
MALMISANIJ ü MALBATA BEDIRXANIYAN 

Malmisanij li 
ser xebatön 

Bedirxaniyan 
dikole 

Lökolinek zanisti 
bThneke fireh, hilmeke diröj dixwaze. Bi ked 
xwödanake mezin tö pö; hema biböje ji 
tunehT tö afirandin. Carna ev xebat wek bi sergi 
deriziyö kolana bir'ö ye; jö re dem divö. Ne tenö 
dem, zantnek kûr û dûr diyö. Ey zanin û ev 
pispori wusa bi hösani çönabe. R. 8 

Kürt Ka DaV 
"Kürt Kadı n Hareketi" 
olarak tanı  mlayabileceği-
miz aynı  bütünün parçala-
rı  olarak görülmelidir. Bu 
hareket içinde yer alan K.K DaV  
kurum ve örgütlenmeler iş  ve güçbirlikle-
rinden giderek ortak kurum ve örgütlen-
melere ulaşmayı  amaçlamalı dı rlar. Sonuç 
olarak sorunumuz ortaktı r. S. 7'de 

KÜRT KADIM GRUPLARI KONUŞUYOR 

Türk dönüm 
noktası  
Geçen günlerde Türk Silahlı  Kuvvetleri yabancı  basın mensu-
pları  için bir Kürt illeri gezisi düzenledi. Geziye Time 
Dergisi'nden James Wilde de katıldı. Wilde, gezi sonrası  
gözlemlerini Time'da yazdı. Wilde şöyle diyordu; "Ancak şimdi 
Türk askerlerine göre bir dönüm noktası  yaşanmakta. 
Güneydoğu insanının kalbi ve ruhu için verilen savaşı  Türk 
askeri kazanıyor gibi görünüyor. Kürt devleti hayaliyle birlikte 
bölgede gerillalara destek belirgin bir şekilde düştü." 
Wilde ayrıca, 13 yıldır süren savaşta 20 bin kişinin öldüğünü ve 
yüzbinlerce insanın göç etmek zorunda bırakıldığını  belirtti. 
Wilde devamla, "Askerler, PKK'nın üstesinden gelmek için 
askeri açıdan yapılması  gereken her şeyi yaptıklarını, artık 
silahla daha fazla üstünlük sağlanamayacağını  ve işi tamamla-
manın politikacılara düştüğünü söylüyorlar. Siyasi reform, öz-
erklik, Kürtlerin kültürel hakları  ve akıbetleri Ankara'nın 
elinde. S. 11'de 

yünde bulunan seyyar 
karakola PKK'liler tara-
fından yapılan saldırıda 
ise 3 asker öldü. 

Siirt'in Baykan ilçesi 
kırsal alanında 30 
Mart'ta başlatılan ve bü-
yük çatışmaların yaşan-
dığı  harekat dün sona er-
di. Harekata katılan 20 
bin dolayındaki asker ve 
korucu, sabah saatlerin-
den itibaren Geliy Şex-
cıman, Sisere, Koriş, 
Kember ve Megela böl-
gelerinden geri çekilme-
ye başladı. 

Harekat süresince çı- 

kan çatışmalarda 2'si su-
bay olmak üzere 4 asker 
ile 4 korucunun öldüğü, 
30'dan fazla asker ve ko-
rucunun da yaralandığı  
belirtildi. 

Çatışmalarda 
yaralanan Bilvaniz köyü 
korucularından Abdul-
rezzak Kartal'ın Siirt 
Devlet Hastanesi'nde, 
Dodan köyünden 
Ebubekir Hazar 'ın ise 
Diyarbakır Askeri Has-
tanesi'nde tedavi edildiği 
öğrenildi. 
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Siviller ve Laikler 
Ercan SEZGIN 

S. 4'te 

Kendimiz İçin 
Hasan CUNI 

S. 11'de 
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 Ekonomi-Politika... 
Rıfat SEFALI 

S. 2'de 
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Gündem 'Kürt Sorunu' 
Türk devletinin Nisan ayındaki esas gündeminin 'Kürt 

Sorunu' olduğu anlaşılıyor. Edinilen bilgiye göre 
Cumhurbaşkanı  Süleyman Demirel'in başkanlığında yapı lan 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'Kürt Sorunu' ele alındı. 600 
maddeden oluştuğu söylenen, adı  "Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Kalkınma Hamlesi" olan projenin acilen uygulamaya geçirilmesi 
için karar alındı. Projenin uygulanmasında 31 bakanlık, hükümet 
tarafından belirlenecek genel prensipler çerçevesinde projede 
alanlarıyla ilgili görevleri üstlenecekler. 

Hafta içinde ikinci bir girişim de Türk Silahlı  Kuvvetleri 
(TSK)nden geldi. Basında "ordudan yöneticilere sürpriz brifing 
atağı" başlığıyla duyurulan haberde, Genelkurmay tüm kurum 
ve kuruluşlarının sahip ve yöneticilerini Nisan ayı  içinde 
brifinge davet etti. Sözkonusu girişimi, Genelkurmay genel 
sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak duyurdu. Davet edilenler 
kuruluş  sahipleri, üst düzey yöneticiler, genel sekreterleri, 
yönetim kurulu üyeleri, rektör ve dekanlar, ilgili öğretim 
üyeleri TV-gazete yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri ve 
köşe yazarlarınden oluşuyor. 

PKK Genel Başkanı  Abdullah Öcalan'ın bir demeci de basında 
yer aldı . Öcalan demecinde; ordudan yumuşak mesajlar 
aldığını  belirterek önümüzdeki günlerde Türkiye'de önemli 
değişikliklerin olabileceğine dikkat çekiyordu. 
Türk muhalefet partilerinin yöneticileriyse paketten umutsuz 
olduklarını, sorunun bir propagandadan ibaret kalacağını  
belirttiler. Anlaşılan gündemi doldurmasına rağmen 'Kürt 
Sorunu'nun çözümü uzak bir geleceğe bırakılıyor 

Kızıldere unutulmadı  Türk hukuku insanı  yaralıyor 
Ceza Hukuku uz- kavramını  üzerine 
manları, bazı  da- daha fazla gölge 
vaların sürünceme-  düşürmeden, "suç- 
de bırakı lmasını luları  cezalandıra- 
izah etmekte güç- rak" sona erdiril- 
lük çektiklerini be- mesi gerektiğine 
lirtiyorlar. Bu da- işaret ediyorlar. 
vaların "adalet" S. 4`te 

Sivas'ta açılan yara 
mahkemelerde kanıyor 
Sivas katliamı  davasında sanıklara komik 
cezalar verilmişti. Kamuoyunun yoğun tepkileri 
sonucu dosya yargıtaydan bozularak döndü. 
Ancak yeni yargılanmanın da sağlıklı  olmaya-
cağı  belirtiliyor. Türk adaleti güven vermiyor. 

S. 4'te  

Umut çok uzakta 

Türk yetkililer, oluşturdukları  sunni gün-
demlerle halkı  bir süre için de olsa oyaladık-
tan sonra "tilkinin dönüp geldiği yer" misali 
yine esas sorunla yüz yüze geldiler. içinden 
çıkılmaz hale geldikleri Kürt meselesi 
hakinda net bir fikir oluşturmuş  değiller. 
Tarihlerine takılıp kalan Türk siyasetçileri, 
değişen koşulları  görmezlikten görmeye de-
vam ediyorlar. Ve yine Türk yöneticiler 
Kürtleri artık eski kürtler olmadığını  da bir 
türlü anlamak istemiylor. 

Türk cenahı, sorunu çözmekten henüz çok 
uzakta. Hala kirli savaşın "muzaferleri" ol-
makla övünüyorlar. Kürtlerin kopuşunu ve 
artık kalıplara hapsedilmeyeceğini 
görmemekte ısrar ediyorlar. Savaş  uzadımça 
sonuçlar ağırlaşıyor. Ancak bu savaşın gali-
bi asla onlar olmayacaklardır. 

Son günlerde Türkiye'nin gündemine 
Kürt sorununun yerleşmesi Kürt cenahını  da 
hareketlendirdi. Kimi çevrelerde sorunun 
artık çüzüm aşamasına geldiği intibası  
uyandı, demeçler verildi. Süpekülatif olduğu 
anlaşılan haberler fısıltı  gazetesinde ortalığa 
yayıldı. Bunların zorlama olduğu açıktır. Bir 
tarafın karşısındakini meşru görmediği bir 
zeminde çüzüm olacağı  umuduna'kapılmak 
iyi sonuçlar doğurmaz. Hayali beklentiler 
kadar insana zarar veren başka bir şey yok-
tur. 

Mahir Çayan ve arkadaşla-
rı  için ilk eylem Beya-
zıt'ta gerçekleştirildi. İs-

tanbul Üniversitesi iktisat Fakül-
tesi önünde toplanan bir grup öğ-
renci, Alkışlı  protestoda bulunan 
öğrenciler sessiz şekilde dağıldı-
lar. ITÜ'nün Maslak'ta bulunan 
kampüsünün yemekhanesinde de 
aynı  saatlerde başka bir anına tö-
reni yapıldı. Yemekhanede topla-
nan öğrenciler, Çayan ve arka-
daşlarının öldürülmesini kınadı- 
lar. S. 5'te 

`PKK bitti' karakol 
baskınlan sürüyor 
T he New York Ti-

me'da çıkan bir 
haber Türk yetkili-

leri rahatlatıyor ancak 
Dersim'en gelen karakol 
baskını  haberi Time'ı  
tekzip eder nitelikte. 

Ordu birliklerinin geç-
tiğimiz hafta bölgede bir 
çok alanda başlattığı  as-
keri harekatlar sonuçsuz 
kalıyor. 

Baykan'da 20 bin as-
kerin katıldığı  harekat 
sona ererken, Dersim'de 
bir süre önce başlatılan 
harekat devam ediyor. 
Dersim'e bağlı  Güleç kö- 

Kamu emekçılenn.  e hak aramak yasak 
Kamu Emekçileri Sendikalan dürmesini kamu emekçileri ağız- Kamu çalışanları, geçen hafta 

Konfederasyonu (KESK), örgütlü larını  siyah bantlarla kapatıp sesiz gerçekleştirdikleri "Fırtına Önceki 
bulunduğu illerde gerçekleştirdiği bir şekilde yürüyerek kınadılar. Sessizlik" yürüyüşünü, daha geniş  
sessiz yürüyüşle REFAHYOL hü-  Memurlar 8 yıllık kesintisiz zo-  katılımla yinelediler. Memurlar, 
kümetinin politikalarını  protesto runlu eğitim, grevli-toplu sözleş- eylemlerinin devam edeceğini ve 
etti. Hükümetin, ayrımcılığını  ye-  meli sendika hakkı  istemlerini de değişik eylem türlerini deneyecek- 
ni açıkladığı  ek zamlarda da sür-  dile getirdiler. lerini belirttiler. S. 11'de 

Genel olarak 
sendikalar 

Sendikalar, işçi sınıfının 
kendiliğinden mücadelesi 
içinde doğmuşlar ve işçi sını-
fının "örgütlenme merkezle-
ri" olarak ilk işlevlerini eko-
nomik mücadeleyle sınırla-
mışlardır. "Sendikal hareke-
tin alt biçimi" olan ekonomik 
mücadeleyle uğraşıyor olsa-
lar da, sendikalar o günün 
koşullarında, yalnızca işçile-
ri burjuvaziye karşı  birleştir-
mekle, kendi aralarında reka-
beti ortadan kaldırmakla bile 
çok önemli bir görevi yerine 
getirmişlerdir. Doğal olarak 
bu birlik sermaye için büyük 
bir tehlike arz eder. Sendika-
ların işlevi, doğuş  koşulların-
da olduğu gibi, salt eköno-
mik mücadeleyle sinirlandı-
rılamazdı  ve zaten öyle de 
olmamıştır. Ama ne var ki, 
burjuvazi-revizyonist ide-
ologlar bu gerçeği hep çar-
pıtmışlardır 

Sınıfın ekonomik ve siya-
si mücadelesi bir bütündür. 
Sendikalar, "sınıfın mesleki 
ve yığın örgütleri olma özel-
liğini zorunlu olarak" taşır-
lar. Bu tarihsel "zorunluluk" 
sendikalara işçi sınıfının do-
laysız ekonomik mücadele 
örgütleri olma özelliğini 
yüklese de, onun işlevi bu-
nunla sınırlandırılamaz. İşte 
burada iki ayrı  sendikal çizgi 
her zaman karşı  karşıya gel-
miştir. 

Sınıf sendikaları  kitlesel 
olmak zorundadır. Bu ba-
kımdan "sınıf ve kitle sendi-
kacılığı" ayrımı-sözü uydur-
ma, aldatmacadır. Ve bu, re-
formistlerin devrimci sınıf 
sendikacılığım dar grup sen-
dikaları  olarak gösterme ça-
basının bir ifadesidir. 

S. 10'da 
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Damezr&le&' Weqfa me, Endam 
Qomita birevir ya ewilin, bir& 

Hasan DENİZ, roja Adar, pişti 
şahiya Newroz a Weqfa 

me, çu ser heqiya xwe. 
Em gelek xemgin in. 

Ser malbat û hernû dost&İ  wi sax be. 
Sere geM me sax be. 

KÜRT-KAV 

Wegfa Lekolin û Çanda Kurdi 

S evgili okuyucu; Daha önce yap-
tığımız açıklama ile abone sis-
temine geçtiğimizi ilan etmiş-

tik. Tüm hazırlıklanmızı  tamamladık 
ve 31. sayımızdan itibaren abone sis-
temini başlattık. 

Abone sisteminin getirdiği ko-
laylıklan ve avantajları  burada 

belirtme gereğini duymuyoruz. Her 
okuyucumuz bunu anlayabilecek du-
rumdadır. Her şeyden önce gazeteniz 

NtIROJ, her hafta gecikmesiz olarak 
elinizde olacaktır. 

Abonelerimizden ricamız, adres 
yanlışlığı  vb. nedenlerle NüR0.1 

elinize ulaşamıyorsa, en kısa zaman-
da Avrupa Büromuza telefon ya da 
faxla başvurarak, aksaklığı  birlikte 
gidermemizdir. 

Aboneli okuyuculanmızdan bir di-
ğer isteğimiz; abone paralarını  

kt.aırLaır2ı  mektup 

Sosyalist kurumlar 
oluşturulmalıdır 

Ali MEDYADİ  
• • 

Ulkemizin kuzey parçasında, 
son bir kaç yılda gerek içinde 
bulunduğu atalet durumu, ge-

rekse ulusal ve evrensel çaptaki 
muhtelif gelişmeler dolayısıyla ba-
ğımsızlıkçı  sosyalist hareketin yo-
ğun bir gerileme sürecini yaşadığı  
bilinen bir gerçeklik. Bütün tarafla-
rın son derece isabetli ve olumlu ka-
rarıyla oluşturulan PYSK şahsında 
büyük ölçüde bütünleşen Marxist 
potansiyel, önemli oranda gerileme 
projesinin önüne geçmiş  ve yaptığı  
yeni açılımla kitlelerin umudu hali-
ne gelmiştir. 

Kuşkusuz yüklü sorun ve beklen-
tilerle karşı  karşıya olunduğu için, 
bir çırpıda her şeyin realize edilme-
sini istemek gerçekçi olmaz. Ancak 
partinin kitleselleşmesinin önünü 
açabilecek ve bünyesinde banndın-
lan potansiyeli en verimli ve azami 
ölçüde istihdam edebilecek adımla-
rın atı lması  da olmazsa olmaz kabi-
lindinden bir zorunluluk arz etmek-
tedir. Burada bir çok yoldaşımızın 
sürekli dillendirmeye çalıştığı, parti-
nin kendisini en radikal temelde is-
pat etme hususunu açmadan, mevcut  
dinamikleri harekete geçirici ve va-
rolan potansiyeli stabilize edici bir 
açılımdan sözetmek gerekiyor. 

Bilindiği üzere gündemden bir 
türlü düşmeyen, ama gerçekleştiril-
meyen "ulusal kurumlar" sorunu, 
daha uzun süre tartışılacağa benzi-
yor. Kimi çevreler her ne kadar bu-
nu artık kendi bünyelerinde gerçek- 

Şerif MÜŞTAK 

Her halkın tarihine altın harfler ile 
yazılmış  önemli ve anlamlı  gün-

ler vardır. Halklar böylesi anlamlı  
günleri elde edebilmek için uzun ve 
Çetin mücadele vermişlerdir ve büyük 
bedeller ödemişlerdir. Kürt halkının 
tarihi de böyledir, özel ve anlamlı  
günlere sahiptir. Newroz bu günlerden 
birisidir. Newroz Kürtlerin en anlamlı  
ve geleneksel bir bayramıdır. Kürt ta-
rihinde Newroz, devrimci Kawa'nın 
önderliğinde zalim Asur Kralı  De-
hak'a karşı  yakılan bir isyan ve hare-
ket meşalesidir. Asur Kralı  Dehak sırf 
kendi sağlığı  için her gün gencecik in-
sanlarnı  kanına girmiştir. Kahraman 
Kawa'nın ordusu olan Kürtler MÖ. 
612 yılında yaşanmış  bu anlamlı  isyan 
gününün tam 2609. yılını  kutlamış  bu-
lunmaktayız. 

Newroz Ortadoğu'nun en eski bay-
ramlarından birisidir ve ulusal olduğu 
kadar evrenseldir. Hızla uluslararası  
bir özellik taşımaya başlamıştır. Bazı  
bölge halkları  her sene 21 Mart günü, 
Newroz'u halkımız ile birlikte coş-
kuyla bayram olarak kutlamaktadır. 
Kürdistan'ı  paylaşan ülkeler, Kürtleri 
inkar ettiği gibi, Newroz'u da yasak-
lamışlardı. Kürt dilini ve kültürünü 
hızla değiştirmeye ve asimilasyon et- 

leştirdikleri "kurumlar"la ulusal çap-
ta bir sorun olarak telaki etmiyorlar-
sa da, "ulusal müesseseleşme" soru-
nu önemini korumaya devam ediyor. 

Bizce, ulusal kurumların oluşabil-
mesi için öncelikle ideolojik-politik 
netleşrne ve dolayısıyla her partinin 
kendi kurumlarını  yaratması  gereki-
yor. Bu bağlamda bazı  çevrelerin 
kendi kurumlarını  oluşturmuş  olma-
sı, olumlu bir gelişme olarak değer-
lendirilebilir. Ancak bu kurumlarını  
"ulusal kurumlar" olarak takdim et-
mesi, sakat bir anlayıştır. 

Mevcut dinamiklerin hem pratik 
hem de ihtisaslaşma alanında ve her 
yapının kendi özgülünde kurumunu 
oluşturması  gereklidir. İşte şu anda 
belirli örgütlü yapıya sahip olan po-
litik Marxistlerin öncülüğünde. ama 
diğer örgütlü ve bağımsız sosyalist 
çevreleri de kapsayacak şekilde, ger-
çek anlamda verimli olabilecek tarz-
da demokratik sosyalist kurumlar 
oluşturulmahdır. 

Bilinmeli ki, sürece kompleks bir 
şekilde yüklenilmediği ve bazı  yön-
ler, ihmal edildiği zaman, buna koşut 
olarak mücadelenin askiyon yönleri 
de o derece çoğalacaktır. Ve isteni-
len derecede sonuçlar almak da 
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla 
herkes en çok yararlı  olabileceği 
yerde pozisyon almalı  ve ona uygun 
olanaklar yaratılmalıdır. Bilindiği gi-
bi, birçok nedenden dolayı  şu anda 
örgütlü durumda olmayan ama bir 
çok yararlı  işler yapabilecek sayısız 
tarafsız (örgütler arası  "bağımsız") 
insan mevcuttur. 

meye çalışmışlardır. Her türlü sömür-
geci baskıya rağmen, Kürtler her yıl 
Newroz Bayramını  mevcut imkanla-
rıyla kutlamaktadırlar. Son yıllarda 
TC devleti yayınladığı  bir genelge ile 
Newroz'a "Nevruz" olarak sahiplene-
rek, "Nevruz"u bir Türk bayramı  ola-
rak ilan etmiştir. Yasaklı  olan New-
roz'a birden bire kendi bayramıymış  
gibi sahiplenmektedir ve bunun bir 
nedeni vardır. Çünkü Kürdistan ulusal 
ve toplumsal hareketi sömürgeciliği 
ciddi biçimde tehdit etmeye başlamış-
tır. Newroz'un Kürt ulusal ve toplum-
sal uyanışına büyük bir katkısı  vardır 
ve Kürtlerin kendi Newroz'lannı  daha 
da bilince çıkarmaya çalıştıkları  bili-
niyor. Kürtler gene 21 Mart 1997'de 
Newrozlannı  yurt içinde ve yurt dı-
şında kutladılar. Yurt dışında Kürtle-
rin dostları  olan değişik uluslardan 
(Alman, İngiliz, Fransız...) yüzlerce 
konuşmacı  ve misafir olarak Newroz 
kutlamalanna katıldılar. Kürtlerin kar-
şı  karşıya olduğu sömürgeci baskı  ve 
zulmünü dile getirdiler. Kürtlere yö-
nelik haksız baskıları  lanetlediler, Or-
tadoğu'da Kürt sorununun varolduğu-
nu ve dünyanın gündemine hızla gir-
meye başladığını  dile getirerek, Orta-
doğu'da Kürt sorunu çözülmeden ba-
rış  gelemeyeceğini özenle vurguladı-
lar ve Türkiye'yi Kürtlerle masaya 
oturması  için çağrıda bulundular. 

Bütün tarafların son derece isa-
betli ve olumlu kararıyla oluşturu-
lan PYSK şahsında büyük ölçüde 
bütünleşen Marxist potansiyel, 
önemli oranda gerileme projesinin 
önüne geçmiş  ve yaptığı  yeni 
açıhmla kitlelerin umudu haline 
gelmiştir. 

Sosyalist hareketin bu potansiyeli 
gözetmesi ve buna uygun imkanlar 
yaratması  lazım. Ayrıca partinin 
içinde olup da kurumsuzluktan atıl 
durumda olan insanların sayısı  da az 
değildir. Bu nedenle bu problemi aş-
mak öncelikli bir görev olmalıdır. 
Sözgelimi yurtdışında özellikle Av-
rupa'da büyük bir Kürdistan'lı  sos-
yalist potansiyel vardır. Bu potansi-
yeli ülke ve toplum yararına birara-
ya getirmek ve değişik kurumlarda 
istihdam etmek örgütlü Marxist ha-
reketin görevidir. 

Dünya sosyalist hareketinin geç-
miş  pratik sürecini, dünyadaki ulusal 
kurtuluş  hareketlerinin mücadelesi-
ni, Kürdistan marxist hareketin ge-
nel durumunu, Kürdistan tarihi, kül-
türü, edebiyatı  ve sanatını  araştırıp 
ve analize tabi tutacak ve gerekli 
sentez eserler çıkarabilecek bir sos-
yalist aydın kitlesi Avrupa'da mev-
cuttur. Belirli bir kurum olmadığı  ve 
her birinin bireysel çabası  eser ver-
meye kâfi gelmediği için, bu aydın 
kesimi bölük pörçük clurumuyla ve-
rimli olamamaktadır. Kollektif çaba 
olmuş  olsaydı, çok daha ileri bir se-
viyede olması  şüphe götürmez. 

Bu anlamda Kürdistan'da genel 

PYSK yurt dışında çeşitli etkinlik-
lerle Newroz bayramın' kutladı. Kimi 
yerlerde mesaleli yürüyüşlerle ve ki-
mi yerlerde geceler düzenleyerek 
Newzor'un anlamını  yurt dışı  kamu-
oyuna taşımaya ve izah etmeye çalış-
tı. Ne yazık ki yapılan geceler isteni-
len düzeyde olamadı. Bremen'de yü-
rütmedeki bazı  üyelerin tüm ısrarları-
na rağmen, düzenden sorumlu olan bu 
çevre kendi düzenledikleri Newroz 
gecelerine sahiplenmek yerine, gece-
ye gelmiş  değişik şahsiyetlerle özel 
sohbetlerine dalmış  ve sanki bahane 
gibisinden bir hava vardı  ve biraz da-
ha sorumluluk gerekliydi. Bremen'de 
yapılan Newroz gecesi çok zengin bir 
programa sahipti. Dış  diplomasiden 
konuşmacı  olarak Newroz gecesine 
katılan çok yetenekli ve dost olan şah-
siyetler vardı. Uluslararası  af örgütün-
den Almanya temsilcisi Helmut Ober-
diek, Alman Üniversitelerinin Akade-
mik çevrelerinden Götingen Üniversi-
tesi Profesörü Dr. Gernot Wlasner, 
Bremen Eyalet Parlamentosundan Dr. 
ve Milletvekili olan Arendet Hendrik-
sen, Bremen insan hakları  insiyatifi 
adma Thomas Stapke ve Almanya Fe-
deral Parlamentosu Milletvekili Frau 
Amke Dieter-Scheuer katıldılar. Gü-
rültüden dolayı  kimi konuşmacılar, 
konuşmalannı  tamamlamayıp kürsü-
den indiler. PYSK yurt dışında ilk de- 

olarak bütün sosyalist hareket ve 
özel olarak Marxist parti için ideolo-
jik besin kaynağı  olarak, nitelendiri-
lebilecek sentez eserler yayınlanabi-
lecek Marxist aydınlann biraraya 
gelmesi, kendi müessesini oluştur-
maları  yararlı  olacaktır. 

İkincisi, şu anda tartışılan ve ger-
çekten de diğer toplumsal kategori-
lerden bir çok doğal ve sürekli ola-
rak ayırt edici özellikleri olan kadın-
ların örgütlenme sorunudur. Gerçi 
bu tamamen başka bir makalenin 
konusudur. Ama bizce sosyalist 
perspektiften kabaca şöyle bakılabi-
lir. Bir kere tespit etmekte yarar var 
ki, kadın sorununda esas olan; onun 
karşı  cinsinden doğal farklılığı  değil, 

Marxistlerin öncülüğünde. a-
ma diğer örgütlü ve bağımsız 
sosyalist çevreleri de kapsaya- 

cak şekilde, gerçek anlamda ve-
rimli olabilecek tarzda demokra-
tik sosyalist kurumlar oluşturul-

malıdır. 

belirleyici olarak tarihsel, kültürel 
ve ekonomik bileşendir. Bu bağlam-
da bilimsel sosyalizmin tarihe, kül-
türe ve ekonomiye ve bir bütün ola-
rak dünyaya bakış  açısı  bilindiğine 
göre, kadın sorununa teorik olarak 
en sağlık çözümü bilimsel sosyalist 
ideoloji getirmiştir denilebilir. 

Dolayısıyla bir sosyalist kadın ile 
safi bir ulusalcı  kadının kadın soru-
nuna bakış  açısı  bir olamaz ve her 
ikisinin uzun erimli olarak bir çatı  
altında "bağımsız kadın örgiitünde 

fa kendi adına izin isteyerek Newroz 
gecesine düzenlemiştir. Fakat parti 
çevresi, halkın geceye göstermek iste-
diği ilgiye karşı, bir lusım parti dostla-
rı  sahip çıkmadığı  görünümünü veri-
yordu. Daha önce dernekler adına ya-
pılan gecelerde, dernek yöneticileri 
daha fazla sorumluluk taşımaya çalış-
maktaydılar. Fakat aynı  dernek yöne-
ticileri 21 Mart 1997 günü Bremen'de 
düzenlenen geceye beklenen katkıyı  
sunmadılar. 

Kürtlerin çok yetenekli ses sanatçı-
larından Nüzan, Cudi Feqe, Aydın 
Ronak ve An güzel sesleriyle geceye 
renk katmaya çalıştılar. Korna Nişti-
man folkloru ve skeciyle salonu coş-
turdu. Ayaz ve Selman'ın hazırladık-
ları  tiyatroyla gecenin çehresi daha da 
değişti. Düzenlenen tiyatronun konu-
su "Kürtler ne zaman birlik olduysa 
düşman da birleşiyor" olayını  açıklı-
yordu ve bu tiyatronun anlamı  geceye 
katılan dost çevrelerin arasında hala 
tartışılıyor. Bremen'de PYSK 'den 
başka Kürt örgütler de Newroz gece-
leri düzenlediler. Ben onların da gece-
lerini izledim. Katılımcıların eskisine 
nazaran daha çok baş  başa sohbetlere 
daldığmı  ve muhabbet ettiklerine ora-
da da tanık oldum. Fakat katılım açı-
sından gene PYSK gecesi daha fark-
lıydı  ve çok zengin bir programa sa-
hipti.  

yer alması  bilimsel olamaz. Bütün 
sorunlarda olduğu gibi, bu toplumsal 
sorun da ideolojiler ii4tü bir sorun 
olarak tellaki edilemez. Refah Partili 
kadınlar ile Türkiye sosyalist kadın-
ları  arasında nasıl ki "kadın soru-
nu"na yönelik bir yaklaşım farkı  
varsa, bizde de olacağı  kesindir. 

Bu nedenle Kürdistan Marxist ka-
dın örgütün oluşturulması  bizce ge-
reklidir. Ancak bu daha sonra "ide-
olojiler üstü" daha genel kapsamlı  
partiler üstü bir Kürdistan kadın ör-
gütleri konfederasyonunun oluştu-
rulmasına ancak ondan sonra vanla-
bilir. Aksi yöntem doğru bir yakla-
şım değildir, olmamalıdır. 

Üçüncüsü, toplumun en dinamik 
unsuru durumunda olan gençliğin 
önünün açılmasıdır. Kürdistan sos-
yalist gençliği diğer ideolojik ve safi 
ulusalcı  gençlik örgütlerinden potan-
siyel olarak hem daha etkin, hem de 
güçlüdür. Ancak ne var ki genele 
yönelik Kürdistan sosyalist gençlik 
örgütünün olmayışı, mevcut potansi-
yelin heder olmasına neden olmakta-
dır. Gerek Türkiye metropollerinde, 
üniversitelerde, okullarda, varoşlar-
da, Kürdistan'da ve gerekse Avru-
pa'da Kürdistan sosyalist gençlik ör-
gütünün oluşturulması  mevcut "eski-
miş" siyasetin gençleşrnesine ve taze 
bir kanın getirilmesine neden ola-
caktır. Siyasi irade bu kurumların 
oluşturulması  için gerekli teknik, 
düşünsel desteği sunmalı  ve koor-
dine etmelidir. Kurumların özerk-
liğine halel getirmeden... 

Kürtlerin 1997 yılında Almanya'da 
yaptıkları  Newroz şenlik ve Newroz 
gecelerinin çoğunu izledim. Değişik 
şahsiyetlerle sohbet ettim ve bir sürü 
aktüel ve diğer konularda tartış tık. 
Fakat herkesin bir konuda hemfikir 
olduğuna tanık oldum. Kürt örgüt ve 
partilerinin ayrı  ayrı  Newroz'u kut-
lamaları  yerine, Kürt ulusal yurtsever, 
demokrat ve sosyalist olan tüm güç-
lerin ve şahsiyetlerin bir araya gel-
erek, devrimci Kawa'nıp rehberliğin-
de, birlikte bir Newroz kutlanmasının 
hasretini yaşıyorlar. 

Bakalım önümüzdeki 21 Mart 
1998 yılı  Newroz'unda Kürt örgüt ve 
partileri, devrimci Kawa'nın miras 
bıraktığı  zulme, esarete ve baskıya 
karşı  birliğin ve beraberliğin sembolü 
olan Newroz'u, hep beraber kut-
layacaklar mı? 1998 Newroz'unu bir-
likte kutlamak için hangi Kürt yurt-
sever şahsiyet veya örgüt, bu girişimi 
başlatabilecek? 

Kürtler 2609 yıldır kendi Newroz-
ların' inatla kutladılar. Newrozlannı  
kutlamak için her türlü zorlukları  
göğüslediler ve fedekarlıklara katlan-
dılar. Newroz'u 2610. yılda kutlamak 
için grup çıkan gözetmeksizin, daha 
modern ve Kürt kitlesini kucak-
layacak bir çalışmanın başlatılması  
bilinci ile 21 Mart 1998 Newroz'u da-
ha ileri mevzilere taşınmalı... 

NICIROJ Avrupa Temsilciliği 
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S iyaset bilimcileri, dünyan ı n değiş ik Cı lkele-
rinin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 
yapı ları n' bir analizden geçirdikten sonra, 

bu ülkelerin sosyo ekonomik, sosyo politik yapı - .,,.. 
lar ı na dayanarak, dünyayı  kamplara ayı rmış lar-
d ı r. Dünyayı  birinci, ikinci ve üçüncü dünya ül-
keleri ya da gelişmiş, gelişmekte olan ve geri 
kalmış  ülkeler olarak adland ı rrnış lard ı r. Tabi bu 
kamplaştı rrrıada baz al ı nan, salt ülkelerin eko-
nomik yapı ları  değildir. Ekonomik ilerilik-gerilik 
doğal olarak, o ülkenin siyasal yapı sı na da kül-
türel 

 
yapı sı na da ilerilik-gerilik olarak yansı ya-

cakt ı r. 
Yak ı n bir geçmişte 
dünyam ı z bir kör-
fez krizi yaşad ı . 

Ekonomi- Körfez kriziyle bir- 

pol
. . likte BM'ye bağlt 

itika, barış  güçIerinin'Or- 
ta doğuya kald ı -

teori-pratık rı lması ndan sonra- 
- 

 

işkii ekonominin politi- s kayaya etkisini kayra- 
ma açısı ndan- çok 

Rıfat SEFALI enteresan olaylar 
yaşand ı . Amerikan 
halkı  ellerinde me- 
şalelerle günlerce 

Beyaz Saray' ı  işgal ettiler, "çocukları m ı zı n 0ı4a-
doğ'u'da ne işi var, çocukları m ızı n ölmesini iste-
miyoruz" dediler. Bu olay ya çoğumuzun gö-
zünden kaçtı , ya da hümaniter bir karşı  koyuş  
veya bir tepki olarak değerlendirdik. Özünde de 
öyledir. İ nsancı l bir karşı  koyuştu. Amerika ne-
re? Irak nere? Ancak, ayn ı  tepkinin bir de ekono-
mik olarak geri kalmış  veya gelişmekte olan bir 
ülkede sergilendiğini düşünelim, hiç kuşkusuz 
bir sonraki gün gazeteler ve görsel medyan ı n 
koskoca puntolarla, sür manşetten hainler sal-
d ı rd ı ! onlarca ölü, bir o kadar da yaral ı dan bah-
setmeleri hiç de garipsenmezdi san ı rı m. 

Ekonomik olarak ileri ülkelerde geri kalmış  
ülkelere nazaran göreceli de olsa, genişlik var-
d ı r. Doğal olarak da olmal ı d ı r. Yukar ı da verdiği-
miz Amerika örneğinden hareketle; en sı radan 
bir insani tepki olarak değerlendirdiğimiz olay, 
bir geri kalmış  veya azgelişmiş  ülkede gerçekle-
şecek olsayd ı , bu durumu hiç kuşkusuz çoğu-
muz devrimci bir yönelim olarak değerlendirmiş  
olacaktı k. Nitekim öyledir de. Geri kalmış  ülke-
lerde direkt devletin veya sistemin politikaları na 
yönelik eylemin devrimci özü ön plana çı kar. 
Oysa ekonomik olarak ileri ülkelerde bu türden 
politikalara karşı  çı kmak en doğal yurttaş l ı k hak-
kı  olarak değerlendirilebiliyor. 

Geri kalmış  ülkelerde politik olarak uç nokta-
da ileriliği yakalamak mümkün olmayabiliyor. 
Geri kalmış  ülkelerdeki devlet yönetimlerinin 
hemen hemen tümü iktidarlar ı n ı  baskı  ve zulüm 
temelinde sürdürmüşlerdir. Baskı  ve zulmün hü-
küm sürdüğü ülkelerde, halkı n en temel hak ve 
özgürlükle istemi bile kanla bastı rı labiliyor. 
'Böyle bir ,ott ı rnda, politik' gelişme sürece bağl ı  
ola rak 'seVrecler'. ilk ba'ş1rd'a 'Ciddi.  fe"6?Wiespit, ''' 
ler olmaksı zı n, direkt sisteme yönelik ,  sı radan 
tepkiler gibi görünse de, pratik süreç içinde ge-
lişip şekilleniyor. Teorinin gelişip şekillenmesini 
pratik politika sağl ı yor. 

Geri kalmış  ülkelerdeki sisteme yönelik faali-
yetin tümden devrimci özü yakalan ı nca, teori 
mi pratiğe yön verir, pratik mi teoriyi şekillendi-
rir sorununu da çözmek mümkün olur. Geri kal-
mış  ülkelerde genel teorik saptamalardan sonra, 
pratik faaliyet teorik gelişmeyi sağl ı yor veya te-
orik şekillenmeye yön veriyor. Pratik hantall ı k 
teorik hantallığı  beraberinde geliştiriyor, doğal 
olarak pratik politika açı sı ndan da güç izafiyeti 
gündeme geliyor. Pratik politikadaki teorik yet-
mezliğe gelince, pratik faaliyet içerisinde gelişip 
şekillenebiliyor. Ekonomik olarak geri bir ülke-
de politik olarak çok ileri bir sı çrama beklemek 
bir istem olabilir, ancak pratik olarak ne kadar 
gerçekçi olur bilemiyorum. Teorik olarak çok 
doğru şematize edilen bir belirleme, pratik süreç 
ile uyuşmazl ı k arzedebilir. Ekonomik olarak ge-
lişkin ülkeler için ayn ı  şeyleri söylemek müm-
kün değil, teorik olarak süreci ve olayı  çok net,  
bir şekilde şernatize etmemiş  iseniz, ona uygun 
çözümlemelerde bulunamayacağı n ı z gibi, bunu 
pratiğe yansı tman ı z da mümkün olmaz. 

Teorik tespitleri bilimsel doğrulardan kurulu, 
dört dörtlük bir siyasal yapı  lanmayı  yaratmak en 
beklenilenidir. Böyle bir siyasal yapı lanmayla 
hedef küçülür, amaca ulaşmada bir o kadar 
yak ı nlaşı r. Ancak kurulu bir saat gibi çal ışacak 
bir siyasal yapı lanmayı  beklemek, yani bu süreç 
içinde eforunu sarfedeceği adresi beklemek, hiç 
iş  yapmamak demektir. Teorik tespitler bire bir 
örtüşmese bile, pratik süreç içinde ya bütünleş ir 
veya yol ayı rı m ı na götürür. Durup beklemek 

ık inat ve inada devam 

henüz ödemeyenlerin, bu parayı  en 
kısa zamanda Avrupa kontumuza ya-
tırarak ödemeleridir. 

Diğer yandan abone kampanyamız 
devam etmektedir. Tüm okuyu-

cularımız ve dostlarımızı  bu kampan-
yaya omuz vermelerini, yeni aboneler 
bularak, maddi ve manevi katkılarıy-
la bize güç vermeye çağırıyoruz. 

NiıROJ'un düzenli olarak elinize ulaşabilmesi, yaygın biçimde dağıtı labilmesi için 
sizleri gazetenizin gönüllü dağıtıcı lığını  üstlenmeye; kendinizi gazetenizin gönüllü 

muhabiri ve yazarı  sayarak haber, fotograf, yazı, resim vb. dökümanlarla 
desteklemeye, büroları mızla ilişkileri geliştirme ve oraları  birer düşünce üretim mer- 

kezi haline getirmeye çağırıyoruz 

NÜROJ Gazetesi 
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`PKK bitti' karakol 
baskınları  sürüyor 

HABER MERKEZİ  / The New 
York Time'da çıkan bir haber Türk 
yetkilileri rahatlatıyor ancak 
Dersim'en gelen karakol baskını  
haberi Time'ı  tekzip eder nitelikte. 

Ordu birliklerinin geçtiğimiz hafta 
bölgede bir çok alanda başlattığı  askeri 
harekatlar sonuçsuz kalıyor. 
Baykan'da 20 bin askerin katıldığı  
harekat sona ererken, Dersim'de bir 
süre önce başlatılan harekat devam 
ediyor. Dersim'e bağlı  Güleç köyünde 
bulunan seyyar karakola PKK'liler 
tarafından yapılan saldırıda ise 3 asker 
öldü. 

