
Kadının kısa 
baharı  

Kadı n ve tarı m, Ailenin 
oluşması , Koca çokluğu, 
Babalar çocukları nı  nası l 
tanı dı lar. Doğunun sağır 
ve dilgisizleri: Tarihde, 
çok eski bir devrin dışın-
da kadın hep evde zulme 
maruz kalmıştı r. Kemal Mahzar AHMED 
yazdı ... 
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Akın 
Birdal'ın kısa 
konuşması  
ayakta 
alkışlandı, 
"Silahlar 
değil insanlar 
konuşsun" 
diyen Akın 
Birdal, 
konuşmasının 
sonunda 
şunları  
söyledi; "Sol 
Parti'nin 
Isveç'te 

yaptığını  biz de Türkiye'de yapmak 
istiyoruz. Böyle bir platform oluşturmak, 
bu platformda herkesin serbestçe 
görüşlerini söyleyebilmesini sağlamak 
istiyoruz. Silahlar değil, insanlar 
konuşsun, diyoruz. Sonunda barış  
mutlaka kazanacaktır." 

"Ulusların yanyana bir-
likte yaşadıkları  bir za-
manda bulunuyoruz. Her 
ulus özgürce ve kendi 
kimliği ile bu uluslar are-
nasında yerini alırken, 
30 milyonluk Kürt ulusunun köle- ce yaşa-
mayı  kabul etmesi olanaksızdır. Kürt ulusu 
bunu asla kabullenemez, buna boyun eğe-
mez. Bağımsız ve özgür bir halk olarak 
yaşamak Kürtlerin vazgeçil-mez hakkıdır. 
PYSK, Kürt halkının bağımsız ve demokra 
tik bir cumhuriyet kurma ve bunu gerçek-
leş- tirme hakkına sahip olduğuna inanır. 
Biz, Kürt halkının ve diğer azınlıkların 
özgür iradeleri ile Kür-distan'da adil ve 
eşitlikçi bir düzenin ve dayanışmacı  bir 
toplumun kurulacağına inanıyoruz. Kürt 
halkı  barışsever bir halk- tır. Fakat, gerçek 
barış  ve özgürlüğün yaratılabilmesi için 
ülkemizin yabancı  güçlerden kurtulması  
gerekiyor ve bu vazgeçilmez bir hak ve 
zorunluluktur." S. 6'da 
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Avrupa'daki Biz 

A vrııpaiya önce işçi olarak gittik İ kinci 
savaştan yı kı lmış  olarak çı kan Alman-
ya'i yeniden inşa ederken en ağı r yükle-

ri biz kald ı rcl ı k.Geleceğimiz olan çocukları-
m ı z bizim gibi aç kalması n istedik.Maden çı -
karmak için yedi kat yeralt ı na indirildik, sokak-
ları  temizledik. O zamanlar Bat ı l ı lar için biçil-
miş  kaftand ı k. Bizi seviyorlard ı  ve her f ı rsatta 
bunu yineliyorlarcl ı . 

İş  bizimle sı n ı rl ı  kalmad ı  ard ı m ı zdan çocuk-
ları m ı z geldiler. O'nları n gelişi bizimkine ben-
zemiyordu. Zorunluluktan avrupa'ya kendileri-
ni atmışlard ı .İ lk kafile 68 kuşağı  icli, İ kinci kafi-
lede 70'ler kuşağı  vard ı . bu sonuncularda mec-
buri ikâmetçiycliler. Her iki kuşakta Avrupa'ya 
hazı rl ı ksı z yakalanmıştı , ülkesinde clarbeye ha-
zı rl ı ksı z yakalandığı  gibi. Bizim kaderimiz ha-
zı rl ı ksı zl ı k galiba. Bu nedenle Avrupadan yete-
rince yararlanamad ı k. Avrupa'da kendi 'get-
to'ları m ı za sığnd ı k. Dağı n ı klığım ız, plansı zlıği-
m ı z yüzünden avrupalarda parçalandı k, ne av-
rupal ı laşabildik ne de kendimiz kalabildik. 

Yerimizden memnun değildik ama yapa-
cak çok şeyimiz de yoktu. Çok sonraları  topar-
landı k.İyi işlerde yapt ı k İçimize sinecek kadar 
olamad ı  yaptı kları m ı z.Yı llar geçti oralarda yaş-
lan ı verdik. Acı m ı z içinize sinmiş.Yaral ı  yüreği-
miz.Biz biz olmaya karar verdiğimizde diner 
acı lar ı m ı z. 

İsveç sol partisi üyelerinden biri bizi eleştiri-
yor. Ülkemizi yeterince anlatarnadığım ı zdan 
yak ı n ı yor. Enformasyon eksikliğinden sözedi-
yor.Böyle olması  gerekmiyor galiba yı llar sonra 
artı k bu sorunun aşı lması  gerekiyordu. 

Avrupa'daki bizi uluorta yerenlerede bir çift 
sözümüz olmal ı . Avrupa'daki biz olmasayd ı ,ya-
şanan savaşın daha ağı r bir bedeli olacağı n ı  hiç 
kimse rededemez. 

Her yerdeki biz canlanma'', buna ih-
tiyacı m ı z var.Koşullar giderek ağı rlaşıyor. 
Yönetenler içine girdikleri girdaba bizi sürük-
'emek isteyecekler. Sürüklenip sürüklenmemek 
biraz da bize bağl ı d ı r. Bizi çevreleyen çemberi 
k ı rmayı  becerebilirsek sürüklenmek yerine ol-
mam ı z gereken yeri kendimiz tercih etme im-
kan ı na kavuşabiliriz. 

Darbe Türkiye'n in sonu olur 
Batı  dünyası nın tanı nan dergilerin-
den The Economist geçen hafta 
Türkiye'deki siyasal tıkanıklığı  ko-
nu edinen yazı lara geniş  yer verdi. 
Sözkonusu yazılarda "çı kmazı  aş-
manın yolu askerli darbe değil ana-
yasa reformu" olduğunu belirtti. 

Dergi, siyasal islamın hızlı  tır-
manışını  önlemek için de çeşitli 
öneri ve telkinlerde bulundu. Dergi-
nin yorum sayfasındaki yazının 
başlığı  şöyle; "Türkiye'nin çokına-
zı nı  aşmak", "Türkiye iyi yönetil-
miyor" cümlesiyle başlayan yazı ; 
"bu yeni değil, ama sorun yine de-
mokrasi, ekonomi değil, koalisyon-
daki laik partinin lideri hükümeti 
desteklemeye devam ediyor ama 
aslı nda niyeti kendini kurtarmak" 

sözleriyle bitiyor. 
The Econoınisrin Türkiye yoru-

mu özetle "seçilmemiş  genareller-
den oluşan bir parti meclisi islamcı  
başbakana iktidarda kalmasını n yal-
nızca kendi dediklerini uygulaına-
sıyla mümkün olabileceğini söylü-
yor. Ama Türkler işi genarellere bi-
rakacaklanna halk desteğine sahip 
hükümetler çıkaracak seçim yasala-
rı  çıkarmalı" deniliyor. 

Dergi son olarak genarellerin 
tehditlerine birçok Türk'ün itirazı  
olmayabilir. Ama demokrasiyi gö-
tünnenin yolu bu değil. Ülkeyi 
yönetecek kişiyi Türk halkı n ı n seç-
mesi gerektiğini öneriyor. 

(HABER MERKEZİ ) 
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Her dilde şarkı  
söylemek isterim' 

Ferhat Tunç,Türkiye'de 
yaşanan acı ları n toplamı n-
da buluşup, sesiyle-sazı yla 
'zulme karşı  hayk ı rı yor. 
Sanatçı , bu haykı rışın es-
tetik yapı sı  ve toplumdaki 
karşı lığını  irdeleyip, muhalif olmanı n 
gerekliliğine ve zorlukları na değindi. 
Röportajı  Nesimi Aday yaptı . 
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Stockholm'de İsveç Sol Parti, PYSK, ERNK, PSK, KYB, IKDP ve İKDP'nin katıldığı  bir seminer düzenendi 

Dört ülke bir halk 
Agneta Norberg: "Kürdistan'a yaptığım gezi, orada 
gördüklerim bana bunu gösteriyor. Aslında Kürdistan'da 
gördüğüm vahşeti burada daha önce siz Kürtlerden duymak 
isterdim. Anlaşılıyor ki bilgilendirme konusunda yeterli 
değilsiniz. Bu nedenle siz burada yaşayan Kürtleri de 
eleştiriyorum." 
Beng Hurtig ; "Türkiye, altına imza attığı  uluslararası  
antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek, 
uluslararası  hukukun gereklerine uymak zorundadır. Bunun 
için Türkiye zorlanmalıdır. İnsan hakları  sadece Kürtler için 
değil, aynı  zamanda Türkler, Araplar ve diğer azınlıklar için 
de savunulmalıdır." 
Omer Ş€'xmus; "Bana Kürt hareketinin geçmişe göre çok daha 
iyi bir yerde olduğu kanaatini vermiştir. Burada özellikle iki 
önemli eğilim gördüm: Birincisi, Iran'da bazı  Kürt örgütlerinin 
birleşmesi. Ikincisi; Türkiye Kürdistanı 'nda bazı  örgütlerin bir-
leşerek PYSK'yi oluşturmaları. Umarım bu olumlu süreç 
Kürdistan'ın diğer parçalarında da devam eder. Kürt örgütleri 
arasında barış  ve diyalog yolunun gelişmesi çok önemlidir. 
Bunun yanı  sıra Kürt örgütleri sömürgeci devletlerin insan hak-
larını  çiğneme eylemlerine karşı  çıkarken, kendi içlerinde de 
insan haklarının çiğnenmesine karşı  çıkmalı  ve demokratik 
prensiplere bağlı  kalmalıdırlar." 

Cumartesi annelerine 
uluslararası  dayanışma 
Cumartesi anneleri dalyadan sonra 
da bilinen yerlerinde kayı p çocuk-
larını  armaya devam ettiler.Cumar-
tesi Anneleri, 103. kez Galatasaray 
Lisesi önünde toplanarak, çocukla-
rı nın bulunmasını  istediler. Kayıp 
yakı nları nın eylemine bu hafta İn-
giltere'deki insan hakları  örgütleri-
nin temsilcileri de destek verdi. Ye-
ni Günaydın gazetesinde 29 nisan 
tarihinde "Cumartesi Sahtekârlan" 

baş lığıyla yayımlanan ha-
beri ve anlayışı  protesto 
eden Cumartesi Anneleri, 
"Kim sahtekâr? Haftalar-
ca oğulları  Hasan Ocak'ı  
arayan sonra da işkence 
edilmiş  cesedini bulan babasıyla 
annesi Emine Ocak mı  sahtekâr? 
16 yı ldı r kendisinden haber alma-
mayan Hüseyin Morsümbül'ün an-
nesi mi, gözaltına alındı ktan sonra 

kaybolan Düzgün 
Tekin'in annesi 
Elif Tekin mi sah-
tekâr" dediler. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kayıp 
Bürosu ıninibüsü- 

ne de sırtlarını  dönerek oturan an-
nelerin, babaları n, çocukların elle-
rinde kayıpların fotoğrafları, gözle-
rinde yaş  vardı . Kayıp yakınlarının 
eylemine bu hafta İngiltere'deki in-
san hakları  örgütlerinin temsilcileri 
de destek verdi. Temsilciler, otur-
ma eylemi süresince lise duvarına 
"Long live international solidarity-
Yaşasin uluslararası  dayanışma" 
yazı lı  pankartı  astılar. Anneler 
çocukları  bulununcaya kadar ey-
lemlerinin süreceğini belirttiler. 

Kapatmaya tepkiler 
büyüyor D Özgür ye bar ış ç ı l bir dünyaya doğru... 111 

HABER MERKEZİ  / Geçen hafta sonunda 
tam da Dünya'da ve Türkiye'de basın öz-
gürlüğü kutlamalarına hazırlamlırken Türk 
mahkemeleri bir gazetenin daha kapısına ki-
lit vuruyordu. Demokrasi gazetesi kapatı ldı. 
Gazete yöneticileri yaptıkları  bir basın top-
lantısıyla olayı  kamuoyuna duyururken ka-
patma olayını  protesto ettiler. Kendilerine 
yönelik bu saldırılardan yılmayacaklarını  ve 
en kısa süre içinde okuyucularıyla kucakla-
şacaklarınıda eklediler. 

Demokrasi gazetesinin, Mihri Belli'nin 
bir yazısında "Halkı  ırk ve bölge farklı lığı  
gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" 
gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatılması  pro-
testo edildi. İnsan Hakları  Derneği (İHD), 
"Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle 
"İsmail Beşikçi ve Düşünceye Özgürlük 
Kampanyası" başlattı. Alman Yeşiller Parti-
si Milletvekili Heidi Lippmann Kasten, Tür-
kiye'de düşünceye yönelik saldırıları  Avru-
pa ve Almanya kamuoyuna ulaştıracaklarını  
söyledi. 

Kasten, Türkiye'de demokrasi gelişince 
Avrupa Birliği'ne alı nacağını  bildirdi. 

İstanbul 1 No'lu DGM'nin, Demokrasi 
gazetesinin 9 Ağustos 1996 tarihli sayısında 
Mihri Belli imzası  ile yer alan "Direnişin 

Boğaziçi Elektrik 
Dağıtı m A.Ş, 
TEK'den devral-
dığı  ve yıllardı r 
veznelerde 
çalışan elemanları  
işten atmak istiy-
or. Şimdilik 
işlerini bankalara 
devrederek önce 
işsiz bırakmak, 
ardından işten at-
mayı  planlıyor. Görüştüğü-
müz vezne görevlileri 
uygulamanın önceki gün 
Güngören'den başlatıldığı , 
ancak vezne çalışanlarının 
direnişi sonucu bu uygula- 

Sonrası" 
başlıklı  ya-
zıda "Halkı  
ırk ve bölge farklı lığı  gözeterek kin ve düş-
manlığa tahrik etmek" gerekçesiyle 5680 
sayı lı  Basın Kanunu'nun ek 2/1 maddesi ge-
reğince verdiği bir aylık kapatma cezası  ön-
ceki akşam uygulamaya konuldu. Gazete 
avukatların ı n usulsüz tebligat yapı ldığı  ge-
rekçesiyle yaptığı  itiraz mahkeme tarafından 
reddedildi. 

İstanbul 1 No'lu DGM'nin aynı  yazı  ne-
deniyle dönemin Sorumlu Yazı işleri Müdü-
rü Ali Zeren'e verdiği TCK'nin 312. mad-
desi gereğince 20 ay hapis ve 700 bin lira 
para cezası  kararı  da kesinleşti. 

Demokrasi gazetesinin 1 ay süreyle ka-
patı lması  üzerine Genel Yayın Yönetmeni 
Gülten Kışanak, dün Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti (TGC) Lokali'nde bir basın top-
lantısı  düzenledi. Kışanak, Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü'nde demokrasi düşmanlarının 
"Demokrasi"ye tahammül edemediğini be-
lirterek "11 Mart 1997 tarihinde gıyaben ve-
rilen karar. Avukat Hıdır Çiçek'in vekalet-
namesinde bulunan adresin dışında bir baş-
ka avukatlık bürosuna tebliğ  edildi. Mahke-
me kararı, bu şekilde usulüne uygun tebliğ  

edilmeyerek kararın kesinleşmesi sağlandı . 
usulsüz tebligata yapı lan itiraz ise mahke-
mece reddedildi." dedi. Demokrasi gazetesi 
yazarları ndan Arslan Başer Kafaoğlu, Ragıp 
Zarakolu, İnsan Hakları  Derneği İstanbul 
Şubesi yöneticilerinden Avukat Eren Keskin 
de birer konuşma yaparak, Demokrasi gaze-
tesinin kapatı lması nı  muhalif seslerin sustu-
rulması  olarak değerlendirdiler. 

İnsan Hakları  Derneği (I.HD) "Dünya 
Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle Çember-
litaş 'taki Basın Müzesi önünde "İsmail 
Beşikçi ve Düşünceye Özgürlük Kampan-
yası" başlattı . 

İFID yöneticilerinden Avukat Eren Kes-
kin, Uluslararası  Gazeteciler Birliği'nin 
(AEJ) 23 avrupa ülkesinde yayımlanan dek-
larasyonu ile gazeteci Işık Yurtçu'nun bası n 
özgürlüğü sembolü seçildiğini ifade etti. 

İHD'Iiler açıklamanın ardından kapatı lan 
Demokrasi gazetesi çalışanlarına destek ver-
mek için ellerinde Demokrasi gazeteleriyle 
yürüyerek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
lokalinde yapı lan basın açı klaması na katıl-
dı lar. 

Sinn Fein'in büyük zaferi 
Londra- Irlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA'nın si-

yasi kanadı  Sinn Fein, 1 Mayıs genel seçimlerinde son 
40 yı lın en başarı lı  sonucunu elde etti. Birleşik Kral-
lık'ı n sını rları  içinde kalan Kuzey Irlanda'da oyların 
yüzde 16.1'ini toplayan Sinn Fein, iki milletvekili çı-
kardı . 

Sinn Fein'in lideri Gerry Adams ve partinin ikinci 
adamı  Martin McGuinness, Avam Kamarası 'na girme-
ye hak kazandı lar. Adams, 1983-92 tarihleri arasında 
temsil ettiği Batı  Belfast'taki milletvekilliğini yeniden 
elde etti.Sinn Fein'in ikinci adamı  McGuinness de In-
giltere'yle birleşme yanlısı  Demokratik Birlik partisi 
adayını  geride bırakarak Ulster milletvekilliği kazandı . 
Gerek Adams gerek McGuinness, seçimleri kazandığı  
önceki dönemlerde olduğu gibi Avam Kamarası 'ndaki 
sandalyelerinde oturmayacaklar. Bliindiği gibi Sinn 
Fein bir nevi milletvekilliği yemini sayılan Kraliçeye 
bağlı lık yeminini red ediyor. Çünkü İrlandanı n bağım-
sızlığını  savunan Sinn Fein bu yeminin kendilerinin 
varlığının reddi olduğunu savunuyor. 

Sinn Fein'in Londra'da bir büro açacağı  ve siyasi 
açı klamayla basın toplantı larını  burada yapacağı  bildi-
rildi. 

Sinn Fein'in bu seçimde iki önemli ismini tekrar 
parlamentoya sokması  İngiltere ile Sinn Fein arasında-
ki pazarlığı  yeniden güncel hale getirdi. Seçimi kaza-
nan Sinn Fein'in önemli ismi Martin McGuinness de 
lideri Geny Adams gibi işçi Partisi iktidarını  hemen 
"görüşmeleri başlatmaya" çağırdı. 

Diğer yandan Irlanda'dan sorumlu bakanlık görevi-
ne getirilen Mo Mowlam, Barış  süreciyle ilgili güçlü 
umut ışıkları  bulunduğunu belirtti, "ancak bunun ön-
koşulu, IRA'nın ateşkes koşullarını  tam olarak yerine 
getirmesidir" dedi. 

Işçiler birleşerek kazandı  
maya geçilemediği-
ni belirttiler. 
Bilgilerine başvur-
duğumuz sendika 
yöneticileri önceki 
gün gelişen olaylar 
ve sonuçları  
hakkında gazetem-
ize şu bilgileri 
verdiler: "Boğaziçi 
Elektrik Dağı tım'da 
yı llardır vezneci 

olarak çalışan arkadaşları  
yerlerinden kaldırıp 
bankalarla anlaşarak banka 
çalışanları nı  TEK 
veznelerinde çalıştırmak 
istiyorlardı . S. 4'te 
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 eçen günlerde, bası n ı n k ı demli kalem- C,  
şörlerine verilen brifing'de Askerler 

 yeni bir tehdit konseptinden sözetti- 
ler. 

 
Bunun iç tehdit olduğu altı  çizilerek vur- 

guland ı . Türkiye bu tespite bağl ı  olarak dış  
politikası nı  yeniden belirleme ihtiyacı  içinde 
görülüyor. 

Bu yeni politika şimdiye kadar bölgesinde 
izlediği politikası ndan temelde ayrı l ı yor. Türk 
devleti şimdiye kadar belli bir ittifak gurubu 
içinde olaması na rağmen, ittflak dışı ndaki 
devletlerle hep uyuumlu kalmaya özen gös-
terdi.Kendi içinde kalarak, komşuları yla iyi 
ilişkiler kurmaya özen gösterdi. Bu politika 
başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine 

pek aykı rı  düş-
müyordu. 
İsrail ile giyilen 
anlaşman ı n bo-
yutları na bak ı l ı r-
sa bunun karşı-
l ı kl ı  askeri ihti-
yaçları  karşı la-
makla sı n ı rl ı  ol-
madığı, daha ge-
niş  bir anlaşma-
ya doğru gittiği 
söylenebilir. Bu 
yeni ortakl ı k Or-
tadoğu'daki den-

geleri sarsmaya aday görünüyor. 
Türk askeri ve diplomatik yetkililer böyle  • 

bir işbirliğinin Türkler için büyük yararlar 
sağlayacağı  kan ısı ndalar. 

Türk- İ srail ortaklığı n ı n içeriği nedir? 
Öncelikle bunu stratejik işbirliği çerçeve-

sinde değerlendirmek gerekir. Yani işbirliğini 
bir askeri malzeme ve teknoloji al ı m satı mı n-
dan ibaret görmemek gerekiyor. Bu ilişkinin 
daha kapsaml ı  bir stratejik işbirliği platformu- 
na doğru seyrettiğini açı kça görmek la- . 
zı m.1996'da gerçekleştirilen askeri eğitim iş-
birliği anlaşması  çerçevesinde planlar yapı l ı -
yor. Askeri teknoloji alan ı nda işbirliği anlaş-
ması  gereğince başlatı lan F.4 uçakları n ı n mo-
dernizasyonuna ek olarak F.Slerin ve M.60 
tankları n ı n geliştirilmesi projelendiriliyor. 

Bu anlaşmalardan Türk cenahı  şu yararları  
beklemektedir: 

1- İsrail üzerinden ABD'nin politikası n ı  et-
kilemek. 2- Askeri malzeme ve teknolojik 
zorlukları  aşmak. 3- Türk stratejistleri, yeni 
geliştirilen milli strateji konsepti(İ ç tehditin-
Kürtler ve islamcı lar-öne çı kması ) çerçevesin-:. 
de de bu işbirliğine önem veriyorlar. 4- So-
runlu komşulara(Brifing'de isim verilerek 
açı klandı .Bunlar Iran ve Suriye'dir) karşı  du-
rumunu güçlendirmek. 

Kimi siyasi gözlemciler bütün bunları n ev- 
deki hesaba benzeyeceğinde kuşkulular. 
Türk devletinin yeni denge arayışı na kuşkuy-

,,'7"ffi 15.-~lar - 4r), 
?ot-.."1-fi-ürk,.*vitiikörnşıı•Ittrilla kai,s-leiS.railleir ,s .  
işbirliği yaparsa şimdiye kadar ihtiyatl ı  politi-
kalar izleyen Suriye. Iran, Irak ihtiyatı  elden 
bı rakarak Türkiyeyi İsraille bir tutacaklar ve 
açı k tavı r almaya yöneleceklerdir. Hatta Arap 
Dünyası n ı n öteki ülkelerini de yanları na ala-
bilirler. Bası na bu yönde haberler yansı d ı . 3-
İsrail Türkiye işbirliğinin bozacağı  dengeler 
Başka güçlerin katı l ı m ı yla yeniden şekillene-
cektir. Arap ülkeleri, Çin, Rusya, Bazı  Batı  ül-
keleri(Almanya ve Fransa olabilir bunlar) hat-
ta Japonya yeni katı lan güçler olabilirler.3-
İ ran ve suriye başta olmak üzere Türkiyenin 
iç tehdit olarak kabul ettiği Kürt ve İ slami 
harekete daha çok destek verebilirler. Bu ke-
simlere daha geniş  imkanlar sağlayabilir.Si-
lahl ı  Kürt hareketi bu yolla askeri alanda atı -
l ı m yapabilir. Dahası  Kürt hareketi bütün Or-
tadoğuyu kullanabilir.4- İsrail kendi düşman ı  
olarak gördüğü siyasal islama karşı  işbirliğine 
girebilir,ancak Kürt sorununda taraf olmak is-
temez Israile yerleşmiş  Kürtlerin etkili olacağı  
ve İ srail'in yeni düşman yaratmak istemeye-
ceği biliniyor. Bir süre önce Türk devleti bu 
yönde öneriler sunmuş  ancak istediği sonucu 
alamamıştı . Tutum değiş ikliğini gösteren her-
hangi bir emare bulunmamaktad ı r. Türk yet-
kililerin tek yönlü açı klamaları  var ortada.5-
Bu işbirliği ş imdiye kadar sistem içinde tutu-
labilinen radikal islamcı  akı mları  başka mec-
ralara çekebilir. İ ran son zamanlarda Türk 
devletine bunu hatı rlatı yor.6- Ayrı ca ABD'nin 
nası l bir tutum alacağı  netleşmiş  değil.Pen-
tagon kaynakları  İ srail savunma bakan ı  David 
lvry ile Türk genel kurmay ikinci başkan ı  
Çevik Bir arası ndaki görüşmeye üst düzeyli 
bir ABD yetkilisinin de katı ldığı  haberini 
yalanlad ı lar. 

Sonuç olarak Türk devleti iç tehdit kon-
septiyle girdiği yeni dış  politika macerası nda 
ne kazan ı p kaybettiğini en iyi zaman gös-
terecektir. Şu var ki Kürtler bu yeni denge 
arayışı nda kendilerine yer bulabilirler. Kürt 
siyaset sı n ı fı  dikkatli ve doğru bir hat izlediği 
taktirde oluşan yeni durumdan yeterince 
yararlanabilir. 

Yeni 
Dengeler 
ve Kürtler 

A. Hasan ARDIÇ 

Federasyona Kurcil ü rastiya me 
Mikail ARAS 

Ev demeke ku li Kurdistana bakur 
ji aliye hinek rojname ıî kovaran 

ve, .1i se,r,"feçierasyona; kiırdi" ni- 
qaşkifin. Bi taybeti hezek siyasi ser-
keşiya van hewlan dike ü bireve dibe. 
Dema ku em ji nezik ve bala xwe di-
din rewşa Kurdistane ü ya cihan ge-
lek pirs ü pirsgireken gir?ng derdike-
vin hole. Ji ber ve yeke jî pewiste di 
nav çarçoveya ve gotare de bersivek 
maqulane bete dayin. Ji bo ku em bi-
zanin, gelo rewşa Kurdistane û hazan 
siyasi yen we, ji bo damezrandina qe-
wareke siyasi bi nave "Federasyona 
Kurd?" amadene yan na. 

Pişti şere kendave gele Kurd li ba-
şûre welet li diji dewleta iraqe seri hil-
da ü piraniya axa Kurdistane azad kir. 
Le rejima Imge li peş  çaven dewleten 
Ewropa ü dewleten yekbilyi yen Eme-
rikaye erişeke mezin ü hovane ani ser 
Kurdistane. Di encanıa ve erlşe de bi 
milyonan Kurd derbider bûn û ber bi 
tixuben irane ü Tirkiye, ango ber bi 
Kurdistana Bakur ü Rojhilat ve revi-
yan. Bi saya nerazibüna raya gişti ya 
demokratik ü peşvenlya cihan hazan 
nevnetewi digel iraqe mecbur man ku 
devereke tenahiye ji bo gele Kurd ava 
bikin. Pişti şoreşa Şexe Nemir li Ba- 

Koınara Demokratik a Kurdistane 
li Rojhilat, gele Kurd devereke azad li 
Başûre Kurdistane bi dest xist. Bi 
destxistina devereke azad, destkefti-
yeke diroki bû, ne tene ji bo Kurden 
Başûr, belki ji bo Kurden herçar par-
çeyen Kurdistane û cihane. 

Serhildana Adara 1991 e, serhilda-
neke netewi bü; ne tene hazan siyasi 
yen niştimanperwer, çaşen kevn ji te 
da beşdar bün. Psikolojiyeka nü di 
nav agire şoreşe de derketibü hole. 
Xelke serhildayl tixuben Devera Te-
nahiye nas nekir, bajare xweragir ü 
navenda Kurdewarlye Silemani ji ji 
deste rejima faşist û xwinmej a Bex-
daye azad kir. 

Hilbijartinen azad (digel kemasi-
yen xwe ve) hatin kirin ü gele baş& 
nuneren xwe bi şikleki demokratik 

hilbijart ü parlemana Kurdistane ava 
kir. 

Xelke Kurdistane bi reya nüneren 
xwe li peş  çaven hemû dagirkeren 
KurdistanellukürrieM.  Federal U!Kur-
dIstkıelffin'kir: Sedan koyar, rojbarrte; 
radydü televizyonan bi zmane Kurdi 
dest bi weşane kirin. 

Çendaha rekxistinen civalci ü nete-
wi dest bi xebate kirin. Xwendinge-
han ü zaningehan bi ziman Kurdî 
dest bi kareiı  xwe kirin. Sedan ma-
mostayen zaningehan ü pisporan ji 
Bexdaye reviyan hatin Kurdistane. 
Kurden her çar parçeyen Kurdistane, 
Kurden Ewropa û welaten din çün ba-
şüre Kurdistane û xwedan ji van 
destkeftan derketin. Bi Kurt? Kur-
distana başûr ü paytexte we bibû 
Qudsa hemû Kurdan. Dosten gele 
Kurd ji ji hemû hazan xwe ve 
piştgiriya destkeften gele Kurd li 
başûre Kurdistane dikirin. 

Sed mixabin ku we dema ev 
destkeften dirold derketibeın hole 
ew hevalen ku ?ro behsa Federas- 
yona Kurdi dikin, dijî Parlemana 
Kurdi ü Hukümeta Federal a Kur- 
distan derketin. Hezen siyasi yen 
Başür weld nokeren emperyaliz-
me nişandan ü ev destkeftana nas 
nekirin. Şere rageyandine di nav-
bera her du aliyan de tund ü tüj bibil ü 
ev pevajoya digel şere navbera PKK e 
ü hazan başûr de gihişt asoye xwe ye 
here bilind. Beri vi şefi marksisten 
Kurdistan, welatparez ü xemxwilren 
welet bala hezel' siyasi ü gele Kurdis-
tane kişandibil li ser leyistiken dagir-
keren Kurdistane. Daxwaz ji hazan 
Kurdistane kiribün bi şikleki aştiyane 
pirsgireken xwe çareser bikin. Di şere 
navxwey1 de serketin nine. Ev şer, di-
kare bibe sedema lawazbüna hazan 
peşmergan li bakur ü lawazbeına he-
zen başûr ü xurtbüna peywendiyen 
hazan başûr digel dagirkeren Kurdis-
tane. Ev yeka hane ji hate hole; pey-
wendiyen hazan başûr digel dagirke-
ran roj bi roj xurt bûn, dest direjiyen 
dijmin ji di nav kar ü baren başûr de 
cıhgı r bun. Sedan xorten Kurd di wi 

şefi de hatin kuştin ü hezaran waz ji 
tekoşine an?n ji ber ku ne dixwastin 
xwina birayen xwe birij?nin. 

Dewleten dagirker ji be helwest 
netnan;:her tim der ü dora destkeften-
.başûr wektguren har dihatin 
•Civinen secioli'çe dikirin ji bo nehişti-
na Hukilmeta Federal a Kurdistane ü 
parastina yeketiya axa iraqe. 
Kurdistana başür di nav se dorpeçan, 
ango ya Netewen Yekbûyi, Iraqe 
dewleten dagirker yen Kurdistan de 
mabü. Rewşa abori, siyasi ü diploma-
tik ya Kurdistane roj bi roj ber bi xira-
biye diçü. Di dawiye de şere navxwe-
yi di navbera yeniye ü partiye de 

dest pe kir ü destkeften şoreşa adara 
1991-e ketin nav metirsiyeke gelleki 
mezin. 

Di vi şefi' de nezik? 20 hezar Kurd 
hatin kuştin. Parlemana Kurdistan be 
desthilat ma, Hukümeta Herema Kur-
distan hate nixandin. Hezaran rewşen-
bir ü pispor ji Kurdistane derketin ü 
çün Ewrupa. Cepha Kurdistane nema. 
Partiyen piçûk ku dehan salan diji re-
jima Iraqe şer kiribün, yeko-yek ji ho-
le rabün. Rekxistinen civaki ü rewşen-
biri hatin tane kirin. Sedan jinen beta-
wan li ser reyan hatin kuştin. Bi Kurt 
ü Kurmanc? waridate Kurdistane ji bo 
vi şere Kurd kujiye hate serf kirin. Şer 
ji her berdewam bü. Piraniya hazan si-
yasi yen Kurdistani hewl dan ku şer 
raweste le di hewlan xwe de şer neke-
tin. Li Parise, Dubline ü Enciere pey- 

manen `aştiye' hatin morkirin. Pey-
mana yekem ji ya duyem, ya duyem ji 
ya seyem çetir bil. Kurdistana başûr 
hate parçekirin ü teda du Parleman ü 
du Hukürixerhatin sazkirin. Wesa tıft,, 
ku- sedame: xwininij ü Kurd kuj `hare,§ 

-tuınhilr' ü debabe xwe şand. Hewlera 
paytext ji deste Kurdan 'azad' kir. 

Dewleten Iran, Tirkiye ü Suriye 
heta dawiye desten xwe xistin nav kar 

baren başûr. Her yek ji van dewleta-
na `piştgiriya' xwe peşkeşI hinek hiz-
ben Kurdistani dikin ü bi ve liye ve 
kargeriya xwe li ser pevajoya Kurdis-
tane dikin. Ev guren har yen ku dix-
wastin Federasyona Kurdi birıodnin. 

Pişti alozbûna rewşa Kurdistane 
bûn `aştixwaz' û 'dosten' kurdan. 
Dijminen baba xwe, wek? dosten 
Kuri xwe 17'41(4 kirin. Ev har çar 
dewletana berambed destkeften 
başür hevdu girtin. Ji bo rüxandina 
Federasyona her tişt kirin. Di nav-
bera van her çar dewletan de her 
çiqas hinek gir ü girf ji hene, li ser 
pirsgireka Kurdi hemfikirin ü xwe-
dane yek helwestin. Pişti alozbüna 
rewşa başür, ketina destkeften ba-
şür li nav metirsiyek mezin we de-
ma behsa Federasyona Demokratik 
a Kurd? tete kirin ev gotina mezi- 

nan tete bira min. "Aş  Aye tu pirs-
yara çekçekoke diki" 

Bi kurt ü Kurmand eger hizb'en me 
yen siyasi ev peywendiyen ku digel 
dagirkeren Kurdistane dimeşinin ber-
dewambin. Ne em dikarin federasyo-
na Kurdî ne ji dikarin kongra netewi 
çekin. 

Bi rasti em eger di hewlan xwe de 
ciddi bin pewiste çareseriyek Kurd? 
bigerin. Na eger em weld niha berde-
wam bikin yek me toto be yek me ji 
Loto be hale me ji hobe! 

Ji ber ku ev her çar dewletana dij-
minen gele kurd in. Her tim diji doza 
gele Kurd hevdu digirin. Her çiqas di 
navbera wan de nakoki ji hebe weld 
hinek heval dibejin "yana di nav xwe 
de du cephen nakok" ninin. Bizava 
rizgarixwaza Kurdi nikare wan weki 
du cepha nişan bide ü "taktika" xwe li 

gor  we tesbit bike. Eger em bejin Kur-
den bakur diji Tirkiye, İsrail ü Emeri-
ka di nav cepheya Iran, Suriye ü iraqe 
da ye, we deme mafe Kurden Imar, 
rojhilat O rojava heye peywelicliy'4fig-
"tak6ki" digel Tirkiye, Israil;  ûine 
rikaye çebikin. Ev siyaseta heta niha 
hat domandin ü encamen we ber 
çavane. Dagirkeren Kurdistane çawa 
Kurden başûr bi peymana Cezayir ve 
firotin, dikarin sibe me ji, ango Kur-
den bakar j? bifiroşin. 

Me helweste van dewletana beram-
beri "Hukumeta Federal a Kurdis-
tane" d?t ü ?ro ji eger navbera "Mam 
Celal ü dosta" wi ye Kevn Hafiz-El 
Esad xirab büye û El-Esad piştgiriya 
PDK-I e dike sedema serek? parastina 
YNK'e ya Federasyoneye. Eger ?ro 
şere YNK'e fi Bizava ber- 
dewam dike &sa sedema ve yeke 
parastina Federasyona ji aliye YNK 
ve ye. Nizanim heta kenge YNK 
dikare ve xeta xwe bipareze. Eger sibe 
YNK ji digel Seddame xwinrej ü 
Kurdkuj peywendiyen xwe gire bide 
şaş  nebin. 

Bi Kurt? ev federasyona ku YNK 
dipareze di nav axa dewleta iraqe de 
digel erebaye. Nek weld hinek heval 
behs dikin Federasyona Kurdan bi 
xwe ye. Ew hevalen ku ve federas-
yona ?ro diparezin ü dibejin rewşa 
Kurdistane ji bo ve yeke amadeye, 
pewiste bi şikleki zelal bi nivisin ü 
gotinen xwe bejin, ne ku heviyen vala 
bidin xelke. Çimk? "re bar& e şey 
tatil( e". Eger Hafiz, Rafsancani, 
Demirel û Seddam destkeften başûr ü 
Hukümeta Federal xistin li nav rewşa 
ku em dibinin. Çawa em dikarin hem-
peywendiyen xwe digel wan 
bidominin hem ji "Federasyonek Kur-
d?" çebikin. 

Em dikarin bejin "Kurdistana 
Suriye" nine ü "Kurden Suriye pen-
aberin em wan vedigerinin welet" Le 
dewleta Suriye ü yen din ji me bawer 
nakin ü her ew siyaseta xwe ya kolon-
yalist diparezin ü cih bi cih dikin. 

. 

kurt ü Kurmanci eger 
Ohizb€,'n me y&I siyasi ev 

pewendiy.n ku digel dagirker'61 
Kurdistan.' dimeş?nin berdewambin. 
Ne em dikarin federasyona Kurdi ne 

dikarin kongra netewi çekin. 
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nabinin xwe ü diktatoriya xwe vekiri 
Oşandidin. KEN emir ii biryar&I xwe 

gelek vekil.î dide diyarkirin, hemi parti tevi huku-
mete ve jibona Okhanina van emiran be qeyd ü 
şert amadebûniya xwe didin diyar kirin. U leşger 

biviya qima xwe naynin. Ew bixwe kar&I 
hukumete nivsererasti digrin sermiWn xwe. 

Agahdariy€'n li ser politika derve ü hundur leşger 
Oşi diyar dikin, bere ew dipeyivin pa0 wezir ji 

gotinan wan dubare dikin. 

B. BARAN 

W eka ku te zanin ji 
avabûniyakomara 
Tirk vir de li ser her 

hawe politika dewlete dibin 
bandora arteşa tirk de, yani di-
bin bandor leşkeran de ye. Her 
cend pişti salen 50 yi bi hawek 
dirüti ve bandora hane niv ve-
şarti dihat domandin. Tene dem 
bi dem ve nivveştina bandore ji 
bi derben leşkeri ve ber bi dik-
tatoriyen vekili' ve xwe dida ni-
şandan. 

Le pişti sal di ser diktatoriya 
leşkeri ya vekili' ku di sala 
1980 yi de hatibü pekhatin der-
basbûn ve gelek rekxistin û 
rewşenbiren Tirkan li dile nir'en 
diktatoriya leşkeri derdiketin ü 
ruyün xwe yen hevalbenditiya 
xwe ya bi diktatoriye didan ve-
şartin. Le ew hinbilyina ku ji 
avabûniya komara Tirkve gel û 
rewşenbir hatibün perwerdeki-
rin ji mejiyen wan qet demedi-
ket. Ev ji li hember her tengasi-
yen ku li vi nir il rista metinkar 
pekte ew beyi ku li sedem ü ça-
reserkiriniya wan asteng û ten-
gasiyan bigerin, hevi û hawara 
xwe bera ser leşkeran didin û 
her yek ji Ana xwe ve ji bona 
pekhanina emir û daxwaza leş-
keran dikevin nav berberiyek 
be fedi. Rola wan ji tene pek-
hanina emre leşkeran dimine. 
Ev rewşa hane ji bona hem?  

partiyen ve riste, zanıngehen 
ve riste, rekxistinen sivil yen 
ve iste, medya ve riste armanc 
ü hedefek bingehiye û giranlya 
rewşenbir û gel ji dibin ve ban-
dora Ime de diji. Ev ji gelek 
vekiriye ku dewletek weha, 
xwedi dezgehen weha, rewşen-
bir medya ıl gelek weha 111111)11-
yi nikare demokrasiye dinav 
xwe de damezrine û di rewşek 
demokratik de bijin. Bi kurtahi 
ne Ifinbüyinek nire dewleta 
Tirk ya demokratik heye ü ne ji 
bi ve rewşa xwe ve dikare ni--
tek demokratik pekbine. 

Di roja iroyin de, ne rewşa 
dine diktatoriyek vekiri ii Tir-
kiye ,hildigre ü ne ji rista dew-
leta Tirk pewisti bi diktatoriyek 
vekiri dibine. Heta niha bando-
ra leşkeran, yan ji bi gotinek 
din bandora Konseya Ewleka-
riya Netewi (KEN) her çend li 
ser hem? pirs û pirsgireken 
dewleta Tirk xwedi insiyatif bû 
le pewisti bi peşandanek ewqas 
vekiri ji nedidit. L6' pişti civina 
KEN e ya 28 sibate bi carek ve 
bi hawek gelek vekili hat pe-
şandan ku bi her hawi xwectiye 
riste, xwediye nir tene leşkerin 
ü deshelatiya dewlete tene bi 
biryar û lenefinen KEN e ve gi-
redayi ye. Rista dewleta Tirk 
her meh bi her wari ve ji aliye 
KEN e ve te rezkirin ü avaln-
yen dewlete tevi Reiskomar, 
Meclis, hukumet, parti, medya,  

universite, dadgeh ü hem? dez-
gehen din vatiniya wan tene 
pekhanina van emir ü repeşan-
danen KEN e bixwe ye. 

Ve rewşa hane diktatoriya 
leşkeri bi hawek gelek vekirî 
dide peşandan. Leşger pewisti 
bi gotinen paşderiyan ji nabi-
nin xwe û diktatoriya xwe 

peşandidin. KEN emir 
biryaren xwe gelek vekirî dide 
diyarkirin, hemi parti tevi hu-
kumetû ve jibona pekhanina 
van emiran be qeyd û şert ama-
debilniya xwe didin diyar kirin. 
Le leşger biviya qima xwe nay-
nin. Ew bixwe karen hukumete 
nivsererasti digrin sermilen 
xwe. Agahdariyen li ser politi-
ka derve ü hundur leşger peşi 
diyar dikin, bere ew dipeyivin 
paşe wezir ji gotinan wan du-
bare dikin. Wezir li ser xebaten 
xwe berya serokwezir sererast  

agahdari didin leşgeran ü ji 
wan emre xebate digrin. Di wa-
re pirs ü pirsgireken dewlete de 
çi te kirin ü we çi be kirin agah-
dariyan bi heviya hukumete 
naminin ew bixwe didin &yar-
kirin. Çi dewleten derya ü çi si-
yasetvan û hem? avahiyen dew-
leta Tirk li ser her buyer û kir-
yaran tene bi heviya tellerin ü 
gotinen leşkeran diminin. Evro 
her çend hukumet û meclis bi 
xwe dibin emre leşkerandebin 
ji, heta leşger lenerin diyame-
kin kes bi gotana wan bawer 
nake ü go nade gotinen tu we-
&an. 

