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.N.C;AINST Ti ILK Newroz coşkusu 
alanlara sığmadı  

Devletin bütün karşı  ça-
balarına rağmen, Kürt 
halkı  bayramı na sahip 
çı karak Newroz'u coşku-
lu bir biçimde kutladı . Başta İstanbul olmak 
üzere, Diyarbakı r ve diğer Kürt illerinde alanlar 
insan seliyle kuşatı ldı . O gün heyecan doruk-
taydı . Ülkede ve Avrupa'da Newroz... S. 12'de 

NEWROZ KUTLAMALAR! 

1°41111R4=i710:  

Rejim sürükleniyor 

T ürk siyasal rejimi ordu ile siyasal isla-
m ı n karşı l ı kl ı  elense çekmeleriyle tam 
bir belirsizlik içinde sürüklenmektedir. 

28 Şubat'taki MGK toplantsı nda siyasal islam 
masaya yatı rı lmış, ancak konjoktürün ş imdi--
lik bir hesaplaşmaya uygun olmadığı  kanatı na 
varı ldığı ndan ileri bir tarihe bı rakı lmıştı.' 

Sonraki gelişmeler bir bakı ma uygun koşul-
ları n oluşturulması na çal ışı ldığı  izlenimini b ı -
rakı yor. Refah partisi MGK kararları n ı n uygu-
lanması n ı n kendi ipini çekmek anlam ı na gel-
diğini ve siyasi yaşam ı n ı n sonu olacağı n ı  an-
lad ı kça ürkekçe de olsa direnmeye çalışıyor. 
Ancak askerler tüm bası n-yayı n kuruluş ları n ı , 
Refah dışı ndaki partileri ve islamcı  hareket d ı -
şı ndaki kesimleri arkası na alarak kararları  uy-
gulatmakta diretiyorlar. 

Bu arada da dış  politikadan eğitime ekono-
miden diplomasiye kadar askerler adeta yeni 
bir iktidarı n temsilcileri gibi hareket ediyorlar. 
Daha bugünden kendilerini iktidara hazı rl ı -
yorlar.Hatta bu yeni iktidar ı n görev bölüşümü 
bile yapı ldığı  söyleniyor. 

Koku almakta uzmanlaşmış  Amerikan ba-
sı n yayı n kuruluşları  bu değ iş imi farketmiş  ol-
mal ı larki kendi hükümetlerini uyarı yorlar The 
Washinton Post ve The New York Times ga-
zetelerindeki yorumlar bu nitelikteclir. 

Türkiye'de sivil demokratik kurumları n ha-
la sessiz kalmaları n ı  izah etmek mümkün 
degildir. Tüm kamuoyu şunu bimelidir ki, bir 
askeri rejimden zarar görecek olanlar işçisiyle 
köylüsüyle, memuru, esnaf ı yla, genciyle, yaş-
l ı sı yla, kad ı n ı yla, erkeğiyle halk olacaktı r 
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ALA KURD 
Barış, bereket ve 
özgürlüğün simgesi: 
Kürt Bayrağı  

Kürt Bayrağı, renklerin 
sı ralanışı  ve sembolünün 
konumlanış  biçimi açı sı n-
dan sürekli tartışma 
konusu.. Dünyadaki bütün Kürtleri temsil 
edecek bir bayrak arayışı  sürerken bu 
araştı rmanı n yararlı  olacağı  kanı sı ndayı z. 
M. Lewend? yazdı ... S.9'da 
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Ordu siy seti tüketti 
"Generallerin 1960'dan bu yana üç kez darbe sahnelediği bir 
ülkede, askeri yönetim tehdidi ciddiye alınmak zorundadır. Laikliği 
savunmaktan endişe duyanlar, bu darbelerin, Türkiye'nin şu anda 
karşı  karşıya bulunduğu hoş  olmayan siyasi tercihlerin şekillenme-
sine yol açtığını  dikkate almalıdır. Ordu tarafından desteklenen laik 
partiler, kökleri derinlere uzanan bir popülerlik yaratmakta başarısız 
kaldı lar. " 

"Giderek artan biçimde, sıradan vatandaşların sorunlarından habersiz 
oldukları  düşünülüyor ve kişisel kan davaları  ile çürümüşlük, bu parti-
leri tüketiyor. Bunların aksine, Erbakan'ın RP'si, Türkiye'nin pek çok 
büyük kentinde nispeten temiz ve etkili belediye yönetimleri oluştu-
rarak, tabandaki desteğini güçlendiriyor." 

ABD'nin en etkili gazetelerinden The 
New York Times, hafta içinde ya-
yınladığı  baş  yazısında Erbakan hü-

kümetini üstü kapalı  biçimde uyaran Silah-
lı  Kuvvetler'i alışılmamış  bir üslüpla eleş-
tirdi ve Türkiye'de "yeni bir askeri yöneti-
min, yarardan çok zarar getireceği" uyarı-
sında bulundu. 

"Türkiye'nin işgüzar generalleri" başlı-
ğın' taşıyan imzasız başyaZıda, "Türk Ge-
nelkun-nay'ının geçen haftalarda ülkenin 
islamcıların yönetimindeki hükümetine, 
Türkiye'nin laik siyasi geleneklerinin dışı-
na sürtiklenıneye devam etmesi halinde, 
ordunun yönetime el koyacağı  yolunda 
uyarmak anlamına gelen herşeyi yaptığını" 
bildirdi. 

Gazete şu görüşlere yer verdi; "General-
lerin laikliği savunması, pek çok Amerika-
lının hoşuna. gitmekle birlikte, ABD. Tür-
kiye'nin yeni bir askeri yönetim dönemi- 

nin, yarardan çok zarar getireceğine anla-
malıdır. Washington'ın sivil yönetimden 
yana olduğunu ve kendisini, askerlerin 
egemen olduğu bir rejimden uzaklaştır-
malcla yükümlü olacağını  açıkça bildirme-
si gerekmektedir." 

Yazıda daha sonra şöyle denildi; "Gene-
rallerin 1960'dan bu yana üç kez darbe 
sahnelediği bir ülkede, askeri yönetim teh-
didi ciddiye alınmak zorundadır. Laikliği 
savunmaktan endişe duyanlar, bu darbele-
rin, Türkiye'nin şu anda karşı  karşıya bu-
lunduğu hoş  olmayan siyasi tercihlerin şe-
killenmesine yol açtığını  dikkate almalıdır. 

Ordu tarafından desteklenen laik .parti-
ler, kökleri derinlere uzanan bir popülerlik 
yaratmakta başarısız kaldılar. Giderek ar-
tan biçimde, sıradan vatandaşların sorunla-
rından habersiz oldukları  düşünülüyor ve 
kişisel kan davaları  ile çttrümüşlük, bu par-
tileri tüketiyor. Bunların aksine, Erba- 

kan'ın RP'si, Türkiye'nin pek çok büyük 
kentinde nispeten temiz ve etkili belediye 
yönetimleri oluşturarak, tabandaki desteği-
ni güçlendiriyor." 

"Koalisyon, ilk başlarda İran ve Lib-
ya'ya yönelik izlediği kaygı  verici politika-
larından sonra, İsrail ve ABD ile yakın as-
keri işbirliği de dahil, pragmatik dış  politi-
kalar takip ediyor. 

Ancak, kendi içinde her bir partinin di-
ğerini öbür tarafa itme şansı  aradığı  gergin 
bir ittifak oluşturuyor. Askeri bir müdaha-
lenin, Refah'ı, DYP ya da laik rakibi 
ANAP lehine görevden uzaklaştıracağı  dü-
şünülebilir. Bu, Washington için suni ola-
rak rahatlatıcı  görünmekle birlikte, pek çok 
bakımlardan işlerin daha da kötüleşmesine 
yol açacaktır." 

New York Times, Washington'ın amacı-
nın, Türkiye'yi ait olduğu NATO ve uzun 
yıllardır girmeyi umduğu AB de dahil, Ba- 

tı 'ya yönelik tutmak olduğunu belirtirken, 
"ancak Türkiye'nin Avrupa ile daha yakın 
bir şekilde bütünleşmesine büyük engel 
teşkil eden şey, askeri açıdan milliyetçi ve 
tümüyle insan hakları  ihlaline temayülü 
olan güçlü Türk ordusunun ta kendisidir. 
Ordu liderleri, Türkiye'nin Kuzey Kıb-
rıs'ta 20 yıldır devam eden işgali konusun-
da Yunanistan ile uzlaşmaya karşı  çıkmak-
ta ve Türkiye'nin Kürtleri kanlı  bir şekilde 
bastırma icraatına yönetmektedir" dedi. 

Başyazıda, oyuna demokratik kurallar 
içinde oynamaya istekli olan Erbakan gibi 
İslamcı  politikacıları  bir tarafa atmanın, 
Türkiye'deki İslamcı  politikacıları  muh-
temelen daha da radikalleştireceği 
uyarısında bulunuldu, ayrıca bu kendi kısır 
rekabetleriııi aşmak ve popüler destek sağ-
lamak zorunda olan laik partilere de yanlış  
mesaj gönderir" denildi. 

Şeyh Sait eve 
SSCB'nin ta 
Sovyet Planı; diğer devletlerin kendilerine yönelik saldı-
rı larda komşularını  bunun dışında tutmaktı r. Türkiye, 
İ ran, Afganistan için güdülen politikada da karşı larına 
almama, Kürt ayaklanması na ilgisiz kalıp Türkiye'yi ta-
rafsızlaştırma ve saldırı  güçlerine karşı  koymalarını  teş-
vik etmek olunca; Kürt temsilcileriyle yapı lan anlaşma-
ları  uygulanmayarak geleceğe ertelenir. Zaman Kürt-
lerin aleyhine kullanı lmış  olmakla kalmıyor, seyirci 
kalı narak katliama yardımcı  olunur. S.5'te 

Nazilere rahmet 
okutuluyor 
Bingöl'deki Newroz izlenimlerini de aktaran Lceefe, 
"Halk polis baskısına ve çevredeki tanklara rağmen 
kimliğini haykı rdı  ve Newroz'u sahiplenerek, özüne 
uygun bir şekilde kutladı" dedi. Kutlamalar sırasında 
bir kadının kafasına sarı-kırmızı-yeşil bir bant 
taktığını, o anda insanların coşkusunun alana 
sığmadığını  belirten Lceefe, polisin çevrede bulun-
masına rağmen halkı n sloganlar attığını  ifade etti. • 

Heyetin sözcüsü gazeteci Andy Lceefe, röportaj 
yaptıkları  4 köylünün gözleri önünde dövülerek 
gözaltına alındığını  belirterek, "Öldürülebileceğimizi 
düşündüğümüz için Kiğı'ya gitmekten vazgeçtik" de- 
di. S. 3'te 

`Kürt Sorunu'nu çözün' 
Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'ye 
"krizli" bir ziyarette bulunan Alman Dışişleri 
Bakanı  Klaus Kinkel Türk 
yetkililerin beklentilerinin aksine herşeyi açık açık 
konuştu. Türk Dışişleri bakanı  Tansu Çiller'le 
görüşmesinde `Kürt Sorunu'nun mutlaka çözülmesi 
gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin üyelik başvurusu 
konusunda verdiği görüşün geçerli olduğunu be-
lirterek, 
"Önümüzdeki dönemde tam üyelik gerçekleşmeye-
cek" dedi. Kinkel, Türkiye'nin üyeliğini engelleyen 
faktörler arasında başta Kürt sorunu olmak üzere 
Türk-Yunan sorunları, Kıbrıs sorunu ve ekonomik 
sorunları  saydı. s. 11'de 

`Bir partinin işleyişi, 
kurmak istediği 
toplumun aynasidir' 
4 
 9

seçimlerinde sol Parti %4'lük barajı  zorla 
1 aşarken, 1994 seçimlerinde %6,2 oy oranı  ile 

21 milletvekili çıkardı. Ancak, seçimlerden sonra yapı-
lan kamuoyu araştırmalarına göre Sol Parti'nin ayların-
da hızlı  bir yükseliş  görülmektedir. Sol Parti, 1995 yılın-
da Avrupa Birliği Meclisi için yapılan araştırmalarına 
göre ise, partinin oy orarn%14'e yükselmiştir. Bu oran, 
bu partinin tüm tarihi boyunca ulaştığı  en yüksek oranı-
dır. Sol Parti, şu anda İsveç'in üçüncü büyük partisi du-
rumundadır. 

Daha önceki adı  Isveç Sol Komünist Partisi(VKP) 
olan Sol Parti(VP), bugüne kadar genellikle sosyal de-
mokrat hükümetleri dışardan destekleyen bir politika 
iziledi. Sol Parti, 1994 seçimleri sonrasında kurulan sos-
yal demokrat hükümete de güven oyu verdi. SP, İsveç 
ekonomisinin içinde bulunduğu krizi aşması  için sosyal 
demokratlarla bir programda anlaşarak ortak bazı  önem-
li kararlar aldılar. Ne var ki bu tabladan sermaye kesim-
leri pek memnun değillerdi. Başı  çevrelerin baskısı  so-
nucu Sol Parti sosyal. demokrat hükümetlerle olan ortak-
lığı  fazla sürdürmedi. Bunun üzerine Sol Parti sosyal . 
demokratlara verdiği desteğini kesti. Çok sayıda Kürt 
üyesi olan Sol Parti'de bazı  Belediye Meclisleri'nde 
Kürtler de vardır. S. 6'da 
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Si'.bera KEN n' li ser siyaset 
".

,< Nav'' KEN e bibe hukumet, şüna 

e parlaman ii' binek menrıür&İ  çak jir ben 
amadekirin ü her zagonek 
subayek bikin rektor ü her televizyon ü 
rojnameyek bidin dest€ çawişek ez 
bawerim we kar h&antir ü be teciereq 
j'i bimeşe. 

pekhanina we li jiyane ye. Ji aliyek ve emre KEN e ye. Li tu demi wek iro ve 
zagonen Tirkiye bi wan profesoren rewşe ewqas vekiri nedihat ziman. Ji 
rûsipi yen gelek jir û zana û pir bi nav ber ku KEN e nedixwest bandora xwe 
Cı  deng ve dest bi xebata amadekirina vekiri bide diyarkirdin û peyivandin, 
çirokek "pir zanist?" ji newroze re mi- le iro ew bixwe rewşa xwe dide di-
jülin. Ka gelo delegure çawa kiriye tl yarkirdin û dide gotin. 
bi çi hawi tevgeriyaye ta ku ve cejna Wezire Ferlcirine di heypeyvina 
mezin peyda kiriye? Ji xwe ger zanisti xwe ya bi televizyona re, li ser pirsa 
ne di emre generalan de be gotina nexweşiya leşker ü wezareta wi 
zanistibûniya we li ku dimine! Ji aliye weha vekiri bersiv dide; "min 18 sal 
dinve ji partiyan siyasi ji pewiste va- beıpirsyatiya Universite kiriye. Di ve 
tiniyen xwe pekbinin, ve cejne li gor deme leşker min baş  dinasin ku ez 
fermana zanisti ya KEN e di nav gelde çend li ser baweriya wanim. Min tim 
bidin pirozkirin. Reya ‘ye ji heye lenerina wan parast'iye ü tu cari 
seroken partiyan tevi hemi parla- navbera me xiranabe. 
menteran ve dest pe kirin agir hildan û Pewisti bi tu perdan ji edi nema ye. 
xwe di serde hilavetin, pekhanina em- Ji ber ku xwediye mesele amadeye 
re KEN e dilxweşiyek mezine û him ji pewisti bi wekilan ji nemaye. Ya 
xebatek siyasi ya heri bingehi ye ji- baştir ewe ku nave buyeran ji rast be 
bona wan. danin il naveroka wan ji be dagirtin. 

Niha dijberiya partiyan ji vekiri te Hewqas partiyan çekirin, van mesre-
guhertin. Iro rojeva siyaseta Tirkiye, fen hilbijartinan israfe israf, pada-
disa ki we çawa emre KEN e pekbine mento û hukumet navkirin, bixwe kir-
ye dagirti ye. Hukumet di hewara yar û avaltiyen zedene û nedicihdaye 
pekhanina emre KEN e deye, mixale- ji. Nave KEN e bibe hukumet, şüna 
fet ji tevahiya dijberiya xwe daye ser parlaman ji hinek memûren çak j'ir 
metirsa ku we ve hukumete emre ben amadekirin û her zagonek sub-
KEN e p'ekneyne û ji bona pekhanina ayek bikin rektor ü her televizyon û 
vi emre giranbiha pewiste ku ew rojnameyek bidin deste çawişek ez 
bixwe hukumete çebikin. Yana ji bona bawerim we kar hesantir ii be tecjereq 
hemi partiyan riste vatiniya parlaman ji bimeşe. 
û hukumet û partiyan tene pekhanina 

u zanyar'i ya Tirkı  

Bu hamur biraz daha yoğrulacak 

B.BARAN 

Her çend li Tirkiye her roj buyeren 
nebingehi ü bi piraniya xwe ve yen 
naverok vala wek bi deste sihirbazek 
li rojev'e ten danandin û her rewşenbir 
û alim û siyasetvan tevi rado-tv rojna-
manve ev te pejirandin ü parastin. Ger 

' cama dengek nizim ji nav derkeve ji 
bi asani ew detıg te fetisandin û rojev 
naye guhertin. Ev rewş  ewqas li 
Komara Tirkiye hatiye rüniştin ku li 
tu dewletek dlictator weha nikare be 
bicîh kirin. Ji ber ku li tu dewleti 
ewqas beni ji "rewşenbir, siyasetvan, 
alim, rojnamevan ü hwd." yen bi dil û 
can tu car peyda nabin. 

Jibona di rojeve de bicihnekirdina 
pirsa kurdi, mafe mirovan, işkence, 
kuştin, demokrasi', birçihiştin, 
koçberkirdin hwd. her re û plian ji 
aliye navendek ve ten amade kirin û 
xebitandin. Zanyar û reberen van 
reçikan ji be guman Konseya 
Ewlekariya Netewi (KEN) bi xwe ye. 
Le carcaran hesaba male li süke der-
nakeve. Wek pirsa Susurlike, cama 
gemara dewlete berbiçav dike. Ne 
Fadime, ne revandina naş, ne teslim-
bûna "gunehkare" Sabanci nikaribûn 
ve gemare bi tevayi bincil bikin. Li 
gel ve ji ci bi ci bina gemara çeten din 

jî derdikevin. Le livir arrnanca min ne 
ew ku ez li ser çetan bisekinim, ji ber 
ku bingehe ve riste li ser çetellye 
hatiye damezrandin, yen berbiçav dib-
in ji encamen ve riste bixwe ne. 

Livir ez dixwazim hinek wenan ji 
sibera KEN e binim ziman. Heta de-
mek bere ji, ji bona veşartina ve sibera 
hane hinekan car caran rexne li biryar 
yan ji hawe xebitandina KEN e û par-
lamentoya dikirin. Le her diçe perda 
ve sibera Konseya Ewlekariya Netewi 
(KEN) re rükirin û bandora we ya li s-
er parlamento, hukumet ü hemi buyer 

kiryaren civaki û "zanistr xwe betir 
dide peşandan. Ev rewş  ewqas 
berbiçav buye ku berpirsiyaren 
Parlamentoya Ewropa ye koma 
Sosyalistan vekiri dibinin ku kar-
bidest û berpirsiyare hertişti ii Tirkiye 
generalin, ji ber ve ew ji bersiven 
pirsen xwe şüna ji navbeynçiyan û 
kesen karnebidest, yane ji wezir 
serokweziran bigrin, dixwazin ser-
erast ji berpirsiyaren rasti yane ji gen- 

eralan bixwe Ilinbin. Vekiri ji didin di-
yar kirin ku bersiven generalan ji bona 
wan bersiven bingehine. Meriv li raya 
Tirkiye dinere ve buyere jibona xwe 
serkeftin ü serfiraziyek mezin dibinin. 

Wenak gelekin. Wenaka Newroz 
yek jiwan e. Ji damezrandina komara 
Tirkiye ve Newroz hertim tim ıirs û 
lerz bû ji bona dewleta metinkar. Tu 
zaningehek, tu rewşenbirek, tu al-
imek, tu siyasetzanek, tu roj-
namevanek nedizani ku ve cejna hane 
cejna ergenekon e. Le dema ku sala 
buhuri Konseya Ewlekariya Netewi 
(KEN) ya Tirkiye biryar stend ku ev 
cejin ya Tirkaye ü ji çiroka delegure 
virde te pirozkirin. Zaningehen 
Tirkiye, rewşenbir, dirokzan û hemi 
siyasetvan û rojnamegeriya Tirk bi 
carek ve weka ku nuh ji xew şiyarbin 
ü bibinin, hinbûn ku Newroz cejna er-
genekone û ji delegure virde cejna 
geleli Tirke! Madem generalan weha 
gotiye vatiniya wan ji bingehek 
zanisti û dirold ji ve cejne re diline û 

Parlamentoya Ewropa ye koma Sosyall'stan vekiri dibînin 
ku karbidest ü berpirsîyare hertişti ii Tirkiye generalin, ji 
ber ve ew ji bersivn pirs&İ  xwe Ona ji navbeynçiyan ü 
kes&İ  karnebidest, yan' ji wezir ü serokweziran bigrin, 
dixwazin sererast ji berpirsiyar€n rastii yane ji generalan 
bixwe 

K enge em Kurd Yı' & mina gel ü netewe-
yrı  c?hane yen din mafe xwe y'' gel? û 
neteweyi tezin r: ş iya mafk navnetewe-

yi, yani tezin kkta (dereceya) yekemin? 
Ken0 we ew roj were ku em ji xwe ne li 

gor pivan&İ 'hineki din bi taybeti ii ne li gor pi-
vank xwe&' girav? "çep ü Oşveruyk" nete-
weyk serdest p& binin? 
Çima em nabinin ku div' ew piştgiriya tekoşi-
na azadi û serxwebûna gel' me bikin, W'bel" 
em xwe mecbOri piştgiriya wan dikin? 

Çima em maf' xwe ye neteweyi dikin gori 
ji bo mafk cihan' yen navnetewey?? 

Dema ku min di roj-
nameya Roje ya teba-
xa 1996'an de piroz-
kirina 70 saliya Fidel 
Kastro d?t, ev pirsk 
han giş  bi carei&' ha-
tin hiş ' min. Mgu-
man bi \ı '' biran?ne re 
derbederi ü belenga-
ziya ku di sala 
1991'e de li başûr" 
Kurdistane pişti şer 
Xelic", hatibû ser' 
kurdan mina filmeki 
bi şewat li ber çavk 

min geriya ü bi trajediya 1988'an ya Halepçe-
y, bi rüxandina komara Mehabatö, bi şewat 
gundan ü düdana pirek O zarûkan di şikeftk 
Dersim" de, bi qirkirina Geliy Zila Ci dek ü 
dolab&I dema ser?hildana AgriO, bi gundşe-
witandin ü xeniqandink ser?hildana 1925'an 
û bi gellek qusümat û oxilmeyk giran On qir-
kirink weha re bü yek û Iggıem& min ax?n û 
keserek dirj ji nava dile min kişiya. 

Ma gelo ez şaş  büm? Ma ew ne ew Fidel 
Kastro bü ku pisti' şere Xelice dema dewletn 
emperyalist li başûre Kurdistane ji bo kurdan 
herkneke parasti p' şniyari Yek?tiya Netewe-
yan kirin hin0 nûners wT tevi çend dewletki 
din dij? ‘,N.e derket ü li cem bombayk gaz 
On torebaz û xw?nxware mezin Saddam Hu-
seyin cih sitandbü ü ji bo qirkirin ü tinekirina 
geleki denge xwe dabü? Pa heft xwezi ku ez 
şaşbOma ü ne ew bûna. 

Ma gelo ji wi "lehen0 d?rok?" Os sosyal?z-
me re rewa bû ku rewşa geleki bindest, dev ji 
azadi' ü serxwebüne berde le man ü nemana 
wan di rojeve debû, neda ber çaven xwe û diji 
ve yeke den0 xwe nekir û bi çi mebeste dibe 
bira hibe rabü piştgiriya despoteki kir. Ka hi-
mk bingehin yen mirovani, internasyonalisti 
ü piştgiriya gelk bindest li kur ma? 

Vka eger pirs be ser gotina "neyare neyar 
min dosta min e", hin0 dema yek? mina Kast-
ro dosta xwinmije gel' Kurd ü yö kujdar He-
lepçeye Saddam be, ji me re MI (jet dest vade 
kıl em salvegera M' proz bikin. Ji bil? ‘,/' ji de-
ma mirov ji sala 1925'an ü vir ve heya dema 
Helepçey jI li rewş ' dinih&e mirov dibine kıl 
ji bere ü paşa ve ji pirr'n dewletk we hele ve 
bi taybeti ji ali0 yri mezin ve tu x& ü b& ji 
mer re nehatiye ü kem caran di clezgehk nav-
neteweyi de ji bo xka me den0 xwe dane (li 
bil? j:ı 'şniyara Moxulistan li Sosyalist Enternasi-
onal), l' me her xwestiye ku xwe bi zor bi 
wan ve bizeliq?nin. Çendi ku yen hemberi 
wan j? ne zkle Ii k&a me ne ji le bi ya min, 
eger me ji wan re gotibe "Xasük" ü "Revok" 
(dönek) ji, d?sa ji bo me yen ç&ir hinek r)'şve-
rt:i ü demokratki Ewrûpt. Ji xwe ne hewce ye 
ku em biMin: "Sazgeh&I çekan û çekfiroşkı  
wan çiqas tadehi ü zehmeti dane me." 

Mguman ne neyartiya vi al? ü ne ji ya wi 
al? ji me re lazim e, ji xwe dijminkı  me besi 
me ne. Le di\ı ' 1:1 ,zan'in ku ew Kastro0 berx-
wedar, m&xas û qehreman li ser erde xwe cih 
daye wargeh&I leşker? yen DYA û saffi bi to-
nan dolar distine. Ma dem ku wusa ye ü ew li 
mafe welate xwe digere, ji bo hinek rAwendi-
On bi dewleta Iraq' re ji qirkirina me re den-
O xwe nake bi çi ruyi ez e rabim pesn ü wes-
yet'' wi bidim ü salvegera wi piroz bikim. 

Ji bil? ve ii, ma gelo ji bo van bobelat ü qu-
sfirnatk) giran ku heya niha hatine ü MjI tepe 
sere kurdan rojeU M' den0 xwe derxistiye? 
Yan dagirkirkı  Kurdan di qada navneteweyi de 
bi awayeki diyar rexne kiriye, yan j? Owendi-
yk xwe ji wan birriye yan ji l<'m kiriye? Ger 
ku yek ji van kiribe ü em pe nehisiyabin fermo 
bibOn da ku em bi hey re wi piroz bikin. L 
ger ku nekiribe bi rast? MI bes e, div' em ji 
r:wendiyk xwe li gor dile x&xwazki xwe ü 
Ii gor mafe xwe bigerinin l' ne li gor dile xer-
nexwaze xwe ü li gor mafe xelk. 

Ma Gelo 
Cle Ne 
Be Se? 

Emin NAROZi 

"re 14,  rw4tız 
İsmail UÇAR 

D iz Kürtler Newroz'u 
_U direniş  ve özgürlüğün 
sembolü olarak kutlarız. 
Her yıl olduğu gibi, bu yıl 
da ulusal bayramımız 
Newroz'a büyük bir heye- 
canla hazı rlanmaktayız. 
bizim için 1997 yılı  yaşam, 
direniş, mücadele, umut ve 
geleceğin diğer adıdı r. 
Çünkü Kürt halkı  tüm baskı  
ve zorbalığa rağmen ge- 
leneksel bayramı, 
Newroz'un 2609. yılını  kut-
luyor. 

Newroz, Demirci 
Kawa'nın zalim hükümdar 
Dehaq'ın sömürü düzenini 
yok ettiği gündür. İşte 
Kürtler yıllardır Newroz'un 
bu anlamını  güçlendirerek, 
ondan güç alıp yarına olan 
inancını pekiştirerek, 
yı lgı nlığa kapı lmadan 
bugünlere geldiler. Ama 
Türk devleti her yı l kolluk 
görevlilerini seferber ed-
erek Newroz kutlamalarını.  
engellemeye çalış tı  ve 
asker, polis halkın üzerine 

saldı rarak, onlarcasını  ka- 
tledip yüzlercesini 
yaralayıp, bir o kadarını  da 
hapishanelere koyarak, 
inkara dayalı  baskıcı  poli-
tikaları  sonucu bugüne 
kadar gelmiştir. Bugün 
ülkemizde kirli bir savaş  
yürütülüyor. Bu savaş  sonu-
cu 2000'den fazla köy yerle 
bir edilmiş, milyonlarca in-
san yerini yurdunu terket-
mek zorunda kalmışttr. Bu 
savaşın korkunç yükünü 
çeken kadınlar, eşlerini 
kardeş  ve oğullarını  kaybet-
mektedirler. Ve tüm bunlar 
dünyanı n gözleri önünde 
olmaktadı r. 

Kürtler Newroz'u 
özgürlük ve barış  günü o- 
larak kutlamaktadırlar. 
Fakat sömürgeci devlet, her 
yıl Newroz'u kana ve 
gözyaşına boğmaktan çek-
innıemiştir. Sömürgecilerin 
yüreğine korku satan 
Newroz'un bu yı lki kutla- 
maları nda dostları m ı z!, 
demokratlan, devrimci ve i-
lericileriyle kol kola halaya 
duralım. 

ANMA 

Newroz kutlaması  sonrası  geçirdiği 
trafik kazası  nedeniyle yitirdiğimiz 

KART-KAV Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesi yurtsever insan Hasan DENİZ'i 
saygıyla anıyor ailesi ve sevdiği Kürt 

halkına başsağlığı  diliyoruz. 

NCIROJ Gazetesi Çalışanları  
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Newroz kutlaması  sonrası  geçirdiği 
trafik kazası  nedeniyle yitirdiğimiz 

KART-KAV Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesi yurtsever insan Hasan DENİZI 
saygıyla anıyor ailesi ve sevdiği Kürt 

halkına başsağlığı  diliyoruz. 

Diyarbakır-İstanbul MEDKOM 

ANMA 

Ulusal kurtuluş  Halk Demokrasisi ve 
Sosyalizm mücadelesinde 

yitirdiğimiz yoldaşımız Hüseyin 
ŞEN'i işkencede katledilişinin 18. 

yılında saygıyla anıyoruz. 

Ailesi ve arkadaşları  adına 
Davut LAŞER 

Kürt Kimlikli Legal İnsiyatife esas ihtiyaç 
buradan doğmaktadır.Kürt toplumunun 
sivilizasyonu, demokrasisi, insan hakları  hukuku, 
insanlık hümanizması  için gereklidir. Eminim ki, 
bu halkayı  yakaladığımız zaman, kurtuluşumuz 
yolunda da çok mesafe katetmiş  olacağız. 

S. KORKMAZ 

1:ko ir süredir 'Kürt Kimlikli 
1.3 Legal Parti' ile ilgili Nil-
roj gaietesincle.ı başlatılari ı tUr-^  
uşma platformunu önemli bu-
luyorum. Sanırım önceki dö-
nemlerde -HEP,, DEP, DBP, D-
KP kurulurken- böyle bir süre-
ci yaşamadık. Hele tartışmala-
rın 'sivilizasyonu', 'illegalite-
yi', 'silahlı  mücadeleyi' içine 
alarak yayılması, ilgi uyandın-

, yor; umut taşıyor. Kesintisiz bu 
süreci derinleştirmek lazım. 

Nilroj gazetesi, bu sürece 
öncülük edebilirse, büyük bir 
görevi başarmış  olur. Hayri 
rast gelsin! 

Başkasını  bilmem, ama ben 
`iş  olsun' veya 'kendim' için, 
siyaset üzerine konuşmam ve 
yazmam. Ve eğer yazdıklanm 
veya genel olarak fikirlerim 
pratiğe yansımıyor ve 'makul' 
bir kabul görmüyorsa; yine 
yazmam ve konuşnıam, susma 
hakkım' kullanınm. Fakat bu-
nu anlamak o kadar kolay de-
ğil. Eğer gazetelerimizin tirajı  
bir ölçü alınacaksa; bu kendi 
kendimize söylüyor ve yazıyo-
ruz demektir! Buna kimsenin 
gönlü razı  olmamalı  diye düşü-
nüyorum. 

Kimseyi küçük gördüğüm 
veya kendimi fazla gösterdi-
ğim anlaşılmasın. Aksine üzü-
lüyor ve kahroluyorum bu du-
ruma. Niçin bir 'Radikal' bir  

`Yüzyıl' kadar tiraj yapan ve 
beni kendine bağlayan, meş-
gul eden bir 'ulusal' basuum 
olmasın? Benim sıkıntı  duydu- 
.ğum, budur, , r. 

Kürt gazetelerinin iraj..cliı-. 
rumu, fonksiyonerliği ve ha-
berciliği ne yazık ki olması  ge-
reken yerden bin kat gerilerde-
dir. Okurunda hiç bir heyecan, 
okuma alışkanlığı  ve gazete-
siyle buluşma sabırsızlığının 
yaşandığını, üzgünüm ama gö-
remiyorum. 

Ferhat Can, yazdığı  gazete-
yi eleştirirken, açıklıyor (Bkı. 
Hevi sayı  15, Kürtçe makalesi) 
"20 yıl önce çıkardığımız Roja 
Welat gazetesi 40 bin tiraj ya-
pıyordu ve yandan fazlası  
Kürtçe çıkıyordu." 

Bu, şu demektir; gelinen 
noktada, gazetecilikte %70-80 
gerilemişizdir. Sanırım aynı  
mukayeseyi genel siyaset açı-
sından yapmakta mümkündür. 

Bir başka sıluntlyı  'dil' ko-
nusunda yaşıyorum. Kürtçeye 
ilgisizlik kahrediyor. Gelinen 
aşamada Türkçe yazmak, ko-
nuşmak ağrıma gidiyor. 

Peki, doğru dürüst bir gaze-
te çıkaramayan, otuz yılda bir 
futbol maçının seyircisi kadar 
adamı  bir araya toplayamayan 
(pazar günkü Diyarbakır-Ada-
na spor maçından sokaklara 
dökülen insan selini seyreder-
ken, bunlar aklıma geldi. Son-
radan öğrendim, o gün '30 bin  

kişi seyretmiş'), birlikte bir 
müzik grubunu, bir gazeteyi, 
bir kültür kurumunu çalıştıra-
mayan; otuz yıldır habire bölü- 

•, nen; "örgüt" tavanı  ve tabanı  
arasında istanbul'la Hakkari 
arası  kadar sosyal, ekonomik 
ve 'güvenlik' farkı  yaşayan bir 
siyasal yapı  ve siyaset tarzı  ile 
hangi sorunumuzu çözebiliriz 
ve nereye varabiliriz? 

Kendi payıma söylüyorum; 
bu tablo bana umut vermiyor. 
Halkı nın geleceği adına, ada-
letli, özgürlükçü ve eşitlikçi bir 
toplum adına mutsuzluk duyu-
yorum ve huzursuzum. Nası l 
huzurlu ve mutlu olayım ki, on 
yıllardır onbinlerce insan ha-
pishanelerde, milyonlarcasının 
evi başına yıkılmış, açlık, sefa-
let çoktan adam boyunu aşmış, 
her allahın günü onlarca parça-
lanmış  ceset üzerimize serpili-
yor... ve biraz sonra hiçbir şey 
olmamış  gibi günlük yaşama 
devam ediliyorsa, bence bu 
noktada birşeyler kaybetmişiz 
demektir. 

Evet, dostlar. Kaydebilen 
insanlığın kendisidir. Ve eğer 
bir yerde insanlık vicdanı , er-
demlilik, yiğitlik, haysiyet gibi 
ulvi insani değerler gözardı  
ediliyor, yok farıediliyorsa si-
yasetten kazanımın ne olursa 
olsun, insan olarak sen kaybet-
mişsin demektir. 

Yazılı  veya sözlü hep söylü-
yorum; illegalitenin siyasal  

mücadelemizdelci rolü, fonksi-
yonu ve sonuçları  (etik, de-
mokratik, hukuksal vs.) doğru 
bir şekilde tespit edilmeden; 
şiddet politikaları;  özellikle 
`kızlardan kentleri silahlı  grup-
larla kurtarma', 'silahla propa-
ganda' gibi klişe kavramlar ye-
terince sorgulanmadan, açık bir 
şekilde tartışı lıp konuşulma-
dan; legal, demokratik siyasal-
'aşmayı  olması  gereken yere 
oturtmak ve silreklileştirmek 
pek mümkün olmayacaktır. 

Çünkü, sol gelenek; hep il-
legalitenin esas alındığı, legal 
mücadele olanaklarının illega-
litenin manyetik alanı  içinde ve 
taktik bir araç olarak görüldü-
ğü ve toplumsal dönüşümün 
ancak silahlı  'kurtancı lar 'la 
mümkün olabileceği bir kültür-
le beslendi. 

Bugün, siyasette hakim 
olanlar yine o kültür kuşağının 
kadrolarıdır. Kafalarının çok 
net olduğu kanısında değilim. 
Halen büyük çoğunlukla 'iki 
kimliklilik' gibi `takiyeli' ve 
çelişkili bir durumu yaşıyoruz. 

Bu 'iki kimliklilik' şu hu-
susta problem yaratıyor; hangi 
kimliği esas alacağız? Birey 
oluşumuzun fazla önem taşı-
madığı , buyurgan, mutlakiyetçi 
ve denetim dışı  illegal kimliği-
miz mi yoksa bireyleşmeyi -
şimdilik daha çok teori de- top-
lumsal özgürleşmenin esası  ka-
bul eden, kamuya açık, demok- 

ratik kimliğimiz mi bizi yön-
lendirecek? 

Benim anladığını  -ve bir za-
manlar yaşadığım- birini esas, 
diğerini, tali; birinden diğerine 
öncelik vermek kaçını lmaz bir 
zorunluluktur. 

Ve, tarihsel deneyimin öğ-
rettiği şudur; eğer kişi illegal 
bir hiyerarşinin 'clişlisi' ise, o'-
nun çok bağımsız ve analitik 
düşünüp, davranabileceğini 
beklemek aptallık değilse, saf-
lık olur. 

Ape Musa'nın dediği gibi, 
"Isa'dan bu yana bütün günah-
ları  Musa'ya yüklemek istiyo-
rum" Düşüncelerimi açıklı yo-
rum; benim derdim bazılarını n 
ileri sürdüğü gibi ne `yasadı-
şı'lıktır ne de mazlum Kürt 
halkının 'meşru müdafaa' sat-
hındaki zaruret halidir. Benim 
endişem, 'insan hakları  hukuku 
çağında' illegal ve silahlı  bir 
siyasal yapı laşmanın, benim 
coğrafyamda ve nadide hal-
kımda yolaçabileceği tahribat-
lardır. Yoksa bütün günahlar' 
illegaliteye yüklemek gibi bir 
düşüncem yoktur. 

Eğer legal alanda örgütlen- 

meye 'taktiksel' olarak bakıl-
mıyorsa, daha bir ciddiyetle 
konuyu irdeleyip, 'alana' in-
mek gerektiğini düşünüyorum. 

Çünkü, bu alanda daha söy-
lenecek çok sözümüzün ol-
duğunu düşünüyorum. Gerçi, 
süreç manipüle edilmiş  ve ipler 
olmaması  gereken yer ve 
zamanda koparı lmıştır. Onun 
için, hiçbir şey olmamış/ol-
muyor gibi de davranamayız. 
Ancak, yine de son söz söylen-
meden ve muhataba düşünme 
payı  verilmeden, başka alan-
lara ve araçlara kaymayı  doğru 
bulmuyorum. 

İşte, Kürt Kimlikli Legal İn-
siyatife esas ihtiyaç buradan 
doğmaktadır. Bu süreçte, Kürt-
ler özellikle kendilerini bir ay-
naya tabi tutmak ve 'nefsül 
muhakeme'de bulunmalıdırlar. 
Bu olgunluğa varnıamız 
gerekir. Kürt toplumunun 
sivilizasyonu, demokrasisi, in-
san hakları  hukuku, insanlık 
hümanizması  için gereklidir. 
Eminim ki, bu halkayı  
yakaladığımız zaman, kur-
tuluşumuz yolunda da çok 
mesafe katetmiş  olacağız. 
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Özelleştirme 
cinayettir 
D iyarbakır Tes-İş  1 No'lu Şubesi, TE-

DAŞ  Dağıtım Müesseselerinin 
özelleştirilmesiyle ilgili bir basın açıkla-
ması  yaptı . Açıklamada Türkiye'de ener-
jinin özelleştirilmesinin savunulacak haklı  
ve geçerli hiç bir tarafının bulunmadığına 
dikkat çekildi. 

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Tes-İş  1 
No'lu Şubesi adına Şube Başkanı  Ali 
Öncü tarafından yapılan açıklamada, 
Türkiye toplumunun ağı r bir bunalım 
döneminden geçtiğine işaret edilerek, 
yönetenlerin artık yönetemez duruma 
düştükleri vurgulandı. 

Ekonomik kaynakların kapitalist burju-
vazi ve işbirlikçi kesimlerin çıkarına göre 
düzenlendiğini bildiren Öncü, "Emek 
cephesi başta olmak üzere, muhalefet 
boyutundaki toplumsal kesimlerin pratik 
müdahaleyi gerçekleştirecek düzeyde or-
ganize olamamış  olmaları , sömürüye ve 
her türden haksızlığa dayalı  cılkı  çıkmış  
bu sistemin varlığını  bugünlere kadar 
sürdürmesine maalesef olanak 
sağlamıştır" dedi. 

Türkiye geneline nazaran bölgenin çok 
daha farklı  bir konumda olduğunu aktaran 
Öncü, bölgede toplumsal göçlerin milyon-
larla ifade edildiğini, kırsal nüfusun büs-
bütün üretim dışı  bı rakıldığını  ve sosyal 
barışın tümden bozulduğuna dikkat çek-
erek şöyle konuştu; 

"Bölgemizdeki bu toplumsal panaroma 
dikkate alınmadan, TEDAŞ  dağımı t 

müesseselerinin özelleştirme adı  altında 
sermaye gruplarına peşkeş  çekilmesi, 
bölge gerçeği itibarıyla yaşanan olumsu7  
zlukta ısrar mantığın' içermektedir. Çünkü 
göçlerin durdurulamadığı, açlı k ve se- 
falet in önlenemediği, istihdam 
olanaklarının yaratılmadığı, sosyal barışın 
sağlanamadığı, bölgemiz koşullarında, s-
tratejik önlemleri ve halka yararlı lık duru-
mu tartışmasız olan enerjinin özelleştir-
ilmesi, sadece ve sadece mevcut ortamdan 
birilerine çıkar temin edecektir. Ailesiyle 
birlikte yüzbin civarı nda insanı n TE-
DAŞ'Iarın özelleştirme uygulaması  sonu-
cu açlığa mahkum edilmesi gerekir." 