Siirt'in Baykan ilçesi kırsal alanın-
da 30 Mart'ta başlatılan ve büyük 
çatışmaların yaşandığı  harekat dün 
sona erdi. Harekata katılan 20 bin 
dolayındaki asker ve korucu, sabah 
saatlerinden itibaren Geliyö Şexcıman, 
Siserö, Koriş, Kember ve Megela böl-
gelerinden geri çekilmeye başladı. 
Harekat süresince çıkan çatışmalarda 
2'si subay olmak üzere 4 asker ile 4 

korucunun öldüğü, 30'dan fazla asker 
ve korucunun da yaralandığı  belirtildi. 
Çatışmalarda yaralanan Bilvaniz köyü 
korucularından Abdulrezzak Kartal'ın 
Siirt Devlet Hastanesi'nde, Dodan 
köyünden Ebubekir Hazar 'ın ise 
Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde te-
davi edildiği öğrenildi. 

Çevik Bir 'Sorunun askeri yanını  
çözdük. Sıra siyasilerde" derken. 
Dersime askeri sevkiyat sürüyor. 

Dersim'in Ovacık, Hozat, Nazimiye 
ve Mazgirt ilçeleri kırsal kesiminde de-
vam eden harekatın özellikle Kıldağı  
ve Xıran deresi mevkiinde 
yoğunlaştığı  bildirildi. Harekat sırasın-
da çatışma çıkıp çıkmadığı  öğre-
nilemedi. Resmi kaynaklar, gerilla 
kayıplarına ilişkin yüksek rakamlar 
açıklarken; yerel kaynaklar harekatın 
başladıktan sonra ilçe merkezlerine hiç 
bir ceset getirilmediğini belirttiler. 

Bölgeye yoğun askeri sevkiyat da 
devam ediyor. Daha önce bir tugay 
düzeyinde askerin sevk edildiği 

Ovacık'a son iki gün içerisinde de yü-
zlerce asker sevk edildi. Dersim ve 
Erzincan'dan ilçeye getirilen askerler 
helikopterlerle Hozat kırsal alanına 
gönderildi. 

Bu arada Dersim il merkezine yak-
laşık 10 km. uzaklıktaki Güleç köyü 
yakınlarında, bir süre önce kurulan 
seyyar karakola önceki gece PKK'liler 
tarafından saldırı düzenlendi. 
Roketatar ve uzun namlulu silahlarla 
gerçekleştirilen saldırıda, 3 askerin 
öldüğü, bazı  askerlerin de yaralandığı  
belirtildi. 

Askeri birlikler ve PKK'liler arasm-
da Şırnak'ın Gabar ile Eruh'un Çırav 
dağında da çatışmalar yaşandı. Gabar 
dağında Bayrak tepesi olarak 
adlandırılan bölgede konumlanan 
askeri birliğe önceki gün PKK'liler 
tarafından düzenlenen saldırıda 3 asker 
yaralandı. Çırav dağında harekat 
yürüten askeri birlikler ile PKK'liler 
arasında 31 Mart günü saat 09.00 
sıralarında çatışma çıktı. Çatışmada 
biri subay 7 asker yaralandı. Yaralı  
askerler Siirt ve Şırnak'taki askeri has-
tanelere kaldırıldı. 

Dersim'de harekatın başlamasının 
ardından Erzincan-Dersim karayolun-
daki ulaşım da zaman zaman engel-
leniyor. Erzincan'dan Dersim'e yolcu 
taşıyan otobüs firmalarının yönetici-
leri, yolun son bir hafta içerisinde üç 
kez trafiğe kapatıldıklarmı  söylediler. 
Firma yöneticileri, Mutu istasyonu 
mıntıkasında çatışma çıktığı  gerekçesi 
ile yolun trafiğe kapatıldığını  ve 
araçların saatler sonra oluşturulan kon-
voylarla zırhlı  araçlar eşliğinde 
Dersim'e girmesini izin verildiğini 
kaydettiler. 

izli operasyonlara 
suç duyurusu 

Eski Emniyet Genel Müdürü, ve İçişleri Eski Bakanı  
Mehmet Ağar'ın "Devlet için bin gizli operasyon 
yaptık"sözü çocukları  sözkonusu operasyonlarda katledilen 
aileleri harekete geçirdi. 

Tutuklu Aileleri ve İnsan Hakları  İçin Yardımlaşma, 
Dayanışma Derneği (TİYAD) üyelerinden oluşan bir grup, 
gizli operasyonlar yapılığı  iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet 
Meydanı 'nda toplanan 30 kişilik grup, ellerindeki tutuklu ve 
kayıpların fotoğraflanyla İstanbul Adliye Sarayı 'nın önüne 
kadar yürüd. TİYAD Sözcüsü Oya Gökbayrak ve grup 
üyeleri, imzaladıkları  dilekçeyi tek tek İstanbul 
Başsavcılığı 'na verdi. Suç duyurusunda, İçişleri eski bakanı  
Mehmet Ağar'ın bir demecinde "Biz devlet için bin gizli op-
erasyon yaptık" dediği öne sürülerek, bahsedilen bin op-
erasyonun ve sorumlularının belirlenmesi ve yargılanması  
isteniyor. HABER MERKEZİ  

Tİ YAD'Il aileler suç duyurusunda bulundular 

Geylani: asker, bir 
köyü Irak'a sürdü 

HABER MERKEZI/ 
ANAP. Hakkari Milletvekili 
Naim Geylani, 1994'te Şem-
dinli'ye bağlı  Ormancı  Kö-
yü'nde insanlık suçu işlendi-
ğini, 500 kişilik köyün sakin-
lerinin Irak'a sürüldüğünü, 
şimdi bu köylülerin dönmek 
istediklerini öne sürdü. Gey-
lani, olayı  şöyle anlattı; 

"Edindiğim bilgilere göre 
askerler de sık sık PKK'lı  kı- 

lığına girdikleri için, bir gün 
nöbet bekleyen korucular, 
devriye gezen PKK'lıları  as-
ker sanarak mevziden çık-
mışlar. PKK'lılar da korucu-
ları  etkisiz hale getiriyorlar 
ve arkasından da askerler ge-
liyor. 

Çıkan çatışmada 5 - 6 as-
ker şehit oluyor. Bu sırada 
Ormancı  Köyü 'nün bağlı  ol-
duğu Derecik Beldesi'nin 

Komutanı  Ali Çakurcu, Ça-
tışmadan sonra köye gelen 
diğer bir asker grubu, asker-
leri köylülerin pusuya düşür-
düğünübelirterek, köylüleri 
meydana topluyor, soyuyor 
ve işkence yapıyorlar. Sonra 
da hepsini Irak'a sürüyorlar." 

Geylani, köylülerin Hak-
kari eski Tugay Komutanı  
Osman Pakukçuoğlu ve 
Hamdi Poyraz'ın talimatıyla 

sürüldüklerinin söylendiğini 
kaydetti. 

Daha önce de banzer 
uygulamalara baş  vuran 
askerler binlerce Kürdü gün-
eye sürmüşlerdi. Sürülenler, 
Birleşmiş  Milletler gözeti-
minde Atruş  Kampına yer-
leştirilmişlerdi. Sayılan bin-
leri bulan kadınh, çocuklu 
aileler Atruş 'ta büyük zor-
luklarla karşılaştılar. 

ritmetik eğri ile geometrik eğri aynı  
olabilir mi? Öyle sanı yorum ki bu-
günlerde bunu, daha yal ı n anlatı mla 

büyüklüklerin izafiyetini, s ı kça konuşmak 
zorunda kalacağız. 

Artan bir şekilde, örneğin ikinin her za-
man birden büyük olamayacağını  itiraf 
edeceğiz. Niye mi? Politika yapmak istedi-
ğimiz her adı mda izafiyetin (göreceliliğin) 
bu ac ı ması zlığı  önümüze ç ı kacak da on-
dan... 

Kürt , Türk muhalifleri, diğer olgular ya-
nı nda, büyüklüklerin izafiyetini de bitince 
ç ı kard ı kları  oranda yol alacağa benziyorlar. 

Rakamları  
bu boyut-
tan masaya 
yatı  rma 
vakti geldi, 
geçiyor bi-
le... 
Alı n bizle-
rin müz-
min sevda-
s ı  birliği.... 
Her zaman 
ve her ko-
şulda ayr ı  

muhaliflerin toplamı  bir "artış" anlamı na 
gelebilir mi? Öznesi ve nesnesi 'insan' olan 
ve 'insan'a sirayet edebildiği oranda anla- 
mı na kavuşan politika sanat ı nda, s ı k s ı k 
toplam çizgisinin altı na bir artış  değil, bir 
eksiliş  kaydedildiği az görünen bir olgu de- 
ğildir... 

Eğer okura eğlenceli değil, düşündürücü 
gelmişse, izafiyet örneklerini çoğaltmamı z-
da bir sak ı nca yok. 

Cezaevlerinde aşağı  yukar ı  10 bin politik 
tutuklu/hükümlü olduğu söyleniyor. Sadece 
son bir yı lda serbest bı rak ı lanlar da dahil, 
tam 60 bin insan gözaltı na alı nmış. 

Bunun bir dünya rekoru olduğunu rahat-
lı kla söyleyebilirim. Yine buradan hareket-
le, rejimin sömürgeci/faşist yapı s ı yla ilgili 
bir sürü laflar da diyebilirim. Ama bu 'bü-
yük' rakam, başka şeyleri de anlatı yor olsa 
gerek. 

Herhalde dünyanı n bir başka ucundan 
bu rakamlar ı  işiten bir uzman, bu coğrafya-
da devrimin eli kulağında olduğu yorumu-
nu yapar. öyle ya; bunca rakamı n b ı raktığı  
izler, etkiler, dönüşümler olmal ı d ı r 'dışar-
da'... Nankörlük etmeyelim; elbette her 
devrimci bir tak ı m 'görevler' yerine getir-
miştir; hiçbir şey boşuna değildir elbette. 
Ama 'dışar ı sı ' bilen herkes, bu rakamla re-
alite aras ı nda korkunç bir mesafe olduğunu 
da bilir. Bir tarafta onbinlerle ifade edilen 
d̂eN'i7-im'Ciler, diğer tarafta bu rakamın arif-
metik mantığıyla düşünüldüğünde çokça y-
ol katetmesi gereken ve /fakat hala yol ara-
yışıyla ömrünü tüketen bir toplum... 

Bir 'sorun' olduğu belli... 
Bu sorunun her yap ı nı n ayrı  ayr ı  ya da 

bir araya gelerek, devrimci taraftarları n ı n 
say ı sal artışıyla çözümlenmeyeceği/çözüm-
lenmediği de belli... 

Sorun belki 'etki gücü'nde; inandı rı cı lı k 
ve 'doğal' birer varl ı k oluşta... 

Sorun belki de 'devrimci görevlerini ye-
rine getiren' sayı sall ı klar yerine, 'devrimci 
yaşayan' sayı sall ı kları  önemsemekte... 

Şöyle ya da böyle; bir sorun olduğu ve 
rakamları n göreceli boyutunun burada da 
burnumuzun dibine dayandığı  belli... 

Bu bölümde Kürt toplumunu şimdilik 
kayd ı yla hariç tutarak, Türkiye devrimci 
hareketinin sayı ları n göreceliliği karşı s ı nda-
ki durumuna bir örnekten yola ç ı karak bak-
maya çalışal ı m. 

Bilinir; Türkiye'de 'radikalizm', mücade-
le biçimlerine indirgenmiştir daha çok. Ör-
neğin; Talabani'nin elinde silah çarpışı rken 
de çarpışma hedefinin pek reformistçe ol-
duğu şeklindeki bir deneyimden/bilgiden 
bir hayli yoksundur Türkiye devrimcileri.. 
Herneyse, 'devrimci şiddet'i kutsar büyük 
bir bölümü. Yine bunları n çoğu "Mahir ve 
Denizlerin silahl ı  mücadele çizgilerinin 
devam ettirilmesini" temel sorun sayar. Sa-
yar ve 'silahlı  mücadele' yürütmeye çalışı r-
lar. 

1971'den bu yana 26 yı l geçti.. 26 yı l ı n 
'eylemleri'ni toplayı n. Herhalde binlerle 
ifade edilebilir. B ı rak ı n 26 yı lı ; son 10 yı l-
daki 'devrimci şiddet eylemleri' sayı s ı, 
71'lerdekini sayı sal olarak binlerce kez kat-
lar... 

Peki binlerce eylem, 71'in bir kaç eyle-
minin sarsı lacağına ulaşabilmiş  midir? 

Bin mi büyüktür, üç mü? 
Sak ı n sorun başka yerde; örneğin Deniz 

ve Mahir'in, silahl ı  mücadele projesinin 
başlamadan da Deniz ve Mahir oldukları -
n ı n; birer önder olduklar ı n ı n 'unutulma-
sı 'nda olmas ı n? 

Fark ı ndayı m; 'sı kı c ı ' konular bunlar. 
Ama büyüklüklerin izafiyeti konusu duru-
şumuzu gözden geçirmek için, aç ı lmas ı  zo-
runlu bir konu gibi görünüyor. Hem bu yal-
n ı zca 'bizim' zaafları mı z ı  ortaya koymaya 
yaramı yor; rejimin 'güçlü' görünen güçsüz-
lüklerini tesbitte de yararl ı  oluyor. 

Örneğin, 600 ile 1 rakamı n ı  k ı yaslay ı n; 
hangisi büyük? 

Son MGK toplantı sı nda Erbakan' ı n sun-
duğu 'Güneydoğu projesi' kabul görmüş. 
Bu proje tam 600 'tedbir'i içeriyormuş. 

'Ekonomik kalk ı nma' demogojisini 'reali-
te'nin üzerine kapatriıay ı  amaçlayan iki kof 
600 'tedbir' bizim' 1 'tedbir'imiz karşıs ı n-
da yerle bir olur. 

Evet; yalnı zca 1 istem; Özgürlük! 
Düşünün, 600 mü büyük, 1 mi? 
Sözün özü şu; Aritmetik değil, geometrik 

büyüklüğümüzü arayal ı m ve onun değerini 
bilelim!.. 

Rakamlar 
göreceli ve 
acımasızdır 

Z. Abidin KIZILYAPRAK 

Dejenere 
topluluklar 
İHD' nin basın açıklamasını  yayınlayoruz. 
İHD Diyarbakır şubesi bir korucu 
rezaletini daha kamuoyuna duyurdu 
- 

Insan Hakları  Savunuculanna, Kadın Haldan Savunucularına Ve, 
Çocuk Hakları  Savunucularına sesleniyoruz 9 Yaşındaki bir kız 
çocuğuna tecavüz edildi... 
1996 yaz aylarında Diyarbakır-Mermer beldesine bağlı  Eryol kö-

yünde Süleyman Askan adlı  şahıs, daha önce aynı  köyde koruculuk 
yapmış, ancak bir süre sonra köydeki diğer iki korucu ile birlikte Di-
yarbakır'da hırsızlık yapması  sonucu tutuklanıp, iki ay cezaevinde 
yattıktan sonra serbest bırakılırken, koruculuk görevinden de men 
edilmişti. 

Süleyman Askan, kendisini köyde istihbarat elemanı  olarak tanıtıp, 
köylülere baskı  ve terör uygulamaya başlar. 

1996 Kasım'mda, anne ve babası  köyden Diyarbakır'a giden 
R.K.(10) (olay tarihinde 9 yaşındaydı) adlı  kız çocuğu ve iki küçük 
kız kardeşi ile birlikte evde yalnız kahrlar. Akşam saatlerinde, kız kar-
deşlerinden biri tuvalet ihtiyacı  gidermek isteği ile ablasmdan kendi-
sini avludaki tuvalete götürmesini ister. R.K'da kız kardeşini alıp av-
luya çıkarlar. Avluda gizlenen Süleyman Askan, R.K'nın arkasından 
yetişip saçlanndan tutar ve ağzını  elleriyle kapattıktan sonra yere ya- 
tırıp kaleşnikof silahı  kızın ağzına dayar ve Başka bir gün tek- 
rar.... 

R.K'nın körpe dünyasını  karartan Süleyman Askan adlı  saldırgan, 
R.K'yı  tehdit eder. Annesine veya babasına söylemesi halinde, kendi-
sini, annesini ve babasmı  öldüreceğini söyleyerek tehdit eder. 

R.K'nın teyzesi durumundan şüphelenmesi üzerine olayı  kendisin-
den öğrendikten hemen sonra, babası  ve annesine diyarbakır'dan kö-
ye gelmeleri için haber salar. 

Baba ve anne köye geldikten sonra, girişimlerde bulunmak isterler-
se de Mermer karakolu astsubayı  Alçin tarafından, "Rahat durmazsan 
seni de kızın gibi hallederiz" gibi iğrenç bir tehditte bulunurlar. 

R.K'nın babası  Osman Kaya, kızının ve kendisinin can güvenliği 
olmadığı  için Diyarbakır'a gelip 21 Şubat 1997 günü C.Savcılığı 'na 
suç duyurusunda bulunur. R.K, savcılık tarafından adli tıp'a gönderil-
mesi üzerine, bir rapor alınır. İlk duruşması  geçen hafta Diyarbakır 2. 
Ağır ceza mahkemesinde yapılırken, ikinci duruşması  9 Nisan 1997 
gnüü yapılacaktır. Süleyman Askan halen tutukludur. 

Osman Kaya, can güvenliği endişesiyle köyüne gidemezken, köy-
de kalan eşi ve çocukları  Diyarbakır'a gelememektedir. Eşi ve çocuk-
ları  köyde, kendisi ise kıza R.K ile birlikte Diyarbakır'ın kenar bir 
mahallesinde, köhne bir evde işsiz ve yoksullukla pençeleşerek yaşa-
maktadır. 

Artık, insanlık kanadıkça irin akıyor... 
Artık barışı  daha çok haykırmak gerekiyor... 
Savaşın gidişatı  korkunç boyutlara varırken, dizginlerinden kop-

muş  saldırganlar, ortakılkta yakıp yıkıyor herşeyi. 
Kirlendikçe her yeri kirletiyor savaş.. 
Çocukların yaşamını  ve onurunu korumalıyız. 
9 Nisan'da diyarbakır' da bir çocuğun kirletilen vücudunun hesabı-

nin sorulması  gerektiğini bilince çıkaralım. 
9 Nisan'da R.K'nın yalnız olmadığını, onu ve ailesini açlığa mah-

kum eden düzene kardış  Diyarbakır'da olalım. 
Susmayalım ancak, sesimizin de gür çıkmasına özen gösterelim. 

Vedat Çetin 
Insan Hakları  Derneği 

Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Korucu 
rezaletinde yeni 
boyut; soygun 

DİYARBAKIR / Denk MHP 
ilçe başkanı  ve Zorala köyü koru-
cu başı  Adil Yılmaz ve Derik'te 
kuyumculuk yapan Hatip 
Aydın'ın yaklaşık 20 gün önce 
zorla 5 kilo altın alarak bastılar. 

Yerel kaynaklardan aldıımız 
bilgilere göre MHP ilçe başkanı  
Adil Yılmaz ve Hatip Aydın o-
laydan 15 gün önce Mardin'in 
Kızıltepe ilçesinde kuyumculuk 
yapan bir esnafı  takibe başlıyor-
lar. Kuyumcu yanına 5 kilo altına 
alarak Urfa'nın Viranşehir ilçe-
sine gidiyor. Viranşehir garajına 
indiği sırada yanına MHP ilçe 
başkanı  yaklaşarak kuyumcuyu 
tartaklayarak, 5 kilo altını  alarak 
kaçıyorlar. Altınların sahibi soy- 

guncuların bindiği arabanın 
plakasını  alarak Viranşehir 
Emineyt Amirliğine şikayette 
bulunuyor. 

Emniyet Amirliği yaptığı  
araştırma sonucunda arabanın 
Delik ilçesi Zorola köyüne ait 
olduğu anlaşılarak, Zorala 
köyüne baskın düzenleniyor. 
MHP ilçe başkanı  ve Zorala köyü 
korucu başı  olan Adil Yılmaz ve 
Derik'te kuyumculuk yapan 
Hatip Aydın gözaltına alınıyor-
lar. Sorguları  sonucu altınları  
gasp ettikleri kabul ederek köprü 
altına sakladıkları  altınları  
çıkarıyorlar. Altınların 1 kilo 
700 gram eksik olduğu bildirildi. 

Devleti suçlamak yasak 
Geçtiğimiz yıl Şımak'ın Güç-

lükonak ilçesine bağlı  Koçyurdu 
köyü yalcuılannda 11 kişinin yakı-
larak öldürülmesi olayının devlet 
güçleri tarafından yapıldığı  tanık-
ları  ile ortaya çıkarken; DGM, 
katliamla ilgili haber yapan basın 
çalışanlarını  yargılıyor. Güçlüko-
nak katliamı  ile ilgili yaptıktan bir 
programda "halkı  kin ve düşman-
lığa tahrit ettikleri" gerekçesiyle 
haklarmda dava açılan Çevre Rad-
yo çalışanlarından ikisine 1'er yıl 
8'er ay ceza verildi. 

Güçlükonak katliammdan son-
ra öldürülenlerin aileleriyle birlik-
te program yapan Seyit Soydan ve 
Neşe Tükenmez ile Çevre Rad-
yo'nun Genel Yayın Yönetmeni  

Mine Türe hakkında açılan dava-
nın karar duruşması  geçen hafta 
yapıldı. İstanbul 4 No'lu DGM'de 
görülen duruşmaya, Soydan, Türe 
ve Tükenmez katıldı. Duruşmada 
savunma yapan Av. Ali Rıza Diz-
dar, iddianamede hangi eylemle 
kin ve düşmanlığın tahrik edildi-
ğinin somut olarak belirtilmediği-
ni ifade ederek, "İddianamede 
`başsavcılığımızla kanaat getiril-
diğinden' deniyor. Yani şimdi biz 
Başsavcılık kanaat getirdiği için 
mi cezalandırılacağız?" dedi. 
Programın çözüm kasetinde 29 ta-
ne barış  sözünün geçtiğini vurgu-
layan Av. Dizdar, "Somut bir suç, 
bir eylem yok. İddianamede ey-
lem gösterilmediği için savunma  

yapamıyoruz. Özür dilerim" diye 
konuştu. Mahkeme heyeti, progra-
mı  hazırlayan Soydan ve Tüken-
mez'i 1'er yıl 8'er hapis, 500'er 
bin lira para cezasına çarptırarak, 
cezayı  beş  yıl tecil etti. Mine Türe 
ise beraat etti. Duruşmadan sonra 
Dizdar, verilen kararı  temyiz ede-
ceklerini söyledi. 

Güçlükonak katliamı  ile ilgili 
suç duyurusunda bulunan Barış  
İçin Biraraya Çalışma Grubu söz-
cüsü Şanar Yurdatapan, Petrol İş  
Sendikası  eski Genel Başkanı  Mü-
nir Ceylan ve İHD İstanbul Şube 
Başkanı  Ercan Kanar hakkında da 
dava açılmıştı. 

HABER MERKEZİ  

Genelkurmay 'dan 
Geylaniye suç duyurusu 
• Genelkurmay Başkanlı-  surları  tamamlanır tamam- kararı  verilen Alb. Hamdi 
ğı, 'Asker bir köyü Irak'a lanmaz, Adalet Bakanlı-  Poyraz'ın emriyle gerçek- 
sürdü' ve 'Hakkari eski Tu-  ğı 'na gönderilecek. leştirildiğini kaydetmişti. 
gay Komutanı  Tuğgeneral Geylani'nin iddiaları Geylani ayrıca "Adam ka- 
Osman Pamukoğlu Yükse- Geylani, geçen hafta se-  çınp fidye isteme, devletin 
kova çetesinin başıdır' şek-  çim bölgesinde yaptığı  resmi araçları  ile uyuş-
linde demeç veren ANAP açıklamada 1994'te Şem- turucu kaçakçılığı  yapma 
Hakkari Milletvekili Naim dinli'ye bağlı  500 kişilik ve faili meçhul cinayetler-
Geylani hakkında suç du- köyün sakinlerinin Kuzey le" suçlanan 'Yüksekova 
yurusunda bulunacak. Ge-  Irak'a sürüldüğünü iddia et-  Çetesi'nin en üstteki yö- 
nelkurmay Adli Müşavirli- miş  ve "İnsanlık suçu işlen- neticisinin Tuggeneral 
ği, Geylani hakkında suç miştir" demişti. Geylani Pamukoğlu olduğunu ileri 
duyurusunu içeren dosya olayın Tuğg.Osman Pamu- sürmüştü. 
üzerinde hazırlığını  sürdü-  koğlu ve halen Diyarbakır 
rüyor. Dosyadaki suç un-  DGM'ce gözaltına alınma HABER MERKEZİ  
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DGM, örgüt üyesine 
"örgütünü savunamazsın!" diy-
or 

Mahkemelerdeki savun-
malar hakkında davalar açıl-
ması, cezalar verilmesi aslında 
yeni değil. Fakat şimdiye kadar 
açılan bu davalar hemen 
hemen tümüyle "esas dış" 
konulara ilişkindi; savunmada 
mahkemeye veya yasa ile ko-
runmuş  resmi kişiliklere 
hakaret gibi. 

Mustafa Demirer ile Garip 
Özarslan hakkında da önce 
böyle bir dava açıldı. 
Savunmalarında "DGM'ye ve 
güvenlik kuvvetlerine hakaret 
ettikleri" iddiasıyla her birine 
20 ay hapis, 250'şer milyon 
TL. para cezası  verildi. 

Ancak DGM bununla yetin-
medi. Bir savunmadan iki suç 
çıkarma amacında olan DGM, 
savunmanın diğer bölümleri 
için de iki yıl sonra suç duyu-
rusunda bulundu. Bu kez 
DGM'nin suç duyurusuna 

konu olan savunma bölümleri, 
sanıkların örgütlerinin "meşru 
olduğunu" anlatan bölümleriy- 

di. 
Dev-Sol davasının "müeb- 

betlik" sanıkları  Özarslan ile 

özel niteliğinden kaynaklandı-
ğını ' belirtiyorlar. Bu türden 
dört davanın bulunduğuna işa-
ret adan 9 Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku 
Profesörü ve Adalet Yüksek 
Okulu Müdürü Bahri Öztürk, 
"geciken adaletin, adalet ol-
maktan çıkar" diyor.. 

Söz konusu 4 dava dosyası-
nm da kamu vicdanım yarala-
dığına ve kamuoyunda "ada-
let" konusunda şüphe uyandır-
dığına işaret eden Prof. Bahri 

Öztürk, şunları  söylüyor; 
"Kamu vicdanı  daha fazla 

yaralanmadan bu tür davalar, 
süratle bitirilmeli. Bunların 
uzaması, yargı  bağımsızlığına 
gölge düşürür. Bunlar yargı  ba-
ğımsızılığı  açısından da kaygı  
verici örnekler. Demokrasiyi 
ve hukuk devleti kavramını  da-
ha çok tahrip edecek, yargının 
üzerine gölge düşüren bu tür 
uygulamalardan kaçınmak ge-
rekir."Türk hukuk sistemi 
ayrıcalıklı  kesimleri koruyor. 

G
azi olaylarının 
üzerinden bir yıl 
geçti ve dava hala 

açılmadı.Sözde failler 
tesbit edilmiş,haklarında 
kamu davası  açılması  ka-
rarı  verilmişti.Ancak "gü-
venlik" gerekçesiyle bu 
dava Istanbul'da görüle-
medi ve Trabzon Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne gön-
derildi. Davanın 15 Ka-
sım 1995 tarihinde ger- 

çekleştirilen ilk duruşma-
sında mahkeme heyeti, 
"Memurin Muhakematı  
Kanunu" gereğince, da-
vanın durdurulmasına ka-
rar verdi. Bu karara yapı-
lan itiraz üzerine dosya 
Trabzon'a en yakın mer-
kez olan Rize'de incelen-
di ve Rize Ağır Ceza 
Mahkemesi, suçun "adli 
görev sırasında işlendiği" 
yolunda karar verdi. Ka- 

rar, Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 
verilen "durdurma" kara-
rını  kaldırmış  oldu. 

Karara göre, sanık po-
lisler 7 kişinin ölümü ve 5 
kişinin de yaralanması  
suçlamasıyla TCK'nın 
448, 456, 457 ve 463'ün-
cü maddelerinden yar-
gılanacak. Bunun nasıl o-
lacağını , kamuoyu da 
merak ediyor. 

G
azeteci Metin 
Göktepe'nin öl-
dürülmesinden 

284 gün sonra 48 sanık 
polis hakkında açılan da-
vaya 18 Ekim'de Aydın 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si'nde başlanabildi. 
Göktepe davasında mü-
dahil olan 317 avukattan 
59'unun katıldığı  duruş-
mada, polislerin tutuk-
lanması  istemi mahkeme 
heyetince reddedildi. 

Davanın "güvenlik" 
gerekçesiyle başka ile 
nakli istendi. Aydın 
Cumhuriyet Başsavcı-
sı 'nın isteği üzerine Yar-
gıtay Göktepe dosyasını  
bu kez Afyon'a "sürdü". 

6 Şubat'ta Afyon 
Spor Salonu'nda dava 
görülürken, TC Adalet 

Metin Göktepe 

Bakanı  Şevket Kazan'ın 
"Mahkeme vatandaşın 
ayağına gitmez" açıkla-
masının ardından dava 
"salon cezası" aldı. 
Davanın bundan sonra 
nasıl bir seyir izleyeceği 
ve daha hangi illeri zi-
yaret edeceği merak 
konusu. 

Göktepe davası  
nereye kadar 
Güvenlik gerekçesiyle ilden ile 
dolaştı rı lan Metin Göktepe davası  
böyle giderse hiç bitmeyecek. 

Adaletsizliğin başında 
Gazi davası  geliyor 

Suçlu polisler 'Memurin Muhamekamatı  Kanunu'na sığınarak 
yargılanmaktan kurtuluyorlar. İşledikleri suçların insanlık dışı  olması  bile 
değiştirmiyor bu durumu 

Suçlular dokunulmazlığa 
sığınıyor 

Göktepe ve Gazi davaların-
da sanık polislerin yargı  önüne 
çıkarılamamaşı  olmasını  da 
eleştiren Prof. Öztürk, memur-
ların üzerine "dokunulmazlık" 
şemsiyesi gereken Memurun 
Muhakematı  Hakkındaki Ka-
nun'un kaldırılması  gerektiğini 
söylüyor. 

Ceza Hukuku profesörü Sü-
beyi Donay da dava dosyaları-
nın ilden ile gezdirilmesinin 

adalette gecikmeye neden ola-
cağına dikkat çekerek, "Geci-
ken adalet, adalet değildir" di-
yor. 

Bakanlığın "kamu güvenli-
ğini" gerekçe göstererek, yar-
gılamayı  bir kentten diğerine 
nakledebileceğini belirten Do-
nay'ın yorumu şöyle; "Bakan-
lığın bu kararı  verirken fevka-
lede dikkatli olması, gerçekten 
naklin zorunlu olup olmadığını  
titizlikle ayırması  gerekir. Çün-
kü her nakil yargılamanın uza-
masına, dolayısıyla adaletin 

geç gerçekleşmesine neden 
olur. Geç gelen adalet de adalet 
olmaktan çıkar. Çünkü yargıla-
mada amaç adaletin en seri ve 
en adil biçimde gerçekleşmesi-
nin sağlanmasıdır." 

Türk adaletinin Avrupa'da 
da büyük eleştirilere uğradığı-
na dikkat çeken hukukçular 
özellikle Olağanüstü Hal Böl-
gesin'de hukukun tamamen iş-
lemez hale geldiğini belirtiyor-
lar. Avrupa İnsan Hakları  Mah-
kemesi'ne kişisel başvurularda 
büyük artış  gözleniyor. 
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Şubat 1997 günü yapı lan Milli Gü-
venlik Kurulu toplantı s ı ndan sonra, 
en çok konuşulan, tartışı lan karar-

lardan biri de zorunlu eğitimin sekiz yı la ç ı ka-
rı lması  oldu. 

Sekiz y ı llı k eğitimin kesintisiz olması , bera-
berinde mesleki okulları n, bu arada İ mam Ha-
tip okulları n ı n orta kı s ı mları n ı n kapatı lması n ı  
gündeme getirildi. 

Ası l k ı yamet bu noktada koparı lı yor. 
Bu nedenle tabiri caizse karşı lı kl ı  k ı lı ç ku-

şanmaya ve neredeyse çekilmeye başlandı . 
Bir yanda "Laik TC Devleti" karşı tları, islami 

çevreler ile Refah Partisi, diğer bir ifadeyle sö-
zümona siviller! diğer tarafta ise "Laik TC Dev-
leti" yanl ı ları  ve rejim bekçileri. Bunlar arası n-

daki tartışma gide-
rek şiddetleniyor. 
İ slami çevreler ve 
onun temsilcisi 
Refah Partisi Türki-
ye'de uygulanan 
laikliğin Fransa'da-
ki, ABD'deki gibi 
olmadığından dem 
vurarak, oralarda 
uygulanan laikliğe 
taraftar oldukları nı  
belirtirlerken, öte 
yandan koro oluş-
turmuşças ı na hep 
bir ağızdan Kuran 

kurslarını n ve İ mam Hatip okulları nı n kapatı l-
ması na karşı  ç ı karak, ne denli Amerikan tipi 
laik oldukları n ı  da pek güzel sergileyiverdiler. 

İ ki tarafl ı  bir yalan döngüsü içinde yaşıyo-
ruz ne yazı k ki. 

Yetmiş  y ı llı k rejimin savunucuları  ise geli-
şen Refah hareketi karşıs ı nda önlemlerden biri 
olarak zorunlu eğitimin kesintisiz sekiz y ı la çı -
karı lması nı , askeri tehdit ve darbeyi gündemde 
tutarak sağlamaya çalışmaktadı r. 

19801i y ı llarda Türk-İslam sentezini klavuz 
edinenler, bugün sekiz yı llı k kesintisiz eğitimi 
gerçekleştirmek suretiyle "Laik Devleti" ayakta 
tutmak istemektedirler. 

Camiler çoğunlukla devlet tarafı ndan yapı l-
dı . Kuran kursları, İ mam Hatip okulları  devlet 
tarafı ndan aç ı ldı, okullara zorunlu din dersleri 
getirildi. Tüm bu ve benzeri faaliyetlerin mer-
kezinde hep devlet oldu. 

Kendi yönetimlerinde dini kontrol ederek, 
dinsel faaliyetleri yürüten laikler! bugün Refah 
Partisi'nin uygulamaları ndan korkmakta, laiklik 
elden gidiyor diyebilmektedir. Refah' ı n bugün 
yaptı kları nı n, yapmak ve korumak istedikleri-
nin, kendileri tarafı ndan yapı ldığını, kendile-
rinden miras kaldığın ı  neredeyse unutturmak 
istercesine bu karşı  ç ı kış ları nı  sürdürmektedir-
ler. 

Ve Anı tkabir yürüyüşleriyle her zamanki gi-
bi bu yönde mesajları nı  iletiyorlar. 

Geçmişte birlikte hareket eden bu güçler, 
bugün karşı  karşıya geldiler. Dini kurumları, 
sol ve devrimci hareketlere karşı  kullananlar 
bugün ayrışıyor, artı k karşı lı klı  bir mücadele-
nin içinde bulunuyorlar. 

Kürtlere ve Kürt siyasal hareketlerine karşı  
yak ı n geçmişte Hizbullahç ı lar kullanı ldı . 
PKK'ye karşı  yürütülen savaşta halk ı n dini duy-
gular ı na hep yönelindi, bu yönde bildiriler da-
ğıtı ldı , yayı nlar yapı ldı . 

Geçmişte yaşananlardan ne laiklik karşı tları, 
ne de laikler! rahatsı zl ı k duymuşlard ı r. Aksine 
birlikte hareket etmeyi çı karları na uygun gör-
müş lerd ir. 
Devlet her zaman dini yönetmiş, yönlendir-
miştir. Her zaman devletin bir Resmi dini ve 
mezhebi olmuştur. İslami kesimler ise devletin 
bu uygulaması na çoğunlukla destek olmuştur. 

Bugün gelinen aşamada din artı k devletin 
kontrolünden ç ı kmak istiyor. Artı k devlete ha-
kim olmak, toplumsal yaşama her alanda mü-
dahale etmek istiyor. Artı k yönetilen, yönlen-
dirilen değil, yöneten ve yönlendiren olmak is-
tiyor. 

işte çelişme bu noktada başlamakta, k ı lı çlar 
çekilrrıektedir. 

Bir tarafta 70 yı l ı  aşan uygulamaları yla mili-
tarist ve otoriter karekterli TC devleti, diğer 
tarafta bu devlete dini şekil vermeye, şeriat 
yönetimi getirmeye çalışan islami hareketler. 

Refah' ı n ve islami kesimlerin sivillikleri! re-
jime mahalif olmaları, muhalif demokrat 
kesimlerin yan ı rı sa Kürt siyasi çevrelerinde de'  
tartışı lmal ı , masaya yatı rı lmalı dı r. 

Militarist-otoriter devlete karşı, tek tip insanı  
ve otoriter-teokratik devleti hedefleyen anlayış-
ları, iyi etüd etmek ve tav ı r almak gerekiyor. 

"Siviller 
Ve 
Laikler" 

Ercan SEZGİN 

Türkiye'den kaçan kaçana 
Dışişleri Bakanlığı  Müsteşa-

rı  Büyükelçi Onur Öymen, 
Türkiye'den günde ortalama 70 
kişinin çeşitil ülkelerde iltica 
talebinde bulunduğunu açıkla-
dı.TBMM Dışişleri Komisyo-
nu'nda yapılan ve Dış işleri Ba-
kanlığı  Müsteşarı  Onur Öy-
men, Federal Almanya Türk 
Dernekleri ve Koordinasyon 
Kurulları  Koordinatörü Irfan 
Dinç, Türkiye Araştırmaları  
Enstitüsü Başkanı  Prof. Dr. Fa-
ruk Şen ve Avrupa Türk Işa-
damları  ve Sanayicileri Derne-
ği (ATİAD) Başkan Yardımcısı  
Eşref Ünsal'ın katıldığı  "Yurt-
dışında Yaşayan Türk Vatan-
daş larının Sorunları" konulu 
toplantı  yurtdışında yaşayan 
Türklerle ilgili ilginç gerçekle-
ri ortaya çıkardı. 

Müsteşar Öymen, Türki-
ye'den günde ortalama 70 kişi-. 
nin çeşitli ülkelerde iltica tale- 

binde bulunduğunu söyledi. Il-
tica talebi bir çok nedene bağ-
lı. Birinci sırayı  Kürtler alıyor. 
OHAL bölgesinde zor koşullar 
altında yaşamını  sürdüren 
Kürtler Avrupa ülkelerindan il-
tica talebinde bulunuyorlar. Di-
ğerleri ekonomik nedenlerle ta-
lepte bulunuyorlar. 

"Türkler 4. Kategori" 
Öymen, 1980'li yıllarda Al-

man vatandaşlığına başvuru 
çok az miktarda iken bu raka-
mın 1995'te 40 bine, 1996'nın 
ilk dokuz ayında da 53 bine u-
laştığını  bildirdi. 

490 bin gencin Alman okul-
larına, 17 bin gencin de Alman 
üniversitelerine gittiğini belir-
ten Öymen, çocukların Alman-
cayı  yeterince öğrenememesi 
nedeniyle "zor öğrenenler" 
okuluna gittiğine işaret etti. 
Öymen, bu nedenle anaokuluna 
önem verilmesi gerektiğini 

vurguladı.İltica eden kürt aile-
ler Alman makamlarına başvu-
rarak çocuklarının anadillerin-
de eğitim imkanının tanınması  
isteminde bulunuyorlar.Birçok 
iyalette bu olanak yaratılmıştır. 

Irkçılık sorununun önemine 
de işaret eden Öymen, şöyle 
devam etti; 

"Hollanda'daki olay ümit 
ediyoruz ki ırkçilık olmasın. 
Ancak, yabancılara karşı  ırkçı-
lık hareketi olduğu da ortada. 
Almanya'da 1996 yılında irk-
çılıkla ilgili olarak 450 saldırı  
olmuştur. Bunlar örgütlenmiş-
lerdir. Bilgisayarlarla haberle-
şiyorlar. Bu çok ciddi bir olay-
dır." 

