin.
14- Komela texten folklora Kurd?, profesor Qanate Kurdo, wergerana li ser renüse Kurd? Şukur Mistefa,
Enwer Qadir Mihemed dibejin: Kitaba "Strana û Hikayeta Kurd?" :
E.Muradov, Margiret Rudenko,
Q.Kurdo, Erebe Şemo hevpişk li
Mosko çapkir.
15- Mih El-Ekrad: elsidir el-saq, s 84
16- Xûm: Şengeste, binçine
Biw0j: Nivisevan, Edib
Zift: Çest, peyt, Çeleng
Pispor: Fama, Sareza, Kadir
Xardan: Kirine xar (el-Sibeq)
Zarya Vustuka: Rojnameke-Ango -;Slinda Rojhelat"
TEBİNİ: Heınttdderbı me dibdjin sala 1895 e hatiye dinyayd.
Beld di kovara •"Şems'Kurdistan"
hejmara 45-46 sa! 1977, r 6 g da
gotareka belaykirf bi nav "Bimmaset el-zikirf e!-şmanfn el-Milad
el-Rewayf el-Kurdr Erebd Şemo".
dibgje li 23. d Kanuna duwg 1897
qeza qarsg hatiye din9ayg.
Ji tfpen Erebt wer0r:
Mikail CANPOLAT

Nesimi ADAY

bet büyüyüp, tarihlerini babasından dinleyince en çok bir kısım Kürdün Ermeni katliamında devletin tarafında yer almasına üzülür. Ama bunu bilmezliklerine yorar ve bu insanlara
en çok okumak gereklidir düşüncesiyle bir kitabevi açar.
Garebetin bu hareketi beni
çok etkilemişti. 1978'lerde Derik'te bir kitabevi açtım. Ancak
çok geçmeden Askerler 12 Eylül darbesini yaptı lar ve kitabevim kapatıldı. Yı llar sonra
1995'te Bakı rköy Özgürlük
Meydanı ndaki kitapçılar sokağında bir kitap tezgâhı açtım.
Orada da ancak dört ay kalabildim. Birgün belediye zabıtalan tezgâhımı alıp götürdüler.
Şimdide 'gördüğünüz gibi burayı açtım. Bakalım bu kitabevi ne kadar kalabilecek.
• Burada Beyoğlu'nda, daha başka bir iş
(Örneğin; para kazanacağınız bir iş...) yapmak varken, neden kitabevi?
O Ben parası olan bir 'fakir'(!) olmayı hiç
düşünmedim. Parası olmayan bir `zengin'(!)
olmak istedim hep. Kişinin zenginliği parası,
putu, malı, mülkiyeti değildir, para içinde yüzen o kadar çok sefil varki! onun için iyi bir iş
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Daha önce gazetemizde, İstanbul-Beyoğlunda bulunan Aznavur Pasajı 'nın yeni
açılan bir kitabeviyle şenlendiği haberini vermiştik. Kitabevini, Yazar Selahattin Bulut açmıştı. Kitabevine Medya Kitabevi ismini veren
Bulut, yıllardır içinde büyüttüğü 'Icitabevi' düşünü gerçekleştirmiş gibi. Kendisiyle, açtığı kitabevi ve kitap sevgisi üzerine söyleştik.
• Kitabevi açma düşüncesi nereden nasıl
oluştu?
O ilkokula gittiğim yıllarda; Derik'te, Garebete Bıde isminde Ermeni asıllı bir kitapçı
vardı. Kalem, defter, kitap gibi malzemeleri almaya gittiğimiz de gözlerinin içi bütün içtenliğiyle güler, bizi öper, okşar, sattığı eşyaların
yanında birde hikâye, masal gibi resimli kitaplar verirdi. O zamanlar ilçemizde (Derik'te..)
henüz araba yoktu. Garebet, Derik'e 90 km
uzaklıktaki Diyarbakır'dan eşşek sırtında ilçeye kitap getirirdi. Garebetin bunca zahmete
katlanıp bize kitap getirmesinin acı gizini ancak yıllar sonra anlıyacaktık.1915 Ermeni soykınmında devlet Ermenileri katlettiğinde Kürtlerin bir kısmı bu katliama yardımcı olmuş, bir
lusmida onları evlerinde saklayarak top yekün
yok olmalannı önlemişti. Garebetin babası Btde Kürtlerin sakladığı Ermeniler'dendir. Gare-
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Sevgiliye bakar gibi kitaba bakmak Milk8 Ev?nes

P[RP[R[M
Emeriqali Tomi'nın aqrabalari
Qux senedir aqrabalanni anya anya her tarafi
fıtıx olıp qambeırlaşan Emeriqali Tomi, tesadufen amazon nehnnden geçerken, göt göte
degdıxi ü ismi de Armüt Yiyen Atmasyonist
Boxa olan bi qızılderihnın, gel seni bizim köye götunm lo, orada bizim bi tene buyuci war,
o sahan aqrabalannın nerde oldıxı ni kesınlıxnen söler. Çunki onın bılmedıxi haç bışe yoxlir. Nenemm bündan gırmi sene evvel qeybolan tılmanının yerini dahi o söledi bize ki, he-

Felat DILGEŞ

yaptığıma inanıyorum.
• "Bence en büyük düşman cehalettir"
demiştiniz, daha önceki görüşmemizde, bunu biraz açarmısınız?
O Bir kısım Kürt. sonradan kendilerinide
kınp geçirecek devletin yanında yer alarak Ermenileri vuruyor. Yine bir kısım Kürt kendi
soydaşlarını yok etmek isteyen sistemle bütünleşiyor. Halkını kurtarma iddiasında olan bir
çok örgüt yıllardır kendi aralarında vuruşuyorlar, sonra bizi parselleyen devletler birleşip hepimizi kırıyorlar. Türk halkı kendi devletinin
zulmü altında inleyen, yanı başındaki Kürt hal-
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qeten de g'ettıx söledıxi yerde tennani
lafi uzenne qaxmiş qızıldenliynen beraber köye gidip buyuciye baş Ermiş. Buyuci ocaxtaki
ateşe biraz qurbehe xımigiynen domatez çekırdegi attıxtan sonra çıxan dilmana baxarax
demiş ki, walla büradaki dûmansal işaretlerdin
de anlaşılacaxi uzere senin aqrabalann ismi
Diyarbekır olan bi melmekette yaşilar. Buyucinin vermiş oldı xi bû xebere çox sevınen
Emeriqali Toni, hama haç waqıt qaybetmeden
özel Clçağına binip Diyarbekır'e ClÇMİŞ. Diyarbekır'e wannca aqrabalanni sonp sonştırmiş ü
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en sonında da bülmiş. Aqrabalarıni bulan Tomi, onlarla bi Kurt tercuman aracılıxıynan qoIIIŞMaX zonnda qalmiş. Çunki öz be öz Emeriqali olan aqrabalari anadilleri olan ingilizceyi
&inip Kürtçe ögrenmişler. Yana Kurtleşmişler.
Toni onlara, nasıl bele anadilleri olan ingilizceyi anıtıp Kurtleşnxlenni sormiş. Onlar da,
walla bündan elli sene evvel duşmanlanmıznan aramızdaki qan dehwasuıdan dolayi mecbilren ulkeyi terk edip büraya geldıx. Geldı x,
hama yetkililer bürdaki Kunleri Turldeştı rmemız ... pardon! İngılızleştırmemız şartiynan

kının çığlığını duymayıp bayrak kampanyasına
çıkıyor. Ben bütün bunları okuma seviyesinin
düşüklüğüne bağlıyor ve bu yüzden de esas
düşman cehalettir diyorum.
• Kitabevine ilgi nasıl, okuyucu profiliniz nedir?
O Kitaba ilgi çok. Gelip dolaşıyorlar. Bir
sevgiliye bakar gibi bakıyorlar. Ancak alacak
paraları yok. Çoğu öğrenci zaten. 25 bin liralık
bayram kartı için "ne kadar indirim yapacaksınız" diyorlar.
• Ağırlıklı olarak ne tür kitaplar bulunduruyorsunuz?
O Çoğunluk olarak Kürt kültürüne ait kitaplar var. Kürtlerin de artık kendi dilleriyle
okumaları, yazmaları gerekir. Artı, İstanbul'da
Kürtçe kitap satan doğru dürüst bir kitabevi
yok. Okuyucu, Kürtçe ve Kürtlerle ilgili bir kitabı nasıl ve nerede edinebileceğini bilemiyordu. Bu anlamda ben, kendimce, okuyucunun
bu talebini karşılamaya çalışacağım. Geçenlerde yanında bir bayanla 30 yaşlarında bir İngiliz
geldi. Biraz Kürtçe, biraz da Türkçe biliyordu.
Baran'ın, "Dersen Zimane Kurdi" kitabından iki tane alınca merak edip sordum; "neden ayni
kitaptan iki tane aldınız?" diye. Verilen cevap;
"Birisini kendime, diğerini de Kürtçe bilmeyen
bir Kürt arkadaşım var, ona hediye edeceğim"
şeklinde oldu. İşte kısaca acı gerçeğimiz...

Mustafa GAZ İ
otura izni verecaxlanni söleyınce, bız de başqa çaremız olmadıxi için gabûl etmax zonnda
qaldıx. Lo walla Kurtleri İngilızleştınnax için
her ne yaptiysax para 'etmedi ü ustune ustlıx
onlar bizi Kurtleştırdi. Zatan yetkililer o dewırde ne yapmişlarsa bûnlar Turkleşmemiş
olacaludar ki, demişler bari bilnlari ingilızleşnraxın, belki gunun binde onların xenne
Awrüpa Toplilıxına girerıx.
Emeriqali Tomtnın cprx seneden beridir aradıxi û en sonrada melmeketımız olan Diyarbekır'de izine rastlayıp

emitına sıterkan Il dil hey
te. Çawa ku Yılmaz Guney
çu û Mıhemed Eli da dil. Bi ya
mın helbsta bı nav'e 'Mıxabın
Mıhemed Eli' tim kneba Mılk'e
Evine lı qonaxa her? jorin e. Ev
helbest şahhelbestek Rojen
Barnas e. Helbestvan hostayi, pıspori, hunermendi,
hisdari ü dılovanıya xwe bı zaninek kûr Il ser ve
helbeste nexş kınye:

Ş

Mıxabın Mıhemed Elf
Wekf tu zfıze
xwe lı bızıng
kt;
Tu bı lez
mili ıl çay
jı nav me
Bgyf ku ta
me Mıg zırn'. kt.
Lı denge zırna te ye zer;
Kal â xort,
Mgr ît jın,
Bajarek dıldwırt seranser
Gava ku
Li denge şgx- çend sofi,
Lı denge axa çend xulam,
Lı denge sıyasıyan
çend rıwal
Bi erha xwe dıkışandın
Xwe nedıdşandın.
Nedıhatın lı denge mın. ku:
Mırtşk çav bı lext
Ker çay bı gıya,
Se çay bı hestf
ü yar

Çay bı dıyarıya neketa
dı destg mın.

Ev çı mezınahf bit bı te re?
Ev çi jırftf bû, çı şarezayt?
Em nıkarın dıı kesat: «nın cem
hey
Te bajarek dıgıhand
hey bi hesayt.
Ka bgje Mıhemed Elt,
Tu bi helawa
çarşıyd a nand
fırıng
Malmtrato ma
ne şerm ba tu
mırt?
Blyf ku tu me jî
Kinf zırnd kf.
Mılk0 Evine destegulek jı baxç0 evina
me ye; bı zare me
y0 ş0rin G bı zıman0
dayıka me ye; em in,
perçek jı me ye. Bihna welat, t?na welat,
hılm ü germıya welat
jı Mılk0 Evine Mke;
çımki dı Mılk0 EvIn0 de em
hene, sahx0 eş fi evin'e'n me te
dayın.
De kar helbestvano! Tu "bı
helawa çarşıy0 G nan0 fırına
ki!" Tu bı ava Kanıya Mezın
Kanıya Navin ki, tu bı w0 ev?na Gul Xatün û Zembılfıroş ki!
din
Tu me jı MılUn
b'e'par nehai!
Xwezi bı wan ku mılUn
wan en evin' bı gul&I geş tıji
ne, xwez? bı wan ku jı mılUn
xwe bı Mvi ne.
Rojen Barnas
Milke Evin' / Weşan'e'n Nadem

14 - 20 Mart 1997

PERSPEKTİF

tatürkçü dernekler ve Perinçek'in Kemalist işçi Partisi
"Kemalist devrimlerin" uygulanması için habire çağrılar yapıp, bu
doğrultudaki propagandayı geliştiriyorlar. Günümüzdeki kemalistlerin"Kemalist Devrimler" dediği bu
devrimler, neydi ve bunlar gerçekten
kime karşı yapıldı?
"KemalistDevrim Kanunları" denilen şeyler, Kürt halkına karşı uygulanan yasaklamalardır, anti demokratik
yasalardır. "Kılık kıyafet devrimi" denilmiş, bu esas olarak Kürt halkının
milli luyafetlerinin yasaklanmasıdır.
Kürtlerin Püşi'si yasaldanıp, onun yerine halka zorla kemalist şapka giydirilmiş.

