
‘birnebeı n' 
Iç ve Orta Anadolu 
Kürt ayd ı nları , kendi 
bölgelerinin sosyal 
kültürel ve tarihsel 
yapısı n ı  inceleyen bir 
dergi çı kard ı lar. Ad ı nı  
da işlevine uygun olarak 
bknebün koydular. 
Nesimi ADAY yazd ı . 
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Mersin'e göçedenler 
derneği Genel 
Başkan ı  Yahya Munis göçettirilen Kürtlerin 
genel durumuyla igili geniş  açı klamarda 
bulundu. Mersin temsicimizin Yahya 
Munis'le yaptığı  röportajı n ilgiyle 
okunacağını  umuyoruz. 
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YENİ  BİR KÜRT DERGİSİ  GÖÇ DERNEGİ  BAŞKANİYLA RÖPORTAJ 

Şafakla sokaklara dökülen 
işçiler, emekçiler ve tüm 

ezilenler coşkuyla alanlara 
aktı lar. Yüzbinler tek yürek, 

tek yumruk oldular. Bu kez 
lanetleyenler onlard ı . Kendileri 

olarak ve 
kendileri için oradayd ı lar. 

Önlerine kurulu barikatlar ı  
birer birer aşt ı lar. Alanlara 

vard ı klar ı nda adeta insan denizi 
oluşturdular. Kimi yerlerde 
bayramlar ı n ı  kutlamalar ı  

yasaklanmışt ı . Ama 
onlar yasakları  tan ı mad ı lar. 

-\/ Istanbul; onbinlerce emekçi 
ve sosyalist Abide-i Hürriyet 
Meydan ı 'nda topland ı . Polis 

göstericilerin büyük çoğunluğu-
nu alana almak istemedi. Bunun 
üzerine yeniden sokaklara 
dönen kitelere, 4.000 kişilik 
polis kuvveti sald ı rı da bulundu. 
Onlarca kiş i yaralan ı rken yüz-
ler esi de gözetim altı na al ı nd ı . 

Diyarbakı r; tüm Kürt 
illerinde oduğu gibi 1 May ı s 
kutlamaları na izin verilmedi. 

Buna rağmen, binlerce kiş inin 
alanlara akması na engel 
olunamad ı . 
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Istanbul'da 1 Mayıs izlenimleri 
Nesimi ADAY 

Türkiye'de polisin saldı rgan tutumu 
devam ettiği sürece, sanı rım solcular 
kansız bir miting yapamayacaklar. Kitle-
nin. siig<:11.,yıglu olması  poli:;t: tutum :',c-
ğişikliğine yol açmıyor. 0 asla kendisi 
olmaktan vaçgeçmiyor ve mahsurn in-
sanlara saldı rıyor. '97 1 Mayıs'ında da 
yine aynı  şeyler mi yaşanacaktı? 

Hiç birimiz böyle birşey olmasını  iste-
yenıezdik kuşkusuz ama yaşamın kat ı  
gerçekliği boğazıma düğümleni duruyor-
du o gün. 

Işte bu karışık duygular içinde sabah 
kalkıp arkadaşlarla, I Mayıs kutlamaları  
için Şişli, Abide-i Hürriyet Meydanı 'na 
doğru yolalıyoruz. Daha Okmeydanı 'na 
ancak varmıştık ki polisin "olağanüstü 
önlem" dediği barikatıyla karşı laştık. 
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Kürtleri kısırlaştırma 
operasyonu 

Milli Güvenlik Kurulu'nun Güney-
doğu sorunu olarak adlandı rdığı  
Kürt raporunda hızlı  nüfus artışının 
gelecekte büyük tehlikelere yol aça-
cağı  ve acil önlem alınması  gereği 
vurgulanırken MGK kararları  haya-
ta geçiriliyor. 
Hakkari ili ile Yüksekova, Şemdinli 
ve Çukurca ilçelerinde çocuk felci-
ne karşı  başlatılan aşı  kampanyası  
hezimete uğradı. Göçe zorlanan tek 
odalı  evlerde onlarca insanı  yaşama-
ya mahkum eden, çöplüklerde yaşa-
mak zorunda bırakılan ve her yı l 
yüzlerce çocuğun ölümüne neden 
olan sağlıksız yaşam koşulları  yara-
tılmışken, devletin aşı  kampanyası-
nın' samimi ve inandı rıcı  bulmak bir 
yana aksine aşı  kampanyası  adı  al-
tında sürdürülen çocuk felci aşısıııııı  
kısı rlaştırma kampanyası  olduğu id-
dia ediliyor. Bölgede görev yapan 
bazı  doktorlar tarafından uyarı lan 
halk, çocukları nı  aşıya götürmüyor. 
Buna karşın bölge hastaneleri yap-
tı kları  toplantı larla halkı  aşıya çağı-
rıyor. Ev ev dolaşarak aşı  kampan-
yasını  yürüten doktorlar büyük bir 
hayal kırıklığına uğradıklarını  belir-
tiyorlar. Başta TGRT televizyonu 
olmak üzere bir çok yayın kuruluşu 
bu haberi geçerken bölgenin kayıt-
sızlıgı  bu kampanyanın aslında bir 
kısı rlaştırma kampanyası  olduğunu 
fısı ldıyon 

S. 11'de 

1 mayıs yine kana bulandı  
Geçen yı l 1 mayı s sonrası  gazete ve tv'le-

rin manşetinde Istanbul Kad ı köy yı k ı m ı  vard ı . 
Hemen hemen bası n yay ı n kuruluş lar ı n ı n tü-
mü hepbir ağızdan göstericilere ağı r hakaret-
lerde bulunmuşlard ı . Kad ı köy yı kı ntı ları  eşli-
ğinde polis görevini yerine getirmediğinden 
dem vurmuş lard ı . Oysa polis görevini daha 
miting sabah ı  yerine getirmiş, üstünü aratm ı -
yorlar bahanesiyle göstericilerin üzerine he-
def gözeterek ateş  etmiş  3 genç göstericiyi 
oracı kta vurmuştu. Yani polis gerekeni yap-
mış. Sonrası  malum, olaylar kontrolden çı k-
mış  yoksullar ı n öfkesi Istanbul'un bu semti ıı i 
kası p kavurmaya yetmişti. 

Bu y ı l da ayn ı  beklntiler oluşturlmaya çal ı-
şı ld ı . Günlerce geçen 1 Mayıs tekrar tekrar 
hat ı rlat ı ld ı . Hatta daha ileri gidilerek kimi 
"sol" siyasetçiler üzerinden devrimci-sendi-
kacı  çatışması  olacağı  haberleri verildi.Tı pk ı  
'77 1 Mayı sı 'ndaki gibi bir ortam hazı rlatı l-
maya çal ışı ld ı . Halbuki ortada böyle bir ça-
tışmadan tek bir belirti yoktu. Bu yı l tam bir 
disiplin içinde yığı nlar çeşitli kollardan mi-
ting alan ı na yürüdüler. Dikkatliydiler. Ama 
onları n dikkatli olmaları  yetmedi. Polis yine 
gerekeni yapı p dağı lmakta olan kitleye 4 bin 
kişilik bir kuvvette sald ı rd ı . Yüzlerce gösterici 
yaraland ı , bir o kadar da gözaltı na al ı nd ı . 
Bir kaç yerde de polis, MHP'li faşist çetelerle 
birlikte sald ı r ı  düzenledi. 

Bakal ı m bası n bu kez ne yazacak? Eminiz 
ki bu kez de yığı nlar ı n evlerinde oturmayı p 
miting alan ı na gelişinde kabahat bulacaklar. 

Ülkemizde 1 Mayı s yasaklanması na rağ-
men yığı nlar çoşkulu bir şekilde kutlad ı lar. 
Diyarbak ı rl ı lar yasaklara meydan okuyarak 
alanlara çı kt ı lar. Diğer yerlere kı yasla 1 Ma-
yıs'ı n burada kutlanması  çok anlamllycl ı . Ön-
celikle olağanüstü koşullara rağmen halk ya-
sağa boyun eğmedi ve alanlara çı kt ı . Ikincisi 
Newrozdan bu yana en büyük yığı n eylemi 
olması  bakı m ı ndan önemliydi 

Kürtler bu 1 May ı s'ı  da anlaml ı  kı lmay ı  
başard ı lar. Böylece 1 Mayı s öncesinde ön-
gördüğümüz gibi bir anlamda Kürt bayram ı  
oldu. 

1 Mayıs arifesinde MEDKOM'a baskın 

Istanbul polisi, 1 Mayıs kutlamaları  öncesi, 
aralarında Medkom Kültür Merkezi'nin de 
bulunduğu bazı  gazete ve dergilere baskın 
düzenledi. Küba'da Ağustos ayında 
gerçekleştirilecek olan Küba Gençlik 

Festivali'nin tanı tımının yapı ldığı  Medkom 
Kültür Merkkezi'ne önceki akşam saat 19.30 
sıralarında düzenlenen baskında, aralarında 
Kübalı  'bis Alviza ve Medkom 
yöneticilerinden Metin Özay'ın da 
bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı . Polis, 
aynı  saatlerde Kurtuluş  ve Atı lım gazetesinin 
bürolarına da baskın düzenledi. 

Mezopotamya Kültür Merkezi, Tohum 
Kültür Merkezi, Kızı lbayrak Gazetesi, Yapı  
Sanatevi, İdil Kültür Merkezi, Genel-iş  
Laleli Şubesi'ni basan polis, yüzlerce kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 
Gayrettepe'deki Asayiş  Şubesi ile Vatan 
Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şubesi'ne 
götürüldükleri bildirildi. (İSTANBUL) 

'1  Parti Kendini Aşmal ı  
Rojen S. C1NDI S. 2 

Xwedi Li Xwe Derketin 
B. BARAN S. 2 E

®
Sermiyane Me 

Dr. Redwanö ALİ  S. 3 

"Durum"dan Türkiye'nin Durumu 
Ali MEDYADI S. 4 

isUlusal Devletin Son Ka ı nt ı sı ; Fransa.. 
Hasan YILDIZ S. 10 

eiKürt Bumerangı  
Z. Abidin KIZILYAPRAK S. 10 

Yı l: 1 Sayı: 35 1 - 6 Mayıs 1997 a a ı  a er - yorum gazetesi oğnameya nuceyı  işiroveyi yd efteyî 100.000.11 

   

ifüzbin erin alana ara 
çıkışı  engelenemedi 

Diyarbakır'da 1 Mayıs ve öncesi 
DİYARBAKIR / Diyarba-
kır işçi sendikaları  tarafı n-
dan 1 mayıs kutlaması  için 
yapı lan başvuru, kutlamaya 
yirmi saat kala, hiç bir ge-
rekçe gösterilmeden kabul 
edilmedi. 

Diyarbakır'da 1 Mayıs 
öncesindeki gecede evler 
bası larak gözaltına alınma-
lar oldu. 1 Mayıs sabahı  da 
Dağkapı meydanında 
100'ün üzerinde genç gö-
zaltına alındı. 

Diyarbakır Demakrosi 
Platformu'nun I Mayıs'ı  
alanlarda kutlama kararı  iş-
çi ve öğrencilerden destek 
aldı . Sabah saatlerinde em-
niyet müdürlüğü tarafından 
Dağkapı  meydanını  adeta 
panzerlerle kuşatı ldı. Dağ- 

kapı  alanı  çevik kuvvet ve 
sivil polis kordonu altına 
alınmıştı. Saat 12.00 cıva-
rında, halk gruplar halinde 
Dağkapı  alanına gelmeye 
başladı. Saat 12.30 sırala-
rında yaklaşık 2.000 kişinin 
katı lımıyla kutlama başla-
dı. Kutlama süresince "Ya-
şasın Halkların Kardeşli-
gi", "Biji Yek Gulan", "Ya-
şasın 1 Mayıs", tutsaklara 
Özgürlük", "Biji Aşiti" gi-
bi sloganlar sık sık atıldı . 
Diyarbakır Demokrasi Plat-
formu dönem sözcüsü 
Mehmet Işıktaş  tarafından 
okunan basın açıklamasın-
dan sonra, HADEP Il Baş-
kanı  Abdullah Akın, HA-
DEP basın bildirisini oku-
du. DBP Il Başkanı  Edip  

Samancı  yaptığı  konuşma-
da, Diyarbakır valiliği tara-
fından kendi partilerine ait 
1 Mayıs basın bildirisinin 
Diyarbakır'da dağı t ı mına 
hiç bir gerekçe gösterilme-
den izin verilmeyişini kına-
dı . Daha sonra kürsüye çı-
kan TES-IŞ  Şube başkanı  
Ali Öncü kısa bir konuşma 
yaparak mitingin sona erdi-
ğini açıkladı. 

Konuşmacılar, barış  di-
leklerini sık sık tekrarladı-
lar. Bölgede akan kanın bir 
an önce durması  gerektiği-
ni, genel af'ın hemen çıka-
rı lmasını  dile getirdiler. 
Kitle hiç bir provakasyona 
meyletmeden sessizce 
dağıldı. www.a
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Di tekoşina netewi ya serxwebûn û azadi de 
gelek caran kes ü civak di ware reyen 
tekoşine de fen xapandin û dikey in 

heviyen çewt. Van çewtiyan xwe bi haw'en cuda 
cuda didin nişandan. Cama r'eyek tekoşine 
derdikeve peş  û siberek wer stûr dide ser gel ku 
peşiya reyen din yan ji tekoşinen din dide veşartin. 
Li gor demen xas hinek reyen tekoşine derkevin 
peş  û tim ji rewşen weha we ben peşiya me. Le 
gava ku xwe dibin sibera ve tekoşine de veşerin ü 
bala xwe bi tevayi ji ser reyen tekoşine yen 
vegerinin Itinbûniyen xirab bi ıneriv re pektinin. 
Ve rewşe gelek caran re didin kesen tiral ku 
bekerbûniya xwe veşerin û tene rexnan li derdora 
xwe bikin û heviya kesan bişkinin. Ji ber ku 

tekoşina sexwebûn û 
azadiye 
pewiste 
aliyan 
neke. 
Pişti sal'en heşteyi di 
tekoşina azadi û 
serxwebûna Kurdistan e 
de şere çekdari li gor 
dema xwe derket peşiya 
her reyen tekoşine yen 
din. Ve rewşa hane bi 
peşandana kurdan ji û bi 

peşandana tirkan ji wer hat. Rewşek ku sibera xwe 
da ser hemi waren tekoşine. Ne tene sibera xwe da 
ser van reyen tekoşine, deng a heviya reyen 
tekoşine yen din bi tevayi girt ü fetisand. Her 
kadroki kurd, her rewşenbir yan ji niviskarek kurd 
ger de di nava tekişina çekdarda bûna bi her hawi 
dibin nave pirsa "tu yan ji hun çi dikin?" de peşiya 
xebata wan hat girtin ti denge wan hat fetisandin. 
Dive navbere de denge siyasetvan û rewşenbiren 
kurdan tim yekali derket û jibona demen kurt tim 
heviyen mezin hatin jiyandin. Dibin ve psikolojiya 
hane de potansiyela kurd bi peşkeftina rewşa şefe 
çekdar ve peşket û bi Onda ketina we ve ji şiinda 
ket. Ve rewşe bandora xwe li ser nasnama kurdi, 
ziman, çand tl hunera kurdi, li ser xebaten civaki 
yen cür bi cür da nişandan. 

Her çend di salen noti de hinek xebaten cuda 
xwe nişandan ü geş  ji bûn le ligor pewistiye di nav 
gelde bici nebûn. Ve rewşa hane xwe li ser 
daxwaza siyasi ya çareserkiriniya pirsgireka kurd 
ii' peşanda. Gelek kadro û rewşenbir û 
siyasetvanen kurd dev ji daxwazen netewi yen 
bingehi berdane û tene di çarçova dewleta tirk'de 
li ser çareserkiriniyen demi disekinin ü wan wek 
armanca gele kurd peşan didin. Ev bi xwe ji ji 
bona doza Kurdistan e ştinda ketinek siyasi giring 
e. Ve rewşa hane bandora xwe li ser kar û xebaten 
yekitiyan de ji xwe peşandide. Xebate hevbeş  yen 
netewi nayen pekhatin, yan ji her rekxistinek li gor 
xwe û di çarçove xebata xwe ya siyasi de dixwazin 
avahiyan çebikin û nave netewi li wan bikin. Ev ji 
di nav gel de heviya avaltiy'en netewi dişkine û 
astengen teze peyda dike. 

Li gor ve rewşa hane pewiste ku meriv hinek 
hilik(ir li rewşe binere ü ji bona ,takirina astengetY 
hey"' yen nav xwe çareserkirinan bilAtd.'13elo çinı  
pişti ewqas xwine eme di ware daxwazen siyasi de 
şanda bikevin? Gelo çima pişti ewqas xwine eme 
nikaribin avahiyen netewi çi piçûk ü çi mezin 
avabikin? Gelo çima eme ji her kar û xebaten gele 
xwe re di nav tekoşine de giraniyek nedin û ji bona 
peşkeftina wan xebat nekin? Gelo çima eme di her 
wari de nasnama xwe demexin peş  ü li her deri 
wek alek li peşiya xwe ranekin? 

Ez bawerim ku pewiste em ji bona jibin 
bandora ve psikolojiya hane derkevin û ji bona ku 
em xebaten cür bi cür bidin peşiya xwe dereng 
mane. Pewiste ku em ji her alive bere bi xwe 
bawer bikin û xwedi li xwe derkevin. Ji aliyek ve 
girani bidin ser hez ü xebata xwe yen çekdar. Ji 
aliye din ve ji bi nasnama xwe ve kar û xebaten 
xwe yen partiyen siyasi peşbixin. Çi li zaningehan, 
çi li fabrikan, çi li xwendegehan, çi li kolan Cı  
taxan her kurdek tevi nasnamen xwe derkevin peş  
û bidin bicih kirin. Ve peşxistina nasnama xwe bi 
ziman ü çand ü huner ve peştir bixin. Pewiste ku 
em tu xebatek, tu karek netewi piçûk nebinin û 
bilind bigirin. Disa pewiste ku dinav van xebatan 
de re li her kesi be vekirin ü ji her kes? aliyan re 
girani be dayin. Ta ku ev dinav gel de bibe 
honandin lenerin û bi xwe baweriya gel. Ji ber ku 
gelek caran kiryar û xebatek gelek piçûk dikare 
bibe barûta peşxistina karek gelek mezin ji. Gelo li 
taxen bajaren Kurdistan e ji bona pirsgireken taxe 
meriv nikare komiken rûsiplyan ji bona şiret û 
renişandana kesen taxan û ji bona çareserkirinen 
pirsgireken taxan bide avakirin taku ew bibin 
becIlle avahlyen dewlete ji bona pirsgireken civaki. 
Gelo ji bona hinbûna ziman û çanda kur& li 
dever'en cuda cuda çima meriv qursen ziman û 
edebiyata kurdi nikaribe veke yan ji zore nede ve 
xebata hane. Gelo li metropolan ji bona 
pirsgireken civaki, malbati, karditin û hwd. 
Komiken fertişandan û şiretan nikaribe avabike. 
Gelek kar û xebaten weha piçûk meriv dikare 
bibine. Hinek dikarin bejin ku jibona pirsgirekek 
weha mezin ya netewi van karen piçûk ve 
mijtilbûn ne şerme. Ji bona gelek rewşan ve gotina 
peşiya gelek caran giringiya xwe peşan dide 
"kevire mezin ne jibona avetine ye". Gelek caran 
gelek kes ji bona ku tu kan nekin kiryaren gelek 
mezin didin peşiya xwe yan ji xwe bi wi hawi 
dixwazin bidin peşandan. Le kese ku nikaribe 
karen piçûk bike nikare kare mezin ji pekbine. Ger 
karek doza me peşve bibe piçûlci û mezinahiya we 
ne giringe, ji ber ku giringi bi encame we ve 
giredayiye, ne bi beşna weve ye. 

Ya man eve ku ez dibinim em kurd tiın xebaten 
heti dûr, tûj a mezin dibinin le xerca nava xebate 
ya qet nabinin yan ji pir be buha dibinin û ji 
pelchanina we ji fedi dikin. Em bala xwe nadin ku 
ve xerca hane ye ku xebate xwurt dike û li piya 
dihele ü we geş  dike. Werin em her yek li ştina 
xwe, em her yek li gor kariniya xwe ji bona 
nasnama xwe, li ber karen xwe yen mezin hinek 
dest bavejin van karen piçûk û ji ber fedi nekin. 
Eme bibinin ku we xebaten me yen mezin ji çawa 
pere geşbibin. Werin em bihevre renedin wan 
kesen ku dibin mana karen mezinde ji her hawen 
xebate dürdikev in ü kesan ji bixwere didin 
dûrxistin. Ew kese ku li devera le, di nav rewşa ku 
tede yen cür bi cür de nikaribe ji bona xwe xebatek 
netewi nebine nikare tu xebaten mezin ji pekbine. 
Kesen weha tim astengen peşiya xebata doze ne ji. 

pir al? ye û 
meriv her 

tekoşine sar Xwedi Ii 
xwe 
derketin 

B. BARAN 

Parti kendini aşmak zorundadır 
Rojen S. CİNDİ  

u• •  ikemizin bugün içinde 
bulunduğu sosyo-eko-
nomik durum kısaca 

tesbit edilmeden, hangi araç, 
yöntem ve hangi kesimlere da-
yanarak nasıl bir mücadele ile 
egemen sömürgeci sisteme 
karşı  nasıl konulabileceği de 
bilinemez. 

Cumhuriyet tarihinden bu 
yana Kürdistan'da yaşayan 
Kürt halkını  ve diğer etnik ya-
pılan imha etme, sooykırıma 
uğratma neticesinde Kürdis-
tan'da Kürtler dışındaki dini ve 
etnik azınlıklar yok olmayla 
karşı  karşıya karşı  karşıya bıra-
kıldı. Bir kısım yapılar, K. 
Kürdistan coğrafyasından si-
lindi. Kürt halkının ulusal kur-
tuluş  mücadelesi defalarca TC 
sömürgecileri tarafından kanla 
bastınldı. Bu isyanlar netice-
sinde Kürt halkı  soykırım, ta-
lan ve ülkesinden sürülerek zo-
runlu iskana tabi tutuldu. 

60'lardan sonra Kuzey Kür-
distan'da yeniden Kürt hareke-
tinde belirli kıpırdamalar, ulu-
sal harekette ulusal uyanma-
lalr başladı. 70'lerden sonra 
Kürtler bir çok siyasi parti ve 
örgüttlerle örgütlenip kendi 
kimlikleri ile illegal siyasal or-
ganizasyonları  kurdular. 12 
Eylül 1980 sömürgeci faşist 
darbesiyle tüm siyasi organi-
zasyonlar beli bir bunalım ge-
çirdiler. Tüm faaliyetleri ile ye-
raltına indiler. 

Ağustos `84'te PKK'nin 
askeri alanda başlattığı  hareket 
ile ulusal kurtuluş  mücadelesi 
yeni bir boyut kazandı. TC, bu-
na hazırlıksız yakalanmıştı . Bu 
bir gerçekti. PKK de bu müca-
deleyi uzun soluklu sürdürecek 
kadroya sahip olmadığı  gibi, 
Kürdistan'da halk içinde ör-
gütsel anlamda bir örgütlülüğe 
sahip değildi. 

Kürt halkı  da böyle bir sa-
vaşa hazırlanılmamıştı. TC as-
keri gücü bu 'on yıllık sa:VOş' 'i.t= 
resince kendi tabirleriyle ''cloğ-
ru dürüst kurşun atamayan 
Mehmetçik" muazzam bir as-
keri donanıma, özel askeri bir-
liklere, Kontr-gerillaya onbin-
leri bulan korucu ordusuna 
ulaştı. TC ordusu, bu savaş  ne-
ticesinde profesyonelleşti. 

Türkiye'de yaşayan Türk 
halkı  ve diğer etnik ve dini 
azınlıklar ile Kürdistan'daki 
halk açısından durum çok daha 
farklıydı. 

Kürdistan bu kirli ve haksız 
savaş  sonrası  3000'e yakın kö-
yü yakılıp yıkılarak, 3000 in-
san TC'nin özel güvenlik güç-
leri, itirafçı  ordusu ve amaçla- 

rını  gerçekleştirmek için maşa 
olarak Kürt ulusal hareketine 
karşı  kullandığı, yerel gerici 
güçler tarafından açık bir şekil-
de siyasi cinayete kurban git-
tikleri A. Çatlı, S. Bucak, H. 
Kocadağ'm geçirdikleri trafık 
kazasından "önce biliniyordu" 
sonra kamuoyu nezdinde de 
açıklık kazandı. Köylerin bo-
şaltılmasıyla gerilla ile halk 
arasındaki bağ  ve lojistik des-
teği koparılmaya çalışıldı. 
Köylerin yakılıp yıkılarak bo-
şaltılması  ile üç milyon Kürt 
Kürdistan şehirlerine oradan 
da Türkiye'nin batı  ve güney 
kesimlerine göç ettirilmeye 
zorlandı. Daha önceki göçler-
den ayrı  olarak bu sefer "mec-
buri iskana tabi tutulmadan" 
göçertildiler. Kürdistan şehirle-
rine göç ettirilen yoksul köylü-
lük ile Kürdistan'daki yurtse-
ver aydın kadroların bağlarını  
koparmak, dalga dalga şehirle-
re gelen halk kitlelerinin ulusal 
hareketle buluşmalarını  önle-
mek, yığınları  başıboş  bırak-
mak amacıyla yoğun bir şekil-
de seri siyasi cinayetler işlen-
meye başlanıldı. Yurtsever, de-
mokrat, aydın "Beyin" göçü 
önceleri metropollere oradan 
da Avrupalara taşındı. Böyle-
likle ülkede sömürgeciler belir-
li oranda amaçlarına ulaştılar. 

Kürdistan'da köyleri yakı-
lıp yıkılan köylüler, Kürdistan-
da köy kentler "D.Bakır, Bat-
man, Van" oluşturdular. Köy 
kentlere yığılan bu insanlar 
üretimden uzaklaşmış, tüketici 
duruma düşmüş  işsiz kalmış-
lardır.Türkiye metropollerine 
ise göç edenler, sermayesi 
olanlar sermayeci "talan ve yı-
kımdan kurtarabildikleri " ile 
birlikte göç edip sermayesine 
göre iş  alanları  kurmuşlar, ser-
mayesi olmayanlar ise bazıları  
beyinleri, bazı ları  ise gündelik 
işçi şeklinde asgari (komik) 
ücretle çalışmaya başlamışlar-
dır. 

Türk emekçi sınıf ve diğer 
küçük litıfj4Va lattnianiOnnın 
durumlanda bu savaştan dolayı  
günbegün kötüleşmiş, daha ön-
ce emekleri ile kazanmış  ol-
dukları  pastalan daha da kü-
çülmüş  ve bu özel savaşa akta-
rı lmış. Türk burjuvazisi ve 
Kürt ulusal burjuvazisi (savaş-
ta çıkan olmayan kesim) sa-
vaştan olumsuz bir şekilde et-
kilenmişlerdir. 

İşte böyle bir dönemde 
PYSK' nin Nisan - Mayıs 1996 
yı lında kurulup kamuoyuna 
kuruluşu ilan edildi. PYSK " 
Kürdistan işçi sınıfı  ve yoksul 
köylüleri başta olmak üzere 
geniş  emekçi yığınlann çıkar-
ları  savunan, ulusal ve kurtulu- 

şu amaçlayan sosyalist bir par-
tidir"demekle partinin sınıfsal 
karekteri "önümüzdeki devrim 
aşaması  ulusal demokratik 
devrimdir. Devrimimizin ka-
rekterini belirleyen ülkemizin 
içinde bulunduğu koşullardır. 
Demekle de PYSK' nin önü-
müzdeki süreçte neyi amaçla-
dığını  belirtmekte bu amaca 
varmak için hangi mücadele 
yöntemini yaşama geçireceğini 
ise şöyle tanımlamakta " TC' 
nin geleneksel inkar ve imha 
politikaları  ve ülkemiz üzerin-
deki sömürgeci eğemenliğini 
devam ettiği sürece, silahlı  mü-
cadele dahil tüm siyasal müca-
dele araçlarının kullanılması-
nın gerekliliği ve ıneşruluğuna 
inanır. Koşullara uygun olarak 
mücadelemizin gerektiği tüm 
araç ve yöntemlerin bir bütün- 

lük içinde kullanılmasını" ön-
görmektedir. 

Amaca varmak için somut 
şartları  yani şu anda var olan 
güncel talepleri ulusal demok-
ratik devrimle pekiştirecek o 
aşamaya ulaştırabilecek politik 
ustalık güncel taleplerini bu 
amaçla buluşturabilmedir. 

Bu duruş  ile varolan sorun-
lara yaklaşımı, parti ile kitleyi 
buluşturacak akı lcı  araç ve 
yöntemi bulmada. Bir de şu 
hiç bir zaman unutulmamalı-
dır. Amaçlanan arzulanandır. 
Bunu gerçekleştirmek bambaş-
ka bir şeydir. 

Amaçlananı  gerçekleşti r-
koşullan yaratı lmadart 

ve bu amaca uygun şekilde do-
natılmış  kadrolara sahip olun 
madan amaca ulaşmak hayal 
olur. 

Parti önüne koyduğu hedef-
leri gerçekleştirebilmesinin ön 
koşulları  şöyle özetlenebilir. 

I- Amaç ile güncel talepleri 
buluşturacak politikayı  olştu-
rup o yönde gündemi belirle-
mesidir. 

2- Buna uygun mücadele 
taktiklerini geliştirebilme. 

3-Amaca uygun, uyumlu 
kadrolar ile yürümek. 

4- Amaca uygun örgütlen-
meler, kurumlar yaratmak ve 
bunları  süreklileştirmek düş- 

mandan gelecek darbelere kar-
şı  koyabilecek yapı lanmaları  
yaratmak. 

5-Amaca uygun ittifaklar 
politikasını  oluşturabilme, itti-
faklar içine girme. 

6-Yapı  kendisine eleştirel 
yaklaşabilmeli hareketi ileriye 
götürmek için bu mekanizma 
işletilmeli. 

PYSK bir yı lı  geride bırakıp 
2 yaşına girdiği bu süreçte ne-
leri gerçekleştirdi. 

Bence eleştiride olumluyu 
yakalamak mümkünse ulusal 
ve toplumsal çıkarlarımıza hiz-
met ediyorsa, hareketin önünü 
açıyorsa eleştirinin oklarını, 
şahıslar kendilerine, ülkedeki 
mevcut siyasi yapı lanmalara 
yöneltebilmelidirler ve bundan 
da çekinmemelidirler. 

Böyle bir yapı lanmanı n 

sancı lı  olacağı  ve herkes bir 
yerde inanı rken ülkemizdeki 
siyasi yapılanmalardaki düş-
manca tavırları  bir yana bıra-
kıp Kürtlerin bir araya gele-
cekleri konusunda ülkemizdeki 
bunca pratikten sonra halkımı-
zın buna inanması  bir hayli 
zordur. Bu siyasi yapılanmalar 
bu zora başarıp bir siyasi yapı-
lanma içinde birleştiler. Bu 
halkımız açısıında büyük bir 
umuttu. Bu alanda yaşanan si-
yasi boşluğu doldurmayı  ancak 
böyle ulusal ve toplumsal çı-
karları  ön plana çıkaran, parti 
ve grup çıkarlarını  arak plana 
iten yapılar sağlıyabilirdi. En 

-kısa' sürede "yapılanmasını  ta= 
mamlayıp bildlnlük1ü olarak 
amaçladığı  ulusal demokratik 
devrimi güncel, somut talepler-
le buluşturacak politikayı  bu 
parti oluşturamadı. Bu beceriyi 
de gösteremedi. Bu konuda ya-
pı  kendisine yönelmeli, eleştir-
meli eksiklik ve hatalarını  göz-
den geçirmelidir. Bu konuda 
bir hedef bulanıklığı  yaşama-
malıdır. Güncel talepleri gün-
demine oturtup - amaçla pekiş-
tiremiyen bir yapılanma uygun 
mücadele taktiklerini geliştire-
bilse de gündeme müdahale 
edebilme becerisini göstermesi 
biraz zordur. Bu konuda yete-
rince beceri gösteremeyeceği  

bilinmeli bu konuda tüm bun-
ları  gerçekleştirilemediği için 
hayal kırıklığı  yaşanmamalıdır. 

Birbirlerini tanımayan ve 
bunca yıl birbirinden uzak ka-
lan kadroların bir yıl gibi kısa 
bir sürede birbirlerini tanıma-
ları, ortak politik tutuma yö-
nelmeleri, zaaman alacağından 
yapılacak pratik faaliyetlerde 
de zorluklarla karşılaşı lması  
doğal sayılabilinir. Onemli 
olan partinin proğramı, kongre 
ve üst organ kararlarının gereği 
olarak, günlük politik ve örgüt-
sel görevlerimizi, kararlan,sa-
vunan ve eleştiriyel yaklaşan 
tüm parti yapısı  olarak; tam bir 
eylem birliği ruhu içinde yeri-
ne getirmeliyiz. 

Eleştirme hakkını  ortadan 
kaldırmadan farklı  düşünce, 
görüş  ve eleştirilere yasak ko-
nulmamalı. Parti içi tartışma-
larda raporlarda dile getiren 
kadrolar, eleştirdikleri proğram 
ve kongre kararlarını  günlük 
politik faaliyetinde savunmalı  
ve ruhuna uygun pratik eyleme 
yönelmelidirler. 

Bunun aksi partiye zarar ve-
rir. Uyumluluğu bozar kural-
sızlığı  geliştirir. Bundan kaçı-
nı lmalı  alman kararlara riayet 
ederek pratikte bu mücadele 
yöntemlerine uygun örgütlen-
meler yaratılmalı. Bunlar ol-
dukça Demokratik Merkezi-
yetçilik işler parti gelişir ve bu-
nunla birlikte partinin demok-
ratik yapısı  muhafaza edilmiş  
olur. Ve partinin amaçlarına 
uygun kurumlar da yaratılmış  
olur. 

Partinin örgütlenme için yö-
neleceği ve mücadeleye kata-
cağı  sınıf ve katmanlar ülke-
mizdeki sınıfsal yapılanmalar 
değişikliğe (kısa süreç için de 
olsa) uğradığı  için önceliklerde 
bence değişmeli ve bunu da çe-
kinmeden açık yüreklilikle dile 
getirmeliyiz. 

Ülkemizde köylerin boşal-
ması  ile Köy Kentler haline ge-
len şehirlerimiz yapısal bir de-
ğişikliği ya'şkdilot. Kentletiftıl 
zin nüfusunun % 70'nin üze-
rindeki nüfus işsiz, aç, sefil ve 
perişan durumda nüfus aç, işsiz 
sefil ve perişan durumda 
ekemk bulamamakta. 

Üretci durumdan tüketici 
duruma düşmüş  bulunmakta-
dır. Bunlar kazanılmadığı  za-
man, ulusal ve toplumsal çıkar-
lar doğrultusunda aydınlatılıp 
bilinçlendirilmediği zaman 
düşman güçlerin birer oyunca-
ğı  olmaktan kurtulamazlar. Işçi 
memur ve kısmi de olsa küçük 
esnafın durumu daha iyi en 
azında günlük yaşemını  idame 
ettirecek (Ekonomik) durum-
da. 

Ekmek bulma derdinde de-
ğil, (işsizlere) göre güncel poli-
tik mücadelede metropoldeki 
Kürtlerin istemleri ile Kürdis-
tandaki halkımızın istemleri 
ayrı  ayrı  değerlendirilerek gün-
cel taleplerle kitlelere ulaşmayı  
bir hedef olarak önümüze bir 
görev olarak koymalıyız. 

İttifaklara gelince ne yazık 
ki Kuzey Kürdistanlı  güçler 93 
te ellerine geçirmiş  oldukları  
firsatlan ne yazıkki kaçırdılar. 
Ama yaşadıkları  deneyim bir 
tecrübeyide beraberinde getir-
di. En azında bundan böyle ya-
pı lacak ittifaklarda nerelerde 
tıkanmaların yaşandığı  artık 
bilinmekte , bu siyasi hareket-
ler birbirlerine güven verdikle-
ri zaman bu ittifaklarda ger-
çekleşecektir. Önemli olan 
hangi esaslar çerçevesinde itti-
faldann yapılacağının bilinme-
si önemlidir. 

Bence en önemlisi siyasi 
yapılanmalann şu bilinçle ha-
reket etmeleri gerekir. Herke-
sin bu gemide olduğu, bu gemi 
battığı  zaman herkes boğulma-
sada büyük zararlar göreceği, 
bu geminin herkese yettiği, 
gerçekliğinin bilinmesi gereği-
dir. Bu konuda da program net 
olarak kimlerle ittifaklar yapı-
labileceği konusunda perspek-
tifi belirlemiştir. Şöyleki " Si-
yasi ve ideolojik yaklaşımı  ne 
olursa 'olsun sömürgeciliğe 
karşı  tavır alan ve ulusal müca-
deleden yana olan tüm güçleri 
ulusal saflarda görür. Ulusal 
'güçler arasında doğabilecek 
sorunların politik dostluk te-
melinde, demokratik barışçı l 
bir yolla çözülmesinden yana-
dır ve ulusal güçler arasında 
ortaya çıkabilecek çatışmalara 
şiddetle karşı  çıkar. Bu tür ça-
tışmaları  halkımızın özgürlük 
ve bağımsızlık mücadelesine 
karşı  işlenmiş  birer suç sayar. 

KUKM'de yer alan tüm 
yurtsever güçlerin katılacakları  
UDC'nin kurulmasına inanan 
ve bunu ‘UDD'mizin başarısı ' 
için vazgeçilmez kabul eder" 
ve bu konuda üstüne düşen gö-
revin yerine getirilmesi icin ça-
ba sarf eder. 

Tüm bunların söylemlerde 
kalmamaması  ve pratiğe dö-
nüşmesi için ilkeli, kararlı  ve 
belirli bir proğrama dayalı , 
bağlayıcı  bir ittifakın oluşması  
zorunludur. 

Bu ulusal ittifakın Tür-
kiye'deki Demokrasi güçleri 
ile de ittifalclan zorlamalar ve 
onlarla da ittifaka gitmeleri 
halkımızın yararınadır. Ancak 
böyle ittifaklarla eğemen güç-
lerin eğemenliği alaşağı  
edilebilinir. 

B u konuda yapı  kendisine yönelmeli, eleştir-
meli eksiklik ve hatalarını  gözden geçirme-
lidir. Bu konuda bir hedef bulanıklığı  yaşa-

mamalıdır. Güncel talepleri gündemine oturtup -
amaçla pekiştiremiyen bir yapılanma uygun mü-
cadele taktiklerini geliştirebilse de gündeme mü-
dahale edebilme becerisini göstermesi biraz zor-
dur. Bu konuda yeterince beceri gösteremeyeceği 
bilinmeli bu konuda tüm bunları  gerçekleştirile-
mediği için hayal kırıklığı  yaşanmamalıdır. 

Ş
u an ulusal mücadelede gelinen nokta çok 
açıktır. Bizlere düşen görev bu aşamada 

saflarımızı  ve mevzilerimizi belirlemektir. 
Artık boş  laf gevezeliğini bir kenara 

bırakmallyız. Bir an önce sosyalistler olarak 
varolan sürece müdahale etmeliyiz. 

Rızgar KOŞER 

U lusal mücadelede bir 
tarih yazılıyor. Bu ta-
rih ki bir çok ayak-

lanmaların, başkaldırıların 
kısacası; varolamanm, insan 
olmanın, insanca yaşamanın, 
bağımsızlığın, onurun, gunı-
nın, namusun tarihi. Bu ta-
rih ki mazlum halkımızın 
yüzyı llardır sömürülmenin, 
yok olmanın tarihi. 
Şu an ulusal mücadelede 

gelinen nokta çok açıktır. 
Bizlere düşen görev bu aşa-
mada saflarımızı  ve mevzile-
rimizi belirlemektir. Artık 
boş  laf gevezeliğini bir kena-
ra bıralcmalıyız. Bir an önce 
sosyalistler olarak varolan 
sürece müdahale etmeliyiz. 
Şu an inanıyorum ki halkı-
mızın her zamankinden biz-
lere daha fazla ihtiyacı  var-
dır. Düşünebiliyor musunuz 
ki; aynı  milliyetten olan in-
sanların binleri halkının ba-
ğımsızlık mücadelesi için 
canını  ortaya koyuyor; diğer 
tarafta da insanlar sömürge-
cilerden yana oluyor. Acıma-
dan halkına kurşun sıkıyor, 
halkına ülkesine ihanet edi-
yor. 

Sömürgecilerle savaş, 
dostları  da düşmanları  da 
yerli yerine koyar. Dost gö-
rünen gizli düşmanları  açığa 
çıkartır. Ve bu hainlerin ger-
çek amaçlarını  halkımızın  

gözleri önünde ortaya çıka-
rır. 