Yapılan araştırmalar Avru-
pa'da ırkçılık hareketlerinde 
son zamanlarda süyük bir artış  
olduğunu gösteriyor. Bunun 
tek bir nedenle açıklamanın 
münkün olmadığı  vurgulanı- 

yor. Avrupa'da ekonominin kö-
tüye gitmesinden kültür uyuş-
mazlığına kadar pekçok etken 
var. Feşist partilerin propagan-
dalarının da etkili olduğu söy-
leniyor. Saldırılardan yılan ya-
bancılar zaten uyum sağlaya-
madıkları  toplumdan tamemen 
kopuyorlar. 

Son zamanlarda, başta Al-
manya olmak üzere Avrupa 
devletleri ilticacılara karşı  yeni 
yasalar çıkardılar. Hatta Al-
manya daha da ileri giderek, 15 
yaşından küçük çocuklara da 
vize uygulamasını  gündeme 
soktu. İngiltere ise, iltica baş-
vurusunda bulunanlara hiç bir 
yardımda bulunmama kararı  al-
dı. ilticası  kabul edilene kadar 
başvuruda bulunan kendi im-
kanlarıyla geçimini temin et-
mek zorunda bırakılıyor. 

Türk hukuk sisteminin Avrupa'dan alınmasından övgüyle sözedilir. Oysa, 
İtalyan faşist ceza hukuku ve Fransız hukukundaki ırkçı, devletçi maddeler 
seçilerek alınmıştır. İşte Türklerin Avrupalılığı  budur 

Türk hukuku insanı  yaratıyor 

(HABER MERKEZİ) 
Mehmet Ağar 'ın 

Emniyet Müdürlüğü 
döneminde DGM'ye 
başvurularak telefonla-
rın dinlenebilmesi ka-
rarı  alındığının açığa 
çıkmasından sonra 
Türk telekomunda tele-
fonları  dinlediği ortaya 
çıktı.hem de mahkeme 
kararına gerek görül-
meksizin bu işi yapıyorlarmış. 

Türk Telekom personelinin, 12 
milyon telefon abonesini, "güven-
lik" ve "kötü niyetli kişilerin ya-
kalanması" gerekçeleriyle yıllar-
dır otomatik olarak dinlediği ken-
di itiraflen sonucu açığa çıktı. 

30 dakikayı  geçen tüm şehirle-
rarası  ve uluslararası  telefon ko-
nuşmalanm dinleyen santral tek-
nisyenlerinin, "şüpheli" buldukla-
rı  kayıtları  emniyete ilettiği öğre-
nildi. 

Türk Telekom Başmüdürlüğü, 
"dinlemeler için ülke genelinde 
ortak bir yöntem belirlemek ama-
cıyla" 3-4 nisan'da Ankara'da bir 
toplantı  yapacak. Teknik Işletme 

ve Bakım Daire Başkanlığı 'ndaki 
toplantıya Ankara, İstanbul, İz-
mir, Adana, Mersin, Konya, Sam-
sun, Antalya ve Bursa'dan uz-
manlar katılacak. 

Türk Telekom Başmüdürlü-
ğü'ne bu konuda 14 Mart 1997'de 
gönderilen genelgede "telefon 
santrallarında 'santral teknisyeni' 
olarak görev yapan personelin, 
`kendi geliştirdikleri yöntemlerle' 
telefon dinlenildiği" belirtilerek 
şöyle dendi; 

"İşletmemizde, serviste bulu-
nan PSTN (sayısal network) sant-
rallarında, verilen bir sürede kon-
tür değeri aşın ilerleyen abonele-
rin tespit edilip 

Sivas'ta açılan yara 

mahkemelerde kanıyor 
Daha sonra mahke-

menin bu kararını  bozan 
Yargıtay ise bazı  sanık-
ların idam, 32 sanğın da 
"Anayasal düzeni zorla 
bozmaya kalkışmaya 
iştirakten" 5 ile 15 yıl 
arasında değişen hapis 
cezasıyla yargılanması  
gerektiğine karar verdi. 

Yüksek Mahkeme 
aynca, davada yargılanan 
25 sanığın da beraatine 
ilişkin mahkeme kararını  
onarken, 3 sanık hakkın-
da verilen 3'er yıllık 
mahkur"iyeti de 
gerekçeleri yazılmadığı  
için bozdu, yine 3'er yıl 
hapis cezalarına mahküm 
olan 14 sanığın da beraat 
etmeleri gerektiğini 
bildirdi. 

(HABER MERKEZİ) Ceza 
Hukuku, uzmanları, bazı  dava-
ların sürüncemede bırakılması-
nı  izah etmekte güçlük çektik-
lerini belirtiyorlar. Bu davala-
rm "adalet" kavramını  üzerine 
daha fazla gölge düşürmeden, 
"suçluları  cezalandırarak" sona 
erdirilmesi gerektiğine işaret 
ediyorlar. Hukukçular, yargıla-
mada temel amacın adaletin en 
hızlı  ve en adil biçimde gerçek-
leşmesi olduğunu vurgulaya-
rak, "Gecikmenin bu davaların 

S
ivas katliamı  
davasında sanıklara 
komik cezalar ver- 

ilmişti. Kamuoyunun 
yoğun tepkileri sonucu 
dosya yargıtaydan bozu-
larak döndü. Ancak yeni 
yargılanmanın da sağlıklı  
olmayacağı  belirtiliyor. 
Türk adaleti güven ver-
miyor. 

İlk yargılama hem 
çok uzamış  hem de sonuç 
olumsuz olmuştu.Dava 
dosyasının Ankara 
DGM'ye gelmesi ile 
uzun bir duruşma mara-
tonu da başladı. 

Ankara DGM'de 79'u 
tutuklu 124 sanığın 
yargılanmasına 21 Ekim 
1993 Perşembe günü 
başlandı  ve 18 duruşma 
sonunda karar 26 Aralık 
1994 Pazartesi günü açık-
landı. 

HABER MERKEZİ- Doğal 
yargı  sistemine aykırı  olmaları  
nedeniyle kapatılması  istenen 
DGM'lerin savunmaya taham-
mülsüzlükleri de had safhaya 
vardı. DGM'ler artık siyasi 
savunmalara da ceza yağdırma 
niyetinde. 1994 yılında görülen 
bir Dev-Sol davasında, iki 
sanığın siyasi savunması  
hakkında iki yıl sonra dava 
açıldı. 

1993 Mart'ında başlayan 
sözkonusu dava, bir yıl sonra 
sona erdi. İstanbul 2 No'lu 
DGM'nin sanıklarından 
Mustafa Demirer ile Garip 
Özarslan hakkında müebbet 
hapis cezası  verildi. Ancak bu 
iki kişinin yargılanma serüveni 
bu kararla sona ermedi. Tam i-
ki yıl sonra İstanbul DGM 
savcılığı  Demirer ve Özarslan 
hakkında "suç duyurusu"nda 
bulundu. DGM'ye göre bu 
kişiler savunmalarında "ka-
nunun cürüm saydığı  fiilleri 
övmüş"lerdi. 

1- Kötü niyetli kişile-
rin yakalanmasını, 
2- Konuşma kontür de-
ğerleri aşırı  ilerleyen, 
ancak kötü niyetli ol-
mayan abonelerin ise 
korunmalarını  sağla-
yacak birtakım münfe-
rit tedbirlerin üniteleri-
mizin kendi geliştir- 
dikleri yöntemlerle 
alındığı  bilinmektedir" 

Halen Ankara ve Istanbul'daki 
iki santraldan cep ve araç telefon-
larıyla ilgili hizmetleri yürüten 
Telekom'un, Türkiye'nin her ye-
rine "tek merkezden ulaşmak" 
amacıyla "Kırsal Alan Merkezi 
Bakım Sistemi" adı  altında bir 
proje yürüttüğü öğrenildi. 

Emniyet ise, telefon konuşma-
larının, şehir içi konuşmalar için, 
her semtte bulunan santrallardan; 
"jorıksiyon bağlantısı" (santraldan 
emniyete çekilen telefon hattına 
aktarma) yöntemiyle dinleniyor. 
A abonesinin aradığı  numaralar 
saptanabiliyor, A abonesini ara-
yan B abonesi "anında" belirlene-
rek kayda alınabiliyor. 

Demirer, mahkeme savun-
malarında Dev-Sol üyesi 
olduklarını  kabul ediyor ve 
örgütleri ile faaliyetlerinin 
meşru olduğunu anlatıyorlardı. 
Doğal olarak, düzene yönelik 
mücadeleleri de savunuyor-
lardı. 

İşte DGM'nin "sinekten yağ  
çıkarırcasına" ikinci "suç bul-
duğu savunma bölümleri bu 
anlatımlara ilişkin oldu. DGM, 
"sanıkların silahlı  eylemleri 
doğru ve haklı  bulmalarını" 
suç olarak niteledi ve suç 
duyurusunda bulundu. 

"Örgüt üyesi olduğunu kab-
ul et ama, o örgütü savunma!" 
gibi bir dayatmayı  içeren ve 
benzer durumdaki sanıkların 
savunmaları üzerinde 
Demokles Kılıcı  sallandıran 
suç duyurusu, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı  'nca 
kabul edildi ve İstanbul 13. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nce 
dava açıldı. 

1.2.1996 tarihinde hazır- 

lanan konuya ilişkin iddi-
anamede şöyle deniliyordu; 
"Sanıkların devlet güvenlik 
mahkemesinde yargılanmaları  
sırasında PKK ile Devrimci 
Sol isimli yasa dışı  örgütlerin 
silahlı  eylemlerini doğru ve 
haklı  olduğu yönünde kul-
landıkları  ifadelerle, kanunu 
cürüm saydığı  fiilleri açıkça 
övmekte ve bu fiillerin iyi 
görüldüğü söylenmektedir. Bu 
durumda savunma hakkı  sınır-
ları  aşıldığından, (...), ceza-
landırılmalarına..." 

Halen görülmekte olan da-
va, DGM'lerde sıkça görülen 
"siyasi savunma"lann peşin bir 
yaptırım olarak da değer-.  
lendiriliyor. 

Kısacası  DGM, "örgütünü 
ve yaptığını  savunamazsın!" 
diyor. Anlaşıldığı  kadarıyla, 
örgütünü ve eylemlerini üstle-
nen ve /fakat bunların meşru 
olduğunu savunan sanıklara 
"susmak" dayatılıyor. 

Örgüt üyesi olduğunu kabul edenlere, örgütlerinin meşru olduğunu anlatan savunmaları  nedeniyle' dava açıldı. 

DGM savunmayı  da cezalandınyor 

Türk Telekom da 
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Kızıldere ' den çıkarılması  V" 
gereken pek çok ders var. 
Katledilişlerinin 25. M 
yıldönümünde sadece övgü ya 
da yerme ile yetinilebilecek ve 
basitçe geçiştirilecek, bir olay değil Kızıldere. O 
bir tarih, hem de bir daha yaşanmıyacak bir tarih. 
Hatası  ve sevabıyla Türk devrimci hareketinde 
önemli bir yer tutar Kızıldere. 

* 31 Mart 1972, kendisinden önceki bir tarihi 
mirasa sahip, ancak tıpkısı  değil. Onu aşan bir 
siyasal çıkış. Gençliğin kendini TİP'in gençlik kolu 
olmaktan kurtarışıdır. 

*Bu dönemde gençlik Marksizm- Leninizme 
içtenlikle yöneldi. Dönemin belki de en önemli 
özelliği reformizmden kopuşudur. 

*Onlar sadece teoriyle yetinmediler. Pratikte de 
siyasal yaşamın gereklerini yerine getirebilmek 
için canla başla çalıştılar. 

*O dönemde aralarındaki görüş  farklılıklarına 
aldırmaksızın zorda olanın yardımına koşmaktan 
çekinmediler. Bu yardım yaşamlarına mal olsa bile. 
Dahası  en zor koşullarda onlar birlikte yol alın-
abileceğinin sorumluluk ve bilinci ile yürüdüler.. 

* Onalar Dünyada 
sosyalizmin çözülm- 

• eye başladığı  bir 
dönemde çıktılar. Ama 
sosyalizme hep bağlı  

kaldılar. Bu Onlara büyük bir prestij sağladı. 
* Kürt ulusal sorunu bu kuşakla yeni bir 

döneme girdi. Bütürüyle olmasada Kemalizmle 
arasına önemli bir mesafe alındı. Bu süreç 
Güneyde yılardır var olan Kürt hareketiyle metre-
pollerdeki kürt aydın hareketini birleştirerek 
Marksist-Leninist zemine kaymasının önünü açtı. 

* İbo, Deniz ve Mahirler 'in katledilişleri önem-
li bir boşluk yarattıysa da prestijleri kendilerinden 
sonra örgütlenme aracı  olarak kullanıldı. 

*Onların devamı  olduklarını  söyleyenlerin bu 
mirası  iyi kullandıklarını  söylemek çok zor. 
Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi o günden 
beri tartıştığı  siyasi, askeri, legal, illegal, kır, şehir 
diyalektiğini yerli yerine oturtma becerisini 
gösteremedi. Zira bugün "tüm mücadele yöntem-
leri kabulumuzdur" diyen ve mücadelenin her 
türüne mesafeli davrananların geçmişin bu döne-
minden alacakları  çok ders olsa gerek. 

ızıldere ya da 
ahir, Denız, Ibo 

Ekonomi 
bıçak sırtında 

Türk hükümet yetkili-
leri ekonomioe pembe 
tablolar çizselerda ra-
kamlar farklı  'şeyler soy-,  
lüyor. Rakamların dilide 
tam gerçeği yansıtmıyor. 
Ancak yinede bir şeyler 
ifade ediyorlar. 

Devlet Planlama Teşi-
latı 'na (DPT) göre eko-
nomik dengeler bıçak sır-
tında. DPT'nin 1997 yılı-
nın ilk iki ayına ilişkin 
saptamalarına göre, ger-
ginleşen siyasi ortam, 
ekonomik öncelikleri bir 
kez daha unutturdu. Ge-
nel seçimler nedeniyle 
1996'nın ilk yarısını  kay- 
beden ekonomi, 
1997'nin ilk çeyreğinde 
de aynı  rotaya girdi. Bü-
yüme hızı  ve üretim ya-
vaşlarken, kapasite kulla-
nım oranı  da gerilemeye 
başladı. 

Devlet Planlama Teşi- 

latı, ekonomide karamsar 
bir tablo çizdi. DPT veri-
lerine göre ihracat artış  

)hızı  düşük gerçekleşir-
ken, ithalattaki hızlı  artış  
sürdü. bu yüzden, ihraca-
tın ithalatı  karşılama ora-
nı  yüzde 52.7'ye kadar 
geriledi. Enflasyondaki 
gerilemeye rağmen özel 
imalat sanayii fiyat artışı  
1996 düzeyini korudu. 

Olumlu gelişme de-
nebilirse faizde durumun 
iyi olduğu söyleniyor. 

Olumlu tek gelişme 
olarak ocak-şubatta 132 
gün olan iç borç vadesi, 
337 güne çıktı. İç borç 
faizi yüzde 178.22' den, 
yüzde 107.2' ye geriledi. 
1995'te yüzde 8 olan 
GSMH büyüme hızı  
1996'mn 9 aylık döne-
minde yüzde 7.5 olarak 
gerçekleşti. 

DPT raporunda, 1995  

yılında yüzde 12.6 olan 
sanayi üretimi artış  hızı-
nın, 1996 yılının 9' aYlik 
döneminde yüzde 7.3 
olarak gerçekleştiği bil-
dirildi. Bu dönemde sa-
nayi üretimi kamu kesi-
minde yüzde 0.9, özel 
kesimde yüzde 11.5 arttı. 
AB 'ye yönelik ihracatın 
artış  hızı  ortalamanın ge-
risinde kaldı. OECD dışı  
Avrupa ülkelerine 
yapılan ihracat önemli 
ölçüde arttı. Ekonomi uz-
manları  DPT'nin çidiği 
tablonun çok iyimser ol- 
duğunu belirtiyorlar. 
Üretici ve üretici ol-
mayan alan ayırımı  
yapılmaksızın hesap 
yapıldığını  bu nedenle 
ekonomik durum hakkın-
da tam fikir vermediği 
söyleniyor. 

HABER MERKEZİ  

Bir Yunan gazetesi Türk Genel 
Kurmay Başkanı 'nın Türkiye'de 
hükümetin değişeceğini bildirdiğini 
yazdı.Haber Türkiye'de büyük yan-
kı  uyandırdı  

Gazetenin geniş  yer ayırdığı  ha-
bere göre Karadayı  bu öngörüsünü, 
14 Mart'ta Fransız Genelkurmay 
Başkanı  Jean Phillippe Douen ve 
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Pi-
erre Lequartier'ye yaptığı  görüşme- 

de dile getirdi. Fransız elçi, Karada-
yı 'nın beyanını  19 Mart'ta Anka-
ra'da yapılan AB Büyükelçileri top-
lantısında Yunan meslektaşı  Nezeri-
tis'e aktardı. Nezeritis de duyumu-
nu aynı  gün şifreyle Atina'ya geçti. 
Gazetenin haberinde kriptonun fo-
tokopisi de küpür olarak yer aldı. 

"Karadayı, Erbakan'ın düşmesi-
ni istiyor" başlıklı  haberde, "Orduy-
la İslamcıların arası  iyice açılıyor. 

E
v demeke ku li ser partiyeke legal ya bi nasna-
meya kurdi munagaşeyen giranbiha çedibin û 
ev munagaşe berdewam dikin. ii gelek meriven 

zana, siyasetvan û qadiran ev pirs tene kirin: 
- Gelo pewisti bi damezrandina partiyeke legal 

ya bi nasnameya kurdi heye a na? An ji ji bo hewl-
dana damezrandina partiyeke legal ya bi nasname-
ya kurdi hun çi difikirin? Di rojnameya Nû Roj de 
bersiven van pirsan dixwinim. Bersiven reng û reng 
û bi h&i ne. Babete xurt dikin. Li ser hin gotin û di-
tinan ez de' piçki rawestim. Bi vi raye ji ez de hin di-
tin&I xwe binim zimen. 

"Damezrandina partiyek bi kimliga kurdi? 
Himmmm! "yekg kurd demek direj dihizire û di-
beje: Divs partiyek weha be damezranin. Le.. dive 
mirov li ser Nı ‘ mesele baş  û kûr bifikire. Bi ya min 
iro ne wexta ve tiştiye Ez diM im wext e. Diye kurd 
di vi wari de dereng neminin. Dive qadir bi ve riye 
bere xwe bidin nava civata kurd ya sivil. Li jer di 
nava gel de bi hCı nandina hareketeke weha vekiri 
gav bi gav ş ikleki nû bidin xwe û jiyan. Siyasetva-
neki kurd: "Dive kurd partiyeke weha damezrinin 
le... Diye mirov rewşa huquqi a Tirkiye ji ji bir ne-
ke.." dibeje û didomine: 

"Ma ganOn û dewleta Tirkiye & re bidin damez-
randina partiyeke weha? Di her war Cı  deme de he-

ta tevgera kurd bi qewe-
ta xwe derneketiye hol' 
û bi zora xwe wek "fak-
to" daxwaz&İ  xwe ne-
xistiye jiyane; ne siya-
setvanen tirk ne ji xwe-
diyen sistema Tirkiye 
ew daxwaz'en wan yen 
ku iro bi dest xistine qe-
bû1 nekirine. Ev ji wisa 
ye. Diye kurd xwediyen 
sisteme mecbur bikin. 

- "Dive kurd partiyeke weha damezridibeje kur-
deke din. Ditinek rast e. Diye kurd partiyek legal bi 
nasnameya kurd damezrinin. 

- "Ma em de çi ji pertiyen xwe yen din bikin? di-
pirse yeke "nu liberare kurd û didomine: Ax, ev 
partiyen me yen ilegal ax! Na Keke! Naaa! Ji xwe 
dinamiken sexwebûne ji nemane 

- Bira; niha em tiştek din ji te dipirsin. Ji damez-
randina partiyeke weha re tu çi dibeji? 
Damezrandina hereketeke weha ma ne heqeki 
meş rCı  ye? Bi ziman, nivis, xwendin, rabûn û rûniş-
tin, bi his, rühiyet û psikolojiya kurdi hûnandina re-
xistineld li ser axa Kurdistane ma heqe me kurdan e 
a na? 

- "na! Bi a min iro hewcedari bi partiyeke ku bi-
karibe demokrasiye li "Tirkiye" ava bike heye. Ava-
kirina demokrasiya Tirkiye de doza kurdan ji çare-
ser bike. Ev ne kareki xerabe lee'eeee... ne reele!" 

Bi a wan bi nav û nasnameya kurdi parti/hereke-
teke legal damezrandin ne reel e!!! 1_, ku kurd li s-
er nave Tirkiye, ji bo "Cumhuriyeta" Tirkiye, wek 
rexistineke Tirkiye parti ava bikin reel e! Ev reel? x-
ewn e. Ev meji rişokirine. 

- Ji seroke partiyeke "nivkurd" te pirsin gelo ew 
li ser vi mesele çi difikirin. 

"Di van şertan de ev tişt ne,di ci de ye. Rewşa 
Tirkiye divi wari de ne musaid e. Diye demokraten 
Kurd û Tirk hezen xwe bikin yek û sistema Tirkiye 
bigihinin demokrasiye, ekonomiya wi sererast bi-
kin, aşiti çe bibe. Ancax mesela kurd bi ve riye di-
kare çareser bibe. Peşneyareke başe le.. eclibeje. 

Bi deh satan û bi hezaran miroven Tirk û Kurd ev 
çiroka demokratkirina cumhuriyeta dagirkeran go-
tin. Bi sedan mirov di vi oxire de şehit ketin. Le he-
yiyen wan pûç derketin. Sistem di hela demokrasi-
ye de milimek ji peş  de neçûye. Gelo dawiya vi ç'i-
roke de kinge were? Em dirok û kirinen dewleta 
Tirk dizanin. Em desten wan en bixwin ji dibinin. 
Le disa ji em mejiyen xwe ji we kultura siyasi ya de-
ma bere nikarin azad bikin. 

Wek te zanin hefte sal bere li ser nave birati, aşi-
ü û wekheviye gele Kurd bi gele Tirk re alikariyeke 
mezin kir û dewletek damezrandin. Cumhuriyetek 
bi "nav û deng". Heta niha ve Cumhuriyet'e li Kur-
distane ne aşiti, ne birati ne bajar, ne ziman, ne 
nav, ne gund û ne ji tu tiştek heşt. Ma sererastkirina 
ekonomiya Tirkiye, demokratkirina ve cumhuriyete 
kare me kurdan e? Ma ji me kurdan re ji cumhuri-
yetek, demokrasiyek, ji bo gel û welate me ekono-
miyek xweş  lazim nine? 

Zanyar Ca prefesoren Tirk yen ku heta niha ev sis-
tem diparastin, iro ji bo "Cumhuriyeteke nu" dili-
nen xwe en bere bi gotine nu dipeçin û di nava van 
ditinen xwe de nave biratiya Kurd û Tirkan bi her-
fen mezin dinivisinin. Gori rewşa iro ditinen M.Ke-
mal di nava gola 'modernizme" de dibiriqinin û 
wek tişten nu tinin qada siyasete. Bi vi awayi dix-
wazin Tirkiyeyi bûyiniye di mejiye Kurdan de ji bi 
ci bikin. Em clibinin ku ev nerinen wan iro pir hin-
dik di nava kurdan de ji ol dide. Di nava entelektu-
elen kurdan de heviyen pCıç geş  dikin. Xebata par-
tiyeke legal ya bi nasnameya kurdi dikare re li ber 
ve plana tevlihevkirina mejiye kurdan bigire. 

Bi qase ku em dibinim sistema dagidker riziya 
ye, piş iri ye, ew li sistemeke nu digerin. Siyarbûna 
gele kurd di ware milli de gihaştiye qonaxeke nu. 
Gel li dere sisteme li reyen nu digere. Bi gündbûna 
bajaran kultureke nu, gihaştI şax û gul dide. Binge-
he politikayeke nû û rexistineke legal ya bi kimliga 
kurdi li kolanen bajaran bi ve çebûne dikare geş  bi-
be. Ev bingehe nu de bi xwe re rexistinen nû ji bi-
ne. Hereketeke legal bi nasnameya kurd dive toven 
siyasetek nu li van deran mezin bike, bersiva ve şa-
xa nu bi de. 

Hereketeke nu, hereketek ku bi kurdi bihizire, bi 
kurdi bilive, bi kurdi bipeyive, ked, meji û qeweta 
xwe ji bo welat û gele xwe bixebitine û bi we kim-
lige şikil bide qadiren rojen peş  ü civata kurd.Ez di-
zanim dilen hemû kurdan bi hisen hevgirtini û ye- 
kitiya Kurdan le dixin. Ma mumkune ku mirovek ji 
nasnameya xwe hes neke? Na! Ev ne mumkune. Ez 
bawer dikim dilen ewen ku iro bi ditinen xwe yen 
fermi ne li gel vi tiştine ji ji bo serketina vi mesele 
le dixin. Ji ber ku ev nasnameya wane ji. Û ez ba-
wer dikim ku roj bi roj de ditinen wan en şexsi bi-
kevin peşiya ditinen wan en fermi. Ger em Kurd 
dixwazin; axa xwe bi desten xwe bikar binin, li s- 
er axa xwe dinya xwe bi desten xwe ava bikin, bi 
kimiga kurd jiyana xwe û zaroken xwe bidominin 
diye em li riyen radikal, wek vi riye li riyen cCı da 
cûda, li tekoşina pirali û avakirina demokrasiyeki ji 
bo gele xwe bigerin. Bi a ııı in xebata partiya legal a 
bi nasnama Kur& yek ji wan riyan e. Ev kareki he-
ja û piroz e. Avakirina rexistineke weha ji bo ser-
ketina gele me pewist e. Tişteki ku pewist be diye 
mirov mil bide ber. 

Ev 
Röçüneke 
Piroz E! 
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Kızıldere unutulmadı  
HABER MERKEZİ  / Kızıldere'de yir-

mibeş  yıl önce Türk ordu birliğince kuşatı-
larak şehit edilen Mahir Çayan ve dokuz ar-
kadaşı  üniversite öğrencilerince düzenle-
nen gösterilerle anıldı. 

THKP-C kurucularından olan Mahir 
Çayan beş  arkadaşıyla cezaevinden firar 
ederek idam cezasına çarptırılan Deniz ve 
arkadaşlarını  kurtarmak için yollar ararken, 
arkadaşlarıyla İngiliz teknisyenlerin rehin 
alınmasında karar kılarlar. 

Eylem için Karadenize giderek eylemi 
gerçekleştirirler. Olayı  haber alan Türk güv-
enlik birimleri sığındıkları  evi kuşatarak 
teslim olmalarını  isterler ama Mahir ve ar-
kadaşları  teslim olmayi redderler. Güvenlik 
güçleri ağır silahlar kullanarak içerdekilerle 
birlikte evi yerlebir ederler. Çayanlar ölüm-
süzleşirken bugüne kadar hiç ara verilmek-
sizin her yıl anıldılar. 

Mahir Çayan ve arkadaşları  için ilk ey-
lem Beyazıt'ta gerçekleştirildi. İstanbul  

Üniversitesi iktisat Fakültesi önünde topla-
nan bir grup öğrenci, Alkışlı  protestoda bu-
lunan öğrenciler sessiz şekilde dağıldılar. 
İTÜ'nün Maslak'ta bulunan kampüsünün 
yemekhanesinde de aynı  saatlerde başka bir 
anma töreni yapıldı. Yemekhanede toplanan 
öğrenciler, Çayan ve arkadaşlarının öldü-
rülmesini kınadılar. 

Demokratik Öğrenci Birlikleri (DÖB) 
Koordinasyonu da İstanbul Üniversitesi Diş  
Hekimliği Fakültesi kantininde forum dü-
zenledi. "Demokratik Öğrenci Birlikleri" 
yazılı  pankart ile "Mahir, Hüseyin, Ulaş, 
kurtuluşa kadar savaş" yazılı  döviz açan öğ-
renciler, Kızıldere'den bugüne değişen çok 
fazla birşey olmadığını  söylediler. 

Adalet, eşitlik ve özgürlük isteyenlerin 
bugün de saldırılara maruz kaldığını  savu-
nan öğrenciler devrim şehitlerinin halkın 
gönlünde ölümsüzleştiklerini söylediler. 

Bugünün gençliği dünün gençliğiyle bir 
kez daha bütünleşti. 

Türkiye'de 
iki hükümet 

HABER MERKEZI /Türklerin 
bir yasal hükümeti ,birde yirmi 
sekiz şubat'tan beri fiilen 
hükümet gibi çalışan ikinci bir 
hükümetleri var.Şimdi bu 
hükümetin çalışmasona olanak 
sağlamak için mevzuat değişik-
liğine gidiliyor. Yasal zelin 
oluşturuluncaya kadar ara for-
müller kullanılacak. 

Genelkurmay Başkanı  
Orgeneral İsmail Hakkı  kara-
dayı 'nın Türkiye'yi ziyaret eden 
Avrupalı  bakanlarla görüşmesini 
engelleyen 'protokol ve statü 
farkı ' için ara formül bulundu. 
Buna göre, Karadayı, Türkiye'yi 
resmi ziyarette bulunacak Fransa 

Dış iş leri 
Bakan ı  
Herve De 
Charette 
ile resmi 
makamın-
da değil, 
evinde 
görü ş e-
c e k . 
Karadayı,  

Fransız Bakanı  Perşembe sabahı  
kahvaltıda ağırlayacak. 

Tarihi MGK toplantısının 
ardından, Ankara'ya gelen 
Avrupalı  bakanlar Karadayı'ya 
birbiri ardına randevu başvuruları  
yapmaya başlamıştı. Ancak bu 
durum, Türkiye ile Avrupa 
ülkeleri arasında, Genelkurmay 
Başkanı 'nın statüsü ve protokold-
eki yeri konusundaki farklılık ne-
deniyle, Karadayı 'nın Avrupalı  
bakanlarla, Ankara'da yapacağı  
görüşmelerde sorun yaşanmaya 
başlandı. Nitekim, Almanya 
dışişleri Bakanı  Klaus Kinkel, 
geçen hafta Türkiye'ye yaptığı  
resmi ziyaret sırasında 
Karadayı  'dan randevu istemiş, 
ancak her iki tarafın da istekli ol-
malarına rağmen, 'protokol 
sorunu' aşılamamıştı. Karadayı, 
Kinkel'in randevu isteğine olum-
lu yanıt vermiş, ancak "Otelde 
görüşelim" teklifini de reddet-
mişti. 

Aynı  sorun, Fransa Dışişleri 
Bakanı  De Charette'in ziyareti 
sırasında da ortaya çıktı. 

Fransa'da da genelkurmay 
başkanının, statü olarak hükümet 
üyelerinin altında kalması  ne -
'deniyle, görüşmenin nerede 
yapılacağı  yine sorun oldu. 
Ancak Fransız ve Türk yetk-
ililerin müzakereleri sonucunda, 
Karadayı 'nın Fransız Bakanı  
`evinde' bir kahvaltıya davet 
etmesine karar verildi. Fransa'nın 
da bu formülü benimsemesi üzer-
ine, Karadayı  ile De Charette'in 
Perşembe sabahı  Genelkurmay 
Başkanı 'nın evinde birlikte kah-
valtı  etmeleri kararlaştırıldı. 

Bu arada De Charette 
Türkiye'nin yerinin Avrupa'da 
olduğunu belirterek, Türkiye'nin 
AB genişleme sürecinde yapıl-
ması  planlanan, 'Avrupa 
Konferansı  ' na katılması  
gerektiğini söyledi. Ziyareti 
öncesinde A.A muhabirinin soru-
larını  yanıtlayan De Charette, 
AB 'ye tam üyelik sürecinde tüm 
aday ülkelerle aynı  kriterlerin 
uygulanması  gerektiğini belirtti. 

Hükümet değişikliğini 
askerler bildiriyor 

Karadayı, hükümetin bir iki hafta 
içinde düşmesini bekliyor" denile-
rek, Karadayı 'ya atfen şu sözlere y-
er verildi; "DYP'li bazı  bakanlar 
hükümetten desteğini çekecek ve 
hükümet düşecek. Sonra da Re-
fah'sız bir hükümet kurulacak." 

Habere göre Fransız elçinin, Re-
fahyol'un kendiliğinden çekilmesi-
ni beklemenin daha doğru olup ol-
mayacağı  sorusuna Karadayı  şu ya-
nıtı  verdi; 

"Hayır. Hiçbir sorunu çözecekle-
ri yok. Güvenilirlikleri kalmadı. Ne 
kadar çabuk giderlerse o kadar iyi. 
Zaten güçlerini de yitirdiler. Seçim-
de bu kadar oy almalarına imkan 
yok." 

Üst düzey bir Yunan diplomat, 
Fransız Büyükelçi 'nin Nezeriti' e 
"Karadayı, hükümetin bir ay içinde 
gideceğini söyledi" dediğini doğ-
ruladı. Fransa Dışişleri Bakanı  De 
Charatte'i karşılamak için Esen-
boğa'ya gelen Fransız Büyükelçi 
"basın haberlerine göre konuşmam" 
dedi. 

Siyasi çevreler Karadayı 'nın bu 
açıklamasını  "Askerler siyaseti 
vesayet altına aldılar" şeklinde 
değerlendirdiler. 

HABER MERKEZİ  

Refahyol imiği 
sıkmayı  
sürüdürüyor 

Refahyol Hükümeti kurulduğun-
da her kesime büyük vaatlerde bu-
lundu. Nisan ayında yapılacak ek 
zamla hem memur maaşlarının yük-
seleceğini, hem de kesimler arasın-
daki farkın azalacağını  iddia ediyor. 
Harb-İş  Sendikası 'nın yaptığı  araş-
tırmada ise, en alt düzeyle en yüksek 
düzeydeki memur maaşları  arasında-
ki makasın giderek açıldığı  ortaya 
çıktı. 

Harb-İş  'in araştırmasında, "Hü-
kümet, kamu kesiminde hizmet kate-
gorileri arasındaki çarpıklığın gide-
rildiğini belirtiyorsa da Maliye Ba-
kanlığı 'nın kendi verileri bile bu ger-
çeği gizleyemiyor. Hükümet, memur 
maaşları  arasında oluşan makası  or-
tadan kaldırmadığı  gibi uzun dönem-
li olarak kamu çalışanlarına yönelik 
politikalarında maaşları  bir araç ola-
rak kullanacağının da sinyallerini 
veriyor" denildi. 

Sendikanın araştırmasında me-
murlar 4 gruba ayrıldı. ilk grup, en 
düşük maaş  alan hizmetli ve orta-li-
se mezunu memurlardan oluşuyor. 
Düşük maaş  alan ikinci grupta ise  

öğretmen, teknisyen, araştırma gö-
revlileri var. Orta düzeyde maaş  alan 
3. grup ise şube müdürü, uzman dok-
tor, şantiye mühendisi gibi kesimler-
den oluşuyor. Yüksek maaş  alan ve 
ayrıcalıklı  kisim oluşturan 4. grup 
ise, genel müdür, vali gibi üst düzey 
yöneticilerden meydana geliyor. 

Temmuz 1996'da en düşük ke-
simdeki memur maaşı, net 12 mil-
yon 711 bin liraydı. 4. gruptaki ayrı-
calıklı  kesimin maaşı  ise, net 50 mil-
yon 752 bin liraydı. Bu iki grup ara-
sındaki fark, 3 kala (2.99) yakındı. 

Ocak 1997 zammı  dahil Nisan 
1997'de verilecek ek zamla birlikte 
en düşük kesimdeki memurun or-
talama maaşı, 28 milyon 982 bin lira 
olacak. Yüksek kesimdeki ayrıcalık-
lı  memurun maaşı  ise 132 milyon 54 
bin liraya çıkacak. Bu durumda iki 
kesim arasındaki fark, 3,5 katı  (3.56) 
geçiyor. 4. kesimde ile 2 ve 3. kesim 
arasındaki fark da giderek açılıyor. 

HABER MERKEZİ  
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Marksistler qınkanlardan' değil, 
gerçeklerden hareket ederler 

t j lusal, bölgesel ve uluslararası  gerçeklikler hakkında 
bilgilenmemiz ve onlardan öğrenmemiz gerekir. 
İnsanların sorunlarına cevap bulabilme yetkinliğine 

erişmemiz için bu zorunludur. Rahatlıkla anlaşılacağı  gibi 
bu tek bir kişinin görevi olamaz, ancak kollektif bir yapının 
olabilir. Biz Allahlara ve "kutsal ineklere" inanmıyoruz. Biz 
sosyalizme ve onun bilimsel bilgi birikimine, tartışma olgu-
suna ve tahlillere inanıyoruz. 

• Lütfen şahsınız ve örgütünüz 
hakkında bize bilgi verir misiniz? 

O Çocukluğumdan beri işçi sınıfına 
çok güçlü bir biçimde bağlıyım. Ben çok 
çocuklu bir aileden geliyorum. Bu olgu 
politik yaşamımın üzerinde büyük etki 
yarattı. 14 yaşımda komünist gençliğe 
girdim 1973/74'de devrimci solcuların 
hareketine girdim. 1983'e kadar bu ha-
rekette kaldım. Bu sıralarda örgütümü-
zün içerisinde silahlı  mücadele konu-
sunda büyük tartışmalar baş  gösterdi. 
1984 Tupac Amaru'ya gittiğim yıldır. 
Avrupa'da kalışımdan dolayı, merkez 
komitesi beni örgütün yurtdışı  temsilci-
liğiyle görevlendirdi. 

• Komünist Partisi'nin içerisinde 
silahlı  mücadele konusunda tartışma- 
ya neden olan asıl sebep nedir? 

O Her şeyden önce Peru'da değişik 
örgütlerin kendilerini komünist olarak 
adlandırdıklarını  belirtelim. Peru 'da 
1920'lerde Jose Carlos Mariatti tarafın-
dan kurulan ve bir nevi tüm partilerin 
ana partisi konumunda olan Peru Sosya-
list Partisi var. Jose C. Mariatti'nin ölü-
münden sonra, Sosyalist Peru Partisi'nin 
adı, Peru Komünist Partisi olarak değiş-
tirildi. Peru Komünist partisi, Peru tari-
hinde değişik düzeyde rol oynadı. Parti, 
uluslararası  (enternasyonal) politikalar 
itaatkar politik konumundan dolayı  Pe-
ru'daki realiteyi bir türlü objektif biçim-
de tahlil edemiyordu. Sovyetik Komü-
nist partilerin arasında politik mücadele 
Peru Komünist Partisi arasında bölün-
melere neden oldu. 1960'lı  yıllarda Pe-
rulu solcuların tarihinde ilk kez, açık ta-
rihi bir dönüm noktası  oluştu. Peru Ko-
münist Partisi, Moskova taraftarı  "Ko-
münist Birlik.Rartisi".¥41pAçu eğilimli 
"Kızıl Bayrak Komünist Partisi" şeklin-
de ikiye bölündü. Sonuncu eğilim kendi-
lerini komünist olarak adlandıran deği-
şik gruplara bölündü. Bu gruplardan bir 
tanesi de Peru Komünist Partisi Yeniden 
inşa Örgütü'dür. Bu örgüt 1970'tle Ko-
münist Partisi Mariatti olarak ismini de-
ğiştirdi ve bu, bugün "Işıklı  Yol" (Ay-
dınlık Yol) olarak tanınan örgüttür. 

Silahlı  mücadele konusunda çok de-
rin değişik görüşler mevcuttur. Komü-
nist Partisi Işıklı  Yol, silahlı  mücadeleyi 
eleştirirken, Komünist Birlik Partisi si-
lahlı  mücadeleyi savunuyordu. 

Her ne kadar bu partinin hataları  ol-
muşsa da bu parti sendika ve taban ha-
reketlerinde sayısız çalışma yaptı, yapı-
yor. 

Komünist Birlik Partisi, 1970 Gene-
ral Velasco'nun askeri cuntasını  destek-
ler. Bu olgu o zamana dek illegal olarak 
mücadele eden Ulusal Sendikalar Birli-
ği'nin yasallaşmasına neden oldu. Bu 
parti ağırlıklı  olarak hükümette de yer 
aldı. Bu tutumu özellikle genç kesim 
arasında büyük huzursuzluğa ve bir çok 
kadronun partiden ayrılmasına yol açtı. 
Biz uzun süre örgütsüz kaldıktan sonra, 
yavaş  yavaş  komünist idealizmi temsil 
eden "Devrimci Solcuların Hareketi"ne 
yanaştık. 