A

Arap alfabesinin kaldırılıp, yerine
zorla Latin Alfabesinin koyulması,
Kürdistan parçaları arasında ortak yazı dilinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulamadır. İran, Irak ve Suriye'de Arab alfabesi kullanılıyor, rdaki Kürtler bu alfabe ileyazıyorlar.
Kürdistan'ın bu üç parçasında Arab
alfabesiyle yayınlanan eserleri Kuzey
Kürtleri anlamıyorlar. Kuzey Kürtlerin Latin alfabesiyle yayınlanan eserlerini de üç parçadaki Kürtler anlamıyorlar. Bu sömürgeci kemalist uygulama Kürtler arasındaki alfabe birliğini
ortadan kaldı rmıştı r. Zaten Irak'ta
okullarda resmi olarak Kürtçe ders
uygulamasına geçildiğinde, TC devleti Irak'a baskı yaparak, okullarda Kurmanci yerine Soranice ders verilmesini dayatmıştır. Kemalist TC devleti
Kuzeydeki Kürtlerin Soranice konuş-

madıklarmı, Kurmanci konuştuklarını
bilmekteydi.
Kemalistler Arab alfabesi ile yazılan yazılara eski yazıdır diyerek, bunu
adeta gericiliğin bir simgesi gibi göstermeye çalıştılar.
Dünya üzerinde yaşayan değişik
uluslar/halklar tarafından uygulanan
hiç bir alfabe gericiliğin simgesi değildir. Bu alfabeler dünya insanlığının
zenginlikleridirler. Bunların birisini
hor görmek, ancak kemalist ırkçılığın,
ırkçı faşist şoven şanına yaraşır bir
durumdur.
"Dil devrimi" deniliyor. Dil devrimi diye birşey yok. Bu da kemalistlerin bir icadıdır. "Dil devrimi" ile Kürt
dilinin yasaklanması, Kürtlerin asimile edilmesi hedefienilmiştir. "Kürt diline, kültürüne hayat veren medreseler
'Tevhid-i Tedrisat' kanunu ile kapatıl-

İbrahim CİHANER

vr alıp, TC'yi Osmanlı devleti temeli
üzerinde inşa etmiştir. M.Kemal diktatörlük kurarak, Kürtleri, komünistleri ve islamcılar' katletmiştir. Halka
karşı yasakçı kanunlar çıkarmıştır. Bu
yasakçı yasalann devrimle hiçbir ilgilisi, alakası yok.
M.Kemal'in "devrimlerinde" bir
üretim biçiminden diğer bir üretim biçimine geçiş yok. Toplumsal ve siyaSal yaşamda demokrasi uygulaması
yok. Uluslann/hallclann özgürlüklerine, ulusal demokratik haklarına karşı
bir saygı yok, tam tersine imha ve asimilasyon var, soykırım -jenosit- var.
M.Kemal gibi bir diktatörü, bir ırkçı
şoveni devrimci göstermek, onun anti-demokratik baskıcı, yasakçı kanunlannı devrim diye göstermek doğru
değildir.

Onlarca insan dinleniyor, yazılıyor,
çiziliyor, kimisi hakkında göstermelik
tutuklama kararları çıkartılıyor. Yıllarca Kürt köylüsünün, Kürt işçisinin,
Kürt ve Türk devrimcisinin, hatta askere giden Kürdistanlıların sadece
Kürt olmalarından dolayı burnundan
kan getiren, bir diğer Çatlı "İbrahim
Şahin" hakkında tutuklama kararı ollı" kim olacak? Nemrut romanındaki masına rağmen, televizyon kameralamutlu sonu bizim halklanmız da göre- rına, bayramdan sonra teslim olacağıbilecek mi?
nı söylüyor ve bayram geçtiğinde kaDedim ya, ben Nemrut romanı nı yıplara karışıyor.
halen fantazi olarak görüyorum. OlayBir başka Çatlı olan Ümit Ölmezle
ların olabileceğini kabul ediyorum. kolkola girip seçim kampanyası nı yüTam tamına olaylar aynı olmasa da, rüten Mesut Yılmaz'ın olaya bakışınTürkiye'nin durumu anlatı lmış ro- daki ciddiyetsizliği de cabası.
manda. Benim fantazi bulduğum roSorarım size Nemrut romanının somanı n mutlu sonu.
nu fantazi değil mi?
Kırmızı bültenlerle aranan, papa
Nemrut canavarını komisyonların
suikastine karıştığı belirtilen, halkını,
ya da muhalefet liderlerinin yıkacağı
ülkesini seven onlarca devrimciyi katfalan yok. Onlar Nemrut'un başı, kolleden bir cani; yeşil pasaport taşıyor,
ları
başka bir şey de111,4
.crı
11-110 11, ;
milletvekilleriyle fotoğraflar çeletiri•!, ,j, ver•-ebacaklarından
ğrller
yor ve kazalar yapıyor: Başbakan yarNemrut . efsanesindeki sinek olup,
dı mcısı tarafından "kahraman" ilan
ediliyor, cenazesi törenle gömülüyor, Nemrut'un başına kulağından girmearkasından "Çatlı" çetesini çözmesi nin ve onu kökünden yıkmanın zaman
amaçlanan bir komisyon kuruluyor. alacağı kesin. Ama yıkılacağı ve yerle
bir olacağı bir gerçektir.

Nemrut'
kan olabilecek gençler kullanılı r.
Uyuşturucu ticaretine bulaşan gençler
ileride meslek sahibi olduklarında,
hocalarının ve kendi arkadaşlarının
yaptıklarına göz yumarlar hatta onlara
arka çıkmak zorundadırlar. 1940'Iann
sonlarından 1980'in ortalarına kadar 4
veya 5 "Nemrut" gelir geçer. Uyuşturucu şebekesinin başı bir zaman vali,
bir zaman senatör, bir zaman polis şefi, bir zaman gazetecidir. Romanda
anlatılan en son Nemrut ise üniversite
rektörüdür. Her zaman olduğu gibi,
yine FBI Amerikan adaletine toz kondurmaz ve çeteyi çözer tabi.
Bazı arkadaşlar Susurluktan gına
geldi diyorlar artık. Televizyon ve gazetelerdeki durgunluk gözle görülüyor. Neyse ki kendisinden hiç bir zaman emin olmadığımız, kendisine gü-

venmediğimiz hatta bazı aydınlarımızın Nasrettin Hoca'nın "eşşeğin kokladığı boklar" fıkrasını anlatarak, kendisini eşşek yerine koydukları halklarımız duyarldıklannı koruyor ve bunu
sokaklara taşırma cesaretini gösterebiliyorlar.
Ne zamandan beri var olduğu bilinmeyen Çatlı çetesi tıpkı Nemrut romanındaki gibi devletin kontrol edilemez yapısına yerleşmiş, polis şefi,
içişleri bakanı, milletvekili, başbakan
olmuş, Kürdistan ve Türkiye halklarının kanını emmekle kalmamış, dünyanın bir çok ülkesinde binlerce gencin
hayatı nı karartmış, envai çeşit pisliğe
bulaşmıştır. Şimdiki başbakan yardı mcısı Çiller'in "kahraman" diye nitelendirdiği Çatlı'dan önceki "Çatlı"
kimdi bilemiyoruz. Peki sonraki "Çat-
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ı llar önce "Nemrut" adlı bir roİ man okumuştum. Şimdi yazarın
ismini hatırlayamıyorum. Romanda
konu edinilen uyuşturucu ve devlet
ilişkisi idi. O zamanlar fantazi bir roman olarak değerlendirmiştim kitabı.
Aslına bakarsanız bir bakıma şimdi de
fantazi olarak görüyorum romanı.
Ama Türkiye'deki Susurluk kazası ve
sonrasından gelen olaylar kitabı yeniden hatırlamama yol açtı.
Romanda bir FBI elemanı uyuşturucu trafiğini kontrol etmekte olan bir
"grubun" izindedir. Ortada sadece bir
"grup" sözü vardır ama gruptan eser
yoktur. FBI elemanı ve arkadaşları
olayı n geçtiği şehire geldiklerinde,
grubun günler öncesinden onlardan
haberi vardır. Olaylar öltimlerle, öldürmelerle vs. devam eder. Bu arada
grubun başının "Nemrut" ismini taşımakta olduğu ortaya çıkar. Bir üniversite II.Dünya savaşından sonra kapanmakla yüz yüze kalır. Öğretim üyeleri
toplanı r ve üniversiteyi kurtarmak
amacıyla dönemin en büyük uyuşturucu şebekesini kurarlar. ileride senatör, vali, polis şefi, sanatçı hatta baş-

mış, Kürtlerin hayat damarları kesilip,
Kürt dilinin kültürünün gelişimi dumura uğratı lmıştır." (Bkz.-2 Mart
1997 tarihli Özgür Politika)
Türk dili -Türkçe- Ortadoğu'daki
diller (Kürtçe, Farsça, Arapça) karşısı nda çok zayıf bir dil olduğu için,
Türk dil kurumu Türk dilinin zenginleştirilmesi ve "Öz Türkçe" konuşulması için bir çok uyduruk kelimeler
uydurmuş, "Öz Türkçe" adı altında
Türkçeyi komik bir duruma düşürmüştür. "Kıçı yer", "Saylav", "Otlangaç" gibi uydurmaca kelimeler, halk
nezdinde de kabul görmemiştir. Bir
avuç kemalist elit dışında, Türk halkı
bu tür uyduruk kelimeleri kallanmıyor, onun yerine Farsça, Kürtçe,
Arapça kelimeleri kullanıyor.
M.Kemal hiç bir devrim yapmamıştır. O, Osmanlı devlet enkazını de-

Osmanlı dönemine ait kitabelerin büyük
birkesiminin yalan ve çarpıtmalarla dolu
olduğu gerçekliği çok az bilinir

şi Veli Vilayetnamesi) Ali Evren'le ilgili anlatılanlar, Ali
Evren'in Faki Teyran olduğu
imajını yaratıyor. Ali Evren'in
Faki Teyran olduğu varsayı mı
dikkate alındığında, öte yandan
Feriddun Attar'ın Üveys el Karani ile ilgil bir kaynak olduğu
gözönüne alındığında, Mir
Husro'nun Sasani kralı Keyhusro olabileceği ihtimali güçlenmektedir.
Şimdi tekrar Üveys ile ilgili
anlatılanlara dönelim. Raif Cilasun şöyle der; Üveys yolda
geçenlere şöyle dedi; Ey insanlar zalim Ebrehe'ye inanmayın.
Onun ordusuna asker yazılmayın. Çünkü onun yolu sapıklıktır. O Allah'a harb ilan etmiştir.
Allah'ın yer yüzündeki evini
yıkmak istemektedir. Fakat buna gücü yetmeyecektir. Keryandaki yolcular başlarına yıldınmdan bir kamçı inmiş gibi
sersemlediler. Nerdeyse dilleri
tutulacaku. Şaşkınlıkları biraz
geçince sordular; Sen kimsin?
Nasıl oluyor da sen Ebrehe'ye
zalim diyorsun? Galiba ölümünü arayan birisin. Üveys tane
tane cevap verdi; Ben Karen
köyündenim. Muradi Kabilesinden Amir oğlu Üveysim.
Yine aynı yazar Uveys'in
Hz. Muhammed'in doğumundan 11 yıl önce dünyaya geldiğini (M.560), fakat onu göremediğini, Hs.Ömerin Hz. muhammedin hırkasını Üveys'e
vermesini vasiyet ettiğini, onun
soyundan gleen Şükrüllah adlı
Bitlisli biri vasıtasıyla 1611 yılında Sultan Ahmed'e İstanburda teslim ettiğini belirtir.
Yukarıda anlatılan Osmanlı tiyatrosundan anlaşılıyor ki;
Üveys 11 yaşındayken Ebrehe
yani Keykusro'ya karşı savaşmış (Keykusro'nun Yemeni
Fethi M.571 nb) Yazarın dediği
gibi o tarihte Muradi adil bir