Bölgedeki özelleştirmeyi bilinçle 
işlenecek bir cinayet olarak niteleyen 
Öncü, daha sonra şunlan anlattı; 

"Bu cinayete onay verilmesinin du-
yarlı lığı  yerel ve bölgesel düzeydeki 
siyasilerin, mesleki kuruluşların, sivil 
örgütlenmelerin olmakla birlikte, bu alan-
da örgütlü emek cephesi adına da uyarı da 
bulunuyoruz. Bölge gerçeğini dikkate al-
mayan, toplumsal barış  gibi temel bir 
sorunda kendisini ilgilendinneyen, açlığı  
ve sefaleti görmezlikten gelinerek, kendi 
çıkar hı rsına köle düşmüş  olmaktan ötürü 
bölgedeki TEDAŞ  'ların işletme devir 
haklarını  satın alarak, bu sektörü sömüre-
bileceklerini düşünüyorlarsa şayet, gaflet 
içinde bulunduklarını  ve ortaya çı kacak 
sonuçlara katlanmayı  da göze almaları  
gerektiğini hatırlatırız.- 

`Korku dağları  
TUNCELİ' 

illill1-1 . tillı t.K317J> 

`Uygulamalar 
Nazileri 
hatırlattı' 

"Polis ve ordu kendisine o 
kadar güveniyor ki bir özel tim 
üyesi yanımıza yaklaşıp 
Ingilizce 'Ne kadar yazarsanız 
yazın, ne kadar gelirseniz 
gelin, burada olanları  engelle-
yemezsiniz' dedi. Bu sözler ve 
askerlerin gözlerindeki bakış  bi-
le burada yaşanan faşizmi 
anlatmaya yeter" 

E
z nizanim çima l'' qet Ufa min ji vi Fi-
del Castroyi re na0. Cira vi zilami bi 
min nexweş  e. Ez naxwazim rü û rûçi-

U wi ii bibinim. Qomonisti ü sosyalistiya 
wi ji bala min nakişine; ji xwe ez ji qomo-
nisti û sosyalistiya ten" ji xwe re ji nefret 
dikim. 

Baş  e çima ez evqas ji vi zilami acis im? 
Ez bibjim: Bihara sala 1991an di bira 

me hemûyan de ye. Saddam xwinxwar li 
Kurdistana Başûr disa wek car&) ber'' der-
ketibû h'da Kurdan. Bi leşkerk'n xwe, bi 
tanq, top ü jehrn xwe dabû pey Kurdan. 
Dixwest ku kela tçCı na xwe di ser'' Kur-

dan de sar 
bike. 
Kurdan re-
ben "n12,-
çek Cı  b"pa-
rastin bi çiya 
ü bi sinoran 
ketibûn. Ji 
neçarl hine-
kan li sino-
ıkrı  ku Tir-
kan danl-
bün, hine-
kan ji li sI-

nor&I ku Iraniyan danibûn dixistin. Bi sed 
hezran Kurd bi riyan 0 bi çiyan ketibûn. 
1-1 di ser bûyera Helepça de ten' s'' sal 
derbas bCı bü â Kurdan bi tu awayi nikari-
bün xwe bisipartana ûjdan û insafa zalime-
ki xwinxar; hoveki ku . bi wan Helepçeya 
dabû jiyandin. 

Di ‘Jv'' giyamete de Kurdan mal&I xwe, 
milUn xwe, hemû tişt&I xwe 1-ıştibün O 
direviyan. Ji sı r Cı  sermay, ji tina 0 ji birçi-
na pir Cı  zarûk li pey hey dimirin. Ne hani-
yan dixwest dere sinorn xwe li ber wan 
vekin Cı  ne ji Tirkan. Kurd li ser axa welat 
xwe, li ware bay O kal&I xwe ji nikaribûn 
bibin m&an 0 penaber. Dijmin ev 1. ' ji li 
ber wan girtibû. 

I_ Kurdan ku Helepçayan dItibCı n neçar 
bûn. Wusa neçar bûn ku diviyabû di nav 
xwinxwar 0 diktatoran de ji bijartinel& bi-
kirina Cı  xwe bisipartana Cı jdana "xwinxwa- 
r' baş." Di ‘/' roja reş  C_1teng, roja neçe û 
tari de, ten" ev "re" li ber Kurdan vekiribü. 

Di sala 1988an de careU Tirkan ji "ne-
çari" deri Ii ber "penaber&ı  Kurd" vekirû Cı  
di dora ş6t hezari de Kurd hatibûn "Tirki-
W Cı  di qamlAn cih" de bi cih bâbûn. Tir-
kan bi tu awayi nikaribün xwe bidana ber 
ve koça dawi ya mezin. Konseya Ewlekari-
ya Netewi(MGK) di dudoy"(2) Nisane de 
bilez (acil) civay'abCı  Cı  li ser mesala Kur(Mn 
ji Ba- şûr direviyan Tirkiye rawesti bû. 
MGK bi lez ü bez civina Konseya Ewleka-
ri ya Nete~ Yekbûyi dixwest. Biryara 
MGK' ew bû, heta ku ji Konseya Ewlekari 
ya NY bersiv ne0 deri li Kurdan neyrı  ve-
kirin. 

Mesela Kurdan disa ketibû rojeva dinya-
ykhernû kes li ser koçkirina Kurdan dipe-
yivi. Dinya Ii çareseriyeke digeriya. Di 5" 
Nisane de Ii Enqere civineke giring di nav 
diplomaten EwrCı pi O Tirkan de ç€'1311 O li s-
er taslaxa biryara 688an liheyhatin p'd< 
hat. Di eyni roj' de Firansaye ji bo qebül-
kirina biryara 688an seri li Konseya Ewle-
kar? ya Nete~ Yekbûyi xist. Edi pirsa pe-
naber&İ  Kurd wek meseleyeke ku aşti Cı  
ewlekariya rewşa nevnetewi tehdit dike di-
hat nişandan. Bi sitandina v"' biryar re pa-
rastina Kurdan Cı  avakirina her&rıek ewle-
kariy" Owisti bG. 

Biryara 688an di 5e Nisane de li Kon-
seya Ewlekari hat raykirin(denkirin). Ji 15 
dewletkı  ku beşdari civine bûn deh dew-
letan biryar qebCı l kir, se dewlet li hember 
rabûn ü du dewlet ji bMeng man. Yek ji 
s' dewlet&İ  ku li hember v'' biryar" derke-
tin 0 piştgiriya Saddam kirin KCı ba bû. Her-
duy&I din ji Yemen 0 Zimbabwe bûn. 
Herdû dewletb6iryar ji Çin Cı  Hindis-
tan bûn. 

Ewrûpa 0 Amerikaya dixwest ku di bin 
sivana(şemsiya) Netewn Yekbûyi de li 
Kurdistana Büşûr ji bo Kurdan her&rıek 
ewlekariO ç&ibe; l' Sovyet, Çin û Hin-
distane destûr nedan \ş ' yeke 0 Ii ber N&' 
dawxaze derketin. 

Di we ciVin'' de me Kurdan bi aşkerayi 
rû Cı  rüçiU Castro dit. Ne hewce ye ku 
trı iroy li ser helwesta Sovyete ya li hember 
gele Kurd raweste; çimki ji bo y'rı  ku didi-
tin ev siyaseta wan li ber çavan b0. LA I-
car Castro? Denge defa ji dür ve xweş  di-
hat hinekan. Lk rasti qet ne wusa bû. 

Ger Castro dest pk nekira 0 pezn" Ata-
turk neda, belki me ev tişt ragirtina. Çimki 
di gel ku me nedixst em bibinin ji siyaseta 
dewlet&1 sosyalist a li hember gel' me Cı  
doza me weha bû. kar beyan&ı Carstro 
On li ser Atatur O şoreşgeriya wi(binih&e 
Yeni yuzyil, 15 Adar 1997) yekcar ez aciz 
kirim. Çimki ew AtaturU ku Castro pezrı  
wi dida, deste M' di xwina bi hezaran mi-
rovi de bû Cı  sedemek bingehin e dilkirina 
gel Kurd bû. Bi saya ser'' wi Enedol 0 
Kurdistan b0 goristanek gelan. Ma wi Ata-
turki bi xwe negotibû, "Komonizm li kude-
r' 12,' ditin, div" b'' pelçiqandin." 

Wek Castro tu Wa min ji vi Erefati re ji 
nay; cira wi ii bi min nexweş  e. Ew ji wek 
Castro heval Cı  dosteki dijmin&I me ye. 
Qet ji bira min naçe; pişti tevkujiya Helep-
ç' cara Oşi wi deste Saddam givaştibû ü 
Sovyete ji tevkuji inkar kir. 

Bi qasi ku me sere xwe di ber xel0 de 
şikand, me ser xwe di riya rizgarbûna ge-
1 xwe de bi şanda, bawer bin niha em ne 
di ve rewşa xerab de bûn. 

Frıdel Castro 

Felat DILGEŞ  

Hüsamettin KOTREŞ  

Batıya (Adana, Mersin, An-
talya...) göç eden Kürt in-

sanları, çok büyük bir asimilas-
yon ve kendi öz kültürlerinden, 
benliklerinden, örf, adet, gele-
neklerinden ve göreneklerinden 
büyük bir hızla uzaklaşmakta-
dı r. 

Batıya göç etmiş  olan Kürt 
insanları  her ne hikmetse Kürt-
çe konuşacakları  yerde, Kürtçe-
lerini geliştirebilme olanağı  da-
ha fazla olduğu yerde Kürtçe 
konuşmayıp, Türçeyi daha gü-
zel nasıl konuşabilirim çabası  
içindedirler. Bu, Türkçeyi daha 
güzel nası l konuşabilirim çabası  
içerisinde olmak; öz kültürü-
müzden bizleri uzaklaştı rır, ana 
dilimiz olan Kürtçeyi unutturur, 
bizi örf, adet, gelenek ve göre- 
neklerimize yabancı laştı rı r, 
uzaklaştı rır. Bizi milli davamız-
dan caydırır, Kürt halkı nda kay-
paklık ve tutarsızlı k yaratı r. 

Batıya göçen Kürtlerimizin 
şöyle bir özelliği vardır; yeni 
doğan çocuklarına ilk etapta 
Türkçeyi nasıl öğretebilirinı  ça-
bası  içerisindedirler. Bazı  du-
yarlı  insanlar çocuklarla niye 
Kürtçe konuşmuyorsunuz? diye 
sorduklarında, okulda Türkçe 
konuşmakta zorlanmasınlar di- 

ye cevap veriyorlar. Şimdi bu 
zihneyeti taşıyanlara bir iki söz 
söylemek istiyorum. Çocuğu-
nuza altı  veya yedi yaşına kadar 
Türkçeyi öğrettiniz, yedi yaşın-
dan sonra okula gönderdiniz, 
okula gönderdiğiniz andan iti-
baren çocuğun sosyal ilişkile-
rinde değişim ve gelişim mey-
dana getirecektir. Çocuk artık 
annesiyle, babasıyla, öğretme-
niyle ve arkadaşlarıyla Türkçe 
konuşacaktı r. Anne ve baba is-
tesede artık çocuğa Kürtçe öğ-
retınekte zorlanı r. Öğretmeye 
kalksa bile başarı lı  olamaz. 
Çünkü, sen çocukla Kürtçe ko-
nuşursan, çocuk sana Türkçe 
cevap verir. Bir süre sonra bir 
bakmışsı nki sen de Türkçe ko-
nuşuyorsun. İşte bu durum ço-
cuğun Kürtçe öğrenmesindeki 
engellerden bir tanesidir. 

Psikolojide ekoller (Fonksi-
yonalist, Ehevyorist, Psikana-
list, Gestalt...) vardır. Bu ekol-
lerin her biri ayrı  dalda, ayrı  gö-
rüşleri savunurlar ve bu savun-
dukları  görüşleri de pratikçe 
gerçekleştirmişlerdir. Bu ekol-
lerden Ehevyorist (davranışçı-
lık) ekolünün savunduğu görüş  
şudur; -sağlığı  ve sıhhati yerin-
de olan bir çocuğu bize verin siz 
isterseniz biz bu çocuğu bir 
doktor, isterseniz mühendis, is-
terseniz hırsız, isterseniz bir öğ- 

retmen yapabiliriz" görüşünü 
savunan bu ekolün dayandığı  
temel ilke şudur; bir çocuğa ve-
receğiniz eğitimle onu istediği-
niz her şekle sokabilirsiniz. 
Şimdi psikolojideki bu bilgi-

leri kendi gerçekliğimize uygıı-
layalım; TC'nin eğitim koşulu-
nu hepimiz bilmekteyiz. Ço-
cuklarımızın her sabah "Andı-
mız Marşı", her pazartesi ve 
cuma günü de "İstiklal Marşı" 
beyinlerine çivi ile yazılmakta-
dır. Hatta ben ortaokul birinci 
sınıfa gittiğimde Türkçe öğret-
meninin bize söylediği şuydu; 
İstiklal Marşı 'nın o kıtasını  ve 
Atatürk'ün gençliğe hitabesini 
ezberlemeyen Türkçe dersinden 
geçemez, demişti. Artık eğitim 
veren kurum ve kuruluşlardaki 
öğretmenler bile resmi ideoloji-
nin birer parçası  haline gelmiş-
tir. Yüksek eğitim veren üniver-
siteler ve bu üniversitelere bağ-
lı  meslek yüksek okullarındaki 
öğretim görevlileri, dekonlar, 
profösörler, doçentler resmi 
ideolojiyi savunanlar arasından 
seçilmiş  kişilerdir, ayrı  düşü-
nenler ayıldanmıştır ve ayıklan-
maktadı r. 

Sonuç olarak şunu söylemek 
istiyorum; devletin baskısından, 
korucuların zulmünden veya 
yoksulluk ve sefaletten dolayı  
kendi toprağından, köyünden, 

ilçesinden,mezrasından göç et-
miş  Kürt insanları  devletin asi-
milasyon politikaları  karşısında 
kendi örf, adet, gelenek ve gö-
reneklerinin tarihe gömülme-
mesi ve kendilerinden sonraki 
kuşaklara aktarması  ve yaşat-
ması  açısından anne ve babalara 
önemli görevler düşmektedir. 
Bu görevler arasında, anne ve 
babanı n kendi öz dilleriyle 
çocuklarına örf, adet, gelenek, 
görenek ve törelerini öğretmeni. 
Kürtlerin tarihi boyunca nasıl 
baskı  ve şiddete maruz kaldık-
larını, ezildiklerini, sömürgeci 
devletler tarafından haklarının 
nasıl gasp edildiğini, ana dil-
leriyle beraber çocuklarına öğ-
retmeleri gerekir. 

Yani TC'nin çocuklarımıza 
verdiği eğitimle beraber, biz de 
çocuklarımıza kendi öz kül-
türümüzü, benliğimizi, kim-
liğimizi tanıtalım ve çocuk-
larımızı  bu vereceğimiz eğitim-
le şekillendirelim ve kendi hal-
kımıza yararlı  bir evlat haline 
getirelim. Asıl kimliğinden 
uzaklaşmamasını  sağlayalım. 

Bence bu çok önemli bir 
konudur. "Çocuklar 
geleceğimizdir". Geleceğimizi 
sağlam temellere oturtmamız 
bizim elimizdedir. 

Duyarlı  olalım ve sahip 
çıkalım. 
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N ewroz kutlamaları  ve gıda 
ambargosu uygulamasını  

yerinde incelemek üzere Diyar-
bakır, Dersim ve Bingöl'e giden 
İngiltere ve İspanya heyetleri, 
yaptı kları  incelemeler sonunda 
gözlemlerini açı kladı lar. Newroz 
kutlamalarını  izlemek üzere böl-
gede bulundukları  sı rada 18 Mart 
tarihli Demokrasi Gazetesi'nde 
yayı nlanan "Kiğı 'da açlık" baş-
l ı klı  haberimiz üzerine Bingöl'e 
giden, sendikacı  ve gazeteciler-
den oluşan 6 kişilik İngiliz heye-
ti, Kiğı 'ya giremediklerini bildir-
di. Özel tim grubu tarafından ta-
kip edildiklerini ifade eden heyet 
üyeleri, aynı  zamanda sözlü taci-
ze uğradıklarını  söylediler. 

• • ..›Heyetin,  sözcüsü`   l.tat'etec 
.Andy Lceefe, röportaj yaptıkları  
4 köylünün gözleri önünde dövü-
lerek gözaltına alındığını  belirte-
rek, "Öldürülebileceğimizi dü-
şündüğümüz için Kiğı 'ya git-
mekten vazgeçtik" dedi ve Bin-
göl'de vali ile görüşmek istedik-
lerini, ancak yetkililerden hiçbir 
yanı t alamadıklarını  kaydetti. 

Bingöl'deki Newroz izlenim-
lerini de aktaran Lceefe, "Halk 
polis baskısına ve çevredeki 
tanklara rağmen kimliğini hay-
kırdı  ve Newroz'u sahiplenerek: 
özüne uygun bir şekilde kutladı" 
dedi. Kutlamalar sı rasında bir ka-
dını n kafasına sarı-kı rmızı-yeşil 
bir bant taktığını, o anda insanla-
nn coşkusunun alana sığmadığı-
nı  belirten Lceefe, polisin çevre-
de bulunmasına rağmen halkın 
sloganlar attığını  ifade etti. 

Elazığ 'da Demokrasi Platfor-
mu'nun Newroz kutlamaları na 
da katı ldı klarını  anlatan Lceefe, 
"Burada Newroz'u kül tablala- 

rında yaktıkları  mumlarla kutlu-
yorlardı. Bu bana 2. Dünya Sava-
şı  sırasında Naziler' in ağır bom-
bardımanı  altında sığınaklarda 
gizli olarak törenlerini yapan in-
sanları  hatırlattı . Benim ailem de 
o insanlardan biriydi, Çok duy-
gulandım" dedi. 

Bir gün kaldıkları  Bingöl'den 
ayrı ldıktan sonra Diyarbakır yo-
lunda 4 kez polis, asker ve özel 
tim tarafından durdurulduklarını  
belirten İngiliz heyetten gazeteci 
Nick Ryan da, "Polis ve ordu 
kendisine o kadar güveniyor ki 
bir özel tim üyesi yanımıza yak-
laşıp İngilizce `Ne kadar yazar-
sanız yazın, ne kadar gelirseniz 
gelin, burada olanları  engelleye-

urrıezsiniz,'„ dedi. Bu sözler ve as-
kerlerin gözlerindeki bakış  bile 
burada yaşanan faşizmi anlatma-
ya yeter" şeklinde konuştu. 

Aralarında gazeteci, sivil top-
lum örgütü ve siyasi parti temsil-
cilerinin de bulunduğu 9 kişilik 
İspanya heyeti ise, Diyarbakır'a 
geldikleri sırada başlayan polis 
takibinin Dersim'e gidene kadar 
sürdüğünü belirterek, kente giriş-
lerinden itibaren iki panzerin 
kendilerine eskortluk yaptığını  
söylediler. 

Halk ile iletişim kurmalarına 
izin verilmediğini belirten heyet 
üyelerinden Terea Peno, bunun 
üzerine Dersim Valisi ile görüş-
tüklerini ifade etti. Peno, Vali 
Atı l Üzengül'ün görüşme sıra-
sında kendilerine kentte hiçbir 
olayın olmadığını  ileri sürdüğü-
nü, kanıt olarak da İnsan Hakları  
Derneği'nin (İHD) kendisine 
gönderdiğini iddia ettiği bir "te-
şekkür mektubu"nu okuduğunu 
söyledi. Valinin, gıda ambargosu  

ile ilgili sorulara "Sadece 
PKK'ye yardım edilmesinin en-
gellendiğini, ambargonun olma-
dığı" şeklinde cevap verdiğini 
vurgulayan Peno, valinin New-
roz'un Türk bayramı  olduğunu 
ileri sürdüğünü aktardı. Der-
sim'de çeşitli kurumları  ziyaret 
ettiklerini belirten Peno, "Kent 
tam bir açık hava hapishanesi gi-
biydi. Her tarafta asker, özel tim 
ve polisler vardı" diye konuştu. 

Dersim'deki incelemelerini 
tamamladıktan sonra Diyarba-
kır'a dönen İspanya heyeti üye-
leri DOlores Antxia, Laura Fer-
nandez, Conchita Abascal, Maria 
Jose Esteso, Marco Rizzardını, 
Teresa Peno, Tino Brugos, Elena 
İsidro ve Eugenio Fonseca, 
Elazığ'ın Maden ilçesi yakın-
larında askerler tarafından gözal-
tına alındıklarını  söylediler. 
Burada askeri kontrol noktasında 
gözaltına alındı klarını  belirten 
heyet üyeleri, askerlerin film, 
döküman ve pasaportlarına el 
koymaya çalış tığını, daha sonra 
buradan Maden Jardarma 
Karakolu'na götürüldüklerini ak-
tardı lar. Gözaltına alındıkları  
sı rada askerler tarafından tartak-
landı klarını  belirten Peno, 
"Karakol komutanı, büyükelçilik 
ile görüşmek istediğimizi söy-
leyince, bizden özür dilediler" 
dedi. Heyet üyeleri, burada bir 
süre tutulduktan sonra serbest 
bırakıldıkları nı  söylediler. 

Kürt sorununun uluslararası  boyut kazanması yla 
tüm dikkatler Kürt illerine çevrilmiş  görünüyor. 

Son olarak Fransanın en etkin günlük gazetelerinden Le 
figaro Gazetesi Tunceli'deki son gelişmelerin de an-
latı ldığı  bir yazı  dizisi başlattı.Oizinin ilk bölümünde, 
bölgenin ciddi bir "mağduriyet" içinde bulunduğuna 
dikkat çekildi. Yazı  "Korku dağları;Tunceli" başlığı  ile 
çıktı  ve Le figaro'nun Türkiye uzmanı  muhabiri Claude 
Lorieux imzasıyla yayınlandı. ' 

Türk ordusunun yaklaşık I 3 yı ldır 
PKK ile mücadele ettiği hatırlatı larak, Tunceli ve böl-
gesinde, terör eylemlerinde bir yıl öncesine göre yüzde 
75'lik azalma olduğu belirtiliyor. Ancak her şeye 
rağmen bölgenin ciddi bir "zavallı lık" içinde olduğu 
vurgulanan yazıda şöyle deniliyor; 

" Türk ordusunun Güneydoğu'da PKK ile girdiği 
kanlı  savaşta 20 binden fazla kişi öldü. Sivil iktidar, 
aynlıkçı  isyanı  bastırması  için, güvenlik güçlerine açık 
kart verdi. Sonuç elde ettiler. Geçtiğimiz Cuma Kürt 
yılbaşısında olay çıkmaması  bunu kanıtlıyor. Ama Türk 
polisinin uygulamaları, Ankara'nın batı lı  partnerlerini 
şok ederken, bütçenin dörtte birini yutan bu savaşın 
ekonomiye kötü yansımaları  iş  dünyasını  
kaygılandı rıyor." Yazıda ayrıca bölgede silahlı  
faaliyetin azaldığını  ama bu durumun ne kadar 
süreceğinin belli olmadığı  belirtiliyordu. Sorunların bir 
bütün olarak çözülmesiyle bu ortamın sona 
erebileceğinin altı  çizildi. 

Yazıda Tunceli'nin tarihçesi de verilmiş. Yıllardır 
Türk hükümetleri tarafından dıştalanan `Dersimliler' 
kendilerini bu ülkenin vatandaşı  olarak kabul etmiyor-
lar. Yıllar önce büyük bir facia yaşanmış  Tunceli'de. 
1938'de Türk hükümetine karşı  ruhani liderleri Seyit 
Rıza önderliğinde bir isyan başlatmışlar ve bu isyan 
bastınlmış. Sonrasında ordu isyancı  olup olmadığına 
bakmaksızın kadın, çoluk çocuk 60 bin insanın 
öldürüldüğü söyleniyor. 

Bugün de ordu ve polis hiç bir ayrım gözetmeksizin 
Tunceli'de sivil insanları  hedef olarak alıyor. 
Tuncelililer onların gözünde potansiyel suçludurlar. 
Düşman gözüyle bakılıyor Tuncelililere. Tunceli insani 
da bu nedenle devletle hiç barışık değil. Hükümet 
kuvvetleriyle ilişkiye girmekten kaçımr. Hatta, resmi 
kurumlara gitmek yerine kendi sorunlarını  kendi iç-
lerinde çözmeyi tercih ederler. 

Göç ve asimilasyon 
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İHD 1996 İşkence Raporu'nu açıkladı  

Işkence patladı  `Faili-i meçhullar 
aydınlansın' 
"Son günlerde, devlet adına hareket et-
tiklerini iddia eden bazı  kişilerin işlediği 
cinayetlerle övünmelerine tanık oluy-
oruz. Devlet yetkililerinin ağzından duy-
duğumuz "devlet uğruna silah çekenler 
de şereflidir' gibi kabul edilemez açıkla-
malar karşısında, bu cinayetlerin çözüm- 

lenmesi konusundaki inanç ve umudu-
muzu da tümüyle yitirme noktasına gel-
miş  bulunuyoruz. Acı larımızın din-
meyeceğini biliyoruz. Ama bu ayıbın or-
tadan kaldırı lması  konusunda herkesin 
elinden geleni yapacağı  inancıyla bir ara-
ya geliyoruz." 

12 Eylül öncesi dönemde devlet 
desteği ile işlendiği ortaya çıkan 
cinayet feillerinin bulunmamasına 
isyan eden aileler ilk kez biraraya 
gelerek Cumhurbaşkanı, TB-
MM,Siyasi partilere çağrıda bu-
lundular.Bu kurum ve kuruluşlar-
dan inandırıcı  açıklama bekledik-
lerini söylediler. 

Prof. Dr. Cahit Orhan Tüten-
gil'in oğlu Kaya Tütengil'le kızı  
Deniz Tütengil, Sevinç Özgü-
ner'in kızları  Alev ve Işıl Özgü-
ner'le kardeşi Narinç Tanık, Savcı  
Doğan Öz'ün eşi Sezen Öz, Abdi 
İpekçi'nin eşi Sibel ipekçi'yle ka-
zı  Nükhet İpekçi İzzet, Yazar Onat 
Kutlar'ın eşi Filit Kutlar, Yasemin 
Cebenoyan'ın annesi Tuncay Ce-
benoyan'la babası  Hikmet Cebe-
noyan, öğretim görevlisi Dr. Nec-
det Bulut'un eşi Neşe Erdilek Bu-
lut, Yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun 
kızı  Pınar Kaftancıoğlu, 
Martı  Sanatevi'ndeki top-
lantıda şu açıklamayı  yap-
tı; 

"Faili meçhul cinayet-
lerin büyük çoğunluğu ay-
dınlatılmış  değildir. Son 
günlerde, devlet adına ha-
reket ettiklerini iddia eden 
bazı  kişilerin işlediği cina-
yetlerle övünmelerine ta-
nık oluyoruz. Devlet yetki-
lilerinin ağzından duydu-
ğumuz "devlet uğruna si-
lah çekenler de şereflidir' 
gibi kabul edilemez açık- 

lamalar karşısında, bu cinayetlerin 
çözümlenmesi konusundaki inanç 
ve umudumuzu da tümüyle yitir-
me noktasına gelmiş  bulunuyoruz. 
Acılarımızın dinmeyeceğini bili-
yoruz. Ama bu ayıbın ortadan kal-
dırılması  konusunda herkesin elin-
den geleni yapacağı  inancıyla bir 
araya geliyoruz. Yetkililerin, her 
bir cinayetin niçin ve nasıl bir yaz-
gıya dönüştüğü ve bundan sonra 
böyle cinayetlerin nasıl önlenebi-
leceği konusunda inandırıcı  açık-
lamalar yapmasını  bekliyoruz" 

İstanbul Barosu eski Başkanı  
Turgut Kazan ailelerin bir araya 
gelmesini "demokratik dünyada 
bir eşi bulunmayan trajik bir top-
lantı" diye nitelendirdi. 

Üç yıl önce bir bombalı  saldırı-
da ölen Onat Kutlar'ın eşi Filiz 
Kutlar da şöyle konuştu; 

"Şu anda yargılanan kişilerin, 

yargılanması  gereken kişiler oldu-
ğuna inanmıyorum. Halkın gözü-
nü açmak istiyoruz. Hükümet de-
vamlı  bir uyutmaca halinde. Fail-
ler bile doğru insanlar değil. Bu 
ortam, giderek bazı  kişilere daha 
çok cesaret veriyor. Zaten hükü-
met ve polis 'eşkiya' gibi davranı-
yor. 

1978'de katledilen Ankara Sav-
cı  Yardımcısı  Doğan Öz'ün eşi Se-
zen Öz ise konuşmasında şu gö-
rüşlere yer verdi; 

"Eşimin davasında, elde yete-
rince kanıt olmasına rağmen tetik-
çiler beraat ettirildiler ve ortalığa 
işadamı  diye salındılar. Biz bu du-
rumdan çok rahatsızız. Bir hukuk 
devletinde yaşamak istiyoruz." de-
di.Diger katılımcılar'da aynı  istek-
leri dile getirdiler. 

HABER MERKEZİ  

Dünya Bankası  

Türkiye ekonomisi 
bu yükü kaldıramaz 

Sayı n Cemşid Bender'in çalışmaları n ı, araş-
tı rmaları n ı  dikkatle izliyorum. Şimdiye ka-
dar çı kan tüm kitaplar ı n ı  okudum. Cem-

şid Benderdeğerli bir araştı rmacı d ı r. Onun gibi 
bir araştı rmacı n ı n Kürtler arası ndan çı kması  se-
vindiricidir, onur vericidir. Cemşid Bender'in 
kitapları nda çok önemli bilgiler var. Kürt tari-
hinin karanl ı kta kalan birçok yönü ayd ı nlığa 
kavuşuyor. Özellikle Kürt coğrafyası nda çı kan 
medeniyet ile ilgili tezleri, ileri sürdüğü savlar 
genell ikle doğrulan ı yor. 

Kürtlerin başka bir yerden göç etmeyip, 
hep yaşad ı kları  bugünkü topraklar üzerinde 
yaşadı kları , tarih tezi bana daha mantı kl ı  geli-
yor. Kürtlerin İ skandinavya'dan göç edip, bu-
günkü Kürt coğrafyası na geldikleri görüşü, 

bence doğru değil-
dir. Bu say -Kürt-
lerle ilgili bu tarih 
tezi- biraz da Türk 
tarih tezi anlayışı- 

Bender'in n ı n etkisinde kalan 
bir savd ı r. Türk ta- 

Araştırmaları  rihçileri illa bir 
halkı  bir yerden 

Üzerine başka bir yere göç 
ettirirler. Onları n 
tarih tezi hep halk-
ları n bir yerden 

Lokman POLAT başka bir yere göç 
 etme savı na daya- 

n ı r. Kürtler Mezo-
potamya'da medeniyeti geliştirirken, İ skandi-
navya buzlar ı n altı nda buzul çağın ı  yaşıyordu. 
İskandinav tarihinde buradan Mezopotamya'ya 
göç eden bir halkı n tarihsel bir olayı na rastla-
n I maz. 

İ ndo-Ewrupa dil grubunun çı kış  yerinin bu-
günkü Kürt coğrafyası  olduğu, araştı rmacı lar 
tarafı ndan doğrulan ı yor. Bu konuda A.Wa-
hab'ı n çok önemli bir yazısı  NOroj gazetesinde 
çı ktı . Bu yaz ı  Kürtçe olduğu için belki fazla 
dikkat çekmemiştir. Fakat çok önemli bir yazı -
d ı r. Bu yazı  Cemşid Bender'in savları n ı  -ileri 
sürdüğü tezleri- doğruluyor. Bu yazı yı  yazan 
A.Wahab, Cemşid Bender'in kitapları ndan ha-
bersizdi. Ben ona "bu görüşleri daha önce 
Cemş id Bender savundu. O bunlar ı  halen de 
savunuyor ve bu konuda çok önemli araştı r-
malar yapmış" dediğimde, A.Wahab hayret 
edip, " o zaman onun savunduğu görüşler 
doğrudur" demişti. 

A. Wahab yazısı nda diyor ki; İ ndo-Ewrupa 
dilinin kökü Anadolu'dan geliyor. Bu dil 9000 
(dokuzbin) yı l önce Anadolu'da konuşulmuş. 
Hitit, Palati ve Lûvi dilleri de bunun birer kolu-
durlar, fakat şimdi ölü dil haline gelmişler. Bu 
teoriyi Prof. Colin Renfrew "Archaelogy and 
Language" adl ı  kitabı nda ileri sürüyor. 

Bu dili konuşanlar, dünyan ı n ilk çiftçileridir-
ler. Bunlar, keçi besleyip buğday ekiyorlard ı . 
Bunlardan bazı ları  İsa'dan önce 650() yı lları n-
da Yunanistan'a göç ettiler. Kendi kültürlerini 
ve keçilerini de birlikte götürdüler. Prof. Colin 
Renfrew'e göre üterim, tarı m, ziraatçı l ı k ile bir-
likte Anadolu'da doğmuş  ve oradan ilkin Yu-
nanistan'a, ordan da Avrupa'ya yayı lmıştı r. 
Prof. Colin'ı n teorisine göre, eski Hintlilerin 
Sanskrit dilinin çı kış  yeri de Anadolu'dur ve 
Anadolu'nun en eski dilinden türemiştir. Bu da 
şu anlama geliyor ki, Kürt dili -Kürtçe- hem 
Farsça'dan, hem de Sanskritçe'den daha eski 
bir dildir. Kürtler, Farslardan ve Hindistanl ı lar-
dan daha çok Anadolu'ya yakı nd ı rlar. İ ndo-
Ewrupa dil grubu da Kürtlerin yaşadığı  coğraf-
yadan çı kmış, daha sonra da İ ran ve Hindis-
tan'da yayı lmıştı r. 

İ ndo-Ewrupa dil grubunun Kürt coğrafyası n-
dan çı k ı p geliştiği tezi, Nazilerin savunduğu 
tarih tezini de çürütüyor. Naziler "İ ndo-Ewru-
pa dilinin sarı  saçl ı , mavi gözlü Aryanlar tara-
fı ndan zorla dünyaya yayı ldığı"nı  savunuyor-
lard ı . Bu tarih tezi günümüzde bazı  tarihçiler 
tarafı ndan çürütülmüştür. 

Prof. Colin Renfrew'ı n bu savları na dayan ı-
larak, şu rahatl ı kla söylenebilir ki; Kürt dili 
dünyan ı n ilk dillerinden birisidir. 

Şimdi domuzun evcilleştirilmesi konusuna 
gelmek istiyorum. 

Arkeologları n araştı rması na göre 10.000 
(Onbin) yı l önce ilk kez domuz bugünkü Kürt 
coğrafyası nda evcilleştirilmiş. Hallan Cemi de 
(bugünkü Kürt coğrafyası nda) yapı lan kazı larda 
domuzlar ı n kemiği meydana çı kartı lmış. Şim-
diye kadar ilk evcil hayvanları n koyun ve keçi 
olduğu ileri sürülüyordu. Onları n evcilleştiril-
me tarihi ise 8-9 bin yı l önceydi. Fakat domuz-
ları n bulunan kemikleri, ilk evcilleştirilen hay-
van ı n domuz olduğunu ortaya koyuyor. Bu ev-
cilleştirme olayı  da bugünkü Kürt coğrafyası n-
da gerçekleşmiş. 

Cemşid 
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HABER MERKEZİ  - İnsan Hakları  
Derneği (İHD) İstanbul Şubesi 1996 işken-
ce raporunu tamamlayarak, kamuoyuna bir 
basın toplantısıyla duyurdu. İHD bünyesin-
de kurulan işkence ve kötü muameleleri iz-
lemekle görevli, işkence izleme komisyo-
nu'nun raporuna göre, 1996'da Istanbul'da 
2 bin 22 kişi işkence gördü ve bunlardan 
6'sı  öldü. Komisyon üyeleri, çocuklara yö-
nelik işkence olaylarında patlama yaşandı-
ğını  belirterek, işkence olaylarının önlen-
mesi için kamuoyunu göreve çağırdılar. 

Komisyon üyeleri Av. Kezban Alan, Av. 
Şeref Turgut ve Av. Meral Karalı  tarafından 
yapılan açıklamada, 1996 yılında işkence-
nin karakol, şube ve cezaevlerini aşarak, s-
por sahalarma ve sokaklara yayıldığı  belir-
tildi. 

Kapsamlı  bir rapor hazırlayan komis-
yon, ayrıntı lı  işkence dökümünü verdi. Ra-
porda Ümraniye Cezaevi'nde 3 tutuklunun 
kafalarına vurulmak suretiyle katledildiği, 
tutukluların cenaze törenini izleyen gazete-
ci Metin Göktepe'nin işkence edilerek öl-
dürüldüğü ve aynı  gün spor salonuna dol-
durulan binlerce insanın toplu işkenceden 
geçirildiği belirtildi. Sokaklarda işkence ve 
kötü muameleye örnek olarak 6 Kasım 
1996 günü YÖK'ü protesto eden öğrencile-
rin öldüresiye dövüldüğü, 1 Mayıs günü in-
sanların üzerine ateş  açılarak 3 kişinin öl-
dürüldüğü ve daha sonra gözaltında işken-
ce gören Akın Rençber'in yaşamını  yitirdi-
ği belirtildi. 

İşkence yöntemleri artıyor 
Komisyon tarafından açıklanan ve gö- 

HABER MERKEZİ  - 
ABD'nin etkin gazeteleri birbiri 
ardından, Türkiye'de olası  bir 
askeri müdahalenin Washington 
tarafından desteklenmemesi 
yönünde yayın yapmaya 
başladı lar. New York Times'in 
başyazısından sonra, The 
Washington Post gazetesinde 
de aynı  içerikte bir yazı  yayın-
landı . Sözkonusu gazetedeki 
John Tirman imzalı  yorumda, 
Türkiye'de askeri bir müdahal-
eye destek verilmesini savunan-
lar eleştirildi. 

Tirman, ABD yönetiminin 
bugüne kadar izlediği "Türkiye 
kendi sorunlarını  demokrasi 
içinde çözmeli, askeri darbe ha-
ta olur" politikasıyla aynı  çizgideki yazısında, 
gazetenin icra Kurulu Başkanı  Katharine 
Graham'ın kızı  Lally Weymouth'un bir süre 
önce yazdığı  ve "darbe yanlısı" tonu nedeniyle 
Türkiye'de tepki çeken yorumunu hedef aldı . 

Weymouth'un "Türkiye'de İç Savaşın 
Hayaleti" baş lıklı  yazısında, Amerikan yöneti-
mini Refah Partisi'ne hoşgörülü davrandığı  için  

eleştiren, islamın "ehlileştirilemeyeceğini' öne 
süren ve laiklik için mücadele veren general-
lerin desteklenmesini isteyen sözlerinden alıntı  
yapan Tirman, ABD Dışişleri Sözcüsü Nicholas 
Burns'un da "laik demokrasiyi destekliyoruz" 
mesajım hatırlattı . Tirman darbe yanlısı  yayın-
ları  eleştirmekle kalmadı , Türkye'de darbelerin 
büyük zararlara yolaçtığına dikkat çekti. 

HABER MERKEZİ  -  Türk devletinin 25 
yıllık dönem için Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin 
modemizasyonu için ayrılan ve ulusal gelirin 
yarısına ulaşması  hesaplanan, 150 milyar dolarlık 
harcama projeleri, Dünya Bankasını  harekete 
geçirdi. 

Türkiye'de İngilizce yayınlanan Turkish Daily 
News gazetesinde Washington kaynaklı  ve Dünya 
Bankası  yetkililerine dayanarak verilen haberde, 
Türkiye'nin mali durumunun büyük çaplı  bir har-
camayı  kaldırm ının mümkün olmadığı  savunul-
du. Sözkonusu haberde, Dünya Bankası  yetk-
ililerinin özellikle askeri harcamaların sosyal ve 
ekonomik getirilerinin belirsizliği nedeniyle 150 
milyar dolarlık askeri harcamayı  dikkatle izleye-
ceklerine işaret edildi. Bir Dünya Bankası  yetkil-
isinin şu görüşlerine yer veriliyordu haberde; 
"150 milyar dolar aşırı  derecede yüksek bir 
rakam. Türkiye'nin geçen yı lki gayri safi milli 
hasılasına (GSMH) baktığımızda bu 150 milyar 
dolar, bu hasılanın yüzde 50'den fazlasma denk 
düşüyor. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde harcan-
ması  düşünülse bile bu ödünç almak için çok yük-
sek bir meblağ." 

Aynı  yetkili, bankanın TSK'nui 150 milyar 
dolarlık silah programına bir şekilde dahil olup 
olmayacağı  şeklindeki bir soru üzerine; "Eğer 
böyle bir program üzerinde bir anlaşma yapı lırsa, 
bir şekilde bizim bu işe el atmamız lazım. Çünkü 
bu küçümsenmeyecek kadar büyük bir program. 
Türkiye'nin mali durumunun böylesine büyük 
çaplı  bir harcamayı  kaldı rması  mümkün değil" 
dedi. 

Türkiye'nin özelleştirmeden istihdam, vergi 
düzenlemelerinden kamu yönetimine kadar tüm 
mali ve makro ekonomik dengeleri üzerinde pro-
je üreten ve finansman sağlayan dünya bankası, 
Türk silahlı  kuvvetlerinin 150 milyar dolar olarak 
hesaplanan ve henüz hangi kalemlerde kullanıla-
cağı  kesinleşmeyen planını  inceleyecekler. 

Batı  ve uluslararası  finans kuruluşları. Türk 
ekonomisinin gidişatından hiç de hoşnut değiller. 
Savaş  harcamalarının ekonomi için büyük bir yük 
haline geldiği finans çevrelerinde sıkça dile getir-
iliyor. Bu nedenle Türkiye ile ekonomik ilişkil-
erde çok daha titiz davranmaktadırlar. Siyasal be-
lirsizlik, savaş  ve daha pek çok sorun, Türkiye'yi 
zor durumda bırakıyor. 

zaltına alınan kişilere uygulanan işkence 
yöntemlerinin bazıları  şunlar; Askı, elekt-
rik, falaka, parmak kırma, testis sıkma, do-
laba kapatma, filistin askısı, su dolu poşet-
le boğmaya çalışma, lağımlı  suda boğmaya 
çalışma, kafaya idrar yapma, çıplak olarak 
rüzgarda bekletme, köpek salma, hayalara 
vurma, buza yatırma, koltuk altına sıcak su 
poşeti koyma, ağıza silah sokma, dişe elek-
tirk verme, cinsel taciz ve tecavüz tehdidi. 