Gelek kes 'Mi van demen 
dawi de gotina derbaki leşgeri 
tinin ziman, xwane ye ku ew bi 
xwe ne ku baweri bi kiryarek 
weha tinin, le ev gotin ji bixwe 
li ser deve leşgeran bi zanati te 
gerandin. Ji ber ku ew bixwe ji  

dizanin di dema niha de, di 
rewşek weha de leşger din ne-
büne derbaki vekiri yana liştika 
xwe ji deste xwe bavejin, par-
lamento G hukumete rakin. Ji 
ber ku her tişt, hema her tişt ji 
xwe dibin desten wan de ye. 
Her kiryar ü her buyer bi hevi-
ya gotina wan ve ye. Ji ber xwe 
de hemi dezgehen dewlete di-
bin emren wan de ne. Ger din 
nebin we çima perda demokra-
siye, perda dezgehiya dadgeh?-
ye bi desten xwe ji ser xwe ra-
kin ü bi desten xwe di qada 
navnetewi de astengen püç ü 
nepewist ji xwe re amade bi-
kin. 

Dibin ve dubenditi, nerazi-
bün ü sitresa heyi de cejna kar-
kir ü kedkaren diben le gulane 
ji nezik dibe. Xwane ye ku ris-
ta metinkar ku li hember pirs-
girekan hecbuye ü sitresa xwe 
dibe ku bi xwinretinek tezeve 
vereştine. Rista metinkar ji ali-
yek ve jibona erişek dijwar li s-
er Kurdistane di nav amadka-
riyek mezin de ye ü li ser qirki-
rinek mezinve dinav xebatek 
dijwarde ye, ji allye dinve bi 
minasebeta ve cejna 'koz ya 
kedkar û karkiren dine di ama-
debürliya xwinretinek civaki û 
girtinen bertire ve xwe amade 
dike. Le gelen Kurdistane ü 
gelen Tirkiye, kedkar ü karlci-
ren van gelan dikarin bi hevka-
ri ü biratiyek xwurt ve, bi zane- 

batı  ü giranlyek mezin ve peşi-
ya van dek ü pilanen rista me-
tinkar bigirin. Pewiste ku gele 
Tirk li hember van deken rista 
metinkar, li hember zulum ü 
zordariya metinkar bedeng ne-
minin ü bi her reyi nerazibün ü 
dijberiya xwe peşan bidin. 

Her diçe pirsgireken ii 
peşiya nire dewleta Tirk 
mezintir dibin. Nerazibilniyen 
gel gelektir dibe ü denge gel 
bilindtir dibe. Gel ve nerazibün 
ü dijberiya xwe bi hawen cuda 
cuda tinin ziman. Ev rastiya 
hane jibona her kesi bi hawek 
vekirî hatiye xwane kinin ku ve 
rewşe bi vi hawi nikare be 
domandin. Ne dewleta metin-
kar dikare bi vi hawi rista xwe 

nire xwe bidomine ü ne ji 
gele Kurd ve rista hane, vi nire 
hane ji ser xwe dipejirine. 

Kurdistan ji ü Tirkiye ji bi 
heviya guherandinen teze ye. 
Pewiste ku her kes, her rekxis-
tin ü her avahyi ji bona nezik 
kirdina van guherandinan, ji 
bona dawihanina ve zordariya 
be hempa, ji bona pekhanina 
jiyanek azad ü demokratik bi 
her reyi ala tekoşine bilindtir 
bike, ji ve berxwedana piroz 
şünda nemine. 

Ez ji niha de cejna hemi 
kedkar ü karkiran ji dil caran 
'koz dikim. 

Biji 1 gulan. Biji cejna berx-
wedan a tekoşina ked. 

Ferit Yurtseven 

Toplumun 15-26 yaş  grubu ara-
sında yer alan ve yine toplu-

mun en atılgan, en dinamik ve geli-
şime en açık kesimidir gençlik. 

Bu genel bir olgudur. Yani bili-
nen bir gerçekliktir. Doğal olarak 
aynı  gerçeklik Kürt gençliği için de 
geçerlidir. Gençlik, olumsuz olarak 
içinde bulunduğu sosyo-ekonomik-
ve psikolojik durumuna rağmen, 
sorunlarını  çözebilecek enerjiye sa-
hiptir. Bugün tarihimize baktığı-
mızda, bir çok ulusal uyanış, baş-
kaldın, katliam ve (halende süren) 
soykırunlarla karşı  karşıya kaldığı-
= görülmektedir. Ve bu ortamlar-
dan en çok etkilenen yine gençliği-
miz. olmuştur. Bunun da en önemli 
nedeni, gençliğin sürekli olarak ön  

basit ömeğiyle; katledi- Genç- i I yoruz ve hergün 
lik mücadelesini yok edilme politi- 

yaratalım. Bunun için kalarıyla karşı  
de bugünden başlayarak, karşıyay ı z. 

tüm hantallığımızı  bir tara- Duşmanın bu 

fa bırakarak, geçmişin hasta- 
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lıklarını  atalım. ülkemiz ve Marxist- 
sosyalizm için biraz daha kafa Leninist 

yoralım, yüklenelim. Yüklendik- bir gençli-

çe aşamayacağımız hiç bir so- m
glak.yarbaitz-

run olmayacaktır. Bunu yarat- gençlere 
mak tabii ki kolay değildir a- dü ş üyor. 

ma, yapılamaz anlamına Peki bunu 

gelmez. Bunu bir an ön- iirinasz?'
I yapabi- 

ce yaratmak gereki- Bu da gerçekten 
yor, sosyalist bir kim- 

inde geçmişi sorgu-
lamak, ulusal inancımızı  

yüreğimizde taşıyarak, suufsal ve 
örgütlü gençlik hareketini yarat-
maktan geçer. Bugün Kürt gençliği-
nin içinde bulunduğu durum, pek 
de iç açıcı  değildir. Ulusal mücade-
lenin gelindiği bugünkü noktada, 
gençliğin hep ön saflarda yer alma-
sına karşın, kendi cephesinde ba-
ğımsız-sosyalist örgütlenmesini ya-
ratamamıştır. Tabii ki bunun da çok 
ciddi nedenleri vardır. Ancak bizim 
gibi sömürge statüsünde olan bir ül-
ke gençliğinin ulusalcı  yanının ağır 
basması  kaçını lmazdır. (Ancak bu 
da sosyalizmin tamamen reddi an-
lamına gelmez, aksine...) Bence ül-
kemiz gençliğinin en önemli soru-
nu sosyalizmden uzak durarak, ülke 
sorunlarını  çözme anlayışıdır. Bu 
noktada belki şu sorulabilir, Bu sü-
reçte ne yapabiliriz? 

Gençlik mücadelesini yaratahm. 

Bunun için de bugünden başlaya-
rak, tüm hantallığımızı  bir tarafa bı-
rakarak, geçmişin hastalıklarını  ata-
hm. Ülkemiz ve sosyalizm için bi-
raz daha kafa yoralım, yüklenelim. 
Yüklendikçe aşamayacağımız hiç 
bir sorun olmayacaktır. Bunu yarat-
mak tabii ki kolay değildir ama, ya-
pılamaz anlamına gelmez. Bunu bir 
an önce yaratmak gerekiyor. Bu ta-
rihi bir görevdir ve tüm Kürt genç-
liği bu tarihi görevin sorumluluğu-
nu taşımakla mükelleftir. Her şeyi 
oluruna bırakmamalıyız, üzerimize 
bir kabus gibi çöken bu hantallığı-
mızı  ve hastahklanmızı  bir tarafa 
bırakarak, mücadeleye sarılalım. 
Bu kadar kan, bu kadar sömürü ve 
vahşete nasıl dayanıyoruz? Tüm 
genç arkadaşlar, düşmanm ülkemiz 
Kürdistan'da kana doymadığı  hak-
siz kirli savaşına karşı  söyleyecek  

birşeyleriniz yok mu? Elbette 
TC'ye verecek birer yanı tına var, 
bunu biliyorum. Fakat her şeyi olu-
runa bırakarak, hiç bir şey kazana-
mayacağız; ben bunu söylemek is-
tiyorum. Ayrıca aydınlarunızin af-
fına sığınarak bir eleştiri yapmak is-
tiyorum. Eğer bizler "bazı" olguları  
eleştiriyorsak, hata ve eksiklikleri 
görüyorsak, bunların bir daha tek-
rarlanmaması  için çözüm üretin-
üretelim. 

Kısacası  söylemek istediklerim, 
eğer ülkemiz Kürdistan'da savaş  
var diyorsak, ulusal-devrimci genç-
liğimizi yaratarak Kürdistan'da 
gençlik mücadelesini ve defirlişirıi 
hayatın her alanında yaratalım. 
Sosyalist gençliğin yaratılması  için 
de Kürdistan sosyalistlerinin görüş  
ve önerilerine de ihtiyacımız var. 
Haydi hep birlikte mücadeleye... 

saflarda, mücadelenin 
içinde olmasıdır. Başka 
bir ifadeyle Ulusal 
Kurtuluş  Mücade-
lesinde gençliğin 
aktif bir rol oy-
nayarak; sürek-
li düşman kar-
şısında dur-
masıdır. Bu 
onurlu direniş  
günümüze 
kadar süregel-
miştir. 

Gençlik 
mücadelesi, 
UKM.ııin getir-
miş  olduğu an-
lamlı  mücadelenin 
odak noktasındadı r. 
Bu göz önündedir ve bi-
linen bir gerçekliktir. En 
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Sendika 
ajanlık teklifi 
TES-İŞ  Sendikası  Diyarbakır 2 nolu şube başkanı  Halil Cebir KARA-
DAĞLI ile gazetemiziıı  Diyarbakır temsilcisi görüştü. Bölgede sıkça 
yaşanan bu tür pek çok olay var. Röportajı  yararlı  olacağı  
inancıyla yayınlıyoruz. 

Kürtlerin kaderi değ i ş miyor 

Ölüm her yerde 
onları  yakalıyor 
Kuşadası 'ndan Yunanistan'ın Sisam Ada-
sı 'na geçmeye çalışan güney Kürdistanlıla-
rın bulunduğu 2 tekne Dilek Yarımadası  
açıklarında battı. Olayda 17 kişi boğularak 
öldü, 7 kişi kayboldu. Faciada yüzerek ya-
şam savaşı  veren 17 yaşındaki Nusrettin Ah-
med, saatler sonra bölgeye gelen balıkçılar 
tarafından cesetlerin arasında bulunarak kur-
tarıldı. Facianın küçük teknenin su alması  
üzerine, içcindeki 7 kişinin, 18 kişinin bu-
lunduğu ikinci tekneye geçmek istemesi üze-
rine yaşandığı  öğrenildi. Aktarma sırasında 
yaşanan panik sonucu her iki teknenin gece 
karanlığında alabora olduğu öğrenildi. Böl-
gede avlanan balıkçılar, deniz üzerinde ce-
setler arasında yaşam savaşı  veren Nusrettin 
Ahmed'i kurtardı. Balıkçıların haber verme-
si üzerine Sahil Güvenlik'in 61 numaralı  bo-
tu olay yerine gelip, cesetleri tek tek deniz-
den topladı. 

Gözcü teknesi kaçtı  
Güçlükle ifade veren Nusrettin Ahmed, 

"Kaptanımız Türktü. Çoğumuzun bindiği 
büyük tekne ve arkasına bağlı, içinde 7 kişi-
nin bulunduğu fılikanın dışında bir tekne de 
gözcülük yapıyordu. Ancak olaydan sonra 
uzaklaşu" dedi. Kuşadası  Devlet Hastane-
si'nde tedavi altına alınan Nusrettin Ahmed, 
ölenler arasında akrabaları  bulunduğunu be-
lirterek, "Tekneler batınca, Annem Leyla 
Ahmed 'i kurtarmaya çalış tım. Kardeşlerim 
de bana doğru geliyordu. İyi yüzme bilmedi-
ğimiz için tutunacak bir şeyler aramaya baş-
ladık. Denize düşenler içinde can yeleği olan 
birini gördük hepimiz ona tutunmaya çalıştık 
ama olmadı" diye konuştu. 

Türkmen genç, önce 4 kişinin daha kayıp 
olduğunu söylerken, cesetleri gördükten son-
ra kayıp sayısının 7 olduğunu bildirdi. Cum-
huriyet Savcılığı, cesetlerin 5 kadın, 1 yaşla-
rında 2 bebek, 13 yaşlarında bir kız çocuğu 
ve 9 erkeğe ait olduğunu açıkladı . Nusrettin 
Ahmed'in ifadesine göre ölenlerin 1 1 'inin 
isimleri şöyle: 

Leyla Ahmed, Günay Ahmed, Tunay Ah-
med, Söğüt Ahmed, Ahmet Ahmed, Sezer 
Ahmed, İmad Ahmed, Eyet Ahmed, Rait 
Ahmed, Sona Ahmed, Hedibe Ahmed. 

Yı llardır başlarına gelmedik bela kal-
mayan Güney Kürdistan halkı  son zaman-
larda ardaarda batıya geçmek isterken Ak-
deniz ya da Ege 'nin serin sularında hayat-
ları nı  kaybediyorlar. Türk devletinin de 
suçortağı  olduğu bu değişmesi mümkün 
görünmüyor. Kürt halkı  ne kendi ülkesinde 
ne de başka bir ülkede huzur içinde bulu- 
namıyor. (HABER MERKEZİ) 

slutmfizisc 

BAĞLAMA ATÖLYESI 
STÜDYO MÜZIK 

ALETLERI 
ALIM - SAT/MI 

(1:1 F.,»De:Mg 
Galipdede Caddesi No: 36 
80050 Tünel - İ STANBUL C 0212 243 38 60 

111-1.1312JIV 

denleri 
Bölgede 1993/1995 yı lları  arasında 

2500'e yakın köyün boşaltıldığı  tahmin 
edilmektedir. Bu uygulama için bir dizi 
neden sıralanmaktadı r; 

* Köylerin korunamaması, köylü-
lerin koruculuğu kabul etmemesi ya da 
iddialara göre PKK'ya yardım etmesi, 

* Komşu köylerin korucu olması  ne-
deniyle, iki ateş  arasında kalma ko-
rkusu, 

* Faili meçhul cinayetler, kaçı rma o-
layları, yargısız infazlar, "Meçhul kişi-
lerin tehditle para toplaması, sürekli 
askeri operasyonların olması", işkence 
korkusu (Yeşilyurt'taki dışkı  yedirme 
örneği gibi...) gözaltına alınma ve tu-
tuklanma korkusu, 

* Yaylaları n yasak veya korku ne-
deniyle kullanılamaz hale gelmesi, 

* Tarımla uğraşmanın, çalışma 
güvenliğinin olmaması  veya sağlannıa-
ması, 

* Can güvenliği nedeniyle eğitim, 
sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin ol-
maması  ve sağlanmaması. 

* PKK'ya gideceği iddiasıyla gıda 
ambargosunun uygulanması. (Oysa 
Anadolu'nun birçok yerinde hasat son-
rası  temel gıdalar toptan alınır, erzak o-
larak kaldı rı lı r; bu yöntem hem hayat 
pahalı lığına karşı, hem de pratik oluşu 

açısından tercih edilir) 
* Özellikle tarım ve hayvancılıktaki 

üretimin azalmasıyla giderek yoksul-
laşma, ekonomik sıkıntılannın artması. 

Raporun "Sonuçlar" bölümünde 
Tehcirin yarattığı  sorunlar şöyle anlatıl-
maktadır; 

* Yıllardır yeterli istihdam alanı  ol-
mayan ve düzenli kent halini alamayan 
bölge kentleri büyük problemlerle karşı  
karşıya kalmıştır. İşsizlik had safhaya u-
laşmış. kahvecilik, seyyar satıcı lık ve 
işportacı lık genel meslekler olmuştur. 

* Eğitim giderek yok olmaktadır. 
Köylerini terk edenler daha önce asgari 
düzeyde görebildikleri eğitimden artık 
pek faydalanamamaktadır. Yeni 
yerleşim yerlerindeki uyumsuzluk ve 
belirsizlik eğitimsizliği daha da arttır-
maktadır. Yoksullaşan aileler giderek 
çocuklarını  sakız -kağıt mendil-simit-
çerez satıcılığı, boyacı lık gibi işlerde 
çalıştırarak ekonomiye katkı  sağlamaya 
çalışıyorlar. 

Yaşamlarını  sürdürmeye çalışan in-
sanlar, eğitimi umursamaz duruma gel-
mişlerdir. 

* İnsanlar köylerini terkettikleri için, 
potansiyel suçlu olarak algılanmakta; 
buna bağlı  olarak iş  aramalarında, gün-
lük yaşamları nda bir çok problemle de 
karşı  karşıya kalmakta. Bu tür 
dışlamalar giderek sosyal barışı  tehdit 
etmekte, göç alan kentlerde ırkçılığı, et-
nik ayrımcı lığı  ve şoven duyguları  artır-
maktadır. Bu tehlike patlamaya hazır 
serseri mayın gibi ülkeyi dolaşıp tehdit 
etmektedir. 

* Zaten düzenli olmayan kentler, köy 
boşalmalarıyla daha da 
kalabalıklaşnıakta ve çarpık kentleşm-
eye mahkum olmaktadı r. Altyapı  yeter-
sizliği, gecekondulaşma ve yaşanan 
yoksullukla kentelr köy halini almak-
tadır. Köyleşen kentlerden de sermaye 
ve beyin göçü artmakta ve bu da sorun-
lan daha da derinleştirmektedir. 

* Öteden beri sürgün yeri olarak ad-
landırılan bölgede, kamu görevlileri iş  
başı  yapmamak veya bir an önce böl-
geyi terk etmek için çeşitli yollara 
başv urmaktadı r. 

Beyin göçü ile birlikte kenti olumlu 
yönde değiştirebilecek dinamikler 
giderek yok olmaktadı r. 

DİYARBAKIR- Yüksekova çete-
si hakkında açılan "Necip Bas-
kın'ın kawılması  olayı" davası-
= ilk duruşmasında, kirli ilişki-
ler ortaya serildi. Sanıklardan iti-
rafçı  Kahraman Bilgiç, olayın 
komplo olduğunu öne süren özel 
tim mensupları  ile avukatlarına, 
"Komutanlarım yap dediyse, 
adam da kaçı rdım, öldürdüm de. 
Üstlerim ne emir verdiyse onu ye-
rine getirdim" diye bağırdı. DGM 
savcısı, davada yargılanan 9 sanık 
hakkında toplam 535 yı l hapis ce-
zası  istedi. 

Diyarbakır 1 Numaralı  Devlet 
Güvenlik Mahkemesi'nde başla-
yan duruşmada, sanıklar itirafçı  
Kahraman Bilgiç, Özel Harekat 
Tim Amiri Fatih Özkan, Özel Ha-
rekat'ta görevli polis memuru Yu-
suf Azmi Aydın, Abdülkadir Bay-
ram, korucular Abdülkerim Öz-
cük, Osman Özpazar, Necmettin 
Hazeyi, Mehmet Emin ve Osman 
Ergen hazır bulundu. İddianaıne-
yi okuyan savcı, "Cürüm işlemek 
için teşekkül oluşturmak, teşek-
kül halinde para almak için adam 
kaçırmak, teşekkül halinde birden 
fazla kişiyi öldürmeye eksik te-
şebbüs" suçlarını  işledikleri iddi-
asıyla sanıklar hakkında toplam 
535 yıl hapis cezası  istedi. 

Sanıklardan PKK itirafçısı  
Kahraman Bilgiç savunmasında, 
"Hakkari Dağ  komando Tuga-
yı 'nın emrinde itirafçı  olarak gö-
nüllü görev yaptığını" belirterek, 
Necip Baskın'ın fidye için kaçı-
nlması  olayını  şöyle anlattı: 

"Yüksekova'nın Vezirli Kö-
yü'nde korucu Mehmet Emin Er- 

01996 son aylarında gözaltına 
alındınız; kaç gün gözlem altin-
çI  
L')  Göz altına alınmamın gerek-
çesi PKK' ye yardım yataklaktı. 
Yakalanıp sonradan itirafçı  olan 
Mehmet YAZAR'ın itirafları  so-
nucu yakalandm. 27 gün gözal-
tında kaldım bu süre içinde göz 
altında işkenceye tabi tutuldum 
hayaların sıkılması  tazikli su, psi-
kolojik işkencey gördüm ve 
ülimle tehdit edildim. 
• Bölgede örgütlü bulunan bir 
sendikanın şube başkanısınız 
ve size ajanlık teklifi yapılıyor 

unu nasıl değerlendiriyorsun. 
vv Ben bölgede örgütlü bulunan 
TES— İŞ  2 nolu sendikası  şube 
başkanıyım gözaltına alınışımın 
17 ci gününde kendini Hakan ÖZ 
olarak tanıtan bir komiser göz ba-
ğımı  çözerek sana yardım eteme-
ye geldim. Biz seni araştırdık se-
nin PKK'yle bir ilişkin yok bize 
yardımı  olacaksın dedi. Benim 
PKK'yle bir ilişkim olmadığını  
siz söylüyorsunuz, olmadığına 
göre size nasıl yardımcı  olabili- 
rim. Yanına gelecek 
PKK bize bildireceksi, tanımadı-
ğın lfişilerisize bildiririm demem 
üzerine, biz seni yönlendiririz de-
di. Ben sendikacı  olduğumu böy-
le bir şeyi kabul edemiyeceğimi 

' ledim. 
Mahkemeye çıkarılıp tu-

tuklan4ınız. Cezaevinde kaç ay 
Idınız? 

VV Ben mahkemeye çıkarı lıp tu-
tuklandım, 2,5 ay cezaevinde kal-
dıktan sonra ilk duruşmada tahli-
ye edildim. Cezaevinden çıktan 
sonra tehditlerde gelmeye başla-
dı. 03. 04. 1997 günü sabah saat 
sekiz civarında telefon çaldı  eşim 
telefonu çatığında, karşıdaki kişi, 

HABER MERKEZİ  Bir zaman-
lar yoksulların ezilenlerin tek gü-
vencesi olan SSCB'nin dağılma-
sından sonra oluşan Rusya Halk-
lara karşı  işlenen tüm suçları  des-
tekler urumda. Rusya. Mikonos 
Davası 'mn İran ile ilişkilerini et-
kilemeyeceğini belirterek. Avrupa 
ile içinde bulunduğu siyasi krize 
karşı  bu ülkenin yanında olduğu-
nu bildirdi. 

Iran haber ajansı  İRNA ve Rus 
haber ajansı  Itar-Tass'a göre Rus-
ya Dışişleri Bakanı  Yevgeni Pri-
makov, Iranlı  meslektaşı  Ali Ek-
ber Velayeti'ye gönderdiği mesaj-
da, "Moskova'nın İran ile dostluk 
ve iyi komşuluk ilişkilerinin Mi-
konos Davası  gibi etkenlerle bo-
zulmayacağını" belirtti. Prima- 

biz Malatya'dan geldik Halil baş-
kanla görüşmak istiyoruz. Telefo-
nu aldım karşıdaki ses Halit bey 
deyip telefonu başka bir hata bağ-
ladı. Sesinden tanıdığım komiser 
Hakan ÖZ isimli kişi seninle gö-
rüşmemiz gerekiyor dedi. Bende 
sizinle görüşecek bir şeyim olma-
dığını  deyip telefonu kapat-
tım.Tekrer telefon çaldı  tekrar 
eşim baktı  beni istiyorlardı  tele-
fona dışarı  çıktığımı  söylemesi 
üzerine, evde olduğunu biliyoruz. 
Küfür ve hakaret edip telefonu 
kapattılar. Yarım saat sonra sen-
dika binasını  aradılar, tekrar aynı  
ses, telefonu kapattım. Yarım sa-
at sonra yine aynı  şahıs bu sefer 
Kral Kızı  Barajı 'ndan kendisini 
Ahmet olarak tanıtıp görüşmek 
istediğini belirtiyor, telefona çık-
tım, küfür ve hakaretlerine de-
vam etti. "Telefonu yüzüme nası l 
kapatırsın ?" diyerek tehditler sa-
vurmaya başladı. Gelip seni orda 
öldürürüz dediğinde telefonu tek-
r yözüne kapattım. 

Suç duyurusundan sonra 
4Ia tehdit ediliyor musunuz ? 
L')  Suç duyurusundan sonra sıkça 
evi arıyorlar ama konuşmuyorlar. 
Sendikayı  aradıklannda da aynı  
şeyi yapıyorlar. Üç araba değişe-
rek beni takip ediyor. Renkleri 
beyaz, lacivert Şahin ile kırmızı  
bir Mersedes. Kırmızı  mersedeste 
Hakan Öz isimli bir şahsın odu-
ğunu gördüm. Daha önce buna 
benzer tehdit alan kişiler ya bir 
komplo sonucu gözaltına alınmış  
ya da faili meçhul bir cinayete 
kurban gitmiştir. 
Kamuoyundan ve demokratik 
kitle kuruluşlarından bana 
yönelebilecek komplo ve sal-
dırı lara karşı  duyarlı  olmalarını  
bekliyorum. 

kov'un mesajı, Tahran'daki Rus 
Büyükelçiliği aracılığıyla Velaye-
ti'ye iletildi. Berlin mahkemesi, 
1992 yılında Mikonos Lokanta-
sı 'nda yönetim karşıtı  4 İranlı nın 
İran yönetiminin emriyle öldürül-
düğüne hükmedince, Avrupa ile 
İran arasındaki ilişkiler gerilmişti. 

Bu arada Velayeti'nin, bir Or-
tadoğu gezisi çerçevesinde Mısır'ı  
ziyaret edeceği bildirildi. Velayeti, 
Kahire'de Mısırlı  meslektaşı  Amr 
MuSa ile iki ülkeyi ilgilendiren 
konuları  görüşecek. Tahran ve 
Kahire ilişkileri, İran'ın Mısar'da-
ki İslamcı  muhalefeti desteklediği 
gerekçesiyle 1979 İran Devri-
mi'nden beri gergindi. 

Velayeti; Yemen, Lübnan ve 
Suriye'yi de ziyaret edecek. 

HABER MERKEZİ/ Kürt il-
lerinden insanlar göç ediyorlar. 
Bin yıldır yaşadıkları  topraklan, 
içleri kan ağlayarak bırakmak 
zorunda kalıyorlar. Yıllardır göç 
sebepleri ve boyutu, tartışma 
konusu ediliyordu. Diyarbakır 
Tabibler Odası  Genel Sekreteri 
Dr. Necdet İpekyüz imzasıyla 
"Güneydoğu'da İç göç 
tartışmaları  ve sağlık boyutu" 
başlığı  ile bir rapor yayınlandı. 
Rapor iki bölümden oluşuyor. İlk 
bölümde, güçlerin nedenleri, 
sosyal boyutu, şehirlerde 
yarattıkları  sorunlar irdelenirken, 
ikinci bölümde sağlık sorunları  
işleniyor. 

Rapora "orda bir köy var uza-
kta" şiirinden bir kı tayla 
başlanmış. Yıkılan-yakı lan, in-
sansızlaştırı lan köylere duygusal 
bir sahiplenme teması  oluşmuş... 

Göçler öyle bir boyuta 
ulaşmış  ki artık bölge sorunu ol-
maktan çıkmış. Rapor, "Doğu ve 
Güneydoğu'da yaşanan olayları n 
boyutları, nedenleri ve çözümleri farklı  
olsa bile tüm ülkeyi her yönüyle etkile-
diği artık her kesim tarafından dile ge-
tirilmektedir" denilerek giriş  yapılıyor. 

Göçün klasik nedenleri "toprak 
dağı lımındaki dengesizlik, yüksek nü-
fus artışı, tarımda makinalaşma, köyün 
iticiliği, kentin çekiciliği ve işsizlik" 
şeklinde sıralanıyor. Bu nedenler yı llar 
öncesine ait tespitler. Yaşanmakta olan 
"Göç"ün öncekilerden ayrı ldığıni, daha 
önce göç veren kasaba ve kentlerde şu 
an bir göç patlamasının yaşandığı  ifade 
edilmektedir.. Bu göç ne istihdam alan-
larının artmasına ne de kentin çeki- 

ciliğine bağlıdır. Ve nüfus artışı  bölgede 
çok kısa bir zaman diliminde tümüyle 
plansız ve insanların iradesi dışında 
gerçekleştiği tesbitinde bulunuluyor. 

Son yıllardaki yer değiştirmeler tüm 
boyutlarıyla değerlendirildiğinde bunun 
adına "TEHCİR" denmesi gerektiğine 
değinen raporda; Tehcirin maliyetinin 
12 trilyon olduğu vurgulanıyor. Önceki 
yıllarda daha iyi yaşam koşullarına 
kavuşmak için göç edilirken, şimdi 
bölgede yaşayabilmek için yerlerini 
zorunlu terkettikleri belirtiliyor. 

Bölgede köy boşaltma-terketme ne- 

ge'nin evinde oturuyordum. Daha 
sonra Özel Harekat polisleri gel-
di. Tim Amiri Fatih Özhan, Özel 
Harekatçı  Abdülkadir Bayram ile 
birlikte beni çağırdı. Özhan bana, 
eroin işiyle uğraşan Baskın aile-
sinden birini kaçırarak para iste-
yebileceğimizi söyledi. Kabul et-
tim. Yaptığımız plan gereği terö-
ristlere ait elbiseleri giydik. Terö-
rist kılığında yol göstermek için 
Necip Baskın'ı  gözlerini bağlaya-
rak evinden alarak Fatih Özhan'ın 
özel aracına bindirdik. Özhan, 
Baskın'ı  arka kapıdan gizlice 
Özel Harekat Müdürlüğü'ne gö-
türdü." 

Bilgiç, 200 bin mark fidye is-
tediklerini ve bu rakamı  PKK'ye 
ait bir makbuza yazarak Baskın 
ailesine gönderdiklerini belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Fatih, bana 'Kaçırdığımız bu 
kişiye terörist elbisesi giydirece-
ğiz ve eline iğnesi kırık bir Kaleş  
vereceğiz ki ateş  etmesin. Parayı  
aldıktan sonra, getirenlerle kaçırı-
lan kişi öldürülecek ve silahlarla, 
roketle ateş  açarak, teröristlerle 
çatışma çıktığı  süsünü vereceğiz' 
dedi. Bu olayı  da meşrulaştırmak 
amacıyla Fatih, müdürüne telefon 
açarak, teröristlere yönelik bir 
operasyon düzenleyeceklerini 
söyledi. Daha sonra, tabur komu-
tanlığında yemek yerken fidye 
makbuzunu verdiğimiz kişi beni 
tanıdı . Olay böylece ortaya çıktı. 
Bu olayı  hep beraber uyguladık." 

Bilgiç, 'Pişmanlık Yasa-
sı 'ndan yararlanmak istediğini 
söyledi. 

Özel Harekat Tim Amiri sanık  

Fatih Özhan ise Necip Baslun'ın 
kaçınlmadığıni, Bilgiç'in ifadele-
ri üzerine, PKK'nin silah depola-
nna yönelik bir operasyon için 
gözaltına alındığını  öne sürerek 
şunları  anlattı; "Bilgiç, bana tele-
fonda tabur komutanının emriyle 
bölgeye gizli bir çalışma yapmak 
için geldiğini söyledi. Sonra bana 
bir kişi getirdiler, ben de o kişiyi 
alıp arka kapıdan Emniyet'e gö-
türdüm. Kaçırılan kişinin Baskın 
ailesinden olduğunu bilmiyor-
dum. Bilseydim, kesinlikle gözal-
tına almazdım. Çünkü, Baskın ai-
lesinin, bazı  bürokrat ve üst düzey 
askeri yetkililerle kirli işleri var. 
Kirli işler çeviriyorlar. Bu kişinin 
zaten Emniyet'e götürülmesi nor-
mal değildi ve bıraktım. Hiçbir 
resmi işlem de yapmadım." 

Özel Tim mensupları  Yusuf 
Azmi Aydın ile Abdülkadir Bay-
ram da Baskın'ın kaçınlması  o-
layının normal bir operasyon ol-
duğunu iddia ettiler. 

Diyarbakır DGM'de 8 saat 
süren duruşmada, Kahraman Bil-
giç ile özel tim mensuplarını  
savunan ve Oral Çelik'in de 
avukatı  olan İlhami Yelekçi 
arasında sert tartışmalar yaşandı. 
Bilgiç, olayın bir komplo ol-
duğunu öne süren Yelekçi'ye 
"Olayı  hep birlikte gerçekleştir-
dik. Komutanlarım yap dediyse, 
adam da kaçırdım, öldürdüm de. 
Üstlerim ne emir verdiyse onu y-
erine getirdim" yanıtını  verdi. 

Necip Baskın'ın katılmadığı  
duruşma, dosyadaki eksik evrak-
ların tamamlanması  için etrelen-
di. 

u hafta İngiltere'de seçim sonuçlarının de- 
ğerlendirilmesi ile ilgili yazmayı  düşün- 
müştüm. Ancak medyada bu konudaki ha-

berlerin yoğunluğunu görünce bir ekleme yaparak, 
başka bir konuda, bizi, Kürdistan sorunu ile ilgili 
olanları  daha yakından ilgilendiren bir olayla ilgi-
li gelişmeleri ve düşüncelerimi yazmak istiyorum. 

Ingiltere'de seçim sonuçlarının değerlendiril-
mesi ile ilgili Türk basının görmezden geldiği en 
önemli konu; Sinn Fein'in 1992 seçimlerinde kay-
bettiği sandelyeleri yeniden kazanması  -bunun bir 
mesajı  olmalı- Iskoçya ve Galler'de referanduma 
karşı  olan muhafazakarların büyük bir yenilgi ala-
rak hiç milletvekili çıkaramaması, 2000'li yıllara 
girerken İngiltere'de önemli statüko değişiklikle-
rin habecisi sayılmalıdır. 

Şimdi asıl üzerinde durmak istediğimiz konuya 
dönebiliriz. NüRoj okurlarının yakından izlediği, 
Iran Kürdistan Demokrat Parti Genel Sekreteri Sa-
dık Şerefkendi ve arkadaşlarının bir lokantada kat-
ledilmeleri ile ilgili Alınan mahkemesinde süren 
dava, Iran molla rejiminin mahküm edilmesi ile 
son bulmuştu. Berlin'deki mahkemenin Iran yöne-

timini mahkum et-
mesinin ardından, si-
yasal yorumculara 
"acaba yeni bir süreç 
mi başlıyor?" sorula-
rı  sorduran adımlar 
atılmıştı. Avrupa Bir-
liğine (AB) üye ülke-
ler İran'daki temsil-
cilerini çekmiş, kar-
şı lı klı  salvolara baş-
lanmıştı  bile. Gergin-
liğin tırmanması  bek-

lenirken, tüm beklenenlerin aksine AB üyeleri, 
temsilcilerini yeniden İran'a göndermenin yolları-
nı  aramaya başladılar. Oysa, uzun süredir Iran ile 
ticari ilişkilerin kesilmesini savunan ABD bile 
AB'ye "biz dememişmiydik" türü tepkiler verme-
ye başlamıştı. Peki ne olmuştuda AB ülkeleri tü-
kürdüklerini yalamaya başlamışlardı. Öncelikle 
1995'ten bu yana ABD'nin iran'la ekonomik iliş-
kilerini kesmesinden doğan boşluğu Avrupa'daki 
şirketlerin doldurduğunu belirtmek gerekir. Libya 
ile ilişkilerin düzenlenmesinde çıkan problemlerin 
benzeri Iran sorununda da kendisini gösterdi. Av-
rupa Birliği ülkeleri İran ile ilişkilerin düzenlen-
mesinde anlaşamadılar. İngiltere'de yayınlanan 
Guardian gazetesi, "AB ülkeleri için ekonomik 
ilişkiler terörden daha önemli görünüyor" diye 
yazdı. İran yönetimi elbette AB ülkeleri içindeki 
çatlağın farkındaydı . Iran Dışişleri Bakanı  Ali Ek-
ber Velayeti "AB üyeleri elbette Avrupa'nın eko-
nomik çıkarları  doğrultusunda davranacaklardır" 
derken adeta, bir traji-komik duruma gönderme 
yapıyordu. AB üyeleri; ortak tavrı, silah ambargo-
sunu, üst düzey ziyaretlerin engellenmesini -ki bu 
Haşimi Rafsancani`nin gezi proğramını  da içeri-
yordu- Avrupa'daki Iran gizli faliyetlerinin durdu-
rulmasını, İran'a geri dönecek temsilcilerin geri 
dönüş  biçimi konularını  tanışı rken İtalya temsilci-
si İran'a ulaşmış tı  bile. Şimdilerde Iran yönetimi 
kendileri ile en kapsamlı  ekonomik ilişkilere sahip 
Almanya'yı, temsilcisini kabul etmeyebileceği 
tehdidi ile Berlin'de çıkan mahkeme kararının in-
tikamıru almakla meşgul. Öte yandan NATO ve 
AB'nin genişleme projeleri gibi sorunlarla başı  
dertte olan Rusya, bu fırsatı  da iyi kullanarak 
İran'a silah satmakla birlikte ekonomik, askeri 
projeler geliştirme fırsatların! kaçırmadı . Rusya 
Çin'le yaptığı  anlaşma ile birlikte yeni bir güçler 
dengesi yaratma yolunda önemli adımlar attı. 

Uluslararasi düzlemde artık yeni bir sürece gi-
rilmeye başlandığının ve bunun ip uçlannın ortaya 
çıkmaya başladığı  söylenebilir. örneğin ABD'de 
yayınlanan Foreign Affairs adlı  daha çok ABDli 
diplomatlann makaleler yayınladığı  bir nevi ABD 
think tank'ı  olan dergi uluslararası  ilişkilerde ipin 
nereden itibaren çözülmeye başladığını, yeni dün-
ya düzeni (YDD) için koşullar bu kadar uygunken 
işlerin neden iyi gitmediğini sorgulamaya başla-
maları  ilginç sayılmalı . Son zamanlarda askerlerin 
Nato'da siz Tansu Çiller'e bakmayın demeleri de. 
Uluslararasında değişmeye başlayan koşulları n, 
Kürt hareketini nasıl etkileyebileceği daha kap-
samlı  bir makalenin konusu olmalı. Ama Ber-
lin'deki mahkeme kararlarından sonra gelişen 
olayların seyrinden Kürt politika yapıcıları  ve öne-
ricilerinin de çıkacağı  dersler de ohnalıdır. 

Mahkemelerin kararları  ile devletlerin kararla-
rının iki ve çok ayrı  şeyler olduğunu artı k kavra-
mak gerekir. Doğrudur, birbirlerini etkiler. Ancak 
belirlemezler. Kapitalist— Emperyalist devletler 
için ekonomik çıkarlar her türlü vicdani, ahlaki, 
çoğu zaman hukuki değerlerden önce gelir. Yeni 
Dünya Düzeni adı  altında sürdürülen, insan hakla-
ra yutturmacasının da emperyaliznıin çıkarları  ora-
nında gündemleşmesi ya da gündemleşmemesi 
söz kofiusudur. Emperyalist kapitalizm terörü bes-
leyen, ona Iran'da, Türkiye'de Irak'ta vb. her yer-
de göz yuman en önemli kaynaktır. Tüm bunların 
üzerini örtmek için "Eleştirel Diyalog" adı  altında 
ilişkiler meşrulaştınlır. İran'la ilişkiler bu formu-
lasyonla yeniden kotanlmaya çalışır. Kimilerimi-
zin acabayla başlayan soruları  da havada kalı r. 

Türk Tabipler Birliği Diyarbakır şubesi, göç tartışmaları  raporu 

Göçler savaşın sonucudur 

Rusya yeryüzünün 
çirkinlerinin yanında 9,  

İtirafçı  Bilgiç emirleri yerine getirdi 

"Eleştirel 
Diyaloğ" 
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Boğaziçi elektrikte 
işçiler kazandı  

HABER MERKEZİ  / Boğazi-
çi Elektrik Dağıtım A.Ş, 
TEK 'den devraldığı  ve yıllardır 
veznelerde çalışan elemanları  
işten atmak istiyor. Şimdilik iş-
lerini bankalara devrederekön-
ce işsiz bırakmak, ardından iş-
ten atmayı  planlıyor. Görüştü-
ğümüz vezne görevlileri uygu-
lamanın önceki gün Güngören-
deden başlatıldığı, ancak vezne 
çalışanlarının direnişi sonucu 
bu uygulamaya geçilemediğini 
belirttiler. 

Bilgilerine başvurduğumuz 
sendika yöneticileri önceki gün 
gelişen olaylar ve sonuçları  
hakkında gazeternize şu bilgile- 

ri verdiler: "Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım'da yıllardır vezneci 
olarak çalışan arkadaşları  yer-
lerinden kaldırıp bankalarla an-
laşarak banka çalışanlarını  
TEK veznelerinde çalıştırmak 
istiyorlardı. Bunu öğrendikten 
sonra Enerji Yapı  Yol Sen Gün-
gören şübesinde toplantı  yap-
tık. Tüm işletmelerin iş  bırak-
ması  ve acil eylem kararı  alın-
dı. İlk etapta uygulamanın baş-
latıldığı  Güngören'e gidildi. Bu 
arada. Başta Genel Müdürlük 
olmak üzere tüm işletmelere 
karar bildirildi. 

Sabah erken saatlerde vez-
necilerimiz işlerinin başına 

geçtiler. Saat sekiz buçukta 
banka çalışanları  geldiler. Bi-
zim müdahalemiz sonucu vez-
nelere giremediler Bu arada 
Genel Müdürlükte çalışanlarla 
irtibatımız sürdü. Onlarda ka-
rarlarını  yöneticilere ilettiler. 
Yöneticiler önce çok sert bir tu-
tum takındı lar. Hatta bizi polis 
çağırmakla tehdit ettiler. Ancak 
ne sert tutum ne de polis santa-
jı  işe yaramadı. Çalışanlar ka-
raflarında!' vazgeçmediler. Ey-
lemin Genel Müdürlük dahil 
tüm işletmelere yayı lacağını  
farkeden yöneticiler, geri adım 
atmaya başladı lar. ilkin iki ke-
sim çalışanın birlikte çalışması-
nı  önerdiler. Kabul edilmeyin-
cede Genel Müdürlükteki arka-
daşların çabasıyla da anlaşma 
sağlandı. 

Bankalar elamanlannı  geri 
çektiler ve böylece en azından 
şimdilik yöneticilerin istekleri 
gerçekleşmedi. Anlaşma sağ-
landıktan sonra çalışanlar olu-
şan kuyruğu eritmek üzere işle-
rine döndüler. Öğlen saatlerin-
de Genel Müdürlükteki arka-
daşların katı lması  büyük bir 
çoşku oluştu Tüm çalışanlar 
kucaklaştılar. Birlik olmanın ve 
birlikte davranmanın güzel so-
nucunu görmekten herkes 
memnundu. Sonra sloganlar eş-
liğinde oradan ayrıldık." Çalı-
şanların kararlı lığı  bu sonucu 
doğurdu. 