Özellikle de savaşın geliş-
tiği, karşı-devrimci şiddetin 
arttığı  hemen her süreçte sö-
mürgeciler şiddetin sonuçla-
rını  almış  dönek ve hainleri 
ortaya çıkarabilmiştir. Sö-
mürgecilere karşı  silahlı  mü-
cadeleyi sürdürenler ihanet-
lerin yaşanacağım da göze 
almalıdırlar. Zira düşmanla 
savaşta uzlaşmaz olmak, dü-
şüncelerden amaçlardan ta-
viz vermemek, eğilip bükül-
memek uzlaşanlan ve düş-
mana diz çökenleri ve bu tür 
insanların gerçek niyetleri 
ortaya çıkacaktır. 

Bağımsızlık için savaş  
anında yokolmak dahil her 
türlü yenilgi ve ihanetin ola-
cağını  bilerek bir avuç veya 
tek başımıza dahi kalındığın-
da düşmanı  gerçek anlamıy-
la tanıyanlar, halkının ba-
ğımsızlıktan ve sosyalizm-
den başka bir kurtuluş  olma-
dığına inananlar, iktidar bi-
linci olanlar, savaşmayı  di-
renmeyi ve tesliın olmamayı  
bilincine yerleştirenler asla 
yok olmazlar ve kaybetmez- 

ler. 
Sömürgecilerin sana karşı  

yürüttüğü psikolojik savaş  
sırasında (Tv. Radyo, Yayın 
organları) yok ettik, kökünü 
kazıdık, dediği anda her ko-
şulda yeni taktikler ve yeni 
örgütlenmelerle düşmanın 
karşısına çıkmak ve silahı  el-
den bırakmamak gerekir. Si-
lahı  elden bıraktığın an işte o 
zaman bitersin. Bunun tari-
himizde örnekleri çoktur. 

Bu süreçte yükseltmemiz 
gereken bağımsız, birleşik 
sosyalist Kürdistan şianmız-
dır. Şu an bir gerçeklik var-
dır ki, siyasi arenada şu ya 
da bu biçimde yeralan tüm 
Kürt örgütlerinin, bir değer-
lendirmesini yaparsak; utanç 
verici bir durumdur ki bizler  

haricinde "Bağımsız Kürdis-
tan"' savunan kalmamıştır. 
Bu yapı lanmalara bakı ldı-
ğında çıkış  aşamasında ba-
ğımsızlık şiarı  ile kendilerini 
tanımhyorlardı. Fakat şu an 
kimi reformist, kimi uzlaş-
macı  kimi teslimiyetçi kimi 
ise "Türkiyeli bir çözüm"ü 
savunmaktadır. Kısacası  so-
nuç olarak, birincisi; halkı-
mızın ortak çözümünü ara-
mak gerektiğidir. İkincisi; 
bunun için de çözümü düzen 
dışı  alternatiflerde aramak 
gerektiğidir. 

Yüzyıllardır halkımız sö-
mürgecileri yok etmek için 
binlerce şehit vermiştir. Ina-
nıyorum ki bağımsızlık için 
daha vermeye devam ede-
cektir. Sömürgeci düzen her 
şeyiyle parçalanmadan, yok 
olmadan, Kürdistan toprak-
larında hiçbir kimsenin öz-
gürlüğü ve geleceği olmaya-
caktır. Bu sömürgeci düzeni 
yıkmak için silaha sanlmak-
tan başka hiçbir yol yoktur. 
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Bu süreçte yükseltmemiz gereken bağımsız, 
birleşik sosyalist Kürdistan şiarımızdır. Şu an 

bir gerçeklik vardır ki, siyasi arenada şu ya da 
bu biçimde yeralan tüm Kürt örgütlerinin, bir 
değerlendirmesini yaparsak; utanç verici bir 

durumdur ki bizler haricinde "Bağımsız 
Kürdistan", savunan kalmamıştı r. Bu 

yapı lanmalara bakı ldığında çıkış  aşamasında 
bağımsızlık şiarı  ile kendilerini tanımlıyorlardı. 
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Gelo rewşa•aboriya me kurdan çi ye? Heza we 
ji kel re? Karekterö we çawaye û çilo dimeşe? Rola 
sedemün abort-civakI çiqase di qedera gişti ya ge-
lü me de? Dewlemendl û hejariya netewü çi ye û 
ji çi tü? Rengi xebatü, çandü, mentalite û zihniye-
ti tü de çiqas diyar e? Ciyü karü abprI, dravi, ba-
zirgani di tevgera me de çi ye, çiqas e, divü çawa 
bi püşkeve? Tekilî,. rewş, mükanizm û zagonün 
aboriyü Ii cem me, li derdora me û li cihan çin 
e? Bi yan pirsün bingehin û gisti, em dixwazin bi 
sernavü Sermiyan di "NO Rorü de pencereyekü 
vekin. 

Ji ber gelek sedemün diroki 'ün dûr û dirüj, drav 
O aboriya kurdan weki hemû şüweyün hebûna 
wan ya netewI maye Ii derveyi serdestiya wan. 
Piraniya hüz ü partiyün me di vi warT de ne ji dür 
ne ji nüzik, pü mijCı l nabin, ji derveyi xebata xwe 
ya rojane. Li gor ku hay me je heye, ti kesI bi 
awayeki vekiri baweriyün xwe dernexistine mey-
danü, ne jI hewl dane ku bi çandeyeke abori ya 
raybeti gel xwe perwerde bikin. Bi baweriya 
min, gel kurd weki hemû gelün cihanü, ji bil? 
hebüna xwe ya diroki, çandi, cografi û civaki. 
Hebûneke xwe ya abori jî ji zû ve peyda kiribû ü 
heta niha ji dom dike. Hevgirüdana xweristI ya 
nawçe, gund û bajarün Kurdistanü bi çem ü roba-
rün xwe ve, germiyan û zozanün xwe ve û bi he-
bün û dirifta xwe ve, kü qedera gişti ya gel me 
bi hey ve girüda, hişt ku gelek Iükolinvanün biya-
ni, yün xwedI wijdan û insaf, eşkere bikin weki 
perçekirina vi welati ü girüdana wi bi metropolün 
dür ü ne hemojün ve, bû weki kirineke diji xwe-
risti, dijI hevgirüdan O hevkemilandina aborI ya 
hezar safi ku insani wü peydakiribû. Heta roja  îro 
Yı' di gel siyaseta qedexekirinü, zorü, bombekirina 
sinoran. Hevgrüdan ü yekitiya abori, bazirgani, 
çCı n ü hatina mal ranewestiyan e. 

Le ev hirnü bingehin yü yekitiya gel û welat 
me, di roja me de sist dibe, bandora xwe winda 
dike ü dimine bü ruh. Sedemü şülandin ü büruh-
kirina ve yekitiye, tekiliyön dı r bi cür en çar we-
latün dagirker, di war siyasetü, Idare, zagon û zi-
man, civat, çand û diroka me püwistü lügerin 
l&olin'e ye. PewIste ku bü fühmkirin û naskirin. 
Hebüna jimareke mezin ji kurdön herçar perçin 
welat li Ewropa şenseki mezin e ji bo cibicikirina 
xebateke ji vi rengi; xebatek ne ten bi ziman 
teorik, lü her wiha weke projeyeke rojane ku sOd 

füda xwe bigehine wan û tevgerü bi temami. 
Enı  ve püşniyarü dikin ji ber ku baweriya me t'ü 

weld dewlemendi û unsur her? giring ye netewe-
insanü wü ye! Sermiyan me, Insanü me ye. Em 
zanin weki Insanü me mehrâme ji hemû dewle-
nnendi O zenginiya welat xwe. Em zanin ku 
dewlemendiya ser erd û bin erda wi ji sedemeke 
ji domkirina bindestiya wi. Em, hebûn, kirin ü da-
na wi ya şaristani jî nas dikin! Le eni zanin ji we-
ki,"çanda tisr ten nikare bez ü qeweta lazim 
çeke ku ,tevgerek'ew qas rnerezarI, hejar,û zelf ra-
'ke"sernTgait Baweriyün siyasi çi dibin bila bibin, 
rengi xebatü çawa dibe bila bibe, daxwaz çi di-
bin bila bibin, püwiste em ardûyü ziring û enerji-
ya xwe biguherin, nû bikin! 

Em hemû hesasiyet ü tengasiyün ve babetü di-
binin. Xeyal di seri me de tune ye. Fikr divü! Mi-
Kı rkı  çavvekiri ü rüalist divün. Ramanün hişyar ku 
taqeta razayI bilivIne, divün. Projeyün abort dira-
vi, bazergani ü pişeyi divün! Net-Inek nü ji hebû-
na nıe re divü. Bi pars'ü û destvegirtinü, bi danlıev 

büşü, bi kompani ü alTkariyü em tu sermiyanan 
ç'ü nabin. Ne ji çanda xwe re, ne ji koyar û rojna-
meyün xwe re, ne ji siyaset û diplomasiya xwe re, 
ne ji çûn ü hatinün xwe re. Ji me re sermiyaneki 
teze divü! Sermiyaneki ku pü mükanizmü tevgera 
me li ser xwe be! Sermiyaneld tim hebe, nû bibe, 
züde bibe ü küm nebe! 

Ji bo ku em şaş  neyin fehmkirin, divü Ii vir bi-
büjim: sermiyan ku em li ser diaxivin ne pere te-
nü ye. Sermiyan ku em behs dikin kaniye, rümet 
e, çand e, hinbün e, rüvekirin e, struktûr e, ç'üki-
rin e, kedi ü perwerdekirin e; guhertin, püşketin 
şaristani kirin e! Sermiyan ku bi melaqi peyda 
bibe, türa xwediyü xwe nake. Sermiyan ku em 
behs dikin ne berhevkirina peraye le çükirin û afi-
randin e! 

Çükirina sermiyan, helbet bi gotin û xweşkirinü 
jI çü nabe. Ew kar e, zanebün e, analiz ü şirove-
kirin e. Bi fehmkirin û tüderxistina rûdanün abori, 
diravI, mal ü kar e; bi p'ükanina şertün püdivI 
peydekirinün hacetün civak'ü ne O di her war 
her celebü xebatü de. Ango bi peydekirina çan-
deyek bü kompleks, jir O Ii ser xwe. 

Bi Ye mana fireh, pak û zelal, çiqas em hene 
ku karibin di bin bareki wilo de rabin? 

Vü pirs weld ku ji xwe dikim ez ji xwen-
devanü xwe jî dikim! 

Û beri ku ez gotin û axaftina wan bibhizim 
dixwazim baweriyekü nişan bikim: Lükolin 
vedan çiqas zehmet û giran be, nexasim bi 
zimanö me, divü em hebûna xwe bi zihniyet 
mentiqü paşde mayI nehülin. şüweyün dan O 
comerdiya me divü bün guhertin, bün dew-
lemendkirin; bibin pirreng O pirali. Zanebün 
marifeta abori ji dermane. 

HABER MERKEZİ  / Türk 
cezaevleri insan kıyım maki-
nesine dönüşmüş  durumda. 
Tutsakların ağır bedeller öde-
yerek elde ettikleri imanca ya-
şam koşulları  bir süre sonra 
devlet tarafından yeniden orta-
dan kaldı rı lıyor. Bunları  geri 
almak için adeta yeni bir ya-
şam savaşı  başlıyor. Erzurum, 
Ordu, Giresun ve Trabzon ce-
zaevlerinde baskı  ve hak gasp-
larına karşı  başlatı lan açlı k 
grevleri ölüm sınırı na dayanı r- 

Ankara Şube Başkanı  Kazı m 
Genç ile heyette yer alan Nuri 
Özmen, Nusret Senem, Yusuf 
Alataş, Aydın Erdoğan ve Fe-
ridun Çelik hafta içinde Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü 
Hüseyin Turgut ile görüştü. 

Görüşmeyle ilgili olarak 
kainuoyuna bilgi veren Genç, 
Hüseyin Turgut'a cezaevinde 
yaşanan sorunları  aktardıklan-
n ı  söyledi. Görüşmede tutuk-
luları n insani talepler için aç-
lı k grevinde oldukları nı  hatır- 

Ordu Cezaevi idaresi ve açlık 
grevindeki tutsaklarla görüş-
ttilar. Ordu Cezaevi'nde yapı-
lan görüşmeler sonucu bazı  
maddeler üzerinde anlaşmaya 
varı ldığını, yeniden idare ve 
tutuklu temsilcileriyle görüşe-
ceklerini ifade ettier Heyet 
üyeleri Ordu'dan sonra Trab-
zon ve Giresun cezaevlerinde 
de inceleme yapacak. 

KESK'te cezaevleri için 
devrede 

Bu arada, KESK Genel 
Sekreteri Faysal Özçift ile 
Eğitim-Sen, SES ve TOm Bel-
Sen'den birer temsilcinin katı-
lımıyla oluşturulan bir heyet 
de, cezaevindeki incelemede 
bulunmak üzere Ordu'ya ha-
reket gitti. Heyet üyeleri, tu-
tuklu bulunan Eğitim-Sen Di-
yarbakı r Şube eski yöneticisi 
Kadri Gökdere ile Eğitim-Sen 
Batman Şube yöneticisi Taha 
Gül ve cezaevi idaresiyle gö-
rüşerek, yaşanan sorunları n 
çözümü için girişimlerde bu-
lunacak. 

Diğer yandan, Trabzon 
Cezaevi'nde PKK'li 10 tutuk-
lunun 24 Mart'ta başlattığı  aç-
lık grevine karşı  idarenin uz-
la maz tavırları  nedeni le 24 Ş y , 

Lice'linin ka-
deri hiç de-
ğişmedi. Yı l-
lar önce ev-
leri başları na 
yı kı ldı. Çoluk 
çocuk kadı n 
erkek son-
baharı n so-
ğuğunu içe-
rinde hisse-
tiler. Şimdi 
de başları na 
koruculuk 
belası  sanl-
d ı . 

Yakı lı p 
yı kıan 
Lice'den bir 
görüntü. 

HABER MERKEZİ  / Savaş  en 
çok çocukları  mağdur ediyor. 
Binlerce çocuk aileleriyle birlik-
te Metropollerin kenar semtle-
rinde kaybolurken toprakların-
dan aynlmayanlannda başlarına 
gelmedik şey kalmıyor. Diyar-
bakır DGM' de haklarında dava 
açılan yaşları  11 ile 17 arasında 
değişen 634 çacuk, vatana iha-
net etmekten PKK' ya yardım 
ve yataklığa kadar çeşitli suçlar-
dan mahküm oldu. 

Diyarbakır DGM' deki yar-
gı lamalar üzerine Diyarbakı r 
Barosu`nun yaptığı  araştırmanın 
ikinci bölümü sonuçlandı. Son 
beş  yılda Diyarbakır DGM' de 
yargılanan ve yaşları  Il ve 17 

„„ .rasn,yla„pleğişen 634 "çocuk' 
,;atana ilıgniten. PKK' ya ya, 
dım" ve yataklığa kadar DGM 
kapsamındaki çeşitli suçlardan 

mahkum oldu. Araştırmanı n ilk 
bölümünde, son üç yı lda yaşları  
11 ile 17 arasında değişen 287 
çocuğun "sanık" sıfatıyla hakim 
karşısına çıktığı  belirlenmişti. 
Türkiye tarafı ndan imzalanan ve 
TBMM tarafından onaylanarak 
iç hukuku bağlayan bir mevzuat 
haline gelen "Çocuk Hakları  
Sözleşmesi" ne göre. 18 yaşın-
dan küçük olan çocuklann Ço-
cuk Mahkemelerinde yargı lan-
maları  gerekiyor. Ama Türk 
devleti iç hukukunu bağlayan 
bu hükme uymayarak, çocu yar-
gı lamalarına esas olan yaşı, 15' 
ten başlatıyor. Diyarbakı r 
DGM'lerde yaş  sınırının 11' e 
kadar inmesi, bölgede nüfus ka-
ğıdında.kayıtlı  yaşın, gerçek ya-
şı  .yansıtmadığı  gerekçesine da-
yandınhyor. Diyarbakır Barosu 
Genel sekreteri Sezgin Tannku- 

lu' nun yaptığı  araştı rma, 
PKK'nı n ilk silahlı  eyleme baş-
ladığı  1984 yı lından başlayarak 
1997`nin ilk üç ayına kadar olan 
dönemi kapsıyor. Çocuk suçlu-
larının sayısı  1992 yı lından iti-
baren büyük bir artış  gösteriyor. 
Diyarbakır DGM 4 mahkeme-
den oluşuyor. Bu dört mahke-
mede yargılanıp mahkum olan 
çocukların sayısı  şöyle bir 
dağılı m gösteriyor. Yaşları  11 ile 
17 arasında değişen ve 1991 —
1997 yı lları  arasında mahküm 
olan çocuk sayısı: 124 ,Yaşlan 
14 ila 17 arasında değişen ve 
1991— 1997 yı lları  arasında 
mahküm olan çocuk sayısı: 510 
TCK' nın 125. maddesine 
dayanarak ,,:`yataua r ihanet"- ten 
mahküm olan .ve yaşları  Il ila 
14 arasında değişen çocuk sayiSı  • 
: 44. 

ken, yetkililerin duyarsızlığı  
devam ediyor. İHD, ÇHD, 
TOHAV, İstanbul Barosu ve 
HADEP temsilcileri sorunla-
rın çözümü ve ölümlerin ya-
şanmaması  için girişimlerini 
sürdürüyor. Erzurum Ceza-
evi'ne yeniden heyet gönderil-
mesi planlanırken, Ordu, 
Trabzon ve Giresun cezaevle-
rinde heyet incelemesi sürü-
yor. Bir heyet de tutukluların 
saldırıya uğradığı  Sı vas Ceza-
evi'ne gitti. 

Bu arada, sorunları n çözü-
mü ve ölümlerin yaşanmaması  
için ÇHD, İHD, TOHAV ve 

lattı kları nı  ifade eden Genç, 
"Hüseyin Turgut bize cezaev-
lerinde yasalara ve tüzüklere 
uyduklarını  söyledi. Ceza-
evinde temsilciliğin ve koğuş-
lar arası  görüşmenin mümkün 
olmadığını, çünkü yasada 
böyle bir maddenin bulunma-
dığını  ifade etti" dedi. Turgut 
ile yaptı kları  görüşmede yeni-
den cezaevine gideceklerini 
ilettiklerini ve olumlu yanıt al-
dı kları nı  da ifade eden Genç, 
"Adalet Bakanı  Şevket Kazan 
randevu talebimizi henüz ya-
nı tlamadı . 

İHD MYK üyesi Av. Os- 

Nisan'dan itibaren I I tutuklu-
nun daha eyleme katı ldığı  
açı klandı. Cezaevindeki tutuk-
lular adı na Nimet Epözdemir 
tarafından yapı lan açı k- 
lamada, 21 tutuklu dışında 
diğer tutukluların dönüşümlü 
açlık grevi yaptığı  belirtilerek, 
"Tüm iyi niyet girişimlerine 
rağmen Adalet Bakanlığı , 
cezaevi idaresi ve başsavcının 
hiçbir olumlu girişimi olmadı. 
Cezaevi idaresi dışarıyla bağ-
lantiları m ızı  da kesmeye 
çalışıyor. Resmi kurum ve 
kuruluşlara gönderdiğimiz 
dilekçeler haricinde bir de 
mektup ve telgraflarımız gön-

Istanbul Barosu avukatların- man Baydeınir, ÇHD ve Hal- derilmeyerek el konulmak-
Oa?, oluşturulan ilWX94-1.i41 4V-,.,;, 10,.., Hukuk ürggı  av ukatla— tadı  r.:1' (R)Ileındeki )arka4aş7,,, 
lerı ni sürdür4O£J.7;NiSanı'44-.,.. rından Zeki A.4z'ğar ,ile -tab, • • larmuz-bizıden• , tecrit /ediliy,or, , 
Erzurum'a giderek cezaevinde Ordu şube yöneticisi Av. Seyit sağlı k sorunlarıyla ilgilenil-
incelemelerde bulunan ÇHD Ahmet Eribolu, hafta başında miyor ve ölüme terkediliyor" 

Çocuklarımızı  
öldürtmeyeceğiz 

Lice'de koruculuk 
dayatması  sürüyor 

Geçen günlerde Van'da çı kan Van ha-
ber isimli gazetede yayı nlanan bir ha-
ber tüm Vanlı lar şok etmiş  görünüyor. 
Haber Van belediye başkanı  Aydı n 
Talay'm icraatlarına ilişkindi. Habere 
göre, Aydı n Talay belediyenin tüm 
imkanlarını  Vanlılara değil RP kadro-
larına tahsil etmişti. Haber üzerine 
bölgede incelemelerde bulunduk. 
isimleri bizde saklı  belediye çalışan-
larını n verdiği bilgiler dudak uçuklatır 
cinsten. 

Talay göreve gelir gelmez işe per-
sonel ve işçi kıyı mıyla başlamış.Şim- 

diye kadar emeklerinden başka geliri 
bulunmayan 230 işçi ve 165 memurun 
işine son vermiş. Bu işçilerin işine ni-
çin sonverildiği bir türlü izah edilemi-
yor. 

RP yerel yönetimleri kazandığı  her 
yerde kadrolaşmaya öncelik tanıdı . 
Yerel yönetimleri parti merkezleri ne 
dönüştürdü. İşçisinden menuıruna ka-
dar RP'li ve şeriat yanlısı  kadrolarla 
doldurdu. RP yandaşları na geniş  im- 

kanlar sağladı . Van'da da aynı  politika 
izlendi. Hizmet için Vanlı lardan top-
lanan paralar RP yanlısı  ya da üyesi 
olması  dışında Vanla hiç bir ilişkisi ol-
mayan kimselere çarçur.edildi . 

Van belediyesine alınan RP'li şe-
riat yanlısı  kadrolar. 

Van belediyesinde yaptığım ı z araş-
tırma kadrolaşmanı n boyutunu göster-
mek bakımı ndan çok önemli. Başkan 
yardımcı lığına, eski başkan yardı mısı  
Cuma Köyliloğlu'nun yerine Vanlı  
bile olmayan Rasim Şengül İstan- 

bul'dan getirtilerek bu göreve atandı. 
Bu şahsı n İSKİ 'ye geçmesi üzerine 
aynı  göreve bu kez de RP'li Abdullah 
Çalım getirildi. Başkan yardımcı l ı kla-
rı  bu kadarla sı nı rlı  değil. Refah par-
tisi meclis üyesi Reşat polat 'ta baş-
kan yardımcı lığına atananlar arası nda. 
Bu şahsa aylık net 70 milyon öden-
mekte. 

Gürpınar eski belediye başkanı  ge-
çiçi işçi statüsüyle işe alı narak hiç bir 

iş  yapmadığı  halde ek mesaj yapıyor-
muş  gibi maaş  ödenmekte. Personel 
müdürlüğüne eski müdür tehditle yeri 
boşaltılarak Şefik Yı lmaz isimli bir 
şahıs getirilildi. Bu şahısta Vanlı  de-
ğil. işletmeler müdürü Sadettin Polat 
meta zori emekli edilerek yerine RP 
yanlısı  Miraz Tunçbilek, satın alma 
müdürlüğüne Aslan Kaptaner. Maki-
na ikmal müdürlüğüne RP'li Fazı l Ta-
mer daire müdürlüğüne Ismial Türk-
men, yazı  işleri müdürlüğüne Ömer 
Aslan sivil savunma müdürlüğüne 
Aslan Kaptaner Sivil savunma mü-
dürlüğüne Sivaslı  zabıta memuru 
Fahrettin Yı ldız Kültür ve sosyal işle-
ri müdürlüğüne Salih Allahverdi, fen 
işleri müdürlüğüne lise mezunu işin 
ehli olmayan Zeynettin Mahmut Er-
guç isimli bir şahıs getirildi.Emlak ve 
istimlak müdürlüğüne RP Van adayı  
Salih Bakan, gelirler müdürlüğüne 
RP'li İzzet Hakı tanır. Belediye dok-
torluğuna dışarıdan RP yanlısı  Halis 
Canpolat. 

Kadrolaşma bu kadarla sınırlı  değil 
alt kadrolar da yine RP'lilerden geçil-
miş. 

RP'li meclis üyesi Ahmet Güleryü-
zün oğlu Erdoğan Güleryüz belediye 
fen işleri müdürlüğünde işe alınmış. 
Basın bürosuna RP'li ve Vanlı  olma-
yan Müştehir karakaya, Van il merke- 

zinde Çaycı lı k yapan 
Tuncay Ersoy beledi-
ye arıtma tesislerinde 
işe alınmış. 

İşten el çektirilen 
metazori emekli edi-
len alt sıraya indirilen 
ya da alt düzey gö-
revleri dışında alan-
larda çalışmak duru-
munda bı rakı lan alt 
düzey personelden 
tespit ettiklerimiz. 

Başkan yardı mcı-
ları  Cuma köylüoğlu 
(belediye otogarı na 
sürgün edildi) Tuncer 
Çı talı (Metazori 
emekli ) 

Müdürler; Hukuk işleri müdürü 
Avukat Şemsettin Polat disiplin ceza-
ları  verdirilerek park ve bahçeler mü-
dürlüğüne oradanda su işleri servisine 
kaydınlarak personel müdürü Salih 
Yı ldız kızağa alındı. işletmeler 
müdürü Sadettin Polat (zoraki emekli) 
yazı  işleri müdürü Hasan Ece (önce 
sivil savunmaya , oradan da emekliye) 
makine ikmal müdürü mühendis Hüs-
nü Uçkan (belediyeden ayrı lmak 
zorunda bı rakı ldı. Karayolları na geç-
ti.) kültür ve sosyal işler Müdürü Zey-
nettin Yı ldız (baskı lar sonucu 

görevinden 
Fen işleri 
Özay (görevden alı ndı .) Belediye 
doktoru Özcan Uğurlu (İşten çıkarı l-
dı ) 

Kadrolaşmalar dışında Belediye 
de çeşitli yolsuzlukları n yapı ldığı  söy-
lentileri dalga dalga yayı lıyor. 

Van belediyesinde pis kokular 
geliyor. Adil bir soruşturma art ı k 
kaçı nı lmaz hale gelmiş  görünüyor. 
Aksi halde bu tür yolsuzlukların 
önüne geçilemez. 

(HABER MERKEZİ) 

ayrı lmak zorunda kaldı) 
müd. inşaat. müh. Arif 

Van belediyesi'nde - memur kıyımı  devam ediyor 

Belediye'de Refah kadrolaşması  

DİYARBAKIR / İHD 30 Nisan tarihinde 
yaptığı  bir başka açıklamada Lice ilçesi 
jandarma komutanlığı  tarafından gözaltı na 
alınan bir grup insana korucu olmaları  baskısı  
yapı ldığı  belirtiliyor. söz konusu grup korucu 
olmayı  reddetti. Grup içinde bulunan Edip Eşref 
adlı  Liceli kendisine yapı lan işkence sonucu 
komalık oldu. Açıklamada Fikri Genç ve 

Mehmet Erdal adlı  köylüler ilçeyi 
terkederlerken, Edip Eser ile Hüsnü Güler isimli 
kendilerine yapı lan baskılara daha fazla 
dayanamayarak koruculuğu kabul etmek 
zorunda kaldı lar. İHD açı klamalarını; "İnsanlık 
dışı  bu olaylara bir an önce son verilmesi için 
tüm İnsan Hakları  savunucularına acil 
müdahale" çağrısıyla bitirdi. 

Kürt c:ı  c -Lıı_11 arı_ 
DGM ' 1 ıi]k_ 

1 - 6 Mayıs 1997 

   

 

HABER 

 

  

n 

   

Halksız kavgada NATO-AB etkeni Zeynel DURU 

Refahyol hükümetine karşı  yeni 
alternatifler arayışı  hâlâ sürü-
yor. Koalisyonun, başbakanlı-

ğı  elinde tutan büyük ortağım açı lmış  
olan hükümet olma kredisinin, bir sü-
reden bu yana iç politika açısı ndan 
çok derin anlamlar taşımayan neden-
ler ileri sürülerek, kesildiği gözlemle-
niyor. Bu durum, özellikle diplomatik 
çevrelerin, nedenleri daha çok 'dışar-
da' aramalanna yol açıyor ve zilıinle-
re "ABD-Avrupa çatışkısı  mı  içerdeki 
gerilimi besliyor acaba?" sorusu takı-
hyor. 

RP-Ordu gerilimi görüntüsünde 
yol alan iç kavganın 'yerli' argüman-
lannın daha sık dile getirildiği bu or-
tamda, sözkonusu soru büyük önem 
taşıyor. Soru elbette 'yerli' nedenlerin 
tümünü yapay saymayı  gerektirecek  

bir yanıtla yüklü değil. Soruyu ortaya 
atan siyasi ve diplomatik çevreler, 
RP'nin tabanını  elde tutma kaygısıyla 
asli mesajlannı  yer yer bilerek ver-
ınekte olduğunu ve bunun karşısında 
oluşan geleneksel resmi direncin dile 
getirilmesiyle de (daha çok seçmen ta-
banlarına dönük) ciddi çatışlulann 
boy verdiğini kabul ediyorlar. Ancak 
aynı  çevreler, gerilimi tümüyle bu - 
görece zayıf- 'yerli' nedenlere bağla-
ına imkanı nın bulunmadığında ısrarlı-
lar. 

NATO genişlerken, Refahyol 'da-
ralıyor' 

Sözkonusu çevrelerin dile getirdiği 
senaryonun temelinde, "geleneksel 
olarak İslami eğilime yakı nlık duy-
muş  olan veya bölgedeki hegemonya 
çabalarında ası l olarak bu güçleri kul-
lanmış  olan Almanya'ya yakın RP ile, 
bağıınlı lığının temelinde ABD gü-
dümlü NATO olan TC ordusu" kurgu- 

su bulunuyor. Diğer partiler de bu ko-
numlanışa uygun rol üstleniyor ve el-
bette ordunun tercihi 'ara partiler'in 
rollerini kuvvetle etkiliyor. 

Senaryo güncelleştirilirken, Doğu 
Avrupa ile Ortadoğu'daki hegemonya 
ataklannda bağımlı  ülke yönetimleri-
nin, bu ataklann durumuna göre şekil-
lendikleri ileri sürülüyor. Bu teze göre, 
hem Anayol denemesi hem de Refah-
yol dönemi bir anlamda ABD-Avrupa 
koalisyonu durumunda. (Avrupa'dan 
kası t, Fransa-Almanya politikası  olu-
yor ve TC açısından daha çok Alman-
ya'nın etkisine gönderme yapı lıyor.) 

Aynı  çevreler, "NATO'nun geniş-
lemesi" şeklinde dile getirilen ABD 
planı  yakınlaştıkça, sözkonusu kon- 

sensüsün bozulduğunu ifade ediyor-
lar. Doğu Avrupa'yı  ve hatta trans - 
Kafkasya giriş-lerini kapsayacak bir 
NATO'nun Avrupa'da tedirginlik ya-
ratacağına, bunun ilk elden AB'nin 
askeri BAB'ının güdükleşmesi demek 
olacağına dikkat çekilirken, Fransa-
Almanya ikilisinin direncine ve bu di-
renci elinin etmeye kararlı  ABD po-
litikalarına göndermelerde bulunuyor, 
`yerli' gelişmelere bu noktadan da 
bakmak gerektiği belirtiliyor. 

TC açısı ndan ise durum şöyle 
özetleniyor: NATO genişlemesinin 
gündeme gelmesiyle Refahyol, Al-
manya'nın teşvikiyle "genişleme ka-
rannı  veto edebilirim" kartını  masaya 
koymaya hazırlandı. Almanya, Hel- 

mut Kohl'ün ağzından "Türkiye AB 
üyesi olamaz" taktik demeçleriyle, 
Türk yönetimini bu şantaja iyice teş-
vik etti. Bonn'un taktiği, bu yolla 
TC'nin ABD yörüngesinden kısmen 
çıkarılması  ve AB üyeliğine koşullan-
mış  Türk yönetiminin bunu "AB için-
de ABD'nin truva atı" biçiminde ger-
çekleştirilmesi yerine, "ABD'ye rağ-
men" gerçekleştirmesiydi. 

Özellikle RP kanadı  bu taktiğe 
uyumluydu. Bunun uğruna, yüzeysel 
bir Kohl-Erbakan ya da Kinkel-Erba-
kan 'kavgası ' bile tezgahlandı. Ancak 
ABD de boş  durmadı. Öncelikle, etki 
gücüne sahip olduğu ve Türkiye ile 
kavgalı  Yunanistan'ı  devreye soktu; 
"Kı rk yı llık Türkiye düşmanı" Yuna- 

nistan aniden "Türkiye Avrupa'dan 
dışlanamaz" demeçleri vermeye baş-
ladı. Bonn'un taktiğine karşı  
ABD'nin tüm hegeınonya araçları  ar-
tık devreye gimiişti; bunun 'içeriye' 
yansıması  kaçınılmazdı. 

Böylece, "NATO genişlemesine 
AB üyeliği güvencesi şartıyla imza" 
şeklindeki TC resmiyeti değişti; önce 
Genelkurmay Başkanı  Karadayı  bunu 
yalanladı, sonra bu şantajın hararetli 
savunucusu Tansu Çiller geri adım at-
tı; şantaj tezi önemli ölçüde RP'nin 
kucağında kaldı: 

Bu ve benzeri gelişmeler, sonunda 
Refahyol'la simgelenen TC toprakları  
üzerindeki ABD-Avrupa koalisyonu-
nun sarsılmasına yol açtı. Bu gelişme-
lere eklemlenen iç nedenler ise, çat-
lağı  iyice büyüttü. Artık ABD, Al-
manya etkisinin neredeyse sıfır-
lanacağı  yeni hükümet modelleri 
arayışında. Türk ordusunun sağladığı  

hegemonik güç ise, bu arayışın yön-
lendiricisi durumunda. Ancak arayış  
pürüzsüz değil: Bonn'la açı k bir 
kapışmanın yaratacağı  sı kıntıdan 
tutun, yeni modellerin ikinci aktör-
lüğüne aday ANAP'ın "iki arada bir 
derede" tutumuna ve aritmetik prob-
lemlere kadar bir dizi pürüz var. 

Siyasal ve diplomatik çevreler, 
yeni altematife 'doğal' bir görünüm 
verdirmek için krizin bir süre daha tır-
mandınlabileceğini, ancak RP'nin 
hükümet etme kredibilitesinin kesil-
diğinin de açık olduğunu ifade ediyor-
lar. Bunun karşısında Bonn'un RP 
marifetiyle, ABD arayışlarını  çıkmaza 
sürüklemeyi amaçlayan yeni sürpriz-
ler hazırlayabileceği de kaydediliyor. 

Kısacası  düellonun daha çok dışar-
da tezgahlandığı, fakat taraftar tribün-
lerine 'içerdekiler'in °tutulduğu ileri 
sürülüyor. 
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Me welatpare' heja Kak Hasan 
DENIZ piştt pirozbahtya cejna Newroz 
di qezaU de wenda kir. Em ji bo wefata 
Hasan DENIZ tika.0 xwe yen sersaxt 
p4keşi malbat û hevaMn wî dikin. Bia 

seri netewa Kurd sax be ! 

Ji Britanya ya Mezin (Îngilistan) alİgir&I 
PDK/BAKU R 

G eçen hafta pazar günü bir Türk özel tele-
vizyon kanal ı nda Güneri Civaoglu 'nun 
yönettiği "Durum" adlı  programda Al-

parslan Türkeş'in "politik yaşamı" işlendi. 
Bilindiği üzere, Alparslan Türkeş, ı rki esaslara 

dayal ı , bütün Türk dünyası n ı  birleştirecek olan 
"Turan devleti"ni kurmayı  hayal eden ve Türki-
ye'de nice devrimci-demokrat insanları n katledil-
mesinde doğrudan sorumlu olduğu bilinen faşist 
bir şahsiyettir. 

Ancak, Güneri Civaoglu'nun düzenlediği bu 
programda, Alparslan Türkeş'in yanl ız "Turan 
devleti" hayali peşinde olan bir partinin lideri ol-
madığı , ayn ı  zamanda yı llardan beri sosyalist ve 
yurtsever kesimlerin anlatageldikleri "Türkeş  dev-
leti yönetiyor ve yönlendiriyor" tezi, açı k bir şe-
kilde doğrulanmış  oldu. 

Alparslan Türkeş'in, Türkiye iç siyasal yapı n ı n 
en ücra noktası n-
dan uluslararası  
diplomatik ilişki-
lerine kadar, nası l 
hakim olduğu ve 
yaln ı z partisinin 
değil, ayn ı  za-
manda diger bü-
tün düzen partile-
rinin dolayı sı yla 

Ali MEDYADI devletin "başbu- 
gu" olduğu; yol 
arkadaşları  "hi- 
pokrat yemin et- 

miş(!) doktorlar, araştı rmacı lar ve "devlet subay-
ları" tarafı ndan teyyit edildi.  

Programda, ayrı ca Türkeş'in Azerbaycan-Er-
menistan savaşı  esnası nda, Ermenistan devlet 
başkan ı  Petrosyan'la görüştüğünü ve devlet ad ı na 
bir sürü pazarl ı klar yaptığı  ve 12 Eylül öncesinde 
askeri yetkililerle görüşüp, onlara "gidişat iyi de-
ğildir, siz yönetime el koyun biz de sizi destekle-
riz" diye telkinde bulunduğu söylendi. 

Burada Türkeş'in ı rkçı-militer anlayışı n ı n ger-
çek anlamda devletin en canal ı cı  noktalar ı na 
egemen olduğu tartışması z olarak önümüze çı kı-
yor. Bu nesnel veriler, hem ulusal hareketin hem 
de Türkiye sosyalist teşekkülerinin buna uygun 
politika üretmesi ve devletin "demokratikleşme" 
savsatası na kan ı lmaması  için yeterli olsa gerek. 

Bu gerçeklikten hareketle, fazla realist olma-
yan beklentiler içinde olmak ve ı rkçı  devletten 
"çözüm" umar hale gelmek, hiçbir siyasi organi-
zasyona ne yakı n ne de uzun vadede fayda getir-
meyecektir. 

Gözden ı rak tutulmaması  gereken başka bir 
gerçeklik ise, gerek Türkiye solunun gerekse bir 
bütün olarak ulusal hareketin, Türkiye'de ı rkçı  
zihniyete yarayabilecek ve onu kuvvetlendirebi-
lecek pratikten sı yr ı lması  ve Türk halk ı n ı  bu ı rk-
çı-turancı  düşüncenin bir aleti olmaktan kurtara-
bilecek yeni politik perspektife sahip olunması  
zorunludur. 

Zira kabul etmek gerekir ki; "kurtuluş" adı na 
sergilenen pratik, değişik yönleriyle devlet-faşist 
organizasyon tarafı ndan çarpı l ı t ı p, manipüle edil- 
miş  ve nesnel olarakdentletieı lişineıyaramış t ı r. ,<i 
Burkla söZünü ettikikrirtiiz,iWısigli,hatalar ,,,,, 
değil, sistemli ve sürekli yanlış l ı klard ı r. 

Türkeş'in ölümünden sonraki Türk halk ı n ı n 
tavr ı , bütün siyasi oluşumlar tarafı ndan iyice ir-
delenmeli ve gerekli dersler çı karı lmal ı d ı r. Şüp-
hesiz böylesi ı rkçı  bir partinin mevcut seviyeye 
gelmesinin sebebi, tamamı yla Türkiye sosyalist 
organizasyonları  ve ulusal kurtuluş  hareketinin 
düşünsel ve eylemsel varlığından ileri gelmemiş-
tir. Ama, hiç katkı ları  olmamıştı r demekte gerçeği 
yansı tamaz. 

Dillendirilmeye çalışı lan, devlete karşı  radikal 
tavrı n takı n ı l ı p, tak ı n ı lmaması  ve düzenden ko-
puşun gerçekleştirilip, gerçekleştirilmemesi soru-
nu değil, kökten kopuşun sömürgecilik sistemini 
nası l takattan düşürecegi ve işlevsiz hale getirebi-
leceği sorunudur. 
Türkiye sosyalist örgütleri çağın koşulları na uy-
gun derlenip toparlanmad ı gı  ve kendi birlikteliği-
ni yaratnnad ı gı  için, sosyalistlerin doğal olarak ör-
gütlemesi gereken halk kitlelerini ı rkçı -faşist bir 
parti organize etmeyi başard ı . Elbetteki, salt "şer" 
felsefesiyle hareket eden yapı (lar)ı n bir sürü pra-
tik yönetimleri ve öte yandan küresel düzlemde 
anti-sosyalist gidişatı nda ı rkçı l ığı n güç kazanması  
üzerinde etkisi olmad ı  değil. 

MHP zihniyetinin hem teorik-politik hem de 
pratik anlamda devletin bütün kurumları n ı  ele 
geçirdiğini, yaşanan savaşı n bir tarafı n ı n belirle-
yici role sahip olduğunu hiç kimse görmezlikten 
gelemez. Işin daha önemlisi bu ı rkçı-faşist ide-
olojinin ne yazı k ki taban bulmuş  olması  ve ge-
niş  kitleler tarafı ndan tasvip görmesidir. 

Bu nesnel gerçeklik, ne bu gücü olduğundan 
daha fazla mubalaga etmeye, ne de mücadelede-
ki edilgenlige sabep teşkil etmemelidir. Tam aksi-
ne, bu realitenin görülmesi, mücadele azmine ve 
kararl ı l ıgı na vesile olmal ı d ı r. Devrimci çözümleri 
dayatan ama faşist odaklar ı  halktan tecrit etmeyi 
olanakl ı  kı lan rasyonel politik perspektifler geliş-
tirmek gerekir. 

