
Mele Ehmedö 
BATE 

Büyük şair Mele Ehmedö 
Batö 1417 yı lı nda Hakkari'nin 
"Batö" köyünde dünyaya 
gelmiştir. Şair Mele Ehmedö Bate yine 
doğduğu köyde 1491 yı lı nda vefat 
etmiştir. Şairin hayat ı  hakk ı nda elimizde 
geniş  bir bilgi yoktur. 

S. 9 

ROMANA JACK LONDON 

Martin Eden 
Jack London û Romana 
wi ya bi navö "Martin Eden" 
di we deme de pirtûka ku her? 
pirr dihat xwendine bû. Jack 
London gelek tişt vedixwarin 

gelek diwestiyan. Wi dawi 
de wek lehenge romana xwe, 
wek Martin Eden dinav 
tevliheviye de infixar kir? ye. 
Lokman POLAT nivisi R. 8 

ÖLÜMSÜZ KÜRT ŞAİRİ  

Katilbaşı  Haşimi Rafsancani 

Katil İran devleti 

B erlin Ağır Ceza Mahkemesi Şerefkendi ve 
üç arkadaşının ölümünden Iran devletini 
sorumlu tutunca, İran'da yer yerinden oy-

nadı. Alman hükümeti bu kadar tepkiyi beklemi-
yordu. Ama bir kez mahkeme karar vermişti. Ve 
Alman devleti mahkemenin arkasında durmak 
zorundaydı. 

Almanya Kürt liderlerin İnan tarafından öldü-
rüldüğünü biliyordu ve o zaman sessiz kalmayı  
yeğlemişti. Tavır almak bir yana ABD'den boşa-
lan İran pazarına hakim olmak için büyük çaba 
harcıyordu. A.B.D'nin çabaları  bile Almanya'ya 
tavır aldırmaya yetiniyordu. Şimdi ipler kopma 
noktasına geldi. Mahkeme belkide bilmeyerek arı  
kovanına çomak sokmuştu. 

Peki katiller neredeydi? Almanya cinayet za-
manında niçin tavır almamıştı. 

O zaman çıkarları  vardı, şimdi ortaya çıkma-
mış  bir şeyler var. Yakında kokusu yayılır ortall-
ğa. 

Almanya Türk devletini de yıllar yılı  kolladı. 
Arada bazı  pürüzler olmadı  değil. Ama esas ola-
rak Kürtlere yönelik suçlara ortak oldu. 

Devletlerin ekonomik, politik, kültürel ilişki-
lerini belirleyen çıkarlardır. Tüm öteki unsurlar 
buna tabidir. Iran-Almanya ilişkisi de bunun üze-
rine kuruludıır. 

İran'a bakıldığında durum farklı  değil. Iran-
Hurpeyni sonrası  yönetimde hep suç işledi. Kürt-
lere,karşı, halkına karşı. Bu suçlarını  Avrupa'ya 
da yaymaktan kaçııımadı. Kasemlu'nun görüş-
rrieye gelirken öldürülmesi, Kasemlu 'nun yerine 
geçen Şerefkendi'nin de aynı  akibete uğraması  
daha belirlenemeyen yüzlerce cinayetin tek faili-
dir. İnan, Türkiyede de birçok cinayet işledi. Türk 
hükümeti de batı lı lar gibi hiç bir adım atmadı. 
Çünkü aynı  cinayetleri onlarda yapıyor. Ermeni 
ve Kürtlere karşı  yapılan "yüzlerce" operasyon 
bunun göstergesi. 

Yeryüzü devletlerin cinayetleriyle dolu. Kimi 
zaman bir kaçı  açığa çıksa bile büyük bir kısmı  
bilinmiyor. 

C.I.A. cinayetleri en ünlü olanları . 
Devletler katildir ya da katillerin ortağıdır. 

Çünkü bu devletler bunları  esas almazlar. En de-
mokratik olanı  bile biraz eşeleyince altında kirli 
ilişkiler ve pislikler açığa çıkıyor. 

İnsanlık bu cinayet mekanizmaların' tarihin 
çöplüğüne atmadıkça, insanlık güvencede olma-
yacaktır. 

Sömürü düzenleri yok olmadıkça, insan 
cinayetlerde kurtulmayacaktır. 

BU HAFTA 

Sistemin Krizi 
B. ZiREK S. 2'de 

Şüjina di Çave Xwe... 
B. BARAN 

S. 2'de 

Devlet-Çete... 
Xidir EGİT 

S. 2'de 

Tarih Nası l Yazı lır 
Hasan YILDIZ 

S. 10'da 
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Alman mahkemesi'nden gecikmeli de olsa tarihi bir karar çı ktı : • 

Iran 'su I ıl' bulundu 

Dr. Sadiq ŞEREFKENDT (Dr. SelO). 
17 Eylül 1992'de Dr. Şenefkendi ile dava arkadaşlar ı  IKDP Avrupa temsilcisi Fattah ABDOLT, Almanya temsilcisi 
Humayun ARDALAN ve tercümanlar' Nuri DEHKURDT Almanya'nın Berlin kentinde İran devletinin ajanları  tarafından 
katledildiler. Berlin Eyalet Yüksek Ceza Mahkemesi uzun süren yargı lama sonucunda 10 Nisan 1997 tarihinde kararını  
verdi. Dr. ŞEREFKENDI 13 Temmuz 1989 tarihinde Viyana'da yine Iran ajanlarınca öldürülen Dr. Abdurrahman 
OASIMLO'nun yerine 1KDP'nin Genel Sekreferliğine getirilmişti.Onun sekreterliği döneminde MDP büyük atı lımlar 
gerçekleştirdi. Partide çok sevilen sevilen bir şahsiyetti. 

İ -KDP lideri S. Şerefkendi'nin öldürülmesi olayının görüldüğü Myakanos Dava'sı  Kürt tarihinde 
önemli bir yer tutacak nitelikte. Kararda yalnızca sömürgeci Iran devleti değil , aynı  zamanda, 
sömürgeci devlelerle Kürtlerin ilişkisinin panaroması  çiziliyor. Kararda şu tarihsel tesbitler var. 

Karar: "Olayın çıkış  noktası, islami devrimden sonra, İran'daki tarihsel ilişkilerin gelişmesinde 
bulunmaktadır. Iran'da yaşayan Kürtlerin bağımsızlık için uğraşıları  ve KDP-I'nin de içinde 
bulunduğu, Kürtleri temsil eden örgütleri, illegaliteye sürükledi. Otonomi talebinde bulunan 
muhalefetin önder kişilikleri.... takibata uğradı . Bundan dolayı  yurtdışına kaçmak zorunda 
kaldı lar... Buradan çalışmalarını  sürdürdüler... yurtdışında da, Iran istihbarat örgütü 
tarafından takibe alınıp, bertaraf edilmeye çalışı ldı lar. 

Karar: "Delil tespiti, İran devlet yönetiminin, yurtdışında rejim karşıtlarının imhası yla son 
bulan karar veriş  sistemine bakış  imkanı  sağladı . Sözkonusu operasyonların karara bağlanması, 
anayasa üstü olan, gizli, devlet başkanı, VEVAK adlı  istihbarat dairesi bakanı, dışişleri bakanı, 
güvenlik dairesi temsilcileri ve dini liderin yer aldığı  Özel işler Komitesi'nin elindedir... 

" Bu Özel işler Komitesi'nde alınan karar, yurtdışı  bağlamında yapı lacak bir operasyonun 
önkoşuludur. Böylesi bir operasyonun hedefi, bir kişinin öldürülmesi ise, dini lider siyasi 
makam olarak, bu öldürme emrini, sonradan sözde savunmak üzere, onaylar. ....bu, hükümsüz 
olarak, devlet tarafından kararlaştı rı lan bir imha emrini oluşturmaktadır. 

Bu kararla, İ ran'ın devlet terörizmi, bir mahkeme tarafından 
ilk kez mahkum edilmiş  oluyordu. Ne var ki, İran devletinin 
oturması  gereken sanık sandalyesi duruşma salonunda boş  
bulunuyordu. Resmen İ ran devleti veya yönetimi hakkında 
iddianame hazırlanmamış  olsa da, karar gerekçesi, İ ran devlet 
yönetiminin katliam kararında imzası  bulunan Iran devlet 
makamlarının adını  tek tek sayarak, Mykonos katliamının 
planlayıcı  ve örgütleyicisi olduğunu, çok açık bir şekilde ifade 
etmiş  oluyordu. 

İ lk kez mahkeme, yurtdışında yüzlerce terör eylemi 
gerçekleştiren ve yüzlerce muhalif insanı  katleden İran 
rejimini, eylemlerin karara bağlayıcısı, planlayıcısı  ve 
uygulayıcı sı  olmakla tanımladı . 
Bir mahkeme heyeti, eşine az rastlanır bir şekilde, gerek kendi 
siyasal iktidarından, gerekse dışardan yapı lan baskı lara karşı  
direndi. Özellikle Alman Dışişleri Bakanı  Klaus Kinkel'in 
savunduğu "eleştirel diyalog" bu hükümle, iflas etti. S. 5'te 

Ordu ile 
yeni dönem 

"Ordunun yeni eğilimi nedir?" so-
rusuna ise PKK Genel Başkanı, 
"Açık bir darbe kesin bir seçenek 
olarak düşünülmüyor ve düşünüle-
ceğini de sanmıyorum. Yeni model 
konusunda, sanırım şöyle bir deyim 
kullanmanın tam za-
manı: Asker politika-
cılar. Çok ilginç aslın-
da, siyasi gelişmeyi, 
siyasi çözümü, siyasi 
partilerin kendileri tı-
kıyor. Siyasette boşluk 
olmaz, mutlaka birileri 
doldurun. Bir devrimci 
güç de ortada olmadı-
ğına göre, en dinamik, 
hazırlıkl ı  , derli-toplu, 
bilinçli bir güç olan or-
dunun kurmay düzeyi 
bunu giderek doldur- 
m aya çal 1 şacaktır" 
şeklinde cevapladı. 

Türkiye'nin kritik durumunun 
darbeyi zorlaştırdığını  kaydeden 
Öcalan, şöyle devam etti: "Susurluk 
olayı  da, Yüksekova, bilmem ne çe- 

endikalar bu yıl da 1 Mayıs'ı  
içeriğini boşaltarak kutlamak 

amacında. Türk-İş, Hak-iş  ve DISK 
genel sekreterleri 1 Mayıs'ın Istan-
bul'da alanlarda, Ankara'da salon 
toplantılarıyla kutlanacağını  açıkla-
dılar. Kamu Emekçileri Sendikaları  
Konfederasyonu (KESK) Başkanı  
Siyami Erdem ise 1 Mayıs'ın kut-
landığı  her yerde alanlarda olacak-
larını  söyledi. 

Genel Sekreterler düzeyinde 
oluşturulan '1 Mayıs Çalışma Ko-
mitesi' ortak basın toplantısı  dü-
zenliyerek çalışmalar hakkında bil-
gi verdiler. DISK Genel Sekreteri 
Kemal Daysal, 1 Mayıs'ın barış  

teleri olayı  da bu yaklaşımın bir so-
nucu. Ordu fazla derin ve bir reform 
biçiminde olmasa da bir adım attı. 
Bu, şüphesiz parlamentonun, hükü-
metin., siyasi partilerin durumunu 
zorlamayı  da amaçlıyor ve çok cid-

di bir politikadır. 
Bugün yarın hükü-
met de tükenişe gi-
recek. Bu yöntemle 
PKK'yi zayıflat-
mak mümkün de-
ğil. Şimdi bunu ge-
nerallerin biraz an-
lamış  olduğu ortaya 
çıkıyor. Bu işin içi-
ne biraz siyaset ka-
rıştırmak istiyorlar. 
Bu siyasi çözümdür 
demiyorum ama 
kesin bir politik ce-
vap vermek istedik-
leri açıkça ortada-

dır. Yönü nedir, hedefleri nedir, ne 
kadar ciddiyeti vardır, bilemem, a-
ma böyle bir adımm varlığından 
kuşku duyulamaz." S. 3'te 

DISK Genel Bsk. Rıdvan Budak Türk - Iş  Bşk. 
Bayram Meral 

içinde kutlanmasına ça- 
lıştıtlannı  kaydederek devlet organ-
larının da bunun için üzerine düşen 
görevleri yerine getirmesi gerektiği-
ni söyledi. 1 Mayıs kutlamalarının 
devletçe kana buladığını  hatırlatan 
sendika çevreleri bu yılda benzer  

K
ürt ellerindeki insan 
hakları  ihlallerini in-
celemek üzere ül-

kemizde bulunan 'Uluslara-
rası  Dayanışma Komitesi' 
heyeti bölgede ve Anka-
ra'daki temas ve inceleme- 

B aşbakan Yardımcısı, Dışişleri ba-
kanı  Tansu Çiller'in Türkiye'de 

"işkence ya bitecek ya bitecek" açıkla-
masuıdan sonra Merkezi Hollanda'da 
bulunan "Eğitim Entemasyonali" adlı  
uluslararası  kuruluş, Dışişleri Bakanı  
Tansu Çiller'e açık mektup göndererek 
"Manisa davam"nda işkence yaptığı  ge-
rekçesiyle yargı lanan polislerin cezalan-
dıniması  için girişimlerde bulunmasını  
istedi. 

148 ülkede 275 örgütün temsil ettiği 
yaklaşık 23 milyon öğretmeni temsil e-
den Eğitim Entemasyonali'nin Genel 
Sekreteri Leeuwen'in mektubu özetle 
şöyle; 

"Bazı  gençlerin ve bir öğretmenin 
gözalundayken işkence görmüş  olduk-
ları  konusuyla son derece yakından ilgi- 

saldırıların gerçekleşmesin-
den endişe edildiği belirtiyor. 
Geçen yıl 1 Mayıs alanına 
gelmekte olan kitlenin üzeri-
ne polis ateş  ederek iki kişiyi 
öldürmüş  birkaç kişiyi yara-
lamıştı.Geçen yıllarda istan-
bul'da yapılan 1 Mayıs mi-
tinglerinde üzücü olaylar ol-
duğunu anımsatan Daysal, İs-
tanbul mitinginin geçmiş  dö-

nemin lekelerini unutturacak gör-
kemde olmasını  istediklerini belirt-
ti. 

KESK Genel Başkanı  Siyami Er-
dem ise organizasyona KESK'in de 
katıldığını  kaydederek, "1 Mayıs'ın  

lenmekteyiz. Olay `Manisa Davası ' 
olarak anılmaktadır. Emniyetteki 10 po-
lisin kötü çalışma yöntemleri konusun-
da yasal girişimlerde bulunulduğunu 
duymaktan memnun olduk. Sayın Çil-
ler, Türk hükümetinin insan hakları  ih-
lallerine karşı  düzenleyeceği kampanya 
çerçevsinde bu polislerin yargılanması  
sırasında konunun her yönüyle araştırıl-
ması  ve .işkenceden sorumlu olanların 
cezalandırılması  için elinizden gelen 
her şeyi yapmanız' istiyoruz" denilen 
mektupta, davanın takip edileceği, 
gelişme olmadığı  taktirde uluslararası  
düzeyde baskı  kunılacağı  da bildirildi. 

salonlara sıkıştınlması, kitlelerin 
demokratik tepkilerinin bastınlması  
anlamına gelir" dedi. 

Erdem, KESK'in kutlamalara 
ilişkin tutumunun 5-6 nisan günle-
rinde Ankara'da yapılacak genel 
yönetim kurulu toplantısında ele 
alınacağını  belirtti. Erdem, diğer 
memur konfederasyonu Türkiye 
Kamu-Sen'in 1 Mayıs komitesinde 
yer almaması  gerektiğini, görüş-
lerinin işçi konfederasyonları  
tarafından da kabul gördüğünü söy-
ledi. 

Kürt sosyalistleri bir açıklama 
yaparak 1 mayısta alanlarda olacak-
larını  belirttiler. 

lerini ta-
mamla-
dıktatı  
sonra Is-
tanbul'da 
gazetemi-
zi de zi-
yaret etti-
ler. Heyet 

üyeleri gazetemizin yönetici 
ve çalışanlanyla çalışma 
koşullanmız başta olmak 
üzere, ülkenin tüm sorunları  
üzerinde görüş  alışverişinde 
bulundular. Toplatılma ge- 

1 Mayıs hazırlıkları  hızla devam ediyor 

Gazetemize ziyaretler 
rekçelerini ögrendiklerinde 
çok şaşırdılar. Kürt ve Kür-
distan sözcüklerinin topla-
tılmaya gerekçe yapılmasını  
çok anlamsız bulduklarını  
söylediler. Almanya'da 
Kürtlerin çok iyi tanındığını  
söyleyen heyet üyeleri , ga-
zetemizin zor koşullarda 
hizmet verdiğine de değin-
diler ve gazetemize başarı  
dileklerini ileterek ve topla-
tılma gerekçelerinin birer 
nüshasmı  da yanlarına ala-
rak gazeteden ayrıldılar. 

Çeşitli siyasi parti ve 
sendikaların temsilcilerin-
den oluşan heyette FSP'den 
Schwatcer, CDU'dan Lum-
mer ve Appelmann, 
SPD'den Graf ve PDS'den 
Tippach bulunuyordu. 

Alman Heyetiyle aynı  
gün bir ARD televizyon 
ekibi de gazetemizde çekim 
yaptı  ve yazarlarımadan 
Felat Dılgeş  ile çeşitli ko-
nular ve gazetemizin çalış-
ma koşulları  üzerine bir 
söyleşi yaptı. 

Işkence mektubu 
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Ev çend sal bi ser qewle süpeya (orduya)'  
Turk ketiye ku tu derbe û balkeşnameyen eşke-' 
re nedaye parlemento o hukûmeta xwe, re di-
yar e ku Mi hew qedand. 

Çawa ku hûn tev ji dizanin gotineke peş i5en 
Kurdan heye dibeje: "Hinbûya hin neke ku te 
hinkir ji jibir neke". \ika ev yek jI li sCı peya 
Turk dest daye; careke ew ji hin büne, yan ji 
hatine hinkirin û ji wan re bûye wek kurm'edi 
nema karin dev je berdin û çi dema ku tûr ü 
beriken wan ji diravan vale dibin, yan ji dür ve 
Ii navsera heft çiyan ji hinek beysCıseyen "de-
mokratiye" xuya dikin yan ji bizd û sawa wan a 
ser gel û neteweyen bin deste dewlete hebeki 
kem dibin hinge ew hahake maniyeke ji xwe re 

bibinin ku dest deynin 
ser hukum û birevebi-
rina dewlete tezin des- 

Xteuxywee ay ku ve carü pe-
ne şeş  sal dereng ma-
ne çiku edete wan ye 
dehsali derbasbü, le 
diyar e ku ew ne ji ber 
berdana kurme kevn" e 
le belki yan ji ber hi-
nek sedemen navxwe-

y? ne yan ji Ile hem tûren wan ün peran vale 
nebûbüne -çiku ve cara dawl kewar û embaren 
xwe ji qenc tije kiribûn- ü hem ji tu xetereyeke 
mezin ji bo sazOmana (kemalizme) ku bapire 
wan danib0 û ew ji hertim wek şûr û mertal bi-
kar t?nin ü hey pe giredidin, derneketiba hole. 
Ii xwe ya rastI ew e ku wan qet dev ji desthilat-
dariya Turkiyeye bernedaye, le ji ber hinek se-
demen wan yün taybeti ew dereng xistine. Ji 
xwe pişti derbeya clawi ya 1980'i her hukûme-
ten Turkiyeye li gor teminiye Serkariya Ewlekari 
ya Neteweyi (SEN-DGM) kar û baren dewleta 
xwe meşandine û tu desthilatdaren wan nikari-
bûne ji gotin û xeberen wan derkevin ü bi se-
rer) xwe bireve bibin. 

Beguman ev yek ji bo herkese ku siyaseta 
dewleta Turk û sûpeya wan naskiribe eşkere ye 

qet ne eceb e. Incar bira hey ew bibejin ku; 
"ew ji bo parastina dempkratiyü îı  ya rejime di-
kin", beşik pawandina ve saz6mana kevene-
perst ü koledar ji te de heye, le sedeme her? 
bingehin xwarina tiri ü çavtirsandina netewe 
hindikayiyen (eqeliyeten) bin desten wan in 
herweha temartina wan beysOse û çiilsken de-
mokratiye ne ku li qûntara çiye xuya dikin. Ve-
ca çüyina hinek rezvan jî di ve nave de ku car-
na dibe ew tiştekl din e, ji xwe ku "agir digire: 
dehle ter ü hişk tev dişewite". 

Lebele eceb û sosreta giran li cem min  ew e 
ku parezgeren demokratiye ü dezgehen ku wek 
nişana demokratiye xwe dibinin, mina sendika-
yen karkeran û dezgehen din yen pişekariye  li 
ser nave demokratiye li hember parlemantoya 
ku ji aliyü gel ve hatiye hilbijartin, -çawa dibe 
bira bibe-, derdikeve û piştgiriya leşker? dike. Bi 
taybeti ji ew sendika û dezgehen ku çend sal 

r b reh
ş
a- 

a lak  gi 
drb f'»ş'I"'ndel'-iig'Cre'sfiertOnd ' 
seqet kir. 

Ez partiya Refahe naparüzim yan j1 piştgiriya 
wan nakim ü ji xwe di gelşa Kurdi de tu cuda-
hiyeke zede di nav wan de tine û yek ji wan  ii 
ku ji wan be, zû-bizû tu mafeki berbiçav nade 

naxwaze bide gele Kurd. Heta bi Ve re ez ka-
rim bibüjim ku her gerr ü dolaben wan çi yen li 
hember sazûmana Kemalist û çi j1 yen ji bo jaa-
rastina ve sazûmane bin tev li ser bingehe gejşa 
KurcIT ü biderengxistina sitandina mafe wan ha-
tine sazkirin û bi her awayi dixwazin bere tev-
gera Kurd? hidin riya çûyin û nehatine. 

Incar çendi ku ew parastina sazCimana layiq 
bikin mani û li hember kirinen hinek endamk 
partiya Refahe derkevin ji le ye ku dizanin û si-
yaseta dewleta Turk nasdikin ji wan re gene di-
yar e ku xurtbüna ve partiye jI bi deste wan çü-
bûye. Ma ne wan di dema cuntaya 12'ye llone 
de hişt û heta anar? j1 kirin ku ew bi peş  ve he-
rin, xwe gene birlik bixin da ku li hember 
û xerxwazün demokratiyü derkevin. Herweha 
heya vega j'i wan ew hem Ii peşberi rojava 
hem ji li hember? neteweyü Kurd û gelşa Kurdi 
bikar an?ye û hiştine, hetta alikari ii kirine ku bi 
peşve herin û xurt bibin. Ji van tevan yek ji 
sedeme her? gir?ng ji berguhertina rojeve ji şer 
gelşa Kurd? ü ji ser bûyera "Susurluk"e ü tük-
illye dewlete bi Mafiyaye re ye ku xuyaye te de 
bi ser ji ketin û bere rojeve guhertine. Herçiqas 
ev kesen ku piştgiriya ve temb?hnameya leşkeri 
dikin ji qenc dizanin ku sedem ne ev e, le disa 
ji ew piştgiriya we dikin. Veca bi ya nı in hinek 
ji wan ku do li dijI we derdiketin G digotin 
cunta nema re" ji bo xweşekl û durütiye pişta 
xwe digirn G hinek ji ji bo ku li gor wan tevgera 
gele Kurd edi medeke direj sitandiye û bûye x-
eter ji bo sazeimana Kemalist, piştgir? dikin. 
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tirmişlerdir. Deli gömleğine 
benzetilen 12 Eylül faşist ana-
yasasının olduğu gibi korun-
ması  sürmektedir. Kürdistan 
halkına karşı  sürdürülen özel 
savaş  politikasının zorunlu so-
nucunda devlet çeteleşmiştir. 
Bütün bu sorunlar yumağı  
içinde hangi kapıyı  aralamaya 
kalkarsanız karşınıza kilit ola-
rak Kürt ve Kürdistan sorunu 
çıkar. Tüm sorunların düğüm 
noktası  budur. TC Kürdis-
tan'da "topyekün" bir savaşı  
sürdürmektedir. Tüm sorunlar 
bu savaş  politikasına endeks-
lenmiş  durumda. TC'nin yaşa-
dığı  krizin adını  koyarsak, bu 
daha önce emperyalistlerin ve 
sömürgecilerin yaşadığı  sö-
mürgeci yapının krizidir. 

Emperyalizmin sömürge 
sisteminin krizi kapitalist sis-
temin genel krizinin bir bileşe-
nidir. I. Dünya savaşıyla baş-
layan bu kriz, Ekim devrimi-
nin ulusal kurtuluş  mücadele-
lerinde yaptığı  derin sarsmtıy-
la, yeni bir döneme girdi. Ka-
pitalizmin genel buhranı  döne-
minde sömürgeleri azami kâr 
kaynağı  olarak gören sömür-
gecilerin sömürü ve baskısının 
daha da artmasıyla sömürge 
emperyalizm çelişkisi derin-
testi, ulusal kurtuluş  mücade-
leleri gelişti. Kapitalizmin ge-
nel krizinin I. ve II. aşamasın-
da yükselen ulusal kurtuluş  
mücadeleleri sonucu emperya-
lizmin klasik sömürgecilik sis-
temi çöktü. Emperyalizm, ba-
ğımlilığın başka biçimlerini ve 
yeni sömürgecilik yönetimini 
uygulamak zorunda kaldı. Bu-
nunla birlikte sistemin bir par-
çası  olan bazı  sömürgelerin 
varlığı  sülirgektedir. Kürdistan 
çözümü .Fciken bu sorunlar-
dan biri olarak günümüze dev-
rediltniştir. İşte TC'nin bugün- 

kil krizinin kaynağında yer 
alan esas sorun KUKM'nin 
yükselmesiyle, TC ile Kürdis-
tan arasındaki sömürgeci sö-
mürge çelişkisinin derinleşme-
si ve TC'nin sömürgecilik dü-
zeninin çözülme sürecine gir-
mesidir. 

Buradan meseleye bakı ldı-
ğında sorun açıklığa kavuş-
maktadı r. Diğer sömürgeciler 
daha önce benzer süreçleri ya-
şadı lar. 

Sorunun adı  konsun ya da 
konmasın, tartışmalar iki esas 
çizgi üzerinde şekilleniyor. 
Krizin tanımı, nedenleri ve ta-
rihsel süreci ve bu sürecin tah- 

lili sonucu krizden çıkış  veya 
çözüm diye önerilen formütler. 

Sürece bakış  egemenler ve 
ezilenler açısından iki farklı  
tutum taşıyor. Tüm egemen 
güçleri kendi sistemlerinin ya-
pısal bir sorunu olan krizle 
birlikte varolma, kriz ortamını  
lehlerine kullanarak veya kriz-
den faydalanarak kendilerini 
yenilemektir. Düzenin ve dev-
letin bakış  açıslyla krizi çö-
zümlemek ve düzeni istikrara 
kavuşturmaktır. TÜSİAD ra-
poru başta olmak üzere, çeşitli 
çevrelerce sunulan sözlü veya 
yazılı  ,mporla4 - 2. Cumhuriyet 
önerileri vs. bu çerçevedeki 
yaklaşımlardır. 

Emekçiler başta olmak iize- 

re, Türkiye ve Kürdistan halk-
ları  açısından sermaye sistemi-
nin içine girdiği krizden düze-
ni ve düzen sahiplerini kurtar-
mak olamaz. Varolan krizi de-
rinleştirmek, sömürgeci faşist 
devlet aygı tının savaş  ekono-
misi üzerine kurduğu sistemin 
kanlarını  akıtmasına, alınterle-
rinin sömürmesine dur demek-
tir. Krizle gelen yükü sı rtından 
atmak, kanını  döken, alınterini 
sömüren, açlığa ve sefalete sü-
rükleyen sömürgeci faşist dü-
zenlen kurtuluşun çarelerini 
aramaktı r. 

Bu devleti istikrara kavuş-
turma, köhnemiş  tekneyi onar-
ına ve yüzdürme görevimiz 
olamaz. Çünkü, en genel anla-
mıyla devlet, toplum çıkarları-
nı  savunan sınıflarüstü bir ku-
rum değil, sınıflarm egemenlik 
aracıdı r. Devlet iktidardaki sı-
ruflann hakim oldukları  siste- 

min yeniden üretim koşullarını  
Sağlar ve düzenler. Bunu ya-
parken egemen blokun kendi 
aralarındaki çelişkilerini uzun 
vadede bir politik hat doğrul-
tusunda toplamay çalışı r, 
emekçi sınıflar üzerindeki ha-
kimiyetini sürdürmek için bel-
li dengeleri gözetir, ekonomik, 
siyasi ve ideolojiik anlamda 
sistemin kendisini yeniden 
üretmesini sağlar. 

Türk sömürgeci burjuvazi-
sinin egemenlik aracı  olan 
TC'nin çözülmesi, siyasal reji-
min tıkanması  karşısında Türk 
sğrpQrgeçileri Kürdistan'da sö-
mürgeci yapıyı  sürdürmek, 
Türkiye işçi sınıfı  ve halkı  
üzerindeki sömürü ve baskı  

mekanizmasını  devam ettir-
mek için sistemi yenilemek 
arayışı  içindedirler. Egemen 
güçler arasında çeşitli eğilim-
ler olmasına rağmen, Kürtlere 
yönelik geleneksel inkar ve 
imha politikalarında ısrarla de-
vam etmektedirler. 

Krizler, çözümsüzlük ve 
toplumsal dönüşümün uğrak-
landır. TC'nin krizi ve çözül-
me sürecine girmesi, devrimci 
bir dönüşüm için yeterli koşul 
değildir. Her kriz, devrimci 
krize dönüşmeyeceği gibi sis-
temin çözülüşü ile devrimci 
kriz arasında da fark vardır. 
Bununla birlikte devrimci bir 
dönüşüm için krizler sadece 
nesnel zemini oluştururlar. 
Krizin devrimci bir krize dö-
nüşmesi ve devrimci bir top-
lumsal değişimin sağlanması  
için bunu gerçekleştirecek ta-
rihin yapıcısı  sınıf öznesinin 
örgütlülüğüne bağlıdır. 

Ancak Türkiye işçi sınıfı  
böyle bir örgütlülükten yok-
sundur. TC'de varolan toplum-
sal kriz devrimci krize dönüş-
müyor. Çürüme, yozlaşma had 
safhada. Çeteleşen devletin 
teşhir olmasına rağmen Türki-
ye toplumsal devrim hareke-
tinde ciddi bir tırmanış  görüle-
miyor. Kitlelerde sağa kayma 
eğilimi vardır. Emperyalizmin 
desteğine sahip olan TC, bölge 
üzerinde yayılmacı  emeller 
peşinde koşmakta, halk kitle-
lerini bu yönde manipüle et-
mektedir. 

ağır bir 
darbe vurulacak tek nokta, 
Kürdistan'dı r. 

tan sorunu TC'nin en zayıf 
noktasıdır. Haliyle bu nokta-
dan yönelmek gerekir. Çünkü 
mücadele ulusaldır. Kürt halk 
kitleleri ulusal uyanış  içinde 
ve öfkelidirler. Isyan geleneği 
köklüdür. TC mevcut egemen-
liğini orduyla sürdürmektedir. 
Bu zoraki birlik sona erdiği 
anda, Türkiye'de de toplumsal 
bir devrim ülkenin gündemine 
girecektir. Bugün "vatan bölü-
nüyor" vb. yalan ve demogoji-
lerle Türk halkının desteğini 
almaya çalışan TC'nin elinde 
koz kalmayacaktır. 

Bugün Kürtler Türkiye'nin 
zencileridir. Kürt ve Kürdistan 
sorunu TC'nin düzenli ve bü-
yük bir ordu beslemesinin tek 
bahanesidir. Kürdistan'da özel 
savaş  için yetiştirilen özel tim-
ler, Türk halkının da başına 
beladır. Tıpkı  Franko'nun kuv-
vetlerini Fas'ta eğitmesi, Fran-
sa'nın Cezayir'deki özel ordu-
sunu Fransa'da darbe düzenle-
mesi gibi. Bütün imparatorluk-
larda ve emperyalist devletler-
de görüldüğü gibi bir başka 
ulusu ezen bir ulus kendisini 
de zincire vurur. 

TC'nin biricik çözümü as-
keri çözüm dediği, siyasal zor 
ve terördür. Ulusal kurtuluş  
mücadelelerinde sömürgecile-
rin askeri gücünün üstünlüğü 
ilk başlarda tartışılmazdır. 
Ama bu yanlış  politikanın so-
nu çıkmazdır. 

Savaş  miadını  doldurmuş, 
artık tarihte rolü olmayan güç-
lerin yıkımını  kolaylaştınr, 
çözülüil,derinleştirir ve ta-
rih sahnesinden siler. 

T
C tarihinin en bunalımlı  ve en yoz dönemi-
ni yaşıyor. Bu çöküş, çözülüş, çürüme ve 
kokuşma sadece TC'nin ekonomisini değil, 

sosyal yapısını, politikasını, ideolojisini ve kültü-
rünü de etkisi altına almış  bulunuyor. 

K
ürt ve Kürdistan sorunu çıkar. Tüm 
sorunların düğüm noktası  budur. TC 
Kürdistan'da "topyekün" bir savaşı  

sürdürmektedir. Tüm sorunlar bu savaş  
politikasına endekslenmiş  durumda. TC'nin 
yaşadığı  krizin adını  koyarsak, bu daha önce 
emperyalistlerin ve sömürgecilerin yaşadığı  
sömürgeci yapının krizidir. 

C'nin biricik çözümü askeri çözüm dediği, 
siyasal zor ve terördür. Ulusal kurtuluş  
mücadelelerinde sömürgecilerin askeri 

gücünün üstünlüğü ilk başlarda tartışı lmazdır. 
Ama bu yanlış  politikanın sonu çıkmazdı r. 
Savaş  miadını  doldurmuş, artık tarihte rolü 
olmayan güçlerin yıkımını  kolaylaştırı r, 
çözülüşünü derinleştirir ve tarih sahnesinden 
siler. 

Sömürgeci sistemin krizi 

K
omara Tirk bixwe her çiqas li hember regezparMya 
Ewropiyan derdikeve, den0 xwe bilind dike, ffi' ew 
bixwe li Ewropa ü li Tirkîye ü li Kurdistan regez-

parMyek fermi ü be hempa pektine. Ger dewletek ji 3000 
i b&ir gund€sn Kurdan ji politika xwe ya regezpar&I şewi-
tandibe ü çiyay&I Kurdistan€ tevi lawiran ve dabe ber agir 
kes zede guhdariya wan ya dijregezparezîye nake. 

Bawer ZİREK 

TC tarihinin en bunalımlı  
ve en yoz dönemini ya-
şıyor. Bu çöküş, çözü-

lüş, çürüme ve kokuşma sade-
ce TC'nin ekonomisini değil, 
sosyal yapısını, politikası nı, 
ideolojisini ve kültürünü de et-
kisi altına almış  bulunuyor. 
TC dönem dönem mali veya 
kapitalizmin ekonomik devre-
vi krizleriyle sarsılsa da mev-
cut durum veya anlatmak iste-
nen bunun ötesinde yapısal bir 
krizin olduğudur. Toplumda 
çözümü ertelendikçe vahimle-
şen, bastırı ldıkça bütün top-
lumsal dokuya yayılacak 
kangrenleşen ağır bir krizin 
yaşandığının bilincine varmak 
gerekiyor. Bu krizi anlamak ve 
çözümlemek, kriz sürecinin 
nesnel bir değerlendirmesini 
yapmak, günün görevleriyle 
de ilişkin bir sorun. 

Kriz analizi genellikle eko-
nomik kriz analizi olarak sı-
nırlandırı lır. Oysa, ekonomik 
düzey, siyasi kararlardan ve 
ideolojiden bağımsız veya ayrı  
değildir. Üretim (ekonomi) ve 
yeniden üretim politik ve ide-
olojik olanın müdahalesi ve 
yardımı  olmaksızın gerçekle-
şemez. Bu nedenle kriz sadece 
ekonomik olarak değil, top-
lumsal bir kriz olarak ele alın-
malıdır. 

TC'de bugün bir çok sorun 
sıralanabilir. Her şeyden önce 
devletin üzerine bina edildiği 
ideolojik ve siyasi sistem iflas 
etmiştir. Devlet bütün kurum 
ve kuruluşlarıyla militarist-fa-
şist bir taşlaşma sonucu, dün-
ya ölçeğindeki günün dönü-
şümlerine ve toplumsal geliş-
melerin gereksinmelerin ce-
vap veremediğinden, yapısal 
bir bunalım ve çözülme süre-
cine girmiştir. 

TC'nin düzen içi politikası  
tıkanmıştır. Mevcut düzen par-
tileri figiiranlık rolünü dahi"'' " 
oynayamarmş, hiç bir soruna 
çözüm getiremeıniş, boş  vaat-
leriyle inandıncilıklannı  da yi- 

B. BARAN 

R
astiyek heye ku li Almanya û li 
hemi dewleten Ewropa rojava 
her diçe regezparezi xwurttir 

dibe. Ev ji bi giraniya xwe ve, xwe li 
dije biyaniyan peşan dide. Ve di-
jberihane gelek caran dinav çivate de 
bi dijminan, cama bi gotinen nexweş  
li hember biyaniyan il di van salen 
dawi de ji bi ledan, kuştin ü şewitand-
inan xwe peşan dide. Ji rewşe' xwane 
ye ku her ku here we van erişan 
xwurttir ki bibin. 

Sedemen geşbûna regezparez' 
gelek aline. Sedemen ku ji biyaniyan 
çedibin hene ü sedemen ku ji civaka 
Ewropiyan derdikevin hene. Van 
sedeman hemiyan diber çavde der-
baskirin û ronikirin xebatek 
akademike. Le meriv dikare hinek 
sedemen berbiçav bine ziman. Ji aliye 
biyaniyan ve çend kiryaren berbiçav 
hene: Her diçe hejmara biyaniyan 
gelektir dibe. Çi bi reya penaberlye, çi 
bi reya zewace her diçe hejmara 
biyaniyan bilind dibe û ev civaka 
Ewropa nerehet dike. Bi gelemperi 
biyani li taxen xas dicivin û bazaren 
xas, qehwen xas dikanen xas li gor 
pewistiyen xwe pektinin, ev ji gelek 
caran zede te berçavan. Biyani ' bi 
gelemperi bi cil û xemlen xwe ji cud-
abûniyen xwe betir dixin berçavan. 
Pire biyaniyan kem ziman dizanin a 
dinav civaka Ewropiyan de c'i nagirin, 
yana entegrasyon keme. Di van waran 
de ji yen ku xwe her' velciri dixin ber 
çavan tirk û kurdin û kurd bixwe ji bi 
pirani dinav tirkan de ten xwane kirin 
û hesibandin, ji er ku di ware fermi de 
nı  mafe kurdan live dere ji tuneye. 

Ji aliye civaka Ewropa ve ji her 
diçe bekaris xwurttir dibe, ciwan bekar 
diminin. Dema ciwanen bekar gelek 
dibin, potanslyela xwe bi reyen cuda 
cuda vala dikin. Reya heri asan ji reya 
serxweşi û kefxweşiye geryane ye. Ev 
reya hane j'ı' reyek buhaye gava li gor 
daxwaze bidest nakeve hinbûniyek 
mirovan heye sedeme serneketina 
xwe bi asani dixin hustiye hinekan. 
Ew hinek ji bi piraniya xwe ve yen bQ 
çek û be xwedi biyanine. Ev ji bi asani  

xwe bi reya regezpareziya dibe peşan-
dan û dibe halete siyaseta regez-
parezan. Ji ber ku bekari xwurt dibe 
civak bi zanati yan ji bi nezani gunehe 
be kariy'e dixin hustiye biyaniyan. Ji 
ber ku karditin ji bona biyaniyan zor-
tire, bekari ji dinav biyaniyan de 
gelektire, ev ji dibe sedeme ku civaka 
Ewropi biyaniyan kislan dibinin û 
sedeme xirabûna aborlya welat 
dibinin. Hinek siyasetvan û roj-
namevan ji ve tellerine geştir dikin. 
Civaka ewropiyan kiryarek yan ji 
buyerek xirab yQ biyaniyek li herrti 
biyaniyan mal dikin ü weha belav 
dikin. Van buyeran henti dibin 
malzeme siyaseta regezparezan. Her 
çend regezparezi li Ewropa qedexe be 
ji her kiryar û bûyerek regezparezi 
naye naye Ispat kirin. 

Hinek kiryar hene ku her çend 
bime nexweş  bi ji le mixabin rastin 
pewiste ku meriv wan ji bine ziman. 
Heji bi pirani tirk û kurd Ewropiyan 
gawur dibinin û çiqas wan bixapinin ji 
bona xwe serkeftin dizanin. Yana ger 

yek jibona ku ji sigortaya pere bistine 
xanIye xwe yan ji dikana xwe yan ji 
ereba xwe bişewitine û pere bigire ji-
bona xwe ne kemasi dibine û ne ji 
şerm dibine heta serkeftin û serfirazi 
dibine. Ji derdora xwe ji rexne nagire. 
Di nav buyere şewitandina xaniyan de 
ger xaniyek ji aliye regezparezen 
Ewropiyan ve hatibe şewitandin, be 
guman yek ji ji aliye tirkan bixwe ve 
hatiye şewitandin ü ji sigortaya pere 
hatiye sendin. 

Bi gelemperi kes ne keça xwe neji 
kura xwe li Ewropa nazewicine  

zewace wek reya ticarete dibine. 
Jibona her keçek xwe il her kurek xwe 
yeke ji welate xwe tine Ewropa. Ev 
rewş  hadi naye veşartin û gelek 
vekiriye. Ev j'i ji civaka Ewropiyan re 
dibe sedeme metirse. Kare reş  
yana him ji sosyale pere sendin il him 
ji karek reş  ditin serfirazi te ditin. 
Civaka tirk li Ewropa ji bi girani ji 
aliyek ve dije hebûna kurdan bi di-
jwarI derdikevin, le her kiryarek kesîti 
ku li hember wan be xwane kirin xwe 
demokrate heti baş  dizanin û bi tûndi 
reaksiyone didin peşandan. Kiryaren 
tirkan li hember hebûna kurdan ji dibe 
sedeme xirabditina tirkan û heta 
biyaniyan. 

Her diçe li Ewropa regezparezen 
tirkan bi hawek relxistini xwurt dibin. 

Ev ji aliyek ve ji reaksiyona li 
hember regezparezen Ewropiyan 
ç'edibe le di bingehe xwe de komara 
tirk bi zanati regezpareziya tirka bi 
hawek fermi geşdike û li dije civak 
rekxistinen kurdan dixebitine 
Rekxistina regezparezen tirkan ser-
erast bi reya balyozxane ü d'iyaneta 
tirkan te geşkirin. Ev ji her diçe cud-
abûniyan civakan ü dijberiya civakan 
pektine. Ev taliikek gelek mezine ji 
bona peşeroje. 

Komara Tirkly'Q li hember kiryar 
buyeren regezparezi yen Ewropiyan 
reaksiyonen gelek hişk peşan didin. 
Heta rojnamen tirkan dikarin li 
rilpelen xwe yen p'Qş1 dijminen wela-
tan û gelan dibin. Siyasetvanen ko-
mara Tirk carcaran dijmin'en siyaset-
vanen Ewropiyan didin jiber ku goti-
nan wan yan ji kiryaren wan bi tirkan 
heq yan ji neheq xweş  nayen nin. Ev 
jî bandora xwe li ser civaka Ewropa 
pir yan ji hindik dide nişandan. 