Çocuklara işkence 
Manisa'da çocuklara uygulanan işken-

cenin bir benzerinin Şubat ayında Istan-
bul'da uygulandığı  belirtilen açıklamada, 
2'si 18 yaşında ve diğerleri 18 yaşından kü-
çük 17 gencin götürüldükleri İstanbul Em-
niyeti'nde işkenceye uğradıkları  ifade edil-
di. Açıklamada, gençlerden 1976 doğumlu 
Devrim Öktem'in işkence sonucu bebeğini 
düşürdüğü vurgulanarak, son 6 ayda 18 ya-
şından küçük 44'ü erkek, 23'ü kız toplam 
67 çocuğa işkence yapıldığı  belirtildi. Ço-
cuklara cinsel taciz, askı, elektirk, kaba da-
yak, köpekle saldırı  ve diğer işkencelerin 
uygulandığına dikkat çekildi. 

çıklamada, CMUK'un yeniden herkesi 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi, gözaltı  
süresinin Avrupa İnsan Hakları  Sözleş-
mesi'nin belirlediği orana indirilmesi, 
tarafsız doktorlar tarafından doktor kont-
rolünün yapılması, işkence ile elde edilen 
faaliyetlerin geçersiz sayılması  ve işkence 
suçunu işleyenler hakkında meslekten men 

. cezası  verilmesi istendi. Komisyon üyeleri 
işencelerin önlenebilmesi etkin mücadel-
eye bağlı  olduğunun altını  çizdiler. 

The Washington Post, 

`Darbeyi desteklemeyin' 

Rahime HENDEN 

70 sonrası , dünyada ve Türki-
ye'de sermayenin dönemsel krizle-
ri de dahil, sürekli bir krize, yapı-
sal bir krize girdiği görülmektedir. 
1990 sonrası  sosyalizm deneyimle-
rinin de çöktüğünü gözönüne alır-
sak, dünyada kapitalizm lehine 
güçlü ideolojik rüzgarların estiği-
ni, ancak kapitalizmin krizinin de 
had safhaya vardığını  görmekteyiz. 

Yapısal kriz; devrevi buhranlar-
dan farklı  olarak, basit bir biçimde 
pazardaki meta fazlalığı  ya da ge-
nel anarşik üretimle, fabrikaların 
düzenli üretim karşıtlığının ortaya 
çıkardığı  bir buhran değil; tüm 
bunları  da bünyesinde bulunduran 
sermayenin bileşenlerinde bir artış, 
genel olarak karlı lığın düşmesi ve 
birikim kanallarının ukanmasında 
ifade bulan uzun süreli bir krizdir. 

Sermaye bu buhrandan çıkabil-
mek için, öncelikle değişen serma-
ye miktarını  düşük tutmak, dolayı-
sıyla artı  değer oranını  arttırmak, 
bunun için de işçi ücretlerini dü-
şük tutmak, ucuz hammadde bul- 

mak zorun-
dadır. Bu 
uygulamayla 
yaratı lan de-
ğerler, sabit 
sermaye kıs-
mını  ucuzla-
tacağı  gibi, 
genişlemiş  ölçekte yeniden üreti-
min kanallannı  açacaktır. 

Bütün bunlan gerçekleştirmek, 
üretim araç ve yöntemlerinde 
önemli bir değişim demektir. İşte 
sermaye iktidarları  bu nedenle 
özelleştirme uygulamasına vazge-
çilmez bir araç olarak başvurmak 
durumundadır. 

Sermaye son yıllarda bunalımdan 
çıkabilmek için esnek üretim, es-
nek istihdam ve esnek firma yön-
temine de başvurmaktadır. Konu-
muz özelleştirme olduğundan bu 
konuya yalnızca değinmiş  olalım. 

Dünya sermayesi bunları  gerçek-
leştirebilmek için, oldukça perva-
sız yol alabilmektedir. Sosyalizm 
deneyimlerinin çökmesi, kapitalist 
devletlerin sosyal alandan el çek-
mesini kolaylaştırdı. Kapitalist 
devletlerin sosyal alandan el çek- 

melerinin birinci 
nedeni, üretim 
araç ve yöntemle-
rini değiştirmek 
olduğu kadar, 
devlet aygı tının 
bir baskı  aracı  ol-
duğu gerçeğini bir 
kez daha hatırla-
mış  olmasından-
dır. 

Kapitalist Türki-
ye devletinin ka-
mu malı  olarak 
göstermeye çalış-
tığı  KİT'ler hiç 
de kamu malı  de-
ğil, devletin kapi-
talist işletmeleri-
dir. Sermayenin 
cılız dönemlerinde kapitalizmin 
gelişmesini sağlamak için motor 

rolü oynayan kapi-
talist devlet, şimdi 
bunu bir yük ola-
rak görmektedir. 
Sermayenin artık 
yeterince tekelleş-
tiğini düşünmekte-
dir. Bu nedenle, 
özelleştirmeye kar-
şı  oluşumuz 
KİT'leri kamu malı  
olarak görmekten 
kaynaklanıyor. 
Türk burjuvazisi 
açısından KİT'leri 
özelleştirmenin 
başka bir nedeni 
de, bugüne dek 
devrevi buhranları  
atlatabilmeyi ba-

şarması , ancak gelinen noktada bu 
yöntemin de krizin derinliğiyle 

orantılı  
olarak tı-
kanması  
gerçeği-
dir. İçinde 
debeleni-
len borç 
batağının 

aşılması  yönünde geçici bir rahat-
lama yaratacak olan özelleştirme, 
dünya sermaye gruplannı  yönlen-
diricisi IMF ve Dünya Bankası 'nın 
da Türkiye'ye bir dayatmalandır. 

Özelleştirme saldırısının başka 
bir nedeni de, devletin ekonomik 
alandaki varlığının KIT işçileriyle 
emek-sermaye karşıtlığı  olarak 
karşı  karşıya gelmeleri ve böyle-
likle devletin tarafsız olduğu yala-
nının gölgelenmesidir. 

Yapısal krizi aşmak için üretim 
araç ve yöntemlerinde yapılacak 
değişiklik basit değildir. Bunu ger-
çekleştirebilmek için işçi emekçi 
cepheyi sendikasızlaştırmak, ato-
mize etmek, örgütlülükten anndır-
mak gerekmektedir. Sınıfın varo-
lan örgütlülüklerinde direnmesi ve 
yeni talepler ileri sürerek, mücade-
leye atılması  engellenmelidir. Ser- 

maye ancak bu yolla özelleştirme-
yi sağlayabilir. 

Dünyada benzerleri görülen öze-
leştirmelerin kapitalizmin yapısal 
krizleri için çözüm olmadığı  Ja-
ponya İtalya ve Fransa örneklerin-
de görülmüştür. Krizi aşmanın te-
mel yolu kapitalist sistemin yıkıl-
masıdır. 

Dünyada gelişen işçi eylemlerine 
bu açıdan bakmak gerekmektedir. 
Türkiye'de özelleştirme startının 
verildiği tarih 24 Ocak 1980 kara-
lanyladır. Daha sonra ise 1990 
sonrası  5 Nisan kararları  adıyla 
amlacak olan ve işçi sınıfının 
önemli bir kesiminin sokaklara ta-
şarak, protesto ettiği kararlarla iyi-
ce pervasızlaşmıştır. Bugün geli-
nen aşamada sermaye devleti özel-
leştirme saldırısında ciddi adımlar-
la epeyce yol almıştır. Özelleştir-
me saldırısına duyulan ilk tepkiler 
uzun soluklu bir mücadele olarak 
örgütlenememiş, sınıf giderek ato, 
mize olmuştur. Sınıfın bağlı  oldu-
ğu üç büyük konfederasyon da bu 
saldırıya sessiz kalarak, üyelerine 
ihanet etmiştir. 

Özelleştirme saldı rısı  www.a
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Fevzi Namlı , Sovyet Dış iş leri arşivindeki bazı  belgeleri gazetemize değerlendirdi 

SSCB, Şeyh Sait'e neden yardım etmedi 

gede güç kazanmasını  iste-
miyor. Ingiltere'nin amacı, bölgede bir 
imparatorluk kurmaktı. Bunun gerçek-
leşmesi için Fransa ve İtalya ile anlaş-
ması  gerekir. Fakat bunlar kabul etmi-
yorlar. Türkler, Fransızlar ve İtalyanlar-
la anlaştı klannda İngiltere'nin elinde 
tek bir olanak kalıyor, Yunanistan ile 
anlaşmak. Fakat Türklerin Sovyetlerle 
daha yoğun ilişkiler kurma olasılığı, İn-
giltere'yi Yunanistan'a yardım yapmak-
tan caydı rıyor. Türkler Yunanlıları  ye-
nilgiye uğratınca,,İngilizler artık Türk-
lerle anlaşmaktan başka bir yol olmadı-
ğını  görüyor. İşte Londra Konferansı  bu 
ortamda düzenleniyor. 
Şubat-Mart 1921'de düzenlenen 

Londra Konferansı  başarısızlığa uğra-
yınca, İngilizler Türklerle ikili ilişkiler 
kurmak istiyor. Lord Kıı  oı ba , 
ğındaki İngiliz heyeti beWardnr3e=-  _ 
nedir' karşıliğında bazı  topra"klardari''çe-
kilebileeeklerini belirtiyor. Türkler de 
buna hazır. Lozan'a buradan gidiliyor. 
Lozan başlamadan önce Türkler ile İn-
gilizler şu temel noktalarda anlaşmış  
durumdalar: Birincisi, tarafsız bölge adı  
altında boğazlar İngiltere'nin deneti-
minde olacak. Sovyetler bundan rahat- 

Osman AYTAR 

K&derin Türk ve İngiliz yönetim-
lerinden "umudu" kesilince "Er-
zurum Kbmitesi üyelerini topla-

yarak, yeni duruma göre siyasi bir tu-
tum almak istiyor. Burada iki temel ka-
rar var. Birincisi, bağımsız bir Kürdis-
tan'ın kurulması  için Sovyetlerle ilişki 
kurulması; askeri, siyasi ve ekonomik 
yardımın alınması . İkincisi, Güney Kür-
distan'daki Şeyh Mahmut Berzenci hü-
kümetinin desteklenmesi." 

Doktora tezi çalışması  için Sovyet 
Dışişleri arşivindeki bazı  belgeleri ince-
leyen Fevzi Namlı, 1925 Kürt Ayalclan-
masf na giden sürecin önemli bir döne-
mini işte böyle özetliyor. 8 Mart 1923 
günü alınan "Türklere karşı  Kürt ayn-
lıkçılarına destek vermeyin. Aynı  şekil-
de Kürtlere karşı  Türk emperyalistleri-
ne de yardım vermeyin. Biz, İngilizlere 
karşı  Kürtlerin mücadelesini destekli-
yoruz" biçimindeki karar, ilgili tüm dip-
lomatlarca bilinmesine rağmen, duru-
mun Kürtlere açıkça söylenmediğini 
belirten Namlı, Sovyetlerin tutumuna 
neden olabilecek bazı  gelişmeleri onla-
rın belgelerine dayanarak aktarmaya ça-
lışıyor. 

Namlı, Sovyet Dışişleri arşivindeki 
bazı  belgeler ışığında Şeyh Sait Ayak-
lanması  öncesinde Kürtlerin Sovyetler-
le ilişkileri ve bağlantı lı  bazı  gelişmeler 
hakkında sorularımızı  yanıtladı. 

• Sayın Fevzi Namlı, 6 Ocak 1997 
günü Stockholm'da İsveç Kürt Ya-
zarlar Derneği tarafından düzenle-
nen ilgili seminerinizde de belirttiği-
niz gibi, Şeyh Sait Ayaklanması'nın 
hazırlık sürecinde Sovyetler Birliği 
ile kurulan ilişkilerle ilgili olarak 
Sovyet Dışişleri arşivinde bazı  belge-
ler bulunuyor. Teziniz de bu konu 
üzerine. Bu belgelerde öyle bazı  bilgi-
ler var ki, bunlar konuya ilişkin ola-
rak şimdiye kadar varolan bazı  de-
ğerlendirmeleri belli bazı  yönleriyle 
değiştirebilirler. Örneğin, Türkiye'de 
belli bi ,görüş  vardı. Buna göre, Sov-
yetlerin 192$'teki Şeyh Sait Ayaklan-
ması'ndan güya yeterince bilgisi yok-
muş, Türk komünistleri yanlış  bilgi 
vermişler, onları  kandırmışlar vs. 
Ulaşabildiğiniz belgelerden görülü-
yor ki gerçek böyle değil, Ruslarla 
Kürtlerin çok yakın ilişkileri olmuş  
ve Şeyh Sait Ayaklanması'ndan önce 
önemli roller oynayan "Erzurum Ko-
mitesi" adındaki bir Kürt örgütü çe-
şitli girişimlerde bulunmuş. Bu açı-
dan sözüedilen ilişkilerin kapsamı  
belli yönleriyle yeni bir bilgidir. İster-
seniz bu örgütten başlayalım. Bu na-
sıl bir örgüttü ve Sovyetlerle ilişkileri 
nasıl başladı? 

Namh: Bu örgütün adı  Rus arşivle-
rindeki belgelere göre "Komiteya Erzu-
rum'e-Serxwebüna Kurdistanr dır. Bu-
nun kökeni Kürdistan Teali Cemiye-
ti'ne (KTC) dayanıyor ki bu örgütün 
bazı  üyeleri KTC'nin de üyesidirler. Bi-
lindiği gibi KTC Kürt aydınlan ve diğer 
ileri gelenleri tarafından, Osmanlı  İm-
paratorluğu'nun yıkı lış  döneminde 
1918 yılı  sonlanna doğru kurulmuş. K-
TC, devlette üst görevlerde bulunmuş  
Kürt bürokrat, aydın, ileri gelen ve Kürt 
aşiret alaylannın komutanları  gibi ke-
simleri, yani kısacası  Kürt toplumunun 
hemen hemen tüm kesimlerinden insan-
ları  bünyesinde toplamış. Öyle görünü-
yor ki o dönem Kürtler sürece hazırlık-
lı  olarak girmek istiyorlar. 

Osmanlıyı  yenilgiye uğratan devlet-
ler, bölüşümü nasıl yapacaklarını  tartış-
maya başladıklannda, Kürt ve Ermeni 
sorunları  da öne çıkıyor. İngiltere ile 
Fransa arasında Osmanlı  topraklarının 
bölüşümü konusunda sorun var ve bu 
sorun İngiltere'nin Mezopotamya ve Fi-
listin'in tamamıyla kendi kontrolünde 
olması  konusunda Fransa'yı  ikna etme-
siyle, belli bir çözüme gidiyor. Sevr'e 
böyle gidiliYor. 1920'de yeni çıkan po-
litik duruma karşı  KTC'nin tutum alma-
sı  gündeme geliyor. Yeni durum 
KTC'nin üç gruba ayrılmasına neden 
oluyor. Aralarında Seyid Abdulkadir ve 
Bedirhanilerden bazı  şahıslann da bu-
lunduğu "otonomici" grup, ki otonomi 
verilmesi şartıyla Kemalist hareketi 
destekleme yanlısı, aralarında Dr. Şükrü 
Mehmet Bey ve Mevlanzade Rıfat 
Bey'in de bulunduğu "bağımsızlıkçı" 
grup ve "Komiteya Erzurüme"nin çev-
resinde bulunan üçüncü grup Komiteya 
Erzurüm'g, tarafsız kalma yanlısı  • ve 
beklemek istiyor. Bu komitenin başkanı  
Miralay Cibranlı  Halit Bey'dir ve üye-
leri arasında, Hüseyin Paşa, Van mebu-
su Hasan Bey, Selim Bey, İsmail Hakkı  
Bey ve kaptan Ali Awer Bey de bulunu-

ı  yor. 
• Komitenin tam ne zaman ku-

rulduğu biliniyor mu? 
Namlı: Tam bilemiyorum, fakat sa-

nıyorum Türklerin yabancı  devletlere 
karşı  savaşa başlamalarına tekabül edi- 

yor. Kesin bir tarih bilmiyo-
rum. Kurdolog Hasretyan'a 
göre 1920'de kurulmuş. 

• Gelelim komitenin 
Sovyetler ile ilişkilerinin 
nasıl başladığına. 

Namlı: İlişkiler öncesi bir 
süreç var, 1920-1923 döne-
mi. Sevr anlaşması  inızalanı-
yor. Sonra Kemalist hareket 
ortaya çıkıyor. Bir çok kesi-
min desteğini alıyor. Hatta 
KTC'nin otonomici kesimi -
ki "İstanbul Komitesi" ola-
rak da adlandınlıyor- de ilk 
başlarda Kemalistleri des-
tekliyordu. Sevr'den sonra 
Ankara'da kurulan hükümet, 
Sevr kararlarını n tekrar göz-
den geçirilmesi için girişim-
lerde bulunuyor. Fransa ve 
İtalya Türklerin bu tutumuna 
yakınlık gösteriyorlar. Türk-
ler Fransızlarla yoğun ilişki-
ler kurmadan önce, 1921'de 
Sovyetlerle bir anlaşma im-
zalıyorlar. Bundan Fransa ve 
İngiltere rahatsız oluyor. İn-
giltere ayrıca Fransa'nın böl- 

sız. Türkler bunu kabul ediyor. İkincisi, 
Musul'un İngilizlere bırakı lmasına 
Türkler razı  oluyor. Zaten 1918'den 
sonra Türkler Güney Kürdistan'da as-
kerlerini çekip Kafkasya sınırına kaydı-
nyorlar. Herkesin, bu arada Sovyetlerin 
malumuydu ku Türkler ile İngilizler an-
laşıyorlar. Lozan Konferansı 'nın gün-
demine getirilen tartışma önerileri 
Türklerin de hesabına geliyordu. Çünkü 
Sevr Anlaşması 'nın kararları  geçersiz 
kı lımyordu, Yunanlılara karşı  Türklerin 
zaferi kabul ediliyordu, Trakya geri alı-
nıyordu. Lozan Konferansı  bu zemin 
üzerinde oturumlarına başlıyor. İlk otu-
rumdan sonra İngilizler ve Türklerin 
kendi istemleri konusunda başarı lı  ol-
dukları  ortaya çıkı yor. Bu konferans dö-
neminde veya öncesinde Erzunım'daki 
komite, nereden bilgi aldığını  bilemiyo-
rum, ama hissediyor ki ne Türkler ne de 
İngilizler Kürtlere ulusal haklarını  ver-
mek istiyorlar. 

• Yani o dönemde komite aktif gö-
rünüyor. 

Namlı : Evet, görünüyor ki aktiftir. 
Erzurum Komitesi üyelerini toplayarak 
yeni duruma göre siyasi bir tutum al-
mak istiyor. Burada iki temel karar var. 
Birincisi, bağımsız bir Kürdistan'ın ku-
rulması  için Sovyetlerle ilişki kurulma-
sı; askeri, siyasi ve ekonomik yardımın 
alınması. İkincisi, Güney Kürdistan'da-
ki Şeyh Mahmut Berzenci hükümetinin 
desteklenmesi. 

Dikkat çekici bir şey var ki, özellikle 
Lozan Konferansı 'nın başlamasıyla 
Kürtler Sovyetlerle de ilişki kurmak is-
tiyorlar. Çünkü Sovyetlerin de bu dö-
nemde Türklere karşı  tutumu değişiyor. 
Dönemin Sovyet Büyükelçisi Aralov 
anı lannda, Türklerin Lozan Konferansı  
öncesinde İngilizlerle olan ilişkilerini 
kendilerinden gizlediklerini, M.Kemal 
ile görüşmelerinde konunun sürekli.ka-
patılmak istendiğini belirtiyor. Bir defa-
sında Ankara'da görüştüklerinde M.Ke-
mal, İngiltere'nin kendileriyle barış  gö-
rüşmelerine gelebileceklerine inanma- 

aklanmanın örgütleyicilerinden Bitlisli Kemal Fevzi 

dığıni belirtiyor. Sovyetler Birliği, Tür-
kiye ve İngiltere arasındaki politik gö-
rüşmelerden haberdardı. 

• Hangi döneme rastlıyor bu? 
Namlı: Aralık 1922. Kürtler biraraya 

geliyorlar, karar alıyorlar. Hatta kararla-
rın Ankara'ya götürülüp, sunulması  da 
tartışı lıyor. Fakat Türk istihbaratının 
durumu farkedebileceği düşünülerek, 
bundan vazgeçiliyor ve kararların Sov-
yet Erzurum Konsolosluğu'na verilme-
si kabul ediliyor. Alınan kararları, ko-
mitenin başkanı  Cibranlı  Halit Bey bir 
mektubuyla birlikte Erzurum Konsolo-
su Pavlovski'ye veriyor. Halit Bey, 
mektubunda İngilizlere duyulan sempa-
tinin azalması  ve Ruslara duyulan sem-
patinin arttırı lması  için iyi bir zemine 
ilit4yaç doyuldnğunq, bunun için, de ka-
14-r 'Ve şartiOriMıeliklerini :v«ııtha-
rak, kcişuflara denk 3tişerisçik .15İr Ceva-
bı n verilmesinin önemini belirtiyor. 
Pavlovski komitenin kararlarını  ve Ha-
lit Bey'in mektubunu alır almaz, bunla-
rı  bir mektupla Ankara'daki Sovyet Bü-
yükelçisi Aralov'a iletiyor. Pavlovski 
mektubunda, komitenin ciddiyetinden 
hiç •kuşku duymadığını , komitenin ta-

n ı nm ış  
Kürt ileri 
gelenle-
rinden 
oluştuğu-
nu, Rus-
ların çı-
k ar I ar ı  - 
nın artık 
Kürdis-
tan'a 
kaydığı-
nı, artık 

Kürt sorunu konusunda açık bir politi-
kaya sahip olmak gerektiğini belirtiyor. 

• Mektuplarda tarih yok mu? 
Namlı: Pavlovski'nin mektubundaki ta-
rih 20 Aralık 1922'dir. Büyük olasılıkla 
Kürtler o tarihten birkaç gün önce mek-
tup vermişler. 

• Kürtlerin mektuplarına ilişkin 
olarak Sovyetlerin tepkisi nasıl 
oluyor? 

Namh: Pavlovski Ankara'ya yazdığı  
mektupta Erzurum Komitesi'nin öneri-
leri ile ilgili olarak nasıl bir tutumun 
takınılması  gerektiğinin kendisine bil-
dirilmesini istiyor. Aralov da bu mek-
tupları  Sovyet Dışişleri Bakanlığı 'na 
gönderiyor. Dışişlerinin kendi elçiliği-
ne gönderdiği mektuplardan anlaşılıyor 
ki Kürtlerin mektubu ellerine geçmiş. 
Örneğin, Sovyet Dışişlerinin Ortadoğu 
ile ilgili sorumlularından S.Brike, Ara-
lov'a gönderdiği 12.2.1923 tarihli 
mektubunda, genel olarak Kürt sorunu 
hakkı nda bilgilerinin az olduğunu, bu 
konuyla ilgilenilmesi gerektiğini vur-
gulayarak, Erzurum'daki komite ile 

olarak şunları  belirtiyor; "Erzu-
rum'daki 'özel grup' hakkında ayrıntı lı  
bilgi gönderin. Grup kendini ne olarak 
kabul ediyor, komünistlere verilecek 
sözleri nelerdir? Bana göre bu grup 
hakkında kapsamlı  bir araştırma yapıl-
malı. Bu grup, belki demokratik blo-
kun inşasında da yer alabilir." 

Yine Sovyet Dışişleri, Erzurum, An-
kara ve Beyazid'taki yetkililerine mek-
tup göndererek Kürtler hakkında bilgi 
istiyor. Sovyetlerin Beyazid Konsolosu 
Maltsev, hazırladığı  raporda, Türkiye 
ve İran Kürdistanı 'ndaki siyasi durumu, 
Beyazid Kürtlerinin Şeyh Mahmut ile 
ilişkilerini, Kürtlerin silahsızlandırılma-
sına ilişkin olarak Türklerin planını  ve 
Türklerin ve Fransızların Kürt hareketi-
ne yönelik ilişkilerini yazıyor. Pavlovs-
ki de Türklerin bazı  planları  yanında, 
Halit Bey ve Kürt ileri gelenleri hakkın-
da bilgi veriyor; bunların Şeyh Mahmut 
hükümeti ile ilişkilerini açı klıyor.  

defa geldiklerinde, Yu-
suf Ziya ortaya çıkan 
sorunun kişisel olmadı-
ğını , Kürt hareketine, 
tüm Kürtlere haksızlık 
yapıldığını, bunun il-
kesizlik olduğunu söy-
leyerek durumun Sov-
yet hükümetine ulaştı-
nlmasını  istiyor. Aynı  
görüşmede Yusuf Ziya, 
konsolosa iki komite-
nin birleştiğini ve Sov-
yetlerle olan ilişkilerini 
de Halit Bey'e devret-
tiğini söylüyor. Pav-
lovski'ye İstanbul Ko-
mitesi ve Erzurum Ko-
mitesi'nin "Komiteya 
Merkezi ya Kurdista-
'fr adı  altında birleş-
tiklerini söyleyerek, 
bunun Sovyet hüküme-
tine bildirilmesini isti-
yorlar. Yardım sözü 
meselesinde konsolos 
inanmıyor ve ikircimli-
dir. Hatta Yusuf Zi-
ya'nın Türk devletinin 
ajanı  olabileceğini bile 

düşünüyor. Her ne kadar Halit Bey'e 
güvense de yine de kendi elçisine bir 
telgraf çekiyor. Durumu soruyor. Veri-
len cevapta, söz verildiği doğrulanıyor. 

• Erzurum Komitesi'nin önerileri 
dahil iletilen görüş  ve önerilere Sov-
yetlerin resmi bir cevabı  oluyor mu? 

Namlı: Halit Bey kendisinin mektu-
buna ve komitenin önerilerine cevap 
alamadığı  için ilişkilerini konsolosluk-
tan kesiyor. 

• Erzurum Komitesi'nin Sovyet-
lerle ilişkisi 1922 sonlarında başlıyor. 
Türkler ve İngilizlerden umut kesi-
lince Sovyetlere yönelme var. Komi-
tenin Sovyetlerle ilişki kurarak iste-
diği dönemde, diğer Kürt kesimleriy-
le ilişkileri nasıldı? Hem İstanbul'da-
ki KTC ile, hem de Güney  

vardı , yoksa ayni dünentıfi.  mi başli-
yor; aralarında bir koordinasyon var 
mı, yok mu? 

Namlı: Ulaşabildiğim kaynaklara 
göre, Erzurum'daki komite kendi başı-
na Sovyet Rusya ile ilişki kurmak isti-
yor. Yalnız şöyle bir şey var; Yusuf Zi-
ya, Ankara'da bir Sovyet yetkilisi ile 
görüşmesinde İstanbul'da Erzurum Ko-
mitesi temsilcisi ile de görüştüğünü be-
lirtiyor. Yine yukarıda belirtildiği gibi 
Erzurum'da Yusuf Ziya ve Halit Bey'in 
birlikte Erzurum konsolosluğuna gitme-
leri ve her iki komitenin birleşmeleri 
var. Daha önce de bazı  ilişkileri olabilir, 
fakat düzenli değildi. 

• Sizce Sovyetleri 8 Mart 1923 
tarihinde Kürtlere yardım etmeme 
kararını  almaya götüren nedenler 
nedir? Ondan önce tam açık olmasa 
da bir ilgi vardı. O arada ne oldu da 
bir tutum değişikliği veya netleşmesi 
yaşandı? 

Namlı: Lozan görüşmelerinde Türk- 
lerin İngilizlerle anlaşmaları  kesinle-
şince, Sovyetler de Türkiye'yi tama-
men karşısına almak istemedi. Onlar 
Kürtlerin Türkiye sınırları  içerisinde 
otonomiye kavuşmalarını  istiyorlardı. 
Türkiye ile de ilişkilerini güçlendirmek 
istiyorlardı. Ruslar, Ingilizlerin Mu-
sul'da güç sahibi olmalarını  istemiyor-
lardı . Onların bir politikaları  da Türki-
ye'den Afganistan'a kadar tarafsız bir  

şerit yaratmaktı. Ruslar Ingilizlerin he-
sabını  yapıyordu. İngilizler Arap böl-
gesine yerleşmişlerdi, Hindistan onla-
rın denetimindeydi ve Sovyetlere yö-
nelmek istiyordu. Bu nedenle Sovyet-
ler, Türkiye ve Iran ile ilişkilerinin 
tümden bozulmasını  istemiyordu. 

• Erzurum'da ilişkilerin kesilme-
sinden sonra Kürtlerin Sovyetlerle 
başka görüşmeleri oluyor mu? 

Namlı: Evet, 1924 yılında. 1924 ya-
zında Sovyet temsilcisi tekrar Yusuf Zi-
ya ile biraraya geliyor. Burada denilebi-
lir kiiYusuf Ziya, "Komiteya Merkezi 
ya Kurdistanrnin programını  Sovyet-
lere sunuyor. Bu görüşmede Sovyetler-
den siyasi, ekonomik ve askeri yardım 
isteniyor. Fakat Sovyetler ilgi göstermi-
yor. 

• Yusuf Ziya'ya cevapları  neydi? 
Namlı: Yusuf Ziya'ya, "bir Kürt dev-

letini kurma olanakları  yoksa tutumu-
nuz ne olacak?" diye soruluyor. Yusuf 
Ziya da, "eğer böyle ise daha uygun bir 
zamanı  bekleyebiliriz" diyor ve ekliyor; 
"İçinde bulunduğumuz bu dönemde 
Türkiye rahat durmuyor, biz dursak bile 
bakarsınız Türkiye provakasyonlara gi-
rişebilir ve Kürtler hazırlıksız yakalana-
bilirler." Böyle de oluyor. Şemdinli'de.: 
ki bir olay bahane edilerek, Kürt ileri] 
gelenleri, bu arada Yusuf Ziya , Ondani, 
sonra Halit Bey ve Kemal Fevzi yaka-] 
laruyor. Bu işleri örgütleyen kadrolariı  
bir bir tutuklanıyor. Bunlar ayaklanma-, 
ya hazırlık sürecinde oluyor. 

• Dönemin Sovyet Dışişleri Baka-
nı  Çiçerin'in de bir mektubu var, 
konuya ilişkin. Çiçerin'in mektubu 
kimeydi? 
Namh: Resmi bir mektup idi ve Soy-
yet diplomatlarına yazılmıştı. 1924 yı-
lında Çiçerin'in ilgili diplomatlara 
gönderdiği mektupta şöyle deniliyor; 
"Biz her şeyi hesaplıyor ve inanıyoruz 
ki, Kürt sorunu konusunda savunmada 
olmalıyız ve Kürt liderlerinin de baş-
kaldırmamaları  için çalışmalıyız. Ayrı-
ca onlara tavsiye etmeliyiz ki, uygun 
uluslararası  koşullarda istemlerini ger-
9ekleştirMek için güç toplamalılar ve 
Ingilizlerin etkilerinden kendilerini 
kurtarmalılar. Yine tahmin ediyoruz ki 
bağımsız bir Kürdistan'ın kurulması, 
ileride çıkabilecek uluslararası  çelişki 
ve karşıtlıklar sonucunda olanaklı  ola-
bilir. Bu koşullarda Kürt sorunu çıkar-
lanmız açısından güncel değil." 

• Şeyh Sait Ayaklanması  Sovyet-
ler tarafından nasıl değerlendirildi? 

Namlı: Resmi devlet görüşü, ayak-
lanmaya karşı  Türkiye yanlısı  bir tutum-
du. Esas mantık, kendi devlet çıkarlarıy-
dı. Kürtlerle ilişkileri de bu çerçevede ol-
muş. Çünkü o dönem Sovyetler Türkiye 
ile 1921'de imzaladığı  anlaşmayı  geniş-
letip iki devlet arasında saldırmazlık an-I 
laşması  yapmak istiyor. Dönemin Sovyet 
elçisi, İsmet İnönü ile görüşürken yeni 
talebini iletiyor. Öneri şu; Eğer üçüncü,  
bir devlet bir tarafa saldırırsa, ikincisi o 
üçüncü devlete yardım etmeyecekti. 
Rusların planı, komşu devletleri olası  
saldırının dışında tutmaktı. Iran ve Afga-
nistan'a da aynı  öneri götürülüyor. İsmet 
İnönü Sovyet önerisini kabul ediyor, fa-
kat görüşmeler 1925 başlarına kadar sü-
rümcemede kalıyor. Şeyh Sait Ayaklan-
ması  döneminde Sovyetler ve Türkiye 
arasında saldırmazlık anlaşması  için 
görüşmeler devam ediyordu. Bu nedenle 
de Sovyetler Türkiye'yi karşısına almak 
istemiyor, hatta resmi olarak Türkiye'yi 
destekliyor. 

Ulusal ay 

Sovyet Planı; diğer devletlerin kendilerine yönelik 
saldırılarda komşularını  bunun dışında tutmaktır. Tür-
kiye, İran, Afganistan için güdülen politikada da karşı-
larına almama, Kürt ayaklanmasına ilgisiz kalıp Türki-
ye'yi tarafsızlaştırma ve saldırı  güçlerine karşı  koyma-
larını  teşvik etmek olunca; Kürt temsilcileriyle yapılan 
anlaşmaları  uygulanmayarak geleceğe ertelenir. Za-
man Kürtlerin aleyhine kullanı lmış  olmakla kalmıyor, 
seyirci kalınarak katliama yardımcı  olunur. 

Sovyet yöneticileriyle görüşmeyi yapan Yusuf Ziya Bey. 

Ankara elçiliğinde çalışan Şahovski 
de, Kürtlerle ayrıntı lı  bir rapor hazırlı-
yor. Son yüzyı lın, özellikle de 1920'den 
sonra Kuzey Kürdistan'daki politik du-
rum üzerinde geniş  duruyor. Bununla 
bağlantı lı  olarak tanıdığı  ve Sovyetlerin 
de ilişki kurmaları  gerektiği bazı  Kürt 
ileri gelenlerinin adlarını  veriyor. Bun-
lar hakkında bilgi veriyor. Şahovski ra-
porunda Kürtlerle neden ilişki kurulma-
sı  gerektiğini şöyle ifade ediyor; "Bu 
durumda Sovyet Rusya normal olma-
yan bir pozisyona girmiş. Türkiye ile 
birlikte Kürtlere saldı rma ihtimallerini 
tamamen bir tarafa bırakmalıyız... Bana 
göre 1921'de imzalanan anlaşma hü-
kümsüzdür.... Böyle olursa Kürtler nez-
dindeki prestijimizi kaybederiz ve onla-
rı  .kend nizden uzoklaştınnz. Kürtle- 

lerin;kuçağına at41744k1  AlPı çi 
miinız için iyi değil..." • ' 

Sovyet Rusya'nın Ankara'daki dip-
lomatları  KTC'nin İstanbul Komitesi 
kanadının temsilcisi olan Bitlis Millet-
vekili Yusuf Ziya ile 27 Şubat 1923'te 
başlayan siyasi ilişkiler kuruyorlar. Gö-
rüşmeler sürüyor. Belgelerden anlaşıl-
maktadır ki Ankara'daki Sovyet diplo-
matları  ile Yusuf Ziya arasında Kürt 
ulusal hareketi hakkında en az beş  kez 
görüşme gerçekleşiyor. Bu görüşmeler-
de tartışılan sorunlardan birine örnek 
olarak 2.3.1923'te Ankara'da yapı lan 
bir görüşmede Yusuf Ziya, Sovyet dip-
lomatına şu koşulları  iletiyor ve bazı  so-
rular soruyor; 

wir Kürdistan bolşevik sistemi kabul 
edemez. 

dr Kürdistan Sovyet Rusya federas-
yonuna dahil olamaz. 

ar Rusya bu şartlarda Kürdistan'a 
yardım edebilir mi? 

Ir.  Eğer biz İran Kürdistanı 'nda ça-
lışmaları  sürdürürsek buna Rusya razı  
olabilir mi? 

Ir Eğer Türkiye ve Iran Kürdistan'a 
saldırırlarsa, Rusya'nın tutumu ne ola-
cak? 

ir Kürdistan'a yardım için Rus-
ya'nın şartları  nelerdir? 

• Sovyetlerin resmi tutumu ne 
zaman belli oluyor? 

Namlı: Erzurum Komitesi'nin ka-
rarlarını  ve Sovyet diplomatlarmın ilgi-
li raporlarını  inceledikten sonra, Sov-
yet hükümeti 8 Mart 1923 günü Kürt-
lerle ilgili şu kararı  alıyor; "Türklere 
karşı  Kürt ayrı lıkçılarına destek verme-
yin. Aynı  şekilde Kürtlere karşı  Türk 
emperyalistlerine de yardım vermeyin. 
Biz, İngilizlere karşı  Kürtlerin mücade-
lesini destekliyoruz." karar bu. Fakat 
buna rağmen Kürtlerle görüşmelerinde, 
özellikle Pavlovski bu kararlardan ha-
bersiz davranıyor. Kürtlere diplomatik 
cevaplar veriyorlar. Görüşmelerde 
Kürtler hep bunu soruyor'. 

Hatta Yusuf Ziya ile görüşmelerinde 
Sovyet diplomatları  o dönemde yapı la-
cak TBMM seçimlerinde yeniden aday 
olabilmek için Yusuf Ziya'ya İstan-
bul'da ödenmek üzere 50 bin lira seçim 
yardımı  sözü de veriyorlar. Fakat Yusuf 
Ziya Istanbul'a gidiyor, yardımı  alamı-
yor. Orada kendisine deniliyor ki Tif-
lis'te bir yardım verilecek. Tiflis'e gidi-
yor. Tiflis'teki Sovyet konsolosunu gö-
rüyor, fakat adamın haberi yok yardım-
dan. Yusuf Ziya, istihbaratı  farketmesin 
diye fazla kalamıyor ve Erzurum'a dö-
nüyor. Mayıs 1923'te Yusuf Ziya Erzu-
rum konsolosu Pavlovski ile görüşmek 
istiyor, fakat kabul edilmiyor. Halit Bey 
konsolosa mektup ' göndererek, Yusuf 
Ziya'nın Kürt ve kendilerinin de ona 
güvenlerinin olduğunu belirtince, gö-
rüşme .kabul ediliyor. Yusuf Ziya kon-
solosa, Ankara'da verilen yardım sözü-
nü anlatıyor. Anlaşmaya göre 50 bin li-
ra ve•birkaç bin tüfek verilecekti. İkinci 

Erzurum Komitesi'nin 
karar ve şartları  
1- Kürdistan Türkiye'de Erzurum, Van, Musul, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ  ve 

Suriye vilayetini batısından; Iran'da Kermanşah, Sine, Sakız, Mehabad, Ünniye 
ve Selmas'tan oluşuyor. 
2- Bu vilayetlerde bağımsız bir Kürdistan kurulacak. 
3- Kürt hükümeti siyasi, idari, iktisadi ve askeri alanlarda tamamen bağımsız 

olacak. Aynı  zamanda, Kürt hükümeti Sovyet devletinin himayesini kabul ede-
cek. 
4- Rusya'nın himayesi şu koşullar çerçevesinde olacak; petrol, maden ve Kür-

distan dağlarının diğer zenginliklerinin kullanılması; tren ve diğer araç yol-
larının inşa edilmesi; askeri ve teknik elemanların yetiştirilmesi. 
5- Kürt hükümeti ve Kürt liderleri Rusya hükümetinin prensiplerine ve 

komünist düşüncelerin yayılmasına karşı  çıkmayacaklar. 
6- Üçüncü maddede belirttiğimiz gibi, Kürt hükümeti Rusya'nın himayesini k-

abul ediyor. Fakat buna karşı lık Rusya hükümeti, bir Kürt hükümetinin kurul-
ması  için siyasi ve ekonomik alanlarda yardım etmelidir. Eğer Kürt liderleri 
gerek görürlerse, Rusya hükümeti borç para vermeli ve askeri birliklerin hazır-
lanması  için yardımcı  olmalıdır. 
7- ilerde kurulacak Kürdistan hükümeti, idari düzenini kendisi inşa etmeli ve 

kendi başına siyasi iktidarını  yürütmeli. Rusya hükümeti siyasi, iktisadi, idari 
ve askeri alanlarda Kürt hükümetinin hareket serbestisine müdahale et-
memelidir. 
8- Eğer Kürt önderleri, Kürt hükümetinin kurulması  için zorunlu olarak Rus-

ya'ya geçerlerse, Kürtlerin amaçlarına ulaşmaları  ve serbest hareket etmeleri 
için Rusya hükümetinin yardım etmesi gerekir. 
9- Eğer birinci maddede belirtilen bölgelerin tümü Kürt hükümetinin eline geç-

mezse, o durumda Kürt örgütü Rusya'nın yardımıyla, geri kalan bölgelerin de 
bağımsız Kürdistan'a katılmaları  için çalışacak. 
10- Eğer Rusya hükümeti yukarıda belirtilen 9 madde temelinde bir Kürt 
hükümetinin kurulmasını  kabul ederse, Kürt önderleri de bu çerçevede aktif 
hareket etmeye hazırdırlar. 
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İsveç Sol Parti Genel Sekreteri Lars OHLY, gazetemize partisi ve dünya sosyalizminin sorunlarına ilişkin düşüncelerini anlattı  

Sir partinin işleyişi, kurmak 
istediği toplumun aynasidir' 

yani sosyalizmi amaçlıyor-
sunuz ama, bunun nasıl 
gerçekleşeceğine hala ce-

vap bulmuş  değilsiniz. Bunu bi-
raz daha açar mısınız? 

Kapitalistlerin bu politikalarına 
karşı  çeşitli biçimlerde kendisini 
ifade eden uluslararası  bir hareket 
var. Sosyalistler kapitalizme karşı  
tek başına değiller. Çevrecilerden, 
anarşistlerden, feministlerden sos-
yalistlere kadar geniş  bir yelpazeyi 
oluşturan anti-kapitalist bir halk 
hareketi var. Bugün önemli olan bu 
hareketi anti-kapitalist bir cephede 
bi rleş  tiribi lmektir. 

Fakat, kapitalizmden sosyaliz-
me nası l geçileceği konusunda ha-
zır bir reçetemiz yok. Şu anda yeni 
liberalizme karşı  bir nevi savunma 
pozisyonundayız. 

Bildiğimiz gibi kapitalizmin de-
ğişik ülkelerde değişik siyasal bi-
çimleri sözkonusu. Kapitalizm Şi-
li'de faşizm biçiminde kendisini 
ifade ediyordu. Geniş  burjuva de-
mokratik hakların olduğu Isveç'te 
çok daha demokratik bir biçim var. 
Faşist bir diktatörlükle yönetilen 
kapitalist bir ülkeyle burjuva de-
mokratik bir ülke olan Isveç ara-
sında çok büyük farklılıklar var. 
Dolayısıyla soslayizm rniicapelesi 
ile sosyalizme geçiş  biçirrıleii ülke-
den ülkeye farklı  olacaktır. 