Türkiye sosyalist hareketi için olduğu gibi, ku-
zeyli ulusal kurtuluş  güçleri açısı ndan da geçerli 
olan Türkiye'de "Susurluk olayı" ile açığa çı kan 
"devlet-siyaset-mafya" ilişkiler ağı, toplumu ay-
d ı nlatmak ve faş ist hareketi halktan soyutlama-
marjinal hale getirme bağlam ı nda önemle 
üzerinde durulması  gereken bir f ı rsattı r. 

"Ülkücü haketi"ni halkı n nezdinde sald ı rgan 
durumundan çı karı p, "kendini ve devletini 
savunan bir güç" imajı  verebilecek bir pratik 
yönetimin hiç bir anlam ı  yoktur. Böyle bir kay-
gı yı  taşımak, hiçbir devrimci hareketi radikal 
çözüm önerilerinden ve radikal mücadele yön-
temine başvurmaktan al ı koymaya argüman değil-
dir. 

Devrimci ulusal kurtuluş  hareketi bu problemi 
Türkiye'nin bir "iç mesele"si olarak degerlendirip 
önemsemesi ve Türkiye sol hareketi belirli olan-
larda Türkiye'de faşist hareketi geriletmek için it-
tifaga girmemesi, isabetli olmayacakt ı r. Oysa 
Türkiye'de Turancı  ideolojinin-ı rkçı l ı gı n zayı f-
laması na koşut olarak ulusal bağımsı zl ı k ve öz-
gürlük imkan dahilinde olacaktı r. 

Hem Türkiye'nin siyasal panoraması n ı  objektif 
olarak gözlemlememiz hem de kendi 
politikam ı zı  yeniden analiz etmemize vesile ol-
duğu için, Güneri Civaoglu'nun "nesnel"(!) 
"Durum" programı n ı  izlediğimiz için pişman ol-
mad ı k. 

"Durum"dan 
Türkiye'nin 
durumu 

        

       

1 - 6 Mayıs 1997 

 

     

A..4.1:LUXIII 

11).E.fl< 

  

        

   

• 

    

EZ".',11w.4 

      

       

Göç Edenler Derneği Başkanı  Yahya Munis ile yapılan röportaj 

Kürtler kendilerini 
yönetmeyi öğrenmek 

Sayın Yahya Munis, Mersin'e 
göç edenler derneğini ilk kurma 
fikri nasıl ve ne zaman ortaya çık-
tı? 

- 1986 yı lında Mersin'e göç etti-
ğim zaman Mersin'e yerleşmiş  bulu-
nan insanlarımızı  sahipsiz gördüm. 
Halkın çı karını  düşünmeyip, kendi 
çıkarları  için halkı  sömüren insanlar 
gördüm. Bu durumdan rahatsız oldu-
ğum için, halkla çok yakın yaşamaya 
başladım. Her konuda onlara yardım-
cı  olup, yol gösterdim. 

1988 yı lında, kenar semtlerde ya-
pı lan imar uygulaması  (18 uygula-
ma) nedeniyle, halkın büyük bir bö-
lümü belediyece başkalarına borçlan-
dırıldılar. Takriben (1988 yılının fi-
yatıyla) 1 milyar TL'ye yakın bir 
miktarda borç yüklenince, halk çare-
siz bir vaziyette sağasola koşturarak 
bundan kurtulmak uğraşını  veridikle-
ri halde, bir netice alamayınca bana 
uğradı lar. Yüzün üzerinde insanla be-
raber belediyeye gidip, uyguladığı-
mız bir taktikle toplumun bu borçtan 
kurtulmasına yardımcı  olduğumuz 
için, halk etrafımızda toplanmaya 
başladı. Bunu kalıcı  bir şekle dön-
dürme ihtiyacı  duyduk. Böylece bir 

dernek kurma kararını  alarak, 1990 
yılının Mayıs ayında Mersin'e Göç 
Edenler Derneği'ni kurduk. 

Mersin'e Göç Edenler Derne-
ği'ni ilk kurduğunuzda, hangi doğ-
rultuda çalışmayı  hedeflediniz? 
Yani, göç edenler derneği başkanı  
olarak ilk çalışmanız ne yönde ol-
muştur? 

- Derneği kurduğumuzda iki yön-
de çalışmayı  hedefledik. Biri sosyal 
diğeri siyasal yönde çalışmayı  he-
defledik. 

Siyasal çalışmayla; halkın ezil-
mişliğinin, sömürülmüşlüğünün ve 
özellikle (kimden gelirse gelsin) al-
datılmış lığının farkına vardırmak. 

Sosyal çalışmayla; halka sağlık, 
hukuk, halkla ilişkiler sekreteryası, iş  
ve işçi hakkını  koruma, halk danışma 
birimi, kültür ve eğitim birimi, aile 
eğitim ve danışma birimi ile toplum 
sorunları  ve istatistik bölümleri gibi 
hizmetler vermeyi projelendirmişiz. 

İlk çalışmamız sağlık ve yardım-
laşma ve dayanışma yönünde olmuş-
tur. Diğerlerini de yapmaya başlamı-
şız. Bunun için şu anda bir toplu hiz-
met merkezi kuruyoruz. 

Üyeleriniz olan insanlar genel 
olarak hangi bölgeden göç edip 
gelmişlerdir? 

- Üyelerimiz olan insanlar genel-
likle Doğu ve Güneydoğu bölgesin-
den göç edip gelmişlerdir. 

İnsanların göç etmesinin temel 
nedenleri nelerdir? Ayrıntılarıyla 
açıklar mısınız? 

- İnsanlar üç nedenden dolayı  göç 
ediyorlar. 

1- Kendi bölgelerinde barınma 
imkanı  bulamayanlar. Büyük şehirle-
rin cazibesine kapı lıp gelenler. 

2- Ekonomik nedenlerden dolayı  

göç etme. Bunlar iki kesimden oluşu-
yor; servetine servet katmak için göç 
edenler ile Kendi bölgelerinde geçim 
imkanından yoksun olonlar. 

3- Zoraki göç; istenilmeden ve ha-
zırlıksız olarak göçe maruz bı rakılan-
lar.. 

İlk iki göç bizi ilgilendinnediği 
için onların üzerinde durmayacağız, 
konumuz zoraki göçtür. Tarih boyun-
ca Türk ve Kürtleri ilgilendiren iki 
önemli göç olayına tanık olmaktayız. 

1- Türklerin Orta Asya'dan göç 
edip, Ortadoğu'ya gelmeleri 

2- İkincisi de Kürtlerin kendi va-
tanlannda kardeş  bildiği insanlar ta-
rafından göçe zorlanmasıdır. 

Bildiğimiz gibi Türkler Orta As-
ya'dan göçe maruz kalarak, Orta Do-
ğu'ya yöneldikleri zaman ilk defa 
Kürdistan'a geldiler. Şu andaki Kürt-
lerin atalanna misafir oldular. Kürt-
ler başlarının üzerinde yer edindiler. 
Bir keçileri varsa yarıya bölüp, bir 
bölümünü çocuklarına diğer bölümü-
nü de onların çocuklarına yedirdiler. 
Onlarla beraber Malazgirti Rumlarla 
savaştılar. Anadolu'yu onlara yurt ol-
masında büyük yararlar sağladılar. 
Malazgirt savaşının isminin Kürtçe 

olması  (Me=Biz, Lez=Çabuk, 
Girt=Tutmak=Biz çabuk tuttuk) da 
bunu gösteriyor. 

Bundan sonra da Türkler her dara 
düştüklerinde Kürtler onların yanın-
da yer aldılar. Onlarla beraber İngi-
lizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, 
Ruslarla, Yunanlılarla, Araplarla hat-
ta İran (Fars)lılarla savaştılar. 

Birinci dünya savaşında bütün 
dünya ülkeleri Türklere karşı  savaşır-
ken, yalnızca Kürtler Türklerin ya-
nında yer aldılar. Şu anda Ürdün ve 
Suudi Arabistan krallarının dedeleri 
Türklere karşı  İngiliz ve Fransızlarla 
işbirliği yapıp, savaşırken Türkleri 
arkadan vurup yenilgiye uğratıp, 
kendi devletlerini kurarken Kürtler 
karşı  tarafa sözde kardeşlik sözüne 
kanarak, Türklerin yanında yer aldı-
lar. Yüzbinlerce şehit vererek, Türki-
ye Cumhuriyeti devletini kurdular. 
Bunun karşısında düşman cephesinde 
işbirliği yapıp, Türkleri arkadan vu-
rup Osmanlı  İmparatorluğunu parça-
layan Arap krallarının torunları  An-
kara'ya geldiğinde askeri merasimle 
karşı lanıp, önlerine kırmızı  halı  seri-
lirken, kendilerine yardımcı  olan ve 
devlet kurmaktan bile vazgeçen Kür-
distan torunları  ise hapishanelerde 
çürütülüp, 3200 tane köyü bolaştılı-
yor, zoraki göçe maruz bırakılıyor. 

Evet köyler yakıldı, insanlar belir-
siz yerlere sürülmeye mecbur bırakıl-
dı. Bunları  sözde Türk halkı  adına 
Türkiye'yi yönetenler yaptılar. Bin 
yı ldan beri atalarımızın Türklere 
yaptıkları  iyilikleri gözlerimizin önü-
ne getirerek, bize yapı lanlardan Türk 
halkının haberi olmadığına veya bu 
durumu saptı rarak onlara anlattıkları-
na kanaat getirerek, onlann adına on-
ları  yönetenlerden geçmişte ataları,  

ataları mıza sığındıkları  ve görmüş  
oldukları  iyilikleri mutlaka hatırlarlar 
diye onların kucağına sığınarak, on-
lar adına bize yapılanları  onlara an-
latmak üzere, Anadolu'ya göçe karar 
vererek Mersin başta olmak üzere di-
ğer şehirlere göç ettik. Gerçekten de 
hayal kırıklığma uğradık. Meğer ki 
yönetim Türk halkının kafasını  yalan 
dolanla doldurup, sanki Kürtler 
Türklerin hakkına tecavüz etmişte 
onlar da kendilerini müdafaa etmişler 
gibi bir havayla karşı laştık. Halbuki 
durum tam tersidir. Bizimle ilgile-
nenler olmadı. Göçe maruz kalanlara 
hiçbir olumlu hareket sözkonusu ol-
mamıştır. Onları  Vali, Belediye Baş-
kanı, Milletvekili, Bakanlar ziyaret 
edip sıkıntı lanna yardımcı  olması  ge-
rekirken, onyı ldan beri bir sefer bile 
olsun uğramadı lar. Burada da korku 
altında bırakıldılar. Uğraması  gerek-
meyenler (güvenlik güçleri) uğradı-
lar. Halk, uğrunda yüzbinlerce şehit 
verdiği topraklarda sözde ifade edile-
meyecek sefil ve perişan bir halde 
göçmen durumuna düşürüldü. Defa-
larca hükümete, yörenin milletvekil-
lerine, bakanlara, belediye başkanla-
rına, valiye ve tüm sosyal kuruluşlara 
müracaat ettiğimiz halde, tek bir ses 
tek bir hareket görmedik. Yardım eli-
ni uzatan olmadı, İşin başa düştüğü-
ne kanaat getirerek, kollarımızı  sıva-
dık. Sorunlarımıza kendimizin çare 
bulmasına kanaat getirerek "Mer-
sin'e Göç Edenler Yardı mlaşma ve 
Dayanışma Derneği"ni kurduk. 

Soru - Kürdistan'da şartlar uygun 
olursa (insanlar üzerindeki devlet 
baskısı  sona ererse) insanlar kendi 
topraklarına döner mi sizce? 

- İnsanlar nereye giderlerse gitsin-
ler, dünyanın en iyi şartlarına sahip 
olsalar da yine vatanlarını  özlerler. 
Kaldı  ki bizim insanları mızın çoğu 
eskisine nazaran daha kötü şartlarda 
yaşamaktadırlar. Bunun için eski t6p-
raklanna, köylerine dönme özlemini 
yaşamaktadırlar. Fakat devletin de 
köylerinize dönün demesiyle döne-
cek değildirler. 

Bir kere insanlarımızın çoğu dev-
lete olan güvenlerini kaybetmişlerdir. 
Dönebilmelerinin birinci şartı ; güve-
nin sağlanmasıdır. insanlarımıza o 
yörenin gerçek sahipleri olduklarını n 
ciddi bir şekilde hissettirilmesi la-
zımdır. Bir daha köylerin yakılıp yı-
kı lmayacağı  bir ortam sağlanıp, ken-
dilerine tazminat ödeyip, yaptıkların-
dan dolayı  yetkililer özür dilemelidir. 
Bunlar yapılırsa, eşit_şartlarda kar-
deşlik tesis edilirse dönüş  olabilir. 
Yoksa, sağlıklı  bir dönüşün olmasına 
ihtimal vermiyorum. 

Soru - Siz Mersin'e göç edenler 
derneğini kurduğunuzdan bu güne 
kadar, herhangi bir baskıya maruz 
kaldınız mı? Kaldıysa= nedenleri 
nelerdi? 

- Derneği kurduğumuzdan beri fi-
ziki bir baskıya maruz kalmadık. Fa-
kat bize potansiyel suçlu gözüyle ba-
kıldığı  için, faaliyetlerimizi rahatça 
yapamadık. Ürkek bir durumda faali-
yetlerimizi sürdürdük. Basit bir faali-
yet için bile olsa zor izin alabildik. 
Bu da çalışmalarımızda epey engel 
teşkil etti. 

Mersin'e göç edenlere hangi ko-
nularda' yardımcı  oluyorsunuz? 

- Göç eden insanlara A'dan Z'ye 
kadar her konuda yardı mcı  olmaya 
çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz ki Doğu ve Güney-
doğu'daki köyler ve mezraların 
yakılıp yıkılmasıyla beraber, kendi 
topraklarından zorla çıkarı lan bu 
insanların şehirlere göç etmesi ola-
yı  başladı  ve şehirlere göç eden in-
sanlar çok perişan durumlara gir-
diler. Televizyondan ve basından 
izlediğimiz kadarıyla bu insanlar 
çöplüklerden ekmek ve yiyecekle- 

rini temin etmeye zorlanmıştır. Bu 
durum karşısındaki düşünceleriniz 
nelerdir? Ve aynı  zamanda devle-
tin alması  gereken acil önlemler 
nelerdir? 

- Tarih boyunca Kürtlere yönelik 
uygulanan üvey evlatlık (hatta kimi 
zaman düşman) muamelesi neticesin-
de menı leketlerini bı rakarak başka 
yerlere göç etme mecburiyetinde kal-
dı lar. Son dönemde uygulanan savaş  
neticesinde 3 binin üzerinde köy yı-
kı larak, insanlar toplu olarak sürüldü. 
Göçedebilenler Mersin gibi büyük 
şehirlere yerleştiler. Gelirken ne mül-
ki ne de idari birimlerden herhangi 
bir hükümet yetkilisi onları  karşı la-
madı. Onları n hallerini soran olmadı. 
Defalarca belediye ve valiliğe müra-
caat etmemize rağmen, halkın sorun-
larına el atan olmadı . Bunun üzerine 
iş  başa düştü düşüncesiyle Göç 
Edenler Derneği'ni kurduk. Bu der-
neği kurarken, gidebildiğimiz tüm 
Kürt aydın ve işadamlanna gittik. 
Derneğin kuruluşuna katı lmalarını  is-
tedik. olumlu bir cevap alamadık. 
Katılmayacaksanız maddi destek ve-
rin didik, yine oralı  olmadı lar. Şu 
kanaata vardık; şu ana kadar Kürt 
halkının ezilmesine sebep ne Türkler 
ne de Araplar veya Acemlerdir. Tek 
sebepleri Kürt aydınların duyarsızlı-
ğıdır. Eğer sen inıkanları na sahip ola-
mı yorsan, yardımcı  olamıyorsan baş-
kası ndan yardı m istememen gerekir. 

Devletin alması  gereken tedbirler; 
Kürtlerin kurmuş  oldukları  sivil 

toplum örgütleriyle ciddi diyalogiara 
girmelidir. Onların halka yönelik 
yaptıkları  faaliyetleri engellemeleri 
değil de desteklemeleri gerekir. On-
lann tesbitleri doğrultusunda halka 
hizmet götürmelidir. Önyargı lı  dav-
ranmayarak, halkın üzerinde bulunan 
güvenlik baskılarından vazgeçmeli-
dirler. Halka potansiyel suçlu gözüy-
le bakmamalıdırlar. Halka tüm endi-
şelerden arındırılmış  bir halde özgür-
ce davranmaları  sağlanmalıdır. 

Mersin'e göç edenler olarak 
kurduğunuz derneğin bir bölümü-
nü sağlık polikliniği olarak ayır-
mışsınız, bu konudaki çalışmaları-
nız hangi aşamadadır? Mersin'e 
göç eden insanların sağlık sorunla- 

rına ne derece cevap verebiliyorsu-
nuz? Ayrıca sağlık polikliniği han-
gi bölümlerde faaliyet yürütüyor? 

- Biz derneği kurarken, öncelikli 
olarak üç faaliyeti öne çıkarmayı  he-
deflemiştik. 

a) Sağlık polikliniği kurmak 
b) Hukuk bürosu kurmak 
c) Halkla ilişkiler sekreteryası  

kurmak 
Şu anda ikisini (sağlık polikliniği 

ile halkla ilişkiler sekreteryasını) 
kurduk. 

Sağlık polikliniğini üç yıl uğraş  
verdikten sonra ancak kurma iznini 
alarak faaliyete geçirebildik. Tem-
muz 1995 yılından bugüne kadar, ye-
di binden fazla insanıınızı  muayene-
den geçirdik. Yüzlercesine de ilaç 
yardımı nda bulunduk. İlk kurarken 
üç-dört doktorla başladık. Ödeme sı-
kıntısından dolayı  şu anda bir dok-
torla sürdürüyoruz. Bir de ambulan-
sımız var. Bununla ücretsiz hasta 
nakli yapıyoruz. 

Birçok amaçlı  toplu hizmet mer-
kezi kurma aşaması ndayız. Bunu ku-
rarsak tam teşekküllü bir polikliniğe 
de kavuşmuş  oluruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz 
ve Nüroj okurlarına söylemek iste-
diğiniz birşey var mı? 

- Biz Kürtler kendi kendimize ye-
terli olma alışkanlığı  elde etmeliyiz. 
Kendini idare etme mekanizmalannı  
kurabilirsek (en az imkanla olsa bile) 
özgürlüğün nimetlerini teoriden pra-
tiğe indirebilme alışkanlığı  elde eder-
sek, halkımızı  özgürlüğe alış tırmış  
oluruz. Bununla beraber halkımız 
bizden daha fazlasını  ister. Onlarla 
birlikte isteklerimizi yerine getirme 
uğraşına kendimizi kaptı rırsak, so-
nuçta büyük özgürlüğü de elde etmiş  
oluruz. Özgürlük elde etme ve kendi 
kendimizi idare etme sanatını  öğren-
miş  oluruz. 

Bence Kürtlerin en büyük eksikli-
ği, özgürlük elde etme alışkanlık-
larının olmaması, buna ciddi bir ih-
tiyaç hissetmemesidir. 

Ayrıca bu vesileyle Nüroj 
gazetesine ve tüm taraftarlarına 
başarılar dilerim. 

Bizimle bu röportajı  gerçekleştir-
diğiniz için teşekkür ederiz. 
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`Türkiye'de can güvenliği yok' 
F. Almanya Anayasa 
Mahkemesi hafta için-
de verdiği bir kararda, 
"Türkiye'de can gü-
venliği yoktur" gerek-
çesiyle politik sığınma 
isteyip geri çevrilen 
bir sığınmacının "Tür-
kiye'ye geri gönderil-
mesine" karşı  çıktı . 16 
yaşındaki Kürt köken-
li bir Türkiye vatanda-
şı  bir süre önce Al-
manya'dan politik sı-
ğınma istemişti. 

Ancak, "Federal Sı-
ğınma Dairesi" bu is-
teği geri çevirmişti. 
Gencin avukatının iti-
razı  üzerine dava Eya- 

let Yüksek Mahkeme-
si tarafından Alman 
Anayasa Mahkeme-
si'ne götürüldü. Yük-
sek Mahkemenin ka-
rarında şöyle denildi: 

"Sığınma istemi 
reddedilen Güneydo-
ğulu insanların, Türki-
ye'deki insan hakları  
ve can güvenliği uygu-
lamalarının endişe ve-
rici olması  nedeni ile 
sığınma hakları  redde-
dilse bile Türkiye'ye 
geri gönderilmeleri sa- 
kıncalıdır." Alman 
radyo ve TV'lerinin 
duyurduğu bu kararla 
Türkiye bir kez daha 

Avrupa'nın çok önem-
li bir "Yüksek Mahke-
mesi" tarafından mah-
kum edildi. 

Politik gözlemciler, 
bu karar ile Türki- 
ye'nin, Avrupa'da 
"can güvenliği" bakı-
mından birinci derece-
de "tehlikeli" bir ülke 
durumunda olduğunun 
onaylandığını  söylü-
yorlar. Kirli savaşın 
sürdürülmesinde ısrar 
eden Türk devletinin 
Avrupa'dan giderek 
tecrit edileceği söy-
leniyor. 
(HABER MERKEZİ) 

D emek bere, şewra bi civinek Ii Ivedko-
me', ji bo avakirina partiyeke legı l bi 
nasnameya Kurd dest bi tevgerebû. Li 

gori agahdariyan, di encama Ve hewldaıe de 
Platforma Yekitiya Demokratik a Kurd aıa bel-
ye. Mafe gele Kurd e ku ji bo serxwebüı  O 
azadiya xwe, ji her qada tekoşine fecle bike. ii 
xwe gele Kurd tu cari nexwestiye seri jicıanu-
ne Tirki re ku Ii ser Inkar û bişaftina netewa 
kurd ava bûye deyne. Loma çiqas bi avayen 
aktif 0 pasif be ji gele Kûrd Ii hemberi canû-
nen Tı rki gohnedar?yeke nefermoyl kiriw. Le 
di qada legal de heta aniha, bi rexistini:evge-
rek radikal ku gohnedar?yek nefermoyi )ike 
derneket hole. Weld te zanin gelek sed(m 0 
astengen vena hebûn. Astenga mezin şiıar ki-
rin, birexistin, çirandina perdeya tirse y< li ser 
gele Kurd O hilpekandina gele Kurd ya 'ada 
tekoşine bû. Legal dibe, ilegal dibe, herrexis-
tin li gori p'ewistiya merc û hoyen xwe,ji bo 
meriv bigehije armanca xwe, her yek pergale-
ke tekoşTne ye. Le gava kijan pergala te:oşine 
em baş  neplvin û di cih de bi kar neyerin, em 
e şaşini mezin bikin O we tekoşina me derbe 
bixwe. 

Ez ne li hemberi 
partiyeke egal 
ya demokatik 
girseyi ME. Ez 
ne li hemberi ku 
netewepeest 
di nava pzrtiye-
ke were cih 
bistinin. L sos-
yalist Cr dcrnok-
raten KUR dive 
geren ku bi hin-
dikayI di ıav 
netewa kırd de 
dijIn, mafı  wan 
il bi qas1 
xwe bipazin. 

Dive him nave ve partiye, him ji bernane 
destOra ve partiye li gori mafe wan hincikayi-
yan be amadekirin. Peşniyara min eve: ii 
berdela ku nav "partiya Kurd" be, dive 'parti-
ya Kurdistane" be. 

Le bi ya min pirsgirek ne ev tene ye:Heta 
iro dewleta Tirk, di her qanCı n 0 kirinenxwe 
de netewa Kurd Inkar kir O ji bo ku hehina 
we bibeşefe 0 ji hole rake, kete hewldaıeke 
rOxine. Ke sere xwe hilda bi işkence, zildan, 
kuştin 0 nefi kirine ew bedeng da hiştin Mi-
rovek? Kurd, ji bo ku heşkere siyasete bke, di-
viya ku Kurdbûna xwe Inkar bike 0 ji bo vena 

li ser nave nijadperestiya Tirk sondek şove-
ni bixne, ji bo ku gele kurd li ser nav; xwe 
siyaseta legal bikira, diviya ku Ii hembe zor O 
dijwar?ya dewleta Tirk, je re piştek ku ii?: ewle 
bibe hebaya. Çawa ku dewleta Tirk, siyıseta 
xwe ya çepel û kolonyalist bi piştgiri 0 .eya 
hezen xwe yen çekdar dimeşine, ji bo tele 
Kurd di qada legal bi heşkereyi doza rnıfe 
xwe bikira û mafe xwe bi dest xista, diVya bi 
rexistineke ilegal bere heza xwe ya çekdar?, 
dewleta Tirk, partiye Kurdistane yen li 2.r na- 
ve jî vebûn tehemul nekir er bi dijvari 
çO ser wan. Le ji bo ku piştek çekdaıl jiwan 
re hebû, bi wi awayi hebûna xwe berdmam 
kirin. 

Tekoşina qada legal ji me re gil'ing e le di-
ve em sosyalist xwe nexapinin; li ser pi:ta tu 
kes? em nikanin siyasete bikin. Lewra alman-
ca me desthilatiya siyasi û avakirina sisemeke 
nû ye. Li gori ve, dive em di her mijar' de lo-
ma tevger bikin. Gava ku em vena nekiı, ji 
bo armancen nezik ii em nikarin wek nûxata-
ben gring derkevin hole. Bi ya min, emkema-
ni û şaşTyen PKK yen dervi vaca me li diyeld 

dive em di her mijare de loma i PKK 
"militarizekirina gele Kurd" ji nekin. PKK, 

parçeyeki rastiya gele Kurd O reaksiyonı  s?ya-
seta Tirld û emperyalizme ye. PKK hoy le afi-
randiye, hoyan PKK afirandiye. Le' her i.e'z ji  ii 
gori leyistina rola xwe hoyan diguherire. Le 
gava ku em rola xwe nel?zin, tu hoy ji I gori 
daxwaza me çenabin. Dewleta Tirk bi >we 
dewleteke militarist e, Ii ser him tuncliû dij-
warlye ava bûye 0 her dem dijwari li pişiya 
gele me daniye. Di ve rewşe de gele kırd çi-
qas bixwaze ji nikare mercen demokrWe 
pek bine. Çima ku Tirld ne dewletek ev,rOpa 
ye. Lewra haye gele Kurd ye reben ne j 
demokrasiye çebOye, ne ji zane demokasi 
çiye. Kesen ku bi drejiya jiyana xwe ziln 
zora d?ktator?ya militarizma metinkar?yi  
ditibin, meriv çawa ji wan hey? bike kutene 
metoda demokratik biramin 0 bi kar birin. 
Em baş  dizanin ku ?legalite 0 şere çekdı ri ji 
ber tunebûna demokrasiye te parastin ûji bo 
rizgar? 0 demokras?yeke gel ya bi rasti 
bikaran?n. Gava ku IlegalIte pewist be, 
tene xwe li legalite rakişinin, gava ku reyar ji 
şere çekdari pe ve tu reya tekoşine ji ny. re  
nehele O em ji ji şer bireyin, we gave en 
nikanin peşengiya gel bikin. 

Pöwistiya 
Partiya 
Legal û 
Pirsgirökön 
wiö• 
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HEVDEM 
Dergisi Sahibi ve Yazıişleri Müdürü 

M. Sıddık TAŞDEMIR 
8. 02. 1997 günü Eskişehir'ch 

tutuklandı. Sömürgeci iktidarl<rın 

Kürt basını  ve HEVDEM dergNne 

karşı  uyguadığı  baskıları  kınıyo-uz. 

İngiltere'den HEVDEM okurları  ldına 
Adnan ÇELİK 

Ermeni vakıfları ndaki 
seçimlere yoğun ilgi 
neticileri belirlenecek. 
Adaylar, 22 Nisan'da seçim 
kurullanna başvurularını  ya-
parak, resmen çalışmalarına 
başladı. Seçim listeleri, Is-
tanbul'daki kiliselerin görü-
nebilir yerlerine asıldı. 

Ermeni cemaatinin yo-
ğun ilgi gösterdiği seçimler-
de "Beyaz Listeciler" ve 
"Yeni Oluşumcular" adlı  iki 
ayrı  grubun çekişmesi yaşa-
nıyor. Taraflar Ermeni ce-
maatinin yayın organların' 

ziyaret ediyor, toplu halde 
bulundukları  yerlerde pro-
paganda çalışmaları  yapı-
yor. Seçimlere Ermeni genç-
lerin de yoğun ilgisi var. 
Mezun oldukları  okulların 
ya da ailelerin götürdükleri 
hastanelerin yönetiminde 
yer alabilmek için farklı  
gruplardan aday pek çok 
genç var. Ermeni cemaatinin 
tanınmış  isimleri, gençlerin 
seçme ve seçilme haklarına 
sahip çıkmalanndan mem- 

Genç Ses 
inancımızla selamhyoruz. 

Gençliğin en önemli görevle-
rinden biri: Ülkemizin önderlik-
ler çerçevesinde örgütsüz; top-
lumsal tepki anlamında, yalnız 
kalmasına karşın; gençlik müca-
delesinin bayrağını  dalgalandır-
maktır. Bu benim anlattığım ka-
dar kolay ve basit bir iş  değildir. 
Eğer gençlik yeniliklere açık; 
toplumsal sorunlar karşısında 
atik; mücadeleyi sahiplenme açı-
sından hızlı  reflekslere sahip ise 
hiç zaman kaybetmeden sürece 
katı lmalı, aktiv rol oynamalı, 
mücadele bayrağını  bir an olsun 
bile indirmemelidir. 

Bu tarihi ve "kutsal" görevin 
misyon ve sorumluluğu nayi ge-
rektiriyorsa, o yapılmalıdır. Az 
önce genel bir örgütsüzlükten 
bahsettik. Ancak durum bu kadar 
umutsuz değil, gençlik yaratıcı lı-
ğını  bir kez daha kanıtlamalıdır. 
Sosyalist Önderliğin (Kürdis-
tan'h Sosyalistlerin Birliğinin) 
örgütlendiği il-ilçe, köy-kasaba, 
semt-mahalle, fabrikalar, okullar, 
metropoller.. Nerede olursa olsun 
legal-illegal ya da yan-legal tüm 
birimlerde önderliğin önünü aç- 

ma, sorunları  derin kavrama 
gençliğin asil görevleridir. Bu 
onurlu ve kutsal bir görevdir. 

Bazı  "arkadaşlar" gelişmeleri 
uzaktan eleştire dursunlar, bu ar-
kadaşlar oturdukları  sürece hiç 
bir haklı  (kısmi de olsa) yanlan 
kalmayacaktır. Ulusal devrimci 
gençlik, sıcak koltuğunda eleştiri 
yapanların her zaman karşısında 
olmalıdır. UDG (Ulusal Devrim-
ci Gençlik), nereden gelirse gel-
sin reformizme, oportunizme 
karşı  açık tavı r almalıdır. Şu anda 
sosyalistlerimiz içerisindeki re-
formistlere de "artık işiniz bitti" 
demeliyiz. Bunu haykırarak sa-
vunmally ız. 

Çünkü bizler gücümüzü halk-
tan, inancımızı  sosyalizmin kızıl 
yı ldızından alıyoruz. Çalışarak, 
emek harcayarak; halkının sesine 
ses vermek isteyen ülkemizin 
tüm gençliği bu cepheye davetli-
din 

Sosyalist önderlik ve gençlik; 
karşılıklı  pratik ve etkileşim ha-
linde birbirlerini tamamlar, güç-
lendirir ve şekillendirirler. An-
cak, önderlik sırası  "şunda" ya da 
"bunda" anlayışı  ortaya çıkma- 

sın. Gençliğin aktivitesinin haya-
ta geçirilebilmesi; mücadeleyi 
kararlı, dinamik ve sistemli yaşa-
ması  için önderliğin ideoloji ve 
politikasa doğrultusunda örgüt-
lenmesi gerekir. bu da gençliğin 
ulusal kurtuluş  ve sosyalizm kav-
gası  uğruna yaratacağı  gençlik 
örgütünün, ideolojik-politik ola-
rak bağımlı, örgütsel faaliyet ve 
insiyatif olarak bağımsız olması-
dır. 

Kürdistan'da tarihimiz bo-
yunca verilen Ulusul Kurtuluş  
Mücadelesi süresince, gençliğin 
hep ön saflarda cephede savaş-
masma karşın, kendi kimliğiyle 
ve kendi dinamiğiyle öz örgüt-
lenmesini yaratamamıştır. Bunun 
da gerçekten çok ciddi nedenleri 
vardı r. Ülkemiz tarihi incelendi-
ğinde bu , çok açık ve net bir bi-
çimde ortaya çıkacaktı r. 

Ülkemizi işgal altına alan fa-
şist sömürgeciler, tüm terörist yol 
ve yöntemleriyle saldırı larını  sür-
dürüyor. işte bu zeminde gençlik, 
bir an bile kabetıneden örgütlen-
mesini yaratmalı, kendi geleceği 
olan bağımsız örgütlenmesini 
hem düşmana, hem de "refor- 

mist-oportünistlere" karşı  ger-
çekleştirmelidir. Gençliğin bu-
günden itibaren bunun tartışma-
larına başlaması  gerekiyor. Ön-
celikle nasıl bir gençlik örgütlen-
mesi ve nasıl bir gençlik soruları  
yanıtlanmalıdır. 

Bence gençlik örgütlenmesin-
de şu özellikle bulunmalı; Önce-
likle sosyalist önderliğe ideolo-
jik-politik bağımlı, örgütsel ve 
faaliyet açısından bağımsız ör-
gütlenmelidir. 

Hareketin "kadro yetiştirme 
sahabı" olarak da adlandırı lan 
gençlik, gerçekten de işçisinden 
köylüsüne, öğrencisinden diğer 
tüm katmanlarına kadar, ülkemi-
zin kurtuluşunu ve sosyalizm 
mücadelesi uğruna Kürdistan'lı  
sosyalistlerin birliğini ideolojik-
politik ve politikaları  çerçevesin-
de ve bütünlüğünde örgütlenme-
li, tarihsel görevini yerine getir-
melidir. 

Önderliğin strateji ve taktikle-
rini hayatın her alanında yaşama 
geçirmeli; güçlü, dinamik kadro-
lar yetiştirmelidir. 

Gençlik her alanda olduğu gi-
bi örgütlenme kosununda da insi- 

ençliğin örgütlenme sorunu 
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Kürt sorunu 
ve TOSAV 

Gecekondular radikalleşiyor 

HABER MERKEZİ  / Kuruculan 
arasında Doğu Ergil, Behlül Yavuz, 
Feride Çilalioğlu, Şeyhmuz Diken, 
Haşim Haşimi, Yahya Münis, Ömer 
Çetin, Koray Düzgören bulunduğu 
tolum araştırmaları  vakfı  (TOSAV) 
sadece Kürt sorununun çözümü için 
değil, toplumdaki bütün çelişkilerin, 
uzlaşmazlıklann görüşmeler ve mu-
tabakat yoluyla çözülmesine yönelik 
uluslararası  girişimlerde bulunacağı  
bildirliyor. Vakfın kurucularından 
Koray Düzgören vakfın çalışmaları-
nı  konu ettiği yazısında şunları  belir-
tiyor: "Yaklaşık 1.5 yıldır Fransa, İs-
viçre„ Belçika'da, bu kurucular ve 
kuruculann dışında bir grup Kürt ve 
Türk kökenli Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı  bir araya gelerek, Kürt so-
rununu yabancı  uzmanların gözeti-
minde tartıştı... 

Bu uzmanlar Oslo Barış  Merke-
zi'nden ve Brüksel Avrupa Ortak Ze-
min Merkezi'nden gelmekteydi.. 
Amaç, çatışmaları  barışçı  yollarla, 
tartışarak ve ortak bir uzlaşma zemi-
ni sağlayarak çözmeye yönelikti... 
Değişik siyasi eğilimden insanların 
ortak 'Mutabakat Metni'nde anlaş-
maları  esas alınmıştı... 

Sorumluluk sahibi bir grup yurt-
taş, belki de Türkiye'ye örnek olabil-
mek amacıyla bu çalışmanın içinde 
olmuşlardı... Aralarında emekli ge-
neraller, bürokratlar, iş  adamları, bi-
lim adamları, Sünni-Alevi, gayri 
Müslim ve kadın temsilciler bulun-
maktaydı... Geçmişlerinde ülkücü 
görüşü benimsemiş  olanlar da var-
dı... 

Ve bu sorumlu insanlar yaman 
tartışmalardan sonra görüşmelerini 
bir uzlaşmayla sonuçlandırdı lar. An-
laştıklan ilkeleri, Türkiye'yi bir barış  
ve demokrasi ülkesine dönüştürebi-
lecek bir 'Toplumsal Uzlaşma Tekli-
fi' olarak kaleme aldılar. Ve bu me-
tinde özetle şunları  söylediler: 

1- Kürtlerle Türkler aynı  devletin 
üyeleridir. Varolan,  :arıluşrnazWğın, • 
kaynağı  taiaflar .:arasında ,o1rnaktan 
çok iki tarafın arasını  açan yerleşik 
kurumlar, uygulamalar ve ideoloji-
dir. Şöyle ki; 

T. KAYA 

G
ençlik cephesinde uzun 
süren sessizlik, nihayet 
kırı lmaya başlanıyor. 

Özellikle Adana'daki genç yol-
daşlann bu konuda adımları  ge-
nel açıdan olumlu bir gelişme 
olarak görülüyor. 

Gençliğin örgütlenme sorunu, 
toplumdaki diğer katmanların so-
runlanndan bağımsız düşünüle-
mez. Çünkü, gençlik; toplumun 
doğal bir parçasıdır. Ve doğal 
olarak gençlik, yaşamı  ilgilendi-
ren tüm sorunlardan etkilenecek-
tir. 

Bunlar genel doğrulardır. Şu 
anda gençliğimiz dağınık ve pa-
ram parça sendeliyorsa; (bence) 
bu ülkemizin, gerçekten bağım-
sızlığa taşıyacak "Önderliklerin" 
reel anlamda örgütsüz ve çatışık 
(dağınık) durumundan kaynak-
lanmaktadır. Önemli bir gelişme 
olan PYSK; (Yekbun, Kawa, 
KUK, Tekoşina Sosyalist, Tev-
ger) ciddi bir sürecin ürünüdür. 

Ancak ülkemizin somut ko-
şulları  gözönüne alındığında, da-
ha güçlü birliktelikler tüm ger-
çekliği ve yakıcı lığı  ile dayatıl-
maktadır. Ve bu kaçınılmaz bir 
durumdur. Yine de gençlik olarak 
Kürdistan' ın Marxist-Leninist 
Partisi PYSK'yi tüm devrimci 

a) Resmi kurumlar (siyasal yapı) 
etkinliklerini ve verimliliklerini yi-
tirmiş, aşırı  merkeziyetçi oldukları  
için yerel özelliklere ve ihtiyaçlara 
duyarsızdırlar. 

b) Resmi uygulamalar bu güne 
değin Kürtlük ve diğer kültürel özel-
likleri yok sayan bir duyarsızlığı  
yansı tmıştı r. 

c) Resmi ideoloji, yani milliyetçi-
lik çoğulcu değil, indirgemeci ol-
muştur. Sadece Türklük eksenine 
oturtulmuştur. Özetle Kürtlerin bü-
yük çoğunluğu Türkiye Cumhuriye-
ti'ne herkes kadar bağlı  yurttaşlar 
ama Kürt olmaya atfettikleri değerle-
re saygı  duyularak yaşamak istiyor-
lar. Devlet ve siyasal kurumlar, bü-
tün uygar ve demokratik toplumlarda 
karşılanan bu isteğe karşı  çıktıkça, 
kendilerini dışlanmış  ve mağdur his-
sediyorlar. İşte Kürt sorununun te-
melindeki anahtar kavram bu. 

2- Bir toplumda kendilerini mağ-
dur hisseden bir topluluk varsa, bun-
lar çoğunlukla aynı  soy veya din kü-
me,si içinde yer alsalar bile, o top-
lumda istikrarın tesisi mümkün de-
ğildir.. 

3- Yurttaşlık ile etnik veya dinsel, 
kısaca kültürel aidiyeti birbirine ka-
rıştırmaınak gerekir. Kültürel aidiyet 
bireysel ve/veya kümeseldir, yani 
özel alana müdahale etmemelidirler. 
Müdahale ettikleri an taraf tutacak-
lardır. Bu da toplumsal dayanışmayı  
bozan ,,;,; 

ya da kültürel alanın, si-
yasal alanın, kurumların müdahale-
sinden arındı rı lması  demokrasinin ve 
siyasi eşitliğin ön şartıdır."  

Izmir'de yapılan bir araştırma şehir 
nüfusunun siyasal kimliği hakkında 
ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Sözko-
nusu araştırmada, gecekonduda yaşa-
yanların siyasi eğiliminin 
değişmekte olduğu, önceki 
yıllarde merkez sağ  ve sola 
oy veren seçmenin "radikal 
partilere kaydığı" bildiril-
di. 