Ji aliye dinve komara Tirk bixwe 
her çiqas li hember regezpareziya 
Ewropiyan derdikeve, denge xwe 
bilind dike, IQ ew bixwe li Ewropa û li 
TirkIye û li Kurdistane regez-
pareziyek fermi û be hempa pektine. 
Ger dewletek ji 3000 betir gunden 
Kurdan ji politika xwe ya regezparezi 
şewitandibe û çiyayen Kurdistane tevi 
lawiran ve dabe ber agir kes zede guh-
darlya wan ya dijregezpareziye nake. 
Ger rojnama dewletek ji ya her? mezin 
Tirkiye ya tirka ye bi pesimandinek 
gelek mezin herroj wek silogan 
binivisine Q hemi siyasetvan û roj-
namevan ü rewşenbiren wan ji bi-
parezin Q ev politikaki bingehibe li wi 
welati, kes guhdariya wan ya dij 
regezpareziya nake û ji gotinen wan ji 
bawer nake. Ger dewletek li nav xwe 
û li Ewropa hebûna neteweld gebül 
neke ü bi her hawi dije mafe wan ye 
her? bingeh derkeve nikare kese bi 
xwe bide bawerkirin. Ger dewletek 
nave neteweyeki, nave zaroken wan li 
dervaye dewleta xwe ji bide qedexe 
kirin û ew bixwe vi kiryare regez-
parezi ji bona xwe bike polItiqaki fer-
mi nikare dij regezparezi kar û hinek 
mafe xwe ye heri bingehi diparezin bi 
dehhezaran ji wan bukuje ıl bi de-
hhezaran bavejezindan û işkencex-
anan ii bi milyonan bide koçberkirdin, 
nikare dij regepareziya li dervaye xwe  

derkeve. Van kiryaran li destpele li 
dij tirkan dibe sedeme nerazIbilniye û 
nebaşditine le paşa jî bandora xwe li 
dij biyaniyan dide der û dibe malzeme 
jibona siyasetvanen regezparez yen 
Ewropiyan 

Wezire dewletek ji bona dijmine 
kurdan bide be şerm û fedi' dijmina 
xwe weha dikare bine ziman "dola 
Ermeniyan". Vekir'iye ku tevi we 
qirkirina Ennenlyan, heji kela dile 
dewleta tirkan ranewestiya ye li hem-
ber Ermeniyan. Dewletek ewqas 
regezparez we çawa dije regez-
pareziya hinek din derkeve. Yana ga-
va tirk bixwe regezparezi bikin gelek 
başe, gelek peşkeftiye, gelek gence, le 
gava ev regezparezi li dije wan be 
kirin yan ji zirar bigije wan gelek 
xirab û dijmirovayetiye ye. 
Regezparezi li ku devera dine be bira 
bibe, ji aliye ke ve be kirin bira be 
kirin gunehbariyek mirovayetiye ye 
pewiste her kes, her rekxistin li dij 
derkeve le berya her tişti her yek ji ber 
deriye xwe ve dest pe bike. Yana bere 
meriv şıljina di çave xwe de bibine 
paşa derziya di çave hevale xwe de 
bibine. 

Em dev ji komara tirk berdin, le 
ger bi rasti civaka tirk ya li Ewropa di-
je regezpareziye derdikevin; pewiste 
ku xwe ji politika komara tirkiye riz-
gar bikin. Ew bixwe xwe ji regez-
pareziye rizgar bikin, li dije Kurdan 
regezparezi nekin. Ta ku gotinen wan 
li dije regezpareziya Ewropiyan buha 
bikin. Ew regezpareziya li Ewropa li 
dije biyaniyan te kirin dije kurdaye ii 
û li dije tirkaye ji. Tevi civaken 
biyaniyen din civaka kurd û tirkan tev 
de je zirar dibine û dibin ve bandora 
de dipelçiqe. Werin bere em dijberi û 
regezpareziya ku ji aliye komara 
tirkve li ser kurdan pekte bi hevre 
mehkum bikin taku em karibin bi-
hevre li dije regezpareziya li hember 
me tevan te kimin ji karibin derkevin. 
Werin dawi bidin ve dijberiya li hem-
ber kurdan ta ku kesen din bi we ji 
bawer bike. Werin bere şüjina çave 
xwe bibinin taku hun bi asani li ser 
derziyasaven xelke bipeyivin. 

Dılizeltıne ve Ozür 

Geçen sayımızın bu köşesinde yer alan yazarımız 
R. SEFALI'nı n yazısının sonu bir teknik hata sonu 
eksik çıkmıştır. Yazının sonu "mesafe katettir-
meyecegi gibi, körelmeye hantallığa sürükler." biçi-
minde bitiyor. Düzeltir özür dileriz. 

R
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din civaka Kurd ü Tirkan tev de je zirar dibine ü dibin 

‘/' bandora de dipelçiqe. Werin bere em dijberi ü 
regezpar&iya ku ji aliye komara Tirkve li ser Kurdan pa& 
bi hevre mehkum bikin taku em karibin bihevre li dije 
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Şüjina di ça-v' xwe de nabine, le derziya 
di çave hevale xwe de xweş  dibîne 
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Ordu'yla 
eni dönem 

HABER MERKEZİ  / Önceki 
hafta MED TV'de bir programa 
telefonla katılan PKK Genel Baş-
kanı  Abdullah Öcalan, Türkiye'de 
yeni bir dönemin başladığını  ve 
buna askerlerin damgalarını  vur-
duğunu,Meclis ve hükümetin iş-
levsiz hale geldiğine da 
dikkat çekerek yeni 
süreci asker politikacı-
ların yönlendirdiğini 
belirtti.Siyasetin tıpkı  
doğa gibi boşluk tanı-
madığından hareket e-
den Öcalan ordunun 
yeni tarzına karşı  kendi 
tutumlarının ne olacağı  
hususunun daha çok 
önümüzdeki gelişmele-
rin tayin edeceğini 
açıkladı . 

Öcalan, son dönem-
lerde Kendal Nezan, 
Şerafettin Elçi ve HA-
DEP' lilerle görüşme 
yapı lacağı  yönünde du-
yup aldığını  belirterek 
böyle bir çözümün 
"NATO içi çözüm" olacağını  söy-
ledi. Öcalan, sorunun çözümü doğ-
rultusunda olumlu adımları n atıl-
ması  halinde, buna dolaylı  fiili 
ateşkesle yanıt vereceklerini de ek-
ledi. 

Ordunun bugünkü yaklaşımla-
rının önemli olduğunu kaydeden 
Öcalan, orduda beliren yeni eğilim 
hakkında da şunları  söyledi. "Yeni 
politik renkler, yaklaşımlar ve en 
önemlisi de bir işleyiş  mekanizma-
sı  var. Hem politik hedefleri hem 
de işleyiş  mekanizması  itibarıyla, 
Ordunun ne yapmak istediğini as-
lında kimse anlamış  değil. İşin si-
yasi partiler sistemine dayalı  kısmı  
çok önemli bir zaafı  yaşıyor; Cum-
huriyet tarihinde özellikle '46'lar-
dan beri, hatta 27 Mayıs, 12 Mart, 
12 Eylül'den çok daha fazla bir tü-
keniş  yaşanıyor. Bana göre bu an-
laşı lr.lür husustur..şağlyla soluyla 
mevcut partiler, Türkiye'nin hiçbir 
önemli sorununa kesinlikle bir çö-
züm üretemediler. Ordu, politika 
anlamında siyasilerden daha ileri-
dedin. Ordu resmen darbe yapmı-
yor. Mekanizmanin ikinci bir özel-
liği burada. Politikayı  uygulama 
araçlarında değişiklik var. Bana 
göre ordu, Genelkurmay ve sorum-
luluk düzeyindekiler, olanları  cid-
diye alarak şunu görüyorlar: Mev-
cut siyasi kadrolar kesinlikle ge-
reksizleşmiştir. Bu aşınmadır; si-
yasi iktidarları  gereksizleşmesi-
dir." 
• "Ordunun yeni eğilimi nedir?" 

sorusuna ise PKK Genel Başkanı , 
"Açık bir darbe kesin bir seçenek 
olarak düşünülmüyor ve düşünüle-
ceğini de sanmıyorum. Yeni model 
konusunda, sanırım şöyle bir de-
yim kullanmanın tam zamanı: As-
ker politikacı lar. Çok ilginç aslın- 

da, siyasi gelişmeyi, siyasi çözü-
mü, siyasi partilerin kendileri tıkı-
yor. Siyasette boşluk olmaz, mut-
laka binleri doldurun. Bir devrimci 
güç de ortada olmadığına göre, en 
dinamik, hazı rlıklı , derli-toplu, bi-
linçli bir güç olan ordunun kurmay 
düzeyi bunu giderek doldurmaya 
çalışacaktır" şeklinde cevapladı . 

Türkiye'nin kritik durumunun 
darbeyi zorlaştırdığını  kaydeden 
Öcalan, şöyle devam etti: "Susur-
luk olayı  da, Yüksekova, bilnıem 
ne çeteleri olayı  da bu yaklaşımın 
bir sonucu. Ordu fazla derin ve bir 
reform biçiminde olmasa da bir 
adını  attı . Bu, şüphesiz parlamen-
tonun, hükümetin, siyasi partilerin 
durumunu zorlamayı  da amaçlıyor 
ve çok ciddi bir politikadı r. Bugün 
yarın hükümet de tükenişe girecek. 
Bu yöntemle PKK'yi zayıflatmak 
mümkün değil. Şimdi bunu gene-
rallerin biraz anlamış  olduğu orta-
ya çıkı yor. Bu işin içine biraz siya-
set karış tırmak istiyorlar. Bu siyasi 
çözümdrir demiyorum ama kesin 
bir politik cevap vermek istedikle-
ri açıkça ortadadı r. Yönü nedir, he-
defleri nedir, ne kadar ciddiyeti 
vardır, bilemem, ama böyle bir 
adımın varlığından kuşku duyula-
maz." 

Türkiye'nin Kürt sorunu nede-
niyle nefes alamaz duruma geldi-
ğine dikkat çeken Öcalan, çeşitli 
kesimlerle yoğun olarak görüşme-
ler geliştirildiğini söyledi. Öcalan, 
"ulaşan son bilgilere göre Kendal 

Nezan Ankara'ya gidecekrniş. Yi-
ne Şerafettin Elçi ile oldukça ilgi-
leniyorlar, hatta HADEP içinden 
bazı ları  ile görüşecekler. Böyle bir 
durum var, olabilir yani. Bu biraz 
NATO içi bir çözüme benziyor. 

Eğer  bununla PKK'nin zayı f 
düşürülmesi planlanıyorsa, 
bu, bizim için eski yöntem-
]erin aynen devrede olduğu-
nu ve buna biraz daha güç 
verilmek istendiğini göste-
rir. Ne yapacağız buna kar-
şı? Tavırları mızı  radikalleş-
tireceğiz. Eğer ortamı  ge-
nelde yumuşatnıanın bir alt 
basaınağı  olarak düşünülü-
yorsa, biz buna bir şans ta-
nımak istiyoruz" dedi. 
Erbakan'la dolaylı  da olsa 
bazı  adımların atı lması  is-
tendiği mesajını  aldıklarını  
ancak bunun arkasının gel-
mediğini sözlerine ekleyen 
Öcalan, rejimin aslında tak-
tik yapmaya ihtiyaç duydu-
ğunu. buna karşı  temkinli 
davrandı kları nı, cephede 

gerilla tarzına girerek daha kalıcı, 
daha köklü bir hız kazandırmak, 
bir tarz oturtmak istediklerini söy-
ledi. 

PKK olarak hızlı  ve açık bir 
ateşkesten yana olduklarını  vurgu-
layan Öcalan: 

"Bu çağrı ları  yılbaşı  ile birlikte 
sürekli yineledik. Ama mevcut du-
ruma baktığımızda ki operasyon-
ların devam ettiğini görüyoruz. 
Mesela Deniz Kuvvetleri'ni Cudi 
dağına diktiler. Şimdi Deniz kuv-
vetleri'nin Cudi dağında ne işi 
var? Demek ki ordu gerçekten zor-
lanıyor. Bir de, bu yeni gelişmeler 
var. Biz önümüzdeki günlerde 
bunu sınayacağız. Bu umduğumuz 
temelde gelişirse bir yerde dolaylı  
bir ateşkes, resmi değil de fiili. 
gelişebilir. Eğer gerçekten Tür-
kiye'li büyümek istiyorsa, bunu y-
olu. Kürtle.; 'ilişkinin düzenlen', 
mesinden geçer" dedi. 

Öcalan panelin sonunda Al-
manya'nın Türkiye'yi destek-
lediğini de söyleyerek şunları  ek-
ledi: "Halen PKK dernekleri ve 
Kürtler üzerinde baskı  uygulan-
makta. Almanya bizi gerileteceği-
ni sanıyorsa aldanıyor. Bizim Al-
man sistemi ile çok bilinçli bir 
biçimde herhangi bir ilişkimiz yok. 
Olsa da biz böyle mücadele et-
meyiz. Almanya'nın anlaması  
gereken budur. Bütün Kürdistan'ın 
boşaltı lmasında Almanya'nın rolü 
çok büyük." 

Kürt milletvekillerinden 
güçbirliği girişimi 
HABER MERKEZ / 
Geçmiş  yı llarda çok na-
dir biraraya gelen Kürt 
milletvekilleri nihayet 
bir araya geldiler. Henüz 
görüşlerini net ifade et-
meyen bu girişimin nası l 
şekilleneceği zaman için-
de belli olacak Siyasi 
gözlemciler panlamento 
içinde yer alan Milletve-
killerin genel yapısına 
bakı ldığında bu güçbirli-
ği girişiminin pek umut 
vermediği kanısındalar. 

Kendi partilerinden 
umduklanını  bulamayan 
Meclis'te grubu bulunan 
partilerin bölge illerin-
den seçilen milletvekille-
ri güç birliğine gittiler. 

Meclis'te biraraya ge-
len yaklaşık 30 milletve-
kili, araları nda RP ve 
DYP'nin 2 devlet baka-
nı nın da bulunduğu 10 
kişilik bir komisyon ku-
rarak, partiler üstü bir çö-
züm arayışına başladılar. 
Toplantıda, hemen he- 

men bütün Kürt milletve-
killeri "Bu sorun politi-
ka konusu yapı lmamalı-
dır. Ülkenin refaha ka-
vuşması  için bu sorunu 
mutlaka uzlaşmacı  bir 
zihniyetle çözmeliyiz" 
görüşünü dile getirdiler. 
Milletvekilleri aralarında 
RP'li Devlet Bakanı  Sa-
cit Günbey, DYP Devlet 
Bakanı  Salim Ensarioğ-
lu, ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı  Salih Yı ldı-
nm, DSP'li Çetin Bilgir, 

Musa Okçu, Süleyman 
Çelebi, Selahttin Beyri-
bey, Mahmut Duyan'dan 
oluşan bir komisyon kur- 
dular.Komisyon önü- 
müzdeki günlerde çalış-
malarına başlayacak.Ça-
lışmalarda hangi sorunla-
rın ön plana çıkacağı  za-
man içinde belli ola-
cak.Parlamento dışı  mu- 
halefetle ilişkilerde 
henüz netleşmedi. 

"Bütün taraflar, bundan 
sonraki üst düzey görüş-
meleri önümüzdeki haf-
talarda Ankara'da gerçek-
leştirmek üzere, zaman 
geçirmeden ve hızla ha-
zırlık yapılması  konusun-
da anlaştılar" dedi. 

Sözcü, Kürdistan De-
mokrat Partisi (KDP) ve 
Kürdistan Yurtsever Birli-
ği (KYB) liderlerinin 
"yüzyüze" görüşmeye ik-
na edilip edilmediği ko-
nusunda kesin bilgi ver-
mezken, amacın bu oldu-
ğunu ve Türkiye'nin 
ABD'yle bu konuda tam 
bir işbirliği yaptığını  vur- 

guladı .Sızan haberlere 
göre Kürt liderler toplan-
tının Türkiye'den başka 
bir ülkede yapılmasını  is-
tediler.Türk hükümetinin 
Kürt sorununun 
çözümünü istemediği, 
toplantılara katı larak 
olumlu gelişmeleri bir an-
lamda, sabote ettiği söy-
leniyor. 

(HABER MERKEZİ) 

ri, faizsiz döviz bazında 

kredi aktarılması  da diğer 

teşvikler arasında yeralı-
yor. 

(HABER MERKEZİ) 

Anadil nedir? Neyi ifade eder? Anadil 
sadece bireyin yaşadığı  coğrafyan ı n 
dilini mi yansı tı r? Anadil ile soy bir-

liği arası nda ne gibi bağlantı  vard ı r? Ana-
dilde ulusun psikolojik özellikleri, tarihin 
etkisi ne kadard ı r? sosyalistler anadilini ne-
reye oturtmal ı d ı r? bu ve buna benzer soru-
ları  çoğaltmak mümkün. Anadil, bireyin 
kendisini ifade edebildiği, yaşadığı  coğraf-
yan ı n özelliklerini taşıyan doğal refleksidir. 
Bu doğal refleks özellikle bağıml ı  ve sö-
mürge ulusları nda, kiimlik ifadesinin belir-
gin noktası d ı r. Bundan dolayı  da eğemen-

lerin politikaları  
daha çok ana 
dil üzerinedir. 
Yasaklamalar, 
asimilasyon, 
daha çok eko-
nomik bask ı lar-
la iç içe geçe-
rek bireyleri, 
dillerinde so-
yutlama, ya-
banclaştı rma 

hedefi açı kça görülür. 
Sömürgeci politika ile anadil arası ndaki 

bağlantı yı  klasik sömürgelerde izlenen po-
litikalarda daha rahat gözlemleyebiliriz. 
Klasik sömürgeciliğin tipik örneğini yaşa-
yan Afrika k ı tası nda bugün bir dil karmaşa-
sı  yaşanmaktad ı r. Bir çok Afrika ülkesinde 
çoğunluğun dilini teşkil etmeyen sömürge-
cilerin dilleri bugün resmi dil olarak kabul 
edilmektedir. Afrika k ı tası nda sadece Tan-
zanya, Somali, Sudan, M ı sı r, Libya, Tunus, 
Cezayir, Fas, Batı  Sahra'da çoğunluğu 
oluşturan ulusları n kulladığı  dil resmi dil 
olarak kabul edilirken, diğer kıta ülkelerin-
de ise sömürgecilerin miras bı raktığı  Porte-
kizce, Fransı zca, İ ngilizce resmi dil olarak 
kullan ı lmaktad ı r. (kaynak: The wew state 
of the world atlas) olaya sadece kendini 
ifade etme bakı m ı nda bak ı p, ana dili ikinci 
plana atarak sorun çözümlenemez. 

Rus yazar Emmanuel Kazakeviç "Ekim 
ön gününde Lenin-Mavi defter" roman ı nda 
Lenin'in kendi anadiliyle Rusça konuşma 
tavrı n ı  şöyle anitı r. "Zinoyev iyi eğitimli 
nazik ve konuşkan bir adamd ı  ama çok 
unutkan ve ihmalkard ı . Çocukları  hiç 
önemsemiyordu. Bazen diğerlerinin yan ı n-
da bazen onları n anlaması n ı  istemediği 
için Lenin'le Fransı zca ya da Almanca ko-
nuşmaya kalk ı yordu. Ama Lenin buna çok 
sinirleniyor ve her zaman Rusça yan ı t veri-
yordu." Lenin Rusca konuştuğu için şöven-
miydi? Hayı r Lenin kendisini ve çocukları n 
anladığı  dil olan Rusça ile konuşuyordu. 
Kendisini Almanca ya da Fransı zca da ifa-
de edebilirdi. Sosyalistler içinde geldiği sı -
n ı fı n anadilini konuşmakla kendileriini ifa-
de edebilirler. Anadilleriyle içinde geldiği 
halk ı n, yani işçiler ve yoksul köylülerin 
psikolojik özellikleri, ilerici tavı rları n ı  da 
beraberinde yansı tı rlar. Asimile edilmiş, 
kendine yabancı laşan bireyler, konuştukla-
rı  farkl ı  dillerin kimliklerini de zamanla ka-
bullenmiş  olurlar. Lenin'in çocukları n ya-
n ı nda ana diliyle konuşması , bugün Kürt 
ayd ı nlar ı na, yazarları na, bir çok şeyi hatı r-
latmal ı d ı r. Lenin'in ana dilde konuşma tav-
rı , sosyalistlerin de konuyla ilgili tavrı n ı  
yansıtmaktadı r. 

insanlarda psikolojik olarak en etkili dö-
nem çocukluk dönemidir. Bu dönemde 
edinilen yaşam biçimi, davranış  kültürü, 
konuşma dili kal ı cıd ı r. Bu dönemde ana-
dil ayn ı  zamanda ulusal kültürün, bilincin 
de ilk basamağıd ı r. Çocuklar anadiliyle 
kendini ifade ederek, yaşamları n ı n ilerisin-
de kal ı cı  olarak dilleriyle konuşurlar. Ulu-
sal bilinç çocukluk döneminde filizlenir. 
Nitekim Zı nnar Sı lopi kendisinde ilk ulusal 
uyanışı n kaynağı  konusunda çocukluk dö-
nemini göstererek şu an ısı n ı  anlatı r. "Bir 
gün yemek esnasıı nda babam ayran kase-
sini sofradan kald ı rarak. - paşam biz ayran ı  
böyle içeriz-" diye ayran ı  kasesinde içme- 
ye başlad ı . ( ) özellikle çocukluğumda 
kulak misafiri olduğum Abdulkadir Efendi-
nin kürtlüğümüze dair söyledikleriyle ba-
bam ı n 'biz Kürtler ayran ı  böyle içeriz' söz-
lerinde aldığı m duygu beni etkilemiş  Kürt-
lük duygu ve düşünceleri bende uyanmaya 
başlam ıştı .' ( Doza Kurdistan Say. 2) Yine 
Enver Hoca ulusal kurtuluş  mücadelesinde 
tanıştığı  İ ngiliz generalin kendisine viski ik- 
ram etmesi üzerine şunları z söyler " ba- 
na bir bardak rak ı  doldurun çünkü dedem 
ve babam ı n içtikleri içkiydi" bunun üzeri-
ne İ ngiliz generali "siz tutucusunuz bay 
Hoca " der. Enver Hoca kendisine şu ce-
vabı  verir. "halkı m ı zı n güzel şeylerini ter-
cih edememezlik yapamam. Ana vatan ı m ı -
z ı  can ı m ızdan çok sevmeliyiz." 

Yunanl ı  komünist ozan Yannis Ritsos 
anadil konusunda şunları  söyler; " Ben 
ozan ı m. İ lerici bir ozan ı m. Yunanistan'ı  se-
verim. Yunanistan' ı  hümanizman ı n vatan ı  
olduğu için severim. Kendi dilim d ışı nda 
yabancı  bir lisanda konuştuğum zaman, 
ahmaklaşı r gibi olurum. Duygu ve düşün-
celerim yoksullaşı r. Her ozan bu tedirginli-
ği duyar. Nazı m da öyleydi yazabilecek 
kadar iyi Fransızca ve Rusça bimesine rağ-
men Türkçeden başka bir dil kullanmamış-
tı r. Ancak çevirmenlerine bir yaard ı m söz 
konusu olduğu zaman Rusça ve Fransı zca 
bilgilerini kulland ı . Ülkemiz sosyalistleri 
anadildeki tavı rları n ı  olmassa olmaz karar-
l ı l ı kla her platformda, günlük hayatta 
konuşarak savunmal ıd ı rlar. 

Sosyalizm 
ve Anadil 

Cahit Bİ NAY 

1> 1G,  1> .12.. 

Are o n azil e r e 
dur dendi 
STRASBOURG / Fransa'nın ırkçı  Ulu-
sal Cephe (Front National-FN) Partisi, 
10. olağan kongresini Strasbourg'da 
yapmayı  kararlaştırınca, Avrupa başken-
ti ve insan hakları  merkezinin böylesi bir 
kirlenmeye layık olamayacağını  savunan 
başta sol partiler olmak üzere, onlarca 
demokratik kitle kuruluşları  ve anti-fa-
şist çevreler harekete geçti. 

Ulusal Cephe Partisi, geçen parla-
mento seçimlerinde Alsace (Fransa'nın 
kuzey doğusu) bölgesinden büyük bir oy 
potansiyeli elde etmişti. Oysa yerel se-
çimde eski belediye başkanı  sosyalist a-
day Catrine Trautmann tekrar seçilmişti. 
Genel seçimlerden aldığı  güç ile Stras-
bourg'a yüklenmeyeçalışan (FN) Ulusal 
Cephe, Mart'ın ondördüncü gününde 
gerçekleştirdiği 10. kongresini polis 
çemberinde geçirmek zorunda kaldı. 

28 Mart'ta başlayan kongreyi heye-
canlı  '29 ve 30 Mart takib etti. Fransa'nın 
dört bin yanından ve Almanya'dan Alsa-
ce'ın merkezi olan Strasbourg'a binlerce 
kişi akın etti. Sosyalistlerden komünist-
lere kadar anti-faşistlerden hümanist ör-
gütlere kadar bir çok ırkçı  karşıtı  örgüt 
ve derneğin yanısıra, işçi sendikaları  ve 
halktan çok sayıda kişi, 29 Mart 1997'de 
Strasbourg'un Place de Etoile sahasında 
Le PEN'in başkanlığındaki Ulusal Cep-
he Partisi'nin kongresini protesto etmek 
için bir araya geldi. 

Söylendiğine göre Strasbourg, 2. 
Dünya savaşından bu yana ilk kez böyle-
si bir gösteriye sahne oluyor. Mitingi or-
ganize edenler, "30 bin kişiyi beklerden 
toplananlann 80 bine yaklaştığını" be-
lirttiler. 

Sosyalist Parti lideri Lionel Josbin, 
Komünist Parti lideri Robert Hue ve 
Strasbourg belediye başkanı  bayan Cat- 

Güney Kürdistan Kürt li-
derleri Mesut Barzani ve 
Celal Talabani'yle, iki 
günlük temaslarını  ta-
mamlayan ABD yetkilile-
ri, Nisan ayı  içinde Anka-

ı ra'da bir Kürt Zirvesinin. 
yapı lacağıtil ' 4ıkladılat ' 
Bu defaki görüşmelere 
ABD'nin bakan düzeyin-
de katıması  olaya verdiği 
önemi gösteriyor. ABD 
Dışişleri'nin Yakın Do-
ğu'dan sorumlu bakan 
yardımcı lığına vekalet e-
den David Welch ile Ku-
zey Körfez İşleri Direktö-
rü Robert Deutsch, geçen 
yılın Ağustos ayında Bağ-
dat'a bağlı  birliklerin Er-
bil'e girmesinden bu ya-
na, Washington'ın Irak'a 
gönderdiği en üst düzeyli 
yetkililerdi. Welch ve De-
utsch'un temasları  hak-
kında bilgi veren Dışişleri 
Sözcüsü Nicholas Bums, 

Başbakanlıkça hazırlana-
rak MGK'ya sunulan pa-
ketin içeriği azçok belli 
oldu. Eski paketlerden 
pek bir farklılığı  olmadığı  
anlaşılan pakette iki ana 
bölüm var. İlk bölümde 
yasal düzenlemeler var. 
Bunların yıl sonuna yetiş-
mesi güç görünüyor. Pa-
ketin öteki bölümünde ka-
mu yatırımları  ve özel teş-
vikler var. 

Bölgeye yönelik en  

rine Trautmann olmak üzere, bir çok ta-
nınmış  politisyen gösteride yer aldılar. 
Gecenin dördüne kadar şehir merkezinde 
müzikli konser ile gösteriye devam edil-
di. FN'nin kongresini yaptığı  salona 
doğru yönelen gösterici gençler ile polis 
arasında küçük bir çatışma oldu. Bunun 
dışında gösteri başarı lı  geçti. 

Kongrenin yapı ldığı  salona yakın çi-
menliklere siyah kumaştan çiçekler, ufak 
ufak çıtaların başına takılarak siyah çi-
çek tarlasını  andı racak şekilde yere takıl-
dılar. Sabahın erken saatlerinde Strasbo-
urg'un meşhur Cathedrali'nin (kilise) te-
pesine siyah bir örtü geçirildi. Buna alı-
şık olmayan Strasbourg'Iular önce şaşır-
dılar. Ancak protesto gösterisi ile ilgili 
olduğunu, verilen radyo ve televizyon 
haberlerinden öğrendiler. Hemen hemen 
bütün tv. kanalları  Strasbourg gösterisini 
baş  haber olarak verdi. Ve büyük ilgi 
gösterdiler. 

Fransa'nın son yıllarda büyüyen eko-
nomik ve işsizlik sorununun yabancı lar-
dan kaynaklandığını, yabancıların dışarı  
çıkarılmalanyla sorunlann düzeleceğini 
ve "önce Fransızlar" şiarını  sürekli pro-
pagandasında işleyen Ulusal Cephe 
(FN), son yıllarda oldukça güç 
kazanıyordu. Son yerel seçimlerde dört 
belediyeyi de ele geçiren ve ele geçirdik-
leri şehirlerde kültürel kurumları  ve der-
nekleri peş  peşe kapatan FN, artık sadece 
yabancılar için değil, Fransızlar için de 
ciddi bir tehlike oluşturmaya başlayınca, 
2. Dünya savaşında Nazilerden çektik-
lerini tekrar hatırlayan Fransızlar, gözle 
görülür bir kıpırdanma ile FN'e karşı  
harekete geçiyorlar. 

Strasbourg gösterisi, uyuşmuş  sol 
partileri ve Fransızları  bir hayli dürttü ve 
cesaretlendirdi. 

Kürt liderler zirvesi 

Başka işin yoksa 
paket yap 

önemli teşvik, "taşınma 
desteği" olarak dikkati 
çekiyor. Kürt İllerine 
komple tesis taşımak iste-
yen firmalara, yüzde 50 
faizli fon kaynakh kredi 
verilmesi öngörülüyor. 
Vergi teşviği kapsamında 
üretici firmalardan 5 yı l 
süreyle muhtasar alınma-
ması  planlanıyor. Bölge-
deki sanayi tesislerine 
yüzde 50 indirimli enerji 
verilmesi, ucuz arazi dev- 

Kirli savaş  tüm hızıyla sürüyor 
HABER MERKEZİ  
Artık sonlarına gelin-
diği söylenen kirli sa-
vaş  can almaya de-
vam ediyor. Bingöl 
Şeytan Dağı  etekle-
rinde başlatılan askeri 
harekatın ardından çı-
kan çatışmada, 8 as-
ker öldü. Helikopter- 
lerin bombaladığı  
alanda, küçük çaplı  
yangınlar çıktı. Bat-
man'ın Gercüş  ilçesi 
kırsal alanında ope-
rasyon yürüten askeri 
birlikler ile PKK'li-
ler arasında çıkan ça-
tışmada bir üstteğ- 

men ile 3 erin öldüğü 
bildirildi. Gabar Da-
ğı 'nda başlatılan ha-
rekat ise sona erdi. 

Bingöl'ün Kiğı  ve 
Karlıova ilçeleri baş-
ta olmak üzere bir 
çok bölgede geçen 
haftada çatışmalar 
tüm hızıyla sürdü. 
Çatışma bölgesinden 
gelen haberlere göre 
takviye güç olarak 
gönderilen bir panzer 
de PKK'liler tarafın-
dan pusuya düşürül-
dü. PKK'lilerin roke-
tatarlıosaldınsı  sonu-
cu tahrip olan panzer- 

de biri uzman çavuş  3 
asker öldü. Çatışma-
nın ardından Cobra 
helikopterleri tarafın-
dan uzun süre bom-
balanan bölgedeki or-
manlık alanlarda kü-
çük çaplı  yangınlar 
çıktığı  belirtildi. 

Gercüş  ilçesi kır-
sal alanında da 5 
Mart günü sabah sa-
atlerinde askeri hare-
kat başlatıldığı  haber-
leri ulaştı  basın kuru-
luşlarına . İlçe Jan- 
darma Taburu'na 
bağlı  askerlerin yanı-
sıra, ilçeye bağlı  Qen- 

tarl (kantar) köyü ko-
rucularının da katıldı-
ğı  harekat, akşam sa-
atlerinde çatışmaya 
dönüştü. Qentarl kö-
yü yakınlarında çıkan 
ve sabah saatlerine 
kadar yer yer devam 
ettiği belirtilen çatış-
mada Jandarma Üs-
teğmen Tevfik Pehli-
van ile adları  öğreni-
lemeyen 3 er öldüğü 
söyleniyor. Üsteğmen 
Pehlivan'ın cenazesi 
Çankırı  'da toprağa 
verilirken, bölgede 
harekatin devam etti-
ği bildirildi 

Ş  ımak'ın Gabar 
dağında yaklaşık bir 
hafta önce başlatılan 
ve Dergul (Kumçatı) 
köyünde ikamet eden 
Batuyan aşireti lideri 
K orucubaşı  Osman 
Demir'e bağlı  koru-
cuların da yer aldığı  
askeri harekat sona 
erdiği haber verildi. 
Yerel kaynaklar, ha-
rekatta 2 Nisan günü 
çıkan çatışmada çok 
sayıda asker ile 3'ü 
ağır olmak üzere 5 
korucunun yaralan-
dığını  söylediler. 
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İki yıla yakın bir zaman-
dır kararlı lıkla kayıpları-
nı  arayan ailelere son za-
manlarda İstanbul Polisi 
musallat oldu. Emniyet 
bünyesinde oluşturulan 
'kayıplar' arama birimi' 
polis otobüsünde kayıp 
ailelerine megafonla 
yaptığı  çağrıda 'Polisini-
ze güveniniz. kayıplarını-
zı  birlikte arayalım ,baş-
kasım aleti olmayın' di-
yerek aileleri sindirmeye 
çalışıyor. Her cumartesi 
benzer anonsa aileler tep-
ki göstrdikleri halde on-
lar yinede oraya geliyor-
lar.Aileler kaybedenle-
rin kayıplar' bulmayaca-
ğını  biliyor ve gereken 
karşı lığı  veriyorlar. Co-
pun yapamadığını  bu tür 
bir çabayla yapmak isti-
yorlar. Cumartesi Anne-
leri, gözaltına alındıktan 
sonra cesedi bulunan ya 
da hiç haber almamayan 
çocuklarının, faillerinin 
açıklanması  halinde her 
cumartesi günü gerçek-
leştirdikleri "oturma ey-
lemine son vereceklerini 
belirttiler. Emniyete bağlı  
"kayıplan araştırma oto-
büsü"nün yaklaşık 2 ay- 

dır eylem yerine gelerek 
"Gelin bize başvurun. Si-
zin kayıplannız bizim ka-
yıplarımızdır" anonsları-
nı  "yüzsüzlük" olarak de-
ğerlendiren Cumartesi 
Anneleri, geçen hafta 
kaybedilişinin birinci yı-
lında Talat Türkoğlu'nu 
andılar. 

Tüm Bel-Sen temsilci-
leri, Talat Türkoğlu'nun 
Edirne'den gelen ailesi 
ve yakınlarının da destek 
verdiği Cumartesi Anne-
leri, Galatasaray Lise-
si'nin önündeki eylemle-
rinin 99. haftasında yine 
gözaltındaki kayıpların 
durmasını  ve kayıp faille-
rinin bulunmasını  istedi-
ler. Her hafta olduğu gibi 
isyanlannı  sessizce sür- 
dürenkayıp yakınları, 
"kayıp otobüsü"nün lise 
önüne gelmesiyle bu kez 
isyanlannı  sesli haykır-
maya başladılar. 

İşkenceyle öldürülen 
Hasan Ocak'ın babası  
Baba Ocak, "Devlet bize 
çocuklarımız' kimlerin 
öldürdüğünün net bir ya-
nı tı nı  verirse, biz de o za-
man burada eylem yap-
maktan vazgeçebiliriz. 

Buraya bu otobüsün geti-
rilmesi, suçun örtbas edil-
mek istenmesinden kay-
naklanıyor. Bu nedenle 
bu otobüs bizi rencide 
ediyor" dedi. 

Eylemde söz alan bir 
cumartesi annesi de "biz 
polislerin hepsini karala-
mıyoruz, ama iyi niyetli 
polisler de içlerindeki ka-
tilleri çıkarsınlar" diye 
konuştu. 

Haklar ve Özgürlükler 
Platformu Sözcüsü Oya 
Gökbayrak ise "kayıplar' 
araştı rma otobüsü"nü 
kastederek "Itiraf ediy-
oruz, biz kaybettik desin-
ler ve analann ayaklarını  
öpsünler" diye konuştu. 
Cumartesi Anneleri bu 
açıklamaları  yaparken 
otobüsten "Gelin bize 
başvurun, ama acı mız-
dır, kaybınız kaybımız-
dır" anonslannın devam 
etmesi üzerine, eylem-
ciler otobüstekileri yuha-
layarak "Analann öfkesi 
katilleri boğacak" sloganı  
attı lar.Bu hafta yüzün-
cüsü yapı lacak olan top-
lantıya Avrupadan bir 
heyetinde katı lacağı  
belirtiliyor. 

bir girişim olduğunu belirte-
rek, "Bu kampanya, Türki-
ye tarihinde gerçekleştirilen 
en etkin ve geniş  katı lımlı  
bir sivil kaınpanyadır" dedi. 

Kampanyanı n hedefine 
ulaştığını, topladıkları  imza-
ları  da 17 Mayıs'ta 
TBMM'ye teslim edecekle-
rini kaydeden Yağmurdere-
li, TBMM Başkanından 
randevu talep ettiklerini be-
lirtti. Yağmurdereli, "Yazar-
lar, sanatçı lar ve aydınlarla 
birlikte bu imzaları  
TBMM'ye teslim edeceğiz. 
Aynı  gün Ankara'da bir,ba-
rış  şöleni düzenleyeceğiz" 
dedi. Yağmurdereli, kam-
panyaya imza atarak katılan 
60 civarında milletvekilinin 
bu süreçte, TBMM'de gün- 

dem dışı  söz alarak konuyu 
TBMM'de dile getirecekle-
rini de belirtti. 

Yağmurdereli, imzaların 
teslim edileceği 17 Mayıs'a 
kadar illerde oluşturulan ba-
nş  komitelerinin, paneller, 
seminerler ve barış  şölenleri 
düzenleyeceğini, 8 
Nisan'da aralarında Avrupa 
Parlamentosu milletvekil-
leri ve Alman parlamenter-
lerin de bulunduğu heyetin, 
kampanya için Avnıpa'dan 
topladıkları  imzaları , İstan-
bulda kendilerine teslim 
edeceklerini, kampanyaya 
katı lan kurum ve kuruluş-
ların ise 12 Nisan'da imza 
standları  açacaklarını  söz-
lerine ekledi. 

(İSTANBUL) 

G ava geleki welate wi koloni be, div" ew 
gel ji kolonyalistan tu edalete hevi ne- 

 ke. Em dizanin dewleta Tirk ya kolon- 
yarist, ji kevneşopiyek diktatori û be kanuni t". 
Armanca v ,' dewleta kolonyalist ya bingehi, 
koloniya xwe Kurdistana bi x& û ber ü dewle-
nıend di dest xwe de bigire, serwerI ü m&ina 
xwe bidomina. Ji roja "komara" xwe ava kiriye, 
hemû sIyaseta xwe li ve gore saz kiriye. Dew-
leta Tirk "faşIsre, "oligarşrye, "diktatoriya 
brokrasiya Kemalizme"ye, "demokrasiya komo-
rrye, ji gel Kurd re ferq nake. Kinga gel Kurd 
ji bo maf xwe seri hildaye, kolonyalIst&) Tirk, 
bi zilm û zor, işkence, qetliam û neflkirin 'rişi 
gel" Kurd kiriye, tu maf û edalta mirovi nas-
nekiriye. Ji bo ku gel' Kurd, doza mafe xwe 
neke ü berxwe nede, t& nebe, xizan, cahil û 

n'zan bimine, çi ji 
deste \Ş .' dewlet" 
hatiye pd< anlye. 
Loma dewleta Tirk, 
aboriya Kurdistan, 
mina aboriyek tala-
rı '' bikar aniye. Bi 
qesti reforma a>& 
ç&lekir; bi axati, 
begiti û ş&Itiyek 
radest re kete p"-
wendi û tifa0. Zi-
man û çanda Kurd 
qedexe kir. Zaro- 

n Kurd, heta ji perwerdekariya bişaftar (asI-
milasyonI7 jI 13par h?şt. Sedem her yeke, ji bo 
ku serweriya kolonyalIst bidome. Rewşa gel" 
Kurd, Ii Iraq, Iran ü Sür? ji ji Nı na ne cuda b0-
ye. 

Belki piran ji we di rojnaman Cı  telewizyo-
nan de, mukir'&1 (Ttiraf&I) mukirdar Murat De-
mir û Murat İpek xwencl û gohtari kir. Li hem-
beri gel kurd, dewleta tirk di çalaki Cı  kirin&I 
xwe de ku çawa tu ehlage mirovi, qanCı nn 
xwe û yrı  navnetewi nasnake, carek din din-
ya-alem, Kurd û Tirk di xwe de p'' hesiya. DT-
sa hinbCı n ku ev dewlet, ji karbidest&I xwe ni 
biçûk, hetanT serokwezir û serokkomare xwe, 
ku di hundir hoviti û qi ıfiiyek çawa de ye. 
Qirkirin&I gund ü bajaran, kuştin&İ  "qisasnecli-
yar", "işkence", berhevdana gel Cı  ristin&I di-
ni (oli7, kuştina parlementer, mamoste, kar-
mend ü serbaz&I xwe ni bilind, bazirganiya 
eroyin ü çekan büye parçeki j?yana dewlet. 
Lli gel jI baş  hin bû ku ev dewlet bi xwe çete 
ü şaki ye. Ji roja ku ev dewlet saz bûye jI, ji bo 
ku eşqiyatIya xwe veş&e, ji hemû tevgere Kurd 
re gotiye, "şaki-çete". Ji N., ' encarrı , dive em 
bala xwe bidin du xal' gelek giring. Xala ye-
kem, div' em neyar ü meto&n wi nas bikin, 
ya duem ji,div"' em xwe ü helwesta xwe fam 
bikin. 

Li hemher me, neyareld hov û eşcriya (çete) 
heye. Ev neyar, ji serwerIya xwe re tu sinor û 
ganûnen mirovi nasnake. Em dizanin ku heta 
anilıa, serwerlya xwe, bi dar' zora û meto&n 
hoviti dimeşine..,Wallşotrı i r.liıezinj.1, bi dest&ı ,„. 
xayiıı  ü çalış n Kurd,PW  ftniyffi,,Bngpb,a ber- 
hevdan û cudatiya gel'' Kurd, ji sedsalan û 
dehsalan hatiye avakirin. 

Meriv kani lı je; "ev helwesta dewleta Tirk, 
suce tevgera Kurd ya çekdari ye?" li gori nı in 
na! Kijan r&istina Kurd dest bi şer bikira, hel-
westa dewleta (çeta) Tirk nedihat guhartin. Na, 
heger em bOn; "şer nehata li darxistin, 
meto&'n aşiti ü demokratik bihata parastin we 
çetir biba", we gav dive em ji xwebipirsin; 
"eşqiya" çiqas ji asit? ü demokrasiye fam dikin? 

Gotina miii ya dawIn ev e: Hetani ku sos-
yalist&İ  Kurd risk û dijwariya çalakin çekdari 
nedin çava xwe, di rewşa Iro de nikarin peşen-
gîye ji gel' Kurd re bikin. 