Önceki gün Milliyet gazetesi birinci sayfa-
dan enteresan bir habere yer verdi. Habere gö-
re İstanbul valisi Rıdvan Yenişen 1 mayıs gös-
terileri sırasında giyilen tek tip elbisenin Bay-
rampaşa cezaevi'nde dikildiği 
Polisle çatışma direktifıni de Almanya'nın 

Dusseldorf kentinden almışlar. Vali beyin iddia 
ettiği Dusseldrof'u bilmiyoruz, oradan kim ya 

da kimlerin talimat verdiğini de bilemeyiz. 
Ama cezaevi'ni biliyoruz. Son yı llarda tekstil 
alanında bu kadar gelişen Türkiye gibi bir ül-
keye hakaret ettiğinin farkında olmasa gerek, 
sayın Vali bey. Bu haber üzerine cezaevlerini 

bilenlere sorduk "dışarının cezaevine böyle bir 
ihtiyacı  var mı? Çölaşan'ın minik kuşu bu kez 
bizim imdadımıza yetişti. Kulağımıza tek tip- 

lerin genel Kurmaydan geldiğini fısıldadı. 
Milliyet gazetesi böyle bir haberi birinci 

sayfaya niçin çıkardı  merak ettik Havada pis 

kokular var.Devlet yine cezaevlerine yönelecek 
bunun alt yapısını  oluşturma gayreti içinde. 

Yıllar önce bir cezaevndeydik Bulunduğu-
muz ilin valiside şimdiki İstanbul valisi Rıd-
van Yenişendi. Cezaevinde mutad aramalara-
dan biri yapılmış  askerler üzerinde oevrim şe-
hitlerinin portreleri bulunan bir bez parçasını  
ele geçirmişlerdi. Ertesi gün gazetelerde ner-
deyse birinci haber olmuştuk. Sayın valinin 
şimdikine benzer demecine büyük puntolara 
birinci sayfalarda yer verilmişti. -O haber bize 
epey pahalıya malomuştu. Günlerce sorunlarla 

boğuşmak zorunda kalmıştık. Olay bizimle 
sınrlı  kalsa neyse o dönem devletin hedef tah-
tasına koyduğu DEP'lilerde bu haberden çok 
çektiler. Polis her yakaladığı  DEP'liye cezaevi 
terzihaneliğinden pankart flama ve afişler taşıt-
tı . Haber şöleydi: PKK'liler cezaevini terziha- 

nelik haline getirmişler. 

HABER MERKEZİ/ 1 Ma-
yıs gösterileri bu yıl hiç bir 
yasadışı  eyleme yol açmadığı  
halde, polis kendi saldırıları-
nı  örtmek için gözaltına aldı-
ğı  insanları  mahkemeye çıka-
rarak tutuklattı. Istanbul'daki 
1 Mayıs kutlamaları  sırasında 
gözaltına alınan 39 kişiden 
34'ü çıkarı ldıkları  Şişli Adli-
yesi Nöbetçi Mahkemesi ta-
rafından tutuklanarak, ceza-
evine gönderildi. Polis ekip-
leri hafta başında saat 10.00 
sıralarında 1 Mayıs olayların-
da gözaltına alınan 39 kişiyi 
geniş  güvenlik önlemleri ara-
sında, Şişli Adliyesi'ne getir-
di. Polis adliyeye girmek isteyen gazetecileri ve 
gözaltına alınan kişilerin ailelerini kapı  önünde 
barikat kurarak engelledi. Nöbetçi savcılıktan 
yaklaşık 10 saat ifadesi alınan 39 kişiden 3'ü 
yaşları  küçük olduğu ve suç unsuru oluşmadığı  
gerekçesiyle serbest bırakıldı. Nöbetçi Hakim Ir-
fan Acıevliyagil'in karşısına çıkarı lan 37 genç-
ten 34'ü 2911 sayılı  toplantı  ve gösteri yürüyüş-
leri yasasına muhalefet, polise taş  ve sopalarla 
saldırarak yaralanmalarına neden olmak ve araç 
yakmak suçlarından tutuklandı. Çevik Kuvvet 
kordonu arasında polis otobüsüne bindirilen tu-
tukluların başları  ile kollarının sargılı  olduğu ve 

çoğunun ağladığı  görüldü. Çoğunluğunun sokak-
tan toplanan insanlar olduğu her hallerinden bel-
li olan bu kişilerin niçin tutuklandığı  da anlaşı l-
madı. Zafer işareti yapan çocuklarını n tekme ve 
tokat yağmuru altında otobüse bindirilmesi sıra-
sında aileler; "Çeteler mecliste öğrenciler hapis-
te" ve "Çocuklarımız onurumuzdur" sloganlarmı  
atarak, alkışladılar. Otobüsün yanına gelen ve 
gözyaşları  arası nda çocuklarına el sallayan ailel-
er, polis tarafından dağıtı ldı. 14 ila 35 yaş  arasın-
daki tutuklular Bakırköy Kadın ve Çocuk 
Tutukevi, Bayrampaşa Cezaevi ve Metris 
Cezaevi'ne gönderildi. 

Milliyetin manşeti provakatif bir haber 

G eçen hafta TV'lerde yayı nlanan bir haber, 
Türk siyasal yaşamı nı n geldiği noktayı  
gözler önüne seriyordu. Meclis kürsüsün-

de Başbakan Erbakan konuşuyor, bası na veryan-
sı n ediyor; olayları  çarpı ttığından, Orduyla Refah 
Partisi'nin arası n ı  açmaya çalıştı kları ndan dem 
vurduktan sonra, esas baklayı  ağzı ndan kaçı rıyor-
du; "Yarı n bomba patlatıyorum -diyor Erbakan-
Sayı n Genelkurmay Başkan ı m ı z Başbakanlı kta 
beni ziyarete gelecekler. Orada kucaklaşacağız" 
Bası n mensupları  bu bomba haber üzerine rande-
vu saatini iple çekiyorlar. Gedikli gazeteci takı m ı  
ve kameramanlar, fotoğrafçı lar Başbakanlığı n 
önündeki stratejik yerleri gözden geçiriyorlar. İyi 
görüntü ve resim almak önemli. Bu Türkiye'deki 
iki muhalif kanad ı n kucaklaşması  olacak! 

Randevu saati geliyor. O da ne! Başbakan ka-
pı ya kadar arz-ı  endam etmiş. Yasal olarak kendi-

sine bağl ı  bir ku-
rumun başındaki 
şahsi temaüllerin 
ötesinde bir karşı-
lama biçimine 
hazı rlanmış. Ga-
zeteciler bunu 
umursamı yorlar 
bile. Makam oto-
suyla Genelkur-
may başkan ı  geli-
yor. Izleyiciler 
pürdikkat karşı la-
ma an ı n ı  görüntü-
leme telaşında. İs-

mail Hakkı  Karadayı  otosundan iniyor. Ağı r adı m-
larla ilerliyor. Belkide Özal'ı n uzanı p Evren'i öp-
mesi olayı n ı  kafası nda geçiriyor ve buna imkân 
vermek istemiyorcası na, belli bir mesafede dura-
rak elini uzatıyor. Karşı laşma resmi düzeyle sı n ı rl ı  
kal ı yor. içeri geçiliyor, orada da ayn ı  resmiyet. Çı -
kışı  bekliyor gazeteciler, nafile. Çı kışta da olacağı  
söylenenler olmuyor. Karadayı  oradan uzaklaşı-
yor. 

Erbakan pişkinliğini hiç bozmuyor; "İşte -diyor-
Ordumuz Refah karşı tı  değil, kendiniz de gördü-
nüz." 

Gazeteciler bir yalan daha yakalaman ı n içten 
sevincini yaşıyorlar. Kucaklaşma ası l moral bozu-
cu olurdu onlar için. Kimse olayı n öteki boyutunu 
düşünmek bile istemiyor. Başbakan emireri ol-
muş, Ordu siyasi otoriteyi ele geçirmiş  kimin 
umurunda.Silah siyasete egemen olmuş, gücü 
elinde tutanlar devleti yönetmeye başlamış lar. Bu 
durum Türk bası n ı n ı  pek ilgilendirmiyor. 

Oysa, bu an demokrasiden yana olan her bire-
yi düşündürüyor. Sorun Erbakan'ı n palyaçoya 
dönmesi değil, kuvvetlerin presinde bukelemun 
olması  da değil sorun. Sorun Türk siyasetinin or-
du tarafı ndan bitirilişidir. Siyasi gözlemciler; "Tür-
kiye'yi artı k ordu yönetiyor" diyorlar. Refahyolun 
28 Şubat'tan beri hukuki olmasa da fiilen sona er-
diğini artı k herkes söylüyor. 

Bunun nedenleri hakkı nda farkl ı  görüşler var. 
İ ç savaşta ordunun kullan ı lması, sonuçta siyaseti 
de onun hizmetine soktuğunu düşünenler var. As-
kerier yaptiklarılk oranla ı ktıcıaruan pay istiyor-
lar. Ve her zaman olduğu-gibi bunu -başarryorlar -
da. 

Askerler sadece kaba güç kullanmı yorlar. Siya-
setin inceliklerini de kavramış  görünüyorlar. Her 
adı mları n ı  halka onaylatmak istiyorlar. Bunun için 
planl ı, gündemli, programlı  faaliyet yürütüyorlar. 

Geçen hafta bu planlı  ad ı mları ndan birini da-
ha attı lar. "Silahlı  Kuvvetler ile Kalemli Kuvvetle-
ri" buluşturan bir brifing düzenlendi Genel Kur-
nıay'da. Silahl ı  kuvvetlerin kurmayları ndan biri 
kürsüde Türkiye'nin stratejik ve taktik öncelikleri-
ni sı ral ı yor. Dersini iyi çalışmış  görünüyor. "Ka-
lemli Kuvvetler Komutanları " hallerinden mem-
nun. İşlevlerinin anlaşı lmış  olması  mutlu etmiş  
kendilerini. Kimler yok ki bu "Kalemli Kuvvetler" 
safları nda. Çölaşan, Derya Sazak, Cıvaoğlu ve Si-
lahl ı  Kuvvetlerin desteklerinden kuşku duymadığı  
bilinen muhteremlerin hepsi orada. Hulki Cevi-
zoğlu gibi bazı ları  sorular soruyorlar, brifing bu 
mihvalde devam edip gidiyor. Sonuçta Türkiye'de 
iç tehditlerin öncelik kazandığı  müjdeleniyor. İç 
tehdit iki kesimden geliyormuş. İ lk sı rayı  Kürtler, 
ikincisini islamcı lar oluşturuyor. 

Bu ne demek oluyor; Ordu yeniden konumla-
nacak, zaten yı llard ı r iç tehdite göre organize ol-
muş. Yeni konumlanma için güç kaydı rmaları na 
gerek kalm ı yor. Sadece politik ad ı mları n atı lması  
gerekiyor. 28 Şubat bunun ilk ad ı m ı yclı . Ondan 
sonra da her fı rsatta MGK toplantı ları ndan bunlar 
yeni ad ı mlarla tekrarland ı . Bası n ı n ilgisi, kendile-
rine verilen önemin bilinci içinde devam ediyor. 

Hafta içinde gazetelerde ön sı ralara taşınmış  
ikinci bir haber göze çarpı yor. Azerbeycan Cum-
hurbaşkan ı  Aliev'in karşı lama töreninde protokol 
sorunu tartışma konusu yapı l ı yor. Ön sı ralarda 
görmek istedikleri Genelkurmay Başkan ı 'n ı n Dev-
let Bakan ı  Abdullah Gülden sonra durması  yü-
rekleri sı zlatı yor. Komutan, Gül'ü durduğu yer ko-
nusunda uyarı yor. O'da Başbakan'ı  temsil ettiğini 
söylüyor. Komutan, bunu hazmedemiyor. Tekrar 
uyarı yor ama bir oldu bittiye geliyor. Ve komutan 
olması  gereken yerin gerisinde durmak zorunda 
bı rakı l ı yor. Ne hazin bir durum. İslamcı  Gül'ün 
bir azizliği daha, böylece Askerlerin öncelikli teh-
dit tespitleri, bir kez daha kan ı tlannıış  oluyor. 

"Silahl ı  Kuvvetler ile Kalemli Kuvvetler" buluş-
ması, varolan siyasal rejimi yeniden ve bu kez si-
lahl ı  kuvvetlerin fiili yönetimini inşa etme çabası  
şeklinde sürüyor. 

Bu gidiş  Kürt taraf ı nda da yankısı n ı  buluyor. ' 
Kürt siyaset sı nı fı  nihayet bir "muhataba" kavuş-
tukları n ı  düşünerek, avunuyorlar. Böylece Kürt 
sorununun çözümünün yakı nlaştığı  fısı ldan ı yor 
kulaklara. Gidişat tam tersini gösteriyor. Savaşı n 
tek elde sürdürülmesine paralel siyasette de mer-
kezileşnıe yaratmak isteniyor. 

Siyasi gözlemciler siyasi bölünmenin komuta 
kademesini ve savaşta kararl ı l ığı  engellediği kan ı-
sı n ı  taşıyan cihet-i askeriyenin tek merkezde yö-
netmeyi istediğini belirtiyorlar. Bunun çözüm ça-
bası  olmadığı , savaşın daha şiddetli sürmesi anla-
m ı na geldiği belirtiliyor. 

Türk cenah ı nda bunlar gözlemlenirken, Kürt 
tarafı nda lıayalci beklentiler ekseninde bir bölün-
menin yaşanması n ı n olumsuz sonuçlar doğuraca-
ğı  endişesi var. 

Türkiye'de demokrasiden giderek uzaklaşı ldığı  
bir zeminde barışçı , diyalogcu bir çözümün gün-
deme gelmesi beklenmiyor. 

"Muhatab" tanı mlanması n ı n zemini diyalogda 
değil, başka yerde olduğu vurgulan ı yor. 

İki olay 
ve Türk 
demokrasisi 
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Türkiye krize koşar 
adım gidiyor 
ABD'de Uluslararası  Cumhuriyetçi Enstitüsü 
(IRI) tarafından önceki hafta yayınlanan bir 
raporda, "Türkiye'nin krizden krize koştuğu" 
belirtilerek, "Laik siyasi partiler işbirliği yap-
mazsa, askeri müdahale ihtimali artar ve Tür-
kiye'nin uzun vadeli istikrarı  tehlikeye girer" 
denildi. 

Strateji Mori adlı  Türk şirketi yaptırdığı  an-
ketle birlikte, basına dağıtı lan raporda, Başba-
kan Erbakan ve Refah Partisi'nin 18 maddelik 
MGK kararlarının bazılannı  uygulamaya ya-
naşmadığı, buna karşı lı k askeri liderlerin de 
bu maddelerin hiçbirinden geri adım atması-
nın beklenmediği vurgulandı. 

"Hükümet-ordu ilişkileri uçurumun kena-
rında" ara başlığı  altında Refah Partisi'nin 
1996 Haziran ayında iktidara gelmesinden bu 
yana, gelişmeler belirtildikten sonra, Türki-
ye'deki siyasi durum özetle şöyle anlatı lıyor: 

Politik Sistem Felç 

Türklerin çoğunluğu, en istikrarlı  laik kuru-
mu olan ve 1960 ve 1980'de doğrudan, 
1971'de ise dolaylı  olarak 
yönetime müdahale eden 
ordunun, toplum yaşamın-
daki büyük rolünü yadırga-
mıyor. Buna rağmen, bazı  
çevrelerin yeni bir darbe 
için gösterdiği gayretlere 
rağmen, yapı lan anketler, 
Türklerin çoğunluğunun 
buna karşı  olduğunu göste-
riyor. Başbakan Yardımcısı  
ve Dışişleri Bakanı  Tansu 
Çiller, tırmanan rüşvet ve 
yolsuzlukları  önleyemediği 
için, toplum kendisinden 
soğudu. Laik siyasi partiler, 
liderlerinin kişisel sorunlan 
nedeniyle birleşemiyor. Bu 
nedenlerle şu anda Refah'a 
politik alternatif de görün-
müyor. 

Türkiye ve AB 

Türk kamuoyunun büyük çoğunluğu hala 
Batı  ile sıkı  ekonomik, politik ve güvenlik 
bağlanndan yana. Ancak, Mart ayı  başında 
Avrupalı  Hıristiyan demokrat liderlerin yayın-
ladığı  deklarasyon, bu konudaki şevklerini kır-
mış  durumda. Islamcılar, giderek büyüyen Av-
rupa Birliği karşıtı  duyguları, kendi emelleri 
için kullanmaya devam ediyor. AB, 'Türki-
ye'yi tecrit politikasını  sürdütiirse, Silahlı  
Kuvvetler'in yeni bir darbe yapması  daha 
kolaylaşı r. 

Raporda bundan sonra neler olabileceği 
yolunda bazı  tahminlere de yer verildikten 
sonra, şu yargıya varı lıyor: 

"Önde gelen laik siyasi partiler birbirleriy-
le işbirliği yapmaya yanaşmadığı  sürece, 
Refah büyümeye devam edecek ve askeri mü-
dahale olasılığı  giderek artacaktı r. Böylece 
Türkiye'nin uzun vadeli istikrar hedefleri 
belirsizliğini korumaya devam edecektir." 

(HABER MERKEZİ) 

1 Mayıs kutlamalarına 
otuzdört tutuklama  Basında buruk kutlama 

3 Mayıs "Dünya Basın Özgür-
lüğü Günü" Türkiye'de ve dün-
yada kutlandı. Merkezi New 
York'ta bulunan Gazetecileri 
Koruma Komitesi (CDJ). Baş-
bakan Necmettin Erbakan'ı, 
"bağımsız gazetecilere baskı  
uyguladığı" gerekçesiyle "ba-
sınla dost olmayan liderler" lis-
tesine aldı. Uluslararası  Af Ör-
gütü (Al) de 3 Mayıs Basın Öz-
gürlüğü Günü dolayısıyla Tür-
kiye, Cezayir ve Zaire'de basın 
özgürlüğü için kampanya baş-
lattı. Ulusrarası  Af Örgütü'nün, 
basın özgürlüğünün Türki-
ye'deki yansımalanna ilişkin 
raporlar yayımladı. Raporlar, 
yazar Vedat Türkali, çevreci 
Ümit Öztürk ve gazeteci Ragı p 
Duran'a hazı rlatıldı . Risk altı n-
daki gazeteciler ve medya çalı-
şanları  için kampanya başlatan 
Al, konuyla ilgili "AI Journalist 
Network Newsletter" adlı  bir 
bülten de hazırladı . Türkiye'ye 
de geniş  yer verilen bültenin 
Türkiye bölümünde, geçen yıl 
görevi başında öldürülen gaze-
teci Metin Göktepe ile bir yazı-
dan dolayı  cezaevinde bulunan 
yazı larından dolayı  uzun bir sü-
redir cezaevinde bulunan Yazar 
İsmail Beşikçi, eski Özgür 
Gündem Gazetesi Yazı  İşleri 
Müdürü Işık Yurtçu ve Mensu-
re Yüksel Erdoğan da konu 
edildi. 

Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü, New York'taki BM mer-
kezinde de kutlandı. Gün nede-
niyle, BM Genel Kurul Salo-
nu'nda yapılan toplantıda ko-
nuşan BM Genel Sekreteri Ko-
fı  Annan, "Gazetecilerin, san-
sasyonel haber yazmak için kan 
çıkma kadar beklememeleri" 
tavsiyesinde bulunarak "önleyi-
ci gazetecilik yapmalarını" iste-
di. 

Daha sonra konuşan BM 
Muhabirleri Derneği (UNCA) 
Başkanı  Raghida Dergham da 
günümüzde basına empoze 
edilmek istenen uygulamaları  
eleştirerek "Basın bugün ulusal  

güvenlik gerekçesiyle planlı  
sızdırmalar, önceden hazırlan-
mış  paket haberler ve sansür gi-
bi tehditlerle karşı  karşıya bulu-
nuyor" dedi. 

Merkezi. NewY,ork',ta_bulk_ 
nan Gazetecileri Koruma Ko-
mitesi (CDJ), "basınla dost ol-
mayan" liderler listesinde "ba-
ğımsız gazetecilere baskı  uygu-
ladığı" gerekçesiyle Başbakan 
Necmettin Erbakan'a da yer 
verdi. Listede yer alan diğer li-
derler şunlar: 

Çin Devlet Başkanı  Jiang 
Zemin, Küba Devlet Başkanı  
Fidel Castro, Nijeryalı  General 
Sami Abacha, Belarus Devlet 
Başkanı  Aleksander Lukaşen-
ko, Etiyopya Başbakanı  Meles 
Zenawi, Endonezya Devlet 
Başkanı  Suharto, Burmalı  Ge-
neral Than Shwe, Arnavutluk 
Devlet Başkanı  Sali Berişa ile 
Cezayir'de şeriatçı  saldırı  ey-
lemleri yapan Silahlı  İslami 
Grup'un lideri Antar Zouabri. 

3 Mayıs Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü nedeniyle çeşitli 
kişi ve kuruluşları  mesaj ya-
yımladı. Türk Basın Birliği Ge-
nel Başkanı  Engin Baydar, me-
sajında "Basının dünya demok-
rasisi için iye de olsa kötü de ol-
sa bütün gerçekleri aktarabil-
mesi gerektiğini" kaydetti. 

Baydar, tüm Türk ve dünya 
gazetecilerinin huzur ve emni-
yet içinde baskısız bir ortamda 
istekle görev yapmalarını  arzu 
ettiğini belirtti. Yalnız Türk ga-
zetecilerinin, 1996 yı lı  içinde 
saldı rı lar, gözaltı  ve tutuklama-
lar, film ve fotoğraf makineleri-
ne el konulması, kaçınlma gibi 
211 olayın içinde yer aldığını  
ifade eden Baydar, buna rağ-
men yı lmadan, şevk içinde gö-
rev yaptıklarını  bildirdi. Bay-
dar, 1986 yı lından bu yana bir-
çok ülkede en az 500 gazeteci-
nin görevleri başında öldürül-
düğünü, 120 ülkede baskı  yön-
temleri ve sansürün devam etti-
ğini ve 22 dünya ülkesinde 180 
gazetecinin demir parmaklıklar  

arkası nda kaderlerine terk edil-
diğini vurguladı. 

Türk Basın Birliği İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurul da Dün-
ya Basın Özgürlüğü Gününü 

biuneşsajla kutladı. 
İnsan Hakları  Derneği (İHD) 
Genel Başkanı  Akın Birdal da 
yayı mladığı  mesajda, "Türkiye, 
bu günü cezaevleriyle, saldın-
larla ve kapatmalarla karşı lı-
yor" dedi. 

Dışişleri Bakanı  ve Başba-
kan Yardımcısı  Tansu Çiller de 
yayımladığı  mesajda, basın öz-
gürlüğünün sınırını  anlattı. Ba-
sın özgürlüğünden yana olduk-
larını  öne süren Çiller, "Kişi ve 
kuruluşları  eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, gerçek 
olmayan maksatlı  yayınları n 
demokratik yapı mızda tı kanık-
lıklara ve rahatsızlıklara neden 
olması  kaçınılmazdır. Hiç kim-
se özgürlüklerini kullanırken 
başkalarını n özgürlüklerine 
tecavüz etmemeli, zarar ver-
memelidir" dedi. 

HADEP Genel Başkanı  
Murat Bozlak da yayımladığı  
mesajda, Dünya Basın Özgür-
lüğü Günü'nde Flash TV'ye 
silahlı  saldırıda bulunulması  ve 
Demokrasi gazetesinin kapatıl-
masını  kınadığını  bildirdi. 

ANAP Genel Başkanı  
Mesut Yı lmaz ise olaylarla halk 
arasında bir bağ  görevi yapan 
basının, halkın doğruları  öğren-
nıesinde, bilgilenmesinde vaz-
geçilmez yere sahip bulun-
duğunu bildirdi. Öte yandan 
Uluslararası  Af Örgütü'nün 
basın ödülü vereceği bildirildi. 

Basdı  yayın, TV belgeseli, 
TV haberi, ulusal bası n, fotoğ-
raf gazeteciliği ve radyo dal-
larında verilecek ödüller için 
"Amnesty Intemational, Unıted 
Kingdom, 99-119 Rosebery 
Avenue, London EC IR 4 RE" 
adresine veya "00 44 171 833 
15 10" numaralı  faksa ulaşıla-
bileceği kaydedildi. 

(HABER MERKEZİ) 

Vali 'tek Cipler cezaeurnden 

İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, 1 

Mayıs mitinginde DHKP'lilerin giy- 

diği tek tip kıyafetlerin Bayrampaşa 

Cezaevi'nde dikildiğini, "polisle çatı-
şin" talimatının ise Düsseldorf'dan 

geldiğini söyledi. 

Yenişen'in açıklamasını  yorumla-
maktan kaçınan Bayrampaşa cezaevi 
Savcısı  Necati Özdemir ise, "Yaptığı-
mız her şey meydanda. Ben buraya 
hakim olamıyorsam, sahip olamıyor-
sam, burada oturmam" dedi. 

İçişleri Bakanlığı 'nın Kumburgaz 
Jandarma Özel Eğitim Merkez Komu-
tanlığı 'ndaki "İnsan Hakları  Semine-
ri"nde konuşan Yenişen, kutlamada 
alınan önlemleri anlatırken, miting 
alanı  dışındaki gruba dikkat çekerek 
şunları  söyledi: 

"Küçük çocukları  da araları na alan  

grup, 
özel 
kı ya-
fetler 

diktirmiş. Açıklıkla ifade ediyorum 
ki, özel kıyafetler, her zaman 'insan 
hakları ' diye bizi rahatsız eden bütün 
Avrupa'yı  başımıza 'getirip ziyaret et-
tirdikleri Bayrampaşa cezaevi'nde di-
kildi." 

Tek tip kıyafet giyen grubun ama-
cının, mitingi olumsuz hale getirMek 
olduğunu açıklayan Yenişen, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"İki büyük grup ise, istihmbaratı-
mıza göre Düsseldorf'dan 'polisle ça-
tışmaya gireceksiniz' şeklinde emir 
almış. Bunu öğrenince ona göre tedbir  

alıp bekledik. 
Uyarı ları  dinlemiyorlar. Özel o-

larak getirdikleri taşlarla polise sal-
dı rıyorlar. 

Taş  yağmuruna başlıyorlar. Şimdi 
vücudunun çeşitli yerlerine taş  yemiş, 
yara almış  polisin o sanığı  kovala-
rnasının kararını, takdirlerinize 
bırakıyorum." 

Bayrampaşa'da 900'e yakın tutuk-
lu ve hükümlünün birbirine açı lan 
koğuşlarda kaldığını, tutuklanıp yeni 
gelenlerin sloganlarla karşılandığını  
anlatan Yenişen, ufak bir suç işleyen 
kişinin, terör eğitim okuluna gelmiş  
gibi duruma düştüğünü, hem teorik 
hem de pratik yönden yetiştirildiğini 
kaydetti. (MİLLİYET) 
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Ama insana verdiği önem ve romantikliğinden ol-
sa gerek hiç bir zaman silahlarını  insanlara karşı  
kulanmaddar. Kendi dönemlerine göre toplumsal 
sorunların tahlilini yapmada ileri bir konumda 
olan Denizler Kürt ulusal sorununa yaklaşımları-
da kendi çağdaşlarına göre ileri konumdaydı. 
Türkiyede tek bir ulusun varlığının temel kabul 
gördüğü süreçte Türk ve Kürt halkının kardeşliği-
nin gerekliliğini belirtmeleri ve sephada dile ge-
tirmeleri gelişkinlik düzeylerini ve o dönem dev-
rimci anlayışlarından farklılıkların' göstermekte-
dir Ama kendilerini onların devamcısı  sayan an-
layışları,' onların o dönemde yaptıkları  tespitlerin 
gerisine düşmeleri ayrı  bir handikabor. Denizler 
yeterli teorik birikime sahip obnamalarma rağ-
men düzenden kopuşun devrim için olmazsa ol-
maz koşul olduğunu belirtmeleri o güne kadarki 
klasik devrimci anlayıştan ayrımlarını  ortaya 
koymaktadır. Ölümlerinin üzerinden 25 yıl geç-
mesine rağmen unuttılmamaları  ve hala gönül-
lerde kalmaları  Türkiye devrimci hareketindeki 
önemlerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Deniz, Hüseyin ve Yusuf Türkiye 
devrimci hareketinin unutulmaz ön-
derleri , sömürii_ye ve baskıya karşı  
mücadelenin simgeleri, 68' li diye 
anılan bir kuşağın liderleri, romantik 
devrimciliğin simgeleri, Türkiye dev-
rimci hareketinin reformizmden ko-
puşun öncüleriydiler Dönemin kitle-
sel sol partisi olan TİP'te mücadeleye 
başlarlar TİP' e reformist anlayışın 
tam hakim olması  onları  farklı  bir 
arayışın içine iter, uzun süren tartış-
ma döneminden sonra. 

Denizler TİP'ten koparak daha 
mücadeleci bir yapının oluşması  ge-
rekliliğinden hareketle önce DÖB 
(Devrimci Öğrenci Birliği) daha son-
ra DEV-GENÇ içinde yer aldılar. 
Türkiyede devrimin ancak silahlı  mü-
cadele ile gerçekleşebileceğinden ha-
reketle arkadaşlarıyla Filistine gide-
rek kamplarda silahlı  eğitim gördüler. 

HABER MERKEZİ  / Genelkurmay Başkan-
lığı 'nın İçişleri Bakanlığı 'na son iki aydır bil-
gi akışını  durdurduğu bildiriliyor. Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı  Cüneyt Arcayürek 'in hafta 
içindeki yazısında şu iddialar önesürülüyor. 
"... Olasıdı r ki bu arada içten dışa hayli bere- 

A yd ı n, toplumun ayd ı nlanma ve özgür 
gelişmesi için tabu tan ı mayan insan-
d ı r. Bilinçli mücadele etmek için sü-

rekli araştı rma, inceleme ve tartışma içinde 
olan heyecan ve çalışkanlığa sahiptir. Dar, 
kapal ı  ve özgül olmaktan çok evrensel bir 
tan ı md ı r. 

Ayd ı n popülist ve pragmatist , iki yüzlü, 
oportunist değil, açı kyüzlü, açı k sözlü, reel 
ve açı k yüreklidir. Bilimin ve tarihin gelişim 
yasaları  tavı r alışı nda esas yöntemdir. Tavı r 
koyarken siyasal sonuçlardan çok, uğraş  ve 
söylediklerinin gerçeği ifade edip etmediği 
kaygı sı yla hareket eder. 

Ayd ı n ve entelektüel olmak, tarihten de 
görüdüğü gibi, gerektiğinde "korkmadan ka-
fası n ı  giyotine uzatması n ı  bilmektir." 

Ayd ı n kendisinden geri kitleleri aşağı layan, 
tepeden bakan, ayr ı  duran değil, onları n geri-
lik nedenlerini analiz edip çözen ve ayd ı n-
lanması  için uğraş  veren kişidir. 

Ayd ı n, devrimci ve entelektüel sadece kül-
türel etkinliklerde bulunan, icradan çok izle-
yen, yaşam ı n ı  ikame etmek için bu meziyet-

leri sömüren, 
kavramları n içi-
ni boşaltan, kir-
leten ve itibar-
sı zlaştı ran de-
ğil, böyle dav-
rananlara da 
karşı  koyması n ı  
bilendir. Ayd ı -
n ı n tepkisi, ikti-
darla sorunla-
r ı ndan olduğu 
kadar, iktidar-
laşma sorunla-
rı yla da ilgilidir. 

Ayd ı n bağım-
sız ve özgür 

kişiliktir. Ancak yanl ış  ve o kadar da yaygı n 
bir anlayış  olan bağımsı zlığı  örgütsüzlük, öz-
gürlüğü de anarşizm ile ilişkilendirerek ve 
özdeşleştirerek tan ı mlamak veya öyle algı la-
mak doğru olamaz. 

Sadece ve sadece reddeden ama analizci 
olmayan, reddettiklerine karşı  bilinçli ve uy-
gulanabilir alternatif leri olmayan ve üretme-
yen kiş i ayd ı n değildir. 

Çağımızı n en büyük gericiliği emperyaliz-
min karekterini görmeden ve ona karşı  tavı r 
almaksızı n kendini ayd ı n olarak tan ı mlamak 
doğru değildir. 

Ezen ulusun, ezilen ulus ve halklar üzerin-
deki egemenliğinin son bulması  ve ezilen 
ulusun kurtuluşuyla birlikte ezen ulusun zin-
cirlerinden koparak karşı l ı kl ı  özgürleşmesi 
gerçekliğinden hareketle mücadele etmeyen 

_ insan ayd ı n ve demokrat ,olamaz. 
Demokrasi ve diktatörlük arası ndaki ilişki, 

çelişki ve yanyana oluş la'n, ür'etici güçler kar- , 
şısı ndaki fonksiyonları , üretici güçlerin geliş-
mesi için engel teşkil eden kurumlara karşı  
koyacak, özgür gelişmeyi sağlayacak araç ve 
kurumlar oluşturma uğraşısı n ı  vermeyen ay-
d ı n tavrı n ı  sergilemesi mümkün değildir. 

Kimlikleri tan ı mlarken, onları n tarihin dö-
nüştürücü rollerine uygun duruşları n ı  kavra-
yı p, gerici ve ilerici özeliklerini özümseterek 
ve mücadelede veriler olarak sunmamak ay-
d ı n tavrı  ile bağdaşmaz. 

Sadece dini gericiliğe tavı r koymak, sade-
ce ı rkçı lığa karşı  olmak, sadece gerici bürok-
rasi ve ordunun icraatları n ı  teşhir etmek, sa-
dece anti- sömürgeci olmak, emperyalizme 
karşı  durmak, sendikal mücadele içinde ol-
mak, evrenseli görüp özgülü görmemek ya 
da özgülü görüp evrenseli görmeye çalışma-
mak, demokrasiyi görüp devrimci ş ideti gör-
memek, devrimci şideti görüp demokrasiyi 
görmemek vs. ayd ı n tavrı  değildir. 

Yönünü Avrupa'ya sı rtı n ı  dünyaya çeviren-
ler, kendilerini yaşad ı klar ı  toplumdan yaban-
cı laşt ı ran ya da uzak tutanlar ayd ı nlanman ı n 
sorumlulukları n ı  yerine getiremezler.Diğer 
yandan, yönlerini ülkelerine verip sı rtları n ı  
dünyaya çevirenler, ayd ı nlanma eylemini ve 
ayd ı n ı n görevlerini yerine getiremezler. 

Hakl ı  ve haksı z savaş  ayı rı m ı n ı  yapma ye-
rine her tür savaşı  yerme ayd ı n ı n tavrı  ola-
maz. Ayd ı n hakl ı dan yana olan tavrı n ı  net 
olarak koymak zorundad ı r. 

Kendisini düşünce savaşı m ı n ı n dışı nda , 
düşünce üretiminden çok, kulaktan dolma ve 
kopyacı  görüşlerle yetinen ve besleyen kiş i 
ayd ı nlanmaya birşey katığı  iddia edilemez. 

Bir anl ı k ayd ı n tavrı n ı  sergiledikten sonra 
onunla yetinmek, övünmek ve adeta bir şak-
laban gibi onu "çok büyük bir fedakarl ı k" 
olarak sunmak ve karşı l ı k beklemek ayd ı n 
davranışı yla bağdaşmaz. Ayd ı n özverilidir, 
yakı nmaz, yaratı cı  ve çözümleyicidir. Daya-
nışma ve dostlukları  önemser. Yüzlerce ve 
milyonlarca insan ı n ve en önemlisi tarihi dö-
nüştürmenin uğraşı n ı  hedefler ve verir. Sade-
ce bugüne değil, geleceğe ve tüm insanlığa 
hizmet ve hükmetmeyi hedefler. 

Eleştiri silah ı n ı n yak ı cı l ığı n ı  görmeyip ken-
dini ondan sak ı nd ı ran kişi ayd ı nlan ı p ayd ı n 
kategorisindeki yerini albilir mi? 

Uzak değil etraf ı m ı za bakarak bütün bu 
soruları  çoğaltmak ve tümüne ayn ı  şekilde 
menfi yan ı tlar vermek zor olmasa gerek. 

Etrafı n ı zda bu kriterlere uygun insan var 
da saygı l ı  davranmı yor, yard ı mcı  olmuyor ve 
onunla birlikte onurlu bir gelecek için mü-
cadele etmiyorsan ı z sizin ayd ı n olma is-
teğimizden ve onurlu insan olma ereklerinden 
henüz çok uzakta olduğunuzun bilincinde ve 
bu durumunuzu açı kça ifade edecek kadar 
erdemli olmayı  da beceremiyorsan ı z. Kayı t-
sı zlığı  meziyet haline getirmek ayd ı n tavrı  
değidir. 

Ayd ı n yanl ı zca okuyan, yorumlayan, 
yazan ve konuşan değil. Tüm bunları n yan ı  
sı ra ayd ı n, toplumsal değişimin önünde , 
değiştirme fiiliyatini gerçekleştirendir. 
Dolayısı yla ayd ı n fikir üreticisi ve ayn ı  
zamanda eylemcidir. Tabiat ve insanlığı n her 
sorunuyla ilgilidir. 

Aydın, ot 
ve suçlu..! 

Ahmet ÖNAL 
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Deniz, Yusuf, Hüseyin mezarlan başında anıldılar 

Yirmibeş  yıldır dinmeyen heyacan 
yaka Mezarlığı 'm 
ziyaret ederek, De-
niz Gezmiş  ve ar-
kadaşlarını  andılar. 
Karşıyaka Mezar-
lığı 'na gelen 68'li-
ler Birliği Vakfı  
üyeleri ve çeşitli 
demokratik kitle 
örgütlerinin tem-
silcileri 1 dakikalık 
saygı  duruşunda 
bulundular, mezar-
lara karanfil bırak-
tı lar. Törende ko-
nuşan avukat Halit 
Çelenk, yıllar geç-
tikçe Deniz Gez-
miş  ve arkadaşları-

nın savunduklan değerlerin an-
lam kazandıklarını  vurgulaya-
rak, "Toplumsal ve insancı l de-
ğerlerin her gün çiğnendiği, 
yurtseverliğin ve namusun ye-
rini yalanın, hırsızlığın, yağ-
macılığın ve devlet kadroları  
içinde yuvanlanmış  çetelerin  

aldığı  bu koşullarda onları n 
pak ve lekesiz alınlan 25 yıl-
dan beri ışıklarını  üzerimize 
serpegelmektedir" dedi. 

Anma törenine katılan De-
niz Gezmiş 'in babası  Cemil 
Gezmiş  ile Hüseyin inan'ın ba-
bası  Hıdır İnan, dönemin sı kı-
yönetim savcısı  eski DYP Mil-
letvekili Baki Tuğ'un bir tele-
vizyon kanalında yaptığı  
"Mahkeme heyetine karşı  say-
gısızca davranmasalardı  idam 
edilmeyebilirdi" sözlerine tep-
ki göstererek, Tuğ'u kınadılar. 
Deniz Gezmiş  ve arkadaşları-
nın mezarların' ziyaret eden 
gruplar ayrıca Mahir Çayan, 
Ulaş  Bardakçı  ve Sivas'ta ya-
kılanlann mezarları  başında 
saygı  duruşunda bulunarak, ka-
ranfil bı raktı lar. 

Istanbul'da 68'liler Birliği 
Vakfı  üyeleri ve sanatçılar, 
1971 yı lında Adıyaman'ı n 
Nurhak Dağları 'nda katledilen 
Türkiye Halk Kurtuluş  Ordusu  

(THKO) liderlerinden Sinan 
Cemgil'in Karacaahmet'teki 
mezarını  ziyaret ettiler. Sinan 
Cemgil ' in mezarını  karanfiller-
le süsleyen avukat Eşber Yağ-
murdereli, Ferhat Tunç, Suavi, 
Orhan Aydın, Metin Eşrefoğlu, 
Hasan Ataol, Ertuğrul Kürkçü 
ile eski DEP milletvekillerinin 
de aralarında bulunduğu grup, 
Cemgil'in şahsında Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan'ı  andı. Alkışlar arasında 
"Unutmadık, unutmayacağız" 
yazı lı  pankart açan 68'liler 
Birliği Vakfı  üyeleri, Ferhat 
Tunç'la birlikte 'Şarkışla Tür-
küsü'nü söylediler. Vakı f üye-
leri daha sonra gençlik liderle-
rinden.. Harun Karadeniz ve  

Edip Sakarya'nın mezarını  da 
ziyaret ettiler. 

İstanbul Üniversitesi Beya-
zıt Kampüsu'nda toplanan yak-
laşık 200 öğrenci de düzenle-
dikleri forumla Gezmiş  ve ar-
kadaşlarını  andılar. 

TİYAD'h aileler adına yapı-
lan yazı lı  açıklama ile Grup 
Yorum, Özgürlük Türküsü, Ay-
şe Gülen Halk Sahnesi, Fotoğ-
raf ve Sinema Emekçileri, Kül-
tür ve Sanatta Halktan Yana 
Tavır dergisi, Okmedyanı  Halk 
Kültür Merkezi ve İdil Kültür 
Merkezi'nden yapı lan ortak 
açıklamada da Deniz Gezmiş  
ve arkadaşları nın vatan ve halk 
için canları nı  verdikleri belir-
tildi. 

HABER MERKEZİ  / 68 ku-
şağı  sosyalist hareketinin ön-
derlerinden Deniz Gezmiş, Hü-
seyin İnan ve Yusuf Aslan i-
dam edilmelerinin 25. yı ldönü-
münde mezarları  başında ve Is-
tanbul'da anıldı. Nurhak Dağı-
lan'nda katledilen Gezmiş 'le- 

rin arkadaşı  Sinan Cemgil de 
68'liler Birliği Vakfı  üyelerinin 
düzenlediği bir törenle mezarı  
başında anı ldı. 

68'liler Vakfı, Emeğin Par-
tisi, Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi ile çeşitli demokratik 
kitle örgütleri ayrı  ayrı  Karşı- 

Enflasyonun önlenemiyor Genelkurmay hükümet etmeye 
devam ediyor Her hükümet kurulduğunde 

öncelikleri arasına enflasyo-
nun düşürülmesini koyar. Re-
fahyolda aynı  tutumu izledi. 
Geçen süre içinde enflasyonun 
düşürülmesi bir yana dahada 
yükseldi. 

Maaş  artışlarından kaynak-
lanan ödemeleri planlayama-
yan hükümetin yine para bas-
ma yoluna gitmesi, döviz kuru 
ve faiz oranlarındaki ani yük-
seliş, fiyatların da fırlamasına 
neden oldu. Nisan ayında bir 
önceki aya göre tüketici fiyat-
ları  yüzde 6.6, toptan eşya fi-
yatları  yüzde 5.5 gibi çok yük-
sek düzeyde arttı. Nisan ayı  iti-
barıyla yı llık enflasyon tüketi-
ci fiyatlarında yüzde 72.8 ora-
nında gerçekleşti. Nisan ayın-
daki yüksek fiyat artışını n bu 
ay başında akaryakıt, tüpgaz, 
kağıt ve Tekel ürünlerine arka 
arkaya yapı lan zamlarla ma-
yısta da sürmesi bekleniyor. 