Araştırma, Bilimsel 
Eğitim Kültür ve Sanat 
Vakfı  (BİLSES) tarafın-
dan, Izmir'de gecekondu-
da yaşayan 532 aile üzerin-
de yapıldı. Araştırma kır-
sal alandan kentlere yöne-
len göçle birlikte büyüyen 
gecekondu bölgelerinde 
"kültürel çatışma ve sosyal 
gerginlik" yaşandığına dikkati çeki-
yor. 

Izmir'de nüfusun yüzde 60'nın ge-
cekonduda yaşadığını, sosyal ve eko-
nomik yapını n siyasal davranışları  et-
kilediğini kaydedilen araştırmada 
sunlar belirtiliyor. " Ortaya çıkan en 
önemli bulgu, eskiden merkez sağa 
oy veren seçmenin büyük bölümünün 
radikal sağa, merkez sola oy veren 
seçmenin önemli çoğunluğunun da 
radikal sola oy verme eğiliminde ol- 

HABER MERKEZİ  / Sendikal faali-
yetleri nedeniyle son bir yıl içinde yak-
laşık 105 binden fazla kamu çalışanı, 
adli ve idari soruşturmaya uğrayarak 
para, derece ve kademe ilerlemesi, di-
siplin, sürgün ve meslekten ihraç gibi 
cezalara çarptırıldı. Kıyıma uğrayanlar 
arasında öğretmenler ilk sırada yer al-
dı. Türkiye genelinde 65 bin öğretmen 
çeşitli cezalara çarptınlırken, sadece 
Istanbul'da 18 nisan 1996'da iş  bırak-
ma eylemine katıldıkları  için 956 öğ-
retmene kademe durdurma cezası  ve-
rildi. KESK Genel Başkanı  Siyami Er-
dem, "Refahyol, sendikal örgütlenme-
ye sıcak bakan bir hükümet olmadı" 
dedi,... . , 

KESK'ten alınan bilgiye göre son 
bir yıl içinde kendilerine bağlı  14 sen-
dikanın 103 bin 897 üyesi, adli ve ida-
ri soruşturmaya uğradı . KESK verileri-
ne göre 63 bin Eğitim-Sen üyesine pa-
ra ve fon kesintisi cezası  verildi. Para 
cezası  verilen kamu çalışanları ndan 
Tüm Maliye-Sen üyeleri 4 bin 781 ki-
şiyle ikinci sı rada, Birleşik Taşımacı lık 
Sendikası  ise 2 bin 571 kişiyle üçüncü 
sırada geliyor. Tüm Bel-Sen üyesi 3 
bin 336 kişi çeşitli disiplin cezalarına 

HABER MERKEZİ  / Tür-
kiye'de yaşayan Ermeni ce-
maati, kendilerine ait vakıf-
lann yönetimini belirlemek 
için sandık başına gidiyor. 
Dört ayrı  vakfın yönetim 
kurullarının belirleneceği 
seçimler önümüzdeki pazar 
günü yapılacak. Seçimlere 
yoğun ilgi olduğu bildirili-
yor. 

Ermeni cemaatinin çeşit-
li temsilcilerinden edinilen 
bilgiye göre, dört yı lda bir 
yapılan seçimlerde Getrona-
gan Lisesi Vakfı, Surp Prgiç 
Hastanesi Vakfı, Kalfayan 
ve Karagözyan yetimhane-
leri ve ilkokulları  vakfı  yö- 

duğudur. Bu eğilimde, merkez sağ  ve 
merkez solun parçalanmışlığı  da rol 
oynuyor. Seçmen, hem merkez sağda 
hem de merkez solda bütünleşme isti- 

yor. Seçmen, yeni eğilimiyle bu parti-
lere (ders verme) düşüncesini taşı-
yor." 

Araştırmaya göre, gecekonduda 
yaşayanların yüzde 91'i, mevcut siya-
si parti ve politikacı ları n, "Türki-
ye'nin sorunlarına çözüm getireme-
yeceği" görüşünde. Araştırmaya göre 
gecekonduda yaşayanların tamamına 
yakın bir bölümü "yıkım" korkusu 
yaşıyor. 

Gecekonduda yaşayanlar, ülke so- 

çarptırılırken 2 bin 560 kişi de sürgün 
edildi ve 1749 üyenin de görevine son 
verildi. Haber-Sen üyesi 5 bin 434 
üyeyle ilgili dava ise sürüyor. Türkiye 
genelinde 4 bin 270 kamu çalışanı  sür-
güne gönderilirken, 12 bin 642 me-
murla ilgili açılan davalar da devam 
ediyor. Diktatörlüklerde görülen taşo-
caklarında çalıştırma cezasının Türki-
ye'de de verildiğini belirten KESK 
yetkilileri, bu duruma örnek uygula-
maları  şu atamalarla gösterdi: 

"Erzurum-Hınıs Cezaevi ambar 
memuru, İzmir Karşıyaka Çocuk Yu-
vası  Müdürü olarak atandı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'nde birim mü-
dürleri, km ve taşocaklan ve mezarlık-
lara memur olarak atandı. Yine Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu 
memurlar, imamhatip °kutlama geçici 
görevlendirme ile gönderildi. Bakanlık 
kadrolaşma tabi olmayan belediye yan 
şirketlerinde çalışan işçiler, işten çıka-
rı larak yerine MGV'den militanlar 
yerleştirildi." 

Erdem, Refahyol'un kendilerine 
bakışını  şöyle değerlendirdi: "Refah-
yol, sendikal örgütlenmeye sıcak ba-
kan bir hükümet olmadı . Düşünce ve  

runları nın çözümünü "iyi bir eğitim 
sistemi"nde buluyor. 

Eğitimde köklü bir değişim yapıl-
ması  istenirken, "hızlı  değişim ve eği-

tim sisteminde deği-
şiklik" yapılmasını  sa-
vunan siyasi partilerin 
yüzde 40 oranında oy 
alacağına inanıyor. 
Gecekondulu, kent 
merkezinde kendini 
"yabancı" hissediyor. 
Kent kültürünü, "bo-
zulmuş" olarak gören 
gecekonduda yaşayan 
yaşlı lar, çocuklarının 
kentle ilişki kurmasını  
istemiyor. Gecekon-
dulardaki radikalleş-
mede Kürt nüfusun 

önemli bir rol oynadığını  kaydeden il-
gililer bu sonucun Kürt sorununun 
metropollere taşındığını  göstermesi 
bakımından önemli olduğu belir-
tiliyor. 

Siyasal gözlamciler bu tür araştır-
maların yapı lması  şehirlerin nabzını  
tutmak açısından öemli olduğunu, 
ancak sorulacak soruların seçiminin 
iyi yapılması  gerektiği görüşündeler. 
(HABER MERKEZI) 

örgütlenme hakkı, Refahyol tarafından 
benimsenmemiş  bir durumdur. O ne-
denle bizim bu eylem ve etkinlikleri-
miz, Refahyol tarafından olumsuz de-
ğerlendirilen etkinliklerdir. Bütün ola-
naklarını  kadrolaşma doğrultusunda 
seferber ediyorlar. Memurları  yasa ge-
reği kolay kolay işten atamıyor, ama 
memurluğa uygun başka işlere veri-
yor." 

Kamu çalışanlarının sendikal hak 
ve özgürlükler mücadelesinin, Türki-
ye'nin demokratikleşmesinin önünü 
açabilecek bir mücadele olduğunu; ka-
mu çalışanlarının sendikal haklarının 
mücadelesinin, ekonomik ve sosyal 
haklar mücadelesinin çok ötesinde,I11.-
kemizin esenliği ve geleceği açısından 
önemli bir dinamizm olarak değerlen-
dirmek gerektiğini belirten Erdem, 
"Meşruiyetimiz ve halkın bize verdiği 
desteğin de esas nedeni bu" dedi. 
Kamu çalışanlarını n mücadelesinin 
bütün baskı lara rağmen geliştiğini, 
büyüdüğünü, KESK'in şu anda 500 
bine yakın örgütlü gücüyle emek 
hareketinin önemli bir fonksiyonu ol-
duğunu vurguladı. 

nun olduklarını  dile getiri-
yor. 

Ermeni cemaatindeki se-
çimlere yoğun katılımda ki-
lisenin de önemli bir rolü 
var. Ermeni Kilisesi Patrik 
Vekili Mesrob Srpazan, ge-
çen hafta Patrik 2. Karekin 
adına yaptığı  açıklamada, 
cemaatin tüm üyelerini se-
çimlere katılmaya çağırdı. 
Tarafları  seçim propaganda-
lannda sert üslup kullanma-
maları  konusunda uyaran 
Srpazan, kilisenin hiçbir 
grubu desteklemediğini de 
belirtti. Ermeni seçimlerine 
ilginin ilk kez bu kadar yo-
ğun olduğu söyleniyor. 

yatif sahibi olmah, olaylara mü-
dahaleci, atılgan ve güçlü ref-
lekslere sahip olmalıdır. Yaratıla-
cak Ulusal Devrimci Gençlik 
Cephesi'nin sosyalist karakterli, 
demokratik merkeziyetçi anlayışı  
ile hareket eden bir anlayışa sa-
hip olmalıdır. İllegal örgütlenme-
li; legal ve yan-legal kanallarla 
kendini beslemelidir. Gençliğin 
yetenek ve becerileir gözönüne 
alınarak, yaratılacak örgütlenme-
de şematik oturum da bu temel 
esas alınarak bilimsel ve objektif 
bir görüntü-işleyiş  sağlanmalıdır. 

Ancak bu saydıklanm çok kı-
sa, eksik ve yetersizdir. ama bu 
günden itibaren en azından genç-
liğin örgütlenme sorunu üzerinde 
daha titz durulması  gerekliliği 
tüm çıplaklığıyla belki de açığa 
çıkmış  oldu. Gerek teorik, gerek-
se pratik olarak bir çok eksiğimiz 
var. Bunun farkındayız. Gençli-
ğimizin ülkemiz sosyalistlerinin 
görüş, öneri ve desteğine ih-
tiyacımız var. 

Haydi hep birlikte mücadeleyi 
daha da güzelleştirelim... 

Sendikalaşan memura ceza 
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HA BERI 
MERKEZİİ  Ce-
zayir'de yine vah-
şi eylemler ger- 
çekleştiren şeriatçı  
militanlar bu kez Medea bölge-
sindeki Omaria ve Uzera'da, ön-
ceki gece aralarında üç bebeğin de 
bulunduğu toplam 47 kişiyi bo-
ğazladılar. Bugara'da 93 kişinin 
öldürülmesinden sonra 47 kişinin 
daha boğazlanmasıyla bir hafta 
içinde aşırı  dinci kurbanların sayı-
sı  140'a ulaştı. 

El Vatan gazetesi, aşırı  dincile-
rin Omaria'da baltalar ve kı lıçlar-
la vahşice katlettiği 42 kişiden 
17'sinin kadın, 22'sinin erkek ve 
3'ünün de 1 yaşın altında bebekler 
olduğunu duyurdu. 

Görgü tanıkları, baka, kılıç ve 
bıçakla 30 kadar İslamcı  milita-
nın, korkunç katliam sırasında, ha-
mile bir kadının karnını  yanarak 
çıkartliklan bebeği paramparça et-
tiklerini anlatırken, "Gözleri dön-
müştü. Bunlar insanlıktan çıkmış-
lar" dediler. 

Uzera'da da, yola barikat ku-
ran dinci teröristler, geçmekte 
olan bir otobüsü durdurarak, yol-
cuları  indirdiler. Militanlar, yolcu-
lar arasından seçtikleri beş  kişiyi 
öldürdüler. 

Bugara'da iki gün önce meyda-
na gelen aşırı  dincilerin saldırısın-
da ise 93 kişi katledilmişti. 200 ki-
şilik şeriatçı  militan grubunun 
bastığı  köyde insanlar, "tüyleri ür-
perten bir biçimde, sopalar, bıçak-
larla ve diri yakı larak" öldürül-
müştü. 

Gözü dönmüş  teröristler, sade-
ce canlıları  hedef almıyor. Üzerin-
de kadın figürü olduğu gerekçe-
siyle tarihi bir çeşmeyi bombayla 
havaya uçurdular. 
Şiddet olayları nın bir türlü bas-

tırı lamamasının, ordu tarafından 
aşırı  dincilere karşı  geçtiğimiz 
ocak ayı nda ülkenin güneyinde 
başlatılan geniş  çaplı  operasyonun 

başarısız olmasına bağlanı-
yor. Köy korucularının da 
yetersiz kalması, haziranda 
yapılacak seçimler öncesi, 
dinci teröristlerin istediği 

gibi eylem koymasıyla sonuçlanı-
yor. 

Olayların tırmanması  üzerine, 
Başbakan Ahmed Uyahia, radyo 
ve TV'den halka seslenerek, "te-
röre karşı  seferberlik yapılmasını" 
istedi. 

Yılbaşından bu yana, 420 kişi-
nin benzer biçimde katledildiği 
belirtiliyor. 

Cezayir'de Haziran ayında 
yapı lacak genel seçimlere 6 hafta 
kala eylemlerini yoğunlaştıran 
şeriatçı  teröristlere, tüm dünyadan 
lanet yağıyor. 

ABD Dışişleri Bakanlığı  söz-
cüsü Nicholas Burns, "bundan 
daha vahşi bir terörist eylemi 
hatırlamak zor. Şeriatçı  terörist-
lere dünya kamuoyundan özel bir 
kınama gerekiyor. Bunlar, polis 
veya asker peşinde değil, masum 
sivilleri hedef alıyorlar" dedi. 

Olüm Cezayir'i terketmiyor 

J
- aponya Büyükelçiliği'ni ele geçiren Tupac Amaru 
Devrimci Hareketi (MRTA) gerillaları nın lideri 
Nestor Cerpa Cartolini,18 yıl öncede,birkaç arkada-

şıyla birlikte Lima'daki bir dokuma fabrikası nı  işgal et-
mişti.Eylem,polisin fabrikayı  basması  ve 6 işçinin ölü-
müyle sonuçlandı.Nestor Cerpa yı llar sonra bu kez ben-
zer bir eylemle dünya kamuoyunun önüne çıktı..43 ya-
şındaki Nestor ve 13 gerilla 128 gün direnişlerini karalı-
lıkla sürdürerek tesliıniyeti reddetti ve son operasyonda 
yoldaşlarıya birlikte inançları  uğruna ölmesini bildi. 

Antiterör polisi,Güney Amerika tarihindeki en uzun 
rehine eyleminin beyni olan Nestor'u şiddet yanlısı  ve 
öfkeli bir terörist olarak tanı mlarken liderin ailesi ve 
dostları  onu bambaşka biri olarak anımsıyor 

Onlara göre Nestor kendini Marksist Devrim' adamı  
duygusal, kitapları  kurşunlardan daha çok seven, gerek-
siz şiddetten kaçınan, çekingen bir insandı. 

Nestor'un Fransa'da sürgünde yaşayan annesi Felicita 
"O çok akı llı  ve yetenekliydi. Şiddet yanlısı  değildi"di-
yor.Nestor'un yoldaşlarından Javier Vela,"Nestor dağda 
çok sakindi. Tanınmamak için hiç kente inmezdi. Hep 
Marx ve Lemn'in kitaplarını  okurdu."diye anlatıyor. Işçi 

sınıfı  kökenli bir ailenin 
çocuğu olan Nestor 
Cerpa Cartoloni, baba-
sının ölümüyle 17 ya-
şında okulu bırakarak 
çalışmaya başladı. 1977 
yı lı nda, Cronotex fabri-
kasındaki işçileri örgüt-
leyen bir sendikaya ka-
tıldı. Fabrika işgalinin 
ardından Nestor tutuk-
landı  ve serbest bırakıl-
dıktan 10 ay sonra ye-
raltına inerek 
MRTA'nın örgütlenme-
si için çalıştı. Nestor 
yeraltında olduğu dö-
nemde Katolik kilisele-
ri, Kentucky Fried ,Chicken fast-food restoranı  gibi he-
deflere saldırılar düzenledi. 90'lı  yı lların başlarında 
Nestor, diğer liderlerin tutuklanmasıyla MRTA'nın lideri 
oldu. 

Devrime adanmış  bir yaşam ; 
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Yoksullar 
ılita dara 

ağlıyor 

MRTA'nın gücü tek 
eylemle iikülmez 
Dİ111137Ac; 
DÜNYA SERVİSİ  / Etrafları  
çevrili ve bir binada, başta Peru 
devleti olmak üzere tüm dünya 
karşı  128 gün direnen Tupac 
Amaru Devrimci hareketi 
(MRTA) gerillaları  balki hedefle-
rine ulaşamadılar ve eyleme katı-
lan militanlarını  kaybettiler.dahası  
Peru devlet 
başkanı  zafer 
naralan atı-
yor.Bir süre ön-
ce Aydınlık 
Yol'un lideri 
Abimael Guz-
man ile 
MRTA lideri 
Victor Polay 
yakalandığında 
da aynı  şarhoş-
luğu yaşamış tı. 
Oysa Peru dev-
rimci haraketi 
köklü bir hare-
kettir. Varlık 
koşulları  bir tek 
eyleme bağlı  
dağildir.Nite-
kim önceki sa-
yılarımızda 
kendisiyle gö-
rüştüğümüz MRTA Avrupa söz-
cüsü İsac Velasco siyasal çizgile-
rini ve amaçlarını  uzunca anlat-
mıştı. 

Peru'daki sisteme karşı  verdik-
leri mücadeleyi sürdürmeye ka-
rarlı  olduklarını  açıklayan Marxist 
Tupac Amaru (MRTA) örgütü bu 
amaçla askeri ve ekonomik hedef-
lere yeni saldırılar düzenleyecek-
lerini bildirdi. MRTA örgütünün 
hamburg'da bulunan sözcüsü Isa-
aç Velazco, Reuter ajansına tele-
fonla yaptığı  açıklamada, örgütün, 
Peru'daki şiddet yanlısı  sistemle 

Gizli mahkemeler 
ülkesi Peru 

Fujimori yö-
netiminde yıl-
lardır devlet te-
rörü altında in-
leyen Peru halkı  
bu son olaydan 
sonra daha çok 
baskı  göreceği kesindir.Peru halkı-
nın yarısı  hala yoksulluk sınırı nda 
yaşıyor.Bu yoksulluk özellikle kır-
sal alanlarda dayanılmaz boyutlar-
da bulunuyor. Çalışan nüfusun en 
az yarısı  işsiz durumda. Fujimo-
ri'nin devlet terörü yı llardır insan 
hakları  örgütleri tarafı ndan sert bi-
çimde eleştiriliyor. Peru cezaevle-
rinde binlerce tutuklu yatıyor.Pe-
ru'da adalet diye bir şey de yok. 
Gizli mahkemelerin uygulandığı  
tek ülke durumunda . Fujimori yar-
gıçların korkudan gerillalara sert 
ceza veremediğini öne sürerek 
1992'de "gizli mahkeme" uygula-
masını  başlattı. Çeşitli uluslararası  
basın yayın kuruluşları  "Gizli 
mahkemelerin" bir komedi olarak 
değerlendirildiğini bildiriyorlar. Bu 
mahkemelerde tanınmamak için 
başlarına kukuleta geçirmiş  yargıç-
lann başkanlığındaki mahkemeler 
genelde birkaç dakikadan fazla 
sürmüyor.Ne tutukluların ne de sa-
vunma avukatlarının savunma im-
kanları  yoktur. Yargıçlar genelde 
en sert cezaları  vermeye özen gös-
teriyorlar. Bu yöntemle yüzlerce 
suçsuz insan cezaevlerine tıkı lmış  
durumda. 

ve insan haklarını  ihlal eden dev-
let terörüyle mücadelesini sürdür-
meye kararlı  olduğunu ifade etti. 
Velazco,sonuna kadar dayanacak-
ların ı  kaydederek -yapı lan bu 
baskın sonrasında, ülkedeki iç sa-
vaş  şiddetlenecektir" dedi.Söz-
cü,"Mücadelemiz, devlet başkanı-

na karşı  değil-
dir, mücadel-
miz şiddet 
yanlısı  sisteme 
ve devlet terö-
rüne karşıdır" 
şeklinde ko-
nuş-
tu.MRTA'nın 
hedefleri, rehi-
ne krizi başla-
madan belirle-
diğini kayde-
den. Velazco, 
bunların neler 
olduğu konu-
sunda ayrı ntı-
ya girmedi. 
Polis, örgütün 
hükümete ve 
yabancı  diplo-
matlara ait bi-
nalara ve med-

ya kuruluşlarına saldı rılar düzen-
lediği baskında japon Büyükelçi-
liği konutundaki tüm üyelerini 
kaybeden MRTA'dan adının açı k-
lanmasını  istenmeyen bir gerilla 
ise "Yoldaşları mızın ölmesi bizi 
korkutmadı .MRTA ölmeyecek 
"dedi. Büyükelçilikteki militanla-
rın kendisine, görüşmelerde ilerle-
melerin sağlandığını  söylemiş  ol-
dukları nı  belirten Velazco "Ne ka-
zandık,ne de kaybettik, ancak 
kaybeden Peru halkı nın yararına 
olacak politik süreci yaratma im-
kanını  kaybettik" dedi. 
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Bir eylem karşısında 
dünya iki parçaya bölün-
dü. Bir kutupta yeryüzü-
nün zenginleri , öteki ku-
tupta yeryüzünün yoksul-
ları  yer aldı. 

Latin Amerika'nın diktatörleri başta 
olmak üzere ABD, Çin, Rusya ve ötekiler 
katil Fujimori'ye kutlama telgrafları  gön-
derirken Peru halkı  ve dünyanın yoksulla-
n gerillaların vurulması ndan dolayı  içIe-
ıi kan ağlıyor. 

Rehine operasyonunda militanların öl-
dürülmesi, Perulu yoksullan mutsuz etti. 

Lima'daki bir kuruluşun anketine göre 
yoksul halkın yüzde 55'i militanların öl-
dürülmesine üzüldü. Sonuca üzülenlerin 

oranı, zengin semtlerde yüzde 33'e ini-
yor. 

Japonya'daki bir gazetenin anketine 
göre de halkın yüzde 81'i operasyon ka-
rarını  onayladı. 

Peru lideri Fujimori, operasyondan Ja-
ponya hükümetini haberdar etmemişti. 
Bu arada Japonya Dışişleri Bakanı  
Yukihiko İkeda rehine krizinin Peru ile 
Japonya arasındaki ilişkileri güçlendir-
diğini söyledi. 

Rehavet bu sonucu doğurdu 
Lima'daki Japon Büyükelçiliği'ne 

düzenlenen operasyon sırasında Tupac 
Amaru gerillalarının büyük salonda fut-
bol oynadıkları  bildirildi. Mini futbol 
turnuvası  sı rasında büyük bir patlama ol-
duğu ve gerillaların çoğunun bu patla-
mada öldüğü belirtildi.Sağ, kalan gerilla- 
]alar çatışmada hayatını  kaybetti. 

Peru'nun başkenti Lima'daki Japon 
Büyükelçiliği konutundaki 72 rehineyi 
kurtarmak için düzenlenen operasyonda 
tamamı  öldürülen Marxist Tupak Amaru 
( MRTA ) gerillalarının futbol oynarken 
hazı rlıksız yakalandıkları  bildirildi. 

1 rehinenin,2 askerin ve binadaki 14 
gerillanın tamamının ölümüyle sonuçla-
nan operasyonun emrini veren Peru 
Devlet Başkanı  Alberto Fujimori, daha 
sonra yaptığı  konuşmada,"Operasyon-
dan başka çözüm yolu yoktu" dedi. 

200 metrelik tünel 

Operasyona ilişkin çok çeşitli spekü-
lasyonlar yapı lırken bir iddiaya göre 
operasyon şöyle gerçekleşti. Fujimorinin 
TSİ  22.17'de verdiği emirle büyükelçi-
lik binasına,operasyon düzenleyen 140 
kadar kara ve deniz komandosunun,bi-
naya 200 metrelik bir tünel yoluyla gir-
dikleri ve binanın stratejik noktalarını  
tutarak operasyonu gerçekleştirdikleri 
bildirildi. 

Operasyon sırasında Tupac Amaru 
gerillarının binanın büyük salonunda 
futbol oynamakta oldukları  belirtildi. 
Bolivya Büyükelçisi Jorge Gumucio,ge-
rillalarm kendi aralarında mini futbol 
turnavası  düzenlediklerini açıkladı. 

Büyükelçi "Futbol oynadıkları  sırada 
bır patlama oldu ve gerillann çoğu öldü 
"dedi. Geri kalan MRTA gerillaları -
nın'da askerlerle kısa ancak şiddetli çar-
pışmada öldükleri kaydedildi. 

40 dakika süren operasyonda yara-
landığı  bildirilen 25 rehıneden biri olan 
japonya'nın Lima Büyükelçisi Morihisa 

Aoki,"Operasyon başladığında öleceği-
mi sandım" dedi.Büyükelçi Aoki düzen-
lediği basın toplantısında,askerlerin ko-
nuta girerek ilk boınbayı  patlattıkları  an-
d'a hayatının sona erdiğini düşündüğünü 
anlattı . 

Büyükelçi Aoki, ayrıca MRTA ge-
rillalarının baskını  gerçekleştirdiği 17 
aralıkta düzenlediği kokteylin bir kabu- 

sa dönüşmüş  olmasından dolayı  utanç 
duyduğunu ifade etti 

Bu arada, dört ay görüşmelerden son-
ra alınan operasyon kararını n son dere-
ce gizli tutulduğu, Japonya Başbakanı  
Ryutaro Haşimoto'nun da baskı ndan ha-
berdar edilmediği bildirildi. Sadece Ja-
pon Büyükelçiliği konutundaki rehinele-
rin operasyondan birkaç dakika önce 
uyarıldıkları  kaydedildi. Fujimori sonra-
dan yaptığı  konuşmada.operasyonun ne-
den olacağı  can kaybının en aza indir-
genmesi için rehinelere birkaç dakika 
öncesinden bazı  sinyaller yoluyla haber 
verildiğini belirtti. 

Sağlık Gerekçesi 
Fujimori, Büyükelçilik binasına ope-

rasyon kararını n, MRTA örgüktünün li-
deri Nestor Cerpanın, Kızılhaç'a bağlı  
binaya sadece haftada bir kez 
girebileceklerine ilişkin kararından son-
ra alı ndığını  belirti. ABD Savunma 
Bakanı  William Cohen, Perunun başken-
ti Lima'daki Japon Büyükelçilik 

konutunda aylardır tutulan rehinelerin 
kurtarı lması  için düzenlenen operasyon-
da hiçbir rollerinin bulunmadığını  söy-
ledi. ABD devlet olarak işin içinde ol-
duğunu yapı lan açıklamalarla gösterdi . 
ABD Dış  işleri Bakanlığı  Sözcüsü Nic- 
holas Bums de üzüntü verici olay 
terorizmin korkunç bedelini gösteriyor" 
dedi. Fujimori ile aynı  kaderi paylaşan 

Latin Amerika ülkelerinin devlet 
başkanlarıda Kurtarma operasyonu ar-
dından Fujimori'ye kutlama mesajları  
gönderdiler. 

MRTA Avrupa Sözcüsü 
Isaac Valesco 

Peru başkenti Lima'da-
ki Japonya büyükelçiliği 
binasındaki rehinelerin 
kurterı lması nın ardından Japonya 
başbakanı  Ryutaro Haşimato Peru 
devlet başbakanına teşekkür ederek 
Japonya'nın da Peru'a mali yardına 
yeniden hazırlandığı  bildiriliyor Haşi-
moto teşekkürü bir basın toplantı-
sıyla açıklarken,Japon maliye bakanı  
Hirşi Mitsuzuka 126 gün süren rehi-
ne krizinin sona ermesinden sonra ül- 

kesinin artık Peru'ya mali yardımı  
arttırmaya hazır olduğunu ifade etti 
ve başbakan Haşimato 'nun bu konu 
üzerinde ciddiyetle durduğunu " kay-
detti. Tokyo yönetimi, Japon asıllı  
Alberto fujimmori' nin 1990 yılında 
devlet başkanlığına seçilmesinin ar-
dından ekonomik darboğazdaki Peru 
ya büyük miktarlarda mali yardımda 
bulunmuştu. Tupac Amaru gerillaları- 

nın 17 aralıkta Japon Büyü-
kelçiliği binasını  basması  
üzerine Japonlar peru'ya ma-

li yardımı  askıya almışlardı . 126 gün 
süren rhine krizini noktalayan kanlı  
operasyonun, yatırımcıların yürğine 
su serptiği belirtiliyor. Gözlemciler, 
krzinsona ermesiyle yatı rımcıları  
kaygı landıran belirsizliğin de otadan 
kalktığını  ve artık peru'deki plan-
lanan ekonomik gelişme sürecinin 
devam edebileceğini kaydediyorlar. 

Rehineler cinayeti giirdii 

Peru nun başke.ii Lima' daki Japonya 
Büyükelçiliği'ne geçen salı  günü ya-

pı lan baskın sırasında Perulu komandala-
rın 14 gerillayı  "yargısız infaz" uygula-
dıkları  yolundaki kanıtlar güçleniyor. 

Japonya'da operasyon sonrası  yayım-
lanan gazeteler, kurtarılan Japon rehinele-
rin operasyonla ilgili anlatımlarına geniş  
yer ayı rdı. Gazetelerin manşetten verdiği 
haberlere göre, baskını  gerçekleştiren Pe-
rulu komandolar en az 2 Tupac Amaru 
gerillasını  sağlam olarak ele geçirdikten 
sonra öldürdüler. Adı nı  açıklamak iste-
meyen Japon rehineler, söz konusu 2 ge-
rillanın ele geçirildikleri sırada silahsız 
oldukları  nı  açıkladı lar. Rehinelere göre, 
"Tito" lakaplı  gerilla Ernesto Crus, eyle-
min başladığı  17 aralık gününden beri ta-
şıdığı  el bombası  dolu yeleği, askerlerin 
operasyonu başlar başlamaz üzerinden çı-
kararak bir kenara attı . Askerlerin ateşine 
karşılık vermeyen ve silahsız olarak rehi-
nelerin arasına uzanan Tito, daha sonra 
askerlerin eline düştü. Elleri arkadan telle 
bağlanan Tito, büyükelçilik konutunun 
yanındaki binaya götürüldü. Sağ  olarak 
ele geçirilen bir kadı n gerillanın da elleri 
bağlı  olarak Tito`nun yanı na götürüldüğü 
görüldü. Bir süre sonra kadın gerillanın 
"Onu vurmayın" diye bağırdığı  duyuldu. 
Operasyon sona erdiğinde, tüm gerillala-
rı n ölü olarak ele geçtiği açıklandı. Ope-
rasyon sı rasında yaşamını  kaybeden 2 as-
ker, 1 rehine ve gerilla liderlerinden 
Rolly Rojas'ın cenaze törenleri bir günra 
yapıldı . Rojas'ın cenazesi, yetkililer tara-
fı ndan alelacele toprağa verildi. Diğer 13 
gerillanı n cesetlerinin ise morgda olduğu 
iddia ediliyor. 

Japonya cinayete para veriyor 
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Hayı r' diyor Iskoç Ulusal Partinin (SNP) li- 
deri, "biz bu seçimlerde Ingiliz siyasal re- 
jimine entegre olmayı  değil, bağımsı zlığı  

ve parlamentoyu oylayacağız. Bizim için bu 
seçimler referandum özelliği taşımaktad ı r." 
Plain Symru (Galler Ulusal Partisi) lideri de 
benzer bir söylemle soruları  yan ı tl ı yor. Soru-
lar genellikle "Ingiltere'yi bölmeyin, ayrı l ı rsa-
n ı z ekonomik olarak daha kötü yaşam stan-
dartları na mahkum olursunuz, iki dilli eğitimi 
nası l vereceksiniz, bu kadar parayı  nerden 
bulacaksı n ı z, her ülkede konsolosluk açmak 
ne kadar masrafl ı  biliyor musunuz, biz et ve 
kemik gibiyiz, aram ıza sı n ı r çekmeyin, ticaret 
ve dolaşı m hakkı  ne olacak..." gibi dünyan ı n 
her taraf ı ndaki ulusal sorunlarda egemen ulus 
ideolojisinin tan ı d ı k, üstten bakan, ı rkçı  soru-
ları  baz ı  soru sorunlarda bildik bir dalga geç-
me tavr ı yla, kimisinde sorduğu sorunun ne 
kadar 'bölücü' olduğunun fark ı na varamaya-
cağı  safl ı kta dökülüyor. 

Her iki lider de 
'modern' politikacı  
sabrı  kuşanmış  so-
rular ı  bize tan ı d ı k 
yan ı tlarla göğüsle-
meye çal ışıyorlar. 
Derslerini iyi çalış-
tı kları  belli. Rakam-
lar veriyorlar, ser-
best Irlanda'n ı n bu-
gün Avrupa Birli-
ği'nde neden eko-
nomik olarak en iyi 
durumda olduğunu 

anlatı yorlar, Ortadoğu'daki Israil olmad ı klar ı -
n ı , süper güç olma iddiası  taşımayacakları  
için nükleer bir güç olma lükslerinin de ol-
mayacağı n ı  anlatmaya çalışıyorlar. Kendileri 
ile ilgili kararları n Londra'dan çı kması n ı  iste-
mediklerini, kendi kendilerini yönetmek iste-
diklerini, bundan dolayı  da tüm adada Ingi-
lizler içinde örgütlenmediklerini ve biz Ingil-
tere'li partiyiz, Ingiltere'de iktidara adayı z ah-
kaklığı na düşmediklerini de benim belirtme-
me gerek var m ı  bilmiyorum. 

Siz NOroj okurları  bu yazı yı  okuduğunuz 
gün Ingiltere'de seçmenler ya sand ı k başla-
rı nda oy veriyor olacaklar, ya da yeni hükü-
metlerini seçmiş  olacaklar. Seçimler kamuoyu 
yoklamaları na göre 1979'dan bu yana süren 
muhafazakar iktidarları n da sonu olacak. Se-
çim kampanyası  boyunca siyasal yorumcula-
rı n üzerinde anlaştı kları  ortak yorum iktidara 
aday iki partinin programları n ı n sosyal ve 
ekonomik olarak asl ı nda farkl ı l ı k taşımad ı kla-
rı  doğrultusunda. Yani; Muhafazakar Parti'nin 
merkez sağdan daha sağa, Işçi Partisi'nin Mu-
hafazakar Parti'nin boşalttığı  alana yerleştiği 
söylenebilir. Siı-Tı leı:de önemli bir seçmen 
kitWsinin seçim sonuçları ndan Yiay,at standart-
ları n ı  değiştireCek onlı sç-bekre'n'iedigi' için oy 
kullanmayacakları  da kesin. Işçi Partisi'ne oy 
verecek olan büyük bir kesimin ise temel mo-
tivasyonları  artı k 18 yı ll ı k muhafazakar ikti-
dardan bı kmış  olmaları . Yeni bir Muhafaza-
kar iktidarı n hiç cazibesi yok, ancak Yeni Işçi 
Partisi iktidarı n ı n 'belki'si var. 

Ingiliz seçim sisteminin (dar bölge) anti-de-
mokratik olması  seçimlerde heyecan ı n, seç-
me isteğinin ortadan kalması na yol açtığı nı  
da belirtmek gerekiyor. Oy oranları na göre 
düzenlenecek bir seçimde parlamentoya ra-
hatl ı kla temsilci gönderecek diger siyasal 
renklerin mevcut koşullarda temsilci gönder-
me şansları  hiç yok. Elbette bu Ingilizler için 
geçerli. Kuzey Irlanda, Galler ve Iskoçya'da 
ulusal ve toplumsal taleplerle renklenen se-
çim kampanyaları nda bir taraftan yoğun tar-
tışmalar yaşan ı rken, diğer taraftan kendi top-
rakları na dayal ı  politik çalışma yürüttükleri 
için bu bölgelerde seçim çalışmaları  daha 
canl ı  geçiyor. 

Seçim kampanyası  boyunca kendisinden 
en fazla sözettiren Irlanda Cumhuriyetçi Or-
dusu (IRA) oldu. IRA, şehirlerarası  otoyollara, 
havaalanları na ve büyük tren istasyonları na 
koyduğu bombalarla, en az riziko ile amacı -
na uygun başarı l ı  eylemler gerçekleştirdi. He-
men hergün otoyollarda kilometrelerce uzun-
lukta araba kuyruklarr oluştu. Büyük hava-
alanları na uçaklar iniş  ve kalkış  yapamad ı lar. 
IRA herzamanki gibi özel kodları  ile polisi 
uyard ı . Güvenlik güçlerinin bomba konuldu-
ğu söylenen alanları  boşaltmaktan başka ça-
resi yoktu. 

Ilginç olması  açısı ndan belirtmek gereki-
yor, seçimlerdeki en önemli tartışma konula-
rı ndan biri de Avrupa Birliği ile ilgili idi. Bu 
tartışma Avrupa'n ı n diğer ülkelerinde olduğu 
gibi Ingiltere'de de muhafazakarlarla komü-
nistleri ayn ı  cephede buluşturan bir tartışma. 
Iki kesim de Avrupa Birliği konusunda sertlik 
yanl ısı . Sertlik yanl ı sı  olmak sözkonusu olun-
ca ulusal değerler, yurtseverlik söylemleri 
havada uçuşmaya baş l ı yor. Işte o zaman Işçi 
Partisi Ingiliz emperyalizmini simgeleyen bul-
dog itinin tasması n ı  çözüyor. Eli kanl ı  ı rkçı , 
köle ticaretçisi, sömürgeci gelenek bir reklam 
filminde şoven yüzün ortaya çı kması n ı  sağ-
l ı yor. 

Enteresan bir bilgi-gözlemle sonlamak is-
tiyorum. Bizim yeni kapitalizm hayran ı  
liberal Kürtlerimizin Avrupa'da seçimlerde 
kimlere oy verdiklerini biliyormusunuz? Sol 
Örgütlere. Neden mi? Irkçı  politikalara sahip 
olmadığı ndan. Çünkü serbest pazarcı , yeni 
dünya düzenci, sosyalizm düşman ı  bu par-
tilerin yabancı  düşman ı  politikaları  var. Onlar 
iktidara

f
geldiklerinde bizimkilerin politikaları  

iktidarda olacak ama, ne kötü bizimkilere 
düşman. Bizim 'kafası  çok çalışan!" enternas-
yonalizm düşman ı  kapitalizm hayran ı  Kürt-
lerimiz, yanlış ları n ı  da doğruları n ı  da emek 
dostluğu politikalar üretme isteği ile oluş-
turan, dayanışma motivasyonlu, sol partileri 
desteklemek zorunda kal ı yorlar. Çok acı . 

İskoçlar 
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Seçimler 
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Ka ı  ın ar yaşamın her 
alanında yaşamın renginin 
beliremesine katkı  
sunmaktan geri kalmı yorlar. 
Bu anlayış  doğrultusunda 
düzenlenen her etkinikte, 
eylemde yerlerini alıyorlar. 
Bunu yaparken ödenecek 
bedellerin büyüküğü ya da 
küçüklüğüne bakmıyorlar. 
Evde olduğu gibi, eylem 
alanarnda da egemen 
kültürün birinci, derecede 
hedefi oluyorlar. Bunun 
böyle olması, onları  
yaşamdan ve toplumsal 
ilişkilerden dışlamadığı  gibi, 
haklarını  almak için yaşama 
sıkısıkıya sarı lıyorlar. 

Tersine evde, sokakta, işde 
kendilerine karşı  esti-rilen 
teröre karşın, bir adım bile 

geri atmıyorlar. Atmamakta da kararlı  gözüküyorlar. Söylenecek çok şeyin olduğu kesin. Biz, "Silkeleyin 
kadınlar, düşecekler" demekle yetiniyoruz. 

KADIN-ERKI K B11 ..51K9 
IŞ-EKMEK OZGURWK 

4•••=11.- ••I'xı.-/  

A nti-demokratik uygulamalarla yöneti-
len sömürge ülkelerde genellikle "çı-
kar" ideolojisi benimsetilmeye çalışı l-

mıştı r. Toplumdaki kişilere egoizm zehiri en-
jekte edilerek, onları n da böyle düşünmesi 
yolunda zorlamaya gidilmiştir. Bu da kişilerin 
"bencil" olmaları  sorununu dogurmuştur. 

Bilimin, yaratı cı l ığın ve entelektüel geliş i-
min sürekli önüne geçilip, toplumsallaşmak 
engellenmek istenmiştir. Böylece farkl ı  kişi-
likler ortaya çı kmıştı r. Kendini bu durumdan 
sı yı rabilen kişiler, toplum için çeşitli girişim-
lerde bulunmuştur. 

Yaşam, başkalanyla birlikte anlam taşı r. 
Kişisel bir şekilde donatı ldığı  zaman ise an-
lamsı zlaşı r. Toplumdaki önemimiz başkaları  
için yaptığım ı z (bizim için de faydası na inan-
d ı gı m ı z) yararl ı  işlerle olur. Toplumsall ı k duy-

gusuyla gelişip, bu 
doğrultuda yaşa-
mı na yön verebi-
len; yaşamı nda 
daha çok mutlu 
olabilen ve top-
lum tarafı ndan se-
vilendir. 
Başkaları  için yap-
tı kları m ı z derken, 
sadece bir kişi ve-
ya kiş iler şeklinde 

dar bir anlam verilemez buna, toplumun ge-
neline yönelik çalışmalar kastedilir. 