Dewlet-Çete, 
Aşiti- 
Demokrasi 
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Çeteleşmeye sivil Kaybedenler arar mı? 
kuruluşlar elkoydu 

İmzalar Mayıs'ta Meclis'te 
panyanın sözcüsü Yağmur-
dereli, Avrupa'da da topla-
nan imzaların Alman heyeti 
tarafından 6 Nisan'da ken-
dilerine teslim edileceğini 
söyledi. ' 

13 yıldan bu yana süren 
kirli savaşın son bulması, si-
lahların susması  için, aydın-
lar, yazarlar ve sanatçılar ta-
rafı ndan 1996 yılının Ekim 
ayında başlatı lan, "Barış  
İçin Bir Milyon İmza" 
Kampanyası, 17 Mayıs'ta 
imzaların TBMM Başkanlı-
ğı'na verihnesiyle sona er-
dirilecek. Konuyla ilgili ka-
muoyuna bilgi veren kam-
panyanın sözcüsü Eşber 
Yağmurdereli, bu kampan-
yanın başlangıcı  itibariyle 
gerçekleşen en önemli sivil 

HABER MERKEZİ  / Son zaman-
larda Türkiyede bir canlanma göz-
leniyor. Politik çevreler bu canlan-
manın iyiye işaret olduğunu belirti-
yorlar Türkiyenin bu tür canlanma-
larla önünün açılabileceğini vurgu-
luyorlar. Görüşlerine başvurduğu-
muz kişiler canlanmayı  yeterli bul-
muyorlar "Türkiyenin sorunları  çok 
ağır bu kadarcık bir muhalefetle so-
nuca ulaşmak çok zor" diyorlar. 

Siyasi partiler, sendikalar, mes-
lek odaları  ve demokratik kitle ör-
gütleri tarafından oluşturulan güç-
birliği, Susurluk olayında ortak ha-
reket etmek ve bu konuda halkın ra-
porunu açıklamak üzere 13 Ni-
san'da Kızılay'da toplanma çağrısı  
yaptı. Güçbirliği tarafından yapılan 
açıklamada, "Susurluk'un çetelerin, 
katliamların, yolsuzluklann ve ül-
kede yaşanan tüm olumsuzlukların 
hesabını  bir bütün olarak ancak top-
lumsal muhalefet güçlerinin birliği 
sorabilir" denildi. 

Susurluk sonrası  ortaya çıkan 
ilişkilerin kapatılmasına karşı  çıkan 
sendikalar, siyasi partiler, meslek 
odaları  ve demokratik kitle örgütle-
ri hafta içinde TMMOB Genel 
Merkezi'nde biraraya gelerek de-
mokratik güçbirliği oluşturdular. 
Güçbirliği adına açıklama yapan T-
MMOB Genel Başkanı  Yavuz 
Önen, Türkiye'nin yol ayrımında 
olduğunu belirterek, "Ya anti de-
mokratik uygulamaların arttığı, kir-
li savaşın sürdüğü, çetelerin cirit at-
tığı, adaletsizliğin yoğunlaştığı  ve 
siyasi iktidarların beslediği İslamcı-
şeriatçı  güçlerin yaşamı  bütünüyle 
tehdit eder hale geldiği bu gidiş  de-
vam edecek, ya da toplumsal muha- 

Susurluk skandalında ortaya çıkan 
devlet-mafya ilişkilerinin sorumlu-
larının yargı  önüne çıkarılması  için 
"Yurttaş  Girişim"i tarafından şubat 
ayında başlatılan "Sürekli Aydınlık 
İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi, 
geçen hafta "İsyan ediyorum, ısrar 
ediyorum" slogarnyla yeniden baş-
ladı. İkinci uyarı  dönemi olarak ye-
niden başlatılan eylemde, ilkinden 
farklı  olarak evlerin 
pencere ve balkonları  
ile otomobillere beyaz 
bir kurdele asıliyor.. 

18 gün boyunca her 
akşam saat 21.00'de 
gerçekleştirilen eylem, 
bu kez "parlamentonun 
üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getir-
mesi" mesajını  vermek  

lefet güçlerin ortak mücadelesiyle 
illegal devlet kurumlarının, şeriatçı  
örgütlerin dağıtıldığı, barışın, öz-
gürlüklerin, emekçilerin haklarının 
kazanıldığı, çok kinılikli, çok kül-
türlü, çok inançlı  toplumsal hayatın 
önü açı lacaktır" dedi. 

Barışı  çeteler engelliyor 
Toplumsal hayatı  tehdit eden, si-

yasetten ekonomiye kadar tüm alan-
ları  ahtapot gibi saran çeteler olayı-
nın açığa çıktığı, Susurluk kazasının 
üzerinden uzun bir süre geçmesine 
rağmen kirli ve kanlı  ilişkilerin üs-
tünün örtülmeye devam edildiğini 
kaydeden Önen, Refahyol hüküme-
tinin baskıları  sonucu TBMM Su-
surluk Komisyonu Raporu'nun suç-
luları  açıklanmayarak geçiştirilme-
ye çalışı ldığını  vurguladı. Önen, ko-
nuşmasını  şöyle sürdürdü; "Son dö-
nemlerde askerlerle karşı  karşıya 
gelen RP, susurluk konusunda orta-
ğı  DYP ve Çiller'i rehin almıştır. 
Başbakan Erbakan, Ağar ve Bucak 
hakkındaki suç fezlekesini elinde 
bir koz olarak tutmakta, Çiller'in 
yolsuzluklann örtmekte ve bu yol-
la iktidardaki yerini korumaya ça-
lışmaktadır" 

Susurluk'ta ortaya çıkan skanda-
lın, devlet içerisinde çeteleşmeye, 
askeri çevrelerin de değişik düzey-
lerde kanştığına dikkat çeken Önen, 
"İllegal devlet kuruluşu olan Jİ-
TEM'in de bu ilişkilerin içinde yer 
aldığı  bilinmektedir. Sürmekte olan 
kirli savaşın sona ermesinin ve ban-
şın sağlanmasının önündeki en bü-
yük engelin bu tür illegal örütlen-
meler olduğu bizzat devletin savcısı  
tarafından da ifade edilmiştir" diye 

üzere TBMM'nin kuruluş  yı ldönü-
mü olan 23 Nisan'a kadar sürecek. 

Eylemi yeniden başlatan Yurttaş  
Girişimi, Susurluk Araştırma Ko-
misyonu'nda hazırlanan ve geçen 
hafta TBMM Başkanlığı 'na teslim 
edilen raporun işaret ettiği sorum-
lular hakkında gereğinin yapılması  
için kamuoyu baskısı  oluşturmayı  
hedefliyor. Ilk olarak şubat ayında 

başlatılan, geniş  kit-
lelerin katı ldığı  ve 
referandumla 9 gün daha 
uzatılan eylem, tencere-
tavalı  renkli eylemlerle 
çeşitlendirilmişti. "İsyan 
ediyorum, ısrar ediyorum 
eylemi"ne 6 nisan ak- 
şamı start verildi. 
(İSTANBUL) 

konuştu. 

`Hesabı  güçbirliği sorabilir' 
Susurluk kazası  sonrası  yaşanan-

ların, yı llardır kontrgerillaya ve 
devletin illegalleşmesine karşı  mü-
cadele edenleri haklı  çıkardığını  an-
latan Önen, "Bu suçları  işleyenlerin 
ve devletin çeteleşmesine yolaçan-
lann, gerçekleri açığa çıkarmasının 
mümkün olmadığını  bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. bu durum 
göstermektedir ki; Susurluk'un çe-
telerin, katliamlann, yolsuzluklann 
ve ülkede yaşanan tüm olumsuzluk-
ların hesabını  bir bütün olarak an-
cak toplumsal muhalefet güçlerinin 
birliği sorabilir" diye konuştu. Sen-
dikalar, siyasi partiler, meslek oda-
ları  ve demokratik kitle örgütleri-
nin, Türkiye'nin demokratikleşme-
sinin önünün açılması  için biraraya 
geldiğini ve birlikte hareket edecek-
lerini belirten-Yavuz Önen, "13 Ni-
san'da Ankara Kızı lay'da halkın, 
raporunu açıklamaya çağırıyoruz" 
dedi. Önen, oluşturulan güçbirliği-
nin 23 Nisan'a kadar sürecek olan 
"Sürekli Aydınlık" eylemini destek-
lediğini de sözlerine ekledi. 

Bir gazetecinin "Güçbirliği sade-
ce Susurluk için mi oluşturuldu? 
bunun sürekliliği sağlanacak mı?" 
yönündeki sorusuna, Önen; "Bu 
platformun sürekli olmasını  istiyo-
ruz. 13 Nisan'dan sonra gündemi-
mizde 1 Mayıs'ın etkin biçimde 
kutlanması  yeralıyor" yanı tını  ver-
di. Önen, güçbirliğinin siyasi parti-
ler ve demokratik kitle örgütlerinin 
katı lımıyla daha da güçleneceğini 
de sözlerine ekledi. 

Türkiye'de şimdiye ka-
dar yürütülen en büyük sivil 
kampanya olarak adlandı rı-
lan "Barış  İçin Bir Milyon 
İmza" kampanyası, imzala-
rın 17 Mayıs'ta TBMM'ye 
verilmesi ile sona erecek. 
Bu güne kadar kampanya-
nın değişik etkinliklerle sür-
dürüleceğini belirten kam- 

dakika'nın 2. seansı  

`Sivilleşen' Ordu 
4 4 Şeriat-müdahale" tartışmaları  boyunca or- 

dunun planlı  bir şekilde direkt siyasal güç 
haline getirilidiği gözlemlendi. "Askerler ne 

diyor?" diye sormak artık "ayıp" değil!... 
Ordulaşan Toplum 
Gündemin dayatılmış  ögeleri, toplumun bir 

çok kesiminin ordunun bu stratejisini kabule iti-
yor. Toplum,'gönüllü' biçimde ordulaştınhyor; 
kronik müdahaleler 'meşru' sayı lıyor. 

Kürt Güçleri Nereye? 
Yaratılan düşünsel bombardımanın kimi Kürt 

güçlerini de 'yaraladığı ' gözleniyor. Ordunun 
`çözücülüğünü' kabullenen kimi güçler, kemaliz-
mi de rehabilite etme niyetinde. 

HABER MERKEZİ- Refahyol iktidarıyla bir-
likte hızlanan tartışmaların politik çözeltisi, ordu-
nun 'siyasetin asli unsuru' haline getirilmesi ve 
toplumun da bunu tartışmadan kabullenmesi bi-
çiminde sonuçlanıyor. Bu planlı  stratejinin kimi 
Kürt güçlerince de 'kabule mashar' bulunduğu 
gözlemleniyor. 

Stratejinin uygulanmasına 'susurluk kazası' 
sonrası  hız verildi. En yetkili ağızların, "itirazla-
rının, çeteleşmeni kişisel/grupsal çıkarlar için 
kullanı lmasına ilişkin olduğunu" beyan ettikleri; 
bir başka deyişle, çeteleşmenin 1993 öncesini 
(kirli savaş  boyutu) kurcalamak niyetinde olma-
dıklarını  açıkça dillendirdikleri bir ortamda, 
MGK, bu "kırmızı  çizgi"nin aşı lma tehlikesinin 
kapıya dayandığını  gördü. Böylece, Susurluk'u 
"adliye-i vakay"den saydırmaya çalışmakla, top-
lumu kemalist laisisiz çerçevesinde `ordulaştır-
mak' amcı  çakıştırıldı; düğmeye basıldı. 
Müslüm Gündüz'ün evinin basılmasıyla başla-
yan süreç, Sincan'daki tank geçidiyle doruğa tır-
mandırıldı  ve son olarak 8 yıllık eğitim"le sürdü-
rüldü. 

Daha önce gazetelerin kısa haberlerine konu 
olabilen MGK toplantı ları, artık heyecanlı  dedek-
tif romanlar' gibi izlenmeye ve manşetlere taşın-
maya başladı. Amaç önemli ölçüde gerçekleş-
mişti. Ordunun siyasete direkt katı lımı  'doğal', 
hatta 'zaruri' saydırılmıştı. Artık bir bürokrat ata-
masında bile tüm 'sivil' taraflar ordunun ne dedi-
ğini önemser ve daha önemlisi, bu önemsemesini 
gayet 'rahat' biçimde dillendirir olmuştu. Ordu, 
bir açık darbe yapmaksızın beyinleri haki renge 
bürümeye başladı. 

Çevik Bir'in ordunun darbe dönemi dışındaki 

teamülleri 'ne aykırı  bi-
çimde iç ve dış  siyasi geliş-
meler üzerine açık 'pers-
pektifler' sunmasıyla sem-
bolize edilen bu eğilim; 
Susurluk, eğitim ve hatta 
Emniyet Genel Müdürü 
atamasına kadar bir dizi ol-
guda açıkça yinelendi. Or-
du, sivil hayata direkt ve artık günlük biçimde 
müdahalelerde bulunması  anlamında `sivilleşi-
yor' artık... 

Elbette bunun bir başka anlamı, 'toplumun or-
dulaştınlması 'ydı; bu yolda da aynı  oranda mesa-
fe alındı. 'Demokratik' geçinenler bile artık 
MGK'nın meşruiyetini tartışmaz oldu, hatta açık-
ça varlığını  savundu. 

Toplumun bu düşünüş  tarzına getirilmesinde 
iki önemli nedenin bulunduğu gözlemlendi; ön-
celikle,her yanlanndan dökülen rejem partileri-
nin aksine ordu, kendini yıpranma sürecinin dı-
şında tutmaya çalıştı. Bunda da önemli ölçüde 
başarı lı  oldu ve hatta partilerden yaka silkmiş  
seçmenlerin yanında saf tutan bir izlenim yarattı. 
Somut `derbederliği' yaşadığı  savaş  gerçeğinde 
ise "terör durduruldu" demogojisini hakim kala-
rak, başarısızlık minderini gizledi. 

İkinci neden ise, "itiraz ettiği" izlenimi verdi-
ği konunun, partileri aşan bir kapsayıcılık gibi al-
gılanmasıydı. Refah, memleketi adım adım Iran 
veya Cezayir'e dönüştürmeye çalışıyordu; parti-
ler buna engel olamıyordu, engel olabilcek bir 
tek "kendisi" kalmıştı.... Argüman özetle buydu. 
Bu argüman, RP'nin 'değişim' bekleyen tabanını  
da 'hizaya' sokuyordu; her gün bu 'siyasal da-
yak' altında kalan RP seçmenine böylece 'hükü-
met olmak' ile 'iktidar olmak' arasındaki derin 
`TC farkı ' da hissettiriliyordu... 

Devletin temellerini korumak böylece sivil 
hayatın da 'amacı ' haline getirilince, iş, "devleti 
en koruyan" MHP lideri Türkeş 'e ağıt yarışına ve 
onun tabanı yla güçlenmeş  güçlülüğü bu tür yol-
lardan bulmaya çalışma gibi garabetlere de varı-
yordu. 

Virüs Kürtlere de bulaşıyor 
Ordu hakimiyetinin bu yeni, `sivilizasyon'a 

tabi tutulmuş  halinin doğal hatta gerekli addelim-
sei fikri, en olmayacak kesimlerde bile etkisini 
gösterdi. Bazı  Kürt çevrelerinin bunu olumladığı  
ve bunun dışavurumu olarak kemalizmi Kürtler 

nezdinde rehabilite etmeye çalış tıkları  gözlem-
lendi. 

Yalçın Küçük'ün geçen haftalarda Avrupa'da 
yayımlanan günlük özgür Politika gazetesindeki 
yazısı, bunun açık bir ömeğiydi. Ve "diyene 

dedirten bak" deyişini, hatırlatıyordu. Kü-
çük, şöyle diyordu; 

Kemalizm'le ittifak: "... bazı  Kürtlerimiz Ale-
vi derneklerinde Kemal Paşa fotoğrafları  asılma-
sın' sorun yapıyorlar. ilericiliğirniz, putlarla ve 
put kırmakla ve bu arada Kemal Paşa'nın kişili-
ğine saygısızlıkla hiçbir ilgisi olmamak duru-
mundadır; yaptıkları  ve özellikle halk gerçekliği-
n düşman politikaları, kesin eleştiri konusudur. 
Kendi konumumuzu çok netleştirerek, eleştirile-
rimizden hiç vazgeçmeden, Kemalistlerle ve çok 
zaman bağnaz Sünnilerle zulümleri yüzünden 
Kemalizme sığınmak zorunda kalan Alevi yurt-
taşlanmızla her türlü işbirliğine hazır olmak du-
rumundayız." 

27 Mayıs: "Türk gericiliği, 27 Mayıs ile 12 
Mart ve 12 Eylül arasında kesin bir ayrım yapı-
yor; buna karşı lık sözde 'Türk Solu' bunun üçü-
nü aynı  sepete koyuyor, kesin gaflettir. 27 Mayıs, 
kesin bir halk hareketi ve devrimidir.- 

Susurluk-MGK Programı: "Son MGK bildiri-
si ile Susurluk operasyonu arasında kesin bir 
mantık sürekliliği görülüyor. Bunu kırmak zorun-
dayız. Bu kuruluş  bizim bilimsel öngörülerimize 
de denk düşüyor; 'biz', son birkaç zamandır, baş-
ta Kürt sorunu olmak üzere temel sorunlarda bir 
dönüş  ve çözüm süreci beldeyişi içindeyiz... Hem 
Susurluk operasyonu ve hem de MGK programı, 
başta Kürt davası, önemli sorunlarımızın çözümü 
yönünde temkinli adımlar olarak değerlendirmek 
zorundayız; bu iyi yönde bir zorunluluktur. Daha 
açık yazabiliyorum; Susurluk operasyonu, MGK 
programı  ile muhtemel bir onurlu çözüm arasın-
da birbirini izleyen ve kuvvetlendiren bir mantık-
sal bağ  görülüyor. Kürtler aydınlık istiyorlarsa ve 
ben istediklerine inanıyorum; bir çözüm için, 
MHP ve Refah karanlıklarının kamu düzeni ile il- 

gili bağlannın kopa-
rılması  yönünde, kor-
kak da olsa, adı mlara 
şaşmamak gerektiği-
ni düşünüyorum. 
Refah Partisi ve Çe-
teler: "Çadı 'nı n katli-
amlara başladığı  za-
man, Milliyetçi Cep-

he (MC) Hükümeti vardır ve Erbakan, bu hükü-
metin başbakan yardımcısı  olarak görev başında 
bulunuyor... Bu canilerin bağlı  olduğu MHP'yi, 
91 yı lında Meclise sokan Erbakan'dır. Erba-
kan'ın bugünkü hükümetinin dayanaklanndan 
birisi, katil Çatlı 'run ağabeyi Yazıcıoğlu ve tayfa-
sıdır. Bugün İçişleri Bakanlığı 'nın bütünüyle bu 
cinayet şebekesini konıduğu, katilleri yakalama-
dığı  gün kadar ortadadı r; buradaki örgütlenme 
Erbakan'ın içişleri bakanları  Asiltürk, Korkut 
Özal ile şimdi Erbakan'ı n yanında olan Abdülka-
dir Aksu'nun işidir." 

İttihat ve Terakki: "Ittihat ve Terakki'yi sade-
ce olumsuzlukları  ile ele almak, Türk gericiliği-
nin bir karektedir; Türkiye solu içinde de böyle 
düşünenler sola sızmış  gericilerdir. İttihat ve Te-
rakki, ikisi Kürt, birisi Arnavut, birisi Arap dört 
`Osmanlı ' askeri öğrenci tarafından kurulmuş  bir 
burjuva demokrat ihtilal örgütüdür." 

MGK bildirisi-Kanar-Yurtdaş: "... Bu (MGK) 
bildiri dolayısıyla Ercan Kanar-Sedat Yurtdaş  
çizgisinin açıklamaları  ile, Erbakan ve Yılmaz ile 
Madam Çiller'in konuşmalarının yakınlığını  gör-
mekten büyük üzüntü duyduğumu kaydetmek 
zorundayım. Daha önemlisi, Kanar ve Yurt-
daş'ın, biz bir yana, bu bildiriyi bile tamı  tama-
mına okumadıkları nı  görmekten ayrıca üzüntü 
çıkarıyorum." 

Laiklik-Kürt sorunu ve Özata: "Önce 'Se-
zar'ın hakkını  Sezar'a' vermek durumunda-
yım.... HADEP adına, Genel Başkan Yardı mcısı  
Güven Özata'nın da bir açıklaması  çıkıyor ve bu 
açıklamayı  aktarıyorum: 'MGK toplantısı  klasik 
anlamda bir müdahale değil, ancak üstü kapalı  
bir müdahaledir. Bu toplantıda hükümet ciddi 
olarak uyanlmıştır. bu uyarı, anayasal çerçevede 
bir uyandır. İlk defa MGK sonuç bildirisinde 
Kürt sorunu konusunda sosyal, siyasal, ekono-
mik sorunlar ve demokratik çözüm önerileri geti-
riliyor. Bu da hükümetin Kürt sorunu konusunda 
önünün açıldığını  gösteriyor. RP'yi zor bir dö- 

nem bekliyor.' Bu, ciddi bir politik harekete ya-
kışan, ağırbaşlı  bir değerlendirmedir; katı lıyo-
rum. Özata kadar ikircisiz bir iyikserliğe kapı l-
masam da, uzun yıllardır, ilk kez bir MGK bildi-
risinde Türkiye solu ile Kürtlerimize küfür edil-
mediğini görüyorum; bundan memnunluk duyu-
yorum. Ayrıca, Kürt yükselişi'ni hep aydınlık, 
hep ağalığa, şeyhliğe, hep karanlığa karşı  ve hep 
laik bir çıkış  olarak görüyorum, görmek is-
tiyorum; bunun anlamı, çözümün mutlaka aydın-
lıkta olduğudur. Ankara'da iktidar noktalannı n, 
otuz yıdır ilk kez fenere doğru bir dönüşe geç-
meleri sevindiricidir ve bunu görmemek ise kör-
lük anlamına geliyor." 

İslam ve şovenizm: "Islamın bir 'birey dini' 
olınadığı , bir 'siyasal din' olduğu, geniş-
lemesinin hep coğrafik savaşlarla gerçekleştiği 
hep unutuluyor; bu nedenle İslam, bir devlet 
gücünü eline geçirince, genişlemek için, iktidarı  
aldığı  coğrafyanı n ulusal ideolojisine en şoven 
biçimde sarı lıyor ve öldürüyor. Iran'da Kürtlerin 
başına gelen budur." 

MGK nedir: "MGK'ye gelince, benim 
sorunum, kurulun kendisinde veya yetkilerinde 
değildir; Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin Amerika ile 
organik bağ  içine girmesi, büyük sermaye ile 
kenetlenmesi ve emekçi bağlarını  reddetmesidir. 
Benim sorunum, bu bağların kırı lması, kentlerin 
parçalanması  ve halkçı  bakış  açısının yerleştiril-
mesidir; bu, bizim sorunumuzdur ve başka bir 
bakış  açısı  gerektiriyor. Bu çok güçlü bir anti-
Amerikan, çok güçlü bir anti-kapitalist ve çok 
güçlü bir ernekçi, aydı nl ı k, akı lcı  ideolojik hücu-
mu zorunlu yapı yor. Hücum bize geçiyor. Öğren-
ci politikası nı , esnaf bakışını  bırakmak zorun-
dayız." 

Eski ve "Apoculuk: "... Son ziyaretim sırasın-
da PKK içindeki tartışmalarla ilgili iki sap-
tamamı  dillendirdiğimi hatı rlıyorum ve hatı r-
latıyoı-um. Bugün PKK içinde herkes 'Apocu' 
tutumdadı r. Ancak bunların bir bölüğü, artık, 'es-
ki Apocu' bakış  açısını  taşıyor ve Başkan Apo 
ise, yepyeni çözümlemeleri ileri sürüyor..." 

Türk Lebed'i: "Apo da söylüyor, ülkemiz bir 
arayış  içindedir ve Başkan 'ordu, Lebed'ini 
hazı rlıyor' değerlendirmesini yapıyor." 

Burkayaa-Elçi: "Şerafettin Elçi'den Kemal 
Burkay'a kadar açı lan bir yelpazeye dostça 
yönelmek durumundayız ve dosluklarımızı  
tazelemek aşamasındayız." 
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ANMA 

Eğer bir gün yolunuz düşerse 
Uğrayabilirseniz ınezarlanmızın başına 
Ne olur sakııı  ağlamayın! 
Görmesin ağladığınızı  hainler 
Sıcacık gözyaşlannızı  kalbinize göınün 
Kızıl kanlar içinde yatsakta 
Ü stümüzü örtsede kara topraklar 
Ve de o tatlı  isyankar gülümseyişinizle 
Başınız dimdik ve gururlu 
İşte biz de sizleri öyle karşılayacağız 
Ne olur sakın ağlamayın 
Görmesin ağladığınızı  hainler. 

Ü. AŞKIN, S. AŞKIN, Z. AŞKIN, H. AŞKIN, K. AŞKIN 

ANMA 
Her yer ölüm kokuyor 
Her şey kurşun cana 
Ve her şey kor gibi içimde 
Beyaza karalar giyerken 
Ve ansızın ateş  sokaklarında 
Düşünmek yağmurları  
Patlarken kırmızılar 
Barut kokar işkenceler 
İşgal kokar barbarlıklar 
Yorgun Şırnak akşamlarında 01. 02.1976 / 24. 03. 1991 / 28. 03. 1992.. 

Bişenk ANIK yoldaşı  ulusal ve toplumsal 
kurtuluş  mücadelemizde yaşatacağız Anısı  
mücadelemize ışık tutuyor. 

Devrimci Ulusal Gençlik 
Devrimci Ulusal Kadınlar 

Devrimci Ulusal Eğitimciler 
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Katil, devlet terörü uygulayan İ ran rejimidir 

Mykonos davası  sonuçlandı  

ALMANYA/10 Nisan 1997'de Berlin 
Eyalet Yüksek Ceza Mahkemesi'nin I-
KDP genel sekreteri Dr. Şerefkendi, Av-
rupa temsilcisi Fattah Abdoli, Almanya 
temsilcisi Humayun Ardalan ve tercü-
manları  Nuri Dehkurdi'nin katillerine 
karşı  verilen hükmün gerekçesinde aşağı-
daki tarihsel tespitleri kullanıyordu: 

"Olayın çıkış  noktası , islami devrim-
den sonra, İran'daki tarihsel ilişkilerin 
gelişmesinde bulunmaktadır. İran'da ya-
şayan Kürtlerin bağımsızlık için uğraşıla-
rı  ve KDP-İ 'nin de içinde bulunduğu, 
Kürtleri temsil eden örgütleri, illegaliteye 
sürükledi. Otonomi talebiride bulunan 
muhalefetin önder kişilikleri.... takibata 
uğradı. Bundan dolayı  yurtdışına kaçmak 
zorunda kaldı lar... Buradan çalışmalarını  
sürdürdüler... yurtdışında da, İran istihba-
rat örgütü tarafından takibe alınıp, berta-
raf edilmeye çalışı ldı lar. 

İran istihbarat örgütünün üzerine en 
çok gittiği örgütlerden birisi, "Iran Enfor-
masyon ve Güvenlik Bakanı  Fellahyan'ın 
30 Ağustos 1992'de bir televizyon röpor- 
tajı nda belirttigi DPk4ran'dır. Bu 
sesi susturmak için, Iran siyasi yönetimi, 
DPK-İ 'yi sadece siyasi değil, ama aynı  
zamanda imha etme biçiminde de berta-
raf etmeyi kararlaştırıyor. 13 Temmuz 
1989'da Dr.Abdul Rahman Kasımlo ve i-
ki yoldaşının Viyana'da öldürülmesi ve 
burada görülen dava, (17 Eylül 1992'de 
Dr. Şerefkendi ve arkadaşları nın katledil-
mesi, B.N.) bu kararın sonuçlandır. Ber-
lin ve Viyana olaylarını  birbirine bağla-
yan kırmızı  bağ, görülmeyecek gibi de- 

"Delil tespiti, İran devlet yönetiminin, 
yurtdışında rejim karşıtlannın imhasıyla 
son bulan karar veriş  sistemine bakış  im-
kanı  sağladı . Sözkonusu operasyonların 
karara bağlanması, anayasa üstü olan, 
gizli, devlet başkanı , VEVAK adlı  istih-
barat dairesi bakanı, dış işleri bakanı , gü-
venlik dairesi temsilcileri ve dini liderin 
yer aldığı  Özel işler Komitesi'nin elinde-
dir... 

" Bu Özel İşler Komitesi'nde alınan 
karar, yurtdışı  bağlamında yapılacak bir 
operasyonun önkoşuludur. Böylesi bir 
operasyonun hedefi, bir kişinin öldürül-
mesi ise, dini lider siyasi makam olarak, 
bu öldürme emrini, sonradan sözde sa-
vunmak üzere, onaylar. ....bu, hükümsüz 
olarak, devlet tarafından kararlaştırı lan 
bir imha emrini oluşturmaktadı r. 

İşte, Dr. Şerefkendi ve refakatçılannın 
katledilmesi, tam da bu şemaya göre ol-
du..." 

Berlin Eyalet Yüksek Ceza Mahkeme-
si, 10 Nisan 1997 tarihli karar gerekçesi-
ni işte böyle açıklıyordu. Kararı  700 nolu 
mahkeme salonunda okuyan başkan ha- 

k i m 
Frithjof 
Kubsch, 
247. du-
ru ş ma 
gününe 
kadar, 
Alman 
makam-
lar ı n ı n 
say ı s ı z 
baskı  ve 
İ ran' ı n 
say ı s ı z 
tehditle-
rine ma-
ruz kal-
m ış t ı . 
Ama o, 
İ ran' ı n 
devlet te-
rörizmi-
ni, yuka-
rıdaki ta-
rihi cüm- 

kendini. 
Başkan hakim Kubsch, ya hukukun 

üstünlüğüne içten inanan, ya da eldeki 
delillerle, Kürt halkının doğal hakları nı  
talep etmekten başka hiçbir suçları  olma-
yan bu yiğit evlatlarının katledilmesinde, 
İran yönetimini açıkça suçlu olarak orta-
ya koyan vahşetine gözyummayı  vicda-
nıyla bağdaştı rmayan bir kişi olarak böy-
le bir kararı , böylesi bir gerekçeyle verdi. 
Berlin'deki Mykonos adlı  restorantta akı-
ulan Kürt kanı nın damlaları nın Tahran'a 
vardığını  gönııemek için zaten kör olmak 
gerekiyordu. 

Sanık İran Yönetimi'nin 
sandalyesi boştu 

Bu kararla. İran'ın devlet terörizmi, 
bir mahkeme tarafından ilk kez mahkunı  
edilmiş  oluyordu. Ne var ki, İran devleti-
nin oturması  gereken sanık sandalyesi 
duruşma salonunda boş  bulunuyordu. 
Resmen İran devleti veya yönetimi hak-
kuıda iddianame hazırlanmarn4 olsa da, 
karar gerekçesi; hain deVlet 'yönetirninin 
katliam kararı nda imzası  bulunan İran 
devlet makamlarının adını  tek tek saya-
rak, Mykonos katliamı nı n planlayıcı  ve 
örgütleyicisi olduğunu, çok açık bir şekil-
de ifade etmiş  oluyordu. Bu makamlarda 
oturan Ali Klıamaney, Haşim Rafsancani 
ve Ali Velayeti'nin isimleriyle anı lmama-
sı, pek birşeyi değiştirmez ve onların 
başında .bulunduğu devletin Kürt katli-
amının sorumluları  olarak tanımlanma-
sıydı. 

İsimle anı lan tek bakan Iran Enfor-
masyon ve Güvenlik Bakanı  Fellahyan i-
di. Alman Yüksek Federal Mahkemesi, 
zaten Mart 1996'da aynı  davadan Fellah-
yan hakkında tutuklama emri vermişti. 

Mahkemenin verdiği kararla, katliamı  
organize eden Iranlı  Kazım Darabi ve 
katliam tetikçisi Lübnanlı  Abbas Rhajel 
ömür boyu, diğer tetikçi Lübnanlı  Yusuf 
Amin 11 yıl, gözetleyici Lübnanlı  Mu-
hammed Atris ise 5 yıl 3 ay ağır hapis ce-
zalanna çarpıldı lar. Kazım Darabi ve Yu-
suf Rhajel hakkındaki müebbet hüküm-
ler, 15 yıl sonra tecil edilmenin dışında 
tutularak, en ağır ceza verilmiş  oldu. 

Katliam nasıl gerçekleşti 
Bilindiği gibi, Eylül 1992'de Sosyalist 

Entemasyonal'in Berlin'de kongresi var-
dı. Iran Kürdistan Demokrat Partisi de 
sosyalist entemasyonalin üyesi olarak, 
kongreye katılmıştı . İ-KDP'yi, 13 Tem-
muz 1989'da Avusturya'nın başkenti Vi-
yana'da katledilen İ-KDP genel sekreteri 
Dr. Abdulrahman Kasımlo'dan sonrapar-
ti genel sekreterliğine getirilen, Dr. Sadık  

Şerefkendi temsil ediyordu. 
Dr.Şerefkendi, 17 Eylül 1992'de saat 

21 dolayında, İ-KDP'nin 19 Eylül 1992 
tarihli açı klamasına göre, bazı  Iranlı  mu-
haliflerle görüşmek üzere, Mykonos adlı  
bir restoranta gidiyor. Yanında İ-KDP 
Avrupa temsilcisi Fattah Abdoli, Alman-
ya temsilcisi Homayun Ardalan ve Dr. 
Şeretkendi'ye tercümanlık yapan parti 
sempatizan ı  Nuri Dehkurdi bulunmakta-
dır. Restorantın arka odasında toplam 8 
kişi bulunmaktadı r. 

Böylesi bir görüşmenin olacağı, İran 
istilıbaratına ulaştı rı lmış  olacak ki, İran 
Özel İşler Komitesi, öldürme kararı  alı-
yor. İstihbarat bakanı  Fallahyan bu katli-
amı  planlamakla görevlendiriliyor. Fal-
lahyan, İran'dan iki kişiyi katliamı  ger-
çekleştirmek üzere, diplomat statüsüylü 
Almanya'ya gönderiyor. Bunlardan biri, 
asıl adı  Haşemi olan, Şerif sahte ismi kul-
lanan katliam yöneticisidir. Diğeri hak-
kı nda Şerifle beraber kaçtığı  için herhan-
gi bir bilgi ele geçmemiştir. 

İran'dan gelen katil timi, ilk iş  olarak, 
Avrupa'da İran istihbarat merkezi rolü 
oynayan İran'ın Bonn büyükelçiliğine gi-
diyor. Bu arada, daha önceleri Alman-
ya'da bulunup, 1982'den beri İran Vava-
ma adlı  istihbarat örgütünün ajanı  olan ve 
bu özelliği Alman istihbarat birimlerince 
bilinen Kazım Darabi, yukarıda adı  geçen 
Lübnanlı lan katliama katı lmaları  üzere 
hazırlamış  bulunmaktadır. Kazım Darabi, 
daha Almanya'daki öğrenim yı lları nda. 
İran rejim muhaliflerine karşı  terör estir- 

miş  ve Alman makamlannca yurtdışı  
edilmek istemişti. Ne var ki, Alman si-
yasi makamlarını  müdahalesiyle, Iran 
ajam olduğu bilinmesine rağmen, oturma 
izni bile almıştı . 

Kazım Darabi, Lübnanlıları, İran'dan 
gelen katil timin emrine verdikten sonra, 
şüpheleri üzerine çekmemek için, Ber-
lin'den ayrılıyor. Hatta olay esnasında 
Berlin'de olmadığını  ispat etmek için 
otobanda hız tahdidini aşarak, kasten ra-
dara fotoğraf çektiriyor. 

17 Eylül 1992 akşamı  saat 23 dolayın-
da ellerinde otomatik silah bulunan iki ki-
şi, Mykonos restoranumn Dr. Şerefkendi 
ve arkadaşları nın bulunduğu bölüme hü-
cum ederek, Kürt politikacı ları  üzerine 
ateş  açıyorlar. Sekiz kişinin bulunduğu 
bölümde, Dr. Şerefkendi, Fattah Abdoli, 
Humayun Ardalan ve Nuri Dehkurdi kat-
lediliyor. Diğer kişiler olaydan sağ  kurtu-
luyor. 
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Eylül 1992 tarihli basın açıklamasında, 
katillerin İran rejimi ajanları  olduğunu 
belirtmesine karşın, Almanya Federal 
Kriminal Dairesi, Kürtler arasında prova-
kasyon yaratmak amacıyla, katliamı n 
Kürtler tarafından iç hesaplaşmanın so-
nucu olduğunu yaymaya çalışıyordu. Ne 
var ki. Iran alanlarının katliamı  gerçek-
leştirdiğine dair deliller o denli boğucuy-
du ki, federal savcı lı k, bu doğrultuda so-
ruşturma geliştirmek zorunda kaldı. 

Katliamın gerçekleşmesinden birkaç 
hafta önce de, İran Dışişleri Bakanı  Ali 
Ekber Velayeti, resmi görüşmelerde bu-
lunmak üzere Federal Almanya'ya gel-
mişti. Bu ziyaretin amaçları  arasında, ka-
nımca gerçekleştirilecek katliamın üzeri-
ne gidilmemesi için, Alman emperyalist-
lerinin iştahını  açacak bazı  anlaşmalar 
yapmaktı . Gerçekten de Alman emperya-
lizmi, Şahlık rejiminin 1979'da devrilme-
sinden sonra, ABD emperyalizmi, İran'-
dan çı kmak zorunda kalı nca, İran'ın dış  
ticaret hacminin birinci sı rası na geçti. 
İran rejiminin tüm barbar eylemlerine 
rağmen, İran ile "eleştirel diyalog" gibi 
safsata bir maskeyle ekonomik, siyasi ve 
diplomatik ilişkilerini sürdürdü. Bununla 
yetinmeyip, bazı  Avrupa Birliği üyesi ül-
kenin muhalefetine rağmen, Avrupa Bir-
liği'nin de "eleştirel diyalog" kavramı  al-
tında Iran ile ilişkilerine Avrupa düzeyin-
de zemin oluşturdu. 

Mykonos davası  ve 
soruşturma başlıyor 

4 Ekim 1992'de Lübnanlı  Yusuf Amin 
ve arkadaşları  VAVAK ajanı  Kazım Dara-
bi, Alman Federal Haber Alma Daire-
si'nin verdiği bilgiler üzerine, farklı  yer-
lerde yakalandı lar. Amin polisteki sorgu-
lamasında, Darabi'nin emirleri doğrultu-
sunda İran Bonn büyükelçiliğinden ve 
Tahran'dan aldığını  belirttiyse de, sonra-
dan bu ifadesini reddetti. Dava sonuçlan-
dığuıda, ilk ifadesini red edişine gerekçe 
olarak, ailesinin ve kendisinin Iran ajan-
ları  tarafından ölümle tehdit edilişini gös-
terdi. 

İran'a kaçabilen Şerif, katliamı  ger-
çekleştirme mükafatı  olarak, Özel işler 
komitesinin ödülü olarak bir Mercedes 
200 aldı . 

Federal Savcı lık, mayıs 1993'te Ka-
zım Darabi ve diğer sanıklar hakkında, 
adam öldürmekten dolayı  iddianame ha-
zırlayıp, dava açtı. 28 Ekim 1993'te dava 
başladı . Dava, katliamın işlendiği resto-
rantın adından dolayı, Mykonos Davası  
olarak tanınmaya başladı . 

Federal Savcı-
lık, iddiana-
mesinde Iran 
istihbarat ör- 
gütü VE- 
VAK'ı, katli-
amın arkasın-
daki güç ola- 
rak belirtti. 
Bunun üzeri-
ne. İran En-
formasyon ve 
Güvenlik Ba-
kanı  Fallah- 
yan Ekim 
1993'te Al-
manya'ya ge-
lerek, Alman 
İstihbarat Ör-
gütleri Koor-
dinatörü Rend 
Schmidbauer 
ile görüştü. 
Bu görüşmede 
Fallahyan, her 
iki ülkenin 
karşılıklı  ola-
rak ajan bu-
lundurma ko-
nusunda  

Schmiedbauer ile anlaşmaya vardı. Buna 
karşılık, Schmiedbauer'den, Mykonos 
davasının durdurulması  için girişimlerde 
bulunup, Kazım Darabi'nin serbest bira-
kı lıp, İran'a geri dönmesini sağlamasını  
istedi. Fallahyan bunun gerçekleşmesi 
halinde, rehin tutulan bazı  Almanların 
serbest bı rakılacağı  teminatını  verdi. 
Schmiedbauer, hükümet yetkilileri nez-
dinde, mahkeme heyetine ve Federal sav-
cı lğa, baskı  yapılması  için girişimlerde 
bulundu. 

Schmiedbauer, Mart 1994'te şahit ola-
rak yemin altında ifadesine başvurulunca, 
mahkemeye davanın durdurulması, ya da 
en azından Iran yönetiminin dava ile 

olarak anılmaması  için girişimlerde bu-
lunduğunu itiraf etti. 

Bu skandallann ortaya çıkmasından 
sonra, İran yönetimi açık tehditlere baş-
vurdu. Dinlenmesi gereken birçok şahit 
ya kendilerinin ya da ailelerinin ölümle 
tehdit edilişinden dolayı, ifade vermekten 
kaçı ndı lar. 

Davanın boyutu büyüyor 
Mahkeme heyeti başkanı  Kubsch, kat-

liamın ardında Iran yönetiminin olduğu-
nu kanıtlayan belgelerin ezici olduğunu 
vurgulayarak, perde arkasında siyasi gü-
cün, Iran devlet yönetiminin açığa çıka-
rı lması  gerektiğini belirtiyordu. 46 ay bo-
yunca 247 duruşma günü süren davada, 
toplam 176 kişinin ifadesine başvuruldu. 
Şahitlerin ifadesine başvurulan en 

önemli kişilerden biri, hiç şüphesiz Iran 
eski devlet başkanı  ve bir zamanlar 
Humeyni'nin veliahtı  olarak kabul 
edilen Beni Sadr idi. 
Bilindiği gibi Beni Sadr 80'li yılla-
rın başında İran'dan kaçmak zorun-
da kalmıştı  ve bugüne kadar Fran-
sa'da olağanüstü güvenlik önlemleri 
altı nda yaşamaktadır. 
Beni Sadr Özel İşler Komitesi'hih 
oluşumu, görevleri ve işleyişi konu-
sunda oldukça önemli bilgiler ver-
mişti. Eskiden İran devletinin en üst 
kurumıtnun başında bulunan Beni 
Sadr'ın ifadesi, somut ve hiç bir 
şüpheye yer bırakmayacak kaar 
açıktı. Bu katliamın sözkonusu ko-
mite tarafı ndan karara bağlandığını, 
planın hazı rlanması  için Fallah-
yan'ı n görev lendirildiğini, Alman-
ya'da katliamın gerçekleşmesi seçi-
minin, Almanya ile varolan ekono-
mik ilişkilerden dolayı, Alman ma-
kamlarının şimşeklerini üzerine 
çekmeyeceğini düşündüklerini, 
inandırıcı  olarak ortaya koydu. 
Beni Sadr, ifadesinde İran devlet 
yönetimini, devlet terörizmi uygula-
makla suçladı. 
Bu ifadesinin perçinleyici desteği 

olarak, mahkerheye "kaynak C" sıfatıyla 
önceleri adı  açı klanmayan, yurtdışına 
kaçmış  Iran istihbaratının üst düzey bir 
subayı nı  şahit olarak gösterdi. Sonraları  
adı  Mesbahi olarak açıklanan istihbarat 
üst düzey subayı, ekim 1996'da mahke-
meye verdiği ifadesinde, anayasanın bile 
üstünde bulunan, adı  geçen komitenin iş-
leyişini, karar mekanizmasını  açıkladı. 
Böyle bir kararın, mutlaka dini lider Ha-
maney tarafından imzalanması  gerektiği-
ni de vurguladı. Şerifi ile konuştuğunu da 
belirten Mesbahi, komite üyelerinin ismi-
ni de saydı. Bunun üzerine Federal Savcı-
lık, Mesbahi'nin ifadesi ardından. "niha-
yet Iran öldürme makinesinin işleyişini 
kavradık" demekten alıkoyamadı  kendi-
ni. Ve Mart 1996'da Fallahyan hakkında 
tutuklama emri verdi. Zira Ocak 1996'da 
Alman Anayasayı  Koruma Örgütü, katli-
amın İran istihbaratı  tarafından planlanıp 
uygulandığının tespit edildiğini belirtmiş-
ti. 