• Tupac Amaru Peru için hangi 
politik ve sosyal amaçları  hedefliyor? 

O Esas amacımız toplumun dönüştü- 

rülmesi. Biz halkın esas ihtiyaçlarını  çö-
zecek bir toplum istiyoruz. Örneğin iş, 
eğitim, sağlık, ev (konut ) vb. tüm bun-
lar kapitalist bir sistemde gerçekleşmez. 
Biz hiç bir sistemi kopya etmeyen, dog-
matik olmayan ve horlanmayan, diya-
lektik ve gerçeklerimize uyan sosyalist 
bir toplumu hedefliyoruz. 
• Tupac Amaru nasıl bir sosyalizmi 
geliştirmek (yerleştirmek) istiyor? Bu 
proletarya diktatörlüğüne dayanan 
veya çoğulcu partile,r sistemine daya-
nan bir sosyalizm mi olacak? 

O Bizim kavramamız gereken ilk 
şey, sosyalizmin sınıfsız topluma yarma 
sürecinde bir geçiş  dönemi olduğu ger-
çeğidir. Elbetteki sosyalizmin bu ilk aşa-
masında bazı  kapitalist öğeleri de barın-
dıracaktır. Fakat sosyalizmin kalıcı  he-
defi devleti (kurum olarak) dağıtmak 
(yok etmek) ve toplumda sınıfları  orta-
dan kaldırmak olacaktır. 

• Tamamlayıcı  soru; proletarya 
diktatörlüğü sorununa açıklık getire-
lim. 

O İnsan bu soruyu şöyle veya böyle 
değerlendirebilir. Kimisi buna proletar-
ya diktatörlüğü derken, kimisi de halk 
demokrasisi 'diye adlandırıyor. Bu dü-
şünceleri değerlendirmenin değişik bi-
çimleri var. önemli olan hedefiriYiZi'gtW'' 
den kaçırmamak, bu da devletin ve top-
lumdaki smıflann ortadan kaldırılması-
dır. 

• "Reel sosyalizm" denilen ülkeler-
de sistem değişikliğinden sonra bir 
çok parti, çok partili sosyalist bir 

toplum görüşünü benimsedi. Sizce 
Peru'da da böylesi çok partili bir sos-
yalist toplum mümkün mü? 

O Eğer gerçekten sosyalizmi sınıflı  
toplumdan sınıfsız topluma geçiş  aşa-
ması  olarak görürsek, bir düzende öbü-
rüne ait bazı  çelişkili muhtelif unsurları  
barındırdığını  kabul etmemiz gerekir. 
Bu çelişkilerin çözülmesi sorunu "halk 
demokrasisi" diye adlandırılan düzene 
aittir. Eğer bu gerçeği kabul etmezsek, 
büyük hatalara girebilir ve toplumda öy-
lesine çelişkiler yaratırız ki, akabinde 
çoğunluğun gerçek kararlarına hürmet 
etmeyi imkansız kılabiliriz. Ezici çoğun-
luk, kendi şartlarını  kabul etmek isteme-
yen öbür kesime karşı  pratiğe geçirmek 
(kabul ettirmek) zorunda kalır. Bu azın-
lık veya çoğunluk partiler örgütlenir mi 
onların kendi sorunudur. Biz zayıflığın 
bir işareti olarak değerlendirilen düşün-
celerin çatışmasından korkmamalıyız. 
Sekterizm, gerçek ideoloji ile diğer dü-
şüncelerin yarışmasını  (çatışma) imkan- 

sızlaştırdığı  zararlı  bir unsurdur. Örne-
ğin; sosyalizm ile kapitalizm arasmdaki 
örnekte olduğu gibi. Biz hatta bu olguyu 
(sekterizm) solun kendi arasında dahi 
görüyoruz. Politik argümanların tartışıl-
ması  engelleniyor ve dolayısıyla Mark-
sizm Leninizm de engelleniyor. 

• Yeni dünya konjönktüründe Pe-
ru'da bir sosyalist deneyin yaşanıla-
bileceğine inanıyor musunuz? 

O önceden de anlattığım gibi, gerek-
li tartışmaların yoksunluğundan dolayı  
Marksizm Leninizm bir dogmaya indir-
gendi ve bugün kilise ideolojisinin dere-
kesim düşürüldü. Ama bu doğru olanı  
değil. Marksizm-Leninizm bilimsel bir 
ideolojidir ve her bilim dalı  gibi derin 
bir tahlile ve 
temel bir öğre-
time (eğitime) 
ihtiyacı  vardır. 
Sürekli ger-
çekle karşılaş-
tı rı lmalıdı r. 
Doğu Avrupa 
ülkelerindeki 
deneyimler şe-
matik ve dog-
matik oldukla-
rından, kapita-
lizm ve em-
pery alizmle 
tartışmayı, ya-
rışmayı  sür-
dürmedikle-
rinden çöktü-
ler. Bu onların 
(Doğu Blo-
ku'nun) çap-
sızlığının ve 
güvensizliği-
nin açık ispatı-
dır. Eğer ger-
çekten Mark-
sist-Leninist 
isek, bu bizim 
kurtuluş  aracı-
mızdır. Biz ne-
den korkuyo-
ruz ki? ideolo-
jik çatışmalar-
dan mı  korkuyoruz? 

Marksizm kendisini geliştiremedi-
ğinden, kapitalizm üstün geldi. Her ne 
kadar saçma da olsalar, kapitalizm dü-
şünceler geliştirebildi. Bu düşüncelerin 
çok güçlü bir şekilde propagandası  ya-
pıldı. Buna karşın biz devrimciler ise 
hala Marks ve Lenin'in sloganlarını  
tekrarlıyoruz ve bugün yeni yollar ara-
yacak konumda değiliz. Biz bu güne 
dek toplumsal değişmeleri anlayıp, al-
ternatifler geliştirecek yetkinliğe eriş-
medik. Yenilgimizin nedenleri bürokra-
si, sekterizm ve dogmatizm idi. 
• Politik bir örgütün merkezi or-

ganlarında kollektivizmi mi yoksa 
merkeziyetçiliği mi tercih ediyorsu-
nuz? 

O Bizim örgüt her üyesinin bilinçli 
ve sorumlulukla gelişmelere güçlü bir 
şekilde katılması  gerektiği düşüncesin-
dedir. Mücadelemizde tüm yoldaşlarımı-
zın katılımı  gereklidir ve hiçbirisinin ye-
ri doldurulamaz. Sosyalizmde en önem-
li olgu, örgüt içinde ve dışında düşünce-

lerin değiş  tokuşu (alış  verişi) 
ve sorunların tartışılmasıdır. 
Ulusal bölgesel ve uluslararası  
gerçeklikler hakkında bilgilen-
memiz ve onlardan öğrenme-
miz gerekir. İnsanların sorun-
larına cevap bulabilme yetkin-
liğine erişmemiz için bu zo-
runludur. Rahatlıkla anlaşıla-
cağı  gibi bu tek bir kişinin gö-
revi olamaz, ancak kollektif 
bir yapının olabilir. Bazı  müs-
tesna durumlar var; örneğin 
uluslararası  aktivitelerde tüm 
halkın katılımı  veya tüm örgü-
tün katılımı  imkansızdır, dola-
yısıyla böylesi alanlarda halk 
veya örgüt hazır bulunamaz. 
Böylesi durumlarda bir temsil-
cinin seçilmesi, örneğin yerin-
dedir. Eğer ben konuşuyorsam, 
tüm örgüt (MRTA) ve maale-
sef burada hazır bulunamayan,  

tüm mensuplar adına konuşuyorum. 
Biz salt bir kişinin (şahsın) partinin 

veya devrimin "mutlak gerçeğini" tem-
sil edemeyeceği görüşünü savunuyoruz, 
inanıyoruz. Sosyalizmin inşası  diyalek-
tik bir olaydır. Biz Allahlara ve "kutsal 
ineklere" inanmıyoruz. Biz sosyalizme 
ve onun bilimsel bilgi birikimine, tartış-
ma olgusuna ve tahlillere inanıyoruz. 

• MRTA'nın bir parti başkanı  mı  
var ya da merkez komitesi mi? 

İshak Velasko: MRTA ağırlıklı  ola-
rak yeraltı  (illegal) çalışan bir örgüttür. 
Buna uygun olarak tüm merkez komite-
sinin üyeleri tanıtılamaz veya kamu-
oyunun önüne çıkamazlar. Aksi taktirde 
sadece baskıcı  (devlet çevresinin) or-
ganlarının işlerini kolaylaştırmış  oluruz. 
Bu şartlar altında sürekli değiştirilen ve 
merkez komitesini temsil eden bir yol-
daş  seçilir. 

• MRTA hakim olan sisteme karşı  
mücadelede "silahlı  mücadeleyi" biri- 
cik mücadele metodu olarak algılıyor 
mu? 

O Biz devrimci bir sürecin değişik 
mücadele biçimleri ile gelişebileceğini 
kabul ediyoruz. Sistemin karşılaşabile-
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deleyi mahkum etmiyoruz. Aynı  şekilde 
silahlı  mücadelenin de başarısızlıkla so-
nuçlanacağı  yargısına varmıyoruz. Top-
lumun dönüşümüne katkıda bulundukla-
rı  ve içeriği devrimci öz taşıdıkları  süre-
ce, tüm mücadele biçimleri meşrudur. 
Devrimci bir karekter taşıdığı  hallerde 
parlamenter mücadele de buna dahildir. 
(seçimlere katılmak kastediliyor) 
• Eğer Peru hükümeti MRTA'ya le- 

galleşme önerisini yaparsa, bunu ka-
bul eder misiniz? 

O Bu bir "imkandır", halbuki Mark-
sistler "imkanlardan" yola çıkarak değil, 
gerçeklerden hareket ederek çalışmaları-
nı  yürütürler. 

Gerçeklerin hakiki analizini motifize 
etmek için, gerçeklerin vuku bulması  
gerekir. Marksist Leninist düşüncelerin 
temeli gerçeklerdir. 
• Limadaki Japon Konsolosluğu'nu 
işgal eden eylemcilerin somût amaç-
ları  nelerdir? 

O Amaçları  şu sloganda yankısını  
buluyor; "suskunluğu yıkmak için, halk 
olanların serbest bırakılmasını  istiyor." 
Bu askeri politik eylemin esas motifi, 
Alberto Fujimoro hükümetinin diktator-
yal rejiminin dünyasını  gözler önüne 
sermektir. Biz Peru'da Fujimoro hükü-
metinin göstermeye çalıştığı  gibi basit 
bir "terörizmin" olduğunun aksine, dev-
rimci bir mücadelenin varlığını  ispat et-
mek istiyoruz. Öbür yandan, son yıllar-
da hapishanelerde sistemaktik "yok edil-
meyle " karşı  karşıya olan politik tutuk-
luların serbest bırakılmasını  motivize et-
meyi amaçlıyor. Özellikle hükümetin 
güya "barış  antlaşması"nı  rededenler, bu 
tehlike ile yüzyüzedirler. Biz bu devrim-
ci yoldaşların öylesine basitçe Fujimoro 
diktatörlüğü tarafından aşağılanmasına, 
işkenceye uğramasına ve öldürülmeleri-
ne müsade edemezdik ve seyirci kala-
mazdık. 

• Eğer Peru hükümeti eylemcilerin 
isteklerini (şartlarını) yerine getir- 

mek istemezse ne olur? 
O Burada yapılması  gereken şey, sa-

vaş  esirlerinin değiş  tokuşudur. Eğer 
politik tutuklular serbest bırakılmazsa, 
MRTA'da elindeki tutuklulan serbest 
bırakmayacaktır ve mücadele devam 
edecektir. Bizim zamanımız var ve 
Marta'nın pes etmeyeceğini ve yenil-
mediğini gösterdik. Çalışan kesimlerin 
işçi sınıfının ve doğanın sistematik sö- 
mürülmesi devam ettiği'müddetçe mü-
cadele devam edecektir-. 

• Sorunu çözmek için hükümetler-
le veya şahıslarla görüşmeler yaptınız 
mı  ya da sadece ve esas olarak Peru 
hükümeti ile mi görüşmeler yürüttü-
nüz? 

O Herhangi bir devletin MRTA gibi 
bir örgütle görüşmeyi kabul etmesi son 
derece zordur. Biz hükümeti bu görüş-
melere zorlayabilme konumunda oldu-
ğumuz an, böylesi görüşmeler imkan da-
hiline girer. Hiç bir sözde "demokratik 
devlet" güya "terörist bir örgütle" görüş-
meye niyetli değil. 

• Örgüt bir kaç rehinenin serbest 
bırakılmasıyla hangi taktiği izliyor? 
Eğer amacınız "savaş  esirlerinin de- 
ğiş  tokuşu" ise diyelim ki bu şekilde 
yaklaşık 80 politik tutukluyu serbest 
bıraktırırsınız, fakat tüm politik tu- 
tukluları  değil. 

O Eğer biz eylemi başından beri iz-
lersek, gerçekten de yoldaşlardann 700 
kişinin tutukladıklarını  görürüz. Ama 
olayı  askeri yönden değerlendirirsek, 
başka bir alternatifin de olmadığını  tes-
pit ederiz. Bizim rehineleri bırakma ko-
nusundaki tavrımı= özü bellidir. 

Biz başından beri kadınları  ve ihtiyar 
insanları, daha sonra devlet terörü ile 
direkt bağlantısı  olmayan şahıslan bı-
raktık. Biz mücadelede başarı  garanti 
edebilecek kesimleri savaş  tutukluları  
olarak rehine aldık. Bunlar yüksek ge-
neraller, askeri güçlerin resmi mensup-
ları, hakimleri, yani devlet terörünü 
açıkça uygulayan kesimler, politik ve 
sosyal alanda hükümetin tavırlarını  ve 
sistemi tam olarak destekleyen parla-
menter ve firma sahiplerini rehin aldık. 
Yani gerçekten de dolaysız bir şekilde 
hükümetin üzerinde etkisi olan ve bize 
müzakere hazırlığını  garantileyen şahıs-
lardır. 

• Günümüzde Fujimoro hükümeti- 
ne karşı  "reel muhalefet" eden kaç 

dır? 
O Günümüzde hükümete karşı  ma-

alesef politik alanda örgütlü bir muhale-
fet yok. Bir çok sol örgüt hükümet tara-
fından acımasız bir şekilde darbelendi, 
belki diğerleri hükümet tarafından öyle-
sine sert bir biçimde baskıya uğramadı-
lar ama, "Berlin Duvarı'nın yıkım" kri-
zinden sarsıldılar. Bu şaşkınlık durum 
bu örgütlerden çoğunu sağ  sektörle iliş-
kileri geliştirmeye kadar götürdü. Bir-
leşmiş  Milletler'in eski genel sekreteri 
olan J. Perez de Cuellar eskiden "solcu 
şahsiyetlerin" çoğunu ortanın birlik ismi 
altında bir araya getirdi. Bugün parla-
mentoda hala kendilerini "solcu" olarak 
adlandıran 2 kişi var. Tüm bunlar sosyal 
alanda patlamaya hazır bir barut fıçısı  
durumunda olan Peru'da olmaktadır ve  

bunlar kabul edilemez. 
Marta'nın sosyal tabanını  oluşturan 

kesimlere gelince; şunu söylemek isti-
yorum. MRTA'nın tabanı  "halkçı" ke-
simdir. Yani kadınlar, erkekler, köylü-
ler, işçiler, öğrenciler vb. tüm sömürü-
lenlerin bir ortak çıkarı  var; Peru toplu-
munun dönüştürülmesi. Bizim özgüllü-
ğümüzü, karakteristik yapımızı  gözetle-
yen ve sorunlarımızı  çözebilecek yet-
kinlikte olan eski sosyalist diye adlan-
dırdığı= bir toplum. 

• Şimdi sizden Kürt halkının mü-
cadelesi hakkında bilginiz olup olma-
dığını  öğrenmek istiyorum. Peru'da 
bu mücadele hakkında birşeyler bili-
niyor mu? 
O Günümüzdeki sorunların en büyük-

lerinden biri medya tekelinin tüm dün-
ya medyasım hakimiyetleri altında tut-
masıdır. Bu olgu bazı  halkların diğer 
halkların yürüttüğü mücadelelerle ilişki 
kurmasını  engelleyebiliYorSI3enim gell-
diğim yerde, yani Latin Amerika ve Pe-
ru'da Kürdistan halkının mücadelesi 
hakkında çok az şey biliniyor. Maale-
sef Kürt halkının mücadelesi hakkında 
bilgilenmemize kaynaklık eden Körfez 
Savaşı 'dır. Bu savaş  Kürtlerin halk ola-
rak tanınmasına ve daha da önemlisi ül-
kemizin tanınmasına yol açtı. Bu uğur-
da mücadele etmek için iyi bir vesile 
teşkil ediyor. 
• "Kürdistan" sorunu, Kürdistan'ı  

işgal eden (bölen) "ülkelerin solu" 
için de bir sorundur. Bu konudaki 
düşünceleriniz nedir? 

O Özellikle biz "devrimciler" için 
"birlik sorununun" çok önemli olduğu-
nun tespit edilmesi gerekir. Fakat bu 
"birlik" çok karmaşık bir yapıdır. Kürt 
halkının üzerinde serpişerek yaşadığı  
bir çok ülke var ve bu ülkelerde Kürt 
halkının çıkarlarını  temsil etmek iste-
yen politik sol örgütler var. Görüşüme 
göre Kürt halkının uğradığı  haksızlığa 
karşı  yürütülen mücadele Kürtler ara-
sında karşılıklı  çatışmalarla yürütüle-
mez. Mücadele Türkiye'de, Iran'da Irak 
ve Suriye'de bir Kürt toprağını  yarat-
mak için yapılmıyor, böylesi birşey bü-
yük bir olasılıkla ihtimal dışı  birşey 
olur. Mücadele genel bir toprak kazan-
mak için yapılır, buna göre Kürt devle-
tinin inşası  ve toplumun kurulması  ge-
rekir. Kürt örgütleri arasında fikir deği- 

şiklikleri bu tartışma çerçevesinde çö-
zülebilir. Ama sorunun son merhaledeki 
cevabı  sizin kendi ellerinizdedir, tüm 
Kürtlerin elindedir. Ben kendi payıma 
tüm devrimcilerin birliğini, hem de si-
zinki gibi haklı  bir mücadelenin zaferi-
ni arzuluyorum. 
• Bize zaman ayırdığınız için size 

teşekkür eder ve mücadelenizde 
başarılar dileriz. 

O Ben de bu mülakat için size teşek-
kür ederim. Benim Kürt halkının kendi 
kaderini tayin hakkına inancım tamdır. 
Ve buradan sizin haklı  mücadelenizle 
dayanışmamı  göstermek istiyorum. 

Röportaj sırasında Türkçe'ye çeviride 
yardımcı  olanlara ve emeği geçen tüm 
arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 

NAL
ücadele genel bir toprak kazanmak için yapılır, 
buna göre Kürt devletinin inşası  ve toplumun kurul-
ması  gerekir. Kürt örgütleri arasında fikir değişiklik-

leri bu tartışma çerçevesinde çözülebilir.Ama sorunun son 
merhaledeki cevabı  sizin kendi ellerinizdedir, tüm Kürtlerin 
elindedir. Ben kendi payıma tüm devrimcilerin birliğini, hem 
de sizinki gibi haklı  bir mücadelenin zaferini arzuluyorum. 

örgüt var ve MRTA'yı  destekleyen 
taban hangi çevrelerden oluşmakta- 

Bizim kavramamız gereken ilk şey, sosyalizmin sınıfsız topluma 
yarma sürecinde bir geçiş  dönemi olduğu gerçeğidir. Elbetteki 
sosyalizmin bu ilk aşamasında bazı  kapitalist öğeleri de 
barındıracaktır. Fakat sosyalizmin kalıcı  hedefi devleti (kurum 
olarak) dağıtmak (yok etmek) ve toplumda sınıfları  ortadan 
kaldırmak olacaktır. sosyalizmi sınıf!ı  toplumdan sınıfsız toplu-
ma geçiş  aşaması  olarak görürsek, bir düzende öbürüne ait bazı  
çelişkili muhtelif unsurları  barındırdığını  kabul etmemiz gerekir. www.a
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Kürt kadın grupları  
konuşuyor Kürt Kadın Kurumları'ua 8 Mart'ta sorular yöneltmiştik, Jujin, Roza ve uyan yanıtları nı  vermişlerdi, 

Kürt Kadınlarıyla Dayanışma ve Kadın Sorunlarını  Araştı rma Vakfı  (K, KaDaV)'ın yanıtları  elimize 
ancak şimdi ulaş tı, Gecikmeli de olsa yayınhyoruz, (HADEP Kadın Komisyonu'nun yanıtı  baskıya 
girecegimiz sı rada elimize ulaştığında!' gelecek sayıya bı rakıyoruz.) 

• 8 Mart'ın anlamı  nedir ? 8 Mart'ta 
gerçekleştirilen etkinlikleri salt 8 Mart' la 
sınırlı  tutmak doğru bir davranış  mıdır? 

• Varolan kadın örgütlerinin etkinlik alanı Il Kürt kak, gruplarının bağımsız bir kadın hareketi 
dışında kalan kadınları  mücadeleye çekmek çatısı  alanda birleşimleri olanaklı  mıdır ? 
için neler yapılabilir ? 

O Kürt kadınlarının üçlü - ulusal, sını fsal, cinsel- baskıya 
karşı  mücadelesindeki dengeleme nasıl olmalıdır ? 

Çalışma yaşamı  
ve kadın gerçeği 

Kürt Kadınları  
Dayanışma ve 
Kadın Sorunlarını  
Araştırma Vakfı  
(K. KaDaV ) 

kadınlar günü mü?" tartışmalaruun 
fazla bir önemi olmadığını  düşü-
nüyoruz. Sömürü ve baskının nite-
liği ve derecesi farklı  olmakla bir-
likte cinsiyetlerinden ötürü tüm 
kadınlar baskı  ve sömürüyle karşı  
karşıyadırlar ve hepsi de kadın so-
runlarına ilişkin demokratik talep-
lerin muhattabıdırlar. Kadınların 
sınıfsal komunlanndan kaynakla-
nan ayrım, daha çok politik talep-
lerin ötesine geçildiğinde başla-
maktadır. 

Elbette kadınların yaşadıkları  
sorunlar varoldukça 8 Mart bay-
ram değil, bir mücadele ve daya-
nışma günü olarak kutlanacaktır. 
Mücadelenin varlık nedeni devam 
ettikçe de böyle olacaktır. 

Öte yandan anlaşıldığı  gibi, 8 
Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikleri 
bir günle sınırlamak son derece 
yanlıştır. Kadınlar bir gün için de-
ğil, her zaman ve her yerde daya-
nışma içinde olmak ve sürekli 
mücadelelerini yükseltmek zorun-
dadırlar. Kaldı  ki mücadele tarihi 
boyunca hala kadınların yaşam ko-
şullarında ciddi bir değişiklik ol-
mamıştır. Kadının eşitlik ve özgür-
lük taleplerinin bugünden yarına 
ha deyince gerçekleşmeyeceğini 
de biliyoruz. Bu bir süreç işidir. 
Ancak kadınların taleplerini başka 
mücadelelerin sonrasina ya da arka 
planına atmayı  da son derece yan-
lış  bir yaklaşım olarak görüyoruz. 
Evde, işde, sokakta, her gün her 
saat karşılaştığımız, kadın olmak-
tan kaynaklanan sorunlarımıza 
karşı  hiç ara vermeden sürekli ve 
sistemli bir biçimde mücadele yü-
rütmek durumundayız. Bir yandan 
erkek egemen sistem ve ideolojiyç 
karşı  mücadele edçrkem bir yan-
dan da erkekleri değiştirmek ve 
dönüştürmek gibi bir sorunumuz 
vardır. Yüzyıllardır edinilmiş  olan 
egemen ve üstün cins kültürü ve 
anlayışına karşı  mücadelede er-
kekleri değiştirmek de bir o denli 
önem taşımaktadır. 

Bugüne kadarki kadın mücade-
le pratiklerine bakıldığında örgüt-
lenme ve bilinçlenmede henüz yo- 

lun başında olduğumuz söylenebi-
lir. Denilebilir ki kadın mücadelesi 
bağımsız örgütlenmelerini oluştur-
mada emekleme dönemini yaşı-
yor; teorik, politik ve örgütsel ba-
kımdan henüz erkeklerin vesaye-
tinden kurtulmuş  değil. Bundandır 
ki hala kadınların sorunlarının ulu-
sal ya da sınıfsal kurtuluş  mücade-
lesi sonrasında kazanılacak haklar-
la çözülebileceği anlayışı  oldukça 
yaygındır. Bunun sonucu olarak da 
kadın olmaktan kaynakh sorunlar 
hep ertelenmiş  ve tali plana itil-
mişlerdir. 

Öte yandan sosyalizmin de tüm 
sorunları  çözecek sihirli bir değ-
nek olmadığı  bilinmelidir. Çünkü, 
erkeklerin yüzyıllardır edindikleri 
anlayışlar, kültür ve alışkanlıklar 
bir çırpıda değişemeyecektir. Ger-
çek anlamda kadının eşitlik ve öz-
gürlüğüne kavuşması  için sosyalist 
toplumda da kadınların mücadelesi 
sürmek zorundadır. 

O Kadın sorununun çözümü 
için mücadele eden kadın sayısı  bir 
avuç denebilecek kadar azdır. Ka-
dın kitlesinin büyük çoğunluğu so-
runlarının bilincinde olmadığı  gibi, 
mücadelenin de dışında durmakta-
dır. Asıl önemli olan da bu sessiz 
çoğunluğu mücadele içine çekmek-
tir. 

Herşeyden önce kadınlara, ka-
dın sorunun neler olduğunu kav-
ratmak ve içinde bulundukları  du-
rumun değişmez bir kader olmadı-
ğını  bilince çilçarmalannı  sağla-
mak gerekiyor. Kadınlar olarak 
kendi sorunlarımız temelinde mü-
cadele ederken yaşamın her ala-
nında erkek egemen ideolojinin et-

, kisindeki kurumları  engelleriyle 
„karşılaşıyoruz.'Aynı  şey medya 

için de geçerli. Özellikle düşünce 
ve bilincin yaygınlaştınlma araçla-
rından olan iletişim araçlarından 
maalesef yararlanamıyoruz. Dev-
letlerin politikalarına endeksli ol-
duğu için medya ve basını  kullana-
mıyoruz. Bilinçlendirme, eğitim, 
kamuoyu oluşturma ve örgütleme 
açısından büyük bir önem taşıyan 
bu kitle iletişim araçları  biz kadın- 

lara kapatılmış  durumda. Bu ne-
denle kendi kitle iletişim araçları-
mızı  oluşturmak; ulaşılamayan 
sessiz çoğunluğu direkt bulunduk-
ları  alanlarda, ev kadını  ise mahal-
lelerde, işçi ise fabrikalarda, me-
mur ise iş  yerlerinde onlara ulaşa-
rak, sorunlarını  ve taleplerini te-
mel alan örgütlülükler geliştirerek 
mücadele içerisinde yer almaları  
sağlanabilir.O Kürt kadın grupları-
nın bağımsız bir kadın hareketi ça-
tısı  altında birleşmeleri elbette ki 
olanaklıdır. 

O Tüm dünya kadınlarının cin-
siyetlerinden dolayı  ortak sorunları  
çerçevesinde ortak örgütlenme 
oluşturmaları  zorunludur. Ancak 
ulusal sorunun bulunduğu, egemen 
ulus-ezilen ulus ayrımının var ol-
duğu ülkelerde, ezilen ulusun ka-
dınları  cinsel ve sınıfsal baskı  ve 
sömürünün yanı  sıra ulusal olarak 
da baskı  ve sömürüye maruz kal-
maktadırlar. Ezilen ulus kadınları-
nın, ezen ulus kadınlanndan farklı  
çelişki ve sorunlara sahip olmaları  
doğal olarak kendi özgül sorunları  
temelinde ayrı  örgütlenmelerini zo-
runlu kılmaktadır. Bu biz Kürt ka-
dmlan için de geçerlidir. Bizler sı-
nıfsal ve cinsel sömürünün yanı  sı-
ra, ulusal baskı  ve sömürüyü yaşa-
maktayız. Bu nedenle ayrı  örgüt-
lenme biz Kürt kadınları  için de ge-
çerlidir. 

Bunun kadar önemli olan bir 
başka nokta da Kürt kadın grupla-
rının ortak kurum ve örgütlenme-
ler içinde birleşmeleridir. Kürt ka-
dın çevreleri arasında belli bir da-
yanışma duygusu, iş  ve güç birliği 
eğilimi var olmakla birlikte, ortak 
kurum ve örgütlennı0erinin olma- 
yışı  ciddi bir eksiklilçtir. 

Doksanır yıllar içinde Kürt ka-
dmlan kendi kurumlarını  oluştura-
rak, örgütlenmeye çalıştılar. 1996 
yılı  özellikle metropollerde yaşa-
yan Kürt kadınları  açısından 
önemli bir atılım yılı  oldu. Devle-
tin tüm baskıcı  ve yasaklayıcı  uy-
gulamalarına karşın, 5 Kürt kadın 
kurumu fiilen çalışmalarına başla-
dı. Ancak bu kurumlarımızın öz- 

nesi olan Kürt kadını  çalışma alanı  
itibariyle farklı  alanlarda mücade-
lesini sürdürmektedir. 

Bu ayrı  ayrı  faaliyet alanları  
"Kürt Kadın Hareketi" olarak ta-
nımlayabileceğimiz aynı  bütünün 
parçaları  olarak görülmelidir. Bu 
hareket içinde yer alan kurum ve 
örgütlenmeler iş  ve güçbirliklerin-
den giderek ortak kurum ve örğüt-
lenmelere ulaşmayı  amaçlamah-
dırlar. 

Dolayısıyla kimimizin basın-
yayın, kimimizin vakıf, kimimizin 
ise demek düzeyinde sürdürdüğü 
mücadelede hepimizin ortak pay-
dası, ulusal kimilğimizden ötürü 
üçlü sömürüyü yaşamarnadır. Bu 
nedenle ortak bir çatı  altında Kürt 
kadın çalışmalarını  birlik içinde 
sürdürmek, bizim öteden beri sı-
cak baktığımız bir anlayıştır. Zaten 
bu perspektife denk düşen çalış-
malarımız da mevcuttur. 

Sonuç olarak sorunumuz ortak-
tır. Çözümü de ortak örgütlenme-
den geçmektedir. Ayrıca, Kürt ka-
dınlarının bağımsız ortak örgütlen-
meleri gerekliliğin de ötesinde bir 
zorunluluktur. 

O Ulusal-cinsel ve sınıfsal bas-
kı  ve sömürü iç içe geçmiş  bütün-
lüklü sorunlardır. Bunlara karşı  
mücadele de doğal olarak bir bütün 
olarak ele alınmalı; her koşulda ön-
celik sıralamasına gitmemek gere-
kir. Günlük yaşamda duruma göre 
bu sorunlardan herhangi biri öne 
çıkabilir; ya da aynı  anda kadın her 
üç sorunu da birlikte yaşayabilir. 
Söz gelimi ucuz iş  'gücü olarak ça-
lıştınlırken, evde'rnûtfağa ve çocuk 
bakımına mahkum edildiğinde sı-
nıfsal ve cinsel sömürüyü yaşarken 
aynı  anda ulusal kimliğine yönelik 
bir saldırıyla da karşı  karşıya 
kalabilmektedir. Yani aynı  gün 
içinde, bir mekanda ya da farklı  
farklı  yerlerde her üç sorunu da 
yaşayabilmektedir. 

Sophie SENSIER* 

anm gün çalışma işsizli-
ğin yükselişiyle birlikte 

 80'li yıllarda bir çözüm 
olarak görülmüştü. Bu çözüm, bir 
yandan iş  alanları  açmak, diğer 
yandan kadınların iş  ve aile ya-
şamlarının uyum içinde olması  
için ortaya konmuştu. Ancak, is-
tenilen sonuç elde edilmedi. Ka-
dınların %38.2'si (92'de %30) 
yarım gün çalışıyor olmalarına 
karşın daha fazla çalışmak isti-
yorlar. ` 80'1i yıllarda, Avrupa 
Topluluğu'nun 
yarattığı  işlerin 
3/4'ü part time i-
di. Bu daha çok 
sanayi alanların-
da yoğunlaştı. Bu 
işlerin %76 ile 
%90'ını  kadınlar 
gerçekleştiriyor. 
Danimarka'da 
kadmlann % 80 ' i 
, bunun da %40'1 
yarım gün çalışı-
yor. Hollanda'da 
bu işlerde uğraşan kadınların ora-
nı  %62, Fransa'da yarım günlük 
işler ikiye katlanmış  durumda. 
Yani yaklaşık olarak 5.6 milyon 
kadın yarım gün çalışıyor. 

Bir sosyolog bu durumu şöyle 
izah ediyor. "60'11 yıllarda, ka-
dınlar iş  yaşamına başladıklan 
zaman, tam gün çalışıyorlardı. 
Yarım gün çalışmanın yaygınlaş-
ması  kadınlar tercih ettikleri için  

değildir." Fransa'da yarım gün 
çalışma kalifiye nitelik gerektir-
meyen ve kadınların emek yoğun 
gerektiren işlerde çalıştığı  anla-
mına geliyor. 

Aslında yarım gün çalışma 
statik bir şey değil, kendi içinde 
farkhlaşabiliyor. Biri yarım gün 
çalışmak, yarım aylık almaya, di-
ğeriyle, çalışma saatlerinin isteğe 
bağlı  olması  gibi. 

Yarım gün çalışanlar ya çok 
erken, ya çok geç saatlerde ya da 
pazar günü çalışmak zorunda. Ki 
bu işlerin çoğu temizlik, hizmet 

sektörü ve tica-
rette odaklan-
mış  durumda. 
Bu saatlerde 
çalışıyor olma-
ları  kadınların 
günlük yükleri-
nin ağırlaşma-
sı, çocuklarına 
bakma ve iş  
yaşamında iler- 
leme sorun- 
larını  ciddi bir 
biçimde engel-

lemesiyle eşanlamlı. 
Çalıştıkları  saatlere göre maaş  

veriliyor ve tam gün çalışanların 
aylıklanyla karşılaştırıldığında 
çok düşük olduğu ortaya çıkıyor. 
Bununla birlikte toplumsal haklar 
konusunda da eşit değiller. 

Yazı  Le Monde Diplomatique'nin Mart '97 
sayısından Hüsün UMAY tarafından çevrildi. 
Yararlı  olacağını  düşünerek yayınlıyoruz. 

O 8 Mart dünya kadınlarının 
birlik, mücadele ve dayanışma gü-
nüdür. Neden bir başka gün değil 
de 8 Mart 1857 tarihinde New-
york'ta tekstil iş  kolunda çalışan 
kadınların 10 saatlik işgünü, düşük 
ücretle çalıştırılma, insanca yaşam 
koşulları, emek sömürüsü, ağır ça-
lışma koşullarının son bulması  
amacıyla başlattıkları  ilk direniş  
eylemi ve yine 1908'de New-
york'ta yürüyüşe geçen kadınların, 
bu direniştee kabul edilen talepleri-
ne ek olarak oy hakkı  ve çocuk 
emeğinin bir yasa olarak çıkartıla-
rak korunması  taleplerini de dile 
getirdikleri gündür. 

1910'da Kopenhag kentinde 17 
ülkeden ip0 kadın delegenin katı!-

' Idığ' ı  'Ei'l'telUaSYorial kâ'dıniar — — 
Konferansı 'nda Alman delege Cla-
ra Zetkin, Amerikalı  kadın işçile-
rin başlattıklan bu ilk kadın grevi-
nin gerçekleştirildiği tarihi baz ala-
rak, 8 Mart'ı  "Emekçi Kadınlar 
Günü" olarak kutlanması  önerisini 
yaptı  ve bu öneri kabul edilidi. 

Bu noktada 8 Mart "emekçi ka-
dınlar günü mü?" yoksa "dünya 

Yarım gün çalışma bir 
çözüm olarak 

düşünülmüştü. Ancak, is- 
tenilen sonuç elde edil- 

medi. Kadınların 
%38.2'si (92'de %30) 
yarım gün çalışıyor ol- 
malarına karşın daha 

fazla çalışmak istiyorlar. 

Newroz ve bazı  
gerçekler 

Kısa Ozel Haber 
İsveç toplumunda kadın erkek 
ilişkileri 

Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi 
Kadın Sorunlarını  Araştırma ve 
Uygulama Merkezi /Derneği 
Panelist: Denise Malberg/İsveç 
(Uppsala Üniversitesi feminist 
araştırma merkezi) 
Konu: Isveç Toplumunda Değişen 
Kadın Erkek Ilişkileri 
Çevirmen: Dr. Fatmagül Berktay, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi 
25.3.19977'de İsveç toplumunda 
değişen kadın erkek ilişkilerini anla-
tan bir panel verildi. Dr. Fatmagül 
Berktay, kadın sorununa olan 
duyarlılığını  çevirideki üslubunda 
göstererek, panelin zevkle dinlenme-
sine neden oldu. Bu panelin kısa 
özeti bize İsveç toplumunun bugünü 
hakkında tarihsel geçmişe girmeden 
de bir fikir verir. 
- 1970'de Isveç'te feminizm 
hareketi kadınlar arasında etkisinin 
görüldüğü bir dönem, 
- % 8 eğitim istihdamında kadın 
vardır. (Türkiye'de %32) Ama 
öğrenim görenlerin %60'1 kadın, 
- Kilise ve hükümet kadının konu-
munu etkiliyor, 
- 1980'de fırsat eşitliği yasası  çıktı. 
Yani çeşitli iş  alanındaki işverenler 
kadınla erkek arasındaki dengeli bir 
dağılımı  gözönüne alacaklar, 
- Çocuğun yetiştirilmesi sorumluluğu 
kadın ve erkek aynı  yükümlülükleri 
alacak şekilde , yani çalışan bir 
erkeğin çocuğu varsa, iş  
veren bunu gözönüne alarak çeşitli 
izinler verecek. 
- İsveç toplumunda kadın erkek 
eşitliğinin önde olmasında, nüfusun 
azlığı  da rol oynamaktadır. 
- Kadın erkek ile eşit ise, eşit ücret 
alınıyor. 
- Evde ve işyerinde cinsel tacize 
uğrayan kadınlar var. 

(KADIN SERVİSİ) 

DİLWIN 

Star 7.30 haberlerini izliyorum. Haberlerde Nevruz kut-
lamalan var. Tansu Çiller İğdır'da ateş  üstünden yakın 
çekimle birkaç kez atlıyor. Devlet büyükleri Iğdn'a 

Nevruz için çıkartma yapmışlar. Ve ateş  üstünde atlama, yu-
murta tokuştunna oyunlarını  izliyorum. Zihnim sipikerin 
"Tansu Çiller çocuklar gibi şendi" cümlesine takılıp kaldı. 
Ve oynanan traji-komik oyunun parçalarını  zihnimde irdele-
meye başladım. 

1- Yıllardır Kürtler Newroz'u yasaklarla, diyetlerle kut-
ladılar. En masum etkinlikler dahi yasaklandı. Kısaca New-
roz kutlaması  Kürtlere hep pahalıya ödetildi. Bugüne kadar 
Türk bayramı  diye yetkililerce bir açıklama duyulmadı. Ve 
ister istemez "bayram değil seyran değil eniştem beni niye 
öptü?" sorusu takılıyor. 