.a

ürtler arasında Osmanlı
Kdönemi
denince; sürgün,

ge) Çemşid adı bize Munzur
efsanesinde adı geçen, Kedak
aşiretinden olduğu rivayet edilen bir beyi hatırlatır. Kürdistan
tarihinde Dersim adlı eseri yazan merhum M. Nuri Dersimi
bu esfanenin eski Kürt dili olan
Zerdüstlükle ilişkili olduğunu
belirtir. Bu efsanenin İslamiyet
öncesine ait olduğu kabul edildiğinde, iki ad yani Kedak aşireti adıyla Mansur âdı bize bu
adlann Parthesler ve Sasaniler
döneminde siyasi bir terim
olan Mikrigan-Kedak sözcüğü
ile Farsça Mensur, Arapça
Mansur adının Pehlevice karşılığı olan ve zafer anlamına gelen Gareno sözcüklerini anımsatmaktadır.

w
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göç ve katliam olaylan akla
gelir. Batılıların hasta adam dedikleri Osmanlının çöküş dönemi ile ilgili direnişleri, ulusal
içerikli faaliyetler işlenir, bu
arada Osmanlı devletinin Bizanstan aldığı devlet gelenekleri ile ilişkisi gözardı edilir. Osmanlının Doğu ve Batı siyasetinin tarihsel ve kültürel yanı
dikkate alınmaz.
Her yönüyle eksik olan bu
yaklaşım; Kuurdoloji alanındaki çalışmalarda tıkanıklığın
önemli sebeplerinden biridir.
Arkeoloji biliminin (kazı bilim) genelde antik dönemle
Şimdi Üveys el
araştırmalarda büyük bir
Karani'nin kim olduğu
rol oynadığı, az veya hiç bilinmeselesine girelim
meyen halklann tarihi kültürü
Bitlis yolunda türbesi olduve dili hakkında arkeoloji sayeğu bilinen Üveys el Karani ile
sinde bilgiler elde edildiği bilinmektedir. Arkeolojik araştır- ilgili Yemen illerinde Üveys el
Karani başlıklı kitabında Raip
malardaki bilgi kaynaklarında
Cilasun (Yelkenci?) şöyle der;
mezarların ve kitabelerin
önemli bir yeri vardır.
Üveysi'lik hakkında yine ilk
Osmanlı dönemine ait kitabilgiyi veren Feriddin-i Atbelerin büyük bir kesiminin ya- tar'dır. bu nadide kalem oynalan ve çarpı tmalarla dolu oldutan muellifler (yazarlar) hep
ğu, mezarların ya kayıp ya da
ondan kaynaklanırlar. Biz bu
şahsın daha önce Mir Musro,
sahtecilik olayına alet edildiği
çok az biliniyor. Bu bağlamda
Lisan-ut Teyr adlı eseri tahrif
bu sahteciliğin arkeoloji ile
edip, Mantık-ut Teyr diye çeviilişkisinin olup olmayacağı tar- ren sahtekar olduğundan bahtışılacak bir konudur.
setnıiştik. Bu zatın aynca TezOsmanlının son döneminde
kilatül Eyliya adlı bir kitabının
Arabistan ve Kurdistan'ı gezen da olduğunu belirtelim.
İngiliz "seyyah" Marks Sykes
Tasavup edebiyatı ile ilgili çabu arada Dersim'e de uğrar.
lışmalarıyla tanınan A.Baki
Çemizgezek'le ilgili gördükleri Gökpınarlı Mantık üt Teyr'le
ve duyduklarını açıklarken, ya- ilgili bilgi verirken, bu kitabın
nı na yaklaşılmayan tahrip edil- yazarının Gülsehri oğlu Ali
miş türbelerden bahseder. YöEvren olduğunu ve bunun türresel anlatı mdan anlaşılıyor ki;
besinin Kırşehir'de olduunu,
Çemişgezek adı eskiden Çemayrıca Ali Evren ile ilgili bir
sid-abad adını taşıyordu der.
menakıb'dan bahseder (Bkz.
((Bkz The Caliphs last haritaA.Baki Gökpınarlı Hacı Bekta-
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Ulusal kimlik
ve ulusal kültür üzerine (n)
Hasan YALÇIN

kabile yoktur. Bu da bize Osmanlı sultanları Muradlan hatırlatıyor. Osmanlı Sultanı Orhangazi oğlu Murad I'in Hüdavendigar adını taşıdığı, Bursa'ya onun bu lakabından dolayı Hüdavendigar adı verildiği
biliniyor. Dolayısıyla Murad I
dönemi ile Keyhusro dönemi
arasında büyük bir zaman farkı
var. Bu fark Üveys adının doğrusunun Kays olarak kabülünde dönem farkı sorunu çözülüyor. Üveys adı Kays olarak düşünüldüğünde İslamiyet öncesi
Arap ve Yemen edebiyatına ait
olduğu söylenen Kalile ve
Dimne adlı eserde adı geçen
Amrul-Kays'ın Amin' Üveys
diye çevirildiği açığa çıkıyor.
Daha önce Hazzo adının Hizan'a ait olduğunu ve Zokaysı
aşireti adının hazzo yani Hizan'la ilgil olduğunu belirtmiştim. Osmanlı sultanı Murad I
ile çağdaş olan Şeyh Hasan'dır.
Şeyh Hasan ise Muradi kabileBinden değil, Naliyas aşiretindendir.
Şimdi de Karen köyü adını
inceleyelim; Bu ad bir aile adı
olarak Romalılar dönemine ait
kaynaklarda geçer. Prof.N.Pigulevskya şöyle der; Alogar
apaçık ikili oynuyordu. Gizlice
Gotarzes'i (Goderz nb) destekliyordu. Mehedates (Romalı
komutan nb) Dicle kıyısında
Karen ailesinin komutası altındaki Parthes birlikleri tarafından zayıf düşürülmüştü. Yina
aynı yazar bir Roma kaynağına
(İbid nb) dayanarak Meherdates'in kuvvetlerinin yenildiğni
ve onun esir düştüğünü, kral
Goratzesin emriyle Karenli birinin mekerdates'in kulaklannı
kestiğini, bu olayın 45-46 yılında gerçekleştiğini söyler. Yine aynı yazar ünlü Bisutun kayalıklarında Gotarzes'le ata
binmiş, yanında Tanrıça (Me-
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'nin
i leri,TC'nin p olitikaları Il i üreten
y
ve Kemalizmin doğmaları nı savunan beyinler tek bir boyutta ve renkte "gelişmiş"lerdir; dinamiklerden
yoksun ve kulakları tek bir melodiye alışmıştı r:
"Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü", "edebi
Türk devleti", "laik devletin değişmez temel ilke ve yasaları" vb. ile başlayan nakaratlar. Bu
nakaratlar öyle bir tekrarlanı yor ki, Hitlerin
propogandisti Joseph Goebbels sağ olsaydı
parmağı nı ı sı rı rdı . J.Goebbels şöyle diyordu;
"Yalan söyleyeceksin ve bu yalanı nı öyle
tekrarlayacaksı n, ta ki sen bile kendi yalanları na inanacaksı n"
İşte TC'nin yöneticilerinin ve TC'nin politikası n üretenlerin, resmi ideolojinin savunucuları nı n, üniversite hocaları nı n ve gazetecilerin medotdalı r
Goebbels'in metoReşit BURHAN dundan hiç te farklı
değildir. Ama onları n
ideolojileri ve metodları Nazilerinkinden
ayrı olmasa da, artı k 1930'larda yaşamı yoruz,
koşulları nda 1930'ları n koşulları olmadığı bilinen ayrı bir gerçektir. Bu gerçeği kullanarak,
ondan yararlanmak gerek.
RP ve diğer bazı dinci çevreler konumları ndan ve maddi olanakları ndan faydalanarak, o
"ebedi devlet" lerinin temel taşları ndan biri olay "laikliği" yaygı n bir biçimde kamuoyuna
tartıştı rdı lar. Öyle ki "laikliğin" bekçiliğine soyunan bazı güçler, savaştan yana çı karak; "Laiklik üzerinde politika yapı lmayacağı gibi, din
üzerinde de politika yapı lmaz." demeye başladı lar. Diğer bazı "laik"çiler, dini ve şeriatı n aynı anlama geldiğini ve şeriata karşı çı kı lamaz
sonucuna vardı lar, ama bunlar düne kadar şeriata karşı idiler. Diğer bazı "laik"çiler, bütün
sağduyudan yoksun bir şekilde saldı rgı nlaşarak, "demokrasi" adı na "demokrasinin" "d"sinden yoksun güçlere çağrı larda bulunarak, onları müdahaleye çağı rı yorlar, böylece ne tip
"demokrat" ve "çağdaş" oldukları nı , dünya kamuoyunda kendilerini deşifre ediyorlar. Tabi
'Türkiye de Atatürk'ün döneminden başlayarak,
bugüne kadar laikliğin ne anlama geldiği pek
açı k olmadı . Laiklikleri üzerinde tartışma amacı nda değilim. Demek, resmi dogmalar, ebedi
ve tek "doğruları " tartışı lmazlı ktan çı karabilir
ve onları zorlayarak, o doğmaları nı ve "tartışı lmaz" yasaları nı tartışma konusu haline getirebilir.
Bazen şunu duyuyoruz ve çeşitli yerlerde
okuyoruz; "Legal alanlarda Kürtlerin ayrı örgütlenmesi temel bir haktı r, ama Türkiye yasaları buna engeldir. Onun için ayrı örgütleyemeyiz ve zamanı değildir" vs. vs. Gerçekten,
yasalan resmi dogmalar! ve TC'nin devlet yapı sı, Kürtlerin legal alanlarda örgütlenmesi ve
diğer bazı ulusal hakları nı talep etmesine engeldir, ama bu engelleri aşmak gerek. Bu da
"içte" ve dışta güçler dengesine bağlıdı r. İ kincisi onları zorlayarak, onları n o resmi doğmaları üzerinde tartışmak gerek, onlar o nakaratları n dışı nda ayrı melodileri istemeden de duymaları lazı m. Onları n beyni ideolojik, psikolojik ve politik yapı ları öyle şekillenmiş ki,
kendi ideolojileri ve savundukları dışı nda, aykı rı şeyleri duydukları zaman çı ldı rı yorlar ve
azgı nlaşı yorlar. Çünkü kendilerine hiç güvenleri yoktur ve yapı ları odun gibi sert ve kuru,
yani esnekten yoksun oldukları için onu zorladı kları zaman kı rı lmaya ve dağı lmaya muhkumdurlar. Bu konularda onları zorlamak ve
"içte" ve dıştaki dengeleri Kürtlerin lehine dönüştürerek, iki süreci sunulacak geçiş programı nı n gerçekleşmesinin koşulları nı yaratmak
gerek.
Refah Partisi onları başka şeyledi duymaya
zorlama metodu kullandı ve hala kullanı yorlar,
bu konda da oldukça başarı l ı oldular. Kürtler
de kendisini ilgilendiren alanlarda onları n doğmaları nı zorlamalı ve resmi doğmaları nı n kutsal ve ebedi doğrular olmadığı nı kamuoyuna
duyurmalı dı r. Bununla kendi geçiş program ve
istemlerini sunmalı ve tartışma konusu haline
getirebilmelidir. Yasaları nı n ve devletlerinin
yapı sı nı gerekçe göstererek, hiç bir Kürt yurtseveri geç kalmış yükümlülüklerinden kaçamaz.
Kürt yurtseverlerinin geçiş ve temel programları ayrı ayrı olabilir ve olmalı dı r, ama çeşitlikten
ayrı lmadan ve diktacı bir anlayışa düşmeden,
yukarda kı saca yazmaya çalıştığı m yükümlülük
ve metod ortak paydamı z olduğu kanı sı ndayı m.
PS: Gelecek ayrı bir yazı mda, niye "geçiş
programı" gerekli olduğu, sorusuna yanıt arayacağı m.
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`Kemalist devrimler(!)'
Kürtlere karşı yapıldı

