
Uç nar, bir çocuk 
ve ölümün sesi 

A:il Ağır yük altı nda 
inleyerek ilerleyen 
,kamyon, çeşmeye 
yak ı n rampayı  tı rmanı r 
t ı rmanmaz uzak çeşme 
başında bir kı zı llı k 
arardı m. Ne güzel ki, 
çocuk orada olurdu 
hep... S. 12 

Kızılyaprak serbest 
Sekiz yı l önce yazdığı  bir 
yazı  gerekçe gösterilerek 
iki buçuk aydan bu yana 
tGebze Kapal ı  
"Cezaevi'nde tutulan Kürt 
gazetecisi ve Nûroj Haber 
Merkezi Müdürü Z. Abidin 
K ı zı lyaprak, 13 Mayıs 
günü Istanbul 1 Nolu 
DGM'de yapı lan ilk 
duruşması nda serbest 
bı rakı ld ı . 

HAYATTAN KESİTLER HUKUKSUZ TUTUKLAMA SONA ERDI 

Alman Bakan da anladı: 
Türk hükümeti zalimdir 
Alman Çalışma Bakanı  Norbert Blüm, Alman 
Kitap Yayıncıları  ve Kitabevleri Birliği Barış  
Ödülü'ne layık görülen Yaşar Kemal'e övgü 
yağdırırken, Kürt sorunu dolayısı yla Türk 
hükümetini ve Türk ordusunu ağır tenkitlerde 
bulundu. 

Am Sonntag Gazetesi'inde yayınlanan "Kendi 
gözlerimle gördüm" başlıklı  yazısında Blüm, 
"Türkler, sevimli, arkadaş  canlısı, yardımsever 
bir millettir. Ama hükümeti zalimdir. Böyle bir 
hükümete, Avrupa yolu açılamaz" dedi. 

S. 3'te 

HABER MERKEZİ- Bu memlekette hertürlü 
yasadışı  faaliyet devlet eliyle yürütülürken öğren-
cilerin haklı  akademik talepleri için basın açıkla-
maları  dava konusu olmuştu. Yüksek Öğrenim 
Kurumu'nu (YÖK) protesto etmek amacıyla 6 Ka-
sım günü Beyazıt Meydanı 'nda basın açıklaması  
yapan ve gözaltına alındıktan sonra 2911 sayılı  
Toplantı  ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muha-
lefetten yargılanan öğrenciler beraat etti. Sanık du-
rumundaki 433 öğrenciden savunması  alınan 391 
öğrencinin beraatine, savunma yapmayan 42 öğ-
renci ile ilgili davanın tekrifıne karar verildi. 

Mahkeme heyeti, polisin yüksek sesle ikaz 
yapmadığının, sanıkların güvenlik güçlerine karşı  
aktif clirerunede bulunmadığının, grubun güvenlik 

güçlerince zorla dağıtıldığınm, savunmalar, delil-
ler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tespit edildiği-
ni belirterek, savunnıası  alı nan tüm sanıkların be-
raatlerinin uygun olduğuna karar verdi. Aynca, beş  
polis memurunun yaralanmasına sebep oldukları  
gerekçesiyle haklarında şikayet bulunan üç sanık 
ile ilgili dosyanın, memura mukavemet ve darp 
suçlarından, gereğinin takdiri için cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilmesi kararlaştırıldı. Beraat ka-
rarını n ardı ndan, adliye önünde basın açıklaması  
yapan öğrenciler, mahkemenin aldığı  kararın ken-
dileri için meşruluğu olmadığını  ifade ederek, "Bu 
mahkemeler bizleri yargılayamaz" dedi. Öğrenci-
ler, "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" 
slogan atarak dağıldı. 

Kayıplar 
için 
eylem 
Geçtiğimiz hafta Gazi 
Mahallesi'nde toplanan 
'Gözaltı nda Kayı plara Karşı  
Komite' üyeleriyle kayı p 
yakı nları , devletin 
kaybettirme politikası n ı  
protesto ettiler. Yapı lan 
açı klamada, kayı plarda 
tetikçilik yapanlar ı n itiraflar ı  
an ı msatı ld ı . S. 4'te 

`Meşruiyet mahkeme 
kararından 

TC Ordusunun Güney Macerası  
ibrah'im X Elil S. 2 

iiTC'nin Güney Saldırısı  .... 
Felat DIJWAR S. 2 

"Unwinnable" Ya da "Fig Leaf" 
Seyda ALPŞEN S. 2 

Çareserkiriya Kurd ne di Emperyalizmie de ye 
1=11  Xidir EGiT S. 2 

ALI MEDYADİ  

Kongrenin Ardından 
1=1 Lokman POLAT S. 5 

Bağlaşıklık Politik Hoşgörü İster... 
S. 3 
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Öncekilerden daha büyük bir askeri kuvvetle Güney Kürdistan'ı  işgale yönelen TC ordusu kentlere de girdi 

Güney i şg a a t nda 
ürk ordu 
birliklerinin Güney 
Kürdistan'a yönelik 
14 Mayıs'ta 
başlattığı  işgal 

harekatı  sürüyor. TC 
güçlerinin Zaxo, Duhoq ve 
Erbil'e de girdikleri ve 
katliama yöneldikleri 
bildirildi. 

avaş  uçaklarının 
yoğun 
bombardımanı  
eşliğinde sürdürülen 
işgal girişimi için 

'laiklik-şeriat' tartışmalarının 
yoğunlaştırıldığı  bir dönem 
seçildi. Uluslararası  
tepkilere kulak tıkayan 
TC'nin ABD onayı  ile 
harekat ettiğinden kuşku 
duyulmuyor. 

S. 11'de Türk ordu birliklerinin işgal girişimine "PKK ile gerginlik" gerekçesiyle KOP güçlerinin de katı ldığı  bildirildi. Yukardaki fotoğraf, bu trajedinin belgesi gibi... 

IŞGALE SERT TEPKI 

PYSK: Dostlar 
bugünlerde 
belli olur 
PYSK Merkez Komitesi'nce 
yapı lan açı klamada 
uluslararası  kuruluşları n TC 
ordusunun askeri 
operasyonları na karşı  tavı r 
alması  istendi. 

Kürdistanlı  
Örgütler 
Platformu: 
Topyekün direniş  
Kuzey Kürdistanlı  örgütler, 
yayı nladı kları  ortak bildiriyle 
tüm Kürt halk ı nı  direnişe 
çağırdı . S. 11'de 

Savaş  serbest, karşıtliğı  suç! 
Kürtler cephe ve 
ittifakı  tartıştı  
Kuzey Kürdistanlı  örgütlerden ohişan 
Kürdistanlı  örgütler platformu, 
Almanya'nın Köln şehrinde 19.5.1997 
günü düzenledikleri bir panelde 
durdurulmuş  olan cepheyi ve ittifak 
sorunlarını  tartıştı lar. Panele ERNK, 
PYSK, PRK- Rızgari, PSK, PiK ile KKP 
temsilcileri katıldı. S. 4'te 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Yine biz ,yine bize 

 

 

TC 70 bin kişilik kara ordusu. z ı rhl ı  birlikleri 
ve büyük bir hava desteği ile Güney'in 

büyük bir k ısm ı n ı  işgal altı na ald ı . Kürt şehir böl-
gelerine de giren askeri birlikler burada katliam-
lar gerçekleştiriyor. Dünyan ı n gözleri önünde 
meydana gelen bu barbarlığa karşı  ne dünya ka-
muoyundan ne de Güneyli Kürt cenah ı ndan tek 
bir tepki alm ı yor. KDP-Irak'ı n davet ettiği ilan 
ediliyor bu parti sesiz kal ı yor, adeta onayl ı yor bu-
nu. Hatta KDP peşmergelerinin katliama eşlik et-
tiği söyleniyor yine ayn ı  ölüm sesizliği hüküm sü-
rüyor. Şimdiye kadar tek bir açklama var orta yer-
de ,o da Dı lşad Barzani'nin sözcü sıfatı yla Aman-
ya'dan yaptığı  açı klama. Söz konusu açı klamada 
PKK'nin Güney'deki varlığı  suçlan ıyor. Sonuçta 
yine biz ,yine bize oluyor her şey. 

Kuzey'li örgütler işgali protesto ettiler ama bu 
ne Türk işgalini sona erdirebiliyor ne de Kürt kat-
liam ı n ı  durdurabiliyor. 

TC ilk kez bu kadar büyük bir güçle giriyor. iş-
galin büyüklüğü ve boyutları  diplomatik çevrele-
ri kaygı land ı rı yor. TC'nin yeni emelleri olduğu 
kesin gibi görünüyor. Ancak bunlar bu gün için 
tam netlikle ortaya çı kmış  değiller. 

Kürt cenah ı  olayı  ve olası  gelişmeleri iyi de-
ğerlendirmek zorundadı r. Türklerin Güney'deki 
varlığı  uzun süreli olmayacak gibi görünüyor. 
Dünya siyasal yelpazesi buna uygun değil. Mu-
sul-kerkük emelleri olsa bile Türkler, riske girmek 
istemezler. ABD destekli bir girişim söylentisi ku-
laklara fısı ldan ı yor ancak daha büyük bir tehdit 
önesürülerek mevcut katliam ve barbarl ı k örtbas 
edilmek isteniyor. 

Ayrı ca sömürgesi olan bölgede gerilla ile on 
üç yı ld ı r başedemiyen bir devlet yeni bir cephey-
le daha karşı  karşıya kalmayı  göze alamaz. Kuzey 
Vietnamlaşı rken yeni Vietnamlar yaratmak pek 
akı l karı  olmasa gerek Güneylilerin şimdiki sus-
kunluğu geçicidir. Bunu devlet herkesten, daha 
iyi bilir. Ülkemizde askerlikler Yemen'e dönüş-
müştür. Askere yollananlar eskiden "en büyük as-
ker bizim asker"'le uğurlan ı rd ı . Şimdi "bizim as-
ker gidecek geri dönecek" slogan ı yla uğur-
lanı yor. 

Türk ordusunun Güney işgalini ve yaptı kları  
katlimları  nefretle k ı n ı yoruz. 

 

İZMİR- İzmir savaş  karşıtları  Oemeği imza-
lı  yazıya ceza isteminde bulunuldu. İnsan 
Hakları  Panoraması" adlı  kitapta halkı  asker-
likten soğutmaya yönelik propaganda yaptık-
ları  gerekçesiyle 12 insan hakları  savunucusu 
hakkında 1 yı ldan 3 yıla kadar hapis cezası  
istendi. 

İnsan Hakları  Derneği (İHD) Ankara Şu-
besi tarafından yayımlanan "İnsan Hakları  
Panoraması" adlı  kitaptaki İzmir Savaş  Kar-
şıtları  Derneği imzalı  yazıda, Ceza Yasa-
sı 'nın 155. maddesinde düzenlenen "Halkı  

İçişleri Bakan ı  Meral 
Akşener, bu yı l 
toplam 62 bin geçici 
köy korucusuna top-
lam 11 trilyon 500 
milyar lira ücret 
ödeneceğini bildirdi. 

Bakan Meral 
Akşener, CHP 
Çanakkale 
Milletvekili Ahmet 
Küçük'ün koruculuk 
sistemiyle ilgili yazı l ı  
soru önergesini 
yan ı tlarken, 
Olağanüstü Hal 
Bölgesi, Mücavir 
Bölgeler ve Hassas 
iller Bölgesi'nde 62 
bin 654 köy 
korucusunun bulun-
duğunu açı klad ı . 

Akşener, korucu 
ayl ı kları n 
belirlenmesinde 
memur maaşları n ı n 
ve ek tazminatları n 
kriter al ı nd ığı n ı  
bildirdi. S. 3'te 

Askerlikten Soğutmaya Yönelik Telkinatta 
Bulunma" suçunun işlendiği gerekçesiyle, 
İHD Ankara Şube Başkanı  Yıldız Temurtür-
kan, eski başkan Naciye Erkol, yönetim ku-
rulu üyeleri Mustafa Tüm, Vedat Zengin, 
Ferda Ülker, Adnan Okur, Ali Serdar Tekin, 
Oya Ataman, Ender Büyükçulha, Meryem 
Erdal. Yavuz Atan ile İzmir Savaş  Karşıtları  
Derneği Kurucu Başkanı  Osman Murat Ülke 
hakkında açılan dava Genelkurmay Askeri 
Mahkemesi'nde görüldü. 

Askeri mahkeme başkanı, sanık Osman 

Murat Ülke'nin, halen askerliğini yaptığı  bir-
likte, talimat yoluyla alınan ifadesinin kendi-
lerine ulaştığını  bildirdi. Duruşmaya katı lan 
sanıklar; susma hakları nı  kullanarak hiç söz 
almazken, avukatları  soruşturmanın genişle-
tilmesi yönünde istemleri bulunmadığını  
açı kladı. Dava, savcının isteği üzerine er-
telendi. Davayı  izleyenler Türk devleti savaş-
ta ısrarlı  oldukça daha pekçok benzer da-
vanın açı lacağını  belirtiyorlar. Savaşın son 
bulması  bu tür davaların çoğalmasına bağ-
l ıdır deniliyor. 

Banş  
imzalan 
TBMM'de 
"Barış  İçin Bir Milyon İmza" 
girişimcileri, todadı kları  imzaları  
"Barış,- hemen ş imdi" sloganı  eşliğinde 
yürüyerek geldieeri TBMM'de, Uluç 
Gürkan'a teslim ettiler. S. 3'te 

Korucuya 11 tirlyon 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



T ürkiye cumhuriyeti devletinin silahl ı  
kuvvetleri güney Kürdistana yönelik 
her seferinde daha büyük güçle baş lat-

tığı  yeni bir bahar operasyonuna girişti. Kürt 
hareketinin masaya oturma sevdal ısı  kesimi-
nin tamda yeni analizlerine başladığı  bir sı -
rada bu kadar büyük bir güçle başlayan işgal 
hareketi sözünü ettiğim kesimi doğrusu şa-
şı rtmış  olmal ı  öyle ya, son milli güvenlik ku'  
rulu kararlar ı yla yeni açı l ı mlar bekleyenlerin 
şaşkı nl ı kları n ı  başka nası l yorumlayabiliriz. 
Beylerimiz Türk devletinin asl ı nda Susurluk-
ta ortaya çı kan devletin kendisi olduğunu bir 
türlü kavrayam ı yorlar. Bu eroin tüccarı  dev-
letin yeni demokratik açı l ı mlar ı yla hayat da-

marları n' tı-
kayacağın ı , 
dolayı sı yla 
savaşı  bitir-
mek şöyle 
dursun, ya-
vaşlatmayı  
bile düşün-
meyeceğini 
anlamak is-
temiyorlar. 
Fakat bu sa-
vaş  mevcut 
koşullarda 
her iki taraf 
içinde Un-

wintable (kazan ı lamaz)'d ı r. Açı klamaya çal ı-
şacağım. 

Türk devleti, Kürdistan ulusal kurtuluş  ha-
reketini (KUKH) birleşik, ortak proje ile dav-
ranan bir güç olarak karşısı nda görmedikçe, 
savaşın frenine basmayacaktı r. Açı ktı r ki ar-
tı k KUKH ortak bir haf ı zayla birlikte, ortak 
çözüm projelerininde çok uzağı na duşmüş-
tür. Ortak hafızası  dumura uğramış  
KUKH'nin önemli ve güçlü kesimi artı k böl-
geye yönelik emperyalist-sömürgeci politika-
lar ı n asli unsurları  olmaktan çok figüranlar ı  
olma konumuna düşmüş lerdir. KUKH'nin 
uluslararası  ve bölgesel politik arenada bir 
güç olarak kendisini var edememesi artı k her 
operasyonla birlikte batı l ı  merkezlerin söyle-
minde "oraya girdiniz ama çabuk çı karsan ız 
iyi olur, bu iş  asl ı nda tam olarak askeri yap-
tı rı mlarla da çözülemez" yarı m ağız tekerle-
melerini aşmamıştı r. Bu tavı r emperyalistle-
rin sömürgecilere desteği olarak yorumlan-
mal ı d ı r. KUKH bu tavı rdaki kendi sorumlu-
luk payı n ı  sorgulamal ı d ı r. 