DİE'nin açıkladığı  fiyat en-
deksine göre nisan ayında top-
tan eşya fiyatları  bir önceki aya  

göre yüzde 5.5, yı lbaşına göre 
yüzde 25.6, yı llık düzeyde 
yüzde 72.8 oranında arttı. Top-
tan eşya fiyatlarında enflasyon 
12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 78.6 düzeyinde gerçek-
leşti. 

Toptan eşyada fiyatlar, ge-
çen ay bir önceki aya göre sek-
törler itibarıyla tarım ürünle-
rinde yüzde 10.2, imalat sana-
yiinde; özel sektörde yüzde 
4.4, kamu sektöründe yüzde 
2.5 olmak üzere yüzde 3.9, 
enerji sektöründe yüzde 3.5 
oranında arttı. Madencilik sek-
töründe fiyatlar kamuda yüzde 
1 artarken özel sektörde binde 
8 düşerek ortalama binde 3 
oranında azaldı . Tüketici fiyat-
ları  geçen ay, bir önceki aya 
göre yüzde 6.6, yı lbaşına göre 
yüzde 25.7, yıllık yüzde 77.2 
oranında arttı. Tüketici fiyatla-
nnda enflasyon 12 aylık orta-
lamalara göre yüzde 79.3 ora-
nında gerçekleşti. Tüketici fi-
yatlannda geçen ay, mart ayına 
göre en yüksek oranlı  artış  

yüzde 9.2 ile Kocaeli'de ger-
çekleşti. Aydı  dönemler itiba-
rıyla tüketici fiyatları, Ada-
na'da yüzde 7.7, Ankara'da 
yüzde 6.9, Antalya'da yüzde 
7.4, Bursa'da yüzde 7.9, Di-
yarbakı r'da yüzde 6.1, Erzu-
runı  'da yüzde 55.6, içerde 
yüzde 8.6, İstanbul'da yüzde 
5.66, Izmir'de yüzde 7.4, 
Trabzon'da yüzde 6.2 oranında 
yükseldi. 

Harcama gruplarına göre 
aynı  dönemler itibarıyla tüketi-
ci fiyatlarında en yüksek oran-
lı  artış  yüzde 9.8 ile giyim eş-
yalarında gerçekleşti. Geçen 
ay gıda fiyatları  yüzde 9.5, ko-
nut giderleri yüzde 4.8, ev eş-
yası  fiyatları  yüzde 3.3, sağlık 
hizmetlerinin fiyatları  yüzde 
3.5, ulaştırma giderleri yüzde 
6.3 oranında arttı. Zamlardaki 
bu yükseliş  maaşlara yansıma-
dığı  için dar gelirliler ve me-
murlar enflasyon canavarına 
bir kez daha yenildiler. 

(HABER MERKEZİ) 

kedi bilgiler kimilerince yayı lıyor. Neden mi? 
Örnek verelim. Özellikle son iki aydır Genel-
kurmay, içişleri'ne 'bilgi akımını  durduruyor.' 
Zira bilgilerin -MIT raporlarının teslim edildi-
ği gayrıresmi otoriteye yani enişteye gittiği 
saptanıyor. 

Içimizde bu haldeyken dışarıda ve dışarıya 
doğru neler oluyor, şöyle düşünün lütfen!" 

Arcayürek yazısında Başbakan Yardımcısı  
Tansu Çiller'in Sağlı k Bakanlığı 'ndan istifa e-
den Yı ldırım Aktuna ile söyleşirken "darbe 
marbe olmaycağını  kesin dille" söylediğini 
ileri sürerek şöyle yazıyor: "Şaibe hanım Ak-
tuna'ya güvenceyi TSK'dan değil hemen her 
gün konuştuğu Amerika'dan aldığını  açıklı-
yor." 

Arcayürek, Tehran Times'ta yayımlanan ve 
"Cezayir'de olanlar Türkiye'de telcrarlanabi-
lir" yolunda tehditler içeren haberlere dikkat 
çeker şu iddiada bulundu: "Tahran'daki 
gazetenin bizdeki siyasal şubelerinden, yakın-
dır, bir yanı t gelir: Yalan! iyi, güzel ama 
yalancı  kim? Tehran Times mı? Yanıt hazır: 
Ne münasebet efendim; elbette Türk mey-
dası." 

Gençler radikal çözümler istiyor 
lumsal bilincin arttınl-
mama yönelik çalış-
malar başlatılsın, bu 
konuda kitle iletişim 
araçları  harekete geçi-
rilsin. 

* Aile içi şiddeti 
önlemeye yönelik ola-
rak yeni aile danışma, 
Ergen Danışma ve 
Toplum Merkezleri 
açılsın." 

Bu çalışma hakkın-
da görüşlarine başvur-
duğumuz uzmanlar 
son yıllarda bu tür 
pekçok çalışmanın 
yapıldığını ancak 
verimli sonuçların 
çıkmadığı  görüşünü i-
fade ettiler. Toplumun 
genel ve temel sorun- 
larını gözetmeden 
yapılan anket çalış-
malarından siyasetçi 
ya da toplum bilim-
cilerin yararlanması  
beklenemez. Bu tür 
çalışmalarda devletin 
rolü siyasi nedenlerle 
lendirme dışı  bırakılır. 

değer-
Bağım- 

HABER MERKEZİ  / Gençler 
sorunların kökten çözümünden 
yanadı rlar. Bunun yasal zemin-
lerde çözüme ulaşacağından 
kuşkuludurlar. Dışarıda karşı-
laştıkları  olaylar kendilerinde 
bu kanıyı  oluşturmuş. Devlet 
kurumları  başta olmak üzere 
hemen hemen her kes sorunla-
rını  şiddet kullanarak çözdüğü-
nü gören gençler, bunu adeta 
içselleştirmiş  görünüyor.Genç-
ler toplumda düzenin sağlan-
ması  için şiddetin gerekli oldu-
ğunu düşünüyor. Şiddeti aile 
içinde öğrendiklerini belirten 
gençlerin büyük çoğunluğu, 
yabancı  bir kişiden de şiddet 
görmüş. 

Bir Üniversitenin yaptığı, 
"Gençlik ve şiddet, üniversite 
gençlerinin ailede kadına ve 
çocuğa yönelik şiddete bakış  
açılan" konulu anketi çarpıcı  
sonuçlar ortaya çıkarmış. Ör-
nekleme metoduyla yapılan an-
kete büyük çoğunluğunu üni-
versite öğrencilerinin oluştur-
duğu gençler katılmış. 

,Anket değerlendirmesinde 
ortaya çıkan çarpıcı  sonuçlar  

şöyle; 
"-Şiddete başvurma eğilimi 

yüzde 55.76 ile erkeklerde da-
ha fazla görüldü. 

*' Gençlerin üçte biri yaban-
cı  bir kişiden şiddet görmüş  

* Yaş  büyüdükçe şiddet eği-
limi artıyor 

* Erkekler yüzde 54'lük bir 
oranla toplumsal düzenin sağ-
lanması  için şiddet kullanılma-
sının gerekli olduğunu belirtti-
ler 

* Bölgelere göre şiddete 
eğilimli olma konusunda yüzde 
59.99 ve ilk sırayı  kürt illeri al-
mış  

* Aile içi şiddetin en önem-
li nedenleri, yüzde 93'lük bir 
oranla işsizlik, yüzde 90'lık bir 
oranla aile içi anlaşmazlık, 
yüzde 74'lük bir oranla ekono-
mik sıkıntı  oluşturuyor 

* Şehirde yaşayan gençlerin 
yüzde 52'si şiddetin aile içinde 
öğrenildiğini belirttiler 

* Şehirde yaşayan gençler 
kırsal kesimde yaşayan gençle-
re nazaran yüzde 81'lik bir 
oranla şiddete başvurmaya da-
ha yatkındırlar 

* uzun süre köy ve kasabada 
yaşayan gençlerin büyük ço-
ğunluğu ailede kadına yönelik 
şiddeti gereksiz, dörtte bire ya-
kını  gerekli görmektedir. 

* Annesi babası  tarafından 
dövülen gençlerin çoğunluğu 
Kürt bölgesinden gelmiş  ya da 
orada uzun yıllar yaşamış. 

* Gençlerin yarıya yakını  
annelerinin şiddete karşı  tepki-
sini sessiz kalma şeklinde üçte 
biri ağlama şeklinde tanımla-
mışlar." 

Anket çalışmasının sonuna 
birde öneriler bölümü eklen-
miş, 

* Çocukların şiddet içerikli 
programlar izlemelerine engel 
olunsun. 

* Temel eğitimden başlaya-
rak yüksek öğrenime kadar eği-
tim sisteminin içeriğine; sem-
pati kurma, kişilere olumlu iliş-
kiler kurma ve stresle başa çık-
ma doğrultusunda eğitim veril-
sin. Bu konularda sosyal hiz-
met kurumlanndan ve bu ku-
rumlarda çalışan sosyal hizmet 
uzmanlarından yararlanılsın. 

* Şiddet sorununa karşı  top- 

sız ve bilimsel olduğu iddiasın- 
da olunmakla birlikte Sistemin 
kimi aksaklı kları na vurgu 

yapı lmakla yetiniliyor ve esas 
olarak sistem aklandığı  belir-
tiliyor. 
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Akı n Bİ RDAL 

Sol Parti'den (Vansterpartiet) bir girişim daha ; Dört ülke bir halk seminerine, belli başlı  Kürt örgütlerini çağırdı. 

Kürt halkı  ve geleceği üzerine bir seminer 

Selim MURAT 
e 

I sveç'in 3. büyük partisi duru-
muna gelen Sol Parti (Vanster-
partiet-VP) 26 nisan 1997 gü-

nü başkent Stockhohn'de "Dört 
Ülke Bir Halk-Kürt halkı  ve gele-
cek üzerine bir seminer" adı  altın-
da bir toplantı  düzenledi. Cafe 
Marx'ta saat 09.00'da başlayıp, 
18.30'da sona eren ve gazetemiz 
Nüroj'un da izlediği toplantıya: 
Irak-Kürdistan Demokrat Partisi 
(IKDP), Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB), İran-Kürdistan De-
mokrat Partisi (İKDP), Kürdistan 
Sosyalist Birlik Partisi (PYSK), 
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), 
ERNK temsilcileri ve bazı  Kürt 
yayın organları  katı ldı lar. 

Baskı  Direnişi Doğurur 
Partinin, Uluslararası  ilişkiler 

komitesi Başkanı  Birgitta Sevef-
jord imzası  taşıyan "Baskı  Direni-
şi Doğurur" başlıklı  çağrı  yazısın-
da "Kürt hareketinin küçük bir ke-
siminin Palme cinayeti ile suçlan-
masmdan dolayı , İsveç kamuoyu 
Kürt halkı  ile ilgili oldukça olunı-
suz etkilenmiştir" denilmektedir. 
Kürt direnişinin silahlı  düzeyden, 
parlamenter örgütlere, oradan ba-
sın-yayın alanına kadar zengin bir 
çeşitliliğe sahip olduğu vurgulan-
dıktan sonra, hareketin iç zayıflık-
ları  sorgulanmakta, "İran ve Irak 
desteği ile KYB ve KDP'nin ne-
den çarpıştıkları" sorusu sorul-
maktadır. Sol Parti'nin, Kürt halkı-
nı  daima desteklediği, ancak bu 
desteğin yetersiz kaldığı, daha ile-
ri adımların atılması  gerektiği ve 
bu nedenle de bir ilk adım olarak 
bu seminerin düzenlendiği vurgu- 

'almaktadı r. 

Kürt halkının mücadelesini 
destekliyoruz 

Parti Sekreteri Lars Ohly, top-
lantıyı  açış  konuşmasında, Kürt 
sorununda bugüne kadar parti ola-
rak bir adım atamadıklannt, böyle 
bir toplantıyı  düzenleyerek, bu ek-
sikliği gidermek istediklerini ve 
Kürt halkının mücadelesini des-
teklediklerini 
belirtti. 

Tiyatro oyun- 
cusu Serpil 
İnanç' ın Kürt şa-
iri Şerko Be-
kes'ten Kürt hal-
kının acılarını  
dile getiren Is-
veççe bir şiir 
okuması  toplan-
tıya katılan her-
kesi oldukça et-
kiledi. 

Parti Sekrete-
ri Lars Ohly'nin 
açış  konuşması  
ardından söz 
alan Agneta 
Norberg, Türki-
ye Kürdistanı 'na 
yaptığı  gezide gördüğü manzarayı  
çarpıcı  örneklerle açıkladı. Daha 
sonra Stockholm Üniversitesi'nde 
siyasal bilimci olarak çalışan 
Omar Sheikınuos (Ömer Şexmus); 
günümüzdeki durumun tarihi, kül-
türel ve siyasi nedenleri ile Kürt-
lerde ulusal bilincin kaynakları  
üzerine bir seminer verdi. 

Bağımsız ve özgür olmak 
vazgeçilmez bir haktır 

Öğleden sonra sırası  ile söz 
alan Kürt örgütleri, Kürdistan'daki 
mevcut durumu belirterek, Kürt 
sorununun çözümü konusundaki 
görüşleri ile birlikte ilgili devletler 
üzerinde etkili olabilecek uluslara-
rası  girişimler konusundaki öneri-
lerini dile getirdiler. PYSK ile 
IKDP t9plantıya,a,yrıca, yazı lı  birer 
tebliğ  sundular. PYSK yaptığı  ya-
zı lı  açıklamada şu görüşlere yer 
verdi. 

"Ulusların yanyana birlikte ya-
şadıkları  bir zamanda bulunuyo-
ruz. Her ulus özgürce ve kendi 
kimliği ile bu uluslar arenası nda 
yerini alırken, 30 milyonluk Kürt 
ulusunun kölece yaşamayı  kabul  

etmesi olanaksızdır. Kürt ulusu bu-
nu asla kabullenemez, buna boyun 
eğemez. Bağımsız ve özgür bir 
halk olarak yaşamak Kürtlerin 
vazgeçilmez hakkıdır. PYSK, Kürt 
halkının bağımsız ve demokratik 
bir cumhuriyet kurma ve bunu ger-
çekleştirme hakkına sahip olduğu-
na inanır. Biz, Kürt halkının ve di-
ğer azınlıkların özgür iradeleri ile 
Kürdistan'da adil ve eşitlikçi bir 

 düzenin ve daya- 
nışmacı  bir top-
lumun kurulaca-
ğına inanıyoruz. 
Kürt halkı  barış-
sever bir hallcur. 
Fakat, gerçek ba-
rış  ve özgürlüğün 
yaratı labilmesi 
için ülkemizin 
yabancı  güçler-
den kurtulması  
gerekiyor ve bu 
vazgeçilmez bir 
hak ve zorunlu-
luktur." 
Kürt sorunu çö-
zümlenmedikçe 
Türkiye asla de-
mokrasiye yara-
maz 

Türkiye hala gerçekte çoğunlu-
ğu generallerden oluşan Milli Gü-
venlik Konseyi (MGK) tarafından 
yönetilmektedir. Genel seçimlerin 
yapılmış  olmasına rağmen, pratik-
te seçilmişlerin bir etkinliği yok-
tur. Her şeyin MGK tarafından 
onaylanması  gerekiyor. Kürt soru-
nu çözümlenmedikçe ve son sözü 
generaller söyledikçe Türkiye asla 
demokrasiye yaramaz. 

PYSK'nin yaptığı  bu yazılı  
açıklamada daha sonra Kürdis-
tan'da süren savaş  ve sonuçlarına 
değinildikten sonra Kürt sorunu-
nun siyasal demokratik yoldan çö-
zümü önündeki engellerin kaldırıl-
ması  gerektiği vurgulanarak şöyle 
devam edilmekteoir. 

"Kürdistan'da kalıcı  bir barışın 
sağlanması  için Türk devletinin 
görüşmelere zorlanması  gerekiyor. 
Bunun için diyoruz ki: 

- Türk devleti Kürdistan'daki 
savaşı  koşulsuz olarak durdurmalı-
dır. 

- Tüm politik tutuklular serbest 
bırakılmalıdır. 

- Özel Tim, Köy Koruculuğu 
lağvedilmeli, Türk ordusu Kürdis- 

tan'dan çekilmelidir. 
- işkence ve infazlar derhal dur-

durulmalıdır. 
- Kürtlerin ulusal ve demokra-

tik haklarını  yasaklayan tüm yasa-
lar kaldırılmalıdır." 

Bu ve benzeri bazı  adımlar atıl-
dıktan sonra Kürt halkının kendi 
geleceğini özgürce belirleyebilme-
si için uluslararası  bazı  kuruluşla-
rın denetimi ve güvencesi altında 
referandum veya başka yollara 
başvurulmasının gerektiği vurgu-
lanıyor ve açıklamanın sonunda 
Kürdistan'daki kirli savaşın bir an 
önce durdurulabilmesi için ulusla-
rarası  demokratik ve insancıl güç-
lere Türkiye üzerinde baskı  yap-
maları  çağrısında bulunuldu. 

Barış  mutlaka kazanacaktır 
İnsan Haklarını  Destekleme 

Vakfı 'nın davetlisi olarak bir he-
yetle aynı  gün Isveç'e gelen İHD 
Başkanı  Akın Birdal, havaalanın-
dan hemen toplantı  yerine geldi. 
Akın Birdal'ın kısa konuşması  
ayakta alkışlandı , "Silahlar değil 
insanlar konuşsun" diyen Akı n 
Birdal, şunları  söyledi; "Sol Par-
ti'nin İsveç'te yaptığını  biz de Tür-
kiye'de yapmak istiyoruz. Böyle 
bir platform oluşturmak, bu plat-
formda herkesin serbestçe görüşle-
rini söyleyebilmesini sağlamak is-
tiyoruz. Silah-
lar değil, in-
sanlar konuş-
sun, diyoruz. 
Sonunda barış  
mutlaka kaza-
nacaktır." 

Kürt soru-
nu aslında bir 
insanlık soru-
nudur 

Toplantının 
son bölümü 
Agneta Nor-
berg, Omer 
Ş exmus, 
Bengt Hur-
tig'in katıldığı  
ve Şerefxan 
Ciziri tarafın-
dan yönetilen 
panel oluştur-
du. 

Kürt sorununu bir insanlık so-
runu olarak gördüğünü söyleyen 
Agneta Norberg "Bu insanlık soru-
nu mutlaka gündeme alınmalıdır. 

Bir hasta- 
nın ilaca 
acilen ihti- 
yaç duydu- 
ğu gibi, bu 
sorun da 
acil bir 
müdahale-
yi gerekti- 
riyor. Şe- 
refxan Ci-
ziri,Sol 
parti Mer- 
kez yürüt-
me Kurulu 
üyesi ve 
Hudinge 
belediyesi meclis üyesi, Sol parti 
temsilcisidir. Ciziri , Sol parti için-
de aktif olan İsveç'teld Kürtlerden 
biridir.Kürdistan'a yaptığım gezi, 
orada gördüklerim bana bunu gös-
teriyor. Aslında Kürdistan'da gör-
düğüm vahşeti burada daha önce 
siz Kürtlerden duymak isterdim. 
Anlaşılıyor ki bilgilendirme konu-
sunda yeterli değilsiniz. Bu neden-
le siz burada yaşayan Kürtleri de 
eleştiriyorum." 

Beng Hurtig; Türkiye uluslara-
rası  hukukun gereklerini yerine ge-
tirmek zorundadır 

Beng Hurtig ise; "Türkiye, altı-
na imza attığı  uluslararası  antlaş-
malardan doğan yükümlülüklerini 

yerine getir-
mek, uluslara-
rası  hukukun 
gereklerine 
uymak zorun-
dadır. Bunun 
için Türkiye 
zorlanmalıdı r. 
İnsan hakları  
sadece Kürtler 
için değil, ay-
nı  zamanda 
Türkler, Arap-
lar ve diğer 
azınlıklar için 
de savunulma-
lıdır." 
Omer Şex-
mus; Kürt haz 
tekeli daha iyi 
bir yerdedir 
"Bugünkü se-
minerde edin-

diğim izlenimler bana Kürt hare-
ketinin geçmişe göre çok daha iyi 
bir yerde olduğu kanaatini vermiş-
tir. Burada özellikle iki önemli eği- 

lim gör- 
düm: Bi-
rincisi,  
İ ran'da 
baz ı  
Kürt ör-
gütleri-
nin bir-
leşmesi. 
İkincisi; 
Türkiye 
Kürdis-
tanı 'nda 
bazı  ör-
gütlerin 
birleşe-
r e k 

PYSK'yi oluşturmaları. Umarım 
bu olumlu süreç Kürdistan'ııı  diğer 
parçalannda da devam eder. Kürt 
örgütleri arasında barış  ve diyalog 
yolunun gelişmesi çok önemlidir. 
Bunun yanı  sıra Kürt örgütleri sö-
mürgeci devletlerin insan haklaruu 
çiğneme eylemlerine karşı  çıkar-
ken, kendi içlerinde de insan hak-
larını n çiğnenmesine karşı  çıkmalı  
ve demokratik prensiplere bağlı  
kalmalıdırlar." 

Paneli yöneten Şerefxan Cizi-
ri'nin "İsveç neden Kürt sorunun-
da sessiz kalıyor? Neden güçlü bir 
kamuoyu hareketi oluşturulamı-
yor? Sorun neden bazı  kişilerle sı-
nırlı  kalıyor?" sorusuna panelistler 
farklı  perspektiflerden cevap ver-
diler. Birgitta Sevefjord "PKK 'nin 
terörizm ile suçlanması  ve bunun 
İsveç kamuoyunda yarattığı  olum-
suz etki, Kürt sorununda ilginin 
gelişmesine olumsuz etkide bulu-
nuyor" derken, Agnetta Norberg, 
buna sert bir şekilde karşı  çıktı. 

Ortak Deklerasyon 
Bu deklerasyon 26.04.1997 ta-

rihinde Sol Parti tarafından düzen-
lenen seminerde aşağıda imzası  
bulunan örgütler tarafından karar 
altına alınmıştır. Bu toplantıda, 
Iran devlet terörizmini kınayan ve 
Alman mahkemesinin IKDP Ge-
enel Sekreteri Sıdık Şerefkendi ve 

"arkadaşlarının'kailadiliiiCsiyle ilgi-
li Myokonos davası  kararını  say-
gıyla karşılayı p destekleyen bir ka-
rar alınmış  ve bunun deklerasyona 
eklenmesine karar verilmiştir. 

Baskı  direnişi doğurur 
Kürt halkı  yıllardır dört ayrı  

devlet tarafından baskı  altında  

tutulmaktadır. Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye rejimleri Kürt halkı  
üzerinde şiddet uygulayıp, kat-
liamlarda bulunmuşlardır. Kürt 
dilini, kültürünü ve siyasi örgüt-
lenme hakkını  yasaklamakla, Kürt 
halkını  yoketmek istediler. Ne ki 
tüm baskıcı  rejimlerde olduğu 
gibi, baskı  her zaman kendisine 
karşı  direnişi doğurmuştur. Ve her 
zaman olduğu gibi baskı  ezilenin 
kendisini ve halkını  savunma is-
teğini yaratmıştır. Kürtlerin bugün 
içinde yaşadıkları  koşullar zor ol-
makla birlikte, politik durumları  
da oldukça karmaşıktır. 

Kürt ulusal hareketinin- bir kes-
imi Olof Palme'nin öldürülmesi o-
layında suçlandığı  için, Isveç ka-
muoyu, Kürtler hakkında olumsuz 
bir imaja sahiptir. 

Bugün Kürdistan'da Kürt u-
lusal hareketi silahlı  mücadeleden 
parlamentarizme, gazete çıkar-
maktan illegal kitap basımına 
kadar çok yönlü bir direnişi kap-
samaktadır. 

Öte yandan Kürtlerin poli-
tikalarını  anlamak oldukça zor. Ör-
neğin, KDP ile KYB birbiriyle 
çalişmaktadırlar. Sol Parti olarak 
şunu söylemek istiyoruz; iç çatış-
ma düşmana karşı  mücadeleyi 
zayıflatır. Kürtlerin iç kavgası  an-
cak düşmanlarına yarar. 

Sol Parti, 1976'dan bu yana 
Kürt halkının kendi kaderini tayin 
hakkı  için sürekli destek olmuştur. 
Fakat bu yeterli değildir artık. 
Daha ileri adımlar atmalı yız. 

Aşağıdaki taleplerin Kürt hal-
kının hakları  olduğuna inanıyoruz: 

1) Her halkın kendi tarihine, 
kendi diline, kendi edebiyatına ve 
kendi kültürel geçmişine sahip ol-
ma hakkı  vardır. 

2) Kürt halkı, kendi kimliği ile 
örgütlenme hakkına sahip olmak 
zorundadır, siyasi ve kültürel ör-
gütlenme hakkının nasıl olacağına 
Kürt halkının kendisi karar ver-
melidir. 

3) Kürt halkı  kendi geleceği 
hakkında kendisi karar vermelidir. 

4) Kürtlerin temel insani ve 
demokratik hakları  çiğnenemez. 

Sol Parti (Vansterpartiet-VP) 
IKDP, KYB, IKDP, PYSK, PSK, 
ERNK 

Lars OHLY 

Küba sıfırdan başlıyor 
Mehmet SAKALLI 

Kapitalizmin kabuğunda üç 
_l_parmak bürokrasi! 

Küba'da özgürleştirilmeye ça-
lıştı rılan ekonomi iyiye mi gidiyor? 
Konu hala çok nazik. Fidel, daha da 
ileri gidebilecek mi? 

Sovyetler Birliği gerileme döne-
mine girdiğinden beri, Küba'ya ya-
tırım yapan endüstri dinazorları= 
erimesiyle, ülkedeki ekonomik ya-
şam, hiç bu kadar kötü olmamıştı . 
Havana yönetimi, Rusların kapita-
lizme kapı larını  açmasını, sosyalist 
değerleri ortadan kaldırmasını, ra-
hatsızlıkla takip ediyor. Kastro, Çin 
yönetimi gibi, kendi ülkesini ya-
bancı  sermayeye bir yatırım cenne-
ti gibi gösterebilirdi ucuz el emeği-
ni kullanarak. Ama, Amerika am-
bargosu buna engel oluyor. Bundan 
dolayıdır ki kendi ülkelerinin XXI. 
yüzyıla giriş  biçimini de kendi dü-
şündükleri gibi, (kendi halkı nın is-
teği de budur) girecekler. Bugün ül-
ke ekonomisi büyük bir zelzele ya-
şıyor. Ama Kastro, dikkatlice ve 
sürekli bir şekilde yaptığı  reformla-
ra fazlaca güveniyor. iflas eşiğinde-
ki devlet malı  işletmelere yeni fi-
nans operasyonları  yapıyor. Ama 
bu yardım, asgari düzeyden ileri gi-
demiyor. Olası  halk hoşnutsuzluk-
lannı  da gözönünde bulundurarak, 
devlette işi olmayanlara kendi pat-
ronu olmalarına göz yumuluyor. 
Fakat bunların da tekelleşmelerini, 
sönıürü aygıtlar' olmalarını  önleyi-
ci tedbirlerde elden bırakı lmıyor. 
Tarımı  geliştirmek için çiftçilere 
devlet desteklerini esirgemiyor Fi-
del, fakat yeni toprak ağalannın ya-
ratılmasun da engelliyor. Kısaca, 
bu önlemler Lider Kastro'nun her 
zaman bir numara olmasını  koru-
yor. Bizim görmek istediğimiz ise, 
bu formüllerin adanın sorunlarına 
köklü çözümler getirip getiremeye-
ceği. 

Kastro, zaman kazanmak için 
daha da ileri giderek bazı  yabancı  
sermayelerin ülkesinde yatı rı m 
yapmalarını  da sağlamaya başladı.  

Kanada yeraltı  kaynakları  işletme 
şirketi Sherritt International gibi. 
Icra ve iflası  engelleyici yasaların 
yapılması  ile ticaret tamamıyla yok 
olmaktan kurtuldu şimdilik. 1992 
ve 1993 yıllanndaki kişi başına 
milli hası la= %10 civarında geri- 
lemesinin ardında hükümet 
1996'da bu hasılanın %8 olduğunu 
açıkladı. Dolayısıyla Küba ticari 
zararı  ölçüsüz biçimde büyüme 
göstermeye devam ediyor. Bunun 
temel nedeni: yaşamsal prodiksi-
yonlan olan şekerin dünya borsala-
rında değer kaybetmesi ve gıda 
maddelerinin ithalinin artmasıdır. 
Bir de Amerika'nın "Helms-Bur-
ton" (daha önce NOrof da bu yasa 
detaylı  bir şekilde ele alınmıştı) ya-
sası  ile yabancı  şirketlerin Hava-
na'ya yatırım yapmasının engellen-
mesi de eklenince, 1986'dan beri 
Küba uzun vadeli alm ış  olduğu 
10.5 milyar dolarlık borcunu öde-
mediği gibi, hiç bir uzun vadeli 
borç antlaşması  da imzalamamıştır. 
Bu yeni baskı lar (Helms-Burton 
yasasıyla yapılmak istenen) Küba 
yönetimini korkuya bürümüş. Eko-
nomi Bakanı  Jose Luis Rodrigez'in 
yaptığı  bir raporda kişi başına dü-
şen milli gelirin %4 oranında düşe-
ceği tahmin ediliyor. 

Kastro'nun yeni taktiği; devlete 
ait binlerce küçük işletmenin eksi 
üretimden kurtarılıp, artı  marja 
oturtmaktır. Devlet bu işletmelerin 
yöneticilerine iki seçenek veriyor; 
ya pozitif pozisyonda üretim yapa-
caklar, ya da işletmeleri tamamıyla 
kapatılacaktı r. Bu güçlüklerle dolu 
virajdan dolayıdır ki devletin küçük 
işletmelere yaptığı  yatırım I993'te 
5.4 milyar pezo iken 1996'da 1.4 
milyar pezo'ya düştü. 1996'da ilk 
kez devlet devlet işletmelerinin ka-
zançları, kendilerine empoze edilen 
miktara yaklaşıyor. "Gerçektende 
bu durumumuzu düzeltmek için 
zorlu kararlar aldık" diyor Küba 
Merkez Bankası  Direktörü Francis-
ko Soberon. Pınar del Rio mmtıka-
sında Emesto Che Guevara anısına 
kurulmuş  fabrika, bu yeni hayata  

örnek sergiliyor. Bu fabrika elekt-
ronik cihazlar ve radyo üretip diğer 
sosyalit dediği ülkelere ihraç edi-
yorken, bütün pazarlannı  kaybetti 
1990 yı lından itibaren. Orada çalı-
şanların yarısından çoğu işten çı-
kartılmak zorunda kaldı. 600 kadar 
kalan işçisiyle, yeni pazarlar ara-
mak zorunda. Bulduğu çözüm ise 
küçük imdat jeneratörleri üretmek. 

• Böylece Küba'da sık sık kesilen 
elektrik sorununa çözüm getirmiş, 
zorlukları  hep aydınlık içinde hal-
kın göğüslemesinin gerektiğinin ör-
neğini en iyi şekilde sergilemiş  olu-
yor. 

Halkın sosyalizm inancında bu-
luşması  için, yeni iş  sahalannı  nasıl 
yaratmalı? 

Hükümet şimdi uzun sürede asil 
çözümler için, iş  alanlarında başarı  
elde edecek "Sosyalist düşünceli 
menajerler" yetiştiriyor. "Ülkenin 
programına aldığı  değişikliklerin, 
sırasına ve zamanına göre yapılma-
sı  hayati önem taşıyor, dahası  ide-
olojik öneme sahiptir" diye düşü-
nüyor, Endüstri Bakanı  Marcos 
Portal sık sık dünya medyasmda çı-
kan demeçlerine göre. Bütün bun-
lar olurken, Havan Üniversitesi de 
boş  durmayıp, ekonomist yetiştir-
meye hız veriyor. 1997 Şubatında 
mezun olan 800 ekonomistten 50 
kişiden oluşan bir ekip kuruldu 
devlet tarafından. Bunlar, eskiden 
olanlarla yetinme yerine "ihtiyaca 
göre üretim" -ihtiyacı  tespit ede-
cek- ve Marksist planlama ile pro-
jeler yapacaklar ki bu kapasitede 
olan şahsiyetlerdir. 

Restaurantlar gözaltında 
Liberal ekonominin sembolü 

durumunda gösterilen Restaurant-
lardan, yeni yaşam biçiminde ken-
dilerine yer edinemeyen 500'ü ka-
yıplara karıştı. Yeniden şekillendi-
rilen bu küçük işletmeler, bütün 
zorlukların ağırlığını  en iyi hissedi-
yor olsalar bile, yeni vergi yasası  ve 
devlet ed takslanm da sırtlarında ta-
şıyarak, varlıklarını  sürdürmeye ça-
lışıyorlar. 

Fidel Kastro, ülkesinde üretimin  

arttırılması  için bir çok yol ve yön-
teme başvuruyor. Öyle ki, halkının 
çalışır durumda olanlardan üçte bi-
ri kadanna yaklaşık 1.3 kişiye prim 
adı  altında elbise, kumaş, giyecek 
gibi şeyler dağıtıyor. Amaç, çalı-
şanları  üretimde biraz daha zorla-
mak, üreticiler arasında rekabeti iyi 
yönde luzıştınnaktır. Temizlik mal-
zemeleri üreten fabrika Suchel, ça-
lışanlarına, bazı  yabancı  sermayeli 
işletmelerin çalışanlarına (İngiltere 
başta) da primler dolar olarak öde-
niyor. Her ne kadar amaç ülke işçi-
sini aktif ve üretici durumda tutmak 
ise de, ülkenin ekonomisi havadan 
ödentilere müsait değil. Kastro, bu 
ikilem içinde zor bir dönem geçiri-
yor. Yeni iş  alanlarının açılması  ge-
rektiğini herkes gibi Fidel'de bili-
yor. Ama nereden finans buluna-
cak? Her fırsatta öbür işletmelerden 
bahseder Kastro. Ama yetmiş  ya-
şındaki kurt politikacı  da herkes gi-
bi, özelleştirmenin kapitalist sis-
temde mümkün olduğunu, bunun 
da Küba'da yakın olmadığını, an-
cak bu aşamada güçlü bir ayaklan-
mayla olabileceğini ve bunun da 
halkın ezici çoğunluğunun sosya-
lizm ve Fidel'in yanında olmasıyla 
günümüzde çok kolay olmadığını  
biliyor. 

Havana sokaklarını  şekillendi-
ren halkla yapılan röportajlarda, 
halkın bunca yokluğa rağmen mut-
lu olduğu, her ne kadar yaşamın 
zorlukları  altında iseler de 1990'la-
nn başlarındaki zorlukları  aştıklan 
ve daha iyi bir konumda oldukları-
nı  kendileri dile getirirler. Bu yı llar-
da, Küba ekonomisi erime dönemi-
ni yaşıyordu. Hatta insanlar, birinci 
derecede ihtiyaç olan gıda madde-
lerini dahi zorluklarla elde edebili-
yorlar& Bugün ise sanki ekonomi 
yeniden canlanıyor gibi. Yeni özel 
veya devclet Restaurantlan halkla 
dolup taşıyor sanki. Et, sebze, mey-
ve ile tıka basa dolu olan halk pa-
zarlarında fiyatlar ihtiyaca ve üreti-
me göre belirleniyor. Küba halkının 
tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şe-
kilde olmayan ürünlerin hepsini  

herkes eşit durumda elde edemiyor. 
Halkta ucuz et, yumurta, ekmek gi-
bi ürünlerle mutlu olmasını  bilen 
kesim de az değildir. 

Eğer değişim geçiren dünyadaki 
bazı  ülkeleri örnek ahrsak, Küba'da 
kara günü yaklaşıyor. Kastro, ülke-
sini çelik bileklerle yönetmesini 
sürdüyor, halkı  da yanı  başında. 
Tıpkı  Çin ve Sovyet yönetimi daha 
zorlu uluslararası  ve ABD baskila-
nnın kendisini beklediğini bilerek. 

Hastaneler müze oluyor 
Küba sağlık sistemi her zaman 

sosyalizmin başarısı  olarak gösteri-
lir. Daha birkaç yıl öncesine kadar 
da Küba'da 1297 çeşit hazır ilaç 
bulunurdu. Washington'un ambar-
gosu ile bu sayı  889 çeşide düştü. 
1992'ye kadar Küba içme suyunun 
klorlanması  sisteminin %72'sini 
ABDli bir şirket yürütürken, şim-
dilerde bu durum terk edilmiş. Ve 
kirli suya bağlı  ölüm ve hastalıklar 
bu tarihten beri iki katına tınnanmış  
durumda. Dahası, Küba sağlık sis-
temi en çok ambargodan nasibini 
alarak, en kötü dönemini yaşıyor. 
Bu durum dünya sağlık araştırma-
ları  örgütü tarafından (OMS) yapı-
lan araştırmalarla da ispatlanmış  
durumda. 

Her zaman olduğu gibi bu kötü 
gidişatm kurbanları  da yine çocuk-
lar, kadınlar ve yaşlılardır. Yapılan 
araştırmalarda, eğer ABD ambar-
gosu olmasaydı  bu kadar hasta ve 
ölümlerin yaşanmayacağı  ortaya 
çıkıyor. ABD kendi tarihinin en 
gaddar ambargosunu Küba'ya uy-
gulayarak, bu kadar insanın acı  
çekmesine de sebep oluyor. Ulus-
lararası  eczacılık şirketlerini de am-
bargo kapsamına koymakla ABD, 
yeni üretilen bir ilacın on-onbeş  yı l 
sonra Küba'ya girişine müsade et-
miş  oluyor, ki bu da bir çok kişinin 
ölümünü beraberinde getiriyor. 

Dünya Sağlık Merkezi 
(OMS)ne bağlı  Amerika araştırma 
derneği (AAWH) adaya bir grup 
eksper göndererek, ambargonun 
sağlık sistemi üzerindeki etkilerini 
araştırdı. Bu ekip, 46 sağlık mer- 

kezini ve bağımsız 15 büroyu zi-
yaret edip, incelemelerde bulundu. 
160 doktor ve hemşire ile konu üz-
erine röportajlar yaptı. Sonra has-
talarla, onların bakıcı  ve aileleriyle 
tek tek konuştu. Bu araştırma tam 
bir yı l sürdürüldü ve ayrıca ambar-
godan nasibini alan 12 laboratuarda 
incelemeler yapıldı. 1992 ambar-
goyu sıkı  tutan yasayla, Küba 
ABD'den veya onlara bağlı  hiç bir 
şirketten ilaç satın alamıyor. Hatta 
başka yerlerden de satın alma söz-
konusu olunca, özel izinler gerek-
tiriyor. Her ne kadar Kanada Picker 
İntemational şirketi ABD ambar-
gosunu takmıyor, ticaret bakanının 
izniyle ilaç satışını  sürdürüyorsa 
da, ABD hissesi olmayan çok az  

materiyal bulunabiliyor ki 
Küba'daki zamanın çok modern 
hastaneleri, şimdilerde 20-30 yıl 
öncesinin aletleriyle birer hastane 
müzesi haline getirilmiş  gibi. İn-
sancı! yardımlar bile şimdilik 
Küba'nın yaşadığı  bu izolasyonun 
zorlukları nı hafifletemiyor. 
Ada'nın tüm umutları, Kastro'nun 
uyguladığı  yeni yöntemlerde. Tıpkı  
bir avuç yoldaşıyla birlikte dağlara 
sırtını  verip, mücadeleye başladığı  
dönem gibi. 

Kaynaklar: 
Trabajadores Gazetesi-Havan 
El Pais, aylık araştırma-inceleme 
Busines Week, New York 
El Mercurio (Santiago) haftalık 
araştırma 
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Sınyal fobi 35 15 26 

Alkı4 baişnilılıkı 17 8 

Netletniz yory,nniluk 37 10 24 

Herhangi bir rulwal 
luntalık 202 95 154 
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Kadın ağır işçi 
Sağlık Bakanlığı  tarfından 
yapı lan "Türkiye'nin Ruh Sağlığı  
Profili" konulu araştırmaya göre, 
Türkiye'de her bin kişiden 
154'ünde ruhsal bozukluk var. 
1993 yı lına başatı lan ve 21 ilde 
yapılan araştırma, Türkiye'nin 
ruh sağlığını  ele veriyor. 
Sonuçlara göre hem işte hem 
evde çalışan kadınlar, ağır şartlar 
altında ezilnıeleri nedeniyle ruh-
sal sorunlan ruhsal sorunları  
erkeklere oranla daha yüksek 
oluyor. Veriler şöyle 

Sayılarla ruhsal 
hastalıklar 

11ASTAIJK AD1 YAYGINLIK ORANI1biudeı  
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Panik bazuldlığu 3 2 

Aile kurmak için 
işten ayrılıyorlar 
Kadının Statüsü ve Sorunları  
Genel Müdürlüğü'nün 1994'te 
başlattığı  "Kadı n 'istihdamı n! 
Geliştirme Projesi" (KİG)'ne 
göre, kentte çalışan kadınların o-
ranı  %10. Sözkonusu çalışmada 
değişik bilgiler de mevcut. 

30 yaş  üstü kadınlar arasında 
evli ve çocuklu olanann oranı  

%90'lara varıyor. 
Kadı nlann evlenme yaşı  

düşük. % 30 oranında bir kitle 17 
yaşın altında evleniyor 

Kadınların %48'i yalnızca 
ilkokulu bitirmiş. 

E Çalışma yaşamına ara veren 
kadınların yarısı, buna neden o-
larak aie yaşamını  gösteriyor. 
• Elde edinilen bulgular, kadı n-

ların mesai saatleriuden fazla 
süreyle çall'şfiklarW0stei'iYor. 
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Kadın işçilerin 
istihdam alanları  

Rahime HENDEN 

Türkiyeli işçi-emekçi kadın kitlesi, bir 
yandan tarıma dayalı  ekonomide, di-

ğer yandan metropollerde, ağırlıklı  ola-
rak iplik üretiminde ve konfeksiyon sa-
nayiinde istihdam edilmektedir. Hizmet 
sektörünün yaygınlığını  ve kalifiye ele-
man gerektirmediğini de gözönünde bu-
lundurursak, kadın emek yoğunluklu bir 
tablo ile karşılaşınz. Diğer yandan met-
ropolde de olsa süren feodal değer yargı-
ları  ve insan soyunun yeniden üretimi 
için hiç bir toplumsal yatınmın olmadığı  
bu koşullarda kadın aile içinde ağır işçi 
olarak çalışmaktadır. 

Günümüzde aile içi hizmette araç ge-
reç sayısı  artmıştır. Hah yıkama makine-
si, otomatik çamaşır makinesi ve bulaşık 
makinesi gibi araçlar vardır artık. Fakat 
bu daha çok ailede çalışan sayısının 
çokluğu ile elde edilebilir araçlardır. 
Çünkü pahalıdır ve alım gücü ister. Bu 
nedenle son yıllarda kirli savaştan kaçıp 
gelen ve gecekondu semtlerinde tutun-
maya çalışan ailelerin elde edebilecek-
leri araç gereçler değildir bunlar. Bu an-
lamıyla çoğunlukla Kürt kökenli kadın-
ların aile içi sömürülmeleri eski yoğun-
luğundan bir şey kaybetmemiştir. Bu 
tür araç gereçlere sahip olan azımsan-
mayacak kadar işçi emekçi ailesi de 
mevcuttur. Bu tablo son 15-20 yılın tab-
losudur. 