T

lek nb) Nike'nin resminin bulunduğunu, başlıksız yazıda
Gev oğlu Gotarzes yazıldığım
belirten kabartmaların olduğunu söyler. (Bkz. N.Pigulevskya
Les villes del etat İranien)
Yukarıda adı geçen Gotarzes, Gorani lehçesiyle yazılmış
kaynaklarda adı geçen Keyo
oğlu Goderzdir. Bu ad Şerefnamede de geçer. Şerefnamede
şöyle denir; Kelhur hükümdarları hakkındadır. Bunların soyu
Keyo oğlu Goderz'e ulaşır. Keyo Keyanilerin krallar' zamanında Babil şehrinin valisiydi.
Babil daha sonra Küfe (Bağdat
nb) diye tanınacak olan şehirdir. Keyo, Ruhan adında bir
çocuk bıraktı. Ruhan sonra büyük bir ordunun komutanı oldu
ve Keyani kralı Behmen tarafından Şam, Kudüs ve Mısır
üzerine yürtimekle görevlendirildi. Gidip buraları feth etti,
yakıp yıktı ve İsrailoğullan
arasında büyük bir katliam
yaptı. O kadar ki; öldürülen ve
yaralananların katliamın şehirde değirmenleri doldurmuş olduğu söylenir. Bu nedenle tarihçiler Ruhan'a Buhtannasr
adını vermişlerdir. Kendisi daha sonra bütün ülkenin sultanı
oldu. O zamandan beri çocukları ve soyu, ülkelerinde hüküm sürmektedir. Aşiretlerine
de Goran adı verilmektedir.

Şerefnamede anlatılanlar] analiz edelim:
1- Kelhurlar Goran
lor diye bilinen Kürt grubuna
mensuptur. Goran adı Kelhur
aşiretinden gelmiyor. Yine Şerefname'nin giriş bölümünde
Gurgin Milad'ı n Kelhur Kürtlerinden olduğu söyleniyor ki,
bu söylem Gurgin adıyla Goderz adı arasındaki bağlantıyı
güçlendiriyor. M.V. Bruinessen, Goranlann Hasan Sultanı,

Mustafa Sultani, Mansur Sultani diye üç kesimden oluştuğunun söylendiğini yazıyor.(Bkz.
M.V. Bruinessen Ağa, Şeyh,
Devlet)
2- Keyo oğlu Goderz, Romalılar döneminde yaşamış
Parthes'lerin krallanndan biridir. Yazılı kaynaklarda Parthes
devletini kuranlann Arsacid
(Askaniyan nb) sülalesinden
olduğu geçiyor.
3- Keyo'nun Ruhan adlı bir
oğlu olduğu söyleniyor ki bu
söylemden ona bu adın da verildiği (Goderz) anlaşılıyor.
Ayrıca buna Buhtannasr adının
da verilmiş olduğu iddia ediliyor. Ruhan adı Rab ona dedi
ki; adını lo-ruhama koy. Çünkü
İsrail evine acımayacağım ki
onları bağışlayayım. Allahın
rabi vasıtasıyla kendilerini kurtaracağını ve onları yayla ve
kılıçla, ve cenk ve atlılarla kurtaracağını ve kadın lo-ruhama'yı sütten kesince gebe kaldı. Ve bir oğul doğurdu. ve
Rab dedi adını lo-anmi koy.
Çünkü siz benim kavmin değilsiniz, ben de sizin Allahınız olmayacağım. (Kitabı Mukaddes-Hoşea) Burada lo-ruhama
adı, merhamete ermemiş anlamına geldiği Tevrat'ın dipnotunda belirtilmiş.
4- ruhan'ın Kayani kralı
Behmen tarafından görevlendirildiği söyleniyordu ki, Behmen ve Ruhan adlı bize eski
adı Ruha olan Urfa'yı çağnştınyor. Behmen adı ise bir ay
adıdır. Romalılar döneminde
Antakya kralı Selefkoş Epiphanes tarafından büyük bir Yahudi katliamı gerçekleştirildiği ve
Diaspona denilen bu olay sonucu Yahudilerin çeşitli ülkelere dağıldığı biliniyor. Denilebilir ki olay, Şerefnamede tersine
çevrilmiş.
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Trafik kazasında
kaybettiğimiz değerli
arkadaşımız Ramazan Denli'yi
ölümünün 4. yılında
saygıyla anıyoruz.
PYSK

lu bulunan ithalat ve ihracat yapan ve silah ticaretinde uzmanlığı ile bilinen devlet şirketi Kintex önemli bir görev üstlenmişti. Bulgar ve Sovyet casusiarıyla
doldurulan bu şirket, Türk mafyasıyla da
sıkı ilişkiler içindeydi. Bir teze göre;
KGB bu ilişkiler ağından yararlanarak,
Papa'ya suikast gerçekleştirmişti. Ama
batı istihbarat servisleri Kintex'e güveniyordu: CIA Nikaragua'daki kontralara
silah yollamak için bu şirketi kullanıyordu. Abdullah Çatlı Eylül 1985'te Italyan
mahkemesinde verdiği ifade de Alman
istihbarat servisinin (BND) Papa suiskastine KGB -Bulgar istihbaratını bulaştı rdığı taktirde kendisine yüklü miktarda
para verileci vaadinde bulunduğunu itiraf etmişti. 6 yıl sonra CIA analisti Melvin A. Goodman, üstlerinin isteği üzerine meslektaşlarına yöneltilen suçlamaları inandırıcı lulmak için, raporlarda hile
yaptıklarını açıklamıştı. 25 Eylül 95'te
Amerikan senatosu bilgilendirme komitesinin önünde şunu söylemişti; "bu konuda CIA'nin delili yoktu" Bulgar çetesi
üzerine söylenenler URRS'nin kötülükler imparatorluğu olduğu tezini güçlendirdi ve ABD istihbaratı CIA ile Türk
aşırı sağı arasındaki sıkı bağların kamufle edilmesini sağladı.
Papa'ya karşı suikast sırasında
CIA'nin habercisi ve Roma'da görevli
olan Duane Dewey Clarridge Ankara'da
çalışmıştı. 70'li yı llarda Gri kartlar demokratlara ve Kürtlere karşı binlerce
ölüme sebep olan suikastlar gerçekleştirdikleri sırada da Clarridge Ankara'da
görevliydi. Bu dönemde Gri kurtlar Türk
ordusunun özel operasyon bölümü olan
kontr-gerilla örgütünün yardımlarıyla ve
telkinleriyle hareket ediyorlardı. Bu bölüm -Ankara'da Amerikan askeri yardımlaşma binasına yerleşmişti- Amerika
tarafından finanse ediliyordu. Ve Amerikalı damşmanlardan yararlanıyordu. Arka planda kalınarak sivillerden oluşan
yasadışı birlikler yaratmak suretiyle NATO ülkelerindeki güçlü sovyetik yayılmayı önleme hipnotezi çerçevesinde sabotaj eylemleri gerçekleştirmek sözkonusu idi. Oysa bu ajanlar iç hedeflerde
yoğunlaştılar. Eski askeri savcı ve yüce
divan üyesi Avukat Emin Değer, Türk
hükümeti özel.harp dairesi ve Gri kurtlar
ile ÇIA, grasuıda sıkı ilişkiler bulunduğuna değin delilleri açığa çıkardı. Yüksek
askeri görevden emekli olan Talat Turhan'ın eylemler hakkında yazdığı üç kitaba inanırsak: Yasadışı askeri birimler
aşırı sola işkence yapmak ve onları öldürmekten sorumluydu. 80 darbesi sırasında Gri Kurtlar siyasi şiddetin bir bölümünde sorumlu tutuldular. Soğuk savaş döneminin reelpolitiği Gri Kurtlar ve
Türk önderliği (MHP)'yi CİA ve NATO
ile gizli birlikler kurmaya zorladı.
Bu örgütün başı olan Türkeş Pantürkist bir ideoloji savunuyordu ve dirilen
bir Türk imparatorluğun bayrağı altına
URSS 'nin bölgelerinin yeniden iade
edilmesini haykırıyordu. Kırk yıl boyunca batı için Türkiye'nin stratejik önemi
Sovyet biokuna karşı Önasya toprağı olmasından kaynaklanıyordu. URSS'de
müslüman ve Türk olan azınlıklar arasında Sovyet karşıtlığını körüklemek
için CİA Büyük Türkiye taraftarlarını
kullanıyordu. 1991'den itibaren bu siyasi yöntem geçersiz olmuşsa da Gri Kurtlann Orta Asya'da yerleşmesini sağladı.
Öyleki Büyük Türkiye'nin Haçhlan eski
Sovyet Rusya'nın topraklarında yayıldı-

lar. Bölgede hükümetlerin birkaçında danışman oldular.
80'li yıllarda hapiste yatmasına rağmen (cezası kısaltılmıştı) Albay Türkeş
siyasi yaşama yeniden dönmesine izin
verildi. ve 1992'de Azerbaycan'a gittiğinde kahramanlar gibi karşılanmıştı.
Türkeş Bakü'de Gri Kurtlann yanlısı
olan Ebulfeyz Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemiş ve kazanmasını sağlamıştı. Elçibey, İçişleribakanlığına aşırı sağcı İskender Gamidov'u getirmişti.
Bu şahıs Gri Kurtlar taraftan olduğunu açıkça söyleyip Kuzey İran'dan Sibirya'ya, Hindistan'a ve Çin'e kadar yayılan Büyük Türkiye'yi açıkça savunuyordu. Nisan 1993'de Ermenistan'a karşı
Nükleer saldırı tehtidinde bulunduktan
sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. O sı rada Abdullah Çatlı birkaç yıl hapiste
kaldıktan sonra tahliye olmuştu. 1990'da
isviçre'delci bir hapisten kaçtıktan sonra
Türkiye'deki Neofaşist çetenin saflarına
tekrar döndü. Papa'ya karşı cinayet teşebbüsüne bulaşmasına rağmen, Kürtler'e karşı kirli savaşı sürdürmek, ölüm
birlikleri örgütlemek içih seçilmişti.
Körfez savaşı sırasında Ankara'nın işbirliğine karşılık Washington Irak bölgesinde kürt yerleşim birimlerini bombalayan
Türk hava kuvvetlerine gözyumuyordu.Ayni şekilde Türkiye'nin Güneydoğusu'nda ceza almadan ölüm birlikleri
binlerce sivili öldürebildiler. İnsan haklanm sürekli ve açık bir şekilde ihlal eden Türk Emniyet Teşkilatı, Human
Right Watch, Af Örgütü ve Avrupa Parlementosu tarafından kınanmıştı. Çatlı'nın Kürt kıyımlardaki rolünü Suusurluk kazası açığı çıkaracaktı. Birçok gazeteci ve insan hakları savunucusunun şüphe duyduğu deliller arabanın kalıntılarında bulunuyordu: Ard anda gelen bütün
Türk hükümetleri teröristlere yataklık etmişlerdi, uyuşturucu şebekelerini korumuşlar&
Türk devrimcilerini ve Kürt gerillaları yok etmek için cinayet çetelerini finanse etmişlerdi. Albay Türkeş de bunları
kabul etmişti; "devletin çıkan için Çatlı,
gizli istihbarat örgütüyle çalışmıştı." Dışişleri bakanı olan Tansu Çiller'e gelince, Çatlı'yı oda savunmuştu; "suçlwolup
olmadığım bilmiyorum, ama halkın,..ülkenin ve devletin adına ölenleri ve yara
lananlan her zaman saygıyla anacağım"
demişti. Derin bir araştırmayı gerektli olduğunu düşünen parlamentonun 80 üye-.
si savcılığı başvurarak, Çiller'in cinayet
işlerine bulaştığını ve yasadışı operasyonlar için dava açılmasını istediler.
Uzun süre cinayet, silah ve uyuşturucu
trafiği örtbas edilmişti. Ve bu sorunların
aydınlığa çıkması için Susurluk kazası
tarihsel bir fırsat veriyordu. Bu skandal
Türk basınını teşvik etti. Eroin kaçakçıları ile üst düzey polis görevlileri arasındaki tehlikeli ilişkileri araştıran bir çok
gazeteci, yıllardır ölüm birlikleri tarafından öldürülüyorlar& Savcılara gelince,
üstkademelerden gelen baslulara çok zor
dayanıyorlar.
Amerikan departmalanna soru sorulduğunda bu konuda hiç bir açıklama
bulunmadığını söylüyorlar. Türkiye'nin
yalnız ve yalnız iç meselesi olduğunu
söylemekle yetiniyorlar, başka bir şey
değil....
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PKK'yle girdiği bir çatışmada öldürüldüğü öne sürülen Albay Özden'in eşi
Tomris Özden, PKK itirafçısı Muratİpek'le görüştüğünü ve ipek'in kendisine eşinin Yarbay Celal Kısa'nı n emriyle "Zeki" kod adlı İsmail Yeşil tarafı ndan
öldürüldüğünü söylediğini aktardı. Yarba)", Celal Kısa'nın bir çok kirli işe bulaştığını ve bunları Albay Özden'in farkettiğini, bunun için hedef olarak seçildiğini
aktardı. Murat İpek, Yarbay Kısa hakkında şunları açıkladı; ERNK makbuzlanylla para toplamak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak. Ayrıca yöredeki faili
meçhul cinayetlerin bu kişinin emriyle
gerçekleşmiştir.