2- Newroz'u uzun yasaklı  tarihine rağmen Kürtler çeşit-
li etkinliklerle kutlayarak bugüne geldiler. Bu arada Türkiye 
Newroz yasaklamalannı  dünya kamuoyuna anlatamadı. An-
latamayınca da borç ödeme ve verilen taahütler tarihi yakla-
şınca oturup düşündüler. Sonuçta kendilerine göre bir for-
mül buldular. Formül; Newroz'un "w"sinin yerine "v" har-
fini koyup Türk bayramı  olarak kutlanmasydı. Bu kararları-
nı  genişleterek, resmi genelgelerle okullara kadar bildirdiler. 
Bu genelgeler pratikte komik, karışık, garip manzaralar ya-
rattı. "İstanbul"da bir A okulunda bir B Türkçe öğretmeni 
genelge doğrultusunda öğrencilerine Nevruz ile ilgili ödev 
verir. Öğrenciler ödevi hazırlamak için araştırmaya başlar. 
Doğal olarak kütüphane ve ansiklo-
pedilerde aradan Ancak bulamazlar. 
Öğrencinin biri rastlatı  sonucu Kürt 
çevresiyle karşılaşır. Sonuç; Kürtle-
rin kendi tarihleriyle Newroz ödevi 
hazırlarım Öğreci sevinçle ödevini 
öğretmenine verir. Öğretmen oku-
yunca şok olur. Öğretmen öğrencisi-
ne bunu nereden bulduğunu sorar. 
Öğrenci doğal olarak öğretmenine 
"hocam yanlış  mı  hazırladım? " di-
ye sorar. Öğretmen durumu anlatır, 
ancak öğrenci gene de anlamamıştır. 
Öğrenciye Kürt olmaması  nedeniyle 
kızmaz. (Ama kaynakları  araştınr-
lar. Değerlendirme polisiye bir so-
nuca vardınlır. "Kürtler kurumların-
da bölücülük yapıyor". Öğretmenler 
kendi aralarında Newroz'un Kürtle- 

rin-Türklerin mi tartışmasını  yaparlar. Newroz'un aslında 
bir Türk bayramı  olduğu bütün çabalarına rağmen kanıtlaya-
mazlar. Eğer kanıtlamış  olsalardı  yıllarca neden yasaklan-
mıştı? sorusunu da yanıtlarlardı.) Diğer öğrencilerin ödevi 
ise ideolojik mantığın bir yansımasıydı. 

3- Yaklaşan İMF ve vb. kuruluşların borçlarını  ödeme 
taahütlerinin yerine getirilmesinin aceleciliği ile yapılan göz 
boyamasına inanan olduysa tabii, "Nevruz'u serbest resmi 
olarak kutluyoruz" dediler. Evet ama demezler mi kutlanan 
sahnelerde Kürtler yok, mehter marşı  var diye? 

4- Türkiye'deki TV haberleri de bu oyunda yerlerini al-
dılar. Nasıl mı? Kürtlerin kutlamalarını  ya vermediler, ya da 
satır aralarına sıkıştırdılar. 

5- Newroz'un alışagelen kanlı  haberlerini bulamayanlar, 
boş  durmadılar. Metroya yerleştirilen meçhul korkunç tahrip 
gücü yüksek bomba haberi, gönüllere su serpti. Bu haber de 
gözdağıydı. "İnanmayın Kürtlerin olay çıkarmadan New-
roz'u kutlamalarına. Yine kana bulayacaklardı  ama kah-
raman polislerin çabasıyla engellendi" denildi. 

6- 21 Mart 1997'yi iki mesajla kapattı  yetkililer; Biri, 
dünya kamuoyunu (demokratik ülke imajı) ikincisi, Kürtlere 
Newroz sizin istediğiniz biçimde olmaz. Içini boşaltırız. 1 
Mayıs'ı  bahar bayramı  yaptık. Newroz'u da 2. bahar 
bayramı  yapmak zor değil dediler. 

Sonuç; Newroz tarihiyle, şekil ve içeriğiyle Kürtlerin 
bayramıdır. Ama Kürtler, Türklerle birlikte kutlamanın 
mutluluğunu duyarlar. Türk yetkililerin komik kutlamaları  
da başta Kürtler olmak üzere dünyayı  güldürür sadece. www.a
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Cihana Sof?" romanek felsefik e. Ev roman 
li ser pevajoya diroka felsefeye hatiye ava-

kirin. Niviskare romane Joostein Gaarden Nor-
weçî ye. Ew di Norweçe de mamostetiya der-
sa Felsefeye dike. Ve romane Gulay Kutal 
wergerandiye tirki û di nav weşanen "PAN 
Yayincilik" e de hatiye weşandin. Roman 592 
rûpel e. Ev roman li tirkiye di sere usta firotine 
de ye. Yani pirtûka ku heri pirr te firotin e. 

Romana bi nave "Cihana Sofi" pişte ku ha-
te weşandin gelek navûdeng da.Ev roman di 
demeki kin de li çil (40) welatan bi zimanen 
wan welatan hate wergerandin û weşandin. 
Di wan welatan de pirtûka ku herr( pirr hate 
firotin romana "Cihana Sofi" bû. 

Di ve romane de diroka felsefeye heye. Ji 
Demokritos, Sokrates, Platon bigir hetani 
Marks felsefeya hemû filozofan tat qalkirin. Se 
hezar sal derbasbCı yina mirovahiye tat nirxan-
din. Roman bi pirseki balkeş  dest pe dike. Di 

panzdeh (15) saliya 
keçikek de qartek je 
re te. Keçik ji qutuya 
posta qarte derdixe, 
di qerte de tene pir-
sek heye "Tu Ke yi?" 
û bi ve pirse, bi Ve 
meraqe roman li ser 
ditin û ramanen fel- 
sen tete honandin. ,ı  
Di ve romane de ji 

bo me Kurdan tişteki gelek balkeş  û giring he-
ye; ew ji diroka derketina zimane "Hindo-Ew-
rupi" û bi wi ve giredayi koça gelen Skandina-
viyaye ye. Wek tat zanin hinek dirokzanen 
Kurd dibejin "Kurdan ji Skandinavyaye koç ki-
rine û hatine Kurdistane." Di ve romane de tat 
gotin ku Koka zimane Hindo-Ewrupi ji derdo-
ra gola Hazare, anku ji coxrafya ku iro Kurd le 
dijin derketiye. Di romane de tat gotin ku ge-
len Skandinavyaye ii ji wir koç kirine û hatine 
Skandinavyaye. Ev dîtin ji ali hinek lekoline-
ran ji tat pejirandin. 

Di romana "Cihana Sof?" de beşeke giring 
heye, ez dixwazim li ser ve beşe hinek rawes-
tim. Ev beş  ji beşa Romantizme ye. 

Dema romantizme di dawiya sedsala 18'an 
de dest pe dike heta sedsala 19'an. Di dema 
romantizme de peyven "Hest-His", "Xeyal", 
"Jiyan", û "Xwestin" bubûn peyven moda. 
Muzisyene bi navûdeng Bethoven ji ekola ro-
mantizme diparast. Berhema wi ya bi nave 
"Ronahiya Hive" berhemek romantik bû. 

Berikirin û xwestina tişten dûr û zor qarek-
teren romantikan bû. Romantikan beriya [işten 
gelek ecep dikirin. Ekola romantizme di nav 
xorten Ewrupi de belav bCı û bû hezeke me-
zin. Mirov ji bo ekola romantizme dikare bi-
beje ku ew serthildana xort û ciwanan a peşin 
-yekemin- bû. 

Bekari û tirali ruhe romantikan bû. Wan ji-
yana ku dixwestin, ew jiyan dixwestin bijin, 
yan ji bi xeyalan je dûrbikevin, Li gor wan bi 
karen rojane ve mijülbûyin kare burjuyaZiven 
biçûk bû. Evin û evindariya romantikan ji wek 
nave xwe bi rasti ji romantik bû. Gelek hel-
besten baş  yen eviniy'e ji ali romantikan ve 
hate nivisandin. Gelek kesen romantik yen we 
deme di xortani û ciwaniya xwe de mirin. Hi-
nek ji wan werem bûn û mirin, hinek ji wan 
xwe intixar kirin, yani xwe kuştin. Peyva "zeı  
biji û bi ciwani bimre" ji bo jiyana romantikan 
derbas dibû. Ew kesen ku romantik bûn û um-
re -temene- wan ji siyi (30) derbas dibû dev ji 
romantizme berdidan, geleken wan dibûn mu-
hafazakar. 

Evina romantik xwe di berhemen edebi de 
ji da nişandan. Gelek berhemen edebi li ser 
tema "evina romantik" hatin avakirin. Di sala 
1774'an de Goethe bi nave "Eşen Werthere 
Ciwan" romanek li ser evina romantik nivisi. 
Li gor ditina romantikan; Felsefe, Natur û 
Edebiyat gelek bi qimet û bi rûmet in. Yen 
romantik gelek giringi didin ser nivisina 
çiroken galeri. H.C. Andersen û Hoffman du, 
çiroknivIsen romantik yen geleri yen bi navû-
deng in. Çawan ku tiyatro -Şano- hunera de-
ma Baroke bû. Hunera çiroknivisina galeri ji 
ya dema romantizme ye. 

Yen ku dixwazin diroka felsefeye û 
ekolen edebiyate fer bibin, yen ku dixwazin 

ramanen filozofen cihane fer bibin 
dive romana "Cihana Soft" bixwinin. 

Cihana 
Sofi 

Lokman POLAT 

xa Sevan". Bi vi awaye, 
Cimşid ev alozi ji bo ma-
moste xwe kiriye, Eli Berde-
şani ji ew riya kabul kir. (41) 

Li gel van curen tiştan da 
ku ten behs kirin riyen rastir 
bo bersiva ve pirsiyare li hel-
besten Berdeşani xwe daye. 

Helbestvan di beyta Naze 
Xidir da, li encama evinda-

riyeke seyirda ku Xidir hez li 
dotmama xwe Naze dike û 
destgiriya viye ji. Le Ape wi 
naxweze Naze bide, cimki 
ew ji hez li dayika Xidir di-
ke, ku biye û jina braye wi-
ye. 

Dixweze Keçika xwe be-
ranber dayika Xidir bide. 
Dumahike da digihije we ra-
de ku Xidir û Ape wi dest bi 
şere yek û du dikin. 

Li encama ve da Eli Ber-
deşani dibeje: 

Ca şefi beran û mkyan 
Axam hatine ser jyyan 
Xencer nabirin zira yan 
Piyaw zigi des ü ta p'yan 
Şert beran îı  şekan 
Axam hatine ser çokan 
Xencer nabirin pestekan 
Naley Off belekan 
Şert kanky'e bermalan 
Bilind Nin rimb 

cetalan 

Axa îı  noker rdehalan 
Weder kewtin 

wirdexalan(42) 

Wek dibinin "Naz û Xi-
dir" çirokeke dildariy'eye û 
dibe helbestvan behsa dilda-
riye bine ziman. Eger ji bona 
ve evindariye ji şerek çebi-
be, dibe soz û hesta derûna 
evindaran li hemû tiştek ze-
detir be. 

Le li dest pekava yanzde 
niv rez got pişti we yek hel-
bestek hate li ser behsa evin-
dariye û got: "Xalen hür yen 
wan derketin". Berdeşani 
heta dumahika we beyte, her 
ew perew (destûr) girtiye. 

Berdeşani meydana stayiş  
û helbesten evindariye da 
desta helbesvanan ji dür ne-
ketiye. 

Hunermende, li ciwaniye 
te digihije û dizane deste ci-
wani, ditine, hunermendiye 
ji ber bi kijan aliye bişine. Le 
li nav küritiya behsa evinda-
riye da, behs ji ba wi her 
behsa şere. Weki bixwaze 
beje ew behs ji min kar naye, 
bila biçim li ser behsa stayi-
şa pehliwaniye: 

Kar kira H endaze 
Şerî Mam û braza 

Şer kewte doli bereli 
Şert kewte kemşerti 
Belin weku şengebt 
Weha derjane erdi 
Gware û qutas ü derzt 
Çan le 'ajan qewmawe 
Zulifyan awrişmi xawe 
Taw le kulman nedirawe 
Ew şer îı  bend û bawe 
Toq îı  telîsim pisawe 
Miratiyan bea mawe 
Ca ew şere kujawe (43) 

Dariştin û regeza dirama 
cianiya hindek stayişen ve 

çiroke li meydana evin û dil-
dariye da rengek hibe bi bel-
ge ku helbestvan bike hel-
bestvane evindariye. Cimki 
hindek weneyen evindariye 
en ve çiroke gelek rindin û 
heza helbestvan derdixin 
sozeke bi tin tir li beyta Ew-
rehman Paşa tedaye. 

Le eva tene belgeye pey-
reweki giştiye ku li edebiya-
ta hemu geti (dinya) da diya-
re. Ew ji ewe ku li destana 
pehliwanye da gelek car, bir 
anma zman bi ser weneke-
şanda serdikeve. 

Ev rastiya bi ser helbesten 
Berdeşani da diyare, ku ew ji 
helbestvaneki hunermende 
hunermendeki bi hez ji hemu 
meydanan da ku bere xwe 
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Çeperast 

1-Paşnava sazimankare "Weşanxana 
Kurdistan" Husen Huzni 2- Dini... Bi zara- 
va soran mexset, gaye. 3- Diji diçe... Di al-
fabe da se tipe be deng 4- Kurtebeja bizava 
Bask... Du tipen bideng e alfabe. 5- Didin sere 
şah û qralan... (T) be davi dibe kovarek edebi 
ya Kurdi, 1i Swede derdikeve. 6- Agir (zi-
mane kevn)... Di argoda bele.. Notayek. 7- Ne 
xerib...Bi zimane tibbi miri (berevaj)... Bi 
kimet yekemin. 8- Remza lidyum... Diraxeyi 
zerare ye. 9- "A" be davi, te mana parvekir-
ine... Jan û seddema ku mejokeri ii gele bind-
est dike- 10- Agirçav, çalak... Be de 

bave (berevaj), 11- Ne peya, 

Serej& 

1- Yeknesaq... Zinar û keviren mezin, 
2- "C" be davi dibe tipek h'ertIg (berevaj)... 
Heq, huqûq. 3- Hetûn, qisil, kils, 4- Bi 
Tirki goşt... Koka ki dere, ki dere... 5- Notayek 
(berevaj)... Meşa hadi hadi bi beredayi. 6-
Dirava Japoni.. Derd û kul a dil. 
7- Biraye Mille Mistefa Berzani ye mezin e, bi 
aliye Valiye Musûle Nazif Sileman di sala 
1913 an de hat dardakirin 8- Bezandin 
û avitina ser. 9- Natoyek (berevaj). Bela. 10-
Qezayek bi bajare Tirkiye Mersineve 
giredayiye hin nekirine vilayet... Ne birçi. 

Bersiva hejmara bori 

Çeperast 

1- Edip Çelik. 2-Ne... Waredur. 3- Gr... 
nayirA. 4- Ebe... Lada. 5- Lerzina... iS. 
6- Sd. Aniq... Se. 7- Erza. Aşti. 8-
Arma.. iS. 9- Katien, 10- Arya... Dims 
11- Kiev... Roj. 

Serer& 

1- Engels... awaK. 2- Derbeder... Ri. 3-
Er... Ormiye. 4- Pw... Zaza... Av. 
5-Çandina. 6- Hero... Ni...Xitim, 7-
Leyla Qasim, 8- Idia... Esr. 
9- Kurdistan... 10- Ra... Seir... iJ. 

XAÇEPIRS 

Malmisanij 
ser malbata Bedirxaniyan 

i

kkolinek zanisti bihneke fireh, hilmeke dirkj dixwaze. 
Bi ked û xwkdanake mezin te rık; hema bibkje ji 
tunehi te afirandin. Carna ev xebat wek bi sere 

deriziyk kolana bire ye; je re dem divk. Ne tene dem, 
zaninek kûr ü dür divk. Ev zaninü ev pispori wusa bi 

hksanit çknabe. 

Felat DILGEŞ  

Lekolinek zanisti bihneke fireh, 
hilmeke direj dixwaze. Bi ked û 
xwedanake mezin te pe; hema 

bibeje ji tunehi teafirandin. Carna ev 
xebat wek bi sere deriziye kolana bire 
ye; je re dem diye. Ne tene dem, 
zaninek Kir û dûr dive. Ev zaninû ev 
pispori wusa bi hesani çenabe. Tu car 
bi qasi ku mirovdeste xwe direj bike û 
bigihije nezik il li ber dest nine. 
Pirecaran dür û sernixamti ye; veşarti 
û di bin erde de ye. 

Hemil kes nikare xwe bide ber bare 
xebata zanisti; herkes ji bin vi kar û 
bari ranebe. We xeliya ji ser tariyan 
rakirinne kare her "merxasi" ye. Ji ve 
xebata re mejiyek ronahi û hişek azad 
ji pewist e. De kar gava ku mesele 
rastiya gele Kurd a nixamti ûveşarti 
be, kare lekoliner he betir zor û dijwar 
e. Di gel vediroka belawela, tarilmar û 
ji hevketi, astengen li ser re ji di peş  
lekoliner de ne. Dive ku ew bi wan as-
tengan re ji şereki giran, şereki 
Rostemi bike û he li riya xwe here. 
Angor'e û dirb, deri û neqeb tu car li 
ber lekolineren Kurd, an ewyen ku li 
ser Kurdan û Kurdistane dixebitin ne 
vekiri ü li serpişte ne. Zebaniyen ,  li s-
er ve riya, cama ji zebaniyen li ber 
dere cehneme ji hartir û hovtir. 

Di ve riya zor û dijwar de reveçûn 
û bi ser ketin jihemû kesi re nabe par 
û nesil). 

Bi ya min Malmisanij yek ji wan 
kesan e ku di ve riya teng û dijwar de 
serkeftin bi dest xistiye il bi serbilindi 
jibin vi kar û bare giran rabûye. Hem 
ji ne carake, ne du car ü ne ji se car... 
Malmisanij bi hemû xebat il 
berhemen xwe ev serkeftin heq 
kiriye, bi xebat û lekolinen xwe yen 
heja dile me geş  û heviya me xurt 
kiriye. 

Peyven mina "diroknasen Kurd" û 
" lekolineren Kurd" bi saya xebaten 
Malmisanij û yen wek wi iro bûne 
rasti. 

Malmisanij nasnameya xwe ya 
zanisti û lekolineri bi ked û xebata 
xwe bi dest xistiye. Di ware xebata 

Prof. Dr. İzzettin 
Mustafa RESUL 

Helbestvan 
Pehliwaniye ye ya 3, ' 
Evindariye? 

Berdeşani li ser ve babe-
te, li nav xelk da eva 
te behskirin ku Eli 

Berdeşani helbesten dildari-
ye, li beşen din yen helbes-
tan zedetir nivisiye. Paşa ye 
Baban dawa le kiriye ku re-
çika helbesten pehliwaniye 
bigire. Weki te behskirin: 
"Rojeke Miri Baban emir 
da bû Berdeşani ku li diwan-
xana wi da ku ciye meren 
mezin da nabe naven jinan 
bine zman. Diyare ku ar-
manca mir ewe bûye ku Eli 
Berdeşani destanen cengi il 
pehliwaniye beje, ne beyten 
şairane û romantik. Eli Ber-
deşani li derheqa ve babete 
bi gel Cimşid diaxife. Cim-
şid xwendevaneki wi bû li 
meydana helbestvaniye da. 
Cimşid bibeje: Her çend ez 
xwendevane te me, le cesaret 
likim, bibejim kenge dixwa-
1 nave jinan bini zman li ci-
e wan beje "baxa gul" yan 
;ula bax" yan. Ji beje "Ba- 

xwe de bi tu awayi ji hemkaren xwe 
kem nameye. Bi 'diri û hesasiyeta xwe 
ya zanisti, ez bi serbilindi dikarim 
bebijem ku ew nimilneyek navnetewi 
ye; dımetek gele Kurd e. 

Kiteba Malmisanij a ku ez dixwez-
im di ve kurtenivise de li ser rawestim 
di sala 1994an de ji ali weşanxana 
APEKe ve hat çapkirin. Beguman 
pişti ve kitebe ji hin xebaten niviskar 
çap bûn. Nave kitebe "Cizira Botan li 
Bedirhaniler veBedirhani Dernegi'nin 
Tutanaklari"( Bedirxaniyen Cizira 
Botan û Zabiten Komela Malbata 
Bedirxaniyan) ye. Çawa ku ji nave we 
ji te femkirin kiteb bi Tirki ye, le di k-
itebe de hin nivis û jegiren bi Kurdi ji 
hene. 

Malmisanij bi ve xebata xwe ya 
heja valahiyek mezin dadigire 
riyeke giring li ber diroknas û lekolin-
eren Kurd vedike. Çawa ku Prof. 
Joyce Blau ji di peşgotina xwe ya 
xweş  a ku ji kitebe re nivisiye de diyar 
dike, ve xebata Malmisanij, di ron-
ahikirina diroka tevgera netewi ya 
gele Kurd de alikariyek giring e. Disa 

bi gotina Prof. Joyce Blau, ".. ev xebat 
lekolinek diroki ya tekûz e." 

U Malmisanij ev tekilzi bi ked 
xebata xwe; bi xwedana eniya xwe 
aniye pe. 

Tu kesi bi qasi malabata 
Bedirxaniya mora xwe li diroka 
Kurdistane ya dema nezik nexistin. Di 
diroka Kurdistane de, nemaze sedsala  

nozdehan û sedsala bistan, beyi ku 
rastiya malbata Bedirxaniyan be ditin, 
nikare be femkirin. Hemû riyen diro-
ka Kurdistane yen ve deme, an di ser 
an ji di ber ve male re derbas dibin. 
Mensilben ve malbate di navende 
gellek btlyeran de cih distinin. 

Li gor agahiya ku em ji kitaba 
Malmisanij disitinin` Bedirxan 
Beg(Emir Bedirxan- Mir Bedirxan) di 
sala 1835an de dibe "Hakime 
Kurdistane," her ku diçe xurttir dibe û 
donzdeh salan misewa li herema li ser 
nave xwe xutbe dide xwendin. 
Bedixan Beg li ser nave xwe 
sikke(pere madeni) çap dike. 
Suleyman Nazif bi xwe di niviseke 
xwe de diyar dike ku ji van sikkeyen 
ku li ser wan tarixa 1258(1842-1843) 
nivisandiye, yek ditiye. 

Serweriya Bedixan Beg di herema 
navbera bajaren Diyarbekir, Sert, 
Wan, Şino, Ormiye, Mehabad 
Rewandilze de belav dibe. Heta dema 
wi tu kesi li Kurdistane heremek we-
ha fireh nekiriye deste xwe. Ew bi 
hemû awayi li herema bin deste xwe 
serwer e. 

Bedirxan Beg he di we deme de ji 
bo ku bartite çeke li Cizire du fabriqe 
dide avakirin û ji bo ku di ware şer û 
çekan de pisporan bigihine xwende-
van'en Kurd dişine Ewrûpa. Ew li ser 
Gola Wane dest bi çekirina 
gemiyan(keştiyan) ji dike. 

Di sala 1847an de gava ku 
Bedirxan Beg ji ali Osmaniyan ve tek 
diçe, wi bi hemû malbata wi re tinin 
Stenbole û ji wir ji nefi Girava Girite 
dikin. 

Pişti serhildana Bedirxan Beg, çû-
na Bedirxaniyan a Kurdistane ji te 
qedexekirin. Bedixan Beg di sala 
1869an de li Şame dimire. 

Malmisanij di kitaba xwe de se-
cerek direj a Bedirxaniyan nav bi nav 
dide. Heft kuren Bedirxan Beg di de-
ma Osmaniyan dibin xwediy'e rutbeya 
paşatiye. 

Pişti mirina Bedirxan Beg, kuren 
wi Osman û Huseyn Kenan di sala 
1788an de li hember dewleta Osmani 
seri radikin, le mixabin ew ji wek 
bave xwe bi ser nakevin. Di sala 
1889an de Emin Ali û Midhat Beg 
seredana serhildaneke dikin, le ew ji 
nikarin bigihijin armanca xwe. 

Di sala 1898an rojnama Kurdi ya 
peşi Kurdistan ji ali kura Bedirxan 
Beg Miktad Midhat ve li Misire te 
çapkirin. Bi çapkirina rojnameya 
Kurdistane re rojnamegeriya Kurdi 
dest pe dike. Herweha Misir ji bo  

Bedirxaniyan warek xebata siyasi û 
diplomatik e ji. Mensüben ve male 
yen ku nikarin li dergin wek Stenbole 
bisitirin û riya çûna wan a Kurdistane 
girti ne, xebaten xwe yen siyasi li 
Misire berdewam dikin. 

Bi lekolina Malmisanij re, bel-
geyek diroki ya ku derdikeve ron-
ahiya roje ji Komela Malabata 
Badirxaniyan e. Ev Komel di Gulana 
sala 1920 an de bi peşniyariya Emin 
Ali Bedirxan te avakirin. Gava ku ev 
komel dest bi xebaten xwe dike, hinge 
Stenbol ji ali ingilizan(16 Adar 1920) 
ve hatiye dagirkirin. 

Komel civinen xwe ji Gulana sala 
1920an heta Çiriya Peşin a 1920an 
berdewam dike. Civinen komele ji 
hefte careke ten kirin û zabiten her 
civine bi pergal ten nivisin. Seroke 
komele Emin Ali Bedirxan e. Di civi-
na Komela ya sewemin de Kamuran 
Ali Bedirxan peşniyariya ku zimane 
civine ye komele Kur& be aniye û ev 
peşniyari bi yekitiya dengan hatiye 

Di gel ku di civinan de bi 
Kurdi hatiye axaftin, zabit bi Tirki ha-
tine nivisin. 

Herçiqas komel wek komelek mal-
bati be ft', beşdar û endamen komele 
xwe rasterast xwedi û berpirsiyaren 

Kurdistane dibinin. Di civinen peşi de 
bi girani rojev siyasi ye. Tişte heri 
balkeş  ji ev e ku komel ji dewleten 
wek Ingiltere û Fransaya re li ser 
mesela Kurdistane nota dişine. 
Herweld te zanin nota di nav dewletan 
te dayin. Le ev helwesta berpirsiyaren 
komele ji nişan dide ku komel xwe 
protipek dewleta Kurd dibine. Ji xwe 
he ji we deme ve nave Emin Ali 
Bedirxan ji bo seroktiya dewletek 
Kurd a ku we ava bibe, derbas dibe. 
Emin Ali Bedirxan aligirek dewletek 
Kurd a serbixwe ye û di nav Kurdan 
de seroke grûba serxwebûnxwaz e. 
Emin Ali Bedirxan di sala 1920an de 
weha dibeje: " Di nav Kurdan de du 
meyl hene. Em hemû aligire bi x-
elifeti qebûlkirina Sultan in. Le ji van 
meylan yek bi awaye politik hezdar-
tir e. Bi tevahi dixwaze ji Tirkiye ve 

dide, dikare heza xwe pişan 
bie û lawaz nehele. 

Duyem: Helbesffil 
Evindariy 

Li babeten helbeste dilda-
riye gelek rez û parçen stra-
nan li ser Eli Berdeşani ten 
hesapkirin. Gelek behs li ser 
ve clilane û we dilane te kirin. 
Stayişa ciwaniya keçiken 
Kurdan te da te kirin hemu li 
ser Eli Berdeşani ten hesap-
kirin. 

Li nav yana da berhemen 
wesa hene ku ciyen wan di-
yare heta dibe beyta temam 
ya dildariye bin. Li yana da 
dikarin bi Kurti behsa du ber-
heman bikin: 

Verger; 
Mikail CANPOLAT 

Aram XIDIR 

Dder 

41- Manzume Kurdi Mihr 
we wefa, S.19-20 

42- Jedera bere r 35 
43- Jedera bere r 38,39 

Dumahik Heye 

qete. Meyleke ku betir oportonist e û 
ditirse ku Ewrilpa dev ji me berde 
Tirk li hember me bikevin tevgere, ni-
ha di nav sinoren Tirkiye de qima xwe 
bi otonomiye tine. Le ev yen dawi 
hindikaniyeke pek tinin. Madem 
hemû kes xwe disipere perensiben 
Mirza Wilson, çima ev li Kurdistane 
ji neyen kirin." 

Emin Ali Bedirxan Kurdistanek 
yekbûyi dixwaze û perçe Kurdistane 
ye ku he ji mej ve di bin serweriya 
Irane de ye, di nav nexşe Kurdistana 
yekbûyi de nişan dide. 

Ji kuren Bedixan Beg; Abdureh-
man Bedirxan, Mikdat Mithet Bedir-
xan, Kamil Bedirxan û Emin Ali Be-
dirxan di gel şexsiyeten xwe yen si-
yasi, bi xebaten xwe yen nivisi û kul-
turi ji ten zaninû naskirin. 

Lekolina Malmisanij a li ser Be-
dirxaniyan, gava ku bi kiteben wi 
yen bi naven " Adurrahman Bedir-
xan û Rojnameya Kurdi ya Peşi Kur-
distan" û " Noten Rojane yen Cela-
det Ali Bedirxan(1922-1925)" re(her-
dû kiteb ji bi Tirki ne) be xwendin, 
ez bawarim in hinge we Bedirxani-
yen ku di diroka me de roleki pirr 
giring dileyizin çetir ben feınkirin. 

Kiteba Malmisanij tezeke doktara-
ye ani bira min. Malmisanij ve paye-
ye bi zanina xwe, bi ked û xebata 
xwe, bi l'ekolineriya xwe ya pispori ji 
zû ve heq kiriye. Bi heviya ku em 
wi li sere universeteyeki Kurdistane 
bibinin. 

Sipas mamosteye min e heja û di-
lovan. Wek şagirteki te, ez hergav bi 

te serbilind im. 
Ez dixwazim ve nivise bi jegireke 

ji kitaba Noten Rojane yen Celadet 
Ali Bedirxan en ku Malmisanij ama-
de kirine û daye çapkirin biqedinim: 

" Çarşem, 17 Ilon 1924 
Rewş  disa ber bi xerabiye çû. He-

qe re ji zt) ve xelas bti û nema. Ez 
bepere mam. Edi ez ji nivise û pulfi-
rotine ji pere kar nakim. Ez razi me 
ku karen emeletiye yen beri xerab bi-
kim. 

Le ne derdest e ku ez we ji bibi-
nim. Ewqas pirr miroven bekar û 
ewqas pirr bepereyi heye ku naye x-
eyalkirin. Bi taybeti kincen min pirr 
xerab in. Min hemû kincen xwe 
firotin. Cak'ete min e dawi ye ku 
maye ji di rewşeke pirr xerab de ye." 

Celadet Ali Bedirxan. 

Eli Berdeşani -2 

Tu kesi bi qasis malabata Bedirxaniya mora xwe li &roka 
Kurdistank ya dema nezik nexistin. &roka Kurdistank 
de, nemaze sedsala nozdehan ü sedsala bistan, Lıkyi ku 

rastiya malbata Bedirxaniyan bk nikare be fkmkirin. 
Hemü riykn diroka Kurdistank ykn ve demk, an di ser an ji 

di ber ve malk re derbas dibin. Mensübkn ve malbatk di 
navende gellek bûyeran de cih distinin. 

1\/15iı_ır Ş  ai'ır-aırı  hallbı  s  7arıe cri37 B aban 
Berdeşani diyare ku çikas şaire Mire Baban Ewrehman Paşaye, wekas ii şaire gele he- 

iare. Ew qasi helbestvaneki hunermende ii, û hunermendeki bi hez ji hemû meydanan da 

ku bere xwe dide û dikare tiza xwe pişan bide û Iawaz nehle ye. Çikas şaire pehlevaniy€ ye 

wekas ji şaire evindariye ye û hunermendeki pir aliye. 
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 lginizi çeker mi bilemiyorum. Beni 
etkileyen, sizlerle paylaşamasam 
da beni mutlu eden önemli bir sa-

natçının bendeki izdüşümleri. Sanatçı-
yı  daha önce dinlemekle birlikte, ilk 
olarak direkt, yüz yüze PYSK'nin 29 
Mart'ta İsviçre'nin Zürih kentinde dü-
zenlediği gecesinde dinledim. 

Uzatmadan bütün yoksunluğumla 
gördüğüm düşü sizlere anlatmalıyım. 
Keman sanatçısı  Dilşad'dan, Dilşad'ın 
bendeki etkilerinden. Ancak nasıl an-
latmalı? 

Biliyorum ki bir düşü kağıda dök-
mek, ancak düşü görenlerin işidir. Ve 
sizlere düş  kurmadığımı  da itiraf etme-
liyim. Aşağıda okuyacaklarınız ise, hiç 
düş  kurmamış  birinin düşü tarife yöne-
lik beyhude çabasından gayri hiç bir 
şey. 

Ben 29 Mart'ta bir Kürt sanatçısı-
nın sadece sanatçılığına, yaratıcılığına, 
Kürtlerin içten sanlışmı  alkışlamasını  
gördüm. Bir Kürt sanatçısının Kürdü 
Kürdistansız, Kürdistan'ı  Kürdistanlı-
ya anlattığını  gördüm. 

Duygu seline kapılmış  bir sanatçı-
nın enstürümanı  ile sevişmesini gör-
düm. 

Ama bir sanatçının yüreği hangi 
sözcüklerle, kendisinden binlerce kilo-
metre uzaklıkta, belki hiç görmediği 
insanın anısını  ve acısı  bilip, ona umut 
olur. 

Bir sanatçının tek enstürümanla 
halkın acılarına umut olup, govende  

kaldır- 
ması  na-
sıl dö: 
külür 
kağıda. 

Ve 
nasıl an-
latılır; 
bir sa-
natçının 
izleyen-
lerini kendi iç dünyasmdan alıp, bütün 
paklığlyla onlara henüz keşfedilme-
miş, sadece onların olduğu bir dünya-
ya taşımasını? 
Nasıl anlatmalı; tek enstürümanın 
umudu, sevgiyi, yaşamı  anlatmasını, 
anlatabilmesini? 
Hangi evrensel değerle, hangi dille, bir 
sanatçının özgün, sınırsız düş  dünyası-
nı  anlatabileyim? 

Hangi dille yazmalı; bir gencin aş-
kına olan özlemini, bir halkın özgürlü-
ğe olan özlemini, sanatçının bir pence-
rede görüp notalara dökmesini? 
Ve nasıl anlatmalı; bir Kürt sanatçısı-
nın gerillanın namlusunu göstermeden 
kendi aşkı  ile özgürlüğü istemesini? 

Nasıl yazmalı; bir Kürt kitlesinin 
sanatçıyı  dinlerken ki sessiz, usul, ken-
disine bile söylemeden sanatçının düş  
dünyasına girme arzusunu? 

Bir Kürt sanatçısının sözcüksüz 
(daha doğrusu bilinen sözcüklerin dı-
şında) bir destan okumasını  nasıl tarif 
etmeli? 
Sözcüksüz bir destan sonrası  bir Kür-
dün bütün yüreğiyle sanatçıyı  alkış-
lamasmı  nasıl anlatmalı? 

Bendeki Dilşad 
ya da dtiQ 

Al DEMIR 

tenin büyük ilgi gördüğünü ifade 
etti. Hrant Dink konuşmasını  "bir 
ihtiyaca cevap olmak için çıktık 
ve insanlarm bizi, kendi ağzımız-
dan tanımalarını  istiyorduk, çün-
kü başkaları  yanlış  anlatıyordu. 
Öte yandan, kendi içimizde Er-
menice dilinin kullanımında gi- 

derek hakim olan boşvermişlik 
duygusu bir iletişimsizliğe neden 
oluyordu. Ermeniceyi korumak 
ve kurtarmak için de bu gazete iyi 
bir fırsattı," dedi. 

Hrant Dink gazeteyi çıkaran 
arkadaşlarını  konuklara taktim 
ederken duygulandı  ve Anna Tu- 

ray, Louis Bakar, Harutyum Şe-
şetyan, Sendi Zurikoğlu, Yedvard 
Danzigyan'dan oluşan geniş  bir 
ekibi sıraladı  Hrant Dink, 
Agos'un hazırlık aşamasında 
Türk basınında çalışanlardan da 
önemli ölçüde yardım aldıklarını  
belirtti.  

Demokrat bir gazete 
Hrant Dink, Agos'un "Yalan 

yanlış  haberlere karşı  cemaatinin 
haklarını  savunmaya çalışan bir 
gazete" olarak tanımlıyor. Dink 
konuşmasına devamla; "Kimileri 
gazetemizi dini bir gazete olarak 

görüyor, bu doğru değildir. Agos, 
demokrat yapın bir gazetedir" di-
yerek, Türkiye'nin tüm sorunları-
na yabancı  kalmadıklarını, siyasi 
bir görüşünün de olduğunu, bu-
nunla birlikte esas olarak; Erme-
ni kültür ve sanatını  tanıtmak is-
tediklerini belirtti. Dink ayrıca, 
Bakan Meral Akşener'in "Ermeni 
dölü" sözüne tepkisini de ifade 
etti. 

Geceye Ermeniler kadar Türk 
ve Kürt aydınlarının iştirakı  dik-
kat çekti. Aydın potansiyeli gözö-
nünde bulundurulduğunda katılan 
Kürt aydınlarının sayısının azlığı  
da ayrıca dikkat çekiciydi. Boğa-
ziçi Üniversitesi'nden Kardeş  
Türküler müzik topluluğunun 
yanısıra birden fazla ekip Erme-
nice ve çeşitli dillerinde okuduk-
ları  şarkılarla geceye renk kat-
tılar. 

Sahnelendiği günden beri çeşitli spekülasyonlara neden olan Silvanh Kadınlar', Kürt kadınının gerçekliğinden uzak 

Çağından uzak bir masal 
Rahime HENDEN 

• 
smail Kaygusuz'un yazdığı  
Silvanh Kadınlar adlı  oyun, 
İstanbul Şehir Tiyatroların-

da sahnelendi. Hangi tarihte ya- 
zıldığını öğrenemediğimiz 
oyun, bundan yirmi, otuz yıl gi-
bi eski bir tarihsel, toplumsal 
dönemi yansıtıyor. Bu bağlam-
da, oyun, çağından uzak bir ma-
saldan öteye geçemiyor. 

Giriş  ve sahnelenişi akıcı, y-
er yer müzikal öğelerle beslenen 
traji-komik bir oyunla karşı  kar-
şıya seyirci. 

Berdel olaymı  konu edinen 
oyun, bir kız çocuğunun oyun 
oynarken, damdan dama sıçra-
yarak bol erkek çocuklu bir aile-
nin damında uyuya kalmasıyla 
başlıyor. Bu masalımsı  anlatış, 
yatırlara ve türbelere olan kör 
inanışla besleniyor. 

Oyunun gelişim aşamasında 
erkek çocuk isteyen baba tiple-
mesiyle karşılaşıyoruz. Karnın-
da bebesiyle türbe kapılarına 
düşen, kendisine erkek çocuk 
verilmesi için binbir dua eden 
kadın, aynı  anda türbede dua e-
den genç bir kızla karşılaşır, 
genç kız da sevdiğinin gönlüne 
düşmek için dua etmektedir. 

Oyunun baş  kişilerinden biri 
olan Oduncu Ahmet, sattığı  
odunlann parasıyla barlarda gö-
nül eğlendirir. Eve döndüğünde, 
kör inançları  kullanarak, karısı-
na kendisini bir cin kadının ka- 

çırdığını  ve mağarada yaşadık-
larını  söyler. Kadın bu yalana 
inanır. Böylece Oduncu Ah-
met'e, Cin Ahmet adı  takılır. 

Oyunda önemli bir role sahip 
diğer oyuncu ise Ebe kadındır. 
Cin Ahmet'in kızının sevdiği 
yöre öğretmeni Ebe kadından 
yörenin geleneklerini, masalla-
rını, inanışlarını  öğrenmeye ça-
lışır. Sürekli cinlerle uğraşan 
ebe kadın aslında sahtekarm te-
kidir. Gittiği doğumlarda para 
karşılığı  bebelere balmumundan 
erkeklik organı  takmaktadır. 
Böylece kadınları  kocalarımn 
hışmından kurtarmaktadır. Bu 
hışım; Berdel'le gerçekleşen 
kuma olayıdır. 

Doğum yaklaştıkça iyice en-
dişesi artan Cin Ahmet'in karısı  
ebe ile anlaşır. Çocuk kız do-
ğunca yapma organla Cin Ah-
met'i kandıracak, böylece ku-
madan kurtulacaktır. Sonunda 
doğum gerçekleşir ve Cin Ah-
met sahtekarlığı  fark edemez. 

Kadınlar yer yer kaderlerine 
isyan eder ve allahı  suçlarlar. 
Cin Ahmet'in karısının içi rahat 
değildir. Kocasını  kandırdığı  
için suçluluk duymaktadır. So-
nunda kararını  verir ve çocuğun 
mumdan yapma organını  çıka-
rıp atar. Bu bir anlamıyla kade-
rine isyandır. Bir anlamıyla da 
kumaya razı  olmaktır. Cin Ah-
met göğsünü kabartarak sözde 
oğlunu sevmeye gelince, karı-
sından tüm gerçeği öğrenir. 