Isveç'te çalışan kesimlerin 
%90'mnın örgütlü olduğu güçlü 
bir işçi sendikalcı lığı  var. Bu du-
rum işçi ve emekçilerin daha fazla 
sömürülmesini az da olsa sınırlan-
dırmıştır. Ayrıca, Isveç'te demok-
ratik koşulların yaşatılmasında işçi 
sendikaları  belirleyici bir güç den-
gesidir. 

Son yıllarda açıkça tanık ol-
maktayız ki kapitalisler zorlu mü-
cadelelerle kazanılan hakların bir 
çoğunu ortadan kaldırma çabası  
içindeler. Yani sürekli bir mücade-
le sözkonusu sınıflar arasında. Biz 
sosyalistler savunma mücadelesi 
verirken sermaye kesimleri saldırı  
konumundadırlar. 

Sonuç olarak, "Isveç'te sosya-
list topluma geçiş  sürecinde nasıl 
bir yol izlenecektir" sorusu şu an-
da bana oldukça yüzeysel ve sığ  
geliyor. Çünkü, o süreçten daha 
çok uzak olduğumuzu görebiliyo-
rum. Şimdi yeni liberalizmin top-
lumda tamamen egemen duruma 
gelmesini nası l engelleyeceğimizi 
ve kapitalizme yeniden saldırabil-
menin koşullarını  nasıl yaratabile-
ceğimizi tanışıyoruz. Sınıf müca-
delesinde zor olan dönem mücade-
lenin yukarıda anlattağım dönemi-
dir. 

Biraz önce sorduğum gibi 
partiniz sosyalizmin kurulabil-
mesini kapitalizmin tasfiyesi ko-
şuluna bağlıyor. Buraya kadar 
diyecek birşey yok. Ancak bu be-
lirlemeden bir kaç paragraf son-
ra "çok partili parlamenter siste-
mi savunduğunuzu" yazıyorsu-
nuz. Her kapitalist ülkede oldu-
ğu gibi Isveç'te de kapitalizmi 
savunan partiler mevcut. Bu pa-
tilerin iktidara gelme şansları  
var olduğu müddetçe kapitalizm 
nasıl tasfiye edilecek? 

Kolay değil tabi ki. Daha önce 
bizim komünist partinin progra-
mında şöyle yazı lıydı: "Sosyaliz-
me geçiş  kesindir, geriye dönüş  
imkansızdır." Fakat durum hiç te 
bizim yazdığımız gibi çıkmadı. 
Toplumsal gelişmeler gösterdi ki, 
kesin sonuçlar üzerinde program 
yapmak doğru değildir. 

Tüm toplumsal yapı lanmalar 
sürekli bir değişim ve gelişim için-
dedirler. Eğer Isveç'te halk sosya-
list bir topluma geçişin koşullarını  
yaratabilirlerse aynı  halkın her an 
bizi seçimle iktidardan indirmesi 
de mümkündür. Ve iktidara gelen 
burjuva bir hükümet sosyalist bir 
toplum için aldığımız tüm kararları  
ve yasaları  yürürlükten kaldıracak-
tır. Bunu şimdi hergün yaşıyoruz. 
Yıllardır uğruna mücadele edilip 
kazanılan sosyal ve siyasal haklar 
hergün biraz daha kısıtlanıyor. Yu- 

karı  da söylediğim gibi sermaye 
kesimleri saldırı  pozisyonundadır-
lar. 

Kazandıkları  hakları  savunma-
ya kitleleri her an hazır tutmak ge-
rekir. Sosyalist bir paritinin baştaki 
görevi ve hedefi kitlelere ulaşmak 
olmalıdır. Bizim ve dışımızdaki 
sosyalist güçlerin yapması  gereken 
sosyalist ideali emekçi kesimlere 
götürmek, onlara kavratmaktır. 

Anladığım kadarıyla sosya-
listlerin iktidarında burjuva par-
tiler yasaklanmayacaktır, her 
ideolojiden partiler faaliyetlerini 
serbestçe sürdürecekler, öyle mi? 

Doğrudur. Şunu hatı rlatmakta 
yarar var sanırım. 1. Dünya Savaşı  
sonrası  Isveç toplumunun demok-
ratikleşme sürecinde yasaklar çok 
az olumuştur. 2. Dünya Savaşı  dö-
neminde Isveç hükümetinin Nazi 
Almanyası  ile ticari ilişkileri nede-
niyle anti-faşist güçlerle, özel ola-
rak da partimize ve diğer komünist 
güçlere yönelik baskıları  olmuş, 
kadroları  tutuklanmış, gazeteleri 
yasaklanmıştır. Kısacası  komünist-
lere yönelik devletin baskı ları  söz-
konusu olmuştur. 

İktidara geldiğimizde, nasıl ki 
bize yönelik baskıcı  ve yasaklayıcı  
yöntemleri doğru görmüyorsak, 
aynı  yöntemleri burjuva partilerine 
uygulamak da doğru değildir. Sana 
karşı  olan güçleri yasaklamak, po-
litik mücadelede yasaklama yönte-
mini doğru görmek anlamına gelir 
ki, aynı  yasaklar sana yönelik oldu-
ğu zaman da savunma hakkın ola-
maz. Bize göre her türlü politik 
mücadele açık olmalıdır. Doğru 
olan da budur. Faşizme, ırkçı lığa 
karşı  mücadele de açık yapılmalı-
dır ve şiddetten kaçuulmılıdır. Bu-
gün Isveç'in en gemici partisi bile 
sağın ,onasında bir yerde duruyor. 
Halbu ki, 1920-30'1u yıllarda bur-
juva demokrasisine bile karşıydı-
lar. Bu partilerin bu duruma gelme-
sinin nedeni elbette ki ülkemizdeki 
işçi ve emekçi sınıfların örgütlü ve 
tutarlı  bir demokrasi mücadelesi 
vermeleri sonucu mümkün olmuş-
tur. 

Öyle bir dönem gelir ki bazı  aşı-
rı  guruplar terör yöntemi ile kendi 
düşüncelerini zorla insanlara em-
poze etmeye çalışabilirler. Bu gu-
ruplara karşı  bile demokratik me-
todlardan sapmadan gereken ted-
birler alınmalıdır. Tabi ki bu bizim 
sosyalist demokrasi anlayışımızın 
bir gereğidir.. Bizim sosyalist de-
mokrasi anlayışımız açıklık, ser-
bestlik ve sorumluluk prensibine 
dayanıyor. 

Burjuvazi işçi sınıfının ve de-
mokrasi güçlerinin mücadelesi 
karşısında sıkıştığında devlet gü-
cünü devreye sokarak hep zor 
yönetime baş  vurmuştur. Ki bur-
juvazi, baskı  gücü olan devlete 
bunun için ihtiyaç duymuştur. 
Bugüne kadar marksist-leninist 
partiler kapitalist üretim biçimi 
ve ilişkileri yerine sosyalist üre-
tim biçimi ve ilişkilerini yerleş-
tirmek isterken, aynı  zamanda, 
burjuva partilerini de yasakla-
mışlardır. Kapitalistler iktidarda 
kalmak için zor kullanırken, ne-
den sosyalistler kapitalist güçlere 
karşı  böylesi bir zoru kul4nma-
sınlar? Ya da sosyalistlerin top-
lumsal ideallerinin başarısı  için 
zor kullanmaktan başka alterna-
tifleri var mı? 

Tabi ki var. Devlet, özünde 
ezen güçlerin, burjuvazinin bir ik-
tidar aracıdır, görevi kapitalist sis-
temi korumaktır. Eğer sosyalist ha-
reket kitleler içinde yeterli çoğun-
luğu sağlamış  ve radikalse; biz sos-
yalistler iktidar aşamasına gelmiş-
sek, doğal olarak burjuva devletin 
baskılarına ve hatta şiddetine ma-
ruz kalacağız. Burjuvazi, özel mül-
kiyeti ve sömürü sistemini sürdüre-
bilmek için şiddete başvurur. Eğer 
biz sömürüyü ortadan kaldırmak, 
adaletli bir gelir dağılımını  sağla-
mak, uluslararası  dayanışma gibi 
sosyalizmin önemli toplumsal ya-
salarını  gerçekleştirmek için şidde-
te başvurursak, o takdirde bu konu-
da kapitalistler ile aramızda fark 
kalmayacak. Bizim sosyalist de-
mokrasiye ve demokratik metodla-
ra inanmamız lazım. Ben sosyalist 
demokrasiye ve demokratik top-
lum kuralları na inanıyorum. 

Daha önce de söylediğim gibi 
ben sosyalist bir topluma geçişi 
uzun bir süreç olarak görüyorum. 
Sosyalistleri bu süreçte toplumdaki 
önemli bazı  fonksiyonları  ürekli 
olarak kontrol edeceklerdir. Bu de-
mektir ki devletin önemli organla- 

nna kendi insanlarımızı  yerleştire-
ceğiz. İktidara geldimizde devleti 
yukardan aşağıya doğru değiştire-
ceğiz. Bu çok garip bir işleyiş  değil 
aslında. Bugün burjuva devlet or-
ganlannda yer alan kişilerin orada 
bulunmasının nedeni burjuvazi ile 
aynı  anlayışata olmalandır. Iktidar 
bizim elimize geçteğinde bu kez 
bizim gibi düşünen kişileri bu or-
ganların başına getireceğiz. 

Benim asıl korkum uluslararası  
sermaye güçlerinin bize karşı  takı-
nacaklan tavırdır. Isveç gibi ileri 
kapitalist bir ülkede ya da benzeri 
bir ülkede sermaye güçleri demok-
ratik yöntemlerle iktidar olmamıza 
ve sosyalist bir toplum kurmamıza 
engel olacaklardır. ABD veya baş-
ka bir avrupa ülkesi şiddet kullana-
rak müdahale edebilir. Demokratik 
sosyalist bir toplumun gelişmesine 
engel olmak için ilk başta ekono-
mik ambargo uygulama, eğer yet-
mezse, şiddet kullanma yoluna gi-
dilebilir. Bu nedenle biz her ülke-
nin askeri ve sivil savunma gücüne 
sahip olması  gerektiğine inanıyo-
ruz. Sosyalizme geçiş  döneminde 
sosyalizme karşı  olabilecek ülkele-
re bizi yutmalan için davetiye çı-
kartmak istemiyorsak, bir orduya 
sahip olmak zorunda oluduğumuz 
gereğine inanıyorum. 

Söylediklerimizden tek ülkede 
sosyalist bir toplumun kuruluşu-
nun mümkün olduğu anlaşılıyor. 
Öyle mi? 

Hayır, öyle anlaşı lmamalıdır. 
Tek ülkede sosyalizmin gerçekle-
şebileceği tezi Stalin'e aittir. Sta-
lin, parti içi muhalefete karşı  mü-
cadeleyi kazanabilmek için tek ül-
kede sosyalizm tezini ileri sürdü. 
Ve bu onun tek şansıydı. Bugünün 
toplumsal koşullarında bu tezin 
gerçekleşme şansı  hemen hemen 
yoktur. 

Gelişmiş  sanayi ülkelerinde 
uzun süreçte daha çok ikidarların 
farklı  siyasal güçler arasında dö-
nemsel olarak el değiştireceğine ta-
nık olacağız. Örneğin, diyelim ki 
iktidara geldikleri bir dönemde 
benzer bir gelişme birkaç Avrupa 
ülkesinde daha meydana gelmese 
tek başına Isveç'te sosyalistlerin 
iktidarda kalması  zorlaşacaktır. 
Çünkü, Isveç ekonomisi uluslara-
rası  tekelci ekonominin bir parçası-
dır. Bu nedenle iktidara geldiği-
mizde sermaye güçlerinin tehditle-
rini ensemizde hissedeceğiz. Dola-
yısıyla sosyalizmin başarısı  için 
sosyalistlerin birden çok ülkede ik-
tidara gelmeleri kaçınılmazdır. Av-
rupa ülkelerinde paralel bir geliş-
menin olmaması  için hiç bir neden 
yok. Bugün görüyoruz ki bir çok 
Avrupa ülkesinde aynı  dönemde li-
beral ekonomiye geçiş  sağlanıyor. 
Sözkonusu ülkelerde yıllardır zorlu 
mücadeleler sonucu kazanılan eko-
nomik ve demokratik hakların gasp' 
edilmesi de aynı  döneme tekabül 
ediyor. Son birkaç yı lda kapitalizm 
lehine Avrupa'da oldukça güçlü 
değişimler oldu. Bu acdır, fakat ay-
nı  zamanda bu koşullar emekçiler 
arasında ileriye doğru hamlelerin 
imkanlannı  da yaratıyor. Öyle ina-
nıyorum ki Avrupa emekçi sınıfla-
n uzun süre bu gidişata suskun ka-
lamazlar. 

Yeniden sorunuza dönersek, de-
mek istediğim, Arnavutluk gibi sı-
nırlarımızı  herkese kapatıp kendi 
kendimize yeteceğiz desek, bu çok 
tehlikeli bir gelişme olur. Sosyaliz-
min gelişebilmesi için her alanda 
uluslararsı  dayanışmaya, ilişkiye 
ihtiyaç ve gereklilik vardır. Açık ve 
demokratik bir toplum her zaman 
amacımız olmalıdır. 

Programınızda, "sosyalist ol-
makla birlikte" altı  çizilerek "fe-
minist bir parti" olduğumunu da 
yazıyorsunuz. Neden feminist bir 
parti? Kadın haklarını  garanti 
altına almak için sosyalist bir 
program yeterli değil mi? 

Feminist parti olduğumuzu söy-
lerken, bu şimdiye kadar kadın 
hakların içn mücadele etmediğimiz 
anlamına gelmez. Tam tersine par-
timiz her dönemde kadın hakları  
için mücadele etti. Fakat kadın 
hakları  sorunu her zaman sadece 
sınıfsal mücadelenin bir parçası  
olarak görüldü. "Sınıfsal meseleler 
ve demokrasi sorunu halledilirse 
kadın sorunları  da kendilinğinden 
çöözülmüş  olur" deniliyordu önce-
leri. Şimdi çok acıdır ki durum hiç 
te öyle değil. Bir toplumda sınıfsal 
mücadele sona erebilir, ama bu 
otomatikmen kendisiyle birlikte 
kadının toplumda erkeklerle eşit 
haklara sahip olduğunu ve kadınla- 

mı  kendilerine özgü sorunlarının 
bittiği anlamına gelmez. Bu neden-
le sınıfsal mücadelenin yanı  sıra 
özel bir kadın hareketinin varlığı  
ve kendine özgü bir mücadelesi ol-
ması  gerekir. 

Partimiz, erkek egemen toplum 
anlayışını  kırmak, kadın haklarını  
savunmak ve bu hakları  toplumda 
yerleşik bir hale getirmek amacını  
güttüğü için feministtir. 

Kadın toplumun yansıdır. Fakat 
kapitalist sistemin yarttığı  ataerkil 
kurallardan dolayı  kadının toplum-
daki siyasi ve ekonomik hakları  
çok kısıtlıdır. Kadın hakları  için 
mücadele ile sınıfsal mücadele içi-
çedir. Ama kadın haklarının sınıf-
sal mücadelede özel bir yeri olma-
lıdır. Bazı  dönemler var ki kadın 
hakları  için mücadele diğer müca-
delelerden ön planda olabilir. 
Şunu da belirtmekte yarar var. 

Kadın haklarından söz ederken 
önemli olanın kadının bir şirkette, 
bir sendikada ya da bir partide lider 
konununa gelmesi anlaşılmamalı-
dır. Her cins için eşit koşulların va-
rolduğu bir toplumda bunlar elbet-
te önemli şeyler ancak, asıl önemli 
olan kadının kendisini toplumda 
erkekle hem ücret , hem sosyal, 
hem de karar organlardında eşit 
hakları  ve görevlere sahip olduğu-
nu hissetmesidir. Bu düzeye gel-
mek için de kadının hakları  için 
özel bir mücadeleye gereksinim 
var. 

Mayıs 1996 Kongresi'nde alı-
nan "Sol Parti'nin feminist bir par-
ti olduğu" kararının çok tutarlı  bir 
karar olduğunu söylüyorum. Femi-
nizm, özellikle de sosyalist femi-
nizm, erkeklere karşı  bir güç değil 
de kapitalist toplum sistemine kar-
şı  mücadele eden bir güç olarak 
görülmelidir. 

Unutmayalım ki, bugünkü top-
lumun örgütlenmesine erkek karar 
veriyor. Bundan en çok zarar gören 
kadınlar. Kadın, ev işlerinde, ço-
cuk bakımında, yaşlı lara hizmet gi-
bi görevlere mecbur edilmiş. Du-
rum bu olunca kadının kariyer yap-
ma ve karar organlannda söz sahi-
bi olabilme olanağı  sınıflanmış  
olur. 

Bana göre sosyalist bir insan 
hem politik olarak hem de şahsiyet 
itibariyle feminist olmalıdır; poli-
tik alanda aterkil (pederşahi) top-
lum anlayışının değiştirilmesi mü-
cadelesini verirken, kişilik planın-
da da erkek kadın eşitliğini günlük 
yaşamda da yerine getirmelidir. 

Bir aynnuyı  daha belirtmek is-
terim. Kadın erkek eşitliğinin oldu-
ğu bir toplumda bundan kazançlı  
çıkacak olan erkektir bana göre. 
Kadının ev dışında toplumsal ha-
yatın diğer alanlarında görev ve so-
rumluluk alması  erkeğin yaşamını  
daha da zenginliştireceği inancın-
dayım. 

Bildiğiniz gibi Marx ve En-
gels siyasi eylemin merkezine işçi 
sınıfını  koruyor, plan ve projesi-
ni hazırlamaya çalıştıkları  sosya-
list toplumun ancak işçi sınıfının 
iktidarı  ile kurulacağını  söylü-
yorlardı. Tekniğin gelişmesiyle 
birlikte bugünkü Avrupa toplu-
mundaki işçi sınıfı  ile 19. yüzyıl-
daki işçi sınıfı  arasında önemli 
bazı  farklılıklar var. Dolayısıyla 
sormak istiyorum; günümüzde 
salt işçi sınıfı  partisi olmak yeti-
yor mu, yoksa bu sınırı  genişlet-
mek mi gerekiyor? 

Isveç'te ve diğer Avrupa ülkele-
rinde bugün sınıflar arasında kesin 
sınırları  çizmek ve toplumu birbir-
lerinden çok daha karmaşık. Bu-
gün Isveç'te sınıflararası  farklılık-
lan irdelemekle 1917 öncesinin 
Rusya'sı  ve Avrupa'sında bunu 
yapmak arasında çok belirgin fark-
lılıklar var. Elbette Isveç'te sımfla-
rarası  farklılıkların olmadığını  söy-
lemek istemiyorum. Isveç hala sı-
nıflı  bir toplum ama, işçi sınıfı  ile 
küçük burjuva sınıfı  arasındaki çiz-
giler 20. yüzyılın başında olduğu 
gibi kalın değildir. Dolayısıyla bu-
gün için önemli olan, sosyalist bir 
toplum kurulurken demokratik ka-
rar organlarının işçi sınıfı  ile sınırlı  
tutulmaması, aksine genişletilmesi 
gerektiğidir. Çok daha geniş  emek-
çi kesimleri kapsayan karar organ-
ları  olmalıdır. Emekçi kesimler 
arasında çatışma yerine dayanışma 
sağlanmalıdır. Dayanışmanın ol-
madığı, demokratik karar organla-
rının işlemediği ve sömürünün or-
tadan kalkmadığı  bir toplumda sos-
yalizmi kurmak güçtür. 

Demokratik karar organla-
rıyla ne anlatmak istediğinizi bi- 

raz daha açar mısınız? 
Her toplumun koşullarına göre 

bu organlar farklı  olur. Bilindiği gi-
bi Rusya'da Sovyetler modeli var-
dı. O günkü Rusya koşullarında iş-
çi, köylü ve askerlerden oluşan 
sovyetler sosyalizmi gerçekleştir-
mek için bir modeldi. O gün için 
sovyetler doğru bir model olabilir. 
Ancak, bugünün Isveç koşullarına 
uygun kendi modelimizin olması  
gerekiyor. 

Sözünü ettiğim demokratik ka-
rar organlarından siyasi partiler, 
genel ve yerel meclisler, demokra-
tik kitle örgütlenmeleri, media vb. 
anlaşılmalıdır. Özellikle basının ve 
siyasi partiler dışındaki sivil örgüt-
lenmelerin özgürce muhalefet yap-
ma olanaklarının yaratılması  gere-
kir. Bugün kapitalistler toplumda, 
örneğin Isveç'te gazete, televizyon 
ve radyo gibi önemli basın yayın 
kurumlarının %80'ni burjuva güç-
lerin tekelinde. Geniş  halk yığınla-
n bu kurumlardan yararlanamıyor. 
Dolaysıyla bir haksızlık ve bir den-
gesizlik var. Demokratik sosyalist 
bir iktidarda basın ve yayın geniş  
halk kesimlerinin muhalefetini 
temsil etmelidir. Bununla birlikte 
biz burjuvazinin de bu haktan ya-
rarlanmasını  yasaklamıyacağız, a-
ma bu alandaki haksızlığı  ortadan 
kaldıracağız. 

Sol Parti kurulusundan bu 
yana entarnaslonalist dayanış-
maya önem veren bir partidir. 
Birçok ulusal ve toplumsal hare-
keti ile sıkı  dayanışma içinde ol-
dunuz. Ancak, reel sosyalizmin 
yıkılması  ile birlikte bu alanda 
partinizde bir durgunluk var. 
Nedeni nedir sizce? 

Dünya işçi sınıfı  ve ulusal kur-
tuluş  hareketleri ile uzun yıllara 
dayanan enternasyonal dayanışma 
tecrübesipe sahip bir partiyiz. Bu 
dayanışmanın tarihi 1917 Ekim 
Devirimi sonucu kurulan ilk prole-
ter devlet ile birlikte başlar. Fakat 
enternasyonalizmin tam anlamıyla 
pratiğe girmesi İspanya iç savaşı  
dönemine tekabül eder. Partimiz, 
isveç'teki diğer komünist güçlerle 
birlikte 500'ü aşkın üyesini Franko 
faşizmine karşı  ispanya'dalci sol 
cephenin saflarında hem bilfiil sa-
vaşa gönderdi, hem de maddi ve 
manevi dayanışma içinde oldu. O 
günün parası  ile 2 milyon Kron gi-
bi bir yardım toplanmış  ve İspan-
yol Sol Cephesi'ne ulatırılmıştı. 
Bugünkü değeri ile 100 milyon 
Kronu aşkın bir miktardır. Benzeri 
bir dayanışmaya bugün ulaşmak 
mümkün değil. 

Bunun dışında Güney Afrika, 
Vietnam, Şili, Küba, Nikaragua, 
Afganistan gibi birçok halkın anti-
faşist ve anti-emperyalist mücade-
lesi ile dayanışma içinde oldu par-
timiz. Bunalar sözde değil, pratikte 
somut sönuçlara dayalı  dayanışma-
lardı. 

Fakat, son birkaç yıldır parti en-
temasyonalist dayanışma alanında 
pasiftir ve söyledikleri sözde kalı-
yor. Özellikle de 1989'dan sonra 
enternasyonal dayanışma çalışma-
larından bir hayli iniş  var parti ça-
lışmalarında. Bizi elbetteki rahat-
sız eden bir durum bu. Zaten son 
kongremizde parti yönetimi bu 
alandaki çalışmalara ilişkin olarak 
sert eleştriler aldı  delegelerimiz-
den. 

Kuşkusuz partiniz yukarda 
saydığınız gibi birçok halkın 
kurtuluş  mücadelesi ile dayanış-
ma içinde olmuştur. Fakat Doğu 
Timor, Kürdistan gibi bazı  halk-
ların mücadelesini de adeta 
unutmuştur. Örneğin, Kürdistan 
halkı  özgürlüğü için yıllardır 
mücadele etmesine rağmen tara-
fınızdan görmezlikten geliniyor. 
Halbu ki, ülkesi dörde bölün-
müş, baskı  ve zulüm altında ulu-
sal ve her türlü demokratik hak-
ları  çiğnenen bir halk olmasına 
rağmen, bu ikili politikayı  nasıl 
açıklıyorsunuz? 

Eleştirinizde belli oranda haklı  
olabilirsiniz. Ancak partimizin her-
hangi bir halkı  ya da ülkeyi başka 
halktan ve ülkeden daha fazla ka-
yırdığı  yok. Doğu Timor'u andınız. 
Isveç'te çok az Timorlu var, bun-
dan dolayı  olsa gerek, soruna fazla 
ilgi yok. Fakat Isveç'te çok sayıda 
Kürt var. Şu anda Kürdistan'daki 
ulusal mücadeleyi belli oranda bir 
ilgi var ve bu giderek gelişiyor par-
timiz içinde. Son dönemlerde Kürt 
kökenli bazı  arkadaşlanmzın parti-
de önemli görevlere gelmesinin et-
kisi olabilir bu ilginin gelişmesin-
de. Ama asıl ilgi parti içinde Kür- 

distan sorununda bil-
gi sahibi olan üst dü-
zeydeki 4-5 kadro-
muzun varlığından 
dolayıdır. Özellikle 
de Türkiye Kürdista-
nı  'nın önümüzdeki 
dönemde daha çok 
gündeme geleceği 
kanısındayım. Ayrıca 
bunu umuyorum da. 
Bunun yanı  sıra 
Kürtlerin kendi ka-
derlerini kendilerinin 
özgürce belirleme 
hakkı  var. Bu hak 
için mücadele edildi-
ği sürece ona destek 
olmak bizim entar-
nasyonalist görevlerimiz arasında-
dır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

Ayrıca Isveç Kürtlerine de gö-
rev düşüyor. Partimizde örneğin 
bir Latin Amerika seksiyonu var. 
Seksiyon tümüyle Latin Amerikalı  
parti üyelerimizin insiyatifi ile ku-
rulmustur. Partimizde çok sayıda 
Kürt kökenli üye var. Eğer bu üye-
ler birlikte parti içinde Kürdistan 
seksiyonunu oluşturabilirlerse des-
teğimizi kesin göreceklerdir. Bu 
hem parti içinde hem de genelde 
Isveç halkı  içinde Kürdistan soru-
nunu daha da güncelleştirecetir. 

Bildiğiniz gibi TC devleti 
Kürdistan'da kirli bir savaş  yü-
rütüyor. TC rejimi gerek üzerin-
de inşa olduğu Kemalist ideoloji, 
gerekse de devletin bugünkü 
pratik politikasıyla en az Güney 
Afrika rejimi kadar ırkçıdır. ay-
rıca TC gerek AGIK, gerekse 
Avrupa Parlamentosu bünyesin-
de olsun "azınlık" hakları  dahil, 
tüm demokratik hak ve özgür-
jlkkler hakkındaki antlaşmalara 
imza koymuştur. Fakat TC dev-
leti, bugüne kadarki pratik poli-
tikasında bu alanda olumlu tek 
bir adım bile almamıştır. Buna 
rağmen Isveç ve Avrupa devlet-
lerinin bu gidişatı  sesizce seyret-
melerinin sizce nedenleri nedir? 

Bunu anlayabilmek için Avrupa 
ülkeleri ile Türkiye arasındaki çı-
kar ilişkilerinin durumuna bakmak 
lazım. Özellikle Batı  Avrupa'da ik-
tidarı  elinde tutan güçler ekonomik 
ve siyasi çıkarları  gereği TC devle-
ti ile iyi ilişkiler içinde olmak isti-
yorlar. TC ile yapılan son ticari 
antlaşmalar, Gümrük Birliği'ne gi-
rilmesi, askeri alandaki çıkarlar 
Avrupa Birliği ülkelerinin Türki-
ye'deki anti-demokratik gelişmele-
re, insan haklarının çiğnenmesine 
ve Kürdistan halkı  üzerindeki ulu-
sal baskı  karşısında sesiz kalmaları  
için yeterli derecede gerekçelerdir. 
Asıl acı  ve şaşırtıcı  olan Avrupa 
Birliği ülkelerindeki muhalefet 
güçlerinin, özellikle de sol ve sos-
yalist güçlerin, Türkiye'deki baskı  
rejiminin vahşeti karşısında sesiz 
kalmalarıdır. Biz İsveç'teki sol 
muhalefet de bu sesizliğe ortak 
durumdayız. Avrupa'daki sol ve 
sosyalist güçlerin açıkça TC'nin 
diktatör bir devlet olduğunu, insan 
haklarına ve Kürt halkının ulusal 
haklarına saygı  göstermediğini, 
tam ekonomik olarak tümüyle i-
zole edilmesini istemek görevimiz 
olmalıydı. Böyle bir talepte bulun-
mak için bugün de geç olmayacak-
tır sanırım. 

TC devletinin Kürt halkına 
yönelik barbarca tutumuna, 
demokrasi sorunu olduğunu iddia 
eden Avrupa hükümetlerinin, basın 
ve sermaye çevrelerinin sesiz kal-
malarına pek şaşırmıyorum. An-
cak, Kürt halkının ulusal ve 
demokratik haklarının TC devleti 
tarafından çiğnendiğinin bilincinde 
olan biz Avrupa sol ve sosyalist 
güçlerin sesiz kalmalarına ise 
şaşırıyorum doğrusu. Bu tutum 
savunulacak bir tutum değildir el-
bette. 

Bu tutumda Kürt siyasi 
haraketlerinin de payı  var mı  
sizce? 

Avrupa'da yaşayan Kürtlerin, 
Vietnam, ANC, Şili gibi ulusal ve 
toplumsal kurtuluş  hareketlerinin 
deneyimlerinden • öğrenmeleri 
gereken çok şey var. Ancak şunu 
iyi bilmek gerekir: Bir halkın kuru-
tuluşu sadece uluslararası  destekle 
sağlanamaz. Kurtuluşta belirleyici 
olan faktör Kürdistan'da bir direniş  
hareketinin var olmasıdır. Kur-
tuluşun motoru bizzat halkın is-
yanıdır. Tabi ki Kürdistan'da bu is-
yanın olmadığını  söylemek is-
temiyorum. 

Peki nasıl oluyor da ANC'nin  

Güney Afrika ırkçı  rejimine karşı  
mücadelesi, Vietnam'ın ABD em-
peryalismine karşı  kurtuluş  savaşı  
hem İsveç halkının hem de 
hükümetlerin güçlü desteğini 
görüyor, ancak sıra Kürtlere gelin-
ce, bunun tersi oluyor? Bence 
bunun birkaç nedeni vardır. Birin-
cisi Kürdistan'daki baskıyı  ve ora-
da olup bitenleri abartmadan günü 
gününe Isveç halkına açıklamak, 
bu alanda kamuoyunu aydınlatmak 
gerekiyor. İkincisi, Isveç top-
lumunun tüm demokratik kurum-
lanyla ilişkiye geçip Kürdistan'da 
olup bitenleri bıkmadan usan-
madan anlatarak, onlar ikna edil-
meye çalışılmalıdır. Sokaktaki in-
sana Türkiye'deki Kürtlerin 
dunumunu sorun, sanırım on kişi-
den birinin bile olup bitenlerden 
doğru dürüst haberi yoktur. Bun-
dan birinci derecede Kürt siyasi 
güçleri sorumludurlar. 

Şunu iyi bilin ki, 1968'de Viet-
nam halkı  için de durum buydu. 
Fakat 1973 'lere gelindiğinde Viet-
nam kurtuluş  hareketine destek v-
eren milyonlarca insan vardı. Kür-
distanlı  halkın kurtuluş  mücadele-
sine gerekli desteği sağlamak için 
sabırlı, azimli ve inatçı  olun-
malıdır. Bunun da Isveç halkını  
hedefleyen ve sürekliliği olan 
bilinçlendirme kampanyaları  ile 
mümkün alcağına inanıyorum. 
Bunun yöntem ve araçlarını  da iyi 
seçmek gerekir ki, televizyon ve 
büyük basın ilgi gösterebilsin. 
Kürdistan'da katliamların ol-
duğunu, köylerin yakılıp boşaltıl-
dığını  biliyoruz. Eksik olan Kür-
distan'da TC ordusunun bu yaptık-
larının, yaşanan baskıların, kat-
liamlann canlı  olarak Isveç halkına 
yansıtmayışlarıdır. İnsanlar, Kürt 
sorununun, kendilerini ilgilendiren 
bir sorun olduğunu yakından 
hisedebilmelidirler. 

Isveç Sol Parti (Vanster Par-
tiet-VP) hakkında kısa bazı  bil-
giler: 

1991 seçimlerinde sol Parti 
%4'lük barajı  zorla aşarken, 1994 
seçimlerinde %6,2 oy oranı  ile 21 
milletvekili çıkardı. Ancak, seçim-
lerden sonra yapı lan kamuoyu 
araştırmalarına göre Sol Parti'nin 
oylannda hızlı  bir yükseliş  görül-
mektedir. Sol Parti, 1995 yılında 
Avrupa Birliği Meclisi için yapılan 
araştırmalarına göre ise, partinin 
oy oranı  %14'e yükselmiştir. Bu o-
ran, bu partinin tüm tarihi boyunca 
ulaştığı  en yüksek oranıdır. Sol 
Parti, şu anda Isveç'in üçüncü 
büyük partisi durumundadır. 

Daha önceki adı  Isveç Sol 
Komünist Partisi(VKP) olan Sol 
Parti(VP), bugüne kadar genellikle 
sosyal demokrat hükümetleri dışar-
dan destekleyen bir politika iziledi. 
Sol Parti, 1994 seçimleri sonrasın-
da kurulan sosyal demokrat 
hükümete de güven oyu verdi. SP, 
Isveç ekonomisinin içinde bulun-
duğu krizi aşması  için sosyal 
demokratlarla bir programda an-
laşarak ortak bazı  önemli kararlar 
aldılar. Ne var ki bu tablodan ser-
maye kesimleri pek memnun 
değillerdi. Bazı  çevrelerin baskısı  
sonucu Sol Parti sosyal demokrat 
hükümetlerle olan ortaklığı  fazla 
sürdürmedi. Bunun üzerine Sol 
Parti sosyal demokratlara verdiği 
desteğini kesti. Çok sayıda Kürt 
üyesi olan Sol Parti'de bazı  
Belediye Meclisleri'nde Kürtler de 
vardı r. 

ÖZÜR 
Gazetemizin merkez bürosuna 

yapı lan baskın sırasında, 27. sayısın-
da ilk bölümünü yayınladığıınız bu 
röportajın ikinci bölümünü yeniden 
temin ettikten sonra yayınlıyoruz. 
Okurlarımızdan ve sayın Lars 
OHLY'den özür dileriz. 
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H. emen, ilk ve eşikte şunu itiraf etmeli-
yim ki; ben kad ı nları  anlayabilecek ka-
pasitede biri dağı l ı m ve öyle san ı yo-

rum geri kalan ömrümü de böyle sonlayaca-
ğım. Dolayısı  ile kad ı nlara bir şeyler önermek, 
küçücük akl ı mı n kı %ısı ndan bile geçmez. Ben 
haddimi biliyorum. Kad ı n "yanl ısı" olduğum 
söylenemez. Ne de olsa son tahlilde ben bir 
erkeğim! 

Yazmayı  tasarladığım "şey" erkek pencere-
sinden, kadı n/erkek ilişkisine bakarak, bu ilişki 
türü içinde 'erkek'i tan ı mlamaya çalışmaktı r. 
Bir cinsiyet, bir bireysel varoluş  ve toplumsal 
ilişkinin bir "aktörü" olarak, erkek kimdir? ve 
kim'e denir? Ad ı n ı  şu anda an ı msayamadığım, 
dolayısı  ile ismini zikredemeyeceğim bir batı l ı  
filozof; yı llarca önce okuduğum eserinde; "... 
insan ı  tan ı man ı n yolu nedir?" diye soruyordu. 
Eğer hafı zam beni yanı ltm ı yorsa, bu soruya 
kendisinin verdiği yan ı t beş  aşağı  beş  yukar ı  
şöyleydi; "Bir insan ı  kaşı ndan, gözünden, na-

sı l oturduğundan, 
hareketle tan ı mak 
mümkün değildir.. 
Bu altı  asla doldu-
rulmayacak bir bü-
yük iddia..." bir in-
san bu "yöntemler-
le tan ı namaz. Bir 
insan ı  tan ı man ı n 
yolu onun yaşam 
deneyimini bilmesi-
dir. Toplumsal iliş-

kiler içinde kendisine biçtiği rol, kendisini ifa-
de etme biçimi ve en önemlisi yaşam ı n ı  ida-
me etme biçimi, bizi o bireyin gerçekliğine 
götürür" yukardaki ön belirlemede kilit düşün-
ce, hayatı n nası l kazan ı ldığıd ı r.. Bu temeldir 
ve bireyleri kişilik ve karakter özellikleri açı-
sı ndan da ayrıştı rı r... 

Erkek egemen bir toplumda, mülkiyet ilişki-
lerinin efendisi erkektir. Mülkiyet ilişkilerin-
den doğan bütün tasarrufları  erkek, bir hak ve-
ya genel kabul gören imtiyazlar olarak kulla-
n ı r. Bu itibarla erkek herşeyi "belirleyen" ko-
numu ele geçirir. Ve artı k erkek birinci sı n ı f 
insan olur. Bu elemeden geriye kalan artı klar-
la baş  başa kalmak mecburiyeti, kad ı n ı  ikinci 
sı n ı f insan konumuna indirger. 

Hemen belirtmeliyim ki, ben kad ı nsı z bir 
dünya düşünmüyorum. Kad ı nlarla eşitlenmek-
ten çok, özgürleşmeden yanayı m. Özgürleşme 
mücadelesinde ben; varoluşumun temel ge-
reksinimlerini karşı lamaya dönük bir tutum 
içindeyim. Bu bakı mdan bir erkek olarak, ko-
lay kolay imtiyazları mdan vazgeçmem. Kald ı  
ki, benim gönüllü bir biçimde imtiyazIarı m-
dan "feragat" etmem, sahici bir davranış  ol-
maz. Çünkü bana rağmen kad ı nlar, insan ı  
haklar ı n ı , kendi kültürleri içinde içselleştirmi-
yorlarsa, ne yapı labilir ki? 

Bir başkası  yerine çözdüğünüz sorun, o bir 
başkası  olan "ötekinin" çözümü olabilir mi? 
Böyle bir çözüm sahici olabilir mi? Bir başka 
deyimle; benim hak ve imtiyazIarı mdan vaz-
geçmem; sözkonusu hak ve imtiyazlar doğal 
olarak ve kendiliğinden kad ı nca bir karakter 
ve kad ı nca bir hak niteliği kazan ı labilir mi.. 
pek iyimser değilim. Açı kçası , haklar ve imti-
yazlar kullanabilene aittirler ve hep böyle ola-
caklar. 

Kad ı nları n feminist olmaları n ı  anl ı yorum. 
Feminist olmaları  gerekir diye de düşünüyo-
rum. Benim feminizm'den anladığım, erkek 
düşmanlığı  değildir, erkeğe rağmendir. Kadı n-
lar rağmen'lerin sayı sı n ı  çoğalttı kça, benim 
imtiyazları m birer birer erimeye başlar. Doğ-
rusu da bu gibi geliyor bana. Kendisini erkek-
le birlikte düşleyen kad ı n; insan olduğunu 
"unutmadı kça" özgürleşmek için erkek ege-
men toplumda erkeğe rağmen, ayrı  bir ideolo-
ji, ayrı  bir politik hat ve ayrı  bir örgütlülük 
yaratma şansı n ı  yakalayabilir. Eğer deyim uy-
gunsa ve ben öyle söyleyebilirsem, bu durum 
gelecek için, insanca yaşama koşulları  için ve 
son olarak Aşk için tek güvenilir yol ve güven-
cedir. Aşk'ı  birlikte düşleyip yaşayal ı m, ama 
hem aşk'ı  hem de yaşam ı  ayrı  ayrıı n ı"güven-
ce" altı na alal ı m. Ben başka çı kış  yolunu şim-
dilik göremiyorum... 

Kadınlar İçin 
Erkeklere 
Dair... 

Ali. F. IŞIK 
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'92 NEWROZ'unda 
sömürgeciler tarafından 

gözaltına alınıp işkenceyle 
katledilen yoldaşımız 

BİŞENG ANIK'ı  
mücaledemizde 

yaşatacağiz. 

ULUSAL DEVRİMCİ  KADİNLAR 
ULUSAL DEVRİMCİ  GENÇLIK 

S. DUYQU;  ;„ .,; '1 I 

Newroz deyince; ilk akla gelen şey 
Kürtlerin hepsinin ayaklanıp, miting, 

toplantı  ve eğlence yaptıklarını  biliyoruz. 
Tabii sadece Kürtler değil. Demokrasiyi 
özgürlüğü isteyen herkes katılır bu dostluk 
bayramına. 

Sanıyorum büyük devlet adamları  -
Kürt düşmanları- bu bayramı  şiddetle Içmi-
yorlar. Peki ama neden? Niçin onları  ken-
dilerinden küçük görüyorlar? Yeri gelince 
de dil, din, ırk ayrımı  yapmadıklarını  söy-
lüyorlar. Evet bu insan gurubuna sokmadı-
ğınız insanlar, herkesi boş  verip bize mi 
kaldı  ülkeyi kurtarmak demiyorlar. 

Özgürlük ve demokrasi için her şeyi 
göze almış  bu insanlar, kendi yurdunu 
kendi memleketini, köyünü ve hatta kendi 
evini, eşini, dostunu zalimce katlediyorlar. 

Herkes eşit düşünseydi, eşit davranıl-
saydı  bu insanlara bunlar olmayacaktı. 

Bir de onların dilinde ülkesi için sava-
şanlara eşkiya deniliyor. Peki ne istiyor eş-
kiya? 

"Eşkiya sözüdür bu, ciddi ol, gülümse 
Dağları  dinle 
Zaman yasak 
Zaman unutulmuş  bir isim, dil ucunda 
Zamanın kendisi eşkiya 

Kürtler öfkeyi sürüldüyorlar yamaçtan 
Çığ'in kendisi eşkiya 
Kürtler tütün sanyor'çaga karşı  
Duman sabır 
Kürdün düşü özgürlük 
Özgürlük zaten eşkiya" 
İşte bunu söylemek istiyor eşkiya. Ve 

bunu daima söyleyecek. Yalnızca dağlar-
da, köylerde, onlar mı  işkence yapıyor, on-
lar mı  öldürüyor? Kim size işkence yapı-
yor, kim sizi çocukların gözü önünde vu-
ruyor. Eşkiya mı? Yoksa masum bakıştan-
nam altında hainlik yapan askerler mi vu-
rulması  gereken. 