PKK 1991'den sonraki süreçte politik açı-
lim ve askeri taktik bağlam ı nda kendisini ye-
niden üretememiş, gerileyen bir güçtür. Ade-
ta kendisini askeri gücünün büyüklüğü ile 
var etmeye endekslemiş, büyük askeri gücün 
TC devletinin işine yaradığı n ı  görememiştir. 
Legal alanda, ulusal talepler doğrultusunda 
mobilize olacak kitleleri geri hedeflere kilit-
lemiş, ulusal mevzileri bulanı klaştı rmıştı r. 
Kürdistanl ı  sosyalistler(PYSK) politik odak ol-
ma anlamı nda konsepti kavrad ı kları  halde 
ona uygun ad ı mlar atma güç ve insiyatifin-
den uzak görünmektedirler. 

KDP ve KYB bı ktı ran iç çatışmaları , Türki-
ye'ye geçtikleri her seferde milli istihbaratta 
konuk (!) edilmeye rı za göstermeleri, Irak ve 
İ ran'la ilişkileri, uzun erimli politik üretimle-
re kapal ı  olmaları  bağlam ı nda artı k KUKH'ni 
ilerleten değil gerileten hareketler konumuna 
düşmüşlerdir. 

KUKH içerisindeki bu temel güçlerin iro-
nik duruşları  emperyalist ve sömürgeci dev-
letlerin KUKH ile rahat, sorunsuz oynamala-
rı na yol açmaktad ı r. 

KUKH'n ı n ortak hafı zası n ı  dumura uğra-
tan, giderek ortak paydaları n ı  parçalayan ve 
ortak çözüm projeleri üretmeyi engelleyen 
faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en önemlisi 
kendisini çağdaş  politik harekete dönüştüre-
memiş  KUKH'nin klasik 19. yüzyı l devlet-u-
lus anlayışı na yol açan lider-örgüt-ulus anla-
yışı n ı  aşamamaları d ı r. Bu faktör öte yandan 
yeni dünya düzeni bağlam ı nda geliştirilen 
hegemonik sald ı rı , ideolojik politik ilkesiz-
leştirme ile birleşince KUKH'de ortak hafı za-
n ı n yol açtığı , ortak paydaları ndaki referans-
tarı mda yitirmiştir. 

Yaşanan tarihsel moment artı k The Eko-
nomist'in yorumu ile "kazan ı lamaz" bir du-
rumdur. 

Yukarı da KUKH için saydığım faktörler 
TC için de geçerlidir kemalist doku sorgu-
lanmaktad ı r, artı k devletin toplumsal daya-
nağındaki uzlaşma faktörü olmaktan uzaktı r. 
MGK kemalizmi silah zoru ile dayatmakta-
d ı r. TC de toplumsal dayanma gücü olarak 
hafızası n ı  yitirmiştir. Güç dengelerindeki 
toplumsal parçalanmayı  siviller onaracak 
iradeye sahip görünmüyorlar. Bu durumu bir 
"De Gaulle" çı kararak aşabilirlerdi, ancak 
bu koşullarda o yeteneği sergileyecek güçten 
uzak olduklar ı n ı  söylemek yanlış  olmaz milli 
güvenlik kurulu kararları  ve iradesi ile sorun-
lar ı n ı  aşmaya çalışan TC sorun çözücü ol-
maktan uzaktı r. 

Tümüyle savaşa ve onun en önemli kay-
nağı  kirli paraya endekslenmiş  bir devletin 
politikaları , şiddet unsurları n ı  sürekli gün-
demde tutmak zorundad ı r. Onun için The 
Guard ı an, daha çok gizlenmesi gereken şe-
yin örtüsü anlam ı nda kullan ı lan, "F ı g Le-
ar(İ ncir yaprağı) deyimini kulland ı . Gerçek-
tende Türk ordusu KDP çağrı sı  olsun veya 
olması n bu operasyona girişecekti. Elbette 
Türk ordusunun böyle bir operasyonu plan-
lamış  olması  KDP ve KYB'nin mevcut pozis-
yonları n ı  afettirici bir gerekçe olamaz, kald ı  
ki KDP ve KYB savaşmayı  göze alm ı yor ola-
bilirler(kendi aralar ı nda çok rahat savaşabili-
yor ve göz kı rpmadan adam öldürüyorlar ol-
sun!!!) bu bir ölçüde normal karşı lanabilir. 
Ama operasyona karşı  açı klama yapmalar ı  
durumunda güney Kürdistanda ki politik ko-
şulları  (kendilerinin yarattığı  mevcut koşul-
lardan) daha geriye götürecek unsurları  tes-
pit etmenin mümkün olmadığı n ı da tespit et-
mek gerekiyor. 

"Unwinnable" 
ya da 

"Fig leaf" 

Seyda ALPŞEN 

TC ordusunun güney macerası  
Kürdistanın dağlarında, ovalarında, şehirlerinde 
direniş  odakları  her zaman olacaktır. Ve Kürdis-
tan ulusal kurtuluş  mücadelesi bundan sonra da-
ha direnişçi vebirleşik bir karekter göstererek 
yükselecektir. Bu zorba rejimin cenderesi altında 
her yönüyle ezilen ve bunalan Türkiyenin işçi ve 
emekçi kitleleri seselerinigür yükseltip mevcut 
yönetimin üstüne yürüyecektir. 

Ibrehim XELIL 

T
ürk ordusu 14 mayıs 
1997 tarihinde başlatmış  
olduğu Güney Kürdis-

tn işgal harekatı la yeni bir 
maceranın içine girdi.TC ordu-
su daha öncede G. Kürdistan 
topraklarına girmiş  , havadan 
ve karadan saldı rı larda bulun-
muştu. 

Ne var ki bu son sefer önce-
kilerden önemli bazı  farklı lık-
lar taşmıaktadı r.Birincisi: bu 
sefer geçici değil,kalıcı  olmayı  
hedefliyor. Aylar öncesinden 
yapı lan hazırlıklar, büyük ordu 
gücüyle, mühümmatıyla hava-
dan ve karadan bir anda ger-
çekleşen bu harekatın tarzı  bu-
nu gösteriyor. 

Özellikle ABD'nin Ortado-
ğu politikasına uygun olarak 
gerçekleştiği anlaşı lan bu hare-
katla iki amaca birden varil-
mak isteniyor. 

TC'nin Güneyin zengin 
petrolüne ulaşma yönündeki 
histerisi de teşvik edici olmuş-
tur.Hatta TC bu harekatıyle di-
ğer sömürgeci bölge devletle-
rine ve Kafkas ülkelerine karşı  
bir gözdağı  verme mahiyetini 
taşıyabilir ve taşımaktadır. Bü-
tün bunların doğruluk payını  
ve harekatın bu yönünü kesin 
görmek gerekiyor. 

Ancak Türk ordusunun bu 
harekatı  esas olarak Kürtlere 
ve Kürt özgürlük mücadelesi-
ne karşı  yapı lmış tır. Bu seferle 
TC, Kürtlere karşı  yürütmüş  
olduğu sömürgeci kanlı  savaşı  
daha ileri boyutlara vardırmış-
tır. Savaşı  salt Kuzeyde değil,  

Güneye de taşımıştır. Böylece 
TC, Kürt ve Kürdistan soru-
nunda hiçbir esneklik göster-
meyen, imha ve inkara dayalı  
politikasını  daha azgın bir 
tarzda devam ettireceğini gös-
termiştir. Kuzey Kürdistan'da 
mücadelenini üstesinden gele-
meyen TC içine düştüğü çık-
mazı  aşamayarak daha büyük 
bir çılgmlığa itilmiştir. 

Elbette PKK'nin Güneyde-
ki gücüne vurmak ve imha et-
mek TC'nin başlıca hedefle-
rinden biridir. Bu TC açısından 
oldukça önem taşımaktadır. 
TC ordusunun ilk hedefi ve 
yönelimi PKK'ye karşı  olmak-
tır. 

Ancak TC'nin yönelimi ve 
amacı  salt bununla sınırlı  de-
ğil, Ortadoğuda yayılma emel-
lerinin yanısıra, o daha çok 
Kuzeyin de ötesinde, Kürdista-
nın diğer parçalannda ortaya 
çıkan özgürlük mücadelesine 
karşı  düşmanlık güdüyor.Çün-
kü o, Kürdistan'm diğer parça-
lannda elde edilen kazanımla-
nn ve özgür yapı lanmaların 
kendisini tehdit edeceğini bili- 

yor. Körfez savaşından sonra 
ve Newroz ayaklanmasıyla 
Güney Kürdistan 'da elde edi-
len kazammlardan ve özgür 
yapılanmadan en çok rahatsız 
olan TC oldu. Ve Güneyde öz-
gür, bağımsız bir yapı lanmanın 
doğmasına müsade etmeyece-
ğini defalarca dile getirdi. 

Bugün TC, ABD başta ol-
mak üzzere, diğer batı lı  bazı  
devletlerin 
desteği ve 
onayı ile 
Güney Kür-
distanı  işgal 
ederek bu 
emelini 
ş imdilik 
gerçekleştirdi ve düşmanlığını  
gösterdi. 

Güneyliler başta olmak 
üzere kürdistanlı  bazı  siyasi 
güçlerin işlediği ardarda hata-
lar ve bunların sonucu olarak 
doğan olumsuz ortam TC or-
dusunun Güney Kürdistan'a 
girmesine imkan sağladı. 

Güneyli güçler esas olarak 
KDP ve YNK, doğan özgür or-
tamdan yararlanmasını  bilme- 

dikleri gibi, elde edilen kaza-
rumlar' koruyup geliştirmesini 
de beceremediler. Orada yaşa-
nan trajedi biliniyor. 

Sadece güneyli güçlerin, 
yetmezlikleri ve birbirlerine 
düşmeleri değil, diğer parça-
lardan bazı  partilerin özellikle 
PKK'nin Güneye ilişkin yanlış  
politik yaklaşımı  bir savaş  or-
tamına girmesi durumu hata-
lıydı .  

Kritik bir dönemi yaşayan 
güneyin durumu karşısında P-
KK gerekli hasasiyeti göstere-
medi. Kürt güçleri arasında ya-
şanan bu çatışmalar, Kürdista-
nın iç dinamiklerini önemli öl-
çüde tahrip etti. 

Politik perspektifleri, ulusal 
soruna yaklaşım tarzları  zaten 
tutarsız olan güneyli güçler, 
içine düştükleri zor ortamdan 
çıkışı, sömürgeci bölge devlet-
lerine dayanmakta buldular. 

Işgalci Türk ordusunun ra-
hat bir şekilde güneye girmesi-
nin öyküsü biraz da burda yat-
maktadır. 

TC'nin resmi temsilcileri 
KDP'nin kendilerini davet et-
tiklerini açıkladılar. KDP 
TC'nin bu açıklamalarını  ya-
lanlamadığı  gibi, işgale karşı-
da herhangi bir tavır da takın-
madı. Ayrıca KDP tarafından 
yapı lan açıklama PKK'nın gü- 

neydeki askeri gücü işgallerin 
gerekçesi olarak sunulmakta-
dır. Buda TC ordusunun güney 
topraklarına girişinin meşru 
görüldüğü anlamını  taşıyor. Fi-
iliyatta olan zaten budur. Bu-
nun ulusal tutarlılık politika-
sıyla bağdaşır yanı  olmadığı  
gibi teslimiyetin ta kendisidir. 
Bu tutum mahkum edilmelidir. 

Dahası  KDP güçlerinin yer 
yer Türk ordu birlikleriyle bir-
likte PKK ve sivil örgütlere 

karşı  saldırılar dü-
zenlediği haberleri 
bazı  basın organla-
nnda yer almakta-
dır. Eğer gerçek du-
rum buysa KDP 
teslimiyetin ötesin-
de vahim bir hata 

işliyor. KDP eğer işgale karşı  
direnme gücünü kendinde bu-
lamıyorsa, en azından tarafsız 
kalma'', Türk ordu birlikleri-
nin suçuna ortak olmamalıdır. 

Görülen odur ki TC ordusu-
nun Güney DKürdistana gir-
mesiyle Kürdistan ulusal kur-
tuluş  mücadelesi yeni bir çehre 
kazanacaktır. TC ordusunun 
bu işgali halkımıza ve ulusal 
kurtuluş  mücadelemize zarar 
veriyor, verecektir. Ne varki,  

TC devleti ve ordusu . bu 
macerayla emekçi çocukları  
Kürdistamn öbür yakasında sa-
vaşa sürülerek ölüme terk edil-
mektedirler. Olan yine emekçi 
kesimlere oluyor. 

Ama TC; ordusuyla girdiği 
kürdistan batağında her yönüy-
le ve her geçen gün daha fazla 
kayıp verecektir. Bu seferin 
zaferle sonuçlanamayacağı  ak-
sine bağrında büyük bir hüsran 
taşıdığı  bellidir. Bu sefer bel-
kide egemen sömürgeci Türk 
siyaset sisteminin sonuda ola-
bilir. 

Kürdistamn dağlarında, o-
valannda, şehirlerinde direniş  
odakları  her zaman olacaktır. 
Ve Kürdistan ulusal kurtuluş  
mücadelesi bundan sonra daha 
direnişçi vebirleşik bir karek-
ter göstererek yükselecektir. 
Bu zorba rejimin cenderesi al-
tında her yönüyle ezilen ve 
bunalan Türkiyenin işçi ve 
emekçi kitleleri seselerinigür 
yükseltip mevcut yönetimin 
üstüne yürüyecektir. Çağ-
dışılıkta ve barbarlıkta ısrar e-
den sömürgeci TC yönetimi 
çöküntüye uğramaktan kendini 
kurtaramayacaktır. 

o ıı  

O
zellikle ABD'nin Ortadoğu politikasına 
uygun olarak gerçekleştiği anlaşı lan bu 
harekatla iki amaca birden varılmak iste-

niyor. 
TC'nin Güneyin zengin petrolüne ulaşma yönün-
deki histerisi de teşvik edici olmuştur.Hatta TC 
bu harekatıyle diğer sömürgeci bölge devletleri-
ne ve Kafkas ülkelerine karşı  bir gözdağı  verme 
mahiyetini taşıyabilir ve taşımaktadır. Bütün 
bunların doğruluk payını  ve harekatın bu 
yönünü kesin görmek gerekiyor. 

Güneyliler başta olmak üzere kürdistanlı  bazı  
siyasi güçlerin işlediği ardarda hatalar ve bunla- 

rın sonucu olarak doğan olumsuz ortam TC 
ordusunun Güney Kürdistan'a girmesine imkân 

sağladı . 

Çareseriya Kurd ne di 
emperyalizme^ de ye 

TC'nin Güney saldırısı  
ve PKK-KDP catısması  

Ferhat DIJWAR 

Defalarca yazdık ve defalar-
ca söyledik. Yine de söyle-

meye devam edeceğiz ve yaza-
cağız ta ki anlaşılıncaya kadar. 
Bir değil beş  değil Kürdün böğ-
rüne hançer saplayışı. Hem de 
bir sömürgeci gücü arkasına ala-
rak. Ayıptır dedik olmadı. Ya-
zı ktır dedik olmadı. Peki daha 
ne yapacağız. Bizde mi müda-
hale etmeliyiz? Evet, biz müda-
hale edeceğiz. Silahla değil, so-
payla değil. Çünkü ölen hep 
kendimizden oluyor. Bizler iç 
ve dış  politika alanında elimiz-
den geleni yapıp, müdahale ede-
ceğiz. Edeceğiz ki, ölen Kürt in-
sanı  olması n. 

Dr. Şıvan "Kürt Halk Hare-
ketleri" adlı  yapıtında Barzani 
ve Talabani hareketinin ne kadar 
"Kürtvari yurtsever" oldukları-
nı, sömürgeci bölge devletleri 
ile ta 60'lı  yı llarda girdikleri 
ilişkilerle anlatmaya çalışıyor. 
Peki, o günden günümüze ne 
değişmiş. anlaşılan pek çok şey 
değişmemiş. Emperyalistler ve 
bölge sömürgeci devletleri tara-
fından sunulan birkaç parça kı-
rıntı  uğruna amansız bir iç kav-
ga yürütüyorlar. Ve bunun sonu-
cunda kaçırılan, heba edilen 
şanslar, kaçırılan fırsatlar ve yi-
tirilen imkanlar. Onlar için artık 
bu zamandan sonra Kürt halkı-
nın kaderi değil, kendi kaderleri 
önem kazanıp, temel sorun ol-
muştur. Bakınız 92 bahanyla ele 
geçen şansları; Federal devleti, 
Fedaral hükümeti ve diğer de-
mokratik oluşumlar' bölge sö-
mürgecilerini de arkalarına ala-
rak nası l yerle bir etmişler. 