Kadının aile içindeki konumunu işçi 
olarak değerlendirmek, bir yanılsama 
gibi gelebilir. Onun için, bu "işçi"liğin 
bildiğimiz sanayi ya da hizmet sektö-
ründeki işçilikten farklılıklar gösterdi-
ğini belirtmekte yarar vardır. Birincisi, 
sanayi işçisi kadının emek gücünü sattı-
ğı  günlük zaman dilimi belli iken, ev iş= 
çisi kadın bunu ömrünün büyük bir bö-
lümünde yapar. İkincisi, emek gücüne 
saptanmış  belli bir ücreti yoktur. Bulun-
duğu ailenin ekonomik durumuna göre 
yaşam sürer. Üçüncüsü, evdeki yorucu 
ve bıkuncı  işini, sanayi işçisi kadınlar gi-
bi diğer emekçilerle değil, tek başına ya-
par. Bunun için ürkek, yalnız ve çaresiz-
din O'nun sorunlarını  paylaşacak emekçi 
arkadaşları  olmadığı  gibi, ekonomik hak-
larını  savunacak sendikası  da yoktur. 

Onun evdeki patronu yani kocalı  aynı  
Oriantla hayat'arkad41, eşidir. O prole- 

ter kadınlardan farklı  olarak, bir de 
gönül bağıyla bağlıdır. Ev içi hiz-
metin dışında yarattığı  değerler ise 
aynı  zamanda cam ciğeri olan ço-
culclardır. 

işçi emekçi kadınlar için de aile 
içindeki bu konum aynıdır. Işçi 
emekçi kadın hem çalıştığı  işyerin-
de hem de evde olmak üzere çifte 
sömürüye tabi tutulmaktadır. Bura-
da gerek kirli savaş  nedeniyle, ge-
rek ekonomik nedenlerle metropol-
lere göç etmiş  Kürt kadınları  bu çif-
te sömürünün yanında bir de mane-
vi olarak ezilmektedir. Dil sorunu, 
kültür uyumsuzluğu gibi bir çok et-
kene bağlı  manevi sıkıntılar çek-
mektedir. Psikolojik problemler, 
yaşayacak kadar manevi sıkıntı  al-
tındadır. işyerinde Kürt olduğu için 
aşağılanır, mahallede horlarur. 

Tarıma dayalı  ekonomide istih-
dam edilen kadınları  incelemeden 
önce şunu belirtmekte yarar var: 
Bugün Kürt coğrafyasmda tarıma 
dayalı  ekonomi savaş  yoluyla çok 
büyük oranda tahrip olmuştur. Kürt  

coğrafyasuıda yaygın olan hayvancılık 
ve tarım can çekişmektedir. Bu nedenle 
bu ayrıntılara gitmeyeceğiz. 

Tarıma dayalı  ekonomide emek har-
cayan kadınları  da üç grupta inceleyebili-
riz. 

1- Kendi toprağının dışında çalışma-
yan kadınlar; Bunlar daha çok orta köy-
lülüğe tekabül ederler. 

2- Yan proleter kadınlar; Daha çok az 
topraklı  ailelere mensupturlar. Kendi top-
raklarından çıkan ürün kısa sürede har-
manlamr ve arta kalan hasat zamanını  or-
ta ve büyük toprak sahibinin çiftliğinde 
ücretli çalışmayla doldururlar. 

3- Kır proleteri kadınlar; Giderek ço-
ğalan bir kesimdir. Daha çok kasaba ya 
da kentte ikamet ederler. Ailenin diğer 
fertleri küçük atölyelerde istihdam bulur- 

ken; kadınlar hasat zamanı  köylere çıka-
rak ücretli tarım işçiliği yaparlar. 

Burada toplumsal tablodaki yeri gide-
rek kaybolan, toprak kiralama (toprak 
rantı) ve yancılık sistemiyle emek harca-
yan kadınlar olduğunu da haurlatmadan 
geçmemek gerekiyor. 

Tarıma dayalı  ekonomide istihdam 
edilen kadınların ortak yaillarından öne 
çıkanı; yoğun çalışmanın hasat mevsi-
miyle smırhhğıdır. 

Ikinci özellik ise hiçbirinin sosyal bir 
güvenceye (sigortaya) sahip olmayışıdır. 

Üçüncü özellik, ekonomik hak alma 
ya da sosylal güvence sağlamak amacıy-
la oluşturulan herhangi bir sendikaya, 
demeğe vb. sahip olmamalandır. 

Metropollerdeki sanayi proleteri ka-
dınların daha çok iplik fabrikalarında ve 
konfeksiyon sanayiinde istihdam edildi-
ğini belirtmiştik. Köyden kente akışın, 
yani kapitalistleşme sürecinin zorunlu 
sonucu ortaya çıkan bu olgu, feodal de-
ğerlerle, modem burjuva değerlerin kül-
türel buluşmasuun zeminidir. Bir yandan 
küçük de olsa köyde bir parça toprağı  bu-
lunan kesim; para biriktirmek, toprağa 
biraz daha toprak katmak ya da bir ev ya-
pabilmek düşüncesindedir. 

Emek-sermaye çelişkisinin kıskacı  
daraldficça, bu düşünceler uzak hayallere 
dönüşür. Burjuvazi, proletarya çatışma-
sıncla giderek tuz buz olur. Katı  gerçek-
lerle yüz yüze kalan proleter kadın, gide-
rek ve öncelikle ekonomik, demokratik 
hak alma mücadelesinde sendika ile tam-
şin Yakın geçmişte olduğu gibi gösteri- 

lerde, direnişlerde ön saflarda yerini alır. 
O artık fabrikaya adımını  attığı  ilk günkü 
Ayşe, Fatma, ya da Emine değil, birlikte 
hareket eden bir sınıfın, geleceği kazana-
cak bir sınıfın mensubudur. 

Büyük fabrika ve konfeksiyonlar dr-
şmda, küçük iplik atölyeleri, küçük çaplı  
konfeksiyon atölyeleri de oldukça yay-
gındır. Ayrıca konfeksiyon sanayiinin 
yan kolları  olan evde parça başına ücret 
sistemiyle çalışan azımsanmayacak bir 
kadın kitlesi sözkonusudur. Küçük çaplı  
imalathanelerde kadın ve çocuk yoğun-
luklu emek, yaygın olarak kullanılır. 
Bunlar, sendikalaşmadfidan gibi, her-
hangi bir sosyal güvenceye de (sigorta) 
sahip değillerdir. Dayanışma duygusu sa-
nayi proletaryasma göre zayıfur. Sınıfın 
alt kesimlerini oluşturan ve giderek yok 

olmaya yüztutmuş  alanlarda çalışan bu 
neferler, arabesk yaşam tarzına oldukça 
yatkındırlar. 

Hizmet sektöründe de kadın yoğun-
luklu emekten sözetmiştik. Doğrudan 
değer üreten değil; artı  değere dolaylı  
katkıda bulunan kategoriye giren mes-
lek dallanndan belli başhlan; hemşire-
lik, öğretmenlik, banka hizmetleri, PTT 
ve maliye gibi alanlardır. 

Bunların sosyal durumlarını  inceledi-
ğimizde; bir çok dal kendi içinde örgüt-
lenmiş  durumdadır. Hizmet emekçileri-
nin belirgin ve en yaygın özelliği orta 
ya da küçük burjuva ailelerden geliyor 
olmalandır. Azımsanmayacak bir kesi-
mi de emekçi ailelere mensuptur. 

Bu dallarda yoğun olarak kadın 
emekçinin çalışıyor olması, bir kültür 
sorunu olduğu gibi, bir yaruyla da istih-
dam alanının fiziksel yapıya uygunlu-
ğudur. 

Hemşire, banka çalışanı, öğretmen 
kadınlar, belli bir eğitimden geçerek bu 
dallarda istihdam buluyorlar. Bu 
nedenle yukarıda incelenen diğer kate-
gorinin kadınlanndan önemli farklılık-

lara sahipler. 
Kadınlar, bir kez aşağılandıktan, ikin-

cil konuma düştükten beri en küçük hak 
lcumtılan için ölümüne mücadelelere 
atılnuşlardır. Bugün ücretli çalışma hak-
ları  bile kocalaruun iki dudağı  arasına 
sıkışıp kalmıştır. Bir yandan nihai kur-
tuluş  uğruna mücadeleye girerken, diğer 
yandan günübirlik hakları  uğruna 
Caddeyi de ihmal elinemelidirler. 

Bugün eğer kadın profeterler sen-
dikalarında aktif rol alamıyorlarsa, 
bunun nedeni halen evdeki konum-
tarım işe başlamadan önceki ya da ev 
işçisi kadınlannki gibi sürüyor olmasın-
dandır. 

Burjuvazi kadının sessiz konumunu 
düzenin en büyük emniyet sübabı  sayar. 
Ve gerçekten de kadının bu sistemin 
ayakta kalmasında katkısı  büyüktür. 
Sanayi proletaryası  kadın bu duruma 
tepkinin öncüsü olmalıdır. Kreş  hak-
kının yaygınlaştırılması  başta gelmek 
üzere, kadın üzerindeki tüm haksız yasa 
ve uygulamaların son bulması  için insan 
toplumunun kendi kaderini ve yaşama 
seviyesini belirleyebilmesi için, ulusal, 
suufsal, cinsel sömürünün son bulması  
için, kadın işçiler daha aktif mücadeleye 
atılmalıchrlar. 

Bu mücadele içinde sevginin, özgür-
lüğün ve mutluluğun yolu daha net 
görülecektir. Çünkü kadın işçi ve emek-
çilerin nihai kurtuluşu sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünyanın ilk adımı  olan 
sosyalizmdedir. 
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Kadına toplumsal ve 
tarihsel açıdaniasa bakış  
Sunmaya başladığımız yazı  dizisi güney Kürdistanı  araştırmacı-yazar-tarihçi Dr. Kemal Mahzar 
Ahmed'in kitap çalışmasından alınmış  olup, Abdullah Pişdari tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 
Başta •Mahzar Kemal olmak üzere, tarihsel bilgiyi bilinç oluşturmamız için bize sunanlara 
teşekkür ediyoruz. Nüroj Kadın Servisi. 

"Kadın toplumun yarısıdır" , "Kadının erkek-
ten hiç bir şeyi eksik değildir", "Kadınsıı  toplum 
tek kanadı  kuş  gibidir". Bunun gibi sözler bütün 
dillerin sözlüklerinde mevcuttur. Bugün kadın 
haklarını  savunmayan bir kültürlü insanın bulun-
ması  çok nadirdir Ama bazıları  da vardır ki, dı-
şarıda eşitlik bayrağını  açıyorlar, evde de başka 
türlü davranırlar. Nası l olursa olsun kadın soru-
nu ve kadı nın toplumdaki yeri önemli bir konu 
olup her zaman bu konunun incelenmesi ve hak-
kında konuşulması  gerekir 

Bir süre önce "Irak Kadınlar Birliği" nden de-
ğerlendirmek için bir araştırma aldım. Bu araş-
tırmayı  değerlendirdiğim sırada kadın hakkında 

Dr. Kemal Mazhar 
AHMET 

içindedirler. 
İş  bölümünün daha çok 
yayılması  ve erkeğin sa-
bit bir işte çalışmasıyla 
kadının birden fazla ko-
caya sahip olması  da 
azalmaya başladı. Hay-
van yetiştiriciliğinin or-
taya çıkışı  bunda büyük 
rol oynamıştır. İnsanlar 
bunu öğrenmeden önce 
hep avcılıkla uğraşırlar-
dı. Ama hayvanların ye-
tiştirilmesi ve evcilleşti-
rilmesine başlandıktan 
sonra insanlar evlerine 
daha fazla bağlandılar. 
Çünkü aradığı  eti ve de-
riyi artık avcılıktan baş-
ka kendi o evinde de bu-
labilirdi. Çok kocalı  ol- 

büyük özelliği, aynı  seviyede ma, doğan çocukların hangi 
durmamasıdır. Bu yasaya gö-  kocaya ait olduğu problemini 
re, eski devirlere ait insanlar ortaya çıkardı. Babanın belir-
her ne kadar yavaş  bir şekilde sizliği mirasmda kadınların 
ama sürekli ileriye doğru yakınlarına bırakılmasına se- 
adım atmaktaydılarsa da, bu bep olurdu. Onun için baba 
ilerleyiş  nesilden nesile geliş-  öldüğü zaman hangi çocuğun 
ti ve insanların üzerindeki gö-  kendisine ait olduğunu bile- 
revler daha da arttı. Bu ne- mezdi. Bu da insanın duygu- 
denle de günlük işlerin yürü- larına ve ekonomik çıkarları- 
tülmesi için bir iş  bölümü or- na uymuyordu. Böylece tek 
taya çıktı. Böylece insanların kocalı  ailenin oluşumunun 
beraberce yaşaması  ve ailele- zemini ortaya çıktı. Aynı  za- 
rin oluşumu başladı. Bu da manda insanlar aile denen kü- 
insanlığın büyük bir ilerleyişi çük gruplar halinde bölünme- 
ve gelişmesi sayılır. O zaman ye başladılar. Uzun bir süreye 
kızlar evlendiklerinde kocala- kadar kadın, otoritesini kay-
rının evlerine gönderilmekten betmedi ve aile içinde yerini 
çok eşlerden hangisinin evi koruyabildi. Kadının bu şe- 
daha iyiyse oraya gidilirdi. kilde bir otoriteye sahip oluşu 
Birçok defa damat eşyalarınr dinde de kendisini gösterdi. 
toplayıp gelinin evine gider- Birçok eski yapay tanrıça ka- 
di. Kan-koca arasındaki ay- dınlardan meydana gelirdi. 
rılmalar da kadının elindeydi. Mekke'nin tapınakları  kadın 
Kadın karar verdiği zaman şeklinde yapılmıştır. 
boşanma olurdu. O zamanlar- 

iyi bir malzemenin elime geçtiğini hissettim. Bu 
araştırma tarihsel ve toplumsal bir ürün için el-
verişli olacaktı. Bir de halk!~ bu kesimi için 
bir hediyenin olmasını  isterdim. Bunun için de bu 
ürünün doğması  gerekirdi. 

Bu kitabın kaynakları  bir çok yerden alınmış-
tır. Bazılar; dergi ve gazetelerden alınmış, bazıla-
rı  felsefi ve ansiklopedik kaynaklardır, diğer ba-
zıları  da genel kaynaklardır. Ben bu kitap için 
bazılarından sadece birkaç satır aldım (1). Ben 
bu çalışmamla bir hizmet sunduğumu ümit ede-
rim. Ve herşeyden önce bu çalışmayı  başı  dik 
Kürt kadınına hediye etmeyi kalbimden isterdim. 

Kadının kısa baharı  
Kadın ve tarım, Ailenin 

oluşması, Koca çokluğu, Ba-
balar çocuklarını  nasıl tanıdı-
lar. Doğunun sağır ve dilgi-
sizleri. 

Tarihde, çok eski bir dev-
rin dışında (ki o zaman kadın 
çok sade ve basit bir top-
lumda ön plandaydı) kadın 
hep evde zulme maruz kal-
mıştır. Kadının omuzu 
üzerindeki bu yük, bugüne 
kadar dünyanın birçok ye-
rinde ağırlığını  devam et-
tirmektedir. Kadının başın-
dan geçen olayların tarihi-
ne baktığımızda, toplumun 
bir çok yöndeki gelişimini 
ve ilerleme derecesinde 
görebiliriz. Başlangıçta in-
san, yan hayvan ve ilkel 
bir halde iken, kadının 
üzerinde hiç bir baskı  yok-
tu. O zaman aile denen bir 
şey yoktu. Hiç bir erkek 
çocuğunu tanımaz& Onla-
ra göre kadın bir meyve 
ağacı  gibi çocuk doğurur. 
Erkek de olmazsa kadın 
yine bu işi görür. Çocuğun 
yetiştirilmesi hep kadının 
omuzu üzerindeydi. Kadın 
kendisinin ve çocuğunun giy-
silerini temin ederdi. Kadın, 
erkekten daha ziyade ağaçla-
ra, sebzeye ve meyvalara ilgi 
göstermiştir. Onun için insan-
lık medeniyetinin temel taşı  
olan tarım, kadının icadı  ola-
rak sanıhr. 

Kadın ile tarım birbirleriy-
le öyle kaynaşmışlar ki, din-
lerin meydana gelişi sırasında 
bereketin ilahisi kadın olmuş-
tur. O zamanın ilkel düşünce-
lerine göre; insanlar, yapay 
ilahileri memnun etmek ve 
bereketin artmasını  sağlamak 
için kurban vermeleri gerekir-
di. Bunun için de kadınlar 
kurban olarak verilirdi. Bu iş  
için kurbanın olarak kesilen 
genç kı z veya kadın parça 
parça edilip toprakla kanştın-
hrdı. Meksika Astekleri de 

Mısırın oluştuğu zamanlarda 
genç bir kızın başını  ona he-
diye ederlerdi ve o genç kızın 
kamyla Mısırın sarı  çiçekleri-
ni sularlardı. Başlangıçta ka-
dın buğday ile arpayı  keşfetti, 
sonradan pamuğu ekmeyi de 
öğrendi. Kadınlar bununla 
dokumayı  da öğrendiler bu 
eski medeniyetin önemli bu-
luşlardandır. O günden beri 
dokuma ve dikiş  kadının işi 
oldu. Yaşamın en faydalı  ve 

da Çin de ev ve içindeki eş-
yalar kadına aitti. Yine o dö-
nemlerde kadın aynı  anda bir-
kaç erkekle evlenebilirdi. Ka-
dın kendisi bu erkekleri se-
çerdi. Bilindiği gibi şimdi de 
Asya ve Afrika'nın çok geri 
kalmış  ilkel kabilelerinde bu 
adet sürmektedir. Malezya'da 
öyle kabileler varki bir kız 
birkaç kardeşle evlenebilir ve 
her gecede birisiyle yatabilir. 
Bu nedenle de kardeşler bir- 

 birleriyle uyuşmazlık 

A. SU 

İnsan bazan gürül gürül akan 
bir ırmak olmak ister. Ya da dağla-
rın doruklanndan gümbürdeyerek 
akan bir Çağlayan. 

Duru, berrak, bembeyaz, buz 
gibi ama akan bir su... hızla coşan, 
bir yerlere ulaşmanın aceleciliğiy-
le, ama gürültülü...Önündeki en-
gelleri sürükleyerek beraberinde 
götüren aşk gibi coşkulu... 

Coştukça coşan, taşan, taştıkca 
can veren, can verdikçe çoğalan, 
çoğaldıkça güzelleşen, güzelleşen, 
güzelleştikçe özgürleşen... 

Neden olmasın, neden istenme-
sin ? Elbette istemler bu yönde 
olabilir. Ama istemlerle yaşamın 
gerçekliği her zaman bağdaşmaya-
biliyor. Aynı  frenkans tutturulma-
yabiliyor... 

Hani, Imzan insanı n yüreği da-
rahr, sıkıntı  çöker, huzrsuz olur 
ya... ağız dolusu bağıra bağıra ken-
di dilinden türküler söylemek ister, 
bir çağlayan gümbürtüsü gibi 
gümbür bümbür... 

Ne kötülük var bunda diyecek-
siniz ? şarkı  söylemek isterse söy-
ler. Kime zararı  var ? Olmaz mı  ? 
O kadar kolay mıdır ağız dolusu 
şakrı  söylemek, ya da ağız dolusu 
kahkahalarla gülmek? 

Benim bulnduğum yerde belli  

saatlerin dışında şarkı  da söylen-
mez, kahka da atılmaz. TV seyre-
dilmez, dostlarla sohbet edilmez. 
Bulunduğum ülkenin, şehrin, ma-
hallenin, apartmanın yaşam koşul-
larını  unutmamallyım. Her zaman 
beynimde canlı  yaşatarak ve de o 
kurallara uyarak elbette söylenebi-
lir şarkılar, türküler sessiz ve coş-
kusuz... 

Yani bir pazar sabahı, türkü 
söylemek gelse yüreğinizin derin-
liklerinden, onu güneşe çıkara-
mazsımz... gurbet ve hasret türkü-
lerinizi yine gömersiniz yüreğini-
zin kuytu yerlerine. Neden mi ? 
Otokontrol 'den dolayı... 

Diyelim ki otokontrolü elden 
bıraktınız. Ne olursa olsun deyi-
verdiniz ve bir türkü tutturdunuz 
dağların dağların ötesinde, hasret 
ve özlemiyle yanıp kavrulduğunuz 
sevgilinizi anlatan ya da köyünü-
zün ekip tarlalarında burun kanat-
mış  gelinciklere olan özleminizi... 

Kâh hüzünlendi sesiniz, kah aş-
kın güzelliğiyle özgürleşti, özgür-
leştikçe de coştu. Kipriklerinizden 
billur taneleri döküldü yanakları-
nıza ve birbirleriyle kucaklayarak 
narin bir çaya dönüştü, süzülüver-
di yanaklannızdan daha da aşağı-
lara... yüreğinizdeki sıkıntıdan 
kurtuldunuz belli oranda... serin 
mi serin esen melten rüzga'rlan 

sardı  sarmaladı  bedeninizi... tatlı  
mı  tatlı  bir ürperti duyarak anlık ta 
olsa sevgilinizin ve memleketini-
zin kokusunu duyar gibi olduğuz... 
sevindiniz, mutlu oldunuz... 

Ama bu bir anlık mutluluğun 
bedelinin neler olduğunu görmek 
diye bir gerçeğin olduğunu da 
unutmadan... Bedelin neler oldu-
ğunu görelim... yasakları  çiğneme-
nin neye malolduğuna bir göz ata-
hm. 

Pazar günü sessiz gündür. Din-
lenme günüdür. Siz gürültü yaptı-
ğınız ve komşularınızı  rahatsız et-
tiğiniz için ev sahibinden önce 
uyan mektubu alırsınız. İkinci ya 
da üçüncü kez tekrarlandığında 
evden çıkarılırsıruz. Evden çıkarıl-
ma nedeniniz dolayısıyla yeni bir 
ev bulmak hayli güçtür. Kimse si-
ze ev vermek istemez. Ve siz, ay-
larca beşninizi kemiren ev bulma, 
arama sorunuyla boğuşur durursu-
nuz. Evin en kötüsüne en pahahsı-
na razı  olur, bir daha otokontrolü 
elden bırakmazsınız. Yasaklara 
boyun eğerek geçen her gün, biraz 
daha pısınklaşarak karın tokluğu-
na Avrpa'nın görkemli bir ülkesin-
de "yaşarzınız"... 

Bir de bulunduğunuz ülkede 
mülteci statüsündeyseniz, yaban-
clysanız, yabansanız vay halini-
ze... Adınız üzerinizde; sığınmacı  !  

Derin derin nefes almanız bile 
yasaklar dahilindedir. 
Yardımcı  olur düşüncesiyle kı-
sacık da olsa; ev kontratındaki 
yasaklara değinmek istiyorum. 
Akşamları  saat 22.00'den sonra 

TV seyredemez, müzik dinleye- 
mez, şarkı  söyleyemez, sohbet 
edemez, misafir kabul edmezsiniz. 

Bu kadar mı... nerdeeee! Banyo 
yapamaz, bulaşık yıkayamaz, ço- 

cuğunuza kızamaz, eşinizle kavga 
edemezsiniz... eğer bunları  yapa-
cağım derseniz, olabildiğine çok 
essiz olmalsınız... Yoksaaa !? 

Pazar günleri çocuklarınız bah-
çede oynayamaz. Yüreğinizin coş-
kusunu nasıl hapsediyorsanız, ço-
cuğunuzu da öylece evinize hap-
setmelisiniz. Çocuğunuz, çocuksu 

sevinçleriyle 
birlikte, sessiz 
ve de gürültü-
süz bir biçim-
de oyuncakla-
rıyla oynamalı  
bir başına... 
Evin içinde 
ancak ve an-
cak kend ses-
sizliğiyle do-
laşmalısınız. 
Korkarak, ür-
kerek, çekine-
rek gün boyu 
çocuklarınızın 
birlikte kendi-
nizin de hal ve 
davranış larını  
kontrol ede-
cek yüksek 
sesle konuş-
mayacak ko-
nuş turmaya-
caks ı n ı z. 
"Yavrum koş-
ma ! Sessiz 
ol, o oyunca-
ğınla oynama, 
radyonun sesi-

ni ıs. TV'yi fazla açma, tuvaletin 
sifonunu yavaş  ve az çek, çok gü- 

rültü oluyor. Gülme, gülme deme-
dim mi ben sana ? Demedim mi 
gülerken ağzını  elinle kapat" diye 
diye geçirirsiniz bir pazar gününü 
bütün sinirleriniz gerilmiş  olarak. 

Güneşli bir pazar günü balko-
nunuzda kahvaltı  etek isteseniz; 
yasaktır. Balkona çıkamazsıruz. 

Teknolojinin göbeğindesinizdir 
ama elektrikli aletleri kullanmanı-
zın saatleri, günleri belirlenmiştir, 
onun dışına çıkamazsınız. Çamaşır 
günlerinz dışında çamaşır yıkaya-
mazsınız. Çamaşırlarmızı  yalnızca 
bir gün ipte serili brakabilisiniz. 
İkinci gün, kurumamışsa bile, al-
mak zorundasınız. Çocuğunuz 
apartmanın dış  kapısındaki cam 
elini süremez. Kazayla elini sürse 
gidip hemen temizlemelisiniz. 
Ayakkabmızın altını  dış  kapıdaki 
paspata iyice temizlemelisiniz, ço-
cuk olmak, küçük olmak ayncalık 
değil... 

Daha neer neler var yasakların 
içinde ama, doğal olarak yasak 
denmiyor bunların hiçbirine... 
uyumluluk olarak geçiyor ev kont-
raflarında... Bulunduğunuz çevre-
ye uyumlu olmak zorundasınız. 
Entegre olmalısınız. Olamazsanız 
bu diyardan gidersiniz. 

Nereye mi? 
Bu sizin sorununuz, kimseyi il-

gilendirmez. Uyumlu olamıyorsa-
nız, çevrenin düzenini bozuyorsa-
mz gidin. Nereye olursa olsun... 
yeter ki düzen bozulmasın. Siz git-
meseniz de zorla göttirifiürsünüz, 
gönderilirsiniz. 

Buradaki tutsaklığın adı  uyum- 

lu olmak, uyum sağlamaktır. 
Buradaki cezaevi dört duvar arası  
evinizdir. 

Pencereden dışarıya bakabilir, 
yeşil dalları, ormanı, dağları, te-
peleri, yeşilin her tonunu, her 
mevsimde görebilirsiniz. Gezip 
dolaşabilirsiniz, ormanda, derin 
derin soluklanabilirsiniz. Gar-
diyanlar kanşmaz ormanda dolaş-
manıza, yasaklamazlar. Ama s-
abahın seher yelinde işe giden, ak-
şamın zifiri karanlığında iliğine 
kemiği sömürülmüş  olarak eve dö-
nen bir insanın ormana ne gidecek 
zamanı, ne de dermanı  vardır. 
Çocuklarıyla oynayacak, eşiyle 
sohbet edecek, aşk yaşayacak gücü 
de kalmamıştır. Bir gölge gibidir, 
sessizce gelen ve giden... aldığı  
maaşın yarısını  vergiere ödeyen 
bir gölge... 

Yağmur yağmıyorsa eğer, pazar 
günlerini kırlarda ormanlarda 
geçirebilme şansınız vardır. Fakat 
o kadar azdır ki yağmursuz pazar-
lar... Ev içinde dönme dolaba dön-
müş  kadınlar, pazarlan bekleyen 
sevgililer, top oynamak isteyen 
çocuklar, kan ter içinde bir hafta 
boyunca çalışanlar, yağmursuz 
pazarlan beklemelidir umutla... 

Saydamlaşmış  prangalar eş-
liğinde sessiz ve de ürkek voltalar 
atılır yağmurlu pazar günlerinde, 
Avrupa'daki mültecileşmiş  mah-
kumların evinde gurbet, sevda ve 
aşk türkülerini fısıldar kendilerinin 
bile duymayacağı  bir sesle... 
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Ye ku neteweyan li ser piyan clihele ziman e. 
Hebûna neteweyan li ser pekanina ziman didome. 
Heger ziman nebe, netewe asimile dibin û di nav 
peyajoye de dihelin, wenda dibin. Di hebûna jiya-
na neteweyan de ziman bingeh e. 

Di diroka clhane de gelek xelq-gel- hebüne ku 
di nav pevajoya diroke de ji bo ku zimane xwe 
neparastine, asimile bûne ü wenda bûne. Beriya 
ku tirk ji Asyaya Navin koç bikin ü bene Enedole, 
li Enedole gelek xelq hebüne, le ji ber ku van xel-
qan -ji bil? Kurdan- zimane xwe neparastine, bi zi-
mane xwe neaxiftine, bi zimane tirkan axifiyane, 
fere tirld bene ü paşa ii xwe wek tirkan hesibandi-
ne. Tirkan bi re ü metoda asimIlasyone gelek 
Rum, Boşnak, Arnawud, Laz, Gurci, Ereb û Çer-
kez helandine, wan kirine wek tirkan. Tro ji wan 
gelan bi milyonan insan -ku bi koka xwe ne tirk 
bin ji- xwe wek tirk dihesibinin. Li Enedole hejma-
ra tirkan -yen esil tirk- gelek kem e, hindik in, le bi 
saya helandine insanen ji xelcien din iro wek hej-

mar pirr xuya dikin. 
Her çiqas qismek Kurd 
ji asimile bûne û xwe 
wek tirk dihesibinin 
kurd bi pirrani xwe tirk 
nahesibInin û li Kurd-
büna xwe, li zimane 
xwe, I i doza xwe ya 
netewi xwed? derdike-
vin. Kurdan ji bo ku zi- 
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Le iro, di ve rewşa ha-
ne de, di dema radio, tv û komunikasyon'e de, zi-
mane Kurd? li ber xeterek mezin e. Çerxa asimIlas-
yone iro ji doh pirtir diçerixe. Bi riya radio ü tv'e 
politika as?m?lasyonist hin pirtir pek te. Bi dehan 
kanalen tv yen tirki di mala her Kurdeki de roleke 
ji bo asImIlasyone pek tine. Di ve rewşa hane de 
kar G xebata ji bo zimane Kurd?, bi her awayi xwe 
derdixe peş. Gir?ng?ya axaftin ü nivisandina bi zi-
mane kur& li hole ye. Dive Kurd Ii gor ve giringi-
ye berpirsiya xwe binin cih. Ji xwe her tişt ji deste 
Kurdan çûye, zimanek? wan maye, heger ew ji bi-
çe tu tişteki Kurdan namine. 

Zimane ku pe neye axaftin G neye nivisandin bi 
peş  nakeve, bi peş  ve naçe. Ziman diye xwe nuh 
bike, bi peş  ve here, dewlemend bibe. Ji bo dew-
lemendbûna zimen, ji bo rastnivisine dive ferhen-
gen tekûz ü pirtûken reziman -gramer- ben afiran-
din. Ji bo çareserkirina pirs û pirsgireken zimen di-
ve lekolinen zanisti ben çekirin G dive kovaren 
derbari ziman de bene weşandin. 

Kurd ji 30 milyon? zedetirin, le çi heyfe ku hej 
jî kovareke wan ya li ser ziman tune ye. Yani "Ko-
yara Zimane Kurdi" hej tune ye. Her çiqas di ko-
yardı  hey? yen Kurdan de car cama nivisen li ser 
pirsen zimen tene weşandin j1 ev tere nake. Diye 
kovareke xweser ji bo pirs îı  problemen zimane 
Kurd? be weşandin. 

Di nav Kurdan de zimanzanen akademiker tu-
nebin,jii!binek,zimanntlenet  Erndil9fin hewl 
bidin;xvve (?; kovareke ii ser pı çsa zin'ına`frieNütcll bi-
weş'inin. Weşandina kovareVce weha ji bo peşYe-
cûna zimane Kurdi hewldaneke gelek giring e û 
kar G xebateke gelek heja ye. 

Kurd dive mentaliteya xwe biguherinin. Dev ji 
metoda klasik ya bere berdin. Kurd ji diye wek ne-
teweyen peşketi di ware weşanvaniye de re û me-
toden nah bi kar binin. Çawan ku weşanvaniya 
neteweyen peşketi li gor babetan cuda ne, diye 
yen Kurdan ji weha be. Xelq -bi taybeti ji gelen 
Ewrûpi- ji bo muzIke, sinemaya, şanoye, edebiya-
te, kulture, cliroke, ziman û ji bo danasin ü anallza 
pirtükan koyardı  cuda cuda derdixin. Le ev hemû 
tişt di kovaren me Kurdan de, di yek hejmareke de 
dikarin cih bigrin. Le dive weha nebe! Ji bo her 
babeti dive kovaren cuda hebin. Ji bo ku ev men-
taliteya cihereng hej di nav me Kurdan de bi cih 
nebûye, loma ji tevITheylberdewam dike. Ji bo ve 
dive koyardı  cihereng, yen Ii gor babet û mijaran 
cuda bene derketin. Ji bo zimane Kurd? pewistiya 
kovareke zimen heye. Diye kovara zimane Kurd? 
ji alt zimanzan û zimannasan ve, yan ji ji al? dez-
geh û saziyen Kurdan ve be weşandin. 

Pewistl G giringiya radio ü kanalen TV yen Kur-
d? ji xwe hewce nake ku mirov li ser gotinan bibe-
je. Hema ji deste I& hat dive vi tişti pek bine. Di 
şûna yek radioyek Kurcil de, yek TV'yek Kurd? de 
bila bi dehan radio û TV yen Kurd? hebin. Hebûna 
wan xeter G astengen li p'eşbert zimane Kurd? 
dikare ji hole rabike û bi saya wan weşanan zi-
mane Kurd? de gelek peş  bikeve, dewlemend bibe 
ü bibe zimanekl ragihandine, zimaneki modern. 

Pöwistiya 
kovara 
zimane 
kurdi 

bi nave rojnameya Nû Roj, li ser diro-
ka rojnamevaniya Kurd û rewşa roj-
namevaniya kurd li Bakur6 Kurdista-
n6. Ji Universita Bremen Dr. Zaradeşt 
Haco, li ser xizmet û ramanen Mîr 
Celadet Ali Bedirxan ü Malbata Be-
dirxan. Lekoliner Mihemed Mele Eh-
med, li ser Dewlet û diroka Bedir-Xa-
niyan rawestiya. Keça Kurd, li ser 
Mke Botan ü malbata wi çend helbes-
ten xwe xwendin. 

Tevaya nfineran di destpeka axifti-
nen xwe de gelek bi wesif li ser mal-
bata Bedir-
Xan rawesti-
yan. Hate za-
nin kû Ata-
türk ji, ji bo 
Dewleta Tirka 
malbata Be-
dir-Xan tehleı-
keyeke heri 
mezin nişan 
daye. Disa ji 
deve Halide 
Edip Adiwar 
gotinek heye 
ku ji bo Os-
manli xwe ji 
tehlilkeya 
malbata Be-
dir-Xan xilas 
bikin, "pacli-
şahen Osman- 
liya, Bedir-
Xan? ji 12 sa-
liye ü peda 
hemû penaber 
kirine." 

Axiftvanan bi tevayi gotin; Bedir-
Xan Q malbata wi ji bo gele Kurd ge-
lek kik û dür meyze dikirin û difiki-
nin. Mir Bedir-Xan dewleta Osmanli 
ewil car di nav axa kurdistane de şi-
kandin û Miritiya xwe ilan kir. Di xe- 
yalen Bedir-Xan de, pekanina 

Kurdistaneke serbixwe ü azad hebü. 
Kur û neviyen Mîr Bedir-Xan ji, 

wek bay û bapir'e xwe, he di xortani-
ya xwe de ji bo Kurdistaneke serbix-
we gelek xebitin. Ji bo kultura Kurd? 
xizmeten giring pek anin. Rojnameya 
Kurdistan (1898-1902) a yekernin ji 
aliy'e zaroyen Bedir-Xan ve hate we-
şandin. Di destpeka ve sedsala me de, 
Malbata Bedir-Xan li Stembole Ko-
mela Kurd a ewil û rexistinen politik 
damezirandine. 

Dewleta Bedir-Xan bi alikariya 
yezdan Şer ya 
bi osmaniyan 
re hate dixan-
din. Mil.  Be-
dir-Xan di sa-
la 1869 li Sa-
me, koça xwe 
ya dawi dike. 
Malbata Be-
dirxaniyan di 
tevgera Os-
manliyan de 
xwedi cihe 
gir?ng bün. 
Heft kuren 
Bedir-Xan bi-
bûn Paşa. Ji 
zaroken Be-
dir-Xan, ge-
lekan şere 
çekdar? kiri-
bün. Zaroken 
Bedir-Xan, 
her wext1 
xwestine ve-
gerin Kurdis-

tane le Osmanilya firset ne daye wan. 
Mir Bedir-4an malbata xwe kom 

kiriye ü ji wan re gotiye; "Diye hün bi 
Kurdi bidin Q bisfinin, ji bo ku Hn 
Botane ji bir nekin". Dengbej ji Bota- 

tanin Stembole ji bo kultura xwe 
ya Kurdi ji bir nekin. Komelek ji bo 

malbata xwe bi neheni ava kiribû. 
Xizmetek din ya heri mezin ewe 

ku zaroken Bedir-Xan, alfabeya Kur-
dI û granıatik a zimane Kurdi niv?san-
dine. Ji malbata Bedir-Xan yen bi 
xizmeta xwe gelek tene naskirin he-
ne. Weke Mir Celadet Ali Bedir-Xan, 
Kamuran Al? Bedir-Xan, biraye wan 
Sureya Ali Bedir-Xan, mama wan 
Mikdat Bedir-Xan, Abdurrahman Be-
dir-Xan, Mihemed Salih Bedir-Xan. 
Ve malbate, bi nave Kurdistan, Ümit, 
Hawar, Ronah?, Roja Nû ü Ster gelek 
rojnameye'n Kurd? derxistine. Di ware 
kulturi Q ziman de, xizmeten malbata 
Bedir-Xan gelek rohnine. 

Mir Bedir-Xan xwest?ye arfeşa 
xwe ya mili xurt bike û karxaneya ha-
nide çebike. Xort ji bo xwendine re-
kirin Avrupa. Wek Xwendegeha sor 
(Medresa Sor) ava kirine. Cezakirin li 
gor urf ü edeten kurda dihate meşan-
din. 

Baran ji sala 1898 an û virva Roj-
nameyen Kurd ku derketin, naven ge-
lekan je rez kirin ü tengasiyen li ser 
Rojname û Rojnameyen Kurd?, li ba-
kürk Kurdistane bi direjayi şirove kir. 
Tengasiyen çebüyi ü ten berdewam 
kirin, ji allye dewleta tirk ve anin zi-
man. 

Eskere Boyik, rewşa Kurd ü Roj-
nameyen Kurd û radyoyen Kurd li 
Sovyete û tengasiyen wan çine, anin 
ziman ü şirove kir. Tengezare marini 
rewşa Rojnamevaniya Kurd li Suri 
ani ziman. Tengasiyen heyi dane 
nişandan. 

Dr. Z&adeşt Haco şirovekirina ji 
bo Bedir-Xaniyan û malbata wan bes 
nedid?t. Ewi got ku; ji bo Bedir-
Xaniyan axiftin tene min ter nake. Di 
ve hemû Kurd xwe amade bikin wek 
mala Bedir-Xan ji bo Kurd ü Kurdis-
tan. 

Dr. Cemal Xeznedar di (koka roj- 

Celadet Ali Bedir - Xan 

Doktor Ekrem ö-
nen ji Derika Çi-

yay'e Mazi ye. Xwen-
dina xwe ya seretayi, navinci 
û liseye li Derike dawi aniye. 
Pişti derbeya leşkeri ya 12 e 
?fona 1980 yi, wek her kurde-
ki welatperwer mecbür ma 
çü derveyi welet ü li Mosko-
waye bi cih bû ü li uniwersi-
teya dewlete a bi nave Lo-
monosov ku li moskowaye 
bü fakulteya rojnamevaniye 
bi dawi ani. Pişt re li eyni fa- 

kulteye doktora 
çekir. Di sala 
1996 an de dok-

tora xwe ji qedand. Teza 
ya doktoriye li ser "rola roj-
namegeriya di konfiikten 
navnetew? de". Her weha de-
ma ku doktora xwe çe dikir, 
bi rojnamevanen biyan? (Çin, 
Nigerya, Polonya ü Reisi) 
pirtükek li ser proplemen 
Mass Media li welaten din-
yaya sisiyan, bi rüsi çap 
kirin. Niha li Moskowaye 
binecih e. 
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XAÇEPIRS 

Çeperast 

1— Gund6 ku helbestvan6 mezin Cegerxwin le 
çebtlye.., Nûhati, ne sitewiyayi.. 2— Di 
baweriya kurdewari de Xwedajinek.., Dem, 
sima.. 3— Tevlihev, mij.., Şelale.. 4— Paşnave 
evindare Zina Zkdan.., Diji germe.. 5— Dol, 
panaviya di navbera du çiyan de.., Renge 
xweliye.. 6— Baxçeye laleyan.. 7— Gazeke ku 
di dema emeliyate de te bikar an'in (beropaş), 
Kese nas.. 8— Xwarina dewaran, afir.., K'efx-
weşi, bexteweri.., Amûreke muzike.. 9—
Hejmarek.., Çerme mirovan.. 10— Di elektrIke 
de dij? katote.., Metbex.. 11— Nişana 
Strasyûme.., Şen, ne xerabayt., Arteşa 
rizgariya İrlandaye. 

Serejr: 
1— Navtedan.., Kese ku re û rezane dizane.., 2—
Beşek ji seri, cebhe.., Cewher. 3— Biranin Q pe-
sindariya Xwede û pexember.., Kurtiya nave 
seroke şoreşa wietname. 4— Nifir.., Hec ü ziya- 
retgaha Dez?, ji ben ziravtir. 5— 
Namilke.., Herangeh. 6— Cihe ku keviran le di-
şewitenin û dikin kils.., Xwarin.., Dixin kad'i-
ne. 7— Beyreq.., kare xiyanete. 8—Kese ji nija-
da Asûr.., Nave xel?feyek?. 9— Ar, Ard.., 
Delege.10— ji her tayeki por re te gotin.., 
Paytexte Suadiye_ Xwedayek? 

Xaçepirsa Hefteya Rabûri 

Çeperast 
1-Aram, Dimen. 2-We'befi, Ava. 3- Oli, 
Amir. 4-Fereşin, Ni. 5-Ş?v, Sol. 6- Bi, 
Amator. 7-Arin, Mal. 8- Weris, Gemi'. 9-
ETA, İsa, Al. 10- Nan, Zana. 11- in, 
Paşiv 

Serejr 
1- Arif, Bawerl. 2- Re, Eş?ret. 3- Abori, 
Iran. 4-Melevant Ax. 5- Riş, Sin. 6- D?, 
isal. 7- Anot, Gaza. 8- Mam, Lome,Aş. 
9- Evin, Ramani. 10- Narin, Lilay. 
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Rısıfrıameg-eriyırı  kurdi 
acix-wczz ııı  civak 

Li ser pirs a arişeya çapemeniya kurdi bi taybet? ü Ii ser Rojen Adar bi Doktor Ekrem ÖNEN re eve heypeyvina li xwendevanan bikş?ne ser hinek kemasiyen ku di çapemeni-
rewşa civaka kurdi û rewşenbIr6n kurda bi gişti, heval6 me xwar6 kir. Em h6vIdar in ku ev hevpeyv?n, we karibe bala ya kurdî de hene. 