Bekleyin çağ  atlayan insanlar. Oralara 
gitiğinizde, boğazınızı  sıkarlar gittiğiniz 
zaman. Sizleri havuz diye kan gölünün içi-
ne atarlar. Gitmediniz. Ve hiç bir zaman 
gidemeyeceksiniz. Onları  rahat bırakın. 
Yoksul hayatlarını  yaşasınlar. Onların ka-
saları  yok. Yürekleri var. Yüreklerinin 
içinde de sevgi. İşte bu yüzden yaşamın 
dönemeçlerine çekinerek, ürkerek adım 
atıyorlar. İşte bu yüzden sorulduğunda sen 
Kürt müsün, onlar da yaralı  yanlannı  tu-
tarak hayır diyorlar. Gün gelecek, bizim de 
soracağımız sorular olacak. Demiştik ya 
eşkiya. 

"Zaman yasak 
Zaman unutulmuş  bir isim 
Zamanın kendisi eşkiya" 
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Çğcul<Gözüyll Newroz 

Ferhat SONGÜL 

Uzun süredir NOROJ sayfalannda gençlik ile il-
gili yazılara rastlamıyoruz. Ülkemiz gençliği-

ne yönelik olarak geçen sayılarda bir kaç yazı  çıktı, 
fakat devam etmedi. Tüm genç arkadaşlardan iste-
ğim NüROJ'un değerli sayfalannda gençlik ile 

yazılar yazmalandır. 
Gençlik o kadar ge-

niş  bir konu ki, pek. 
çok şey söylendi, pek 
çok şey söyleniyor ve 
pek çok şey söylenece-
ğe benziyor. Taa ki ül-
kemiz gençliği büyük 
bir duyarlı lıkla kendi 
sorununa "bağımsız, 
demokratik örgütlen-
mesini" yaratıp sahip 
çıkana kadar. Sürekli 
söylenir! "Gençlik ge-
lecektir" diye. Oysa 
hiç bir zaman Kürdistan'da geleceğin bağımsız ör-
gütlenmesi temelinde adımlar atılmadı. Genellikle 
örgütlenme konusunda alternetifsiz kalan gençlik, 
ya partiler (Legal-İlegal) içerisinde yer alıyor ya da 
benim gibi söylenip duruyor(? 

Kürdistan gençlik örgütlenmeleri incelendiğin- 
de; Yurtsever gençliğin "Biji serok " slogan], sos- 
yalist gençliğin(!) romantik "bir kedim bile yok" ve 
Rfflievalcilerin Türk solu kokan "ulusalcı" tavırları  
ülkemiz gençliğinin örgütlenme konusunda önemli 
ipuçları  veriyor. Yine de umutsuz değiliz. Çünkü, 

samimi ve çok ciddi görünen UDG var. Bu arkadaş-
lar bu kadar sorun ve yokluğa rağmen biz varız di-
yorlar ve gerçekten " bizim gücümüz şimdilik bu 
kadar" diyorlar. Hiç abartısız, hiç tereddütsüz ve 
çok ciddi. 

Ulusal Devrimci Gençliğin ülkemiz koşulları  
çerçevesinde somut bir pratiğe sahip olacağı  kuşku-

suzdur. Bu Newroz bayra-
=ida Adana'da bir arkada-
şın vasıtasıyla UDG'nin Ada-
na imzalı  çıkardığı  bir bildiri-
yi okudum. Çok etkilendim 
ve bugüne kadar çok zaman 
kaybettiğimi farkettim. Ülke-
min düşman çizmesi altında 
ezilişinin acısını, kendi yüre-
ğimin burukluğuyla tekrar 
hissettim. Ulusal devrimci ar-
kadaşların bir çağrısı  vardı. 
Gençlik mücadelesini yük-
seltmek diye. Bu çağrıya tüm 
ülke gençliği yanıt vermeli. 
Gençlik mücadelesini yük-

seltmelidir. UDG'li arkadaşların çağrısını  bir kez de 
ben yineliyorum. Demokratmdan sosyalistine, din-
danndan komünistine kadar ülkemizin tüm genç-
leri, eli kanlı  devlet çeteleri tarafından her geçen 
gün binlerce insanımızın katledildiği bir ortamda ül-
kemizin bağımsız, sosyalist-devrimci gençliği olma 
yolunda ciddi adımlar atan UDG (Ulusal Devrimci 
Gençlik) saflarında mücadeleye çağırıyorum. 

Ayrıca Kürdistanli sosyalistlerin birliğini selam-
lıyorum. 

Bilinç oluşumuna 
katkı  Aşağıdaki yazı, haklı  bir eleştiri olduğu gibi yanlışın doğru 

olarak bellenmesine; karşı  duruştur. Bu nedenle yazarın 
yayınlanmasın uyarısına rağmen yayınlamayı  uygun gördük. 

Bizi hoşgörüsünden mahrum bırakmayacağını  umuyoruz. 

Şeme XEWEND 

1 -Nürorun 28. sayısı, 6. sayfa- 
sında yer alan "kadın tarihin-

den kısa kesitler" yazısında adı  
geçen Havza Al-Nakh?b; Süley-
maniyeli ünlü Berzenci Şexi 
Hepse Xanime Necrip'tir. ingi-
lizlere karşı  bağımsızlık savaşı  
vererek, krallığını  ilan eden 1. 
Mahmud Berzenci'nin amca kı-
zı, baldızı  ve abisi Ş'U Qadir'in 
karısıdır. Bana sorulursa da 
memleketimizde etrafında bir 
kadın insiyatifi oluşturan ilk 
kadındır. 

Ama; Nürorda `.`kadınlar için 
evinde bir akşam okulunu 
1891'de açtığı" ile ilgili bilgi, 
malesef Nüror un bir daha asla 
kendine hak görmemesi gereken 
biçimde yanlış. 1891 olsa olsa 
Hepse (Hevse) Xan'ın doğum 
yılı  olabilir. Ayrıca tarih uydur- 

ma itibariyle mutlaka Kemalist-
lere benzememiz gerekmiyor. 
Bazı  şeylere geç başladık, ama 
iyi başladık. Hepse Xan'ın okul 
meselesine gelince, önce kendi-
sinden başlayalım; ŞU Mah-
mud'un tartışılmaz ünü karşısın-
da bile ezilmeyen ve neredeyse 
Şex Mahmud ile aşık atan bu ka-
dın 1950'lerin ortalarına kadar 
yaşadı  ve hala memleketimizin 
iki parçasında ve özellikle Sü-
leymaniye'de bir mit'tir. Sirkeci 
otellerinden birinde karşılaşaca-
ğınız ve memleketimizin güne-
yinden gelen harhangi bir Kürde 
Hepse Xan ile ilgili soru sorarsa-
nız, size mutlaka birçok anektot 

. anlatır. 
Neyse, okul meselesine gele-

lim; memleketimizin güneyi In-
gilizlerin mandası  altındayken, 
kız çocuklarının da okula gönde-
rilmesi ile ilgili kararlar alınır, 
okullar açılır ama kimse kızını  

okula göndermez. Kürt toplumu 
içinde kadınların hak ettikleri 
yerde olması  gerektiğine inanan 
Hepse Xan ileri yaşına ve eğiti-
mine rağmen, defter ve kalemini 
alarak okula giden ilk öğrenci 
olur. Hepse Xan'la birlikte Sü-
leymaniye'nin tüm ileri gelen ai-
leleri ve geriye kalanlar okula 
gitmeye başlarlar. Kız çocukları-
nı  okula göndermeme tabusu da 
en azından Süleymaniye'de bir 
süre sonra kırı lır.. 

2- 1946'da Mahabad Kürt 
Cumhuriyet'nde, KDP'nin yan 
örgütü olarak Komeley YAYAN 
kuruldu. Bu örgütün başkanı  Mi-
na ..Xanim'dır ve Kadı  Mihe-
med'in kansıdır. Xumeyni'nin 
iktidara gelmesi ile birlikte, bir 
kez daha bembeyaz saçlarıyla 
gözaltına alındı. Son yıllarda 
serbest bırakıldı, bir kaç yıldır 
Avrupa'da yaşıyor. 

Kısa... Kısa... Kısa... 
Çölaşan Yargısı  

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 
Mardin İl Jandarma alay 
komutanıyken PKK ile çatışmada öldü 
dediği, gerçekteyse devletin kendisinin 
katlettiği Albay Rıdvan Özden'in eşi 
Tomris Özden'in İçişleri Bakanlığı  a-
leyhine açtığı  tazminat davasını  redde-
ti. Mahkeme karanna gerekçe olarak 
"eşinin ölümünden 23 gün önce 
boşanma davası  açmış" birinin, "ölüm-
den acı  ve keder duymuş" olamaya-
cağını  gösterdi. Mahkeme, Tomris 
Özden'in kızlanndan Görkem Sinem 
Özden'e 64 milyonluk maddi, 100 mi-
lyon lira da manevi tazminat öden-
mesini kararlaştı rırken, diğer kız 
çocuğu Didem Özgür Özden'e daha 
önce ödenen nakdi tazminat yeterli 
görüldü. Tomris Özden'e de önceki 
tazminata ek olarak 600 milyon lira 
daha meddi tazminat ödenmesine 
karar verdi. 

Tecavüz'e Ücretsiz 
Avukat 
Çağdaş  Hukukçular Derneği Bursa 
şubesi, tecavüze ve cinsel tacize 
uğrayan kadınlara, ücretsiz avukatlık 
yapacak. Türkiye'de Ceza Yasası 'nın 
kadını  ikinci sınıf gördüğünü belirten 
Çağdaş  Hukukçular Derneği Bursa 
şubesi Sekreteri avukat Ersin 
Dokunmazer, kadının tecavüze veya 
cinsel tacize uğraması  halinde, Ceza 
Yasası 'nın kadının kişisel hakkını  
değil, ailenin namusunu korumayı  esas 
aldığını  kaydetti. Çalışma hayatında 
kadının doğurganlık özelliğinin 
dikkate alınmadığını  belirten 
Dokunmazer, "şu anda mecliste de 
sadece altı  kadın milletvekilinin 
olduğunu" hatırlattı . Dokunmazer, 
kadmlann önünü tıkayan yasaların 
değiştirilmesini istediklerini belirtti. 

işkence ve Kadın 
Dışişleri Bakanı  T. Çiller'in 'işkence 
artık bitmiştir!' sözünün üzerinden 
henüz çok geçmeden, 7 Mart günü 
gözaltına alınan Hatun Temizalp, 'an-
cak kötü bir trafik kazasında meydana 
gelebilecek arazlar'a maruz kaldı. 
kaldırıldığı  hastanede "Omuz çıkığı, 
kürek kemiği kırığı, kas yırtılması, lif 
kopması  ve darp" tanısıyla 42 günlük 
rapor aldı. 

Kadın katliamı! 
Cezayir'de kan durmak bilmiyor. 
Yaklaşık 5 yıldır süren iç savaşta ölen-
lerin sayısı  resmi olmayan rakamlara 
göre 60 bini geçer Cezayir'de 
katliamlar, son iki aydır daha da hız 
kazanmış  durumda. Radikal dinci 
katliamlannın son kurbanları  arasında 
kadınlar da yer aldı. Cezayir'in başkenti 
Cezayir'in yaklaşık yüz kilometre 
güneyinde bulunan bir köye, sayıları  
50'yi bulan aşırı  dinci militanların yedi 
kadının boğazlarını  keserek, öldürdük-
leri bildirildi. 
La Tribune Gazetesi'nin haberine göre, 
aşırı  dinci grupların son derece aktif 
oldukları  bölgede ulaşımı  güç Uzra 
köyüne aşırı  dinci militanların Cuma 
günü öğleden sonra düzenledikleri 
saldırıda, köyün erkekleri yakındaki or-
mana kaçtılar. Gazetenin, bölge halkına 
dayanarak verdiği habere göre, militan-
ların lideri elindeki listeye bakarak, 
boğazlar kesilerek öldürülecek yedi 
kadını  belirledi ve daha sonra katliam 
gerçekleşti. Başkentin 150 km. 
güneyindeki bir başka köyde de 32 kişi 
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arış  ve kardeşliktir 
Newroz. Özgürlüktür. 
Direniştir. Kürt ulusu-

nun gönlünde açan bir karde-
lendir. 

Kardelenler, açık alanlar-
da, dağlarda, yamaçlarda, 
ovalarda, kırlarda, su kenar-
larında soğuğa, rüzgar'a, fır-
tına'ya, kar'a, yağmur'a, ça-
mur'a aldırmaksızın, yeni bir 
yı lı, yeniden yaşamı, bütün 
olumsuz ve zor koşulara rağ-
men direnerek özgürce fışlu-
nverirler birbiri ardısıra top-
raktan... 

Gelecekteki güzel günle-
rin umudunu taşırlar. Can su-
yu coşkuyla dolaşır yaprak-
larında... Yeni gün'ün müj-
decisidirler... Kardelen'lerin 
ardından çiğdemler hırsla 
deler toprağı  meydan okuya-
rak rüzgara... Öyle güçlü tu-
tunurlar ki kökleriyle topra-
ğa, omuz omuza filizlenerek, 
sarsılmaz yiğitliklerle dona-
nırlar. 

O kudurgan fırtınalar ku-
şatsa da onları  sinip gizlen-
meZler. Sevgileri yenilmez, 
sevinçleri ulaşılmaz olur. 
Dalga dalga yayılırlar yeryü-
züne. Coşkun ve isyankar-
dırlar sisli, puslu Mart sa-
bahlarında. Cesaretle verirler 
sürgünlerini kıvır kıvır, sal-
kım salkun, pıtrak pıtrak... 
Bembeyaz yapraklarıyla 
dostluğun, kardeşliğin sim-
gesi papatyalar nasıl uzak 
kahrlarıçiğdemlerden, karde-,  

lçnlerden ? Bir tüy hafıfli-
ğiyle, aceleci yetişmektedir-
ler ki bu onurlu yolculuğa... 

Incecik, mor gülümseyiş-
leriyle nazikçe selamlarlar 
manekşeler soluk soluğa, 
yumru yumru, biraz edalı  sa-
baha açılan kapıdan... 

Kapılar sabaha açılınca 
milyonlarca umut girer or-
dan içeri... Rengarenk, irili 
ufaklı, heyacanlı, arzulu, da-
yanıklı  yol alırlar yangın do-
lu günlere. 

21 Mart baharın müjdeci-
sidir. Bayramdır... Sevinç-
tir... Cuşkudur. Kötü günle-
rin bitimidir. Bir aşkın baş-
langıcıdır... Deli delişmen 
duyguların kabarmasıdır... 
Yüreğin acarlaşması, huy-
suzlaşmasıdır. Kelebeğin ka-
nadında uçmasıdır. Bıçkın 
bir delikanlıdır. Utangaç ama 
edalı  bir genç kızın, yanalcla-
nnda açan gonca bir güldür. 
Minicik kara gözlü bir çocu-
ğun avuçlarında özgürlük-
tür... Yoksulun karnının doy-
ması, kemiklerinin ısmması-
dır. Berekettir. Henüz çiğ  
düşmüş  çimenlerde kıvır kı-
vır tüyleriyle debelenerek 
yaşama merhaba diyen bir 
kuzunun çığlığıdır Newroz... 

Binlerce yı ldır Ortado-
ğu'da coşkuyla kutlanır. 
Başta Kürtler olmak üzere 
Farslar, Beluciler, Afganlar 
da bu günü yeni bir yılın baş-
langıcı  olarak kardeşçe, öz-
gürce kutlamaktaydılar... 

Ama bu gün (21 Mart) 
2600 yıl önce Demirci KA-
WA'nın balyozunu zalim  

kral Dehhak'a kaldırmasıyla 
direniş  günü olarak yeni bir 
anlam kazanmıştır Kürt halkı  
için... Zulme, zorbalığa baş-
kaldındır, isyandır artık Kürt 
halkının yüreklerinde alev 
alev yanan... 

Özgürlüğün aralanan ka-
pısıdır. kardelenlerin, çiğ-
demlerin, papatyalann, me-
nekşelerin ve daha binlerce-
sinin sevinç naralannı  atarak 
kucaklamasıdır özgürlüğü, 
barışı, kardeşliği... 

Newroz Kürdistan halkı-
nın özgürlük sevdasıdır. Allı, 
yeşilli, sarılı  capcanlıdır, ya-
şamdır. 

Kürdistan yıllardır ürkü-
tülmeye, sindirilmeye, kim-
liksizleştirilmeye çalışılmış. 
Al kanlara boyanmıştır kar-
delenler... Dağlardan yükse-
len acı  bir türkü olmuştur. 
Oradan oraya savrulan... 

Kurutulmuştur anaların 
gözpınarlan... Kutsal değer-
lerinde saldırılmıştır. Deh-
haklar bitmemiştir. Ama ne 
kadar çok Dehhak olursa ol-
sun, kardelenleri yoketmeye, 
bitirmeye yetmeyecektir 
güçleri... 

Kardelenler dimdik başla-
nnı  uzatarak gökyüzüne gu-
rurla, onurla direnmekte ve 
kucaklamaktadır sevgiyle in-
sanlığı... Ağrı 'da, Zilan'da, 
Botan'da, Etruş'ta, Erbil'de, 
Halepçe'de, Dfts'im'de, An-
kara'da, Istanbul'da, İz-
mir'de, Edime'de, Antal-
ya'da, Almanya'da, Isveç'te, 
İsviçre'de, İngiltere'de, Ja-
ponya'da ve bütün dünya- 

da...Kan lekeleri sıçratılmış  
olsa da, asker postallannın 
gürültüsü olsa da, palet ses-
leri bitmese de, Newroz res-
mi geçit törenlerine dönüştü-
rülmeye çalışılsa da, mehter 
takımı  eşliğinde kutlansa da, 
kı lıç kalkan (folklor ekiple-
riyle) oyunlar oynama da, 
yasaklansa da, yasaklamaya 
güçleri yetmeyince Dehhak-
lar sahiplenmeye çalışsa da 
Newroz bizimdir, kardelen-
ler bizimdir, bizim olarak da 
kalacak ve yaşayacaktır... 

Daha geçen yıla kadar 
Newroz kelimesini bile ağıza 
almak yasaklanırken Deh-
haklar tarafından, şimdi res-
mi törenlerle kutlamr oldu. 
Az mı  sevgi dolu yürekler 
cezaevlerinde çürütüldü. Az 
mı  köyler mezralar yakıldı  
yıkıldı... Çok gerilere gitme-
ye gerek yok. '92 New-
roz'unda 109 insanımız kat-
ledildi. Panzerler sürüldü 
üzerlerinden. İşgal edildi 
Newroz çiçekleri.. Dehhak-
lar gaddarca saldırdı  Kürt 
halkına... 

"Ya bitecek, ya bitecek" 
teraneleriyle yeni yeni yön-
temler geliştirilerek yokedi-
lemeye çalışıldı  Kürt halkı. 
Kardeşi kardeşe vurdurdular, 
kana boyadılar nazlı  seher 
sabahlarını... Kardelenleri 
dünyanın dörtbir yanına say-
ruldular insafsızca... Ama 
yanıldı lar. Kardelenlerin top-
rağa sıkı  sıkıya sarılacağını  
hesaplayamadılar. 

Renkleri bile yasakladılar. 
1991 yılında Leyla Zana'nın  

parlamento'nun açılış  gü-
nünde taşıdığı  renklerden 
dolayı, ne büyük gürültü ko-
pardılar. Güçleri yetseydi 
çiçeklerin rengini değiştir-
meye kalkacaklardı. Ama in-
adına, eskisinden daha güçlü 
kardelenler, menekşeler, çiğ-
demler rengarenk salına 
salına özgürlük türkülerini 
haykırdılar hep ülkede ve 
dünyanın her yerinde. 

Dehhakların gücü yet-
medi Newroz'u yasak-
lamaya... Yeni bir yöntem 
bulunmalıydı. Buldular da. 
Newroz'u "Nevruz"a 
dönüştürerek bayramınız 
diyerek sahipleniverdiler. İyi 
ki Sovyetler'de kapılar açıldı  
ordan içeri girdiler de ken-
dilerinin de bir bayramlan 
olduğunu hatırlayıverdiler... 
Tansu hanım allı, yeşilli, 
morlu sarılı  şalıyla salına 
salına Iğdır'a gitti "Nev-
ruz"u kutlamak için. Yakılan 
ateşin üstünden atladı. Keşke 
paçaları, etekleri tutuşsay-
dı... O zaman bir anlam, bir 
değer kazanırdı. TC ilk 
"Nevruz Şehidi"ni vermiş  
olurdu. 

Olur muydu? Ehhh.... 
Neden olmasın? Bir sizden 
bir bizden, kardeşçe olduk-
tan sonra... 

Tüm Newroz, Halepçe, 
dahası  tüm Kürdistan şehit-
lerini saygıyla anıyorum. Ve 
Newroz Ateşi hiç sön-
meyecek diyorum... Kar-
delenleri sevgiyle kucak-
lıyorum. 

Nevroz kardelendir 
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JMer:  
1) He ta niha gelek kem berhemen Berdeşani hatine 

çap kirin. Ji ve dere da, bo lekoline em pişta xwe didin 
berhemen çapbüyi Q neçapbüyi ku desten me dane. Bi 
taybeti çend berhemen Berdeşani ku kak Kemal Emin 
Q Ahmed Husen Mamostayen devera Merge Q Pişder ji 
me ra şandine Q em hiYa dikin ku bi gel lekoline wan 
çap bikin. 

2) Folklora Kurd?, beşa duyem Baxda 1961, r 3 
Komkirin Q belavkirina Muhemed Tevfiq werdi 

3) Konkret: Peyivek latîniye, weki idyom bi mena 
milmus (soyut) a erebi te kar anin. 

4) Mebest Hesene Kure sabit, şaire Pexembere. 
5) Mebest Eli Hedrlye 
6) Komela helbesten Haci Qadr? Koyi Baxda 1920, 

r 44 (çap Q belavvan Ebdulrehman Said Silemani) 
7) Mihemed Fida, Helbestvane nexwendewaren me, 

Eli Berdeşani rojnama jin, hejmara 92, 02.11.1972 
8) Folklora Kurd? r.3 
9) Eladin Sicad?, Mejuy Edebi Kurd?, çap? duwem 

Bexda 1971, L.589 
10) Bi taybeti, nivisinen çapbûyi yen Oskarmann 

Husen Husni Mulcrlyani 
11) Diroka Sulemani Muhamed Emin Zeki, werger-

ana Cemil Rojbeyan? Bexda 1951, r 121 (Al-haş?ye) 
12) Ji bo lekolina ve beyte me pişta xwe da çar 

awayen ve beyte yen nivisi bi aliyen Oskarman, Husni 
Mul&yani, Muhamed Tevfiq wurdi Q nivisinek neçap-
kin ku kak Kemal Emin bo me şandibQ 

13) Mihemed Emin Zeki, Tarix Silemani fl wulati, 
Bexda 1939, L.98 

14) Şex Resul Kerkukl? Duhet el-wezera tl tarix 
wakahye Baxdat el-zewra Beyrut Tercumet Musa 
Kazim Nuris S.261 

15) Ebeydullah Eyubyan, Mem fı  Zin Tebriz 1339 e 
hetawi r7 folklora Kurd? r.4 tl 6 

16) Duhet El-wizira s.187, 190, 191 
17) Ubeydullah Eyubyan Mem ü Zin Tebriz r8 
18) Tarix Silemani r 173-174 
19) Mebest ev şecera dest nivisi ku Kak Cemal 

Ebdulkadir Baban duris kiriye. Li ve dere ü hindek 
jederen din da ji nave Seid Beg kurre Sileman Paşa h-
eye, ne kurre Osman Paşa (binerin Duhet El-wizira 
s.260) 

20) Menzume Kurdi Mihr Q Wefa Tebriz 1345 het-
awi (zabit ve tercumet ve tevzih ez Qadir Fetahî Qaz?) 
s.18-19 

21) Tarix Silemani r, 173-174 
22) Folklor? Kurd? r, 40 
23) Jedere r, 45 
24) LI we serpehatiya beyteda ku Kak Kemal Emin 

bi nivisi ji merge ve ji me ra şandiye her wesa kak 
Qadir Ferah? Qazi Berdeşani bi heycleme Paşaye Kore 
Rewandizi dizane (binerin Menzume Kurd?: Mihr G we-
fa S.18) 

25) Damaw (Husen Husni) Mukriyant, Mejuy 
Miran? Soran Çap? duyemin, Hewler 1962 L.61-63 

26) Jedera bere r.87 
27) Bi gel wan tiştan ku hatin behs kirin beyta  

Sultan Ehmede Benar G ew beyta Ewrehman Bekir? 
Mukri derbara Bapir Axaye Mengur ku ji bo 
Oskarmann behs kiriye ti hindek jederanda berhemen 
Berdeşani ten hesapkirin, le ev fikir nehatiye ispatkirin 
ji ber ve yek'e jî behsa 

28) Herçend ji bo lekoline me pişta xwe da li wan 
çar serpehatiyan ku me naven wan anin zman (binere 
peraweza hejmara 12) le ji bo wergirtina rezen we ji 
ber gelek hoyan me çapa Mihemed Tevfiq wurdi 
jart. 

29) Texte rixne le giredayi ewe ku serpehatiyek bike 
hîm ü be çapkirin ü fere da çi cudayiyek yan ji zede 
a kemasiyek li behs kirin G li gel nushen din heye, be 
diyar kirin. 

30) Folklor? Kurd? L.25 
31) El-doktor izzedin Mustafa Resul el waqahiye fi 

el edebil Kurd? Beyrut 1966 s.51-53 
32) Folklor? Kurd? L.13 
33) Jedera bere r.45 
34) Jedera bere r.25 
35) Jedera bere r.45 
36) Jedera bere zr.49 
37) Jedera bere 
38) Be guman li ve dere da Ereb allyek nebün li w? 

şere Kurd Cı  dagirkeran da, le helbestvan hesta 
xoşteviya wan ji beranber vi pehliwane Kurd derdixe. 
Eger brayeti Kurd G Ereb behseka wejeya iro be, ev rez 
destpekeke başe ji bo ve babete. 

39) folklor? Kurd? r.49 
40) Jedera bere r 27, 28 
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Çeperast 
1-Ji Muşe ye, du xwendina oli felsefa 

Marksizme tercih kir. Şaire û di dema 2 Gulan 
1980 de di riya Amed Q Sitenbole de li Qirşeh?re 
herema Mucurnu da trafik bu sedema mirina w?. 
2- Mana dij derdixe... Zozane ne nazik. 3-
Remza Giram... Gele Ar? (berevaj) 4-Allkare 
duxwaskaniya... (A) be davi dibe tipek otomo-
bil. 5- Zarava Zazak? dilerze... Hejmarek (bere-
vaj) 6- Paşnava keça kurd Bişenk a ku bi deste 
tipen taybed di sala 1992 de li azire bi eşkence 
hat kuştin. Hejmarek. 7- Tişten Xwarine. Paş  s-
er pewist dibe, li hevhatin... 8- Forma, 
sitil...Notayek (berevaj)... Genime herandi. 9-
(K) be beri dibe esle. 10-Nave medeniyet ü 
mezopotamya Agit. 11- Paytaxta 
Ukranya 

Serej& 

1- Hevale Marks... Qehremane Newroze 
(berevaj).2- Kül, derd, hejarl û birindari... Ru ye 
mera derdikewi... 3- (H) be sed dibe zede 
zede... (U) be seri dibe bajare Kurdistane ye ku 
Şah Riza Nawe xwe le daye wek Rizalye... 4-
Di pelaw de herfa peş  G paş. Beşek zarava 

Vexwarina seretayi. 6- (H) be seri dibe diji 
Mero... Remza nikel... bi ereb? qedand... 7-
Keça Kurd Ji Slemaniye b011 13 Gulan 1974 de 
bi deste Mehtingere Iraq hat dardakirin G şehid- 
Icirin. 8- Sav... Paş Welate me... Remza 
oksijen. 10- Yezdane Misire ye kewn... (T) be 
davi dibe bajarek kurdistane...Mana nawdadye 
sexm dike. 

Bersiva hejmara bori 

Çeperast 
1- Mao... Kimya. 2- Armanc... Fam. 

3- Esrar. 4- Karker... ehr. 5- Sr. SreK. 6-
Barometre. 7- Limit... Sel. 8- Afrika. 9-
Narin... Om. 10- 'Ivan... Ama. 11- Narin 
Baksi. 

Serej& 
1-  Marks... Lenin. 2- Ar... Arbi... 

Ava... Omer.... Amiral. Askeri... ini. 
knrE... otan. 6- icar... Ab. 7- Se.. Roma. 
8- Yn... ertsl. 9- Herekol. Mirkelam 

XAÇEPIRS 

Helbestvane Diyare Baban 

Berdeşani 
MirMire Ş airan, El . 

Prof. Dr. İzzettin Mustafa Resul 

E II Berdeşani yekek ji wan helbest 
vanen netewh me ku berhemen 

wi eşkere G diyarin. Ji bo Lekoline 
gelek kereste (materyal) pişti xwe ji 
me ra hiştine. (1) 

Jiyana Eli Berdeşani 
Li nav Kurdewâriye da bi taybeti ii 

aliye Mergeya Pişder gelek çirok li s-
er jiyan G bilimeti (zireki) ya Eli 
Berdeşani ten gotin. Heta ew mina 
gelek helbestvanen din bilye 
materyale gelek destan ku li heza 
mirovan dûre. (2) 

Le ev çirokana tişteki konkreti (3) 
ii ser jiyana rasteqin ya vi helbestvani 
madin desten me. Yekem serokaniya 
nivisi ku nave vi helbestvani te da ye 
ew ji ev helbesta Haci Kadri Koylye a 
dibeje; 

Du elin şairin we ku Hessan (4) 
Berdeşan a Herire (5) mesmen 

yan (6) 
Ev helbesta ji giranpiha dayina 

helbesten Eli Berdeşani, du tişten din 
ji mera ispat dike. 

Yekem; Evaye ku Eli Berdeşani x-
elke Berdeşane G ji bo ve ji nave wi 
danine Berdeşani. Weld diyare ji ii 
çend çi da hatiye nivisin, Berdeşan 
gundeke li devera Bingird ya Merge s-
er bi Pişder. (7) 

Duyem; Eli Berdeşani bi hemu 
awayi ji peş  Haci Qadri jiyaye yan ji 
yek çend da jiyane. Her çend, pişti ni-
ha ji me ra diyar dibe ev re li derbara 
jiyana Berdeşani hatiye nivisin tewaw 
nine. Yane şert nine hey du ditibûn. 
Serokaniyen diroki û diroka edebiyata 
Kurd? tişteki giring li ser jiyana 
Berdeşani ne nivisine. Li diroka we-
jeya (edeb) kurcti da li nav baxçe 
helbestvanan da nave Eli Berdeşanlye 
mezin G Eli Berdeşaniye piçflk hatiye 
nivisin.(9) Le hiç tiştek li derbara van 
her du Berdeşaniyan nehatiye nivisin. 
Ji bil? ve hiç çiyeki din da behsa du 
Berdeşanyan nahati kirine. Ev 
berhemen ji heta nihashatine nivisin 
ya li nav xelk da belabûne li ser Eli 
Berdeşani ten hesapkirin. Ev naye ve 
mane ku du Eli Berdeşani hene. Ez 
bawer dikim ku berhemen yek 
helbesvanin a yek serdeme da hatine 
nivisin. Muhamed Emin Zeki, her 
çend behsa gelek helbestvanan kirlye, 
behsa Berdeşani nake. Belki ji ber ve 
ji behs nekifiye ku babeten gelen Q 
berhemen nebüne diwan li beyaz? 
kevinda cih negirtibe bi aliye 
diroknasân wi deme helbest nedihat h-
esapkirin. ber ku Imkan nine nav 
berhemen Berdeşani ji aliye xwedane 
"Mejuy Kurd fi Kurdistan" nehatibe 
bistin G zanin. ÇimIci, xenci ve 
helbesta Haci Qadr? Koy?, çend 
jederen Kurd? Q begane hene (10) 
berhemen Berdeşani belavkirine. 
Pewiste Muhamed Emin Zeki ew 
jeder ditibûn. Heta wergerana "Mejuy 
Silemani" ji bo erebi ku niviskar bi 
xwe çareke tir çav le gerandibü bo 
çapkirine, werger parawezekeda 
behsa ve destana dike ku miritiya 
duyemin ya Xatit Paşa di axife G dike 
belge ji bo hindek bflyeran (11). 

Be guman ev destana ji Eli 
Berdeşani nivisiye. Eger hinek 
helbestvanen din sala dayik bûna xwe 
nivisibûn, Berdeşani beyten xwe da 
tabloyen usa Kişancliye ku belgeyen 
Serdema Jiyana ne. Berdeşani 
helbestvane Baban e û beyta 
"Ewrehman Paşay Baban"(12) neyni-
ka bûyeren salen vi paşayiye. Eger 
van helbestan danin bûyeren 
dirolci bidin peş, we deme şer Q xeba-
ta şeş  car miritiya Ewrehman Paşa 
weld rojnamek her roj te da dibinin. 

Naven Ewrehman Paşa, Xalid  

Paşa, Selim Beg, Hemed Bege Koy?, 
Ehmed Reg Q Sileman Paşa G naven 
bajaren Baxda, Taran, Musil, Koye, 
Hewler, Silemani, Herir G Dize Li ve 
beyta Berdeşani da belgen axaftina 
min ya joreye. 

Jederen diroki hemu li ser evin ku 
Ewrehman Paşa yekem car sala 
1204'e Koc? (1789-1790 zayini) bflye 
Mir û nave Paşa Rati le kirine (13). 

Herweha li ser evin ku li sala 
1228'e Koç? (1813 zayini) da koça 
dumahlke kiriye (14). 

Yane Berdeşani bûyeren navbera 
salen 1789-1813 ditiye G hür? kiriye li 
nav rezen helbesten xwe. Li hindek 
jederanda nave beyta "Osman Paşaye 
Baban" ji dibinin (15), ku hindekan da 
ji dibejin ya Berdeşarfiye û belga man-
tiql ji ewe ku Berdeşani nivisîbû. Ji bo 
Osman Paşa ji xwedane pirtuka 
"Duhet el-wizira" li bûyeren sala 
1201'e kod' da (1786-1787 zayini) 
bilye mir tl bûyeren sala 1203 da ji 
dumahik hatina desthilata w? Paşaye 
Baban j? nivisiye (16). Li gor ve, 
serdema bezhemen Berdeşani se sal 
peş  da diçe. Her wusa, li ve jedereda 
ku li nave Osman Paşa tedaye, nave 
beyteka din ji dibinin ku beyta kak 
Seid Kurre Qoç Osman Bege Babane 
(17). 

Diyareu Qoç Osman Beg her 
Osman Paşaye braye Ewrehman 
Paşaye Babane. Le, hiç serokaniyek 
diroka Baban da, tişteki wesa deste 
me neket ku bibe belge ku Osman 
Paşa kurrek hebilya bi nave Seid. 
Muhemed Emin Zeki li wan du şe-
ceren (soy ağacı) cudayi da ku bo 
binemala Baban kiriye qet behsa nave 
Seid nekir?ye (18). Herweha li ve şe-
cera destnivisida ku li ve dumahike da 
hatiye çekilin ev nav nine (19). Yane 
ev beyta li derbara jiyana Berdeşani 
da belgeye ku tişteki nû nine. Eva 
tişteld nû ji bo me derdixe ku ew çiro-
ka "Mer G Eli Berdeşanlye" ku Qadir 
Fetahi Qazi li destpeka farsi ya kitaba 
"Mer û Wefa" da behs dike. Li çiroke 
da goti b'ejek helbestvani da mer, 
jineke helbestvane,.li diwapa Paşaye 
Babanda Berdeşani dixe tengasiye. Li 
dumahika ve çiroke da eva te gotin ku 
mlr'e Baban dawa li Berdeşani dike, 
destanek wesa çeke ku heta niha ne-
hatiye gotin, behsa şereki binemala 
mir bike ku ciwanan te da beşdar bûne 

birindar bûne. Ev destana xwende-
vanan ber bi merg-Gulistana dibe 
meydana şer rengxweş  weki peykerek 
dixe ber çavan. Ew kesen birindar 
dibin yan ten kuştin guya hest bi derd 

eşe nakin belku kadeh şeraba merg 
vedixwin wek hilmelci sivik can didin 
(20). Tişta nû li ve çiroke da eve ku 
Berdeşani li ser daxwaza yek ji miren 
Baban destana Ewrehman Paşa 
nivisiye, ku dibe ew mir, ya Sileman 
Paşa kurre Ewrehman Paşa be, ya 
Ehmed Paşa kurre Suleyman Paşa be. 

dumah?ka yek ji van ser-
pehatiyen nivisi da behsa Sileman 
Paşa û destpeka hatina Ehmed Paşa G 
nave Ebdullah Beg ji te daye ku li gor 
şecera Muhamed Emin Zeki ew j? kur-
re Sul'eman Paşaye Ewrehman Paşa ye 
(21).  

Eli Berdeşani dib8je: 
W8sta şere le meydan8 
Sil8man Paşa mercii yekan8 
Wek Dawfdi le ser sindan8 
Wa çapuke le Mdan8 (22) 

Her wesa dib8je: 
Mubarek be mtri taze 
Be Ehmed Begi braza 
Halini wtm be xof a lerze 
Herwek giw a Felamurze (23) 

Le ev biraza dibe nevi be, ç?mki ne 
Ewrehman Paşa Q ne Sileman Paşa bi-
razayen wan nebûye bi nave Ehmed 
Begbe. Li ve dibe Eli Berdeşani li sala  

1245 e Koç? (1838,- 1838 zay?n?) ku 
sala koçkirina Sileman Paşa tl çihgirti-
na kurre vi Ehmed Paşa matıû be. 
Helbesten Eli Berdeşani da bi şi-
weyeld neteweyi heye, bi gel gelek 
taybet'i ve ji gel folklar yekin. 

Ku li serpehatiye da tişten nû 
biçim ser fl tişten le ben guhefin. Ji 
ber ye yeke ji em dudilin biryareke bi-
girin yan ji guman bikin ku Berdeşani 
nivisiye. Yan ji hinek bflyer û nav hat-
ibin guherin. Wek li beyteke xwe da 
behsa gotibejek Ewrehanan Paşa (24) 
bi gel Paşaye kore Rewandizi dike û li 
we dere da nave Melaye Xete ji der-
bazdibe, ku eva han dibe ku yan 
Mahmud Paşaye Baban yan j? Ehmed 
Paşaye Baban be. Ku ewan bi gel 
Paşaye kor ketine şer (25). Eva tesir li 
ser me dike ku ve serpehatiye nekin 
belgeyeld nû ji bo jiyana Eli 
Berdeşani. 

Herçiqas eger em nave paşayi 
biguherin we deme dikarin biryar bi-
girin ku Berdeşani nivisiye. Çimki 
Paşa kor ji we sale yane 1254 e Koç? 
Koça dumahike kiriye ku ji bo ve sale 
ji me biryar girtibû ku Berdeşani di-
j?ya (26). Bu Kurt? ew tişte biryara 
beguman li ser te girtin ewe ku 
Berdeşani helbestvane mirnişina 
Babane ü hemu berhemen wi li wexta 
desthilatdariya wan da hatiye 
nivisandin. Hiç berhemek wi ye giring 
nine pişti ruxandina Baban be (27). 

Berhent'61 Eli Berdeşani: 
Em dikarin hemu berhemen 

Berdeşani bikin çar beşan: 
Yekem: Destanen pehliwaniye 
Duyem: Beyten ev?ndariye 
Seyem: Helbesfen canliberan, yane 

ewen behsa ajel Q canliberan dike 
Çarem: Nerina jiyane, anma li ser 

zman p?tola (felsefe) jiyane û awaye 
serinca helbestvan derbara wene 
bûyeren jiyana. 

Destan'61 Pehliwaniye 

Mezint?r?n berhema &yar ya 
Bexdeşani li ve meydana da beyta 
Ewrehman Paşaye (28). Herçiqas 
hem niha teksteki rixne le giredayi li 
ve beyte nehatiye belavkirin (29). Le 
pişt wan çend teksten cuda ku li ber 
desten me dane dikarin lekoline li ser 
ve beyte bikin û bikin nimfine ji bo 
berhemen Berdeşani ii ve meydana 
da. 

Ev beyta bi temami neynika 
Serdema Babane. Her eva nine ku 
tene li niye bûyer û şer G karestanen 
rojane derxisti nexşike bikişi ne Q bibe 
neynik. Belko li rüya bir ü baweren 
cuda ü awayen hiziren hesta xelk, ani-
na zman ü derxistina meselen giring 
yen serdeme 

Berdeşani li ve beyteda behsa 
şer' Ewrehman Paşa dike ku li dewra 
duyemin paşatiya Xalid Paşada kiriye. 
Le wesa nine her wa bi hişki behsa 
bûyere bike. Belko, helwesta dirold ya 
çespandi G ya edebi j?heye. 

LI diye diroki ve, ev hemu hest 
dibinin ku beramber bi Kurd aniye zi-
man. Le li ve tişte da bılyer pişanvan 
sayişvan nine. Belko merhela dumahi-
ka hezkirin ü stayişe da rixne. Li 
pehliwane dirold y' destana xwe, 
yane rixne li Ewrehman Paşa digire: 

Baqi dinya kes meybird 
Ew Ewrehman Paşay Kurd 
Bi xo a be leşkeri xurt 
Paşa Ni sehây dekird 
Hela Bexday8y nebird (30) 
Helbestvan vi tişte bo me diyar 

dike ku huşyarane li gelek tişten raste- 
qinen &rola tegihişfiye (31) 

helbestvan li Koşk? Mire Baban da  

bi tene helbestvan fl stayişvan nebtlye 
belko riya rasta xebate pişana Mir d-
abfı  bi helbest, bi xelke ra ji rageyandi 

Paşay Baban Cihangiri 
Reng rustemi zali  pirf 
Ranabf w8rim be feqtri 
Nakem xizmeti wezfri 
Nani dest8nim be Of 
Be ş fr nebi qet p8k naye 
Siw8ndim xwardawe be wellaye 
Naçime seferi ehsaye 
Yaxi debim li Bexdaye (32) 
Her li ser ve babete, helbestvan 

dawa li paşaye Baban dike ku ne bi 
qisen şaye irane ne ji bi qisen Osman? 
neye xapandin. Li ciye ji bo wan kar-
bike, bila bo xwe G welate xwe bike. 
Helbestvan bi dilniyayi (tehkicli) ve 
dibeje: 

Xom deçime p8ş  le ber Toman 
Xişle 12 şart her wek çaman 
Dar a nazik her wek doman 
Dfyare Ecem naka bo man 
Dest 12 bask ii rembi xoman (33) 
Pirr rontir ü aşkeratir ve mebeste 

dide berdestan G wi ya derdixe ku 
Paşaye Baban sere xwe na çemine tl bi 
şa naye xapandin: 

Daydegirt ew salzistan8 
Siw8ndi xwarduwe be Qur-ani 
Dam8zr8nim xanedan8 
Xeyal8 biçime Taran 
Swarçakf dedan le sana (34) 
Berdeşani bawera xwe gelek li ve 

qayinıtir beranber bi gele Kurd nişan-
dide. Baweriya wi ewe ku xelke Kurd 
weld ç'iyaye G naye ruxandin: 

K8wi Gudran nabin newf 
.58r le ber askan narewf (35) 
Eger Berdeşani li behsa Ewrehman 

Paşada weki dirokvan G rojnamevan 
be, les stayişa (wesf?) azay? ya Selim 
Beg da helbestvane. Selim Beg aliye 
xelk G helbestvan ve pehliwane gele. 
Selim Beg pehliwane wan kesanaye 
ku zilamen aza ü welatparez hez 
dikin. Ji bo anina zimana ve ji, 
helbestvan li mirina Selim Begda her 
wene şin û matema Kaşka Paşa pişan 
nade. Belko şina hemu xelk ji dixe ser 
şina wan: 

Bâ xeıiı  li and henderan 
Wek wezikan le bo qiran 
Ey pişti bab â pederan 
Ey xoşewisti qeceran 
H8riş  le kendi sengeran 
Umidi hema nokeran (36) 
Helbestvan li meydana şer da be 

hiviye nişan nade û kuştina Selim Beg 
ve dumahika destana nayine. Belko 
paş  mirina pehlivan leşker'e wi G gele 
wi be hey? nine G ala xwe napeç?nin. 