Neden bu son saldı rı  ve niçin 
KDP bu saldı rının omurgasını  
teşkil ediyor? PKK'nın burdaki 
rolü nedir? Tespit doğru yapıl-
malıdı r ve uzun vadeli bir tespit 
olmalıdır. Salt Kürdistanla da sı-
nırlı  olmamalıdır. Çünkü Gü-
neyde oynanan oyun Ortado-
ğu'daki dengelerin yeniden şe-
killenmesinin sonucudur. Eğer 
tespite bu temelde bakılıp açı-
lırsa, doğru çözümlere ulaşabili-
riz. Bu son saldırıyı  sadece TC, 
KDP ve PKK ekseninde ele alır-
sak, esas yanlışı  da orda yapmış  
oluruz. Burda, İsrail, TC, İran 
ve Irak gibi bölge devletlerini, 
diğer yanda ise Amerikan em-
peryalizminin ve Avrupa emper-
yalizminin Ortadoğu dengeleri 
üzerine inşa etmeye çalıştıkları  
politikaları  iyice gözden geçir- 

mek zorundayız. 
İsrail devleti içte yoğunlaşan 

tutucu siyonist muhalefetin bas-
kılan ve dışta da Ortadoğu'da 
son dönemlerde yoğunlaşan an-
ti-siyonist gücün verdiği tedir-
ginlik yüzünden Filistinle yaptı-
ğı  "barış" anlaşmasına son dö-
nemlerde çekinceli yaldaşmak-
tadır. Ama bu tür bir "barış" ol-
madan da Ortadoğu'da devlet 
olarak "rahat" yaşayamacağını  
iyi bilmektedir. Bu gerekçeler-
den hareketle başta Batıyla ol-
mak üzere, bölge devletlerinden 
hiç olmazsa bazdanyla ittifak 
yapmayı  çok önemsemektedir. 
Bu tür bir ittifakı  İsrail, Türk 
devleti ile yapmış  bulunmakta-
dır. Ancak yükselen anti-siyo-
nist mücadele ve bunlara büyük 
destek olan KUKM, İsrail dev-
letini tedirgin etmekten çok, 
Kürtlerin özgürlüğünün Ortado-
ğu'da yeni oluşumlara neden 
olacağını  bilmekte ve bu da onu 
korkutmaktadır. KUKM'nin Or-
tadoğu dengelerini yerinden ve 
derinden sarsacağını  iyi bilen 
Amerikan ve Avrupa emperya-
lizmi ise bu korku ve tedirginli-
ğin başka bir türevini yaşamak-
tadır. Çünkü onlar için "istikrar-
sız" bir Ortadoğu'da çıkarlar 
çok tehlikede olacaktır. Pet-
rol'ün şimdilik önemi, Ortado-
ğu'nun Asya, Uzak Asya ile 
olan komşuluğu onun stratejik 
konumunu da güçlendirmekte, 
bu da Amerika ve Avrupa em-
peryalizmi için büyük öneme 
gerekçe oluyor. İşte tüm bu ne-
denlerden ötürü Ortadoğu'da 
yapılan tüm politikalarını  bun-
lardan da bağımsız yapılmadığı  
gerçeği çıkıyor ortaya. 

KDP ve Türk devletinin son 
saldırılarının bunlardan icazet 
ve destek almasının altında ya-
tan esas neden de budur. Burda 
Avrupa devletlerinin kısmi ve 
"suya sabuna" değinmeyen, sal-
dırı  karşıtı  açıklamalan ise bu 
ülkelerde bulunan Kürt diaspo-
rasının baskılarına karşılık ver-
mek ve Amerika ile olan farklı  
çıkar çatışmalarının sonucudur. 
Bu tür açıklamalardan başka 
şeyler anlamak ise ancak o poli-
tikalara hizmet eder. 

TC'ye gelince; o zaten girdi-
ği psikolojik devlet bunalımının 
sonucu olarak ne yaptığını  bil-
mez duruma gelmiştir. Bir yan-
dan devlet içindeki çetelerin ka-
muoyuna yansıyan konumları, 
"kahraman ordularının" yitip, 
biten "kahramanlık" imajları , 
gelişen İslami hareketinin çığ- 

lıkları, süren kirli savaşın etki-
siyle iflas eden ekonomi, ve di-
ğer yandan hergün çözüme gi-
den Ulusal Kurtuluş  Mücadele-
si'nin dayattığı  çözüm. Tüm bu 
somut nedenlerden ötürü top-
lumsal pisikoza düşen devlet, iç 
kamuoyunu ve dış  kamuoyuna 
çürüyen, biten imajını  tekrar ta-
zelenıek için, herşeyi denemek 
ve en önemlisi de ele geçen 
"şansı" elden kaçırmak isteme-
mektedir. Işte burda KDP onlar 
için bir şanstı. 

Peki KDP'nin gerekçeleri 
nedir? KDP'nin gerekçeleri de 
TC'nin gerekçelerinden pek de 
farklı  değildir. Onlar, elden ka-
çırdıkları  tüm şansların sonucu 
olarak, ekonomik olarak zor du-
rumda olan halkı  kandırmak, 
onların içten içe gelişen muhale-
fetini susturmak, en önemlisi de 
Türk devletinden koparacağı  bir 
parça kınntı  için PKK'ya saldır-
mayı  göze almıştır. O, dün tüm 
bu nedenlerden ötürü, Halep-
çe'nin ve tüm Kürtlerin baş  kati-
li Saddam'la birleşip, Yekiti 
güçlerine saldırmayı  göze al-
mıştı. Bugün de PKK'nın bağ-
nndaki Kürt gerillalanna ve si-
vil halka saldırmakta tereddüt 
etmemiştir. 

KDP ve PKK arasındaki 
çatışmaları  sadece geçmişte ol-
duğu gibi "bırakuji" olarak gör-
mek, Kürt halkına yapılacak en 
büyük haksı zlık olacaktır. 
KDP'nin saldırısı , Güney hal-
kını  da etkileyen PKK'nın Türk 
devletinin de istemi üzerine 
dilinin kesilmesi, sağır ve topal 
olmasını  sağlamaktır. Bence 
sağır, dilsiz ve topal bir PKK 
demek; sağır, dilsiz ve topal bir 
Kürt halkı  ve aynı  zamanda 
sağır, dilsiz, topal Kürt siyasi ör-
gütleri de (PYSK, YEKİTİ, P-
SK, PRNK, vs.) demektir. 

Yapılacak olan en acil görev, 
bu Kürt siyasi örgütlerin biran 
evvel yan yana gelip, iç ve dış  
siyasi alanın da bu saldırıya mü-
dahale ettiklerini gösterip ve 
kınamak olmalıdır. PKK ise ar-
tık benmerkezciliği bırakıp, bir 
dönemlerde ön adımları  atılan 
Ulusal Cephe'nin yaratılmasına 
katkı  sunmalıdır. Bu tür bir cep-
henin en azından Kürt ka-
muoyuna ve dünya kamuoyuna 
sunacağı  birçok şeyi olabilir. 
Böyle bir Ulusal Cephe, Kürt-
lerin son durumunu da gözden 
geçirdiğimizde, Kürtlere yapıla-
cak en önemli hayır olacağı  da 
bir gerçektir. 

Xidir EG1T 

Tjefte ü sü sal bere emperyalista ji bö beıje- 
wendlyen xwe ni düdirej Kurdistan di nav-

beyna dewleten Tırk, Iraq, İran ü &Iri kirin çar 
parça. Bi rasti gelek sedemeiena hebG. We ga-
ye li Rüsya şoreşa sovyete çübü bü; loma dix-
westin we şoreş'ü di hundir gemaroyeke de bife-
tisinin, ji bo vena ji pewistiya wan, li Rojhilata 
Navin ü li der ü dora Sovyete, bi dewletni na-
yendi yün bi hez hebtl. Le ji bo ku hem ev dew-
letna nekevin şopa Sovyete ü him ji wan bas bi 
xwe ve bidin gired' an, diye wan li ser neheqini 
mezin, ne mega ü bi pirsgrekni mezin bidana 
avakirin: loma Kurdistan di nav wan de par kir. 
Yün din ji, li gel beıjewencilyen stratejik, xwes-
dn berjewendiyen xwe ni abori, bi teybed ji nef-
ta Rojhilata Navin texin ewlekariye. Helvesta 
Sovyete ye di we mijarede ji balküş  e. Le niha 
em we tevli ve mijara xwe nakin. 

Em baş  dizanin rewşa ku gele kurd iro tü de 
diji, bi biryar G daxwaza emperyalizme Q li gor 
berjewendiyen we hatiye avakirin. Ji bo ku ev 
statuko heta iro berdewam bibe, emperyaliznıe 
hemü inıkanen xwe bi kar aniye. Li Başüre 
Kurdistane, heta neziki salen çil Q penca, em-
peryaliste Ingiliz bi çek G leşkeren xwe li hem-
ber tekoşina gele Kurd ya rizgarlye şer kiriye. 
Li hembere tekoşina gele Kurd ya parçen din 
pistgiriya dewleten metinkar ya leşkeri, abori ü 
politik kirine. We gaye çi berjewendiyen em-
peryalistan di van dewletan de hebtin, iro ji ew 
heye. Le kijan dewleta ku ji politika emperya-
lizme dadigere G dikeve xayalek emperyalistlye 
emperyalist ji li pozen wan dize, bi çavtirsandi-
ni wan ceza dike. Gefa emperyaliz' meye ji wan 
re heri mezin, gurkirina pirsgireka Kurd e. Bi 
pirsgireka Kurd ü li ser ınirata Kurd, emperya-
zim van dewleten metinkar bera hey dide, her-
dem ji aliye leşkeri G abori wan qels dike, ji ali-
ye politik, çandi, civaki ü demokratik wan bi 
şünde dide hiştin. Ji bo berjewencliyen xwe, mi-
na pis& ü mişk bi gelen Rojhilata Navin dilizin. 

Bi vi awayi, him gelen hereme ye di bin des-
ten dewleten faşist, teokratik a diktator didin 
hiştin, him keda van gelan, dewlemendiyen 
wan yün sererd ü binerd bi erzani talan dikin, 
him ji wek mazatek vekiri çek, mal ü pere xwe 
bi buhayi diherikinin van welatan ü dewletün 
qolonyalist bi qeyd G merbetan bi xwe ve didin 
girüdan. 

Her encamek, sedemek we heye. Di mantik 
de ji vena re pewencliya sedem ü encame tü go-
tin. Sedema pikoli ü bindestiya gele Kurd ji em-
peryalizm e. Ez ten'ü bahsa konaxa kapitalizme 
ye dawin nakit% imparatodyen dema koledari ü 
feodaliy'ü ji xweıllye rewşek emperyalist barı. 
Lewra wan ji bi hüzün leşkeri, welaten din da-
gir G talan dikirin, dest datanin ser dewlemencli-
yen wan yün sererd ü binerd, gel dil ü bende di-
kirin G keda wan dimetin. ir° sermiyandandari-
ya finans, li ser nıirata wan imparatoriyan bel 
xwediye imparatoriyen emperyalist yün mo-
dem. Sedema dewlemencli, sarezari, zaniyari ü 
teknolojiya emperyalizme, talankirina welat ü 
metina gele Afliqa, Asya, Eınnica Latin G Roj-
hilata Navin e. Gele Kurd ji yek ji wan e. Sede-
me peşveşina emperyalizme, encame paşve-
mayina van gelan e. Regeza ji bo ku emperya-
lizm li ser linga bimîne, diye herdem xwe ji nfı  
de hilberine. Mercü ve hilberine ji, betir talanki-
rin, ecikandin ü mütina keda gelan e. We gaye,  

ma em dikarin bejin emperyalizm doste geleld-
ye, an doste gelü Kurd e? 

Di ve rffijare de helwesta heri balkeş, bi tey-
bed ji pişti belavbüna Bloka Sovyete, hinek 
rewşenbir, şexsiyet G partiyün Kurd, rizgad an 
mafbidestxistina gele Kurd, di pewendi fi heval-
bencliya emperyalinne de dibine. Em dizanin 
ku sedema perçebüna Kurdistane ü bindestiya 
gele Kurd emperyalizm e. Ev ji te wafe (ma-
na)ya, ji bo ku nı  ji zordariya eşcjiyalci rizgar bi-
be, tu biçe alikariya zordare ku wi eşqiya bera 
pexira te daye bixwaze. Emperyalizm ji, ji bo 
ku serweriya xwe ye li ser gele &Ime, talanke-
ri G mQtinitaılya xwe pe bide pejirandin (qebul-
Icirin) ü meşrü bide rQdan, bi navQ politika "Sa- 
zennana CfflanQ yQ pQ.ŞI zalim, qetliyamker 

Qrişkarn heremi diafıfinin, pişt re ji mina riz-
garxwaz, parQzhQz Q felatkeran, bi arteşQn xwe 
ni modem diçin, serwed ü mQtinkan^ya xwe bi-
heztir dikin. Loma qebeheta emperyalistan ji 
borandina wan zehf mezintir e. 

Di qriZa kendavQ Q qirkirina Saddam ya ser 
Kurdan ji, rewş  ji vena ne cudatir YQn Sad- 
dam ter ter çek (seleh) kir a ew tahriki dagirlya 
KuwQt kir yek emperyalist barı. YQn pişti wer-
gerandina şah bi tranQ re ew da şerkirin disa yek 
emperyalist bün. Çeken qirlcirin ü raxandinQ, 
yQn kimya ku di kirkirin Q fetisandina Kardan 
de hat bikaranQn, disa bi zanin emperyalistan 
ew fırotibün Saddam. Li hember raperina Kur-  
den BaştIr ku Saddam Qrişi kurdan kir, yek em-
peryalist ketin rewşek humanist, ji bo Kurdan bi 
navQ "ffiza Mirkut" Şemsi:ya ewlekadye ji Kur-
dan re vekir(!) Ev heza, bi hevkariya dewleta 
Tırk ya ku di dereca yekem de neyare gele Kurd 
e, hat avakirin a navenda we ji li Tırki hat bi al 
kirin. Qaşo Tırki ji dibe dost Q parezgere Kur- 
dan. Bi rasti,  .dewleta Tırk ji Kurdan 
ra ciha ve emperyalistan ji ewqas e. Weke tü za-
nin li Tırki G li Irane ji Kurd bi domari ten qir-
kirin. Ger emperyalist dilxwaze Kurdan be, bi-
la çeneki alikariya Kınden van deran ji bikin. 

rasti ne eve: Ji bo ku Kurden Başfir bigehü'n 
mafen bingehi, heta iro emperyalistan tu 
nekirin, tu gaven bihez navetin Q herdem ji eriş  
a mudaxeleyün kolonyalisten hereme re çay di-
girin. Pişti van lciryadyen emperyaliszme ye li 
hember gele Kurd, ma edi em dikanin bejin em-
peryalizm doste Kurda ye? 

Le tevli ve tegehiştine hemi em dizanin ku tu 
çare Q mecale Kından nema ku mudaxela em-
peryaliz' ı' ne nepejirine. Lewra ji devla ku gele 
Kurd, bi dinli nerüxe ü qir nebe, di nabena ne-
yaren xwe de dikeve püwistiya terckıe. Hetani 
ku sosyaliste Tırk, Ereb a Ecem ve rastiye fer 
nebin, ne Ilini sosyalisdye dibin ne pirsgreken 
gele Kurd we his bikin, ne ji kanin hevkari ü bi-
ratiya gelan çekin. 