Urperten itiraf
İtirafçı Kahraman Bilgiç'in yok edilmek istenen ifadesi şok edici nitelikte.
Susurluk komisyonuna ifade veren Astsubay Hüseyin Oğuz, Bilgiç'in 6.5 sayfa
tutan ifadesinin bir bölümünü savcılığa
aktarılmadığına dikkat çekmişti. Bilgiç
ifadesinde şunları anlatıyor;
- Tabur komutanı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki bir operasyonda on
üç kilo eroin, dön tabanca Konuklu Köyü'nde ele geçirildi. Sahipleri bırakıldı.
Tabancalann üçünü tabur komutanı götürdü. Birini de Yüksekova Belediye Baş-

Newroz, ezilenin ezene,
sömürülenin sömürene, ınazlumun zulümkAra başkaldı n
günüdür. Newroz, sömürgeci
kölelik boyunduruğuna karşı
ulusal kurtuluş isyanıdı r.
Newroz, emperyalizme, faşizme, şovenizme ve her türden gericiliğe kaşı isyan ateşidir. Her 21 Mart'ta Kürdistan
dağlarında, ovalarında, şehir
varoşları nda Newroz'un ateşi
yanar. Bu ateş ulusal uyanışın, bağımsızlık bilincinin aydınlık kaynağıdı r.
Bu ateş, mitolojideki
emekçi Demirci Kawa'nın tutuşturduğu. Kürdistan tarihinin geçmişinden geleceğine
uzanan isyan ve özgürlük ateşidir. Promethaus'un ateşi, insanlık yaşamında, karanlıktan
aydınlığa, ilkellikten uygarlığa bir dönüşümü nasıl simgeliyorsa; Kawa'nı n ateşi de
Kürdistan halkı için öyle bir
anlam taşır. Sadece Kürtlerin
değil, aynı zamanda Ortadoğu, Kafkas ve hani halkların
da ortak tarihsel ve kültürel
mirasıdır.
Newroz'un, daha çok Kürt
ulusal bayramı ve ulusal demokratik mücadelesinin bir
sembolü olması nedensiz değildir. Mitoloji kahramanı
emekçi Demirci Kawa'nı n
toplumsal devrimci niteliğe
sahip oluşu, Newroz'un zulme, sömürüye ve zorbalığa
karşı başkaldı nnın; aynı zamanda, yenigün olarak da yenilenmenin, dirilnıenin, aydınlanmanın, baharı n sembolü oluşu; ulusal ve toplumsal
kurtuluş mücadelesiyle denk
düşmektedir. Kışın sona erişi,
baharı n başlangıcı; toplumsal
olay ile doğa olayını n özdeşleşmesi, görkemli bir uyumluluğun ifadesidir.
Newroz'u yasaklayarak,
tarihin karanlıklarına göm,rnek,iştey.en sömürgeçiler, bu
çabalarında başarıya • ulaşma-

Çeviren: Hüsün UMAY
Yazan: Martin A.LEE (Yazar)

PDK Barzani'nin 18. ölüm yıldönümü
nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamayı
olduğu gibi yayınlıyoruz.
"Hürriyet, adalet, eşitlik ve kardeşlik"
prensiplerinin sadece kulakları tırmalayan kelimelerini ezberlemiştik... Oysa
hürriyet kelimesi altı nda insanların hüriyeti elinden alınıyor. Adalet kelimesi altında insanlar gelişigüzel anılıyor, eşitlik
kelimesi altında da bir zümre korunuyor.
Bir zümre de hapishanelerde sürürüyor;
hele kardeşlik kelimesi altında da kardeş
kardeşi öldürüyor...
Biz haklarımızın lordlar arası müzakereler aiınacağına inanmıyoruz, biz kutsal
özgürlük mücadelemizde silahları mızla

SUSLIRLUICTA HAFTA

kanı'mn karısına hediye etti.
- Kurmay Başkanı Hamdi Poyraz bir
gün Kemal ve Ismet Ölmez ve Kuzey
Iraklı ile bizi Çığlı Köyü'ne gönderdi.
Yakalanma halinde yardımcı olunacaktı.
Köye gittik, Kemal ve İsMet bir paket aldılar. Pakette ne olduğunu bilmiyorum.
Ama, jandarmadan saldıyorlardı.
-- Ali İhsan Zeydan'ı güvenlik güçleri
aradığında Yurdakul haber etti. O da
Yüksekova'dan kaçtı.
- Izmir'de yakalanan astsubayın ismi
Ali'ydi. Yurdakul ile samimiydi. Yurdakul, astsubayın ailesine para gönderdi.
Tahminen daha önce Konuklu'da yakalanan eroin olabilir.
- Yüksekova Sınır Tabur Komutanı
Yarbay Kamber Uğur bir gün "Bir tim
kuralım. Sana gerekirse panzer veririm.
Örgüt adına para toplarsınız" demişti.
Kabul etmedim.

Komutanı da komisyona gelmemişti. Çete işinin kendilerine bulaşmaya başladığını gören askerler, ilişkilerinin sorgulanması için ifade vermeye gelmiyorlar.

Çillerler
ifade vermeyecek
RP'li komisyon üyelerinin onay vermesiyle, ifadelerine başvurulması kararı
alman Tansu-Özer Çiller çifti RP'yi hükümeti bozmakla tehdit ettiler. Erbakan'ın devreye girmesiyle komisyondaki
RP üyeleri bir u dönüşü yaparak, bu kez
de dinlenilmesini gerektirecek bir olayın
olmadığına karar verdiler.
Böylece askerlerden sonra Çiller çifti
de bu ülkenin ayrıcalıklı -zaten öyleydiler, yeniden bunu ispat ettiler- insanları
arasmdaki yerlerini aldılar.

Küçük komisyona Rapor Nisan'da
gitmedi
Susurluk kazasıyla gündeme gelen siAskerler ayrıcalıklı kişilerdir. Onlar,
meclisin ve herkesin üstiindedirler. Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış, "Komisyona davet ettiğimiz halde Tuğgeneral Veli Küçük gelmedi. Bunun için biz
de İstanbul DGM'ye suç duyurusunda
bulunduk." Daha önce Jandarma Genel

yınca, iki yüzlü bir sahtekar- yaşın tahribatları toplumsal
lıkla sahiplenmeye çalışıyor- ve siyasal yapının her alanına
lar. Nasıl ki 1 Mayıs işçi nüfuz etmiştir. TC çözülme
Bayramı 'nı, "Bahar Bayramı" sürecine ginniştir. Mevcut siolarak ilan ettilerse; New- yasi yapı nı n devamı artı k
roz'u da "Çiçek ve Ağaçlan- mümkün görünmemektedir.
dırma" bayramı olduğunu ge- Kürdistan savaşının gazi asnelge yayınlayarak lanse etti- kerleri "Vietnam sendromu"
ler. Newroz'u sahiplenerek denilen savaş illetiyle maluluysallaştırma, devrimci özü- dur. Ekonomik yapı savaşın
nü boşaltma, yozlaştırma ça- ağır faturası altı nda krizden
basına girdiler.
krize sürüklenmektedir. GeriYasaklanan, güvenlik güç- cilik son safhaya ulaşmış,
leri için alarmlı gün muame- halk askeri dikta ile dini gerilesi gören Newroz, bir anda cilik, siyasi islam arası nda
Türklerin Ergenekon çıkışını n tercihe zorlanmaktadır. Ezilen
öyküsüne dönüştürüldü. Baş- halk kitleleri örgütsüzdür. Çöta kafatasçı Türkeş, "Başbuğ" zülen siyasi yapı ya TÜSİAD
olarak öne geçti. Dönemin vb işveren kurumları "Dehükümet ortakları Demirel, mokratikleşme Paketi" ile süİnönü ve sömürgecilerin eka- rüklenen durumdan çıkış çabir takı mı sırasıyla balyozla releri aramaktadı r. Yıllardır
çadırda demir döverek dünya halklar üzerinde sürdürülen
alem önünde komik bir duru- militarist faşist baskı ve uyguma düştüler. Tarih, eğer biri- lamalar halk kitlelerini örgütlerini yaşamdan silecekse bir süz bırakmıştır. Bu durum
çok aşamadan geçirir. Bunun halklar açısı ndan en derin çı kson aşaması komedidir. Bu, mazı oluşturmaktadı r.
tarihte sömürgecilerin miadıBugün yeryüzünde 3040
nı n dolduğunun bir gösterge- milyon nüfusu olup da başta
sidir. Kirli bir tarihin sahiple- ulusal devlet dahil hiç bir
ri, soykırımcı Türk egemen hakka sahip olmayan, sömürboyundurugüçlerinin Newroz'u sahip- gecilerin
ğunda inkar ve imha politikalenme hakları yoktur.
Kürdistan halkı bir New- sı yla tüm ulusal nüveleri daroz'u daha sömürgeci boyun- ğıtı lmış, asimilasyonla yok
duruk altında dörde bölün- edilmeye çalışılan Kürtlerden
müş, esaret altında kutlamak- başka bir ulus gösterilemez.
Bunun için herkesten çok
tadın
Kuzey'de Türk sömür•geci- Kürtlerin ulusal birliğe ihtiyaleri yı llardır sömürgeci haksız cı vardır. Ulusal birlik bir terbir savaşı sürdürürken batak- cih değil, tarihin dönemsel
lığa batmıştı r. Egemenler .olarak önümüze getirdiği zokendi kanunlarını kendileri runlu bir görevdir. Ulusal birçiğnemiştir. Hukuksuzluk hü- lik ve demokrasi şian altında
küm sürmektedir. Devlet çe- Kürt ulusal güçlerinin birleşteleşmiş, çete devletleşmiştir. mekten başka bir çareleri
Özel savaşın getirdiği maddi yoktur. Haklarını elde etmeleve manevi tahribatlar Kürdis- ri ancak buradan geçer ve ulutan'la sınırlı kalmamış, Türki- sal irade bu yolla oluşur. Kürye'yi de sarmıştır. Susurluk distan'da anti-sömürgeci büolayı pisliği kabı ndan dışarı tün yurtsever güçleri kapsayataşırmış, mafyalaşan devletin cak bir ulusal kurtuluş cepheiç yüzünü kitleler nezdinde si bunun ilk adımıdı r. Bu cepteşhir etmiştir. Artı k özel sa- he Türkiye'deki en geniş de:

mokrat, devrimci ve sosyalist
güçlerle ittifaka sağlamalıdır.
Çözülen sömürgeci sisteme
gerçek alternatif buradan çıkar.
Halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu amaçlayan partimiz PYSK, oluşumuyla gerçekleşmesi zor görülen bir olayı gerçekleştirdi.
Birlik ve Kuruluş Kongresi'yle geniş bir katılı mla beş
siyasi eğilimi biraraya getirdi.
Sadece bu yapılardaki olumlu
yanları ve yetenekleri sentezleyerek bir devrimci yapı
oluşturmak değil, aynı zamanda Kürdistan'daki milli
devrimci mücadeleyi tarihi
mirasıyla devralmak, Kürdistan halkını ulusal ve sosyal
kurtuluşa götürecek yüksek
değerlerle donatılmış sosyalist devrimci bir önderliğe kavuşturmaktı r. Önemli bir
adım olan sosyalistlerin birliğini siyasal ve örgütsel inşa
ile tamamlamak partimiz açısından günün asıl görevidir.
Devletin uysallaştırma, dejenere etme resmi Newroz
kutlamalarına karşı hayatı n
her alanında Newroz'u direnişe doğa canlı lığıyla uyum
içinde bir toplumsal dirilişe
dönüştürerek ve kurtuluş günün müjdecisi olarak kutlayalım. Newroz'u ulusal birlik,
dayanışma ve ulusal başkaldırı günü olarak hayatın her alanında coşkuyla kitlesel direnişlerde, barikatlarda, sokaklarda kutlayalım.
Newroz'a sahip çıkmak,
Newroz'u kutlamak, geçmiş
ile gelecek arasındaki diyalektik ilişkiyi kurmak, geçmiş
deneyimin ışığında bir gelecek öngörüsüyle günün tarihsel görevlerini yerine getirmekten geçer.
- Kahrolsun Sömürgecilik
- Yaşasın Newroz

PYSK Yürütme
Komitesi

B arzaıTyi ölümünün 18.
yıldönümünde anıyoruz
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ürkiye'de aileler geçen ay, her akşam saat 21.00'de hükümetin emniyet teşkilatının . yasadışı olgulann suç ortaklığım protesto etmek için,
ışıkları ve televizyonlan kapattılar. Bu
alışılmanuş eylemin nedeni: 3 Kasım
1996'da Istanbul'un 150 km. uzaklığında ve güneybatısında bir araba kazası sonucu şaşkınlık verici iddiaların ortaya
çıkması.
Mersedesin kalıntılarından cesetler
çıkarılmış; Kalıntılar arasında yüksek
düzeyde bir polis görevlisi olan ve gerilla savaşına karşı birimleri yöneten Hüseyin Kocadağ'ın cesedi, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten aranan Abdullah
Çatlı'nın ve sevgilisi eski güzellik kraliçesi olan, ama artık mafyanı n tüm işlerine bulaşan Gonca Us'un cesetleri vardı.
Dördüncü yolcu ise kurtuldu; Bu kişi
Kürt ulusal savaşına karşı olan toprak
ağası ve milletvekili Sedat Bucak'tı.
PKK'ye karşı savaşan milisleri Türk hükümeti tarafından finanse ediliyordu.
Kaza sırasında ilk önce polis iki suçluyu
nakil ettiğini söylemişti. Ancak kaza yerinde bulunan belgeler sayesinde Abdullah Çatlı'nın kaçak bir gangaster olduğu
ve hükümet tarafından kendisine verilen
özel diplomatik belgeler, silah ruhsatlan,
silahlar ve her biri değişik isimde olan 6
nüfüskağıdı ortaya çıktı. Abdullah Çatlı
polisle işbirliği besbelli olmasına rağmen, suçlu muamelesi yapılmadı. Ancak
içişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Birkaç yüksek görevli ve İstanbul
Emniyet Müdürü görevden uzaklaştınldı. Abdullah Çatlı Gri kurtların (Avnipa'da Türk faşistler bu isimle anılıyor.)
önde gelen ismi olarak biliniyordu. Gri
kurtlar terörist ve neofaşist olan ve 60'lı
yılların sonunda oluşan bir örgüttür. Çatlı çıraklığını yeraltı dünyasında yaptıktan sonra, Gri kurtlann saflarını güçlendi
ve 1978'de iki numarası olmuştu. Aynı
yıl 7 sendikalist militanın öldürülmesine
bulaşmıştı. 13 Mayıs 1981'de Gri kurtlar
bütün dünyada kendilerini tanıttı lar. Aynı gün Abdullah Çatlı 'nın yakın işbirlikçilerinden olan Mehmet Ali Ağca, Papa
Jean-Paul II' yi vunnuştu. 3 Bulgar ve 4
Türk' ün de yargılandığı mahkemede
Abdullah Çatlı da ifade verdi ve ifadesinde katile,silab temin ettiğini itiraf etti.
Daha önce büyük:tliugetenin yazıişleri müdürünü öldürdüğü için hapiste yatan Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı'nın yardımıyla firar etmişti. Abdullah
Çatlı 'nın Türk mafyasıyla ve uyuşturucu
trafiği ile de sıkı ilişkileri vardı. Uyuşuturucu ticaretine tamamen bulaşnıış olan
Gri kurtlar, mafya babası Ahuzer Uğurlu'ya arabuluculuk yapı yorlardı. 80'li
yılların başlannda doğu Avrupa ile Sicilya arası nda gerçekleşen silah ve uyuşturucu kaçakçılığını araştı ran hakim CArlo
Palermo -Trento'da görev yapan bir italyan yargıç- Nato'nun önemli bir miktar
silahının Batı Avrupa'dan Yakın Doğuya
kaçak bir şekilde soktılduğunu ortaya çıkartmıştı.
Mal teslimleri daha çok eroinle değiştiriliyordu. Mallar, Gri kurtlar ve başka
kaçakçılar yardımıyla Kuzey Italya'ya
getirilerek, mafya= adamlarına teslim
ediliyordu. Ve daha sonra mallar Kuzey
Amerika'ya sevk ediliyordu. Türk morfmi böylece ABD'yi ve Avrupa'yı saf
eroinle dolup taşıran Sicilya çetesini
önemli ölçüde beslemiş oldu. Bu geniş
trafik iki tarafın istihbarat teşkilatlannı
mıknatıs gibi çekiyordu. Sofya'da kuru-
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Türk polisinin

yaset-mafya-polis ilişkisini araştırmak
üzere kurulan TBMM araştırma komisyonu 3 Nisan'da raporunu TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.
Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış,
"Herkes sonucu kendine göre değerlendirerek" derken, Sözcü Bedri İncetahtacı,
"Ortalık karışacak" yorumunu yaptı. Ko-

misyon Sözcüsü, İncetahtacı, "Aralanması çok zor görülen perdeyi araladık, birçok şeyin milletin gözü önüne dökülebileceğini ortaya koyduk" dedi.

Şahin teslim oldu
Çete soruşturması çerçevesinde hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen eski
Özel Harekat Başkanvekili İbrahim Şahin, İstanbul DGM Başsavcılığı'na teslim oldu. DGM'ye getirilen Şahin hakkındaki karar, çıkarıldığı nöbetçi DGM
tarafından yüzüne okunduktan sonra tutuklandı. Şahin, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın şoförü Abdülgani Kızılkaya'nın bulunduğu Metris Cezaevi'ne
gönderildi. Haklarında gıyabi tutuklama
kararı bulunan diğer Özel Harekat polisleri Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalloğlu
da gelip teslim oldular.

Susurluk
ortada kaldı
Susurluk davasına bakmakla görevlendirilen İstanbul 6 No'lu DGM Başkanı
Karagül, davanın kendilerine verilmesinin
hata olduğunu belirterek, bu duruma itiraz
etti. "Çete" soruşturması başlatan İstanbul
DGM Başsavcılığı 'nca açılan dava, böylece mahkeme heyetince kabul edilmemiş
oldu ve dava ortada kaldı.
Susurluk dava dosyasının hangi mahmede görüleceğine Adalet Bakanlığı'nın
karar vereceği öğrenildi.

sağlayacağımız zaferlerle onları alacağız.
Barzani hayata bu felsefe ile başlar
"Ölüm var fakat teslim olmak yok; Ölüm
var, fakat hapishaneye girmek yok. Bunun .da artık bir tek çaresi vardı, dağlarda
kalmak."
Barzani 1903 yılında Barzanda doğmuş. 2 Mart 1979'da Amerika'nın Wasington hastanesinde vefat etmiş. Barzani'nin hayat mücadelesi daha 9 aylı k iken
Diyarbakı r hapishanesinde annesi ile birlikte iki yı l hapishanede kalır. iki yıl sonra Süleymaniye'ye sürgün gönderilmişti.
Ancak üç yaşında iken yine annesi ile birlikte Musul hapishanesinde yatar.
Barzani 59 sene aralıksız olarak Os-

manlıya, Türke, Aceme, Araba ve emperyalizme karşı Kürdistan ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için amansız
bir savaş ve Kürt halkının mücadele ve
sembolü olmuş emsalsiz bir lider.
Barzani 1947'de Irak'a karşı savaşta
iken emperyalistlerin gadnna uğramış ve
Rusya'ya geçmişti. 1958'de tekrar Irak'a
dönerek ömrünün sonuna kadar savaşmıştı.
İşte bu felsefe ile hayata başlayan Barzani ömrünün sonuna kadar Kürdistan
ulusal bağımsızlık ve özgürlük için mücadele veren Barzani'nin vefatinin on sekizinci yıl dönümünü saygı ile anıyoruz.
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Kürdoloji Çalışmaları

1970'li yıllarda yazı boyutunda kalan Kürdoloji çalışmalarımı 1980'li yıl, 'ların sonlarından itibaren kitap boyutuna vardırdım. 1988-1989 yıllarında çı-

Halk tarihini ve yaşamını anlamak isteyenler, bu türkülere başvurmadan edemezler. Yaklaşık 300 sayfa daha genişletilen bu yeni basımda, Kürt motifleri
oldukça arttı. Kitapta; 19. yüzyıl Kürt
hareketleri ile türkülerine yer verildiğim
gibi, Koçgiri ve Dersim'e ilişkin çok sayıda türkü ve ağıta da yer verdim. Kitabın özgün yönlerinden biri de Köroğlu
Destanı 'nda Kürt nıotiflerini ilk kez işlemesidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yasaklanan ve hakkımda dava açılan kitapta; çağdaş toplumcu şairlerin eşkıyalığa ilişkin şiirleri de ayrı bir yer tutuyor. Resmi ideolojinin diğer alanlarındaki yaklaşım gibi bu konulara yaklaşımı da bilim dışı ve çarpıktı. Kürtleri
"Dağ Türk'ü" olarak sunan bu ideoloji;
Alevilik'i de "Türk Müslümanlığı" biçi-