Toplumsal çalışmalarda bulunarak insanl ı-
ğa hizmet sunanlar ası rlarca belleklerden si-
linmez. Edison bulduğu ampul ile, Darwin 
evrime katkı ları yla, Einstein fizik bilimine 
katkı ları yla, Marx toplum sorununa yönelik 
çalışmaları yla, Lenin devrimci pratik ve dü-
şünceleriyle; Şeyh Said, Qası mlo vb. liderler 
Kürt halk ı  için verdikleri mücadeleyle ası rlar-
ca belleklerimizden silinmeyecek nitelikte in-
sanlard ı r. Oysa sadece kendi bencil istemle-
riyle hareket ederek, toplumsall ı ktan uzar in-
sanlar bu dünyada hiç bir iz bı rakmadan git-
tiler. Bu insanları n yaşamları n ı n hiçbir anla-
m ı  olduğunu söyleyemeyiz. 

Toplumsal düşünceye hizmet amacı yla yo-
la çı kan bir çok insan ı m ı zda da bu tavı rla, 
bilinçaltı nda hala kendini gösterme, sadece 
kendisiyle bir takı m çalışmaları n yürüyebile-
ceğini idda etme eğilimi vard ı r. Başkaları na 
tahammülsüzlük, kendini beğenmişlik, baş-
kaları n ı  aşagı lama, olumsuzlama, karalama 
egilimi bu tür insanlarda kendini daha çok 
öne çı karma çabası n ı n bir sonucudur. 

Çok üzücüdür ki, toplumumuzda bu özel-
likte insan çoktur. Insanları  bir bütün olarak 
değerlendirme düşüncesinden yoksun bir bi-
çimde doğruları n ı , yeteneklerini görmeden, 

' insanları n yanlış ları na, eksikliklerine yönel-
me eğilimi çok fazlad ı r. 

Daha çok sömürge ülkelerin insanları nda 
kişilik gelişimi geri olduğu için; kendine gü-
ven duygusunun köreltilmesi, onu "büyük iş-
ler" başarabilecegi düşüncesinden uzaklaştı r-
mış, kendini aşma ve daha iyiye varmak için 
kendini donatma azmi gelişmemiştir. Bu duy-
gu hemen kendini bundan sı yı ranlara daha 
büyük değer verme, onu hata yapmaz, üstün 
bir varl ı k olarak görme düşüncesine de 
götürmüştür. Kişileri abartma, onu tek otorite 
olarak görme eğilimi gelişmemiş  toplumları n 
bir özelligidir. 

Oysa bu toplumun bireyleri olarak 
hepimiz birbirimizi geliştirme sorumluluğu 
taşı mak zorundayı z. Eleştirilerimiz karalama 
ve yı kma eğiliminde değil, yapı cı  ve geliş-
tirici bir amaca hizmet etmelidir. Bunu yap-
mad ı gı m ı z sürece çevremizde sürekli bir 
rahatsı zl ı k çekeriz. 

Kendimizi bir alanda daha gelişkin gör-
düğümüz zaman, bu alanda başkaları n ı  da 
etkileyerek geliştirmek, bizi de olumlu yönde 
etkileyecektir. Herşey başkalanyla paylaşı l-
d ı kça önemlidir. 

Toplumsal 
kişilik 
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Oy kullanma 
sorumluluk taşıma 

Özlem ALPŞEN 

B u yazıda, Natasha Walter oy 
kullanmamayı  seçenlerin utan-
ma durumunda olmadığını, 

hatta yaygın politikadan etkilenme-
miş  olan bu bir sürü insanda geçerli 
tavrın ortaya konacağını  tanışıyor. 

Geçen hafta, arkadaşları mdan biri 
bana bağırıyordu; "oy kullanmayaca-
ğım diyerek ne kastediyorsun? Senin 
büyükannelerin oy kullanma hakkı  
için sokaklara dökülmüştü." Evet bu 
doğru; atalarımız, kadı n, erkek bu hak 
için uzun ve zorlu bir kavga verdiler. 
Peki şimdi oy kullanmamayı  seçenler, 
sorumsuz ve lakaytler mi? Ya da asıl 
tutarlı  seçimi yapanlar, bizler miyiz? 

Mori'nin bu ayki araştırmasına gö-
re, kesinlikle oy kullanacağını  söyle-
yen insanların sayısı, 1992 seçimle-
rinden beri %10'a düştü. Bu da, bu se-
çimlerde seçmenlerin %30'unun evde 
oturacağı  anlamına geliyor. Fakat ha-
la oy kullanmayacak olan seçmen 
grubu medyanı n ilgisi dahilinde değil. 
Örneğin, dünkü ICM kaynaklı  kapak 
hikayesi, İşçi partisi'nin oy potansiye-
lini %42, muhafazakarlarınkini de 
%37 olarak gösteriyordu. Fakat böyle 
değil. Eğer ICM'nin araştırmasını  ya-
nıtlayanlann tümünü ele alısanız -ki 
yanıtlayanlar sadece oyunu nereye 
vereceğini söyleyenler değil- sonuçlar 
söyle: Işçi Partisi %27, muhafazakar 
Parti % 23 ve yanıtlayanlann %36'sı  
da oyunu hangi partiye kullanacağını  
açıklamayanlar. Bunların bazıları  oy-
larını  kullanacaklar, ama kullanmaya-
cak olanlar da çok.İngiliz seçmenin 
desteğinin %42'sini alabilecek hiç bir 
parti de yok. 

`Evet' deme hakkı , gerçekten 
önemli bir hak. Fakat 'hayır' deme 
hakkı  da. Belki de, şimdi oy kullan-
mamayı  seçmiş  milyonlarca insanı  
görünür hale getirebilmek için, bizim 
`hayır' oyunu tartışmaya gereksinimi-
miz var. 

Bu seçimlerde oy kullanmama gibi 
bir olası lığın da varolabileceği şeklin-
deki düşünce, son dönemlerde her 
yerde tartışıldığı  gibi, iki temel parti 
arasındaki farkın ortadan kalktığı  şek- 

-1"• lindeki,'3edd&rlig41 1-,ğeriçeklik yil ,  

kaçtıklarını  izledik. Söylemlerinin, bu 
insanların günlük yaşamlarına ne den-
li uzak olduğunu da. 

Politik gündeme henüz ısınan genç 
insanlar, bu söylemin günlük yaşama 
olan uzaklığıyla, özellikle yabancı laş-
tırılmış  oluyorlar. Bu haftaki ICM fi-
gürlerinde, 25 yaşın altındaki seçmen-
lerin sadece %32'si verecekleri oydan 
emin, bu oran 65 yaşın üstündekiler 
içinde %82. Gençlerin seçimler karşı-
sındaki bu bariz ilgisizliği -ki bu, si-
yah genç seçmenler arasında daha ba-
riz- asla önemsiz bir şeymiş  gibi ke-
nara atılmamalı . 

Bu seçimde gündeme getirilmemiş  
olsa da, pek çok seçmen açısından 
önem taşıyan daha pek çok problem 
var. Evet, Avrupa Birliği hakkında 
birşeyler duyuyoruz. Evet, yolsuzluk-
lar hakkında bir şeyler duyuyoruz. 
Evet, John Major ve Tony Blair'in ki-
şilikleri hakkında birşeyler duyuyo-
ruz. Fakat hayır, her 3 çocuktan biri-
nin yoksulluk içinde büyüdüğü hak-
kında hiç bir şey duymuyoruz. , 

Hayır, otomobillere olan abartılı  
bağımlılığın kentsel ve kırsal yaşamı  
nasıl mahvettiği ile ilgili hiç bir şey 
duymuyoruz. Hayır, silah ticaretinde-
ki İngiliz parmağı  ile ilgili hiç bir şey 
duymuyoruz. Hayır, siyah nüfusun ve 
kadınların siyasi temsilindeki eşitsiz-
lik hakkında hiç bir şey duymuyoruz. 
Bu konuda, medya ve politikacılar 
birlikte davranıyorlar. Politikacılar 
manifestolarındaki problemlere ya-
pışmış, onlarla röportaj yapanlar ise 
başka bir şey sormuyorlar. insanların 
neden evlerinde kalmayı  tercih edip, 
onlara kulak tıkadığı  ortada. 

Fakat bizim oy kullanmama tavn-
mızın nedeni, içtensizlik ve yabancı-
laşma problemlerinin çok daha öte-
sinde. Biz siyasi sistemimizin, gerçek 
demokrasinin bir `dönme'si olduğunu 
hissediyoruz. Bunun da ötesinde, oy-
larımızın çoğunun özellikle de küçük 
partiler için kullanacağımız oyların 
çöpe gideceğini biliyoruz. Nisbi 
seçim sistemine sahip olana dek, İn-
giltere!cleki güçleri kabaca dahi tem-
sil eden bir parlamentoya sahip 
olamayacağız. 

Seçim günü, bizim sorumlu birer 
vatandaş  olarak davrandığımız bir 
gün değil, aksine çoğumuzun sorum-
luluktan kaçıp kurtulduğu bir gün. 
Politikacılara oy veriyoruz, ve sonra 
arkamıza yaslanıp oturuyoruz; onlar 
beş  yıl boyunca kendilerini mutlu et-
sinler, bize yalan söylesinler, her şeyi 
bizden saklasınlar, hiç gerek-
sinimimiz olmayan yasaları  geçirsin-
ler, istemediğimiz faaliyetler için ver-
gileri yükseltsinler diye... Niçin böy-
lesi dayatı lmış  bir gücü kabul etmek 
zorunda olalım? Eğer nisbi seçim sis-
temine sahip olsaydık, bilgilendinne 
özgürlüğü yaşamış olsaydı, 
politikacı ların değişmesinde referan-
dum zorunluluğu olsaydı  ve bunların 
da ötesinde, daha özgür ve daha 
dürüst bir politik gündem olsaydı, 
belki de o zaman oy kullanmanın bir 
değeri olacaktı . Fakat, parlamentoya 
güvenimiz olmadığı  sürece, neden 
onun faaleyetlerini meşrulaştıralım? 

Kadınlar 1 Mayıs'ta 
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zünden daha sık seslendirilmeye baş-
ladı. İki partiden her biri aynı  ekono-
mik ve sosyal politikaların altına imza 
attılar -benzer vergilendirme düzeyle-
ri, devlet yardını larında benzer kesin-
tiler, emekli ikramiyeleri, yasalar, dü-
zen ve özelleştirme konuları nda ben-
zer düşünceler- gerçekten iki farklı  
seçeneğe sahip olduğumuzu hisset-
mek çok zor. Tıpkı  sıkıcı lığı  ve içten-
sizliği yüzünden binlerce insanın se-
çim programlarını  izlememeye başla-
ması  gibi, binlerce insan oy sandıkla-
rından uzak duracak. 

Tony Blair İşçi Partisi'ne lider ol-
duğunda, sanki siyasi tartışmanın önü 
açılacakınış  gibi görünen bir an vardı. 
Önemli konularda -demokrasi, yeni 
devlet yardımları, eşitsizlikle müca-
dele gibi- yeni bir söylemle karşılaşa-
cağımızı  ummuştuk. Şu anda bu umut 
öldü. Newsnight'ta (bir haber progra-
mı) emekliler ve işsizlerin Harret 
Harman ve Peter Lilley ile karşılaştık-
ları nda, iki politikacının da, bu insan-
ların sorularında ifade ettikleri gerçek 
gereksinimlerden bahsetmekten nasıl 

Xidir EGİT 

ikkatimi çeken, bazı  arkadaşları- 
mız, Kürdistan veya dünyadaki 

devrimci örgütlenmeleri inceleyip eleşti-
rirken, diyalektik ve tarihsel metaryalist 
bakış  açısını  bir kenara bı rakarak, yüzey-
sel ve subjektif bir dar anlayışla sorunla-
rı  irdelemekteler. Sosyalist örgütlenme-
lerin demokrasi eksikliği veya kadınların 
da bu yapılarda erkekler kadar katı lı m 
göstermediği ve erkeklerle eşit bir şekil-
de kendilerini ifade edememeleri, ne sos-
yalizmin ne de sosyalist erkeklerin suçu-
dur. Sorunu tarihsel ve toplumsal mülki-
yet, mülkiyet ilişkilerinde ve bu ilişkiler 
üzerinde şekillenen üst-yapı  kurumların-
da aramak gerekir. Maddi koşullarını  
oluşturup, kontrol altına almadığımız sü-
rece topluınsal yasalar, tıpkı  doğa yasala-
rı  gibi, irademizden bağımsız olarak iş-
lerler. Her sosyalist hareket, kendi somut 
koşullarını  objektif ve subjektif gerçekli-
ğine uygun olarak var olur. Sosyalizm 
(Komünzm) bir toplumsal sistem projesi-
din Her toplumsal sistem kendi alt-yapı-
sı  üzerinden gelişir ve şekillenir. Sosya-
list birey, bütün yönleriyle ancak o za-
man gerçek formuna ulaşır. Bu anlamda, 
sosyalizm sihirli bir değnek değildir ki 
kime değse hemen kusursuz hale gelsin. 
Sosyalist örgütlenmeler, tek tek bireyler-
den oluşur. Bu bireyler de belli toplumsal 
ilişkiler içinde doğup, büyüyüp, şartlanıp 
şekillenir. "İnsanın düşüncesi, maddi ya-
şam koşullarının bir yansıması  ve ürünü-
dür" deniliyor. Maddi koşullarımıza eği-
tim, kültür, şartlanmışlık ve alışkanlıkla-
nmıza rağmen, ister erkek, ister kadın ol-
sun kendimizi değiştirip, dönüştürmek  

kolay değildir. Fakat görev ve sorumlu-
luğumuz, tüm zorunluluklara karşı  azim-
li ve sürekli bir mücadele vererek, birey-
sel, örgütsel ve toplumsal alanlarda, öz-
gürlüklere ulaşmaktır. Reel sosyalizmin 
kadın konusundaki tutumunu ileri süre-
rek, sosyalizmi mahkum edemeyiz. Bu 
bizi başka yerlere getirir. Fakat iyi ince-
lenirse, o ülkelerde kadınlara tanınan 
haklar küçümsenemez. 

A.SU arkadaş  da eleştirisinde, Dersi-
mi gibi olaya tepkici, önyargı lı  ve duygu-
sal yaklaşıyor. Öyle anlaşılıyor ki, yazı-
mı  okurken eleştiri konusu ettiğim Dersi-
mi'nin yazısını  dikkatlice okumamış. 
Çünkü "samimiyetsizlik gibi ağır bi suç-
lama" diye iddia ettiği "samimiyetsizlik" 
kelimesinin, daha önce Dersimi tarafın-
dan Nüroj okurları  için kullanı ldığının 
farkında değildir. öyle anlaşı lıyor ki, 
A.Su beni, haddinin bildirilmesi gereken 
bir rakip olarak mahkum etmeye çalış-
maktadır. Sosyalistler, her türlü haksız 
egemenliğe karşı  olduğu gibi, erkek ege-
men anlayışa da karşıdırlar. Proletarya 
egemenliği bile halk için özgürlük, bur-
juva egemenliğinin yaşamdaki tehdidi 
için bir engel, zorunlu, sihirli ve gerici 
bir egemenlik olarak kabul edilir. Değer-
li A.SU'nun sandığı  gibi, erkekliğine, er-
kek egemen karşı  olan sosyalistliğime 
dayanarak tartışıyorum. Dostlanmla ve 
mücadele yoldaşlanmla dövüşmeyi asla 
düşünemem; ama eleştiriyi ve farkli dü- 

şünmeyi bir dövüş  olarak algı lıyorsa, bu 
da onun dost ve düşmanlarını  birbirine 
karıştırdığı  anlamına gelir. Kürdistan'da-
ki kadınların konumu ve mücadelede al-
dıkları  yer konusunda A. SU ile lıenıfiki-
rim. Fakat mantıksal önerme sisteminde 
yanlışlık buluyorum: Doğru ideolojik ve-
rilerle, yanlış  örgütsel çıkarsamalara va-
rıyor. Böylece bir düşünce kannaşası  içi-
ne giriyor. Bir yandan "koınünist kadının 
yeri, proletaryanın komünist 'örgütüdür" 
diyor, diğer yandan tam tersi bir örgüt-
lenmeyi savunuyor. Çünkü A. SU'ya gö-
re "en komünist erkeğimiz bile erkek şo-
venistidir." Böyece mantığını n gerekçe-
sini de bulmuş  oluyor. ideolojik olarak 
sosyalist düşünceyi temel aldığını  söylü-
yor, örgütsel olarak çeşitli sınıf ve taba-
kaları  içine alan esnek ve kitlesel bir cins 
örgütlenmesini savunuyor. Oysa sosya-
list ideolojiyi esas alan bir anlayış, azami 
programda sosyal devrimi hedeflemeli-
dir; bu da sınıfsal temelde bir örgütlen-
meyi gerektirir. Elbette sosyalistler, kit-
lesel örgütlenmelerden yararlanı rlar, ama 
nahayi politik hedeflerinin temel araçları  
olarak görmezler. Zaten her komünist 
parti, hem dışındaki kitlesel kurumlarıda 
örgütlenir, hem de kendisi kitlesel ku-
rumları  örgütlemeye yönelir. Bu anlamda 
A.SU gibi arkadaşların kadın örgütlen-
mesi ile sosyalist (komünist) örgütlenme 
arasına bir duvar örmeleri gerekmiyor. 
Yoksa ben mi onları  yanlış  anlıyorum? 

Değerli A. SU bilmelidir ki, Kürt sos-
yalisti, bireysel kurtuluşunu ulusal ve 
sosyal devrimde bulduğu gibi, bu temel-
de bir örgütlenmeye gitmektedir. Aynı  
şekilde Kürt sosyalist erkeği gerçek öz-
gürlüğünü, kadı nın özgürlüğü ve eşitli-
ğinde bulduğu gibi, bunun gereklerini 
yerine getirmek ve mücadelesini vermek 
zorundadır. Kadın veya erkek, tutarlı  her 
sosyalistin teori ve pratiğinin birbirine 
uygun olması  gerekir. Ama sosyalistim 
deyipte, sosyalizmi özümsememiş  ve ya-
şamının bir parçası  haline getirememiş  
bazı  kötü örneklerden hareketle, veya ba-
zı  eksiklikleri vardır diye, bütün komü-
nist erkekleri tırnak içine alıp, erkek şo-
venizmiyle suçlamak, önyargılı  ve sek-
terce değil midir? Ya da "sayın Eğit gö-
rüşlerini açıklarken, daha yapıcı  bir te-
melde, daha sağduyuyla hareket edebil-
seydi" sözlerinde ne kadar samimidir? 

A. SU arkadaş, kadının içinde bulun-
duğu olumsuz konumunda payı mın ne 
kadar olduğu, bunu ortadan kaldı rmak 
için söylemlerimin dışında nasıl bir pra-
tik yaşam sergilediğimi soruyor. Eğer A. 
SU'da kendini sosyalist olarak tammlı-
yorsa, kadını n içinde bulunduğu olumsuz 
konumunda payımı  aramaması  gerekir. 
Birisi A.SU'ya "senin Kürt ulusunun sö-
mürge kalmasındaki payın nedir?" diye 
sorsa, gerçek cevap ne ise, benim de ce-
vabım o olur. 

İkinci sorusuna gelince, nasıl bir ce- 

vap verirsem vereyim, onu ikna edeme-
yeceğimi biliyorum, ama gene de şu ka-
darını  söyleyeyim: Eğer kadın konusun-
da, ilkin kendimi ve sonra toplumu ciddi 
bir sorgulamadan ve eleştiri analizinden 
geçirip, bu konuda geniş  bir araştırmaya 
girmeseydim, eğer kadının içinde bulun-
duğu konumun, toplumun tüm yaşamsal 
fonksiyonları  üzerindeki tahribatın bilin-
cine varmasaydım, Nüroj'un kadın say-
fasını  önemle incelemez, örgütlenme ko-
nusundaki fikirlerimi de ileri sürme ihti-
yacını  duymazdım. "Kürdistan'da hangi 
çelişki talidir?" diye sormamın nedeni, 
sını fsal çelişkinin çözümü ulusal demok-
ratik devrimden geçer. Ulusal demokra-
tik devrimi hedeflerken, sınıfsal temelde 
örgütlenmeyi esas alıyoruz. Amaç en ge-
niş  kitleleri, devrim mücadelesine kat-
maktır. Nasıl ki ulusal kurtuluş  sürecin-
de, sınıfsal mücadele ihmal edilmiyorsa, 
kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesi 
de ihmal edilemez. 

A. SU arkadaş, aile, evlilik kurumu 
konusundaki yaklaşımlannda da önyar-
gılı  ve yüzeyseldir. Hep suçlamacı  bir 
mantık egemendir. Aile sosyal bir ku-
rumdur. Bu kurumu oluşturan ve biçim-
lendiren ekonomik ve sosyal yasalar var-
dır. Bu yasalar, bugüne kadar insanların 
iradesi dışında varolmuştur. Günümüzde 
aile kurumunun ekonomik, sosyal ve si-
yasal niteliklerinden öte, sosyo-kültürel 
ve sosyo-psikolojik önem ve etkisini de 
unutmamamız gerekir. Sosyalistlerin de 
insan olduklarını  unutmamak gerekir; ne 
doğa üstü güçleri vardır, ne de ayarlana-
cak birer cihazdır. Bilinç, psikoloji, dav-
ranış  ve eğilimleri, toplumsal iliş-
kilerinin bir ürünüdür. Tıpkı  bebeklikten  

yavaş  yavaş  nasıl bir organik evrim 
geçirerek gelişiyorsa, toplumsal ve 
düşünce! alanda da benzer gelişme geçir-
mektedir. Çekirdek aile ve evlilik 
kurumu, ekonomik ve toplumsal 
yasaların bir ürünüdür; bu yasaları  değiş-
tirmeden, onları  yok sayamayız ve et-
kilerinden de kurtulamayız. Ayrıca 
komünizmde, çekirdek aile, ekonomik 
bir birim olarak ortadan kalkacağı  ön-
görülmüş, fakat sosyal bir kurum olarak 
nasıl bir biçim alacağını, kimsenin kesin 
olarak bildiğini sanmıyorum. Bu konuda 
fikirlerinden yararlandığımız Marx'ın 
kendisi bile, aşık olmuş  ve bir çekirdek 
aileye sahip olmak zorunda kalmıştır. 
A.SU yoldaşımızın, "hem ekmekleri 
bütün, hem de karınları  tok" dediği 
konumla yetinseydik, bu yolu seçmez-
dik. Ekmek bütünlüğü ve karın tokluğu 
ile kast ettiği her ne ise, irademiz dışında, 
toplumsal yasalar bize dayatmıştır; tıpkı  
onun yaptığı  gibi biz de bu yasaların 
zorunluluğundan ve etkisinden kurtulma 
mücadelesini veriyoruz. 

A.SU arkadaşın görevlerini sıralar-
ken, nasıl olsa yemek, bulaşık, çocuk vb. 
gibi sorumlulukları= olmadığını  iddia 
ediyor. A.Su nasıl bir yaşam tarzı, top-
lumsal gelenek, biçimlenme, sartlanmış-
lık, alışkanlıklar içinde yetişip gel-
diğimizi bilince çıkartsa, sosyalist an-
layışın bizde gerçekleştirdiği devrimci 
değişim ve dönüşümü kavramaya çalış-
sa, bazı  düşüncelerini sorgulamadan 
geçirir ve bazı  konularda da karamsarlık-
tan kurtulur. 
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ro roja serfirazi ü destpüka rojnamegeri û ça-
pemeniya kurdiye. iro, rojeke berbiçav ü pi-
roz e di jiyana pir xemgin û alozi kurdewari 

de. 
Di encama gelek salün tür bizav, xemgin û 

derbeder de, iro, di 22'yü Nisana 1898'an de, ji 
layü neviyü Bedirxanü BotT Miqdat Midhet Bedir-
xan ve, yekemin rojnameya kurdi ya bi navü 
"Kurdistan", li paytextü Misir, Ii Qahireyü hate 
weşandin. 

Gava em bala xwe didin bOçOna müjüyi ya 
wan du-süsed salün dawi, bo me xweş  diyar dibe 
ku pişti yekemin dabeşkirina Kurdistanü ya di 
navbera Osmaniyan ü Sefewiyan de, bilindbüna 
hestü netewi di nav gelü kurd de bi şüweyeki ron 
ü eşkere xuya dibe. Ev rewş, ji Melayü Ciziri û 
Ehmedü Xani bigire heta bigehü dengbüjün gelüri 
yün weki Evdalü Zeynikü, Kawis aga ü Meryem-
xan, evün ku di van du-süsed salün rabüri de ji-
yane, ji helbest ü stranün wan, ev rewşa ku me jü 
goti kweş  tü ditin. 

Pişti yekemin dabeşbû-
na Kurdistanü û digel 
bilindbüna hestü nete-
wi ye di nav kurdan 
de, üdi livin û tevgere-
ke giran ya ku bi ar-
manca azadi û rizgari-
yü dest pü dike. Di 
wan satan de, her ku 
diçû agirü vü ligin û ve 
tevgerü di nav kurdan 
de xurttir û gûrtir dibû. 

Bi geşbûna vi agiri, edî li püşiya netewa kurd rü-
ya xebateke büdawi ya dür û dirüj ku wü bi sed-
satan bihajo xuya dibû. 

Ev livin ü ev tevgera giran, bi destpüka sedsala 
nozdehan, bi serihildana Evdirehman paşayü Ba-
ban? berhema xwe dide û bi serihildana Mit.  Mi-
hemedü Rewandizi, MIr Bedirxanü Botl û Şüx 
Ubeydulahü Nehri şax dide. Edi serihildanün kur-
dan peyapey ü bünavebir, heta bi dawiya sedsala 
nozdehan berdewam dikin. Evan serihildanün 
kurdan, her çende ci bi d hinek serkeftinan bi 
dest xwe dixin ii, le mixabin ku yek serlhildanü 

ji ber egerün diyar, li dûv daxwazü encamekü 
nadin. 

Pişti tükçüna serihildana Şüx Ubeydullahü 
Nehri ku xeteka dawi bü ji ve zincIra serihilda-
nün kurda ün sedsala nozdehan, di jiyana kurde-
wari ya tür bizav de navbühneke dirüj ya büden-
giyü dest pü dike. Ev navbühna büdengiyü, di roja 
22 NIsana1898'an de, bi weşandina rojnameya 
"Kurdistan" ji aliyü Miqdat Midhet Bedirxan ü he-
vatün wi ve tük diçe. 

Rojnameya Kurdistan ya kıl ji ya ku ji 4 rüpe-
lan pükhatibû û ji panzdeh rojan carekü derdiket, 
bi zimanü kurdi G tirki derdiçû. Ji hejmara 24'an 

püve heta bi hejmara 31 an ku hejmara wü ya 
dawiye, heyvane derdikeve. 

Ji ber eger ü hürişün dirindane yün Osmani-
yan, rojnameya Kurdistan nekari li ciheki û peya-
pey weşana xwe ya suruşti bike. ji neçari dem bi 
dem cihü xwe diguhert. Li Qahireyü dest bi jiya-
na, xwe ya meşanü kir." F'.aşü jççrtiOiv OK Ii 
Löndrayü, li,Folkstonü 

dike. 
Gava ku em Ii rewşa kurdan ya Ii destpüka 

sedsala bistan temaşe dikin, guherineke berbiçav 
di reng G rûyü tevgera kurdi de xweş  tü ditin. Bi 
destpükirina tevgera çapemeniya kurdi ji layü roj-
nameya "Kurdistan" ve, üdi, di jiyana kurdewarl 
de rengü xebata ku li ser navü doza kurdi dihate 
kirin, ji bingehü de tü guhertin. Ew tevger ü teko-
şlna ku bi dirüjiya sedsala nozdehan, tenanet bi 
şüweyü leşkerl hate dan, edî, xebat û tekoşina ge-
lü kurd li ser bingeheke çandeyi ü siyasi roj bi roj 
geştir G bilindtir dibû. 

Bi rüvekirina rojnameya Kurdistan, çaryeka pü-
şin ya sedsala bistan dibe gorepana govend G di-
lana koyar Q rojnameyün kur& Koyar ü rojname-
yün kurdi peyapey derdikeviıı  Q di vü çaryeka pü-
şin ya sedsala bistan de, dema xwe ya zürin di-
jin. Koyar û rojnameyün mina Hetaw? Kurd, Roji 
Kurd, Hiway Kurd, Jin Q getekün ditir, tev di vü 
navbera me goti de derketine gorepana tevgera 
kurdi û li ser bingeheke netewi ya hevçerx, bi ar-
manca püşdebirina rükxistinü di nav cemawerü 
kurd de, jiyana xwe ya weşanü domandine û ça-
pemeniya kurdi, heta bi roja Iro, bi şüweyeki heri 
serbilind ü bixwe bawer berdewam e li ser xe-
bata xwe ya rûmetü. 

Di encam de, ev roj, ango 22 yü Nisanü, di 
destpüka satan 1970 yan de, ji layü rewşenbir û 
rojnamevanün kurd ve li Başûrü Kurdistanü, wekû 
roja cejna rojnamegeriya kurdi hatiye herükirin 
her sat di 22 ü Nisanü de tü piroz kirin. 

Ev roja rûmet û serfiraziyü li çapemeniya kurdi 
piroz be. 

22 
Nisanö 

Dildar ŞEKO 

R
oja 28e aşma (menga) adare de, 
Stockholm de, kirmancki (kirdki, dimilki, 
zazaki) ser o kombiyayişe diyine dest 

pekerd ü çar roji (28-31e adare) ramit. Ne 
kombiyayişe diyine de ne heştes kesi amade biy: 

Osman Aytar (Söwregi) 
Yildiray Beyazgül (Gimgim) 
Çeko (Gimgim) 
Mûnzûr Çem (Dörsim) 
Hılmanö Çiyan (Depe) 
Haydar Diljen (Söwregi) 
Nihat Eli (Söwregi) 
J. Espar (Piran) 
Cemil Gündoğan (Dersim) 
Lerzan Jandil (Gimgim) 
Huseyin Kulu (Dersim) 
Seyidxan Kurij (Çewlfg) 
M. Malmisanij (Piran) 
Selim Mûrat (Pali) 
Robin Rewşen (Licö) 
Kamer Söylemez (Dersim) 
Harun Turgut (Pali) 
Şukri Urgun (Höni) 

Ne kombiyayişi de amadebiyayoxi ne 
meselane cerinan ser o vinderti, munaqeşe kerd 
meyle xo tesbit kerdi: 

I-Name 
1)Nameye lehçeya ma 
2)Nameye hetan (cihetan) 
3)Nameye mengan (aşman) 
4)Nameye şaristanan (bajaran) a qezayane 

Kurdistani 

II-Zemir 
Zemir'e kesi (zemire şexsi) 

III-Sifet 
Rengi 

IV-Hümari 

Şima ne nuşti de neticeyane ne munaqeşeyan 
ü meylan wanen'e. Neticeye ke ze meyl tesbit 

fıkre veşaneye (zafaneye) ne kesan Ifade 
kene. Ne, ze tewsiye ü teklifi ye. 

Tani çeku (kelime) yan zi forma çekuyane ke 
ma no nuşte de ze nimeme nuşte, tatil mintaqayan 
de ciya ye. 

I-NAME 

1)Nameyö lehçeya ma 

Kurde ke bi lehçeya ma qisey kene ca ra ca xo 
ra vane "kirmanc", "kird", "zaza" yan zi 
"dimili"/"dimli"; lehçeya xo ra vane 
"kirmancki", "kirdki", "zazaki" yan zi 

Meyle kombiyayişi ne çekuyan (kelimeyan) 
ra "kirmanc" ü "kirmancki" ser o yo. 

2)Nameyö hetan (cihetan) 

kirmancki (kirdkI) 
rojawan 
rojhelat 
vakur 
başür 
vakure rojhelati 
vakure rojawani 
başeıre rojhelati 
başfire rojawani 

tirki 
batı  
doğu 
kuzey 

güney 
kuzeydoğu 

kuzeybatı  
güneydoğu 
güneybatı  

3)Nameyö mengan (aşman) 

Kirmancki (kirdki) de him çekuya "mengi" 
him zi "aşme"/"aşmi"/"aşm" vajiyena. Tani 
cayan de "mengi" yena mena "mois"a ziwane 
frenski (30 roj), "aşme" yena mena "lune"a 
frenski (bi tirki "gökteki ay"). Tani cayan de zi 
çekuya "mengi" nevajiyena, "aşme" him mena 
"mois" him îi "lune"a ziwane frenski dana. 

II-ZEMİR 

Zemirü kesi (zemirü şexsi) 
Kirmancki de di grübi zemire kesi este. Ma 

tiya de goreye meyle kombiyayişi ne di grilban 
nusene: 

Grilba yewine 
1. ez 
2. ti 
3. o 
3. a 

1. ma 
2. şima 
3. e 

Meyle kombiyayişi formane corinan ser o yo, 
labele tani cayan de forma bini zi este. 

meylö kombiyayişi formö bini 
2. ti 2. to, tü 
3. o 3. ew, aw, we,wi, ay, yo, yü,  wo 
3. a 3. ya 

2. şima 2. sima 
3. e 3. ye, yi 

Graba diyine 
1. mi 
2. to 
3. ey 
3. aye 

1. ma 
2. şima 
3. Inan 

Meyle kombiyayişi formane corinan ser o yo, 
labele tatil cayan de forma bini zi este. 

meylö kombiyayişi formö bini 
1. mi 1. min 
2. to 2. tu 
3. ey 3. yi, ye, hi, jey, e, ey, eyi, ay 
3. aye 3. ye, ya, yay, aya, ay, a, ja 

1. ma 1. man 
2. şima 2. şiman, sima 
3. Inan 3. yin, yini, yine, jini, ina, 

ine, înü, aynan, eyna, ayno 

Yew zemiro kesi zi "xo" yo. Frenski de ne 
zemin ra "pronom personnel rUl&hi" vajiyeno. 
Meyle kombiyayişi forma "xo" yo, labele tan 
cayan de heründa "xo"y de ne formi zi vajiyena: 
xwe, xwi, xu, ho, hu. 

III-SIFET 

Rengi 

Kirmancki (kirdki) tirki 
sipi, sis beyaz, ak 
sür kırmızı  
siya, qer siyah, kara 
şalen, qeweyi kahverengi 
kewe mavi 
hewz, kesk, zergün yeşil 
zerd, çeqer sarı  

Meyle kombiyayişi formane corinan ser o yo, 
labele tanî cayan de forma bini zî este. Nimeme: 

meyle kombiyayişi formö bini 
sipı sipe, sipi, sipye 
sur sur 
siya şiya, şa 
qeweyi renge qehwi 

renge qehveyi 
kewe kewo, kiho, kuhe, 

keıhe 
hewz sewz 
zerd zer, zerk 

Mena tani rengan ca ra ca ciya ya. Nimüne: 
kewe (kewo, kiho, kuhe, kahe): Tani cayan de 

yeno mena tirki. 
zergûn: Tani cayan de yeno mena "hewze 

zerdini" yan zi "zerdbiyaye"yi (bi tirki "sarartı"). 

3. Çelikan 3. Çelikhan 
4. Kolik 4. Kahta 
5. Semsat 5. Samsat 
6. Sere Golan 6. Gölbaşı  

10)Sört 12)Siirt 
1. Berwari 1. Pervari 
2. Dih 2. Eruh 
3. Hewel 3. Baykan 
4. Misriç 4. Kurtalan 
5. Şervan 5. Şirvan 

11)Xarpel 13)Elazığ  
1. Axin 1. Ağın 
2. Baskil 2. Baskil 
3. Depe 3. Karakoçan 
4. Keban 4. Keban 
5. Meden 5. Maden 
6. Miyaran 6. Ancak 
7. Pali 7. Palu 
8. Qowanciyan 8. Kovancılar 
9. Sivrice 9. Sivrice 
10. Xulaman 10. Alacakaya 

qeza ilçe, kaza 
şaristan, bajar il, vilayet; şehir, kent 

Meyle kombiyayişi ne panc çekuyane corinan 
ser o yo, labele forma bini zi este. Nimeme: 

meylö kombiyayişi formö bini 
dewe dewi, dew 
şaristan şahrestan, şeher, 

şehir 

süke: Tani cayan de çekuya 
"sake"rsuki"f'sül" menayane "şehir, kent, il 
merkezi", "ilçe merkezi" yan ii' "çarşı"ye tirki de 
vajiyena. Ma vaji Diyarbekir, Erzingan ü 
Sewregi ra "silke" yan ıl' "suki" vajiyeno. 
Ziwane erebki de "sag" mena "çarşu"y de ya ü 
tani nuştoxi van ke esle na çekuye ziwane 
berberki ra ameyo. 

Şaristan ü qezayö Kurdistani 

Ma ne kombiyayişi de nameyane tani 
şaristanan el qezayan ser o vinderti. Tiya de ma 
derheqe ne nameyan de meyle kombiyayişi 
nusene. Ma wext nödi ke nameyane şaristanan ü 
qezayane Milan e Kurdistani ser o vinderö. 

nameyo kirmancki nameyo ke dewlete 
panawo 

1)Bidlis 
1. Elcewaz 
2. Hizan 
3. Moda 
4. Teıx 
5. Xelat 

2)Çewlig 
1. Azarpert 
2. Bongilan 
3. Çerme 
4. Dara Heni 
5. Gexi 
6. Kanireş  
7. Xorxol 

3)Dörsim, Mamekiye 
1. Çemişgezek 
2. Mazgerd 
3. Pertage 
4. Pilemuriye 
5. Pulur 
6. Qisle 
7. Xozat 

1)Bitlis 
1.Adilcevaz 
2. Hizan 
3..Mutki 
4. Tatvan 
5. Ahlat 

2)Bingöl 
1. Adaklı  
2. Solhan 
3. Yedisu 
4. Genç 
5. Kiği 
6. Karlıova 
7. Yayladere 

3)l'unceli 
1. Çemişgezek 
2. Mazgirt 
3. Pertek 
4. Pülümür 
5. Ovacık 
6. Nazimiye 
7. Hozat 

Dersim esle xo de nameye yew mintiqa yo. 
Nameye şaristani bi xo Mamekiye ya, ci ra Kalan 
zı  vajiyeno. 

4)Diyarbekir 
1. Bismil 
2. Ç'emıag 
3. Çinar 
4. Erxeni 
5. Gel 
6. Hezro 
7. Hani 
8. Karaz 
9. Lice 
10. Pas& 
11. Piran 
12. Silivan 
13. Şankuş  

5)Erzingan 
1. Cimini 
2. ilk 
3. Kemaliye 
4. Kemax 
5. Mose 
6. Refahiye 
7. Tercan 

6)Erzirom 
1. Aşqele 
2. Çat 
3. Gogsi 
4. Hesenqele 
5. İspir 
6. Narman 
7. Old 
8. Olur 
9. Ortili 
10. Tatos 
11. Xineıs, Kela 
12. Xoresan 

7)Müş  
1. Gimgim 
2. Kop 
3. Milazgir 

8)Riha 
1. Berectıg 
2. Curne Reş  
3. Hewenc 
4. Sere Kaniye 
5. Sewregi 
6. Sirk 
7. Weranşar 
8. Xelfeti 

9)Semsûr 
1. Aldaş  
2. Besni 

2)Diyarbakır 
1. Bismil 
2. Çermik 
3. Çınar 
4. Ergani 
5. Eğil 
6. Hazro 
7. Hani 
8. Kocaköy 
9. Lice 
10. Kulp 
11. Dicle 
12. Silvan 
13. Çüngüş  

5)Erzincan 
1. Üzümlü 
2. İliç 
3. Kemaliye 
4. Kemalı  
5. Çayırlı  
6. Refahiye 
7. Tercan 

6)Erzurum 
1. Aşkale 
2. Çat 
3. Karayazı  
4. Pasinler 
5. İspir 
6. Narman 
7. Oltu 
8. Olur 
9. Şenkaya 
10.Tekman 
11. Hınıs 
12. Horasan 

7)Muş  
1. Varto 
2. Bulanık 
3. Malazgirt 

9)Urfa 
1. Birecik 
2. Hilvan 
3. Bozova 
4. Ceylanpınar 
5. Siverek 
6. Suruç 
7. Viranşehir 
8. Halfeti 

10)Adıyaman 
1. Gerger 
2. Besni 
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Xaçepirsa Hefteya Rabüri 

Çeperast 
1-Namerd, Ban, 2- Orügelay, Wi. 3-

Re, Sosin. 4- idare, Garo. 5-Dad, Kron. 
6- Em, Ko, Sava. 7-Ran, Nil, Ey. 8- Sr, 
Monarşi. 9- Xemav. 10- MI, Rî, Yan. 
11- inad, Daner. 

XAÇEPIRS 

Çeperast 
1-Sebir, her wisa na€' dengl:jekl.. 