Le em sosyalisten Kurd, baş  dizanin ku 
sedema metinkariya Kurdistane ye bingehi em-
peryalizm e. Emperyalizm weke ku neyare 
hemü gelan e, neyare Gele Kurd e ji. Emper-
yalizm doste berjewendiyen xwe ye, loma tu 
deme nabe doste gele Kurd. Feda emperyaliz-
me di rizgariya gele Kurd nine, berevaci di bin-
desti ü metingehtiya wi de heye. Diye bere bere 
gele Kurd bi heza xwe ya bingehi ewle bibe ü 
ew xwe bi rexistina xwe ni netewi Q civaki riz-
gar bike. Avakirin ü damezirandina rexistinek 
rast, tegehiştin ü serkefdya mafe xwe dost G clij-
minen xwe Q çekirina baweriya bi xwe vatini ü 
wezifa sosyalisten Kurdin. 
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Bir milyon imza 
Türk meclisinde 

HABER MERKEZİ  / 
"Barış  İçin Bir Milyon İm-
za" girişimcileri, topladıkla-
rı  imzaları  "Barış, hemen 
şimdi" sloganı  eşliğinde yü- 
rüyerek geldikleri 
TBMM'de. Başkanvekili 
Uluç Gürkan'a teslim etti-
ler. Girişim sözcüsü avukat 
Eşber Yağmurdereli, "Biz 
barış  içinde yaşamak istiyo- 

ruz" derken, Gürkan, barı  
şın "çok büyük bir özlem" 
olduğunu belirtti. 

Barış  özlemini içeren bir 
milyon imzayı  taşıyan di-
lekçelerle dün sabah trenle 
Ankara'ya gelen Yağmurde-
reli başkanlığındaki girişim-
cileri garda,aydınlar, siyasi 
parti ve sivil toplum örgüt-
leri temsilcilerinin bulundu- 

ğu bir grup karşıladı. Barış  
özlemcileri "Barış  istiyo-
ruz" pankartı  eşliğinde elle- 
rinde karanfillerle 
TBMM'ye doğru yürüyüşe 
geçtiler. Güvenlik güçleri-
nin engellemesiyle karşılaş-
mayan girişimciler sık sık 
"Savaşa Hayır, Barış  He-
men Şimdi" sloganı  attı. im-
za1ar daha sonra TBMM 
Başkanvekili Uluç Gür-
kan'a, girişimciler adına Eş-
ber Yağmurdereli tarafından 
teslim edildi. Türk halkında 
bariş  istemleri giderek yayı-
lırken devlet svaşı  daha da 
tırmandınyor. Güney işgali-
nin 'barış  için bir milyon 
imza'nın toplanmasından 
hemen sonraya rastlaması  
türk oevletinin halkın irade-
sini hiçe sayması  olarak de-
ğerlendirildi. 

Kral Çiplak 

HABER MERKEZİ/ Alman 
Çalışma Bakanı  Norbert Blüm, 
Alman Kitap Yayıncıları  ve Kita-
bevleri Birliği Barış  Ödülü'ne la-
yık görülen Yaşar Kemal'e övgü 
yağdırırken, Kürt sorunu dolayı-
sıyla Türk hükümetini ve Türk 
ordusunu ağır tenkitlerde bulun-
du. 

Welt Am Sonntag Gazetesi' in-
de yayınlanan "Kendi gözlerimle 
gördüm" başlıklı  yazısında Blüm, 
"Türkler, sevimli, arkadaş  canlısı, 
yardımsever bir millettir. Ama 
hükümeti zalimdir. Böyle bir hü-
kümete, Avrupa yolu açılamaz" 
dedi. 

Blüm devamla şöyle diyor: 
"Kemal, daima sıkıntı  içinde 

yaşamıştır. Çünkü o, toleransı  sa-
dece geniş  bir teoride bırakma-
mış, vatanı  Türkiye'de pratiğe 
uygulamıştır. Türkler ve Kürtler 

onun şahsında kanşmışlardır. Ke-
mal, Kürt ve Türk evliliğinden 
doğan bir çocuktur. Kürtler, dün-
yada güçlüler tarafı ndan aldatıl-
mış  bir millettir. 20. yüzyıl, Kürt-
lere verilen sözlerin tutulmadığı  
bir yüzyıldır. Türkiye'deki Kürt-
ler kendi tarzlarında, kendi lisan-
larıyla yaşamaktan başka bir şey 
talep etmiyorlar." 

1991 yılında Körfez Sava-
şı'nın ardından Saddam'ın kuv-
vetlerinden kaçan Güney Kürdis-
tanlı  Kürt mültecilerinden Türki-
yeyi de sorumlu tutan Blüm, 
"Ben, 1991 yı lında Türk-Irak sı-
nırında, Işıkveren'de kendi göz-
lerimle gördüm. Dağın, buz ke-
sen tepelerinde 300 bin Kürt mül-
teci, dört ayrı  kampta tutulmuştu. 
Su, ısınmak için odun yoktu. Baş-
larım sokacak bir şey yoktu. Ço-
cukların inlemesini duydum. Bir 

babanın, 'ben daha bugün bir ço-
cuğu toprağa verdim' şeklindeki 
şaşkın ve isyankâr sözlerini öm-
rüm boyunca unutmayacağım.- 

Söz konusu kampların etrafı n-
da görevli Türk askerlerini "Ker-
beroslara" (Yunan mitolojisinde, 
cehennem bekçisi yüzbaşlı  kö-
pek) benzeten Blüm, şöyle de-
vam etti: 

"Kamp çevresinde cehennem 
bekçisine benzeyen 100 başlı  
köpek gibi Türk askerleri, sün-
güleri takmış  cengaverler misali 
sanki Cengiz Han'a karşı  savun-
maya geçmişlerdi. Askerler, inat-
çı  heykel gibi Kürtleri, sadece 
birkaç kilometre aşağıda, hayat 
kurtaracak sıcak vadiye in-
melerine izin vermiyorlardı . Böy-
lece Kürtler ve çocukları  ölüyor-
lardı . Bu yaşadıklarım hafızamda 
kalacak." 

Alman Bakan:Türk 
hükümeti zalimdir 

İçişleri Bakanı  Meral Akşener, 
bu yıl toplam 62 bin geçici köy 
korucusuna toplam 11 trilyon 500 
milyar lira ücret ödeneceğini bil-
dirdi. 

Bakan Meral Akşener, CHP 
Çanakkale Milletvekili Ahmet 
K,üçük'ün koruculuk sistemiyle 
ilgili yazılı  soru önergesini yanıt-
larken, Olağanüstü Hal Bölgesi, 
Mücavir Bölgeler ve Hassas iller 
Bölgesi'nde 62 bin 654 köy koru-
cusu-
n u n 
görev 
yaptı-
ğı n ı  
b e - 
lirtti. 
Köy 
koru-
cula-
r ı na 
görev 
yaptıkları  bölgeler itibarıyla 15 
milyon lirayla 19 milyon lira ara-
sında aylık ücret ödendiğini be-
lirten Bakan Akşener, aylı kların 
belirlenmesinde memur maaş  
katsayılannın ve yerleşim birim-
lerine ödenecek ek tazminatlann 
kriter olarak alındığını  bildirdi. 

İçişleri Bakanı  Meral Akşe-
ner, bir soru üzerine 18 yaşını  bi-
tirmiş, 65 yaşından gün almamış  
olanların geçici köy korucusu 
olabildiklerini belirterek, halen 

50 yaşın üstünde 7 bin 514 köy 
korucusu bulunduğunu söyledi. 
Akşener 'in açıklamasına göre 
Batman'da 3 bin 445, Bingöl'de 
2 bin 678, Bitlis'te 3 bin 759, Di-
yarbalur'da 5 bin 842, Hakka-
ri'de 7 bin 596, Siirt'te 4 bin 809, 
Şırnak'ta 7 bin 520, Tunceli'de 
377, Van'da 8 bin 186, Mar-
din'de 3 bin 565, Muş 'ta 2 bin 
036, Adıyaman'da 1633, Ağrı 'da 
2 bin 207, Ardahan'da 113, Ela-

zığ 'da 2 bin 
307, Gazian- 
tep'te 593, 
Kilis'te 37, 
Kahraman-
mara ş 'ta 
1343, Şanlı-
urfa'da 1112 
geçici köy ko-
rucusu bulu-
nuyor. 
İçişleri Baka-

nı  Meral Akşener, askerlik çağına 
gelmiş  olan geçici köy korucula-
rınm askerlik görevlerini temel 
askerlik eğitimlerinden sonra da-
ha önce görev yaptıkları  il veya 
ilçe jandarma komutanlıklarında 
yapabildiklerini belirtirken, halen 
kendi görev alanı nda askerlik 
hiznıetini yapmakta olan 1066 
geçici köy korucusu bulun-
duğunu kaydetti. 

(HABER MERKEZİ) 

HABER MERKEZİ  / 'As-
keri araçlarla uyuşturucu ka-
çırı ldı ' 

Bir çete davası  daha mah-
kemeye yansıdı. Diyarbakır 
Devlet Güvenlik Mahkemesi 
(DGM) Başsavcılığı 'nca ha: 
zı rlanan Yüksekova Çetesi 
Ana İddianamesi'nde Kürt il-
lerinde, itirafçı, korucu, asker 
ve polislerden oluşan çete 
üyelerinin akı l almaz boyut-
lardaki uyuşturucu ve silah 
kaçakçı lığı  eylemlerine yer 
verildi. Haklarında 403 yı l 
hapis cezası  istemiyle dava 
açılan 13 sanığın, askeri araç 
ve helikopterlerle Iran-Yük-
sekova-Van-Diyarbakı r-is-
tanbul güzergahında uyuştu-
rucu ve silah kaçakçı lığı  yap-
tıkları  öne sürüldü. Diyarba- 

,,,,k,r, 
hapis istemiyle. hakkında cla-
ya_açıları; sanıklardan Kur-
may Albay Hamdi Poyraz'ın 
uyuşturucu bağlantı ları na id-
dianamede şöyle yer verildi. 

1. Olay: Geçen yı l Hakka-
ri'nin Çukurca ilçesi Çiğli 
Köyünden Kaşuran aşiret re-
isleri ve korucu başları  Ismet 
ve Kemal Ölmez tarafından 
15-20 kilogram eroin iki çan-
ta ile Hakkari Tugay Komu-
tanlığı 'na getirilir. Eroinler 

daha sonra Kurmay Albay 
Poyraz'ın emriyle komando 
tugayından kalkan helikop-
terle Kemal ve İsmet Ölmez 
tarafı ndan Diyarbakır'a götü-
rülür. 

2. Olay: Kurmay Albay 
Hamdi Poyraz yine geçen yı-
lı  Salih Kaya ve Kahraman 
Bilgiç'le birlikte Diyarba-
kır'a giderler ve bu gidişle-
rinde Salih Kaya'nın çantası  
içerisinde getirdiği eroinleri 
Diyarbakır'da kimliği belli 
olmayan kişilere teslim eder-
ler. 

3. Olay: Kurmay Albay 
Hamdi Poyraz, İsmet ve Ke-
mal Ölmez ile Kahraman Bil-
giç'e yol güzergahları ndaki 
arama ve kontrol noktaların-
dan rahatça geçişlerini sağla-
mak amacıyla helge verir., Bu 
belgeyle Kahraman Bilgiç, 
İsmet ve Kemal Ölmez, Çu-
kurca'nın Çığ lı  Köyü'ne gi-
derek 7 adet muhtelif cins ve 
çaptaki tabancalarla birlikte 
Hakkari'ye dönerler ve tuga-
ya gelerek silahları  Albay 
Hamdi Poyraz'a verirler. 

Diyarbakır 4 No'lu 
DGM'de hakkında 15 yı l ha-
pis cezası  istemiyle dava açı-
lan DYP Hakkari Milletveki-
li Mustafa Zeydan'ın yeğeni 

Yüksekova Belediye Başkanı  
Ali İhsan Zeydan'ın adı  da 
uyuşturucu bağlantılarında 
var. Zeydan'ın aynı  davada 
73 yıl ağır hapis cezası  iste-
miyle yargılanacak olan Bin-
başı  Mehmet Emin Yurdakul 
ile birlikte gerçekleştirdiği 
öne sürülen uyuşturucu sev-
kiyat' iddianamede şöyle yer 
aldı: "Eroinin hammaddesi 
olan baz morfin ve asitanhid-
rit, çete üyeleri tarafından 
Kuzey Irak ve İran'dan yasa-
dışı  yollarla Türkiye'ye so-
kulur. Daha sonra Yüksekova 
DYP'li Belediye Başkanı  Ali 
İhsan Zeydan'ın aşiretine ait 
Büyükçiftlik Köyü'nde çete 
üyeleri tarafından eroin hali-
ne dönüştürüldükten sonra 
Binbaşı  Mehmet Emin Yur-
dakul tarafı ndan verilen_tali-
matla, Istanbul'a sevki yapı-
lır. 

Sevk işi Astsubay Ali 
Kurdoğlu ile Belediye Baş-
kanı 'nın şoförü Oğuz Baygü-
neş  tarafından gerçekleştiri-
lir. Kahraman Bilgiç'in ver-
diği ifadelerle tam üç kez 
eroinler askeri cemselerle 
Van'a, oradan da İstanbul'a 
götürülür." 

İddianamede, Binbaşı  
Mehmet Emin Yurdakul'un 

talimatlarıyla Kahraman Bil-
giç ve Kemal Ölmez'in Yük-
sekovalı  işadamı  Naci Dü-
şünmez ile Vahyettin As-
lan'dan zorla para aldığı  be-
lirtildi. 

Çete üyelerine para ver-
meyen Yüksekovalı  işadamı  
Abdurrahman Düşünmez'in 
Yüksekova ilçesinde bulunan 
otelinin de Binbaşı  Mehmet 
Emin Yurdakul'un talimat-
larıyla, Kahraman Bilgiç, 
Nihat Yiğiter ve Bülent Yetüt 
ve Özel Tim görevlisi Enver 
Çırak tarafından roketlendiği 
anlatı ldı. 

Devlet çetelerinin suçları  
birbir ortaya dökülüp mah-
kemelere yansırken, çetelerin 
üst bağlantıları  örtbas edil-
meye çalışıldığı  önesürülüy-
or. Şimdiye kadar hiçbir aa-
vanın spnuçlanmaması  bu 
kuşkuyu intınyor. 

Gözlemciler oevletin şim-
di olayları  kapatma telaşında 
olduğunu söylüyorlar. Asker-
lerin son zamanlarda gün-
demi değiştirmek için har-
cadıkları  çabalar çete 
faaliyetlerinin ordu içindeki 
bağlantı larının açığa çık-
ması ndan endişe edilmesi 
şeklinde değerlendiriliyor. 

Korucuya 11 
trilyon kaynak 

Itirafçılar yine devleti gösterdi 

Kontrgerilla Dersirne bildiri postalıyor. 
Bildiriyi gönderen örgüt ZÖK- DÖK. 
Babaların Sesi. Bildiri matbaada basıl-
mış. Halkın moral gücünü bozmaya yö-
nelik bu tür girişini ilk değil benzerleri 
defalarca gönderildi. Bildirde bir dizi 
aptallıklar sı ralanmış. Bildirinin başlığı  
"Kral çıplak" Bu terimi-
noloji ile inandırcı  olun-
maya çalışı lıyor. Dersim 
halkının bu tür şeylere 
karnı nın tok olduğunu 
galiba bilmiyorlar. ibret 
belgesi olarak bir bölü-
münü yayı nlıyoruz. 

Oyun devam ediyor, 
sahnede aynı  oyuncular. 
dekor Dersim, kostüm 
Dersim, herşey yok ol-
durulan Dersim için, ha 
gayret bir omuz daha 
atın bitireceksiniz Dersi-
mi. 

Ey yoksullar, ey fa- 
kirler çı rılçıplaksınız. 
İnançlarınız ve propa-
gandanızın temeli bit-
miş, her şeyi halka daya-
tarak yaptınyorsunuz ar-
tık kapılar açı hnıyor, ak-
sine yüzünüze kapanıyor 
çı rı lç ı plaks ı n ız.Gelen 
birkaç frankla aç karnını-
zı  doyuramıyorsunuz, çı-
rı lçı plaksı nız Ölenlere 
ağlamayın iyi oldu kur-
tuldular, yazık ki yine fa-
turayı  güvendiğiniz hal-
ka biçtiniz. Hepiniz ay-
nısınız ne ölü ne yaralı  
yoldaşa saygı n ı z var. 
Aptalmısınız, körmüsü-
nüz, her sene aynı  oyun-
da aynı  rolleri oynuyor-
sunuz, yönetmen kim, 
rejisör kim merak edip öğrenmiyorsu-
nuz. Empeyalistleri yeriyorsunuz. Der-
sim'i kana bulayı p emperyalistlerin ek-
meğine• yağ  sürüyorsunuz, bize kalırsa 
bu yüzden biraz daha fazla çıplaksınız. 