küçük bir parçası bile Cumhuriyet'ten
70 yıl sonra yayı mlanabildi ve o da toplatıldı. Bu da gösteriyor ki Kürdoloji
alanında yapılması ve aşılması gereken
daha çok iş var.
• Son zamanlarda Alevilik üzerine hazı rlanan seminer ve konferanslarda, sık sık adınız geçiyor. Aslında
dinsel olduğu düşünülen bu önemli
konunun Kürdistan Ulusal Kurtuluş
Hareketi ile bağlantısı sizce nasıl?
O Evet, 1994 yılı başındanberi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve şehirlerinde
salt "Alevilik ve Kürt Sorunu" konusunda katıldığım konferans, panel, açık
oturum türü toplantı sayısı belki 100'ü
aşmıştır. Şunu hemen belirtmeliyim ki,
kendimi klasik "sol" ya da klasik
"Kürt" aydı nlarından ayınyorum. Bu
nedenle sol aydı nlar enternasyonalizm
adına insanların ulusal kimliğini, ateizm
adına ve gericilik iddiasıyla insanla» inanç ve kültür kimliğini red ve inkar
ederken, yine birinci yanlışa karşı çıkan
Kürt aydınları ikinci kimlik sorununda
yanlışa düşerken. kendi payıma bu hataya düşmemeye çalıştım. Nitekim, daha
1970'da ilk kez düzenlenen- Türkiye
Halk Ozanları Semineri'ne Alevilik gibi
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Kabullenmeye...
Kürt Kimliği Mücadelesi (Savıınmalar, Kararlar/1992) 1988-1989 yıllarında çıkardığım Kürt kimlikli Özgür
Gelecek Dergisi dava dosyası niteliğinde bir çalışma. Toplam 8 sayı çıkıp, 30
davaya konu olan cunta sonrası ilk Kürt
kimlikli dergilerden biri olan Özgür Gelecek Dergisi'nin ilginç serüveni ve
Kürt kimliği adı na verilen hukuk mücadelesinin belgesel öyküsü.
Kürtler ve Ulusal-Demokratik
Mücadeleleri/Gizli Belgeler, Araştırmalar, Notlar (1993) Büyük boy 700
sayfalık bu çalışmada; yüzlerce sayfalı k
gizli belgeden ve Cumhuriyetin başlangıç yı llanndaki Osmanlıca gazetelerden
gidilerek, 20. yüzyıl Kürt ulusal mücadelesinin tarihi aydınlatı lmaya çalışı lıyor. Bu eser hakkı nda da toplatma kararı verildiği gibi, bana da, kitaptan dolayı 2 yıl hapis ve 250 milyon lira para cezası verildi. Resmi politikada (red ve inkarcı), gizli politikada (itirafçı ve kabulcü) bir yöntem izleyen devletin tutumu,
bu kitapta örneklerle sergieniyordu.
Açı k-Gizli/Resmi-Gayr ı resmi
Kürdoloji Belgeleri (inceleme-araştırma/1994) Büyük boy 600 sayfalı k bu
eser, üç ana bölümden oluşuyor. Birinci
bölüm de, bu yüzyılın başlarından itibaren sürgündeki Kürt Aydınlan'nın yarıdiplomatik girişimleri; ikinci kesimde
Kürtlere ve Alevilere ilişkin gizli belgeler, üçüncü bölümde de, benim çeşitli
yayın organlarında çı kmış Kürdoloji yazılar» yer alıyor. Kitapta, devletin
Kürtleri bölme ve Zazacılık politikaları
gizli belgelerle ortaya konuyor. Birçok
görsel ürüne de yer verdiğim bu kitabım
da Türkiye'de yasaklandı ve cezalandırıldı.
Oyküleriyle Halk Anlat' Türküleri
(inceleme-antoloji/1996) Büyük boy
680 sayfalık bu kitap, yukarıda andığımız Eşkiyalık ve Eşkiya Türküleri adlı
kitabı n oldukça geliştirilmiş, yeni biçimi. Bilindiği gibi Folklor olarak da adlandırılan Halkbilimi'nde, eşkiya türküleri, anlat' türküleri olarak da anı lar.

minde sunuyordu. Kuşkusuz bunun, bilimsel gerçeklikle ilgisi yoktu ve aşılması gerekiyordu. Bu nedenle, özellikle
1994 yılından başlayarak, konuya ilişkin Batılı kaynaklara ulaşmaya ve bunları inceledim. Sonunda 800 sayfalık bir
çalışma çıktı ortaya. Önümüzdeki aylarda yaymılanacak çalışmanın adı; Alevilik ve Kürtler.
• Kürtler ve Kürdistan üzerine
birçok araştı rma yapıldı ve bunlar,
hala da devam etmekte. Bu çalışmalar sizce varolan ihtiyaca cevap verebiliyor mu? Hangi konularda eksiklik
olduğu ve ele alı nması gerektiğini düşünüyorsunuz?
O Kürtler ve Kürdistan üzerine,
özellikle Türkiye'de yapı lan çalışmalar,
başka halklannkiyle karşı laştırı ldığında, hiç de fazla değil. Özellikle Cumhuriyet dönemindeki yasaklar gözönüne
alı nı r ve son 20 yı lda sadece devletin 80
dolayında resmi görüşe dayalı yayı n
yaptığı gözönüne alı nırsa, Türkiye'deki
sayı nı n hiç de 'çok' olmadığı kendiliğinden görülür. Bilindiği gibi Kürdoloji
alanında kimi bibliyografik çalışmalar
da yapılmıştı r. Hollandalı iki araştırmacinin 1968 yı lında yayı mladığı bir çalışma, yaklaşık 10 bin künyelik bir bibliyografya. Yine Sovyetler Birliği'nde
yapılmış bir çalışma, yaklaşık 5 bin
künyelik. Yakın dönem çalışmaları ise
Fransı z Kürdolog Prof. Joyce Blau ve
araştırmacı Nedim Dağdeviren Tarafından derleniyor. Bir süre önce KOMKAR ile Kürt Sanat. Kültür ve Bilim
Merkezi'nin Evangelische Akademisi'nin katkılarıyla hazırladıkları Kürt
Kültür Rönesansı konulu bir konferansa
ben de "Türkiye'de Kürdoloji Çalışmaları" konulu bir bildirge ile katıldım.
Başka arkadaşlar da, değişik ülkelerdeki Kürdoloji çalışmaları üzerinde durdular. Yaptığım araştırmaya göre. Türkiye'de yayımlanan Kürdoloji kitaplannın sayısı 400 dolayı nda. Bu ise, hiç de
fazla bir rakam değil. Eksik konulara
gelince, Kürdoloji alanında ne yapılsa
azdır. Düşünün ki Kürt halk türkülerinin