Menzere. 2-Serokayeti.. Ş61,diji 
3-Ayini, dini.. Alet, Amal.. 4-Li devera 
Colemer0 zozanek.. danişana nikel. 5- 
Xwarina Nal' dewaran, herwisa li 
hinek deveran ji p''lav' re jî ts gotin. 6-
Dareke avi.. Ne hosta, ecemi(bi ziman 
biyani). 7- ş,azar,jan.. Berheme kirin ü 

8-Bene star ji bo girMana bara.. 
Keşti. 9-Rk'xistina azadixwaza BasU.. 
Nxemberek.. Beyreq. 10-Xwarina sereke.. 
Kes rojeke.. 
Xwarina pişti 

Serejr 
1-Paşnavü helbestvaneld bi navü 

Ahmed.., İman.. 2-Şopa ku meriv li ser 
dimeşe,rah.., 
Dewletek li rojhilata naîn.. 4-Ajeni, sobayl.., 
Xak.. 5-Reh, demar.., Sing.. 6-Qertafa 
ditin..,Sala em t&le.. 7- Di elektrik' de `diji 

Li Fiiistine her6nek.. 8-Ap,biray 
Gazin, teessüf.. I-1'6.angeh.. 9-

Eşq,hezkirin.. Fikri, hişmendi.. 10-Nazdar, li 
hevhati.. Ava berf'.. 

Serejr 
1- Nuri Dersimi. 2- Ar, Damar, in. 3-

Meırad. 4- Eger, Merd. 5- Itü, Ekonomi. 
6- Das, inA. 7- Yogoslavya. 8- Sana, 
An. 9-Awir, Veşare. 10-Ninowayi, ir. 

1 - 6 GOlan 1997 

nü =44 

Derheqe Kirmancki (Kirdid) de 
Kombiyayîşe II. e Stockholmi 

28-31e adare 1997 
zerd: Tani cayan de yeno mena "altın 

sansı"ye tirki. 

IV-HÛMARİ  

Meylö kombiyayişi ne hılmaran ser o yo: 

11 yewendes 
12 diwes/duyes 
13 hires 
14 çares 
15 pances 
16 şiyes 
17 hewtes 
18 heştes 
19 newes 
20 vist 

30 hiris 
40 çewres 
50 pancas 
60 şeşti 
70 hewtay 
80 heştay 
90 neway 
100 se 

200 di sey 
300 hir'e sey 
400 çar sey 
500 panc sey 
600 şeş  sey 
700 hewt sey 
800 heşt sey 
900 new sey 
1000 hezar 
1000 000 milyon 
1000 000 000 milyar 

Meyle kombiyayişi formane corinan ser o yo, 
labele zewbina (sewbina) formi zi este: 

meyle kombiyayişi formö bini 
11 yewendes des ü jû, des û jew, yondes 
12 diwes/duyes des fi didi 
13 hires des ü hire 
14 çares des û çar, des ü çihar 
15 panees des ü panc;  ponces, peınces 
16 şiyes des a şeş  
17 hewtes des ü hewt, hotes 
18 heştes des û heşt, heyşteş  
19 newes des Q new 

30 hiris hiriş  
40 çewres çewreş, çores, çoras 
50 pancas poncas, p'üncas 
60 şeşti şest, şest, şeşti, şeşt, şeyşti 
70 hewtay hotay, hawtay, hotaye 
80 heştay heştay, heştaye, heyştay 
90 neway newaye, noway 

kirmancki (kirdki) tirki 
1. çele 1. ocak 
2. sibate, gucige 2. şubat 
3. adare 3. mart 
4. nisane 4. nisan 
5. gulane 5. mayıs 
6. hezirane 6. haziran 
7. temmuze 7. temmuz 
8. tebaxe 8. ağustos 
9. elule 9. eylül 
10. oktobre 10. ekim 
11. teşrine 11. kasım 
12. kanüne 12. aralık 

Ne nameyan ra "çele" nen (masculin) yo, 
nameye bini maki (fminin) ye. 

Nameye mengan bi herfa hurdi (wurdi) dest 
pekene. 

4)Nameyö şaristanan (bajaran) ü qezayanö 
Kurdistani 

Goreye idareye dewletan tani namey'e cayan 
ne ye: 

kirmancki (kirdki) tirki 
dewe köy 
nahiye nahiye 

500 panc sey pan sey, ponc sey, 
pon sey, pan sey 

700 hewt sey hot sey 
800 heşt sey heyşt sey, heşt sey 
900 new sey no sey 
1000 hezar henzar, hinzar, honzar, 

heınzar, hazaı- 
1000 000 milyon milun 
1000 000 000 milyar milar 

Nimılne: 
1925 hezar ü new sey ü vist û panc 
1938 hezar û new sey ü hiris û heşt 
1997 hezar a new sey û neway ü hewt 
1567849 yew milyon ü panc sey ü şeşti ü 
hewt hezari ü heşt sey ü çewres ü new 
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Di civina Enstituya Kurdi ya Parise de zimarızan'en Kurd li ser pirsen Kurmanci sekinin 

Li Parîse civina Kurmanci 
Mahmüd LEWENDİ  

wek te zanin Enstituya 
Kurdi ya Parise ji Ha-
vina 1987'an ü vir de 

ye ku sale du caran li ser zarava-
ye Kurmanci civinan amade di-
ke. Di civinan de pirs ü pirsgire-
ken zarave Kurmanci ten muna-
qeşe kirin ü her weha ferhengo-
ken klasiken Kurmanci û yen 
berhemen folklor& ten amadeki-
rin ü neticeya civinan di rojna-
meya Kunnanci de ten belavki-
rin. Disa di van civinan de tenni-
nolojiyen literatur, rojnamevani, 
leşkeri, hiqüqi ü hwd ji ten ama-
dekirin. Di amadekirina van teri-
man de kovaren Bedirxwaniyan; 
Ronahi, Roja Nil, Hawar ü Ster 
wek esas ten girtin û li ser awa-
ye wan kovaran, terminolojiyen 
li jor binavkiri ten amadekirin ü 
wek peşniyar di rojnameya Kur-
manci de ten belavkirin. 

Beşdaren civinan ji hema he-
ma çi bigre ji hemû parçeyen 
Kurdistane ne. Hejmara beşda-
ran li gor rewşa beşdaran di nav-
bera 14-20 kesan de ye. Civin ji 
her care li welateki Ewrûpaye te 
amadekirin. Le civinen ku heta 
nuha çe büne, piraniya wan li 
Stoekholme hatine amade kirin. 

Civina isal ji (Ya Bihara 
1997'an) li Stockholme di 
29.03.05.04/1997'an de li girava 
Biskopsamo çebü. Beşdaren ve 
civine ev kes bün: 

Abdullah Emin Betasi (Beh-
dinan/Kurdistana Başlar), Beh-
rüz Şucal, Eli Şer (Wan), Hazım 
Kılıç (Hekari), HemIcl Kılıçaslan 
(Merdin), Kendal Nezan (Diyar-
bekir), Lutfi Baksi (Xerzan), 
Mahmüd Lewendi (Qerejdax), 
Mustafa Aydogan (M'erdin), Re-
şo Man (Agiri), Rojen Bamas 
(Diyarbekir), Salim Çeliker (Di-
yarbekir), Selam (Kurdistana 
Suriye), Veysi Zeydanli (Bedlis), 
Xusro Abdullah": (Selmas), Zinar 
Soran (Delik), Muzaffer Begza-
de (Şikakan) ji ber karilbaren 
xwe nekaribün beşdati civina 
Buhara,9,7,:ap bibtlya. (1-l ıra he-
ma çi bigre her wext beşdaren 
daimi yen civinan ev kesen jorin  

in). 
Di civina Isa' de li ser van 

maddeyen jetin hat rawestan: 
1- Termen Matematilce (Ha-

mid Kılıçaslan ü Behruz Şucai) 
2- Nifirin/Nifir (Eli Şer) 
3- Devoka Qerejdaxe (Mah-

mûd  
4- Ferhengoka Haware (Zinar 

Soran) 

5- Termen Abori (Salim Çeli-
ker) 

6- idiyomen Kurdi (Mustafa 
Aydoğan ü Hamid Kılıçaslan) 

7- Keviren Buhadar/Gewher 
(Reşo nalı) 

Di civina Bihara 96'an de 
ser awaye renivisa Kurdi ya La- 
tînî dür ü direj hat 
kirin û wele diyar e ku we hertim 
ji berdewam be. Wek minak, hin 
problemen renivise ku ji bo me 
hemûyan muşkileyeke mezin e 
di ve civine de hat munaqeşeki-
rin ev biln: 

1- Nave taybeti we bi herfa 
mezin dest pe bike, le sifeten ku 
ji wan navan çedibin Nye bi her-
fen biçük dest pe bikin, yane: 

Ez li Diyarbekire diminim. 
Ez Diyarbekiri me. 

2- Tarixa roje gava ku li sergi 
niviseker aru li/ser rojnameyeke • 
were ni'v•K'ink~eha be: 

Adar 24, 1994 

gava ku tadı( di nav teks-
teke de be we wexte ji bi vi awa-
yi were nivisin: 24e adara 
1994'an, (Di wari de di nav 
rojname ü kovaren Kurdan de du 
awa ten bi kar anin: 24'e Adara 
1994'an an ji 24-e adara 1994-
an) 

3- Naven ku transkiribe dibin 
we li gor denge telafüza wi navi 

bibin, yane eger navek ji herfen 
Erebi an gni, Milli, Grelci 
transkiribe bibin we li gor elfaba 
Kurdi le bi dengen nezild oriji-
nala telafûze bin, yane: Othman 
a Erebi we wek Osman, Mühem-
med a Erebi we wek Muhemmed 
were nivisin. 

(Le li vir di navan de netice-
yeke yekdeng demeket. Çimici 
Kurden ku tekillya wan bi kijan 
dewleta serdest re hebe bive-ne-
ve we hin navan li gor telafüza 
ku wan ji wî milleti girtine bi kar 
binin. Yane Iro piraniya Kurden 
Kurdistana Turkiye nave Garba-
çov wek Tirkan; Gorbaçov dini-
visin. Disa piraniya wan nave 
Xumeynl wek Humeyni dinivi-
sin. Ji xwe navan gni G hwd 
wek Tirkan telafüz dikin û dini-
visin. Ev yek ji bo Kurden parçe-
yen din ji wele ye, ew ji yan wek 

.Erebantı  an,ji wek Farisan Cı4en ; 
derve4I, ,wek: telafüza welateld, 
EwrOpi ku ew le diminin dikin.  

Çimki em wan navan ji deste pe-
şin nabihizin, le ji zimaneld din 
dibillizin) 

Beguman herkese ku bareye-
ke amade dike G p'eşkeşi civine 
dike, gelek munaqeşeyen dür ü 
•direj li ser we te kirin ü piraniya 
beşdaren civine digihijin netice-
yeke, le cama li ser hin term an 
gotinan nagihijin tu neticeyeke, 

we wexte ji we pirs an bareye di-
helin civineke din. 

Li ser van civinan gelek tişt -
çi pozitif G çi negatif- hatin gotin 
ü he ji ten gotin. Ez bi xwe ii yek 
ji beşdaren van civina me. ga-
Va ku mirov netice ü munaqeşe-
yen van civinan digre ber çavan, 
mirov digihije we qeneate ku ji 
bo peşdebirin Q çareserkirina 
pirs G muşkileyen zarave Kur-
mana, feydeyeke gelek mezin a 
van civinan heye. Her çendi beş-
daren civinan di ware ziman de 
ne pispor ü akademisyen in, le 
&sa ji ii gor xwe her kesek ji 
wan ev 15-20 heta 30 sal in ku 
diniVisin û li ser pirsen Kuıman- 
ci ü mijül dibin. Her 
weha di nav beşdaran de kesen 
ku bi Erebi, Farisi, Tirki, ingili-
zi, Fransi, Swedi, Danmarld, Rei-
si, Holland"' G Osmanli dizanin 
hene. Ji ali materyalan ji di civi-
ne de çi bigre hemil ferhengen 
Kurdi (Kurmanci, Sorani, Dimi- 

li) G gelek ferheng ü ansiklope-
diyen bi zimanen din hene ku 
beşdaren civine wan bi kar tinin. 
û bi ve hincete digihijin netice-
ya heri durust. Wek misal li fer-
hengen Kurcii-Tirld binerin, li 
hember gelek babet çivik ü dar ü 
gul ü kulilkan; Pupito; bir kuş, 
Şilan; bir çiçek Q hewd dinivisin. 
Le di van civinan de heta ku bi 
zimaneki din maneya we gotine 
neye ditin naye nivisin, an ji pir 
giring be, bi şirovekirineke ew 
gotin te nivisin. 

Gotina dawi; ji bo peşdebiri-
na zimaneld dive ku dem 6 dez-
gehe'n dewlete hebin ku neticeya 
heri baş  derkeve hole. û di ve 
rewşa ma ya siyasi ü ya kulturi 
ya iroyin de ev yek ne mumkun 
e. û gelek kes hene ku yeko ye-
ko li ser problemen Kurmanci 
dinivisin ü dixebitin. Le' bi qasi 
ku te zanin xebateke kollektif a li 
ser zarave Kurrnand ji derveyi 
van civinan tuneye. Û neticeyen 
van civinan eger ji sedi sed ji ali 
medya Kurdi ve rast neyün dilin 
ji, le ev netice dibe bingehek ji 
bo xebaten peşde yen berfirehtir. 
Ji xwe neticeyen civioan ji wek 
peşniyar yen peşkeş  kirin. Ji ber 
we yeke diye ku niviskar ü kur-
mancizan ü zimanzanen Kurd 
bikaribin ditin, rexne ü peşniyar 

alternatifen xwe yen li ser ve 
xebate bi awayeki binin ziman. 
Ev yek hem ji bo peşketina van 
civinan Q hem ji ji bo peş-
debirina zimane me we bi ker be. 

Rojnameya Kurmanci: Hej-
mara we ya peşin di Havina 
1987'an de derket, heta nuha 20 
hejmaren we derketine. Her hej-
marek we di navbera 4-6 rüpelan 
de ye. Ebada we: 42X29,5 cem 
ye. Di her hejmareke de nezild 
500 gotinen Kurdi wek ferhen-
gokek biçük li gel Tirld, Fransizi 
ü İngifiziya wan te nivisin. Di 
hemü hejmaren we de heta nuha 
nezi 8000-9000 hezar gotin wek 
ferhengoken biçük en bareyeke 
hatine belavkirin. 

Li gor biryara civina Buhara 
1997'an, di 'Payiza 1997'an de 
we ev her bist hejmar Ii ser hev 
werin çapkirin Q belavkirin. 

Fikret TURAN 

E Ii Heriri, XI. yüzyılda yaşamış-
tır. Hayatı  ve eserleri hakkında 
elimizde yeterince bilgi yoktur. 

Yalnızca 1009 yılında Hakkari'nin 
"Herire" köyünde dünyaya geldiğini 
ve yine aynı  yerde 1078 yılında vefat 
ettiğini biliyoruz. Kamuran Bedirhan 
"Ferbuna Xwendma Kurdi" adli ese-
rinde Eli Heriri'nin Kürtlerin Soran 
boyundan olduğunu belirtmektedir. 

Rus Kürdolog Aleksander Jaba 
"Recuil de Notices et Recits" adlı  
eserinde verdiği bilgiye göre ilk Kürt 
şairdir. Yine Aleksander Jaba kay-
nakli olan bilgiye göre, bir divanı  var-
dır. Fakat ne yazık ki bu divan henüz 
elimize geçmemiştir. 

Eli Heriri üzerinde çeşitli çalışma-
lar yapılmıştır. Özellikle Albert So-
sin, Rudenko ve Sadık Bahadin Ame-
di'nin çalışmaları  dikkat çekicidir. 
Prof. Qanate Kurdo da "Kürt Edebi-
yatı  Tarihi" adlı  antolojisinde Eli He-
riri'ye yer vermiştir. Albert Sosin 
"Kürdische Samlingen" adlı  eserinde 
Eli Heriri'ye ait olduğunu iddia ettiği 
ve arapça harflerle yazılmış  bir kaç 
şiir yayınlamıştır. 

Sanatı: 
Ger hCın bibinin nare eşq a 
Tene li bom zari dikin b 
Her kes bizanet hale eşq a 
Bi hile dijwari dikin b 

Bi hale eşq bexil bûbüm c 
Her dem di dem zelll dibûm c 
Be reh û be delil dibflm c 
Her kes bi 4emxwari dikin b 
(A. SOSİN, Kurdische Samlingen-

278-279) 

Eli Heriri'nin elimizde bulunan şi-
irleri çok azdır. Onun için şairin sana-
tı  hakkında geniş  çaplı  bir inceleme 
yapmak oldukça güçtür. Biz bu ince-
lememizde şairin elimizde bulunan 
şiirlerini esas alacağız. Şairin elimiz-
deki şiirlerine göre şu yargıya varabi-
liriz; 
Şair şiirlerinde akıcı  ve sade bir dil 

kullanmıştır. Onun dili yabancı  dille-
rin etkisinden uzaktır. Anlaşılır bir 
dille şiirlerini yazmıştır. Birbirine uy-
gunluk arz eden kelimeleri sıkç kul-
lanmıştır. Şairin kullanfliğı  dil bügün 
bile anlaşılır bir'dildir: 

Eli Heriri, şiirlerini "dörtlük" na-
zım birimleriyle yazmıştır. Nitekim 
biçimlerinden en çok "semai" ve 
"koşma" nazım biçimlerini tercih et-
miş  ve kullanmıştır. Halk edebiyatm-
da semai ve koşma nazım birimleriy-
le genellikle "aşıkane" konulu şiirler 
yazılır. Ayrıca bu nazım biçimleri he-
ce ölçüsünün sekizli ve onbirli hece 
kalıplanyla yazılır. Fakat Eli Heriri 
ölçü konusunda bu kurala pek uyma-
mıştır. Şairin şiirlerinde sağlam bir  

ölçüye rastlamamaktayız. Dizeler, he-
ce sayısı  ve niteliği bakımından birbi-
rine uyum sağlamakta zorlanmakta-
dır. Dizeler arasındaki ölçü tutturul-
makta ya zorlanılmıştır ya da dikkat 
edilmemiştir. 

Bu uyumsuzluk şiirin kafiye dizi-
lişinde de görülmektedir. Fakat şunu 
diyebiliriz ki şair ölçü konusuna na-
zaran kafiyede başanlıdır. Şiirlerinin 
kafiye şeması  şöyledir: 

Birinci dörtlüğün ilk ve üçüncü 
mısrası  kendi aralarında kafiyeli ikin-
ci ve dördüncü mısraları  da kendi ara-
larında kafiyelidir. Diğer dörtlüklerin 
birinci, ikinci ve üçüncü mısraları  
kendi aralarında kafiyeli, son mısra 
ise birinci dörtlüğün son mısrası  ile 
kafiyelenmiştir. 

Eli Heriri şiirlerinde daha çok aşk 
konusunu işlemiştir. Onun şiirine ko-
nu olan aşk beşeri olan aşktır. Fakat 
şair bu aşkı  yüceltmiş  hatta onu kut-
sallaştırmıştır diyebiliriz. Ama so-
nuçta tasavvufi manada bir aşkı  işle-
mem iştir. 
Şair çoğunlukla sevgiliyi tasvir et-

miştir. Sevgilinin güzelliği karşısında 
şair daima aciz ve güçsüzdür. 

(...) 
Qahu medet ahu medet 
Çeşman çi xubari dikin 
(...) 
Heyran beim ez ji dine 
Sohtim ji dest evine 
Ji xwe nakim Ilivya jine 
Li em kem bilin mah ü sale 

Şairin şiirlerine konu olan sevgili ger-
çek mi yoksa hayal mahsülü mü bil-
miyoruz. Fakat bizim elimizdeki şiir-
lerinden çıkardığı= kadarıyla şunu 
diyebiliriz ki, şairin aşkından yanıp 
tutuştuğu sevgili hayal mahsülü bir 
sevgilidir. Şair kendi hayal dünyasın-
da bir sevgili yaşatmakta ve ona aşık 
olmaktadır. Şair bununla kalmayıp, 
sevgilisini yüceleştirmiş  ve onu 
ulaşılmaz bir yere koymaya çalışmış-
tır. 

Ji hinde binin taraci 
Ji mennere binin xeraci 
Ji rome bisthinin bace 
Ji bo xemle şepale 

Eli Heriri şiirine yaşadığı  devrin 
olaylagnı  yansıtmamıştır. Yaşadığı  
dönem Kürt toplumu üzerindeki 
siyasi ve kültürel etkilemelerin filiz-
lenip şiddetlenmeye başlandığı  
dönemdir. Türk akıncılar' Kürt top-
raklarına sık sık girmekte, İslam kül-
türü Kürtler içerisinde yavaş  yavaş  
yerleşmeye başlamaktadır. Ama 
bütün bunların hiçbir tanesine Eli 
Heriri'nin şiirinde rastlamamaktayız. 
(En azından elimizdeki şiirlerinde) 

Onun şiirinde tasavvuf da yoktur. 
Şiirinde yüceleştirmeye çalışılmş  bir 
aşk da vardır. Fakat bu kesinlikle "il-
lahi" bir aşk değildir. 

İç ve Orta Anadolu Kürtleri unutulmuşluktan kurtulma mücadelesini Birebün dergisiyle başlattılar 

Unutulmamak ı çin `b"jrneb<in' 
Nesimi ADAY 

ürtler uzun yıllar Anado- 
lu'nun batı  bölgelerinde ya-

şayan kardeşlerini unuttu. Onları  
yalnızlığın ve gurbetin ellerine 
bıraktılar. Ama onlar hiçbir za-
man kendilerini geldilderi kökten 
koparmadı. Onlar kendilerine ya-
pılan bütün baskılara rağmen; 
dillerini, gelenek ve görenekleri-
ni sürdürüp, siyasal zeminde 
kendilerini (gerek legal gerek il-
legal alanda) varettiler. Dergide 
bu olgunun rahatsaliğına dikkat 
çekilip; "...Batılı  gezginler ve 
araştırmacılar zaman zaman Orta 
Anadolu Kürt toplumu üzerinde 
dururken, bu gerçeklik yalnızca 
Türk araştırmacılar tarafından 
değil, Kürt yazar ve araştırmacı-
lannca da görmezlikten gelin-
miş" diye, yazılmış. Türk devle-
tinin uzun yıllara yayarak ger-
çekleştirmek istediği asimilasyon 
politikaları  bu bölgede çoğunluk-
la etkisiz hale geldi. Çünkü Iç ve 
Orta Anadolu Kürtleri, çoğun-
lukla koloniler şeklinde iskan et-
tiklerinden ve kapalı  yaş dıkla-
lindan dolayı  dışarıdan gelen ta-
ruzlar (pek) etkili olamadı. Dev-
letin, Balkanlar'dan ve Kafkas-
ya'dan getirttiği Türk kolonileri, 
Kürtleri asimile etmek bir yana 
kendileri asimile oldular. İşte bu 
bölgedeki Kürtler bugün Avru-
pa'nm çeşitli ülkelerinde birbiri-
lerini bulup Rimebün isimli bir 
mevsimlik dergi çıkardılar. Der-
ginin sorumlusu Haci Erdoğan. 
Derginin merkezi Almanya. 

Binıeban ("Birnebtln" sözcü-
ğü Kürtçe de "unutulmak" anla-
mına geliyor. Nedense dergide 
kelimenin Türkçe karşılığı  açık-
lanmamış!), uzun bir araştırma 
ve arşiv çalışması  sonucu politi-
ka, sanat ve kültür dergisi olarak 
yayınlandı. Derginin "Çıkarken" 
yazısında, "...gecikmeli olsa bile 
Orta Anadolu Kürt Toplumu'nu 
çeşitli boyutlarıyla ele alıp işle-
yerek bir periyodik yayın, bu 
toplumun yarattığı  kültürel de-
ğerleri kaybolmaktan kurtaracağı  

gibi, bu toplumun ulusal kim-
liğinin pekişmesine de kat-
kı  sunacaktır. Orta Ana-
dolu Kürt Toplu-
mu ' nun yerle-
şim, siyasal 
ve sosyal 
tarihi; 
coğ-
raf i k 
k on u-
mu, dil, 
din, inanç 
ve kültür yapı-
sı; sözlü, yazılı  
sanatı; gelenek ve 
görenekleri; etnogra-
fik ve folklorik ürünleri; 
aşiret ve boy yapısı; yazılı  
ve sözlü tarihi kaynakları; 
sosyal ve siyasal yapısı; iç ve 
dış  göçleri; ekonomik durumu; 

çevreyle ilişkileri vb. çeşitli ko- 
nular bu periyodun dağarcığuu 
oluşturacaktır" deniliyor. }nue- 

Hn, daha ilk sayısında nitelikli 
araştırma-inceleme makaleleri 

yayınlayarak dikkatleri üzeri-
ne çekti. 

Derginin ilk yazısı  Dr. 
Hecibram Mikailrnin 

"Polatlı Kürtleri" 
isimli inceleme ya-

zısı. Bu incele-
mede; Polath 

Kürtle-
ri'nin ta-

rihçe-
s i n - 
den 

giri-
lip, sos-

yal yapısı  in-
celendikten 

sonra, bir de köyle- 
rin Türkçe-Kürtçe 

isimleri karşılaştınhp han- 

gi aşirete mensup olduklarına da- 
ir bir tablo çizilip okura sunul- 
muş. Derginin yazarlarından Nuh 

Ateş, "İnceleme-Araştırma-Tar-
tışma" üstbaşlığı  altına, "Batı  
Kürtleri Gerçekliği ve Çözüm 
Perspektifleri Üzerine Sesli Dü-
şünceler" isimli uzun bir araştır-
ma-tartışma yazısı  yazmış . 
N.Ateş  yazısında, Batı  Kürtle-
ri'nin sosyal ve siyasal zeminde-
ki detaylan üzerinde durup, Türk 
politikacıların bu gölgedeki 
Kürtler hakkındaki yandgılanna 
dikkat çektikten sonra, bu bölge-
de yaşayan insanlarımızın "genel 
özellikleri" üzerinde durmuş. Ya-
zar çeşitli sorular sorarak, bölge 
Kürtlerinin sorunları  için çözücü 
perspektifler sunuyor. Ayrıca bu 
yazının sonunda da uzun bir çi-
zelge yayınlanmış. Çizelge, Os-
manlı  döneminde, Kürdistan dı-
şında ki oymak ve aşiretlerin, 
yerleşim yerleri ve bağlı  buln-
Miktarı  toplulukları  gösteriyor. 
Derginin en önemli yazılarından 
biri de kuşkusuz Haci Erdo-
ğan'ın "İç Anadolu Kürtleri" 
başlıklı  uzun incelemesidir. Er-
doğan yazısında; genel olarak in-
sanlık tarihinden girip, Kürt hal-
kının sosyal-siyasal yapısını  in-
celedikten sonra, İç Anadolu 
Kürtleri'nin tarihine değinmiş. 
Yazar, Bölge Kürtleri'nin nüfus 
oranmı, iktisadi yapısını, din ve 
kültürel yaşamı  üzerinde durup, 
kadının toplum içerisindeki yeri 
de incelemiş. Ayrıca, bölge Kürt-
lerinin politik mücadelesi ve 
kimlik sorunu üzerinde de dur-
muş. Dergide Kürtçe (Kurmanci) 
yazılar da var. Kürtçe yazılardan 
biri İbrahim Güçlü imzasını  taşı-
yor. Güçlü, İç Anadolu Kürtle-
ri'nin siyasal yapısmı  irdeleyen 
ve çözüm önerileri sunan bir ma-
kale yazmış. Birnebün'un ilgi çe-
kici bir başka yazısı  da yazar 
Mehmet Bayrak hazırlamış. Bay-
rak, Alman seyyah Hugo Grot-
he'nin "Kızılbaş  Kürtler" isimli 
makalesini çevirikten sonra not-
layıp dergiye almış. Grothe, Kı-
zılbaş  Kürtleri diğer Kürtler'den 
ayınyor. Onların ayrı  özellikler 
taşıdığını  iddia ediyor. Oldukça 
ilginç bir araştırma. 

Şair Ali Biçer'de derginin ya-
zarlarından. Biçer'de diğer ya-
zarlar gibi "İç Anadolu Kürt Ko-
lonisi" üzerinde durmuş. Dergi-
nin bu sayısında yayınlanan bazı  
araştırmalar biribirinin tekrarı  
durumuna düşmüş. Örneğin; ayrı  
ayrı  yazarlar Iç Adadolu Kürtle-
ri'nin tarihi ve sosyal yaşantısuu 
yazmış. Daha öncede belirttiğim 
gibi Blinebeın, İç ve Orta Anado-
lu Kürtleri'nin (dergide her ne 
kadar "Orta Anadolu Kürtleri" 
deyimi kullanılsa da...) çıkardığı  
bir dergi. Derginin sunuş  yazısın-
da da anlaşıldığı  gibi daha çok O 
bölgede yaşayan insanların 'unu-
tulmuşluktan kurtarılma' çabası  
ağır basıyor -ki bu haklı  ve 
isabetli bir çaba. Peki ya Hatice 
Yaşar'ın 1991 yılı  baharında, 
Güney Kürdistan'da yaşanan 
`halk ayaklanması'nı  anlatan, 
sözkonusu ayaklanmanın 
siyasal-ideolojik-politik yapısını  
inceleyen ve Kürtlerin bu 
deneyimden çıkarması  gereken 
derslerin altını  çizen; ayrıca, 
siyasal açıdan gerçekten çok 
önemli noktalara dikkat çeken 
"91 Kürt baharının öğrettikleri" 
isimli makalesinin bu dergide 
yayınlanmasının anlamı  neydi?! 
Hatice Yaşar'ın makalesini 
okurken, yerinin bu dergi ol-
madığım düşündüm. 

Tabi dergi sadece yukarıda 
bahsettiğimiz yazılardan ibaret 
değil. Ayrıca; Rıza Baran'ın 
"Anadil'de Eğitim Kürtçe Olun-
ca" isimli kısa makalesi, Maçoye 
Dare'nin "Gotinen Mezinan" 
derleMesi, Vahit Duran' ın 
"Memleket Neresi Hemşerim? 
Ve Biz 'Sürgün' ya da `Ehlr 
Kürtler" yazısı, Gabar Çiyan'ın 
"Kürtlerin İç Anadolu'ya Yerleş-
mesi Tarihinden Kesitler" isimli 
kısa araştırması, M. Özgür'ün 
"Kutluhan'da Maistro Hay-
do'dur" anlatısı, Hüseyin Kalay-
cı'nm "Biz Eşitlik Duasıyız"  şiiri 
ve Ape Curuld'nin anlattığı  
"Qamışe Qül" isimli destanı  da 
derginin sayfaları  arasında yeral-
mış. 

 

 

Olanlardan xebennız 
war mi? 

Sebeh alti sillannda 
herkes ev ev dolaşıp bu-
yuklenn bayramıni qüt-
larken Q ceplerine man-
xır şütlarken bennen Fı-
rat 'a "qıçımıza ataş  
duşmiş" gibi MED-
KOM'ın yolını  tafta_ 

Yalanız yol tütmaq-
nan qalsax gene neyse... 
kimleri ü kimleri gördıx 
bi bılsez! Meşhilr Ari-
nolt Şürdabürdagezer 
eline reben bi xıyar 
(yane eyıp degı l söle-
mesi ICibaristan'lilann 
"salatalıx" dedıxi şey) 
alıp illede cacıxsal ka-
büs göre göre her tarafi 
ruha isotma dönen bil 
xıyari baş  rolde oynata-
caxam diye tüttırdi. Re-
ben xıyar'ın haline ba-
xıp ta axlama qrizıne 
tutılan Fırat'ın qolından 
çekip yolımıza dewam 
etmemızi saxladım. 

Az buçux daha yuru-
duxten sonra bi de kimi 
göraxm! Ben dedım, 
"One? " Fırat dedi "One 
degıl wan" Baxtıx ne-
nemi axlatıp, iki ton da 
selpaq mendili tuketme-
sıne neden olan Aqtö-
ristan'h meşhûr boqsör 
Raqi Balliboxa Diyar-
bekınn en tırrek (pısı-
nx) şebşebokmi.... par-
don! adamıni (ona 

adam denmez gerçi 
hanıma.... yaw hade ge-
ne de neyse ele olsm) 
qarşısma alıp illem de, 
"yeni filmımde senle 
qewxa edecaxam" diye 
tüttırdi. "Aman abe 
yapma etme" diye yal-
varan bizim Tırrekis-
tan"lı  tırrek adamımız 
bi yolini bülıp oradan 
arazi oliverdi. Okuz ox-
li ökuzun yuzunden bi-
zim başımız beri beri 
belaya girdi. Raqi Balli-
boxa baxti ki etrafta 
qawxa edecax başka 
şebşebok yox, qaxti be-
mm gibi iskeleti sayıla-
cax adami (çeyrek... 
pardon! yarım porsiyon 
bendeniz Fırat'ı) qarşi-
sma çıxardi. Çıxardi da, 
lo hanıma tam da o es-
nada Raqi Ballibo-
xa'nın iflehıni sökıp 
anasıni axlatmax için 
taa Şex Meheme Duzlu-
xı'nden, meşhür gede 
bajerlerden Izbandüt 
Keke geliverdi ki, gel-
dıxi gibi bümmi qapatıp 
arxasına dahi heç bax-
madan qoşmaxa başla-
di. Dedim, "illa nereye 
qaçisan?" ele bi qaçidi 
ki, beni heç duymadi bi-
le. Sonra bi de baxtım 
Raqi Balliboxa da qaçi. 
Daha sonra "Halla hal-
la... yaw ma bünlar ben-
den o qeder de mi qorx- 

tilar lo!" diye duşunma-
xa başladım. Demise-
en... megersem pıttt.. 
pıt! diye atan şeyim, ya-
ne püsülasıni şaşıran 
ödum yuzunden akıma 
kaçırmişam G millet 
qorxidan degıl de qoxi-
dan qaçi! 

Sonra sax salim qur-
ban oldıxım MED-
KOM'a qawılştım. İlk 
işim MEDKOM'ın qa-
pisıni öpmax oldi. Daha 
sonra da bi 000x ! çeki-
verdim. O sırada bi tele-
fon geldi. Kim olsa eyi-
dır? Bahan qarşi terör 
estıren yampıri qrawatli 

mehcün süratli abem! 
Dedi ki, "Dede, arqada-
şına qız qaçırayım der-
ken, dayanamamiş  qızi 
kendisine qaçmniş, on-
nan evlenmiş" Beni at 
erebasi... pardon! qay-
mon çarpmiş  gibi şoq 
oldım. Behey dede... 
dede, sen ki 80 yaşında 
bü işlere qalqışisan, ya 
bi de 20 yaşında olsay-
dın.. işte o zaman sahan 
el-aman! Dede sen war 
ya sen, pir fenadır hal.. 

Sebeh daha qarxalar 
poxlarıni şey etmeden 
Fikret abe MEDKOM'a 
damlayiverdi. De hade 
bız deli diye geçıniyix, 
e ma Fikret abe ya 
sahan ne olmiş  hu? 

Wzan ile Fırat 
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ürdün gündemi bu sı ralar çok kalaba-
l ı k. Bu dün de böyleydi, ama bugünün 

K 
  
farkı  Kürt gündeminin içinin boşaltı l-

maya çalışı lması d ı r. Bu anlamda kendi gün-
demimizi yakalamak, Türk devlet siyaseti-
nin gündemini yakalamaktan çok daha güç 
olmuştur denilebilir. 

Bugün Kürtlerin gündeminde geçte olsa 
düşünce özgürlüğü tartışı lmaya başland ı . 
Kürtler, gazete köşelerinde politika ahlaki 
üzerine yaz ı lar yazmaya başlad ı . Politik 
mücadele biçimleri ve yöntemleri konuları -
na açı kl ı klar da yavaş  yavaş  su yüzüne çı kı -
yor. Kürt meselesi artı k kendi içinde kendi-
ne ait bir mesele olarak görülmekten çı kı p, 
uluslararası  boyutları  ve güç dengeleri için-
deki yeri ile tartışı lmaya baş lan ı yor. 

Denilecek ki bunlar her zaman Kürtlerin 
tartıştığı  konular değil mi? Evet, ama çarpı tı -
larak. 

Neden mi? Bugün Kürtler için en önemli 
sorun, kendi içinde 
barışı  sağlayı p sag-
layamadı gıd ı r. Kimi 
Kürt siyasetleri bu 
süreci başlatabilme 
çaba ve kaygı ları  ta-
şı rken; "Türkçe dü-
şünüp, Türkçe ko-
nuşman ı n..." Kürt 

Vedat GÜZEL ulusal birliğini ger- 
çekleştirme söylemi- 
ne taşınmaya çalışı- 
lan boyutu düşün-

dürücü değil mi? Kürt siyasi hareketleri bir-
liği ya da işbirliğini geliştirerek, dogru ve 
uygulanabilir bir ulusal perspektif yakalaya-
bilir. Bunun yolu ise Kürtlerin en çok ı zd ı ra-
bini çektiği ve mücadelesinde baş  köşeye 
yerleştirdiği, birey hak ve özgürlükleridir. 
Bunun en önde gelen ilkesi ise düşünce ve 
ifade özgürlüğüdür. Bunun söylem olarak 
dillendirilmesi değil, fiili olarak uygulanma-
sı d ı r önemli olan. Oysa ki Kürtlerin yaşa-
d ı kları  dört parçada en çok çektikleri de-
mokrasinin temel ögesi sayı lan düşünce öz-
gürlüğüne getirilen yasaklard ı r. Hal böyley-
ken Kürtler kendi içinde ne kadar bu ilkeye 
saygı l ı  olmuşlard ı r tartışı l ı r. Bu da işin doğa-
sı  gereği Kürtlerin siyasal tarzda örgütlen-
melerinin, demokratik karekterli bir işbirli-
ğini mi otariter karekterli egemenlik politi-
kası  güden bir birliği mi temel ald ı kları n ı  
akla getiriyor. Düşüncesinden ötürü ya da 
lideri ile ayn ı  düşünmediği için örgütünden 
kapı  dışarı  edilen, Kürt politikacı sı  sayı sı  
azı msanmayacak kadar çoktur. Öyleki bu, 
"örgütsüz Kürt siyasetçisinin", "örgütlü Kürt 
siyasetçisinden" fazla olduğu espirileriyle 
bile kan ı ksanmaya başland ı . Lideriyle ayn ı  
düşünmeyenlerin bu hataları n ı  (!?) canları y-
la ödemeleri ise, Kürtlerin yakı n siyasal tari-
hinin kirli sayfaları' dIrilayata'gı ri"f kim-iddia 
edebilir ki? 
Siyaset ahlaki, bu son günlerde 'yarası  olan 
gocunur' misali çok fazla çağrı  niteliğinde 
dillendirilmeye yüz tutmuş  gibi. 

Muhakkak ki yaşam ı n her alan ı nda ve 
her meslekte uyulması  gereken bir takı m 
normlar vard ı r. Bütün bu normları n bileşke-
sinde ise insan unsuru vard ı r. Yani, bütün 
normlar ahlaki ilke ve kuralları  içerir. Bu il-
keler de bireyin kiş iliğinde ifadesini bulur. 
Yani anlamlaşı r. 

Ahlaksı zl ı k kültürünün, ahlak abidesi 
olarak lanse edilmesi, Türk devlet siyaseti-
nin vazgeçilmez bir ilkesi olduğu son ayla-
rı n Türkiyesinde tartışması z anlaşı lmıştı r. 
Uyuşturucu tüccarları n ı n, gaspçı ları n, halkı-
n ı n vergisiyle halkı n ı n umuduyla halkı n ı  so-
yan, h ı rsı zları n ve cinayet çetelerinin; kah-
raman ilan edildikleri bir devlet sisteminde 
çöküş  kaçı nı lmazdı r. 

Siyaset ahlakı n ı n ayaklar altı na al ı nması -
n ı n, siyasal mücadeleleri götüreceği başka 
bir nokta beklemek safdilliliği ancak al ı kl ı k-
la mükellef bir tutum olur. Kürt siyasal yaşa-
m ı nda ağı r yaralar alan bazı  Kürt politikac ı -
ları n bu yaraları n ı , politik mücadele süreç-
lerinin dışı nda pansuman ettikleri, kiminin-
de politik süreçlere yamanarak, başkaları n ı  
kendine benzetmeye çalışan bir tutum ser-
gilemeye çalışmaları  anlaşı l ı r bir tutum ol-
masa gerek diyorum, politik ahlak açı sı n-
dan. 

Oysa ki her mücadele sürecined politika-
cı ları n yaralanması  mümkün. Ama bu yara-
ları n neştere gelenleri var, gelmeyenleri var. 
Ayrı ca bu neşterin kimin taraf ı ndan vurul-
ması  da bir o kadar önemli. 

Kürtler için siyaset ahlaki çok önemli. Bir 
anlamda da Kürdün mücadele anlayışı n ı  ve 
ne istediğini de yansı tmaktad ı r. Çünkü Kürt 
siyasetçiler, bir ulusu sömürgeci esaretten 
kurtarma, bağımsı z ve özgür milletler ailesi-
ne katma gibi çok onurlu ve zor bir müca-
dele sürecinde yetişir ve yetkinleşir. Tabi ki 
bu işin ahlaki normiarı na da uymak zorun-
da. Aksi olan hiçbir tutum ve tavı r, tarihin 
yargı sı ndan kurtulamaz. 