Helbestvan her pişta şina Q mateme 
dibeje: 

Qelxan ba le seri dekira 
Esta le hemâ rastan şer8 (37) 
Li ve dere da ji helbestvan wenek li 

huşyariya xwe li w'i sed sala z0 da mi-
naş  dide. Helbestvan li w'enen xwe da 
tabloya şer nişan dide Q hest, dil, hiş, 
tegehiştin û penivisa xwe ve li gel gele 
xweye G dujminen dagirker G xi- 
rapkeren axa w?ye. Dujmin weki 
wenek wehşi neqiş  dike. Le ew re-
jimen otokratik bi gel gele Fars G Tirk 
cuda dike ku van gelan hesteki cuda 
ango ne wek rejimen wan bi gel vi 
pahliwani heye: 

Tirk â Ereb(38) a Ecem 
Pakan boyan K8şa xem (39) 
Wenek din ya huşyariya Berdeşani 

eve ku baş  qurbani G şevitiya ve cen-
ga dagir kirine G welat Parastine dest 
nişan kiriye: 

Seri danaban be xişt 
Feqtri hemban le pişt 
çend kesi iftadey kuşt 
iftadey rad' b8x8r 
R& a recal 12 <mar 
Çend kesi kuştin cat8r (40) 

Werger: Mikail Canpolat, Aram Xıdır 
Dı1mahik Heye 

Cejna netewi ya neteweye Kurd 
Newroz, her wek salen bere disa li her 
beşen Kurdistane û li dervaye welat bi 
awayen cCıda cOda hat pirozkirin. Le 
wek bere disa pirozkirina cejna 
Newroze, di bin qedexeyen dewleten 
dagirker de, ji kolonyalistan re Inat hat 
pirozkirin. Wek te zanin, ev 2600 sal 
zedetir e ku Newroz, wek cejna 
neteweyi hatiye pirozkirin. Jibo 
neteweye Kurd cejna Newroze, xwed? 
mana O qinneteke giranbûha ye. Jibo 
neteweye Kurd Newzo berwedan e, 
tekoşina bi rexistini' ye, pekanina 
yekitiya gel e ü destxistina serxwebûne 
ye G hilweşandina hukma zilm u zora 
ye. Lewra Newroz, dawian?na rojen 
tariye ye û destpeka  

dewleta Tirk rast bûna, gelo heta vi 
du-se salen dawiye çima ev dewlet ve 
roje piroz nekirin û ji gele Kurd re ji 
qedexe kirin. Dinya alem pe dizane ku 
Yan ditinen dewleta Tirk, hemû vir in. 
Dewleta Tirk, çawa ku hebûna milete 
me qedexe kir, got ku Kurd tunene an-
go Tirken çiyayi ne ü bi salan ve 
politikaya xwe ya gemarT domandin 
nûha ji neçar? di van salen dawiye de 
dibejin Kurd hene; ye politikaya xwe 
ya pCıç 'kar jibo Newroze dimeşinin. 

Le milete me ü hemû dinya pe 
dizane ku ev politika pûç e û tu pirsen 
gele Tirk û Kurd çareser nake. Bi dere-
wan ü bi dek u dolaban mirov nikare 
bigihije armanca xwe. Ev dewleta 

gemari ku li ser hime 
rojen bûhare û ron-
ahiye ye. Ji ber van 
sedeman e ku 
neteweye me bi 
hezar salan e li gor 
mitolojiya Newroze 
vi roja xwe ya giran-
baha piroz kiriye 
berdewamiya  we 
parastiye. 

Her wek te zanin, 
Newroz ne tene cej-
na gele Kurd e; her-
weha di Rojhelata Navin de ji aliye 
Ecem, Beluci 0 geren din ve ji bi 
awayen cOre cûre te pirozkirin. Le ji 
aliye dewleta Tirk ve her tim dihat 
qedexekirin. Gele me ji mej ve qimet 
ü maneya Newroze zanibûye û li gor 
we vi cejna xwe ya neteweyî piroz 
kiriye. Le dewleten dagirker û bi tay-
beti dewleta Tirk a kolonyalist a nijad-
perest, di Newrozan de hovitiyen 
mezin li ser gele me domandiye G tu 
car neheştkiye ku ev roj bi awayeke 
azad be pirozkirin. Çi heye ku di van 
du-se salen dawiye de dewleta Tirk a 
nijadperest fetil Ii xwe xist O got ku 
Newroz cejna milete Tirk e û hewce 
ye em wek dewlet ve roje piroz bikin. 
Be guman ev be sebeb nebûn. Belam 
dewleta Tirk, bi taybeti di van salen 
dawiye de, di Newrozan de bi sedan 
Kurd kuştin ü bi hemû Imkanen xwe li 
peşiya pirozkirina Newroze sekinin da 
ku gele Kurd ve roja xwe ya 
qedirbilind piroz neke. Le dewleta Tirk 
dit ku bi kuştin, bi teda û zilma nediti 
nikare peş? ii pirozkirina Newroze bi-
gire. 

Ji ber van sedeman dewleta Tirk, 
wek par û perar îsal ji beriya Newroze 
teYdila xwe kirin da ku wekdewlet ve 
roje wek cejneke resmi' piroz bikin. Li 
gor van esasan li Enqere û li heremen 
Kurdistane di bin banrola xwe ya 
leşgeri G polesan de Newroze piroz 
kirin. Ji ber van sedeman Çiller Xanim 
çû Ixdire. Le wek hat xûyakirin, ev 
politika dewleta ji &sa bi ser neket. 
Belam gele me di bin bandrola 
dewleta de Newroze piroz nekir û li 
hember tehlukeyen pirrali disa Ii gor 
bir u baweri G imkanaten xwe ve roja 
xwe ya miqedes [koz kir. 

Li ser fermandariya dewleta 
Serokatiya Karan Diyanete ji xut-
beyeke taybeti amade kir ü ji hemû 
camiyen Tirkiye G Kurdistane re rekir 
da ku jibo Newroze ev xutbeya taybeti 
be xwendin. Wek di agahdariyen 
weziren hukOmate de ü di metna xut-
beya Newroze de eşkera diyar dibe ku 
karbidesten Tirk dibejin ev roj, ji 5 
hezar sal vir de ye ku ji aliye Tirkan ve 
te pirozkirin. Li gor wan, gora ve mi-
tolojiye ev roj bi naven Ergenekon O 
Çaxan hatiye pirozkirin dewlet 
dixwaze G Gure ku bi nave Asena te 
naşkirin G bilye sembola faşist û nijad-
peresten Tirk, eleqedera Newroze ü 
we bi hey re bide giredan. Bi rasti 
hewqas rûreşi û sosreti li ciharıe kem 
te zanin. Ger van gotin O ramanen 

Maneya 
Newroz6 
Rûreşiya 

Dewleta Tirk 
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inkarkirin û qirkirina 
neteweye Kurd, 
Ermeni, Asûri, Laz, 
Çerkez O gelen din ve 
hatiye avakirin ü heta 
nOha ji ev politika 
hatiye maşandin; ji 
bil? teda G zilme tu 
tişteke paş  ji gelan re 
neaniye. Li hember 
van hov?tiyan bi tay-
beti gele me nehatiye 
helandin û tekoşina 

xwe ya neteweyi u demokratik do-
mandiye û di ve re de gelek bOhayen 
mezin daye. Lewra dewleta Tirk, digel 
hemû hovitiyen xwe nikaribûye peş? li 
tekoşina serxwebûn ü azadiya gele me 
bigre. kar ji neçari xwedi li Newroze 
derdikeve. Dewleta Tirk ji baş  dizane 
ku Newroz jibo neteweye Kurd nişana 
serxwebOn u azadiye ye, nişana 
tekoşin u yekitiye ye. ii wan xiyal e 
ku bi van politikaya rûreşiye de 
bikaribin tekoşina gele me ya heqiye 
bifetis?nin. Le van kirinan badilhewa 
ne. Dewleta Tirk, di bedela van dek u 
dolaban de, dive rastiyan biblne û 
deste dostaniye direjl gele me bike û 
aş?tiyeke adil bine welaten me. We 
çaxe de bi rasti yekitl G birati di nav 
gelen Tirk Cı  Kurd de çebe. We çaxe 
de kes mecbûr nebe ku li hey derewan 
bikin G li mitolojen geren din xwedi 
derkevin, bikin mala xwe. 

Kirinen dewleta Tlrk li ber çavan e. 
Li vir hewce ye ku li gor qimet 
maneya Newroze enı  Irser ke-
masiyeke pirr giring a Kurdan ji 
bisekinin. Xasma hemû rexisten Kurd 
en siyasi di demen Newroze de bela-
vokan diweşinin, mesajan ji gel re û ji 
raya gişti re redikin. Wek di mesaj â 
belavoken Newrozan de-xCı a dibe, 
gelek caran behsa yekiti O hevkari te 
kirin ku ev rastiyek e. Hewce nine ye 
ku em bejin, giringiya Newroze bi 
xwe di tekeşina bi rexistini ü hevkari û 
yekîtiya gel de gihaye serfiraziye. Le 
prat?ka rexistinen me G teoriya wan Ii 
hey nakevin. Belam di bajareki de di-
gel hey Newroze piroz nakin. Li gor 
hise Newroze yekltiyen neteweyi pek 
naynin. Ev rastiyeke berbiçav e û Ii or-
ta ye. Bi tabireki din gotin ü kirinen 
siyasetmedaren Kurdan li hey nakin. 
Ev nakoki dive ji hore be rakirin. Ger 
em li bajarek Yı' nikaribin digel hey 
Newroza xwe ya neteweyi piroz bikin, 
gelo em de çawa bikaribin yekitiyen 
neteweyi ava bikin? Bi gotinan gelek 
siyasetvan dikarin her roj behsa 
yekitiyan bikin ango bang bikin da 
yekitiyen neteweyi, wek hevkari, eni, 
konsey, meclis û hewd. hewce ye. Le 
ka pratik, yane emele wan çiye. Esas 
pirsa giring li vir sekinandiye G li nav 
çaven hernOyan dinere G dibeje dere-
wan mekin. Bi gotina bapiran a; 
"Gotin O kirin mer e, negotin ü kirin 
şer e, gotin G nekirin kere ner e." nav-
dar, iro jibo hemû rexistinen Kurdan 
rastiyeke tel u tirş  t?ne ber çaven me. 
Hewce ye di vi wari de her kes pirs ji 
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Hoybun'un kullandığı  Kürt bayrağı. Biz onu Karnışlı 'da, bir Kürdün evinde görmüştük. 
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NAME/z. Abidin Kızı lyaprak'a.. 

`Dwrcla mevsim bahar' müdürüm kolla kenclinll 

Diyorum ki tam da 'dışarda mevsim bahar'ken siz 
kalkıp gittiniz. Daha doğrusu gitmediniz; götürüldü-
nüz. "Ne var yani, insan insanı  tutuklamaz mı?" diyor-
sunuz yazdığım mektupta. Doğru da, ama hep onlar 
bizi tutukluyor, biz değil(buraya soru işareti ve ünlem 
ne kadar yakışıyor değil mi?)?! 

Bu mektubu size posta yoluyla gönderecektim a-
ma; mektupların 'mahremiyeti'ndeki gizeme 'zarar' ve-
ren o meşhur "görülmüştür" damgası  bir an devlet gi-
bi çıktı  karşıma. Hani diyorum kendi kendime 'o' beyler 
(az önceki "beyler" sözcüğünün yanına delikanlı  bir "ç" 
ne kadar da yakışırdı.. bir düşünsenize ?I) yazacağım 
mektubu okuyacaksa, ayrı mız ayrımız olmayan okur-
larımız (acaba arkadaşlarımı z mı  desem ?!) neden 
okumanı n ki? Hem biz biribirimize yüreğini ve sofrasını  
açan insanlar değil miyiz? İşte bütün bunları  düşün-
dükten sonra, mektubu postayla göndermekten vaz-
geçtim. (Gerçi postacı larımıza ayıp oluyor ama ne ya-
palım artık.) ...ve mektubumu 'açık mektup' olarak 
sayfamda yayınlamaya karar verdim. Ne yani, aç ı k 
mektuplar sadece 'devlet adamları 'na mı  mahsus? 
Hem bizim devletimizin (Roj'un) 'adamı ' da siz değil 
miydiniz?! 

Sizi alıp götürdükleri gün, hüzünlü bir rüzgar, başı-
boş  dolaşmıştı  Çak ı rağa Camii Sokak'ta.. Elimiz aya-
ğımız soğumuştu. (Siz her ne kadar Olcay'ın gözaltı na 
alındığını z 27 Şubat'ı  "Gençlik ve Ulusal Egemenlik Gü-
nü" ilan ettiğini söyleseniz de..) Çalışamamıştık. Çün-
kü biz toplum olarak, `götürülmelere' alışık değildik. 
Alışmamız da beklenemezdi. Bazen Godo'yu bekler gibl 
beklemiştik götürülenleri. Birşeylerin değişmesi için en 
fazla acı lara alışabiliriz diye düşünüyorum. Gerisi tes-
limiyettir. Hatırlarcı nız; "siz piknik tüplerle ısınırken 
üstleriniz (liderleriniz) kaloriferli dairelerde oturuyor" 
demişti sizinle 'yakı ndan' ilgilenen 'sivil' komiser. Siz 
cevaben, "nedense siz de hep piknik tüplülere hükmedi-
yorsunuz" demiştiniz. Gülmüştük.. polisler de gülmüş-
tü!.. "Polisler upuzun kan ipliğiydi/bağlamışlardı  sokak 
uçlarını /hangi bulvara çıkea terörist diye vuracaklardı  
onu" (Öztürk Uğraş). Sizi terörist diye vurmadı lar a-
ma, vurulanlar çok oldu müdürüm, bilirsiniz. Ama ben 
artık 'teröristleri' (Sözlüklerdeki anlamlarıyla 
Türkiye'deki anlamı  itibariyle..) seviyorum. Allah bilir 
şimdi mapusta size de terörist, muamelesi yapıyorlar-
dır. 

Kaç haftadır görüşünüze gelmeyi tasarlıyoruz, a-
ma nafile. Bilirsin, çarşamba ve perşembe günleri ga-
zetenin baskıya hazırlanış  günüdür ve yine tahmin 
edeceğiniz gibi (masamı n arkası ndaki duvarda, benim 
sayfalarımın pazartesi ve salı  günleri hazırlanmasını  
`emretmiştiniz!) benim sayfalar en son güne kalıyor. 
Yanlış  anlamayın müdürüm; tembellikten değil, haber 
yokluğundan... Hal böyle olunca 'görüş'e gelemedik. Yü-
ce rabbim sen beni bağışla. Müdürüm sen de... Burası  
çok güzel oldu, Edip Cansever'den aşırdı m. 

Hatırladığım kadarıyla Cansever şöyle diyor; "Insan 
yaşadığı  yere benzer/o yerin havasına/suyuna benzer." 
Siz müdürüm.. siz de Adıyaman'a benziyorsunuz. 0 
kadar yaman olmasaydınız, birgün de biz yenerdik sizi 
0key'de. (Hımk.. siyasi durum.. okey.. burjuva 
oportunist sapmalar..falan...) 

Askerler sustalı  bıçak gibi bakarken ülkeme, sizi ve 
haritacı ları  çok bekledik bayım. Bayım!.. sahi siz neden 
gelmediniz? 

`Ha.. oldu.. gelmeyecekseniz; bari votka!' bir res-
minizi gönderin...' 

Nesim! APAY 

Nildem'in bahar '97 sayısı  çıktı  
Derginin bu sayısının ana teması  ya-

zı lışının 400. yı lı  nedeniyle Şerafna-
me'ye ayrı lmış. Bu konuda Şerefxane 
Bedlisrnin "Şerefnamenin Başlangıcı", 
E. Hejar'ın "Şerefname Sanat Eseridir", 
Mehemed 'Eli 'Ewnrnin Şerefname'nin 
Arapça Baskısının Önsözü" ve Zir-
nov'un "Şerefname Kürt Tarihinin Tır-
nağıdır" isimli yazıları  okunabilir. 

Derginin bu sayısında ağırlık olarak 
müzik ve müzisyen konusu da işlenmiş. 
Sidgi Hirori "Bağımsızlık Türküsü" 
isimli makalesinde Tahsin Taha ve Şıvan 
Perwer'in türkülerinden yola çıkarak, 

türkülerdeki 
bağımsızlık ol-
gusunu işle-
miş. Z.Zınar, 
genel olarak 
halk türküleri 
ve özel olarak 
Kürt stranlan-
nın, sosyal re-
aksiyonlar kar-
şısındaki duru-
şunu irdeleyen 
yazısında; 

stranların oluşum sürecini ve Denbejler 
aracı lığıyla anonimleşmesini ele almış. 
Derginin bu sayısında işlenen bir Deng-
bej de Mirado. Süleyman Demir, Mirado 
üzerine yazdığı  yazıda, onun stranlarını  
ve sanatçı  kişiliği üzerinde durmuş. Bu 
konudaki son yazı , Şerefxan Cizirrye 
ait. Ciziri, sanatçı  olgusundan yola çıkıp, 
Kürt eğemen sını fının Dengbejler üze-
rindeki hegemonyasına değinmiş. Rohat 
Alakom, Kürtlerin Amerika'yı  keşfi üze-
rine ilginç bir araştırma yapmış. Dergi-
nin diğer yazı  ve yazarları  şunlar: Fawaz 
Husen'in "Corneille ve Racine", Promet-
heus'la ilgili bir çeviri. Şair Hüseyin 
Yetkin'le söyleşi, Şefik Kaya'nın "Hü-
zün ve Hüzünlü" isimli öyküsünün ikin-
ci bölümü, M.Dehsiwar'ın "Azad ve 
Dedesi" isimli anlatısı, Laleş  Qaso'nun 
Rojan Hazim'in dil yanlışları  üzerine bir 
değerlendirmesinin yanı  sıra, derginin bu 
sayısında, kitap ve dergi tanıtunlan 
yeralmış. 

• Derginin bu sayısının Şairleri; Ergün 
Şen, Serkan Brüsk, Mehmet Aktaş, Ar-
jen Art Huseyin Yetkin ve Mustafa 
Aladağ. 

`97'nin Oscar'ı  
`Ingiliz Hasta'ya... 

İlk olarak 1928 yı lında 
Amerikan Sinema Sa-
natları  ve Bilimleri 
Akademisi tarafından 
verilen Oscar 
o tarihten sonra gele-
nekselleşti. Geçen salı  
akşamı, Los Angele'te 
yapı lan bir törenle 
ödüller sahiplerini bul-
du. "İngiliz Hasta"(The 
English Patient) filmi 
24 Oscar'dan 9'nu ala-
rak, ödülün yanısıra yı-
lın 'en iyi' filmi ünva-

nını  da almış  oldu. Ayrıca film tarihe, en çok Oscar ka-
zanan filmlerin beşincisi olarak geçdi. Fakat en iyi se-
naryo, en iyi kadın ve erkek oyuncu dallarında ödül ala-
madı. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını  Avusturalyalı  mü-
zisyen David Helfgott'un hayatını  sinemaya aktaran 

'"Shine" filmindeki rolüyle Geoffrey Ruslı-alırken; "Far-
go" filmindeki rolüyle Francis McDormand en iyi kadın 
oyuncu ödülünü aldı. Her yı l olduğu gibi bu yı l da Oscar 
alması  beklenen bazı  filmler ödül alamadı  ve yapım-
cı ların' 'düş  kı rı klığı 'na uğrattı . 

Newroz '97 
resim sergisi 

Newroz bayramı  çeşitli etkinliklerle devam eder-
ken, bir grup ressam MKM(Mezopotamya Kültür 
Merkezi)'de "Newroz '97" isimli bir resim sergisi 
açtı. Sözkonusu sergi 1991'den beri devam ettirili-
yor. Heryı l değişik ressamın tablolarının yeraldığı  
serginin bu yı lki katı lımcıları ; Fevzi Bilge, Fehim 
Güler, Alpaslan Algan, Cengiz Özdemir, Haydar 
Özay ve Mustafa Ümit Şenol. Sergi de, özellikle 
Newroz konusu işlenmemiş. Sanatçı lar bu sergide, 
farklı  farklı  tablolannı  çıkarmışlar, 'resim severler'in 
önüne. 

Herkesin 'şenlik' düzenlediği ve şenlikler dışın-
daki etkinlikleri izlemediği bir `bayram'da kendileri-
nin neden böyle bir etkinlik organize ettiklerini sor-
duğumuzda, Fevzi Bilge şu cevabı  veriyor: "Insanla-
rımız bu tür durumlarda hep popüler ve alışı lmış  
şeyler yapıyorlar. Özellikle Kültür Merkezleri der-
nek 'mantığı ' dışına çıkamı yor. Etkinlik denilince 
hemen akı llarına müzik geliyor. insanlarımız resime 
ve heykele çok uzak. Biz bu vesileyle varolan önyar-
gı yı  kırmaya çalışıyoruz," diyor. 

Newroz '97 resim sergisi 21 Mart'ta başlamış. 
Sergi, 5 Nisan'a kadar devam edecek. 

Kürt Bayrağı, renklerin sıralanışı  ve sembolünün konumlanış  biçimi açısından sürekli tartışma konusu olmuş tur. 
Dünyadaki bütün Kürtleri temsil edecek bir bayrak arayışı  sürerken bu araştırmanın yararlı  olacağı  kanısındayız. 

Kürt Bayraw ı  
Mahmüd LEWENDI 

Her milletin, ulusun ve devletin bir 
bayrağı  vardır. Bayrak, onların özgürlü-
ğünü ifade eder. Varlıklarının sembolü-
dür. Her miletin bayrağı  ayrı  bir şekilde-
dir, renk ve sembolleri ayrı  ayrıdır. Her 
milletin olduğu gibi Kürtler'in de bir 
bayrağı  vardır. Bugün kullanılan Kürt 
Bayrağı; kı rmızı, beyaz, yeşil ve orta-
sında sarı  bir güneş  vardır. 

Kürtlerin, tarihte ne zaman bayrak ya 
da bayrak yerine geçen bir sembol kul-
landıklarını  bilemiyoruz. Şüphesiz onlar 
da birçok devlet ve beylik kurmuşlardır. 
Onlar da her devlet ve kadim beylikler 
gibi ya bir bayrak yada bir sembol kul- 

Süreyya Bedirhan'ı n 1928 yı lı nda yayı mlanan kitabı nı n 
kapağı.(Flag of Kurdıstan: Kürt Bayrağı)  

lanmışlardır. Yani Mittani, Hurri, Suba-
ri, Xaldi, Kardox, Kasi, Med ve diğerle-
ri gibi tarihte büyük bir rol oynamışlar, 
asker çıkarmışlar şehir ve medeniyetler 
kurmuşlar. Tarihçilere göre Kürtlerin 
ataları  sayı lan bu medeniyetlerin bay-
raksız olması  düşünülemez. 

Bedirhan Bey(1802-1868): Kürdistan 
baştan başa onun elindeyken; para, top 
ve tüfek sahibiydi. Devleti adına para 
bastı rmıştı . Ta o zamanlar Avrupayla 
ilişki kurmuştu. Devletinin yönetimi için 
Avrupaya öğrenci göndermişti. Van Gö-
lü üzerinde devletini korumak için ticari 
ve savaş  gemileri yapmıştı. Şimdi insan 
söyleyebilir mi ki, onca şey yapmış  Be-
dirhan Bey'in bir bayrağı  yok diye. Şüp-
hesiz hayır! Ama, elimizde o dönemden 
kalma bir belge olmadığından, bayrakla-
rı nın nası l olduğunu bilemiyoruz. 

Kürt şiirinde 'bayrak' 
Her Kürt Kawa efsanesini bilir. Ka-

wa demircidir ve bir de önlüğü vardır. 
Dehhaq'ı  devirdiği zaman ülkenin hü-
kümdarı  olur ve önlüğünü bir bayrak gi-
bi kullanır. Bu hemekadar efsaneyse de 
bayrak kullanılmıştır. 

Yine birçok Kürt klasik şairi ve yaza-
rı  eserlerinde bayraktan bahsetmişlerdir. 
Bunlardan anlaşı lıyor ki eskiden beri 
Kürtlerin içinde bayraktan sözedilir. Bir-
kaç örnek vermek istiyorum: 

Bejn f bala toz d ula 
Mi,, kirin vdkra mitala 
Ciçeka kadı 'i wala 
Dil ji min bir, dil ji men. 

(Melaye 

Jdri alaya Muhemmed wesselum. 
(Melaye Bate) 

Kamuran Bedirhan'ı n, 1948 yılında Paris'te 
Fransızca yayı nladığı  bir bültenin kapağı. 
:Işaret wehy d ıelwth 
d 'irade yin û qudret şin, 
Ceran qels t2 betel merd 
d !Ava ala, alem nişan. 

(Ehmede Xani) 

Bugünkü Kürt Bayrağı  
Bugünkü Kürt Bayrağı  çoğunluk ta-

rafından kabul edilir. Peki ya bu bayrağı  
kim ne zaman yapmış? Belgelerden an-
laşı ldığı  kadarıyla 1920'li yı llardaki 
Kürt örgütleri tarafından tespit edilmiş  
ve yapılmış tı r. Örneğin o zamanlar Kür-
distan Teli Cemiyeti, üyelerine yaptığı  
kimlik kartları nın üstüne Kürt bayrağı  
(yeşil zemin üzerinde bir güneş) işle-
miştir. Bu bayrağı  derneğin genel katibi 
olan Zeynelabidin yapmış(1). 

Kadri Cemil Paşa(Zınar Silopi), bu-
günkü Kürt Bayrağını  Teşkilati İçtimai  

Cemiyeti'nin yaptığını  yazar. Bayrağın 
şeklini şöyle tarif eder: Üstte kı rmızı, 
ortada beyaz ve beyazın üzerinde güneş, 
altta da yeşil renklerden meydana geldi-
ğini ve tespit edilen bu bayrağın, Kürtle-
rin milli bayrağı  ilan edildiğini yazar(2). 

10/10/1922 yı lında bağımsızlık ilan 
eden Şeyh Mahmud Berzenci, pul basıp, 
bir de bayrak yaptırır(3). Teşkilati İçti-
mai Cemiyeti üyelerinden Mustafa Ya-
mülki Paşa'nın,1921'de Süleymaniye'ye 
geçip Berzenci'nin "vezir"i olmuş. Bu-
rada kabul edilen bayrağın Teşkilati İçti-
mai Cemiyeti'nin bayrağıyla aynı  olma-
sı  ihtimali yüksek. Ne yazık ki bu bay-
rağı  belgeleyecek herhangi bir belge 
yok elimizde. 

Kürt Bayrağı'nın resmi 
1900-1928 yı lları  arasında İstanbul 

ve Kürdistan'daki çeşitli cemiyetler 
içinde yeralan Kürt aydınları  daha sonra 
Suriye'ye geçer ve burada Hoybun'nu 
kurarlar. Huybun'un çıkardığı  yayı n or-
garları ndan anlaşı ldığı  kadarıyla 1920 
yı lında İstanbulda yapı lan bayrak burda 
da kabul görmüş. 

İhsan Nuri Paşa, Ağrı  isyanı  zama-
nında aynı  bayrağı  kullanır. Hatta anı la-
nnda; isyan zamanında Hoybun tarafın-
dan kendisine üç renkli bir bayrak gön-
derildiğini ve bu bayrağın Ağrı  dağında 
yükseltildiğini yazar. 

1993 Mayısı 'nda ben ve Armanc'ın 
redaksiyonunda bulunan Mirza Bahti-
yar, Suriye Kürdistanı 'na gitmiştik. Ka-
mışlı 'da bir evde birisi bize bir Kürt 
bayrağı  gösterdi ve şunu söyledi: "Bu 
bayrak Hoybun'un bayrağıdır. Celadet 
Bedirhan'ın evindeydi, oradan getir-
dim," dedi. Kumaşından anladığımız ka-
darıyla çok eski bir bayraktı. Bu arkada-
şın söylediklerine inanıyorduk. Çünkü, 
Rewşen Bedirharna yakın ilişkisi vardı. 

Hawar Dergisi ve Kürt Bayrağı  
Hawar'da bayrak üzerine birçok yazı  

ve şiir yayı nlanmıştı. C.Ali Bedirhan bir 
makalesinde, bugünkü Kürt bayrağını  
şöyle tarif eder: "Kürt Bayrağı, yukar-
dan aşağıya üst üste kırmızı, beyaz ve 
yeşildir. Ortasında parlayan bir güneş  
vardır." 

Celadet Bedirhan, Hawar'ın 5. sayı-
sı nda. Herekol Azizan imzasıyla Kürt 
Bayrağı  üzerine bir şiir yazar. Şiir şöyle: 

Afe Kurdan 
Ala K ından di nav rok 
Çi bedev d bi heybeı  
Bi çar reng rengdn te 
Çi delal d çi rweşkok 

Xdzek kesk e xdzek sor 
Nav sipt û nivek zer 
Keskesor e, bi roj e 
Ev li ffir d ew jor 

Mahabad'da Kürt Bayrağı  
Kadri Cemil Paşa(Zınar Silopi), Ma-

habat Kürt Cumhuriyeti'nde kullanılan 
bayrak için şöyle diyor. Mahabat Cum-
huriyeti, 1919 yı lında Teşkilati İçtimai 
Cemiyeti tarafı ndan kabul edilen Kürt 
Bayrağı 'n ı  kullanmaya karar verdikleri-
ni, ancak, bu bayrağın üstünde bulunan 
güneşin yanına iki buğday başağı, arka-
sına da bir dağ  ve çam ağacı  ekledikten 
sonra, "Dewleti Cumhuriyeti Kurdistan" 
yazısını  çenber biçiminde ekleyerek kul- 

landıklarını  yazar (4). Bu konuya Wil-
liam Aegleton'da, "Mahabad Kürt Cum-
huriyeti" isimli kitabında değinir. 

Musa Anter'in bayrağı  
Musa Anter anılarında, Yusuf 

Azizoğlu önderliğinde (1948) oluşan bir 
illegal örgüten bahseder. Burada bay-
rağa el bası lıp yemin içilir. Anter, şöyle 
anlatıyor: Bayrağın yapı lma görevi ba-
na verilmişti. ben Kapalıçarşı 'ya gidip, 
herbiri yarım matre uzunluğunda olan 
dört renk kumaş  aldım. Bayrak; bugün 
de bilindiği gibi, Kı rmızı, beyaz, yeşil 
ve ortada da sarı  bir güneş. Sembolün 
rengi ve bayrak üzerindeki güneş  de 
şöyledir: Beyaz; banştır, kı rmızı; kan ve 
devrimdir, yeşil; Kürdistan'ın ve 
Mezopotamya'nın bereketidir. 
Güneş 'de; Kürtlerin milli dini olan Zer-
düştün sembolüdür(5). 

Çeviri: KÜLTÜR/SANAT 

*Bu araştırmayı  Armanc dergisinin 141. 
sayısından özetleyerek çevirdik. 

KAYNAKÇA: 
1-Malınrsanı j: Bitlisli Kemal Fevzi ve 

Kürt Örgütleri 
2-Kadri Cemil Paşa; doza Kunlistan 
3-William Aegleton; Mahabad Kürt Cum-

huriyeti 
4-K.Cemil Paşa; age. 
5-Musa Anter: Hatıralarını  

Bir yenilik olarak; `Ziwan' maidfadd 
Osman AYTAR 

Yeni yı la girerken, aslı nda her ne 
kadar çocuklara yönelik de olsa, ço-
cuk-yaşlı, genç-ihtiyar, kadın-erkek 
ayırımı  olmaksızın hem Dımılki'yi 
(Zazaki) yeni öğrenmek isteyenler, 
hem de biraz konuşmasına rağmen 
onu bir yazı  dili olarak kullanama-
yanlar için, Istanbul'da Nüjen Ya-
yınları  tarafından yeni bir kitap çıktı; 
"Ziwane ma/alfaba". Kitap, uzun yıl-
lardır eğitim emekçisi olarak yaşamı-
m sürdüren arkadaşını  Haydar Diljen 
tarafından hazırlanmış. Kitaptaki re-
simleri de ressam Mehmet Kolçak 
çizmiş. Hazı rlık sürecini de yakından 
bildiğim kitabı, renkli resimlerle ya-
yınlandıktan sonra tekrar okuduğum-
da verilen emeği ve izlenen yöntemi 
takdir etmemek mümkün değil. Elini-
ze sağlık Haydar ve Mehmet. 

Yurtdışında halen dağıtımı  yapı la-
madığı  için, kitabın burada nasıl kar-
şılanacağını  bilemiyorum. Ne var ki 
Kürdistan ve Türkiye'de, Dımı lki'nin 
az bilinmesinden mi, tanıtımın az ya-
pılmasından mı, ilgililerin ilgisizlik-
lerinden mi, ya da her 'şahsa mah-
sus' nedenlerle mi, ya da belki bütün 
bu ve benzeri nedenlerle kitap haket-
tiği ilgiyi görmedi. Konunun bu yönü 
dikkat çekici ve dolaylı-dolaysız her-
kesi, hepimizi ilgilendiriyor. Yine de 
`belki daha erkendir' diyerek, iyim- 

serliğimi koruyarak kitabın içeriğine 
ve güncel anlamına dönelim. 

Haydar'ın da önsözde belirttiği gi-
bi, "Ziwane ma/alfaba" kendi türün-
de ilk ders kitabıdır ve iki yı llık bir 
çalışmanın ürünü. O hem yirmi yı llık 
tecrübesini kullanmış, hem de ilgili 
bazı  arkadaşları n yardımları nı  almış. 
Kitapta Celadet Bedirhan'ın alfabesi 
ve Siverek yöresinin şivesi esas alın-
mış. Hem Dımı lki'nin diğer şiveleri-
ni konuşanlar, hem de Kurmanci ko-
nuşup kitaptan yararlanmak isteyen-
ler için kolaylı k olsun diye de. bazı  
kelimelerin Sewreg (Siverek), Piran 
(Dicle), Dersim (Tunceli) ve Çewlıg 
(Bingöl) şiveleri ile Kurmanci'deki 
karşı lıkları  mini bir liste olarak kita-
bın sonuna eklenmiş. 

Kitapta dikkati çeken bir yön de 
Kürt toplumundaki değişimin özenle 
yansı tı lmasıdır. Geleneksel "köylü" 
toplumu imajı  bu yönüyle bir tarafa 
bırakı lmış, şehir-kı r yaşamı  elden 
geldiğince olduğu gibi yansı tılmaya 
çalışı lmış. Ayrıca cinsel farklı lı klar 
da, geleneksel ataerkil bir yaklaşımla 
değil, toplumsal yaşamın gerçekliği 
temelinde ele alınmış. Kitapta bir 
yandan harfler tek tek resimli ve ör-
nek cümlelerle verilirken, öte yandan 
da çocukların psikolojisi dikkate alı-
narak, bazı  folklorik metinler belli 
yerlere serpiştirilmiş. 

Belirtilmesi gereken diğer bir yön 
de, Kürtlerin içinde bulundukları  

mevcut koşullarda aslında bireysel 
çabaların bir sonucu olan kitap içe-
rik, biçim ve izlenen yöntem açısın-
dan, devlet sahibi toplumlarda yayı n-
lanan benzerlerinin hiç de gerisinde 
olmamasıdır. 

Kaliteleri bir yana, Kurmanci ile 
kaleme alı nan ders kitap-
larının sayısını n par-
maklarla sayı ldığı, bun-
larla karşı laştı rı ldığın-
da Dımı lki ile kaleme 
alınanların daha az 
olduğu bir ortamda, 
hem içeriğe, hem de 
biçime büyük 
önem veren ders 
kitaplarının çık-
ması  ve bunları n-
da hakettikleri 
ilgiyi görmesi, 
bu alana da bir 
çeki düzen 
getirebilecek; 
belki de konuş-
tuğu lehçeyi bile yeterince 
kullanmayanlar' da dahil büyük id-
dialarla 'dil uzmanlığı 'nı  kendi ana-
dilinde kendini yazılı  ve sözlü ifade 
etme ölçüsü ile karıştırmakla kalma-
yıp bunu başkalarını  başına kakmaya 
çalışanları , zaten bu alanda varolan 
binbir zorluk ve kanşıklıb, Kürtlerin 
mevcut verili koşullarını  dikkate al-
madan yenilerini katanları  düşünme-
ye zorlayabilecek. 

Esasında aynı  şey, Kürtçenin her-
hangi bir lelıçesi ile yazabilmeyi -ki 
nedenleri çok yönlü de olsa Kürtçe-
nin okuma ve yazma dili olarak kul-
lanı lmasını n toplumda alabildiğince 
zayıf olduğu bir ortamda hiç kuşku-
suz Kürtçenin herhangi bir lehçesi ile 
yazabilme de önemli bir aşamadır ve 

kişi olarak da buna büyük önem 
veriyorum- yazılarının 

içeriğini dikkate al-
madan düşünce üre-

timi, kalite ve yazar- 
lı kla ilgili olarak • 

abartı lı  sonuçlara var-
mada kullanmak için 

de geçerlidir. Bunları  
derken, yanı t§ anlaşı lma-

sın; sözüm, ülkemizde 
günümüz koşullarında hiç 

de küçümsenemeyecek bir 
rol oynayan ve yaşanan ko-
şullarla da doğrudan bağlan-
tısı  olan amatör çalışmalara 

değil, amatörlüğü gönneme 
veya kabul etmemeyedir, oldu-
ğundan başka görünmeye çalış-

mayadır. Bu anlamıyla ölçüler genel-
dir, hangi konu ve alanda olursa ol-
sun bunlar herkes için, hepimiz için 
geçerlidir, geçerli olmalıdır. 

Öte yandan kimi arkadaş  ve dost 
sohbetlerinden de anlaşılıyor ki Batı  
Avrupa'ının bazı  ülkelerinde Kürtçe 
anadil öğretmenliği yapan birçok in-
sanı mız, kitapların içerik ve biçimine  

ilişkin sorunları  bizzat yaşıyorlar. 
Denilebilir ki elde öyle çok da mal-
zeme yok, ama bu durum kaliteye 
önem vermemenin gerekçesi olamaz. 
Sadece çocuklar bile düşünürlürse, 
onların bulundukları  ülke dil ve dille-
rindeki ders kitapları  düzeyinde ol-
masa bile, öyle yayınlar gerekir ki 
bunlar hiç olmazsa içerik ve izlenen 
yöntem açısından çocukları n ilgileri-
ni hep canlı  tutulabilsinler; kitaplar 
onlara itici gelmesin. 

Soruna bu açıdan bakı ldığında, 
birkaç tane de olsa başkaları  da var, 
bu kitaptan alınacak çok ders var di-
ye düşünüyorum. 

Tam da zamanı  diyerek, alabede 
yer alan ve Haydar tarafından yazı lan 
Newroz ile ilgili 'mini' şiiri, yazıldı-
ğı  Dımı lki ile olduğu gibi buraya alı-
yor ve bu vesileyle Newroz'unuzu 
kutluyorum. Dımılki'yi öğrenmek is-
teyenler, örneğin sözlük veya bilen 
bazı  arkadaşların yardımıyla da olsa 
bu 'mini' şiiri anlamaya çalışarak, 
Dımı lki'yi öğrenmeye başlamaya ne 
dersiniz? 

Şa be ewro Newroz o 
Roşan a zaf piroz o 
Adir wekere kay kere 
Wa erd azmin bilerzo. 

Newroz roja azadey 
Embazey ü serbestey 
Dest ü doşi bide pe 
Zey wayey ü birayey. 
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Orgütlenmek Ulusal ve toplumsal kurtuluş  mücadelesini 
zaferle taçlandırmak isteyen halklar sıradan, 
rastgele öncüler değil, bilinçli ve ileriyi gören • 
öncüler yaratmak zorundalar. Bağımsızlık ve 
sosyalizm mücadelesinde iddia sahibi olanlar, 

ileriye doğru değişimi sağlayacak öncüler 
yaratma görev ve sorumluluğuyla karşı  

karşıyadır. 

G ebze cezaevinden bak ı nca mı  şaşkı n-
lı k artı yor, yoksa içi de dışı  da bir mi 
bu coğrafyanın şaşk ı nlı k grafiği, karar 

veremedim... Sadece son zamanlarda daha 
çok hayretle şaşırdığımı  söyleyebilirim ve bu-
nun benim pat diye kapı ya dayanan tuhaf tu-
tuklanmamla ilgisi yok. Zaten bunu anlatma-
yacağım. Sürmekte olan bir dava ile ilgili gö-
rüş  beyan etme yasağından dolayı  da değil; 
önemsenecek bir yanı  olmadığından... Ancak 
bireyleri aşan önemde şaşırma olguları nı n son 
günlerde gittikçe arttığına değinmek kaçı nı l-
maz gibi. 

Şaşırtan şehir Ankara... gitikçe daha çok 
sirkleşiyor mu ne? 
Şapkalardan çıkarı lan bin bir numaralar, 

hokkabazları n sı rtları na geçirdikleri esvapla-
rı n alacalı -bulacal ı  tuhaflığı, cambazları n... 