Li gori we rojnamegeri 
çarçeweya w6 çiye? 
* Rojnameged yek ji fenomen 
civald ye heri giring e. Beyi we 
nemumkun e jiyana civake be 
naskirin, her weha nemumkun e 
tevgereke civald beyi rojname-
geriye karibe bimeşe, bila ew 
welat çiqas şaristani be 

Her çiqas rojnameyen çapkirl 
di destpeka sedsaliya 17 an de 
derketibe 1 informasiyona di 
navbera insanan de kevintir e. Le 
mirov dikare bibeje wek sistema 
Mass Media destpeka we demen 
civaken koleti û feodaliye. Le 
rojnamegeriye rola xwe ya heri 
mezin ü muh?m di roja em te de 
ne dileyize. Mezintiya we ewe 
ku tu tişteki din wek we nikare 
zü, universal ü aktiv pekanina 
xwestina civalc'e di ware infor-
masiyona civalci û siyasi li ser fi-
kir ü tevgera mirovan di ware 
manewi de, di şekilandina nerin, 
ideal ü heviyan de rola xwe bile-
yize. Her weha rojnamegeri tes?-
ra xwe li hemü aliyen jiyana me 
dike. Bi nerin, netice ü bi peşni-
yaren xwe tesira li ser biryar 
bikar anina pirsen abori huqüqi, 
tekiliyen civaki sport û rehetiya 
mirovan dike. 

iro li cihan6 rewşa rojna-
megriy6 çiye? 
* Ji bo mirov karibe bersiva v6 
pirs bide, dibe ku mirov rojna-
megeriye wek parçeyek? 

navnetewi y6n abor?, politik 
kulturi blhesibine, w6 dem6 w6 

b6htir baş  b6 f6mIcirin. weld hem 
dizanin li diny6 çend caran 
(1873, 1892, 1907, 1929, 1974) 
Ictiz6'n abor? 6n ku tesir ne bes li 
ser jiyana abori, her weha tesir li  
ser hemû aliy6n jiyana mirovan 
kir. Pişti duyemin şer6 clhan6 ev 
kriza han hinek derbas bil û rew-
şa abor? binek? 'baş' bil. L6 ev 
`baş'b(in li gori hesab6n welat6n 
Rojava ba û ev6ya bi xwe re fer-
qa li navbera welat6n Rojava 
cihana sisiyan di rüya r6xistina 
navnetewi de, wek UNESCO il 
hin'6n din da mOnaqeşey6n xurt 
vekirin, ev milnaqeşe ne bes li s-
er rewşa abori, her weha li ser 
MASS—MEDIA ç6bü. 

Welat6n Rojava di bin nave 
"Gihandina xebera bi serbest?" 
rexney6n welat6n dinyaya sisi-
yan qebill nedikirin, 16 welat6n 
dinyaya sisiyan p6şniyara wan 
ew bü ku digotin; "Gihandina 
xebera bi serbest? ü wek hevr. 
Li ser v6 yek6 di sala 1§976 an 
de UNESCO konferanseke nav-
netewi li ser MASS—MEDIA li 
dar xist G di bin serokatiya wez'i- 

Şerif MÜŞTAK  

re ye İfiandaye we deme 
Sean Mac Bride komisyonek ava 
kirin ku karibin ve ne wek hevi-
ya di ware rojnamegeriye de ji 
°ne rakin. Ev kar heta niha ji tu 
netice nedaye. 

Mirov dikare bib6je, li din- 
iro rojnamegeriya objektif 

tuneye ü gelek caran sansor 
heye? 
* Beguman ji xwe nemumkun e. 
Ez bi xwe difıkirim, rojnamege-
ri nemumkun e objektif be. Ji ber 
çi? Ji ber ku her rojnanıevanek 
wek ew dibine ü her ajansek li 
gori siyaseta ajansa xeberan be-
lav dike. Mesele, eze li waq?eta 
wek yeki kurd binerim, ev ji tiş-
teki pir normal e. Yek? AFP, wek 
yel? Frensi, AP, wek yek? Eme-
fild dinere. Peşiya veya naye gir-
tin. Ji ber ku kultur, xwendin, 
formasiyon Q mentaliteta wi a wi 
milete ku ew je ye. Mesele, xe-
berek rojnameyeke kurdi an tirld 
karibin ji ajansa AP ye, yan jI ji 
ajans'en welaten Rojava be, di 
we xebere de milheqeq mirov 
marıtixe yek'i emeriki, ingilîzî an 
frens? dibine. Ev te we maneye 
meriv tişta bi çaven mileteki din 
dibine. E ku xebera belav dikin li 
gori xwe dib'inin ü tehlil dikin 
li gor kriteriyen xwe heldibij'e-
rin. 

Her weha li gelek welatan de-
ma te hesaben wan dervi sansora 
dizi, eşkere dikin. Misal, di de-
ma şere kendave (1991) de, eme-
l-11d ü welaten rojava, ji bo rojna-
meanan sistemek di bin nave 
"Rojnamegeri di gull'e de" ç'eki-
rin. Nezi 2 hezar rojnamevanan 
li mifinge civiya bûn. Ji wan 2 
hezar rojnamevanan izin dane 
200 rojnamevan6n ku karibin 
kar bikin. Ew ji kirin grub6n ji 
10 kesan p'61 t6 ii bi wan re yek 
mirovan CIA G yek e istixbarata 
ingilîzî gerek heba,ji bo rojna-
mevan karibin xeberan bistinin 
d G wext, ev her du kesan tayin 
dikirin. Pişti rojnamevanan xe-
ber berhev dikirin, lazim bü bi-
hatana merkeze, komiteyek hebû 
hemû xeber6n rojnanıeanan ani 
ba kontrol dikirin. Pişt re çilazim 
bü dikirin û xebera ku dihat he-
sab6 wan ber didan. Her weha 
gelek misal6n din hene. Yani di-
karim b6jim heta w6 dewlet û 
brokras? wek sistem hebe, rojna-
megeri nikare objektif be, we 
rojnamegeri tim di xizmeta bine-
kan de be. 

Dem&İ  dawi li dinye gelek 
mtinaqeşeya etika rojnamege-
riye dibe, him dikarin li ser v6' 
mesele çi  

* Etik ilme. Derskirin û avakiri-
na teoriya qanCmane ü di jiyane 
de bi awayeld exlaqi bikar anına 
van qaniinaye. Yek ji xwestina 
Elike ji mirovan ewe ku mirov di 
her rewşe de karibe biryara rast 
bide. 

Ji bo Etika rojnamegeriye hi-
nek pirsen konkret hene ku roj-
namean dibe bi exlaqi fi rast bir-
yare bide. wek; rojname-
van—xwendevan, rojnamev an—
jedere informasyone, rojname- 
van—redaksiyon, rojname- 
van—kolektiv, rojnamevan— he-
valen wi yen kar, rojname-
van—xeber û her weha gelek pir-
sen din. 

Div6 dema informasyor6 li 
diny6 rewşa rojnamegeriya 
kurdi çiye? 
* Li gor dinye beguman li paş  e, 
le li gor rewşa kurda mirov le bi-
nere li peş  e. Li gor standarten 
dinye ji bo çi ii paş  e? 

1— Di ware janr (süt) de. 
2— Di ware xeberan de tu roj-

nameyen kurdi ne endamen 
ajansen ınezin in ku karibin xe-
beren gelek mühim di wexte de 
bidin. 

3— Rojnameyen kur& pers-
pektifa wan gelek teng e. 

4— Di nivisandine de proble-
ma işaretan (nuqte,virgul û h-
wd.) gelek caran işaret na di ci-
hen xwe de tene bikar anin. 

5— Problema ziman gelek ca-
ran di hinek rojnameyan de gori-
ller] çekiri mirov dibine, ewen ku 
gotinan ç'edikin nikarin bifikirin 
ku ji bo ziman ilmeld bi sere xwe 
(lingivistika) heye, yani heqe her 
keseld ku bi kur& zanibe bipeyi-
ve tuneye gotina ji xwe re çeke. 

6— Yek ji tişte heri mühim ke-
maya rojnameyeke elitar e. ji ber 
ku di dema niha de li dinye kon-
kurensa di navbera Tv, radio 
rojnameyan de di peş  de we bes 
rojnameya elitar karibe xwe big-
re, yen din, we hewcedariya wan 
pir nemine. 

Li gor rewşa kurdali peş  e. ji 
ber kuem dema rojnamegeriya 
kur& muqayese bi salen 50-60 'i 
bikin geleki li peş  e. ıro bi dehan 
koyar, rojname G pinük bi kurdi 
derdikevin. Ev rewş, heviyeke 
mezin dide mirov ku we rojna-
megeriya kurdi bigeheje cihe ku 
layiq e. Her weha iro hadi hedi 
be ji, di nav kurdan de rojname-
vane ku ji ilme rojnamegeriye 
fem dikin peyda dibin û ez ba-
werinı  ev her ku here we zedetir 
bibin. Bes.tişteki bala rnin kişan-
diye. Rojname ü kovaren kurdi 
en ku niha denen, di ware janr  

(stil) de geleki Ii paş  rojname ü 
kovaren kurdi en ku di sal'en 
40-50 yi de derketine. 

Di v6‘ dema zehmet de ku 
kurd t6 de dijin, rojnamegeri-
ya kurdi dikare çi role" bileyi-
ze? 
* Rola Mass—Media wek di her 
civate de pir mühim e. Her weha 
ji bo civata kurda ji gelek mühim 
e. Mirov dikare rola Mass—Me-
dia di civate de bike se qisim. 

1—Rola Ideolojik ü terbiya ci-
vate. Di vir de rojnamegeriya 
kurdi rola we ewe ku ideolojiye-
ke netewi ji bo civata kurdi ava 
bike û bih6le ku civata kurd ka-
ribe xwe nas bike. Her weha ro-
la xwe di naskirina idealen sos-
yal de bi- 
leyize. 

2 —
Rola 
rexisti-
ne 
civate 
de bi-
leyize. 
Civata 
kurd li 
dor siyase- 
teke bicivine, re û uslübe tekoşi-
ne nişan bike. Her weha kemayi 
û astengen ku li peşiya tekoşine 
hene, nişani gel bikin. 

3— Rola belavkirina tişten 
kuytur? (literatur ü senet) bileyi-
ze ü karibe ji gel re komentariya 
tişten kulturi bikin. Derveyi yana 
dibe ku karibin rojname û kova-
fen ilmi. zarokan, jinan, xortan 
derbixin. Kurd civatekin, giş  na-
bin siyasi an peşmerge. 

Tişteki din mühim heye ku 
rojnamegeriya kur& dikare role-
ke mezin bileyize. Li hemû we-
laten dine en ku dewlet in, meka-
nizmen ku civate ü karen parti-
yan kontrol dikin hene. Eve we-
zareta hundir, Ordi, istixbarat 
hwd. Ji her ku e kurda dewleta 
wan tuneye, mekanizmen weha 
jî tunene. Le rojnamegeriya kur-
d? dikare ve role bileyize. Ji ber 
ku rexistinen kurdn dema şaşiti-
yan dikin ku qedera milet 
peve giredayl ye, tu tişteki ku 
karibe wan bisekinine tuneye. Le 
heger rojname ji gel re van tişten 
şaş  ku dibin, bibejin ü raya gişti 
saz bikin, rexistinen ku şaşitiyan 
dikin, nikarin şaşitiyan tekrar bi-
kin. Gel, we li gel wan nemeşe ü 
rexistina ku his bike, ku meka-
nizmen ku wan kontrol dikin he-
ne, zû zeı  şaşitiyan nakin. 

Hinek rojname û kovar61 
kurdi 8n rexistinen siyasi di 
çarçeweyeke pir teng de, li gor  

fikr6n rexistinen xwe tişta mû-
naqeşe dikin. Htln veya çawa 
dibinin û çi tesira we li ser 
xwendevanan ç6' dibe? 
* Beguman rexistinen kurda en 
siyasi heqe wan e ku koyar û roj-
nemeyen xwe li gor xeta rexisti-
nen xwe çap bikin. Ez di veya de 
tişteki ters nabinim. Ji xwe roj-
nameyeke serbixwe ji hebe, be-
guman ewe xetek û siyaseteke 
we hebe, le ferqa we ji rexistine 
we ew be ku dive perspektifa we 
firehtir be. Ew'e xitabi civate bi 
firehtir bike ü we karibe behtir 
elitar be. Tişteki tene ez je bi tirs 
im, pir hişk angajebilna 
rojname û kovaren rexistinan di-
karin bihelin him ji al? civaki, 

him jî 

biminin. 
Ji ber ku niha li dinye bi xurti 
zû guhertin ç'e dibin, heger em le 
ne miqate bin, emeli paş  deme 
biminin. 

Di rojname û kovarn kurdi 
de gelek caran 16kolin li ser 
abori, sen'et, ziman û tarix6 
tane belavekirin 16 gelek k6ma-
siy6n wan 16kolinan hene. Li 
gor we, sebeb6 veya çiye? 
* Di baweriya min de ev kema-
siya ve yeke ya bingehin, en ku 
karen bi vi rengi dikin piraniya 
wan ne profesyonel in. gelek ca-
ran tu dibini ku yeld bi tene di 
ware tafixe, edebiyate ziman, 
abori û hwd. tevan de nivisandi-
na belav dike. Kese ku lekolinan 
dike, aliyeki ilim baş  dizane û 
tişten dine tevayi dizahe., Ya diri 
lekolin li enstitilyan Q ii unlyersi,  

tan çedibin. Bi awayeki din, Be-
guman we kemasi gelek bin. 

Piraniya koyar û rojname-
y6n kurdi bi du zimana (kurdi 
ü tirki) tane çapkirin. Eve niha 
gelek milnaqeşe li ser dibe. Di 
derheq6 veya de nerina we çi-
ye? 
* Ez bi xwe tişteld normal dibi-
nim heger bi kurdi G tirki, an 
yek giş  bi tirki, yek j'i giş  bi kur-
di be. ji ber ku em ü tirk ciranen 
hey in ü di nav tirkan de dosfen 
kurda hene, dibe ku em karibin 
derde xwe bi zimane wan bidin 
diyar kirin. 

Le' mixabin e giş  bi kurdi, ji 
bil? çend heban tu dikari beji tu-
nene ü en bi tirki a kurdine. Ras-
tiya we ewe ku bi tirki ne le pir 
hindik bi kurdi ji tede heye. Ca-
rinan ez dib?nim hinek dibejin bi 
zimane kur& mirov nikare tişten 
ilmi binivise. 

Eveya, kurdeki ku li welate 
ereban, an li sowyeta bere mezin 
bübe ez dikarim wan fem bikim. 
ji ber ku zimane erebi ü rûsi zi-
manin dewlemend in. Le kur-
dek? ji Kurdistana turkiye veya 
beje bi min gelek xerib te. ji ber 
ku zimane tirki bi tu aliye xwe 
ve ji zimane kurdi ne li peştir e 
ne dewlemendtir e. Beguman, ji 
bo ku me bikar ne aniye, dema 
em niha pe dinivisin em astegan 
dibinin. 

Ji bo p8şkeftina roj-
namegeriya kurdi, li gor we çi 
lazim e U' kirin? 
* Ji bil? rojnameyen rexistini 
dibe ku du rojnameyen bi kurdi 
bene çapkirin. Yek je dibe ku 
xitabi tevaya (Mass) civata bike 
pir al? be. Ya din, dibe elitar be, 
)(I:tabi elita kurda bike. Ev her du 
rojname dibe ku karibe civata 
kurda pir al? agahdar bike û 
hedefa wan ew be ku civata kur-
da karibe li gor deme bimeşe yan 
na, taltikeya ku em firsete ji dest 
xwe berdin Neye. . 

S al6n dir6Jin 
ku gelek ji 
Kurdan ji d?-

rok û kultura xwe ne agahdar in. 
Wextna ji alIy6 dagirkeran ve û gelek 
caran ji wan bi xwe ji xwe re ne kiri-
ne xem ku karibin m6j0 a kultura xwe 
ji çapemeniya dinyay6 Q gel6 xwe y6 
Kurd re bidin şirovekirin. Bel6 çendi 
bi k6masi ji be di yan sal6n dawi de 
h6cli h6cji Kurd ji wek hemû gel6n di-
n6, ji dirok û kultura xwe rilpel6n h6-
ja bi saya U6koliner, dirolcıan û huner-
mend6n diroka kur& di karin bi kon-
feransan, bi nivisin ü bi gelek away6n 
din binin ziman. Di vi wati de ewil 
car li Alamanyay6 sala çûyi roja 
04.05.1996 an, li Eyaleta Bremen, bi 
nave "di diroka Kurdistan û rojname-
vaniya Kurd de rola Bedirxaniya" 
konferansek hatibü duristkirin. W'6 
konferans6 deng da ü ji aliy6 gelek 
beşdaran ve ?sal ji hate xwestin ku 
konferansek di vi wari de disa be p6-
kanin. 

Derdor6n PYSK ü PYDKS v6 car6 
bi hey ra, li Eyaleta Bremen di roja 
26.04.1997 an de, konferansek 
duristkirin. Ev konferans bi van se 
xala hate ziman a şirovekirin. 

1- Salveger û rewşa Rojnamevani-
ya Kura 2- Di diroka Kurd? de dewl 
eta Bedirxan. 3- Biran?na Mir Celadet 
Al? Bedir-Xan 

Gelek kes6n ronakb?r û welatpar6z 
ji hemû h616n Bremen, Hamburg, 
Hannovar Q gelek heremen din ji beş-
dar? konferans6 bûn. Ji bo axiftin û şi-
rovekirina encam6 161oliner Dr. Ce-
mal Xeznedar, li ser diroka Rojname-
vaniya Kurd. Mihemed Cürl, li ser 
nave rojnameya peyman û Gazi. Ten-
gezar6 Mar?ni, li ser rewşa rojname-
vaniya Kurd li Başûr6 Rojavay6 Kur-
distan6. Ahmet Huseyni, li ser nave 
kovara Dügir â rojnameya Armanc. 
Esker6 Boyik, li ser rewşa Rojname-
vaniya Kurd li Sovyeta bere. Baran, 

Media di destan welaten Rojava ü 
Emerika de ye. Vana iro bi taybeti di 
riya Mass Media de çi bixwazin 
bikin di hundure hefteyeU de raya 
gişti saz dikin. Bixwazin di çav€sn 

xell& de reş  sipi, sipî reş  dikin. p a ş  
/deme 

Niha bin Monopolan Mass ji ali 
r o j - 
n a - 
m e - 
geri' 
v e 
kurd 
1 i 

Welatpar'zi ü hişyarbüna gel 
namevaniya kurdan 
de xizmet ü rolün 
Malbata Bedir-Xan bi 
kû'r û direjayi 
şirovekir. 

Pekanina van qonferansen li ser 
dirok ü kultura kur& n?şana p'eşveçün 
û gava ji bo azadiye ye. Domandina 
Yan cionferansa, kare hemû rexistin û 
welatpar'ezen kurd e. Berdewam-
kirina van qonferansan xurtbilna gel e 
ü armanca azadiye nazik dike. 
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Şiir Oku 
KÜLTÜR-SANAT: Şair Mustafa Köz'ün çıkardığı  şiir yaprağının Ma- 
yıs-Haziran sayısı  çı ktı .  
Şiir Okıı 'nun, "Sözcük- 
ler Kanatır Yarayı" isim- 
li köşesinde şiir ve şair 
hakkında şunları  yazı- 
yor: "Şiirin çalar saati  
yoktur. Şairin kendine 
ait hiçbir nesneyle ilişkisi sonsuz olmamalıdır. Şair gözü dört kapılıdı r. 
O, tek kapı yı  kendisi için kullanmaz. Varsa yoksa şiir için... Şiire gire-
cek girmeyecek sözcüklerle dolaşır şair. (..) Şair, sözcüklerle kanlı  bı-
çaklıdır. (...) Özgürlük kadar aşka da inanan yeni bir yeryüzü kurabil-
mek için: bilincini, belleğini, yüreğini bilmelidir şairler. Korkuya, tut-
saklığa ikiyüzlülüğe karşı... (...) 'Şiir hangi sözcüklerle?' sorusunun kar-
şılığını  arı yoruz." 
Şiir Oku'nun bu sayısı nda ürünleri bulunan şairler şunlar: Can Açık-

söz, Ahmet Ada, Gökçenur Ç., Levent Dalar, Arif Damar, Aykut Ekşi-
ler, Giilengül, Seamus Heaney, Adil İzci, Serdar Koçak, Mustafa Köz, 
Altay Öktem, Tamer Öncill, Jules Supervielle, İsmail Hakkı  Ünsal ve 
Sadı k Yaşar. 

POETIK'US 
KÜLTÜR-SANAT: Kendisini 
"Şiir Sözcüsü" olarak tanımla- 
yan Poetik'us'un Mayıs sayısı  
çıktı . Derginin editörü Yılmaz 
Arslan, "Bahar ve Şiir" isimli 
yazısında: -İnsan erdemin ve ol- 
gunluğun, hayakla kucaklaşma ve güzelliklerle buluşmanın iksirini içer 
ilkbaharda" diyor ve şairin baharla başlayan üretim sürecine deyinmiş. 
Arslan, "Bahar nice şiir yazdı rmıştır ozanlanmıza... Ne güzelillklere be-
zenmiştir ozanlarımızın dizelerinde, baharlı  duygular... Damarları nda 
nice cam kı rıkları , kent kırıklıkları , gar telaşı  taşısa da ozan, yanı başın-
da akıp giden hayata duyarsı z kalmamıştır işte. Baharın coşkusuyla ta-
şımıştı r kaleminin, bilincinin, duyguları nın ırmakları..." Derginin bu sa-
yısında şiirleri yeralan şairler şunlar: Halil İbrahim Özcan, Yeşim Say-
gın Armutak, Murat Batmankaya, Muzzafer Sarıgül, Zahide Eylem, 
Gökçenur Ç, Murat Dede, Pablo Neruda, Aykut Ekşiler, Macit Eren, 
Nihat Ziyalan, Serap Erdoğan, Ahmet Can Akyol, Ayhan Bozkurt, Ümit 
Erdoğan Koç, Bülent Karslıoğlu. Bedrettin Aykın, Yı lmaz Arslan, 
Hüseyin Alemdar, Fatin Hazinedar, Olcay Ali Tanyıldı z, Erdal Doğan, 
Emı ly Dıclunson, Yaprak Öz, Mert Mete, Musa Fı rat ve Oya Saydam. 

Poetik tits 

Sanatçı  Ferhat Tunç'la son albümü 'Kayıp' üzerine söyleştik. Albümlerinde Kürtçe parçalara yer veren sanatçı; 

`Zulüm gören her halkın 
dilinde şarkı  söylemek isterim' 

Neslini ADAY 

anatçı  Ferhat Tunç'la,son 
çalışması  'Kayıp' üzerine 
söyleştik. Tunç,Türkiye'de 

yaşanan acıların toplamında bu-
luşup, sesiyle-sazıyla zulme karşı  
haykırıyor. Sanatçı, bu haykınşın 
estetik yapısı  ve toplumdaki 
karşılığını  irdeleyip, muhalif ol-
manın gerekliliğine ve zorluk-
lanna değindi 

Son çalışmanız "Kayıp" la top-
lumsal bir aciya dikkat çekiyorsu-
nuz. Mehmet Çetin'in dizelerinden 
yola çıkarak "Bu kayıp kimsesiz 
değil" deyip, yaşanan 'kayıp' tra-
jedisine duyarlılık gösteriyorsu-
nuz. Albüme ismini veren 'kayıp-
lar' ve çığlıkları  melodilere düşen 
analar... Bu süreci anlatır mısı-
nız? 

Ferhat Tunç: "Kanı  Susturun" 
albümü çıktıktan iki yıl sonra Ka-
yıp albümünü yaptım. Kayıp soru-
nu, yaşanan savaşla birlikte Türki-
ye'nin en temel sorunlarından biri-
dir. Sanatçılar yaşadıkları  toplum-
sal gerçekliği çok iyi tahlil eden in-
sanlardır. Bir sanatçı  olarak bu top-
lumsal gerçekliği görmemezlikten 
gelemezdim. Türkiye'de yaşanan 
bunca acının, bu savaşın en önemli 
tanıklarından biriyim. Yaşadığım 
bu tanıklığı  bir sanatçı  duyarlılı-
ğıyla yaklaşıp böyle bir çalışma 
yaptım. Şüphesiz ilk çalışma değil. 
Daha önceki albümlerimde de, ya-
şanan acıları  dile getirmeye çalış-
tım. 

Kanı  Susturun buna örnek gös-
terilebilir Ini... 
• Tabi.. tabi. Kanı  Susturun olsun 
diğer çalışmalanm olsun... Uzun 
süredir beni kaygılandıran şeyler-
den biri, yapacağım çalışmanın iyi 
bir çalışma olmasıydı. Bunun için 
2 yıllık bir zamana yaydım. Tür-
kiye'de sanatçılar her yıl albüm 
yapmayı.  bir gelenek haline getir 
miş. 6 ayda 1 yılda yapılan kaset-
lerin, gerçekten topluma ne kadar 
hitap ettiği tartışıhr. 

Yani Kayıp albümü yaşadığınız 
bu sosyal aktivitenin dışavurumu 
mu gibi birşey mi? 
• Bence de.. Kayıplar meselesine 
gelince. İki yıl önce İHD'de biz 
beş  kişi (Aramızda, bugün tutuklu 
olan Şanar Yurdatapan'da vardı.) 
biraraya gelmiştik. O dönem özel-
likle Kürt illerinde yoğun bir ka-
yıp olayı  gündeme gelmişti. Bu 
kayıplar gittikçe Türkiye metro-
pollerinde de yaşanmaya başlan-
mıştı. Türkiye'de bu savaşla bir-
likte birçok eylem gündeme gel-
mişti. Ancak gelinen noktada, ya-
pılan eylemler biribirine benze-
mişve bu benzemeyle birlikte de 
etkisi kınlmıştı. O zaman "Oturma 
Eylemi" gündeme geldi. Daha 
sonra mum yakmak ve oturmak 
suretiyle eylem süreklileşti. Tabi 
dana sonra, anneler de eylemi sa-
hiplendi ve sürdürdü. Bu eylem 
tıpkı  Arjantin'deki Plaza de Mayo 
anneleri eylemi gibi, Türkiye'nin 
yanısıra dünyanın da gündemine 
girdi. Ben bu eylemliliği ilk başla-
tan insanlardan biri olarak bu ey-
lemliliği başlatmış  olmanın onuru-
nu yaşıyorum. Bu süreci yoğun 
yaşayan bir sanatçının , bestelerin-
de bunu işlemesinden daha doğal 
ne olabilir ki?! 

Yaşanan bu toplumsal gerçekli-
ğin, şairlerde, öykücülerde, roman-
cılarda gereken tepkiyi yarattığını  
söyleyemeyiz. Bir kesim bu olguyu 
görmemezlikten geldi. Diğer kesim 
ise olgunun işlendiği eserlerde de 
slogancı  bir söylem hakim oldu ve 
gereken etki yaratılamadı. Sizin 
çalışmanızda (belki sözlerden kay-
naklanan bir şey..) slogancılık yok 
gibi. Duygu yoğunluğu var. Özel-
likle mi bu dili kullandınız? 
• Artık slogancı  söylem çok basit 
bir söylemdir. Bugün inandıncılığı  
olmayan bir tarzdır. Bu anlayış  12 
Eylül'den sonra güçlü bir yapı  
olarak ortaya çıktı  ama artık bu 
anlayışın çoktan terkedilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Türki-
ye'de yaşanan sorunlar karşısında 
inandırıcı  olmak için, slogancı  
söylemden çok, yaşanan gerçek-
liklere bilimsel bir temelde yak-
laşmak gerekir. 

Ama geçmişte Ferhat Tunç' da 
bu slogancı  anlayış  içerisinde ye-
1-alıyordu? 
41 Ferhat Tunç bu anlayıştan ge-
len bir insan. Doğru. Bu anlayışı  
yoğun duygular içerisinde yaşamış  
bir insanın farklı  davranması  bek- 

lenemez zaten. Fakat gelinen nok-
tada bu anlayışın sürdürülmesi 
doğru olmaz. Bu gelişimenin ka-
nununa-diyalektiğe aykırı. Ben bu 
süreci çok yoğun yaşayan bir sa-
natçı  olduğum için, bunun olum-
suzluğunu biliyorum. Ama artık 
12 albüm yaptım. Ardan 13-14 
yıl gibi bir süre geçti, şimdi kimse 
kalkıp benden slogancılığı  bekle-
mesin. Ben duygusal bir insanım 
ve yaşanan olayları  ancak kendi 
anlayışım ve yoğunluğum içerisin-
de işleyebilirim. 

Duygusallıktan bahsetmişken, 
yeraltında olup adresi bilinmeyen 
insanların yakınlarının çektiği acı-
lara, toplum olarak ne kadar orta-
ğ!z? 
• "Kayıp" parçasının şiiri Meh-
met Çetin'e ait. Mehmet'le ortak 
çalıştık. Kollektif bir ürün oldu. 
Daha önce de "Kanı  Susturun" ve 
"Özlemin Dağ  Rüzgân" isimli şi-
irlerini bestelemiştim. "Kayıp"ta 

bir.yargılma topluma yönelik bir 
mesaj var. Bir 16yıpın kendini an-
latması  olayı  var. Kayıp, sadece 
kendisini kaybedenleri değil, aynı  
zamanda toplumu da sorgulayıp, 
yargı lıyor. Şimdi Türkiye'de ger-
çek şu ki, yaşanan savaş  karşısın-
da, toplum olarak gereken tepkiyi 
göstermiyoruz. Kürtler hariç, hal-
km diğer kesimleri bu savaş  karşı-
sında yeterli duyarlı lık gösterdiği 
söyleyemeyiz. 

Kayıpta şu var; yakınlarının ye-
raltında olduğunu bilip de, o yerin 
nerede olduğunu bilememeleri gibi 
kötü bir olay var. Hasan Ocak ör-
neğinde çok açıkça görüldü. Bu ör-
nek olayın ne kadar acı  olduğunu 
gösterdi. 

Albümde bir de Metin Göktepe 
şgrkısı  var... 
• Ben Metin'i tanımam, ama beni 
etkileyen Fadime Ana'nın çığlığı  
olmuştur. O çığlıktan yola çıkıp 
besteyi yaptım. Sanırım sağda sol-
da hoş  olmayan söylentiler dolaşı-
yormuş. Ben, Fadime 
Ana'nın çığlığını  parçanın 
girişinde, kendi bilgisi dahilin-
de kullandım. Çok da memnun 
oldu. 

Kayıplarla gündeme gelen Cu-
martesi Anneleri, popüler cenahta 
yeralan insanların da ilgisini çekti. 
Toplumsal muhalefetin hiçbir cep-
hesinde yeralmayan Sezen Aksu, 
kalkıp alel acele bir çalışma yaptı. 
Yaptığı  çalışmayı  götürüp (direkt 
olmasa da kayıplar olayında dev-
letle olan ilişkileri açısından bir 
nevi 'suç' a ortak olan) patron ga-
zetelerine promosyon olarak ver-
mesi, ister istemez 'rant' olgusunu 
gündeme getirdi. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz. 
• Sezen Aksu, -müzikal olarak-
bu ülkede yaşanan dejenerasyonun 
annesidir. "Türk Pop"u denilen bu 
rezzilliğin başını  çeken ve medya-
nın kahramanlaştırdığı  bir kişilik-
tir. Çünkü Türkiye'de böyle kah-
ramanlara ihtiyaç vardır. Bu ülke-
de onca sorun varken, kalkıp med-
ya aracı lığıyla halkın gündemine 
"Oynama şıludım" ya da "Salla 
salla" gibi şarkılar sokan bir insa-
nın "Cumartesi Anneleri" hakkın-
da samimi davranacağmı  düşüne-
miyorum. Sezen Aksu bu olaya 
duyarlı  olmuş  olsaydı, bir gün ge-
lip Galatasaray Lisesi önünde, Cu-
martesi Aneleri'yle birlikte oturur-
du?! Annelerin bu duygularını  ne 
Sezen Aksu'nun nede başka birisi-
nin sömürmeye hakı  yoktur. 

"Sana yol göründü sevinsin 
dağlar" diyorsunuz, "Vay Delikan-
lı" şarkısında. Dadaloğlu, "Fer- 

man padişahınsa dağlar bizimdir" 
diyor. Neden bu tür dizeler.. Halen 
padişahlar mı  var, yoksa biz mi 
dağlara aşığız? 
• Günümüzde, gelenek açısında 
çok şey değişmedi. Bugün bir Pir 
Sultan'ın söylevlerinin insanları  
etkiliyor olması  aslında bu ülke-
de, Osmanlı  geleneğinin ve o sü-
reçte yaşanan işkencelerin, katli-
amların, sürgünlerin devam ettiği 
anlamına geliyor. 

Osmanlı' nın baskı  ve zulüm sis-
teminin bugün de devam ettiğini 
mi söylüyorsunuz? 
• Evet.. evet. Sistem sonınu. Ayni 
anlayış  devam ediyor. Ben dağları  
özgürlük olarak görüyorum. Çün-
kü ben böyle bir coğrafyada büyü-
düm. Belki dağlara bir özlem de 
var bende. Delikanlı  parçasında, 
metropollerde, gerek devlet tara-
fından ve gerekse toplum tarafın-
dan dıştalanmış, sistemin pislikle-
rine bulaşmış  ama bu pisliklerden 
kurtulmak isteyen ve artık bir çıkı- 

şı  olmayan bir kişiliği sorguladım 
ve işledim. O zaman da bütün bu 
olanların karşısında çarenin özgür-
lükte olduğunu vurgulamaya çalış-
tım. 

Yani özgürlüğünü toplumsal ge-
leneğirniz itibariyle, dağlarda arı-
yor... 
• Bence bu gelenek kötü bir gele-
nek değil. Tabi günümüzde padi-
şahlık yok ama.,. 

Aına padişahlığın farklı  bir je-
nerasyonu hüküm sürüyor.. 
• 20. yy. Türkiyesi'nde bunu çok 
iyi sorgulamak gerekiyor. Halen 
aynı  zihniyet devam ediyor. Onun 
için dağlara sığınmak özgürlüktür. 
Dağlar insanımıza herzaman bir 
ana şefkatiyle kucak açmış, insan-
ları mız bunu böyle algılamış tır. 
Ben Dersimli'yim. Dersim'de öğ-
rendiğim de budur. Biliyorsu-
nuz Dersim katli-
amı ndan kur-
tulan 

in-
san-
ların 
çoğu 
dağlara 
sığına-
rak kur-
tulmuştur. 

Ferman 
padişahta 

olduğu sürece 
dağlar da halkın mı  oluyor? 
• Aynen öyle. Yani ortada bir zu-
lüm ve ölüm varsa, insanlar silah-
siz ve çaresizse, birşey yapamama 
gerçekliğiyle karşı  karşıyaysa, 
kendilerini korumak için sığına-
caklan mekan dağlardır. 

Yaşadığımız toplumsal bulunan-
lar; siyasi çalkantılar ve kentlerden 
köylere kadar her alanda cereyan 
eden siyasi cinayetler nereye gitti-
ğimizi gösterse de, ben, sizin soru-
nuza sizin dilinizden cevap almayı  
tercih edeceğim; "Ülkem nereye"? 
,,,,rıca hangi ülke? 
• Ülke, herkesin farklı  algı ladığı  
bir kavramdır. Benim için farklı. 
Ütopyaları  farklı  olan bir insanım. 
Ben sınırsız ve sınıfsız bir dünya 
özlemi içerisindeyim. Ama hiçbir  

şekilde ulusların kendi gerçekliği-
ni de görmemem anlamına gel-
mez. Tabi bu ülkede yaşanan so-
runlar vardır. Bu sorunların teme-
lini de yaşanan savaş  oluşturmak-
tadı r. Savaşın altyapısı nı  da bir 
ulusun inkanna dayalı  inkarcı  po-
litikalar oluşturmaktadır. Uygula-
nan politikaları  bizzat devlet sür-
dürmektedir. Bu politikalar sonucu 
çok büyük bir kıyım yaşanmakta-
dı r. Bu somut verilerden yola çık-
tığımızda, ülkenin hiç de iyi bir 
yere gittiğini söyleyemeyiz. Bu ül-
kede kültürel anlamda zengin bir 
hazine var. Çok büyük bir mozaik 
var. Farklı  ulusların, farklı  kültür-
lerin yaşadığı  bir coğrafyada sanı-
yorum herşeyin bitmesi kolay ol-
mayacak. Geçmişte de gördüğü-
müz gibi; azınlıkta olduğu halde 
büyük bir halk kitlesini hegamon-
yası  altına alıp, o halkı  asimile 
edip, yoketmeye çalışan uluslar 
başarılı  olamamışlardır. Bu ülkede 
de böyle bir sorun yaşanıyor. Ben-
ce bu ülkede halkların kardeşliğini 
sağlamak için, bu kültürel zengin-
liğin, mozaiğin varlığına taham-
mül etmek gerekiyor. Bu kültürle-
rin yaşaması  için gerekli koşulla-
nn yaratılması  gerekir. Buda an-
cak demokrasiyle mümkündür. 
Ama bu ülkede savaş  var. Savaşın 
olduğu bir yerde de demokrasiden 
bahsedemeyiz. Bu savaşın bitmesi 
çabası  içindeyiz. 

Zaman zaman Kürtçe türküler 
söylüyorsunuz. Bu çalışmanızda da 
bir Kürtçe parça var. Kürt şarkıla-
rında, ve türkülerinden oluşan bir 
albüm yapmayı  düşünmüyor musu-
nuz? 
• Kasetlerimde Kürtçe türkülere 
yer veriyorum ama, tamemen 
Kürtçe kaset yapmam için dili iyi 
bilmem gerekiyor. Yoksa ezbere 
okumak doğru değil. Çünkü ezbe-
re okunan şarkılarda duygu eksik 
kalı r. Duyguyu vermeniz için, şar-
kıya anlam yüklemeniz gerekiyor. 
Anlam yükleınek için de dili iyi 
bilmek gerekiyor. Ayrıca zulüm 
gören her halkın dilinde şarkı  söy-
lemek isterim. 

Ama Ferhat Tunç. Kürtçe oku-
masa bile Kürtler. kasetlerini alı -
yor ve konserlerine gidiyor.. 
Ii Şu var.. Yani Kürt halkının so-
runlarını  illede Kürtçe dile getire-
ceğim diye bir kaide yok. Böyle 
bir anlayışım da yok. Ayrıca dil 
benim için önemli de değil. Şu 
açıdan; şarkı  söylerken dilin bir 
önemi olduğunu düşünemiyorum. 
Ama gerçekten bu dili iyi bilen in-
sanların, dili kullanıp onu geliştir-
mek gibi bir projeleri de olmalıdı r. 
Ki bunu hakkıyla yapan insanlar 
da var. Kürtçe çok zengin bir dil-
dir. Yokedilmek istenen bu dili ge-
liştinnemiz gerekiyor. Eğer bugün 
biz anadilimizi kullanamıyorsak 
bu, asimilasyonun ne kadar ge-

lişkin olduğunun kanı tıdı r. Bir 
örnek vermek gerekirse, ben 
ilkokulda, bu yüzden çok da-
yak yedim. Evde Kürtçe ko-
nuştuğum için öğretmene 
ihbar edilmiştim. Dersimli 
çocuklar böyle büyüdü-
ler. Ondan sonra anne-
ler, babalar daha ilko-
kula başlamadan önce 
çocukları na Türkçe 

öğretmeye başladı-
lar. İnsanlar süreç 
içerisinde dillerini 
unutmaya başla-

dılar. 
Çocukluk ve gençlik yılla-

'ımza tekabül eden bu tarihlerde, 
Türk sol gruplarının, Kürtlerin 
anadillerini kullanmalarını  iingii-
recek bir politik anlayışları  da 
yoktu. Siz de bu politik sürecin 
'neferler' inden olduğunuz için, 
akan suya kapılıp gittiniz. İşte hep 
Türkçe marşlar söylerdiniz... 
• Evet.. evet. Özendirildi. 

Dersim'de -ki Dersim Kürt-
tür.. Türkiye Devrimi'ni yapma 
adına yola çıkan arkadaşlar, yöre-
nin bu özelliğini ya keşfedemedi-
ler ya da gördüklerini milliyetçi-
likle suçladılar. Tıpkı  inançsal an-
lamda birtakım hatalara düştükleri 
gibi.. Yıllarca Alevi gerçekliği 
görmezden gelindi. Ya da ciddiye 
alınmadı . Kimse Alevi dedelerini 
kazanma yoluna gitmedi. Kürt 
meselesinde de böyle yaptılar. 
Eğer doğru bir tavır geliştirilmiş  
olsaydı  bugün durum daha farklı  

olurdu. Bence, Türkiye Devrim 
Tarihi'nde, bu konuda İbrahim 
Kaypakaya'nın çok saygın 
bir yeri vardır. Özellikle 
Kürt halkına yönelik söyle-
diği şeyler... 

Sanırım İbrahim Kaypa-
kaya, diğerlerini,' aksine, 
Dersim' e girerken güneş  
g_özlüklerini çıkardı!? 
• Yani herkesin bu göz-
lükleri çıkarması  gereki-
yordu. 1970'li yılların ba-
şında insanlar akademik 
düzeyde Kürtçe öğrenmiş  
olsaydı , bugün Kürt edebi-
yatı, müziği daha gelişmiş  
olurdu. Dolayısiyle insan-
lar dillerini daha rahat ko-
nuşmuş  olurlardı . 

Belki de dillerini konu-
şan ve kültürel haklarına 
sahip olan insanlar, birlikte 
yaşamaya daha rahat 
adapte olurlar. 
• Bence de. Enazından in-
sanlar biribirilerine karşı  
bu kadar katı  olmayacak-
lardı . Bu kadar düşmanca 
davranmıyor olacaklardı . 
Biribirilerine tahammül 
edebileceklerdi. Sol gele-
nekten gelen insanlar bu-
gün Kürt meselesine daha 
duyarlı  olurdu. 

O zaman biz de Ferhat 
Tunç'a, "neden Kürtçe ka-
set yapnuyorsunuz" diye sorma:-
dık. 
• Tabi değişen toplumsal koşulla-
ra bağlı  şeyler bunlar. Şunu söylü-
yebilirim ki, Şıvan'ı  bile kıskandı-
racak tarzda Kürtçe söyleyebilir-
dim o zaman. 