Şimdi ağlıyorum gidenler için, Allah 
rahmet eylesin, bittiler çocuklar ne olur 
bizi ağlatmayın sizler bitmeyin. 

Artık şehitlerimizi Belediye işçileri 
gömüyor, işte bu yüzden de çıplaksınız. 

PKK'nın Dersim'de ne gözle gürül-
düğünü bile bile partinin sesiyle intihar 

eylemlerine, yalanlanna ortak olmak, 
eylemlerini beniksemek ne demek, biz 
aptal değiliz Istanbul'da Mersin 'de 
olanlardan haberimiz var, Dersimlileri 
Istanbul'da, Izmir'de, Mersin 'de gece 

saat: 02'lerde kapılarını  kırarak 1 Ma-
yıs'a kannla katılacaksm, çocuklarım 
getirme, cam kuracağız, araba yakaca-
ğız, kan akacak diyen sözde devrimciler, 
olaylarda öleceklerin çocuklarına baka-
caklar mı? . 

Doğan köyü, Ahdük'ü, Eğnik'i, Se-
ğedikler'i, Ağzunik'i, Sor-
piyan'ı, Aydınlar'', Bur-
nak'ı, Çakmaklı 'yı, Yayla-
günü'nü, Kodi'yi, Koyun-
gölü'nü, Gözeler'i, Geviş-
ler'i, Kırnık'ı , Zımık'ı, Pa-
kire'yi, Türüşmek'i, Şa-
kak'ı, Bornak'ı, Sırç'ı  ve 
Mazgirtli Vedat'ı  kandıra-
bilirsiniz ama Dersim'in 
tamamını  aldatamazsınız, 
bunu da bilmemezlikten 
geldiğiniz için de çıplaksı-
nız. 
Ülkenin her yerinden bin-
lerce şehidin verildiği Kıb-
rıs davasını  entel ve aydın 
kafayla sentez etmeye 
çalışıp, batıl yorumlar ge-
tiren sizler, hani halkın 
haklarını  koruyor ve halka 
değer verdiğinizi söy-
lüyordunuz. Bu tip yak- 
laşımlarınızla halkın 
değerlerini ayak altına 
alıyorsunuz, amacınız ne, 
sizler ya Aydan geldiniz ya 
da Atlantisten, salyangoz 
satıyorsunuz ama kimse 
almıyor. Donkişot'un hiç 
olmazsa yel değirmenleri 
vardı, sizin düşmanınız 
bile yok, yoksa düş-
manınız halk mı? zavallı  
körebeler çınlçıplaksınız" 
sözkonusu bildiriye başta 

Tunceli derneği yönetici-
leri olmak üzere birçok 

demokratik kurum ve kuruluş, kontr-
gerilla provakasyonlanna tepki gös-
terirken, Dersim halkını  uyanık olmaya 
çağırdılar. (HABER MERKEZİ) 

Barış  konferansı'na 
valilik engeli 
İnsan Hakları  Derneği'nin düzen-
lediği, valilik kararıyla yasakla-
nan, Kürt sorununun tartışı lacağı  
"Barış  Konferansı"na Avrupalı  
parlamenter ve sivil toplum örgüt-
lerinden yoğun destek geldi. RP 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş, 
yazar Vedat Türkali, eski Dev-
Genç lideri Ertuğrul Kürkçü, avu-
kat Eşber Yağmurdereli ve yazar 
Doç. Fikret Başkaya gibi simala-
nn katıldığı  toplantıda, katı lımcı-
lar kısa basın açıklamaları  yap-
makla yetindi. 

İnsan hakları  sorunlarının ve 
Kürt sorununun Türkiye'nin başı-
nı  çok ağrıttığnun ve bundan son-
ra daha da ağntacağının vurgulan-
dığı  açıklamalardan en çarpıcı  
olanı  İngiliz Azınlık Hakları  Gru- 

bu sözcüsü M. Mc Dowell'm ko-
nuşmasıydı. Mc Dowell, Tansu 
Çiller'in Türkiye'nin insan hakla-
rı  problemi olduğu yolunda bir ay 
önce söylediği sözleri hatırlatarak, 
"Sorunun tam merkezinde olması  
gerekirker, çok merak ediyorum 
niçin bu konferansta Tansu Çiller 
yok da yerine polisleri gönderdi?" 
dedi. 

Yazar Vedat Türkali de, "Şu 
konferansı  yasaklamakla ne 
kazandıklarını anlamıyorum. 
Konferansın yapı lmamasından 
doğan tepki, konferansın yapıl-
masından çok daha zararlı. 
Demek ki bu insanlar, bağışlasın-
lar aptallar" dedi. 

(HABER MERKEZİ) 

Türkiye'de savaş  
karşıtlığı  suçtur 
HABER MERKEZİ/ İzmir savaş  
karşıtları  °emeği imzalı  yazıya ce-
za isteminde bulunuldu. İnsan Hak-
ları  Panoraması" adlı  kitapta halkı  
askerlikten soğutmaya yönelik pro-
paganda yaptıkları  gerekçesiyle 12 
insan hakları  savunucusu hakkında 
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası  is-
tendi. 

İnsan Hakları  Derneği (İHD) 
Ankara Şubesi tarafından yayımla-
nan "İnsan Hakları  Panoraması" ad-
lı  kitaptaki İzmir Savaş  Karşıtları  
Derneği mizah yazıda, Ceza Yasa-
sı 'nın 155. maddesinde düzenlenen 
"Halkı  Askerlikten Soğutmaya Yö-
nelik Telkinatta Bulunma" suçunun 
işlendiği gerekçesiyle, İHD Ankara 
Şube Başkanı  Yıldız Temurtürkan, 
eski başkan Naciye Erkol, yönetim 
kurulu üyeleri Mustafa Tüm, Vedat 
Zengin, Ferda Ülker, Adnan Okur, 
Ali Serdar Tekin, Oya Ataman, En- 

der Büyükçulha, Meryem Erdal, 
Yavuz Atan ile İzmir Savaş  Karşıt-
ları  Derneği Kurucu Başkanı  Os-
man Murat Ülke hakkında açılan 
dava Genelkurmay Askeri Mahke-
ınesi'nde görüldü. 

Askeri mahkeme başkanı, sanık 
Osman Murat Ülke'nin, halen as-
kerliğini yaptığı  birlikte, talimat yo-
luyla alınan ifadesinin kendilerine 
ulaştığını  bildirdi. Duruşmaya katı-
lan sanıldar; susma haklarını  kulla-
narak hiç söz almazken, avukatları  
soruşturmanın genişletilmesi 
yönünde istemleri bulunmadığını  
açıkladı. Dava, savcının isteği üzer-
ine ertelendi. Davayı  izleyenler 
Türk devleti savaşta ısrarli oldukça 
daha pekçok benzer davanın açı la-
cağını  belirtiyorlar. Savaşın son bul-
ması  bu tür davalarm çoğalmasına 
bağlıdır deniliyor. 
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radesi dışı nda bölünmüş  bir ülkenin ulusu 
olarak, ulusal kurtuluş  sürecinde temel handi-
kapı m ı z olan birlik problemini yaşamaya de-

vam etmekteyiz. Dağı n ı kl ı k ve siyasi yapı lar ara-
sı  hoşgörüsüzlük, Kürdistan ulusunun 'yumuşak 
karn ı ' olarak süregelmiştir. Bu nedenledir ki, sö-
mürgeciler tarafı ndan, en çok menfi temelde ulu-
sal kurtuluş  hareketine karşı  devreye sokulan 
alan da bu olmuştur. 

Ne yazı k ki, bu realiteyi görmeyen ve gör-
mezlikten gelen yapı ları n sayısı  da hali hazı rda 
az değildir. Oysa ulusal birlik olgusunu, ulusal 
bağımsızl ı k için olmazsa olmaz koşul olarak gör-
me noktası nda, hemen hemen herkes teorik ola-
rak "mutabı k" (?) görünüyor. 

Burda "iç çatışma" olgusuna nesnel olarak se-
bep teşkil eden; tarihsel, kültürel, sosyo-ekono-
mik, psikolojik, jeo-politik ve felsefi faktörleri 
kapsaml ı  bir şekilde irdelemek teknik olarak 
mümkün değildir. Ancak şu anda Kürt siyasi ha-
reketlerinin "anlaşı lmaz" tavirlarinin gerçek an-

lamda bilinmesi 
açısı ndan, ilgili uz-
manlar ı n derinliği-
ne halkı  ayd ı nlata-
bilecek, bilimsel 
araştı rmalara ihti-
yaç duyulmaktad ı r. 
Aksi taktirde herke-
sin birlikten dem 
vurduğu karmaşı k 
ortamda, halkı n, 
gerçekten de kimin 
birlik isteyip kimin 
istemediğini bilmesi 
ve bilince çı karması  
hayli güç olacaktı r. 

Ana hatları yla belirtmek gerekirse, parçalan-
mış l ı k, çarpı k ekonomik yapı , felsefi olarak mili-
ter-ekstrem Islam kültürü ve sömürgecilerin bi-
linçli olarak empoze ettiği "ast-üst" mantalitesine 
dayal ı  tek yanl ı-anti bilimsel eğitim vs. gibi et-
menler, objektif olarak bizim halen yaşadığım ı z 
"iç savaş" fenomenine temel teşkil etmektedir. 

Esas sorun, ulusal mutabakat önünde engelle-
yici konumda olan bu gerçekliğin, ulusal kurtu-
luş  davası n ı  omuzlayan ve mevcut statükoyu 
ideolojik-politik olarak aştığı n ı  iddia eden politik 
hareketler tarafı ndan bir "kader" olarak görülüp 

' görülmediğidir. Yani toplumun en ilerici unsur-
lardan oluştuğunu sandığım ız siyasi yapı ları n bu 
handikapı  aşma bilgi-beceri ve iradesine sahip 
olup olmadığıd ı r. Oysa gördüğümüz ve yaşadığı-
m ı z, Kürdistan köylerinde sı k sı k vuku bulan 
"berberi" (aileler arası nda kan davası ) olgusu-
nun, siyasi hareketler arası nda biraz daha politi-
ze edilmiş  haliyle yaşandığı  doğrultusundad ı r. 

Güneyde yaşanan deney, hem dünyadaki ilgi-
li çevrelerde hem de Kürt halkı n ı n kendisinde 
"Kürtler iktidarları n ı  oluşturma yetisine sahip de-
ğiller"intibası n ı  uyand ı rmıştı r. Bu olumsuz süreç, 
birçok insan ı n bilinç altı nda biriken ve giderek 
umutsuzluğu sembolize eden tepkinin dışa vu-

,rulrnasırta neden olmuştur.. Mevcut durumda ku-
zeyli güçler arası nda-pratik bağlamda çatışmal ı  
bir sürecin yaşanmıyor olması , önümüzdeki dö-
nemde olmayacağın ı n garantisi olmadığı  gibi, 
birliğe stratejik bir önem verdikleri sonucunu da 
çı karmak mümkün değildir. 

Kald ı  ki, iyimser olabilmek için soruna ciddi 
ve samimi yaklaşımları  

görmek; geçmişte yaşanan birçok olumsuz-
luklar, mahkum eder mahiyette, eleştirel veya 
özeleştirel tavı rları n geliştirilmesi gerek. Bu tür-
den sergilenecek bir pratik, herkesin arzuladığı  
gerçek birliğin oluşturulması n ı n kültürel-psikolo-
jik alt yapısı n ı  ve güven ortamı n ı  hazı rlayacaktı r. 

Bunun bir ad ı m daha ilerisi, bütün yapı ları n 
kendi dışı ndaki siyasi teşekkülleri olduğu gibi, 
kabul ve tolere etmesi, ulusal bağlamda dayanış-
ma göstermesi ve eleştiriyi düşmanlı k ve düş-
manlığı  eleştiri olarak algı lamaktan ve bu şekilde 
ifa etmekten kesinlikle kaçı n ı lmal ıd ı r. Sornutlaş-
tı rmak gerekirse, savaşan gücün politik çizgisinin 
eleştirilmesi, savaşan gücü anti sömürgecilik 
bağlam ı nda desteklemeye engel değildir. Ayrı ca 
herhangi bir diğer gücün de, dışındaki hareketle-
ri "düşman" olarak nitelendirip, egosantrik-anti 
demokratik yönelimler içine girmeye hakkı  ola-
maz. 

Kuşkusuz, siyasal iklime demokratik ve tole-
ransl ı  bir içerik kazand ı r ı labilnıesi için yurtsever-
devrimci bası na da büyük görev düşmektedir. 
Bası n ı n siyasi oluşumları n uzantı ları  olarak çal ış-
ması  bir dezavantaj olarak görülebilir. Ancak 
yurtsever-devrimci bası n ı n, bunu açmazı  halin-
de, birlik sürecine olumlu katkı  yapacağı  kesin-
dir. 

Bu bağlamda Nüroj'un demokratik ve birlikçi 
tavr ı  son derece olumlu ve diğer yurtsever bası na 
emsal oluşturacak niteliktedir. Özellikle burda 
söylemekte yarar var ki; MED TV, geniş  kitlelere 
hitap ettiği için, ulusal ittifaklar konusunda bü-
yük bir rol oynayabilir. Şu ana kadar bazı  müs-
pet katkı ları  olmakla beraber, birlik meselesinde 
gereken ve arzulanan tarzda rol oynadığı  söyle-
nemez. Umarı z, bundan sonra halk tarafı ndan 
kendisine biçilen misyon bilinciyle hareket eder. 

Sürekli "güçlü"den yana tavı r takı nması  dola-
yısıyla, bağlaşı klar konusunda bir türlü olumlu 
rolünü oynamayan Kürt ayd ı n kategorisi, son 
dönemlerde yer yer kışkı rtı cı , tahrik edici tavı rlar 
takı nmışt ı r. Bazı  imkanları  kullanmak ve mev-
kiler edinmek için, adeta örgütler arası  çatışmayı  
körükleyici ve legitime edici yönelimler içine gir-
miştir. Örgütler arası  savaşı  meşru göstermeye 
çalışan ve bunun için en yüksek "entelektüel" 
yetisini kullanan kişinin veya kişilerin hem yurt-
severliğinden hem de ayd ı nlığından şüphe etmek 
gerekir. 

Özcesi, her yönden birlik koşulları n ı  oluş-
turabilmek için, herkesin üzerine düşeni yapması  
elzem. Hele Marksistlerin, hem toplumun 
demokratikleşmesi, ulusal kurtuluş  sürecinin h ız-
land ı rı lması  ve hem de ulusal mutabakatı n sağ-
lanması  konusunda herkesten daha evrensel ve 
özverili davranmaları  gerekir. inan ı yoruz ki, 
bağımsı zl ı kçı  ve demokratik Marksistler, herkese 
ideolojik-politik farkl ı lığa rağmen ulusal kurtuluş  
süreci bağlam ı nda, bütün ulusalcı  hareketleri 
nası l desteklediğini ve onlarla ittifak oluşturmak 
için nası l esnek-demokratik ve hoşgörülü bir ek-
sende politika yaptığı n ı  kan ı tlayacaktı r. 

Bağlaşıklık 
politik 
hoşgörü 
ister 
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Manisa davasına 
Avrupa ilgisi 
Manisa davası  olarak bi-
linen çocuk yaştaki öğ-
rencilere işkence yapı l-
ması  kamuoyuna yansı-
dığından bu yana ulusla-
rarsı  düzeyde ilgi görme-
ye devam ediyor. Türk 
yetkililerin tüm örtme ça-
baları  da olayı  örtmeye 
yetmedi. Türkiye'deki iş-
kence iddiaları  bir kez 
daha Almanya'nın gün-
deminde. Alman Parla-
mentosu İnsan Hakları  
Komisyonu, Manisa'da 
öğrencilere işkence ya-
pılmasıyla ilgili bir rapor 
hazı rladı. Raporda, Al-
manya'nın "işkence da-
vasını" resmen izlemesi 
gerektiği savunularak, 
"Çocukların işkence gör-
meleri birinci derece 
uluslararası  skandaldır" 
denildi. 