(tüm parçaları kapsayacak) ortak kurumlar
oluşturulmasını n şartları yoktur" iddiası nda
olanlar, kanımca bunu
en azından yurtdışında
oluşturabilirler. Siz, ne
düşünüyorsunuz?
O En kötü örgütlenmenin bile örgütsüzlükten daha iyi olduğuna inananlardanım. Bu nedenle, ister
949 yılında Orta Anadolıi Kürt yerleşim bölgesiyasal, ister sosyal, ister
lerinden biri olan Binboğa Dağları eteklerindeki
kültürel, ister ekonomik
1Dallıkavak köyünde (Sarız'a bağlı) doğdu.
alanlarda olsun örgütlen- Türkçe ile 1953'te ilkokula başlarken tanıştı. I 969menin son derece önemli
70'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fave acil oduğunu belirtme- kültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Bayrak ayrıca,
liyim. Hiçbir zaman unut- bir süre de Ankara-TRT'de çalıştı.
mayalım ki, örgütsüz
İlk çalışmaları Türkoloji alanı nda oldu. 1971 yıhalklar dağılmaya ve yok
lından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yeni ve
olmaya mahkumdur. Kuş- çağdaş Türk edebiyatına ilişkin yazıları yayımlandı.
kusuz Kürtlerin bağlı buIlk kitabı "Tevfik Fikret ve Devrim" 1973'te yayımlundukları devletlerde dülandı. Daha sonra köy edebiyatı üzerinde yoğunlaşan
şünce ve örgütlenme öz- Köy Enstitülü Yazarlar-Ozanlar adlı inceleme-antogürlüğü gerçekleşmediği
loji çalışması 1978 yılında, dönemin öğretmen örgüiçin, bunun bir çok güçtü TOB-DER tarafından yayı mlandı.
lükleri vardır. Ancak yine
Bu tarihten sonra daha çok folklor ve tarih alanı nde koşulları sonuna kadar da yoğunlaştı. Bu alanda sırasıyla şu çalışmaları yayımlandı:
zorlamak gerekiyor. Legal
Halk Hareketleri ve Çağdaş Destanlar (araştırplanda verilen mücadelema/1984).
nin güçlüklerini yaşayan
Eşkiyalık ve Eşkiya Türküleri (inceleme-antolove bilen biriyim. Buna
karşın biliyorum ki, bu ji/1985)
Pir Sultan Abdal (inceleme-araştırma/1986)
platformda atılan her
Halk
Gülmecesi (inceleme-örnekleme/1987)
adı m önemli ve kalıcı etkiÖyküleriyle Halk Anlat' Türküleri (inceleme-anler bırakı r. Bu anlamda
uluslararası anlaşma ve toloji/1996) Yazarı n bu çalışması toplatıldı.
Bu çalışmalan yaparken, 1976 yı lı ndan başlayasözleşmelerin verdiği hakları da uluslararası bir gü- rak, çeşitli dergilerde Kürdoloji alanında kendi adı yvence olarak görmen ve la ya da takma imzalarla yazıları da yaynnlanıyordu.
1988-89 yılları nda Ankara'da Kürt kimlikli özgür
iyi değerlendirmeliyiz.
Kuşkusuz Batı ülkelerinde Gelecek dergisini çıkardı. 30 davaya konu olan dergi
ve iki kez tubu konuda ülkeyle kıyas- dolayısıyla bir çok kez gözaltı na alındı
tuklandı. Özgür Gelecek dergisi; 1980 cuntası sonralanamayacak ölçüde özsı Türkiye'de çıkan ilk Kürt kimlikli dergilerden bigürlükler ve kolaylıklar
riydi.
var. Buna rağmen, örgütMehmet Bayrak, derginin kapatı lması ndan sonra,
lülük geleneğinden gelme1991 yı lı ndan itibaren Öz-Ge Yayınları adıyla Küryen Kürtler, bu olanakla- doloji alanında kitap yayınına başladı . Dört yıl içinrı yeterince değerlendire- de bu alanda 20 kitap yayınladı. Bunların birçoğu
miyorlar. Dil ve lehçe hakkında dava açı ldı ve Terörle Mücadele Kanufarklılıkları nın yarattığı
nu'nun 8. maddesi gerekçe gösterilerek ceza verildi.
güçlükler de, ikincil bir et- Kürdoloji alanında çıkan ve tümü toplatı lan kendi
ken olarak kendini göste- eserleri şunlardır;
riyor. Buna karşın ayrılık
Kürt Halk Türküleri (Kilam û Stranan Kurdi),
değil, birlik ögelerini öne
1991 (Toplatı ldı, ceza aldı)
çıkararak, yani ortak payKürtler ve- Ulusal-Demokratik Miicadeleleri.
dalarda birleşerek, bu zor- 1993 (Toplatı ldı, ceza aldı )
lukları aşmak ve yaşamın
Kürdoloji Belgeleri, 1994 (Toplatıldı, ceza aldı)
çeşitli alanları nda örgütSon yıllarda Kürt batıniliği, Kürt heterodoksisi ve
lenmeye gitmek, her za- Kürtlerde gizli dinler konuları üzerinde yoğunlaşan
mankinden büyük bir Bayrak'ın bu alandaki çalışmaları Alevilik ve Kürtönem taşıyor. Yeri gelmiş- ler adı yla yayımlanacaktır.
ken belirtmeliyim ki, Kürt
halkı göreceli olarak ilk
kez II.Meşrutiyet sonrası düşünce ve ör- cekte mutlaka aşacak. Gönül istiyor ki,
gütlenme özgürlüğüne kavuştu. Beş yı lı bughe kadar büyük bedeller ödeyen
savaşla geçen 1908-1920 yı lları arası n- Kürt ve Türk halkı, daha fazla hasar
da yaklaşık 20 tane demokratik örgüt vermeden barışı ve özgürlüğü yakalakurdu ve 15 dolaymda Kürt kimlikli pe- sı n. Herkesin gerçek kimliğiyle özgürce
riyodik yayın çıkardı. İkisi siyasi parti, ve dostça yaşayacağı bir demokratik
biri gençlik örgütü, biri kadı n örgütü ve toplum, büyük çoğunluğun beklentisi
diğerleri genellikle Kürt halkı nı aydı n- değil mi'?
• Nûroj hakkı ndaki düşüncelerilatmayı ve eğitmeyi hedefleyen kültür
niz
ve okuyucularımıza iletmek isteörgütleriydi bunlar. Yaşadığımız olumdiğiniz
bir mesajı nız var mı?
suzluklara rağmen, yirminci yüzyı l başO Uzun yasaklardan ve büyük zorlarındaki birikimiyle bunları gerçekleştiren Kürt halkının, bugünkü birikimiy- luklardan geliyoruz. Ayrıca cunta sonrale nitel ve nicel olarak çok daha etkin sı 30 davaya konu olmuş Kürt kimlikli
örgütlenmelere gitmemesi için bir ne- bir dergi çıkarmış bir aydın ve yayı ncı
olarak, Kürt kimlikli bir periyod çıkarden görmüyorum.
• Her ulusun, halkı n ve sınıfın manı n zorlukların' biliyorum. Bu nekendi öz örgütüyle politika yapması, denle Nüroj'un ve diger Kürt kimlikli
en doğal ve tartışmasız hakkı. Bu ara- yayınları çı karan arkadaşları n onurlu bir
lar ülkemiz Kürdistan'ın kuzey par- iş yaptıklarının bilincindeyinı. Mevcut
çasında ve Türkiye metropollerinde, tüm Kürt kimlikli yayı nlar gibi. kuşkuneredeyse girişim düzeyine varmış, suz Nüroj'un da eksikleri ve kusurları
"Ulusal kimlikli bir legal parti" tar- var. Bunların çoğunlukla özgür çalışma
tışması var. Bu özel önem arzeden ko- ortamı nı n yoksunluğundan kaynaklannuda görüş ve düşünceleriniz neler- dığını tahmin etmek de zor değil. Ancak
şu kadarını söyleyeyim ki, Türkiye'de
dir?
O Yukardaki soruya verdiğim cevap, çı kan Türk kimlikli binlerce periyodun
bu sorunuz için de geçerli. Aslı nda, adli yanında çıkabilen sayı lı Kürt kimlikli
doğrudan Kürt ibaresini taşımasa da, yayı n organı nı n; olabildiğince Kürt
özelde Kürt sorunu, genelde Türki- kimlikli olması gerek. Haberinden, köşe
ye'nin demokratikleşmesi için mücade- yazısına, köşe yazısında' makalesine,
le veren kimi partiler halen var. Tabii makalesinden inceleme-araştırma, oncunta döneminde hazırlanan Anayasa, dan kültürel ve görsel ürününe kadar,
Siyasi Partiler Yasası ve düşünceyi ya- buna özen gösterilmelidir. Çünkü Kürt
saklayan Terörle Mücadele Yasası dola- sorunu önemli, Kürdoloji alanıysa son
yısıyla bu partiler çeşitli zorluklar yaşı- derece 'boş' - bir alandır. Her işin ehline
yorlar. Ancak bu bir süreçtir. Toplumsal yaptınlması, kuşkusuz bu açıdan önemve ulusal gelişme yasaları , her geçen lidir.
Bu vesileyle, Nüroj'un "Kültür-Sagün insan onuruna ve yaşamı na uynianat"
bölümünün diğerlerinden daha yetyan bu anti-demokratik ve çağdışı düsöyleyebilirim.
kin
olduğunu
zenlemeleri zorluyor ve yakın bir gele-
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kardığım ve toplam 30 davaya konu
olan cunta sonrası 2.Kürt kimlikli Özgür Gelecek Dergisi'nin yasaklanmasından sonra Kürdoloji alanında şu eserlerim çıktı;
Kılam ü Stranen Kurdi (Kürt Halk
Türküleri), (inceleme-antoloji/1991)
Terörle Mücadele Yasası 'nın 8. maddesine göre 2 yıl hapis ve 250 milyon lira
para cezası almama yol açan bu kitap;
Türkiye'de yayımlanan ilk Kürt Halk
Türküleri kitabı olma özelliğini taşıyor.
Türkiye'de yasaklanan kitap; Kürt halk
türkülerine ilişkin kimi incelemeler ve
Kürt sanatçılarla konuşmaların yanısıra
500 dolaymda Kürt halk türküstinden
oluşuyor. Türkülerin büyük çoğunluğu
notalarıyla birlikte verildiği için, bası ldığı yıl tükeneıi bir çalışma. Red ve inkardan
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ehmet Bayrak, uzun yıllar Kürt
kültürü üzerine araştırmalar
yapmış bir yazan: Bugüne kadar
yaptığı birçok çalışması toplatıldı. Kendisine çeşitli para ve hapis cezaları verildi. Yazar, kendisine verilen cezalardan dolayı Türkiye'yi terketmek zorunda kaldı. Şuanda Almanya'nın Recklinghausen kentide yaşıyor: Kendisiyle,
yaptığı çalışmalar üzerine konuştuk:
• Sayın Mehmet Bayrak, Kürdoloji
üzerine birçok değerli çalışma yaptınız. Yaptığınız çalışmaları kısaca anlatır mısınız?
O 1971 yılında "Gelecek" adlı eski
ve yeni kuşak sosyalistleri biraraya getiren bir kültür ve sanat dergisinde yazmaya başladım. İlk kitap çalışmam ise
1973 yılı nda yayımlandı. Ilk çalışmalar» daha çok Türkoloji alanında yoğunlaşmıştı. Sırası yla şu kitaplar» yayımlandı:
Tevfik Fikret ve Devrim (inceleme1973) Bu çalışmam, aydınlatıcı hümanig şair Tevfik Fikret'in yaşadığı toplumsal ortamla, ideologluğ'unu yaptığı
II.Meşrutiyet Devrimi ve yönetimi elegeçiren İttihatçılar'ın yolaçtıkları olumsuzluklar, onun şiirini tanıklığlyla irdeliyor ve örnekliyor.
Köy Enstitülü Yazarlar, Ozanlar
(inclerne-antoloji/1978) Dönemin öğretmen örgütü TÖB-DER'ce yayımlanan bu çalışma; modern edebiyatı n
halklaşmasını ve 'köy edebiyatı'nı işleyen ilk kapsamlı eser olma özelliğini
gösteriyor. Bilindiği gibi Anadolu'nun yanısıra, Kürdistan ve Mezopotamya ilk kez Köy Enstitülü yazarlar aracılığıyla modem edibayata yansır.
Kürt yoğunluklu illerde görev yapan
Enstitülü öğretmen-yazarlar, bu yörelerin insanlarını şiir, köy notu, hikaye, roman ve daha sonra da film senaryolarıyla edebiyata yansıtırlar. Bu nedenle,
`Çağdaş Türk Edebiyatında Kürtler' konusu irdelenirken, başvurulacak ana
kaynaklardan biridir bu yazar ve sanatçılar.
Halk Hareketleri ve Çağdaş Destanlar (inceleme-örnekleme/1984) 13.
Yüzyılda değişik halkların emekçi tabakalarının katı lı mı yla gerçekleştirilen
Babailer isyanı; 15. yüzyılda Ege'li
Rumlar dahil yine bir çok unsurun yeraldığı Şeyh Bedrettin Isyanı; 16. yüzyılda Şahkulu Baba isyanı; Pir Sultan
Abdal'ın asılmasına yolaçtığını sandığı-'
mız Düzmece Şah İsmail isyanı ve nihayet 19. yüzyılda Ege bölgesinde başgösteren Atçalı Kel Memet Isyanı, bu kitabı n omurgasını oluşturuyor. Çalışmada,
bu halk hareketlerini konu alan çağdaş
destanlara da yer veriliyor.
Eşkiyalık ve Eşkiya Türküleri (inceleme-antoloji/1985) Tarih boyunca
değişik ideolojilere ve dünya görüşlerine göre farklı biçimlerde yoruınlanan
"eşkiyalık" olgusu üzerine hazırlanmış
tarihsel, sosyolojik ve folklorik bir çalışma.
Bir sınıfa ya da halka göre devrimci,
militan, gerilla, peşmerge ve kahraman
olarak görülen kişi ve gruplar; egemen
sınıflara ve halklara göre asi, eşkiya,
haydut ve hain görülebiliyor. Çalışmada, tüm bu olgular irdeleniyor ve tarihten beri belirlenen erdemli başkaldı rıcılar ve sosyal isyancılar türkü, ağıt ve
öyküleriyle birlikte veriliyor.
Pir Sultan Abdal (inceleme-antoloji/1986) Sol kimlikli ya da Kürt kimlikli yazarları n, bir zamanlar üzerinde pek
durmadıklan bir konuya ilişkin çalışma;
Alevilik ve Lider-Ozan Pir Sultan Abdal. Toplumsal ortamla sanatçı, sanatçı yla sanat ürünü arasındaki diyalektik
birlikten giderek Pir Sultan Abdal'ı dönemi, ortamı, yaşamı, öğretisi, sanatı ve
şiirleriyle ortaya koymayı amaçlayan
bir tarih ve edebiyat inceleme-araştırması.
Halk Gülmecesi (inceleme-örnekleme/1997) TRT'deki görevim sırasında
yaptığım "Edebiyatta Gülmece ve Yergi
Geleneği" konulu bir programı n gözden
geçirilerek kitaplaştınlınış şeklidir.

tirt halkı göreceli olarak ilk kez II.Meşrutiyet sonrası
I\ düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne kavuştu. Beş yılı
savaşla geçen 1908-1920 yılları arasında yaklaşık 20 tane
demokratik örgüt kurdu ve 15 dolayında Kürt kimlikli
periyodik yayın çıkardı. İkisi siyasi parti, biri gençlik
örgütü, biri kadın örgütü ve diğerleri genellikle
Kürt halkını aydınlatmayı ve eğitmeyi hedefleyen
kültür örgütleriydi bunlar
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Araştırmacı-Yazar Mehmet Bayrak'la Almanya'nın Recklinghausen kentinde, Kürt kültürüyle ilgili yaptığı çalışmalar üzerine görüştük

emekçi sını f ideoloji ve kültürlerini işleyen bir bildirge sunduğum ve 1980 yılında Banaz'da düzenlenen Birinci Pir
Sultan Abdal Sanat ve Kültür Festivali'ne konuşmacı olarak katıldığım gibi,
daha Alevi örgütlenmeleri başlamadan
1986 başları nda Pir Sultan Abdal'la ilgili çalışmamı yayımlıyordum. Çünkü
biliyordum ki, Kürt halkı nasıl Türkiye'de en büyük ulusal azınlık ise, Alevi
toplumu da Türkiye'de en büyük dinselinançsal azınlıktır. Ve yine Alevi toplumu, Kürt halkı ve işçi sınıfinın yanısıra,
demokrasinin ana dimamiklerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle hem
bir kimlik sorunu, hem de bir demokrasi sorunu olarak Alevi toplumuna sahip
çıkmak son derece önemlidir. Öte yandan, birincil sorunuzu cevaplandırırken
de vurguladığım gibi; Kürt kimliği gibi
Alevilik gerçeği üzerinde de ciddi saptırmalara gidilmiştir. Kürt gerçeği Alevilik olgusuna karşıt bir öge olarak gösterilmiş. Bu bakıma haksız ve yanlış biçimde Alevilik Türklük'le, Şafii Müslümanlığı Kürtlük'le özdeşleştirilmiş. Oysa, Alevilik temel inanç ve kültür kaynakları nı Kürtlerin de içinde yer aldığı
Ari uygarlıkları ndan aldığı gibi, ası l yayı nın alanları da Iran, Kürdistan, Mezopotamya ve Anadolu olmuş. Ayrıca
Anadolu ve Kürdistan'daki Alevilerin
önemli bir bölümü aynı zamanda Kürt
kökenli. Yani ikili kimlik sorunları var.
Bu arada, İran'daki Abla Haq Kürtler,
Mezopotamya'daki Kakai Kürtler, Anadolu ve Kürdistan'daki Kızılbaş-Alevi
Kürtler ile Yezidi Kürtler de işlenmesi
ve bilince çıkarılması gereken önemli
konulardır. Kısacası, Kürt halkını n toplumsal yapısını bilmeden ne sağlıklı çalışma yapabilir, ne de doğru önermelerde bulunabiliriz. Kendi payı ma, konuya
ilişkin Avrupa literatürünü tanıdıktan
sonra ne denli yaya kaldığımızı bir kez
daha algıladım.
• Bilindiği gibi ulusları n sahip olduğu kurumlara, Kürdistanlıların da
ekmek-su kadar ve şiddetle ihtiyacı
var. Bugün "Kürdistan genelinde

Mehmet Bayrak