Diger taraftan mücadele biçim ve yön-
temleri tartışı lmaktad ı r. Bu konuda olur ol-
maz şeyler söylemektense, hangi biçimin 
hangi ihtiyaçtan doğduğunu tartışmak daha 
yararl ı  olacaktı r kanaatindeyim; hangi tarzı n 
hak ve gerekli olup olmadığı  değil. 
Mücadele tarzları n ı n hangi koşullarda hangi 
ihtiyaçtan doğduğu ve hangi ihtiyaçlara 
cevap verebileceği tartışı lmal ı . Bunun 
yanı nda bu tartışmayı  gazete sayfaları nda 
bir kaç öngörü sahibinin görüş  ve niyetleri 
olmaktan çı karı p, kitlelere taşımak ve on-
ları n sahiplenmesini sağlamak daha derli 
toplu bir perspektifin yakalanması n ı  saglar. 
Ama hangi tarz olursa olsun demokrat ol-
mayı  içe sindirerek. Yoksa kimilerinin 
dediği gibi "karşı  çı k ı lan ideolojinin ve sis-
temin yöntemlerini kullanarak" değil. 
Bunun aksi, benzeşenler birleş irler... 

Benzeyen 
Birleşir! 
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Avrupa'da merkezi ulus-devletin son kalıntısı; kendisini yeniden yapılanmaya hazırlıyor!. 

Fransa yeniden yapı lanıyor 
Hasan YILDIZ 

F ransız Cumhurbaşkanı  Jacques 
Chirac, 21 Nisan pazartesi gü-
nü yaptığı  açıklamayla 2000'li 

yı llara girerken 5. Cumhuriyetin son 
meclisini feshetti.. 

Ekonomik ve politik alanda Avru-
pa Birliği kendi yolunda durmaksı-
zm ilerlerken, bölge devletlerini yeni 
kurallarına göre değişime zorlamak-
tadır. Maastricht anlaşmasıyla kendi-
sini küreselleşen sorunlarla yüz yüze 
bulan Avrupa devletleri bir bütün 
olarak yeni çağı  karşılamaya hazırla-
nıyor. Tek tek hiç bir devletin 21. 
yüzyı lın ekonomik ve sosyal sorun-
larıyla başedemeyeceği gerçeğini 
kavrayan ülkeler, zorunlu olarak bir 
birlikyolu içine girmiş  durumdadır-
lar. Bu nedenle, kendine özgü yasa-
larla bugüne kadar yol alan her dev-
let, artık bu değişime ayak uydura-
cak politik yapı lanmaları  hareketlen-
dirmeye çalışıyor. Değişim, artık 
ulus-devletlerin eski biçimleriyle 
ayakta kalamayacağını  çoktan gös-
termiş  durumdadır. Ancak ne var ki 
bugüne dek ulus-devlet egemenliği 
konusunda merkezci gelenekleri bı-
rakmak istemeyen ülkeler bu konuda 
oldukça yavaş  bir seyir izlemekteydi-
ler. Bu devletlerin başında da Fransa 
yer almaktadır. Avrupa Birliği içinde 
Fransa sürekli biçimde -sol ya da sag 
iktidarlar döneminde- ilginç biçimde 
kendisine göre bir yol izlemesiyle 
dikkati çekmiştir. Avrupa Konse-
yi'nin kararlarına uymayan, bu ka-
rarları  sürekli "ulusal egemenlik" 
adına kendi yasalarına göre uygula-
masıyla dikkati çeken Fransa, geli-
nen süreç içinde kendisini içinde ol-
duğu birlikten oldukça uzakta gör-
meye başlamıştır. Konsey'in bölge-
sel dillerin resmi dairelerde bile kul-
lanı lması  konusunda aldığı  kararları  
kabullenmeyen tek ülke yine Fransa 
olmuştur. Diğer bütün devletler fede-
ral bir yapı  ya da bölgesel bir yapı  

Içinde devlet örgütlenmelerini yeni-
lerlerken Fransa bu konu-
daki adımlarını  yine 
merkezci yapısma 
göre atmıştır. 
Tarihsel olarak 
jakobeniz-
min güçlü 
olduğu bir 
ülkede 
başka tür-
lü bir ta-
vır da zor 
beklenir-
di. Dev-
let Kon-
sey'i böl-
gesel dil-
lerin resmi 
daireler dı-
şında konu-
şulmasına ses 
ç ı karmazken, 
Anayasaya göre 
cumhuriyet dilinin 
Fransızca olduğu mad-
desinden hareketle, Avrupa 
Konseyi'nin kararına karşı  çıkabil-
miştir. Bu da göstermektedir ki eski 
anlamıyla cumhuriyet ve demokrasi 
kavramları  yeni gelişmelere yanıt 
vermemektedir. 'Korsika halkının, 
Fransız halkının bir parçası  olduğu 
şeklinde' Fransız Millet Meclisi'nde 
alınan bir karar tasarısı  bu kez Ana-
yasa Konseyi tarafından yine eski 
anayasanın maddelerine dayanı larak 
reddedilmiştir. Çünkü Fransız Ana-
yasasında 1789'dan beri 'Fransız 
halkların'dan değil, 'Fransız hal-
kı'ndan tekil olarak bahsedilmekte-
dir. Öyleyse çoğul olarak halklardan 
bahsetmek mümkün değildir. 

Jakobenizmin bu kadar güçlü ol-
duğu bir ülkede globalleşen dünya 
sorunlarının ulusal kaygılardan ko-
partılarak, kolayca ele alınamayacağı  
sağ  ve sol iktidarlar döneminde açık-
ça görüldü. Maastricht anlaşmasının 
öngördüğü takvime ayak uydurmak  

için meclis ve senatoda yeterli ço-
ğunluğa sahip olmasına karşın 

RPR ve UDF tabanlı  Alain 
Juppe hükümeti artık iş  

yapamaz, yeni yasalar 
çıkartamaz hale gel-

miştir. Çoğunluğa 
sahip olmak, her-
şeyi idare etme-
ye yetmiyor. 
Fransa'nın sos-
yal ve ekono- 
mik planda 
Avrupa Birli-
ği'ne daha faz-
la yaklaşması-
nı  sağlayacak 
kararlar alınma-

sına engel olabi-
lecek bir muhale- 

fet mecliste yoktur 
ama her nedense bu 

yönlü kararlar bir tür-
lü alınamıyor. Gelinen 

noktada Fransa'yı  2000'li 
yı llara taşıyacak olan yeni 

meclisin oluşması  için fransız Cum-
hurbaşkanı  erken seçim kararı  almış-
tır. Seçim kar Yını  açıkladığı  konuş-
masında en ağırlıklı  konuyu, Fran-
sa'nın globelleşen dünya sorunları  
içinde Avrupa Birliği'nden başka bir 
yerinin olmadığını  vurgulamasına ve 
bu konudaki gecikmelerin bir an ön-
ce telafi edilmesine ayırmıştır. Mer-
kezi müdahaleciliğin artık sorunları  
aşmada yeterli etkisinin olmadığını  
ve bu nedenle devletin yeniden yapı-
lanmanın zorunluluğuna ilişkin ileri 
sürdüğü görüşler meclisin feshedil-
mesinin diğer nedenlerini oluştur-
muştur. 

Diğer taraftan ister Avrupa Birli-
ği'nin kararlarına uysun ya da uyma-
sın Fransa'yı  'ulus-devlet'ten uzak-
laştıran etkenler giderek daha çok 
nedenselleşiyor. Globalleşen dünya 
ekonomisi artık merkezi devletleri 
değil, coğrafik bölgeleri ön plana al-
maktadır. Onlarla merkezi bürokrasi  

aracılığıyla değil, direkt temas ede-
rek ilişki halindedir. Yeni tip ekono-
mik anlayışın, merkezi bürokrasinin 
çoğu kez unuttuğu bölgelere yeni di-
namikler sağladığı  da bir gerçek ola-
rak ortadadır. 

Hele bu topraklar üzerinde farklı  
bir kültür ve halk varsa sorun aynı  
zamanda sosyo-politikleşmiş  olarak 
karşımıza çıkmaktadır. `Decentrali-
sation ve Regionalisme' programının 
en yaygın tarzda uygulandığı  Mitte-
rand döneminden beri Fransa'nın gü-
neyinde Pirene bölgesi tarihsel ya-
kınlığı  olan Katalanlarla ekonomik 
ve sosyal ilişkilerini daha çok geliş-
tirmiş  durumdadır. Son yapı lan bir 
araştırmaya göre Fransa'nın diğer 
bölgelerinden daha çok Barselona ile 
ilişki halindedir. Son dönemlerde 
futbol karşılaşmalarında bile Katalan 
bayrağı  dalgalandırmak bir gelenek 
halini almıştır. Alsaz bölgesi yö-
nünü dinamik ve disiplinli 
Almanya'ya doğru dön-
müştür. Rhone-Alpes 
bölgesi Italya'nın 
Lombardie bölgesiy-
le ilişkilerini geliş-
tinnesiyle büyük 
bir potansiyel elde 
etmiştir. Son ola- 
rak Le Monde ga- 
zetesinin hazırla-
dığı  bir döküman- 
da Fransa'daki 
bölgelerin yeni 
kimlikleriyle bü-
yük bir dinamik ya-
rattıkları  ve bölgesel 
devrimin 2015 yı lla-
rında Fransa'yı  100'ü 
büyük metropol olmak 
üzere 500 'illke'ye bölece-
ği gösterilmiştir. 

Kendini yeni çağa hazırlayan 
bir Fransa, bu tür sorunlarla uğraşır-
ken, Türkiye'de 'devletin yeniden ya-
pı lanması ' tartışmalarında Fran-
sa'nın bugünkü eskiyen ve onlar ta- 

rafından terkedilmek üzere olan ya-
pısıyla örnek ülke olarak alınmasının 
erdemi anlaşı lmış  değildir. Burada 
açık bir kopyacı lık vardır. 

Yüzyıllardır kopyası  çekilen bir 
örneklemenin devamının kendisidir 
yapı lan. Tanzimattan beri idari siste-
min işleyişi -Vileyetler Yasası'nda 
olduğu gibi- Fransız örneğinden 
alınmıştır ve şimdi bir kopyacı lık 
olarak bu sistemin 20. yüzyıla denk 
düşen işleyiş  tarzı  kopya olarak alın-
maya çalışılmaktadır. Eğer tarih artık 
sona gelmiş  bir örneği yüzyı l geriden 
izlemek ise, 2000'li yı llara girdiği-
miz şu sıralarda Türkiye'deki yöneti-
cileri hangi sınıfa koyacağımıza siz-
ler karar veriniz. Çok şükür yaşadığı-
mız çağ  21. yüzyıldır ve bu tür ör-
neklemeleri pratik olarak hem mah-
kum ediyor, hem de işlevsiz kı lıyor. 
21. yüzyı lın çağdaş  değerlerine sahip 

olmayan bir ülke sorunla- 
rını  aşmaya aday ola- 

maz. Eğer tarihi bil-
mezseniz kaçınıl- 

maz tekrarları  
her zaman ya-
şayabilirsiniz. 
Ancak yaşa-
dığımız ileti-
şim çağında 
bilince çık-
mış  bir ta-
rihle, kötü 
örnekleme-
leri artık ka-
muoyuna 
`yeni bir de-
ğişim' olarak 

yutturmak 
mümkün değil-

dir. Bu topraklarda 
yaşayan insanların 

artık çağı  olduğu gii, 
yaşamaya hakları  vardır. 

Dillere düşen sarışın güzel kadının 
ünlü deyişi işte tam burada yerini 
bulmaktadır; "Ya bu çağa uyacağız, 
ya da bu çağa uyacağız!" 

De- ğişim, 
ulus-devletlerin eski bi-

çimleriyle ayakta kalama-
yacağını  çoktan göstermiş  

durumdadır. Bugüne dek ulus-
devlet egemenliği konusunda 
merkezci gelenekleri bırakmak 
istemeyen ülkeler bu konuda olduk-
ça yavaş  bir seyir izlemekteydiler. 
Bu devletlerin başında da Fransa 
yer almaktadır. Avrupa Birliği 
içinde, Fransa sürekli biçimde - 
sol ya da sağ  iktidarlar döne-

minde- ilginç biçimde ken-
disine göre bir yol izle-

mesiyle dikkati 
çekmiştir. 

en-
dini ye-

ni çağa hazırlayan 
bir Fransa, bu tür so-

runlarla uğraşırken, Tür-
kiye'de 'devletin yeniden 
yapılanması' tartışmaların-
da Fransa'nın bugünkü es-
kiyen ve onlar tarafından 
terkedilmek üzere olan 
yapısıyla örnek ülke 
olarak alınmasının 

erdemi anlaşılmış  
değildir. 

Küy-t um erangı  
Z. Abidin KIZILYAPRAK 

-u zora bir süredir haber- 
leri ve yorumları  'baş- 
ka türlü' okumaya baş-

ladım; denilenin su üstündeki 
görüntüsünden çok, akacağı  
yönü ve `su'ya etkisini önem-
seyen bir bakışla okumaya ça-
lışıyorum. Isteyen okur buna 
`evham' da diyebilir ama şim-
dilik bu tür okuyuş  aklıma za-
rar vermedi! Tersine, olguları  
çözümleyişte yeni anahtarlar, 
yeni olanaklar edinmek müm-
kün. Bunlar yer yer tedirgin 
edici çözeltileri getirip, önünü-
ze koysa da... 

Şerafettin Elçi ve O'nun 
partisi 'Demokratik Kitle Par-
tisi' (DKP) hakkında yapılan 
yorumlar da 'başka türlü' oku-
duklanm arasında ve bu yazı-
nın konusu da bu. 

Yazının konusunu böylece 
ilan ederken, konu çerçevesi-
nin Ş.Elçi'yi ve partisini tartış-
mak olmadığını  da belirtmeli-
yim; bu ayrı  bir yazı  konusu 
olabilir ve doğrusu, bir Kürt 
marksisti olarak, kapitalizmi 
tercih ettiğini açıkça beyan 
edegelmiş  olan Elçi ve parti-
siyle ilgili başka bir yazı  yaz-
maya hevesli olmadığım da bi-
linmeli. 

Bu durumda çerçeveyi daha 
da somutlaştırmış  olduğumu 
düşünüyorum: Elçi ve partisini 
tartışmak değil; bunu tartışan-
larla tartışmam... Hemen be-
lirtmeliyim ki, bu tartışmada 
Elçi ve partisinin ismiyle-cis-
miyle tartışma merkezine yer-
leşmesinin vabali de bana ait 
değil! 

Geçtiğimiz ay sonlarında 
Teslim Töre, geçen hafta da 
M.Can Yüce aynı  gazetede 
(Demokrasi gazetesi) yazılarını  
bu konuya ayırmışlardı . Her 
ikisi de yeni sayılmayacak ar-
gümanlarla; `Ş.Elçi ve partisi-
nin emperyalistler ve/veya re-
jim tarafından piyasaya sürül-
düğü; amacın PKK'siz bir sü-
reç yaratmak olduğunu; rejim 
içi çözümün muhatabının bu 
yolla suni olarak yaratılmaya 
çalışıldığını ' iddia ediyorlardı . 
Değişik cümlelerle de olsa, ko-
nuya ilişkin değerlendirmeler  

mealen buydu. 
Bu tür değerlendirmelerin 

yeni olmadığı  biliniyor. Hatta, 
eğer bir güçbirliği falan ortada 
yoksa, daha önce birlik yapı l-
mış  olanlar veya daha sonra 
güçbirliği yapılacak/çağrı lacak 
olanlar için de böyle değerlen-
dirmeleri etkin ulusal hareketin 
önde gelenlerinden sıkça duy-
duk, duymaya devam ediyoruz. 
Bizim M.Can Yüce'nin ve 
Türk solunun konuya ilgisizli-
ğinin örneklerinden biri olarak 
Teslim Töre'nin yazılarına atıf 
yapmamız, sadece güncellikle 
ilgili sayılmalı. Kısacası  bu de-
ğerlendirmeler yeni değil; ara-
da bir aktörleri değiştiriliyor 
hepsi bu. 'Masayı  kapacak ha-
in işbirlikçi' tahtına bazan Ke-
mal Burkay ve yapı lanması, 
hatta bazan Kürt-Kav gibi ku-
rumların oturtulmaya çalışı ldı-
ğma sıkça tanık olundu. 

Okura garip gelebilir ama, 
ben bu yazıda zikrettiğim iddi-
alan da tartışmayacağım. Ne-
denine gelince; birincisi, Kürt 
politik kültürünün, direkt mu-
hatap sayılmıyorken, birilerinin 
başkaları  hakkında söylenen-
lerle ilgili 'hariçten' değerlen-
dirme yapmasını  hazmeden bir 
seviyede bulunmadığını  düşü-
nüyorum. bu tür durumlarda, 
bir başka deyişle kollektif dü-
şünsel üretimde, Kürt politik 
iklimi, fırtınalardan barikatlar 
ardına geçmeye yatkın bir hava 
yaratır. Sözünü ettiğim iddiaya 
direkt muhatap olmayan (yok-
sa "şimdilik olmayan" mı  de-
sem?) birilerinin `kanşmasi'm 
ne iddia sahiplerinin ne de id-
diaya muhatap olanların 'anla-
yacağını' sanmıyorum. Biraz 
ilerde kıyısından-köşesinden 
iddianın bizzat kendisine do-
kunacağım, ancak bu esas so-
runa gelebilmenin bir manive-
lasmdan öteye geçmeyecek... 

İkinci nedene gelince, bu-
nun ipuçlannı  yazının girişinde 
verdiğimi düşünüyorum: Ko-
nuyu ve konuya ilişkin iddiayı  
`bir başka biçimde' okumaya 
çalışmam nedeniyle, lafzi' bo-
yutlar -bu noktada- beni çok 
fazla ilgilendirmiyor... 

Eğer "iyi de kardeşim; ne 
DKP'den ne de onun hakkında  

zikrettiğin iddialardan söz et-
meyeceksen, nelerden söz ede-
eksin; ne menem şeydir şu 
başka türlü okumak?" diye sa-
bırsızlanan okurlarımız varsa, 
`başka türlü okumak'tan kastı-
mın, "pusuda bekleyen işbir-
likçi kadro/işbirlikçi parti" yo-
rumlannın vardığı  mantık nok-
talanyla 'tersten etkileşim' ih-
timalini vurgulamak olduğunu 
belirterek `sadede' gelebilirim. 

Ben dünyanın hiçbir yerin-
de, hatıra birazcık da olsa sayı-
lır bir potansiyeli bulunmayan 
birileriyle 'düzen içi çözüm'e 
gidildiğini işitmedim. Hele he-
le, 'hatın sayı lır'lıktan da geri-
de olan; (Eğer Töre'ler ve Yü-
ce'ler'in propagandalarıyla 
güçlenmezlerse!) sınıf gücü ve 
siyasal gelenek bakımından 
ancak 'yorg-unlar klübü' sayı la-
bilecek bir yapılanmanın 'suni 
olarak' büyütülmesiyle bir 
`masa muhatabı ' yaratılacağmı  
farzetmek eğer bir paranoya 

hali değilse, en hafif deyimle, 
köklü TC devlet geleneğini ve 
yakınlar açısından da 'Yeni 
Dünya Düzeni'ni hiç anlama-
mış  olmak demektir. (Dikkat 
buyurun; son yı llarda Kürt 
toplumunda Godot gibi bekle-
nen şu 'masa' özlemi ne kadar 
da çok arttı  veya arttırıldı ...) 

Parantez içindekileri geçe-
lim; diğer onca lafin özeti şu-
dur; Devletin, düzen içi 'çö-
züm' ü PKK faktörünü yok sa-
yarak; onu fiziken yok etmeye 
endekslenmiş  bir plana göre 
adımlarını  attığı  türü yorumlar, 
hayattan kopuk 'politika' ma-
ketleri icat etmeyi sevenlerin  

boş  kuruntusu olabilir ancak. 
Egemenler böyle yapmıyor-

lar; 'başka türlü' yapıyorlar ve 
bu yazı  da zaten o `tür'ü ters-
ten gibi görünen bir açıdan ko-
laylaştıran kimi argümanlara 
değinmeyi amaçlıyor... 

Peki; 'pat diye' söyleyelim: 
PKK'ye devrimci tarzda yar-
dımcı  olmaya çalışanların 'kor-
kusu' "suni işbirlikçiler" hey-
yulası  değil, belki de (ve bu 
`bağlam'da!) tersi olmalıdır!... 

Çünkü 'tersinde', yani 
"PKK'li düzen içi çözüm"de, 
besbelli ki, onu `kabule maz-
har hale getirmek' -hem de 
birden çok yolla- planı  da ola-
caktır ve kabul etmek gerekir 
ki, reel hayat daha çok bu ko-
nuda veriler sunmaktadır. Bu-
nun konumuzla ilgili bağına 
birazdan geleceğiz. Ama şimdi 
başka bazı  yalın ilkelerden söz 
etme zamanı. 

"Birilerinin alternatif işbir-
likçiliğe, muhatap olmaya ha-

zırlandınldığı" 
yorumlarının 
(hele Kürt po-
litik iklimi bi-
raz biliniyor-
sa) politika 
mantığı  açısın-
dan gideceği 
bir yer var: 
Tek seslilik ta-
lebi! 
Ş.Elçi, görüş-
leri belli biri-
dir; yandaşla-
nyla birlikte 
sözkonusu gö- 

rüşleri savunma-
yı, yaymayı/hegemonya savaşı-
mında (kim demiş  ulusal sava-
şımda böyle savaşunlar ol-
maz?...) üstün duruma gelmeyi 
amaçlayacağı  bir oluşum yarat-
masından daha doğal ne olabi-
lir ki? Yalnız o veya onlar de-
ğil; bu, her farklı  görüş  açısın-
dan bir hak, hatta (Kürt toplu-
munun da sınıflı  bir toplum ol-
duğu gerçeği unutulmazsa) bir 
görev değil midir?... 

(Elçi ve oluşumunun görüş-
lerinin 'emperyalizmle uzlaş-
maya, rejimle işbirliğine yatkın 
olduğunu' söyleyerek Ameri-
ka'yı  bir kez daha keşfedenlere 
bir çift söz: Ne yani; irili-ufak- 

lı  tüm burjuvalarm duruşlan, 
hele günümüzde, başka türlü 
mü olacaktı?!.. Hem, dayana-
cağı  bir emek kütlesiyle, ulu-
sallığı  bilinçli olarak -ve baş-
ka!- bir sınıf hedefine yükselt-
me derdi yeterince olmayanla-
nn bu serzenişlerini deşin; al-
tından 'işbirliği rekabeti' çıka-
bilir...) 

Yine parantezimizi geçerek 
devam edelim: Korkarım ki, 
şimdilik 'sol' söylemlerle otur-
tulmaya çalışı lan "Elçi'yi en-
gelleyin!" fetvaları , her değişik 
sese tahammülsüzlüğün, ilerde 
argümanları  çeşitlenebilecek 
bir ön kurumsallaşma hazırlı-
ğıdır da... 

Bir yalın ilke, demokrasi ve 
ulusal tahammül ilkesi, "işbir-
likçilere" savurulduğu zanne-
dilen bir bumerangla vurulmuş  
olmuyor mu? Eğer 'çok sesli-
lik'ten murat alkışçı lar ve 
onaycılann, aynymış  görüntü-
sü verecek aydı  adlarla arz-ı  
endam eylemeleri değilse... 

Evet; Kürt toplumunun acil 
ve bilinmeyen geleceklere ha-
vale edilemeyecek ihtiyaçların-
dan demokrasi kültürünün üze-
rine atı lan 'işbirlikçilere hayat 
hakkı  vermeyin' sonuçlu de-
ğerlendirmelerin merkezinde 
`muhatabiyet problemi' var. 
Bunun güncel politika açısın-
dan karşı lıklı  yanı lsama payla-
nnı  bir kenara ayıralım. Tartış-
maların bu minval üzre yürü-
tülmesinin yarattığı  'ters etki-
leşim' çok daha önemli görü-
nüyor... 

`Tersten etkileşim', önce -
önemli ölçüde hayali- bir 'iş-
birlikçi suni muhatap heyyula-
sı' yaratnıakla başlar. Sonra, 
niyet gerçekte bu olmazsa bile, 
bir 'muhatap yarışı' arenasında 
"bak, ben de kabulünüze maz-
hanm" duygularının yeşerme-
sine su verir... Bu filmin sonu 
ise hiç mi hiç ilginç olmaz... 
Kim bunun verilerinin bulun-
madığını  söyleyebilir? Kim -
örneğin- DEP ve HADEP'in 
etkin öğelerinin "beni al, onu 
alma" türü yönelimlerde bu-
lunmadığını  ve buna "suni mu-
hataplar yaratı lıyor!" telaşının 
da su taşımadığını  iddia edebi-
lir?... 

Kürt politik iklimini coğraf-
yarım yakınlığına ters orantı lı  
uzaklıklardan izleyen ve bu ik-
limi teneffıls ettiği zannıyla ka-
lem oynatan Türk sol kadroları  
şöyle dursun; DEP'ten HA-
DEP'e somut gelişmeleri biz-
lerle birlikte günbe gün yaşa-
mış  olan ve daha geniş  biçim-
de, ulusal hareketin grafiğini 
dikkatle izleyen hangi önyarsı-
gısız Kürt kadrosu 'elini vicda-
dına koyarak' bunu böyle ol-
madığını  söyleyebilir?... 

`Heyyula'yı  bilerek yaratan-
lara ve her renge ve etiketi vu-
rup, tek sesliliği dayatmaya bi-
lerek hazır olanlara; ve bu yol-
la yönelimlerine dolayımlı  pa-
tikalar yaratmaya çalışanlara 
sözümüz yok... Ama 'radikal', 
devrimci duygularla, iyi niyet-
le, sözü edilen değerlendirme-
leri dillendirip belli bir atmos-
feri güçlendirenlere şunu hatır-
latmak görevimiz var: Politika-
da bazı  anlarda yapılan iyi ni-
yetli değerlendirmeler, mayası  
öncelerden atılmış  bir iklimde, 
amacı  dışında kötü niyetli bu-
meranglara dönüşebilir; belki 
istemediğiniz halde, farklı lığın 
katli ve/ve.a "kabule mazharlık 
yanş"ına tersten su taşıma fet-
vası  olgusuna bürünebilir. Hele 
-doğrusu yanlış  bir yana- bir 
`çözüm' beklentisi veya hedefi 
dört koldan toplumu sarmış-
ken... 

Unutmayın; 'istemediğiniz 
nokta'yı  istenir addedecek yı-
ğınlar ve kadrolar sizin cephe-
nizde de vardır ve onlar yazı-
lanları  uyarmak için değil, biz-
zat bumerang etkisi doğ-
sun/oluşsun diye de yazdıkları-
nızı  'başka türlü' okuyorlar 
belki?... Bunun, verili toplum-
sal psikolojiyle çok yakından 
ilgili olduğunu söylemeye ge-
rek var mı?... 

Bizim bu yazıyla yaptığı-
mız, 'başka türlü' okumayı  bi-
raz tedirgin biçimde yürütmek. 
Ama herkesin böyle okuduğu-
nu kim iddia edebilir?... 

( I zun bir süredir haberleri 
lJ ve yorumları  'başka türlü' 

okumaya başladım; denilenin su üs-
tündeki görüntüsünden çok, akacağı  
yönü ve 'su'ya etkisini önemseyen 
bir bakışla okumaya çalışıyorum. Is-
teyen, buna 'evham' da diyebilir 
ama şimdilik bu tür okuyuş  aklıma 
zarar vermedi! Tersine, olguları  çö-
zümleyişte yeni anahtarlar, yeni ola-
naklar edinmek mümkün. 
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İki kardeşin kanı  

tına çıkardığını  ama yeni 
n4s.scvnıu 

yardım alındığı  bu hak-
sızlığın ortadan kaldırıl-
ması  için yoğun göç alan 
illerin yeni nüfus sayımı-
nın yapı lması  gerektiği 
ve bölge kentlerinin ger-
çek nufiislan oranında 
yerel yönetimlere ayrılan 
kaynaklardan pay alması  
gerektiği belirtildi. 

Başta mali kaynakla-
rın iyileştirmesi ve bele-
diyelerin yönetim açısın-
dan çağdaş  kurumlar ha-
line gelmesi için yeni bir 
yapı lanmaya ihtiyaç du-
yulduğu belirtilen rapor-
da, bunun yapı lması  için 
yasal mevzuatın dagişti-
rilmesi gerektiği, yerel 
yönetimlerin güçlendiril-
mesi ilkesine bağlı  ola-
rak artık günün sorunla-
rına yanıt veremeyen es-
kimiş  olan 1580 nolu ya-
sanın değiştirilmesi ge-
rektiği savunuldu. 

GAP belediyeler bir-
liği hazırladığı  raporda 
acil çözülmesi gereken 
sorunları  ise şu şekilde 
sıraladı. 

Çözülmesi istenen 
sorunlar 

* Belediye paylarının 
yüzde 6'dar yüzde 10'a 
yükseltilmesi, 

* OHAL tazminatla-
nrun ödenmeyen kısmın-
la= devletçe karşılan-
ması  , 

* Yerel yönetimler 
bölge müdürlüğü kurul-
ması, 

* Belediyelerin güç-
lendirilerek özerk ku-
rumlar haline getirilme-
si, 

* Belediye meclisine 
her kesim ve katmandan 
kişilerin seçilmesi, 

* Eğitim, sağlık, 
güvenlik gibi merkezi 
idarenin üstleneceği iş-
lerin dışındaki görevlerin 
belediyelere gelir, yetki 
ve sorumluluk tanınarak 
verilmesi, 

* Yoğun göç alan il-
lerde koordineli olarak 
iki veya üç yı lda bir 
nüfus sayımının yapı l-
ması. Bölgede yaşanan- 
ları n raporlarla 
çözülemeyeçeğini belr-
ten gözlemciler savaş  
durmadan iyileştirmeler-
den olumlu sonuç al-
mak imkansız olduğu 
görü ş ündedirler 
(HABER MERKEZİ) 

Istasyon meydanından 
Cumhuriyet alanına kadar 
yürüyüşle başlandı.Alanda 
tertip komitesinden bir ar-
kadaşın 1 ınayısın anlam ve 
önemi üzerindeki tonuşma-
mı  öteki katı lımcıların 
kdnuşmalan izledi. Konuş-
macılar daha çok 1 mayısın 

bugünkü anlamı  üzerinde 
durdular.Kitle hepbir ağız-
dan I mayıs işçi marşını  
okuduktan sonra Müzik ve 
davul zurna eşliğinde 
halaylar ve govendler çekil-
di. Yaklaşık yedi bin kişinin 
katı ldığı  miting olaysız 
sona erdi. 

züyle bakı lıyor. Davaya 
ilişkin açıklamalarda bu-
lunan avukat Yusuf Alataş  
da Türkiye'nin zor du-
rumlara düşeceği kana-
atinde. 

DEP milletvekillerinin 
Avukatı  Yusuf Alataş, "ce-
zaevindeki insanları n adil 
olmayan bir tutuklama ile 
orada bulunduklarını  her-
kes biliyor. Avrupa Insan 
Hakları  Mahkemesi'ndeki 
davalar Türkiye'nin başını  
çok ciddi ağrıtacak. Türki-
ye için başlı  başına sorun 
olacak" dedi. Alataş, sade-
ce DEP'liler konusunun 
AB ile ilişkilerde büyük 
bir engel yaratmaya yete-
ceğini belirterek, "bu Tür-
kiye için gerçek bir hadi-
kap olacak. Akıllı  bir yö-
netim bir başkasının dışa-
rıdan önereceği reçete ile 
değil, kendi insanının in-
san hakları na layık oldu-
ğunu göstererek bu sorunu 
çözer" diye konuştu. 

Alataş, DEP'liler konu-
suna bulunacak çözümün 
iç barışa katkısı  olacağına 
dikkat çekerek "bu insan-
ların adil bir şekilde yargı-
lanmadığı  yönünde Avru-
pa Insan Hakları  Mahke-
mesi karar verecektir. Bi-
lindiği üzere divan kararı  

mahkumiyettir. Bunun ol-
masına izin vermeden çö-
züm bulmalıyız. 
re çözüm, iç barışın oluş-
masına da katkıda buluna-
caktı r." 

Avukat Alataş, ceza-
evindeki insanların kamu-
oyunda unutturulmak is-
tenmesi ve uluslararası  il-
giden uzak tutulması nın 
sağlanması  için ziyaret ya-
sağının konduğunu söyle-
di. "Bu amaçlannda başa-
rı lı  olmuş  gibi görünseler 
de, çok yakında ciddi bir 
şekilde yanı ldıklannı  gö-
recekler" dedi. 

Avrupa Parlamentosu 
(AP) Yeşiller Grubu Baş-
kanı  ve Türkiye Avrupa 
Birliği (AB) Karma Parla-
mento Komisyonu Eşbaş-
kan Yardımcısı  Claudia 
Roth da 10 gün önce ülke-
mizi ziyareti sırasında eski 
DEP milletvekili Leyla 
Zana'yı  Ulucanlar Ceza-
evinde ziyaret etmek iste-
miş, fakat kendisine izin 
verilmemişti. Roth, fikir-
leri ve politik görüşleri yü-
zünden lıapislere atı lan in-
sanların haklarına sahip 
çı kacağını  belirtmişti. 

ve özel yaşam içindeki örnek 
tutumu dile getirildi. Onun ölü-
münün halkımız ve Kürdistanlı  
sosyalistler için önemli bir ka-
yıp olduğu vurgulandı. 

Ardından Zeki Adsız yolda-
şın cenaze töreni ve onun Kür-
distan'a nası l uğurlandığı  video 
kasetinden gösterildi. 

Daha sonra Zeki yoldaşın ai-
lesi ve yakınları, onunla ilgili 
anıları nı, düşüncelerini dile ge-
tirdiler. Genç nesiller ve sosya-
listler için hayli öğretici olan bu 
anılar ilgiyle dinlendi. Ailesi ve 
yakınları  Zeki yoldaşın anısını  
ve mücadelesini yaşatmaya ka-
rarlı  olduklarını  ifade ettiler. 

PYSK adına konuşan bir 

başka yoldaş, Zeki Adsız yol-
daşın mücadelesi ve değerleri-
nin bugün PYSK içinde yaşadı-
ğım, bunların sürekli geliştiri-
lip yaşatı lacağını  belirttikten 
sonra, özellikle Zeki yoldaşın 
politik kişiliği ve politik çıkışı  
üzerinde durdu. Konuşmacı; 
"Zeki yoldaşın TKSP içinde çı-
kışını n sosyalist bir çıkış  oldu-
ğunu, TKSP'nin reformist, uz-
laşmacı  yapısına, anti-Mark-
sist-Leninist, anti-sosyalist dü-
şüncelerine karşı, mülteciliğe 
ve teslimiyete karşı  mücadele 
eden Zeki yoldaş, bu temelde 
Kürdistan devriminin stratejik 
Ve taktik hedeflerini ortaya 
koymuş  ve pratikte bunun 

mücadelesini 
yürütmüş tür" 
dedi. "Zeki yol- 
daşı, sadece 
ailesinin ve çev- 
resinin değil, 
dahası  onun Kür-
distan halkına ve 
özel olarak da 
Kürdistanlı  sos-
yalistlere, bugün 
Partimiz 
PYSK'ya mal ol-
muş  bir kişi 
olarak görmek 
gerekiyor" 
diyerek konuş-
masını  bitirdi. 

ABD'nin mirası  
neo-faşist çeteler 

Kürtleri kısırlaştırma 
hayata geçiriliyor 

HABER MERKEZI / ABD'de ya-
yımlanan "The Progressive" adlı  der-
gide, 1 Mayıs 1977 yı lı nda 38 kişinin 
öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı  
olaylardan devlet içindeki gizli örgü-
tün sorumlu olduğu kaydedildi. 

Örgüte bağlı  keskin nişancı ları n, 
Taksim civarındaki binalardan ko-
nuşınacı lara ateş  açtığı  ve Türk poli-
sinin hiçbir şey yapmadığı  anlatı ldı . 
Yazıda, sağdaki en saldı rgan grubun, 
"MHP'nin militan kolu neofaşist 
Bozkurtlar olduğu" vurgulandı. 

Derginin nisan sayısında, Lucy 
Komisar imzasıyla yayımlanan "Tür-
kiye'nin teröristleri: CIA'nın mirası  
yaşıyor" başlı klı  yazıda şu noktalara 
dikkat çekildi: 

- ABD Askeri Yardım Takımı  ka-
rargahlarında çalışan ve önce "Taktik 
Hareket Grubu" olarak bilinen örgüt, 
daha sonra "Özel Harp Dairesi" adını  
aldı. Askeri darbenin ardından 
1971'de, kontrgerilla gücü olarak ad-
landırı tdı  ve sola karşı  bir terör aracı-
na dönüştü. 

- Gazeteci Uğur Mumcu, 1971 
darbesinin ardından tutuklandığında 
kendisine işkence yapanların, "Biz 
kontrgerillayız. Bize cumhurbaşkanı  
bile dokunamaz" dediklerini yazdı . 
Cumhuriyet gazetesinde, kontrgerilla 
ve hükümet bağlantı lı  sağcı  uyuştu-
rucu çetelerinin varlığı  hakkında yaz-
mayı  sürdüren Mumcu, 1993 yı lı nda 
arabasına konan bir bombanın patla-
tılmasıyla öldürüldü. 

- 1980 askeri darbesini yapan Or-
general Kenan Evren, Özel Harp Da-
iresi'nin, 1972'de Kızı ldere'de 10 sol-
cu militanın öldürülmesi gibi gizli fa-
aliyetlere katı ldığını  teyit etti. Evren 
bir gazeteye, 1970'lerde, Özel Harp 
Dairesi tarafından işletilen gizli ör- 

GAP Belediyeler Birliği 
Bölge beledıyelerininso-, „ 
runlattuk ,Ye-rçii4Mi.ghiYr: 
Içeren bir rapor yayınlan-
dı . Raporda Bölge bele-
diyelerin en temel sorun-
larının çeşitli nedenlere 
dayalı  olarak gelişen 
köyden kente yoğun göç 
olduğu belirlenirken, bu 
nedenle bölge kentleri-
nin nufusun hızla artığı, 
bu durumun kentlerinin 
hem mali hem de fiziki 
yapılarmı  tahrip ederek, 
çarpık ve düzensiz kent-
leşmeye yol açtığı  vurgu-
landı. Sorunlarının çözü-
mü için belediyelerin 
kendi gayretleri dışında 
merkezi idarenin de des-
teğinin şart olduğu kay-
dedilen raporda,bölgenin 
hem kalkınmada önce-
likli yöre hem de 
GAP'ın uygulandığı  böl-
ge ve aynı  zamanda 
OHAL bölgesi olduğu 
belirterek bu nedenle 
mutlaka dış  desteğin şart 
olduğu bildirildi. 

Raporda ayrıca yerel 
yönetimlere nüfus ora-
nında verilen yardımla-
rın yaşanan yoğun göç 
nedeniyle bölge kentleri-
nin nüfusunu bir kaç ka- 

MERSIN/ 1 mayıs siya-
si partiler, sendikalar, Sivil 
kurum ve kuruluşlar, der-
nekler ile aralarında Nü-
roj'unda bulunduğu sosya-
list basın çevrelerin katı lı-
mıyla güçlü bir şekilde kut-
landı. 

Kutlamaya saat onbirde 

Kürdistan ulusal kurtuluş  
mücadelesinde ve özel olarak 
Kürdistanlı  sosyalistler içinde 
unutulmaz bir yere sahip olan 
Zeki Adsız yoldaş, ölümünün 
7. yı lında Dortmund'ta düzen-
lenen bir toplantıyla anı ldı. 

NRW eyaleti ve Alman-
ya'nın diğer bölgelerinden 
PYSK taraftarları  ve yurtsever 
Kürdistanlı  kesimlerden insan-
ları n katı ldığı  toplantı, anlamlı  
ve öğretici geçti. 

Saygı  duruşundan sonra Ze-
ki Adsız'ın yaşam ve mücade-
lesi üzerine kısa bir konuşma 
yapı ldı . 

Konuşmada onun mücadele-
si, boyun eğmez kişiliği, örgüt  

gütlerde yer alan bazı  sivillerin kendi 
bilgisi dışında bazı  terörist eylemlere 
katı lmış  olabileceğini söyledi. Aske-
riyenin sıkı  güvenlik denetimlerini 
düşününce böyle bir ihtimalin ger-
çeklikten uzak olduğu ortaya çı kıyor. 

- `Stay-behind' grubunun katı lmış  
olabileceği iğrenç bir terör olayı, bü-
yük sendika örgütlerinin birkaç yüz 
bin insanı  topladığı  Istanbul'un Tak-
sim Meydanı 'nda yapı lan 1 Mayıs 
1977 gösterilerinde yaşandı. Gün do-
ğarken meydanı  çeviren binaların 
damlarına yerleşen keskin nişancılar, 
konuşma platformuna doğru ateş  aç-
tı lar. Kalabalı k panikledi; 38 kişi öl-
dürüldü, yüzlercesi yaralandı. Ateş  
20 dakika kadar sürdü, civardaki bir-
kaç bin polis hiçbir şey yapmadı. 