İran, Almanya ile olan ilişkilerinin kö-
tiileşebileceği tehditleri savurarak, dava-
nın engellenmesi için, sahte belge düzen-
lemeye kadar varan tavırlar sergiledi. 

İran yönetimi, mahkemeye iki şahit 
göndereceğini belirtmesine rağmen, an-
cak bir kişi gönderdi. Bu kişi de, eğitilmiş  
bir ajan olmasına rağmen, mahkemenin, 
savcılığın ve müdahil avukatların sorula-
rının altından kalkamadı. 

İran yönetimi, mahkeme tutanaklan-
na, "Kaynak C" olarak geçen Mesba-
hi'nin istihbarat subayı  olmadığını  28 
sayfadan oluşan bir dosya ile mahkemeye 
sunup, iddiaları  çürütmek istediyse de, 
Mesbahi'nin ajan olduğu döneme ait de-
lilleri ortaya koymasıyla, İran'ın gönder-
diği belgelerin sahte olarak düzenlendiği, 
kısa sürede ortaya çıktı . 

Federal Savcılık, Kasım 1996'daki ka-
rar öncesi mütalaasmda, Ayatollah Ali 
Hamaney ve devlet başkanı  Hakemi Raf-
sancani'yi, katliamın emrini vermekle 
suçladı. İran'ın sert protestosu üzerine, 
Alman Başbakanı  Helmut Kohl, Rafsan-
cani'ye bir özür mektubu gönderdi. Daha 
önceden, mahkemeye baskı  uygulatan 
Kohl, bunda başarı lı  olamayınca, mektu-
bunda, Alman mahkemelerinin bağımsız 
olduğunu ve etkide bulunamadığını  be-
lirtti. 

İran, devlet terörü ihraç ediyor 
Başkan hakim Kubsch, 10 Nisan 

1997'deki karar duruşmasında, sanıkların 
ancak hazır olduğu durumda, dava görü-
lebileceğini belirtirken, Alman Ceza 
Mahkeme usulüne göre, giyabında ceza 
davalarının görülemeyeceğini belirtti dip-
lomatik olarak. Bununla, sanık sandalye-
sine Iran yönetiminin neden oturmadığını  
açıklamaya çalıştı. Gerçekten de Alman 
Ceza Muhakeme usulünde, gyabta dava 
görülememektedir. Fakat mahkeme, ver-
diği hükümle, İran'ın devlet terörünü tüm 
çıplaklığıyla ortaya koydu. Devlet 
terörizmi kavramı nı  ise, yine ne Alınan 
ceza yasasında, ne de devletler hukukun-
da bulunmayışından dolayı , kullanmadı. 
Ama İran yönetimini, bu katliamın ih-
racatçısı  ve sorumlusu olarak tanımladı. 

Davanın sonuçları  
46 ay süren dava, 247. duruşma 

gününde okunan hükümle, iki katilin 
tecilsiz müebbet, birinin 11 yı l ağır hapis, 
bir diğerinin 5 yıl üç ay ağır hapis 
•cezasina çarptınlınasıyla, bir kişinin de 
beraatiyle sonuçlandı l. 

İ lk kez mahkeme, yurtdışında yüzlerce 
terör eylemi gerçekleştiren ve yüzlerce 
muhalif insanı  katleden İran•rejimini, ey-
lemlerin karara bağlayıcısı, planlayıcısı  
ve uygulayıcısı  olmakla tanımladı. 

Bir mahkeme heyeti, eşine az rastlanı r 
bir şekilde, gerek kendi siyasal iktidarın-
dan, gerekse dışardan yapı lan baskılara 
karşı  direndi. 

Özellikle Alman Dışişleri Bakanı  
Klaus Kinkel'in savunduğu "eleştirel 
diyalog" bu hükümle, iflas etti. 

Muhafazakar partilerden, sosyal 
demokratlara, yeşillerden sosyalist par-
tiye kadar aklı  selim herkes, "eleştirel 
diyalog"un sona erdiğini açıkladı . 

Alman Hükümeti, Iran'ın Bonn 
Büyükelçisi Musavin'ı, elçilikte görevli 
dört personel ile Almanya'yı  terketmeye 
çağırdı. 

Ayrıca, kendi Tahran Büyükelçisini 
görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya 
geri çekti. 

Almanya Federal Hükümeti, kararın 
açıklandığı  gün, Avrupa birliği ülkelerine 
de, kendi elçilerini İran'dan çekmeye 
davet etti. 

Önümüzdeki günlerde Avrupa ül-
kelerinin bu çağrıya uyması  bekleniyor. 

İran, bir yandan bu kararın "siyasi bir 
karar" olduğunu idda ederken, Alman 
Hükümetini resmen protesto edip, bunda 
Almanya'nın çıkarlarının zarar göreceği-
ni söyledi. Misilleme olarak, bazı  Alman 
diplomatlarını  İran'dan çıkmaya çağırıp, 
zaten sınırdışı  olan elçisini de geri çekti. 

İran, Almanya'nın İran ajanlannı  
sınırdışı  edeceğini bildiğinden, şimdiden 
adlı  bile bilinen 14 ajanını  geri çekti. 
Bunların büyük bir bölümü, Avrupa'daki 
Iran istihbaratının merkezi durumundaki 
Bonn büyükelçiliğinde görevli kişilerdir. 
Iran, muhtemelen, Scmiedbauer ile Fal-
lahyan'ın vardığı  anlaşma üzerine İran'da 
bulunan Alman ajanları  sınırdışı  edecek, 
ki bunların bir kaçı  kararın verildiği 
günün akşamı  Iran'ı  terketmiz bulunuyor. 

Alman-İran Ticaret Odası  başkanı  ise, 
Iran ile varolan ekonomik ilişkilerin derin 
olduğunu, İran'ı n kolay kolay Alman fir-
malanyla varolan bağlarını  koparamaya-
cağım belirtirken, İran ekonomisinin ne 
denli Alman emperyalizmine bağımlı  ol-
duğunun da altını  çizmiş  oluyor. 

Bu açıklamanın ışığında aslında iflas, 
Almanya'nın iran'la giriştiği çifte satan-
dartlı  politikasının iflasıdı r. 

Bir Alman mahkemesi vasıtasıyla, 
Mykonos davasında, belki de bu nitelikte 
ilk dava olarak, Tarih Değil, Şimdiki 
Zaman Yargılandı; 

altedilmiş, alaşağı  edilmiş  bir rejim 
değil, hala iktidarda bulunan, uluslararası  
arenada at koşturan bir rejiı'n mahkum 
edildi. 

Ülkemizi bu barbar güruhtan kurtar-
mak da bizim görevimizdir. 

ifade lelerde alı koydurmadı  etmekten 
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Asilerin deneti-
mindeki bölgeler 
Ana saldı rı  
hatları  

Y UKAR 
ZAiRE 

PORTRE  
Isyancılann lideri Laurent Desire -

Kabila 30 yıldır saklandığı  Zaire'nin 
doğusundaki ormanlarda gününün 

gelmesini bekliyordu. Geçen Ekimde 
yerel bir tartışma yüzünden çı kan 

isyanı  fırsat bildi ve karizmasını  kul-
lanarak iyi eğitimli birliklerine diğer 

silahlı  muhalifleri de katarak adı  sanı  
duyulmamış  gerilla lideri, ülkenin iç-
lerine doğru ilerlerken "kurtarıcı  "o-

larak karşılandı. Kabila 5.4.1997 tari-
hinde devirmeye and içtiği Mobutu 

tarafından "Milliyetçi bir vatanperv-
er"olarak tanımlandı. Kabila'ya 

adamları  "devlet Başkanı" sıfatıyla 
hitap ediyor. 

Lauret Desire KABİ LA 

İ ç savaşta Ruandalı  göçmenlerin 1500'ü öldürüldü. 100 bin kişi iç bölgelerde açlı kla çekişirken, 100 bin kişiyse Ruanda-Zaire sı nırı nda ateş  hattında 
ölümle pençeleşiyor. 

Z airede tam bir trajedi yaşan ı yor. Kimin kim-
le çı kar ilişkisi içinde olduğu anlaşı lamayan 
bir dönemden geçiyor Zaire. Emperyalist de-

vletlerin çı karlar ı  uğruna bir kaosa sürükledikleri 
bu ülke halkı  tar ı hlerinin en hazin dönemini 
geçiriyor. Bu tabloyu izah etmek mümkün değil. 
Yürek parçalayan dramatik sahnelerle dolu bir ülke 
durumuna getirilmiş. 

Bat ı l ı  gözlemiler, yaşad ı kları  sı rça köşklerinde 
efendilerinin talimatlar ı yla bir şeyler kaleme al ı y-
orlar. Ancak şimdiye kadar bu ülke hakı nda yazı l ı p 
çizilenlerin hiç biri gerçeği yansı tm ı yor. 

Bir kavga var zaire'de , bu kavgan ı n esas nedeni 
başta Zaire olmak üzere komşuları  Afrika 
ülkelerindeki yeralt ı  - yer üstü zenginlik kay-
nakları n ı n çekiciliğidir. Zaire ve komşu Afrika 
ülkeleri Elmas, kobalt, altı n ve uzun bir listeyi 
oluşturan pek çok başka zenginliklerin merkezi du-
rumundad ı r. 

Batı l ı lar 16. yüzyı lda bütün dünyan ı n kay-
nakları n ı  taşıyarak günün Avrupası n ı  yarattı lar. 
Sonra biriktirdikleriyle yeniden sald ı r ı ya geçtiler ve 
yine geri ülke halkları n ı n kan ı n ı  emmeye 
başlad ı lar. Herseferinde yeni yöntemler kuland ı lar. 
Onlar için halklar ı n yaşadığı  trajedi önemli 
değildir. Çikarlar varken insanlik kimin umrunda... 

Bloklar dünyası nda 
ezilen halklar em- 
peryalist- sömürgeci 
güçlere karşı  mü-
cadelede yön tayı n ı nde 
güçlükle karşı laşm ı yor-
lard ı . Sosyalist devrimci 
hareketler ulusal ve 
toplumsal kurtuluş  
hareketlerine öncülük 
edebil iyorlard ı . Ancak 
Blokları n dağı lması  bu 
alanda büyük boşluklar 

meydana geldi. Zira geri ülkelerde pusulası  belli 
olmayan pek çok hareket yaşand ı . Emperyalist 
çı karları n oyuncağı  durumuna gelen örgütlenmeler 
oluştu İ nsan unsurunu, halkı n çı karları n ı, ülke 
bağımsı zlığı n ı  hiçe sayan bu hareketler ülkelerini 
içinden çı kı lmaz kaoslara sürüklediler.Zaire'de 
geçmişte adeta kangrenleşerek taşnan çelişkiler ne-
ticesinde, altı  ayd ı r Mobutu Sese Seko'nun hükü-
met güçleriyle, Laurent Desire Kabila liderliğinde-
ki muhalif isyancı lar arası nda dünya medyası na 
yansı mayan sesiz ama şidetli bir savaş  sürüyor. Ta-
raflar Birleşmiş  Milletler (BM), Güney Afrika Cum-
huriyetini ve Afrika Birliği örgütünün arabulucuk 
giriş imleriyle 5 Nisan 1997 tarihinde Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nin Pretoria kentinde resmi görüşme-
lere başlad ı . 

Diplomatik kaynaklar Mobutu ve Kabila taraf-
tarları n ı n görüşmelerde hazı r olduklar ı n ı  ve masa-
ya hazı rl ı kl ı  geldiklerinin izlenimini verdiklerini 
belirttiler. 

Tüm ulusal ve sosyal kurtuluş  mücadelesini ve-
ren ülkelerde önemli bir tartışma konusu olan 'ma-
saya oturma', 'arabuluculuk' ve 'barış ' kavramları-
n ı n Ortadoğu, ülkemiz ve pek çok bölgede yakıcı  
sözcükler olduğu bilinir. 

Zaire'de olup bitenlerin, dünyan ı n herhangi biri 
Yerindeki insan için-en dikkat çeken yönü, 1965', 
ten beri merkezi hükbh-letin başında oturan dikta-
tör Mobutu Sese Seko kuvvetleri ile dünya haber 
arenası nda geçen ekim ayı nda zuhur ettiği, Laurent 
Desire Kabila liderliğindeki isyancı lar arası ndaki 
çatışmalar gibi gözüken, fakat bu bunal ı mda, ezi-
len ülkelerin özgürleşme mücadelesinin temel si-
maları n ı n izleri olduğu gibi, günümüz pazar kaygı-
sı  ile dünya arenası n ı n özellikleri de sürüp gidiyor. 
Görülen tipik bir 'örtülü sömürgecilik'... 

Zira sorun salt bir Zaire iç sorunu da değil. Her 
şeyden önce Afrika'n ı n Göller Bölgesi, o 1990' la-
rı n aşina olduğumuz terimiyle 'etnik nefret' yüzün-
den, bu sorunu Zaireden çı karı p bölgeseleştiriyor. 
Hatta ABD, Fransa ve diğer emperyalistlerin de işin 
içinde olmaları yla uluslararası laşt ı rı yor. BM'nin 
işin içinde olması  da bunu gösteriyor. 

Zaire, Ruanda, Burundi, Uganda başl ı ca aktör-
ler arası nda. Bunlara, değişik ölçekte kabileler ve 
kabile örgütlerini de ekleyebilirsiniz. Bu nedenle 
emperyalizmin havuç politikası n ı n sürdürücüsü 
BM Güvenlik Konseyi geçen Şubat ayı nda, tarafla-
rı  ateşkese davet etmişti. Başlangı çta, Bir Uganda 
ve Ruanda kuklası  olarak görülen Kabila'n ı n, Za-
ire' nin doğusunda neredeyse tümüyle etkili bir 
yöntemi icra etme yeteneği ile düzeni kurup koru-
ması  ve gördüğü halk desteği, bu izlenimi sildi. Üs-
telik Kabila'n ı n hiç gözard ı  edilmemesi gereken bir 
siyasi geçmiş i de var. 1960' l ı  yı llarda, ünlü Kongo' 
lu lider Patrice Lumumba' yı  destekleyen, Kuzey 
Katanga Meclisi üyesi ve Che Guevera'n ı n Afrika 
misyonundaki önemli adlardan biri olmak gibi. 

Karşı  cephedeki Mobutu, Kabila karşısı nda duy-
duğu yabancı  destek ihtiyacı n ı  geçen Aral ı k ayı nda 
sağladığı  400 paral ı  asker ve emekli Belçikal ı  su-
bayları n danışmanl ığı  ile gidermeye çal ışı yor. Bel-
çika gazetesi La Libre Belgique' te yayı mlanan bir 
habere göre bu paral ı  askerlerden bazı ları, ünlü bir 
'paral ı ' askerin komutası nda: Sı rp kasabı  Arkan. 
Bunu çok fazla önemsemeyebilirsiniz. Alt tarafı, 
sermayenin, kişilerin ve hatta hizmetlerin bir tür 
uluslararası  dolaşı m ı  olarak kabul edilebilir. 

Nitekim bazı  H ı rvatlar, Ruslar, İ talyanlar ve 
Fransı zlar da bu birliklerde çarpışıyor. Ücretler ise 
2 bin dolar... Oysa New Africa dergisinde yer al-
dığına göre Sierra Leone' deki iç çatışmalarda kul-
lan ı lan Ukrayna' l ı  paralı  pilotlara, Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nde yerleşik güvenlik firması  
Executive Outcomes taraf ı ndan, ayda 13 bin dolar 
ödeniyordu. Ne de olsa, İş  riski ya da meslek 
kazası  olası l ığı  daha yüksek. Kald ı  ki Mobutu, ül-
kesindeki çarpışmalarda kullanmak üzere kiral-
adığı  uçak ve helikopterler için de zaten yeterince 
para harcı yor. 

Bu arada, Afrika' daki Fransı zca konuşan ülkeler 
ile İ ngilizce konuşan ülkeler haritası ndaki olası  
değişiklikler, adeta sömürgeciliğin yer altı  akı ntısı  
niteliğinde. Bu konuda, son yı llardaki gelişmeler-
den zararl ı  çı kan, hep kendi dil ailesinin lideri 
Fransa oldu. Dolayısı yla Fransa' n ı n Mobutu'yu 
desteklemesinin bu anlamda da 'onurlu'(!) bir ne-
deni olsa gerek. 

Zaire' de ki, bu çatışma tablosunun tarafları , 
geçen hafta sonu, Güney Afrika Cumhuriyeti' nde, 
ateşkesin koşulları n ı  görüşmeye başlad ı lar. Biliyor-
sunuz, Güney Afrika, eski bir isyancı  muhalefet lid-
eri Nelson Mandela ve O artı k devlet başkan ı  ol-
duğu bir ülke. Zaireliler şimdiden Laurent Desire 
Kabila'ya devlet başkan ı  sı fatı n ı  verdi bile. Bu da 
herhalde tarihin bir cilvesi.!!! 
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Siyasal depremin merkezi; 
HABER MERKEZİ  / Zaire'de lider-
liğini Laurent Desire- Kabila liderli-
ğindeki isyancılar yıllardır ülkeyi yö-
neten diktadör Mobutu Sese Seko'yu 
ülkenin elmas ve diğer madenler açı-
sından zengin olan bölgelerindeki 
egemenliğini kırarak ele geçirdi. Gö-
rüşme masasına bu vesileyle güçlü ta-
raf olarak oturdu. Afrika kıtası nın en 
büyük 3. büyük ülkesi olan Zaire'nin 
kaderi- artık eskisi gibi olmayacağın-
dan bahsetmek mümkün. Zaire'deki iç 
savaş  yalnızca Zaire'nin koşullarını  
değiştirmekle de kalmaz etkisini Afri-
ka'nın geniş  coğrafyasında hisetmeye 
başladı  bile. Zaire'deki ayaklanma Su-
dan'da yıllarca süren iç savaşın seyri-
ni değiştirdi. Angola lı  UNITA örgü-
tüne gelen yardımın çoğu Zaire top-
raklanndan geçiyordu. Son durum bu 
güzergahı  siyasi yönden pek etkileye-
ceğe benziyor. 

Geçen Ekim de Banyamulenge 
Tutsileri, Zaire'nin doğusunda ayak-
landığında böylesi bir başarı  kazana-
caklannı  pek kimse tahmin etmemişti. 
ABD'nin ilgi alanındaki Zaire, henüz 
akıntı  yatağını  arıyor. Fransa bölgede-
ki imtiyazlı  durumunu hızla yitirirken 
ABD senaryosunu aşırıya kaçtığını  
düşünenlerin sayısı  azı msanmayacak 
ölçüde Afrika Araştırmaları  Ensitüsü 
uzmanlarından Richard Cornwall, 
ABD senaryosu tezinin hiç de saçma 
olmadığı  görüşünde, dünyada pek çok 
gelişme Wası ngton'un siyasi talepler 
listesine ve Amerikan şirketlerinin çı-
karalırına göre biçimleniyor. 

Comwall kıtanın karmaşık siyasi 
ilişkilerinde baş  • rolü Sudan'a veriyor. 
ABD uluslararası  terörizmi destekle-
mekle suçladığı  Hartum'daki islami 
rejimin bir an önce devrilmesini iste-
diğini hiç saklamı yor bu çerçevede 
Sudan'ın komşuları  Eritre, Etiyopya 
ve Uganda'nın bu yılın başlarında 
ABD' den toplam 20 milyon dolarlı k 
askeri yardım aldığı  bildiriliyor. 

Zaire'deki Tutsiler ayaklanana dek 
Uganda yönetimine karşı  silahlı  mü-: 
cadele yürüten ve Sudan yönetimince 
desteklenen Ugandalı  gerillalar Za-
ire'nin kuzey doğusunu üs olarak kul-
lanıyordu. İsyandan sonra ise Uganda, 
gwillalann saldırı  güzergahında dene- 
tim sağlamayı  başardı. Ruanda'da 
1994 katliamından sonra Zaire' ye 

' kaçmayı  başaran ve sı nırda' yaşayan 
800 bin Hutu' nun yarattığı  tehlikeyi 
ortadan kaldırma şansını  yakaladı. 
ABD, Uganda ve Ruanda'ya Banya-
mulenge Tutsilerini desteklemeleri 
için yeşil ışık yaktı. 

ABD -  Fransa çekişiyor 

ABD , Uganda ve Ruandaya ver-
diği destek yüzünden, Mobutu iktida-
rı nın sürmesini tercih eden Fransa ile 
çatışmayı  tercih ediyor. Comwall'a 
göre Fransa ve AEBD arasındaki re-
kabeti temelinde, Afrikanın el değme-
miş  zengin petrol ve maden kaynakla-
rı nın denetimi yatıyor. Zaire'deki ko-
balt, bakır, elmas yatakları; Angola ve  

Sudanın kayda değer miktardaki pet-
rolu iştah kabartıyor. 

ABD'run bir başka kaygısıda Za-
iredeki savaşın bölgeye yayı larak çok 
masraflı  bir insani yardı m operasyo-
nunun kaçınılmaz, kılması. İyi yöneti-
len bir Zaire ise tam aksine bölgeye 
istikrar "ihraç edecek." Örneğin Zaire, 
Afrikanın güneyinin tümüne yetecek 
hidroelektirik enerjisini yönetecek 
kaynaklara sahip. Ülkenin maden ve 
elmas zenginliğinin boyutları  ise tam 
olarak kestirilenıiyor. 

isyancılar Lumumbaşı  kapıla-
rına dayandı  

Zairede 32 'yı ldır ''sllren M4Lit6 
diktatürlüğiine karşı  geçen ekimde 
ayaklanan gerillalar ülkenin ikinci bü-
yük kenti olan Lubumbaşiyi de ele 
geçirmeye hazı rlanıyor. Zengin bakır 
ve kobalt nıadenleriyle tanınan Lu-
bumbaşı'ye 30 km uzaklıktaki Kipuşi 
kasabası  da dün sabah herhangi bir di-
reniş  olmadan muhalif kuvetlere düş-
tü. Sayı ları  iki bini bulan isyancılar, 
daha sonra yaya olarak Lubumbaşı'ye 
ilerlemeye başladı. Kenti terk eden 
Vali Mvanza Ngoyi komşu Zambiya-
dan sığınmak isterken ordu birlikleri-
ninde merkezdeki meydanda toplana-
rak beyaz bayraklar sallamaya başla-
dığı  öğrenildi. Öte yandan Kabila, Za-
irenin elmas başkenti Mbuji Mayi'ye 
zaferle girdi. Ancak kendisini karşıla- 

maya gelenlerin sayısının bir kaç yü-
zü geçmemesi dikkat çekiciydi. El-
mas madenleriyle ünlü Mbuji Mayi 
nin ele geçirilmesiyle isyancıları n 
Mabuto'ya karşı  verdikleri savaşta fi-
nansman sorununu da haledecekleri 

,r.  

kesinlik kazandı. Zairede isyancı ların 
ilerleyişi sürerken Güney Afrika 'nın 
Pretoria kentinde de hükümetle isyan-
cı lar arasındaki pazarlık sürüyor. Ta-
rafları  ilk kez resmi olarak karşı  karşı-
ya getiren ve 5. 4. 1997 cumartesi gü-
nü başlayan gürüşmelerin seyrine iliş-
kin açıklama yapılmıyor. 

İstikrarsızlığın Anatomisi 

Laurent Kabila liderliğindeki 
'Kongo ve Zaire'nin Kurtuluşu için 
Demokratik Güç Birliği adlı  örgüt, 
Ekim - 1995'de Banyamulenge Tutsi-
lerini anavatanları  Ruandaya sürmeye 
çalışan yerel otoritelere baş  kaldırdı. 
Isyan kısa sürede 1965 'te ABD des-
tekli darbeyle iktidarı  ele geçiren Ma-
buto'ya karşı  harekete dönüştü. Mo-
buto'nun 32 yılhk yağmasından yaka 
silken halk direniş  göstermedi. 
Eğitimsiz ordu da geri çekilince 
Zaire'nin üçte biri, altı  ayda isyan-
cıların denetimine geçti. Bugün zen-
gin elmas ve mineral madenler 

Kabila'nın denetiminde. 
Göçmenler : İç savaştan en çok 

zarar görenler, üç yı l önce Ruan-
dadaki soylunmdan kaçarak Zaireye 
sığınan Hutu mülteciler oldu. Çapraz 
ateşte kalan göçmenlerden 600 bini 
Kasımda yollara dökülerek Ruandaya 
sığındı. 100 bin mülteci Zairenin iç-
lerine doğru ilerlerken, kaçmayı  
başaramayan 100 bin kişi ülkenin 
doğusunda sıkışmış  durumda. Yar-
dımın ulaşamadığı  bölgelerde sak-
lanan bu insanların 'yürüyen cesetlere' 
dönüştüğü ve günde 120 kadarının 
yaşamını  yitirdiği bildiriliyor. Kızıl-
haç, göçmenlerden 1500'üniin de 
asilerce katledildiğini öne sürüyor. 

Kiriz: isyancı ların ilerleyişinin 
durdurulmaması  üzerine diktatör 
Mabuto prostat kanseri tedavisi için 
bulunduğu Avrupadan ülkeye dönerek 
baş  muhalifini başbakan yapmak 
zorunda kaldı. "Fravun "lakaplı  
Tshisekedi ilk günden meclisi feshet-
meye kalkınca kriz tırmandı. 

Cezayir kan gölüne döndü Sudan 
yönetimi 
isyancıları  
böldü. 

DÜNYA HABER / Cezayir 
halkı  kötü günler geçiriyor. Ge-
çen hafta Dünya yeni bir Ceza-
yir haberiyle sarsı ldı.Ceza-
yir'de son beş  yıldır yaşanan 
şiddet girdabına kanlı  bir halka 
daha eklendi. 

Şeriatçı  militanlar tarafından 
gerçekleştirildiği iddia edilen 
katliamlarda iki günde doksanın 
üzerinde insan öldürüldü. Gör-
gü tanıklarının bildirdiğine göre 
geçen perşembe ve cuma gecesi 
girişilen katliamlarda öldürü-
lenlerin boğazı  kesildi ve başla-
rı  vücutlarından kopanldı. 

Ülkenin değişik yerlerindeki 
katliamlar başkentin çevresin- 

deki yüz kilometrelik bir alan 
içerisinde gerçekleştirildi. Ge-
çen aylarda güvenlik güçleri İs-
lamcı  militanlara karşı  bu daire 
içerisindeki bölgede operasyon-
lar düzenlemekteydi. Katliam-
lar başkent Cezayir'de hafta 
içinde gazeteler tarafı ndan 
dünyaya duyuruldu. 

Katledilenlerin 52'si ülke-
nin güneyindeki Medea kenti 
yakınlarındaki Halit köyünde 
yaşayanlar. Gazetelerdeki ha-
berlere göre köyü ele geçiren 
40 kadar silahlı  militan köylüle-
ri evlerinden çıkararak katliamı  
gerçekleştirdi. Liberte gazete-
sinde yayımlanan habere göre  

tüm köy sakinlerinin boğazı  ke-
silerek öldürüldüğü köyden sa-
dece bir kişi sağ  kurtuldu. 

Blida bölgesindeki Amrous-
sa'da gerçekleştirilen bir diğer 
saldırıda ise 15 kişi öldürüldü 
ve cesetler gaz dökülerek yakıl-
dı. Görgü tanıkları  katillerin ba-
şında Silahlı  İslami Grup'un 
(GIA) lideri Antar Zouabri'nin 
bulunduğunu belirtti. 

Saldırganlar katliamdan son-
ra evleri ateşe verdiler. Öldürü-
len 15 kişinin yedisi kadın, üçü 
ise çocuk. 

Başkent Cezayir'in batısın-
daki Mirica kenti yakınlarında-
ki bir çiftliğe saldıran şeriatçı- 

lar aynı  aileden dört kişiyi 
öldürdü. El Watan gazete-
sinin haberine göre saldırı-
ya uğrayan çiftlik, polis 
merkezinin 200 metre ya-
kınında bulunuyor. 
Başkent ' in güneydoğusun-
daki bölgenin köylerine 
yapılan saldırı larda beş  si-
vil boğazları  kesilerek öl-
dürüldü. Yedi kişinin de 
kaçırı ldığı  bildirildi. 
Yol kesenler olarak iddia 

edilen şeriatçı  militanlar 
araçlarından indirdikleri 
insanları  öldürdü. Yaşamını  
yitirenlerin sayısı  hakkında 
kesin bir rakam verilemi-
yor. 
1992 yılında İslamcı ların 
kazandığı  seçimlerin iptal 
edilip ordu tarafından yö-
netime el konulmasıyla 
başlayan iç savaşta bugüne 

kadar 60 bin kişi hayatını  kay-
betti. 

Eski Devlet Başkanı  Ahmed 
Ben Bella yönetimindeki Ceza-
yir Demokrasi Hareketi (MDA) 
5 Haziran'da yapılacak genel 
seçimleri boykot etme kararı  al-
dı. MDA yönetimden seçimler-
den önce yasadışı  ilan edilen İs-
lami Kurtuluş  Cephesi (FİS) ile 
uzlaşma görüşmelerine başla-
masını  istiyor. 
Batılı  ülkelerin seyirci kaldığı  
bu durumun nasıl sonuçlanaca-
ğı  belirsizliğini korurken 
Cezayir kan kaybetmeye devam 
ediyor. 

DÜNYA HABER/ Yıllardır 
iç savaş  ın sürdüğü Su-
dan'da merkezi hükümet, üç 
gerilla gurubuyla barış  im-
zalıyacağını  açıkladı.Anlaş-
ma ülkenin güneyinde dört 
yıl içinde bağımsızlık için 
referandum yapılmasını  ön-
gürüyor. 

Sudan hükümetinin oluş-
turduğu Yüksek Barış  Kon-
seyinin Genel Sekreteri 
Muhammed Al Emin Hali: 
fe, imzalanacak anlaşmayla 
eyalet yönetimlerine daha 
fazla yetki tanınacağını  da 
kaydetti. Ancak anlaşmaya 
göre ArapçaSudan'ın resmi 
dili olarak kalmaya devam 
edecek ve ülke şeriat ile yö-
netilecek. 

Başkent Hartum'da 7 Ni-
san1997 de bir basın toplan-
tısı  düzenleyen Halife anlaş-
manın imza tarihinin bir kaç 
gün içinde kesinlik kazana-
cağını  belirtti. Anlaşma par-
lamento tarafında onaylanıp 
devlet başkanı  Ömer Hasan 
El Beşir tarafından imzalan-
dıktan sonra yürürlüğe gire-
cek 

Sudan rejiminin perde 
arkasındaki lideri ve ideolo-
ğu Hasan Abdullah El Tura- 

bi de 7.4,1994 günü gazete-
lerde yayınlanan demecinde 
anlaşmanın bu perşembe 
günü imzalanacağını  söyle: 
mişti. 

Sudan hükümeti geçen 
yıl Nisan ayında Riak Ma-
çar ve Karbino Kuanyen li-
derliğindeki iki ayrı  gerilla 
gurubuyla bir siyasi sözleş-
me imzalamıştı  daha sonra 
anlaşmaya Arok Ton Arok 
liderliğindeki bir başka ge-
rilla gurubuda katılmıştı. 

Üç gerilla gurubuda ül-
kenin güneyihnin bağım-
sızlığı  için savaşan en bü-
yük gerilla grubu olan Su-
dan Halk Kurtuluş  Ordu-
su'nda (SPLA) kopanlar-
dan oluşuyor. 

John Garang 
SPLA, çoğunluğu 

hiristiyan animist olan 
güneyde bağımsız bir dev-
let kurmak için Müslüman 
kuzeye karşı, islamcıların 
iktidara geldiği 1983 yılın-
dan beri silahlı  mücadele 
veriyor. SPLA geçen yıl 
kuzeyli muhalif guruplarla 
Ulusal Demokratik Birlik 
adı  altında bir cephe oluş-
turdu. 
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Kürt kadın grupları  
konuşuyor Kürt Kadın Kurımiları'lla 8 Mart'ta sorular yöneltmişti, Jujin, Roıa ve ku Kürt Kadınlanyla 

Dayanışma ve Kabı  Sorunlarını  Araştırma Vakfı  (K, KaDaV)'Inyamtlarmı  vermişlerdi, 
HADEP Kadın K01696'111111 yanıhnı  yayınlıyor& 

• 8 Marrin anlamı  nedir ? 8 
Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikleri 
salt 8 Mart'la sınırlı  tutmak doğru 
bir davranış  mıdır? Değilse neler 
yapılabilir ? 

Varolan kadın örgütlerinin etkin-
lik alanı  dışında kalan kadınları  mü-
cadeleye çekmek için neler yapıla-
bilir ? 

• Kürt kadın gruplarının bağımsız 
bir kadın hareketi çatısı  altında 
birleşmeleri olanakli 
mıdır ? 

• Kürt kadınlarının üçlü - ulusal, 
sınıfsal, cinsel- baskıya karşı  mü-
cadelesindeki dengeleme nasıl ol-
malıdır ? 

Sömürge içinde sömürge 
Sönıürge içinde sö-

mürge kavrama, 
Kürdistan kadınının  

durumunun somut ifadesi- 
dir. Çünkü sömürge olan bir ülkede kadın, 
sömürge toplumun sömürgesi durumun- 
dadır. Aile toplumun en küçük hücresi 
olarak bütün özellikleri taşıdığına göre, 
sömürge toplumda aile, kendi bünyesinde 
ezen ezilen ilişkilerini sömürgeci ve sö-
mürge ilişkilerine benzer biçimde yaşar. 
Sömürgeci-sömürge ilişkileri toplumun 
bütün dokulannda ve bütün ilişkilerinde 
kendisini yeniden üretir. 

Tepede sömürgeci egemen sınıfın er-
keği, onun altında sömürge toplumun er-
keği ve en dipte sömürge kadın, bir kast 
dizgesi biçiminde yaşar. 

Bir ülkenin sömürgeleştirilmesiyle, sı-
nıflı  toplumlarda kadınlara uygulanan 
baskı  arasında belirli benzerlikler görülür. 
Ideolojik bağımlılık, kültürel yönetilme, 
ruhsal durum ve saygmlık zorbalannkini 
andıran bir tanımı  vardır. 

Sömürgeleştirme kurbanlarının geliş-
mesine izin verilirse de bu çizilen kalıba 
uygun orandadır. "Efendi eşitliği" sözde 
kalır. Köle sahibi, köleler başkaldırana ka-
dar sevecen bir baba gibi davranır. Ulusal 
kurtuluş  süreci, başkaldın veya itaatsizlik 
başgösterdiği anda zorbalığın hükmü sü-
rer. 

Sömürgecilerin eşleri sömürgeden ge-
len arukla beslendiğinden lcraldan çok 
kralcı  kesilir. Bazen bu kadınlar, sömür-
geciliğin en acımasız, en ateşli savunucu-
ları  haline gelmiştir. Kendi üstünlülderi 
güvence altında olmadığı  için, cinsel ve 
ırksal kıskançlığın birleştiği acımasızlikla 
yerli kadınlara düşmanlık besler, tepeden 
bakar. Egemen ulustan gelen o bumu bü-
yüklük, en çok kendisini sömürge kadına 
karşı  hissettirir. 

Kürdistan'da kadının durumu ataerkil 
feodal geleneklerin sömürgeci kapitaliz-
me eklenmesi temeli üzerine kurulan bir 
toplumsal ilişkidir. Kürdistan'da sömür-
geci kapitalizme ataerkil ve feodalizmden 
gelen kalıntılarının eklenmesi, bunun so-
nucunda oluşan kültürel yapı  kadını  bir-
çok bağımlı lık biçimiyle iç içe sarmışur. 
Kadın üçlü bir baskı  altındadır. 
1- Tüm sömürge insanını  inleten milli 
baskıyla katmerleşmiş  sömürgeci baskı, 
2- Emekçi kadın üzerindeki sınıfsal sömü-
rü baskısı, 3- Tüm kadınlar üzerindeki 
cinsiyetçi baskı. 

Tarih boyunca ezenler, önce ezilen ve 
sömürülenlerin ödenmemiş  emeklerini, 
ikinci olarak da kadarının cariye olarak 
almışlardır. Sömürgeci efendiler, Kürdis-
tan'ı  sömürgeleştirirken, ülke zenginlikle-
riyle beraber Kürt erkeğinin ödenmemiş  
emeğine el koyduktan sonra da Kürt kadı-
nını  da cariye olarak aldılar. Bu sadece 
üretimdeki rolüyle emeğini sömürmekle 
sınırlanmadı, ayrıca fuhuş  sektörünü de 
besledi. 

Kırsal alandaki köylü ailesi egemen 
üretim ilişkileri hizmetinde başlı  başına 
bir üretim birimidir. Kadınlar burada bü-
tün geri koşullara mahkum edilmiştir. 
Toplumun en çok ezilen kesimi sömürge-
ci metropollere akan mevsimlik tarım iş-
çileridir. Tarım işçileri toplumun en çok 
ezilen kesimini oluştururken, kadınlar en 
altta kalan kesimdir. Tüm sosyal güvence-
lerinden yoksun kadın bedeninin kaldıra-
mayacağı  zor işlerde çalışırken, evde de 
bütün yükümlülükleri üstlenirler. 

Ulusal kurtuluş  mücadelesinin şiddet-
lenmesiyle yerinden yurdundan edilen 
Kürtler, kırdan şehir ve kasabalara veya 
sömürgeci metropollerin varoşlanna aç 
susuz, evsiz barksız bir şekilde sürüldüler. 
Çoğu açlık ve sefalet içindedir. Türk sö-
mürgecilerinin en kötü işlerinde düşük bir 
ücretle hiç bir sosyal yaşam hakkına sahip 
olamadan yaşıyor veya varlığını  devam 
ettiriyorlar. 

Bugün büyük şehirlerde görünürdeki 
vitrin ve lüks şatafatının altında görüle-
meyen bir yığın yoksulluk zulüm olayları-
nın gizliliği yaşanıyor. Orta sınıf halkın 
dağınık aileleri, küçük esnaflar, işçiler, 
küçük memurlar hiç bir sosyal güvencesi 
olmayan işsizler anlatılamaycak derecede 
sefalet içinde lut kanaat geçiniyorlar. Bu 
tür ailelerdeki milyonlarca kadın, bir kaç 
kuruşla ailelerini doyurup, giydirmek için 
yoğun çaba harcıyorlar. Kendi emekleri 
dışında bir kaç kuruş  tasarraf yapmak için 
ailenin kölesi gibi yaşıyorlar ya da varlık-
larını  sürdürüyorlar. 

Bu durumun yaratıcısı  olan sömürgeci 
kapitalizm bir dilim ekmek daha fazla 
"kazanmak" için çok düşük ücrete razı  ol-
mak zorunda bırakılan kadınlar ve genç 
kızlar arasında işçi çalıştınyorlar. 

Onbinlerce kadın, çoluk çocuk bugün 
sürgünde, çadırlarda mültecilik hayatı  ya-
şıyor. 

Machiavelli (Makyevel) Hükümdar 
adlı  kitabında şöyle der; "İnsanlar ya elde 
edilmeli ya da onların kökü kazınmalıdır; 
hafif baslulara karşı  intikam almaya kal-
karlar, fakat ağır baslulara karşı  direne-
mezler. 

Bir insana baskı  yapıldığı  zaman öyle 
davranmalı  ki intikam almaya olanak bul-
masın." 

Sömürgeciler Kürdistan'da varlıklarını  
sürdürmek için Machiavelli'ye rahmet 
okuttular. Kürtleri öylesine ezip kadılar ki 
bırak intikam alacak gücü bulmayı, nere-
deyse varlıklarını  tümden ortadan kaldım-
caklardı. Bir kaç yılda bir, ulusal hakları  
için direnen Kürtler bir imhadan geçirilir. 
Kürt kadını  da burada payma düşeni faz-
lasıyla alır. Kürt erkeğiyle birlikte öylesi-
ne ezilmiştir ki, dünyanın bir çok yerinde-
ki kadın hakları  onun için tali plana düşü-
rülmüş, hayal edemeyecek kadar uzakur. 

Kürt kadının sömürgeci-egemen ulus 

erkeği karşısındaki tutumu, 
Frantz Fanon'un Afrika ör-
neğinde verdiği 'siyah kadın 
beyaz erkek' rolünün bir 

benzeridir. Kürt erkeğinin rolü de 'siyah 
erkeğin beyaz kadın' karşısındaki rolün 
bir benzeridir. Orada deri farkı  vardır. Bu-
rada derinin rengi aynıdır, ama sömürgeci 
kültürün asimilasyoncu ve inkarcı  karak-
teri kendi kimliğini inkara götiirmüştür. 

Kürt kadını  bütün acıları  içine göm-
müş, kilimlerde nakış, halk türkülerinde 
ezgi olarak yakmıştır. Kürt kadını  kendi-
ne, kaderine ağlamıştır. Kadınların duru-
muna ilişkin gözü yaşlı  mızıldanmalar, 
sızlanmalar bizden uzak olsun. Durumun 
dikkatli bir tahlili bizi her şeyi göze alan, 
fedakar, atılımcı  bir ruhla mücadeleci bir 
davranış  vazgeçilmez, ertelenmez tutu-
murnuz olmalıdır. 

Kuşkusuz çağlar boyunca biriken so-
run, aynı  zamanda nesillerin sorunu. Bir 
çırpıda düzeltilemez. 

En başta bugün mücadelenin üzerinde 
yükseldiği zemin, sömürgecilik sistemi, 
bunun kadınlık statüsüyle kadının ezilen 
cins konumunda bulunuşuyla, bağları  
gündemdeki kilit noktadır. Kadınlar ve er-
kekler izole bir ortamda değil, canlı  top-
lumsal hayatın içinde yaşarlar. Sistemin 
uzlaşmaz çelişkisi toplumsal hayatın her 
olgusuna damgasını  vurur ve belirleyici 
karekterde toplumu sarar, kadın sorunu da 
bu olgulardan biridir. Kadının özgürlüğü 
sorunu Kürdistan'de emekçi sınıfın ön-
derliğindeki ulusal ve sosyal kurtuluşuna 
bağlanmalıdır. 

Başlangıçtan günümüze, kadınlar ken-
diliğinden Kürdistan ulusal kurtuluş  mü-
cadelesi içinde kendilerini buldular. Can 
bedeli büyük fedakarlıklara katlandılar. 
Soykuımdan kendilerine düşen payı  alır-
ken, camilerin tecavüzüne maruz kaldılar. 
Buna karşın kadınların ulusal mücadeleye 
etkin katılımı  toplumdaki geleneksel ön-
yargıları  söküp atamadı. Kürdistan'da ba-
ğımsız güçlü bir kadın hareketi de henüz 
yaratı lanıadı. 

Kadınların, yaygın biçimde devrime 
katacak yeni hedefler peşinde koşacak, 
bulacağı  yol ve yöntemlerle başarılı  so-
nuçlar elde edecek, bunları  pekiştirecek 
bir kadın örgütüne ihtiyaç var. 

Toplumda kadını  aşağılayan, küçük 
gören geleneksel gerici değer yargılarım 
luracak bir kadın hareketi, kadınların poli-
tik bilincini yükseltecek, ulusal kültürü 
koruyacak, asimilasyon karşı  çıkacak bir 
rol de oynayacaktır. 

Tarihte bütün ezilen kesimler gibi ka-
dının özgürlüğü, erkeklerin bahşedeceği 
ayncalıklarla değil, ekonomik, sosyal ve 
politik düzeylerde kendi örgütlü çalışma-
larının sonucunda kazanabilr. Kadının öz-
gürlüğü hiç kuşkusuz ne çeşitli meslek 
dallarında çalışan kadınların yüzdesiyle, 
ne de üniversite eğitimi görmüş  bir avuç 
kadınla ölçülebilir. Kadının özgürlüğü, 
ancak üretimsel, sosyal, politik anlamda 
kadınlar arası  etkin bir katılım sayesinde 
başanlabilinir. 