Sonuçta kızını  berdel edece-
ği adamla anlaşır. Kızların gön-
lünde delikanlılar vardır. Cin 
Ahmet'in kızını  seven delikanlı, 
berdel verilecek adamın oğlu-
dur. bu gerçek, yöre öğretme-
niyle birlikte takasın gerçekle-
şeceği dağ  geçitinde ortaya çı- 

kar. Oğlu maskeli ve silahlıdır, 
sevdiği kızı  başkasına yar etme-
mek için dağa çıkmayı  göze al-
maktadır. Delikanlı, karşısına 
çıkanın babası  olduğunu görün-
ce silahını  indirir. Baba kendine 
berdel ettiği kızın oğlunun sev-
gilisi olduğunu anlayınca, kızı  
oğluyla gönderir. Cin Ahmet ise 
kızı  alır gelir. Bu arada öğret-
men yalnız kaldığından, gece 
gerdekten önce evi basmak üze-
re geri döner. Gerdek yatağını  
kendi elleriyle hazırlayan Cin 
Ahmet'in karısı, kıza çeşitli 
öğütler verir. Kız eve hiç ya-
bancılık çekmez ve çocukken 
oynadığı  oyuncağı  bulur. Kadı-
nın içine bir kuşku düşer ve yıl-
lar önce kaybolan kızındaki be-
ni hatırlar. Kuma gelen kızın 
kendi kızı  olduğunu acıyla ve 
sevinçle anlar. Bu utanç verici 
sahne berdel olayında kadının 
ne derece alçaltıldığım göster-
mektedir. Kadın öfkeyle kocası-
nı  yumruklamaya başlar. Oyun 
sevgililerin buluşmasıyla sonla-
rın. 

Oyun kişileri, oyunun örgü-
sünü oluşturmaktadırlar. Yer yer 
gerçeküstü varlıkların oyuna 
girmesi gizemli bir hava yarat-
maktadır. Oyunun akışı  içinde 
karşılaşılan sürprizler, aynı  za-
manda geleneksel değerlerin, 
güncel ve gerçek yaşamla çeliş-
kisini ele vermektedir. Bu akıcı, 
traji-komik oyunun günümüzün 
Kürt kadını  gerçeğiyle bağlantı- 

larının kurulduğunu düşünür-
sek, yazarın başansızliğı  ortaya 
çıkacaktır. Hiç bir gelenek yıllar 
boyu hiç değişmeden kalamaz, 
daha doğrusu toplumsal gerçek-
lik değiştikçe, geleneksel değer-
ler de değişime uğrar. Bu oyun-
da geleneğin, geleceği yakaladı-
ğı  ileri sürülmektedir. Oysa ge-
lenekler tutucudur, geleceği 
temsil etmez. Özellikle bu 
oyundaki gelenek, geleceği hiç 
yakalayamamaktadır. Ulusal bir 
boyuta uzandığı  ve bir ulusun 
gerçekliğini dile getirdiği iddia 
edilen oyun; Kürt ulusunun ka-
dın kimliğini çok eksik bir bo-
yutta ele almaktadır. Ulusaldan 
evrensele uzanmak, gelenekleri 
ve inanışları  bu günün gerçekli-
ği içinde ele almak demektir. 

Bu geleneksel içerikli, masa-
lımsı  öykü ile Kürt kadınının 
bugünkü gerçekliğini anlatmak 
mümkün değil. Artık bu gele-
nek yer yer değişmeye başladığı  
gibi, Kürt kadını  da uzunca bir 
süredir kaderine başkaldırmıştır. 
Serhıldanlarda ön saflarda olan 
Kürt kadını, artık dağlara da sa-
vaşmaktadır. O gerilla anası, ab-
lası, ya da eşidir. Bugün artık 
okumuş, yazmış  evine para geti-
ren Kürt kadınları  vardır. Artık 
önemli bir kısım Kürt kadınının 
işi evde oturup kocasına ille de 
bir erkek çocuk doğurmak de-
ğildir. Onun sorunları  arasında 
şimdi işsizlik, yoksulluk ve bas-
kılar vardır. 

Agos gazetesi 1 yaşında r• 

üzrgr 
Ahmet ÖNAL 

Ermeni toplumunun sesini du-
yurmak amacıyla geçen yıl ya-
yınlanmaya başlayan Agos gaze-
tesi, nisan ayında bir yaşını  dol-
durdu. Bu vesileyle 3 Nisan Per-
şembe akşamı  Kumkapı  Meryem 
Ana Kilisesi konferans salonunda 
geniş  katılımlı  bir kokteyl düzen-
ledi. 

Türkçe ve Ermenice olarak iki 
dilde yayınlanan Agos, bu tarzda 
daha önce hazırlanmış  yayınlara 
oranla en uzun ömürlü gazete ola-
rak dikkat çekiyor. Agos'un Ge-
nel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 
kokteyle iştirak edenlere hitaben 
yaptığı  konuşmada; daha önce 
Agos benzeri bir iki küçük dene-
me olduysa da, kısa ömürlü ol-
duklarını, kendi tirajlannın özel 
bir zorlamaya tabi tutmaksızın i-
ki binden başlayarak dört bine ve 
giderek arttığını  belirterek gaze- 

28-31 Mart 1997 tarihleri arasın-
da Isveç'in başkenti Stockholm'e 
yakın Biskops-Arnö'deki Halk 
Yüksek Okulu'nda 18 kişinin katıl-
dığı  Zazaca üzerine ikinci bir top-
lantı  yapıldı. Gazetemize gelen bil-
gilere göre, toplantıya katılan kişi-
ler ve geldikleri yöreler şöyle; 

Cemil Gündoğan(Dersim), Çeko 
Kocadağ(Varto), Harun Turgut(Pa-
lu), Haydar Diljen(Siverek), Homa- 
ne Hüseyin Ku- 
lu(Dersim), J. Espar(Dicle), Kamer 
Söylemez(Dersim), Lerzan Jan-
dil(Varto), M. Malmisanij(Dicle), 
Munzur Çem(Dersim), Nihat 
Eli(Siverek), Osman Aytar(Sive-
rek), Robin Rewşen(Lice), Selim 
Murat(Palu), Seyidxan Kurij(Bin-
göl), Şükrü Urbun(Hani) ve Yıldı-
ray Beyazgül(Varto) Toplantının 
amacı  Zazaca'nın yazım kuralları  
ve diğer bazı  sorunları  üzerinde 
durmak ve giderek Kürtçenin bu 
lehçesinde ortak bir yazım dili oluş-
turmaktadır. Bu amaçla gerçekleşen 
birinci toplantı  2-4 Temmuz 1996 
tarihleri arasında yine aynı  yerde 
düzenlenmişti. Bu toplantının so-
nuçları  Zazaca olarak "Derhe0 
Rastnuştena Kirdki (Kirmancki) De 
Kombiyayişe Stockholmi" adı  ile 
16 sayfalık bir broşür şeklinde ka-
muoyuna duyurulmuştu. Bu broşür-
de yeralan yazılar gazetemiz Nil- ' 
roj'da yayınlanmıştı. Toplantıya ka-
tılanların verdiği bilgilere göre 28-
31 Mart 1997 tarihleri arasında ya-
pılan toplantının sonuçları  tıpkı  bi-
rincisi gibi bir broşür şeklinde ya-
yınlanacak. Her iki toplantı  da res-
mi olarak İsveç'teki Kürt Yazarlar 
Derneği adına düzenlenmişti. 

Toplantının gündemi şöyle: 

1) Nameye devletan ü paytex-
tan/devletler ve başkentlerinin isim-
leri 

2) Nameye şaristanan kurdista-
ni/Kürdistan şehirlerinin isimleri 

3) Nameyes amoran, aşman 
rengan/ sayıların, ayların ve renkle-
rin adları  

4) Nameye ciheti-heti/ yön adla-
r 

5) Terim idari/ idari terimler 
6) Terim siyasi/ siyasi terimler 
7) Terim' grameri/ dilbilgisi te-

rimleri 
8) Terim cengi/ savaş  terimleri 
9) izaWizafe 
10) Zamîre şexsi/ şahıs zamirleri 
Her konuda yazılı  bilgilerin/teb- 

liğlerin sunulduğu toplantıda ancak 
gündemin bazı  maddeleri bitirile-
bilmiştir, diğerleri gelecek toplantı-
ya bırakılmıştır. Oluşturulan bir ko-
mite 3. toplantının hazırlıklarını  ya-
pacak, bu süre içinde gerekli pratik 
çalışmaları  yürütecektir. Toplantı-
nın olgun ve verimli bir çalışma 
temposu içinde bir çok konuda 
önemli sonuçlara vardığı  bildiril-
miştir. 

29 Mart 1997 gününden başla-
mak üzere bir haftalığına Kurmanci 
toplantısı  da aynı  yerde yapıldı. Pa-
ris Kürt Enstitüsü tarafından organi-
ze edilen Kurmanci toplantılarının 
ilki Bahar 1997'de yapılmıştı. O ta-
rihten bu yana yılda en az iki top-
lantı  ile süregelen Kurmanci toplan-
tıları  Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi-
ne önemli katkılar sağlamış  ve her 
toplantının sonucu Kurmanci adı  ile 
yayınlanmaktadır. Bugüne kadar 19 
adet Kurmanci yayınlanmıştır. 

(STOCKHOLM) 

Ezgi FIRAT 

Eski kitaplar arasında 
dolaşmak hoşuma gittiğinden, za-
man zaman sahaflara gider 
saatlerce eski kitapların sayfaları  
arasında gezinip dururum. 
Bilmem ta hangi tarihte basılmış  
o yırtık ve tozlu kitaplar geçmişle 
gelecek arasındaki köprüyü göz-
lerimin önüne serer. O yaşlı  
köprünün üzerinde gidip gelirim. 
Bu tuhaf bir zevk verir bana. 
Bazen hiç beklemediğim bir kita-
pla karşılaşınm. Mesela, kitapçı  
vitrinlerini süsleyen pırıl pırıl bir 
kitabın ilk basımını  gördüğümde 
genç bir insanın çocukluk 
fotoğrafını  görmüş  
gibi olurum. 
Ilk basımlar 
beni hep çeker. 
Bu, "neden"ine, 
"niçin"ine cevap 
verilemeyen bir 
duygudur. Eski ki-
taplar, yitirilmiş  bir 
dostla karşılaşmış  
duygusu verir insana. 
Bu korkunç güzel bir 
duygudur. 

Geçen gün yine sa-
haflarda dolaşırken Edip 
Çelik'in "Yarın Düğün 
Olacak" isimli kitabını  bul-
dum. Önsöz yayıncılık tarafından 
1978'de basılmış. Kitabın ikici 
basımı  ekler yapılarak 1992 yılın-
da Med yayınları  arasında çıkmış. 
Fakat yukarıda da dediğim gibi, 
kitaplarm ilk basımları  (tabi hatalı  
basımlar hariç) beni hep 
çekmiştir. Kitabı  görünce; kaç yıl 
önceydi hatırlamıyorum, 
yaşadığım bir olayı  anımsadım. 
Ben Edip Çelik'i tanımaz, adını  
da hiç duymamıştım. Şimdi hangi 
demekti hatırlamıyorum. Fakat,  

çoğunlukla Kürt sosyalistlerin 
gidip geldiği bir yerdi. Bir gün, 
bir program esnasında, çocuğun 
biri kalkıp, heyecanlı  ve o kadar-
da duygusal bir şekilde "Yarın 
Düğün Olacak" isimli bir şiir 
okumuştu. Herkes çok etkilen-
mişti. O tertemiz çocuk duyarlığı, 
şiirin dinamik akışıyla birleşince, 
içimizde biryerlerde bendini 
yıkmıştı  sular. Coşmuştuk. Şiirin, 
2 Mayıs 1980 yılında trafik 
kazasında yitirilen devrimci bir 
şair olan Edip Çelik'in olduğu 
söylenmişti. Şiiri okuyan 
çocuğun da Çelik'in oğlu olduğu 

açıklanmıştı. Çok duygu-
lanmıştım. Devrimci bir 
şairin oğlu, kalkmış  kal-
abalık bir topluluk 
önünde, göğsünü gere 
gere babasının şiir-
lerini ezbere okuy-
ordu. Çocuk; 
"birazdan gün 
doğacak 
yarın düğün ola-
cak... 
mar ş lar 
çalınıyor 
marşlar.. 
gökyüzüne 

bahara uçuyo-
rum..." diyordu. O an 

herkes bahara uçar gbiydi. Işte 
Edip Çelik'in eskimiş, tozlanmış  
kitabını  bulunca O küçük çocuk 
gelmişti aklıma. Kimbilir belki de 
ezbere okuduğu o şiiri artık hatır-
lamıyordur. Ama belki de 
babasının; "Bir ayet kadar kut- 
sal/usulca bırakıyorum 
toprağa/kardeşlerimi" dizelerinde 
anlattığı `kardeşler'inin 
düğününü özlüyordur. 

Ama ben, yarın devrim ola-
cakmış  gibi şiir okuyan o 
çocuğun, düğünlü yannlann ö-
zlemiyle yaşamasını  diliyorum. 

Nezan, izady, Tatsumura, Mutlu 
Poche, Christensen, Komitas 
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Nesimi ADAY 

Bu gün Türk Halk Müziği 
olarak adlandırılan müziğin re-
partuarına baktığımız zaman, 
bunun yüzde (%80) sekseninin 
Kürtlere ait olduğunu görürüz. 
Türk Halk Müziği sanatçıları  
uzun yıllar derlediği Kürt stran-
larıyla idare ettiler ve derledikle-
ri (çaldıkları  mı  desem..) stranlar 
karşılığıda ödül aldılar. Halk 
müziği üzerine yapılan araştır-
malara ise yüzde yüz 'Türk' 
damgası  vurdular. Türkçede sık-
ça kullanılan "Görünen köy kla-
yaz istemez" diye bir deyim var. 
THM. ve  makamlar üzerinde ça-
lışan Türk araştırmacılar "Kürdi 
Hicazkar" makamını  Türk ma-
kamları  arasında gösterir. Görü-
nen o ki Türk araştırmacıların 
klavuza ihtiyacı  var ve bu klavuz 
da, muhtemelen Kürt olacaktır. 
Çünkü, Türk araştırmacıların 
Kürt köyünü klavuzsuz göreme-
dikleri anlaşılmıştır artık. İşte 
şimdi onlara bir klavuz kitap 
öneriyorum: Avesta yayınların-
dan çıkan "Kürt Müziği". Bu ça-
lışma Türkiye'de, Kürt müziği 
üzerine yayınlanan ilk kitap. Ki-
tapta, Kendal Nezan( Paris Kürt 
Enstitüsi Başkanı), Mehrdad 
İzady(Harvard Üniversitesi Öğ- 

(KÜLTÜR/SANAT) Sivas'ta, 
37 kişiyle beraber yakılarak öl-
dürülen yazar Asım Bezirci ak 
na ailesi, araştırma-inceleme 
ödülleri düzenlenmeye devam 
ediliyor. Bu yıl ödüle katılan 
eserler arasında seçim yapılma-
dığı  için, iki yılda bir gerçekleş-
tirilmesi planlanan ödülün ikin-
cisi 27 Mart 1998'de verilecek. 
Ödülün seçici kurulu Aydın Çu-
bukçu, M. İlhan Erdost, Ragıp 
Gelencik, Ergin Koparan, Ke-
mal Özer, Afşar Timuçin ve 
Muzaffer Uyguner'den oluşu-
yor. Ödül, Asım Bezirci'nin ya-
pıtlarının ve çalışmalarının te-
melinde yeralan sosyalist dünya 
görüşü ve nesnel-bilimsel anla-
yış la eleştiri, inceleme, araştır-
ma dalında çalışmalar yapan 
genç kuşakları  özendirmek için  

retim Üyesi), Ayako Tutsumu-
ra(Tokyo Ulusal Güzel Sanatlar 
ve Müzik Üniversitesi Görevli-
si), Erol Mutlu(Boğaziçi Gösteri 
Sanatları  Topluluğu Müzik Biri-
mi Üyesi), Christian Poc-
he(Araştırmacı) ve Dieter 
Christensen(Araştırmacı)' in ma-
kalelerinin yanısıra, ünlü Ermeni 
müzisyen-derlemeci A. Komi-
tas'ın ilk olarak 1903 yılında ya-
yınlanan "Kürt Melodileri" teks-
tinin tıpkı  basımını  kitaba almış. 
Kitapta makaleleri yeralan ya-
zarların, Kürt müziği hakkında 
farklı  görüşleri ve saptamaları  
var. Hatta araştırmacılar zaman 
zaman, biribirileriyle çelişen be-
lirlemelerde bulunuyor. Örneğin 
Kendal Nezan, "Kürdi Hicaz-
kar" makamının, Yunan "Dor" 
makamıyla eşdeğer (Nezan, 
s.15) olduğunu söylerken; Chris-
tian Poche, Kürt müziğinin tek 
bir makam çerçevesinde konuş-
landırıldığını, "bir major ikilinin 
izlediği bir minör ikiliden oluşan 
bu gam komşu halklar tarafından 
"kord" yada "kurd" olarak ad-
landırılır ve aslında ispanya'daki 
Flamenko müzisyenlerinin kul-
landığı  "dor" makamından başka 
birşey değildir," diyor. (Poche, s. 
67). Yukarıda ismi geçen yazar-
lar dahil, yaşanan 'bilgi' çelişki-
si, sadece makamlarda 
başka (müzikle ilgili) konularda 
da zaman zaman karşımıza çıkı-
yor. Bunun en büyük sebebi de, 
konu üzerinde araştırma yapan 
kişilerin yeterli teknik bilgiye 

Asım Bezirci, Sivas'ta 37 kişiyle beraber 
yakı larak katledilmiştii. Adına verilen 
ödüller genç sahiplerini arı yor. 

verilecek. yarışmaya katılmak 
isteyenler; bir edebiyatçı  ya da 
edebiyatçı  topluluğunu veya 
edebiyatın çeşitli dönemlerini  

sahip olmaması. 
Kitabın en özgün metini A. 

Komitas'ın "Kürt Melodileri" 
isimli derlemesi. Komitas, Kürt 
melodilerini deşifre edip porteye 
aktarmakla, Kürt müziğine bü-
yük bir katkı  sunmuş. Bugün ha-
len Kürt müzisyenler binlerce 
Kürt ezgisinin teknik çözümle-
mesini yapmamış  olmalarını  göz 
önünde bulundurursak; ta 
1800'lü yıllarda yapılan bu (me-
lodi) deşifrasyonun önemini da-
ha iyi kavrarız. Kitaptaki çoğu 
araştırmada da olduğu gibi, ço-
ğunluk, Kürt müziğinin sosyolo-
jik boyutunu ele almıştır. Çünkü 
miziğin sosyolojisi hakkında 
yazmak güçlü bir teknik altyapı  
gerektirmez. Eğer toplumu bü-
tün sosyal yönleriyle (kültürel; 
tarihsel, cağrafik yapı  ve toplu-
mun gelenek-görenek yapısı  vs.) 
tanıyorsanız, müziğin sosyoloji-
si hakkında söyleyecek epey sö-
zünüz olur, ama teknik açıdan 
öyle değil. 

Bu kitap; Türkiye'deki Kürt 
müzisyenler için önemli bir kay-
nak, bir 'ilk yardim' kitabı. Her-
gün şurada burada dinlediğimiz 
Kürt stranlarının hangi türe gir-
diğini, dinlediğiniz bir stranın 
hangi toplumsal aksiyonlardan 
meydana geldiğini, Kürt müziği 
icra edilirken hangi enstrüman-
ların kullanıldığını  bu kitapdaki 
(yeterli olmasa da) metinlerden 
öğrenebilirsiniz. 

Kürt Müziği 
Avesta Yayınları  

ve akımlarını  konu alan çalış-
malarla (yayınlanabilir kitap bo-
yutunda) katılabilecekler. Kurul 
ayrıca, 1 Ocak 1997'den , 1 
Ocak 1998'e kadar yayınlanmış  
eserlerin de yarışma kapsamın-
da değerlendirileceğini açıklan-
dı. Yarışmada başarılı  görülen 
esere yüz milyon (100. 000. 
000) TL. ödül verilecek. Ayrıca 
yayınlanmamış  çalışmaların da, 
kitap olarak basılması  ve ayrıca 
yazarına telif ücreti de verilece-
ği açıklandı. 

Başvuru adresi: 
Evrensel Kültür Merkezi 
İstiklal Cad. Aznavur Pasajı . 

No: 212/6 
Tel: (0212) 243 08 03-06 
Galatasaray-İstanbul 

Yarıni devrim olacak,., Zazaca 
üzerine 2.toplantı  
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Ikemizide ve Türkiye'de siyaset hem 
rağbet gören hem de oldukça yı pra-
nan bir kurum. Burjuvazi için böyle 

olması  çok yararlı . Çünkü kurulu düzende 
çarklar onlar için döner ve onlar için siya-
set bir oyalama aracı dı r.Ama bu durum 
halk için hiçte öyle değildir.Onları n bir 
kurulu düzenleri yoktur. Bir çaba olmaksı -
z ı n kendiliğinden hiç bir şey onları n lehine 
işlemez. Ayrı ca iktidar olmayanları n siya-
set yapma yöntemleri iktardakilerden farkl ı  
olmak zorundad ı r. 

iktidar olanlar ı n kurulu düzenin sürmesi 
dışında bir ütopyaları  yoktur.olmas ı da ge-
rekmez. Oysa düzene muhalif siyaset sı nı fı-
nı n sadece bir ütopyaları  olmasi yetmez, 
ayn ı  zamanda bunun için iyi organize ol-
muş  bir örgütlülüğe de ihtiyaçları  vardı r. 

Bu açı dan bak ı ldığında muhalif siyasetin 
durumu nası l? Ülkemizin ve Türkiye'nin 

sol hareketi yı l-
lardı r ayn ı  yön-
tem ve ayn ı  dü-
şünce doğrultu-
sunda faaliyet 
yürütür,Büyük 
emeklerle birikti-
rilenler bir anda 
yok olabiliyor. 
Sonra her şeye 
yeniden başlanı -
yor. Böylece ör-
gütlenmede de-
vamlı lı k sağlana- 
mı yor. Ayn ı  so-

run kadrolarda da yaşanı yor. Siyasette yeni-
lenıne ve değişme olmayı nca, kadrolar da 
azim ve inançları nı  yitiriyorlar, sı radanlaşı-
yorlar. 20 yı lda binlerce politik kadro siya-
setin dışında buldu kendini. 

Bugün cesaret, korku, inançsı zlı k, bozul-
ma gibi bireysel tanı mlamalarla izah edile-
mez boyutta bir olaydı r. Bir sosyal vakı adı r 
siyasetteki deprasyon. Siyaset tı kan ı yor ve 
sol kendini aşaamı yor, yenileyemiyor. Da-
ha doğrusu siyaset yapmı yor. Günlük yaşa-
mı n sorunları yla boğuşuyor. 

Solun yeniden atağa geçmesi için koşul-
lar oldukça elverişli olduğu halde, sol bunu 
kavramaktan ve değerlendirmekten çok 
uzak görünüyor. 

Siyaset yığınları n olduğu yerde ve onlar-
la birlikte yap ı lı r. Hem de öyle binlerin de-
ğil, "milyonları n olduğu yerde" yapı lı r. İ ra-
di eylemlilikle yetinen radikal sol yığınları  
önemsemiyor. 

Siyasetçi topluma öncülük edebilmesi 
için onu tanı mak zorundadı r. Bilinen klasik 
teorik çözümlemelerle politikada güncellik 
yakalanarnaz. Örneğin, ülkemizde 15 yı ldı r 
süren savaş  toplumun temel dokusunu de-
ğişime uğrattı . Başlangı çta ulusal hareketin 
temel insan kaynağını  kı rsal alan oluşturur-
ken, siyasi ve ekonomik nedenlerle kı rsal 
bölge insansı zlaştı . Şehirlerin nüfusu bir 
kaç katı na ç ı ktı . Bu değişime rağmen, ha-
len eski formülasyondan yola çı karak ulu-
sal hareket esasta köylü hareketidir diyebi-
lir miyiz? kürtler burjuva ulus olma yönün-
de ilerlerken, bizim tezlerimiz aynı  kalabi-
liyor. 

Yığınları n temel sorunları nı  da saptaya-
mı yoruz. İ radi zorlamalarla öncülük görevi 
yerine getirilemez. Öncülüğün başlı ca şartı  
yığınları n temel ve güncel sorunları n bil-
mektir. Yığınlar sorunları  temelinde örgüt-
lenebilir. Afaki çabalar bir sonuç vermez. 
Belki geçici bir hareketlilik sağlayabilir. 

Sol dar ideolojik kalı plarla yetinemez. 
Kuşkusuz ideoloji önemlidir. Her siyasi 
oluşumun bir plani olmalıdı r ve bu plan 
doğrultusunda yaşamı  dönüştürme kavgası-
na katı lmalı dı r. Tüm kesimleri kucaklamak 
adı na kendi plan ve gelecek projesinden 
kopamaz. 

Sosyalistler bir ütopyaya da sahip olma-
lıdı rlar. Belki idealistçe bir yaklaşım gibi 
görünür. Oysa gerçek durum tam da budur. 
Bizim bir ütopyamı z olmalı . Bir reçetemiz 
olmal ı . Sorunlara teşhis koyan ve tedavi 
yöntemlerini saptayan bir reçete olmal ı . 
Toplumun bir değil, pek çok reçetesi olma-
lı . Ve bu reçetelerle tarihi yapma eylemin-
de uyum sağladı kları  ölçüde birlikte yürü-
melidirler. 

Bir siyasi iradenin hatta bir s ı nı fı n dünya 
görüşü herşeyi izah edemez, dard ı r. Bu bir 
tercih değil, bir zorunluluktur. Bu darlığı  
asgariye indirmek için her kollektif kendine 
uygun metodlar geliştirebilir. Ama ne yapı-
lı rsa yap ı lsı n bu darlı k tam olarak aşı larnaz. 

Sosyalist dünyadaki bunal ı mdan sonra, 
"demokratik" yapı lar kurma modası  gelişti. 
Böylece aynı  kollektif içinde çok yönlü tar-
tışmaları n zenginliği nden yararlanarak, da-
ha geniş  bir kesime ulaşı labileceği san ı lı y-
or. Oysa bu durum bir kollektifi atalete 
sürüklemekten öte bir şeye yaram ı yor. 
Yapı n ı n kendisini felç ediyor. Sanı rı m 
"demokrasi" fikri yanlış  yorumlanıyor. İ radi 
bir çaban ı n ürünü olan kollektifler sağlam 
olmak zorundadı r. Dünya görüşüyle, ide-
olojisi, teorisi, programı  ve stratejisiyle sağ-
lam ve homojen olmak zorundad ı rlar. ide-
olojik netlik olmadan, kadrolar ataletten 
kurtulamaz ve sistemin çok yönlü sal-
dı rı ları ndan kendilerini koruyamazlar. 

Sonuç olarak; 
1- Siyasetçi siyaset yapmal ı, siyaset part-

time bir iş  değildir. 
2- Siyasetçi yığınları n olduğu yerde ve 

milyonlarla siyaset yapmalı dı r. 
3- Siyasetçi bir kimlik sahibi olmalı dı r. 
4- Siyasi oluşum bir gelecek projesine 

sahip olmalı dı r ve bugünü değişimi içinde 
kavrayabilmelidir. 

Siyaset ve 
siyasetçi 

Cemal ARDIÇ 

Genel olarak sendikalar (i) 
Ömer Faruk ERİŞ  

Sendikaların doğuşu 

roletaryanın, kapitalizmin kaçınd-
ı  maz bir ürünü olarak ortaya çık-
masına koşut olarak, ilk işçi örgütleri 
ve ilk işçi eylemleri de kapitalizmle 
birlikte gelişti. Sendikalar, ekonomik 
mücadelenin başlıca araçları  olarak 
doğup gelişti. Tek tek işyeri ve tek tek 
işkolu düzeyindeki örgütlenmenin de 
kapitalistleri dize getirmekte yetersiz 
olduğunu gören işçiler, çeşitli işlerleri 
ve işkollarmdaki sendikaları  birleşti-
rerek, federasyonlar, konfederasyon-
lar kurmaya yöneldiler. Böylece ser-
mayeye karşı  müca" delelerinde etkin 
araçlara kavuştular. Artık sermaye 
için büyük kitle grevleri ve işçi ey-
lemleri dönemi başlar. Grevler, işçiler 
için birer mücadele okulu olmaya 
başlamıştır. Burada sendikalar da ak-
tif bır rol oynayacaklardır ve oynadı-
lar da... 

Kuşkusuz sendikalar ilk ortaya 
çıktıklarında kapitalistler tarafından 
hemen tanınmaddar. Aksine, sendika-
lar ilk doğduklarında kapitalistlerin 
yoğun saldınlarıyla karşılaştılar. Bu 
bakımdan sendikaların ortaya çıkış  ve 
gelişimi, burjuvaziye karşı  mücade-
leyle atbaşı  ilerler. Burjuvazi, sendi-
kal hareketi boğmak için tüm yollara 
başvursa da bunda pek başarılı  ola-
maz. "Dolayısıyla, sendikaların ku-
rulması  burjuvazinin, onun 'gönlü 
bolluğunun' bir hediyesi değildir, ak-
sine, proletaryanın dişe diş  ve kararlı  
mücadelesinin bir eseridir." 

Sendikalar, işçi sınıfının kendili-
ğinden mücadelesi içinde doğmuşlar 
ve işçi sınıfının "örgütlenme merkez-
leri" olarak ilk işlevlerini ekonomik 
mücadeleyle suurlamışlardır. "Sendi-
kal hareketin alt biçimi" olan ekono-
mik mücadeleyle uğraşıyor olsalar da, 
sendikalar o günün koşullarında, yal—
nızca işçileri burjuvaziye karşı  birleş-
tirrnekle, kendi aralarında rekabeti or-
tadan kaldırmakla bile çok önemli bir 
görevi yerine getirmişlerdir. Doğal 
olarak bu birlik sermaye için büyük 
bir tehlike arz eder. Sendikaların işle-
vi, doğuş  koşullarında olduğu gibi, 
salt ekonomik mücadeleyle sinirlan-
dınlamazdı  ve zaten öyle de olmamış-
tır. Ama ne var ki, burjuvazi-revizyo-
nist ideologlar bu gerçeği hep çarpıt-
mışlardır. Onlar, işçi sınıfının müca-
delesini ekonomik mücadeleyle sınır-
ladıkları  gibi, sendikal mücadeleyi de  

ekonomik mücadeleyle smırlamışlar-
dır. Oysa sendikalar, ekonomik müca-
delenin başlıca araçları, siyasi müca-
delenin de yardımcı  araçları  olmuşlar-
dır. Yani sendikaların görev alanları  
içinde, işçi sınıfının siyasi mücadele-
sinin önemli bir aracı  olma özelliği 
vardır. İşçi sindirim ekonomik ve si-
yasi mücadelesi ancak sınıfın kendi 
partisi aracılığıyla birleştirilebilir. 
Sendikalar ise bu mücadelenin birleş-
tirildiği alanlardır. 

Smıfin ekonomik ve siyasi müca-
delesi bir bütündür. Sendikalar, "sını-
fın mesleki ve yığın örgütleri olma 
özelliğini zorunlu olarak" taşırlar. Bu 
tarihsel "zorunluluk" sendikalara işçi 
sınıfının dolaysız ekonomik mücadele 
örgütleri olma özelliğini yüklese de, 
onun işlevi bununla sınırlandırılamaz. 
İşte burada iki ayrı  sendikal çizgi her 
zaman karşı  karşıya gelmiştir. ilki, 
sendikaları  işçi sınıfının ekonomik ve 
siyasi mücadelesinin birleştirildiği bir 
zemin olarak görmeyen, sınıf ekono-
mik mücadeleye hapsetmeye çalışan, 
sendikal eylemin kapsamını  daraltan 
ve sendikaları  burjuva partilerinin 
kuyruğuna hapsetmeye çalışan sınıf 
işbirlikçisi burjuva-revizyonist çizgi. 
İkincisi, işçi sınıfının ekonomik ve si-
yasi mücadelesini birleştiren, sınıf iş-
birliğini rededen ve sendikal sınıfın 
kendi partisinin siyasi çizgisine çek-
meye çalışan devrimci sosyalist anla-
yıştır. Bu iki çizgi günümüzde de tam 
bir tezat halindedir. 

Diğer yandan, belli toplumsal ge-
lişme dönemlerinde sendikaların rol-
leri ve işlevleri de değişir kuşkusuz. 
Ama ne var ki, işçi sınıfının kitlevi bir 
örgütü olması  nedeniyle sınıf müca-
delesinin önemli bir kaldıracı  olma 
özelliği hiç bir zaman değişmez. 

Sınıf örgütleri olarak 
sendikalar 

Sendikalara sınıf örgütleridir. Bu, 
her şeyden önce kapitalizm koşulla-
rında sendikaların ekonomik mücade-
lenin başlıca araçları  olmaları  olgu-
suyla begintilidir. Kapitalist ile işçi 
arasındaki ilişki, sömürü ile sömürü-
len arasındaki ilişkidir. Bu bakımdan 
sendikalar, sömürülenlerin sömürüyü 
geriletmek, sömürücülerden kendile-
rini korumak için kurduğu örgütlerdir. 
Emekçilerifr bütün topluinsal sorunla-
rı  ve yaşadıkları  güçlükler, kapitalist 
toplumdan kaynaldanmaktadır. Seri': 
dikaların tarih sahnesine kapitalizmin 
ilk aşamasında doğmaları  da rastlantı  
değildir. Bu yıllarda sömürü çok daha  

yoğundur ve çalışma koşulları  inanıl-
maz derecede ağırdır. Işçiler, sömürü-
yü geriletmek ve yaşam koşullarını  
iyileştirmek amacıyla sendikallaştılar. 
İşte sendikalar, sınıfın kapitalistlere 
karşı  ekonomik mücadelesinin başlıca 
araçları  olarak doğup, geliştiler. 

Ekonomik mücadele ile, siyasal 
mücadele arasında bir işyerinin ve iş-
çinin özel çıkarlanyla, tüm işyerinin 
ve işçilerinin ortak genel çıkarları  ara-
sında kopmaz bağlar vardır. Bir işye-
rindeki işçi-işveren çatışması, işkolu-
nun, bölgenin ve ülkenin dahası  bütün 
dünya kapitalistleri ve işçilerinin ça-
tışmasınm bir yansıması, bir parçası-
dır. Sendikalar, tüm sınıfın çıkarlarını  
dile getirir. Bu nedenle de sendikalar, 
sınıf örgütleridirler. 

Özel mülkiyet sahibi tüm sınıflar-
dan temelden farklı  olarak işçi sınıf-
nın kurtuluşunun ancak mülksüzleşti-
renleri mülksüzleştirecek bir iktidar 
savaşımıyla elde edebileceği gerçeği, 
sendikal mücadeleyi siyasal mücade-
leyle, iktidar mücadelesine tabii kıla-
cak, bu bağlamda iktidar mücadelesi-
ne yardımcı  olacak tarzda yürütmesi 
gerekli ve zorunludur. Bu nedenle 
sendikalar yalnızca, ekonomik müca-
dele aracı  oldukları  için değil, işçi sı-
nıfının iktidar mücadelesinin başlıca 
kaldıraçlarmdan biri oldukları, olma-
ları  gerektiği için de sınıf örgütleridir-
ler. Doğaları  gereği sınıflar arası  mü-
cadelenin dışında olarnazlar. Burjuva-
zinin sınıf içindeki uşaklar rolünü 
oynayan her renkten sınıf işbirlikçisi 
sendikalığın öngördüklerinin tersine, 
sendikalar siyasal mücadelede taraf-
sız olamazlar. 

Emekten ve işçi sınıfımn siyasal 
mücadelesinin çıkarlarmdan yana ta-
vır almak zorundadırlar. Zira, sendi-
kalar kapitalizmin kaçınılmaz bir ürü-
nü olarak, sınıfın ekonomik mücade-
lesi içinde doğmuş, burjuvaziye karşı  
mücadelede sınıfın "dereniş", "örgüt-
lenme", "birlik" merkezleri olmuşlar-
dır. Bunun yanında, işçi sınıfının ka-
pitalizmi ortadan kaldırma mücadele-
sinin de önemli bir aracı  ve dayanak-
landırlar da. 

Kitle örgütleri olarak 
sendikalar 

İşçi sınıfı, sömürüye karşı  mücade-
lesinde gücünü üretirrıdeki-  rolünden 
ve nicel durumundan almaktadır. Bu 
nedenle, sendikalar sınıfın kitle örgüt-
leridir. Sınıfın küçük ya da belli bir 
azınlığın]. değil, en geniş  kitlesini ku-
caklayan örgütlerdir. Sınıf örgütleri  

olarak sendikalar, her zaman kitlesel 
olmak durumundadır. Kitlesel olama-
dıklarında sınıf örgütleri de olamaz-
lar. 

Sendikalar, sınıfın kitle örgütleri 
olmaları  nedeniyle, dünya görüşlerine 
bakılmaksızın sınıfın tüm üyelerini 
kucaklamak zorundadırlar. Sendikala-
rın kitle örgütleri olmaları, partilere 
karşı  onları  örgütsel bağımsızlıklarını  
korumakla yükümlü kılar. Bu yüzden 
de bir siyasi partinin işçi kolu gibi 
davranamazlar. Ama bu siyasi müca-
delede tarafsız oldukları  anlamına 
gelmez. 

Sınıf sendikaları  kitlesel olmak zo-
rundadır. Bu bakımdan "sınıf ve kitle 
sendikacılığı" ayrımı-sözü uydurma, 
aldatmacadır. Ve bu, reformistlerin 
devrimci sınıf sendikacılığını  dar 
grup sendikaları  olarak gösterme ça-
basının bir ifadesidir. 

Sendikal demokrasi 

Sendikalar, sınıfin kitle örgütleri 
olmaları, çeşitli görüş  ve siyasi eği-
limlere sahip işçileri saflarında baırm-
dırmalan nedeniyle, tümüyle demok-
ratik bir iş  yapıya ve işleyişe sahip ol-
mak durumundadırlar. 

Geniş  işçi kitlesinin sendikal bir 
örgütü benimseyebilmesi iiçn, o örgü-
tün işçi kitlesinin, işçi sınıfının çıkar-
larını  savunması  ve ona güven verme-
si gerekir. Ama bunun için işçiler, ya-
ni taban söz ve karar sahibi olmalıdır. 
Bu olmaksızın sendikal demokrasi de 
düşünülemez. 

Esasen sendika demokrasisi, sen-
dikaların egemenliğidir. Bu egemen-
lik, temel sendikal örgütler (işyeri) 
düzeyinde, tüzükle belirlene koşullar 
ve kurallara göre doğrudan doğruya 
gerçekleştirilir. Diğer düzeylerde ise, 
seçilmiş  temsilciler ve delegeler yo-
luyla dolaylı  olarak gerçekleştirilir. 
Bütün bunlar yoksa, sendikaların sıra-
fin çıkarlarını  gerçekte savunmalan 
düşünülemeyeceği gibi, sendikaların 
bürokratik yapılara dönüşmesi ve kast 
yönetiminin egemen olması  kaçınıl-
mazdır. Sendika içi demokrasi olma-
dan, sendikaların sınıf örgütleri olarak 
rollerini oynamalan düşünülemez. 

Sendikalarda, sendikaların ege-
menliği demek olan sendika içi de-
mokrasinin uygulanması  biçimleri 
şöyle özetlenebilir: 

a) Tabanın söz, karar ve yetki sahi-
bi olması, 

b) Her üyenin seçme, seçilme ve 
düşüncesini özgürce açıklama hakkı  

c) Bireyselliğin rededilmesi, ba- 

ğımsız grup etkinliklerinin engelne-
memesi, birlik ve ortak mücadelede 
hoşgörülü olması. 

d) örgüt içindeki değişik düşünce-
lere saygı  ve tahümmül gösterilmesi, 
azınlığın çoğunluk olabilme hakkı. 

e) Tabanın çoğunluk iradesini 
(eleştiri ve ikrıa hakkı  saklı  olmak 
kaydıyla) benimsemesi. 

f) Farklı  düşüncelerin yönetimlerle 
birlikte ve nispi temsiline olanak ta-
nınması. 

g) Demokratik merkezi anlayışın 
benimsenmesi, ancak tiranlaşması  te-
melinde bağlı  bölge, şube temsilcilik-
lerinin fedaral hareket edebilmesi. 

h) Yönetici maaşlannm, mevcut 
imzalanmış  bulunan toplu iş  sözleş-
mesi ortalamasmdan farklı  olmaması. 