- 1970'lerin son dönemlerinden 
itibaren, sağ  ve sol gruplar arasında-
ki şiddet Türkiye'nin istikrarın! teh-
dit etti. Sağdaki en saldırgan grup, 
1960 darbesinin önde gelen isimle-
rinden ve eski bir albay olan Alpars-
lan Türkeş 'in liderliğini yaptığı  
MHP'nin militan kolu olan neofaşist 
"Bozkurtlar"dı. Susurluk'ta ölen 
uyuşturucu kaçakçısı  Abdullah Çatlı, 
1978'de Türkiye Işçi Partili 7 gencin 
öldürülmesiyle suçlandığı  sıralarda 
Bozkurtların lideriydi. 

- Araba kazasının ardından Çat-
lı 'nın ordu ve polis için "devletin 
çıkarları  için gizli servis çerçevesin-
de" çalıştığı  bildirildi. Eski bir Dışiş-
leri Bakanlığı  danışmanı  ve istih-
baratın anti-terör ünitesi başkanı  da 
Susurluk kazasını  araştıran par-
lamento komisyonuna, Çatlı  'nın 
Türk istihbarat servisi için çalıştığını  
söyledi.  

Milli Güvenlik Kurulu'nun Güneydoğu 
sorunu olarak adlandı rdığı  Kürt raporun-
da hızlı  nüfus artışının gelecekte büyük 
tehlikelere yol açacağı  ve acil önlem alın-
ması  gereği vurgulanırken MGK kararları  
hayata geçiriliyor. 

Hakkari ili ile Yüksekova, Şemdinli ve 
Çukurca ilçelerinde çocuk felcine karşı  
başlatılan aşı  kampanyası  hezimete uğra-
dı. Göçe zorlanan tek odalı  evlerde onlar-
ca insani yaşamaya mahkum eden, çöp-
lüklerde yaşamak zorunda bırakı lan ve 
her yıl yüzlerce çocuğun ölümüne neden 
olan sağlıksız yaşam koşulları  yaratılmış-
ken, devletin aşı  kampanyasının! samimi 
ve inandırıcı  bulmak bir yana aksine aşı  
kampanyası  adı  altı nda sürdürülen çocuk 
felci a.şısının kısırlaştırma kampanyası  ol-
duğu iddia ediliyor. Bölgede görev yapan 
bazı  doktorlar tarafından uyarı lan halk, 
çocuklannı  aşıya götürmüyor. Buna kar-
şın bölge hastaneleri yaptıkları  toplantı-
larla halkı  aşıya çağırıyor. Ev ev dolaşa-
rak aşı  kampanyasını  yürüten doktorlar 
büyük bir hayal kı rıklığına uğradıklarını  
belirtiyorlar. Başta TGRT televizyonu ol-
mak üzere bir çok yayın kuruluşu bu ha-
beri geçerken bölgenin kayı tsızlığı  bu 
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Türkiye Avrupa'da Kürt 
sorunundan kaynaklanan 
sorunlarla boğuşmaya de-
vam ediyor. Şimdiye kadar 
pekçok dava Türkiye aley-
hine sonuçlandı. Daha 
yüzlercesi de sırada bekli-
yor Gözlemciler bu dava-
ların hemen hemen tama-
ınının Türkiye aleyhine so-
nuçlanacağını  söylüyorlar. 
Kapatılan DEP'in millet-
vekillerinin Avrupa Insan 
Hakları  Mahkemesi'ne 
yaptı kları  başvuru hafta 
içinde görüşüldü Türkiye 
aleyhine yapı lan başvu-
ruyla ilgili olarak Avrupa 
Insan Hakları  Komisyonu, 
Türkiye'nin, Insan Hakları  
Sözleşmesi'nin gözaltı  sü-
resiyle ilgili kısmını  ihlal 
ettiğini belirterek, davayı  
Insan Hakları  Mahkeme-
si'ne göndermişti. DEP'in, 
halen cezaevinde 4 millet-
vekili bulunuyor. Araların-
da Leyla Zana'nın da bu-
lunduğu bu milletvekilleri 
Avrupa Insan Hakları  Ko-
misyonu'na geçen sene 
ikinci kez başvurmuştu. 

Hafta içinde görüşülen 
dava ileri bir tarihe bırakı-
lırken, gözlemciler dava-
nın Türkiye aleyhine so-
nuçlanmasına kesin gö- 
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Çete eylemleri üzerindeki 

sis perdesi ağır ağır arala-

nırken Özgür Gündem  

kampanyanı n aslında bir kısı rlaştırma 
kampanyası  olduğunu fısı ldıyor. 

Kürtlere karşı  sürdürülen savaşın bir 
anlamda nüfus savaşına dönüştüğü geç-
mişten beri sürdürülen klasik bir politika 
olduğu biliniyor. Günlük politikalarda 
Kürt nüfusunu olandan az olduğu belirti-
lirken gerçekte ise artan Kürt nüfusu dev-
leti içten içe kaygı landınyor. Milliyet ga-
zetesinde de yayınlanan dönemin başba-
kanı  Ismet INÖNÜ'nün hazırladığı  "Do-
ğu raporu"nda, hızla artan Kürt nüfusu-
nun kaygı  verici boyutlarda olduğu ve ön-
lem alınması nı n gerekliliği vurgulanır-
ken, Kürt bölgeleri dışına sürgün edilen 
Kürt nüfusun yöre nüfusunun beşte birini 
geçmemesi koşulu getirilmişti. Kürt 
nüfusunu dağıtarak öz varlı klarını  yok et-
meyi ve güçlerini parçalamayı  amaçlayan 
bu rapor, 97 yı lı nda MGK raporu olarak 
tekrar sahneleniyor. 

1996 yı lında da teşebbüs edilen aşı  
kampanyası  ya da namı  diğer kısırlaştır-
ına kampanyası  basında sı kça yer alması  
ve gösterilen tepkiler üzerine geri çekil-
mesinin ardından tekrar yineleniyor. 

(HABER MERKEZİ) 

Nesimi ADAY 

T ürkiye'de polisin saldırgan tutumu 
devam ettiği sürece, sanı rı m sol-
cular kansız bir miting yapamaya-

caklar. Kitlenin sağduyulu olması  polis-
te tutum değişikliğine yol açmıyor. O as-
la kendisi olmaktan vaçgeçmiyor ve 
mahsur') insanlara saldırıyor. '97 1 Ma-
yıs'ında da yine aynı  şeyler mi yaşana-
caktı? Hiç birimiz böyle birşey olmasını  
isteyemezdik kuşkusuz ama yaşamı n ka-
tı  gerçekliği boğazıma düğümleni duru-
yordu o gün. 

İşte bu karışık duygular içinde sabah 
kalkıp arkadaşlarla, 1 Mayıs kutlamaları  
için Şişli, Abide-i Hürriyet Meydanı 'na 
doğru yolalı yoruz. Daha Okmeydanı 'na 
ancak varmıştık ki polisin "olağanüstü 
önlem" dediği barikatıyla karşı laştı k. 
Miting alanı na yaklaştığımızda tertip ko-
mitesinin görevlileriyle karşılaştık. Bu 
görevliler mitingin olaysız, şenlik içinde 
geçmesi için sürekli koşuşturuyorlardı. 
Sendikaların yanısıra CHP, Işçi Partisi, 
Emeğin Partisi, SIP ve çeşitli kitle örgüt-
lerinin miting alanına girmesinden sonra, 
geriden gelen HADEP, ÖDP ve çeşitli 
Kürt ve Türk sol grupları  meydana gire-
medi. Sol kitlenin alana girememesinin 
sebebi; alanın giriş  kapısındaki polislerin 
arama sı rasında devrimci şehitlerin re-
simlerini yırtması, afişlerin sopalarının 
alınması  bahanesiyle yırtı lması  ve sürek-
li insanları  tahrik edici hareketlerde bu-
lunmasıydı. Tertip koınitesiyle görüşen 
kitle temsilcileri, işçi bayramını  önemine 
ve anlamına uygun bir şekilde kutlamak 
için alanda oldukları nı, ancak polisin bu 
tutumunu da kabuledemeyeceklerini 
söyleyip, ya geri çekileceklerini ya da 
polis barikatının kaldı rılması  gerektiği 
uyarısında bulundular. 1 Mayıs'ta dikka-
timizi çeken birşey vardı, oda; mitinge 
gelen tüm sol grup ve partilerin geçen yı l 
ki 1 Mayıs'tan ders alıp hareket etmesiy-
di. Çünkü 1996 1 Mayısı 'nda bütün so-
ğukkanlı  davranış lara rağmen sivil polis-
lerin provakasyonuna gelinmiş  ve 3 kişi 
yaşamını  yitirmişti. Ancak bu yı l da pro-
vakatörler yine işbaşındaydı. 

Işçi Partisi'yle, Devrimci Güç Birliği 
pankartı  taşıyan Partizan arasında, "bar-
dakta fırtına koparma" sözüne yakışır bir 
çatışma yaşandı. Partizancılar'ın Işçi 
Partililer'in önüne geçmeye çalışması  
sonucu yaşanan olaylar gerçekten de şaş-
k ınlı k yarattı. Yaşanan taşlı-sopalı  çatış-
ma sonucu, yaralananlar oldu. Bir IP'li 
ambulansla hastahaneye kaldırı ldı. Bu 
arada olayı  izleyen basın da çatışmadan 
nasibini aldı . Olaylar zar-zor yatıştınldı. 
Partizancılar'a olayın sebebihi sorduğu-
muzda, IPlilerin provakasyon yaratmaya 
çalıştıkları  cevabını  aldı k. Tam bu sırada' 
spor giyimli iki genç (19-20 yaşlarında 
gösteren), benim varlığımdan habersiz 
konuşuyorlardı . Biri, "haydi korteje gire-
lim" diyordu. Diğeri, "tanırlar, olmaz" 
diye, cevap veriyordu. Sonra yanlarına 
biri daha geldi ve gidip korteje girdi, ama 
kortejden dışarı  çıkarı ldı. Diğeri kortejin 
önüne gidip, "bı rakın insanlar yürüsün" 
diye bağırdı. Fakat kimse ciddiye almadı. 

Bu bölgede olaylar yaşanırken, yuka-
rıda, meydanda miting Istiklal Marşı 'nın 
okunmasıyla başlamıştı. Kortejin en so-
nunda bulunanlar (başta HADEP olmak 
üzere), yukarıda yaşananlardan bihaber 
oldukları  gibi, eğlence ortamlarını  oluş-
turmuş, kendi imkanları  dahilinde 1 Ma-
yıs'ı  kutluyorlardı. Yukarıda polis bari-
katıyla ilgili sorun çözülmediğinden, sol 
kitle ağır ağır geri çekilip, geldiği yöne 
(Okmeydanı) doğru yürümeye başladı. 
Bu arada dağılan gruplar da oldu. Kitle 
geri çekilmeye başladığında, polisler de 
arkalarından ağır ağır gelmeye başlamış-
tı. Ancak bir ara nedense polisler hızlan-
maya başladı. Bunu gören bir grup kaçı-
şınca, diğer büyük kitle tarafından yuha-
landı. Büyük grup gayet disiplinli bir şe-
kilde, slogan atarak Okmeydanı  yönüne 
yürüyordu. Polisler aniden, devletin de-
yimiyle hiçbir 'yasadışı ' hareket içinde 
olmayan, dağı tmak için kendi halinde 
yürüyen insanlara büyük bir öfkeyle sal-
dı rmaya başladı. Polisin bu saldırısı  kar-
şısı nda şaşkı nlığa düşen bazı  insanlar yo-
lun kenarına çekildi. Işte ne olduysa tam 
bu sırada oldu. Polisler o çevrede bulu-
nan herkesi, ellerindeki cop ve kalaslarla 
feci bir şekilde dövmeye başladı. Biz; 
gazeteciler, kanlar içinde yere yıkı lan in-
sanların fotoğraflarını  çekerken, öfkeden 
gözü dönmüş  polislerin habire "alırım 
ha!" tehtidiyle karşılaşıyorduk. Tabi po-
lise aldıran yoktu. Orada bir trajedi yaşa-
nıyordu. Biz de bunu insanlara iletmeliy-
dik. Polis, Demokrasi Gazetesi muhabi-
rine, "Ulan çekme. Bak alırım seni. Çek-
me!!!" diye bağınrken, gözlerinin; "alı-
rım" derken neyi kastettiğini rahatlıkla 
anlayabiliyorduk ama, olayı  görünküle-
mek gerekti. O anda, Demokrasi muha-
biri arkadaşın, bir zamanlar Metin'le 
(Göktepe) aynı  gazetede çalıştığı  geldi 
aklıma nedense. Çünkü polis orada in-
sanlara ölümcül darbeler indiriyor ve yi-
ne ölüm yüklü mimiklerle karşımızda 
duruyordu. 

Tam önümüzdeki çimenlik yokuşta 
polisler yakaladıkları  insanları  feci bir 
şekilde dövüyorlardı. Üç kişi yerde kan-
lar içinde yatıyordu. Polisler hıncını  al-
dıktan sonra. Biraz kenara çekildiler. 
Derken bütün basın mensupları  yaralı ları  
görüntüleme uğraşına girdiler. Ben, iki  

ya da üç kare fotoğraf çektikten sonra, 
denklanşöre basamaz oldum. Parmakla-
nm titriyordu. Çünkü hemen önümde, 
acı  içinde kıvranan ve ölümle yaşam ara-
sında gidip gelen insanların çığlıklarına 
dayanmak mümkün değildi. Hemen 
ötemde, kaşı-gözü yarı lınış  ve yüzü kan-
lara bulanmış  genç kıza yardım etmek 
için (hoş, insan bu durumlarda nası l yar-
dım edeceğini pek bilmez ama, insani bir 
tepki işte..) yanına koştum. Kanlar için-
deki genç kızı  yerinden kaldı rmaya çalı-
şırken, iki-üç metre uzağında yerde hare-
ketsiz yatan bir genç çocuğu farkettim. 
(Bu arada bütün meslektaşlanm büyük 
bir aşkla mesleklerini icra ediyorlardı!?) 
Çocuk uzanmış  kanlar içinde boylu bo-
yunca yatıyordu. Bulunduğu yer bayı r ol-
duğu için, kafasından sızan kan çimenle-
re kendi rengini vererek akıp gidiyordu. 
Kızı  bırakıp çocuğa koştum. (Bu arada 
gazeteci arkadaşlara da bağırmaya başla-
mıştım, yardım etmeleri için. Neden ba-
ğırdığımı  da bilmiyorum. Ikisi dışındaki-
leri tanımıyordum bile. Hem polisler öf-
keyle kenarda bekliyorlardı...) Çocuğun 
kafasında sızan kanları  görünce, biran 
ölmüş  olabileceğini düşünüp paniğe ka-
pı ldım. Çocuğun kafasından tutup kal-
dırdığtmda, arkamda duran kızın "abi-
ii!..." çığlığını  duydum. Bu korkunç bir 
sahneydi; iki kardeş  biribirinden haber-
siz, yaralı  bir şekilde yanyana yatı yordu. 
O ara tanıdık bir arkadaş  gördüm ve ken-
disinden yardım istedim. Derken diğer 
gazeteci arkadaşlarda yardıma koştu. 
Kızla çocuk birbirine sarı lıp ağlamaya 
başlamışlardı. Ikisinin de kanları  biribiri-
ne karışmıştı. Aman tanrım o ne korkunç 
bir şeydi; polisin saldırısına uğramış  iki 
kardeşin kanı  biribirine karışıyordu. 
Sonra o iki kardeşi oınuzlayıp hastahan-
ye yetiştirme telaşına düştük. Ama bütün 
yollar polisler tarafından kapatıldığı  için 
etrafta hiç araba yoktu. Daha sonra aşa-
ğıda; dere yolunda bir otomobil bulup 
zorla yaralıları  bindirip hastahaneye yo-
ladık. (Otomobilin bir sivil polise ait ol-
duğu söylentisi çıktı  ama yapacak birşey 
yoktu.) Olay yerine döndüğümüzde po-
lislerin, bir muhabirin fotoğraf makinası-
na el koyduklarım gördük. Olaydan son-
ra yirmi dakika falan geçmişti ki, bir po-
lisin ambulansa götürüldüğünü gördük. 
Ancak polisin yaralandığma dair hiçbir 
bulguşoktıı_Gazetecilerin arasında, 'po-
lisin t'enısiti'yaralanma Sahnesi' yorumu 
yapıldı. 

Saldırıdan sonra olayların Okmeyna-
nı 'na kaydığı  duyumunu alınca, oraya 
koştuk. Göstericiler, belediyeye ait bir 
aracı  barikat oluşturmak amacıyla yola 
çekip yakmışlardı. Bu olay üzerine polis 
havaya (Bu defa, havaya ateş  açarken 
yerdekiler vurulmamıştı. Gerçekten ha-
vaya ateş  açmışlardı.) ateş  açtığı  görüldü. 
Orada otuza yakın insan şüpheli görüldü-
ğü için gözaltına alındı. Biz bunları  gö-
rüntülemeye çalışırken, telsizlerden Ana-
dolu Kahvesi civarında, Ülkücüler'in 
göstericilere saldırdığı  anonsu geçti. O 
çevrede hemen hemen bütün dükkanlar 
kepenk kapatmıştı. Olay yerine vardığı-
mızda, bir gerginliğin olduğunu gördük. 
(Kulaksız semtine doğru Ülkücüler elle-
rinde taş  ve sopalarla, yol kenarında 
gruplar halinde bekleşiyorlardı.) Ancak 
polisler birşey olmadığını  söylüyorlardı. 
Sonradan öğrendiğimize göre; Ülkücü-
ler, polislerin de yardımıyla birkaç gös-
tericiyi sıkıştırıp linç etmeye kalkmışlar. 
Yaralıların akibetini öğrenemedik. Ay-
rıca, sivil polislerin göstericileri hedef 
alıp ateş  ettiği söylentisi de dolaşıyordu. 

*** 

Olaylar bittikten sonra gazeteye 
dönerken, üstümdeki kanları  farkettim. 
Bu kan yaralı  iki kardeşin kanıydı. sol 
elimi kırmızıya boyayan kana bakarken 
ürperdim. Iki kardeşin kanı  elimde 
buluşmuştu. Şair Hasan Hüseyin, "kan-
dan kına yakı lmaz" demişti demesine de; 
polisler, ellerimize kandan kına yakmış-
tı. Ama 'mutluluğu' olmayan bir kına. 

Gazeteye izlenimlerimi yazmadan ön-
ce, eve gidip üstümdeki kanlı  elbiseleri 
değiştim. Yolda komşum, yaşlı  madamı  
gördüm. (Sokağımda halen Beyoğlu yer-
lisi Italyan, Fransız ve Rumlar oturuyor.) 
Söz 1 Mayıs olaylarından açı ldı . TV'ler 
her zaman ki nakaratına takılmış  ol-
malılar ki, insanların kafasında yine yan-
lış  izlenimler oluşmuştu: "Sol grupların 
taşkınlığı  sonucu çıkan olaylarda..." diye 
başlayan yorumlar yapı lıyordu. Madam 
bana ne iş  yaptığımı  sorunca, gazeteci 
olduğumu söyledim. O an orada 
bulunan insanlar (birçok insan gibi), 
"hangi gazete?" diye sordular. Ben 
cevabı  geçiştirdikten sonra madama, giz-
lice; "Kürt basını" cevabını  verdim. 
Madam, hastane duvarlanndaki tabloları  
andıran durşuyla, işaret parmağını  
dudaklarına götürüp sessiz bir sus 
komutu verdi. Sonra da şöyle fısıdadı: 
"Yirmi yıl önce kiliseye mum yakmak 
için giderken, sokakta, yaralı  bir gençle 
karşı laştım. Bana, `teyze kilisede benim 
için de dua edip, mum yak' dedi ve gitti. 
Ben yirmi yı ldı r kiliseye gidip o çocuk 
için mum yakarım," dedi. Madamın kar-
şısında susmakla yetindim. "Teyze 
kilisede o genç için yaktığın mumun 
yanına bütün insanlar için de bir mum 
yak!" diyemedim. 

Raporlar savaşa endeksli 

Mersin'de coşkulu 1 mayıs kutaması  

Türkiye yine yargı  önünde 

Ağar'ın suç dosyası  kabarıyor 
Gazetesi'nin merkez 
ve iki temsilcisinin 3 
Aralık 1994 yı lında 
bombalanması, ancak 
3 yıl sonra dava açıl-
ma aşamasına gele-
bildi. Bası na yönelik 
saldırı ların vardığı  
düzeyi göstermesi 
bakımından önemli 
olan olay hakkında 
soruşturmayı  yürüten 
Istanbul Cumhuriyet 
Savcısı  Fazlı  Bozte-
pe, 1 kişinin öldüğü, 
18 kişinin de yaralan-
dığı  olayla ilgili ola-
rak dönemin İstanbul 
Emniyet Müdürü 
DYP milletvekili 

 Necdet Menzir ile iki 
gazeteciyi ifade ver-

meye çağırdı . Savcı  Bozte-
pe, Mehmet Ağarla ilgili 
basında çı kan iddialar üze-
rine harekete geçti. Savcı , 

ilk etapta, bombalama 
olaylarından sonra Meh-
met Ağar'a telefon açarak 
"Adamları nı  bölgemden 
çek" dediği öne sürülen 
Necdet Menzir'i dinleme 
kararı  aldı. 

Söz konusu kişilerin 
dinlenmesinden sonra dos-
yadaki deliller yeterli dü-
zeye ulaşırsa, Ağar'ın bir 
kez daha sanık sı fatıyla 
dokunulmazlığının kaldı-
rı lması  istemi gündeme 
gelecek. Ancak ilgililer 
öteki çete faaliyetlerindeki 
gibi bu davanın da sonuç 
alınmadan kapatı lacağı  en-
dişesini taşıyorlar. Bir 
memlekettte başbakan 
yardımcısı  kalkıp bu dev-
let için kimki silah kullan-
mışsa onun ruhu şad olson 
derse, ortaya çı karı lan suç-
lar da birer hizmet belgesi 
muamelesi göreceklerdir. 

Zeki Adsız yoldaş  Dortmund'ta anıldı  www.a
rs
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Özellikle 
Mardin 
Tur Abdin platosu üzerin-
de 33 köye yayı lmışlar ve 
Midyat'ta yoğunlaşmış-
lardın Geri kalan az bir 
nüfusu Mardin, Savur Ki-
lit İdil ve Nusaybin gibi 
çevre ilçelerde yaşamak-
tadırlar. Fakat artık Mar-
din'in ilçelerindeki ve di-
ğer bölgelerdeki Süryani-
lerin çoğu Istanbul'a göç 
etmişlerdir. Din, özel bir 
dinsel dilin kullanımıyla 
tanımlanır. Etnik grup 

oluşun ölçütü olarak Tur 
Abdin'de anadil Türö-
yo'dur, fakat Türkçe'nin 
tehditi altındadır. Kilise-
nin ve manastırların açık-
ça tanımlanmış  bir coğra-
fi bölgede yoğunlaşmış  
olması  ve 1500 yıl kadar 
direnip muhalif hareket-
lenmeye karşı  ayakta kal-
mış  olmasından gelen yö-
resillik duygusu oldukça 
önemli bir etkendir. Fakat 
çok sayıda Süryaninin 
Batı 'ya göç etmesiyle bu 

duygu da 
y ı pranmakta-
dır. Cumhuri-
yet dönemin-

de Süryanilere de azınlık 
tanunlanması  getirildi fa-
kat 12 Eylül darbesinden 
sonra (Kürt) müslüman 
nüfustan gelen tehditkar 
tutum topluluğun bağım-
sızlık duygusunu artı rd ı: 
fakat hükümetin ve yerel 
resmi makamların bu du-
rumu muhafaza etmekte 
başarısız olmaları  onları  
iyi niyetlerine duyulan 
güvenin kaybolmasına ve 
göçe neden oldu. 
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Tahrip edilen Mor Abrohom Mezarliğindan bir görüntü - Midyat 

Süryan Dili 
Benim bir zamanlar özgür ve çok cesur oğı  ıllarım vardı. 
Yücelttiler beni her tarafa ve tüm halklar arasında yayarak. 
Bütün dillere beni baş  ve ünlü bir taç yaptılar 
O denli ki, birçok ülke benimle konuşur oldu. 

Benimle yazıldı  eski toplulukların tarihleri, 
Ve çağlara göre gurur okşayan yasaları. 
Benimle olmuştur uygarlığın her tarafa yayılışı, 
Ve ünlü sanatların yaygınhk kazanması. 

Benimle oldu inanç ve tüm öğretilerin yayılışı. 
Her türlü yaranı: kaynağı  oldum tüm insanlara. 
Oysa şimdi savsakkyor beni oğullann ve adımı  taşıyanlar. 
Onemsemeden tamamıyla beni terk ettiler. 

Eyvahlar olsun, oğullanmın bana çektirdiği anya. 
keşke yalnız bana,(ama) daha çok kendilerine haksızlık ediyorkzı: 
Halkların nüfus çoğalırken, azalıyor onlarınki. 
Eksik kaldılar, beylikten köleliğe dönerek. 

Peki ne zaman doğacak içlerine kahramanların ruhu? 
Ve dolaşacaktır damarlarında utkuların kanı. 
Geçiyor soğuk kışın günleri üç ayda. 
Fakat yüzyıllardan beri sonu gelmemiştir kışımınkinin 

Metropolit Hanna Dölabani 

ıtıliw.=zuuttiUttlItifi 

SON BIRKAÇ YILDA OLDURULEN SURYANILER 

9 Ocak 1990: Midyat'ta Malke Da-
vut öldürüldü. 

21 Nisan 1990: Midyat'ta Yakup 
Görgen öldürüldü. 

1 Mayıs 1990: Midyat'ın Yemişli 
(Anhil) köyünde Gevriye Bulut ve 19 
yaşındaki oğlu Samuel Bulut öldürüldü. 

3 Haziran 1990: Midyat'ın Bağlar-
başı  (Arnas) köyünde Yusuf Aykıl ve 8 
aylık hamile olan eşi Edibe Aykı l öldü-
rüldü. 

14 Kasım 1990: Mardin'in Bülbül 
(BinebIl) köyünden muhtar Baha Ak-
gül, Şemun Ünal, Yusuf Sürer ve Celil 
Büyükbüş  öldürüldü 

1990: Midyat'ta Fehmi Yarar ve Nu-
saybin'in Taşköy (Arbo) köyünden Aho 
Erinç öldürüldü. 

23 Mart 1991: Midyat'ta İshak Ta-
han öldürüldü. 

27 Ağustos 1991: Midyat'ın Yemişli 
(Anhil) köyünden Afrem ve luzkardeşi 
İşmuni Adil öldürüldü. İkisi de dilsizdi. 

3 Aralık 1991: İdil'de Mihayel Bay-
nı  öldürüldü. 

17 Haziran 1992 : Midyat'ta Fikri 
Akbulut öldürüldü. 

25 Temmuz 1992: Kızıltepe'de dişçi- 

lik yapan, Derik'li Yakup Yontan öldü-
rüldü. 

13 Ocak 1993: Nusaybin'in Xrebale 
köyünden Aydın Aydın Midyat'ı n Ye-
mişli (Anhil) köyünden Muhtar İsa Koç, 

Musa Demir ve Yusuf Özbakı r; 
Doğançay köyünden Gevriye Durmaz 
öldürüldü ve Hanna Demir ağır yaralan-
dı. 

6 Şubat 1993: Dargeçit'in Anı tlı  kö-
yünden Görgis Savcı  öldürüldü. 

1 Nisan 1993: İdil'de diş  doktoru 
İsa Baydar'ın 5 yaşındaki oğlu Fuat 
baydar, 1 Nisan'da kişi veya kişilerce 
kaçırı ldı. Bütün aramalara rağmen bulu-
namayan Görgis, Mayıs'ın ilk haftasın-
da bir su kuyusunda ölüsii bulundu. 

29 Kasım 1993: Dargeçit'in Anı tlı  
köyünde Muhtar Hanna Aydın öldürül-
dü. 

16 Şubat 1994: Midyat'ta Muhtar 
Yakup Mete öldürüldü. 

17 Haziran 1994: İdil'de eski Beledi-
ye Başkanı  Şükrü Tutuş  öldürüldü. 

14 Temmuz 1994: Mardin'de Aziz 
Çiftçi öldürüldü. 

18 Aralık 1994: Midyat'ta Dr. Ed-
yard Tanrıverdi öldürüldü. 
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Devlet azınlıkları  normal vatandaş  görmek yerine "misafir" olarak görmeyi tercih etti. Varlık vergisi 6-7 Eylül 
olayları  "misafirliğin" bir an önce bitmesi için yapıldı. Bu "misafirlerden" Süryaniler'in sayısı  ise her geçen 
gün biraz daha azalmaya devam ediyor. 

r) I 
Derya DENIZ 

İ
980'lerin başında sayıları  sadece 50 
bini bulan Süryaniler'den geriye 
sadece 9 bin kişi kaldı. Anayurtlan 

Mezepotamya olan Süryaniler 2 bin yı l-
dır yaşadı kları  Mardin'i, Midyat'ı  ve 
köylerini terk ettiler. Süryani Yazar İsa 
Karataş, Türkiye'de azınlıkların durumu-
na ilişkin şunları  söylüyor; "Devlet azın-
lıkları  normal vatandaş, görmek yerine 
`misafir' olarak görmeyi tercih etti. Var-
lık vergisi 6-7 Eylül olayları  `misafirli-
ğin' bir an önce bitmesi için yapı lmıştır." 

İsmet İnönü Lozan'a giderken elinde 
14 maddelik bir talimat vardı. Bakanlar 
Kurulu'nun aceleyle hazırlamış  olduğu 
bu talimatın azınlıklarla ilgili 9. maddesi 
şöyleydi: "Azınlıklar, esas mubadeledir" 

B
iliyorsunuz eskiden 
Kürtler için dağ Tür- 
kü'dür şeklinde söylem-

ler vardı . Şimdi de 
Süryaniler için 
"Türko-Semit" söylemi icat 
edildi. 

Yani mümkün olduğunca olsun, daha da 
azaltınanın bir yolu aranmahydı. Türkiye 
azı nlıklardan `temizlenıneliydi'. Tabii 
bunu başarmanın yolu, azınlıklara bazı  
baskı lar yapmaktan geçiyordu. Bu baskı-
lar bazen "Varlık Vergisi " gibi kanunlar 
ve yasalar ile yapılmaya çalışı lmıştı r. 

Süryani köyler boşaltıldı  

1869 yı lında Erzurum'da görevli Gii 
neydoğu Bölgesi İngiliz Konsolosu Tay- 

Kürtler 

Savaştan 
önce 

Savaştan 
sonra 

Ermeniler 750.000600.000 
Süryaniler - Keldaniler 120.000 20.000 
Türkler 3.000 2.500 
Diğerleri 10.000 3.000 

lor, raporlarında Erzurum'da 110 bin, 
Van Mutasarraflığında da 16 bin 500'ü 
'aşiret' ve 34 bin 500 de reaye olmak 
üzere toplam 51 bin Süryani olduğunu 
belin ir. 

1919 yı lında hazırlanan bir istatistikte, 
Diyarbakır'da 1. Dünya Savaştan önce ve 
sonra yaşayan Süryaniler ve diğer halkla-
rın nüfus oranları  şöyle sıralanı  
yor: 

1984'ten sonra meydana gelen olay- İ  984'ten sonra meydana 
gelen olaylardan sonra 

ise Güneydoğu'da 
Süryanilerin oturduğu 

yirmiyi aşkın köy 
tamamen boşaltı ldı. 

lardan sonra ise Güneydoğu'da Süryani-
ler'in oturduğu yirmiyi aşkın köy tama-
men boşaltı ldı . Süryaniler'den tamamen 
boşalan köylerden bazı ları  şunlar : Mid-
yat'ta Elbeyendi (Kafro Tahtayto), Bar-
dakçı  (Bote), Bağlarbaşı  (Amas), Yaman-
lar (Yardo), Barıştepe (Saleh), Merci-
mekli (Hapsis), Güngören (Keferbe) Nu-
saybin'de: Dağiçi (XirabemIşke'), Üçyol 
(Seden), Güzelsu (Ehvo), Dibek (Badibe,  

Bir Süryani köyü olan Hasibrin. Tur Abdin 

Taşköy (Arbo), Girmeli (GremIra). 
İdil'de Sare (Gaveyto). Yarbaşı  (Esfas)? 
Dargeçit'te İzbırak (Zaz), Alayurt (Arba-
ye), Gercüş 'te Arıca (Kafro Elayto), Bin-
qelbe. Beytüşşebap'ta Kovankaya (Meh-
r1). 

Süryanilere "korucu ol" 
işkencesi 

21 Temmuz 1992'de ise İdil'in Öğün-
dük köyünün karakoluna PKK'lilerce bir 
saldırı  düzenleniyor. Bunun üzerine as-
kerler köye rastgele ateş  açıyorlar, köylü-
lerin bağlarını  ve ekin tarlalarını  yakıyor-
lar. 17 yaşındaki Şükrü Yalın da kendisi-
ne isabet eden bir kurşundan yaralanıyor.  

21 Ocalc.1993'te Midyat'ın İzbırak köyü-
nü basan korucular, köylüierden Melke, 
Süleyman Barsomo ve adı  tespit edilme-
yen bir kadını  alarak aynlıyorlar. Daha 
sonra köye dönen bu köylüler, kendileri-
ne işkence yapıldığını  ve korucu olmaya 

zorlandıklarını  belirtmişlerdir. 1994 yı lı-
nın başlarında askerler Midyat'ın Alagöz 
(Bakisyono) köyünde üç Süryani'yi feci 
şekilde dövdükten sonra bir haçı  ateşte 
kızdı rıp köylülerin göğüslerine bastırarak 
işkence yapmışlar. 

Kaçırılan Süryaniler 

9 Ocak 1994'te Öğündük köyü papazı  
olan Melke Tok "Hizbullahçı" oldukları  
ileri sürülen birkaç kişi tarafından kaçın-
lir. Bir kaç gün sonra kurtulmayı  başaran 
papaz, kaçıranların kendisiyle din konu-
sunda tartış tıklarını  ve Müslüman olması  
için baskı  yaptıklarını  ve bu amaçla ken-
disini diri diri gömdüklerini anlatmıştır. 
Lahdo Barınç adlı  öğretmen, İdil'in 
Öğündük (Midin) köyünde bulunan Sür-
yani çocuklara Süryanice dersi veriyordu. 
22 Şubat 1993'te korucu oldukları  ileri 
sürülen kişilerce Barınç kaçırdın Bu kişi-
ler Barı nç'ı  7-8 ay ellerinde tutarlar. 
Uzun çabalardan sonra 110 bin DM kar- 

M idyat'ın Alagöz (Ba-
kısyono) köyünde üç 
Süryani'yi feci şekil-

de dövmüş  ve bir haçı  ateşte 
kızdırdıktan sonra göğüsleri-
ne bastırarak işkence yapmış-
lardı . 

Foto: Yakup Bilge 

İ 994 yşhılı  Mayıs ayında 
Istanbui Topkapı'daki 
Kozlu Süryani Mezarlı-

ğı'na saldıran birkaç kişi, 10 
büyük mezarı  ağır şekilde tah-
rip ettiler. 

şı lığında serbest bırakırlar. 
Güneydoğu'daki Süryaniler'in bir 

başka sorunu da kızlarının kaçırılmasıdır. 
1980'der bu yuna yaklaşık 20 Süryani kız 
kaçınlmıştır. Bunların büyük bir kısmı  
çocuk denecek yaştadırlar. 11 Ağustos 
1994 'te ailelerin Midyat'ın Cumhuriyet 
Savcı lığına yaptığı  başvuru sonuçsuz ka-
lıyor, hem de kaçıranların kimler ve nere-
de olduklan bilinmesine rağmen. 

Faili meçhul bir ölüm 

Yine 1996 yılında İstanbul Yeşil-
köy'de oturan Süryani İbrahim Bed-
ro'nun 16 yaşındaki kızı  Çiğdem Bedro, 
27 Mart'ta "Okula gidiyorum" diyerek 
evden çıkıyor ve bir daha kendisinden ha-
ber alınamıyor. Bir süre sonra, Bedro ai-
lesinin evine gelen bir telefonda, genç kı- 

Iki  ahdo Barınç adlı  
öğretmen, İdil'in 

Öğündük köyünde 
bulunan Süryani çocuklara 
Süryanice dersi veriyordu. 
22 Şubat 1993'te korucu 

oldukları  ileri sürülen 
kişilerce Barınç kaçırı lı r 

ve110 bin DM karşılığında 
serbest bırakırlar. 

zın kaçırı ldığı  ve istekleri karşılamrsa 
okulunun önünde serbest bırakı lacağı  
söyleniyor. Polis okul önünde önlem alıp 
bekliyor fakat genç kız serbest bırakılı-
yor. 5 Mayıs 1996'da Florya sahilinde 
bir genç kız cesedi bulunuyor. Uzun süre 
kaldığı  için tanmmayacak halde olan ce-
setin teşhisi için polis Bedro ailesine ha-
ber veriyor. Ve cesetin Yeşilköy 50. Yıl 
Lisesi öğrencisi Çiğdem Bedro'ya ait ol-
duğu ortaya çıkıyor. Çiğdem 8 „Mayıs 
1996'da ardında bıraktığı  sırlarla Kozlu 
Süryani mezarlığında toprağa veriliyor. 

Mezarlar tahrip edildi 

1992'de Midyat'ın Bülbük köyünde, 
başlarında bir de yüzbaşının bulunduğu 
bir kaç asker Süryani mezarlığını  bomba-
lamış  nedenini soranlara da "Burada silah 
saklandığına dair ihbar var" demişlerdir. 
Tabi silah yerine parçalanan cesetler or-
taya çıkmış. Mezarlar aylarca tahrip edil-
miş  bir halde beklemiştir. 

Yine 1994 yılının Mayıs ayında İstan-
bul Topkapı 'daki Kozlu Süryani Mezarlı-
ğı 'na saldıran birkaç kişi, 10 büyük me- 

zarı  ağır şekilde tahrip eder. 2 Ağustos 
1992'de, Dargeçit'e bağlı  "Haç manastı-
rı" anlamına gelen Dayre du Slibo (Çatal-
çam) köyü de askerlerin baskınına uğru-
yor ve Süryani mezarlığı  ile evleri tahrip 
ediliyor. 

Süryaniler için ne dediler: 

Başka halklar için olduğu gibi Sürya-
nileri de Türldeştirmeye çalışanlar var. 
Örneğin Prof. Dr. Mehlika Altok Kaşgar-
lı , Erciyes Üniversitesi tarafından yayım-
lanan "Mardin ve Yöresi Halkından Tür-
ko-Semitler" adlı  kitabında şöyle diyor: 

"Ülkemizde azınlık statüsünde olma- 

Mor Sarbel Kilisesi - Midyat 

yan dilimizi ve törelerimizi benimsemiş  
olan bu Türk Hıristiyanlara, menşeleri de 
dikkate alınarak Türko-Semit adını  ver-
dik. Türko-Semitler Türkler'den ayrı  bir 
millet değil, Türki bir cemaat özelliği 
göstermektedir." 

Biliyorsunuz eskiden Kürtler için dağ  
Türkü'dür şeklinde söylemler vardı. Şim-
di de Süryaniler için "Türko-Semit" söy-
lemi icat edildi. 

3 Ocak 1994 tarihinde Zaman gazete- 

si başyazarı  Fehmi Koru bir yazısı nda 
şöyle diyor : "PKK neden hep müslü-
manlara karşı  eylem yapıyor? Neden nıe-
sala Ermeniler, Süryaniler ve Museviler 
gibi azınlı kları  hiç hedef almıyorlar?" 

Tahsin Feyizli adlı  yazar ise: "İs-
lam'da ve Diğer İnanç Sistemlerinde 
Oruç-Kurban adlı  kitabı nda "Süryani-
lerde Oruç" bölümünde Süryaniler Hıris-
tiyanlıktan o kadar etkilenmişleridir ki 
adeta Hıristiyan mezhebi durumundadır-
lar" denilmektedir. Yazar Süryaniler'in 
dininin Hıristiyan olduğunu bilmeden bu 
kitabı  yazıp kendine ait teorisini de yaz-
ma cesaretini göstermiştir: 

Tutuklu öğrenci 

25 Aralık 1991 yılında Bakı rköy'deki 
Çetinkaya mağazasına düzenlenen saldı-
rıdan sonra şüpheli olarak gözaltına alı-
nan Süryani öğrenci Soner Önder olaya 
katı ldığı  iddiasıyla idam cezasına çarptı-
rıldı. Ceza ömür boyu hapis cezasına 
çevrildi. Soner'in ailesine göre işkence 
altında inızalatılan ifade tutanağı  ve ya-
kalama tutanağı  dışında herhangi bir ka-
nıt yok. 
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