Şu açık ve net olarak belirlenmelidir; 
kadının özgürlük mücadelesi Kürdistan 
ulusal ve sosyal kurtuluş  mücadelesiyle 
ayrılmaz bir bütünlük oluşturmaktadır. 
Kürdistan'da kadının kurtuluşu ancak ve 
ancak devrim hareketiyle mümkündür. O 
zaman şu gerçek vurgulanmalıdır; kadın 
sorununu önemini kavrayan bir anlayışla, 
kadının ulusal mücadeleye katılımının 
önemini kavrayan biranlayışın birleşmesi, 
kadının kurtuluşuna doğru atılacak ilk ve 
temel adımdır. Kadın ve erkek yoldaşların 
başlıca görevi, kadınlara temel haklarını  
ve bu haklar için nasıl örgütlenebilecekle-
rini ve savaşabileceklerini aldatmaktır. 

- Kadınları, kadın sorununu ve kadının 
özgürlüğünün tüm toplum sömürgecilik 
ve onun ülkedeki kuldalanndan kurtanl-
madıkça başanlamayacağı  konusunda ay-
duılatmak ve hareket geçirmek. 

- Kadın kitlelerine kadınlık bilincinin 
yanında, ulusal ve yurtsever ve de devrim-
ci bir ruh aşılamak kadınları  parti safları-
na kazandırmak gerekir. Asimilasyona ve 
her türden ulusal baskıya karşı  çıkmak. 
Kadının eğitimi üzerinde özenle durmak 
ve her alan ve düzeyde kadını  çağdaş  de-
ğerlerle donatmak. Kadınlar için özel aji-
tasyon ve propaganda grupları  oluştur-
mak. 

- Ulusal ve sosyal bağımsızlık mücade-
lesine kadının etkin katı lımını  sağlamak, 
Kürdistanlı  kadınlar arasında politik bilin-
ci ve devrimci militan görüşü derinleştirip 
geliştirmek. 

- Kürdistanlı  kadını  dünyadaki kadın-
lar platforrnunda temsilini sağlamak, Kür-
distan'daki sömürgeci basluyı  ve Kürt ka-
dınının durumunu bu platformlara taşı-
mak. 

Bugün örgütlülüğümüz açısından ivedi 
ve esas görev kadın hareketini canlandıra-
cak, onları  bir bütün olarak yönetecek li-
der kadın kadrosunu mücadele içerisinde 
yetiştirip, eğitmek ve öncü bir kadın kolu 
oluşturmaktır. 

Kadının erkekle eşit düzeye gelmesin-
den başka yol yoktur. Eğer toplumun öz-
gürlüğünü ulusal ve toplumsal kurtuluşu-
nu istiyorsak, kadının özgürlüğünü bu bil-
tüntın bir parçası  olarak kabulle yetinme-
meli, bunun fiilen mücadelesini de ver-
mek zorundayız. 

Artık hiç kimse kadını  geri kaderine 
uzlaşmaya razı  edemez. Ne ülkenin ulusal 
kurtuluşu, demokrasi ve sosyalizm müca-
delesinden alıkoyabilir, ne de kadının 
kendi hakları  için savaşmaktan. Devrimci 
dönüşüme karşı  direnen örümcek kafalılar 
geçmişin tortulan olarak tarih yapıcıları  
tarafından kenara aulacaklarchr. Yarı  yol-
da kalmadan er geç hedefe ulaşılacaktır. 

Dilan RYAN 
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anlayışla hareket ederek, ka-
dınların özgürlük ve eşitlik 
mücadelesinin sürekli savaşı-
mını  vermesi gerektiğine ina-
nıyoruz. 8 Mart'ta etkinlikler 
doğal olarak biraz daha yoğun 
olacaktı r. Kadın örgütlülüğü 
alanlara taşacaktır. Ama bu, 
kadın sorununun ve kadın mü-
cadelesinin sadece 8 Mart'lar-
da hatırlanması  demek değil-
dir. Kadının her yönden ezil-
mişliğine karşı  (ulusal-sınıf-
sal-cinsel) mücadele sürdürül-
meli, insanlar hergün bu so-
runlara duyarlı  kı lınmalıdır. 

0 Bugün yaşadığımız 
coğrafyada sistemin en çok 
zarar verdiği kesim kadınlar-
dır. Birçok sorunlarıyla kölece 
bir yaşamın içerisine itilmiş-
lerdir. Yaşadığı  sorunlar top-
lumsal sorunlardan bağımsız 
değildir. Kadının köleliğinin 
bilincine varmasını  ve sorun-
larına bir bütün olarak yaldaş-
masını  sağlamalıyız. Kadını  
sadece evdeki sömürü siste- 

miyle ele alırsak, mücadele, 
boşlukta, ayakları  sakat olur. 
Kadı nı  yaşadığı  toplumsal so-
runlara bir bütün olarak duyar-
lı  klimalı, kendi öz örgütlülü-
ğü çerçevesinde bu sorunlara 
karşı  savaşım verineS1 sağlan-
malıdır. Bu doğrultuda bizim 
mücadelemiz bir avuç kadının 
değil, toplumumuzun en kü-
çük kesimi olan köylü kadının 
ve ev kadınının ileri bir konu-
ma gelmesi yönündedir. 

0 Daha önce de belin-
tiğimiz gibi, kadın mücadelesi 
yaşanan siyasal, sosyal ve kül-
türel ortamlardan bağımsız dü-
şünülemez. Kürt kadını  diğer 
halklardan hemcinsleriyle aynı  
tarihsel sorunları  paylaştığı  gi-
bi, kendi ulusunun içerisinde 
bulunduğu insanlık dışı  koşul-
lar kadının durumunu daha da 
ağırlaştırmaktadır. Kürt kadı-
nına düşen tarihsel misyon, 
kendi ulusunun yaşadığı  so-
runlara yabancı  kalmadan, ör-
gütlü ve özgür bir kişilikle 

mücadele etmesidir. HADEP 
Kadın Komisyonları  da bu an-
layışla hareket etmektedir. 

Elbette kadınlar örgütlü 
bir güç olmalıdır. Güç olmak 
kaba güç anlamında düşünül-
memelidir. Ilerlemeye, geliş-
meye, dönüşmeye hizmet eden 
güçten bahsediyoruz. Bağım-
sız kadın hareketi de böyle bir 
güç anlayışına hizmet ederek, 
kendi ulusunun yaşadığı  sos-
yal, siyasal ve kültürel sorun-
lara cevap olarak oluşturulabi-
lir. 

0 Kadını  içinde çıktığı  
ulusun sorunlarından bağımsız 
düşünemeyeceğimizi belirttik. 
Kimliği elinden alınmış, köy-
leri yalcılip yıkılmış, imha po-
litikalarına maruz kalmış  bir 
halkın elbetteki mücadelesi de 
bu yönlü olacaktır. Bugün ül-
kemizde yaşanan kirli savaş  
en çok kadını  vurmaktadır. Te-
cavüze uğrayan, sakat kalan, 
gözlerinin önünde evlatlarını  
yitiren vb. birçok acılara ma- 

ruz kalmaktadır. Bu haliyle 
kadın mücadelesini evindeki 
erkeğe veya fabrikadaki patro-
na karşı  yükseltmelidir. Bunun 
gibi sömürü araçlarını  kul-
lanan ve kaynağını  kirli savaş-
tan alan sisteme karşı, mü-
cadelesini yükseltmelidir. 
Kadın bu doğrultuda kendi öz 
örgütlülüğünü yaratarak, bu 
sömürü sistemini oluşturan, 
uygulayan rejimin çirkin poli-
tikalarına karşı  mücadelesini 
vermelidir. Partimiz bünyesin-
de oluşturulan kadın komis-
yonları  bu anlamda kadınların 
kendilerini ifade edeceği, 
siyasallaşacağı  bir örgütlenme 
olanıdır. Savaşsız sümürüsüz 
bir dünya için, devrimci 
kadınların örgütlülüğüne ih-
tiyaç vardır. Devrimci kadın 
da siyasallaşan kadındır. Tek-
rar tüm ezilen kadınların geç-
miş  8 Mart'ını  kutluyor, 
kadınları  her yeni günü 8 
Mart'a dönüştürmeye 
çağırıyoruz. 

hakları  için de eşit şe-
killerde taleplerde bu-
lunmalıyız. Bunu sa-
dece partimiz ile de sı-
nırlı  göremeyiz, parti-
mizin dışındaki kadın 
hareket ve mücadele-
sini de desteklemeli-
yiz. 

Sosyalistler örgüt-
. le ıe konusunu ele 

ae , programların-, 
da toplumun en genel 
çıkarlarını  esas alırlar. 
Fakat stratejik hedef-
lerini belirlerken, so-
mut koşulların gerçek-
ligine uygun, asgari ve 
azami hedefler progra-
mına sahip olurlar. 
Ulusal kurtuluş  sosyal 
devrimin bir basama-
ğıdır. Sosyalistler, ulu-
sal ve toplumsal dev-
rim örgütlenmesi ve 
mücadelesine girişir-
ken, cins ayrımını  asla 
düşünmezler. Smith 
toplumlarda erkekle-
rin egemen olması  ve-
ya sosyalist örgütlen-
melerde erkeklerin ço-
ğunlukta olması, sos-
yalist erkeklerin suçu 
değildir. Bu toplumsal 
yasaların istem dışı  
yansımasıdı r. Sosya-
listlerin görevi, bu ya-
saların yansımalanyla 
uğraşmak değil, onları  
tümüyle değiştirmeye 
yönelmektir. 

Devrimin ertelen-
diği veya devrim du-
rumunun bulunmadığı  
ülkelerde kadınlar, 
mevcut örgütlenme- 

lerde kendilerini ifade 
ettiklerine inanmıyor-
larsa, mevcut sistemin 
sınırları  içerisinde, çe-
şitli demokratik hakla-
nnı  güvence altına al-
mak için çeşitli de-
mokratik örgütlenme-
lere girişmeleri en do-
ğal haklardır. Fakat 
devrim durumunun 
bulunduğu' bir ülkede, 
ulusal ve toplumsal 
devrimi hedefleyen bir 
sosyalist parti, cins ay-
rımı  yapmadan, dev-
rimci-demokratik ilke-
leri esas alıp, kadının 
kendisini her alanda 
ifade etmesinin kanal-
larınu açmışsa, kadın 
neden yarın kurulacak 
toplumsal sistemin 
eşitlikçi modelinin te-
mellerini bu parti için-
de atmasın? Kadının 
özgün sorunlarının çö-
zümü için kadın örgü-
tü kurulur. Kadın soru-
nuyla ilgili, bu örgüt 
organlannın alacağı  
her karar, parti için 
bağlayıcı  olmalıdır. 
Kadınların parti yöne-
tim mekanizmalannda 
görev almalarına özen 
gösterilmelidir; buna 
engel olmak isteyen 
unsurlara karşı  da mü- 
cadele edilmelidir. 
"Insanlığın Altın Ça-
ğı"nın ilk ışığını, (ka-
dın ile erkeğin eşit o-
lacağı  toplumsal sis-
temi) bu biçimde 
yakalayabileceğimize 
inanıyorum. 

yani 55 miletvekiline çıkar-
mak. 

Açı lış  töreni The Marmara 
otelinde yapılan derneğin kuru-
cuları  Sunay Aksoy, Yeşim 
Arat, Canan Arın, Şule Aytaç, 
Ayşe Ayata, Ayşegül Baykan, 
Yıldız Ecevit, Nur Ger, Zeynep 
Göğüş, Sündür Haşar, Çiğdem 
Kağıtçıbaşı, Meryem Koray, 
Nilüfer Kuyaş, Zeynep Oral, 
Şafak Özsoy, Canan Pak, Şey-
da Tahıl( ve Şirin Tekeli ve 19 
yönetici, kadın adaylara parti 
gözetmeksizin destek vermek 
amacıyla kurulan derneğin açı-
lış  toplantısına çeşitli meslek 
guruplanndan 500'ü aşkın ka-
dın katıldı . Coşku içinde geçen 
toplantıya tek kadın parlamen-
ter olarak ANAP Miletvekili 
Oya Araslı  katıldı. Dışişleri 
Bakanı  Tansu Çiller ile İçişleri 
Bakanı  Meral Akşener'in gön-
derdikleri kutlama mesajlaruu 
ise salondaki kadınlar yuhalı-
yarak protesto ettiler. 

Toplantının açılış  konuşma-
sını  yapan geçici başkan Şirin 
Tekeli, kadınların 1946 'daki % 
1.5 temsil oranını  1995 Aralık 
seçimlerinde yani elli yıl sonra 
ancak % 2.5'e çıkardıklarını  ha-
tırlatarak şunları  söyledi; "Biz 
KADER'i kaderimizi değiştir-
mek için kurduk. Siyasi partiler 
bize kulak vermediği için olaya 
el koyuyoruz. Başlangıçta he-
defimiz 2000 yılında % 10' dur. 
Bir başka deyişle başlangıç için 
55 sandelye istiyoruz. Biz par-
tileri değil kadın adayları  iste-
yeceğiz. 

Bu kadınlar da derneğin ku-
ruluş  amacıyla belirlenen bir 
dizi ilkeyi yapmayı  taahüt eden 
kadınlar olacak. Bizi temsil et-
mesini istediğimiz kadınları  
Meclis' e göndermek için kolla-
rı  sıvıyoruz. 

Toplantıya katılan gaze-
teci yazar Ayşe ÖNAL'ın yö-
nelttiği " İslamcı  kadın adayla-
n da destekleyecek misiniz? " 

sorusuna ise, Şirin TEKELİ  şu 
yanıtı  verdi: " KADER Siyase-
te çıkarları  için değil kadınların 
ve halkın gerçek temsilcisi ol-
mak için giren herkesi destek-
leyecektir ve türban bizim için 
beirleyici bir etken değildir." 
KADER'e üye olmak isteyenler 
(0) 212 274 09 54-55 numaralı  
telefondan bilgi alabilecekler. 
Türkiye çapında örgütlenen bu 
kuruluşa üyelik aidatı  1, yıllık 
12 milyon lira. Peki Sınıf, ulus, 
ekonomi, demokrasi, azınlıklar 
vs. politikası  olmayan ve 
sadece daha fazla miletvekili 
çıkarma hedefi ne kadar 
bağımsız bir güç durumuna ge-
tirir kadını? Doğrusu pek an-
laşılır gibi değil. Ama denemek 
ve örgütsüzlüktense böylesi ör-
gütlerde kadını  politikaya 
iteceği için miletvekili sayısın-
da bir değişiklik yaratmasa da 
önünü açmasma yardımcı  ola-
cağı  tartışma götürmez 

(HABER MERKEZI) 

HADEP Kadın 
Komisyonu 

O Mart sistemlerin ta-
rihsel süreç boyunca kadına 
dayattığı, reva gördüğü konu-
ma ve haksızlıklara karşı, ka-
dının başkaldın, mücadele gü-
nüdür. Bugüne verilecek en 
anlamlı  cevap ise, bizim kadın 
mücadelemiz için önümüze 
koyduğumuz her yeni günde 8 
Mart'ı  yaratmak şiarıdır. Bu 

Eleştirilere yanıt 
Xidir EGIT

Amaç ulusal ve 

H  er sorunda ol-
gibi, ka-

dın nsorununda 
da, düşünce ve pratiği-
mizi bir eleştiri merce-
ğinin altına alarak, 
kendimizi ciddi bir bi-
çimde sorgulamallyiz. 
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ekonomik ve sosyo- 
li SiCısıyify,,; 

psikolojik boyutuyla 
da ele almalıyız. Si-
mone de Beauvoir, 
Wilhelm Reich gibi 
araştırmacı  ve yazarla-
nn eserleri incelendi-
ğinde, pek çok şey da-
ha i'i anlaşı lıyor. Bazı  
devrimciçevrelerin 
feminizmi "erkek düş-
manlığı" veya "karşı  

bir hareketc  devrimci"  

olarak tanımladığına 
şahit oldum. Oysa ta-
rihsel süreç içerisinde 
feminizm, nası l bir 
perspektife sahip olur-
sa olsun, kadının er-
kekle eşit olma hare-
keti olarak varolduğu-
nu anlıyoruz. Bu an-
lamda feminzm, en 
doğal insani ve de-
mokratik bir hareket 
olmanın Yanısıra, her 
zaman ilerici ve dev-
rimci bir öze sahiptir. 
Hele sosyalist femi-
nizm, başka bir deyiş-
le sosyalist kadın ha-
rekete, genel sosyalist 
hareketin bir parçası  
olarak bakmak zorun-
dayız. 

A ralarında akademisyen 
ve gazetecilerin de bu-
lunduğu pek çok kadı n 

altı  aydan beri yürüttükleri ça-
lışmaları  tamamlayarak kadın-
ları  siyasi hayata hazırlayacak 
bir dernek kurdular. 

4. 3. 1997 tarihinde resmi 
olarak kurulan yapılan ancak 
kamuoyuna 6.4.1997 tarihinde 

toplumsal devrime da-
ha fazla kadının katılı-
mını  sağlamak ve bu 
katı lımı  aktif kadro-
laşmayla nitelikli hale 
getirmektir. Bunu ba-
şarmak için önyargı-
lardan arınmak, ide-
olojimizin teorik ve 

ikgrel igiiii 
(1W.,getiIM4 Xe , 
içerisinde çalışmak 
gerekir. Ulusal sorun, 
çeşitli sınıf ve tabaka-
ları  içine alan demok-
ratik bir sorundur. 
Stratejik hedef bakı-
mından çözümü de ya-
kındır. Kadının konu-
mu mülkiyet ilişkileri-
ne dayandığı  için, ni-
hai kurtuluşu da, bu 
ilişkilerin çelişkisini 
çözümleyen sosyal 
devrime bağlıdı r. 
Aleksandra Kollontai 
"Kadınların yazgısı, 
beni tüm yaşamım bo-
yunca ilgilendirdi ve 
beni sosyalizme çeken 
de bu ilgi oldu" deme-
si ile, sosyalizm ile ka-
dın hareketinin kop-
maz bağını  oluşturu-
yor. Fakat kapitalizm 
sınırları  içinde, kadın 
sorununda atı lacak 
adımlar ve alınacak 
haklar vardır; bunu 
gözden çakırmamak 
ve mücadelesini ihmal 
etmemek gerekir. Na-
sıl ki, ulusal demokra-
tik ve emekçiler için 
ekonomik taleplerde 
bulunuyorsak, kadın 

açıklanan ve açık adı  Kadın 
Adayları  Destekleme ve Eğit-
me Derneği, kısa adı  "KA-
DER" adli demek, politik ya-
şamda istedikleri alamayan ka-
dınların toplumsal hayattaki 
kaderini de değiştirmeyi amaç-
lıyor. Hedefleri çalışmaları  ne-
ticesinde 2000 yılında Kadın 
milletvekillerin sayısını  % 10 

KADER kadının kaderini değiştirir mi? 
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E
z dizanim, bi q?r?n, pevçûn û li xwe xistine na-
be, ev birina kul a derbOyi naye peçan, baş  na-
be, dil aram? ü rihetiye nab?ne, aş  nabe. 

Le zimane me diçe, ji deste me te sitandin. Li peş  
çave me dimire ü em neçar ji mirina vi zimane re 
dibin biner ü temaşevan. Em beziman diminin, em 
ji zimane xwe dibin; we axa bin lingen me hedi he-
d' dişemite; wareki ku em xwe biavejine,kevireki ku 
em pala xwe bidine namine. 

Zimane me dimire; her Kurdeki bi x?ret, her Kur-
dek? ku piçeld ber xwe difesiline, dikare bi çaven 
sere xwe ve mirine bib?ne. 

Em bi vi zimanl napeyivin 
Em bi vi zimanI naniv?sin . 
Em bi vi ziman? naxw?nin Edi ş?na me, şahiya 

me, heskirina me ne bi vi zimani ye gidi! Bi zimane 
biyaniyan em ji hevdû re bûne xer?b O biyani.Çimld 
em bi zimane hey& napeyivin ü li dera ku em bi 
zimane hevdu nepeyin; eme çawa hey& fem bikin; 
eme çawa ben ba hey, eme çawa li hedû bigerin, 
eme çawa bibin yek! İcar yen ku zimanen wan ne 

yek in çawa dikarin 
bibin yek! 
Zimane me diçe; 
em le nabin xwey, 
em nadin (ki; ji 
xemsari ü nezaniya 
me w? bere xwe da-
ya riya mirine, le 
he jı  em pe nizanin 

Felat DILGEŞ ku ew riya diyare 
mirine ya ku zima- 
ne me li ser e ji me 

bi xwe re dibe war. 
Nezan?, em ketine tora nezaniyek eceb, nezanI 

bilye toqeq dîlitiye û ketiye sitOye me; nezaniye 
wek ewreld reş  xwe daye ser me. Û em ji ve neza-
niye ber xwe nabinin, peş  xwe nafesil?nin. Nezan?, 
nezani, nezani... 

Te bibej? qey me di nezaniye de avetiye ber hey; 
em peşberka nezaniye dikin. KI ji me bitir nezan 
be, we "xelata" her? mezin ew bist?ne. 

NezanI nexweş?nek e; nexweşinek giran ü gen? 
ye. Li dine tu nexweşin bi qasI nezaniye nezild miri-
ne nine. Mirin û nezani destbirak in. 

Baş  e, çare û dermane nezaniye çi ye? Zanin, za-
rarı  O zan?n. Tene bi zan?na xwe em dikirin ji heqe 
cinî ü nezaniye derkevin. Ew zan?na ku enı  le dige-
rin, ew zanina ku we deriye rizgariya civaki û nete-
wi li ber me veke bi zimanen dagirkeran çenabe. 

Zan?n û ronallidariya civak?, bi zimane netewi, bi 
zimane ku gel pe dipeyive çedibe. Bi wl zimani di-
kare bigihije armanca xwe. 

Ew çer û sixefa ku bi zimane dijmin ji dijmin re 
tekirin ji ji dereke bi şün de xizmeteke ji dijmin re 
ye. Gellek mixabin rastiya me ye netewi bi xwe ve 
yeke nişan dide. 

Siyeseta netewi ya ku dixwaze bi zimane dijmin 
be meşandin kor G kıı llek e; kerr e. Bezar û bezimn 
e, ber xwenab?ne, bi re ve naçe, ji ser? ve li çiyayeld 
bilind ase bûye.Ya rast tu militi G netewIbûna ye si-
yasi jI tune; çimki siyasetek kor û xitimand? ye. Ji s-
er ax û zem?na xwe ya mil? şemitiye. Ji dereke bi 
şOn ve ji xwe O ji rastiya xwe re bilye biyan?; ji ar-
manc û hedefa xwe dür ketiye. Wek mirişka serjeki- 
rî le ev pirpit?n ji mirin û candane re nabe 
sedem. 

Ez dizanim, bi hawar;bi OrirpCı  bi ppıçOne ev 
bir?na ku xwin diherike naye pe—çan. ji xwe 
careke te dayin,careke te dadan. Celadet Bedixan 
beriya me hemûyan Ii defa ve haware xist. Yen ku 
bihistin, ji xwe bih?stin; re ew yenku kerr bûn ket 
deng neçO wan. Wek ku di Kiteba P?roz dedinivise: 

"Çaven wan hene, nab?nin 
Cohen wan lıene, 
Tam not O neh sal bere, ji her hejmara rojnama 

Kurd? ya peş? Kurdistane du hezar heb bi dizi' dike-
tin welat G dihatin belavkirin. Not ü neh sal bi şön 
de, ?ro kitebek bi Kurd? duhezar hebl nafiroşe,  clu 
hezar heb li hundire welat belav nabe û naye xwen-
din. 

Ne hewceye ku be gotin rojnameyen me j? di ve 
re9e de ne. Ha em di rewşeke weha belangaz de 
ne.0 hin belangazen me ji doza Kurdistaneke be 
Kurd? dikin! 

Peşniyareke min heyet Werin em komelen paras-
tina Kurd? vekin. Em van komelan li çaraliyen welat, 
li metrepolan, li derve ü li her dera ku Kurd re dij?n 
ava bikin. Qet nebe li yan komelan em bi zimane 
xwe bipeyivin, ji we şerm û fediya bi hevdu re bi zi-
manen biyaniyan peyivine rizgar bibin. Belki biv e 
xebate re em li bajaran karibin helin O baxçen 
zarûkan ji bo zarOken Kurd vekin. 

Ere em gavek? biavejin O ji dereki ve dest pe 
bikin. LIT bes e ku me ev ziman kuşt, ji kuştina vi z-
iman? re bûn temaşevan. 

Banga min dawi li hezen me yen siyasi: Werin 
em dev ji doza Kurdistana be Kurd? berdin! 

Kurdistana 
bö Kurdi! 
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ILAN 

1975 ... 

Biraziye xebatkar û hevale me Yaqiip Karademir, ciwan 
Kurd Mehmed KARADEMIR, di roja 7 e Avrffl a 1997 an 

de bi sedema nesaxiya jana dil ji nav me koç kir. 
Em serexweşiya mamosta Yaqiip Karademir, malbata wi 

şoreşgeran dikin. 

Xebatkar&I rojname ya NnsıROJ 
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1975... 

Biraziye min, ciwan Kurd Mehmed KARADEMIR 
bi sedema nesaxiya jana dil, di 7e Avrffl a 1997 an de ji nav 
me koç kir. Em bi dilsozi dibejin tu be xem raze, armanc 

doza te li mili me ye ü em berxwedana te di jiyane da 
berdewam dikin. Li ser ve yeU ez serexweşiya xwe bo mal-

bate ü hemû welatpar&an dixwazim. 
Bi nave malbat û hevaWn wi 

Yaqiip KARADEMIR 

ÇAND  

j
ack London û Romana wii ya bi nav" "Martin Eden" di 
we deme de pirtilka ku her? pirr dihat xwendine bel. 
Jack London gelek tişt vedixwarin û gelek diwestiyan. 

Wİ  dawi de wek lehen0 romana xwe, wek Martin Eden di 
nav tevliheviy" de inthar kir? ye. 

Lokman POLAT 

Martin Eden nave romana 
niviskare Ameriki Jack 
Londone. Di roman de nave 

lehenge romane Martine ü paşnave wi 
ji Eden e. Jack London gelek roman a 
çirok nivisiye. Berhemen wi bi gelek 
zimanen cihan hatine wergerandin. 
Zaroktiya Jack London di nav feciri, 
belengazi il sefaleti de derbas bilye. 
Wi ji xwendine gelek hez kiriye, di 
piçûktiya xwe ü di xortaniya xwe de 
gelek pirtilk xwendiye. Ew mirovek 
karker bilye, di her kafi de xebitiye. 

Jack London gelek pirtilk'en ku li s-
er sazilmana sosyalizme H xwend ü 
bil sosyalist, sosyalizme parast. Jack 
London hem dixwendin û hem ji d-
inivisandin. Wi li ser heyfidû gelek 
pirtüken edebi nivisand. Wi ji firotina 
pirtilken xwe pirr pere-diraf-qezenç 
kir. Le ji bo ku gelek mirovek merd bil 
pereyen ku qezenç dikir hemû xere 
dikir. Di sala 1913'an de li cihan ye 
ku heri pirr telif hecjiye pirtilken xwe 
distend, Jack London bü. Romana wi 
ya bi nave "Martin Eden" di we deme 
de pirtüka ku heri pirr dihat xwendine 
bil. Jack London gelek vedixwarin ü 
gelek diwestiyan. Wi dawi wek 
lehenge romana xwe, wek Martin 
Eden infixar kir e. 

Prof. Dr. İzzettin Mustafa RESUL 

Be)/ta "Naz û Xidir" 
Ev beyta me behs kir li beşa hel-

besten çapbilyi da tene 82 rezen we 
deste me ketine, ku Kak Qadir Fetahi 
Qazî li destpeka "Mihr û wefa" da 
çap kirine, le diyare ku va beyta ge-
lek zede bilye. Ew beşa wi ji ku stran-
bej bi qisan tinin zman her helbest 
bilye. Çimki eva beşek mezin ji bû-
yer û karesaten destane ku tine zi-
man. Li demeke de ku ev 82 reze, bi-
ritiye li perda dumahika ve beyte. 

Li ve beyte da wene dirama aşki-
raye ü yekem regeze (nijad) dirama 
peve diyare ku ew ji keşa nav çiroke-
ye. 

Ev destana xenci we ku awaye we 
sadeye, ii bOyer'en keşa Mam û braza 
da gelek wene wi weki hamleta 
Şhekspeare. Beyta Berdeşani wena 
ceng il hevdu xistin pişan dide û yek 
xala xwine li ser şano (tiyatro) cih di-
hele û dixwaze nave trajediyayek bi-
de bi "Naz û Xidir". Le li encamda 
ew mija şin fi xwine belav dibe, aso 
ronak û sipi dibe, şad û hivi serdike-
ve. Ev serketin ji tene ev nine ku Na-
ze û Xidir gihiştin miraze xwe. Belko 
li ve dere daye ku Eli Berdeşani bi 
gihiştina ev herdu dilketiya nasekine, 
belko xunça (bistane gulan-memike 
gulan) berhemen duwahatiye ji li 
destana da pişandide: 

Naz birtnekt singt ba 
Nexş  ba xula dirusti ba 
Ew bew biriney neça 
Be ziga da kurt ba (44) 

Diyare ew du kurra ji li destana 
wena jiyana taze ü serketin, nemirin 

jiyane. 

Eli Berdeşani û Mestan 
Her weld sere ve gotare da li leko-

lina Kak Qadir Fetahi Qazi da bilye 
nav û nişana behseke, dibe hemu ça-
rek li behsa Berdeşani da bibe bi ser 
nav, çimki beşek li wan berhemen 

Jack London bilyeren romantik li 
ser heremen rasteqin ü kesen rasteqin 
dihonandin. Jiyaneki wi ye romantik 
hebii. Jiyana wi di nav gelek maceran 
de derbas bûbû, gelek serp'ehatiyen wi 
hebû. Ew jiyana bi macera 
sepehatiyen ji nivisina berhemen 
wi re bûn bingeh, bûn sekani. bûn il-
ham. Jack London di romana xwe ya 
bi nave "Martin Eden" de dide x-
uyakirin ku cama navadengi, dewle-
mendi û qezenca pirr a pereyan mirov 
nabe serfiraziye, mirov bextewar 
nake. Naveroka ve romane bi kurtahi 
weha ye: 

Martin keştivancki (deryavaneki) 
fecjir bil. Di keştiyan de kar dikir. Di 
deryayan de gerandin wi bextiyar 
dikir. Rojeki miroveki dewlemend ji 
nav ave, ji xeniqandine xilas kir. Ye 
dewlemend nave wi Arthur bil. Pişte 
ve bilyer'e herikandina jiyana Martin 
hate guhartin. Arthur xilaskere xwe ji 
cem xwe venediqetandin, ew tim bi 
hevre bûn. Rojek Arthur Martin bi 
xwe re bire cem malbata xwe. Wi bi 
bave xwe, diya xwe û xıışka xwe re da 
naskirin. 

Martin keçika xweşik Ruthe gelek 
eciband. Dile wi kete ve keçika be-
dew. Le ew dizanibû deryavaneki fe-
q?r û keçeke dewlemend nikarin bi 
hevre bizewicin, bi hevre bijin. Ji bo 
ku ew bi keçika sipehi Ruhte re 

Her jinek Kurd wek Mestane 

Berdeşaniye ku reta niha mane diçine 
xana berhemen dildariye yen Berde-
şani. 

Li lekolina navbiri da hatiye nivi-
sin: "Mestan jinek, ciwan ü şepal bü, 
li zmane Eli Berdeşani da pirr bi nav 

deng bil. Zilamek hez li ve jine ki-
Pişti we demek'e derdi evin 

dildariye tehm kir; gihişte miraze 
xwe, Mestan ani ji bo xwe û bûn mer 
ü jin. L6 çend roj li ser ve Şah'ı' ü dila-
ne ra ne çübil zilam bi r'ekewt (tesa-
telf) nexweş  ket û mir. 

Pişta ve karesate rojek Mestan be-
re xwe da deşte li kulinçkeda bi xem-
gini runiştibû. Rekeft Eli Berdeşani 
ku zilda dile wi ketibû singen ciwan 
yen Mestane. We dema Eli Berdeşa-
ni we dere ra derbaz dibe, çave wi 
mestane dikeve û bere xwe dide 
van rezan ji bo we dibeje: 

Subhanalla lew şlibaye 
Kulmet del"C'y şewçiraye 
Haci kart xıvay naye 
Bejnit wek şilke b"Czaye 
Nazanim çit le dilMaye 
Hiç nebay kam a rewaye 
Emin bot bim can fidaye 
Stir îı  sipt gul leylaye  

bizewice û pere biji dive ew wek we 
dewlemend be, bi navildeng be. 

Keçika delal ruht ji bi Martin re 
eleqeder dibû, je re nezikahi nişan di-
da. We ji keke xwe Arthur dixwest ku 
ew Martin bine mala wan mevan-
dariye. Wexta ku Martin dihat mala 
wan keyfa we li ci bil, dikeniya, 
henekan dikir, raken 

Li ser ve tekin a rewşa Ruhte, 
Martin biryara xwe da ku dev ji kare 
deryavaniye berde û dest bi nivisine 
bike, bibe niviskar. Wi hen& xistibû 
heşe xwe, bibe nebe dive ew bibe 
niviskar. Ew de bi nivisen xwe hem 
bibana miroveki navdar il hem ji 
dewlemend bibana. Le ew dizanibû ji 
bo ku serbikeve diye pirr bixebite. 
Martin gelek nivis nivisi ü ji kovaran 
re şiyand. Le tu kovarek nivisen 
neweşand, hemilyan ji nivisen wi je re 
paşve şiyandin. Le" ev tişt nebil sedem 
ku cesareta Martin be şikandin. Wi 
disa nivisand. Martin ji bo ku kareki 
din nedikir ü lıew tene dinivisand, be 
pere mabû. Yen derûdora wi pe 
henekan dikir in. Keça sipehi Ruthe ji 
ji dev ji Martin berdabû. Ev keça ci-
wan nedixwest ku bizanibe Martin ji 
bo we' van fedakariyan kiriye. 

Rojeki ji rojan şanse Martin ve bil. 
Weşanxaneyek berhemen Martin 
ecibandibû û pirtilkek wi çap 
Pişte ve weşanxaney'e hinek weşanx- 

*** 

Manda bay ınezlit girtuwe 
Zulfit le henyet manduwe 
Wek sârgul xal xal sâr buwe 
Bejnit terht dar sincuwe 
Ew direnge nabe bew zuwe 

** 

Zulf îı  henyet t'açirjawe 
Laelace gulew gulawe 
Bo emret be heder dawe 
Xuda her keOkf danenawe 

*** 

Demrim leber hermy kalt 
Zor bew mewce xet â xalit 
Le ber bazibetıdi lalit 
Nın kemik tetre ehwalit 
Xuda bilindi ka igbalit (45) 

Eger em rezen ve helbeste li gel 
"Nazi ü Xidir" da berawird (Muka-
yese) bikin, dibinin li beyta Naz Xi-
dir da hest û sozeki rasteqine heye. 
Ve da ji diyare bo dilxweşkirina 
Mestan û Serinç (dikat) ü dil rakeşa-
na we hatiye gotin. Li gel we ji ew 
soz ü germiya beyta Naz ü Xidir teda 
nabinin. Her wek helbestvan xwesti-
bil bi çend stayiş  û teşbihek ku Mes-
tan te bigihije, çend bikaribe mater-
yalen xwe bixe bazare ku kiıyar li we 
dere da Mestane ü ew kese propogan-
da dike pesin dide mateyalen xwe 
helbestvan bi xweye. 

Helbesfen Giyan li 
Beran û Tişte'n Din 

Li nav xelk da gelek qise û behs 
belavbûne ku her yek rilyeki zirek 
aktif û zanayiya wi helbestvane me 
tinin zman heta wusa je hatiye ku ev 
ji wek hindek helbestvanen din yen 
me (46) bilye Pehliwan'e destanen 

Ji ber we li rezen destanan da, 
çirokek bi nave beyta Eli Berdeşani 
dibinin (47). 

Her çend ev destana bi temami ne-
maye, yan ji bejin neketiye desten me 
16 herçiqas çirok ü niken ku derbara 
vî helbestvani ten behs kirin beşeki 
ve destanene. 

Be guman ev tiştana nişana bawe-
ren xelkene, bi helbestvane xwe. Gel  

aneyen din ji pirtiiken 
Martin çap kirin, weşandin, 
belav kirin. Di demeki kin 
de Martin di nav 
Edebiyatvanan de bil 
miroveki bi navildeng. 
Pirtûken wi yek li pey yeki 
dihat çapkirin û weşandin. 
Cure cure Koyar ji bo ku 
nivisen wi biweşinin bi 
hevre ketibûn peşbaziye. 
Hendi Martin bübeı  
miroveki dewlemend ü bi 
şohret. Di ve rewşede keçi-
ka ciwan Ruth ji xwest ku 
careki din vegere gel evin-
dare xwe ye bere Martin. Le 
Martin bi Ruth re qet ele-
qeder nişan neda. Tişten ku 
di sere Martin de derbas 
bûbûn je re bübiln ders. 
Niviskare ciwan Martin 
dizanibil ku Ruth nabe 
evindare wi ye rasteqin. Ji 
bo ve pewist nedikir ku pe 
re bizewic. 

Martin bi navdariya xwe 
ü bi dewlemendiya xwe di nav peva-
joya jiyane de dit ku yen navdar 
dewlemend ne baş  in. Martin hen& 
nedixwest ku li derdora xwe van 
kesen nebaş  bibine. Wi heval û dosten 
xwe yen bere ji bir nekiribû. Martin 
rojeki dev ji pirtûk'en xwe û ji herema 

zilamen jehati yen xwe lıez dike. Ji 
ber we, her kareki baş  ü Seyir herkes 
nikare bike. li ser wi helbest yani he-
sap dike. Çi tişt başe û girane bi xe-
yalen xelk da ten xelk bi lıez gotina 
wi dike, li ser helbestvanen bilimet 
hesap dike. 

Li behsa Feqiye Teyran da ev te 
gotin ku xelke' wusa fehm kiıribû ku 
zmane hemu heywanen difirin diza-
nibû. Ji ber ve yeke nave wi kirine 
Fecliye Teyran (48). Ev axaftin derba-
ra Eli Berdeşani ji te kirin. Xelk hez 
li we tişte dikin ku li jiyana bezma-
nan te biz'ehin, bizaıı iıı  li van bûyeren 
jiyane da hesta derûna wan çiye? Ku 
eva ji heza mirovan dûre ji bo ve ye-
ke ji li ser helbestvanen bilimet tü he-
sap kirin. Helbestvan ji wek bixwaze 
van qise û baweran derew demexe, 
ketiye behsa teyir û bezmanen din il 
stayişa yek bi yek wan dike, stayişek 
hür bi xeyala herkesek da naye, heta 
bikaribe wesa nişan bide ku hemu 
kes baştir li wan giyan li beran fehm 
kiriye. Yan belko stayişa wi peş  wan 
axaftinen xelke bilye. Ew axaftinen 
xelke encama ve stayişe çe 

Bi nav û dengtirin, wene vi cure 
berheman, beyta req (kisel) 6 (49). 
Li van beytan da li hemu tiştan diyar-
tir, hûritiya helbestvane, li wesif da ü 
materyal û sedemen seyir bikaranine 
li stayişa ve giyan li bere da. Weki ew 
li behsa hişkiya pişta req da li ciye 
eve beje "hişke û xencer nabire" di-
beje: 

Xencerim nabire beni 
de kiseliın wejeni 
ktsel lı nı  pe dekent (50). 

Li ve dere da li gel stayişa hür da 
weneke karigaturiya henekan dibinin 
ku belga hunermendiya Berdeşaniye, 
ev wena karigaturiye gelek bi ciwani 
beyta diz da (51) diyare, (52) ku Ber-
deşani li dumahike da her weki pey-
rewa Şex Riza pirr bi dil dide xebera. 
Ev awaye hunere henek û pekenin 
çekirine li beyta pire jin da xwe pişan 
dide, ku helbestvan riq (kin) a xwe 
hembera mirin û tişt'en kevin tine z-
man (53) le penivisa helbestvaneki 
henekvan yan edebe sattı-  (54) nivis.  

dewiemendan berda û çû cem dost ü 

hevalen xwe yen bere. Ew disa bü 

deryavan di keştiye de dest bi kar kir. 

Le hendî deryaye ji wi bextiyar 

nekiribü. Wi bi biryareki xwe bera 

nav deryaya kür kiriye. 

Herwesa li parça coten sole reş  
(55) da ji ev beşa huneren Berdeşani 
diyare. 

J'eder: 

44- Jedera bere r 39 
45- Jedera bere r 48,49 
46- Dr. Izzeddin Mustafa Resul, 

Feqiye Teyran, jiyan û berhemen wi, 
kovara koleca edebiyat, hejmara 15 
Bexda 1972. 

47- Ubeydulla Eyubyan r 6 
48- Dr. Izzeddin Mustafa Resul, 

J'edera bere r 21 
49- Folklora Kurdi, beşa yekem 

r 10,11 
50 Jedera bere r Il 
51- Heta niha bi cuda du awayen 

cuda yen ve bete hatine belavkirin: 
Yekem, ji aliye kak Muhamed Tevfik 
wurdi ve, li rojnama "El-xeber-deng 

behs" da, duyem ji, ji allye kak 
Muhamed Fida ve li rojnama "jin" 
da. 

52- Rojnama j'in, hejmara. 92 
53- Folklora Kurdi beşa yekem 

r. 15 
54- Sattı-  (satira) peyivek latiniye 

weki zaravek bi mena rixnegirtinen 
tılj li hemû babeten edebida te 
karkirin. 

55- Folklora Kurdi, Beşa Yekem 
r. 23 

Dumaha heye 

Werger; 
Mikail CANPOLAT, 

Aram XIDIR 
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Bersiva hejmara bori 

Çeperast 

1-Mukriyani. 2-Oli...Mebest. 3-
Nare... NDT.. 4- Eta..UE. 5- Taç...-
Helwest... 6-Od..He... Si... 7- Nas... 
Ske...As. 8- Lev...Esaret. 10- Atak... 
emitE. 11- Suar. 

Serejr 

1- Monoton... Lat...2- Ula... Adalet. 
3- Kireç..Sivas...4- Et...Ku. 5- iM... 
Aheste. 6- Yen... Keser. 7-
Abdulselam. 8- Netewi... Eriş. 9- Is... 
Afet. 10-Tarsus... Ter. 

Martin Eden 

Çeperast 

Eşireke mezın lı  başur... Lı  Qers' 
kevnargehek. 2-Egoizm... Alet...3- 
Kurt, nediri... Saxi xweşi 4- Anin 

Zanin... 
Dannişana,ziv... Meheki buhar, 
Kes€' h'ay. Qertafa 
Paytaxta Italya. Vexwarin61 sor(so-

Hezar gram. 8- Kurtiya in-
sanan... Dini.. Bingeh, rukun. 9-
Bivelerz, Mjana erde.... 
Baneşanek. 10- Daçeka 

milzıU.11- Dara ku 
bihak je çedibe.. Naveki kuran.. 