Alman parlamento-
sundan üç milletvekilinin 
hazırladığı  raporda, ço-
cuklara işkenceye karşı  
uluslararası  kamuoyunun 
harekete geçirilmesi ge- 

rektiği belirtildi. Çocuk-
ların iki ayrı  mahkemede 
yargı landığı  anlatılan ra-
porda, çocukların sulh 
mahkemesinde beraat et-
melerine karşın DGM'ce 
mahkum edildiği anımsa-
tı ldı . 

Raporda "işkence 
yapmak için polisin ne 
tür bir gerekçesi var" so-
rusuna bir avukatın şu 
yanı tı  verdiği açıklandı: 
"Polis Bingöl'den Mani-
sa'ya henüz tayin olmuş  
ve Manisa'ya düzen ge-
tirmeyi amaçladığını  i-
lan etmiştir. Polis 'Viet-
nam Sendromu'yla karşı  
karşıyabulunmaktadır." 

İşkcence gören 10 ço-
cuğun beşinde travma 
sonrası  sendrom, ikisinde 
ise deprasyon saptandığı  
ifade edilen raporda, 
"Teşhisler yapı lmış  olan 
işkence türlerine uymak-
tadır" görüşü dile getiril-
di. 

Raporda, Alman Fe-
deral Meclisi İnsan Hak- 

ları  Alt Komisyonu ola-
rak Manisa'daki olaylar-
la yakından ilgilenileceği 
belirtilerek şöyle denildi: 

"Çocukların işkence 
görmesi birinci derecede 
uluslararası  skandaldı r. 
Konsolosluk-baskı  yarat-
mak için-davaları  Al-
manya Federal Cumhuri-
yeti adına resmi olarak 
izlemelidir. Ayrıca Tür- 
kiye'nin batısındaki 
gençlerin de işkence gör-
mesi konuya yeni bir 
boyut getirmiştir." 

Raporda "Eğer polis-
ler işkence suçlusu iseler, 
DGM'nin verdiği hüküm 
skandaldır" görüşü dile 
getirildi. 

Raporda "Almanya, 
kendi tarihini hiçbir za-
man unutmamalıdır. İşte 
bunun için çocukların iş-
kencecilere göre daha 
fazla cezalandı rı ldıkları  
ülkeler Avrupa Top-
luluğu'na alınmak isten- 
memektedir" denildi. 
(HABER MERKEZİ) 

Tıp öğrencilerine 
acımasız dayak 

HABER MERKEZI/ Po-
lis, Hacettepe Üniversite-
si'nden Sağlık Bakanlı-
ğı 'na yürüyerek, sağlıkta 
özelleştirme çalışmalarını  
protesto etmek isteyen Ha-
cettepe Tıp Fakültesi öğ-
rencilerini acımasızca cop-
ladı. Panzerlerin de kul-
larıldığı  saldında 5 öğrenci 
yaralandı. Türk Tabipleri 
Birliği'nden (1"rB) yapı-
lan açıklamada, polisin öğ-
rencilere acil servisin önü-
nü kapattıktan gerekçesiy-
le müdahale ettiği, ancak 
acil servisin tadilat nede-
niyle 10 gündür kapalı  ol-
duğu belirtildi. 

Türkiye'nin çeşitli ille-
rinden gelerek Hacettepe 
Üniversitesi Merkez Kam-
pusu 'nda toplanan kalaba-
lık bir grup öğrenci, "Sağ-
lık devletin yükü değil, gö-
revidir", "Kamyon bekle-
me, örgütlen", "Kışla değil 
üniversite, ticarethane de-
ğil hastane", "Çetelere de-
ğil, sağlığa bütçe" ve 

"Hastaneler halkındır, ser-
mayenin değil" yazılı  pan-
kartlarla kampus içinde 
yürüyüşe geçti. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı  çevik kuvvet görevli-
lerinin öğrencilerin yürü-
yüşüne izin vermemesi 
üzerine, acil servis girişi-
nin önüne gelen öğrenci-
ler, "Beyaz yürüyüş  engel-
lenemez", "Direniş  var, 
yı lgınlık yok" ve "Polis 
boş  durma, çeteleri yaka-
la" sloganları  attılar. 

Polis, öğrencilerin da-
ğılmamakta direnmesi 
üzerine, kalabalık gruba 
panzer ve coplarla saldırdı. 
Polisin müdahelesi sırasın-
da öğrencilerden 5'i yara-
landı. Yaralı lar acil servis-
te tedavi altına alındılar. 
Öğrenciler daha sonra 
kampusta yeniden bir ara-
ya gelerek, hazırladıkları  
basın bildirisini okudular. 
Bildiride, devletin her ge-
çen gün sağlığa bütçeden 
daha az pay ayırdığını  vur- 

gulayan öğrenciler, serbest 
piyasa ekonomisi politika-
ları= uygulanması  duru-
munda yaşanacak olum-
suzluklara dikkat çektiler. 
Öğrenciler, herkes için eşit 
eğitim ve sağlık hizmeti 
istediklerini vurgulayarak, 
"Sağlık sisteminin iyileşti-
rilmesini ve aydınlık bir 
gelecek için hastanelerin 
herkes için parasız ol-
masını  istiyoruz" dediler. 

Türk Tabipleri Bir-
liği'nden yapı lan açık-
lamada, polisin öğren-
cilere acil servis önünü 
kapattıkarı  gerekçesiyle 
müdahale ettiği, ancak acil 
servisin tadilat nediniyle 
10 gündür kapalı  ol-
duğunu belirtildi. Açık-
lamada, polislerin "Hasta 
geliyor dağı lın" diye 
bağırdıktan hemen sonra 
öğrencilere saldırmasına 
karşın hiçbir ambulans 
veya hasta taşıyan aracın 
gelmediği bildirildi. 

N e aqil dibirre û ne ji hiş  hiltine. Kese tiş-
tek weha neditiye. Çimki nimuneyk v" 
yeke Urn in. Li dine gelk ku bi qasi me 

ji dijmink xwe derb xwarine ü di tevkujiyan re 
hatine derbas kirin kkrı  in; belki yı' ninin. Le li 
dirı ' d?sa tu gelk ku bi qasi me siyaseta xwe bi 
dijmink xwe ve girkiane û dikin nakin nikarin 
xwe ji dijmin bicietinin ji tunin. 

Ev yek eckek giran, sosretek mezin e. 
Ne em li &roka xwe dizivirin, ne ji em ji d?-

roke ders hiltinin. -I. ' bibe qey d?rok her ü her 
ji bo me dubare dikin. 

Gemiyeke li ser ,a‘/' bifikirin. Gemiyek ku 1."' 
û rotaya w" ne xuya ye. Ba çiqas gur ü xurt be 
ji nikare ji ve gemi0 re hibe alikar; çimki dera 
ku ev gemi diçe ji bere ve nediyar e. 

Bayk gur û xurt ten" dikarin xesare bidin 
gemiyek weha 136-
hedef ü bkrmanc. 
Er" ba, w'' N., ' gemi-
O bi vi al? û wI alI 
ve bikişinin, W di 
encame de an an.' 
gemiye li girave 
qirase bikin, an di 
cjeraxeld derya0 
de bidin rûniştin ü 
an ji di nav deryay" 
de bidin noqkirin. 

Belengaziya si-
yaseta hin partiyk 

me gemiyek bi vi awayi t?nin bira mirov. 
Di siyasete de belengazi û şeperzetiya her? 

mezin dijmin çare O hkii ditin e. Bi dost, bira, 
heval ü hevalbendk xwe re nehatina ba hey, 
l'' bi clijmin re hatina rü hey e. Di çareserkiri-
na pirs, nakokl û dijberiyk bi birayk xwe re 
role çareseriye sipartina dijmin e. 

Siyaseta bi vi awayi bib nebe di seri de xi-
timiye. Bi tu awayi nikare ji pirsk xwe yen bin-
gehin re r. ' û çareyek bibine. Siyasetek weha 
kilekori ji bingeha xwe ya rastin ji şemitiye. t-clI 
ew di dest hinekan de bûye pkeystok ü ji ar-
manca xwe ya esas? dür ketiye. 

Di geremol û tevliheviyek bi away? Oşiya 
xwe dilin, hesabk dür ü dirk kirin ü li berje-
wendiyk gel xwediderketin dijwar e. 

Birakuji encamek siyaset weha kilekori ye. 
Çax' ku baweriya te bi bira0 te O ku bi salan 
di mile te de ji bo armancek [koz li hember .  
dijmin şer kiriye ü xw?na xwe rijandiye, nema 
û te ew bira ji bo xwe û berjewendiyk xwe 
yen siyasi xeter dit, 'cli siyaset xitimiye û ji ser 
bingeha xwe ya mili şemitiye. 

Siyasetek bi vi awayi sefil û belengaz heta tu 
bixwazT bkmy ü dejenere büye; bkext û l.)-
text e. 

Qet şik tune ye ku bkstikrariya Kıı rdistana 
Başûr encamek ve siyaseta reben ü belngaz e. 
V'' siyaseta ku baweriya xwe ya bi bira şikandi-
ye û hunda kiriye, bi bira re li hevkirin ü hev-
f' mkirine ji deftera xwe paqij kiriye, li hember 
bira hişk ü bkolerans e, bira ji dijmin bkir xe-
ter ıı  talûke cli!:iir?e,ne cwg,ç,,kp l?i ,difrnin—,re we-., 
re rû hey. Û t" ji. 

Em Kurd ' ş  ü jana \/"' siyaseta belengaz diki-
şinin. Tengasiya me ya herI mezin ev yek e. Xu-
ya ye ku ev siyaset Ii Kıı rdistana Başûr büye 
nexweş?n û maye. Heta ku ev nexweş?n di ca-
ne parti û r&istink me de be, we hale wan her 
ü her bi vi awayi be. 

Di k-4a xwe ya dawi ya li ser Kurdistana Ba-
şûr de Tirk banga PDKe behane nişan didin. 
Xwedkgiravi PDKe gazi wan kiriye. Rojek be-
riya Nı".' 'rIşa hovane Ii Engere em çübûn ber-
pirsiyariya PD}Q*. Sefin Dizayi ji '1-işk Tirkan 
n bere gazin dikir û digot, "Heta niha Tirkan, 

tu careU beriya ku bikevin Kıı rdistana Başûr 
agahdari neclane me. Niha em dizanin ku ji se-
re du mehan ve ye ku Tirk cli sinor de amade-
kariya operasyoneke dikin. Le wan em li ser \/' 
yekyeke ji agahdar nekirine." 

Rojek pisti \&' beyane Tirk ketin Kurdistana 
Başûr. Pirsk navbera PKK û PDKe çi dibin bi-
la bibin, gava ku di çareserkirina van pirsan de 
Tirk hkıi hatin d?tin û deriyk Kurdistana azad 
ji bo dagerkeriya van hov ü murdaran hatin 
vekirin, hin0 tevgera Kurd li ber astengek gel-
lek mezin e. 

Belengaziyek weha siyasi ten" dikare gora 
xwe bikole. 

Mixabin li Kurdistana Başûr siyaseta me ya 
netewi xitimiye ü ji ser bingeha xwe ya rastin 
şemitiye.Siyasetek weha reben ü belengaz, 
ten" dikare birakuji, xerabûn, hilweş?n û td<-
çûn bine. Ev tk<çün tk<çOna me ye, sedemk 
we' em in ü me bi xwe aniye. 

Xitimina 
siyaseta 
netewi 

Felat DIGEŞ  
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Kürdistan Devrimci-Sosyalist hareketi- 
nin yiğit bir savaşçısıydı. 1980 1 Mayıs 
kutlamaları  sırasında çıkan çatışmada 
şehit düştü. Bir Türk olmasına rağmen 
sarsılmaz devrimci enternasyonal bir 

ruhla Kürdistan'ın bağımsızlığı  uğruna 
savaştı  ve canını  verdi. kişiliği ve 
mücadelesi bize örnek olacaktı r. 

PYSK 
Partiya Yekitiya Sosyalist a Kurdistan 

dönemine girdiğini gösteriyor. 
En azından yönetim bunu göste-
riyor. 

Parti ve örgütler adına konu-
şan panelistler sorunu ortaya 
koyma tutumları, olgu ve so-
rumlu yaklaşımları  bunu açıkça 
gösteriyordu. Ey Ragip marşıy-
la beraber yapılan saygı  duru-
şundan sonra Kürdistanlı  örgüt-
ler platformu'nu oluşturan parti 
ve örgütler (KKP, PSK, ERNK, 
PYSK, PİK ve PRK-Rızgari) 
adına yapılan ilk tur konuşma-
larda genel olarak birliğin öne-
mi ve bugün bu doğrultuda atıl-
ması  gereken adımlara işaret 
edilerek, vurgu yapı ldı. Hemen 
her siyasi parti ve örgüt birliğe 
ve bu doğrultuda adım atmaya 
hazır olduklarını  ifade ettiler. 
ERNK temsilcisi "Birlik konu-
sunda ve en ileri düzeyde hazır-
lanacak ortak metinlere imza at-
maya ve her türlü fedakarlığı  
yapmaya hazır oldukları nı" be-
lirtti. 

PYSK temsilcisi, birliğin 
Kürtler Kürdistan açısından ta-
şıdığı  güncel ve tarihsel anlamı-
na değindikten sonra, "Bu sorun 

Kürtlerin kanayan bir yarası  
olarak sürüp gelmiştir. Ulusal 
birlik. ulusal kurtuluşun olmaz-
sa olmazıdır. Kürt hareketi ge-
lişmenin bu aşamasında bu 
alandaki handikapını  aşmak zo-
rundadır." dedikten sonra. "bir-
liği istemek yetmiyor, söylem-
den çok pratikte bunun gereğini 
yerine getirmek gerekiyor. Bu-
rada bu platformu oluşturan ve 
platformun dışında olan hemen 
her siyasi Kürt partisi ve örgütü, 
birliğin öneminden bahseder ve 
birlik yanlısı  olduğunu ifade ed-
er, ama yine de istenilen düzey-
de birlik gerçekleşemez. İstem 
ve temennilerden çok, belirleyi-
ci olan pratik tutumdur. 1992 yı-
lında başlayan cephe çalışması  
niye başanya ulaşmadı, bunun 
nedeni neydi, sorumlusu kimdi, 
bütün bunların anlaşı lması  gere-
kiyor. Bunlar anlaşı lmadan, 
cephe çalışmasının önünü tıka-
yan zorluklar aşı lmadan ve bü-
tün bunlardan olumlu dersler çı-
kanlmadan, uzun vadeli kalıcı  
ve istikrarlı  ulusal birliği yarat-
mak zordur. 