Cambaz dedim de akl ı ma bu mesleğin bir 
başka meslekle -hı rsı zlık- ittifakı  geldi. Iri taş-

ra kentlerine ça-
dı rları , kazandı r-
ma olası lığı  minu-
muma düşünül-
müş  kumar sep-
haları  ve portatif 
"stand" malzeme-
leriyle konuk olan 
uyduruk sirklerde 
bu ittifak çok ba-
riz göze çarpardı. 
ittifak malum, 
meşhur ve fakat 
yı llar boyunca da 

'uygulanabilir' olurdu. 
Şöyle olurdu: Cambaz ipte... Elindeki 'den-

ge sağlayıcı ' görüntüsü'verdiği uzun sopası nı  
mahsuscuktan sallandı ra sallandı ra yürüyor... 
Aşağıdaki ahalinin dikkatini daha çok cezbet-
mek için arada bir düşecekmiş  gibi yapı yor... 
İşte bu anlamda aşağıdaki hı rsı zlar takviyeye/ 
tezahürata başlı yor: 

"Üfff.. Cambaza bak cambaza !..." 
Gözler cambaza, yabancı  eller yabancı  

cüzdan lara... 
İşte şimdi Ankara'da "cambaza bak camba-

za !..." nidaları  yükselir, gözlerin çevirtildiği 
cambazlar mahsuscuktan tehlike numaraları  
yaparken, şaşkınlığım ha bire artı yor. Niye mi 
? Çünkü Ankara'da ipteki cambazlar aniden 
ipten iniyor, cepleri boşaltı yor, yeniden ipe çı-
kı yor ve numaranı n bu adiliğine muhalefet 
katsayı sı  beklenenin çok altı nda kalı yor da 
ondan... 

Medya tam "Cambaza bak cambaza !" de-
diğinde, adeta hipnotize olan ahali, klasik itti-
fak ı n yerini 'içselleşmiş' bir cambazlık-hı rsız-
Ilgı n aldığını  bile duyumsamı yor. 

Şaşırmı yor... 
Şaşırmamaları  şaşkı nlığımı  artırı yor... 
Şaşırması  gerekenlerin sirkin peşinde do- , 

laşmaları yla şaşk ı nlığını  arttı rmaları  kişisel bir 
sorun mu ? Hiç sanmı yorum. Görünen o ki, 
ahalinin şaşı rması yla doğrudan orantı lı  şaşır-
ma krizlerimizin tam ortası nda tüm cambaz-
lar, tüm hokkabazlar pervasızlaşıyor ve bu fi-
ilin hedefi kişiler değil, ahali oluyor. 

Hatta adamlar/kadı nlar, şaşırmamı n 'nefse 
dokunma' düzeyine yükselmesine yol açan 
espriler bile yapabiliyorlar. Alı n işte şu 'hindi 
projesi'ni... 

Neyden sorumlu bakan olduğu hakkı nda 
binbir rivayetin dolaştığı  Tansu Çiller, geçtiği-
miz hafta "Doğu ve Güneydoğu Sorunu"u 
çözmek için yeni bir proje açı kladı : Kürt alile-
lerinin hindi çiftlikleri kurmaları  teşvik edile-
cekmiş  ! 

İ ngilizcesi Türkçesi kadar kötü olmayan 
Çiller'in hindi projesinde hinlik aramamak 
mümkün değil. Hindinin Ingilizcesi "Turkey." 
Yani İngilizce'de 'Türk' ile 'hindi' aynı  ke-
limeyle anlatı lı yor. 

Eh, kürtler birden bire hindiye merak sarıp 
çiftlikler kurmaya başlarlarsa... Hindi yetiş-
tiriciliği Kürt bölgelerinde yaygı nlaşırsa... Işte 
o zaman 'sorun' kendiliğinden çözülür ?! 
Mesala DGM'lerin habire uğraştığı  'Kürdis-
tan'dan kui-tulunur. Kürt coğrafyası, 'Turkey-
land' olur çı kar... 

'Turkeyland' = Hindi memleketi. 
Ama yine 'Turkeyland' = Türk memleketi ! 
Şimdi bunun nesine şaşırdı n diyeceksiniz. 

Şusuna: Ahalinin, "artı k Ankara'dan hayı r 
yok; olmadığı  gibi, 'hayı r' için ciddi kötekler 
atmak gerek" yerine, hala hokkabazlar/cam-
bazlar arası nda yalancı  ve şaşırtı cı  ayrı lmalar 
yapabilmesine... 

Cambazlar 
ve Hindiler 

Z. Abidin 
- KIZILYAPRAK 
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Newroz çiçeğine gülümseyen bir 
yüreğin gerisine hüzün düştü... 
Hüznü yüreğimize, solmayacak 
gülümsemeni Newroz ateşine 

gömdük. .SiM men... 
Hemşehrimiz yurtsever insan Hasan 

DENİZ'i ucuz bir trafik kazasında kay- 
bettik. Ailesinin şahsında tüm 

hemşehrilerimizin ve tüm Kürtlerin 
başı  sağolsun.. 
Kahtalılar Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı  
Remzi ÇAKIN 

ANMA 
Bir Kürt Aydı nı  ve Demokratı  olarak; 

kendisini barış, özgürlük ve kardeşlik mücadelesine adayan; 
Halepce Katliamı  sonrası  göç eden Kürt kardeşlerimiz için 

başlattığı  yardı m kampanyası yla tanı nan; 
aktif olarak yeraldığı  birçok Kürt etkinliği ve girişiminin yanı s ı ra; 

HEP, Kürt Aydı n Inisiyatifi ve Kürt Kültür ve Araştı rma Vakfı  
kurucuları  arası nda bulunan sevgili kardeşimiz 

HASAN DENİZ'ın 
Sevgi ve hoşgörüyle dolu yüreği, 

21 Mart 1997 günü Newroz kutlaması ndan evine dönerken 
geçirdiği bir trafik kazası  sonucu neyazık ki artık çarpmı yor. 

O'nu çok özleyeceğiz. 
Anı sı  önünde saygıyla eğiliyor, başta ailesi olmak üzere 

tüm halkımıza başsağlığı  diliyoruz. 

Abdülkadir Özbek • Abdullah Kıran • Abdulselam Güngör • Abdurrahim Eser • Adil 
Aksakal • Adnan 

Özbek, 
• Ahmet Tabar • Ahmet Z.Okçuoğlu • Ali Asker Akay • Ali Coşar 

• Ali Incesu • Ata Şen • Aydın Hasar • Ayhan Baltaş  • Bahattin Ayaz • Bahattin Gültekin • 
Botan Şen • Cabir Yolbaş  • Celal Yeltekin • Cuma Boynukara • Cuma Tanrıkulu • Diyaettin 
Hazer • Doğan Zengin • Emin Baltaş  • Emin Doğan • Enver Sezgin • Ercan Ilgin • Ercan 
Sezgin • Erdal Deniz • Erdal Eren • Eren Keskin • Esma Aksakal • Eşref Okumuş  • Fahri 
Gomi • Fahri Kaya • Ferit Ay •,Füsun Kümet • Gülseren Baltaş  • Hacı  Ahmet Karaevli • 
Hacı  Boğatekin • Hakim Daş  • Harun Coşar • Hasip Kaplan • Hüseyin Eren • Hüsnü 
Okçuoğlu • Ibrahim Oztoprak • Ibrahim Türkkan • Ilhan Aslan • Irfan Bozyı l • Ismail Deniz 
• Kamber Soypak • Kası m Ergün • Kasım Karakuş  • Kemal Peköz • Latif Epözdemir • 
Leyla Peköz • Mehdi Zana • Mehmet Ali Eren • Mehmet Ali Tan • Mehmet Ali Tüy • 
Mehmet Aksakal • Mesut Baştürk • Mehmet Baykara • Mehmet Metiner, • Mehmet Parlak 
• Mehmet Vural • Metin Diner • Mevlüt Ilgin • Müzeyyen Şen • Murat öztemir • Mustafa 
Aksakal • Mustafa Ozçelik • Muzaffer Okçuoğlu • Necati Tank • Nezir Akgül • Nihat 
Gültekin • Nilüfer Akbal • Nurettin Elhüseynı  • Olcay Sezgin • Orhan Kaya • Omer Ağın • 
Ömer Faruk Okumuş  • Omer Karaevli • Ozcan Efir • Ramazan Öztürk • Remzi Çakın • 
Reşit Delek • Rojen Baltaş  • Ronahi Okumuş  • Ruken Deniz • Sabri Kunt • Salih Akbaş  • 
Salih Turan • Sedat Barm • Selim Okçuoğlu • Servet Baltaş  • Süleyman Yaşar • Şehmus 
Aydı n • Şener Keskino lu • Şerif Ozhan • Şirvan  Baltaş  • Şükrü Engin • Tacettin Kümet • 
Tacim Demir • Turgay altaş  • Umit Fırat • Yasin Tahta • Yı lmaz Kaya • Zaniya Okumuş  
• Zeliha Deniz • Zeki Baltaş  • Zeki Bozalan • Zeynel Kı lı ç. Zeynel Yı lmaz • Zülfü Doğan 

Adnan AĞACANOĞLU 

rr ülciye'de devlet sisteminin ne kadar 
kötü işlediğini anlatan ve Danimar-

ka'lıların unutamayacağı  yeni bir kitap 
çıktı. `İSTENMEYENLER' 

"İSTENMEYENLER" adlı  kitap 6 Şu-
bat 1997'de piyasaya sürüldü. Burada 
bahsedilen "İSTINMEYENLER" kitabın 
5 yazarı. ve  Kürtlerdir. Bu 5 yazar Kürtler 
ve Kürtler'in varolma mücadelesini des-
tekledikleri için istenmeyen kişiler ilan 
edilip Türkiye'ye girmeleri yasaklandı. 
Kitap, Türk devleti tarafından Türkiye'ye 
girmeleri yasaklanan; Lasse Budiz (Sosyal 
Demokrat), Gert Petersen (Sosyalist Halk 
Partisi eski başkanı), Villo Sigurdss (Ko-
penhang eski Belediye Meclis Üyesi), 
Klaus Slavensky (Danimarka İnsan Hakla-
ra Merkezi Başkanı) ve Soren Söndergard 
tarafından yazıldı. 

Bu yazar özellikle Kürt sorunun kendi 
açılanndan irdeliyorlar. Eleştirilerin bü-
yük bölümü, devletin Kürt güçleriyle ma-
saya oturmaması  ve askeri çözümün daya-
tılması  doğrultusundadır. 

Lassa Budiz Kürt sorunun çözümü iti-
bariyle Güney Afrikalılar, Angolılar, Flis-
tinliler ve Israillilere yakın durduğu ve 
bundan dolayı  bugün Kürt güçlerinin için-
de bulunduğu durumu anlamaya çalışmak 
gerektiğini belirtiyor. 

Kitabın piyasaya çı ktığı  gün, Danimar-
ka Parlementosu'nda Türkiye ile igili tar-
tışmalar vardı. Tartışma ve öneriler sonra-
sı  alınan kararlar şunlar; 

*Danimarka Parlementosu ve Hüküme-
ti, Türkiye'de İnsan Hakları  durumunu de-
rin kaygı  ve üzüntüyle karşı lıyorlar. Türki-
ye'nin Kürt sorununu çözmesi için giri-
şimde bulunuyor. 

*Danimarka Parlementosu, Kürt soru-
nunun barışçıl yollardan çözümü Türki-
ye'nin insan haklarına saygı  göstermesi ve 
teminat vermesi konusunda Türkiye ile 

ve uluslararası  bağlamda sürekli bir 
diyalog sağlaması  konusunda hükümeti 
yetkili kılan 

*Parlemento, Türkiye'nin taraftar ola-
rak Avrupa-Atlantik işbirliği ve uluslara-
rası  anlaşmalardaki sorumlulularını  yerine 

getirmesi için sıkı  tutar. 
Türkiye yeniden 'Işkence Davası ' için 

şikayet ediliyor. Adana polisinin, daha ön-
ce işkence gören kişileri yeniden takip et-
tiğini ve bunlardan bazılanna tekrar işken-
ce yaptığını  açı lklayan, Adana işkence Te-
davi Merkezi temsilcisinin açıklamalarını  
değerlendiren ve bu merkezin açılışını  
destekleyen uluslararası  kurumlar Türki-
ye'nin dünya kamuoyundaki durumunu 
daha da kötüleşebileceğini belirtiyorlar. 
Adana da kurulan İşkence Tedavi Merke-
zi, Birleşmiş  Milletler (FN) Avrupa Birliği 
(EU) ve Danimarka devleti indirek RCT 
tarafından destekleniyor. 

İşkence davası  görülen mahkemede, 
Türk yetkililerinin 167 tedavi görenden 
doktor raporu ve döküman istemesi üzeri-
ne basına geldi. İşkence Tedavi Merke-
zi'nin Avukatı  Mustafa Cinkıhç ve Dr. Tu-
fan Köse'yi kabul etmeyip bunları  bazı  
Icriminal belgeleri gizleme ve dinleme 
hakkında şikayet ediyorlar. 

Danimarka ve diğer uluslararası  göz-
lemciler davanın ertelenmesinin nedeni 
hakimin yeni olması  ve davayı  iyi bir şe-
kilde incelemek istediğine bağlıyorlar. 

Amnesty International Doktorlar guru-
bu adına açıklamada bulunan Dr. Troels 
Kragsig Thomsen, davayı  çok ciddi görü-
yor ve davaya bir geçiş  olarak bakıyor. 
Türk devleti bu davadan dolayı  büyük bir 
rizikoya giriyor ve kendi mahkemesinin, 
uluslararası  arenada 'Kötü Kredi' alması-
na sebep oluyor, şeklinde belirlemede bu-
lundu. 

Danimarka Dışişleri Bakanı  Niels Hel-
veg Petersen, daha bir yıl öncesinden da-
vanın başlamasından bu yana Türk devle-
tinin İşkence Tedavi Merekezi'nin çalış-
malarına engel çıkarmasının kabul edile-
mez olduğunu vurguladı. 

Niel Helveg Petersen "Biz Danimarka 
olarak, Türk devlet inip tutumunu değiştir-
mek için elimezden geleni yapacağız" de-
di.. Meclis Dışişleri Kurul Başkanı  Helle 
Degn davayı  şu anda Danimarka'nın baş-
kanlığının yaptığı  Avrupa Güvenlik Çalış-
ma Birliği Kurulu'na getirdi. Davanın 28 
Mart 1997'de görülmesine karar verildi. 

Istenmeyenler 
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F. DOĞAN 

I nsanlık alemi oluşumundan 
bu yana sürekli öncülere 
ihtiyaç duymuştu. Ulusal 

ve toplumsal kurtuluş  mücade-
lesini zaferle taçlandırmak iste-
yen halklar sı radan, rastgele 
öncüler değil, bilinçli ve ileriyi 
gören öncüler yaratmak zorun-
dalar. 

Unutulmamalıdır ki 
devrim ve sosyalizm 
mücadelesi iğneyle 

kuyu kazmaya 
benziyor. Devrim ve 
sosyalizm bazılarının 

iddia ettiği gibi şu yı la 
bu yıla ertelenmekle 

olmuyor. 

Bunu başaramayan halklar 
hep acı  ve ıstırap çekmiştir. 
Halkların bağımsızlık ve sos-
yaliiın mücadelesinde iddia sa-
hibi olanlar, ileriye doğru deği-
şimi sağlayacak öncüler yarat-
ma görev ve sorumluluğuyla 
karşı  karşıyadır. Önüne hadef 
koyan ve hedefi belli olan bir 
faaliyet, kuşkusuz belli bir bi-
linci, bilinçli davranışı  içerir. 
ilkel komünal toplumdaki in-
san bilinci ile günümüz insan 
bilincinin bin yı llarla ifade edi-
lebilecek düşünce üretimi, biri-
kimine dayanmaktadır. Yalnız, 
dünden bugüne tarihsel ilerle-
menin kaydettiği gelişmenin 
günümüzdeki içeriğini zengin-
leştirmesi ve hareket kabiliye-
tini geliştirmesi dışında, ortak 
özellikleri de dünden bugüne 
insanı n bilinçli faaliyetlerinin 
örgütleyicisi , toplumsal faali-
yetlerinin örgütleyicisi olarak, 
toplumsal faaliyeti yürüten ya-
pı ların varolduğunu görmekte-
yiz. Sınıfların ortaya çıkması, 
beraberinde siyasal, ideolojik 
ve politik mücadeleyi de getir-
miştir. Ilkel insan ile günümüz-
deki insanın diğer ortak özelli-
ği de; insanlığın her zaman or-
tak çıkar ve hedefler temelinde 
organizeli yapılara ihtiyaç duy-
masıdı r. İnsanlık, ortak amaç 
ve hedefe varmada, bundan da-
ha sağlı klı  ve sağlam bir yol  

keşfetmemiş. Günümüzde ise 
modern örgütlenmenin en üst 
ideolojik, politik ve örgütsel 
ifadesi, partidir. Ülkemiz de 
çeşitli sınıf ve katmanlardan 
oluşmaktadır. Süreç içerisinde 
sınıflar, politika sahnesine ken-
di çıkarlarını  savunacak, poli-
tik güçler çıkarmaktadır. ülke-
mizdeki devrim ve sosyalizmin 
motor gücünü oluşturan başta 
işçiler ve yoksul köylülüktür. 
Bunların da ifadesi olan sosya-
listlerin birliğidir. Bunun da şu 
an PYSK'de şekillenmiş  oldu-
ğu görülüyor. Kurtuluş  için 
yalnız bu yeterli değildir. 
Önemli olan atılan bu olumlu 
tarihi adımın gerisini getirmek-
tir. 

PYSK'den kitleler çok şey 
beklemekte ve büyük umutlar 
beslemektedir. Kendisine bü-
yük krediler tanınmaktadır. 
Atılan bu tarihi adımın gerisini 
getirmek, devriinimizin acil 
sorunlarına alternatif çözüm ve 
pratik adımlar zaman geçiril-
meksizin uygulanmalıdır. Ön-
celikle Kürdistan'da süren sınır 
tanımaz, eşi benzeri olmayan 
vahşete ulusal ve uluslararası  
alanda müdahale edilmelidir. 

Ortadoğu sorunlarına çö-
züm ve alternatifler oluşturul-
malıdır. (Bölge sorunlarını  tar-
tışacak konferanslar toplanma-
sına ön ayak olunabilir) 

Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve 
bütün dünyaya Kürt sorununu 
taşıyacak ve düşmanlanmızın 
manevra alanını  daraltacak po-
litikalar oluşturulmalı. 

Tabi bütün bunlardan önce, 
devrimimizi içerden iyi örgüt-
leyerek, ulusal birliği olmazsa 
olmaz anlayışıyla hareket et-
mek, ona göre politika yapmak 
lazım geldiğine inanıyorum. 

Ülkedeki müCadelenin '1;ii-
tün imkanları  ve her türlü yol 
ve yöntemleri denenmelidir. 
Ülkeye dönüş  örgütlenmeli ve 
bunu somut bir politika haline 
getirmelidir. 

Biz doğruları  söylüyor ola-
biliriz, ama tarih şunu göster-
miştir ki doğrulan söylemek 
yeterli değildir. Bu doğrulann 
içini doldurmak , iddialarımı-
zın takipçisi olmak, söylevden 
önce pratik yapmak, militan bir  

partinin olmazsa olmaz koşulu-
dur. 

Öncelikle şunun altını  çize-
yim, kendi gerçekliğimizin iyi 
analizi yapılmalı  ve biz neyi ne 
kadar yapabiliriz onu tespit et-
meliyiz. Işe yapabileceğimiz-
den başlanırsa, sanırım daha 
gerçekçi olunur. 

Evet, biz büyük iddialarla 
geldik ve onların takipçisiyiz. 
Unutulmamalıdır ki devrim ve 
sosyalizm mücadelesi Lenin'in 
deyimiyle, iğneyle kuyu kaz-
maya benziyor. Devrim ve sos-
yalizm bazılarının iddia ettiği 
gibi şu yı la bu yıla ertelenmek-
le olmuyor. Olmadığını  zamanı  
tayin eden seroklar da görüyor. 
Bunun yanında Avrupa baş-
kentlerini dolaşmakla, o devlet 

başkanına bu devlet başkanına 
mesaj ve mektup yalamakla da 
olmuyor ve daha da önemlisi 
düşmanı  hafif görüp, Kürdistan 
sorununa Avrupa'yı  çözüm 
öneren salon sosyalistlerinin 
anlayışlanyla da olmuyor. 

Doğru ve devrimci bir prog-
ramla, halkımızın temel ihti-
yaçlarına cevap verecek ulusal 
ve uluslararası  konjonktürü 
doğru tahlil ederek, strateji ve 
taktikleri iyi tespit edilmiş  ola-
cak. Bağımsızlığı  önüne hedef 
olarak koymayan, silahlı  mü-
cadeleyi olmazsa olmaz koşul 
saymayan, savaşın merkezini 
ülkeye taşımayan, yani baş  ve 
gövde farklı  yerde olmayacak. 
Bilimin ve halkın iradesini öne 
almayan, Kürdistan'ı n şu anki 
kölelik durumunda emperya-
lizmin rolünü bir an dahi olsa 
yadsıyan, kendi öz gücüne da-
yanmayan, ülkemizi bölüp par-
çalayan ülkelerle kesin kopuş-
lar sağlamadan, Kürdistan'da 
hiçbir önderliğin başarı  şansı  
olamaz. Olmadığına olamaya-
cağına en iyi örnek bizim tari-
himizdir. Kurtuluşumuzu başa-
rıyla taçlandırmanın yolu, ba- 

ğımsızlıkçı  sosyalist güçlerin 
rollerini tarih karşısında yerine 
getirmesiyle mümkündür. Bu-
nun tersi köleliktir. Ya köleliği 
seçeceğiz ya da militan müca-
deleyi. 

İki eleştiriye cevap: Nüroj 
yazarlarından sayın yazar arka-
daşımın eleştiri ve önderlik ya-
zısını  okudum. Öncelikle şu-
nun altını  çizeyim, yazarın bü-
tün yazı larını  özellikle takip et-
mekteyim ve büyük bir titizlik-
le okumaktayım. Ve düşünce-
lerini ciddiye aldığımı, bir çok 
doğruları  beraber paylaştığımı  
belirteyim. Fakat kendisinin de 
bu yazısında belirttiği gibi, ön-
derlik sorununu her şeyin mer-
kezine koyarak, ası l sorunu 
görmediği kanısındayım. 

Evet, bu ilk bakışta doğru 
gözükebilir ama bu sadece ma-
dalyonun bir yüzü. Madalyo-
nun diğer yüzüne baktığımızda 
yani Kürt ulusal kurtuluş  hare-
ketine bir bütünsellik içerisin-
de bakıldığında, asıl sorunun 
sadece önderlik sorunu olmadı-
ğı  görülür. Asıl önemli sorun 
mültecileşen Kürt ulusal hare-
ketinin her nedense bir türlü 
Avrupa merkezlerinden kop-
mak istemeyişinden kaynakla-
nıyor. Mültecileşen Kürt ulusal 
hareketi, eğer radikal kararlar 
almaz Avrupa'dan ve diğer ül-
ke merkezlerden kopuşu sağla-
mayı  başaramazrsa, bu yet-
mezlik ve politikasızlık daha 
uzun sürecek. 
Şunu öneriyorum; ülkeye 

dönüşü Kürt ulusal hareketi 
önüne en acil hedef olarak koy-
malı  ve ülkeden kaçışın önüne 
geçmelidir. Bu yönde 
politikalar geliştirmelidir. 
Şunu iddia ediyoruz; dünyanın 
hiçbir ulusal ve toplumsal kur-
tuluş  mücadelesi, batı  ve başka 
ülkelerin merkezlerinde oturu-
larak, dürbün ve radikal söy-
levlerle kurtuluşunu sağlama- 

mış. Bizim de sağlamamız 
mümkün değildir. 
Şu doğruyu iyi kavramalı-

yız; baş  ve gövdenin farklı  yer-
lerde olması, diyalektik yasala-
ra terstir. O halkın ulusal ve 
toplumsal kurtuluş  mücadelesi-
ni önüne hedef olarak koyan 
partiler, önderlik ve savaş  mer-
kezini ülkenin içine taşımak 
zorundadır. Bu başarının, var 
veya yok olmanı n olmazsa ol-
maz koşuludur. 

Kürdistan'da sosyalistlerin 
birliğini sağlayan programsal 
düzeyde önüne bir dizi olumlu 
ve doğru hedefler koyan 
PYSK, ne yazık ki elindeki va-
rolan büyük potansiyeli kullan-
mamış  ve hareketi ülkenin de-
rinliklerine taşıramamıştır. Bü-
yük yetmezlik ve politikasızlık 
içerisindedir. 

PYSK kendi içerisinde bir 
silkelenmeye gitmeli, kendi 
güç ve misyonunun bilncine 
varmalıdı r. 

Ülke topraklanna ayak ba-
sarak, militan mücadeleyi, her 
türlü rizikoyu göze alarak seç-
melidir. Doğruları  söylemek 
yalnız başına bir anlam ifade 
etmez, o doğrulann içi doldu-
rulduğu oranda anlam bulur. 
Şunu iddia ediyoruz; eğer 

PYSK şu anki kabuğundan sıy-
rı lıp, bir atı lım ruhu sağlamaz-
sa, kendisinden beklenilen ve 
kendisine biçtiği tarihi sorum-
luluğu yerine getirmesi bekle-
nilemez. 

Gelinen aşama, eksiler anı -
lardan daha çoktur. Kitleler 
sosyalist birliğe çok büyük de-
ğerler biçiyor. Kitlelerin bu 
umudunu, bu mücadele azmini, 
bağımsızlığa ve sosyalizme 
olan inançlarını, yıllardır kur-
tuluşun gerçek sahibi olacak bu 
mevziyi militan bir ruhla, iddi-
alarımızı  ülke toprakları na taşı-
yalım ve doğrularımızın takip-
çisi olalı m. 

İkinci yazar arkadaşım, Nü-
roj'un 26. sayısında güneyde 
kendini bulan gerçeklik başlı-
ğıyla yazdığı  yazısında, G. 
Kürdistan'daki yaşanan sorun-
lara yüzeysel ve gerçekçi ol-
mayan bir bakış  tarzıyla, politi-
ka sahnemize zenginlik getire-
cek lehçeleri sorunların ası l  

kaynağlynuş  gibi göstermeye 
çalışması, isabetsiz bir yakla-
şım tarzıdır diye düşünüyorum. 

Yazar arkadaşıma şunu öne-
riyorum; devrim ve sosyalizm 
iddiası  olan insanlar kitlelerin 
önüne siyasal ve politik pers-
pektifler sunmakla yükümlü-
dür. Aksi taktirde günümüzde 
ideolojik ve politik bulanıklı-
ğın yaşandığı, ülkemizde bir 
dizi sorunların yanında, düş-
manın hedef saptırma çabaları  
yaşandığı  devrimciler tarafın-
dan dikkate alınmalıdır. 

Kürdistan ülkesi bir bütün 
olarak emperyalistlerin ve sö-
mürgecilerin ayakları  altında, 
inim inim inlerken, bizim dev-
rim ve sosyalizmi örgütleme-
miz lazım gelirken, kitlelerin 
dikkatlerin asıl hedefe yönelt-
meye çalışmaktan ziyade, suni 
sorunlara çekmek gündem sap-
tırmaktır. Bu sağduyuya hiz-
met eden bir tutum değildir. • 

Populizmden uzak durmak, 
özellikle iddia sahibi olan in-
sanların görevidir. 

Şunun altını  özellikle çiz-
mek istiyorum, biz hiç kimse-
nin eleştiri hakkını  veya düşün-
celerini serbestçe söyleme ve 
her türlü yolla topluma götür-
me özgürlüğüne karşı  değiliz. 
Tam tersine bunu savunuyoruz. 
Ama şunu da söylüyoruz; her 
bireyin ne kadar hakkı  varsa, o 
kadar da ödevi vardır. Bu hak 
ve ödevler aynı  oranda kulla-
nıldığı  zaman bir anlam ifade 
eder. Ama malesef biz hak-
larımızı  kullanırken, hiçbir 
sınır tanımıyoruz. Ödev-
lerimize, yani görevlerimize 
gelince tembelliğimiz ve han-
tallığımız tutuyor. Neden? 

Biz doğruları  söylüyor 
olabiliriz, ama tarih 
şunu göstermiştir ki 
doğruları  söylemek 
yeterli değildir. Bu 

doğruların içini 
doldurmak , 

iddialarımızın takipçisi 
olmak, söylevden önce 
pratik yapmak, militan 

bir partinin olmazsa 
olmaz koşuludur. 

Kurtuluşumuzu başarıyla taçlandırmanın yolu, 
bağımsızlıkçı  sosyalist güçlerin rollerini tarih 
karşısında yerine getirmesiyle mümkündür. 

Bunun tersi köleliktir. Ya köleliği seçeceğiz ya 
da militan mücadeleyi. 
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işçiler ayakta 
Kremlin panikte 
HABER MERKEZİ/ Rusya 
da son on yı lın en büyük ge-
nel grevi ve mitingi gerçek-
leşti. 

Haftalardır hazırlığı  süren 
ve siyasi taleplerde içeren 
genel greve yirmi milyon in-
sanın iştirak ettiği söyleniyor. 
Miting'de uzun bir aradan 
sonra"LeMn posterleri • taşın-

'dt: Gözlemciler işçi eylemle,-
rinde Lenin posterlerinin ta-
şınmasını  "Boris Yeltsin'in' 
üzerinde komünist hayaletin 
dolaşması  olarak değerlendı-
nyorlar. Rus yetkililerin tam 
kurtulduk dedikleri ve huzura 
kavuştuklarını  sandı kları  bir 
zamanda böyle büyük bir mi-
tingin yapılmış  olması  uyku-
ları nı  kaçı rmış  görünüyor. 
Boris Yeltsin ABD Başkanı  
Bill Clınton'un kulağına 
Helsinkide fısıldadığı  , Bill 
benden sonra ne olacağını  
sende biliyorsun sözü Yelt-
sinin gitmesini beklemeden 
gerçekleşiyor gibi görünü-
yor.Hükümeti istifaya çağı-
ran sloganlann atıldığı  eyle- 

me yirmi milyon insanın ka-
tıldığı  söyleniyor. Mosko-
va'da Kremlin sarayına doğ-
ru yürüyüşe geçen 100 bin 
kişilik kitle SSCB sonrasın-
daki en büyük yürüyüş  olarak 
gerçekleşti. Soğuk ancak gü-
neşli bir günde gerçekleşen 
mitiııg kent trafiğini tama-
men işlemez hale getirdi. 

8.8 milyar dolan bulan üc-
ret alacaklarının ödenmesini 
isteyen 20 milyon sendikalı-
nı n grevi özelikle ülkenin do-
ğu bölgesinde etkili oldu. 

Kremlini ürküten bu ör-
gütlülük karşısında Boris 

Yeltsin " ücretlerin en kısa 
sürede ödeneceğini, tüm ta-
leplerinin haklı  olduğunu ve 
bir bir yerine getirileceğine 
dair söz vererek halkı  beklen-
ti içinde bırakmaya çalış tıgı  
öğrenildi. Ancak yılların mü-
cadele birikimine sahip bu iş-
çi kitlesinin hedefiolmaktan 
Hükümetin kendisini kurtar-
ması  güç görünüyor Bunu 
süreç gösterecek demek yer-
ine 20 milyon insanın hay-
kırışı  Kremlinin sesini ve al-
datmacalannı  bastıracak güç-
te olduğu söyleniyor. 

HABER MERKEZİ/ Hafta içinde 
Swiss Otel'de Koç Unisys ve TE-
SEV'in ortaklaşa düzenlediği "Kapi-
talizmin geleceği" panelinde kapita-
lizmin yaşamaya devam edip etmeye-
ceği tartışıldı. Bir çok iş  adamı, aka-
demisyen ve siyasetçinin katıldığı  pa-
nelde, konuşmacı lar eğer kendi için-
de yeni bir yapılanma gerçekleştire-
men ve kendi ürettiği bireycilik ide-
olojisinden slyrılı  toplumsal çıkarları  
ön plana çıkaran yeni bir ideoloji ge-
liştiremezse, kapitalizmin hızlı  tekno-
lojisine ve değişimine ayak uydura-
mayacağı  ve büyük bir çıkmaza gire-
ceği noktasında görüş  birliğine vardı- 
lar. Panele TESEV Genel Direk- 
törü Dr. Mehmet Kabasakal. Prof. Dr. 
Taner Berksoy, Bülent Eczacıbaşı, 
Konkut özal, Prof. Dr. ilter Turan ve 
Çetin Altan konuşmacı  olarak katil- 

Kamuoyunda " ikinci Manisa" o-
layı  olarak bilinen davada yargılanan 
gençlerin suç duyurusu üzerine beş  
polis hakkındaki dava 26 mayıs'ta İs-
tanbul 6. Ağır ceza mahkemisinde 
başlayacak. 

Ev baskınlarıyla şubat 1996'da gö-
zaltına alman 23 gençten 12'sinin Ad-
li Tıp Kurumu raporuna dayalı  suç 
duyurusunu inceleyen Fatih Cumhu-
riyet savcısı  Zekai Özbek'in fezlekesi 
üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı  

mışlardı. Amerikalı  yazar - bilimada-
mı  Prof. Lester C. Thurow'un "Kapi-
talizmin Geleceği" adlı  kitabından 
yola çıkarak dünya ve Türkiye'de ka-
pitalizmi tartıştılar. Panelistler sonuç-
ta kapitalizmin ruhuna fatiha okudu-
lar. Onlara göre, kapitalizmin kendini 
yenilemesi ve sorunlarını  aşması  
mümkün görünmüyordu. 
Yıllardır sosyalist sistemin açmazla-
rından sözeden bu çevreler, bu kez 
kendi açmazlannı  sorguladılar. Ide-
olojilerin çöktüğü, tarihin bittiği tez-
lerinin yoğunluk kazandığı  günümüz 
dünyasında ayakta kalan tek sistem 
olan kapitalizmin kâr hırsı, insanı  
dikkate almayan formasyonuyla gele-
ceği temsil etmediği bu sistemin tem-
silcileri tarafından itiraf edilmesi il-
ginç bulundu. 

Sezgin Özdemir davayı  açtı. İstanbul 
Cumhuriyet savcısı  iddianamesinde, 
adli tabipliğe sevk edilen gençlere bir 
ile 15 gün arasında rapor verdiği açık-
lanıyor. Gençlerden 1976 doğumlu 
Devrim Öktem'in gözaltına alındığı  
sırada hamile olduğu, işkence sebe-
biyle düşük yaptığı  ifade ediliyor. 

Duruşmada dinlenen sanık polisler 
suçlamaları  reddederek olayın polise 
karşı  maksatlı  iftira olduğunu ileri 
sürdüler. 

HABER MERKEZI/ Geçtiğimiz hafta 
içinde Türkiyeye "krizli" bir ziyarette 
bulunan Alman Dışişleri Bakanı  Klaus 
Kinkel Türk yetkililerin beklentilerinin 
aksine herşeyi açık açık konuştu. Türk 
Dışişleri bakanı  Tansu Çiller'in huzurun-
da Kürt sorununun mutlaka çözülmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Konuşmasına Türk Başbakanı  Erba-
kan'ın kendisine yönelik eleştirilerine 
yanıt vermekle başladı."Ben bir Alman 
ve AB bakanı  olarak Türkiye'ye başım 
dik geldim" diyerek konuşmasına başla-
yan Kinkel, "Hiç kimse başkalarının taşı-
yamacağı  şeyler talep etmesin" şeklinde 
konuştu. 

Kinkel, AB Komisyonu'nun Türki-
ye'nin üyelik başvurusu konusunda ver-
diği görüşün geçerli olduğunu belirterek. 
"Önümüzdeki dönemde tam üyelik ger-
çekleşmeyecek" dedi. 

Kinkel, Türkiye'nin üyeliğini engelle-
yen faktörler arasında başta Kürt sorunu 
olmak üzere Türk-Yunan sorunları, Kıb-
rıs sorunu ve ekonomik sorunları  saydı. 
Kinkel, ayrıca NATO'nun genişlemesi 
koraisunda olumlu bir tutum takınması-
nın, duygusal yaklaşımların] bir kenara 

bı rakılması  gerektiğini belirterek, Anka-
ra'nın bu konudaki tutumuna tepki gös-
terdi. 

Öte yandan, Çiller, Kinkel'in Kürt So-
runu'nu çözümlenmesi talebine tepki 
olarak, "Eğer Türkiye'de bir Kürt sorunu 
olsaydı , bu sorun her yerde olurdu. Tür-
kiye'de vatandaşlar arasında ayrım yok. 
Herkes birinci sınıf vatalıdaştır" dedi. 
Klaus Kinkel sonraki görüşmelerin tü-
münde aynı  görüşlerini tekrarladı. Sade-
ce resmi yetkilerle görüşınekle yetinme-
di. Bir süredir avrupa'dan gelenlerin ge-
leneklerine uyarak sivil kurumların tem-
silcileriyle de bir araya geldi. 

Bu çerçevede Kinkel İHD temsilcile-
riyle özel görüşme yaptı . Görüşme tale-
binin bizzat Kinkel'den geldiği ögrenil-
di. İstanbula gelmeden önce Ankara'da 
programlı  ve açık bir biçimde insan Hak-
ları  Derneği yöneticileriyle görüşmesi 
Türk yetkililerin tepkisine neden oldu. 
Kinkel'in bu görüşmede İHD temsilcileri 
Eren Keskin,Ugur Olcay ve Eşber Yağ-
murdereli'ye Türkiye'de barış  sağlan-
madan demokrasi ve insan haklarında 
bir gelişme kaydedilemeyeceğini söy-
lediği öğrenildi. 

Kapitalistler 
geleceklerinden 
emin değiller 

Beş  polise işkence davası  

Kürt sorununu 
• <P • • 
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Çetenin parasal iliş-
kileri raporda yok 

Bir gazteye Susurluk olayında geli-
nen aşamayla ilgili bilgi veren Komis-
yon üyesi Fikri Sağlar hazı rlanan Rapor-
da Çetenin parasal ilişkilerinin eksik kal-
dığını  söyledi. Bir soru üzerine sağlar 
şunları  söyledi:"bakın ortada bir rant 
var.Bu rant kimlere gitti,kimlere aktı  ve 
nerde duruyor?Bunun tespiti gerekirid-
dianamede çete bağlantısı  var.Çetenin 
maddi menfaat sağlamak için kurulduğu 
söyleniyor.Ama bu çete maddi çıkar sağ-
lamak amacıyla kurulmuş  olmasına rağ-
men, elde ettiği çıkar nerede? O yok. 
Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılmasında 
olduğu gibi, olayların paylaşımdaki ça-
tışma ve çelişkiler sonucu ortaya çıktığı  
ve bunun için insanların öldüğü, kaçırıl-
dığı  açık. Ama bu paralar nerde? kimle-
rin mal varlığı  içinde görülüyor? Bu, 
ciddi olarak araştırılmamış. Bir tek iddi-
anamde Ayhan Akça, ile ilgili bir söz 
var. "Mal varlığında çok süratli artış  gö-
rülmüştür" deniyor. 

Siz komisiyon olarak parasal işlere 
bakmadınız mı? sorusuna Sağlar: 

"Doğrusunu söylemek gerekirse, bu 
işin üstünde fazla durmadık. Bankalara 
baş  vurduk. "hesap yoktur" gibi yanıtlar 
geldi. Zaten Başbakanlık Teftiş  Kurulun-
da da bankalardan yanı t alınamadığı  söy-
leniyor. Tabii, türkiye'de bir gizli hesap, 
saklı  hesap müesesesi var. Ama Merkez 
Bankasındaki Elektronik fon transferi 
(EFT) kayı tlarında bunlar pekala çıkartı-
labilir. Bu da ortaya çıkarsa, inanıyorum 
ki fatoğrafin bütün unsurları  ortaya çık-
mış  olur. 

Bir başka soruya sağlar şu yanıtı  ver-
di. 

Biliyorsunuz komisyon Il Mart tari-
hinde aldığı  bir kararla ifade almayı  dur-
durdu ve daha önce çağrılmış, kararlaştı-
nlmış  kişileri dinlemekten de vazgeçti. 
Komisyona duyulan güvenin sarsılması  
bundan kaynaklanıyor. Adım adım çıkan 
bir olayda komisyondaki iktidar partileri 
temsilcileri birden TEDAS 'ta TOFAŞ  'ta 
mal varlığı  komisyonlannda olduğu gibi 
klasik iktidar-muhalefet ikilemi içerisin-
de, iktidarı  korumak adına. yani bugünü 
korumak adına, dünü ve uzun süre Tür-
kiye'nin üzerine, başına çorap geçirilmiş  
olan yapıya gözardı  ettiler. RP'li üyeler 
Tansu Çiller'i kurtarmadılar, şaibesini 
katladılar. Kendisini komisyona, çağır- . 

• .mamakla. 
Çetenin kaynağı  M.H.P. Çetenin sivil 

bağlantıları  ve kullanılan kişiler M.H.P 
davasında yargı lanmış  kimseler, A. Çat-
lı, Oral Çelik, Haluk Kırci ve daha bir di-
zi kişi çeteye katılmış.Devletin resmi 
ideolojisi ile ülkücü ideolojinin çakışma-
sından olsa gerek bu kişiler ya himaye 
edildiler ya da müsamaha gördüler. 

ANAP'ında işin içinde olduğunu be-
lirten Sağlar 1991 konferansında Abdul-
lah Çatlı 'mn bizzat Mesut Yı lmaz için 
çalıştığını  ve kongreye de katıldığını  be-
lirtti. 

Hukuksuzluk 
çete doğurdu 

TBMMM Susurluk komisyonuna İs-
tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
gönderdiği "soruşturma evrakında" hu-
kuksuzluğun çeteleri doğurduğu belirtil-
di. 

Buna göre bazı  görevliler. "yasadışı  
örgütlere ve finans kaynaklarına karşı  
hukuki mücadelede etkisiz kalıyor" di-
yerek illegal bir örgütlenmeye gitti. 

İstanbul DGM başsavcılığı  bu konu-
daki görüşünü "yasadışı  bölücü terör ör-
gütlerine destek veren kişilerle, hukuki 
yönden mücadele imkanı  bulunmadığını  
düşünen bir kısım görevliler tarafında 
başka yöntemler aranmaya başlanmış tır. 
Eminyet, MİT ve jandarma teşkilatında-
ki bazı  görevlilerce, çalışmalar başlatı l-
mış tır." biçiminde dile getirdi. 

Hedef kalmadı: 
DGM saptamalarmda ayrıca, "bu gö-

revliler ve muhalif suçları  nedeniyle ara-
nan bazı  sivil kişilerden oluşan teşekkül 
meydana getirilerek, terör örgütlerine 
destek sağladılclannı  düşündükleri kişi-
lere yönelik eylem ve faaliyetlerde bulu-
nulmuştur. Bir süre sonra bu teşekülün 
eylem yapacakları  hedef veya eylemleri-
ni haklı  gösterecek sebep bulunmadığı  
görülmüş, ancak bu guruplar dağılma-
mış, kişisel çıkarlara yönelik eylemler 
başlamıştır" dedi. DGM'nin diğer sapta-
malanda şöyle sıralandı. 