Serej'r 

Tekoşereki kurd sazumankar 'TSK'. 
2- Daralişk jî bo şevitandisn... K'611 
xwin. 3-Avahi.. Notayek. 4-
Qerfatek... Kese ku ji boy nane xwe 
digere.. 5- Ji ru derdikeve... 
Damarseher, berbang. 6-Eş  nexweşi... 
Meheki payiz''. 7- Kulilkeki 
Rexistina BasU.. Pişti lavahiyet 
gotin...Dayika Qerfatek. 9- 
Kes Kese ji Omeri. 
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lir. Devlet diğer yan-
dan `uslu' duran sa-
natçı lara, "devlet sa-
natçısı" unvanı  verip 
onları  düzene entegre 
etti. Bu sanaçılar et-
kinliklerini izleyen 
binlerin. onbinlerin 
yaşadığı  dramlar kar-
şısında çoğunlukla 
suskun kaldılar. 

Sanat cephesinde, 
müzisyenler son yıl-
larda çeşitli oluşum-
lara gitiler, ancak . bu 
oluşumlar uzun süre 
devam edemedi, da-
ğıldı. Fakat her defa-
sında inatla, örgütlen-
miş  bir güçle tekrar 
ayağa kalktılar. Yaşanan her 
başarısızlığın, her yenilginin 
üzerine tekrar tekrar gittiler. 
Başarının yolunun, başarısız-
lıklann sonuçlarından çıkarı- 

lacağım öğrendiler. 
Samuel Becket'in dediği gibi; 
"Hep dene ve yenil. Yine de-
ne, yine yenil. iyice yenil." 
Sanatçı ların direnişi ve mii- 

boyunca bu 
bağlamda kendini tekrarlayıp 
durdu. Belki de 'sanatçıyı  sa-
natçı  yapan etkenlerden biri 
başaramama korkusudur,' di- 

ye düşünüyorum. 
Yapılan şey, bir ara-
yıştır; iyinin ve gü-
zelin arayışı... 
Beyaz nota 
Yukarıda toplanıp 
dağılan sanatçı  olu-
şumlarından bahse-
tik. Bu aralar yeni 
bir yapı  oluşuyor. 
Adı  "Beyaz Nota 
Platformu." Çok sa-
yıda müzisyenin bi-
raraya gelip oluştur-
duğu bir yapı. Bu 
aralar 'tanışma' 
konserleri yapıyor-
lar. İlk konserlerini 
İdil Kültür Merke-
zi'nde yapmış lar. 

Sonuçtan oldukça memunlar. 
Konsere gelen kitle müzis-
yenleri oldukça heycanlandır-
mış. Platform bu heyecanla 
yeni etkinlikler düzenliyor. 

Bu aralar İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nde üç günlük 
bir şenlik üzerinde çalışıyor-
lar. Şenlik, 27-28-29 Nisan ta-
rihlerinde gerçekleştirilecek. 
Bu şenliğe (daha önce de ol-
duğu gibi) bütün grup ve sa-
natçı lar katılmıyor. Bunun iki 
nedeni var; hem herkes uygun 
olmayabiliyor (çoğunlukla 
konserler çakıştığı  için), hem 
de kalabalık bir sanatçı  kad-
rosuyla şenlik düzenlemenin 
zorlukları  var. Platformda y-
eralan müzisyenleri biraraya 
getiren 'neden' çok açık ve 
net: `Temiz, dürüst ve beyez 
bir toplum' özlemi. "İnsanca 
yaşamaya özgü demokratik 
bir ortam yaratılması  için," 
kendileriyle benzer kaygılar 
taşıyan meslektaşlarun Plat-
forma bekliyorlar. 

(İSTANBUL) 

Tam da cadelesi tarih 

y ı llard ı r hep olmuszu kavramlarla beraber 
telafuz ettiğimiz Diyarbakı r ismini "Sanat" 
kelimesiyle beraber kullandığım için, bü-

yük mutluluk içindeyim. Tüm Anadolu coğrafya-
sı  içerisinde ve Anadolu'nun tarihi süreci dahi-
linde kültür ve sanatla bu denli haşı r neşir olmuş  
bir başka yerleşim çok az olması na rağmen, Di-
yarbakı r ismi -her nedense- beyinlerde kültür ve .• 
sanata tezat bir çağrışı m uyandı rmaktadı r. 

Yetmiş  iki millete kucağında yer açan ve bu 
milletleri kucağında yaşatan Diyarbakı r'', her 
nedense birileri öldürmeyi tercih etmiş  ve bu 
tercihisereği Diyarbakı r'ı n can damarı, Diyarba-
kı r'ı n kan damarı  olan sanatsal etkinliklere ve 
kültürel mirasa yönelik hunharca müdahalelerde 
bulunmuşlardı r. Bir nevi saf Diyarbakı r kültürü 
yok edilmeye çalışı lmıştı r. Yok edilen doğal kül-
tür yerine, yapay bir Diyarbakı r kültürü oluştu-

rulmuştur. İş in 
üzücü tarafı, Di-
yarbakı r şehri ve 
insan ı  bu yapay 
kültür ya da kül-
türsüzlükle dışarı-
ya tan ı tı lmıştı r. 
Hiç unutmam. Di-
yarbakı r'a geldi-
ğim ilk senelerdi. 
O yı llar tamamı y-
la merakı m çerçe-
vesinde Diyarba-
kı r'ı n tarihi me-
kanları nı  geziyor-

dum. Bir gün Cahit Sı tkı  Tarancı 'nı n müzeye 
çevrilmiş  evini gezerken, yan ı ma elli yaşları nda 
kı r saçl ı  bir adam yanaştı . Koskoca müzeyi sade-
ce ikimiz geziyorduk. Adam otuzbeş  yı l evvel 
Diyarbakı r'dan ayrı lmış, bu otuzbeş  yı ldan sonra 
ilk defa Diyarbakı r'a gelmişti. Ona, otuzbeş  yı l 
ewelin Diyarbakı r'ı n! sordum, "Meğerse Diyar-
bakı r ne kadar da değişmiş, otuzbeş  yı l sonra!" 

Adamı n konuşmaları na dikkat ettim. Hiç de 
"kel&" edebiyatı na rastlamad ı m. Diyarbakı rlı ya 
lanse edilen ve ne yazı k ki Diyaibakı rl ı n ı n bunu 
seve seve kabul ettiği sert ve kaba insan imajı n ı, 
onun hiç bir hareketinde görmedim, izlemedim. 

- "Biz küçükken babam benim ve kardeşimin 
elinden tutar, her akşam bizi saz meclisine götü-
rürdü. Akşam yemeğinden sonra Diyarbakı r so-
kakları  saz sesleriyle yankı lan ı rd ı" diyordu, ara-
dığı nı  bulamamış  adam. 

Demek ki eskiden Diyarbakı r'da kültürle yoğ-
rulmuş, canl ı  bir yaşam vard ı . Demek ki bize 
nasip olan bu niteliksiz ve donuk yaşam, sonra-
dan oluştu. Bu dönüşümün üzerinde durmak is-
tiyorum. Çünkü şu an benim için sevindirici 
olan, negatif unsurları n etkisini kaybetmemesine 
rağmen, Diyarbakı r'da, kültür ve sanat hayatı n-
da önemli kı pı rdanmaları n başlaması d ı r. Sinema 
salonları n ı n dolup taşması , Diyarbakı r gençleri-
nin özellikle tiyatroya olan büyük ilgisi, kültür 
ve sanat merkezlerinin açı lması, müzik grupları-
n ı n oluşması, edebiyata zamanı n ı  verenlerin ço-
ğalması , Diyarbakı rlı  şairlerin seslerini yükselt-
mesi sevindirici ve yürek ferahlatı cı  gelişmeler- 
d ir. . 

Bütün bu güzel gelişmelere rağmen, sanatı n 
ve kültür çalışmaları n ı n aşması  gereken yığınla 
engel vardı r. Bunları n en başında, politik engel-
ler ve politik kaygı lar gelir. Yöre insan ı n ı n ilgisi-
ne göre şekillenen ve onları n sorunları na eğilen 
bir sanat anlayışı n ı n önünü de dağ  gibi dikilen 
mevcut siyaset anlayışı, sanatı n kitlelere yayı l-
ması nda büyük engel teşkil etmektedir. 

Çünkü son gelişmeler göstermiştir ki Diyarba-
kı rlı  kendi sorunları na hitap etmeyen hiç bir kül-
türel oluşuma destek vermemektedir. Yani şu so-
nuca varmak istiyorum; mevcut siyaset anlayışı  
açı kça "sanatı  dilsiz bı rakmaktad ı r." 

Diyarbakı r'da sanatı n ve sanatçı n ı n canı n ı  sı-
kan engellerden bir diğeri de ekonomik sorun-
lard ı r. Sanatçı , çalışmaları  için gerekli araç ve 
gereçlerin temininde büyük zorluklar çekmekte-
dir. Ozellikle tiyatro ve resim alanı nda ürün ver-
meye çalışan sanatçı  arkadaşları mız, bu proble-
min acısı nı  daha çok hissetmektedirler. Diyarba-
kı r'da sanat sergileri ve gösterileri için yeterli 
salonları n olmaması, olanları n da nitelik 
bakı mı ndan eksiz olması  üzücüdür. 

Dünyan ı n bir çok yerinde görüldüğünün ak-
sine, Diyarbakı r'da demokratik kitle kuruluşları  
ve işadamları, sanata ve sanatçıya gereken des-
teği vermemekte, onları  boğucu sorunları yla baş  
başa bı rakmaktadı rlar. 

Bu sorunları n tehtidi altı nda sanat icra etmek, 
pek mümkün değildir. Sanatçı , duyuşta ve seziş-
te hür olmal ıdı r. Sanatçı  kafası n ı  ekonomik 
sorunlarla yorduğu vakit tı kan ı r, sanatçı  siyasi 
kaygı ları n ı  ön planda tuttuğu vakit ise ölür (bu 
kinayeli bir yaklaşımd ı r.) 

Bütün bu zorlukları n ve engellerin bir gün 
aşı lacağından eminim. Diyarbakı rl ı  sanatçı nı n 
bu engeller karşısı nda sergilediği azim ve karar-
l ı l ı k, bizi bu fikrimizde sabit kı lmaktadı r. 

Bir yabancı  
gözüyle: 
Diyarbakır 
ve Sanat 

Fatma TURAN 

m tı  M 

MuM' da "Felsefe ve Sanat" 
KÜLTÜR-SANAT/ MuM bu sayısı nı  
felsefe ve sanata ayırrmş. Derginin 
Yayın Yönetmeni Sinan Kutlu "Fel-
sefe İle Ilişkileri Açısından Sanat 
Etkinliği" başlıklı  yazısında; sana-
tın, felsefeyle olan ilişkisini değer-
lendirip, insanların sanat ve 
felsefeden ne anladıklarını  
ve sanatın felsefe bağla-
mında tekrar tanımlanması-
na değiniyor. Bu konuyla 
ilgili yazan diğer yazarlar 
ve yazıları  şunlar: S. Sırrı  
Kazdal'ın "Felsefe ve Sa-
nat", H.Hilmi Bülunmaz'ın 
"Sanat-Felsefe Eytişimi", 
Aşkın Ayrancıoğlu'nun 
"Felsefe, Sanat. Umut Bağ-
lamı" ve Dursun Yıldız'ın 
"Özgürleşmede Sanatın 
Rolü" isimli yazılanyla sanat-felsefe 
bağlamı  ele alınıp irdelenmiş. Der-
ginin bu sayısında yazı ları  ve şiirleri 
bulunan başlıca yazarlar ve şairler: 
Nihat Ateş, Yudum Işbecer, B. Sa-
dık Albayrak, Hüseyin İlbey, Ali 
Fil, Yves Bonnefoy, Ibrahim Bala-
ban, Tan Doğan, Can Ahıska, İdris 
Atmaca, Nezahat İyidoğan, Ahmet 

Can Akyol, Sabri Kuşkonmaz, C. 
Hakkı  Zariç, Ayşe Güzel, Esra 
Özen, Edip Polat, Cuma Karataş, 
Ayrıca MuM'un bu sayısından itiba-
ren, derginin 'ağır top'lanndan Ka-
an Arslanoğlu'nun imzası  ve yazıla-

rı  olmayacak. Sinan 
Kutlu, Arslanoğlu'nun 
`ayrılık' sebebini şöy-
le açıklıyor: "MuM 
dergisi yazarlarından 
ve Yayın Kurulu üye-
si Kaan Arslanoğlu, 
bir süredir yayın ilke-
lerimizle ve onlara te-
mel olan kuramsal-kı l-
gısal çizgiyle bağdaş-
mayan yönetimleri 
girmiş, yapı lan karşı-
lıklı  değerlendirmeler, 

sözkonusu aynmlann uzlaşabilir ni-
telikte olmadığını  ortaya koymuştur. 
Gelinen bu nokta, kimliğini ve öz-
gül aynmını  'yürürlükteki sol' anla-
yışlara yönelik köktenci bir eleştiri-
de bulan dergimiz açısından, Kaan 
Arslanoğlu'nun Yayın Kurulu'ndaki 
görevini sürdürmesini ve her türden 
katılımını  olanaksız kılmaktadır." 

Dün, bugün, yarın... 
68'lerin Türkiye'sinin yetiştirdiği yaşta-

n yarım asra varan ama yürekleri 18'linin 
çoşkusuyla çaman müzisyenler... 

TO'lerin çalkantısı  içinde doğan, 80'ler-
de yol arayıp, ancak 90/arda kendilerine y-
ol çizebilen bugünün olgun sanatçıları... 

80'lerin değişmiş  dünyasının içinde göz-
lerini açıp, kendilerine sunulan POPülİZMi 
reddedip, ideal olanı  seçen bugünün 18'lik, 
20'lik duyark genç sapatçılan... 

Kısaca, DUN, BUGUN, YARIN... 
Onlar toplumsal bir kahkahanın, geceyi 

delen kalabalık çığlığın, hele milyonların 
söylediği bir şarkının, duvarları  yıkabilece, 
ği. silahların seslerini susturabileceğini ve 
kapkara bir geceyi güneş  ışığıyla doldura-
bileceğini biliyorlar. Tepkisiz bir toplumun, 
oradan buradan çıkan dağınık seslerin, 

"ne yapalım 
kader"in, 
"bu da ge-
lir, bu da geçer"in Türkiye'yi 
2000'li yıllara taşımayaca-
ğına inanıyorlar. Temiz ve 
dürüst, beyaz bir top-
lum için yüzlerce ses. 
binlerce söz olarak ge-
liyorlar. Onlar müzik-
leriyle geliyorlar. 

BEYAZ NOTA; son 
yıllarda ülkemizde 
yükselen temiz toplum 
taleplerine duyarsız kal-
mamak, insanca yaşa-
maya özgü demokratik bir 
ortam yaratılması  için, fikir 

üretmek ve 
bu doğrultu-
da girişimler-

de bulunmak amacıyla birara-
ya gelmiş  müzisyenlerin 

oluşturduğu bir platform-
dur. 
Benzer kaygıları  taşı-
yan tüm meslektaşla-
ra sesleniyor ve: 
düşünceleri seslere, 
notaları  beyaz notala-
ra, toplumu temiz, dü-
rüst, beyaz bir toplu-

ma dönüştürmek adına, 
herkesi üzerine düşen 

görevi yapmaya. 
BEYAZ NOTA PLATFOR- 

MU'na davet ediyoruz. 
Platforma yüreklerini koyan tüm sanat-

çılar. sizleri tanışma konserlerine bekliyor. 
Temiz, dürüst, beyaz bir toplum için: be-

yaz notal... 
Biz sessiz!... 
Biz sözsüz!... 
Biz biraradayız!... 
BEYAZ NOTA PLATFORMU: 
Ahmet Güvenç.,Acil Servis, Bertuğ  Sar-

nıç, Bulutsuzluk özlemi, Bülent Ortaçgil, 
Cem Karaca, Dört, Grup Yorum, Grup, Top-
rak, Grup Harman, Hakan Şimşek, Istas-
yon, Kesmeşekeri  Kramp, Merdiven, 
Moğollar, Nurdan Ipek, Nüans, Nautilus, 
Objektif, Oğuz Abadan, Renan Bilek. 
Serora Nat, Suna Aslan, Tolga Bektaş, 
Vehpi Öztürk, Yaşar Kurt. 
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Kürt PEN Başkanı  Haydar IŞIK 

Nesimi ADAY 

T
ürkiye'de faaliyet gös-
teren sanatçılar uzun 
yıllar, yaşanan toplum-

sal olaylar karşısında cidi bir 
sanatçı  muhalefeti geliştire-
mediler. Tek tek yapılan karşı  
koyuşlar oldu ama bunlar sis-
temin güçlü silindirleri altın-
da ezilip gitti ya da kolu kana-
dı  kınldı, güçsüz kaldı. Aslın-
da büyük bir sanatçı  potansi-
yeli olan Türkiye'de, varolan 
potansiyelin gücünu kullana-
cak, harekete geçirecek bir 
yapı  eksikliği var. Bugüne ka-
dar yaşanan toplumsal olayla-
ra (pratikte) duyarlılık göste-
ren çok az sanatçı  çıktı. Fakat 
bu insanlara karşı  sürekli `ya-
sal şiddet' kullanıldı. Grup 
Yorum ve Kürt müzisyenler 
bu konu da örnek gösterilebi- 

Fikret TURAN 

B
üyük şair Mele Ehme& Batâ 
1417 yı lında Hakkari'nin 
"Batr köyünde dünyaya gel-

miştir. Şair Mele Ehme& Bate yine 
doğduğu köyde 1491' yılında vefat 
etmiştir. Şairin hayatı  hakkında eli-
mizde geniş  bir bilgi yoktur. 

M. Rudenko, Aleksander Jaba'ya 
dayandırdığı  çalışmasında Mele Eh-
me.42 BaWnin bir divanı  olduğunu 
açıklar. Bu divan aşk konulu şiirler-
den oluşmuştur. Ayrıca meşhur 
"Zembilfiroş" destanını  kaleme alan 
şair, Kürt halkı  arasında çok yaygın 
olan ve islam peygamberinin hayatı-
nı  konu edinen bir "naat" da yazmış-
tır. Halk arasında "Mewlüda Şerif' 
diye adlandırılan bu manzume Le-
ningrat'taki Saltikov-Şedrinda adlı  
kütüphanede mevcuttur. Ayrıca 
bu eser Zeynelabidin Zınar ta- (ır 
rafından tekrar yayına hazırlan- \ 
mış  ve Fırat Yayınları  (İst.1992) \ 
tarafından basılmıştır. 

Mele Ehmed BaWnin dikkati 
çeken en önemli eseri "Zembilfiroş" 
adlı  manzum destanıdır. Şair Kürt 
halkı  arasında dilden dile dolaşan bu 
destanı  kaleme almış  ve ölümsüzleş-
tirmiştir. "Zembilfıroş" üzerinde en 
geniş  çalışmayı  Rus Kürdolog Jakeli 
Şür&ıouna Musaelyan yapmıştır. 
J.Ş.Musaelygn "Destana Kurdi: 
Zembilfiroş  adlı  kitabında Mele Eh-
me& Bare'nin Zembilfiroş  adlı  
manzum destanına benzeyen ve Mu-
rad Han Beyzadi'ye ait olduğu sanı-
lan bir manzum destamndan daha 
sözetmekte ve bu destanın 17. yy'da 
tekrar kaleme alındığına işaret et-
mektedir. Sanatı: 

Ey dil werin &san bicoş  -a 
Carek saran mey binGş -x 
Bikin qiseta zembiffiroş -a 
Da seh hikin hikayete -b 
ZembrIfiroş  lawke rewal bli-c 
Bi kulfet ü ehl ü eyal bü -c 
Husnekt i2sif ii bal H -c 
Heq rizaqe qismete -b 
Şair "Mewlâcla Şerif' adlı  eserini 

beyit nazım birimiyle, diğer şiirlerini 
ise "dörtlük" nazım biriıııiyle yaz-
mış tır. Ölçü bakımından her ne ka-
dar Eli Heriri'den güçlü ise de, yine 
beklenilen diiieyde değildir. Şiirle-
rinde sağlam bir ölçüye rastlanılmaz. 
Fakat kâfiyeyi ustalıkla kullanmış, 
bazen şiirin akışını  bozmamak için 
kâfiyeden ödün vermiştir. Öncelikle 
tercihini muhtevadan yana kullan-
mıştır. Bazen bu tercihi doğrultusun-
da üçlü, beşli ve altılı  dizelerden olu-
şan bentler kullanmıştır. 

Özellikle "Zembilfiroş" adlı  man- 

zum destanında göze çarpan bir 
özellik vardır. Şair, şiir içerisinde 
tıpkı  hikayede olduğu gibi diyaloglar 
serpiştirmiştir. Bir nevi nazımı  nesre 
yaklaştırmıştır. Şiirinde bazı  kahra-
manlar oluşturmuş  ve bu kahraman-
lara bir kişilik giydinniştir. Zembilfi-
roş 'taki plan tıpkı  hikayede olduğu 
gibi serin, düğüm ve çözüm bölüm-
lerinden oluşur. Eserin ilk bölümün-
de olayın kahramanı  olan Zembilfi-
roş  genel özellikleri ile tanıtılır. 

Zembtlfiroş  lawke delal 
Ew bi kulfete erz a h'eyal 
Hevek husne asib li hal. 
Zembilfiroş  yakışıklı  ama fakir 

bir delikanlidır. Evlidir ve iki çocuğu 
vardır. Geçimini, yaptığı  
sepetleri satarak 
sağ lar.  
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Ola-
yin 
d ü - 
ğ  ü m 
bölü-
münde 

ise Zembilfi- 
roş, ağanın güzel karı-

sı  Qedhimxas ile karşılaşır. Qedim-
xas sepet almak bahanesi ile onu eve 
alır. Ona aşkım ve kendini sunar. 

Zembilfiroş  nı  beyan 
Ez e beli" ta pe 
Miii boy eşqa dil la ad 
Fakat Zembilfıroş  bu teklifi kabul 

etmez. Qedimxas her türlü yolu de-
ner, yine Zembilfiroş'u kandı ramaz. 
Zembilfıroş  destanın bu bölümünde 
olduğu gibi bütün bölümlerinde güç-
lü bir karakter sergiler. Qedimxas'ın 
teklif ettiği mal ve aşk Zembilfiroş 'u 
etkilemez. Hatta Qedimxas çaresizli-
ğe düşer ve Zembilfiroş'a kendini 
sunar. 

Lawko bes e bild wan giliyan 
Ez e bid' me te memke 
Li te werkim çeke cindiyan. 
Zembilfiroş  hem güzel Qedim- 

xas'ı  hem de malı  elinin tersiyle iter 
ve çocuklarının yanına döner. Qe, 
dimxas en güzel elbiselerini giyip ta- 

kı larım takar ve Zembilfiroş 'un evi-
ne gider. Zembilfiroş 'u evde bula-
maz (bazı  nüshalar, Zembilfıroş  ev-
de hasta ve kendinden geçmiş  bir 
haldedir der.) Zembilfiroş'un karısı-
na üstündeki elbise ve mücevherleri 
verir. Böylece Zembilfiroş'un karısı-
nı  evden uzaklaştırır. Yalnız Qedim-
xas ayağındaki halhalı  çıkarmayı  
unutmuştur. Zembilfiroş  akşam eve 
gelip yatağa girer. Yatağındaki kadı-
nın Qedisnıxas olduğunun farkında 
değildir. Ayağı  Qedimxas Xatün'un 
halhalına çarpar ve durumu anlar. 
Zembilfiroş  o an beyaz bir güvercin 
dönüşür ve Qedimxas Xatün'a, "Be:-
ni tekrar bulman için demirden bir 
ayakkabı  ve demirden bir baston es-
kitmen lazım" der ve uçar gider. Qe-
dimxas Xatün demirden ayakkabısı  
ve bastonuyla yedi yıl Zembilfiroş'u 
arar. 

Olayın çözüm bölümü beklenme-
dik bir şekilde biter. Qedimxas Xa-
tün Zembilfıroş 'u yedinci yılın so-
nunda bir dağın başında çiçekler 
arasında üç huri ile bulur. Qedim-
xas Xatün ve Zembilfiroş  sabah-
tan akşama kadar oturur konu-
şurlar. Gün bittiği vakit Qedim-
xas Xatün oracıkta düşer ve 
ölür. 
Zembilfiroş, gerek olay ör-
güsü gerek kişileri ve kiş i 
karakterlerinin çizimi ko-
nusunda büyük bir eser-
dir. Mele Ehmea Bat6‘ 
bu eserinde Qedınıxas'ı  

cesurca konuşturmuştur. 
Lawko vere sekiz a sevan 
Wan bitmje deva l'c;van 
Sing tl bere min ji te re meydan 
Li ser siwar be hajo hevran. 
Mele Ehmeffi Batâ'nin takdire 

değer bir eseri de Mewlüda Şerif ad-
lı  eseridir. Mesnevi tarzında beyitler-
le yazı lmıştı r. Eserde her beyit kendi 
arasında kâfiyelidir. Dini konulu bir 
şiirdir. İslam peygamberinin hayatı nı  
konu edinmiştir. Eserin ilk bölümün-
de kâinatın yaradı lışı  anlatı lı r, sonra 
Tanrı  övülür. Peygamberin doğu-
mundan önceki dönem anlatı lır, son-
ra peygamberin doğumu ve doğuınu 
sırasında gelişen olaylar yansı tılır. 
Mewlüda Şerif, Kürt halkı  arasında 
çok sevilen ve yaygın bir eserdir. Bu 
eser bize gösteriyor ki Mele Ehme& 
Bat'' alim bir insandır. O zamanın 
geçerli olan ilimlerinden haberdar-
dır. 
Şüphesiz ki Mele Ehıneffi Bat' 

büyük bir şairdir. Onun şiirleri 
bugün de Kürt halkı  arasında dilden 
dile dolaşmakta ve beğenilmektedir.  

Kür PEN 'i, daha önceki yıllarda En-
ternasyonel PEN tarafından konan 
"dondurma" işlemini kaldırmak için 
her gün biraz daha çaba sarfediyor. 
Yeni adımlar atarak beklenen hedefine 
yatmaya çalışıyor. Bi-
lindiği gibi, eski PEN 
başkanı  Hüseyin Ha-
baş, bir bildiri ile ka-
muoyuna 01.02.1997 
de yapı lacak Berlin 
Kürt PEN kongresi-
nin meşru olmadığını  
açı klamıştı. Buna da-
yanarak bir grup ya-
zar,16.03.97 tarihinde 
Hüseyin Habaş ' la 
toplanarak, Berlin 
Kongresinde seçilen 
Yönetim Kurulu ile 
görüşme karnn almış-
lardı. 

05.04.1997 tari-
hinde Köln kentinde 
kurucu başkan Hüse-
yin Erdem, eski baş-
kan Hüseyin Habaş. 
yeni başkan Haydar Işık, başkan yar-
dımcısı  ve sekreter Dr. Zerdest Haco, 
sayman Medeni Ferho, yazar Munzur 
Çem, yazar Esker6' Boyik, yazar Abu-
zer Han biraraya gelerek sorunu tartış-
tı lar. 

Burada, PEN Başkanı  Haydar Işık, 
Kurucu Başkan Hüseyin Erdem, yazar 
Munzur Çem gelecek kongreyi hazır-
lamakla görevlendirildi. 

K Ü L - 
T Ü R - 
S A - 
N AT / 
Dergi-
nin Ni-
s a n 
sayısı-
nın ka-
p a k 
konu-
s u ; 
" G e r - 
ç e k 

Sanatçı  ve Psikolojinin Sanata 
Etkisi " konularına yervermiş. 
Bu konu üzerine yazan Muzaffer 
Oruçoğlu. "Gerçek Sanatıçı" 
başlıklı  yazısında sanatçının öz-
gül yanları na dokunup, onları  
farklı  kılan özelliklerdcn bahse-
der. Ona göre, "Hiç bir gerçek 
sanatçı, kendisini mutlu ve özgür 
histmez yeryüzünde." Oruçoğlu, 
sanatçı nın yaşadığı  en büyük 
mutluluğun. en büyük otoriteye 
kafa tutuğu an yaşadığını  söylü-
yor. Yazar İbrahim Üçyorda, 
psikolojinin sanat üzerindeki et- 
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Nde EhınuM Rat'i Kürt PEN'den 
aç ı klama 

Ayrıca Kürt PEN'i üzerinde don-
durma kararını  kaldırmak ve Kürt 

yazarlar arasında bulunan çelişkile-
ri gidermek için çaba sarfedilmesi yö-
nünde görüş  birliğine varıldı. 

Bu doğrultuda 
hazırlanan bir 
protokolü im-
zalayan katı-
l ı mc ı lar, 
PEN'in üzerin-
deki dondurma 
kararının kaldı-
rı lması  ve ça-
l ışmaların yo-
ğunlaştırılması-
nı  01.02.1997 
tarihinde Berlin 
de seçilen yö-
netim kurulun-
dan isteyerek 
toplantıya son 
verdiler. 
Kürt yazarları  
bu suretle Kürt 
ve dünya ka-
muoyuna: 

01.02.1997 
tarihinde yapılan kongrede seçilen 

yönetim kurulunun tüm Kürt yazar-
larının hukuki temsilcisi olduğunu ve 
aralarındaki sorunların diyaloğla 
giderilebileceğini bu toplannyla kanıt-
lamış  oldular. 

Kürt PEN Başkanı  Haydar IŞIK 

Bahar' da Berfin Bahar 
kisini işlediği yazısında; sanatsal 
edimin insanın ruhsal yapısının 
dışavurumu sonucu oluştuğunu, 
toplumun maddi yapısının oluş-
turduğu verilerin sanatçının ruh-
sal yapısında biçimlendiğini 
söylüyor. Üçyol ayrıca yazısın-
da, Kapitalist Sistem'in yaratığı  
anamalcı  insana değinip, oradan 
da anamalcı  tüketim insanına ge-
liyor ve bu insanların 'kalite an-
layışları 'na değiniyor. Berfin 
Bahar'ın bu sayısının yazarları  
ve şairleri: Heinrich Schirm-
beck, Abdullah Rıza Ergüven, 
Ali İhsan Aksamaz (Aksamaz, 
Lazlar üzerine yazmış). İsmet 
Kemal Karadayı, Nusret Gürgöz, 
Semsettin Murat, Yı lmaz Elmas 
ve Lokman Polat. Tacim Çiçek, 
Gabar Çiyan. Bu sayıda başlıca 
şu şairlerin şiirleri var: Ruhan 
Mavruk, Ali Rıza Özkan, Hüse-
yin Elçi, Kadir Karako.ç, Asım 
Öztürk, Ahmet Haşim, Sermin 
Arslan, Şenel Gökçe, Jeppe Ak-
saer, Şakir Doğan. Hüseyin İl-
bey, Tan Doğan. 
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I
nsan kendisini ve doğayı  tan ı d ı kça, tarihin 
ilk sayfaları na ilişkin efsanelerden yavaş  
yavaş  kurtuldu. Tarihi daha farkl ı  yorumla-

maya çalıştı  ve efsanelerini mitoloji ad ı  alt ı n-
da kültürel bir değer olarak toparlad ı . Efsane-
lerden kurtularak, kendisini ve kendisini saran 
toplumu sosyal olaylar içinde incelemeye al-
ması yla, tarihe bilimsel bir değer verilmiş  ol-
du. Böylece mitoloji en güzel eserlerini oldu-
ğu gibi koruma şansı n ı  elde etti. Çoğu kez ol-
duğu gibi kendi zayı fl ı kları na ve tutarsı zl ı kla-
rı na bir gizem katmak için, aşığı  sağcı  politik 
yapı lanmaları n mitolojiyi yard ı mlar ı na çağı r-
maları n ı n altı nda bu eserlerin toplumları  saran 
etkisini yatmaktad ı r. 

Oysa bize, yüzyı lları n yarattığı  değerlerden 
mahrum kalmış  bir halk olarak mitolojilerden 
çok bilimsel dogrular laz ı md ı r. Bunun elde 
edilmesi için ise akademik kurumsallaşman ı n 
olması  mutlak bir zorunluluktur. Özellikle 
Kürt tarihinin antropolojik değerlerin açığa çı-

kart ı lması nda bu 
kurumsallaşma 
karekteristik bir 
özelliğe sahiptir. 
Yine de bunun 
yaratı lamamış  ol-
ması  birşeyler 
söylenmesine en-
gel olamaz. Bi-
limsel her araştı r-
ma alanı nda ol-
duğu gibi burada 
da soyut kavram-
lar söylenebilir ve 
söylenmelidir de. 

Tehlike burada soyut kavramları n söylenmiş  
olması nda değil, bu kavramları n akademik 
alanda yeterli şekilde bilimsel analizden geçi-
rilmemiş  olması ndad ı r. Bu alanlar tarih çerçe-
vesi içinde en önemli yeri arkeoloji ve antro-
polojide elde ederler. Bu alanlar ise baş l ı  ba-
şı na bilgi hazineleridir. Unutulmamal ı dı r ki 
akademik alan ac ı ması z aland ı r ve hata kabul 
etmez. Bu alanlara girilmeden de zaten tarih 
yazı lamaz ve yazı lanlar da mitolojik düzeyde 
ve soyut kavramlar olarak kal ı rlar. 

İ lk çağa ait Kürt tarihini yazmak büyük bir 
cesaret işidir. Yapı lan çalışmaları n akademik 
hesaplaşması  yapı lmadan "kesinleşmiş  doğru-
lar" olarak sunulmaya çalışı lması  ise bilim 
adı na yapı lan en büyük yanlış l ı ktı r. Avrupa'da 
Yunan ve Roma kültürleri yüzyı llarca araştı rı l-
ması na karşın, yine de eskiye oranla farkl ı  so-
nuçlar ortaya çı kabilmektedir. Çünkü her top-
lumsal dönemin kendisine ait bir değerler sis-
temi vard ı r. Bu değerler sistemi içinde 'olmuş-
bitmiş' olaylara farkl ı  bir analiz getirebilmek-
tedirler. Ama 'olmuş-bitmiş' olayı n kendisi bir 
fenomen olarak orta yerde durmaktad ı r. 

Kürt tarihine ilişkin yapı lan araştı rmalarda 
handikap olarak dikkat çeken en önemli yön 
Ön Asya halkları  arası ndaki benzerliklerden 
hareketle karşı  laştı  rrna- yffieniiYfe:-  cSiluçlara 
ulaşma kolaylığıdı r. Oysa halklar arası ndaki 
tarihsel benzerlikler her zaman bir ilişkiyi ge-
rekli kı lmadığı  gibi, bize her zaman doğruyu 
vermez. Tam tersine dikkatli davranı lmazsa 
komik sonuçlar da verebilir. Bir kelime ben-
zerliğinden hareketle sonuca ulaşmanı n hiç 
bir bilgi değeri yoktur ve olamaz. Kelimelerin 
etomolojik evrimi tüm çağlar boyunca ince-
lenmeden, ilk ve en son örheklemeler kolay-
l ı kla benzeştirilmektedir. Oysa bir etimolog 
bu süreci ve her süreçte kelimelerin aldığı  an-
lamları  ayrı  ayrı  ele al ı p sonuca varı r. Bu ne-
denle söylemek gerekir ki; bir dili bilmek ayrı  
şey, etimolog olmak ayrı  bir şeydir. 

Öyleyse bizde bu kolaycı l ı k neden? Çünkü; 
sorulan sorular önceden yanı tları  hazı r soru-
lardı r. Belirli bir sonuç almaya yönelik soru-
lardı r. Dolayı sı yla etimolojik evrim yerine, uy-
gun dönemler dikkate al ı narak sonuca ulaşı l ı r. 

Kürt tarihinde önemli bir yer tutan New-
roz'un mitolojik bir zenginlik olarak değil de, 
doğrulanmaya çal ışı lan tarihsel bir olay olarak 
anlatı lmaya çal ışı lması nı  hala anlayabilmiş  
değilim. Bu tür iddiaları n politik yapı lar 
kanal ı yla kitlelere de dogru olarak sunulmaya 
çalışı lması  ise, en büyük tehlikeyi oluşturmak-
tadı r. Bu anlayış ları n varacağı  yerlerin adı n ı  
anmaya gerek yok san ı rı m. Newroz4un mi-
tolojik bir değer olarak politikleştirilmesi soru-
nun kendi boyutu içinde anlaşı l ı r olabilir. 
Ama 'olmuş-bitmiş' bir olay olduğu konusun-
da ı srarc ı  davranman ı n anlaşı l ı r yanı  yoktur. 
Bu anlayış ları n tarih alan ı yla ilgisi ise hiç yok-
tur. 
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Tarih nasıl 
yazılır? 
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Biraziye xebatkar û hevale me 
Yaqûp Karademir, civane Kurd 

Mehmed KARADEMİR, di roja 7 
Avrel a 1997 an de sedema 

nesaxiya jana dil ji nav me koç kir. 
Em sersaxiya mamosta Yaqûp 

Karademir, malbata wi û şoreşan 
dixwazin. 
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Kentleşme sürecinde 
yerel yönetim anlayışı  

Dr. Ahmet ÖZER 

K
entleşme temelde 3 boyutu 
olan bir yaşam biçimidir. Bu 
yaşam biçiminin ekonomik, 

sosyal ve mekansal boyutları  vardır. 
Para ve pazar ekonomisi, tarım dışı  is-
tihdam ve ileri teknoloji ekonomik bo-
yutu, ileri düzeyde organizasyon, ör-
gütlenme, ihtisaslaşma, iş  bölümü, he-
terojenik, bireyselleşme, nüfus yiğit-
ması, daha yoğun eğitim, sanatta çeşit-
lenme ve tarih bilincinin gelişmesi 
sosyal boyutu, karmaşık mekanlar, sü-
ratli ulaşım ve haberleşme sistemleri, 
yoğun yapı laşma, bunların ortaya çı-
kardığı  çevre kirlenmesi ve doğadan 
uzaklaşma bunlara yönelik önlemler 
mekansal boyutu içermektedir. 

Yani kentleşme sosyal-ekonomik 
ve mekansal öğeleri içeren kent doku-
su içinde bunları  bir ilişkiler ağı  içinde 
yaşayan sürekli bir kültürel değişme 
etkinliğidir. Bu öğeler evrenseldir. An-
cak bunların ortaya çı kış  biçimleri, 
birbirleriyle etkileşimleri ve yarattık-
ları  kombinazyonlar yerel özellikleri 
ortaya çıkarmaktadır. 

Bu yapı  içinde iki unsur bir arada 
önem kazanmaktadır; bireysellik ve 
örgütlülük. Örgütlü olmayan bireysel-
lik başıboşluğu, bireyi temel almayan 
bir örgütlenme düzeni ise gelişigüzel 
yığınlaşmayı  beraberinde getirin. Mo-
dern demokratik kentleşmede ise birey 
ve örgütlülük hem özgür bir yaşamın 
teminatıdır hem de kalkınmış  nüreffeh 
bir topluma ulaşmanın yoludur. 

Bunların olmadığı  veya eksik oldu-
ğu yerlerde ise başka güçler devreye 
girer ve bu boşluğu doldurmaya çalı-
şır. Bu güçler genellikle yasadışı  orga-
nizasyonlar ve mafya türü örgütlenme-
lerdir. 

Kentlere göç ederek gelmiş  ve yer-
leşmiş  geniş  yığınlar devletin sosyal 
güvenlik şemsiyesinden ve kentsel 
lıaklardan genellikle faydalanama-
maktadırlar. Dolayısıyla yeni geldikle-
ri kentin hay-huy ortamı  içinde bir 
yandan• ulaşainadıkları  sosyal devlet 
anlayışı  ve kentsel olanaklar, öbür 
yandan bunların adeta boşluğunu dol-
durmak için ortaya çıkmış  mafya türü 
örgütlenmeler ve alt yapı  gruplar ara-
sında kendilerini korumak için yeni 
ilişki biçimleri geliştirirler. 

Yani devletin sosyal olanak ve gü-
venceler sağlamadığı , kişilerin de bi-
reysel özgürlüklerine tam kavuşama- 

Ömer Faruk ERIŞ  

Devrimci işçi sınıf 
sendikacılığı  
• 

/ şçilerin, kendi sınıf anlayış-
ları ndan ayrı  olarak işçi sını-
fı  sendikalarmdan başka, bir 

memur sendikası  politikası  yok-
tur. Devrimci sını f sendikacı lığı  
anlayışı, işçi sendikaları  için ol-
duğu gibi memur sendikaları  
için de geçerlidir. 

İşçi doğası  gereği, kendi içe-
risinde yer aldığı  sınıf konumu 
itibariyle solducudur-devrimci-
dir. Bir işçinin kendisini sömü-
ren patronu ile aynı  anlayışa sa-
hip olması  düşünülemez. Burju-
va sendikacı lığına karşı  sosya-
listlerin alternatifi sınıf sendika-
cı lığıdır. Proleteryanın sınıf mü-
cadelesinin tüm mantığı  ile ka-
bülü sınıf sendikacı lığının temel 
ilkesidir. Her cephede sı nıf sen-
dikacı lığını  bu temel ilke şekil-
lendirir. Proleteryanm sınıf mü-
cadelesinin mantığı, ücretli kö-
lelik sisteminin sonuçlarına kar-
şı  mücadeleyle, kapitalizm çev-
resinde iş  ve yaşam koşullarının 
düzeltilmesi için mücadeleyle 
yetinmez. Dolayısıyla ekono-
mik mücadele alanıyla kendini 
sınırlamaz. Proletaryanın ve 
tüm ezilenlerin kurtuluşunun 
sorunlarıyla ilgilenir. Ücretli kö-
lelik sisteminin yıkı lması, insa-
nın insan tarafından sömürüsü-
ne son verilmesi gerekir. Ekono-
mik mücadeleye sağlam bir tu-
tarlı lı k sağlayan da bunlardır. 

Sını f sendikacı lığı  hareketi, 
işçi sınıfının bıırjuva bilinci çer-
çevesinde doğmaz, doğamaz. 
İşçi sınıfının burjuva bilinci 
ası lmalıdır. Bunun için sosya-
listlerin işçi sınıfı  hareketine ve 
onun önemli bir bileşeni olan 
sendikal harekete müdahalesi 
gerekir. Burada sosyalistlerin 
müdahalesi belirleyicidir. 

Türkiye'deki işçi hareketinin 
temel zaafı , bilimsel sosyalizm 
düşüncelerinden yalı tılmış  ol-
masıdı r. öte yandan, proletarya 
hareketinden yalı tılmışlık duru- 

dığı  bir ortamda kente göç ederek ge-
len yeni kentliler, yeni ve kendine has 
patronaj ilişkileri geliştirirler. Türki-
ye'deki kentlerin elli yıllık tarihe bu 
ilişkiler ağı  damgasını  vurmuştur. Bu 
aynı  zamanda kentlerin "sosyo kültü-
rel değişiminin" yani bir yerde kent-
leşmenin serüvenini oluşturur. Bu se-
rüven aynı  zamanda yeni kentli insa-
nın kentleşme sürecinde farklılaşma 
uzmanlaşma ve örgütleşme serüveni- 
d ir. 

Bu kentleşmeyi doğru tahlil etmek 
için bu tarihsel gelişime kısaca bak-
mak gerekir. 

Türkiye'deki kentleşme süreci 
İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra bir ta-
kım alt-üst oluşlarla hız kazanmaya 
başladı. Bu tarihe kadar merkezi kent-
lerde Avrupa ile aşağı  yukarı  aynı  dal-
ga boyunda yaşam süren kentli bir or-
ta sınıf mevcuttu. Bu kentli orta sınıf 
adeta kentlerin bel kemiğiydi. 

1950'lerde iki değişik süreç 19. 
yüzyıla has kentsel modernleşmenin 
temsilcisi olan bu orta sınıfı  alttan ve 
üstten kemirmeye başladı. 

Bu süreçlerden biri; tarımda maki-
nalaşma ve sağlık hizmetlerinde görü-
len göreli iyileşme sonucunda ortaya 
çıkan nüfus baskısının neden olduğu 
ilk göç dalgasıdır. Bu göç dalgasının 
kentlerde donanımsız ve plansız yer-
leşmesi (orta sınıfı  alttan kemirerek) 
kent standartlarını  düşürmüştür. 