Politik bir sanatçıyı  siyasetten 
ayrı  tutamadığunız için, çoğuıduka 
politik konular üzerine konuştuk. 
Şimdi, siyasetten ve politikadan 
geçip , müziğe gelmek istiyarunı,, 
Aslında .politik bir mUzisyenle otu-
rup sanat ve sanatçı  etiğini konuş-
mayı  özliiyorum. Neyse. Sorum şu: 
İlk defa bu albümde enstrümanları  
canlı  çaldınız. (Tabi daha önceki 
çalışmalarınızda kullandığınız ve 
hep kullanacağını: gibi görünen 
bağlama hariç.) Nasıl bir fark ol-
du, sonuçtan memnun it:uslu:14z? 
• Aslında beni bu iki yı llık süreç-
te kaygı landı ran şey de buydu. Es-
kilere oranla daha iyi birşey yap-
mak istiyordum. Türkiye de solcu 
müzisyenler hep kötü şeyler yap-
makla anı lı rlar. Tabi sonuç olarak 
bunu biz yaptık. 12 Eylül öncesi 
bağlarnanın dışındaki enstrüman-
ları  burjuvaziye aittir diye elimi-
zin tersiyle ittik. Bu anlayışlar ye-
ni yeni şekillenmeye başladı . Ama 
halen birçok sanatçı  arkadaşımız 
bunu aşmış  değil. Neden? Bugün 
karşımızda dev bir medya var. 
Medyanı n popçu diye karşımıza 
çı karmış  olduğu insanlar var. Bun-
lar halkın büyük bir kesimini etki-
liyorlar. Çünkü biz değişimlere 
hep kapalı  kaldık. Sürekli saplan-
tı lanmız oldu. Işimizi çok iyi yap-
malıyız. Bu mantıkla halk kurtul-
maz. Bana gelince; yaptığım ilk 
şey değil. Dönem dönem yapama-
dığım birtakım çalışmalar olmuş-
tur. Ama, bu son çalışmam "Ka-
yıp"la birlikte, ilk kez huzurlu-
yum. Bu çalışmamda istediğimi 
yaptığımı  düşünüyorum. Belki so-
nuçta tür olarak... 

Türde bir değişim yok. Bildik 
Ferhat Tunç satıondu... 
• Zaten olması  da beklenemez. 
Yanlış  olur. Türkiye'de çok kötü 
bir anlayış  var; bir sanatçı  kaset 
yaptığı  zaman, "çok büyük bir 
farklı lı k yok, eski tarzı nı  devam 
ettiriyor" diye eleştiri yapı lır. Ben 
sonuç olarak rock yapmıyorum. 
Halk müziğinden yola çıkmış  bir 
tarz var. Bu tarzı  da devam ettiri-
yorum. Tabi ufak tefek değişimler 
yaparak. 

Peki dinleyicinin albiime ilgisi 
nasıl? 
• 13 yı ldır Ferhat Tunç ilk kez, 
bir hafta on gün içerisinde 100 
bini aşan bir tirajı  yakalamış  
durumdadı r. Son dönemlerde yap-
tığım konserlere halkın ilgisi bir-
hayli fazla. 

Ferhat Tunç' u geçmişten 
bugüne değerlendirdiğimizde: bir 
dönem tiretzdinin birhayli yüksel-
diğini görüyoruz. Sonra bir dur-
gunluk yaşadı. Ama şu son bir iki 
yılda tirendin yine yükseldiğini 
griiyoruz. 
▪ Olay şudur: 1986 da ben, Av- 

rupa'dan Türkiye'ye döndüm. 12 
Eylül'ün yaratmış  olduğu olumsuz 

bir atmosfer vardı. Ortaya koymuş  
olduğum tavır, büyük bir yankı  
uyandırdı . Düşünün ki, Kürtçenin 
yasak olduğu bir dönem de ben 
kalkıp Kürtçe okuma geleneğini 
başlattını. Türkiye'de 12 Ey-
lül'den sonra, Kürtçe türkü söy-
leyen tek sanatçlynn. Bu süreçte 
bisürti olumsuzluk oldu. Ben bunu 
bir düşüş  olarak görmüyorum. 
"Ah İstanbul" parçasıyla gündeme 
gelen bir gerçeklik yaşandı. O za-
man Kibariye de aynı  parçayı  ses-
lendirdi. Bir süre içerisinde din-
leyicilerinı  kısmen değişti. İşte 
televiziyonlar birhayli yer ver-
meye başlamıştı . Bu kötü ve teh-
likeliydi benim için. Çok olumsuz 
bir süreçti. Bu anlamda, belki, 
taviz verdiğim de söylenebilinirdi. 
İlk kez medya olmadan birşey ya-
pamayacağım yanlışı  içine girdim. 
Ama bunun sonra benim için ne 
kadar tehlikeli olduğunu gördüm 
ve dönüş  yaptı m. Dönüş  şu; ver-
diğim tavizleri geri aldım. Yani 
televiziyonlara çıkıp boy göster-
mem gerekmiyordu. Adamlar bir 
parçamı  alı p, arkaya Bosna-Her-
sek görünkülerini koyuyorlardı. 

Aslında bu,devletin politikası . Ya 
sizi kendi girdabına sokup boğa-

cak ya da kendi var-
lığını, kendi değer 
yargılannla sürdür-
mek istiyorsan, sana 
yaşama şansı  
tanımıyorlardı . 
Konfüçyüs derki, 
"Balık vermeyin, 
balık tutmasını  öğ- 
retin. "Yani devlet 
Ferhat Tunç' a bir 
süre balık verdi ama 
Ferhat Tunç balı k 
tutmayı  ıııt tercih et-
ti?! 
• 

 
Doğru. Ama bu 

sadece benim ger-
çekliğin değil. Tür-
kiye'de birçok sanat-
çı  aynı  durumda. 
Birçok sanatçı  bu 
temelde değişti. 
Kimisi Türkiye ger-
çekliğine sırtı nı  dön-
dü. Yaşanan acı lar 
karşısında, sokakta 
muhalefet yapmak-
tansa, sadece kaset-
lerinde bu olguyu iş-
lediler ve mümkün 
olduğu kadarıyla or-
talıkta görtinmemeye 
çalıştı lar. Bunlar darı  
bazı ları  büyük 
gazetelerin köşe 

yazılarına sığındı. 
Sanatçı-sistem ilişkisine deyin-

mğken, "Devlet Sanatçılığı"radari  
da bahsetmek istiyorum: Toplum-
sal kültürümüzü dejenere eden de-
velet. sanatçılara ödül veriyor. Bu 
ödülü alan sanatçı lar da, "Ödüllü 
Devlet Sanatçısı" oluyor . Bu 
konuda neler söylemek istersiniz? 
Bir de Ferhat Tunç'a böyle bir 
ödül gelirse ne yapar? 
O FerhatTunç'a" böyle, bir ödül.,. 
verilmez.. Niye versinler ki? Gös-
terdiğim bunca muhalif tavırlara 
rağmen ne ben böyle birşey bek-
lerim ne de onlar verir. Ayrıca ne 
demek devlet sanatçılığı? Bikere 
sanatın ruhuna aykırı . Sanatçılar 
zaten aykırı  insanlardı r. Tabi ki 
taraf olmak herkesin hakkıdı r. 
Ama devlet yanlısı  bir tutum içine 
giren insanların da halk sanatçısı  
olarak anı lınası  tanışı lı r. Ayrıca 
halkına büyük acı lar ve büyük 
zorluklar yaşatan bir devletin 
sanatçısı  olmak demek aynı  
zamandh yaşanan bu acıların 
sorumlusu olmak demektir. Bu ah-
laki bir sorundur. Sistem sanat-
çı ları  ehlileştiriyor. 
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İ şkence altı nda, tam bir teslimiyet dışı nda iki 
halden daha bahsedilebilir: Yal ı n bir diren-
me ya da gittikçe karmaşı klaşan "inand ı rı cı  

olmaya çalışarak konuşma" hali. Sonuncusuna 
"sı n ı rl ı  çözülme" de deniliyor. Bu durumdaki 
biri, hala ideallerine bağl ı d ı r, ama artı k onun 
davranış ları na yön veren temel etmen idealler-
den çok, kurnazl ı kları  ve işkencecisine anlattı -
ğı/duyumsattığı  doğrular ve yalanlar toplamı n-
da dengeler kurma fantazisidir. İ ç dünyası nda 
"hakl ı l ı klar" ve "mantı kl ı  dayanaklar" sürekli 
ve bulur; bulduğu, ayn ı  minval üzre ilerleme-
sini hı zland ı rı r; h ı zland ı kça, sonuçta niyetini 
aşan dozda zarar verir kendisine ve idealleri-
ne... 

Kurmaya çalıştığı  k ı ldan ince dengeler, ken-
di gücü dışı nda -ki artı k kendi gücünün diren-
ci devre dışıd ı r- her olup bitene aşı r ı  önem at-
fetmeyi zorunlu k ı lar: Hücresinden az önce 
duyduğu o ses de neyin nesiydi; yeni birileri 
yakalanmış  ve o dakikaya kadar çizmiş  olduğu 
senaryo eskimiş  miydi yoksa? Peki ertesi gün 

sorgucunun sesi niye 
daha sert çı kmışt ı ; 
daha da inandı rı cı  ol-
mak m ı  gerekiyordu 
acaba? Nöbetçi bu-
gün kendini umursa-
madığı na göre, sorgu-
su tamamen bitmiş  
sayı labilirdi belki? vb. 
vb. 
Kı sacası , devreden çı-
kan direnişin yerini, 

inanca bağl ı  olmakla onu direnişsiz korumak 
arası ndaki uyumsuz bunaltı  almıştı r ve bu du-
rumda gerçekler dünyası n ı n sürekli kı rı lması , 
bir tür halisünasyon ortam ı  kaçı n ı lmaz olmuş-
tur. 

Son gelişmeler üzerine 'bizim' cenahtan 
edilen laflar, bu hali çağrıştı rı yor... 

Ortal ı k halksı z bir kavgan ı n tozu-duman ı y-
la kapl ı . Yeni hükümet senaryoları , sabah er-
ken kalkan ı n elinde kal ı yor. "Kimi gelişmeler" 
dört gözle bekleniyor: Askerler artı k Kürt soru-
nunda "birşeyler" yapı lması n ı  planl ı yormuş; 
en azı ndan AB üyeliği yüzü-suyu hürmetine, 
kimi demokratik açı l ı mlar gündeme gelebilir-
miş; asl ı nda "terör bitti" sözü, bunun zeminini 
hazı rlamak içinmiş; MGK'n ı n önceliği artı k 
Kürt ve sol karşı tl ığı  değil, dinsel gericilikmiş... 

Bu yaz ı n ı n ası l derdi tüm bu söylemleri te-
ker teker ele al ı p, değerlendirmek değil elbet-
te. Keza, burjuva güçler arası ndaki gerilimi ve 
kimi planları  hepten kand ı rmaca sayma gibi 
bir niyetimiz de yok. Tüm bunlar bir yana, or-
tadaki 'hal' bir yana... 

Ortada apaçı k gözlemlenen iki temel olgu 
var: Birincisi, egemenlerin dalaşı n ı n halksı z 
olduğu; halkları n irade ve istemlerinin uzağın-
da kavga yürüttükleri ve tüm kavgacı ları n, 
kavgaları n ı  şu ya da bu dayatma ile meşrulaş-
tı rd,ı kları  için bir bütün olarak hegemonyaları-
n ı  berkitniekte 'yöl almış  oldukları  gerçeği. 
Özetle, halksız kavgayı  halklar için 'ilginç' k ı -
labildiler... İ kinci olgu, halkları n ileri kadrola-
rı na artı k daha çok kendileri dışı ndaki bu geri-
lim ve çatışk ı n ı n yön verdiğidir. Bir süredir ki-
mi sol ve Kürt politikacı ları  için temel uğraş, 
"nedenlerin olabileceğini" keşfetmek olmuş-
tur. Ortadan iradi yönetimleri çekip çı kartmak 
eğilimi yaygı nlaşmıştı r. Bunun tehlikeli sonuç-
ları ndan birinin 'dengeler' nezdinde kı l ı ktan 
kı lığa girmek olacağı n ı  söylemek için kahin 
olmaya gerek yoktur. 
Politikacı sı  ve toplumuyla, bir bütün olarak 
ezilenlere ve daha çok da Kürtlere baktığı m ı z-
da "sı n ı rl ı  çözülme"ye yakı n bir düzey görü-
yoruz: Kendi gücünün direnci ve onun niteli-
ğinin pekiştirilmesi kaygı sı n ı n yerini kı rı lgan 
gerçeklikler almış  gibi.. Bunun, halkları n iş-
kencecilerine bol keseden bahşedilen halisü-
nasyon ürünü analizler durağına vard ı rı lma-
ması  en büyük dileğimiz. Ama bu işler dilek-
lerle hallolacak gibi de görünmüyor. Yöneten-
lerin artan bir aktiviteyle politika üretmeleri, 
yönetimler geliştirmeleri ve fakat yönetilen-
lerin (yani üretmeye en çok ihtiyacı  olanları n) 
seyirciliği ya da kendisine dayatı lan 'dengeler 
arası nda cambazvari kaba düşünceler sal-
gı lamalar ı  gibi, amorf çizgilerin bulunduğu 
tabloya yal ı n, cesur müdahaleler yapı lmad ı k-
ça, bize ait olmayan kavgalar bizi her geçen 
gün daha da yaralayacaktı r.. 

İşkencedeki birey için direniş  yokluğu ve o-
nun anlam ı  neyse, mevcut tabloda da halksı z-
l ı k odur. Herkesin devrede ve fakat halkları n 
devre dışı  olduğu bir ortam ı n politik kadrolar-
da yarattığı  tahribat ve bunun yeniden halk-
lara geri dönen çürütücü etkisi, belki de döne 
döne konuşmam ı z gerekenlerin başı nda geliy-
or... 

Haksızlık- 
tan hayır 
gelmez! 

Z. Abidin 
KIZILYAPRAK 

ANMA 
Munzur'un İnadı  

İntikam, alınmamışlann 
mezar taşan devriktir 
papatya öbekeri lekelemiş  kır- 
lannuzı.. 
bulutlara gömülü ınunzur 
bulutlarla inatlaşarak 
akarıık... 
abbas uşagı  
yusufan 
demanan 
çakmak!: 
martini 
mavzer 

ben tanımam o 
mazbatalan 
ya.salartınz hirkiimsüzdiir 
ve 'on bin milis' isteğine 
resto... 
çemişkezek'ten yemen'e ne 
çok 
yol var... 

çocukar şark ılarını  
razelerken. 
yargıcı , 
işte üç nokta daha koyuyorum 
şiirinin devamı  var demektir.. 

Edip ÇELİK 

Edip ÇEL İ K 
17 yıl önce 2 mayıs 
günü yitirdiğimiz 

militan şair, komünist 
yoldaş  Edip ÇELİK'i 

mücadelemizde 
yaşatacağımıza anısı  

önünde söz veriyoruz. 
A. Rıza Gezici, 

Süleyman Aslan, 
Kemal Artuç, 

AhmetÖnal, 
Cemal Çalağan 

ki halk; Ermeni ve Kürtleri 

I
mukayeseye daldım. Düşündük- 
çe tekrar tekrar kitabın altından 

da değerli olduğunu düşündüm. Ermenilere 
hayran kaldım. Kürtlerin ise kendilerine, 

kitaplarına ve tarihlerine sahip 
çıkmamalarını  esefle karşıladım. Sonunda 
anneannemin soydaşları  Ermenilere neden 

laf söylettirmediğini, Meral Akşener'in 
"Ermeni dölü" sözünü sarfettikten sonra 
yeniden düşündüm ve "Bay fille" sözünü 
sık sık yineleyen anneanemin haklılığını  

tekrar hatırlayarak onayladım. Bir 24 Nisan 
gönünde 82 yı l önce yaşanları  hayal ettim. 

Katliamcılara lanet yağdırarak, 
kahrolsunlar demeden edemedim... 

Bu yönlü araştırmalarla 
Fransızlan Alman ırkına ra-
hatlıkla bağlayabilirsiniz. 
Kürtlerin Hint-Avrupalı  olup 
olmadıklarını  masa üzerine 
yatırabilirsiniz. Ya da Baskıla-
rın nereden, nasıl İber yarıma-
dasına geldiklerini bulamayıp, 
şimdilik kaydıyla noktayı  ko-
yabilirsiniz. Bunun böyle ol-
ması  Bask sorununu ne derece 
etkileyebilir? Basklılarin nere-
den geldiklerinin ve soy kök 
olarak nereye bağlı  oldukları-
nın bugünkü sorunlarını  açık-
lamaya ne faydası  olabilir? Bu 
sorularının yanıtı  bugünkü 
Basklıyı  tarihsel olarak tatmin 
etmekten başka ne işe yaraya-
bilir? İber yanmadasının ger-
çek sahipleri olmaları  ya da 
burada yaşayan Latin kökenli 
halkların ilk temsilcileri olma-
ları  halinde bile elde edilen 
sonuç bugünkü politik istem-
lerini ne derece etkileyebilir? 
İspanya 'bize' aittir diyebile-
cekler midir? 

Nereye gelmek istediğimizi 
anlamış  olmalısınız... Kürt ta-
rihi üzerine yapılan araştırma-
ların vardığı  sonuçlar açısın-
dan oldukça vahim durumlarla 
karşı  karşıya kaldığımızı  be-
lirtmeye çalışıyorum. İyi ni-
yetle, belirli bir perspektif el-
de etmek için yapılan birçok 
çalışma, hiç bir akademik he-
saplaşmadan geçirilmeden 
şimdi kesin-genel geçer gö-
rüşlermiş  gibi kabullendiril-
meye çalışılıyor. Oysa bu tez-
lerin bilimsel ölçüler içinde 
akademik tarzda tarhştınlması  
gerekirdi. Bunun için ise tari-
hin ve sosyolojinin ilgili alan- 

lannın yardıma çağrılması  ge-
rekirdi. Avrupa'da yeterince 
kurum bu yardımı  yapacak 
durumdayken, hiçbir bilim ve-
rilerine başvurmadan tarih 
tezleri üretmek, kendimizi tat-
min etmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. Sonuç üzerin-
de diretmek ise bizi tehlikeli 
biçimde belasından zor kurtul-
duğumuz yeni bir 'Güneş-Dil' 
teorisine götürebilir. Halkların 
uluslaşma dönemlerinde yük-
selen duygularının aşırı  örnek-
leri olarak bu tür teoriler her 
zaman ihtiyatla ve çoğu kez 
bir 'hoşgörü' ile karşılanabil-
mektedir. Ancak kabaran ulu-
sal duygular yaratılan teorileri 
`hoşgörü' sı nırında hiç bir za-
man tutamaz. Teoriler ideolo-
jileşir ve resmi görüşler olarak 
topluma lanse edilir. Işte bu 
noktadan sonra toplumlar için 
gerçek tehlike başlar. 

Neden ve nasıl olupta Ön 
Asya'da yaşayan ve tarihe ka-
rışan birçok kavim Kürt tari-
hine rahatlıkla bağlanabiliyor? 
Burada antropolojik ve etno-
lojik araştırmalardan çok, 
mantık yoluyla kurulan, şu ya 
da bu benzerliklerden hareket 
ederek elde edilen sonuçların 

varlığı  görülmektedir. Çoğu 
kez yapıldığı  gibi esas kayna-
ğın kendisi değil, şu veya bu 
tarzda tarihçilerin veya birile-
rinin yaptığı  araştırmalardan 
alınan alıntılarla yola devam 
edilmektedir. Genellikle alın-
tı= alıntısı  olarak hataya ve 
yoruma son derece açık olan 
görüşler böylece ortaya çık-
maktadır. Oysa tarihsel alanın 
temel taşlarının ilk kaynak 
bilgileri içinde yer almadan, 
ve bu bilgilerle hesaplaşma-
dan doğru verilerin elde edil-
mesi mümkün değildir. Bilim-
sel formasyon eksikliği handi-
kapın başında gelmektedir. 
Örneğin; Tarihin ilk çağların-
dan beri Ön Asya kültürlerini 
kolaylıkla Kürt tarihine bağla-
yan hiçbir araştırmacı  Kürt 
aşiretlerinin bağlı  oldukları  
boylar sorununu ve bu boyla-
rın hangi kültürlerle diğerle-
rinden aynldılclannı  araştırma 
alanlarına alamıyor. Günümü-
zü ilgilendiren bir sorun ola-
rak bu konuya tabu gibi bakı-
lırken, Kürtlük kavramı  bir 
tek boyun, bir tek soyun deva-
mı  gibi ele alınıyor. Aynı  soy-
dan gelseler bile farklı  boyla-
nn farklı  halklaşma aşamala- 

lindan geçebilecekleri ve bu 
halklaşmalanna tekabül eden 
farklı  bir kültür birikimine sa-
hip olabilecekleri gözönüne 
alınmıyor. Tarihin ilk çağları-
na cesaretle inen araştırmacı  
ruhu burada duruyor, yerini 
politik kaygılara bırakan bir , 
korkaklığa terkediyor. 

Sözkonusu eksiklikler, bu-
günkü sorunlarımızı  açığa çı-
karmak ve çözüm üretmek 
için metot olarak yaşadığımız 
dönemin realitesinden hareket 
ederek, geriye doğru gitmenin 
daha doğru olacağım göster-
mektedir. Varolan en reel du-
rumdur ve bu durumun açık-
lanması  giderek kendisini da-
yatmaktadır. Kuzey'deki top-
lumsal sorunları  ve buna bağlı  
olarak ortaya çı kan kimlik so-
runlarını  (Zaza, Dimili, Kır-
manç) sadece ve sadece dil-
lehçe sorunları  çerçevesinde 
ele alabilir miyiz? Aynı  kök-
ten gelseler bile bu tür kültür 
farklılıklarının farklı  boylann 
farklı  alanlardaki yaşamlarına 
tekabül ettiğini ne derece dik-
kate alıyoruz? Tarihsel olarak 
farklı  boyların farklı  bir halk-
laşma aşaması  geçirdikleri ve 
buna uygun toplumsal bir sü- 

reç izledikleri neden gizlen-
meye çalışı lıyor? Çağımıza 
varlığını  ulaştırmış  hiçbir top-
lum homegen değildir. 
Dolayısıyla, farkhlıklanmızla 
beraber yaşamayı  prensip ha-
line getirdiğimizde, gerçek 
demokrasinin yolunu açmış  
oluruz. Bu yolun açık ifadesi, 
her Kürdistanlı  partinin prog-
ramına federasyon anlayışını  
net biçimde koynıasında bu-
lunabilir. Böylesi bir politik 
çerçeve tüm aşırı  ve tepkici 
görüşleri etkisiz hale getire-
bilir. Kurulan ve kurulacak 
partilerin programlarında bu 
konular federasyon esprisi 
içinde ne kadar gerçekçi tarz-
da ele alınabilir? Bir çok 
siyasal hareketin yaptığı  gibi 
sorunu politik kaygılar 
nedeniyle bir başka zaman 
dilimine bırakmak ne kadar -
akılcı  politika olur? Eğer kay-
gılar nedeniyle bırakalım 
deniyorsa, birlik adına yola 
çıkan yeni bir 'Ittihat ve 
Terakki' hareketi olmamasının 
güvencesi ne olacaktır? 

Söylenecek son söz şu ola-
bilir: Düşmanın en büyüğü 
kendi gerçekliğini saklayan 
kamptan gelmektedir. Edilgen 
tavır, düşmanın yürüttüğü tar-
tışmanın kendisine göre 
biçimlenir ve burada doğru 
ortadan kalkar; Sorumlu tavır, 
kendi gerçekliğini başkalarına 
göre değil, kendi varlığına 
göre açıklayan tavı rdır. 
Burada düşman işlevsiz kalı r. 

Öyleyse; gerçeğimizi söy-
leyelim, düşmanı  işlevsiz 
kılalını... 

s
öylenecek son söz şu olabilir: Düşmanın en büyüğü kendi 

gerçekliğini saklayan kamptan gelmektedir. Edilgen tavır, 
düşmanın yürüttüğü tartışmanın kendisine göre biçimlenir ve 

burada doğru ortadan kalkar; Sorumlu tavır, kendi gerçekliğini 
başkalarına göre değil, kendi varlığına göre açıklayan tavırdır. 
Burada düşman işlevsiz, kalır. Öyleyse; gerçeğimizi söyleyelim, 

düşmanı  işlevsiz kılalım... 

1915 Katliamı 'nda; altınlannı, yaralı  yavuklusunu, yavrusunu bırakıp, kitaplarını  kurtaran halk; 

Hasan CUNİ  

A ltınlannı, yaralı  yavrusunu 
belki de yavuklusunu bırakıp 
kitaplarını  kurtaran asaletli 

halk Ermeniler ile talancı- işgalci 
Bozkurtlar ya da onların dış-içişleri 
asena bakanlarının hakikiyetini kaç 
kişimiz biliriz? Bilseydik bunca maz-
lum ama Mezepotamya uygarlığının 
ortaklarından sanatçı-çalışkan bir 
halka bu derecede (dün Ermeni, bu-
gün Kürt) soykı rımını  böyle sesiz 
karşı lar miydik?! 

"Ermeni dölleri"ni, "kıroları", 
Asena Tansu Çiller ile Meral Akşe-
neden tüm yaşamı  Osmanlının kılıcı-
nı  (özelikle Ermeniye ve sonra da 
kendi soydaşı  Kürde karşı  ) salamak-
la geçen ve buna rağmen Türk kurşu-
nuyla ölmekten kendini alıkoyama-
yan Hamidiye Alaylan Kuzey saha 
komutanı  Kör Hüseyin Paşalan, Ha-
midiyeli Güney saha komutanı, Kürt 
Milli aşireti reisi kırk hatunlu İbra-
him Paşa ile Dersimin üç keçili ve 
ekmeğini bir yabancı  yolcu ile pay-
laşmak için sırtında taşıyan köylüsü. 
Tüm bu sıraladıklarımın asaletlerini, 
insanlığa katıklarını  bütün şoven-
milliyetçi duygulardan uzak ve hiç 
bir tarafı  kayırmaksızın mukayese et. 
Et ki, insanlığın doruğu ile insan 
müsvedelerinin ayırımını  bir an düşle 
ve yakalayabilesin. Sonra da otur, 
dinlen ve duygularının değil, tarihi 
yargılamalarının sonucunu seslice 
haykır... Ne haksızlıklara uğrayacağı-
nı  ve başına nelerin geleceğini bu 
hoşgürüsüz toplumda gör. Gör ki, bu 
kastlaşmış  toplumu yeniden ve yeni-
den değerlendirebilesin. Ama tek 
şartla: bir dervişin sabrını, bir emek-
darın direngenliğini kaybetmeksizin 
ve yaşamda yılgınlığa yer vermeksi-
zin... Işte o zaman bu "aptallar"(!) ül-
kesinde yaşamın ve mücadelenin zor-
lukların' , kendinden yabancılaştınl-
mış  insanlığı  bizzat yaşayarak görme 
imkanınız olur ... 

Bir de her eleştirmeni, farklı  dü-
şüneni, konuşam, "yabancı  güçlerin 
uşağı, masaları" edebiyatıyla Türklü-
ğe yamanan ve bu toprakların farklı  
insanları, Ermeni, Türk, Çerkez, 
Laz, Arap, Acem, Gürcü, Kürt v.s. 
mozaiktir tezine "Ne mozaiği ulan... 
Bu topraklarda yaşayan her kes Türk, 
müslüman ve sünnidir, bunu kabul 
etmeyenler haindir" kükreyişleriyle 
politik yaşamını  bir faşist olarak sür-
düren Alparslan Türkeş ' in talebeleri 
yapsa yapsa Türk, Kürt, Ermeni vs. 
kışkırtcı lığını  yapar. Halklar arasın-
daki köprüleri kurma yerine yıkar, kı- 

Hasan YILDIZ 

Doğada hiçbir şey yoktur 
ki sistemden kopuk, ken-

di başına bağımsız olsun. 
Kosmosta varolan herşey bu 
sistem içinde bir bütünlük 
gösterir. Bütünü meydana ge-
tiren elemanların analizi ise 
bizi ayn ayn bilim dallanna 
götürün 

Doğasal varlık olarak insan 
da bir bütündür. Bir ulusa, bir 
halka ya da herhangi bir top-
luluğa bağlı  olmadan, önce 
canlı  bir organizma olarak 
kendisine aittir. Yaşadığı  top-
lum içindeki iç ve dış  etkilerle 
insan olarak yarattığı  özel ey-
lemlilikleri, her alanda verdiği 
eserleri onun bu genel bütün-
lük içindeki gerçek yerini bize 
verir. Bu yerin tarihsel tanımı  
ise antropolojik olarak başlı-
başına bir sorun olmuştur. Bu-
gün varolan ulusların ve halk-
ların tarihsel köklerinin ince-
lenmesi tartışmalı  sonuçlara 
bizi her zaman götürebilir. Bir 
zamanlar sadece doğaya ait 
olmaktan başka birşey olma-
yan insanın, yeryüzünün şura-
sı  ya da burasmda hangi kök 
soya ait olduğunu araştırmak 
hâlâ tartışmalıdır. Antropolo-
jik olarak böylesi bir çalışma-
nın anlamı  olabilir. Ne var ki 
bu tür tartışmaların sonuçları-
nı n bugünkü halklaşma ve 
uluslaşma süreçlerine ne ka-
zandıracağı  ise kesin değildir. 
Kesin olmadığı  gibi, söz ko-
nusu araştırma alanının sonuç-
larıyla hareket etmek insanı  
saf ırk arayıcılığma rahatlıkla 
düşürebilir. 

rar, döker. 
Bir bakan düşünün ki, "Ermeni 

dölü" sözcükleriyle beynindeki faşist 
ve ırkçı  duygularını  açığa vurup, 
milliyetciliğinin mesajını  gerekli yer-
lere ulaştırdıktan sonra da "Türk 
bayrağı  altında yaşayan Ermeni va-
tandaşlarımızı  kastetmedim" diyebi-
liyor. Ve bu toplumdan tepki almıyor. 
Aziz Nesin'i anmamak mümkün mü? 
Bayan Bakanı  biraz daha tanıyalım 
kendisi Abdullah Çatlı ' nın okul ar-
kadaşı, ülküdaşı  ve asenasıdır. Tansu 
Çiller'in önce temizlikçisi, sonra 
çaycısı  şimdi de Kontra reisi Mehmet 
Ağar'ın müdavimi ve "Ağabeyim 
Ağar'ın açtığı  ve yürüdüğü yolda ic-
raatlarıma devam edeceğim " diye 
ant içmiş  İçişleri Bakanı  Meral Ak-
şener... 

Eğer bu toplum yeterince Agop 
Mintzuri'y i ve "Fırat' ın Öteki yü-
zü"nü tanımış  olsaydı, yıllardır o gü-
zelim Mezopotamya'nın uygarlığın-
daki Urartu sanatının sahibi Ermeni-
lerin nazik ve masumiyetini bahane 
ederek, onlar nezdinde tüm dizginle-
rinden boşalmış  sömürgeci, kinci, 
mezhepçi, Türk -islam milliyetciliği-
nin hedefi; Kürt, alevi, kızılbaş, Asu-
ri, Süryani, Keldani, Yezidi ve diğer 
topluluklar yapılmazdı  

Bu coğrafyanın "aptalları(!)", Ti-
me' a kapak olan tek fotograf sanat-
çısı  Ara Güler' in adını  ve kendisini 
tanımış  olsaydı  , Ermeni cemaatinin 
ince duygu ve düşünüşünün ürünü 
olan bu icraatın değerini anlar ve sin-
dirilmiş  Ermeni halkı  nezdinde tüm 
halklara bunca aleni saldırmaya fırsat 
yememiş  olacaktı. 

Bunca düşmanlığa rağmen , tüm 
içtenliğiyle "hasbelkader bir gariban 
Ermeni dölü olarak bu ülkeyi, bu va-
tanda yaşayan insanların tümünü en 
az sizin (Meral Akşener kast edili-
yor-bn.) kadar seviyorum! Ama ne-
dense, hep kekeleyerek dile getirmek 
durumunda kaldığım için de zaman 
zaman kendimden utanıyorum" diyor 
Mıgırdıç Margosyan. 

Insanlığı  insanlıktan bu kadar 
utandıran asena bakanlar, zenginliğin 
en yücesi farklı  kültür ve mozaik 
düşmanları, halklara kurşun atanlan 
"şerefli ve kahraman" ilan ederek te-
tikçilik yapmak yerine , bu "döl"lerin 
bir iki eserini okumuş  olsaydı , tüm 
faşistliklerine rağmen belki onlar da 
insanlığın kültüründen esin almış  
olurlardı. Ve inanıyorum ki kendileri-
ni rezil ve tarihe karşı  rüsva edecek o 
sözleri ederken en az onlar da Mıgır-
dıç Margosyan kadar dilleri kekele-
yecekti. Dilleri kekelerken insanlık- 

tan ayrı  düştüklerini anlayıp insanlı-
ğa döndüklerinde, ufacık da olsa bir 
ihtimal af edilecek yanlarım bırakmış  
olacaklardı. Ama nerede bunlarda o 
erdem ve asalet??? 

Bu insan müsveddeleri, Ono 
Tunç' un sanatını  Sezen' in ağzıdan 
dinlerken kulaklanm kapayıp göbek-
lerinden algılamaya çalıştılar ve anla-
yamadı lar... 

Bunlar galiba Kapriyelyan Hraçya 
Koçar' ın kaleme aldığı  Özlem (Ga-
rod) eserini ve seksenlik Arakel Elo-
yan' ın yaşadığı  toprak, vatan aşkının 
dinmeyen özlemini ve doğal davranı-
şını  biraz olsun anlamış  olsalardı; bu 
vatanı  insanlar için terk edilecek yer-
ler, bırakıp-kaçıp kurtulması  gereken 
diyarlar, viraneye çevrilmiş  köyler, 
kasabalar, şehirler ve cıvıl cıvıl zo-
zanlannı  ıp-ıssız ve insansız , mor 
koyunsuz- kuzusuz bırakıp, kuş  uç-
maz kervan geçmez durumuna getir-
miş  olmazlardı. 

Eğer onlar Agos gazetesinin kapı-
sını  açıp Hırant Dink yada Sarkis'in 
o sıcak insansever tebessümünü ve 
parlayan gözleriyle sıcak ellerine do-
kunup tokalaşmasını  bilecek kadar 
becerikli ve asaletli olabilselerdi, sar-
fettikleri sözlerin ne beyhude sözcük-
ler olduklarının nıanasını  daha iyi an-
lamış, yüzleri kulaklarına dek kızar-
mış  olacaklardı ... 

Cedlerinin mazlum Ermeni halkı-
na yaptıkları  soykırımdan dolayı  bir 
utanç duymayacak, özür dilemeye-
cek kadar onursuz olmaları  bir yana, 
ettikleri sözlerle katliamın onaylayı-
cıları  ve takipçileri olduklarını  her 
defasında cihana ilan ettiler. Etmeye 
de devam ediyorlar. 

Tüm emperyalistler ve gerici dev-
letler, bu aymazlığa karşı  sesiz kaldı. 
Bir kaç kez Amerika ve Avrupa mec-
lislerinde tartışma konusu edildiyse 
de sonuçta pazar- Icâr ilişkileri ağırlık 
kazandı  ve gündeme getirilen bu soy-
kınmlara dair dosyalar alelacele sü-
menaltı  edildi. 

Katliamcı  tarihlerini yargılama-
dıklan müdetçe her Türk ve onlara 
maşa olan her Kürt, 1915 katliamının 
mirasçısıdır. Onların dedeleri dini ve 
gerici politikalarıyla işledilcleri cina-
yetlerin hesabını  Ermeni çocuklara 
vererek özür dileyerek bir Batı- Er-
menistanı  eski Ermenistan yapmaya-
caklardır. Ancak en azından vicdan-
larını  rahatlatacaklardır. 

Ama bu nesil çocuklarının vicda-
nını  azcık olsun rahatlatabilecek mi? 
Sorunun özü bu... 

Onlar bir gün namazlannı  kıldık-
tan sonra en yakın kiliseye mesela  

Kumkapıdaki• 
Meryem Ana 
Kilisesi'ne gi-
dip Konferans 
salonunda Er-
meni cemaatın-
dan biriyle bir 
sohbete tutulsa, 
orada bir kadeh 
rakı, viski şa-
rap ya da kola 
alarak « -hem 
günah da sayıl-
maz -, geçmiş  
tarihi irdelerken 
şu tarihi komşuları  
Ermenileri katledenlere tüm ibadetle-
rin ardından bir güzel lanet okuyarak 
ne kadar rahatlayacaklannı  düşündü-
ler mi hiç ? Hem inanıyorum ki o 
sohbetler size çok şey kazandırır. 
Tüm yapılan çirkinliklerden sizi uzak 
tutar. Onları  daha iyi anlamanızı  sağ-
lar. Onlara karşı  yüzünüz kızarabilir 
ama "dedelerinizin yaptıklarını  sor-
gulama olanağmı  daha yakınen kav-
rama fırsatını  yaratır. Asena'lar gibi 
bunca sık potları  kırmaktan da sizleri 
alıkoymuş  olur. 

Çocuklarınız kendi tarihlerini 
okurken yüzlerinin daha fazla kızar-
masını  önleyecek, ruhunuz insanlık 
karşısında rahatlamış  olacaktır. 

'Milliyetçilik yapmak yerine kül-
türleri doya doya yaşamak, öğren-
mek ve saygı  duymak, o zenginlik-
lerden esin almak insanlıktır' der ve 
insanlığın yanında saf tutarsanız ne 
olur? Bence dünya yıkılmaz, aksine 
çok da güzel olur. Başkaca da hiç bir 
şey olmaz... Cinayet şebekelerinin 
yanında değil, onlardan uzak olursu-
nuz. Bundan kendinizi mahrum et-
memeniz gerekir. Ama yinede tercih 
sizin.!!! 

Kendisi de bir Ermeni olan nine-
rnin sıcaklığından aldığım esinle olsa 
gerek, etrafımda Ermeniler ve tüm 
ezilen halklara söylenen her hakarete 
tepki duydum. Onların zenginlikleri-
ni yakalamaya çalıştım. Ama henüz 
yakaladığını  kanaattini taşıyamıyo-
rum. Zira Ermeniler kocaman bir 
kültür, sanat ve medeniyet yaratmış. 
Talancılar onu talan etmiş, bugün ta-
lancılık henüz doyuma varmannş  'Ye 
devam ediyor. Zira talancı lar hep aç-
tır, asalaktır ve insanlığın sırtında ke-
nedir. Insanlığı  yer bitirir. 

Tarihi değerden söz ederken bir 
anekdot hatırladım . Ermeni bir dos- 
tum bana anlatmıştı; "1915 katli- 
amında Osmanlı  Padişahı  Il. Abdul-
hamit, adına kurduğu ve Kürtlerden 
oluşturduğu Hamidiye Alaylarını,  

Ermenilere karşı  kullanırken, Erme-
niler altınlarını  Hamidiyeci Kürtlere 
vererek ya da toprağa gömerek, ki-
taplarını  kurtarmaya çalıştılar. Kürt-
ler ise çoğu zaman bulabildikleri bu 
altınları  paylaşmayı  bilenıedikleri 
için birbiriyle kavga ettiler. Bu yüz-
den birbirlerini bile öldürenler oldu. 
Sonuçta altınlara da sahip olamayıp 
Türklere kaptırdı lar. Bu nedenle bu-
gün Ermenistan'daki Ermeni kütüp-
hanesi dünyanın en zengin kütüpha-
nelerindendir."diye anlatı. Kürtlern 
ise 18. yüzyı lda Evliya Çelebinin 
seyhatnamesinde "Kürdistan'da Ab-
dal Han'ın muhteşem kütüphanesini 
görünce hayran kaldım" diye belirtir. 
Ama bunca hayranlık uyandı ran de-
ğerleri korumaya engel sadece sö-
mürgeci talancı  rejimlerin hedefi ol-
makla izah edilmesi pekala kolaycı  
bir yaklaşım. Tarihte onca eski me-
deniyetlerin sahibi olmalarına rağ-
men yazılı  eserlere önem vermemesi 
kütüphanecilik bakımından fakir ve 
tarihini ortaya çıkarmakta bugün na-
sı l zorlandığınının nedenlerini düşün-
düm ve Kürtlerin kendilerine sahip 
çıkma, eserlerine sahip çıkma ref-
leksleri uyuşturulmuş  ve kendine ya-
bancılaştırılmış  halk olarak ortada 
bı rakı lmış. 

İki halk; Ermeni ve Kürtleri mu-
kayeseye daldım. Düşündükçe tekrar 
tekrar kitabın altından da değerli ol-
duğunu düşündüm. Ermenilere hay-
ran kaldım. Kürtlerin ise kendilerine, 
kitaplarına ve tarihlerine sahip çı k-
mamaları nı  esefle karşı ladım. Sonun-
da aneannernin soydaşları  Ermenilere 
neden laf söylettirmediğini, Meral 
Akşener'in "Ermeni dölü" sözünü 
sarfettikten sonra yeniden düşündüm 
ve "Bay fille" anneanemin haklı lığını  
tekrar hatırlayarak onayladım . Bir 
24 Nisan gönünde 82 yıl önce yaşan-
ları  hayal ettim. Katliamcılara lanet 
yağdırarak, kahrolsunlar demeden 
edemedim... 

Ermenileri anlamak 

Bütünlük, kendini oluşturan 
elemanların varlığıyla mümkündür 
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I-Il 2a k■ va sa r*'yor■ıraus  
İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın yönet-
tiği PİAR araştırma şirketi geçen günlerde bir 
anket çalışması  yaptı. Halkın son siyasal ge-
lişmeler karşısında ne düşündüğünü saptamak 
için yapı lan ankette ilginç sonuçlar ortaya 
çıktı.. Ankete ilişkin açıklamlarda bulunan 
Tanla seçmenin yüzde 42'sinin, yaşanan kri-
zin seçimle aşılabileceği görüşünde olduğunu 
söyledi. 

Tanla, 25-28 nisan tarihleri arasında 11 il-
de 48 yerleşim biriminde 9 bin seçmenin ka-
tı lımıyla yapılan kamuoyu araştımıasırun so-
nuçlannı  açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına 
göre seçmenin üçte ikisinin de üzerinde yüz-
de 68.8'i TBMM'nin halkı  temsil ennediğine 
inanıyor. Seçmenlerin dörtte üçüne yaklaşık 
yüzde 72.3'Iük bir kesimi de parlamentonun 
görevini gerektiği gibi yapmadığı  kanaatini 
taşıyor. 

Ankara' da siyasi poker var 
HABER MENRKEZİ  / spanyol basının-
dan El Pais gazetesinde yer alan habere 
göre, Türk ordusu askeri güç kullanma-
dan islamcıların başkanlığındaki koalis-
yon hükümetini devirmeye hazırlanı yor. 

J.Carlos Sanz'ın "Türk ordusu tanklan 
sokağa çıkarmadan İslamcı  hükümeti dü-
şürmeye hazırlanıyor" başlıklı  haberinde, 
hükümetin fiilen bittiği, şu an için geriye 
yalnızca, modern Türkiye tarihinde islam-
cı lannın ilk kez başbakanlık ettiği bir hü-
kümetin ne zaman devrileceğini tahmin 
etmenin kaldığı  belirtildi. 

Haberde, Necmettin Erbakan'ın başba- 

kanlığına karşı  askerlerin son günlerdeki 
baskısının ardından, Ankara'daki Avrupa-
lı  diplomatik kaynakların, "Artık bundan 
sonrası  günlere, belki de lıaftalara kaldı , 
ama şurası  gerçek ki bu yönetim fiilen son 
buldu" görüşünde oldukları  öne sürüldü. 