1) Periyodik aralıklarla, faaliyet ra-
porlannın her bir üyenin bilgisine su-
nulması  

Sendikaların işleyiş  kurallarma ve 
yönetim kararlarına disiplinle uymak 
ve güvenmek, sendika demokrasisi-
nin sürmesi ve sendikaların varlığını  
sürdürebilmesi için gereklidir. 
Yönetici kademeler de gereklidir ve 
vazgeçilmezdir. Zira, başsız gövde o-
lamayacağı  gibi, yalnızca gövde de 
hiç bir işe yaramaz. Sendikalar 
tümüyle demokratik bir temelde 
örgütlenmek zorundadırlar. Yapılan-
malarında en geniş  demokrasiyi 
uygulamak, demokratik kitle örgütleri 
olmalarının zorunlu bir gereğidir, ol-
mazsa olmaz koşuludur. 

Bir sendikada farklı  grupların, 
farklı  düşüncelerin olması  hem doğal, 
hem de kaçınılmazdır. Ancak bu 
farklı  düşüncelerin ortak talepleri elde 
etme mücadelesi için birarada olduk-
ları  da unutulmamalıdır. Ekonomik, 
mesleki ve demokratik kazanımarın 
mücadelesi için oluşturulan 
düşüncelere ambargo 
konulmamalıdır. Farklı  düşünceler bir 
arada yaşayabilmeli, işlevini de 
demokratik olarak yerine getirmelidir. 
Diğer yandan, demokratik kitle örgüt-
lerinde ve bu arada sendikalarda 
demokratik ilkelerin uygulanması, 
asla başıboşluk ve disiplinsizlik 
değildir. Kuşkusuz burada 
merkeziyetçilik de vardır, ama bir 
sendikanın işleyişine damgasını  vuran 
asıl ilke bu olamaz. Açıktır ki, farklı  
düşüncesini koruma ve savunma 
özgürlüğü, çoğunluğun kararlarına 
uymamayı  gerektirmez. Çoğunluğun 
kararlarına uygun davranıp, farklı  
düşünceleri savunmak birliği bozma-
manın gereğidir. 

Ulusal kimlik-kültür üzerine (12) 

Hasan YALÇIN 

Geçen yazımda Parthes Kralı  
Gotarzes'ten (Goderz) bahset-
miştim. Gotarzes'in Goranlarla 

ilişkisi nedir, ne değildir sorusuna o-
nun önce nereli olduğundan başlamak 
gerekiyor. N. Pigulevskaya ve başka 
kaynaklar onun Hyrkanialı  olduğunu 
yazıyorlar. Bazil Nikitin, Cizre'ye Ga-
zarta Cizresi denildiğini yazıyor (Bkz. 
Kürtler.) Latince Gas-arta-Gaz sanatı  
anlamına geliyor. Açıktır ki bu Gotar-
zes adının ğarpıtılmış  biçimidir. Buna 
neden ihtiyaç duyulmuş? 

Hyrkania Hazar denizinin güneydo-
ğusuna yakın Mazderan denilen yere 
komşu bir bölge. Bu yer Avesta'da 
Ahura-Mazda (Hürmüz'de) tarafından 
yaratılan dokuzuncu ülke olarak geçi-
yor. Bu yer hakkında bazı  İranologlar 
ve Avesta araştırmacılan farklı  görüş-
ler ileri sürseler de Avesta'daki Xnen-
ta adının Murkania ile ilişkili olduğu 
kesindir. Darius I tarafından yazdırıldı-
ğı  söylenen yazıtlarda bu yer Varkana 
olarak geçer. 

Hurcamia (Hyrkania) adı  ile Xnen-
ta ve Varkana adı  arasındaki ilişki sap-
tandıktan sonra Varkana adı  ile Hurka-
nia (Grekçen) söyleniş  biçimlerinde 
tartışmalı  bir konu olan Medo-Pers 
kralı  Darius I'in babasının adının ya-
zıtlarda Vistaspa Grek eserlerinde ise 
Hystapes diye geçtiğini hatırlayahm. 
Burada Grekçe 'H' harfi eski Farsça 
denen Med dilinde yerini 'V' harfine 
bırakmış  oluyor. Zazaki konuşan kürt-
lerin Hüseyin adına Wus'en demesi te-
sadüf olmasa gerek. 

Heredotus tarihinde Parthia Paktnes 
olarak 13. bölge geçer. Açıktır ki hem 
Parthes'in Paktues diye söylenmesi, 
hem de halen Avrupa'da kabul edilen 
uğursuzluğun sembolü 13 rakamının 
verilmesi tesadüfi olmasa gerek. Eski 
Medo-Pers devletinde bir yıl 12 ay, 6 
mevsimden oluşuyor. Ve her ay 30 gün 
çekiyor. Bu otuz günün her bir günü 
bir anlam taşıyordu. 13. gün ise Tish-
tarya (yıldız günü) denen güne rastlı-
yor. 

Parthes birçok kaynaklarda Partiki-
an, Parthia, Paktiya, Paktues gibi ad-
larla geçer. bu arada Parthenos adı  
unutulur. Parthenos adı  Yunanlılar ta-
rafından Atina'daki Acrapol'a verilen 
diğer addır. Parthenos adı  Grek ve Ro-
ma mitolojisine de geçmiş. Bu ad Hol- 

landaca Maagd, Grekçe Parthenos, La-
tince Virga diye adlanrılımşı. Bu da 
bakire kadın anlamına geliyor. Nüroj 
yazan Ali Biçer Mart; Savaş  ve Aşk 
başhldı  makalesinde isabetli bir değer-
lendirme yapmış. (Nüroj Sayı  29) 

Parthes ve Sasani devletleri döne-
minde Pehlevicenin yeni dili olarak 
kullanıldığı  her iki devlet tarafından 
kullanılan bu dilin bazı  farklılıklar= 
olduğu daha doğrusu iki farklı  diyalekt 
kabul edildiğini belirtelim. Bu dilin 
neyin nesi olduğu tartışması  için Roma 
kralı  Ceser (Sezar)in bir devlet görev-
lisinin oğlu, ayrıca bir komutan olan 
Trogi Pomperi'nin şu açıklaması; on-
ların (Parthes) dili Med ve İskit dilinin 
kanşımıydı. Öte yandan orjinal gele-
nekler vardı. Saçları  Medler gibi kıv-
nmhydı. Ve onların silahları  orjinaldı  
ve İskitlerinkine benziyordu. (Bkz. 
Yustin, Trogi Pompei Historiarum 
Phlippicarum Epitoma Kipzig 1876) 
önem arzediyor. 

Parthes devletinin kuruculan batı  
kaynaklannda Arsakid, doğu kaynak-
lannda ise Askaniyan diye geçiyor. Bu 
iki ad arasındaki fark üçüncü harf 
`r 'nin `s' harfi sesi, 's ' harfinin ise 'k' 
harfi sesini verdiği kabülünde Arsakid 
adı  Askakid oluyor. Bu sözcüğün doğ-
rusu Askanid olması  ve yazılması  ge-
rekirdi. Askaniyan adı  eski SSCB sı-
nırları  içinde bulunan Türkmenistan 
denilen yerin başşehri Askanbad geçi-
yor. Burası  Nisa şehri yakınında bir 
yerdir. Bazı  kaynaklar Nisa şehrinin 
Parthia ile eşgörüyor. Kanaatimce bu-
ranın Horaşmia'ya ait olması, daha 
mantıkhdır. Askabad yakınında bulu-
nan bir saray, Afrasyab'ın sarayı  ola-
rak biliniyor. Afrasyab adı  Avesta'daki 
Anahid adının, Yunanca Afrodit, Ital-
yanların Roma bölgesinin kuzeyinde 
bulunan Toscana eyaletinde yaşıyan 
Etrüsklerin Turan adlı  tanrısının karşı-
lığıdır. 

Parthia adı  bazı  kaynaklarda Parsu-
na ve Pers adıyla ilişkilendirilir. Bazı  
kaynaklarda yine bu ad dilenci anlamı-
na gelen Parsek adıyla ilişkili bulunur. 
Her nedense bu adın Parsik, Perzik 
adının Grek mitolojisine nasıl geçtiği-
ni ve Perzik adının efimolojisinin ne 
olduğunu aklına getirmezler. Her ne 
olursa olsun Parthes adı  ile direkt Pers 
adını  (Fars) anlamak, sorunu yüzeysel 
değerlendirmek, tarih kitaplarını  bir 
roman gibi okumak demektir. 

Günümüzde Medlerle ilgili en ge-
niş  kaynağa Türkmenistan'da yapılan 
kazılarda elde edilen veriler sonucu sa-
hibiz. Halen deşifre edilmemiş  yazıtlar 
bulunuyor. Nisa ve Askabat yöresinde 
yapılan kazılardaki tabletler, Turfan 
tekstleri diye Çin Türkistanı 'ndaki 
Turfan yöresine ait gösteriliyor. İnsa-
nın aklına Turan adı  Turfan diye mi 
gösteriliyor sorusunu getiriyor? 

Heredotus Nisa ovasmda yetiştiri-
len meşhur Med adamdan bahsediyor. 
Acaba bu atlara binen Medler yok 
muydu? Veya Keresaspa, Lohrasp pu-
rusaspa adı  nerden geliyor? Heredotus 
Med kralı  Darius I'in İskit seferini an-
latırken, susu şehrinden gemiye bindi-
ğini söyler. daha sonra bu gemi Pontus 
(Karadeniz)de durur. Ardından Daritus 
I Trakya'yı  geçer. Rusya balkan turu 
attıktan sonra Hazar Denizi'nin doğu-
sundan eski yerine döner. Hayali bu 
sefer de eskiden uçan gemi olmadığına 
göre, uçan atlardan bahsetmesi gere-
kirken, neden atları  gemi yapıyor? Ba-
zı  Avrupalı  tarihçiler Mezopotamya'da 
bulunan, yarı  at yarı  insan kanadı  at 
heykellerini neden kanadı  bizon ve ka-
nadı  öküz diye gösteriyor? Kısacası  at-
ları  incelemek, at kültürünün yerini 
saptamak önemli bir bulgudur. Bunu 
görmeyenler satranç yerine Kürtler es-
kiden futbol oynuyordu diyen "mo-
dern" Kürdologlardır. Bu Kürdologlar 
tarihin babası  denilen Heredotos 'un 
yalanları  üzerine "bilimsel" (ayakları  
havada) yorumlar yapıyorlar. 

N. Pigulevskeya sık sık bahsettiği-
miz eserinde Pehlevi codu başlığı  al-
tında, yasalardan bahseder. Bu yasala-
rın Matikan-ı  Hezar Dadastan başlığın 
taşıdığını  İranolog Fars kökenli Faruk 
Mard'ın bunu adaletin bin çözümü di-
ye tercüme ettiğini belirtir. Bu yasanın 
başlığının doğrusu, Medlerin bin ada-
let ülkesi midir? (Dadastan, adelet ül-
kesi) Avesta literatüründe şu başlıklar 
dikkati çekiyor; Madikan-ı  Siroj, Ma-
dikan-ı  Mah, Fravardm Roj-ı  Hama-
dad, Madikan-ı  Haft Amaschaspand 
(Bkz. M. Haug The Sacred Religion of 
Parsis) 

Güney Kürdistanlı  dilbilinıci Tev-
fik Vehbi Firdevsi'nin Şahname adlı  
bir çalışması  olan A. G. Warner 'in 
Madik (Matik) Medlerle ilgili buldu-
ğunu söyler. 

Araştırmacı  yazar S. Bilgin Aves-
ta'nın Gatha bölümünden şu cümleyi  

verir ve altına Zazaki helçesindeki kar-
şılığını  şöyle yazar; 

Tad thwa Perasa ereş  moi voaca 
Ahura 

Zazaki 

Tyad thwa (ra) per (e) seno raşt mi-
ra vac Ahur ardından şöyle der; söyle-
yin bakalım ne fark var? 2500 yıl neler 
götürmüş  acaba bu dili hesaba katma-
mak büyük bir eksiklik değil midir? 
(Bkz. Avesta Vendidad I) S.Bilgin'in 
hükmü yanlış  doğrusu. Acaba Zazaki 
lehçesinin yeri neden yanlış  saptanıyor 
diye soru sorması  gerekirdi. Ayrıca 
Zazaki konuşan Kürtler Ahura adı  ye-
rine Homa adını  kullanıyorlar. Dilbi-
limciler arasında Avesta eski farsça 
Pehlevi Zend (Pazand) gibi adlandır-
malar var. Bunlara değinmeden soru 
sormalı, biraz kaçamak olmuyor mu? 
Yine S.Bilgin'in Avesta'nın Gatha bö-
lümüyle ilişkili olan Vistaspa'nın kim-
liği üzerine E. Herzpeld'le tartışmaya 
girer. (Bkz. Zarafhustna (zerdüşt) ha-
yatı  ve mazdeizm) ve şöyle der; Herz-
feld başka bir yola başvurarak Vistas-
pa Notar veya Notarya ilişkisini sapta-
ma yoluna gidiyor. Bunun için elinde 
iki kanıt var. Birincisi yazıtlarda Dara 
babasının adını  Vistaspa veriyor. Yine 
aynı  bölümde yazar şöyle diyor; konu-
ya dönecek olursak Medya ile birlikte 
yaşıyan ve muhtemelen herhangi bir 
şekilde güçlü imparatorluğu bağlı  bu-
lunan Partava'mn başşehri Tusa idi ki 
adı  Tusa-Nodanan geçiyor. Yien aynı  
bölümde şöyle devam eder; Böylece 
toplam olarak belirli bir mesafe aldık. 
Özetlersek, Nodaran ailesi önceleri 
Medya'da Urmiye gölüne 240 km 
uzaklıkta bir yerde yaşıyordu. Yukarı-
daki anlatım karışıklık taşıyor; şöyleki 
Partana-Tusa adı  ile Nodaran veya No-
teran ailesini ayırmak gerekiyor. Pan-
tana-Tusa adı  Parsava-Susa okunabi-
lir. Eğer eski Sira şehrinin ilk adı  Tiras 
olduğu hatırlanırsa, kısaca Tiras adı  
Şiroz olmuş. Tusa adı  ise Susa adının 
değişik yazım biçimidir. Nodaran aile-
si ise (ben buna sonra tekrar değinece-
ğim) Nozaran adımdan, o da Cudi dağı  
yakınındaki Nezir dağından geliyor. 
Yani bu aile Botanlıdır. Nezir dağı  ile 
Urmiye gölü arasında kaç km uzaklık 
var bilmiyorum ama bu yer Urmiye 
gölünün güneybatısma düştüğü açık. 
şimdi sormak gerekiyor, Partava Pan-
sava adını  Urmiye gölünün batısına  

yerleştirenler neden Notaran ailesini 
unutmuş? 

Şimdi yazıtları  inceleyelim; 

S. Bilgin şöyle diyor; fakat yine de 
ilave etmeliyim ki içlerinde E. Herz-
feldin bulunduğu pek çok araştırmacı  
Vistaspa'yı  Persli bir prens olarak kab-
ul etmektedirler. Bunun dayanağı  Nak-
şi Rustem yazıtlandır. Bu yazıtlarda 
Dara Ben Akamen (Ahameniş) Vistas-
pa'nın oğluyum. Bir Pers'im, Ar-
yan'ım, Aryan tohumundanım diyor. 
Bu yazıt Hertel, Herzfeld (1947) ve 
Altenheim (1970)in Vistaspa ile ilgili 
teorilerine dayanak olmuştur. Buna 
göre Zana Khustra'nın koruyucusu 
Pers'tir. Dara 'nın babasıdır. Bu 
konuya itirazım var. Şöyle ki E. Herz-
feld Maks-ı  Rustem'de sahte kabart-
malar olduğunu söylüyor. Sahte 
kabartmalann olduğu yerde neden sah-
te bilgi içeren yazıtlar olmasın! 

Belçikalı  felsefe ve klasik diller 
üzerinde çalışması  olan Hendrik Verb-
ruggen bu yazıtlardan birinin çivi 
yazısıyla orjinalini verir ve altına şu 
açıklamayı  yazar; Ben Darius, büyük 
kral, kralların kralı, Persia kralı  Vistas-
pa'nın oğlu. Bu açıklamada Vistas-
pa'nın oğlu çivi yazısıyla şöyle geçiy-
or; Vi-ş-ta-a-s-p-a-h-y-a-a/ P-u-tra/ bu 
cümlecikteki Vistaspa ile Putra arasın-
daki sözcük okunmamış. putra adı  ise 
genelde dilbilimciler tarafından eski 
Farsça (Medce)de Pitar yani, baba söz-
cüğünün bozulmuş  biçimi. M. Haug 
Fervardin Yast bölümünde şu açık-
lamayı  yapıyor; Brahmanlarm babalar 
anlamına gelen Pitaras ve Romahlarm 
Manes karşılığının Fravashis olduğunu 
söylüyor. (y.a.g.e.) 

E Spiegel ise Khordah-Avesta'nın 
Gost-yast bölümünde Vistaspa'nın 
karısının adının Hutaoça (Husaosa) ol-
duğunu söylüyor. Kısacası  yazı  bozuk. 

H. Bruggen şöyle diyor; 
X kral, oğlu Y'nin 
Y kral oğlu Z'nin 
'X' oğulun ve baba 'Y'nin büyük 

baba 'Z' olmalı. Burada eleştiriyi 
Ahemeviç ailesinin soyağacı  üzerine 
yapıyor ve bu soyağacının Murneniç 
diye adlandınlması  üzerine soru işareti 
koyuyor. (Bkz. Zoekliclet op Oud-per-
zie) Yani kısacası  yanıtların doğ-
ruluğuna inanmıyor. 
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Kendimizle 
kendimiz için 
savaş... 
Hasan CUM 

17- iirt hareketinin iç barışını  dünya 
Jnk-sağlayamıyor! 

Öylesine savaşa tapıyorlar ki ve öy-
lesine haşin, kararlı  iradelidirlerki ne 
uğruna, geleceğe ne bıraktıklarına bak-
maksızın duraksamadan savaşıyorlar. 
Savaşta gözü pek ve fedakardırlar. Çoğu 
zaman düşmanın kim olduğuna bile al-
dırmazlar. Hatta canlarını  bile önemse-
mezler.Peki bu kadar fedakar bir millet 
niçin hala boyunduruk altında. Niçin 
yeryüzünün öteki ulusları  gibi özgür 
değil? İşte işin sırrı  da burada. Bu savaş-
çı  halk kendi nesliyle barışık değil. Içte-
ki haşinliğinin yarısını  kendisini ezen 
gerçek düşmanlarına karşı  gösterse bu 
millet bugün olduğundan çok daha fark-
lı  yerde olacaktı. Ne yazıkki temenilerle 
gerçek durum hiç uyuşmuyor. Kürt insa-
nı  iç husumetlerde kahraman kesilirken 
düşmanlanna karşı  yumuşak başlıdır. 
Düşmanla içteki hasımlarına karşı  işbir-
liği yapmaktan geri durmaz.Güney 'de 
olup bitenleri yıllardır ibretle izliyoruz. 
Hewlere, S ancakköy 'e, Süleymaniye ' ye, 
Degala'ya, Ranya'ya Şaklava'ya Sela-
hattine saldırı  yapılırken, bu ülke uğru-
na toprağa düşen Aram gibi şehitlerin 
anıtlan, Kawa'nın heykeli çamura çalı-
nırken binleri buna yardımcı  olabiliyor. 

Halkın yaşamdan umudunu yitirmesi 
kim aldırıyor ki. Halk bıkkın - 1:)zar mı  
kimin umurunda. Savaş  ağaları  için 
önemli olan savaşın sürmesidir. Eh nede 
olsa savaşçı  bir miletiz ya! varlığımızı  
direncimizden ve savaşçılığımızdan al-
inışız ya ...Savaşçılığımıza halel getir-
meyiz!. Yoksa yedi düvele rezil rüsva 
oluruz  İngiliz, ABD, Iran, Arap, 
Türkler ülkemize mi girmiş, emeğimize 
mi el uzatmış, çocuklarımız' kurşuna mı  
dizmiş, ülkemizi viraneye mi çevrilmiş, 
halkımıza Halepçeler mi reva görülmüş  
bizi hiç ilgilendirmez... Rahatlıkla unu-
tabiliriz biz olanları... Biz savaşçıyız ve 
öyle kalmaya devam ederiz. Daha doğru-
su biz hiç akıllanmadık.. Eskiden beri 
bizler düşmana karşı  değil, birbirimize 

karşı  yiğit olduğumuz, kendimiz için de-
ğil düşmanımız için savaştığımızi bilme-
yen varmı  ki? Böyle şekilenmemiz bi-
zim kendi iç kötülügümüzden midir? Ta-
rihe dönüp bakarken pek çok etkenin 
birleştiğini görebiliyoruz. Düşmanla hiç 
mi savaşmadık? Kuşkusuz en çetin sa-
vaşları  onlarla yaptık kimi zaman düş-
manm güçlü oluşu yüzünden kiimi za-
man kendi hatalannalz nedeniyle hep ye-
nildik Yenilgiler kendi psikolojisini de 
yarattı. Bu pısıkoloji bizi çıkarlar uğru-
na kulanılan mahluklar durumuna getirdi 

Kendmi bildiğimden beri hep 'Kürt 
kartı ' sözünü duyanm . Bu deyimin anla-
mını  yıllar sonra çözümlediğimde ulu-
sum adına çok üzülmüştüm. Bugün de 
aynı  duyguları  yaşarım. Zira Kürtlerin 
birbirlerine karşı  kin dolu ya da kendi 
deyimleriyle `Xesucrluklan olduğu ve 
hakimliğini sürdürdüğü müddetçe kısa 
sürede doğru ve güzel bir yaşama ilişkin 
umutlar vermiyor. 

Bugün Güneydeki siyaset sınıfı, 
Özellikle birbirleriyle didişenler ulusal, 
sınıfsal ve siyasal yönden birbirlerinden 
çok mu farklı  şeyler mi söylüyorlar? 
Kuşkusuz hayır. Ama bu güçler birba-
kıma aymliklarmın savaşını  veriyorlar. 
Bir gün yaşananların çok ta anlamlı  ol-
madığını  görüldüğünde vakit çok geç 
olabilir. 

Bizim halkımız bu... dirilişini ve 
gücünü doğru bir akıntıya nasıl kanalize 
eder. Doğrusu yaşananlar gelecek için 
pek ümit vermese de tek tesellimiz hal-
kımızın savaşçı  karekterinin düşmana 
döneceğidir. 

Degala'da ki Barış  Gücü de bizim 
bizimle savaşmamıza engel olamadığına 
göre, barış  ve demokrasi çağrılarını  böl-
gede haykırışımız ne ifade eder.? Peki 
Kuzeyde Newroz vesilesiyle orta yere 
savrulan "Ulusal birlik" çağrıları  ne 
kadar anlamlı  ve gerçekçi doğrusu 
bunun yanıtını  arıyorum. Bulabilir-
miyim.? Bugün emin değilim yarın için 
ise umutlarımı  yitirmemek için yine de 
umudumu korumak istiyorum. Kendimle 
savaşmaksızın kendim için uğraş  ver-
mem için.... 
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HABER MERKEZI/ Er-
bakan'ın "Askerlerden öv-
gü aldım" diyerek tanıttığı  
paketi Yı lmaz topa tuttu. 
ANAP Başkanlık Diva-
nı 'nın dünkü toplantısının 
ardından bir basın toplantı-
sı  düzenleyen Yılmaz, hü-
kümetin her hafta yeni bir 
gerilim konusu yarattığını  
söyledi. En son gerilim ko- , 
nusunun zorunlu eğitim ol-
duğunu kaydeden Yılmaz, 
"Zorunlu eğitim polemik 
konusu yapılmayacak ka-
dar ciddi bir konudur. RP 
böyle bir konuyu da istis-
mar etmekten geri kalma-
maktadır. RP'nin tutumu 
samimiyetten uzaktır" de-
di, 

Hükümetin siyaseten 
bittiğini savunan Yılmaz, 
"Erbakan'ın izlediği çizgi 
iki yüzlü politika olmuştur. 
Itiraz etmeden onayladığı  
kararlar aleyhine kulun 
yapmıştır. Bu tam bir piş-
kinlik örneğidir" diye ko-
nuştu. Yılmaz, hükümetin 
istifasının toplumun bütün 
kesimleri için müjde olaca- 

ğını  ve yaratılan gereksiz 
gerginliklerin de ortadan 
kalkacağını  savundu. Yıl-
maz, toplumun bu hüküme-
ti taşıyacak mecali kalma-
dığını  öne sürdü. ANAP li-
deri, dün yapılan MGK 
olağan toplantısında bır ön-
ceki toplantıda görüşülen 
konuların ele alınmadığının 
anlaşıldığını  belirtirken de 
hükümetin bu toplantıya 
sunduğu Güneydoğu kal-
kındırma projesinin de göz 
boyamaya yönelik olduğu-
nu öne sürdü. Yılmaz şöyle 
devam etti; "Hükümet 9 
ayda Güneydoğu'da hiçbir 
soruna çözüm getirmemiş-
tir. doktorsuz sağlık ocakla-
rı  çalışaınaz durumdadır. 
Öğretmenler güvenlik ne-
deniyle görevlerini yerine 
getirememektedir. 6 mil-
yon insan fakirlik sınırının 
altında, bir milyon insan da 
açlık sınırındadır. Köye dö-
nüş  projesi fiyaskoyla so-
nuçlanmıştır." 

Hükümetin en ağır fatu-
rayı  çiftçi kesimine çıkardı-
ğını  savunan Yılmaz, ikti- 

dar ortaklarının hayali pa-
ketler açıklamak yerine, 
çiftçinin mağduriyetine son 
vermesi gerektiğini söyle-
di. Gazetecilerin sorularını  
da yanıtlayan Yılmaz, Tür-
kiye'nin içinde bulunduğu 
gerginliğin, RP'nin rejimin 
temel nitelikleriyle kavgalı  
olmasından kaynaklandığı-
nı  vurguladı. Hükümetin 
sorunlara çözüm getirmek 
yerine, savsaklayarak öm-
rünü uzatmaya çalıştığını  
belirten Yılmaz, 
"Hükümetin önıürünü 
uzatmak için suni teneffüs 
ne kadar sürdürülürse 
bunalım o kadar artacaktir" 
dedi. Yılmaz, Ankara 
Müzik Festivali ' nin 
açılışında verilen konser 
sırasında atılan laiklik 
sloganlanyla ilgili olarak 
da "Bugün spor salonların-
da ve konser salonlarında, 
yarın sokaklara taşabilir. 
Başbakan sağduyuyu 
benimseyip daha fazla ger-
ginliğe neden olmadan is-
tifa etmelidir" dedi. 

Yılmaz paket 
göz boyama' 

düştü. Ankara para akıtıyor, bir 
çeşit ekonomik iyileşme yaşa-
nıyor" 

Askerlerin bölgede Kürt so-
runundan çok "terör" sorunu 
bulunduğuna inandıkları  belirti-
len yazıda, şöyle değerlendirme 
yapıldı; 

"Askerler, PKK'nın üstesin-
den gelmek için askeri açıdan 
yapılması  gereken her şeyi yap-
tıklarını, artık silahla daha fazla 
üstünlük sağlanamayacağını  ve 
işi tamamlamanın politikacılara 
düştüğünü söylüyorlar. Siyasi 
reform, özerklik, Kürtlerin kül-
türel hakları  ve akıbetleri An-
kara'nın elinde." 

Time dergisi sözkonusu 
yezıda Bölgede yaşayan halkın 
görüşlerine de yer verdi. Halkın 
Türk yetkililerinden şikayetçi 
olduğu belirtildi. Time Dergisi 
yazıda Kürt sorununda asker-
lerin belirgin bir ağırlıklannın 
bulunduğuna da dikkat çekti. 

HABER MERKEZI 

Türk ordusu, PKK'yla 

mücadeleyi kazanıyor 
Amerikan Time Dergisi, son 

sayısında Kürt sorununu ele 
alarak, 13 yıldan bu yana 
PKK'yla savaş  veren Türk Si-
lahlı  Kuvvetleri'nin mücadeleyi 
kazanıyor gibi göründüğünü 
yazdı. 

`Bir Türk dönüm noktası' 
başlıklı  yazı, geçtiğimiz günler-
de TSK'nın yabancı  basın için 
düzenlediği Kürt illeri gezisine 
katılan James Wilde tarafından 
kaleme alındı. PKK ile Türk 
askerleri arasında süren müca-
dele yüzünden 13 yılda 20 bin 
kişinin öldüğü, çoğu Kürt asıllı  
yüz binlerce vatandaşın göç et-
mek zorunda kaldığı  hatırlatılan 
yazıda şu yorum yapıldı; 

"Ancak şimdi Türk askerle-
rine göre bir dönüm noktası  ya-
şanmakta. Güneydoğu insanı-
nın kalbi ve ruhu için verilen 
savaşı  Türk askeri kazanıyor 
gibi görünüyor. Kürt devleti ha-
yaliyle birlikte bölgede gerilla-
lara destek belirgin bir şekilde 

HABER MERKESZİ/ Edi-
nilen bilgiye göre Cumhurbaş-
kanı  Süleyman Demirel'in baş-
kanlığında hafta başında yapı-
lan Milli Güvenlik Kurulu top-
lantısında ele alınan ve 600 
maddeden oluşan "Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Kalkınma 
Hamlesi" projesinin uygulan-
masında 31 bakanlık, hükümet 
tarafından belirlenecek olan ge-
nel prensipler çerçevesinde, 
projede alanlarıyla ilgili görev-
leri üstlenecekler. 

Kalkınma hamlesinin bir alt 
başlığı  olan Kırsal Kalkınma  

UNDP'den yardım sağlanacak 
ve bu proje üç yıl süreyle de-
vam ettirilecek. Söz konusu 
proje ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da "cazibe merkezle-
ri" oluşturularak, göç dizginle-
necek. 

Köye dönüş  hızlanacak 
2005 yılına kadar 35 milyar 

dolarlık yatınmın öngörüldüğü 
bölgede, kişi başına milli geli-
rin artırılması, göçün önlenmesi 
ve köye dönüşün hızlandırılma-
sı  hedefleniyor. 

OHAL bölgesinin kalkınma-
sı  için, kaynak paketlerinden el- 

mesiyle 120 trilyon liralık bir 
kaynak oluşturulacak. Dünya 
Bankası 'nın ilk olarak "Harran 
Projesi'ni hazırlayarak finanse 
edeceği öğrenildi. Kürt illerine 
yatırım yapacak şirketleri des-
teklemeyi amaçlayan "Sefkat 
Paketi" ile ilgili hazırlıklar da 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Yetkililer; başvuruların artması  
sebebiyle daha önce 4.5 trilyon 
lira olarak belirlenen paketin 15 
trilyon liraya çıkartılmasının 
planlandığını  kaydettiler. Dehe 
öncede benzer kararlar alan 
Türk hükümetleri bunların hiç 

KürCe yeni şefkat paketi 

Projesi için,DiAliy#,Ronlkos,",Nsgii,,de edilecek gelirlerin deieldien- 
,an a na , • 

HABER MERKEZI/ Baskıya 
girdiğimiz saatlerde Iğdır'dan al-
dığımız bir habere göre, özel ha-
rekat timleri, Ağrı  Dağı  civarında 
sürdürülen operasyonlar sırasında 
iki çabam öldürmeleri ve birini de 
yaralamalan üzerine halk sokağa 
dökülmüş. 

Önceki gün Ağrı  Dağı  etek-
lerinde hayvan otlatırken özel 
timlerce öldürülen kişilerin Halis 
ve Ali Karataş  olduğu bildirildi. 
Yaralanan. Hasan Karataş'ın aki-
betinden bilgi alınamıyor. 

Olayın duyulmasından sonra, 
Iğdır'ın Helfeli beldesinde oturan 
Kelturan aşireti mensubu çoban-
ların yakınları, cenezalerin 
kaldırıldığı  Iğdır devlet has-
tanesinin önüne gelerek polislere 
taşlarla saldırdılar. Kısa sürede 
hastanenin önünde toplanan 
sayıları  yaklaşık 6 bin kişiyi bulan 
kitle cenazeleri buradan alarak, il 
merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 
Helfeli'ye doğru yürüyüşe geçtil-
er. Cenazelerin belediye aracına 
konulmasına izin vermeyerek o-
muzlarda taşıyan kitle, yürüyüş  
sırasında devlet ve özel tim aley-
hine sloganlar attı. 

İl çıkışında çevik kuvvet polis-
lerinin barikat kurarak halkın 
önünü kesmek istemesi üzerine 
öfkeli kalabalık polise taşlı  sopalı  
saldırıda bulundu. Polisin silahla 
karşılık vermesi üzerine, çatışma 
çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı. 
Polis bir çok kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanların serbest 
bırakılmasında ısrar eden halk, bu 
isteğine ulaştığı  gibi, barikatları  
da kaldırtarak cenazeleri belde 
mezarlığında toprağa verdiler. 

Ölenlerin yakınları, kendi 
aşiretlerinden olan belde belediye 
başkanı, Reşat Başkara'yı  da 
protesto ettiler ve cenaze törenine 
katılmasına izin vermediler. Bu 
arada, Anadolu Ajansı  olayı  
duyururken ölenlerin PKK' li 
olduğunu ileri sürdü. Ajansın 
haberinde "Hüseyintepe böl-
gesinde bir ihbarı  değerlendirerek 
operasyon yapan güvenlik 
kuvvetlerinin 'teslim ol' çağrısına 
ateşle karşılık verilmesi üzerine 
çıkan çatışmada iki terörist 
silahlarıyla birlikte ölü ele geçir-
ilirken, üç teröristin de yaka-
landığı  belirtildi 

İğdır'da halk 
sokakta 

Savaş  ağalarına 
4 trilyon onaylandı  

Cumhurbaşkanı  De-
mirel, GAP Projesi 
Bölge Kalkınma idare-
si Başkanlığı 'nın 1997 
yılı  giderlerini karşıla-
mak için çıkarılan 4 
trilyonluk Bakanlar 
Kurulu kararını  onay-
ladı. 

Kamu Ortaklığı  Fo-
nu'ndan 2 trilyon 134 
milyar 500 milyon lira, 
Tolu Konut Fonu'ndan 
2 trilyon 134 milyar 
500 milyon liralık öde-
nek böylece GAP'a 
akmaya başlayacak. 
Şimdiye kadar pekçok 
defa yatırım kararları . . ı  

alındı, paralar yollandı  
hiçbiri yatırıma dönüş-
medi. Bölgeyi iyi tanı-
yan gözlemcier savaş  
sona erdirilmeden yatı-
rımlardan olumlu so-
nuç alınamıyacağı  ka-
nısındalar. Yollan an 
paraların savaş  bezir-
ganlarının eline düşe-
ceği kesindir.Bu arada 
Cumhurbaşkanı, Bağ-
kur üyelerinin saat ba-
şına ödenecek fazla ça-
lışma ücretini 140 bin 
liraya, SSK üyelerinin 
fazla mesai ücretini 70 
bin liraya çıkaran ka-
rarları  -da imzaladı. 

SUSURLUK'ta 
Meclis, çeteyi onayladı  Mehmet Eymür: Terör 

sektör oldu Raporda söz konusu yasadışı  organizas-
yonlar içinde yer alanların "bakan" yapıldı-
ğı  da tespiti de yapılarak, yasadışı  ve çete 
ilişkilerine kanşanlann devlet görevlileri ta-
rafindan "himaye" edildiklerine dikkat çe-
kildi. Rapor üzerinde dün de görüşmeler sü-
rerken, konimson üyeleri arasında Tansu 
Çiller ve Özer Çiller üzerine sert tartişmalar 
çıktı. 

Raporda devlette bazı  güçlerin 12 Eylül 
darbesine yol açan koşulları  yarattıkları  ileri 
sürülerek şöyle denildi; "Bilgisine başvuru-
lan bazı  kişiler 1970'li yıllarda devlette bazı  
güçlerin, sağ-sol kavgasını  başlattıklarını  
söylemişler, bu olaylardan sonra 12 Eylül 
80'e gelinmiştir. 12 Eylül'den sonra ülkücü 
olarak bilinen ve bir kısmı  aranılan şahıslar-
dan bazı  militanların devlet tarafından yurti-
çinde ve dışında bazı  operasyonlarda kulla-
nıldığı  anlaşılmıştır." 

Maddi imkân sağlandı  
Raporda "Bu şekilde kullanıldığı  anlaşı-

lan kişilere silah belgesi (ruhsat) ve birtakım 
maddi imkanlann en yüksek seviyede sağ-
landığı  görülmüştür. Önce resmi, meşru bir 
şekilde oluşturulan teşkilatlar, sonradan ara-
larında kurdukları  iç örgütlenmeler ile meşru 
işlerin yanında kendi adlarına çıkara dayalı  
yasadışı  işler yaptıkları, ileri dönemde de bu 
kişilerin kontrol altında tutulamadığı  ve ta-
mamen kendi kişisel çıkarları  için hareket et-
tikleri anlaşılmaktadır" saptaması  yapıldı. 

Raporda şu görüşlere yer verildi; 

* 1980'den sonra Türkiye'de bazı  rantla-
rm ortaya çıkmış  olması, bu rantlarm çok bü-
yük rakamlara ulaşması, belirtilen kişileri bu 
alanlara 'hayali ihracat, haraç, çek senet tah-
silah, kumar, uyuşturucu ticareti, ihale belir-
leme vs.' yöneltmiştir. Kamu sektöründe 
"Benim memur= işini bilir" felsefesini ha-
kim kılmıştır. Bazı  resmi olmayan gruplar 
devlet işlerini yönetir hale gelmiş  ve devlet 
idaresi yozlaştırılmıştır. 

* Bu güçlerin devletin bazı  kurumlarında 
çalışan görevliler ile ilişkisi içinde bulun-
dukları, siyasi bağlantılar olduğu da kuvvet-
le muhtemel görülmektedir. 1990'lı  yılların 
başından itibaren, Güneydoğu'daki terör 
olaylarının artış  göstermesi, bu bölgede "te-
rör rantım" doğurmuştur. 
reislerinin hale getirilmesi, bu rantın 
arttırdınasım ve bölüşümünü kolaylaştırmış-
tır. Geçici köy koruculuğu sisteminin uyuştu-
rucu ve silah kaçakçılığın kolaylaştırdığı  an-
laşılmıştır. 

* Rant sektörlerinin değerlendirilmesinde 
sözü geçen kişilerle birlikte, güvenlik güçle-
rinden bir kısım görevliler, bir kısım siyaset-
çilerin de bu kişilerle ilişki içerisine girdiği 
anlaşılmıştır. Özel Harekat Dairesi Başkan-
vekili İbrahim Şahin ve Özel Harekat Daire-
si Başkanlığı 'na bağlı  bir kısım polis me-
murlarının, devletçe terörle mücadelede kul-
lanılmak üzere ithal edilen silahları  ve im-
kanları, söz konusu yasadışı  güçlerin işlerini 
yapmada kullandıkları  belirlenmiştir. 

* Çeşitli mahkumiyetleri bulunan Ömer 
Lütfü Topal'a, bu mahkümiyetlerden dolayı  
işletme izni verlemesi gerekirken, adı  geçe-
nin 13 şirketine tahil oyunları  işletme izni 
verilmiştir. Sadece bu otelde kayıt dışı  bulu-
nan oyun masaları  ve makineleri için devlete 
ödenmesi gereken katkı  payları  sadece 1994 
yılında yaklaşık 200 bin dolar almmamıştır. 

* Kamuoyunda hayali ihracat olarak bili-
nen konuda gerçek dışı  ihracat yapanlara ge-
nellikle belirtilen organizasyonlarda haksız 
yere devlet bütçesinden trilyonlarca lira teş-
vikler ödenmiştir. 

* Devlet içinde çok sayıda istihbarat teş-
kilatının mevcut olduğu öğrenilmiştir. 