Cephe çalışması  esnasında, 

bazı  parti ve ö gütler, durumla-
nnı  abartan ve bjektif olmayan 
bazı  yaklaşıml nnın yanı  sıra, 
özellikle PKK' un tutumu, cep-
henin oluşm asında belirleyi-
ci rol oynamı  ır. O dönem P-
KK gerçek m. ada isteseydi ve 
ağırlığını  koy ydı  cephe ger-
çekleşmiş  olu u" biçimindeki 
eleştirisinden sonra "PKK'siz 
cephe düşünü meyeceği gibi, 
diğer parti ve rgütler olmaksı-
zın PKK'nın y nlız başına cep- 
heyi kuramay cağı  ve ulusal 
birliğin en az dan Kuzey par-
çasında gerçek bir panaroması-
nın sağlanama acağını  görmek 
gerekiyor" ded . Devamla; "bir-
liğe ve ulusal pheye gelip ge-
çici, taktik bir lay olarak bakı-
lamayacağı  gi i, ülke ve ulusal 
gerçekliğimizi temel olmayan, 
halkımızın çı  arlarına uygun 
olayan birlikte iklerin doğru ol-
madığını, ulas 1 bütünlüklü ve 
bağımsızlıkçı  ir politikayla so-
runu ele almak gerektiğini" dile 
getirdi. Dev la; "parçacı, dar 
ve özellikle ' imiirgeci bölge 
devletlerinden birine dayana-
rak, ulusal biri' politikası  yürü- 

tülmeyeceği gibi, bunun onurlu 
bir ulusal politikayla bağdaşma-
dığı  da bahsedilir. Bu nedenle 
Kürdistanlı  siyasi parti ve örgüt-
ler, sömürgeci devletlerle ilişki-
leri, ilkeli ve seviyeli olmalı, bu 
ilişkiler diğer Kürt partilerine ve 
Kürdistan davasına zarar vere-
cek boyuta ulaşmamalıdır. Ve 
herşeyden önce her alanda, her 
parçada ve parçalar arasında 
Kürtler birbiriyle dost geçinme-
li, birliği ve dayanışmayı  güç-
lendirmeli, kendi aralarında çı-
kacak sorunları  şiddet yoluyla 
değil, demokratik banşçıl yön-
temlerle ele almalıdırlar." diye-
rek, konuşmasının sonunda 
"Biz beş  sosyalist örgütün birli-
ğini sağlayarak PYSK'yı  kur-
duk. Bu ulusal birlik için de iy 
ibir ömektir. Bu tarihi anlamda-
ki adımı, ulusal birliğe de taşı-
yacağız. Mevcut durumda için-
de yer aldığımız Kürdistanlı  ör-
gütler platformunun işlerlik ka-
zanması  ve bu çalışmanın her 
alanda ulusal direniş  cephesine 
doğru yürümesi için üzerimize 
düşeni, samimiyetle yerine ge-
tirmeye devam edeceğimizi be-
lirtiyoruz. Ulusal kongre öneri-
sini ise henüz erken görüyoruz. 
Bunun yeterli koşulları  yoktur" 
diyerek, konuşmasını  noktaladı. 

Panelistler Türk ordusunun 
Güney Kürdistan'ı  işgal hareke-
tı  üzerinde de durdular. Işgale 
karşı  tüm Kürdistanlı lara dire-
niş  çağrısı  yapılırken, Güneyli 
güçlerin özellikle IKDP'nin iş-
gale davetiye çıkaran tutumu ve 
teslimiyetçi politikası  mahkum 
edildi. Ve dünya kamuoyu, 
uluslararası  kurumlar, Türk 
devletinin saldırganlığına karşı  
tavır almalın çağnsı  yapıldı. 

Panel, her partiden taraftarla-
rın ağırlıklı  olduğu ve binin üze-
rinde yurtseverin katıldığı  coş-
kulu bir şölen niteliğindeydi. 
Panelin 2. bölümünde yazı lı  
olarak verilen sorular panelistler 
tarafından yanıtlandıktan sonra, 
son sözlerle beraber panelistler 
ayakla el ele zafer işaretleriyle 
kürsüden aynldılar. 

Paneli yöneten arkadaş  fev-
kalede başarı lıydı. Panelin 
olumlu, başarılı  ve öğretici geç-
mesinde yönetici arkadaşın bü-
yük payı  olmuştur. 

Bu paneli düzenleyen Kür-
distanlı  örgütler platformuna ve 
panelin yöneticisine teşekkür 
ediyoruz. Kendilerini kutluyor 
ve bu tip etkinliklerin devamını  
bekliyoruz. 

ALMANYA 

Ittifak, cephe ve ulusal kongre 
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Kayıplar protesto edildi 
İSTANBUL/ Gözal-
tında kaybedildikten 
sonra sürdürülen yo-
ğun ve zorlu çabalar 
sonucu işkence gör-
müş  halde cesetleri 
bulunan Hasan Ocak 
ve Rıdvan Karakoç'u 
anmak üzere ICAD 
(Gözaltında Kayıplara 
Uluslararası  Karşı  Ko-
mite) üyeleriyle, kala-
balık bir grup saat 
12.30'da Gazi Cemevi 
önünde bir araya geldi. 
Burada en önde ICAD 
pankartı  olmak üzere 
"Gözaltında Kayıplar 
Devler Cinayetleridir" , DMP (De-
mokratik Mücadele Platformu), 
İDLB (İstanbul Demokratik Liseli-
ler Birliği) flamaları  ve Hasan 
Ocak'ın resminin bulunduğu pan-
kartları  açan grup, "Kayıplar Bulun-
sun Hesap Sorulsun", "Hasan, Rıd-
van. Ayşenur kavgamızda Yaşıyor", 
"Kayıplara Karşı  Tek Yumruk Tek 
Barikat", "Kayıpların Katili Kontr-
Gerilla Cumhuriyeti", "Anaların 
Öfkesi Katilleri Boğacak" vb. slo-
ganlar eşliğinde mezarlığa yüründü. 

Grup önce Hasan Ocak'ın meza-
rma gitti. Mezara karanfiller bırakıl-
dıktan. sonra bir dakikalık saygı  du-
ruşunda bulunuldu. Şair Suna Aras 
mezar başında bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında, Kürditan'da kaybe-
dilen insanların sayısını n bilinmedi-
ğine dikkat çekti, kayıp bir tek insan 
kalana dek mücadele edileceğini ve 
bunun bir onur mücadelesi olduğu-
nu ifade ettikten sonra, herkesi bu 
mücadeleye katılmayâ davet etti. 
Daha sonra söz alan Rıdvan Kara-
koç'un abisi Hasan Karakoç, konuş- 

Hükümetin insan sağlığını  kâr za-
rar esasına göre ölçen piyasa eko-
nomisine güre düzenleme isteği bu 
kez tabibler ve öğrenciler tarafın-
dan protesto edildi. Sağlıkta özel-
leştinneye karşı  çıkan tıp öğrenci-
leri sağlık zinciri oluşturdu. Soru-
nun öğrenciler kadar hekimlerin 
sorunu da olduğunu vurgulayan İs-
tanbul Tabip Odası  Yönetim Kuru-
lu üyesi Dr. Rıfat Yücel, "Laik ve 
demoratik bir ülkede barış  içinde 
yaşamak istiyoruz"dedi. 

Sağlıkta özelleştirmeye karşı  çı-
kan tıp öğ-
rencileri, 
Cerrahpaşa 
Tıp Fakülte-
si'nde 'sağ- 
lı k zinciri' 
olu ş turdu. 
Öğrenci kan-
.tininde top-
lanan öğren-
ciler el ele 
tutu ş arak 
hastane için-
de yürümeye 
başladı. Ön-
lüklerine 
"Parasız eği-
tim, parasız 
sa ğ l ı k", 
"Herkese iş, 

1992 yılında Kuzey Kürdistanlı  
örgütlerin başlatmış  oldukları, 
birlik ve cephe çalışması, daha 
sonra kesintiye uğramıştı. Bir 
buçuk-iki yıla yakın devam e-
den bu çalışmanın ardından ve 
uzun bir sessizlik döneminden 
sonra, Kuzeyli örgütlerin halkın 
ve kamuoyunun karşısına bir-
likte çıktıklannı  gördük. 

19.5.1997 tarihinde, Kuzeyli 
örgütlerden oluşan Kürdistanlı  
örgütler platformu, Alman-
ya'nın Köln şehnnde, Kürdis-
tanlı  yurtseverlere ve kamuoyu-
na açık bir panel düzenledi. 

Panel bazı  bakımlardan 
önemli ve anlanilıydı. Panel bu-
gün Kürdistan'da önemli, temel 
ve acil bir sorun olan birlik, cep-
he ve ulusal kongreyi konu alı-
yordu. Cephe konusunda daha 
önce istenilen hedefe vannayan, 
başarı  sağlamayan Kuzeyli ör-
gütler, aynı  konuyu cesaretle 
gündeme getirme ve üstelik ka-
muoyu nezdinde açıkça ele al-
ma, tartışma cesareti ve yetene-
ğini gösterdiler. Bu yön oldukça 
önemli ve dikkat çekiciydi. Bu 
şu çağnşımı  yapıyor; Kürtler ve 
Kürt siyasi hareketi artık geçmi-
şin dar, tahammülsüz yapısını  
aşarak, kendi ortak sorunlarını  
birlikte ve modemce tartışma  

masına Kürtçe olarak "Hevale'n 
Ridvan" diyerek başladı  ve kaybe-
dilenlerin ölümsüzlüğünü vurgula-
yarak, Kürdistan 'dan Arjantin 'e 
kaybedilen insanları n gönüllerde 
yaşadığını  ve insanlık kavgasına 
ışık tuttuğunu belirterek konuşması-
nı  tamamladı. 

Mezarlar tek tek dolaşı ldı  ve her 
bir mezarın başında katı lımcı lar ko-
nuşmalar yaptı lar. ICAD sözcüle-
rinden Münevver İltimur, ICAD im-
zalı  bir basın bültenini okudu. Bül-
tende, Susurluk kazasıyla ortaya çı -
kan kontr-gerilla devleti olgusunun 
gözaltında kayıpların faillerin dev-
let ve ona bağlı  çeteler olduğunun 
açığa çıktığı  belirtiliyordu. "Bu ya-
lanların, Beyaz Ölümlerin Kara Per-
desini Yırtıyoruz" diyerek şu bilgi-
ler verildi: "Bir ajanın bize ulaşan 
itiraflarına göre. 1. 4. 996'da 
keçğrğldğkten sonra bir daha kendi-
sinden haber alınanıayan Talat Tür-
koğlu'nun, yine 21. 10. I995'te ka-
çırı lan Düzgün Tekin'in akibetini 
açıklıyoruz. Talat Türkoğlu 1 ni- 

herkese sağlık" yazan kağıtlar asan 
öğrenciler, yürüyüş  sırasında da 
"Hastaneler halkındır, kapatı la-
maz", "Susma sustukça sıra sana 
gelecek" gibi sloganlar attı lar. Has-
tane girişinde yaklaşık 200 kişilik 
öğrenci grubu adına bir açıklama 
yapan 5. sınıf öğrencisi Şule Tinaz, 
"Koruyucu sağlık hizmetlerine yö-
nelik bir yatırı m yapı lmazken, özel 
sağlık sektörüne büyük yatırımlar 
ve teşvikler verilmektedir. Hükü-
metler kamu sağlık kurumlarını  
çökertmektedir" diye konuştu. Ti- 

san'da kaçınldıktan son-
ra uzun süre sorgulan-
mış  ve sonra da öldürü-
lerek cesedi Meriç Neh-
ri'ne atı lmış tır. Ki bu a-
jan Talat Türkoğlu'nun 
üzerindeki elbiselerden, 
saat kordununa kadar 
pek çok şeyi doğru bir 
biçimde açıklamıştır. Bu 
ajan Murat Demir ile 
birlikte de çalış tığını  ka- 
nı tlarıyla anlatmıştı r. 
Kendisinin verdiği bilgi-
ler Murat Demir' inkiyle 
çakışmıştır. Düzgün Te-
kin de aynı  çete tarafın-
dan öldürülerek askeri 

bölge içindeki Çadırkent'e gömül-
müştür. Sözkonusu Çadırkent aynı  
zamanda çetenin eğitim merkezidir. 
Pek çok siyasi cinayet işleyen bu 
çete, kamuoyunda 'Yeşil' diye bili-
nen kontr-gerilla elemanı  Mahmut 
Yı ldırım'a bağlı  ve bölge emniyeti 
tarafı ndan yönlendirilen 7 kişilik bir 
gruptur. Murat Demir ve Murat 
İpek'in de içinde bulunduğu Trak- 
ya-Çorlu bölgesinde faaliyet 
yürütüyor. Bu çete elemanı , yakın 
zamanda , demokratik kişi ve 
kurumlara tanı tı lacaktır." 

Uluslararası  Gözaltında Kayıplar 
haftası na denk düşen bu anma ve 
protesto pekçok demokratik kurum 
ve kuruluşu bir araya getirdi. 
Katılımcılar arasında birçok aydın, 
yazar, şair ve sanatçının yanısıra 
İHD Kayıplar Komisyonu, Alman 
Yeşiller eski milletvekili ve gazeteci 
Haidi Likich, Alman Göçmen iş-
çiler Federasyonu'ndan Sakine Gül-
mez, ICAD Almanya Seksiyonu 
üyesi Utah Schaidenberger 
bulunuyordu. 

naz, "Biz, tıp öğrencileri olarak da-
yatı lan sağlık sisteminde hekimlik 
yapmak istemiyoruz. Ve bu sistemi 
reddediyoruz. 

Çünkü bu politikalar halkın sağ-
lıklı  olma hakkını  serbest piyasa 
koşullarının terk edip paran kadar 
sağlık anlamına gelirken, biz tıp 
öğrencileri de ileride işsiz kalma 
tehlikesiyle karşı  karşıya kalaca-
ğız. Hekimlik mesleğinin etik 
kuralları, yerini serbest piyasanın 
vahşi rekabet kurallarına bıraka-
cak. Hekim-hasta ilişkisi, müşteri-

tezgahtar iliş-
k isen 
dönecek" dedi. 
İstanbul Tabip 
Odası  adına 
eyleme katı lan 
Rıfat Yücel de 
öğ rencileri 
destekledik-
lerini açıkladı. 
Ö ğ renciler 
aç ı klaman ı n 
ardından, zin-
ciri, başladı k-
ları  okul kan-
tininde nok-
taladı lar. 

(HABER 
MERKEZİ) 

Sağlık ordusundan 
sağlık zinciri 
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CHP İ çel Milletvekili ve Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağ lar, 
Tansu Çiler'in çete başı  oduğunu söyedi. 

HABER MERKEZI-
Türkiye'de fırtınalar ko-
paran Susurluk kazasının 
ve TB MM-StıStıttük` Ko-
misyonu 'nun raporunu 
tamamlanmasının üzerin-
den uzun bir süre geçti. 
Ancak gelinen noktada 
ortaya çıkan tablo hiç de 
içaçıcı  değil. DYP Millet-
vekilleri Mehmet Ağar ve 
Sedat Bucak'ın dokunul-
maılıklannın kaldırı lması  
hala tartışmalı  bir konu 
olarak duruyor. Aylarca 
rafta bekletilen fezlekeler 
geçtiğimiz günlerde Mec-
lis'e gönderildi. Fezleke-
ler, Susurluk Komisyonu 
raporuna bile, zorlamalar 
sonucu gündeme alındı. 
Susurluk çetesinin başı  
olmakla suçlanan Ağar ve 
Çiller ile Bucak'ın ise 
yargılanabilmesi mevcut 
dokunulmazlık zırhı  yü-
zünden çok zor görünü-
yor. Çünkü yargı  yolunun 
açı labilmesi için yeni bir 
önerge hazırlanıp, Meclis 
Genel Kurulu'nda kabul 
edilmesi gerekiyor. Bu 
kabulden sonra oluşturu-
lacak komisyonun söz ko-
nusu kişileri suçlu bulma- 

sı  ve bu yöndeki raporun 
tekrar Genel Kurul'da gö-
rüşülüp onaylanması  ge-
rekiyor. Dolayısıyla ağır 
işleyen yargı  yönü kadar 
Meclis yolu da pek açık 
görünmüyor. 

Bütün bunların yanın-
da Susurluk çetesinin 
"baş  oyuncusu" ve kaza-
da hayatını  kaybeden Ab-
dullah Çatlı 'nın eylemle-
riyle birlikte ortaya çıkan 
devlet-mafya-siyaset üç-
geni ise vatandaşı  hayrete 
düşürürken, üçgenin kö-
şelerini oluşturanlann kı-
lım bile kıpırdatmadı. 

Öte yandan, Susurluk 
çetesinin en kilit isimleri 
Haluk Kırci ve Sami Hoş-
tan hala yakalanamazken 
çete ile ilişkisi olan bir 
sürü faili meçhul cinayet 
de çözülemedi. 

Raporda yazılı  
Oysa tüm muhalefet 

şerhlerryle birlikte 3 Ni-
san tarihinde tamamlanan 
içinde 52 bin 43 adet bil-
gi ve 423 belge bulunan 
230 ayrı  dosyada 
TBMM'ye sunulan rapor-
da, Susurluk çetesinin 

kirli ilişkileri gözler önü-
ne seriliyor. 