Haberde, siyasi uzmanları n, batılı  ol-
manın ve laik devlet yapısını n nihai ga-
rantörü Silahlı  Kuvvetleri'nin 37 yıl için-
de üç kez yaptığını  bu kez yapamayıp, 
tankları  sokağa çıkarmayarak, ordunun bu 
geleneğini kı racağı  görüşünde olduklan 
ifade edildi. Haberde AB'nin diplomatik 
kaynaklarının da "Ordu. 1960, 1971 ve 

1980'deki gibi müdahalede bulunmaya-
cak. Türkiye değişti, askerleri de değişti" 
yönündeki görüşüne yer verildi. 

Anayasa verilen önemden dolayı, Si-
lahlı  Kuvvetleri'nin olası  darbesinin post-
modemist bir nitelikte olabileceği dile ge-
tirilen haberde, askeri stratejinin, sistem 
içinde baskı  oluşturarak, politik kazanın 
ateşini körüklemek ve beklemek olduğu 
vurgulandı. Haberde, Avrupalı  uzman-
ların, "Ankara'da, erken bir genel seçime 
gidilmeden, durumu kurtarmak için 
büyük bir siyasi poker oynanıyor" ifade-
sine yer verildi. 

Krizin, Refahyol'un kararlara uyması  yö-
luyla aşılabileceği görüşünde olanlar yüzde 
28.1, yeni bir koalisyon hükümetiyle geride 
bırakabileceğini düşünenler, yüzde 18.4 sevi-
yesinde. Krizden çıkış  yolunu askeri müdaha-
leye bağlayanlann oranı  ise yüzde 11.4'le son 
sırada yer aldı. 

Seçmenlerin yüzde 65.4'ü parlamentoda 
yaşanan siyasi krizin aşılması  için "dürüst 
milletvekillerinin harekete geçmesi gerektiği-
ni" vurgularken, yüzde 16'sı  tüm milletvekil-
lerinin harekete geçmesini istiyor. Seçmenle-
rin RP'nin iktidardan zorla uzaklaştırılması  
halinde siyasal islamı n yayılabileceği ve aşırı  
davranışlar içine girebileceği kuşkusunu taşı-
dığını  kaydeden Tanla, kamuoyu araştı rma-
sında Türkiye'nin karşı  karşıya bulunduğu en 
önemli yedi sorunun sıralanmasının ise enf-
lasyon-hayat pahablığı, dengesiz gelir dağı- 

lım-işsizlik, Kürt sorunu, irtica-laikliğin tehdit 
altında olması-şeriat tehlikesi, siyasi istikrar-
sızlık, şeklinde olduğunu belirtti. 

Bu sonuçlarla kamuoyunun "ekonomi 
bataklığını  kunıtamaz.sıruz, irtica sivrisineği 
de üremeye devam ede?' mesajı  verdiğini 
söyleyen Bülent Tanla şöyle devam etti: 

"Kamuoyu, kaygı  ve kuşkulanna rağmen. 
sayduyu ve gerçeklik duygusundan uzaklaş-
mıyor. Halk özellikle muhalefet partilerinin 
ortak irade eksikliğini eleştirirken, kendilerin-
den görevlerinin bilincinde olmaları nı, çözünı  
üretmelerini bekliyor." 

Bu sonuçlarla kamuoyunun parlamento ile 
siyasi partilerden umut ve beklentilerinin 
azalmakta olduğunu kaydeden Tanla, toplum-
da olumsuz yönde beklenti ve gerilimin art-
tığını, "artık ne olacaksa olsun" noktasına 
doğru hızla yaklaşıldığını  bildirdi. 

Washington GAP'ı  istedi 
Gazetemiz yazarla-
rından, GAP beledi-
yeler Birliği Genel 
sekreteri Yard Doç. 
DR Ahmet Özer 
Önümüz ay Ameri-
kan Basın ve Kültür 
Merkezi'nin davet-
lisi olarak bu ülkeye 
gidecek. Ziyaret 
dört hafta sürecek. 
Ziyaretle ilgili açı- 
lamada bulunan 
Özer, "Çeşitli ulus-
lararası  görüşmeler 
yapacağız. Birçok 
kurumu ve kişiyi de 
ziyaret, edeceğiz" 

dedi. 
İ letişim kurula-

cağını , bölgesel so-
runları  ihtiva eden 
bilgi alışverişinde 
bulunacakları n ı . 
GAP ve sorunlann 
çözümlerinin tartı-
şı lacağını  belirten 
Ahmet Özer, şöyle 
devam etti "Bu 
program, yaşanan 
sıkıntı ların aşı lma-
sına katkı  sağlaya-
cak. Türk Masası  
Şefi ile 
görüşeceğiz," 

Leyla QASIM 
şer şer e çi jıine çi mer e. 

Xwişka Leyla em e te bir nakin 
Şoreşa Jinesn Netewi 

(Ulusal Devrimci Kadınlar) 

Demokrasinin kapatılmasına 
tepkiler büyüyor 
HABER MERKEZİ  / Geçen hafta so-
nunda tam da Dünya'da ve Türkiye'de 
basın özgürlüğü kutlamalarına hazırla-
nı lırken Türk mahkemeleri bir gazete-
nin daha kapısına kilit vuruyordu. De-
mokrasi gazetesi kapatıldı . Gazete yö-
neticileri yaptıkları  bir basın toplantı-
sı yla olayı  kamuoyuna duyururken ka-
patma olayını  protesto ettiler. Kendile-
rine yönelik bu saldınlardan yı lmaya-
cakları nı  ve en kısa süre içinde okuyu-
cularıyla kucaklaşacaklarınıda ekledi-
ler. 

Demokrasi gazetesinin, Milin Bel-
li'nin bir yazısında "Halkı  ırk ve bölge 
farklı lığı  gözeterek kin ve düşmanlığa 
tahrik ettiği" gerekçesiyle I ay süreyle 
kapatılması  protesto edildi. İnsan Hak-
lan Derneği (İHD), "Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü" nedeniyle "İsmail Be-
şikçi ve Düşünceye Özgürlük Kampan-
yası" başlattı. Alman Yeşiller Partisi 
Milletvekili Heidi Lippmann Kasten, 
Türkiye'de düşünceye yönelik saldırı-
ları  Avrupa ve Almanya kamuoyuna u-
laştıracaklannı  söyledi. 

Kasten, Türkiye'de demokrasi geli-
şince Avrupa Birliği'ne alınacağını  bil-
dirdi. 

İstanbul 1 No'lu DGM'nin, Demok- 

rasi gazetesinin 9 Ağustos 1996 tarihli 
sayısında Mihri Belli imzası  ile yer alan 
"Direnişin Sonrası" başlıklı  yazıda 
"Hal)u ırk ve bölge farklılığı  gözeterek 
kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gerek-
çesiyle 5680 sayı lı  Basın Kanunu'nun 
ek 2/1 maddesi gereğince verdiği bir 
aylık kapatma cezası  önceki akşam uy-
gulamaya konuldu. Gazete avukatları-
nın usulsüz tebligat yapıldığı  gerekçe-
siyle yaptığı  itiraz mahkeme tarafından 
reddedildi. 

İstanbul 1 No'lu DGM'nin aynı  yazı  
nedeniyle dönemin Sorumlu Yazıişleri 
Müdürü Ali Zeren'e verdiği TCK'nin 
312.maddesi gereğince 20 ay hapis ve 
700 bin lira para cezası  kararı  da kesin-
leşti. 

Demokrasi gazetesinin 1 ay süreyle 
kapatı lması  üzerine Genel Yayın Yö-
netmeni Gülten Kışanak, dün Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Loka-
li'nde bir basın toplantısı  düzenledi. 
Kışanak, Dünya Basın Özgürlüğü Gü-
nü'nde demokrasi düşmanları nı n "De-
mokrasi"ye tahammül edemediğini be-
lirterek "11 Mart 1997 tarihinde gıya-
ben verilen karar, Avukat Hıdır Çi-
çek'in vekaletnamesinde bulunan adre-
sin dışında bir başka avukatlık bürosu- 

na tebliğ  edildi. Mahkeme kararı, bu şe-
kilde usulüne uygun tebliğ  edilmeyerek 
karann kesinleşmesi sağlandı. usulsüz 
tebligata yapı lan itiraz ise mahkemece 
reddedildi." dedi. Demokrasi gazetesi 
yazarlarından Arslan Başer Kafaoğlu, 
Ragıp Zarakolu, İnsan Hakları  Derneği 
İstanbul Şubesi yöneticilerinden Avu-
kat Eren Keskin de birer konuşma ya-
parak, Demokrasi gazetesinin kapatıl-
masını  muhalif seslerin susturulması  
olarak değerlendirdiler. 

İnsan Hakları  Derneği (İHD) "Dün-
ya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle 
Çemberlitaş 'taki Basın Müzesi önünde 
"Ismail Beşikçi ve Düşünceye Özgür-
lük Kampanyası" başlattı. 

İHD yöneticilerinden Avukat Eren 
Keskin, Uluslararası  Gazeteciler Bir-
liği'nin (AEJ) 23 avrupa ülkesinde 
yayımlanan deklarasyonu ile gazeteci 
Işık Yurtçu'nun basın özgürlüğü sem-
bolü seçildiğini ifade etti. 

İHD'liler açıklamanın ardından kap-
atılan Demokrasi gazetesi çalışanlarına 
destek vermek için ellerinde Demokrasi 
gazeteleriyle yürüyerek Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti lokalinde yapı lan 
basın açı klamasına katıldı lar. 

Polis medya konferansına tahamülsüz Almanya'dan ağır suçlama 
Demokratik oluşumlara taha-
mülsüzlüğü ile tanınan polis 
yine tahamülsüzlüğünü gös-
tererek medya sorunlarının 
tartışı lacağı  toplantının ya-
pı lmaması  için elinden gelen 
bütün engelemeleri gösterdi. 
Bütün engellemelere rağmen 
toplantı  geçikmeli olsa da 
gerçekleştirildi. 

Çeşitli ülkelerden çok sa-
yıda katı lımcının da çağrı ldı-
ğı  TMMOB, 'TTB ve IPS İle-
tişim Vakfı 'nca 3-4 Mayıs'ta 
Ankara'da düzenlenen, yerel 
medyanın sorunları nın ele 
alı ndığı  konferans polisin çe- 
şitli engelemeleriyle Icary.7  , 
laştı  • IRry>iı). ı • •I ı  

100 yerel gazete, radyo ve 
TV kuruluşundan temsilcile-
rin yanı  sıra çeşitli ülkeler-
den çok sayıda konuğun da 
katı ldığı  konferansın düzen-
lendiği Petrol Ürünleri İşve-
renleri Sendikası 'na ilk gün 
gelen Çevik Kuvvet polisle-
ri, konferansı n yapı lamaya-
cağını  bildirdi. Gerekli iznin 
gösterilmesi üzerine konfe-
rans gecikmeli olarak başla-
dı. ikinci gün polis, IPS İleti-
şim Vakfı 'nın çağırdığı  ya-
bancı  konuklar için izin alın-
masını  gerekçe göstererek, 
konferansı  yasakladı. Daha 
sonra araya Ankara Valili-

' ;0';,niıı  gir,meiYle:'icbnferansa  

yine gecikmeli olarak devam 
edilebildi. 

Dört aydan bu yana sür-
dürülen "Yerel Medya Proje-
si" çalışmalarına öncülük e- 
den kuruluşlardan 
TMMOB'nin Genel Başkanı  
Yavuz Önen ise, yabancı  ko-
nuklar için izin almaya ve 
bilgi vermeye gerek bulun-
madığını, bu nedenle başvu-
ruda bulunmadıklarını  ifade 
ederek, engellemeye karşı  
çıktı. 

İngiltere, İspanya ve Hol-
landa'dan gelen yabancı  ka-
tı lımcılar Rohan Jayasekara, 
Vicent Partal ve Jan Bierhoff 
olanlar?  şaşkınlıkla izlediler.  

IPS Ajansı  Vakfı  Başkanı  
Nadire Mater toplantı  için 
Hakkari'den Ispanya'ya ka-
dar birçok yerden katılımcı-
lar geldiğini hatırlatarak, 
"Sadece son üç günde yaşa-
nan olaylar Türkiye'deki ba-
sın özgürlüğü ortamının dü-
zeyini ortaya koymaktadır" 
dedi. 

Açı lışını  Yavuz Önen, 
konferansı  destekleyen Hein-
rich Böll Vakfı  Türkiye tem-
silcisi Fügen Uğur ve IPS 
Vakfı  'ndan Ertuğrul Kürk-
çü'nün yaptığı  konferans, 
katılımcıların yayımladığı  
sonuç bildirgesiyle sona erdi. 

(HABER MERKEZİ)  

HABER MERKEZİ  
Alman Parlamentosu Ba-
sın Bürosu, Alman hükü-
metinin, "Avrupa'da ele 
geçirilen uyuşturucu 
maddenin yüzde 60-
90'ının Türkiye üzerin-
den geldiğini, Türki-
ye'nin yalnız transit ülke 
değil, eroin kaçakçılığı-
nin da sık sık çıkış  nokta-
sı  olduğunu" bildirdiğini 
açıkladı. 

Büronun geçen hafta-
ki bülteninde, Birlik/90 
Yeşiller Partisi Milletve-
kili Cem Özdemir ve 
Amke Dietert Scheuer'in 
yazı lı  soru brrefigesine hü-
küinet adına:Içişleri Ba  

kanlığı 'mn verdiği yanı t-
tan, yalnızca bu bölüm 
özet olarak alındı. Yanıt 
metni incelendiğinde, Al-
man hükümetinin İnter-
poy kaynaklarına dayan-
dığı  ortaya çıktı. 

İki milletvekili, 1 1 
sayfalık yazı lı  sorunun 5. 
maddesinde, "Hükümet, 
Avrupa'daki polis uz-
manları nın Avrupa'ya 
kaçak sokulan uyuşturu-
cu maddenin yüzde 
80'inin Türkiye üzerin-
den geldiği görüşüne ka-
tılıyor mu" diye sordu. 
Bu soruya verilen yanı t 
aynen şöyle: "Federal 
Emniyet pairi:11"i'p bil- 

gilerine göre, Türkiye 
Güneydoğu Asya'dan 
Avrupa'ya uyuşturucu 
kaçakçı lığında önemli rol 
oynuyor. Türkiye bu bağ-
lamda sadece transit ül-
kesi değil, Balkan yolu 
üzerinden Avrupa'ya ge-
len uyuşturucunun sık sık 
çıkış  noktası. Avrupa'da 
ele geçirilen eroinin yüz-
de 60'la yüzde 90 arası, 
bu yol üzerinden Avru-
pa'ya taşınıyor. Yine İn-
terpol'e göre, 1995' te 
Avrupa'da ele geçen ero-
inin yüzde 60 kadarı  Tür-
kiye üzerinden Av-
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Tinerci çocuklar 

Köprü altı  çocukları  olarak 
tabir edilen, zamanla tiner-
ci çocuklar adıyla yer de-

ğiştiren sokak çocukları, yapılan 
son araştırmalarla 200 bin ile 300 
bin olarak tahmin ediliyor. 

Sorunun ilginç olan yaruysa; 
büyük kentlere yapılan göçlerin, 
savaşın ve kültür çatışmalannı n 
yarattığı  sosyal çözülmelerle orta-
ya çıkan rakamların son on yılda 
korkunç boyutlara ulaşması. 

Fiziksel gelişmedeki gerilik, so-
matik gelişme bozukluğu, çocuğun 
psikososyal çıkmazlanyla ortaya 
çıkan uçucu madde kullanımının 
bağımlılığa dönüştüğü dönemler-
de; henüz bilimsel olarak ispatla-
namamış  olmasına rağmen bir çok 
fiziksel ve ruhsal rahatsalıklann 
yanında cinsel sapmalnn ortaya çı-
kardığı  ve son olarak da ölümle so-
nuçlanacak bir tehlike olarak top-
lumumuzu tehdit ediyor. 

Son yıllarda yapılan araştırma-
lar suç oranlarının artması  ve uçu-
cu madde kullanımının iki önemli 
nedenini ortaya koyuyor. Birincisi 
savaşın yarattığı  sosyal çalkantıla-
nn toplumsal düzenin bozulma ve 
ortaya çıkardığı  çözüime sonucu 
ortaya çıkan suçlar, uçucu madde 
kullanımı  ve bunun dışında ortaya 
çıkan olumsuzluklarda sayılabilir. 
İkincisi ise; savaşların etkilerinin 
azalmasıyla ortaya çıkan diğer et-
kenler, özellikle iç göçler, kentleş-
me, sanayileşme ve teknik ilerle-
meye dayanan sosyo-kültürel sür-
tüşmeler, suçluluk olayını  daha 
çok etkilemeye başlamıştır. 

İtalya'da çocuk suçluluğu üze-
rine; Gino Faustini tarafında yapı-
lan araştırmalarda birinci dünya 
savaşından sonraki 1929-1934 yıl-
ları  arasındaki dönemle İkinci dün-
ya savaşından sonraki 1954-1960 
yılları  arasındaki dönemdir. 

Bunlardan birincisi çocuk suç-
luluğu, genel bir güvensizlik duy-
gusunun, geleneklerin ve ahlaki 
değerlerin çözülmesinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmakta; ikinci dö-
nemde ise çocuğun çok küçük yaş-
larda maddi ve manevi etkilerin 
sonucu olarak ortaya çıkmakta.  

1968 yılında Bertolini tarafın-
dan yapılan suçların yıllara 
göre dağılımı  konusunda; sa-
nayi toplumlarının feodal de-
ğerlerle çatışması  sonucu ar-
tan göçler, toplumun doku-
sunda meydana gelen çözül-
melerle ortaya çıkan suç ve 
suça yönelmeye değinmekte. 
Görülüyorki toplumun yapı-
sında ortaya çıkan bozulmalar 
savaş, iç göçler, işsizlik sonu-
cu ortaya çıkan bunalı mlar, ai-
lenin çekirdeğini oluşturan 
çocuklar üzerinde kimlik bır-
nalımı  ve bunun sonucunda 
bunların birer organize suçlu 
olarak varlıklarını  sürdürüyor 
olmalandır. 
Mega kentlerde yaşamak zo-

runda bırakı lan birey ya da ailenin 
bu uyum sürecinde ortaya çıkan 
kültür ve sosyal çatışmalar yeni bir 
yaşantıya ayak uyduramayan a 
sosyal kişiliklerin ortaya çıkması-
na neden oluyor. 14-19 yaş  guru-
bunun uyuşturucu madde bağımlı-
lığından hırsızlığa, uyuşturucu sa-
tıcı lıgından, kadın satıcı lığına ka-
dar uzanan bir yozlaşmaya sürük-
lüyor bu göç çocuklarını. 

Suç çocukları nın oluşmasına 
neden olan, eğitimsiz bırakı lan ço-
cukların bu eğitim yoksunluğun-
dan ortaya çıkan bir etken olarak 
görmek mümkün. Ülkede okulsuz 
bırakılan ya da öğretmen gönderil-
meyen. daha sonra göçe zorlanan 
ailelerin geldiği büyük kentlerde 
kendileri bir yana yaşadıkları  sos-
yal çatışmalar sonucu ortaya çıkan 
sapmalar kişinin kimliğinde suça 
yönelmeyi teşvik ediyor. Ankara 
Üniversitesi Krimonoloji enstitü-
sü'nün 1947-1953 yılları  arasında 
bin denek üzerinde yaptığı  bir araş-
tırmada 576 çocuğun eğitimsiz, 
221 çocuğun ilkokul, 41 nin köy il-
kokul mezunu olması  düşündürü-
cüdür. 

Uçucu madde kullanımının psi-
kososyal bozulmalar sonucu ortaya 
çıktığı  bilinmektedir. Bahsettiği-
miz etkilerle ortaya çıkan ve son 
yıllarda artan bir grafikle toplumu-
muzu tehdit eder hale gelen uçucu 
madde bağımhlığıyla ilgili İstan-
bul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Da-
lı  'nın tinerci çocuklar üzerinde 
yaptığı  arştırmayı  sunmak istiyo-
ruz: 

Evsiz barksız ya da evden ka-
çan çocuk sayısına ilişkin kati veri-
ler istatistiklerde belirtilmiyor. Bu 
rakamı-  rı  resmi makamlarca 200 ile 
300 bin arasında olduğu tahmin 
ediliyor. Çocuk Esirgeme Kurumu, 
gibi kurumlarca bakım olanağı  
sağlanmış  çocukların da zaman za-
man sokak yaşamına katıldığını  
gözönüne aldığımızda kullanım 
miktarı  ve süresi değişebilmesine 
rağmen, bu sayının daha da fazla 
olabileceği düşünülebilir. 

Bir yayına göre İngiltere'de  

UMK'na başlama yaşının büyük 
sıklıkla 10-14 yaş  olduğu, kulla-
nanlann çoğunun 10-18 yaş  gru-
bunda bulunduğu bildirilmiştir. Yi-
ne İngiltere'de on ortaokul çocu-
ğundan birinin belli bir dereceye 
kadar uçucu madde kullandığı, fa-
kat bunların sadece birinin uzun 
süre kullanıma geçtiği bildirilmiş-
tir. 

Türkiye'de Bakı rköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları  Hastanesi'nde 10 
hastada yapı lan çalışmada, yaş  or-
talaması  19.4 olarak bulunmuştur. 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Hastahanesi, Psiki-
yatri Bilim Dalı 'nda takip edilen 6 
hastanın yaş  ortalaması  ise 
14.3'tür. İngitere'deki kullanıcıla-
rm genellikle düşük sosyo ekono-
mik düzeye sahip ailelerden gel-
dikleri ve şehirlerde bu kullanımın 
daha yaygın olduğu belirtiliyor. 
Ayrıca alkolik ebeveynlere sahip 
olan kullanıcı ların sık olduğu da 
Japonya'da yapılan bir çalışmada 
bildiriliyor. Türkiye'de yapı lmış  
olan çalışmada da UMK'ların 
%60'ında aile bireyleri arasında 
ilişkinin bozuk olduğu bildirilmiş-
tir. 

Kullanım nedeni 
Çocukların UM kullanmaya 

başlama sebepleri değişiktir. Bazı-
ları  ebeveynlerini şaşırtacak ve 
kızdıracak bir davranış  oldukları nı  
bildikleri için kullandıklarını  söy-
lerken, yalnızlık, sıkıntı  ve yeter-
sizlik hisleriyle başa çıkabilmek 
için kullandıklarını  direkt veya in-
direkt yollardan söyleyenler ço-
ğunluktadır. Depresyon gibi bir 
hastalığa sekonder olarak UM kul-
lanmaya başlayanlar olduğu gibi, 
ebeveynlerinde gördükleri alkol 
kullanımına alternatif olarak da 
UM kullanabilirler. Idrak bozuk-
lukları  ve kontrolünü kaybetmiş  
olma hissi haz verici bazen de kor-
kutucu da olabildiği halde her iki 
durumda da, gerçeklerden kaçış  il-
kesi sabit kalmaktadır. Çoğunlukla 
dağılmış  aileler, düşük sosyo eko-
nomik seviye, etnik kimlik ve göç 
gibi etkilerle karşı  karşıya olan 
adolesanlarda, psiko-seksüel geli- 

şim dönemlerine ilişkin zorluklar 
da eklenince, varolan gerçeklerle 
başa çıkmada kullanılabilecek ol-
gun yöntemler yerine UMK gibi .  
gerçeklikten kaçış  yollan bir tercih 
olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Kullanım yöntemleri 
istenen haz verici etkiyi sağla-

yabilmek için, UM'nin akciğerler-
de yüksek konsantrasyonda bulun-
ması  lazım gelmektedir. Bunu sağ-
layabilmek için UM kullanıcılan 
çeşitli yöntemlere başvurmaktadır-
lar. 

Kontakt yapıştıncılar genellikle 
naylon torba veya boş  kese kağıtla-
nna konularak, derin, seri nefesler 
alınarak inhale edilmektedir. Sıvı  
haldeki maddeler ise bir bez parça-
sına dökülüp, koklamak suretiyle 
kullanı lmaktadır. Yaygın olarak 
"tiner" diye adlandırılan boya in-
celticileri ve yine içinde trikloretan 
bulunan daktilo yazısı  düzelticileri 
bu şekilde kullanı lırlar. Bu iki 
ürün, %63'lük bir oranla, İngilte-
re'deki UM kullanıcılannın en sık 
olarak tercih ettikleri maddelerdir. 
Bazen de sıvı  maddeler boş  kutula-
ra azar azar konularak inhale edil- 

mektedirler. Yangın söndürücüleri, 
çakmak gazlan ve diğer aerosol 
halindeki ürünler genellikle direkt 
olarak ağıza sıkılarak kullanıldık-
lan gibi, bazen de plastik torbalara 
sıkı larak solunmaktadırlar. 

Özellikle beyin dokusu ve yağ  
hücreleri tarafından çok çabuk ab-
sorbe edilen UM'lerin etkisi de he-
men ortadan kallctığı  için kronik 
kullanıcılar tarafından etkiyi saat-
lerce sürdürecek şekilde üstüste in-
hale edilecek şekillerde kullanı lır-
lar. 

Kronik kullanım ve 
tehlikeler 

Kronik kullanımda tolerans ge-
lişip gelişmediği konusunda tartış-
malar vardır. Wills'e göre tolerans 
gelişmektedir. Psikiyatri kitapla-
nnda ise tolerans konusunda bir 
kayıt yoktur. Kronik kullarucılann 
gittikçe daha fazla miktarda UM 
kullanmalarmın, tolerans gelişme- 

sine mi yoksa oluşan psikolojik ba-
ğımlılığa mı  delil kabul edileceği 
henüz belli değildir. Bununla bir-
likte irritabilite, başağrısı  ve deliri-
um tremens benzeri çekilme belir-
tileri görülebileceği bildirilmekte-
dir. 

Kronik kullanımda, periferik 
nöropati, ekstremiteler ve ağız çev-
resinde paresteziler, sereballar, 
harabiyet, ensefalopati, karaciğer 
fonksiyonlarında bozulma ile 
karaciğer ve böbrek yetmezlikleri, 
kas harabiyetleri, şiddetli gastroin-
testinal şikayetler, insomnia, gece 
korkuları  ve kabuslar, diplopi, 
unutkanlık, gün ışığına aşırı  duyar-
lılık, özellikle trigeminal sinirde 
olmak • üzere kafa çiftlerinde 
dejeneranslar gibi problemler or-
taya çıkabilir. 

Sonuç 
Türkiye'de "tinerci çocuklar" 

dışında bir problem olarak görül-
meyen UMK'nın, İngiltere'de haf-
tada 2 çocuğun ölümüne direkt ve 
indirekt yoldan sebebiyet verdiği 
gözönüne alınırsa, yıllar içinde 
toplumu nasıl tehdit edeceğini 
kolayca farkedebiliriz. Sokakta 
yaşayan ve/veya çalışan adolesan 
grubun hemen tamamının UM 
bağımlısı  haline geldiğini bir yan-
dan görürken, bu problemin çok 
yakın bir gelecekte sadece sokak 
ve köprüaltı  çocuklarını  değil, 
çalışan, okuyan adolesanlan da il-
gilendiren bir problem haline g-
eleceğini şimdiden düşünmek 
zorundayız. Özetli durum, 
UMK'run Türkiye'de de önemli 
bir sorun olarak sosyal bilimler, 
hukuk ve Adli Tıbbın önüne gel-
diğini veya gelmek üzere olduğunu 
gösterir. 

Smith'in 900 bimekan (home-
less) üzerinde St. Louis'te yaptığı  
bir çalışma, bimekan popülas-
yonun anti-sosyal davranışları  sık 
kullandığını, yalnız bu davranış-
ların sokakta yaşamadan önce de 
var olduğunu söylemekte beraber 
çok yaygın madde kullanımının bu 
popülasyonda kriminal davranış-
ları  artırdığını, üstelik antisosyal 
davranışlara sokaktaki diğer 
bimekanlan yönlendirdiğini söy-
lemektedir. 

Sokak yaşamı, madde kullanımı  
ve kriminal davranışlar arasındaki 
bu ilişkiye birçok yazar dikkati 
çekmektedir. 

Türkiye'de Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve büyük şehirlerdeki göç 
etmiş  ailelerden bir çoğunun za-
man zaman sokak yaşamına katıl-
ması, evden kaçması  UMK'nın 
gittikçe yaygmlaşacağının haber-
cisidir. 

Yayına hazırlayan: 
A. İBRAHIM  

Kuruluş  tarihi 1950 olan Altı  Nokta 
Körler Derneği DoL. Dr. Mitat Enç 
tarafında İstanbul, G. Antep ve An-
kara'da üç şubeyle faaliyet alanını  
belirledi. 

Amacı; İlk etabta eğitim ve kal-
kındırma yoluyla körleri himaye et-
mek olan Altı  Nokta Körler Derne-
ği süreç içerisinde, hareket ilkeleri, 
değer yargıları  ve etik anlayışı  bo-
yutundaki edinimleriyle belli bir de-
mokratik olgunluğa ulaştı. 

1984 yılına gelindiğinde eğitim 
ve kaldırma iddalrını  dışlayarak bu 
kavramlann daraltıcı  etkisinden an-
narak, ufkunu demokratik kitle ör-
gütlülüğü temelinde geliştirdi. 

1997 itibarıyla yirmi ayrı  ilde bi-
rimi ve üç bine aşkın kör üyesiyle 
türkiyenin bu alanda en örgütlü gü-
cü haline gelen Altı  Nokta 
1991'den başlayarak, özürlülerin 
ekonomik, demokratik hak alma 
mücadelesinde üç aralık Dünya 
Özürlüler Günü ve 10-16 Mayıs Sa-
katlar Haftası  gibi geliştirdiği lokal 
ve dönemsel tepkilerle 

yönlendirici bir misyon üstlendi. 
Faaliyet alanları: Sosyal, kültü-

rel, eğitsel ve sanatsal alanlarda fa-
aliyet gösteren Altı  Nokta somut 
olarak sesli ve braille kütüphane, 
İngilizce ve bilgisayar kursları, sat-
ranç ve çok sesli müzik eğitimi; kül-
tür ve sanat şenlikleri, tiyatro dene-
meleri, rehabilitasyon çalışmaları  
gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. 

Altı  Nokta bu faaliyetlerinin dı-
şında dönemsel ve lokal eylemlilik-
lerle de sesini duyumıaya çalışyor. 
Eylem günleri olarak 10/ I 6 Mayıs 
Sakatlar Haftası, 3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü eylem yoğunluğu-
nun olduğu özel günler olarak belir-
lenmiş. Bu eylemlilikler; zincirle- 

me, tabut, başbakanlık önünde gös-
teri, açlık grevleri gibi bir dizi ey-
lemlilikler olarak sıralanabilir. 

Bu yılda da 10/ 16 Mayıs eylem-
lilikleri güncelliğini koruyacak. 

Türkiye'deki varlıklarının bir oy 
deposu olarak görüldüklerini belir-
ten Altı  Nokta 1991 genel seçimle-
rinde başlayarak kendilerini iktidara 
taşıma malzemesi olarak kulland-
dıklannı  belirtiyorlar. Siyasal parti-
lerin, kendilerini iktidara taşımak 
için yaptıkları  propağandalar ve bu 
propağandalann pratikteki yansı-
malanysa oldukça düşündürücü. 
Örneğin başbakanlığın yayınladığı  
bir genelgeyle özelleştirme kapsa-
mındaki iş  yerlerinde 1575 sayı l ı  iş  
kanununun 25. Maddesinin ön gör-
düğü (% 2 özürlü çalıştırma zorun-
luluğu) ortadan kaldırı lmış. Yasa 
hükmü işlemez hale getirilmiştir. 

Ayrıca hükümet Kanun Hük-
münde Kararname çıkarma yetkisi 
almış. Bu yetkiyle başbakanlığa 
bağlı  bir özürlüler idaresi kurmayı  
amaçlamaktadı r. 

Altı  Nokta geçmiş  deneyimler-
den yola çıkarak bu idari yapı lan-
manın bir danışma kurulu işlevin-
den öteye gidemeyeceğini belir-
tiyorlar. 

Nedenini ise Anayasanın 95. 
üiaddesi ııyurinca yasa hükmünde 
karamamelerle oluşturulan bu teş-
kilatlanmalar kendilerine özgü bir 
bütçeye sahip olamamaktadır. Bu 
anlamda işlevsiz bir girişimdir. 

Sonuç olarak Altı  Nokta körler 
Derneği demokratik talepler ve in-
sanca yaşama hakkı  için 21 şubesi 
3000 üyesiyle bu sakatlar haftasın-
da da tekrar alanlarda. Taleplerini 
duyurmak için, insanca yaşamak 
için. (Toplum Yaşam Servisi) 

Ali BIÇER 

B aşka halklarda yemek ile konukse-
verlik kültürün ilişkisi ve önemi 
farklı  olabilir. Kürtlerde bu ikisini 

birbirinden ayırmak olanaksızdır. Kürtler 
konuğu olmayınca açlığını  giderir. Bunun 
için bir durum çökelik, bir tas ayran yeter. 
Bunun yanında hele birde kıracak bir baş  
soğan bulursa, yiyeceği eksiksiz demektir. 
Ama evinde konuk varsa durum değişir. 
Sahip olduğu tek tavuğunu, kuzusunu su-
nar. Evinde yenecek, içecek namına güzel 
olan ne varsa, sofraya getirir. Zaten ele 
geçen yenilecek, içilecek güzel şeylerin 
hepsi, yenilmeyip, içilmeyip konuk için 
önceden saklanıp korunur. Kendileri her 
gün yayan ekmek de yeseler, konuk için 
sakladıklanna dokunamazlar. İyi bir ko-
nukseverlik bununla bitmiyor. Aynı  za-
manda en iyi yatak, yorganı, nevresim, 
çarşaf' da konuğu için saklaması  gereki-
yor. Yoklukdan dolayı  iki çocuğunu ko-
yun koyuna aynı  yatakda yatırır ama, ko-
nuk için kaldırdığı  yatağa dokunamaz. 
Geleneksel bütün Kürt evlerinde bir misa-
fir odası  bulunur; bu evin halılarla, dan-
tellerle, en güzel dekore edilmiş  odasıdır. 
Kapısı  sadece konuk için açılıp kapanır. 

Bir Türk atasözü " Kürtten evliya koy-
ma havluya" der. Kürt konukta ayırım 
yapmaz. Kapısına gelen konuk can düş-
manı  da olsa, geri çevirmez. Gelen her 
kim olursa "ser seran ser çavan" (başım 
gözüm üstüne) diye karşılar. Bu demek 
değildir evine gelen her konuğu aynı  de-
recede sever; hiç sevmediği konuğuna da 
hizmette kusur etmemeye çalışı r. 

Geleneksel sıradan her Kürt ailesi için  

yukarıda anlattıklarımız ge-
çerlidir. Kürt beyleri, aşiret 
reisleri, namlı  aileler için bu 
durum çok daha abartı lıdı r. 
Bunların kapı ları, sofralan 
konuklarına her zaman açıktır. Yolu dü-
şüpte kapılarını  çalmayan olursa, kendile-
rini hakarete uğramış  hissederler. 

Molla Mustafa Barzani döneminde, 
evindeki yemek kazanlannın altının hiç 
sönmediği, gece gündüz konuklarını  ağır-
layıp, doyurduğu hala belleklerdedir. 

Aboviyen, "Bir Kürt reisinin, konukla-
rı na ikram etmek üzere günde 30-40 ko-
yun kesmek, 4,5 pud (bir pud 16 kilog-
ramdır) prinç pilavı  çıkarmak, birkaç lih-
relik de kahve ve tütün dağıtmak zorunda 
olduğunu belirtir." (Iran ve Kürt ülkesin-
de Gezi c.2, s.2400, aktaran Kürtler/Niki-
tin) 

Keza bu konu ile ilgili Minorsky da şu 
traji komik gözlemini aktanr; "Konukse-
verlik Mukri serdannı  tamamıyla yıkmış-
nr. Malına mülküne göz diken komşuları  
konuksever hanın işini bitirmek için orji-
nal bir yol buldular; kalabalık gruplar ha-
linde serdarın ziyaretine geliyor ve hiç bir 
isteklerinin geri çevrilmeyeceğini bilerek, 
haftalarca kalıyorlardı." 

Son bir öyküyü daha aktarmak istiyo-
rum. Bu ilginç öykü bir anlamda Kürt in-
sanın konuksever kişiliğini ortaya koyu-
yor. 

"Bir süreden beri Alo adlı  bir haydut 
Botan Prensliği'nde rahat huzur bırakma-
mıştı. Sonunda yakalandı  ve çok cinayet-
ler işlemiş  olduğunudan, diri diri yakı t-
maya mahkum edildi. Büyük bir cesaretle 
odun yığınının üstüne çıktı. İşkencede ha- 

zır bulunan Emir mahkuma seslenir; 
- Ee, söyle bakalım Alo, bir insanın 

düşebileceği en kötü durumdasın değil 
mi? 

Alo dönüp Emir'e cevap verir. 

- Hayir Emirim, benimkinden daha be-
ter bir durum vardır. Bu da evine bir tanrı  
misafiri geldiği zaman, ona ikram edebi-
lecek bir şeyin olmayınca, kannla birlikte 
başını  mahçup mahçup yere eğmek zo- 

runda kalmandır. 
Bu sözler üzerine 
Emir, Alo'yu ba-
ğışlar ama Alo 
yanıklardan kur-

tulamayıp ölür" `(Kürt Grameri, Be-
ider/yage.) 

Evin reisi, konuk geldiğinde evde ol-
masa da, konuk geri çevrilemez; evin ka-
dını  konuğunu ağırlar. Zaten evde erkek 
bulunsa da yemek, yatak, temizlik vb. 
hizmetler kadından sorulur. Konuğuna 
hizmette kusur etmeyen kadının, toplum-
da büyük bir saygınlığı  vardı r. 

Konukseverlikle ilgili anlattığımız bu 
gözlem ve öykülerimiz, Kürtleri temel al-
mışsa da (Türklerin, Arapların, Farslarm, 
Ermenilerin, Rumların) Kürtlerden aşağı  
kalır yanları  yoktur. Belki Kürtler bu ol-
gunun en tipik ömekleridir. 

Anodulu'nun bazı  bölgelerinde, eve 
gelen konuk ev sahibine yalunlığını  gös-
termek için, yemeğe başlamadan önce, bir 
parça ekmek alıp üzerine tuz serpip yer. 
Böylece ev sahibi ile konuk arasında "tuz 
ekmek hakkı" doğan Bu hak, artık konuk 
ile ev sahibinin manevi kardeş  olduğu an-
lamına gelir. 

"Misafir umduğunu değil, bulduğunu 
yer" sözü de konuğun uyması  gereken bir 
değeri vurguluyor; konuk ev sahibini zor 
duruma düşürme hakkına sahip değildir. 
Yemek seçme, önüne konulan' yememe 
konukluk ahlakma uymaz. Çünkü, önem-
li olan konuğun ne yediği, nerede yattığı  
değil, yeterince sevgi ve ilgi görüp gör-
mediğidir. Şairin dediği gibi, "Yüreğini 
sofrasına koyanın evinde ne aç kalmır ne 
de hoşnutsuz".... 

Kurandaki kimi ayetlerde de konukla 
ilgili belirlemeler vardır. Konuk için, "ibn 
üs sebil" (yolcu) kullanılır. Konuğa karşı  
iyi ve cömert davranılması  üzerinde duru-
lur ve konukseverliğin bir hak olduğu be-
lirtilir. 

Hemen hemen bütün büyük dinler, ko-
nukseverliği yüceltir. Keza, bir biçimiyle 
her halkın konuksever olduğunu söyle-
mek olanaklıdır. En ilkel kabilelerde bile 
konukseverlik kültürüne rastlanabilinir. 
Kürtlerde ise konukseverlik kültürü abar-
tı lı  bir değere dönüşmüştür. Örneğin, bu-
gün köylerinde, evlerinde Türk devleti ta-
rafından göçe zorlanan insanlar, metro-
pollerin gettolannda işsizliğe, evsizliğe, 
aşsızlığa mahkum kalmışlardır. İşte bu in-
sanların önemli bir bölümü çöplüklerde 
buldukları  yiyecek artıkları  ile yaşama sa-
vaşı  veriyorlar. Buna karşın, bu insanların 
çöplüklerde bannaklanna getirdikleri yi-
yeceklerin `iyisini' belki kapımızı  çalan 
biri olur diye konukları  için kaldırdıklan- 
na inanıyorum. 
Kürtlerdeki bu abartılı  konukseverlik 
Kürt coğrafyasında sosyal yaşamdan ayrı  
düşünülemez. Kürdistan tarihi boyunca 
kavimleri ağırlayan cömert ve bilge bir ev 
sahibini andırmaktadır. Keza, Kürtlerin 
bölünmüş, parçalı  yaşamı  doğa zorlukla-
nnın yarattığı  ulaşım güçlüğü konukse-
verliği dayatmış  ve geliştirnıiştir. 

Kuşkusuz günümüzde `konuk-konuk-
severlik' kültürü, geleneksel biçimiyle 
devam ediyor. Her nesne, her değer gibi o 
da değişime uğruyor,' çağın normlanna 
göre biçim kazanıyor. Bu durum kaçınıl-
mazdır. Üretici güçlerin gelişip değişme-
siyle, üretim ilişkisi (insanların hem üre- 

tim aletleri hem de birbirleri ile olan iliş-
kisi) de kaçınılmaz olarak değişime uğru-
yor. Kavram ve değerler yeni ,anlamlar 
kazanıyor. Örneğin, artık cömert ev sahip-
leri konuğunu otellerde yatırıyor, resto-
rantlarda doyuruyor. Entellektüel konuk-
lar, ev sahibinin evi yerine otellerde yat-
mayı , restorantlarda yemeyi tercih ediyor. 
Kişi olarak ben hala bir evin sıcaklığını  
hiç bir lüks ve rahata değişemiyorunı. Bu 
diğerlerini anlamadığımdan değil... 

Kimi değerler vardir ki evrenseldir; 
toplumsal yapılar değişse de, çağlar gelip 
geçse de onlar değişmek bir yana, daha da 
kökleşirler. İşte bu değerlerin başında in-
sanın insana olan gereksinimi gelir. Ör-
neğin, bir insanı  en kısa yolda ruhsal o-
larak çökertmenin yolu, onu alışı lmış  çev-
resinden, inanlardan tecrit etmektir. Türk 
devleti boşuna tek kişilik hücre tipi 
cezaevlerinin üzerinde durmuyor! Keza, 
yine bir insanı  en kısa yoldan tanımanın 
ve dost etmenin yolu, canlı  bir ilişki ve 
zengin bir paylaşımdır. Araları nda "tuz 
ekmek hakkı" olmayan insanların iyi 
dost, iyi yoldaş  olamayacakları  çok açık-
tır. Konuk ve konukseverlik olayı. tarihin 
her döneminde insanları  yaklaştıran. kay-
naştıran bir işlev görmüştür. Günümüzde 
en az ayda bir kez bile olsa, evinde konuk 
ağırlamayan ya da dostuna konukluğa git-
meyen bir kişi, sadece yanlız kişi değildir, 
aynı  zamanda topluma ve yaşama da 
yabancılaşmış  kişidir. Bu kapitalist sis-
temin yarattığı  en hastalıkfı  tiptir! 
Geleceğin insanı , ilişki zenginliğini kuran 
ve bunu bilince çıkarıp, yaşayan insandır. 
Hem birey olma, hem de toplumsal kalma 
kimliği ancak böyle örtüşür. 
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