* Devletin güvenlik raporlarında, mafya 
ile ilişkisi olduğu söylenen kişiler, en önem-
li görevlere getirilmiştir. Hatta bu kişiler ba-
kan dahi yapılmışlardır. 

* Bu olayların üzerine gidecek devlet gö-
revlilerinin güvenlikleri yeterince sağlana-
madığından, söz konusu yasal olmayan güç-
lerin, her türlü yasal olmayan işlerini, kolay-
lıkla yapmaları  mümkün hale getirilmiştir. 

`Helikopterle eroin ta-
şındı' 

DİYARBAKIR- Diyarbakır Devlet Gü-
venlik Mahkemesi'nde görülen Yüksekova 
çetesiyle ilgili davaya ilişkin üç ayrı  dosya 
hazırlandı. Aralarında bir albay ve bir binba-
şının da yer aldığı  21 kişinin tutuklandığı  da-
vaya önümüzdeki haftalarda başlanması  bek-
lenirken Bilgiç, DGM savcılanna çeteyle 

yeni iddialarda bulundu. Daha önce resmi 
araçlarla eroin ticareti yapıldığı  konusunda 
açıklama yapan Bilgiç, bu kez eroinin heli-
kopterlerle taşındığını  ileri sürdü. Bilgiç, 
DGM'deki ifadesinde şöyle dedi; "Korucu 
İsmet ve Kemal Ölmez, Osman Ergen, Os-
man Özpar, M.Emin Ergen, Abdulkadir Bay-
ram ve Necmettin Hazeyi ile 15 kilo eroini 
Albay Hamdi Poyraz'ın refakatinde Hakkari 
Hava Üssü'ndeki helikoptere taşıdık." 

İtirafçı  Bilgiç'in DGM'ye yaptığı  açıkla-
malarda Kuzey Irak'taki faaliyetlere dikkat 
çekiyor. Bilgiç, Binbaşı  Selahattin Tagay'ın 
bilgisi dahilinde korucularla birlikte Kuzey 
Irak'tan defalarca binlerce koyun getirdikleri-
ni ileri sürerek, "Bu koyunlan Gaziantep'te 
sattık" dedi. 

Milli İstihbarat Teşkilatı  Kontrterör Daire 
Başkanı  Mehmet Eymür, Türkiye'de istih-
barat örgütleri arasındaki mücadelenin "gü-
zel, müsbet bir mücadele" olmadığını  belir-
terek, "Terörden dolayı  bir sektör var artık, 
bundan kazanç elde eden görevlisi de var 
bunun içinde, görevsizi de var. Yani bu sek-
tör haline gelmiş  ve bunun ortaya çıkmasın-
dan rahatsızlık duyan insanlar var" dedi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstahbarat 
Daire Başkan Yardımcısı  Hanifi Avcı 'yı  iti-
rafçılar yönlendirmekle suçlayan Eyrnür, 
"Köyün taşlarını  bağladılar, köpekleri hep 
salladılar" dedi. Mehmet Eymür, TBMM 
Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komis-
yonu'nda bilgi verirken Mumcu'nun "çok 
geniş  yelpazede hasımları  olan, düşmanları  
olan bir kişi" olduğunu belirtti. O dönemde 
görevde olmadığı  gerekçesiyle cinayetle il-
gili bilgi vermeyen ancak değerlendirmeler-
de bulunan Eymür, suikastte kullanılan C4 
patlayıcılar için "Bunlar bir istihbarat teşki-
latının ya da özel bir organizasyonun yapa-
bileceği şeyler" dedi. 

Mehmet Eymür, Mumcu ile Bahriye 
Üçok cinayetlerinin "hem cinayette kullanı-
lan ileri teknik hem de kurbanların kişilikle-
ri bakımından birbirine çok benzediğini, bu 
cinayet teknolojsinin ancak devlet destekli 
grupların işi" olduğunu söyledi. 

Fezlekede şok suçla-
malar 

Fezlekede Ağar ve Bucak hakkında çete 
kurmak, görevi suistimal ve gıyabi tutuklu 
sanığın gizlenmesine yardımcı  olma suçla-
ması  yer alıyor. 

DGM'ce Susurluk ile ilgili hazırlanan 
dosyada, sanık olarak isimlerinden bahsedi-
len Mehmek Kemal Ağar ve Sedat Bucak 
hakkındaki dosyalar, tamamlanmış  ancak bu 
iki milletvekilinin yargılanabilmesi için do-
kunulmazlıklarmın kaldırılması  istenmişti. 

Adalet Bakanlığı 'na gönderilen dosya, 
Başbakanlığa sevkedilmiş, ancak dosya Baş-
bakanlık'ta bekletilmişti. Özellikle muhalefet 
partilerinin tepkisi üzerine Başbakanlık'taki 
dosya, dün Anayasa-Adalet Komisyonu'na 
verilmek üzere TBMM Başkanlığı 'na gönde- 
rifdi. e-'+n 

Fezlekede ilk sırada Sedat Edip Bucak'm 
adı  yer alırken, "cürüm işlemek için silahlı  
teşekkül meydana getirme, gıyabi tutuklu sa-
nığın gizlenmesine yardım ve 6136 sayılı  ka-
nuna muhalefet" suçlarından TCK'nın 
313/3,2-3,296 ve 6136 sayılı  kanunun 13/2. 
maddesine göre yargılanması  istendi. Meh-
met Kemal Ağar için de "cürüm işlemek için 
silahlı  teSekkül meydana getirmek, gıyabi tu-
tuklu sanığın gizlenmesine yardım ve görevi 
suistimal" suçlarından TCK'nın 313/2ee-3, 
296 ve 240. maddelerinden yargılanması  ta-
lep edildi. 

Fezlekenin delillerin tahlili bölümünde, 
Susurluk olayı  ile isimleri dosyaya giren kişi-
lerin birbirleri ile olan ilişkileri değerlendiri-
liyor. Fezlekede, "bu olaylar sırasında bir 
arada bulunan kişilerin hepsi birbirlerini tam-
maktachrlar ve aralarında yoğun ilişkiler bu-
lunmaktadır" deniliyor. Bucak, Çatlı  ve Ko-
cadağ'm buluşmalarının tesadüf değil, tespit 
edilmiş  bir randevu olduğu belirtilen dosya-
da, bu grubun bilahare İzmir4de buluşmalan-
nın da sadece bir tatil gezisi ve başsağlığı  zi-
yareti ile izah edilemeyeceği belirtildi. Fezle-
kede, "önemli bir işleri olmadığı  halde, Bu-
cak'ın kendisinin çok sevdiği ve takdir ettiği 
arkadaşı  Çatıl'nın Türkiye ve İnterpol 
tarafından her yerde ehemmiyetle aranan bir 
kişi olduğunu bilerek onu Hüseyin Kocadağ  
gibi üst düzey bir polis memuru iel bir araya 
getirerek, her ikisini de çok büyük bir risk al-
tına sokması  düşünülemez" denildi. 

Ağar MGK'yı  adres gösterdi 
Ağar'ın TBMM Susurluk Komisyonu'na 

16 Ocak 1997'de verdiği ve bugüne kadar 
basına yansımayan ifadesi yeni bir gerçeği 
daha ortaya çıkardı. Komisyon üyelerinin 
kaza sonrasındaki sorularına "yargıya yan-
sıyan konularda bilgi vermek istemiyorum" 
yanıtını  veren Ağar, karanlıkta kalan bazı  
sorulann aydınlığa kavuşması  için MGK'da 
alınan kararlara bakılması  gerektiğini, TB-
MM Susurluk Komisyonu Başkanı  Mehmet 
Elkatmış  'in bir sorusunu yanıtlarken açık-
ladı. 

Soru ve yanıtlar şöyle; 
Elkatmış; Sizin MGK'ya, PKK'yla mü-

cadele konusunda iki maddelik bir teklif sun-
duğunuz söyleniyor, basında geçti bu, ben o-
radan okuyorum. Bundan bir tanesi, PKK'ya 
karşı  PKK'nın taktikleriyle mücadele edil-
melidir; iki, maddi ve siyasi destek verenlere 
de terörist muamelesi yapılmalıdır diye iki 
madde. Böyle bir şey doğru mu? 

Ağar; Terörist muamelesi yapılmalıdır 
değil, bu herkesin genel fikriydi zaten o 
dönemlerde. PKK'nın her türlü finans des-
teğini, maddi desteğini kesmek önemli. 
Zaten bu tür terörist faaliyetlerde en önemli 
unsurlardan birisi. Bir diğeri de, elbetteki ki, 
nedir bu; özel timlerin altında yatan espri. 
Onlar gibi dağda bannabilen, aynı  şartlarda 
yaşayabilen, çeşitli imkan kabiliyetlerine, 
çevikliğe, atıcılığa sahip olan timlerin, gerek 
poliste, gerek askerde yetiştirilmesi ve bunun 
gibi. Sadece iki madde filan değil, daha fazla 
tedbirler kararlaştırılmıştı  o zaman, bunlar da 
uygulanmıştır tabii. 
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Diyarbekir 
mektuplar-I 

Sidar ESER 

evgili dostum, kendimi an- 
latmamı  istiyorsun benden. 

Sana kendimden ziyade Diyar-
bekir'i yayan sınıra yitik sevda-
Mann dökülen yanlarmı; tren-
yolunu anlatmMıyım... 

Nerden başlarnah, nasıl an-
latmalı  diye düşünüyorum. Neyi 
yok ki bu trenyolunun. Şehri ji-
let gibi bölerek ortadan ikiye 
ayırmış. Öyle bir ayırmış  ki, si-
yahla beyaz, yazla kış  arasında 
ne ölçüde büyük farklılıklar var-
sa, o derece farklı  özellikler ka-
zandlırmıştır, Amed'in her bir 
yansma. Bir yanı  Bağlar; Kör-
hat, Koşuyolu, Alipmar.. Bir ya-
nı  Yenişehir; Ofis, Kasaplar Şe-
hitlik... Farklı  kişilikler, davra-
nışlar, anlayışlar, mimari yapı-
lar... 

Sevgili dostum, 
yaşam dağarcığımm 
en nadide köşesi 
Bağlar ' chr benim... 
Diyarbekir'den, 
Bağlar 'dan gider pa-
muk tarlalanna işçi-
ler. Bu topraklarda-
dır nasırlı  eller ve 
nasırlı yürekler; 
umudu çalmmış  can-
lar. Bu yüzden sev-
gili dostum, bu top-
raklarda doğup yaşa-
mak ayni,  bir 'onur' 
olmuştur. benim için. 

Sevgili dostum, Bağlar çocu-
ğunun yaşamında, simit ya da 
tatlı  tepsisi, boya sandığı  ya da 
tabla bir arkadaşın yerini tut-
muştur. Çilelidir, zekidir, uya-
mktır Bağlar çocuğu. Acıyı  ya-
şamda yoğurmuştur. Hele yaşla-
n on-on iki arasında değişen hü-
nerli, kurnaz davranışlarıyla 
gençleri bile cebinden çıkaran 
dolmuş  muavinleri... 

Sevgili dostum, yedi yaşın-
dan ondört yaşına kadar her şa-
fak uykusuz, kimi zamanlar aç 
karnına, birçok Bağlar çocuğu 

gibi Yenişehir'e tatlı  kaldır-
dım. Her birini beş  liraya aldığı-
mız tatlıları  on liraya satmak 
için, trenyolunu aşarak Ofis'in, 
Kasaplar'm içlerine doğru gide-
rek çok ilginç ritimlerle, melo-
dilerle bağırarak "ama bir yanda 
da sesimizin yankısının bizi 
hangi zamanlara kadar taşıyaca-
ğını  düşünerek" birer, üçer, be-
şer azaltırdık. Sabah dokuza 
doğru kazancımızı  ilginç hayal-
lerin gerçekleşmesi umuduyla 
büyük bir iştahla•saymak kalırdı  
bizlere artık. Bir saat oyalandık-
tan sonra bir yandan, tepsilerde 
tatlılardan geriye kalan şerbeti 
pannaldayarak, bir yandan da 
parlak yüzlü, makyajlı  yüzleri 
ve pahalı  giysileriyle güzellilde-
rini sergileyen genç luzlan sey-
rederek, trenyoluna doğru yol 
alırdık. Ama trenyolunu aşıp 

Bağlar'a girdikten sonra, aşk ve 
sevgi yeniden yorumlanırdı  dü-
şüncelerimizde. İşte sevgili dos-
tum; trenyolu ta o yaşlardan 
başlayarak farklı  anlamlar yük-
ledi belleğime... 

O yaşlarda Ofis sokaklarında 
dolaşırken, o muhteşem esteti-
ğiyle görkemli bir hava veren 
evlerin birinde dünyaya gelme-
diğini için, kimbilir kaç kez 
Tanrının kendisine çaresizlik 
buhranı  içinde öfkelendiğim ol-
muştur. Ama Bağlar'a girdikten 
sonra 'asil' duyguları  paylaşan 
insanların arasında var olduğum 

için Tann= kendisine duacı  ol-
muşumdur. 

Her şeyden öte dostum, fark-
lılığı  yaşıyordum. Beynimde 
Berlin Duvarı  'nı  bile geride bı-
rakan anlamlar yüklenen bu 
trenyoluyla... 

Sevgili dostum, küçük yaş-
larda kimi zamanlar bu defa tep-
sisiz gezmek, dolaşmak, kızları  
seyretmek maksadıyla Bağlar'ı  
aşıp, trenyolunu atlayıp, Kasap-
lar 'ın içlerine doğru, balina gibi 
dalardık. Bir süre sonra herşey 
yabancılaşırdı  bize. Yürüyüşü-
milzü unuturduk, elimizi bazen 
ahumıza, bazen cebinize koya-
rak, zaman zaman dudaldarımı-
zı  dişleyerek garip hareketler 
yapmamız, bu psikolojinin day-
ranışlannuza olan etkisini gös-
teriyordu. Hatta bazı  zamanlar 
sanki o koca caddelerde herkes 

işini gücünü bırakmış, 
bizi izliyordu. Yani ar-
kadaş, balık olduğumu-
zu hatırlamaktaydık ar-
tık. Okyanuslar içinde 
yüzen küçük bir balık. 
Adımlannuzı  unuttura-
cak derecede mantıksız 
olan bu ezildik duygu-
su, bazen bizi geriye çe-
virip trenyoluna doğru, 
umuda koşar gibi Bağ-
lar'a itiyordu. 
Sevgili dostum, Bağ-
lar ' ın dar ve tümsek 
caddelerinden Yenişe-

hir'in o ayna kadar ptinizsüz ko-
caman caddelerine geçtikten 
sonra, garip yürüytişlerimizin 
üşüyen yanlannı  bize adanmış  
türkülerle ısıtırdık. Ama yine de 
bir kültürün çıplaklığında kendi-
mizi bulmamız tir tir titretirdi 
mini türkülerimizi. Bu yüzden 
Diyarbekir kalesinin her bir ba-
zalt taşına "Adiloş  Bebenin Nin-
nisi"nin her bir harfıni kazımak 
gelir içimden. 
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`Evet  bu gülümsemeyi kimse 
yok edemeyecek! gülümsemelerini geri verin! 

Çağımızı n çocuk 

Hasan BILDIRICI 

T ürkiye'diki T,RT programla-
rında yayınlanıyor mu bil-
miyorum; fakat Avrupa'daki 
TRT INT yayınlarında insa-

nı  çileden çıkaran bir kaç dakikalık 
acayip bir program var. Daha çok ha-
ber öncesi zamanlara denk getirilen 
bu bir kaç dakikalık kanlı  ve karanlık 
görüntüyü sanırım çoğu insan izle-
miştir. Program başladığında altı  yedi 
yaşlarında sevimli, sarışın bir çocuk 
gelir görüntüye. Çocuk, bakımlı  yeşil 
bir zeminde geleceğe koşmaktadır. Su 
gibi duru gülmektedir bu çocuk. Can-
lı  ve pırıltıh. Mutlulukla koşan ve 
kaygısız yüzünde bakımlı  olmanın 
tüm canlılığını  görebildiğiniz çocuğu, 
yüreğinizin en sıcak noktasıyla ku-
caklamak istediğiniz bir sırada, Türk 
bayrağı  gelip çocuğun üzerine oturur. 
Çocuk koşmakta, bayrak dalgalan-
maktadır. Buraya kadar yadırganacak 
birşey yok görüldüğü gibi. Fakat tam 
bu sırada gür bir erkek sesi girer dev-
reye; "Evet, bu gülümsemeyi kimse 
yok edemeyecek!" Çocukların gülüm-
semesine kimlerin düşmanlık yaptığı-
nı  merak edip, programı  sonuna kadar 
izlemek isterseniz, yüreğinizi ağzınıza 
getiren kanlı  görüntüler şap diye yü-
zünüze oturuverir. Beş  öğretmen bir 
derede öldürülmüştür. Başka bir kö-
yün kurşuna dizilmiş  bebeleri anne 
kucağında çaputtan farksız bir ilgisiz-
likle sarkmaktadır ve en son parçaları  
güçlükle toplanıp, yan yana dizilmiş  
gerillalar cesetlerinin hazin görüntüle-
ri getirilir gözünüzün önüne. Bu gö-
rüntüler ardından, bayraklı  çocuk gö-
rüntüsü tekrar devreye girer. Gözleri-
niz henüz kanlı  görüntülerin dehşetin-
den kurtulamamışken, yine aym erkek 
sesi dolar kulaklannıza; "Evet, bu gü- 

Şerafettin MADAK 

Ülkem; 

Senden uzaldaştığımı  san-
ma. Topraklarının kokusu hala' 
genzimde. Sarı, siyah tepelerin 
yüreğimde yükseliyor. San hüz-
ne bürünmüş  ormanlarını  anlı-
yorum, kendim gördüm göç 
kamyonların', uzaktan bir du-
man yükseliyordu. Dedenıin es-
ki evini yakimşlardı. erkek bir 
koyun sürüsü kurtlarm korkusu-
na tutulmuştu. Tek başına otla-
yan bir at, canhıraş  kişniyordu 
yalmzlığına. Bir eşarp uçuverdi 
kamyondan. Bir çocuk, siyah 
saçları  alnını  kapatmıştı. Kamı  
şişkin, garip, tuhaf, korkunç ba-
kıyordu. Biz gelirken onu terk 
ediyormuşuz gibi, fırtınada ulu-
yan aç kurtlarca parçalanrriak 
gibi kinlice bakıyordu. Göç 
kamyonu, bitmeyen yollar, ova-
lar, Fırat, Cilo, beyaz dağıyla 
birlikte yastaydı. Üç dikenli, 
yumak yumak bir tel uzanıyor-
du, yüreğimizin üstünden Suri-
ye'ye doğru. Halkım, bin yılla-
rın bitmeyen öfkesi. Ülkem, 
binlerce yıldır sağılan nazlı  ge-
lin. Köyüm, bahçemiz, yaşlı  ha-
lam, çocuklar, dedemin ak saka-
lı, sizleri unuttum değil, bitme-
yen beklentinin uçurum hasreti-
nizle yamyorum. 

Köklerine sarılan 
sürgün kızı; 

Güneşi yok ki buralarm, saç-
larını  okşasa. Su almamış, kök-
lerinden kopanlan bir çiçek gi-
biydi. Teni solmuştu yalnızlığın 
yaban cehenneminde. Bir koçe-
ri giymişti. Levlebleri sarluyor-
du uzun, ince boynundan. Göz-
leri, çekik kaşlannın altına sak-
lanmış , umut yuvası  gibi mızrak 

Kürt çocukları  'gülüşü çal ı ndığı ' için ağ l ı yorlar. 

lümsemeyi kimse yok edemeyecek! 
Çünkü bu ülke hepimizin! Herşey 
Türkiye için!" , 

Çektiğiniz onca acıya, yediğiniz 
elektrik şokuna, copa, kalasa, umut ve 
beklentilerinizin acımasızca çiğnen-
miş  olmasına rağmen, sinirlerinize ha-
kim olup programı  izlemeyi sürdürdü-
ğünüzde, niteliği tam olarak anlaşıla-
mayan ve yüzleri yarı  karartılmış  iti-
rafçı  portreleri getirilir ekrana bu kez. 
Gözlerinin fen söndürtilmüş  itirafçıla-
rın özetle söylediği şudur; Gidiplatıl-
addan örgüt kötüdür! Boş  ve gerçek-
leşmesi imkansız hayaller peşinde 
koşmuşlardır yıllarca! Fakat teslim ol-
duktan sonra şaşırarak görmüşlerdir 
ki, asker ve polisler kendilerine iyi 
davianmıştıır! Fiske yemedikleri gibi, 
bağırlara basılıp çay ve sigara ikram 
edilmiştir! Onbeş  yaşlarında gösteren 
itirafçı  Kürt kızının yan karartılmış- 

.  

görüntüsü ise insanı  kahredecek tür-
dendir! Kısa saçlı  Kürt kızı, sıluntıdan 
kuruyan ağzıyla kendisini itirafçılaştı-
ranlan överken; ıslak gözlerle siz, eli-
nizde olmadan çok uzaklara gidersi-
niz ve görüntülere aldanmayan biri 
olarak, tam bu sırada Kürt kızın kendi 
köyündeki çocukluk savruluşlan gelir 
gözlerinizin önüne. İnce bir fistan, ke-
narlarından yırtdmış  naylon ayakkabı  
ve bozlur dikenleriyle kanşrmş  dağı-
nık saçlar... Yaşadığı  ulusal sıkıntınm 
billurlaşmış  hali olan bu kız çocuğu-
nun hüznü altında ezilmemek müm-
kün değildir, duyarlı  biri olarak. Gele-
ceksiz, yasaklı, dünyanın döndüğün-
den ve insanca yaşamın ne olduğun-
dan habersiz bu kız çocuğuna karşı  
çıkmanın tek seçenek olduğunu siz 
düşünedurun, tam bu sırada bayraklı  
çocuk görüntüsü tekrar devreye girer. 
Çocuk neşeyle koşmakta, bayrak dal-
galanmaktadır. Ve gür erkek sesi 
üçüncü kez beyninizi tırmalar; "Evet, 
bu gülümsemeyi kimse yok edemeye-
cek!" Düşünülüp, yüzü karartılmış  kız 
çocuğu görüntüsüne karşılık, gülüm-
seyerek koşan mutlu çocuk görüntü-
sünü kıyaslama gibi saf bir davranışın 
içindeyken, ajiteli ses tonuyla ada, ko-
nuşmasını  sürdürlin "Gençler, anne-
ler-babalar! Diğerleri de bu işlere bu-
laşmasaydı  bu çocuk gibi gülüp oyna-
yacak ve her biri, böyle kanlı  bir aki-
bet yaşamayacağı  gibi, mühendis ve-
ya doktor olacaktı!" 

Kürtlerin en sakin koşullarda hadi 
böyle bir imkanı  elde edemediklerini 
bilerek, bir kaç dikakalık acayip prog-
ramı  seyretmeyi tamamlayıp, televiz-
yonun kapatma düğmesine bastıktan 
sonra vicdanınızla başbaşa kaldığına-
da, kendi kendinize şöyle bir soru sor-
madan edemezsiniz: Bilinen amacı  dı-
şmda bu programın diğer etkileri ne? 
Az çok milliyetçiliğe eğilimli sağcı  

bir Türk vatandaşına bu görüntüler-
den düşecek payın, Kürt düşmanlığı  
olacağı  kesindir. Kemikleşmiş  bir ırk-
çı  daha fazla ırkçılık batağına düşer-
ken, neye hak vereceğim bir türlü ka-
rar veremeyen sıradan vatandaş  sılun-
tılarnım kaynağını  bu görüntüde bul-
maya başlar. İtirafçı, Kürt; anası  kuca-
ğında cansız yatan bebek, Kürt; bir 
daha biraraya getirilemeyecek bir acı-
masızlıkla vücutlan dağıtılmış  olan 
gerillalar, Kürt; isyan halinde olanlar, 
Kürt... Geriye gülümsemesi yok edil-
meye çalışılan çocuk kaldı. Bu da 
Türklüğü temsil ettiğine göre -ki er-
kek sesi en son şöyle bağlamaktadır 
sözünü; "Herşey Türkiye için!" Bu 
durumda Türk çoculclarmın gülümse-
mesini yok etmeye çalışanlar, Kürtler-
dir! Sıradan vatandaşın kafasmı  Kürt 
düşmanlığıyla doldurmaya çalışan 
programın bu yanını  bir kenara bira-
kalım isterseniz. Sahiden gülümseme-
si yok edilen kim? Kim kimin gülüm-
semesini çalmakla meşgul? 

En acımasız insan yüzünde bile bit 
ar damarı  vardır. Fakat bunlarda o da 
yok. Çöplüklerde savaş  artığı  yiyecek 
toplayan çocuk görüntülerinden en u-
fak bir rahatsızlık duymayanlar, Di-
yarbakır'da birbirini yiyecek için saç 
baş  yere indirenlerin drammdan da en 
ufak bir rahatsızlık duymazlar. Kıb-
rıs'ta tahrik sonucu bir Rumun "Yeşil 
Hani ihlal etmesine karşı  savaşı  göze 
alır boyutta tepki gösterenler, insanlı-
ğın gözü içine baka baka Kürtlere ait 
üçbin köyü boşalttılar. "Bu gülümse-
meyi kimse yok edemeyecek!" de-
mek. Fakat bunu söyleyenler, milyon-
larca Kürt çocuğunun gülümsemesini 
gözümüzürı  içine baka baka yok etti-
ler. Birkaç kişi bir arada yatıyor da ol-
sa, kendi evlerindeki uykulanndan 
alınıp, şehirlerin ve dağların acımasız 
yalnızlıldanna sürülen Kürt çocukla- 

rııım gülümsemesi nerde hani? Top-
raklarında midye görmemiş, midye 
satıcısı  çocuklar, kara elleriyle ayak-
kabı  boyacılan, çıraklar, boynu eğik 
simitçiler, daha şimdiden gelecekleri 
ellerinden alınmış  eğitimsiz, okuma 
yazmasız milyonlarca Kürt çocuğu!.. 
Nerede bunların gülümseyişi? Evleri 
nerede hani? Dilleri, sıcak yatakları, 
çağla gözlerdeki sınırsız bozkırlar, 
zümrüt yeşili dere yatakları  nerede? 

Bu programı  yapanlar, yayınlayan-
lar ve programın yayınlandığı  kanalın 
sırtmı  dayadığı  taştan farksız acımasız 
yönetim mekanizmasını  oluşturanlar-
dan kaçı, bir çocuğun içten gülümse-
mesinin anlamını  bilebilir? Eğer bil-
selerdi, böyle bir program yapmaz ve 
gülümsemesini toptan çaldıkları  bir 
halkın duygu ve acılanyla bu kadar 
alay etmezlerdi. "Evet, bu gülümse-
meyi kimse yok edemeyecek!" Fakat 
tam da bu noktada insanın aldma baş-
ka şeyler geliyor; mahsum ve sevimli 
bir çocukla maskelenmiş  birkaç daki-
kalık program, kendi şahşahalı  salta-
natlannı  sürdürmeye dönük kaygıları-
m anlatıyor olmasın sakın! Pek be-
ğenmediğimiz Avrupa'nın herhangi 
bir ülkesinde kendi çocuğuna eziyet 
etmeye polis ilgisiz değildir. Fakat 
bunlar en az beş  milyon Kürt çocuğu-
nu yerinden yurdundan ettiler. Binler-
cesini de yetim ve öksüz bıraktılar. İşi 
gücü cinayet işletmek olan, ev yıkan, 
bir lokma daha fazla yemek için yap-
madıldan pislik bırakmayanlar, ne an-
lar çocuk gülümsemesinden! Onlar 
kendilerinden olma çocukları  seyerler 
ancak. Evet, çocukların gülümsemesi-
ni yok etmeye kimsenin hakkı  yoktur. 
Bu deyim, tam da Kürt çocuklarına 
denk düşmektedir ve Kürt çocukları  
çalmmış  gülümsemelerini geri iste-
mektedirler... 

Hitler'in bir askeri, onu helâya gittiğini gör-
düğünde intihar ediyor. Atatürk'ün ölüşüne ta-
n ı k olan Ali Fuat Paşa yaşadığı  ruhsal çözüm-
süzlüğün meydana getirdiği şokun etkisiyle bey-
lik tabancası yla kendini öldürüyor. İslam pey-
gamberlerinin öldüğüne inanamayan Ömer Bin 
Hattap, onun öldüğünü söyleyenlere k ı l ı cı n ı  
gösteriyor... 

Doğruları  ya da yanlış ları yla toplumu arka-
sı ndan sürükleyerı  önderlerin getirdiği fikirler az 
ya da çok sayı da insanlar ı  taraf ı ndan tartışı lmaz 
görülmüş, tabulaştı rlmıştı r. Öne sürülen öğretile-
rin ya da ideolojilerin dogmatize edilmesi yadsı -
nacak bir durum dahi olsa alışı la gelmiştir. Fakat 
teorisyenlerin, filozofları n, önderlerin ve pey-
gamberlerin kişisel özelliklerinin doğall ı ktan so-
yutlanması  ve insanlar ı n kendi şahsiyetlerini bu 
kişilerle özdeş leştirmesi yokoluş lar ı  yaratan sos-
yo-psikolojik bir sorundur. 

İ nsanları n sevme, hayranl ı k duyma hissinin 
haddini aştığı  durumlarda oluşan dengesizlik 
buhran ı , beraberinde duygunun gerçekler karşı-
sı nda daima iflası n! getirmiştir. Bir insani sev-
mek ya da ona hayranl ı k duymak alışı lmış  bir-

şeydir. Ama bu duygu-
lar üzerinde baz al ı na-
cak bir ilke varsa, o da 
doğall ı ktı r. Kiş isel özel-
likleri ve sosyal konu-
mu ne olursa olsun bir 
insan ı  doğall ı ktan so-
yutlamak yanl ış  ve 
akı ld ışıd ı r. Onun da 
zaaflar ı , hataları  ola-

caktı r. Ama o insana karşı  duyduğumuz hisler 
bizi, yaptığı  hataları n ve söylediği yanl ış  sözle-
rin içinden hikmetli ya da bilgeç anlannlar çı kar-
tacak kadar körleştirmişse, bu durum; duyguları -
m ı zı n gerçeklerin önüne geçtiğini ve bir ruhsal 
dengesizliğin yaşandığı n ı  gösterir. Bu da şu de-
mektir: Bu insana olan sevgimiz ve hayranlığı-
m ı z onu ilahlaştı racak; insani, doğal özellikle-
rinden soyutlanacak duruma getirmiştir. 

Dünya fikir mimarları ndan ve edebiyat tarihi-
ne imzası n ı  atmış, Rusya'n ı n usta kalemlerinden 
Tolstoy'un bir yandan yazı n alan ı nda ölürnsüz-
leşen eser verme çabası , diğer yandan da he-
men hemen hergün eş iyle yaptığı  klasik aile 
kavgalar ı n ı  yaşadığı n ı  biliyoruz. Bu kavgalara ve 
sı kı ntı l ı  anlam, Tolstoy'un yetmiş  iki yaşı nda ye-
nik düşmesi, ailesini terk etmesi ve yağmurlu bir 
gecede, bir tren istasyonunda ölü bulunması  ek-
leniyor. Şimdi ise Amerika'da Tolstoy'un yaşam 
felsefesi bina edilmiş  bir din akı m ı  var. "Tolsto-
izm" çok yerel bir dindir ve bu dinin Ameri-
ka'da doğması  şaşı rtı cı  bir durum değildir. Ama 
asil üzerinde durmak istediğim husus; Tolstoyist-
lerin , Tolstoy'un yaşam ı n ı n bir k ı sm ı n ı n kabul-
lenme üzerindeki ı srarl ı  görüş leridir. Onlar Tols-
toy'un, eşiyle yaşadığı  sorunlar ı  reddetmekte, 
"Erdemleriyle bu kadar yücelen bir insan ı n, 
eşiyle hiç bir sorununun olmayacağı n ı " savun-
maktad ı rlar. Tolstoy onlar için bir önderdir. Bir 
peygamber ya da ışı k tutucu... "O asla hata yap-
maz, insan ı  ve insani değerleri aşmış  biriydi. 
Ondan ak ı ll ısı  , onun kadar iyi düşünen biri 
yoktu yeryüzünde." Bu bir kör sevgi, kör inanış  
ve körükörüne bağl ı l ı ktı r. 

İ lahlaştı rma ya da tabulaştı rma al ışkanlığı n ı  
insanları n belleklerinden silmek, devirmek kolay 
olmamış  ve kolay olmayacaktı r da... İslam pey-
gamberlerinin öldüğüne inanmayan Mekke'li 
müslümanlar, karşı ları nda Ebu Bekir'in şiddetini'  
görmüştür. Çünkü şartlanmış  zihinlerde sorgu-
suz-sualsiz, ön yargı larla varolan düşüncelerin 
silinmesi, yazı lması  kadar kolay değildir. Sta-
lin'de, Ebu Bekir gibi bazı  değerlerin sağl ığı  için 
şiddeti seçrniştir. Tabuları n ya da dogmaları n 
hoşgörüyle silinmesinden, beyinlerde yeni olgu-
larla değiştirilmesini bask ı yla değil, eğitimle ya 
da anti-diktatorize yöntemlerle yapmaya çal ışan 
öncüler bu iyi niyetin faturası n ı  genelde kendi 
yaşamlar ı yla ödemişlerdir. Çünkü eğitim, köklü 
ama riskli bir yöntemdir. Gandhi, müslümanları  
Ve Hinduları  önyargı ları ndan arı nd ı r ı p, davranış-
ları yla ve hoşgörülü ulusçu sözleriyle Hindis-
tan' ı n u.lusal değerleri çatısı  altı nda birleştirip, 
Hindistan' ı  İ ngiliz sömürgecilerinden kurtarmış-
tı r. 

Fakat bir Hindu olan Gandhi'nin yine bir 
Hindu tarafı ndan "vatan haini" diye öldürülme-
si bunu göstermiştir ki Gandhi, hoşgörüyle tabu-
ları  ve önyargı ları  silmenin faturası n ı  can ı yla 
ödemiştir. 

Malcom X, islam dininin siyahlar ı n dini ve 
kendisini de bu dinin son peygamberi olarak 
lanse eden Eliah Muhammed'in 1960'larda sağ  
kolu olmuştur. Malcok X'in, Eliah Muhammed'e 
olan sevgisi, hayranlığı  ve bağl ı l ığı  her geçen 
gün biraz daha artı yordu. Eliah sadece Mal-
com'un değil, bir milyonu aşan siyah ı n sarsı l-
maz güvenini çalmıştı . Malcom, Eliah Muham-
med'in Amerikan Gizli Servisi (CIA) taraf ı ndan 
desteklendiğini fark ediyor. Malcom Eliah' ı n sa-
dece hain kiş iliğini değil, birçok genç müridin-
den çocuklar ı  olduğunu, yani seks düşkünü ol-
duğunu öğreniyor. Malcom, önderinin sahtekar-
lığı n ı  farkettikten sonra Müslüman Cami Birliği 
ve Afro Amerika Birliği isimlerinden teşkilatlar 
kuruyor. Malcom, hem Elia'ya, hem de ı rk ı çı  
Amerika hükümetine cephe al ı yor. Özgürlük 
mücadelesi süreci içerisinde Eliah' ı  ilahlaştı ran 
müretleri taraf ı ndan sürekli tehdit ediliyor ve evi 
kundaklanarak ailesiyle birlikte öldürülmeye ça-
l ışı l ı yor. Fakat öldürülemiyor. 25 Şubat 1975 yı-
l ı nda Eliah'ı n ve FBI'nin ortak emriyle bir konfe-
rans esnası nda Malcom X öldürülüyor. Şüphesiz 
ki Eliah Muhammed kendini Siyahları n gözünde 
ilahlaştı ran bir insand ı . Malcom X'de Eliah'ı n 
putunu yı kmaya çalışan bir özgürlük savaşçı sı . 

Toplumsal statüsü ne olursa olsun, bir insan ı  
ilahlaştı rmak ya da onun değerlerini tabulaşt ı r-
mak, tartışı lmaz görmek insan ı  ve toplumu geri-
ye götürür. İ lerici değiş im sürecinin dışı nda bı ra-
kı r. ki  ilahlar ı n olduğu coğrafyalarda kularda 
vard ı r. Kul olmayı  seçenler kendi şahsiyetlerin-
den vazgeçmiş lerdir. 

mızrak özlem akıyordu. Deli 
kız, sürgün kız, küskün dedikle-
ri budur demek. Şimdi sürgünde 
yaşamak, köklerinden koptuk-
tan sonra Arif 'çe 'kan gülleri' 
talulsa da saçlanna, 'yağmurun 
şiddetiyle', 'toprağın kokusuy-
la' yıkansa ve yoluna yıldızlar 
da serilse, Zagros karlarının 
keskin öfkesiyle yanan bir yü-
rek olmadıktan sonra.. köklerin-
den kopmak, demir tadımlı  sür-
günlerde yaşamak ne korkunç. 

Nar çiçeği; 

Kendime bir dünya kurdum. 
Kapısız, çatısız, duyarsız. Sakın 
sanma seni unuttuğumu. Seni 
yüreğimin bir kuytusunda, sab-
rın kanatlanna astım. Kırık ka-
burgalarımm acısı, senin zul-
mündendir. Gözlerinin ateşinde 
yandığnn bütün nehirler yüre-
ğimden akar. 'Yağmurun şidde-
tiyle' yıkandım, beni yanmış  
Ararat sanma. Fırat'ın hıçlunk-
ları  senin tutsaldığmadır, yeşili 
değil, aldatır, kırmızı  tarihimi-
zin rengidir. Patiskalarm mavi 
aşkma yıldızları  yorma, dolu-
nayla ay ışığı  izinsiz dökülecek 
saçlanna. Nar çiçeği goncanın 
içindeki pembeyi sevmem bun-
dandır. . 

Sürgün türküleri; 

Hiç sürgün türkülerini dinle-
diniz mi? Esmer tenli, nigar na-
kışlı, yanık yürelderden akan 
türküleri. Hani ağıt yüklü olur-
lar, kopulan toprakların özlemi-
ne söylenir 'ya da ansızın orta-
dan kaybolan, göçüp giden deli-
kanlılann özgürlük aşkma yalu-
hr. Belki de sonsuzluk ülkesine 
uzanan genç bir luzm yarınları-
na dak umudunu haylunrlar. 

Eğer bu, türküleri dinleme-
mişseniz mutlaka Kadifeka- 

Öyküsüzlüğün 
notları  

Rahşan Demirel: İ zmir-Kadifekale'de 
Newroz ateş ini bedeoiyle harland ı rmış tı  

le'ye gidin. Mardinimizin pro-
totipidir. Yamacından dorukla-
rma kadar merdivenleri üst' üste 
bindirilmiş  evleri, bir de sürgün 
çocuklarını  göreceksiniz. Utan-
gaç, ekşi, yabancı  yüzlüdürler. 
Kendilerini hep yabancı  görü-
yorlar. Tarihin bin yıllır acı  çiz-
gileri, küçücük alinlanna da 
düşmüş. Anneleri, babaları  bir 
zamanlar toprağın derin göğsü-
ne umut ekmişlerdi. Sonra ek-
tilderi umudun yerine fırtına ye  -
serince topraklarından, yurdun-
dan oldular. Çocuklar da ahnla-
rma düşen çizgileri annelerin-
den, babalarından almışlar. On-
lar için yaşam daha zor. Kadife-
kale taşlığma umut ekilmez ki, 
umut yeşeremez sürgün tepe-
sinde. Hepsinin de elinde tari-
hin yargılayıcı  keskin kılıcı  var. 
Kadifekale tepesine öfke ek-
mişler. Fırtmayı  da, sürgünü de 
biçmeye hazırdırlar ve birer bi-
rer, ikişer ikişer daha bıyıldan 
terlemeden, daha gelinlik giy-
meden göçüp gidiyorlar. Kopup 
geldikleri topraklara, yürekle-
rinde alaz alaz yanan sürgün 
aşklanyla birlikte. Bunun için 
Kadifekale'ye gidin. Her evden 
bir sürgün türküsünü dinleye-
ceksiniz. Bir de ta yükseklerin-
de, kalesinde sizi "kırk örgülü 
saçlanyla" Rahşan'ca bir ışık 
aydınlatacaktır. 

Kör inanışlar; 
yokoluşlar 
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