Kontrol edilemiyordu: • 
Bu teşekkülde yer alan şahısların kişi-

likleri, görev alanlan ve ülkedeki etkin-
likleri göz önüne alındığında, teşekülün 
eylmlerinin, yetkili ve görevli merciler 
tarafından artık kontrol edilemez boyut-
lara ulaştığı  görülmüştür. 

Polis müdürü 
Ağar emretti: 

Uyuşturucu kaçakçısı  Yaşar Öz'ü 
evinde ruhsatsız silahlarla yakalayan ve 
şahsi mahkemeye çıkarmak yerine An-
kara'ya yollayan 4 polis şefi yargı  önüne 
çıktı lar.Dönemin İstanbul eminyet mü-
dür yardımcısı  Mestan Şener, Mali Şube 
Müdürü Osman Yıldırım özkaraca, mali 
şubede görevli komiser M. Nahit yıldı-
nm ve komiser yardımcısı  Levent Se- 

vinç 1. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade 
verdiler. Mahkemenin suçlamaları  karşı-
sında Şener dışındakiler susmayı  tercih 
ettiler. Mestan Şener o dönemde İstanbul 
Müdür Yardımcısı  olduğunu söyleyerek 
Ataköy de düzenlenen operasyon sonucu 
iki silah, iki yeşil pasaport ve bir ehliyet 
ve dönemin eminyet genel müdürü Meh-
met Ağar imzasını  taşıyan, Yaşar Öz'e 
verilmiş  özel silah taşıma belgesinin ele 
geçirildiğini söyledi. Mali Şube Müdürü 
Salih Güngör izinde olduğu için yerine 
bakan Emniyet Amiri Osman Yıldırım 
Özkaraca'nın kendisine gelerek konuya 
ilişkin bilgi vermeye başladığını  belirten 
Şener "Biz arkadaşlarla bu konuyu koz  
nuşurken Mehmet Ağar aradı. Bu konu-
yu sordu. Bende kendisine arzettim. Ba-
na bu kişinin PKK'ya karşı  mücadelede 
kullanıldığını  belirterek ele geçirilen 
malzemelerin tutanakla kendilerine gön-
derilmesini ve Yaşar Öz'ün serbest bıra-
kılmasını  istedi" dedi. Bunun üzerine 
Ağar'a konuyla ilgili talimatı  dönemin 
İstanbul Emniyet Müdürü Nejdet Men-
zir'e verilmesini söylediğini anlatan Şe-
ner, şöyle konuştu. "Ancak Ağar duru-
mun acil olduğunu söyleyince konuya 
ilişkin evrakla gittiğim Nejdet Menzir'e 
durumu anlattım. Menzir de bu işin An-
kara'dan takip edildiğini ve bunların 
gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Müdü-
rümüz silahların balistik inceleme ve 
şahsın da aranıp aranmadığının belirlen-
mesi için Istanbul'da kalması  talimatını  
verdi." 

Söz konusu dönemde İstanbul Mali 
Şube Müdürlüğüne vekalet eden Osman 
Yıldırım Özkaraca'da Öz'ün yakalan-
ması  ve belgelerin ele geçirilınesinden 
sonra genel müdürlük'e yoğun bir şekil-
de telefon gelmeye başladığını  söyleye-
rek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Ka-
lem Müdürü Yüksel Çarhacıoğlu'nun te-
lefonda "beni uğraştırrnayin talimatlara 
uyun"dediğini söyledi. Ele geçirilen bel-
gelerin orijinal olduğu, ancak aldıkları  
talimatlar gereği bir tutanak ve üst yazıy-
la birlikte bunları  kurye Levent Sevinç 
ile birlikte bunları  Ankara'ya Genel Mü-
dürlüğe gönderdiğini açıklayan Karaca 
"Bir süre sonra sevinç beni arayarak 
kendisine teslim alındı  belgesi verilme-
diğini söyledi. Bunun üzerine kuryeyi 
geri çağırdım. Ancak faks gelmedi. Na-
hit Yürüten'de ele geçirilen Yaşar Öz ve 
Tarık Ümit adına düzenlenmiş  iki yeşil 
pasapor ve Mehmet Ağar imzam. taşı-
yan silah taşıma belgesinin kuryeyle bir-
likte Ankara'ya gönderildiğini bildirdi. 
Mahkeme Güngör ve Çarhacıoğlunun ta-
nık olarak dinlenmesini kararlaştırarak 
duruşmayı  erteledi. 

çete'den Gene- 
ral sorumlu 

Anavatan Partisi Milletvekili Geyla-
ni Yüksekova çetesinin esas sorumlusu-
nun Hakkari eski Tugay Komutanı  Tuğ-
genaral Osman Pamukçuoğlu olduğunu 
öne sürdü. Geylani,çetede yer alan ve tu-
tuklanan Yüksekova Tabur Komutanı  
Mehmet Emin Yurdakul'la Hamdi Poy-
raz'm Pamukçuoğlu'ndan habersiz hiç 
bir şey yapamayacaldannı  söyledi. 

Geylani, DGM iddianamesindeki 
"Yüksekova çetesinin boyutunun susur-
luk çetesinden daha büyük olduğu" gö-
rüşüne katılarak şunları  söyledi. "Hakka-
ri'nin köyleri Osman Pamukçuoğlu Pa-
şa'nın zamanında boşaltılmaya başlandı. 
Bazı  köyler Irak'a sürüldü. Onun döne-
minde faili meçhul cinayetler olmuş." 

Tutuklanan Yüksekova tabur komu-
tanı  Mehmet Emin Yurdakul'un da 
Pannıkçuoğlu emrinde bir komutan ol-
duğunu anımsattı. 

çeteye  gizli 
yönetmelik: 

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Çatlı  
ile uyuşturucu kaçakçı lığında sanık 
Yaşar Öz'ün üzerinde "Uzman" Bel-
geleri İçişleri Bakanlığına sorulduğunda, 
bu belgelerin gerçek dışı  olduğu bilgisi 
alındı. Ağar'ın bu belgelere gerçek im-
zasını  atmaktan kuşkulanan soruşturma 
çevreleri, incelemelerini yoğunlaştırmca 
İÇişleri Bakanlığı  yetkililerinden uzman 
belgelerinin düzenlenmesine ilişkin 
"Gizli yönetmelik" olduğunu öğrendiler. 
Soruşturma sırasında uzman belgelrinin 
sahte olduğuna ilişkin bilgileri yazı lı  o-
larak ileten İçişleri Bakanlığı  yetkilileri 
gizli yönetmelik konusunda yazı lı  açık-
lamaya yanaşmazken "söz konusu yönet-
melik kasada saklanmaktadır." Konuyla 
ilgili olarak Erbakan ve Akşener'ede bil-
gi verildiği öğrenildi. Soruşturma çev-
releri konuyla ilgili olarak "Mehmet 
Ağar'ın gerçek imzasının atmasının ar-
dından bu gizili yönetmeliğin varlığı  yat-
maktadır. Edinilen bilgiye göre "Uzman" 
belgeleri konusunda yaşanan gizli yönet-
melik skandalının bir benzeri de Millet-
vekili Bucak' in korumalarına ilişkin 
soruşturma sırasında yaşandı. Teröre kar-
şı  özel eğitim görer Özel harekat tim 
elemanlarının koruma olarak görevlen-
dirilmesinin normal olmadığını  farkeden 
müffetişler,incelemelerini sürdürürken 
bir gizli yönetmeliğin varlığını  ortaya 
çıkardılar. Emniyet yetkilileri inceleme 
sırasında, "Özel harekat timleri için gizli 
bir yönetmelik var. Kasada saklanan bu 
yönetmelik tim liderlerine okutulur. 
Fotokopi bile çekilmez yanı tını  verdiler. 

Susurluk'u aydınlatmak için 
yine bir dakika karanlık (Ilık içiıı  

dakika anlık 

la yineliyor, herkesi bu eyleme 
çağı rıyorum. Bu çağrı  yurttaş-
tan yurttaşa yapılmış tır." 
Şubat ayında başlayan ve 37 

gün süren daha önceki eylem 
için Başbakan Necmettin Er-
bakan "çocukça" nitelenıesinde 
bulunmuş, DYP Genel Baykan 
Yardımcısı  Mehmet Gölhan, 
eyleme katılanları  "vatan hai-
ni" ilan etmiş, Refah Partili 
Adalet Bakanı  Şevket Kazan da 
"Mum söndü oynuyorlar" diy-
erek alevi yurttaşları n kendisi 
hakkında manevi tazminat 
davası  açmasına yol açmış tı . 

Eylemler sı rasında Antal-
ya'da bir yurttaş, polisin 
kafası na telsizle vurmması  
sonucu kalp krizi geçirerek 
yaşamını  yitirmişti. 

HABER MERKEZİ/ Su-
surluk karanlığının yargıdan 
kaçırılmaya çalışılması  ve dev-
let içindeki çetelerin ortaya çı-
karı lması  için bugüne dek so-
mut girişimlerde bulunulma- 
ması nedeniyle"Sürekli 
Aydınlık İçin 1 Dakika Karan-
lık" eylemi 6 Nisan pazar gece-
si yeniden başlatılıyor. 

Pencere, balkon ve otomo-
billerde gerçekleştirilecek ışık 
yakıp söndürme eyleminde dü-
dük, korna ve müzik çalınacak; 
tencere ve tavalarla sesli pro-
testo yapı lacak. Eylem 23 Ni-
san'a dek sürecek ve bu süre 
boyunca yakalara beyaz kurde-
la takılacak, balonlar göğe salı-
nacak. 

Yurttaş  girişimi ismiyle Şu-
bat ayında başlatılan ve her ke-
simden insanın destek verdiği 
Sürekli Karanlık İçin 1 Dakika 

Aylıklanna yüzde 20 oranın-
da ek artış  alan polisler, zamlar 
tüm memurlara yansıtı lınca 
tepki gösterdiler. Bunun üzeri-
ne hükümet, polis maaşlanna 
yüzde 5-6 oranında ikinci bir 
ek zam yapı lması  için yeni bir 
kararname hazırlamaya başladı. 

Öğretmen, hemşire ve me-
murların maaşlarma yalnızca 
yicle Odnirıdğ,  ek zam ve- • 
ren hükümet, polislerin aylıkla-
rına yüzde 20 düzeyinde veri-
len ek artışın ardından, yüzde 
6'lık ikinci bir zam daha yapa-
cak. 1. dereceden 4. kademe-
sindeki 25 yıllık bir öğretmenin 
maaşı  47 milyon 447 bin lira 
oranında kalırken, 11. derece-
nin 1. kademesinde göreve yeni 
başlayan bir polisin aylığı  son 
zamla 45 milyon 500 bin liraya 
çıkarı lacak. 

Türk Silahlı  Kuvvetleri per-
sonelinin maaşına yüzde 42 
oranında ek zam verilmesinin 
ardından, yoğun tepki göstere-
rek aylıklarına yüzde 20 ora-
nında ek artış  alan polisler,  

Karanlık" eylemi, daha güçlü 
olarak 6 Nisan pazar günü, "is-
yan ediyorum ısrar ediyorum" 
sioganıyla yeniden başlıyor. 
"Susurluk karanlığını  yargıdan 
kaçırmak isteyenlere karşı" 
gerçekleştirilecek olan eylem, 
23 Nisan 1997 çarşamba akşa-
mına değin sürecek. Eylem sı-
rasında öncekinden farklı  ola-
rak pencere, balkon, otomobil 
eylem mekânı  olarak kullanı la-
cak ve yakalar bayaz kurdela 
takılacak.Böylece tepkiler sesli 
dile getirilecek.Girişimcilerin 
verdiği bilgilere göre bu kez 
geçmiş  dönemden ders çıkarı-
larak eylem daha iyi organize 
olacak. 

"1 Dakika Karanlık Eylemi" 
devletin içine sızan çetelerin te-
mizlenmesine yönelik hiçbir 
somut gelişme olmaması  nede-
niyle yeniden gündeme getiri- 

liyor. Herhangi bir siyasi olu-
şumun etkisindeymiş  görüntü-
sü vermemek için girişimciler 
çağnlarını  Yurttaştan yurttaşa 
ismini uygun buldular.Yurttaş-
tan yurttaşa yapılan çağrıda şu 
görüşlere yer verildi. 

"Ülke'de demokratik, çağ-
daş, şeffaf bir hukuk devleti öz-
leminde olan ,Ülkenin çeteler-
den arındırılması  konusunda ıs-
rarlı  talepleri olan,. 1 Şubat'tan 
başlayarak 37 gün boyunca, her 
gece saat 21.00'de ışığıyla ta-
vasıyla, düdüğüyle, mumuyla 
geceye ses verenler gördünüz-
ki sesiniz henüz tam olarak du- 
yulmamıştı r.Tüm dünyanı n 
duyduğu bu barışçı  ama öfkeli 
sesi, ülkeni yönetenler de artık 
işitmiştir diye düşündün, eyle-
mine uygarca ara verdin. An-
cak o günden bu yana bir yap-
rak dahi lupırdarnadı, hiçbir so- 

mut gelişme kaydedilmedi.Bu 
nedenle hep beraber şunları  
haykı rı yoruz.. 

İşte buna isyan ediyorum! 
Ve taleplerimde ısrar ediyorum. 
6 Nisan 1997 pazar günü başla-
yarak, 23 Nisan 1997 çarşamba 
akşamına kadar her gece saat 
09.00'da ışıkları mı  yeniden 
söndürüp yakacağım. Tence-
remle, tavamla, düdüğümle, 
mumumla, fenerimle, müzi-
ğimle, şarkımla, maytabımla 
geceye ses verecek, karanlığı  
aydınlığa dönüştüreceğim. Pen-
cereme, balkonuma, yakama, 
otomobilimi beyaz kurdelemi 
takacağım. Ve milyonlarca in-
sanı  çileden çıkaran bu durum 
değişmez, toplumsal yaşamda 
hukuk geçerli kılınmazsa, yö-
neticilerin bizi 'sivil itaatsizli-
ğe' sevk ettiğine hükmedece-
ğim. İsyanımı  ve talebimi ısrar- 

SUSURLUK'TA HAFTAa  

Polis dayattı, 
Erbakan verdi 

zamlar tüm memurlara yansıtı-
lınca yeniden tepki gösterdiler. 
. Hükümet tepkiler üzerine, po-
lislerin maaşlanna yüzde 5-6 
oranında ikinci bir ek zam ya-
pılması  için yeniden kararname 
hazırlıyor. 

Maliye Bakanlığı  Müsteşarı  
İlhan Baytan dün gazetecilerin 
sorulan üzerine, polislerin niâ-!' -
aşlarına. yılbaşından geçerli 61- -; 
mak üzere yüzde 5-6 oranında 
ikinci bir zam daha yapı lacağı-
nı  bildirdi. 

Baytan'ın açıkladığı  orana 
göre, 2. derecenin 6. kademe-
sindeki bir başkomiserin aylığı  
62 milyon 100 bin liraya, 11. 
derecenin 1. kademesinde 
göreve yeni başlayan bir polis 
memurunun aylığı  da 45 mil-
yon 500 bin liraya yüksel-
tilecek. Uzun zmandır Ülke'de 
Ordu ile aynı  statüye kavuşmak 
isteyen Polis teşkilatı  bunu her 
seferinde dile getiriyor. Maaş-
lara itirazın böyle bir anlamı  
olduğu söyleniyor. 

HABERMERKEZİ  
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Devletin tüm çabalarına rağmen kendi vatandaşları  bile 'resmi llevruz'a ilgi göstermedi. 
'Öte yandan Kürtlerin çeşitli yerlerde hazırladığı  Newroz etkinlikleri coşkuyla kutlandı  

Newroz ateşi yine sönmedi 

SIRRI SAKIK 

HADEP Genel Başkan Yardımcısı  
Sırrı  Sakık; HADEP İstanbul İl Ör-
gütü'nün, Abdi İpekçi Kapalı  Spor 
Salonu'nda kutladığı  "Newroz Ba-
rış  Şenliği"nde yaptığı  konuşma: 
(•••) 

Bize kitlesi yok diyenler, bizi gör-
mezlikten gelenler görsünler işte bu 
kitleyi. Acaba Türkiye'de devlet 'adı-
na (askeriyle, polisiyle, timiyle) 
Newroz kutlayanlar bu kadar insan 
toplayabiliyor mu? Newroz'un içini 
boşaltarak yeni bir Newroz yaratma-
ya çalışıyorlar. Bütün çabalar boş. 
Iğdır'a çetelerle birlikte gittiler ama 
orada halk onlara karşı  barikat kurdu 
ve kendi Newrozuna sahip çıktı. Bu 
ülkeyi yönetenler, dört yıl önce-beş  
yı l önce, bu renkler Kürt coğrafya-
sında arabalara ası ldığı  için, arabalar 
tahrip ediliyordu. Bu renkleri kulla-
nan genç kızlara, genç erkeklere si- 

lahlı  örgüt taraftarı  
muamelesi yapı lı-
yordu. 1992'de 
Newroz'u kutla-
mak isteyen Kürt-
ler yine silahlı  ör-
güt muamelesi 
gördüler. 
Ama geldiğimiz 
noktaya bakın; 
devlet bu renklerin 
birleştirici olduğu-
nu söylüyor. Evet 
bu renkler Türki-

ye'de, Türk ve Kürt halklarının bü-
tünleştirici renkleridir. Newroz'un 
yasaklandığı  dönem biz parlemento-
daydık ve hatta hükümetin ortağıy-
dık. O dönem başbakan olan Demi-
rel, "Kürt realitesini tanıyorum" dedi 
ve biz de destek verdik. Bakanlık 
beklemiyorduk, aş-iş  beklemiyorduk. 
Çünkü, ölümle karşı  karşıya olan in-
sanın aş  iş  bekleme şansı  yoktu. Biz 
yaşam mücadelesi veriyorduk ve bu-
nun için hükümeti destekliyorduk. 
Bu nedenle onlara çiçek vermiştik. 
Silahsız insanların üzerine tankla gi-
deceklerini nerden bilebilirdik. Ver-
diğimiz çiçeklere kan fışkırttılar. O 
coğrafyada insanların tek suçu New-
roz'u şenlik içinde kutlamaktı. O ta-
rihte insanları  öldürten anlayış  ve 
mantık şimdi neye dayanarak, New-
roz'u kutluyor?! Bunlar mideleriyle 
ülkelerine bağlıdırlar; beyinleriyle 
değil. Eğer beyinleriyle bağlı  olsalar-
dı; beş  yı l önce yasakladıklan New- 

roz'a bugün sahip çıkmazlardı. (Se-
yirci yuhallyor... n.a.) Hayır... hayır.. 
kimseyi yuhalamayın. Biz bu coğraf-
yada kavga da ederiz, birlikte barışı  
da sağlarız. Onun için kimseyi yuha-
lamayalım. Şimdi.. bu ülkeyi yöne-
tenlere sesleniyorum: Hep birlikte 
Türkiye'nin gerçeklerini tespit ede-
lim. Sorunlarımıza barışçı l çözüm 
bulalım. Artık silahlar konuşmasın, 
artık kan akmasın. Bu güzel ülkemi-
zin üzerinden silahları, şiddeti çıka-

. np, toprağa gömelim. Ey HADEP'li-
ler siz var mısınız?! (Salondan güçlü 
bir "evet" yanı tı  ve peşi sıra "Kür-
distan Faşizme Mezar Olacak" sloga-
nı.n.a.) Hayır.. Hayı r.. Bu ülke; ülke-
ye ihanat edenlerin mezarı  olacak. 
Bu ülke; çetelere mezar olacak. Biz 
aydın bir Türkiye için demokrasi 
cephesini yükseltmeye çalışıyoruz. 
Bu cephe Türkiyeyi sevenlerin ceh-
pesidir. Bu cephede herkes yerini al-
abilir. Ya çetelerden yana ya da 
demokrasiden yana olacaksınız. Biz 
HADEP olarak(altını  çizerek söy-
lüyorum), nereden gelirse gelsin her 
türlü tahrikin karşısında olacağız. 
Yaşamın her alanında(halkımızla o-
muz omuza), demokrasi mücadelesi 
vermeye devam edeceğiz. New-
roz'un gelecek yı llarda barış  ve kar-
deşlik getirmesini diliyoruz. Bu coğ-
rafyada bir bütün olarak Newroz, 
Kürde de yeter, Türke de. Bu ülke 
hepimize yeter. Biji Newroz! Bijî 
Aşiti! 

(İSTANBUL) 

• 

İ
çinde bulunduğumuz Mart ayı nda sevinç 
ve hüznü birlikte yaşıyoruz, duyuyoruz. 12 
Mart faşist darbesinin, 16 Mart öğrenci 

katliam ı n ı n, Halepçe jenosidinin yı ldönümü. 
Yine devrimci Kawa'n ı n yaktığı  ateş le simge-
lenen 21 Mart Newroz Bayram ı 'n ı n da kut-
landığı  ay. 

Bir tesadüf mü veya başka bir nedenlemidir 
bilinmez ama, tüm bunlar Mart ayı na denk 
geldi. 

Newroz'u da bu ayda çeşitli etkinliklerle; 
kimileri taraf ı ndan alanlarda, kimilerince ka-
pal ı  salonlarda yapı lan toplantı larla Newroz 
ateşini yakarak kutlad ı k. 

Ozgürlük ateşini yakarak, Kawa'n ı n biz 
bı raktığı  mirası  devrald ı k, yarı nlara taşımak 
için. Bu meşale, bu ateş  elbette Kürtlerin 
özgürlük istemleri gerçekleşinceye kadar 
yanacak. Ondan sonra da sönmeyecek. Önü 
ayd ı nl ı k olsun, yolunu göstersin diye... 

Bu duygularla Newroz'u kutlad ı k: 
Kutlamalardan biri de Kürt Kültür ve Araşt ı rma 

Vakfı  (KÜRT-KAV) 
taraf ı ndan 21 Mart 
1997 günü yemekli 
bir toplant ı  yapı ld ı . 
Türkülerle, oyunlarla 
insanları m ı z duygu 
ve sevinçlerini ifade 
ettiler. Ve bu kutla-
mada Vakfı n kurucu-
lar ı ndan, ilk yönetim 

kurulu üyesi Hasan Deniz'le ayn ı  masayı  pay-
laşt ı k. Her zamanki haliyle güleç yüzlü ve 
sevinçli idi. Beraber kalktı k ve ne yazı k ki 
Newroz günü kutlama sonrası  trafik kazası nda 
hayatı n ı  kaybettiğini bir gün sonra öğrendik. 

Bir dostu, candan bir arkadaşı  kaybettik. Bu 
kayı p sadece bizler için değil, tüm Kürtler 
içindir. 

O bir yurtseverdi. 
O bir demokrat Kürt ayd ı n ı yd ı . 
O kendi deyimiyle kendisini "Kürtlüğe" 

adamıştı . 
Engin hoşgörüsüyle, kavga olmadan da 

birşeyler yapı labileceği inancı yla hareket etti. 
Onu ilk kez Saddam'ı n katliam ı ndan kaçı p 

gelen Kürt kardeşlerimiz için başlattığı  yard ı m 
kampanyası yla tan ı d ı k. Kürtler için elinden 
geldiğince bir çok etkinlikte bulundu. 

Halkı n Emek Partisi (HEP) kuruluşunda, İ s-
tanbulda aktif olarak görev ald ı , Eminönü 
ilçesi yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 

HEP. sonrası  Kürtler için, partileşme ça-
baları  dışı nda, iki önemli sivil inisiyatif 
oluşturma girişimi olmuştur. Her ne kadar 
Kürt ayd ı n inisiyatifi kendisini fesh etmiş  olsa 
da, kamuoyunda ses getiren faaliyetlere imza 
atmıştı r. 

Kürtler ad ı na vakı f kurma girişimi ise, biz-
leri Kürt Hak ve Özgürlük Vakf ı  çalışması n-
dan, bugünkü ad ı yla Kürt Kültür ve Araşt ı rma 
Vakfı 'nı n oluşumuna getirmiştir. Vakfı n kurul-
ması nda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 
bulunan Hasan, en çok çaba sarfedenler 
arası nda yerini almıştı r. Bugün Kürt-Kav var 
ise bunun mimarları n ı n başı nda o gelmekte-
dir. Çünkü, o hep Kürtlerin kendi kurumları n ı  
oluşturma düşüncesini savunurdu. 

Ve bugün Kürt-Kav kurulmuşsa, Newrozları  
kutluyorsa, bunun arkası nda onun emeği, 
çabası  vard ı r. 
Bazen kimi arkadaş lara takı l ı rd ı , bunlar "gun-
di" derdi. Ama, o herkesi seviyordu, sevgiyi, 
hoşgörüyü kendisine klavuz edinmişti. 

Ve ş imdi Hasan aram ı zda yok, olmayacak-
ta. 

Çünkü onu kaybettik, hem de bir Newroz 
günü. Üstelik kurucusu, görev almış  olduğu 
Kürt-Kav'ı n Newroz kutlaması n ı n hemen ak-
abinde, evine dönerken. 

Halbuki birlikte oturmuş, birlikte 
kalkmıştı k. En son biz görüşmüştük. Nereden 
bilebilirdik ki bir daha görüşemeyeceğimizi. 

Üstelik çd gençti. 
Kendisini adadığı  insanlara hizmetler ya-

pacakken, bizleri bı rak ı p gitti. Hem de bir 
Newroz günü. 

Kim derdi ki senin için ölümün acı sı n ı , 
hüznünü duyacak, gözyaşı  dökeceğiz. 

Seni özleyeceğiz, seni unutmayacağız. 
Sevgili Hasan, artı k Newrozları  da sensiz a- 

ma, seni hep anarak kutlayacağız. 

Hasan'ın 
ardından 
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Nesimi ADAY 

Geçtiğimiz salı  günü HADEP 
tarafı ndan düzenlenen 

"Newroz Şefliği" Abdi İpekçi 
Kapalı Spor Salonunda 
gerçekleştirildi. Yaklaşık yirmi 

bin kişinin izlediği şenlik 
oldukça coşkulu geçti. Korna 
Serhildan ve Koma Dilan folklör 
ekiplerinin ortaklaşa sergiledikleri 
gösterilerle başlayan programda 
sahneye çıkan ilk müzisyen 
Mahmut Aziz oldu. 

Daha sonra sahdeye peşpeşe 
çıkan müzisyenler şarkı  ve türkü-
terini büyük bir koro (seyirci) 
eşliğinde seslendirdiler. Kalabalık 
bir ekiple sahneye çıkıp Kürtçe ve 
Türkçe türküler okuyan Kardeş  
Türküler Topluluğu büyük beğeni 
topladı. Bu grubun ardından, sahn-
eye başka bir grup, Yeni Gün Müzik 
Topluluğu çıktı. Kitlenin coşkusu 
Grup Munzur'un seslendirdiği de-
vrimci marşlarla yükseldi. Gecede 
en büyük alkışı  alan topluluklardan 
biri de çocuk korosu (MKM Çocuk 
Korosu) oldu. Çocuklann "Halklar 
Kardeştir" isimli şarkısı  salondaki 
seyircinin çoğunluğunun katı lımıy-
la okundu. Çocuklar şarkılarını , sa-
vaşsız, sömürüsüz bir dünya ö-
zlemiyle dillendirdiler. Korna Çiya 
elemanları  okuduktan Kürtçe 
türkülerle Newroz'un ateşini gür-
leştirdi. Başlarına taktıkları  bere ve 
boyunlarına sarclıklan kızıl fularlar-
la sahneye çıkan Grup Yorum ele- 

manları; "Newroz, zulme karşı  
isyanın adıchr. Kızılderede pusuya 
düşürülenler de Kawa'nın çocuk-
landır" dedi. Kawa'nın oğullanna-
kızlarına ve "özgür tutsaklar"a se-
lam göndererek okuduklan marşlar-
la kitlenin çoşkusuna coşku kandan 
Grup, "Dağlara Gel Dağlara" isimli 
şarkısını  okuduğunda ise, kendiler-
ine 20 bin kişilik bir kitle eşlik ediy-
ordu. Grup Kızılırmak sahnede y-
erini aldığında kitlenin attığı  slo-
ganlarla, söylenen şarkı lar anlaşıl-
maz duruma gelmişti. Kızıhrmak'ın 
okuduğu "Ax Baba" türküsü, salon-
da bulunan çoğunluğun -mekanın 
müsait olmamasına rağmen- hataya 
kalkmasına bahane olmuştu. 
Gecenin 'hit' sanatçısı  kuşkusuz 
Ferhat Tunç'tu. Sanatçı  sahnede y-
erini alırken, izleyicilerin gösterdiği 
tezahürat görülmeye değerdi. 
Tunç'un okuduğu tüm şarkılara sa-
lon (tabi ki polisler hariç..) eşlik et-
ti. "Özgürlük Mahkumları" isimli 
şarkıyı  sanatçıdan çok izleyiciler s-
eslendirdi. "Newroz Şenliği"nin 
ençok ilgi gören programı  hiç 
tartışmasız MKM'nin Jiyana Nü 
tiyatrosuydu. Seyirciler Jiyana 
Nü'nun, "Kawa Efsanesi"ne çağdaş  
bir yorum getirerek hazırladıkları  
mizanseli pür dikkat izlediler. 

Geceye katılan esir asker annesi 
Nahide Diktaş  ve tutuklu annesi 
Emine Çaçan, barış  çağrısında bu- 
lundular. (İSTANBUL)  

sloganlar eşliğinde yürüyüşe geç-
tiler. Yürüyüş  boyunca coşkulu 
bir şekilde Almanca ve Kürtçe 
"Biji Newroz", "Yan Kurdistan 
yan neman", "Binıre koleti, Bijî 
serxwebün", "Türkiye'ye silah 
satışına son", "Türk ordusu Kür-
distan'dan defol" gibi sloganlar 
atılarak, bildiriler dağıtıldı. Yürü-
yüşün bitiminden sonra Newroz 
ateşi yakılıp, halaylar çekildi. Gü-
nün anlam ve önemiyle ilgili ko-
nuşmalar yapı ldıktan sonra, olay-
sız bir şekilde eylem sona erdi. 
Ayrıca, yürüyüşe DHKP-C ve 
EKİM taraftarları  pankart ve slo-
ganları  ile destek verdiler. 

Giessen- Geçen yıl olduğu gi-
bi bu yı l da 20 Mart günü Giessen 
Civata Kurd tarafından düzenle-
nen Newroz yürüyüş  ve mitingine 
ilgi bir hayli yoğundu. Saat 
19.00'da Berliner Platz meyda-
nında biraraya gelen kalabalık bir 
kitle, ellerinde Kürdistan bayrak-
ları, pankart ve sloganlar eşliğin- 

de şehir merkezine doğru yürüyü-
şe geçti. Şehir içinde bir tur atıl-
dıktan sonra, miting alanına ge-
lindi. Newroz ateşi yakılıp, halay-
lar çekildi. Giessen Civata Kurd 
Başkanı  M.Ali Karaaslan'ın açılış  
konuşmasından sonra, Yeşiller 
Birlik 90 Partisi adına Reimer 
Harman ve Civata Kurd Genel 
Başkanı  Mehmet Tanrıverdi söz 
alarak, Kürdistan halkının haldı  
mücadelesine vurgu yaparak, Al-
man devletini Türk yanlısı  politi-
kasını  eleştirip, bu politikanın bi-
ran önce son bulmasını  istediler. 
Bir dahaki Newroz'u özgür Kür-
distan topraklarında kutlama, az-
im ve kararlı lığıyla kitle olgun bir 
şekilde dağı larak, eyleme sona er-
di. 

Köln- 20 Mart saat 18.30'da 
Hans-Bökler meydanında topla-
nan Civata Kurd Köln üye ve ta-
raftarlarından oluşan kalabalık, 
şiddetli yağmura rağmen, ellerin-
de meşalelerle davul zuma eşli- 

ğinde sloganlar atarak. şehir mer-
kezindeki Dom kilisesi önüne ka-
dar yürüdü. Kürt dostu Yeşiller 
Birlik 90 Milletvekili Sigi 
Martsch ve Navend Başkanı  Me-
tin İncesu'nun konuşmacı  olarak 
davetli olduğu mitingin açı lış  
konuşmasını  Civata Kurd li Al-
manya Genel Sekreteri Filinta 
Adsız, Newroz'un anlam ve öne-
mini belirten konuşmasından son-
ra, eylem olgun bir şekilde sona 
erdi. 

Civata Kurd derneklerinin 
düzenlemiş  olduğu Newroz etkin-
liklerine Alman basun geniş  yer 
verdi. Bu arada Civata Kurd Li 
Almanya Federasyonu da 
geleneksel Newroz basın açık-
laması  yaparak, Kürdistan'daki 
mevcut duruma dikkat çekip, Al-
man devletinin Kürt ve Kürdistan 
ile ilgili politikalannın değiştiril- 
mesini istendi. (ALMANYA) 

• 

İ  

Almanya'da 
Newroz 

ivata Kurd'un organize ettiği 
V.....,Newroz '97 etkinlikleri Al-
manya'da coşkuyla kutlandı  

Almanya'daki Kürtler, bu yı l 
da Mart ayının ikinci yarısından 
itibaren Newroz'u değişik kent-
lerde on binlerin katı lımıyla, gör-
kemli ve anlamına uygun şekilde 
kutladılar. Üç yı ldan bu yana 
Newroz'u 21 Mart günü Alman-
ya'nın değişik kentlerinde yürü-
yüşlerle kutlayan, merkezi 
Köln'de bulunan Cıvata Kurd Li 
Almanya (Almanya Kürt Toplu-
mu), aynı  gün ve saatinde kutla-
ma geleneğini bu yıl da sürdürdü. 

Dortmund- Newroz akşamı  
Dortmund ve çevresinden, Don-
mund Civata Kurd üyeleri, taraf-
tar ve Kürt yurtseverlerinden olu-
şan, Dortmund şehir merkezinde 
bulunan Reinoldi kilisesi önünde 
saat 19.00'dan itibaren toplanan 
kalabalık kitle, ellerinde New-
roz'u simgeleyen meşalelerle ve 

Kürt illerinde in- vııır z kutlamaları  
DİYARBAKIR- Diyarbakır ve bölge keşif yapan bir polis helkopteri, bir kaç ke-

düzeyinde yaşanan' bazı ' olumsuzluklara re külenin üzerinde alçak uçuş  yaparken, P 
Y 

K 

Newroz'u 
Bremen'de 
coşkulu bir 
şekilde 
kutladı  

rağmen, 1997 Newroz'unu genel olarak ba-
rışçı l bir biçimde kutlayan Kürt halkı, göğe 
yükselen ateşlerle özgürlük ve barış  talep-
lerini bir kez daha yineledi. Bayram sıra-
sında gözlemlerde bulunmak üzere bir çok 
heyetin de geldiği bölgede Newroz kutla-
maları  ve gelişmeler şöyle: 

Diyarbakır: Batıkent, Huzurevleri, Ye-
niköy, Şehitlik, Mardinkapı, Körhat, Peyas, 
Fiskaya, Alipaşa ve Seyrantepe semtlerin-
de kalabalık halk toplulukları  tarafından 
ateşler yakı lıp, halaylar çekilerek, Newroz 
büyük bir coşkuyla kutlandı. 

Diyarbakır'da en geniş  katılımlı  kutla-
ma Batıkent semtinde yapıldı. Halk sabah 
saat 09.00'dan itibaren alana gelmeye baş-
ladı. Yakılan kocaman bir ateşin etrafında 
davul zuma eşliğinde halaylar çelcilip, tür-
küler söylendi ve ağırlıklı  olarak "Kine em 
Kurdin em, Şehit Namirin, Biji Newroz, 
Bijî Aşiti" gibi sloganlar atıldı. Saat 10.30 
sıralarında kutlama yerine gelmek isteyen 
bir grup yabancı  uyruklu basın mensubu, 
çevrede bulunan polislerce bir süre alana 
alınmadı. 10 binin üzerinde insanın katıldı-
ğı  kutlamaya müdahale edilmezken, polisin 
etrafta bazı  noktaları  tuttuğu gözlendi. Kit-
le bir binanın terasına yerleşen polisler ta-
rafından kameraya alındı. Şehir üzerinde  

her dafasında yuhalandı. Oğlen saatlerinde 
alana gelen HADEP Genel Başkan Yar-
dımcıları  Sedat Yurttaş  ve Aynur Gürbüz 
alkış  ve sloganlarla karşılandı. Kalabalığa 
hitaben Sedat Yurttaş  günün anlam ve öne-
mine Ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Çok 
sayıda yerli ve yabancı  basın mensubu tara-
fından izlenen Batıkent semtindeki kutla-
manın saat 15'te bitmesinden sonra, kitle 
topluca HADEP il merkez binasının bulun-
duğu Ofis semtine yürüdü. Buradan dağı-
lan kitleye polisler tarafından Trafik Bah-
çesi civarında saat 15.30 sıralarında müda-
hale edildi ve 60'a yakın insan gözaltına 
alındı. 

Bu arada Demokrasi ve Barış  Partisi 
(DBP) Diyarbakır İl Örgütü de sabah saat 
on sıralarında Ofis-Bağlar kavşağındaki 
boş  alanda ateş  yakarak, davul zuma eşli-
ğinde yaklaşık 500 kişilik bir katılımla 
Newroz'u kutladığı  görülürken, Şerafettin 
Elçi'nin Demokratik Kitle Partisi(DKP)'de 
Behlül Yavuz önderliğinde Dağicapı  'da ka-
ranfiller dağıtarak, kutlamaya katıldı. Dev-
let erkanı  ise geçen yıl olduğu gibi bu yı l 
yine Newroz'u Nevruz olarak Ziya Gökalp 
Kapalı  Spor Salonu'nda kutladı. 

Diyarbakır Demokrasi Platformu New-
roz Koordinasyonu kurulundan edinilen  

bilgiye göre, 'diğer Kürt illerindeki Newroz 
kollamalan şöyle; 

Siirt: Sabah saat 08.30 sularında 150 
kişilik bir öğrenci grubunun Eğitim Fakül-
tesi bahçesinde toplanmasıyla Newroz kut-
lamalarına başlandı. Ancak kısa sürede gü-
venlik güçleri ve ülkücü öğrencilerin mü-
dahalesiyle 3'ü ağır olmak üzere toplam. 
40'm üzerinde kişi yaralandı  ve 30 kişi de 
gözaltına alındı. 

Batman: Birçok mahalle ve semtlerde 
halk tara-
fından kut-
lamalar 
gerçekleş-
tirildi. Çe-
şitli okulla-
rı n bahçe-
sinde yakı-
lan ateşlere 
ise su dö-
kültip sön-
dürüldü. 
Ve kutla-
malara mü-
dahale 
edildi. 

A ğ r ı : 
Ağrı  Eğitim-Sen Şubesi'nin önünde ateş  
yakılarak kutlamalara başlandı . Ancak kısa 
süre sonra müdahale edilerek, yakı lan ateş  

söndürüldü. 
Urfa: İlin değişik mahalle ve semtlerin-

de halk tarafından coşkulu ve yüksek katı-
lımlı  bir şekilde Newroz kutlandı. Kutla-
malar sırasında dokuz kişi gözaltına alındı. 

Adıyaman: Devletin bütün çabalarına 
rağen halk, ilin çeşitli mahalle ve semtle-
rinde toplanıp, ateş  yakarak davul Ve•zuma 
çaldırarak Newroz kutlamalarını  coşkulu 
ve yüksek katılımlı  bir şekilde gerçekleştir-
di. 

G.Antep: 
Değişik nok-
talarda topla- 
nan kitle, 
Newroz'u 
coşkulu bir 
şekilde kut-
ladı. Kutla-
malar olay-
sız bir biçim-
de sona erdi. 
Mardin: İlin 
başta kenar 
mahalleleri 
olmak üzere, 
birçok yerde 
ateşler yakan 

halk, Newroz'u kutlandı. Aynca Kızılte-
pe'de de Newroz, yüksek katılımla birçok 
mahalle ve semtte kutlandı. 

Van: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğ-
rencilerin Newroz'u kutlama etkinliklerine 
müdahale edildi. Üniversite, gün boyunca, 
güvenlik güçleri tarafından abluka altında 
tutuldu. 

Malatya: ilin çeşitli semt ve mahallele-
rinde Newroz kutlamaları  halk tarafından 
ateşler yakılarak, halaylar çekilerek kutlan-
dı. Ayrıca Malatya Demokrasi Platformu 
tarafından yapılan organizasyonla, şehir 
stadyumunda büyük bir katı lım ve yüksek 
bir coşkuyla Newroz kutlamaları  gerçek-
leşti. 

MEDKOM'da kutlama; Diyarbakı r 
MEDKOM'da 23 Mart günü Newroz kut-
laması  yapıldı. Yüzün üzerinde kişinin ka-
tıldığı  kutlamanın açılışında şehitler adına 
bir dikakalık saygı  duruşu yapı ldı . Daha 
sonra Diyarbakır MEDKOM bünyesinde 
çalışmalar sürdüren Koma Arjin ve Yansı-
malar Şiir Dinleti Grubu tarafından izleyi-
cilere Kürtçe müzik ve şiir dinletisi sundu. 
Şanoya MEDKOM'un hazırladığı  ve Erba-
kan-Çiller ikilisinin Newroz kutlamalarıyla 
ilgili konuşmalarmı  konu alan bir skeç oy-
nadı. Kutlamada ayrıca, Koma Denge 
Aşiti, Ozan Sabahattin ve Ozan Mürsel de 
okuduktan Kürtçe ezgilerle şölene renk 
kandan 

21 Mart'ta Bremen-Delmenhorst 
Delmehalle'de gerçekleştirilen Newroz gecesi, Newroz 
Seramenisi ile başladı. Işıkların karartı lması, gençlerin 
ellerinde meşaleler ile geceye katı lanların aralarında 
dolaşuktan sonra sahneye gelip, saygı  duruşu ve Ey 
Rakip marşı  ile gece coşkulu bir şekilde başladı. 

PYSK temsilcisinin günün anlam ve önemini içeren 
konuşmasından sonra, sırayla tiyatro ve Koma 
Niştiman'ın folklor gösterisi gerçekleşti. 

Alman konuklar Amke Dietert, Helmut Oberdieng, 
Uluslararası  Af Örgütü Almanya'dan Prof. Dr. 
G.Wiebner'in, Kürtler, Kürdistan ve Newroz'a ilişkin 
konuşmaları  ilgiyle dinlendi. 

Grup Anadolu Ezgisi'nin Türkçe ve Kürtçe türkü-
leri, Ozan Serdar'm Zazaki türküleri, Ozan Qaniwer, 
Ozan Salan Kiki, Ozan Art Ozan Adil Fegi ve son o-
larak Ozan Nüzan'm türküleri ile Newroz gecesi coşku-
lu bir şekilde kutlandı. 
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