İkinci süreç ise; İkinci Dünya Sava-
şı 'ndan sonraki gelişmelerin yarattığı  
yeni zenginler tabakası  kentte başat ol-
maya başlayınca klasik kentli orta ta-
bakanın kentteki göreceli üstünlüğünü 
kaybetmeye başlamasıdır. 

Dolayısıyla alttan gelen göç dalga-
sı  ile üstte oluşan türedi zenginler ara-
sında kalara sıkışan (ve kent standart-
larını  oluşturan) orta tabakalar erozyo-
na uğradı. Böyece Avrupa'ya entegre 
(olan veya) olması  mümkün olan kent-
li bir kültürel yaşamın kent içindeki 
alanı  giderek daralmaya yüz tuttu. 

ilk göç dalgası  ile türedi zengin is-
tilası  sonucunda değişen kentler bu 
kez kendine has yeni dinamikler edin-
di. Bu durum kentin sosyo-kültürel ve 
politik yaşamında da yeni değişmelere 
neden oldu. 

İlk göç dalgalar' önce aile sonra 
hemşehri ilişkileri oluşturarak, kendi 
içinde entegresyon mücadelesi başlat-
tılar. Bu arada kent ortamında zengin 
olan yeni kesimler ise dış  pazarlara 
açılma ve entegre olma sürecine girdi- 

lere  
Çok partili sisteme geçilmesi ile 

oluşan merkez kitle partilerinin (kırda 
ve kentte) birikmiş  oy depolanna yö-
nelik politikalan, yeni bir patronaj iliş-
kisi oluşturdu. Bu yeni siyasi ilişkinin 
adı  siyasi populizm idi. 

Amerika'nın Vietnam'da yenilmesi 
ile siyasi ilişkilerde yeni bir dönem 
başladı. Bu dönemde soğuk savaş  dö-
neminin bir versiyonu olarak, dinsel 
grupların bir unsuru olarak piyasaya 
çıkması  teşvik edildi ve desteklendi. 
Bunun sonucunda İslam siyasallaştı  ve 
giderek kentin varoşlarında yükselme-
ye ve örgütlenmeye başlandı. Bu süreç 
aynı  zamanda etnik yapı ların gelişme-
sine ve milliyetçiliğin kentlerde etkin 
bir unsur olarak boy vermesine de ola-
nak tanıdı. 

Sonuç itibariyle, önceleri aile ve 
hemşehrilik patronaj ilişkileriyle ken-
tet yer edinmeye çalışan ilk göç dalga-
sı , sonra klasik partilerin patronaj iliş-
kilerinde yer alarak, yeni tür kentsel 
menfaat lobileri haline dönüştü. Daha 
sonra da devam eden göç dalgalar' 
dinsel ve etnik gruplar biçiminde kent 
içinde yeni mücadele konumları  elde 
etmeleri ile değişik bir dinamik kazan-
dılar. 

Kentsel ortamın bu yeni mücadele 
öğeleri zaman içinde önceki klasik 
patronaj ilişkilerini de dönüştürdü ve 
kentleri etkiledi. 

Yukarıda sayılan ve kente yeni ge-
lenler için bir şemsiye ve sığınak oluş-
turan patronaj ilişkileri, süreç içinde 
(nitelik değiştirerek) hakimiyet peşin-
de koştu. Kent içinde yeni etki adacık-
ları  ve hakimiyet alanları  (kurtanlmış  
bölgeler!) oluşturdular. Bu yeni patro-
naj ilişkileri giderek iş  bulmak, eğitim 
esnasında yardım sağlamak, kişisel so-
runları  çözmek şeklinde kendini gös-
terdi. 

Dinsel gruplar siyasi İslam ideolo-
jisi şemsiyesi altında birleşti. Siyasal 
İslam bir tür yeni patronaj ilişkisini 
temsil ederken, öte yandan dünya po-
litikasının bir unsuru haline geldi/geti-
rildi ve devreye sokuldu. 

1989'da soğuk savaş  sona erdi. 
Dünda modernist doktrinin etkisi al-
tında kaldı. Özal bu doktirinin Türki-
ye'deki temsilcisi oldu. Bu dönemde 
kitleler para ile daha çok haşır-neşir 
oldular ve tüketim kalı pları  gelişti. 
Değişim rüzgarları  esmeye başladı. 
Bunun sonucunda iki malcro gruplaş-
ma uç vermeye başladı  ve giderek be- 

lirginleşti; batıya etnegre olmak iste-
yenler ve istemeyenler. 

Bu süreçte kentler üzerinde belirle-
yici bir başka unsur da Güneydoğu'da 
1980'li yı lların ortasında başlayan sa-
vaşın neden olduğu ikinci bir göç dal-
gasıdır. Bu yeni göç dalgası  ilk göç 
dalgasından farklı  olarak göç ile bir-
likte gayri iradi olarak göçertmeleri ve 
kaç hareketlerini içermektedir. 

Son 4-5 yıl içinde bu gelişmeler ve 
göç Güneydoğu'daki bazı  kentlerin 
nüfuslannı  3'e 4'e katlamış, batıdaki 
büyük kentlerde de belirgin bir de-
mografik şişmeye neden olmuştur. 

Güneydoğu kentleri bu süreçte kır-
sal alanlardan güvenlik nedeniyle yok-
sul köylü göçü alırken, batıya kentsel 
dinamikleri oluşturan beyin, sermaye 
kentlileşmiş  nüfusu göç olarak ver-
miştir. Böylece kent varoşları  açlığın, 
yoksulluğun ve işsizliğin hüküm sür-
düğü, fitili ateşlenmemiş  birer bomba 
haline gelmiştir. Kentsel olanaklardan 
faydalananıayan bu umarsız kesimler, 
siyasi iktidarların duyarsız tavırları  
karşısında başka arayışlar içine gir-
mişlerd ir. 

Sürecin sonucunda hem doğuda 
hem de batıda göçün ve kaçın ağır 
yükleri altında ezilen dev köy-kentler 
oluşmuştur. Ayrıca bu süreç doğu ve 
güneydoğu'nun kentsel sorunları  ve 
göç problemleri çözülmeden batıdaki 
kentsel sorunların asla çözülemeyece-
ği gerçeğini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. 

O halde bu gün artık yerel sorunla-
rın merkezileştiğini, merkezi bakış  
açılarının ve örgütlenmelerin yereli, 
çok yakından ilgilendirdiği etkilediği 
bir döenme girnıiş  bulunuyoruz. 

On yıl aynı  yöntemlerle çözmeye 
çalışıp ta çözemediğimiz problemleri 
çözmek için, artık kafalarımızı  ve 
problemin bağlamanı  değiştirerek çöz-
mek zorunluluğuyla karşı  karşıyayız. 
Problemin bağlamı  devletin katı  mer-
keziyetçi örgütlenme biçimi ile, ona 
biçim veren anlayıştır. O halde işe ora-
dan başlaMak lazım. 

Bu merkeziyetçi gelenek, ülkedeki 
tüm hak ve yetkilerin, Tanrı 'nın yer-
yüzündeki temsilcisi olan Padişah ve 
Halife'de toplandığı, Padişah'ın dile-
diği kullanna bu hak ve yetkilerden di-
lediği kadar bağışladığı, canı  istendi-
ğinde de geri alabildiği bir düşünce 
sistemine dayanmaktadır. Cumhuri-
yetten sonra Padişahı n yerine "Merke-
zi Hükümet" konulmuştur. Tüm deği- 

şiklik bundan ibarettir. Dikkat edilirse, 
hala merkezi hükümetin yerel yöne-
timlere hangi yetkileri verip vermeye-
ceğini veya yurttaşlara hangi hakları  
tanıyıp tanımayacağı  tartışı lıyor. Mer-
kezi hükümetin bütün bu hak ve yet-
kileri nereden aldığını  etik açıdan, fel-
sefi açıdan sorgulanmıyor. 

Demokrasilerde, bütün haklar ve 
yetkiler, doğuştan ve tartışmasız o-
larak bireyindir. Ancak, birey toplu 
halde ve daha rahat yaşayabilmek a-
macıyla, kendi özgür çevresinden baş-
layarak oluşturduğu kurum ve 
kuruluşlara devreden. 

Örneklemek gerekirse, birey önce 
aile kurumu içerisinde bir düzen 
kurabilmek amacıyla işbölümü yapar 
ve bu işbölümü gereği bazı  hak ve yet-
kilerin ailenin diğer bireylerine dev-
reder. Ancak bununla yaşanıdaki tüm 
sorunları  çözemez. Bunun üzerinde 
aynı  bina içerisinde yaşayan aileler bi-
raraya gelip, apartman yönetimi oluş-
turur ve binanın ortak sorunlarını  çöz-
mek üzere bazı  hak ve yetkilerini bu 
yönetime devrederler. Daha sonra tüm 
sorunları nın burada çözülmediğini 
gören bireyler, çok sayıda apartmanın 
biraraya gelmesiyle "mahalle 
yönetimleri"ni, mahallelerin bir araya 
gelmesiyle "belde yönetimleri"ni, bel-
delerin bir araya gelmesiyle "kent 
yönetimlerini" oluştururlar. 

Merkezi Yönetim ise bütün bu 
kademelerin hiçbirinde çözülemeyen 
savunma, dış  politika, koordinasyon, 
planlama, güvenlik, adalet vb. ortak 
sorunları  çözmek üzere oluşturulan bir 
üst kurumdur. Hatta bireyler bu üst 
kurumla da yetinmeyip Avrupa Top-
luluğu, NATO, Birleşmiş  Milletler 
gibi daha üst kurumlar da oluşturup, 
bazı  hak ve yetkilerini bu kurumlara 
devretmektedirler. 

O yüzden böyle bir sistemde mer-
kezi hükümet yerel yönetimlere yetki 
devredemez, yerel yönetimler merkezi 
hükümete devrederler ve ancak ken-
dilerinin çözemeyeceği konularda 
devreclerlen• Böyle bir sistemde 
Anayasa da ülkedeki bireylerin "toplu 
sözleşmesi"dir. 

Bu durumda yapı lması  gereken 
karar alma ve uygulama sorum-
luluğunun yerel yönetimlerde olması, 
demokratikliğin sağlanmasıyla birlik-
te, merkezdeki tıkanmayı  ortadan kal-
dırıp sorunları  çözüme kavuşturmak-
tı r. 

daki ve tüm ülkedeki doğal 
demokratik yaşam ve görev-
lerini gerçekleştirebilmesi için, 
gerekli tüm haklara, tüm özgür-
lüklere ve tüm olanaklara sahip 
olmaları  gerekiyor. Yani, özgün 
bir sendika hareketinin grev ve 
toplu iş  sözleşmesi yapma hakkı  
olduğu gibi, tüm diğer haklan 
da garanti edilmelidir. 

Toplumun farklı  sınıfları  ve 
bu sını fların birbirleriyle olan 
karşılıklı  ilişkileri, birbirleriyle 
olan mücadeleleri, işçi sınıfının 
bu mücadeledeki rolü ve işçi 
sını fının çöken ve yükselen 
sınıflarla olan ilişkisi hakkında, 
kapitalizmin geçmişi ve g-
eleceği, uluslararası  demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinde 
Türkiye işçi sını fının tarihi 
görevi hakkında, işçiler arasında 
doğru kavramların yayı lmasını  
sağlamak gerekmektedir. Tür-
kiye'nin bugün içinde bulun-
duğu durumun vehameti 
gözönüne getirildiğinde, işçiler 
arası nda yapılacak propaganda 
çalışmasına sıkı  sı kıya bağlı  
olan ajitasyon çalışmasını  da ön 
plana çıkarmak gerekmektedir. 

Görevimiz, faaliyetlerimizi 
işçilerin hayatının bütün günlük 
meseleleriyle birleştirmek, bu 
meselelerin üstesinden gelebil-
melerinde işçilere destek olmak, 
onların dikkatini en ağır haksız-
lıklara çekmek, işçilerin patron-
lara karşı  taleplerini doğru ve a-
maca en uygun biçimde ifade 
etmelerine yardımcı  olmak, iş-
çiler arasında bir dayanışma 
ruhu yaratmak ve dünya 
proleterya ordusunun bir parçası  
olarak Türkiye işçilerinin de 
çıkarlannın ve davalarının bir 
olduğunun bilincini geliştirmek-
tir. 

Yararlanılan kaynaklar: 

Eğitim Emekçilerinin Sen-
dikalaşma Sorunları  ve 
Mücadele Görevleri (SUN 
Yayıncılık 1992) 

Örgütlenme Üzerine 
V.I.Lenin (SIR Yayınlar) 

mu sos- 
yalist 
hareke- 
tin te- 
mel za- 
af ı d ı r. 
S ı n ı f 
sendikacı lığının gelişimi soru-
nu, sosyalist gelişimi ve gelece-
ği ile bağlıdır. Çünkü, sınıf sen-
dikacılığı  hareketinin doğup ge-
lişimi süreci, sosyalist hareketin 
proletarya hareketine bağlanma-
sı, bilimsel sosyalizm düşünce-
lerinin proletaryaya maledilme-
si sürecidir de. Ama, sı nı f sendi-
kacı lığı  hareketini oluşturmak 
için özel olarak çalışma, onu so-
mut olarak hazırlamak, örgütle-
mek gerekir. 

Sını f sendikacı lığı  hareketi 
faşizme, sermayeye ve sendik 
ağalığına karşı  her yönde yürü-
tülecek mücadelenin içinde do-
ğup şekillenecektir. ama yine de 
sınıf sendikacı lığı  hareketini 
oluşturmak ve örgütlemek için 
yürütelecek çalışmada, proletar-
yanın sendika ağalanna karşı  
hoşnutsuzluk ve mücadelesin-
den yola çıkmanın önemini vur-
gulamak gerekir. Cunta sınıf 
sendikacılığı  hareketi, proletar-
ya yığınlannın sermayeye ve 
sendika ağalanna karşı  kendili-
ğinden varolan hoşnutsuzluk ve 
mücadelesinin bilimsel sosya-
lizm düşünceleri ile soyutlaştı-
rılmış  (aydınlatılmış  ve örgüt-
lenmiş) bir anlatımıdır. 

Türkiye işçi sınıfının sendi-
kal hareketi, günümüze değin 
işçi sınıfının burjuva bilincini 
aşamamıştır. Bu durumda, doğal 
olarak, sendikal hareket burjuva 
sendikacı lığına hapsolmuştur. 
Sendikal hareketin bu niteliği-
nin bir yansıması  olarak, sendi-
kal hareketin kilit noktalır şu 
veya bu renkteki sendika ağala-
nnın elinde olmuştur. Fakat bu 
gerçeğin bir yüzüdür. Proletar-
yanın sendika ağalığına karşı  
süregelen mücadelesi, gerçeğin 
diğer bir yüzüdür. 

Burjuva sendikacı lığı  prole-
taryanın karşısına değişik bi- 

çimlerde çıkabilmektedir. An-
cak her ne biçim altında görü-
nürse görünsün, ne tür ideolojik 
motifler kullanırsa kullansın, 
her renkte burjuva sendikacı lı-
ğın temel ilkesi, sı nıf işbirliği ve 
uzlaşmacı lığıdır. Burada sınıfın 
öncülüğünü yapan sosyalist an-
layışın-hareketin kati ve sonuç 
alıcı  müdahalesi gerekmektedir. 
Zira, burjuva sendikacı lığı  kapi-
talizmin ebediliği, ücretli köle-
lik sisteminin değişmezliği çer-
çevesinde, proletarya ile burju-
vazi arasında sınıf uzlaşmacı lığı  
temel ilkesi tarafından şekillen-
dirilmektedir. Böyle olduğu 
içindir ki, işçi sendikaları  ger-
çek sınıfsal işlevlerini yapama-
makta, burjuvazinin bir aleti ko-
numunda bulunmaktadırlar. On-
ların anlayışında, burjuvaziye 
karşı  sınıf mücadelesi olmadı-
ğından, genel çizgileri, kapita-
list veya temsilcileri ile uzlaşma 
ve anlaşmalar yoluyla anlaş-
mazlıkları  halletmek, sını fı n 
mücadelesinin devrimci geliş-
mesini, kapitalist sistemi tehdit 
etmesini bu yolla önlemektir. 

Sendikal mücadelede örgüt-
lenme 

12 Eylül faşist cuntasının 
oluşturduğu tahrifat ve zihin bu-
lanıklığı  tam da burada karşımı-
za bir engel olarak çıkmakta. 
Egemen anlayışın, özellikle sos-
yal-demokrat destekli faşist zih-
niyetin. proleteryayı  oyalama 
çabalarını  ve içi boş  tekerleme-
lerle süre kazanmaya dönük uy-
gulamalarını  boşa çıkarmallyız. 
Günümüz sendikalarmda karar-
sızlık ve tereddütün egemen ol-
duğu açık bir anlayış  ve eylem-
sizlik var. Bu elbetteki örgütlen-
me anlayışının devrimci bir ini-
siyatifle geliştirilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Birim temelinde örgütlen- 

Genel olarak sendikalar -2 
mek, mücadeleyi tabandan ge-
liştirmek ve en geniş  sendikal 
demokrasiyi uygulayarak taba-
nın katı lımcı lığım sağlamak, ka-
çını lmaz bir zorunluluk olarak 
önümüze gelmekte. Sendikal ör-
gütlenmede yaşanan tıkanıklığı  
aşmanın yolu tam da buradan 
geçiyor. Bu yolda kararlılıkla 
yürümek, kendini sürekli üreten 
bir sendikal yapının geliştiril-
mesini de örgütlemek durumun-
dayız. 

Diğer yandan, sendikalarda 
gurup ve görüş  açısına göre eği-
limleri idare etme tutumunun 
varlığı  da tıkanıklığın bir diğer 
nedenidir. Oysa, hiç bir zihniye-
tin dar gurup çıkarları, kitle çı-
karım önüne geçirilemez. Bu-
nun olduğu yerde, işin gerekle-
rinden sapmak, bürokratik yön-
de yozlaşmak kaçınılmazdır. Bu 
doğal olarak taban inisiyatifini 
öldürür. Burada da çözüm, sınıf 
sendikacı lığı  anlayışını  esas al-
mak, tüm mücadeleci güçlerin 
önünü yeni eylemliklerle aç-
mak, bu yolla mücadeleyi daha 
da yükseltmik durumundayız. 
Bir başka deyişle, kendi örgüt-
lülüğünü oluşturmanın bilinciy-
le, devlete karşı  örgütlü müca-
dele geleneğini bundan sonra da 
yaşama geçirmektir. 

Bunun için işyeri birimleri, 
temsilcilikler bir kaldı rac olarak 
kullanılmalı . Örgütlülük bu yol-
la canlı  kılınmalı  ve etki alanla-
rı  genişletilmelidir. Temsilcilik-
lerin örgütsel eğitim seviyeleri 
yükseltilmeli, sorunlarına kısa 
sürede çözümler getirilmelidir. 
Temsilciliklerden durum tespit 
ve sorun raporlaır istenmeli, pe-
riyodik toplantılarla tepki ve çö-
züm eylemlilikleri oluşturulma-
lı  d ir. 

Bugün emekçi yığınlann bü-
yük bir kısmı, düzen tarafından 

son derece yoğun bir 
şekilde sömürülmesi-
ne, tüm ekonomik ve 
demokratik hakları-
nın gasp edilmesine 
karşın, hala sınıf bi-
lincini kucaklayama-

mış, mücadelenin gerçek amacı-
nı  kavrayamamış tın Az çok po-
litize olmuş  geniş  bir kesimi de, 
pratik olarak kendisinin karşı-
sında onu ağır ağır öğütüp tüke-
ten bir düzen olduğunu anlamış-
sa da, ona karşı  mücadele et-
mek, hakları  ve istemleri için 
mücadeleyi proleteryanın ikti-
dar mücadelesiyle birleştirmek 
gerektiğini ve asil kurtuluşunun 
oradan geçtiğini kavramış  değil 
ya da bunun için mücadeleye 
atılma kararlılığını  gösteremi-
yor. Kuşkusuz bundaki etken 12 
eylül faşizminin yol açtığı  ko-
şullardı r. Politikanın ve parti ça-
lışmasının yanı  sıra, sendikal ör-
gütlenmenin memura yasak ol-
masının da sözünü etmek gere-
kiyor. Reformist ve işbirlikçi 
zihniyetin varlığı  ise bir diğer 
olumsuz etkendir. Tabii bütün 
bunlar, sarı  sendikacı lığa karşı  
her zaman tetikte olmamız ge-
rektiğini de gösteriyor. Bu ger-
çekten de zordur, ama önemli 
olan da zoru başarmaktır. 

Tam da burada, sendika ola-
rak örgütlenme ile beraber, eği-
timin ve içeriğinin üstünde 
özenle durulması, yönetimin de-
mokratikleştirilmesinin yanın-
da, bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesine daha aktif katı l-
manın, destek vermenin yolları  
üzerinde düşünmenin önemi bir 
kat daha artıyor. ı rkçı, şoven, 
asimilasyoncu ve militarist poli-
tikalara karşı  mücadele de gün-
cel önem taşıyor. Gaspedilen 
hakların geli alınmasından, daha 
ileri mevzilereerleşmeye kadar, 
grevli, toplu sözleşmeli ve sen-
dikalaşma hakkı  için örgütlen-
menin, ekonomik ve demokratik 
mücadelenin daha güçlü sür-
dürülmesinin ön koşulu ol-
duğunu unutmamak gerekiyor. 
Ve yine sendikaların, işkolun- 
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Onurlu kişiliği ve kararlı  mücadelesiyle 
Zeki ADSIZ (K. SALEH)'ı  anıyoruz 

PYSK'yı  oluşturan örgütler-
denTevgera Sosyalist a Kıirdıstane 
(TSK) Genel Sekreteri, Ordiya 
Rızgariya Kurdistan (ORK) Yük-
sek Askeri Konsey Başkanı, DISK 
110. Bölge Temsilcisi ve Genel-İş  
Diyarbakır Eski Şube Başkanı  Ze-
ki Adsız'', örgüt adıyla K. Saleh'i 
7 yıl önce, (17 Nisan 1990'da) yi-
tirdik. 

Evli, Filinta ve Şervan adında 
iki çocuk babası  olan Zeki Adsız, 
10.1.1948 yılında K.Kürdistan'ın 
eski isyan merkezlerinden biri 
olan Bingöl'de doğdu. Orta halli 
bir çiftçi ailesinin üçüncü çocu-
ğuydu. Annesini çocukken yitirdi, 
Babası  1980 sonrası  hasretliğe da-
yanamadı. 

Zeki yoldaş, çocukluk çağında 
bile pratik zekası, fedakarlığı  ve 
atılganlığıyla çevresine kendini 
sevdirendi. O'nun bu yıllardaki 
yaşamım çocukluk arkadaşları  şu 
satirlarlarla anı  defterine işlediler; 
"senin büyüklüğünü, önderliğini 
daha çocukluk yıllannuzda göre-
bilmiştik. Sen o zaman da önderi-
mizdin." 

Zeki Adsız, ilk ve ortaokulu 
Bingöl'de bitirdi. Bingöl Lisesi 2. 
sınıfa devam ederken haksızlıkla-
ra karşı  başkaldınsı  ile yönetimin 
dikkatini çekti. Boyun eğmez ki-
şiliğini kontrole alamayanlar 
O'nu sürgün ettiler. 1964-65 öğre-
tim yı lında Diyarbakır Ziya Gö-
kölp Lisesinde öğrenimine devam 
etmek zorundakaldı. Burada da 
yönetim O'na ancak 1 yıl taham-
mül edebildi. Yeniden sürgün edi-
lince tekrar Bingöl Lisesine dön-
dü..Aynı  yıl lise 3. sınıfa devam 
ederken, haksızlığa tahammülsüz-
lif& ve hareketliliği genç yaşta 
cezaevine düşmesine neden oldu. 
Elinden kaza çıkmıştı. Sonradan 
samimi birer dost oldukları  bir ar-
kadaşının yaralanması  O'nun 4 

,yıl 4 ay 15 gün cezaevinde yatma-
sına neden onıh)IçpmleyAep, 
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rülen "Koğuş  ağalan"na karşı  di-
ğer mahkumları  korudu. O, bu 
tavrıyla mahkumların sevgilisi ve 
önderiydi. Ve kuşkusuz bunun da 
bir bedeli oldu. Zeki Yoldaş, yö-
netimin haksızlığına karşı  tavrını  
sert koymuştu. Bir gardiyanın bı-
çakla yaralanması  ile olay sonuç-
lanınca, O'nun meşruten tahliye 
hakkı  yandı, hakkında yeni dava 
açıldı  ve Solhan cezaevine sürgün 
edildi. 

O'nun onurlu başeğmezliği 
ömrünün sonuna kadar dikkati çe-
ken bir meziyetiydi. O'nu son yıl-
larda tanıyan bir dost am defterine 
şu notları  düşecekti; 

"Yedi yıldır tanıyorum. Hiç bir 
zaman, hiç bir güç karşısında baş  
eğdiğini görmedim. 

Başı  dik insan güzeldir 
Zeki güzel bir insandır 
Hepimize örnek olsun." 
O'nun başeğmez kişiliği müca-

delede kararlılığı  atbaşı  gidiyordu. 
12 Mart'ı  içerde karşılamıştı. 
İçerden olayları  takip ediyor, oku-
ma ve kendisini yetiştirme olana-
ğını  iyi değerlendiriyordu. Ceza-
evinden politik olarak temel bilin-
ci almış  olarak çıktı. İçerdeyken 
lise sınavlarına girdi ve bitirdi. 
Cezaevinden çıkınca İstanbul Ba-
sın Yayın yüksek okuluna kayıt 
yaptı; okul demeğinin kuruluş  ça-
lışmalarına katıldı, yönetiminde 
yer aldı, dernek adına geceler dü-
zenledi. 

Yüksek tahsilini bitirdikten 
sonra yeniden halkına döndü.Bin-
göl'de Mahalli bir gazetede köşe 
yazarı  ve redaktör olarak çalıştı. 
Yoksul, ezilen insanların sörunla-
nnı  dile getirdi. Bingöl'de köylü-
lerle röportaj ilk kez O'nun aracı-
lığıyla yapı ldı . Bu dönemde Bin-
göl'de depremin yıkıntısı  üzerine 
keselerini doldurmaya çalışan ma-
halli yöneticilere ve tefecilere kar-
şı  aktif bir çaba içine girdi. Hileli 
konut yapımını, dağıtımını  ve bu 
konudaki haksızlıklar" dile getirdi. 
Yazdıkları  yazılardan ötürü hak-
kında dava açıldı. Gazete sahibi 
yönetimin baskılarına dayanama-
yarak, gazetedeki işine son verdi. 

Aynı  dönemlerde 1973 seçim-
leri yaklaşıyor, CHP Genel af ile 
birlikte nisbi bir demokrasi vade-
diyordu. Zeki yoldaş  da bu dö-
nemde CHP gençlik kollarında y-
er aldı. Bingöl ili gençlik kolları  
başkanı  olarak gençliğin politize 
olmasına ve örgütlenmesine öncü-
lük etti. 40 kişilik CHP Parti 
Meclis üyeliği yaptı. 

1973 seçimleri ardından genel 
affın çıkması  ve devrimci örgüt-
lenmelerin yeniden yeşermesiyle, 
O da bu saflarda yerini aldı  ve 
1974'ten itibaren TKSP içinde ça-
~ama başladı. Aynı  döneme  

da ş̀;i çWişıfiiâfâ ını  işçi Sınfını  ör-
gütlemeye kaydırdı. Bayındı rlı k 
Müdürlüğüne işçi olarak girdi. 
Bay-Sen'i örgütledi. Bingöl'de 
Genel-İş  ve Gıda-Iş 'in örgütlenme 

çalışmalarına yardımcı  C1Idu. Poli-
tik bilinci ve pratik deneyimiyle 
Bingöl'de sınıf sendikacılığının 
gelişmesine önderlik etti. 

1975'ten sonra Istanbul'da Öz-
gürlük Yolu dergisinin çıkarılması  
çalışmalarına katıldı. Bir yılı  aş-
kın bir süre bu birimdeki kollektif 
çalışmada yer aldı. 

1977 yılında Diyarbakır'da po-
litik faaliyetlerini sürdürürken ya-
kalandı  ve 10 aylık hapislik ceza-
sını  çekmek üzere tutuklandı. Ar-
dından 6 aylık sürgün yollandı. 

Diyarbakır'da sürgündeyken 
sendikal faaliyetlere katıldı. 
1978'de Genel-iş  Diyarbakır Şu-
be Başkanlığına seçildi. Sınıf sen-
dikacılığının gelişmesi ve işçilerin 
örgütlü mücadeleye çekilmesi için 
olağanüstü bir çaba harcadı. Sınır 
tanımaz fedakarlığı  ve yorulmak 
bilmeyen çalışmasıyla kısa süre-
de, yanlız Diyarbakır değil, tüm 
bölgede işçi sınıfının güvenini ka-
zandı. Bu dürüst çalışması  ve 
devrimci kişiliği ile, O Kürdis-
tan'da işçi sınıfının önderi olmayı  
hak etti. 

6 Mayıs 1979 günü DISK 10. 
Bölge alanına giren -ki bu alan • 
Kuzey Kürdistan'ın büyük çoğun-
luğunu kapsıyordu- Diyarbakır, 
Urfa, Mardin, Bingöl, Elazığ, 
Muş, Malatya, Siirt, Bitlis, Van, 
Adıyaman, Tunceli ve Hakkari il 
ve ilçelerinden seçilip gelen 63 
delegenin katılımıyla yapılan 
DISK 10. Bölge temsilciliği se-
çimlerinde Zeki yoldaş, oyların 
üçte ikisini alarak DISK 10. Böl-
ge temsilciliğine seçildi. Bu se-
çimlerde, O işçi sınıfını  bölen sağ  
teslimiyetçi alumlara karşı  işçileri 
uyarıyor, bugün de geçerli olan bu 
uyarıyı  6 mayıs 1979'da yapıyor-
du. 

Diyarbakır'da sduyönetimin 
tüm baskılarına rağmen, Zeki yol-
daşın önderliğinde sürdürülen ey-
lemlilik 1979'da 15-16 Haziran 
eylemlerinin 9. Yıldönümünde uç 
noktaya vardı . Zeki yoldaş, bu an-
lamlı  gün için şöyle diyordu;  

"Kürdistan işçi sınıfı  ilk kez ve sı-
kıyönetimin ağır baskı, saldırı  ko-
şullarında, görkemli bir Bölge 
Temsilciler Meclisi toplantısıyla 
bu geleneği yaşatıyordu." 

Toplantı, geniş  bir kitle katılı-
mıyla, siluyönetimin tüm prova-
kasyonları  boşa çıkarılarak başa-
rıyla bitirilmişti. Ardından toplan-
tıda konuşmacı  olarak Zeki Yol-
daş, bir grup sendikacı  arkadaşıy-
la birlikte tutuklandı. Ağır işken-
celere maruz kaldı. Polis TKSP'yi 
Zeki yoldaş  nezdinde açığa çıkar-
maya çalıştı. Bu kavgada O'nun 
kaburga 'kemiğini, kalça kemiğini 
kırdılar, ama O'na boyun eğdire-
mediler. Bu sınavdan da alnı  pak 
olarak çıktı. Başta işçi arkadaşları, 
.sendikalar ve-cliğet demokratik 
knyultIşlarrn-yOğunTrotestoianuxe 
müdahalesiyle tahliye edildi. 1980 
Mart ayına kadar Diyarbakır'da 
politik ve sendikal çalışmalarını  
sürdürdü. 

1980 Mart'ında Diyarbakır'da 
istihbarat görevlisi bir üstteğme-
nin ölüm olaymdan sonra, 
TKSP'ye yönelik operasyon baş-
laması  üzerine, parti kararına uya-
rak Diyarbakır'dan ayrıldı. Örgüt-
sel çalışmalarına Ankara ve Istan-
bul'da devam etti. 12 Eylül'de fa-
şist diktatörlüğün iktidara el koy-
masıyla birlikte, çok ciddi bir bi-
çimde aranmasına rağmen, ülke 
içinde birinci derecede görev üst-
lendi. Devrimci değerlerin yaşatıl-
masında ve kadroların korunma-
sında olağanüstü çaba sarfetti. 
Deşifre olmuş, aranır duruma düş-
müş  parti kadrolannuun Doğu 
Kürdistan'a (Iran Kürdistanı) ak-
tarı lmasını  sağladı. Ülkeye giriş  
çıkışlarda bir çok belalan ve ölüm 
tuzaklarmı  atlatmasını  becerdi. 
MK üyesi olarak ülke içindeki gö-
revini yerine getirdikten sonra 
kendisi de Doğu Kürdistan'a çık-
tı. 

TKSP'de İç Tartışmalar 
Yenilgi döneminin, genel ola-

rak devrimci hareketin ve özel 
olarak TKSP'nin zaaflannı  açığa 
çıkardığına inanan Zeki yoldaş, 
geçmişin. sağlıklı  bir değerlendir-
mesi ve günümüze uygun yeni 
politika ve mücadele anlayışının 
belirlenmesi doğrultusunda çalış-
ma içine girdi. O, yenilginin açtı-
ğı  yaraları  sarıp yeniden temel 
mücadele alanına dönmekten baş-
ka çare görmüyordu. Yenilginin 
nedenlerini şöyli izah ediyordu; 

"Kürdistanh, Türkiyeli devrim-
ci güçler açısından faşizm karşı-
sında uğranılan yenilgi, bir sonuç-
tur. Devrimci güçler cephesinde 
derinleşen bunalıma kaynaklık e-
den sorunlar, salt yenilgi dönemi-
nin bir ürünü değil, temelde geç-
mişin objektif ve subjektif koşul-
larının bünyesinde geliştirdiği so-
runlardır. Faşizm sadece bu so-
runları  daha bir gün ışığına çıkar-
mış  ve ağırlaştırmış tır." (R.W. 
S.13-14) 

"Faşist diktatörlüğün bu süreç-
te aldığı  mesafe, elbette onun  

uzun ömürlü olabileceğini göster-
mez. (...) Ancak, dünyanın bu 
önemli stratejik bölgesinde, enı-
peryalist gerici güçlerin kaçınıl-
maz sonunu yakınlaştırmak, faşist 
diktatörlüğü yerle bir etmek sanıl-
dığı  kadar kolay olmayacaktır. 
Çünkü bu, bir bakıma Kürdistanlı  
ve Türkiyeli devrimci siyasal ör-
gütlerin faşizm güçleri karşısında 
uğranılan yenilgiyi, yaşanılan sü-
reci ve bu sürecin dayattığı  görev-
leri doğru değerlendirmelerin ve 
buna uygun perspektifler geliştir-
melerine bağlıdır. Bu da, öncelik-
le, devrimci siyasal güçlerin temel 
teorik tesbitlerini, örgütsel yapı  ve 
işleyişlerini geçmiş  dönemin acı  
deneyimleri ışığında yeniden göz-
den geçirmelerini, hatalarının te-
melinde kendilerini, tabanlarını  ve 
daha sonra da geniş  emekçi yığın-
ları  eğitip yönlendirmelerini ge-
rektirir." (TKSP'de Oportünizm 
ve bir eleştiri üzerine, S.1) 

Geçmişin sağlıklı  değerlendi-
rilmesi ve günümüze uygun poli-
tikanın tesbitinde -özellikle askeri 
politikanın belirlenmesinde- ısrar-
lı  davranan Zeki yoldaş, kısa sü-
rede parti içindeki sağ  oportüniz-
min boy hedefi haline geldi. O, 
daha Iran'da iken, Avrupa'da, ül-
ke içinde ve Ortadoğu'da "Zeki 
silahı  seviyor", "harekette sol teh-
like var", "hareketi bölmek isti-
yor" türünden, basit dedikodularla 
cadı  kazanı  kaynatıldı. 

TKSP-Roja Welat Hattının 
Oluşması  ve Birlik Çalışmaları  

1982 sonunda başlatılan açık 
tartışma 19883 boyunca TKSP-
Devrimci muhalefet adıyla sürdü-
rüldü. Muhalefetin tüm olumlu 
yaldaşımlan sonuçsuz kalınca, 
Şubat 1984'te Roja Welat'ı  yeni-
den yayın hayatına sokarak, yeni 
bir halka mücadelesine devam et-
ti. Zeki yoldaş, Roja Welat'ın 13-
14 sayısında "Yeniden Çıkarken" 
başlıklı  yazısında bu.çıluşı  şöyle 
değerlendiriyordu;, t .„„ 
• "... Sol yelpazelerde yer alan 
devrimci siyasal örgütler, gruplar 
hatta tek tek kadrolar açısından 
yaşanan sürecin dayattığı  sorunlar 

ciddidir. Sorunların üstesinten 
gelmek ise, öncelikle bu sorunları  
yaratan, geliştiren objektif-subjek-
tif koşulları  doğru bir biçimde 
kavramayı, yenilginin nedenlerini 
kadrolar, kitleler önünde yüreklice 
açıklığa kavuşturmayı  ve buna 
uygun perspektifler geliştirmeyi 
gerektirir. Statükolannı  korumak 
için sorunların üstünden atlayan, 
yaşanan sorunlara kaynaldık eden 
nedenleri kendi dışında arayan ve 
çıkar temeline dayalı  kof birlikler-
le devrimci sürece ket vuran eği-
limlere karşı  geçmişin deneyimle-
ri ve mirası  temelinde toplumsal 
gelişmelere müdahale edebilecek 
devrimci alternatifler geliştirmeyi 
gerektirir. 

"İşte Roja Welat, böylesi bir 
dönemde, karşı  karşıya bulunduğu 
maddi, teknik sorunların bilincin-
de, yaşanan sürecin ve parti yaşa-
mımızın dayattığı  ağır, karmaşık 
ve fakat onurlu bir görevi omuzla-
yarak yayın hayatına kaldığı  yer-
den devam etmek zorundadır. O, 
üstlendiği bu zorlu, onurlu işlevi 
gereği geçmişin acı  ve öğretici 
deneyimlerini temelinde yeni bir 
öz, yeni bir mücadele ruhuyla, 
halkımızın ulusal, toplumsal kur-
tuluş  savaşında kadroların, kitlele-
rin yolunu aydınlatacak, onlara  

savaş  perspektifleri sunacak bir 
meşale olmaya çalışacaktır. 

Yine bu süreçte halkımızın ha-
yati çıkarlarını  ilgilendiren ana 
halkayı  yakaladı. "Birlik" sorunu-
nu, temel görevlerinden biri ola-
rak ele aldı. Sorunu kapalı  kapılar 
ardında tartışı lan bir sorun olmak-
tan çıkardı. Açık ve ilkeli yakla-
şımlarda ısrarlı  oldu. 

Zeki Yoldaş  Önderliğinde TSK 
Kuruluş  ve Mücadelesi 

Açık, ilkeli ve samimi olarak 
sürdürülen birlik çalışmaları  Ma-
yıs 1986'da KİP-GBK ve TSK-
Roja Welat'ın ortak birlik dekla-
rasyonunu yayınlayarak, TSK'da 
birleşmeleriyle sonuçlanmıştı. Ze-
ki Yoldaş, TSK'da Genel Sekreter 
olarak birinci derecede sorumlu-
luk yüklendi. Bu yilküm ve so-
rumluluğun bilincinde olan Zeki 
yoldaş, TSK-MK ilk toplantısında 
kollektif karar haline gelen 1 
No'lu MK genelgesini kaleme 
alırken şöyle diyordu: 

"Biz henüz işin başındayız. Di-
ğer bir deyişle, hedeflediğmiz ör-
gütün temellerini atmış  bulunuyo-
ruz. Sözkonusu örgütün inşası  ve 
inşa sürecine tekabül eden savaşı-
mı  içinde, onun çelikleşmesi önü-
müzde duran bir numaralı  görev-
dir. Bu bakımdan eylemimiz, za-
ferin kendisi değil, sadece zafer 
istemi demektir. Zaferi belirleyen 
ise, savaşım sürecinin öne çıkar-
dığı  ve özellikle pratik sorunların 
çözümü, kısaca örgüt çalışmasının 
kendisidir. Ayrıca örgüt çalışma-
sı nda, mevcut olanaklar, araç-ge-
reç, insan unsuru ve kadroların ni-
teliği ile kendisini yakıcı  bir bi-
çimde dayatan görevlerin ağırlığı  
arasında doğru bir orantı  var. Bu 
orantmın göstergeleri başarıyı  et-
kileyen faktörlerdir. (...) ileri doğ-
ru atılan her ciddi adım, göğüs-
lenmesi zorunlu belirli sorunlar 
getiriyor. Bütün bunlar, omuzladı-
ğimız yükü kat kat ağırlaştırıyor., 
13u tıgırnıçlan işillliZ 7,0j.,,ŞQrUMIQ- 

luğurntrı  büyüktür.' • •• • - 
"Fakat Marksizmi-Leninizmi 

klavuz edinen, nesnel gerçekliği 
kavrayan ve leninist örgütlenme 

ilkelerini hayata geçirmekte ısrarlı  
olan hareketimiz, inanç, cesaret 
ve kararlı lığı; fedakarlık, atılgan-
lık ve yaratıcılık yoğurarak karşı  
karşıya olduğumuz güçlükleri 
aşacaktır. bunun yolu ise, ideolo-
jik yetkinleşme sürecini hızlandır-
ma, politik duyarlı lığı  ve tutarlıh-
ğı  titizlikle korumanın yanı  sıra, 
bizahiti savaşım içinde yığınlann 
dikkat merkezini oluşturacak sa-
vaşkan bir örgütü yaratmaktan ge-
çer. Bu, aynı  zamanda, yaşadığı-
mız partileşme sürecinin tamam-
lanması  demektir." (H.Gel.S.1-2 
Eylül 1986) 

Pratik Atılganlığı  ile önderdi 
Bir örgütün ancak savaşım 

içinde, kitleler arısnda dal budak 
salmasıyla oluşacağına inanan Ze-
ki yoldaş, Avrupa'daki çürürney 
bayrak açmış, mücadeleyi ülke 
zemininde geliştirmek için'tüm 
yaşamını  ortaya koymuştur. O, bu 
tavrın önemini şu tümcelerle ser-
giliyordu.: 

"Devrimci bir örgüt, gücünü 
yığmların mücadele yeteneğinden 
alan, yığınlarla kaynaşabilen bir 
örgüttür. Bu ise, herşeyden önce, 
yığınlar içinde çalışmayı, onların 
özlemlerine tercüman olmayı  ge-
rektirir. Oysa, son yılların acı  de-
neyimleri. bu bakımdan ilginçtir.  

Örneğin Avrupa metropollerinden 
alternatif arayışları  içinde bulu-
nan, yığınlara devrim ihraç eden, 
hiç sıkılmadan onları  direnişleri 
çağıran parti ve örgütler az değil-
dir. Açıktır ki, bu tutum her türlü 
güçlülüğü göze alarak kitlelerin 
devrimci potansiyelini hareket 
egeçirmekte karar kılan Parti ya 
da örgütlerin başvuracağı  bir yön-
tem değildir. Ve düpedüz hokka-
bazlıktır. Çünkü yığınları  direnişe 
çağırmak, en azından onlar için 
örgütlenmeyi, hatta söz konusu 
direnişi örgütlemeyi ve onlara ön-
cülük edilmesini gerektirir. (...) İş-
te bu nesnel gerçeği gören 
MK'mız, ülke zemininde gücünü 
ve çalışmasını  yoğunlaştırmayı, 
politikasının bir köşetaşı, örgütsel 
çalışmalarının ana halkası  olarak 
ele aldı." (II.Gel.S.1) 

O sadece teorik belirlemelerin 
ve birtakım doğrulann kağıt üze-
rinde aktanlmasmın yeterli olma-
dığını; teori ile pratik arasındaki 
diyalektik büttinselliğin mutlaka 
sağlanması  gerektiğinin ısrarlı  sa-
vunucusuydu. 

O, inanchIclannı  pratik yaşam-
da hayata geçirmede ikircimliğe 
düşmedi. Alınan kararların uygu-
lanması  doğrultusunda pratik 
adım attı. Başta Kek Sedar (u.Al-
parslan) olmak üzere, bir grup 
yoldaşıyla birlikte ülke zeminine 
yöneldi. Kadrolaim yeteneğine 
göre değişik mücadele alanlarına 
yerleşmesinde önderlik etti. Zeki 
yoldaş, önderlerin pratik eylemli-
likte ve atılan her adımda fiilen 
hakete önderlik etmelerinden ya-
naydı. 

Zeki yoldaş, örgüt adıyla K.Sa-
leh ağır hastalığa karşın son üç 
aya kadar sıcak mücadele alanla-
rını  terk etmedi. Ölüm döşeğinde 
bile oraları  aradı. 

Teorik Yetkinliği ile önderdi 
Zeki Yoldaş, TSK kurulduğun-

da ideolojik-teorik tesbitlerinin 
açrirna~:öruler :olarak, üzerine 
düşeni layıtuyla yerine,getirdi. 
Yaptığı  yoğun araştırmalar sonu-
cu, pratik deneyim ışığında, "Kür-
distan'da Ulusal Sorunun Konulu-
şu" adlı  yapıtı  Şubat 1987'de ya-
yınlandı. Bu yapıtında O, Kürdis-
tan Devriminin Karekteri'ni, Ya-
kalanması  Gereken Ana Halka-
lar'', ve İttifaklar Politikası 'rn or-
taya koydu. 

Kürdistan'da sınıflann mevzi-
lenmesi, düşman güçlerin duru-
mu, dost güçlerin ayrımı  ve geliş-
tirilecek mücadelenin doğru tesbi-
ti için, Kürdistan'ın sosyo-ekono-
mik yapısını  incelemeye koyuldu. 
bu araştırması  ll.Gel ve Denge 
Welat'da "Kürdistan'da Kapitaliz-
min Gelişmesi" adıyla dizi halin-
de yayınlandı. 

Ulusal kurtuluş  mücadelesinde 
Askeri politika ve gerilla savaşı-
mına değer biçen Saleh Yoldaş, 
Dünya devrimci hareketinin bı-
raktığı  zengin deneyimleri, Kür-
distan'ın tarihi ve sosyo-ekono-
mik yapısı  üzerine yapılan araştır-
masıyla birleştirerek, elde ettiği 
sonuçlara göre "Kürdistan Devri-
minin Askeri Stratejisi"ni kaleme 
aldı. Bu araştırmasında: 

"Ekonomik toplumsal yapı, so-
mut tarihi ve siyasal koşullar, 
hangi mücadele biçiminin temel 
alınması  gerektiğini belirlemekle 
kalmıyor; başa alınan savaşım bi-
çimi yanında önem kazanan diğer 
mücadele türlerini de bilince çıka-
rıyor ve bir bütün olarak devrimin 
gelişme seyrini etkiliyor." diyor 
ve burdan hareketle Kürdistan 
devriminin farklılığın' şu belirle-
melerle ortaya koyuyor; 

"Toplumsal farkhlaşmarun bo-
yutları, mücadele biçimlerine yön 
veriyor. Bu nedenle Kürdistan 
devrimi silahlı  mücadele çizgisin-
de ve fakat kendine özgü bir yol-
da gelişecektir." 

"Kürdistan ne bir Çin veya Vi-
etnam ve ne de bir Nikaragua ya 
da El Salvador'dur. Kürdistan, ka- 

pitalizmin egemen olduğu bir sö-
mürgedir. Bu nedenle Kürdistan 
devriminin askeri stratejisinde ve 
buna denk düşen taktiklerde, kır 
ve şehir bağlantısının önemi, si-
lahlı  mücadele ile toplumsal ör-
gütlenme ve savaş  biçimlerinin 
diyalektik birliği, yolumuzun özü-
nü bitince çıkarıyor." diyordu 
(Kür.Dev.As.Stratejisi Denge We-
lat S.2) 

O, Büyük bir Komutandı  
Bu tesbitler ışığında en yakın 

yol arkadaşı  K.Serdar ile birlikte, 
kırsal alanda silahlı  mücadeleyi 
geliştirecek olan silahlı  propagan-
da birliklerini oluşturmaya çalıştı-
lar. Bu çabalar sonucu Mayıs 
1988'de Ordiya Rızgariya Kurdis-
tan kuruldu. ülke zemininde top-
lumsal örgütlenmeyi sağlayacak 
çalışmalar başlatı ldı, birimler 
oluşturuldu, yayın faaliyetine ge-
çildi. 

ORK'nın kuruluşunda birinci 
derecede emeği geçen Zeki yol-
daş, ORK Yüksek Askeri Konsey 
başkanlığı  görevini de üstlendi. 
Bir yıl gibi kısa bir sürede K.Ser-
dar'ın sınır tanımaz fedakarlığı  ve 
mücadelede kararlılığıyla 
ORK'ya bağlı  silahlı  propaganda 
birlikleri savaşıma hazır hale geti-
rildi. Bütün bu süreçte Onlar, bin-
bir türlü belalarla boğuştular, dö-
külmeler ve ihanete varan olaylar 
yaşandı. Ancak engel tanımayan-
lar hedeflerine doğru karalıca yü-
rümesini bildiler. Zeki yoldaş, bu 
işin zorluğunu ve dökülmelerin 
kaçuulmazlığını  baştan bilerek, 
"TSK 1 Yaşında" adli yazıda şöy-
le diyordu; 

"Her yıl dönümü, geçmişte ge-
lecek arasında bir köprü oluşturur. 
Dolayısıyla belli bir muhasebeyi 
gerektirir.(...) TSK, tasfiyeciliğe, 
tekelciliğe, süreci geri çekmek is-
teyen reformist yönelimlere ve 
Avrupa bataklığının sürekli olarak 
ürettiği çürümeye karşı  zorlu bir 

:mücadelenin yanısıra, bin bir:tür- : 
' lü güçlükle boğuşarak bugüne 
geldi. (...) küçümsenmeyecek me-
safeler katedildi. Ancak sapla sa-
man yeni yeni aynşı-
yor.(H.Gel.Sayı  13) 

1988'de temel gerilla eğitimini 
tamamlamış  bir grup, K.Serdar 
önderliğinde temel mücadele ala-
nına yöneldi. Botan'da Torisan 
dağlarında düşmanla karşılaşan 
birlik, zorlu bir çatışmaya girdi. 
Bu çatışmada Zeki yoldaş, en ya-
kın çalışma arkadaşı  ORK askeri 
konsey üyesi ve TSK Genel Sek-
reter yardımcısı  olan K.Serdar'ı  
yitirdi. Serdar yoldaşın şehadeti, 
hareketimiz ve ordumuz için ol-
dukça büyük bir kayıptı. Yüksek 
Askeri Konsey Başkanı  olarak ye-
ni yeni gerilla gruplarının oluşu-
munda ve eğiliminde üstün çaba-
lar sarfetti. Ve bu grupların ülke 
zemininde K.Serdar'ın yarım bı-
raktığı  mücadelesini devralmasım 
sağladı. 

O, son yolculuğuna çıkarken 
ardında örnek bir mücadele tarihi 
ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş  sa-
vaşında O'nu her zaman yaşata-
cak olan ORK ve TSK'yı  miras 
bıraktı. 

Teorik yetkinliği ve pratik atıl-
ganlıtyla önderliği hak edendi. 

O, kariyer tutkusu olmayan, 
sade samimi bir önderdi. Yeri ve 
zamanı  geldiğinde yetkilerini baş-
ka yoldaşına devretmesini ve bir 
militan gibi üzerine düşeni aynı  i-
nanç ve kararlılıkla yerine getir-
mesini bilen ve bunun örneğini 
TKSP-RW döneminde pratikle 
gösteren bir önderdi. 

Önderliği kendi şahsıyla sınırlı  
tutma hastalığına kapılmayan, ku-
rum olarak örgütlü yapıyı  yetkin-
leştirmeyi hedef alan ve kollektif 
çalışmayı  her şeyin üstünde tutan 
bir önderdi. Bu nedenle son sö-
zünde "örgütlülüğün ve kollektif 
çalışmanın elden bıralcılmama-
sı"nı  vasiyet etti. 

O, örgüt çalışmalarında de-
mokratik merkeziyetçi ilkeye so-
nuna kadar bağlı  kaldı. Bürokratik 
merkeziyetçiliğin amansız düşma-
mydı. Kadroları  gözbebeği gibi 
korumasını  bilen bir önderdi. 

Özüyle sözü bir, verilmeyecek 
hesabı  olmayan bir önderdi. O, 
"Alnımız açık.. verilmeyecek bir 
hesabımız yok. Bunun böyle 
bilinmesi gerekir." diyordu. 

O, ardında berrak bir mücadele 
tarihi bıraktı. Atılan çamurlar on-
da iz bile bırakmamıştı. 

O'nun açık sözlülüğü, alçak 
gönüllülüğü ve devrimci yaşam 
tarzı, içinde geldiği Kürdistan işçi 
sınıfı  ve devrimci kadrolanna mü-
cadelede örnek olacak. 

Kürdistan halkı  O'nu ebediyen 
yaşatacak. 

denk düşen CHP kongresinde sa-
vunduğu görüşlerden ötürü Ece-
vit'in işaretiyle çömezlerinin sal-
dırısına uğradı, yaralandı  ve Km-
koğlu grubuyla CHP'den koptu. 

1973'ten sonraki nisbi demok-
ratik ortamdan yararlanarak, legal 
çalışmayla illegal çalışmayı  diya-
lektik bir bütünlük içinde yürüt-
meye koyuldu. Tüm maddi ola-
naklarını  sunarak DENG kitabevi-
ni Bölgöl'de açtı. Sol yaYinlar 
açısından yörenin en zengin Idta-
beviydi. Bu girişimle gençliğin 
okuma alışkanlığı  geliştirildi. Ye-
ni neslin politik olarak daha ileri 
bir hata kanalize edilmesi sağlan-
dı. Bin-Genç-Der adında ilk genç-
lik derneğinin kuçuluşuna destek 

dik terfi sonra:Zeki yols..)• 
11. 

s
ol yelpazelerde yer alan devrimci siyasal örgütler, gruplar hatta tek tek kadrolar açısından yaşanan 
sürecin dayattığı  sorunlar ciddidir. Sorunların üstesinten gelmek ise, öncelikle bu sorunları  yaratan, 
geliştiren objektif-subjektif koşulları  doğru bir biçimde kavramayı, yenilginin nedenlerini kadrolar, 

kitleler önünde yüreklice açıklığa kavuşturmayı  ve buna uygun perspektifler geliştirmeyi gerektiridiği açıkta. 
O, bu bilinçle davranmış  ve yapılması  gerekenleri omuzlamakta kararlı  davranmıştı. Üstlendiği bu zorlu, 
onurlu işlevi gereği geçmişin acı  ve öğretici deneyimlerini temelinde yeni bir öz, yeni bir mücadele ruhuyla, 
halkımızın ulusal, toplumsal kurtuluş  savaşında kadroların, kitlelerin yolunu aydınlatacak, onlara savaş  
perspektifleri sunacak bir meşale olmaya çalıştı. Yaşadığı  sürece, bu yönde önemli oranda olumlu adımlar attı. 
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Sevgili dostum, asl ı nda o koca ccIdelerde 
biz değildik birşeyler unan. Pervası z ayak-
ları , toprak renkli yüzleri, karanfil desenli 

fistanları  ve şafağı n sessizliğini yı rtarcası na yan-
kı lanan dilleriyle çingene k ızlanyd ı , yepelek yü-
reklerini umuda peşkeş  çeken. Seviyordum on-
ları . Çünkü yaşam ı n hangi renge çaldığı n ı  biz-
den çok önce anlamış lard ı . içlerinde sahipsizli-
ğin boşluğu vard ı . Ve her beton apartman ı n 
önünden küfürle geçerdi ağızları . Kimi zaman 
deli olup, savurmak isterlerdi bu şehri. Kiminin 
bohçası  vard ı ; masum düş ler ve mahzun gülüş-
lerle yanıanmış . Kimi sitemliydi her bir kapı ya. 
Kimi de başı  boş  kald ı rı mlara vurgun, anası n ı  
satmıştı  dünyan ı n. Şair ruhluydular, yaban ba-
kışları  ve savruk yürüyüşleriyle. Kasaplar'da kimi 
zamanlar ayn ı  kald ı rı m ı  paylaşı rd ı k onlarla. - 
Esintili türküsünü al ı rd ı  da kulağım, bir ben söy-
lerdim bir çingene k ı zı ... 

Bir de Bağlar' ı n kahveleri var, anlatmadığım. 
Kimisi canpazarı . Bağlar Esnaflar kahvesi... Keli- 

meler uta- 
n ı r anlat-
maya. Kaç Diyarbekir defa başım 
eğik, ağla-
makl ı  geçti-
ğim' an ı m-
sı yorum or- 

Sidar ESER darı. Bir bil- 
sen ne ya- 
man bekle- 
yişler var o 

kürsülerde. İ ri yarı  ve güçlü olmayanlar için da-
ha yamand ı  bu bekleyişler. Kimisi ikili sohbetle-
re dalmış; ayı n sonunu iki üç kelimeyle getirir, 
kimisi anlaml ı  anlaml ı  yoldan geçen pantolonlu 
bayanlara bakı p, bir "offf" çekerdi içinden. Ki-
misi de dudağında tütün, kı rk yamal ı  giysisi ve 
sitem dolu bakışları yla seyrederdi caddeden ge-
çen arabaları . Ama bir korna sesiyle uyan ı rd ı  
hepsi, artı k düşman kesilirlerdi birbirlerine. Bir 
günlük yamal ı  yevnı iye için en yakı n arkadaşla-
r ı n ı  bile itip tepmek zorunda kalan amelelerimi-
zin umut kapısı  olmuştur, Bağlar Esnaflar kahve-
si. Bir korna sesiyle doluşurlar araba römorkları -
na yığı n yığın dostları m. 

Dostum; bayramlar, şenlikler ve düğünler 
vard ı  anlatmadığı m. Yaşamı n acı  yanları na inat, 
büyük bir coşkuyla geçer Bağlar düğünleri. 
Meydanlarda, davul zurnayla bir de "de hey?  l  
Ezeli sessizliği çatlatı rcası rıa, tarihin derinlikle-
rinden, barış  türküleri arası ndan sı yrı l ı p gelen ve 
melodisi tek başı na bir kültür olan "Tilili" sesle-
riyle geçer bizim Bağlar düğünleri. Yedisinden 
yetmişine öyle bir halay kurulur ki bu rrı dp-
larda, ne kelimeler dayan ı r, ne imgeler bu man-
zarayı  anlatmaya. 

Trenyolunun diğer tarafı ndaki meydanlar boş  
değil elbette. Bir maçta, rakip kaleye atı lan go-
lün yarattığı  ve büyük savaşları n zafer şenlikleri-
ni bile aratmayan yapmacı kl ı  bir coşku; erdem 
ad ı na erdemsizliğin avutulmuşluğu vard ı r bu 
meydanlarda. 

Sevgili dostum, bir de Bağlar'ı n çileli ve sa-
hipsiz mezarlığı  vard ı  anlatmadığım. Her geçen 
gün biraz daha çoğalan, yeraltı nda yükselen 
açelyaları n çığ l ı kları  vard ı  anlatmadığım. Ucuz 
akşamları n mat yı ld ı zları  olmayı n, ağıtlar bir 
esintidir, bir ninnidir, güzelliklerden arta kalan 
intizarlard ı r diyor kayı p dostları m ı z. 

Hakl ı yd ı  yeraltı nda yükselen buruk sözcükler. 
Bir de bu hayk ı rış lar arası nda boğulmam ı z ola-
cak. Çünkü biz hiç anlamak istemedik hangi ne-
hirde yı kandığı m ı zı , hangi yollara bı raktığım ı zı  
tekdüze ayak izlerimizi ve hangi türküleri m ı rı l-
dandığı m ı zı . Ah bir de tatl ı cı  ve boyacı  çocukla-
ra adanmış  türkülere eşlik etmek olacaktı  renkli 
yaşam ı m ızda. Acı yı  ve tarihi taşıyan nehirlerde 
yı kanmak; bir de kimsenin cesaret edemediği 
patikalarda bı rakı p ayak izlerimizi, öyle dal ı p 
yeraltı na kaymak olacaktı, açelyaları n yükselen 
çığ l ı kları na. 

Evet sevgili dostum, bir halayla dolduruşa ge-
len duygusal yüreğimiz Bağlar mezarl ığı n ı  anla-
yacak kadar olgunlaşmad ı  henüz. 

Daha ağı tlar var anlatmadığım, yürekleri ala-
bora eden ağı tlar... Bağlar çocukları n ı n Dicle 
misali nası l efsanelerle büyüdüğünü ve umutları-
n ı n Dicle misali nası l da akı p gittiğini anlatmal ı-
yı m. Ölümsüzleşen aşkları n, binyı llard ı r yaşayan 
türkülerin; Amed'in Bağlar'ı n ı  anlatmal ı yı m sa-
na... Neler kalmad ı  ki anlatmadığım. 

Sevgili dostum, Bağlar'ı n mutsuzluğu Yenişe-
hir'in mutluluğundan kaynaklan ı yor. Ya da Bağ-
lar' ı n fakirliği Yenişehir'in zenginliğinden. Kimi-
lerinin fakirliği, kimilerinin zenginliği. Bu sadece 
Amed'in dengesi değil, Türkiye'nin dengesidir. 

Sevgili dostum, trenyolunun her iki tarafı ndan 
da bu dengeye isyan edenleri, yani Ofis'li gibi 
yaşayan Bağlar'l ı ları  ve Bağlar'l ı  gibi yaşayan 
Ofis'lileri; hatta bu iki yaşam tarzı nda da 
aradığı n ı  bulamayı p, ikisinin arası nda bir yaşam 
felsefesini kabul etmiş  insanları n varlığına tan ı k 
olduğumda "insan ı n özğürlük arayışı" farkl ı  fark-
l ı  anlamlar kazan ı yordu düşüncelerimde. Hele, 
Bağlarla Ofis arası nda bir yol izleyenler, tren-
yolu üzerinde yürüyenler öykü bitene kadar dar 
ve ufuksuz bir yolun kahramanlar ı ; bir arayışı n 
öyküsünü yaşıyor olanlard ı r. Rayı n ortası nda bir 
o yana bir bu yana sallana sallana yürümek-
tedirler. Ve yüreklerinin derinliklerinde yer e-
den, ama doldurulamayan bir boşluk. Arzuları n, 
tutkuları n ve oturmuş  konumları n arası nda 
oluşan çelişkilerden güç alarak gittikçe büyüyen 
boşluk... 

Sevgili dostum, yürüklerindeki boşluklarla dar 
ve ufuksuz bir yoldad ı rlar bunlar. Ama eksil-
meyen, yankı lanan bir ses vard ı r bu boşluklarda. 

Hadi de 
IMderman gönlüm 
Üç yan ı m 
Kaygı l ı  yüreğim 
Hangi yöne uzatam ellerimi 
"He can ı m, 
Sen getir üstünü" 
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S.KORKMAZ 

Ji bere de xewn ü xeyala 
min bü ku, ez herim nav 
Kurde ürisete; bibim me 

vane wan, li nav wan bigerim, 
bi wan re bi minim, bijim... 

Ji ku te ev xeyal, ev mereqa 
min? 

Zarotiya min li gundeki çi-
ya destpekir. Gunde me qasi 
50-60 mali, (50-60 male 30-40 
sal bere) gundeki kevnare, şen 
ü ava; bi medrese, bi danstan, 
bi erd û zevi, bi av û kan?, bi 
rez a pez; bi edet û tore, bi ser-
sal û ziyaret, bi şevbuherk, çi-
rok, kilam a govend.. werhasil, 
gundeki ware jine, xweş  ü şa-
yi. (iro, 1997 ji vi gundi ü ji ve 
medeniyete tu eser nin e!) 

Li gunde me, we deme bi 
tene radyoyek heye, ew ji ya 
muxtar e. Haleteki xerib û bi 
eceb e! Haya we ji her tişti he-
ye; bi her zimani ü her awayi 
dizane. Hinek sofiyen 'teqwa' 
je bi şik in; diben "ev "iş ' şey-
tan e." Wexta radyo xeber dide 
yan distre, pirejin bere xwe je 
di guhezin, şerm dikin; diben 
"tu were meriven te de me di-
bin in!" Em zarok ji, ji dür ve 
li radya muxtar ku tim li dere 
pace ye ker küt dinerin ü bi aq-
le xweyi zaroti şirove ü analiza 
dikin. Le aqile ke digije ku tiş-
teki je fam bike! 

Bi radyoya forsa muxtar du 
qat bilye. Li ber berrojka, li ser 
av ü kaniya, li riya beriye, li 
ber kar ü palehiye xebera ewil 
radya muxtar e. Rojek bere 
radyoya çi gotibe, dotira roje, 
rojeva gundiyen me be muna-
qeşe ew e. Klamen we, blür û 
zima we, denge kewa, çirok il 
tiatra we li ser zare her kes? ye. 
Di sohbet û xeberdanen gundi-
ya de, referansa mezin radya 
muxtar e. Gundi bi hey re di 
reqabete de ne; ki ku baştir ji 
radyone fam dike, ew wek za-
na ü aqilmend te pejirandin! 

Radya muxtar, ya rast rad-
yoyek nav gunditi ye. Nav û 
`kariyer' li ser muxtar e, le 
muxtar ıl malbata xwe, wek ci-
nara je feyde nabin in. Ji ber ku 
radyo tim li dere pace ye û 
denge we heta dawiye berdahi 
ye... der û cinar li mala xwe, n-
erm nerm li deng ü awazen 
radye gohdari dikin, muxtar ü 
mala xwe ji, ki zane beli guhe 
xwe li digrin! Le bira qe, ji 
xwe muxtar ev radyo ji bo gun-
diya kiri ye! 

Dane evara û pişti limeja 
işaye, wexta Kurmanci ye. 
Gund sax li ser awazen muzika 
Kurmanci dimine. Bi def û zir-
ne re coş, bi bitir G neye re 
mahzun û dilini... Bi Grabete 
Xaço, Meryemxan ü Kavisaxa 
re di herin nav ahd û kesera sa-
la, bi Mihemed Arife Cizrewi 
re radibin eşq ü Marie... Em 
piçük in, zede bir nabine, le 
xwiya ye ku ev weşan tesirek 
giran li mezinan dike. 

Ji ve weşana Kurd? re digo-
tin `Radya Erivane Beşa Kur-
d?'. 

Bele, beri ku em ji hebüna 
deh milyon Kurde Bakûr hayi-
dar bibin, di jiyana sed hezar 
Kurde Urisete di gihiştin, ev ji 
bi saya ve radyone bü. 

Paşe, paşe em mezinbün 
çün mekteba, hini xwendin il 
nivisandine bün. Bi hevalen ji 
xwe mestir re rabıln rûniştin; 
mijellbün, şewirin, şewirin... 
we deme me hinkir ku, em 
Kurd in, mileteki cuhe ne; me 
ji edet, tore, tarix ü welat heye. 
Em ji xwedi ziman, kultur a 
huner in. Bay ü kalen me, bo 
jiyanek be kul û keser, bo peşe- 
roja milete xwe bo şeref a na- 
mûse, bo Kurdistanek serbix-
we û azad xebitine, keda xwe 
dane, pir caran bi dujminan re 
şer kime, seri hildane, bele 
muwafaq nebüne, tekçûne. 

İro dewleta Tirk, Ereb ü Fa-
ris welate me parvelcirne, mile- 
te me binxistine. Em li ser xa- 
ka bay ü kala be welat in. Ede-
biyatek me yi dewlemend, zi- 
manek me yi zengin ü şefin he-
ye, le em be' nasname ne. Kur-
ditI, Kurdi, Kurdistan sücen gi- 

ran in bo me. Xwede neyne se-
re kes?! Le bi sere me de hati-
ye. Qisase sere bay kale me, 
neyaren koka me yen welate 
me kavil û weran kime, iro bû-
ne 'efendiye' me, bûne mezine 
me! Hebûna me, ji me re bûye 
sık, büye cirm ü ketiye sutuye 
me!.. 

Pişti ve tegihiştine, radyoya 
muxtar ji nû ve li bira min hat 

ez pe şabüm. Bele edi ez ji 
xwedi radyo !Am. 

Ji we demi bi vir de, ji min 
re mirad bü. ditina Kurden 
Kafkasan. Dihatin xewna min, 
bi evinek platonik min ji wan 
hez dikir û beriya hevditina 
wan dikir! 

Xewna min hate 
Je re diben Andoye Keleşe 

Çildergüş?. Kurdeki ezdi ye. 
Malbata kalike wi, tevi 15-20 
hezar Kurde ezîdî, ji ber zilma 
Hem?d û misilmane Kurde ne-
zan, di salen 1915-16 de koç? 
KafIcasye bûne. Bi teql û tofan 
çûne di welate Gurca, bajare 
Tiblise de derketine. (Iro, qasi 
50-60 hezari, hinek diben 
'100-120 hezar' Kurde ezidi ii 
Tiblise dijin.) Li nav Gurca bi 
cl û war bûne. Wan ji Gurca, 
Gurca ji wan hez kime. Xwey-
na wan li hey keliya ye, (bi go-
tina pireki Kurd). 

Andoye Keleşe Çildergılşi, 
Kurdeki xwenas, hunermend 
dinya diti ye. Hej ku me hey 
nasnedikir, min nav'e 

Li Ewrılpa, li Bakûr, li 
Rohilat, li Bakûr, li her ciyi ge-
riyayi, li her deri tet naskirin. 
Ve havine hatibû Diyarbekir, 
dosta em gihandin hey. 

(Lawe min Hey? Soran (12 
safi) ji bılyine (xulcilyete) kem 
ditini ye. Ji 10/1'e me saxa di 
bine. Doktoren Tirkiye diben 
"hypermetropik nystagmüs"e, 
"tedawiya ve nexweşine 
İnıkanen me heta iro ku enı  
derkevin Ewrilpa çenebtin. Be-
le, ki ku hebıl di gotin, "dokto-
riya çaya li Rûsya peşdetir e, 
hun çima wi nabin Rûsya". 
Hatina Ando, hey naskirina me 
bu wesile ku em biçin Rûsyaye 
doktoren çaya.) 

Pişti çend roja, me xwe 
amade kir. Ez, Ando û Hey? 
derketin riya Grisete... 

Rast e, "divild geriyayi ji 
şereki keti çetir e". Sere hemü 
tişti lebat e O xebat e. Ev goti-
na peşiye Kurda, qaniineki di-
yalektike ye. 

Işareti hewldane û xebate 
dike. Tu tiştek be xebat, emek 
nahe cih. U tu tişteki ku bi dest 
nekeve tune; wexta mirov cehd 
bike ü le bi xebit e. Hele ku mi-
rov şer be û Ii piya be! ma we 
çi bi deste mirov de ne? Eve 
geşte gelek tişt min kir, şa- 
ni min da... 

Em ji Diyarbekir bi otomo-
b?la xwe derketin re, me ew 
şey li welate Laza, li Trabzone 
buhart. Dotira roje ber û bere 
Bahra Reş  em di deriye Sarpe 
de derbasi Gurcistane bûn. 
Avülıewa (?klima) Bahra Reş  
paxave bi tixamen siyasi ma-
ke! ji Trabzon hetani Tiblîse 
(550 km.) yekperçe ewr û se-
ransere Bahra Reş  baran diba- 

Çiya mil di hey de, heta ça-
ve mirov digre daristan û peşi-
nayi; newal, çem û kan?. Rast 
e, mirov renge xwe ji xwezaye 
distine. Laz ü Gurc mirov diye 
qey ji de û baveki ne. Hem? 
muzerki, gir û bitr. 

Siet yeke şeve, em li ber de-
re Ando ne. Ando, du se denga 
gazi kir; Mamo! Kur?! (Mamo 
lawe Ando ye, Kulilk ji xatüna 

Mamo ji qata hefta hate 
xwar, xerhatini di me da, rahişt 
e eşyaye me, em pe re derketin 
jor, Ando ji otomobila me bire 
parke. 

Kur~ 
Em li mala Ando ne. Malek 

ne xerib! Malek xwey mevan, 
bi qedrq'imet fi xwingerm. - 
reka Ando, xattına Kulilk day-
ka du zarya, şanogerek popü-
ler. Nezi 25 sala di tiatra Kurd 
de bi profesyonel? şanogeri 
kirye. Le, heji mina bükeki bi  

şerm, fedi G siyanet. Ando mi-
mariye xwendiye ü li fakulta 
neciaşiye akademisyeni kirye. 
Bele iro (bi gotina wi) 'çerçiti-
ye' dike! Mala Ando, ji maleki 
pirtir di şube muzexanek? nete-
wi. Her der tiji kiteb, wene, 
tablo û eseren diroki ne. Her-
halde li ser Kurda çi hatibe ni-
visandin, li mala Ando ji ew 
hene. Pencera salone yek perçe 
ji camen rengi, Ando bi deste 
xwe motifa 'teyre tawiz' çekir-
ye. Wexta lambe vedikevin ça- 

meriv le hilnaye. Bi kilo 
metra ji dûr ve bale dikşine. 
(Teyre Tawiz li gor baweriya 
eziditiy piroz e.) 

Ando albüma risma bi me 
dide naskirin. Ki nebtlye me-
vane Ando! Kendal Nezan, Fe-
qiye Teyran, Şivan ü Gulistan 
yen ku di seri de bala meriv 
dikşin in. (Hema riya ke bi 
Sovyetistana kevn ketiye bilye 
mevane Ando.) Paşe ji 
me re çay'e tine, da re feki. Xe-
berdan, sihbet Kir dibe, siet 4'e 
sibe ye, ez û Nevi diçin ser li-
vin'en xwe. 

Dotira roje ye, pisti taşt'e em 
derdikevin bajer; li nav Kurde 

Tiblîse di gerin. Ando, yek bi-
yek me bi hey dide nas kirin. 
Pire wan hunermend û edebi-
yatnas in. E ku şanoger, wene-
yan; e ku mamoste zimane 
Kurdi, zumevan, blürvan in. 
Ew zumevan, bliirvanen ku li 
nav me wek `mirtiva' ü piçük 
ten nin (helbet bi bandüra ola 
islami) li nav wan wek pexe-
mbera qedirbilind ü bi nav 
deng in. 

Xuyaye ku qomunistiye pir 
qimet daye kultura gela! Wex-
ta Sovyete de komen wan yen 
muzike, daire, wenevaniye he-
biine. Sisteme ew xwedi kime, 
alikariya madi ü manewi daye 
wan. 

Qasi ez le fer büm, alikariya 
mezin di hela moral ü filcr'e de 
hatiye kirin. Dewlete wek poli-
tikaki rismi ew nas kime û teş-
wiki vejandina kultura netewi 
kime. Şerefeki bilind dane hu-
ner ü hunemıendiya wan. Me-
zinen Sovyete ew pejirandine 

pirozbayi kime. Di rojname 
kovaren her? populer de cih 

dane wan, wan û xebaten wan 
bi nasnama Kurd û Kurdistani 
xelat kime. Komele, salon, ofi-
se wan hebüne ü mesrefa wan 
dewlete daye. (lro ji komunis-
tiye re xerab le hatiye û curma 
duyaye tev di stuye wan de ye! 
Le ge-re mirov heqe mera nex-
we!) 

Besa Gaparova, Di temame 
Gurcistane de aktristek popu-
ler e. Mei-e we Mamreşi hetani 
1990'? (nezl' 12 sarf) di prezid-
yüma Moskov'e de, di nav de-
legasyona Gurcistane de me-
büsetiya Kurda kirye. Evareki 
em çün serdana wan. Be derew 
bi tona kifeb, ansiklopedi, ko-
yar a tablo li mala wan hebün. 
Ala Kurda li kuncike oda me-
Yana daleciandi. (Ji xwe min  

mala be ala rengi nen) (Ale 
wan wek yen vira se ren? (!) 
nin in, çar rengi ne. Di ser? de 
maxek sor, di orte de maxek 

li bini maxek kesk ü di nav 
maxa spi dex rojek zer? şohle-
dayi.) Mamreşi bahsa mebilsi-
ya xwe dike. Rismen ku bi ge-
neral û seroken Sovyete re ki-
şandiye yek bi yek bi me dide 
nas kirin. Xatema Bese jî, ji an-
siklopediyen xebaten huneri 
deng ü base xwe şan? me dide. 
Rast e, ansiklopediyen xebaten 
huneri, ji Bese ü berhemen we 
wek Kurd ü Kurdistani bahs 
dikin. 

Nuha hale wan gelek nebaş  
e. Nu huner pere dike ü ne ji 
qimeta hunermend maye. Di 
deste wan de gelek wene, tab-
lo, xalke hene. Di xwazin li 
Stenbüle xwepeşandaneki pek-
pin in. Le, be reberi û alikari ii 
welateki xerip, ev ne mum-
küne. (Çave wan li reberiya 
Kurden Bakûr e. hem çend qu-
riş  pere ji wan re be, hem ji hi-
nek moral bistin in. Bi wesila 
ve nivise ez ve bange li kesen 
eleqedar dikim. Navnişan ü te-
lefona wan eze bidim rojnama 

Nüroje.) 
ji rewşa bere tu eser ne-

ma ye. Li her deri bekar?, tune-
yi ü alozi ye! Hunermenden 
her?' bi nav ü deng nuha 'çerçi-
tiye' dikin. (Şerçitiye kor'e! 
sermaye wan tev nagire bare 
kere. Yan li male tenürek nan 
di pejin tinin bazar'e, yan çend 
qevdik pincar, yan ji kaseyek 
zerzewat.) Mexsed ticaret e!... 

Bele, tevi ve rewşa xerab, 
disa hale Kurda ji ye geleka çe-
tir e. Du sedemen ye yeke he-
ne; Yek, Kurd jehatI ne ü xe-
batkar in. (Ev niherinek pozitif 
e. Yen ku Kurda nas dikin, ev-
ya wisa qebül dikin.) A dudi-
ya, perçebüna Kurdistan di 
rewşe wiha de, hin keys 
ewantaja dide Kurda. Li Kur-
den 'ajan perçi dibe pesir tengi 
xwe dave perçe din. Çewa ko 
hinek ji wan bi alikariya Kur-
den Avreıpa xwe avetine wela-
ten Rojava, hinek ji wan bi 
Kurden Bakûr G Rohit re tica-
rete dikin; gelek şanoger, hu-
nermend ü hozan ji di MED 
TV. de istihdam bûne. Ev im-
kanan j?, ji bo mileten din nin 
in. 

Mezinen min tim di gotin; 
meriv bi merive xwe pis ji di-
be, baş  ji. Ango, meriv bi hey 
pis û baş  e! Çiqas gotinek xweş  
ü komunal. Ez ji bi Kurden 

dilşa ü serefraz beim. 
Sedeme ve nivise ji ev H ku, 
min xwest şabûna xwe bi her 
Kurd? re parvekim; Serdozgere 
Tiblise ü tevahiya Gurcistane 
Kurdeki ezici' ye. Je re diben 
İskoye Ferman. Kurdeki jehati, 
miletperwer. Wek şereki li piş-
ta Kurda... Mirade İsko, beri 
mirina xwe here temame Kur-
distane bi gere. Kurden doktor, 
mimar, aytikat hene ü pişta hey 
digrin. Şero, hunermendeki  

Kurd e, bi hostayi li temame 
enstramane muzike, yen putki-
rine dixe. Di temame Tiblîse 
de bi teng ü bas te naskirin. Şin 
şahiye mezin be Şero derbas-
nabin. (Gurc'i li pey miriye 
xwe ji çend roja bi awazen his? 
li mey ü bilüre dixin.) Şilfere 
Şewarnazde kurd e. 

Ya rast, min pir hay ji Kur-
den Gurcistane tune bG. Me 
wisa di zanibil ku, bi tene Kurd 
li Ermenistan ü Azerbecane 
hene. (Yen Stalin ajot? netede) 
Le nufilsek Kurday? balkeş  li 
Gurcistane ji dijin. Pir baş  ü 
delal naturaliya xwe parastine. 
Mirov li wan di mine heyri! 
qasi sere deriye ji orijinaliya 
xwe tiştek wenda nekirne. Zi-
mane wan, devoka wan, tekili-
yen wan, ehlaq ü edeten wan, 
heta xwarine'n wan li ser pren-
siben eziditi ü karekteren Kur-
ditiye dom dike. 

Ez bibem gelo wine bawer 
bikin: Di vi 80 saf? de ji tu mi-
leti qiz nani ne û qize xwe 
nedane tu milete xerib! Ji xwe 
ve yeke wek rûreşaniyeki me-
zin di binin ü qet qebül nakin. 
Zaroken wan peş? Kurd? hin 

dibin, paşe zimanen din. Kurd 
in û bi Kurditiya xwe serbilind 
in! ?ftixar dikin. (Li ba min ev 
yek gelek gring e. Kurden Ba-
ktır hineki ji xwe hez nakin ü 
xwe na ecibin in. Ev yek ji bi 
xwe re demoralisazyone ü bi 
xwe nebaweriye tine ü rewşeki 
pir xerab e.) 

Ezici? ne û dine xwe wek al-
diyetek Kurda di parez in. (Li 
nexweşxana çaya, Ando min bi 
hemşireki Kurd da naskirin. 
Hemşire ji Ando pirs?, 'Birak'e 
me bi ezidki di zane?' Yani, 
Kurd? wek zimane Awesta di 
zanin. Disa rojek'i em çtine de-
ra ortodoksa, 11 arika di nav 
şikle roje de motifa çivikeki 
şan? min dan `li gori baweriya 
ortodoksa ev çivik Isa ye li es-
mana' idia dikirin ku dine Zer-
duşt, dine her? kevn e û heq e. 
Ev çivika li arike dere 'teyre 
tawiz' bi xwe ye.) 

Xwedi felsefe ne. Mevan 
xwedi kirin, merani, xebatkari, 
nefspiçûki wek esasen Kurda-
yeti ü üzîdki di parez in. Di her 
maleki de Ala Kurda daleqan-
d?, di idraka Kurd ü Kurdistan 
de ne. Li benda we roje ne ku 
vegerin ser erde bay-kala, Kur-
distana azad. 

Çend gotin li ser 

Tiblis bajareki kevni qedim 
e. Dikeve navbera rohilat ü ro-
avaye Qafgasan. Di ve qonaxe 
de ciyeki stratejik digre. Di ta-
rixe de ji gelek qewma re ma-
zürvani kirye. İro J?, ji we rew-
şe reç ü şop di min in. Li na-
venda bajer der, s?nagog, miz-
geft cinartiya hey dikin. 

Tiblis, te mana ava germ. 
Bajer li ser du çiyaye ase ava 

Di nav de çeme Kira be- 

deng di herike. Nufılsa xwe ne-
zi du milyona ye. Le, li bajer 
tişta her? balkeş  keriti ü beden-
gi ye. Li gol? gotina, ji 10/7'e 
Gurciya unlyersite xwendine. 
Li her alt qesren tiatroyan, si-
nema ü muzexane ne. Ji ?nsa-
nan pirtir, heykel bala mirova 
dikşin in! (Ez heneka bi Ando 
dikim, dibem 'hun ji çekima 
heykela pe re negihiştine ku 
kareki dina bikin', ew jI, dibe 
`win ji kultur'e tişteki fam na-
kin') Bele di nav van heykela 
de, heykelek heye ku zede bal-
keş  e. 

Heykel'e' Kartlis Deda. Hey-
kel li ser sere gireki bilind e. 
Heykelelci spi ü heta tu beri 
mezin. Meriv li kudera Tiblis'e 
le dinere, çav' meriv pe dikeve 
ü li ber meriv xwane dike. 
Kartlis Deda (dayika Gurca) 
sembola mazûrvaniya Gurca 
dike. Di destek? Kartlis Deda 
de fincana qahwe, di ye din de 
xencereki mezin, rewingiye 
Tiblîse dipe. ii dosta re fincana 
qahwe kerem dike, bi xencere 
ji bersiva dujmina dide. Hem 
heykel ü hem ji mana xwe pir 
muhteşem e! 

Pisti pelişandina Sovyete, 
Gurcistan serbixwe dibe. Pir-
sa Abhazya, şer'e navxweyi a-
boriya di dest de ji, ziwa dike. 
Kemılzede me aşe karmendek? 
dewlete 18 dolar e. Kiloki 
pener ku se dolar be, werin win 
bi hesibin in. Market, qesab, 
xwaringeheki pak le min e. 
Heza hewlekari ya bi unifor-
ma, polisen trafike ne. Her tişt 
kevn büye. Otobüsün 50-60 
safi edi pine ji nagirin!... 

Li şiina dewlete mafya li s-
er hukme. Be ruşwet, be bertil 
tu kar nameşe. Xelk di tariye 
de, li ber seqeme û birçi. Bele' 
600 metrei bin çeme Kura de 
metroya se tebeq ji muh-
teşemiya xwe tu tişt wenda 
nekirye. 

Çavkaniya ilme erdnIgariye 
geşt in. geştname ne. Di ve 
geşte de min ev rasti baştir dit. 

Heta ez derneketibılm ve 
geşte, min digot qey zimane 
Laza wenda bûye, kese ku bi 
Lazki di zane û di axive ne-
ınane. Bele, em Ii gundeki 
Hopa, li mala mamosteki Laz-
ku ew bi xwe jî li Stenbüle 
dimine ü hatibil memlekete 
xwe rawestine bûn mevan, min 
bi kefxweşi muşahede kir kuez 
xeliti me, zimane Lazki ciwan 
te xeberdan. Heta, kalepTre 
wan, wek yen me kurda ji Laz-
ki pe ve bi tu zimani nizan in. 
De ü baven hişyar peş? Lazki 
hînî zaroken xwe dikin. Eve 
xeber'e ez pir şa kirim. 

Gurci, Laza wek? Gurc di 
binin ü dawa herema Bahra 
Reş  dikin. Min viya j'i nü hin-
kir. !cila Gurcistane ew e ku, 5 
milyon Gurc (yani Laz) li Bah-
ra Reş  hene ü Tirkiye ew ilhaq 
kime. Ev ji ji min re pir xerib û 
enteresan hat. 

Mumküne hinek 'siyasi' bi 
xeyidin, le eze çavderiya xwe 
ya ji derya de li ser Tirkiye ji 
bejim: 

Rewşa Tirkiye li derya zidi 
hunduru xwane dike. Ew tir-
kiya ku em diben aboriya xwe 
iflas kirye û hilweşandina we li 
ser roja ye, li derya çik ji piya 
xwane dike ü ji bo van welata - 
hema be temame welaten Kaf-
kasan û Balkanan- cazibeki 
dür e ku dert nagije. Ev cazibe, 
hej ku mirov ji deriye gumrike 
de derbas dibe, xwe nişan dide. 
Carek malen xwarin, vexwarin 
ü li xwekirin'e %65-70 malen 
Tirkiye ne. Ew ji malen Tir-
lciyeyi her? xerab! Çewa li Tir-
kiye `xelk' Emerika O Ewriipa 
texlit dike, li van dera ji Tir-
kiye wisa te texlit kirin. Heger 
mirov bibe, Tirkiye li van we-
lata Dewletek emperyalist e 
ku, mal ü pere ?xrac dike, gelo 
wine bib'en `tu şor 

Değerli Arkadaşlarını  
EBRU & MAHMUT'un 

Nikahına katılamadığımdan dolayı  
üzgün olduğumu belirtir; 

Ömür Boyu Muthiluklar Dilerim. 
Aynur Ögeyik 

Seyahetname.. Seyahetname.. Sey ahetname.. 

Riya min ket Tıblis .  

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