Sonuç olarak bir "ka-
za" sonucu meydana çı- 

kan Cumhuriyet tarihinin 
en "kirli" ve en karmaşık 
ilişkileri, hükümet tartış-
maları  ve Meclis iç he- 

saplaşmaları  yüzünden 
hala çözülmüş  değil. Bu 
gidişle de bir çözüme u-
laşması  beklenmiyor. 

Üstü örtölmeye çalışılan Susurluk rezaletinin önemli eldörerInden Ağar da hala serbest, 

Susurluk külleniyor mu? 

Susurluk'un 
isliği bitmiyor 

• 
sveç Kürdistan dernekleri federasyo- 
nunun (Federasyona KomeleOn Kurdis- 
tan Li Sw&I-FFKS) 16.kongresi 10-11 

Mayıs'ta yapı ld ı . Ben de Kürdistan Yazarlar 
Derneği'nin delegesi olarak, bu kongreye 
katı ld ı m. KYD federasyonun üyesidir. KYD 
ad ı na ben (Lokman Polat) ve Zı nar Soran 
delege olarak kongreye katı ld ı k. 

İ sveç Kürdistan dernekleri federasyonu 
daha önce Kürt siyasal hareketlerin çizgi 
dernekleri taraf ı ndan oluşturulmuştu. Daha 
sonra federasyonun sistemi değiştirilerek 
komun -Belediyeler- sistemine göre yeni-
den reorganizeye, yeniden örgütlenmeye 
girildi. Federasyonun örgütlenme ağı  geniş-
ledi. Daha önce çizgi derneklere üye olma-
yan örgütsüz "bağımsı z" unsurlar, süreç 
içerisinde federasyonun değişik yönetim 

kademelerinde y-
er ald ı lar. 
Federasyon kog-
releri 

 
- son kong-

re de dahil -çok 
sesli, çok renkli 
bir şekilde yapı l-
d ı , yapı l ı yor. Fa-
kat hem geçmiş  
kongrelerde, hem 
de 16. kongrede 
bazı  "bağı msız" 
unsurlar Kürt si-

yasal örgütlere karşı  haksı zl ı k yapı yorlar. 
Yönetim organlar ı n seçiminde örgütlü in-
sanları  dış lamamak, onları  yönetim organ-
ları na seçtirmemek için genellikle oyları n ı  
kendileri gibi "bağı msı z" olan adaylara ve-
riyorlar. Kongre konuşmalarinda -isim ver-
meden- Kürt siyasal örgütleri suçluyorlar. 
Federasyonun iyi çalışma yapmaması n ı , kö-
tü gidişat ı n sebebini Kürt siyasal örgütlerde 
aramaya çalışıyorlar. "Bağımsı z" unsurlar-
dan bazı ları  Kürt siyasal hareketlerine karşı  
duruş ları n ı, onları  -yani siyasal hareketleri-
karşı  karşıya getirme taktiğini uyguluyorlar. 
Siyasal hareketlerin arası n ı  açmak için sin-
sice taktiklere başvuruyorlar. Bazı  örgütlü 
unsurlar da onları n oyunlar ı na, senaryoları -
na kan ı yorlar. Bazı  unsurlar var, bunlar ör-
gütlü "bağımsı zd ı rlar." Bu örgütlü "bağım-
sı zları n" yanl ış  tutumları  ve pratikteki "ba-
ğı msı z" tavı rları  örgütsüz "bağımsı z" unsur-
lara yarı yor. 

Federasyonun 16. kongresinde siyasal bir 
hareketin -PSK'n ı n- dıştalanması , yönetim 
organ ı  için gösterdiği tek bir adayları n ı n se-
çilmemesi, onun yerine yı llarca federasyon 
yönetim organları na kapağı  atan, adeta mü-
temed olan kaşarlanmış  3-4 unsurun seçil-
mesi durumun vehametini göstermektedir. 
PSK adayı n ı n seçilmenıesi hiç de iyi olma-
d ı . Hem geçmiş  kongrelerde, hem de bu 
16. kongrede siyasal hareketlere bağl ı  olan 
baz ı  delegelerin istikrarsı z bir tavı r sergile-
meleri, "bağımsı z" unsurları n ekmeğine yağ  
sürüyor. Onlara yarı yor. 

Siyasal hareketlerin eksikliği, kendi arala-
rı nda ilkelere, prensiplere, protokole dayal ı  
platform oluşturmamaları d ı r. Halbuki siya-
sal hareketleri bağlayı c ı  bir protokolun ol-
ması  ve bu protokole uygun bir platformun 
oluşması  durumu, kongrenin yönetim or-
ganları n ı n seçimini etkiler ve uygun, iyi bir 
sonuç elde edilir. Böyle yapı lmazsa her yı l 
bir siyasal hareket yönetim organ ı ndan dış-
talan ı r. Bir önceki seçimde YNK (Yekitiya 
NiştimanI Kurdistan) dıştaland ı . Gelecek se-
çimde de bir başkası  dıştalan ı r. 

Federasyonun yönetme organ ı n ı n seçi-
minde parçalar arası  dağı l ı m ı  ve siyasal ha-
reketlerin temsilini gözönünde bulundur-
mak gerekir. Bu son kongrede Kürdistan'ı n 
dört parçası ndan insanlar yönetimde yer al-
mad ı lar. 7 kiş ilik yönetim kurulunun 5'i ku-
zey Kürdistandand ı rlar. Siyasal hareketler-
den PSK ve YNK dıştaland ı lar. Federasyon 
yönetim kurulunda 3-4 tane bağı msı z var. 
Bu durum hem parçalar arası  dağı l ı m ı , hem 
de siyasal hareketlerin temsilinde nesnel 
gerçeği yansı tm ı yor. Öznel durum öne çı k ı -
yor ve siyasal temsilin yansı tnıası nda haksı z 
bir durum ortaya ç ı kı yor. Bunu bir sonraki 
kongrede gidermek gerekir. 

Federasyon tamamiyle örgüt dışı  kalmış, 
"bağımsı z" kaşarlanmış  unsurları n eline ge-
çerse, siyasal örgütler dıştalan ı rsa, federas-
yon yaşamaz. Siyasal örgütler federasyon-
dan desteklerini çekerlerse federasyon dağı-
l ı r gider. Federasyon ve benzeri ulusal 
kurumlaşman ı n yaşaması , gelişmesi Kürt 
siyasal hareketlerin desteğine bağl ı  olan 
nesnel bir durumdur. 

Ben bu k ı sa yazı mda, öze inmedim, ay-
rı ntı lara girmedim. Özet değerlendirmeyle 
yetindim. Kongre sürecinde ve iki günlük 
kongre esnası nda yapı lan kulislere, ortaya 
atı lan balonlara, geliştirilen hayli itifak 
senaryoları na, bulan ı kl ı k yaratan uydurma 
söylentilere, istikrarsı z tutumlara, yanlış  
tavı rlara, KDP'nin oyunları na değinme 
gereğini görmedim. 

Yaz ı m ı  noktalayı p bitirirken, şunu da 
kı saca belirtmek istiyorum; federasyon 
siyasal hareketler aras ı nda çelişki yarat-
man ı n arenası  olmamal ı dı r. Federasyon 
zemininde çelişkiler bir yana atı l ı p, birlik-
tekiler, ortak çalışmalar, ortak iş  yapma, or-
tak haraket etme anlayı yışı n ı  ön plana 
ç ı kartı lmal ı d ı r. Bu zemin demokratik mü-
cadele birliğinin ve ortak çal ışman ı n odağı  
haline gelmelidir. 

Kongrenin 
.ardından 

Lokman POLAT 

• 

Tarım-Sen İzmir Şube Başkanı  Ali Haydar Yundan yüzyüze olduklan baskılan anlattı  

Kamudaki sendikalı  
adım adım izleniyor 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle yüzlerce 
sendikacı  dama taşı  gibi ordan oraya 
sürülüyor. Tarım-Sen Izmir Şube 
Başkanı  Ali Haydar Yundan da 
"izlenen" sendikacı lar arasında. 
Yundan, "Kamu emekçilerinin 
mücadelesi devlet terörüyle 
bastırı lmak istenmektedir" dedi. 

Sendikal faaliyetlere katıldıkları  ge-
rekçesiyle yüzlerce sendikacı  da-

ma taşı  gibi ordan araya sürülüyor. Bu 
yetmezmiş  gibi sendikal etkinliklere 
katılan sendikacılar sürgün edildikleri 
illerde de izlenmeye alınıyor. Tarım-
Sen Izmir Şube Başkanı  Ali Haydar 
Yundan da "izlenen" sendikacılar ara-
sında. 

Ali Haydar Yundan, Tarım-Sen İz-
mir Şube Başkanlığı 'na seçildikten 
bugüne dek sendikal etkinliklere katıl-
dığı  için hakkında 18'i idari, 12'si adli 
olmak üzere toplam 30 soruşturma  

açıldığını  söyledi. Yundan, ikisi il içi, 
ikisi de il dışı  olmak üzere dört kez 
sürgün edildiğini vurgulayarak "Sür-
gün kararlarının iptali için açtığım da-
valann üçünü kazandım. Son olarak 
Rize'ye sürüldüm, bu kararın iptali 
için Izmir İdare Mahkemesi'ne açtı-
ğım dava sürüyor" dedi. 

Attığı  her adımın izlendiğini ve 
kendisinin adeta "suç makinesi" konu-
muna sokulduğunu söyleyen yundan, 
sözlerini şöyle sürdürdü; "Soruşturma-
lar sonucunda savcılık sekiz kamu da-
vası  açtı . Bunlardan altısı  beraatle so- 

nuçlanırken, iki dava ise karar aşama-
sına geldi. Bu arada İzmir Tarım il 
Müdürlüğü'nce 18 idari soruşturma 
açıldı. Soruşturmalardan, beşinden 
maaş  kesme, yedisinden kınama ve 
uyarı  cezası  aldım. Son olarak İzmir 
Emniyet Müdürlüğü'nün Rize Tarım 
İl Müdürlüğü'ne gönderdiği 
28.11.1996 tarih ve 105693 sayı lı  ya-
zısında, 'İzmir Konak Meydanı 'nda 
yapılan basın açıklamasında; katılan 
topluluğa öncülük eden Tarım-Sen İz-
miş  Şube Başkanı  Ali Haydar Yundan 
hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcı- 

lığı 'na suç duyurusunda bulunulmuş-
tur. Gereğini rica ederim.' denilmek 
suretiyle hem adli ve hem de idari 
baskı  oluşturma yoluna gidilmiştir. İz-
mir Emniyet Müdürlüğü'nün söz ko-
nusu yazısı  üzerine Rize'de hakkımda 
soruşturma açıldı  ve uyarı  cezası  al-
dım." 

Yundan, sendikal hakların tüm in-
sanlık ailesine evrensel bildirgeyle ta-
nınmış  olmasına ve insan hakları  kata-
loğu içinde yer almasına karşın, Tür-
kiye'de hala "kamu emekçilerine sen-
dika hakkı  verilsin mi, verilmesin  

mi?" tartışmasının devletin şiddet uy-
gulamaları  eşliğinde yapıldığını  vur-
guladı. 12 Eylül darbesiyle demokra-
tik toplum örgütlenmesinin hafızasının 
silindiği ve toplumun susturulduğunu, 
toplumsal muhalefetin yok edildiğini 
belirten Yundan, şunları  söyledi; "Ka-
mu emekçilerinin sendikal mücadelesi 
devlet terörüyle bastırılmak ve yok 
edilmek istenmektedir. Biz tüm bu en-
gellemelere karşın 8 yıldır sürdürdü-
ğümüz sendikal mücadeleden bugüne 
dek olduğu gibi bundan sonra da taviz 
vermeyeceğiz." (İZMIR) 

Askerler de rüşvetçı  
HABER MERKEZİ- Genel Kur-
may Başkanının yalanlamalarına 
karşın askerlerde çürümüşlükten 
paylarını  alıyorlar. Şiddet aletle-
rini ellerinde bulunduranlarm çe-
te faaliyetlerini daha kolay yap-
tıkları  söyleniyor. Yüksekova çe-
tesinden sonra Urfa'nın bir ilçe-
sinde benzer olaylardan birinin 
daha yaşandığı  bildirildi.Sive-
rek'e bağlı  Çaylarbakış  Beldesi 
Jandarma Karakol Komutanı 'na, 
2 balıkçıdan "2 bin mark rüşvet  

almasından sonra" suçüstü yapıl-
dı. Kaymakam ile üst düzey yet-
kililerce yapılan suçüstü sırasın-
da, karakolda elektrikler söndü, 
dışarıda havaya ateş  açıldı. Olay-
da, yaralanan olmadı. 

Balıkçı lık yapan Ömer Tofan 
ve Abdurrahman Diyar, "el konu-
lan ağlarının ve avlanma ruhsat-
lannın geri verilmesi" için, Jan-
darma Karakol Komutanı  Astsu-
bay Üstçavuş  Mehmet Kocabı-
çak'ın rüşvet istediği" iddiası  ile  

Siverek Kaymakamı 'na başvur-
du. Bunun üzerine Tofan ve Di-
var'dan, tutanakla seri numarala-
rı  belirlenen 2 bin markı, Karakol 
Komutanı  Astsubay Üstçavuş  
Kocabıçak'a vermeleri istendi. 

2 bin markın Kocabıçak'a ve-
rilmesinin ardından Kaymakam, 
Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Em-
niyet Müdürü ve İlçe Jandarma 
Komutanı, Çaylarbaşı  Karako-
lu'na gitti. Astsubay Üstçavuş  
Kocabıçak'ın masasının üzerin- 

deki bir zarfın içerisinde, seri nu-
maraları  alınmış  2 bin mark bu-
lundu. 

Yetkililer, suçüstü sırasında 
aniden elektriklerin kesildiğini, 
dışarıda uzun süre havaya ateş  
edildiğini belittiler. Olay sırasın-
da yaralanan olmazken, gözaltına 
alınan Astsubay Üstçavuş  Koca-
bıçak adliyeye sevk edildi. Açığa 
çıkanların aysbergin sadece gö-
rünen kısmı  olduğuna dikkat çek-
iliyor. 

`Çiller, 
çete başı' 
Çeteler devleti dörtbir yandan sararken. esas 
üstlendikeleri alanın Sağlik Bakanlığı  olduğu belir-
tiliyor. Bu alanda işlenen cinyetlerin açığa çıkma-
masının nedeni olarak çetenin kurumlaşması  göster-
iliyor. Faili meçhul bir cinayete 1994 yılında kur-
ban giden Sağlık Bakanlığı  Teftiş  Kurulu Başkan 
Yardımcısı  Namık Erdoğan'ın Susurluk Çetesi 
tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Çetenin Sağlık 
Bakanlığı 'nı  üs olarak kullandığı  ve bakanlıktan 
beslendiği de öne sürüldü. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  
(SES) Merkezi'ndeki basın açıklamasında konuşan 
CHP İçel Milletvekili ve Susurluk Komisyonu üye-
si Fikri Sağlar, DYP lideri Tansu Çiller'in Istan-
bul'daki mitingde yaptığı  konuşmaya dikkat çek-
erek "konuşmalarını  dikkatle dinlerseniz, Çiller'in 
bu çetenin reisi olduğunu anlayabilirsiniz" dedi. 

Namık Erdoğan'ın öldürüldüğü sırada Sağlık 
Bakanlığı 'na bağlı  çeşitli kuruluşlardaki yolsuzluk-
ları  araştırdığını  belirten SES Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi Mahmut Konuk, geçen dört yı l içinde 
cinayetin aydınlatı lamadığını  belirtti. Konuk; 
Abdullah Çatlı  ve Haluk Kırcı 'nın Sağlık Bakanlığı  
ile sıkı  ilişkileri olduğunu ve bakanlıktan aldıkları  i-
halelerle tanındı klarını  öne sürdü. 

Konuk, cinayetle ilgisi olabileceği düşünülen es-
ki Senatoryum Hastanesi Başhekimi Mehmet Ünlü, 
Teftiş  Kurulu üyelerinden Mehmet Aydostu ve Ali 
Özaydın hakkında savcılığa suç duyurusunda bu-
lunulduğunu belirterek, bu kişilerin ülkücü mafya 
ve çete ile bağlantıları  bulunduğunu iddia etti. 

(HABER MERKEZİ) 

Devlet suçunu işler tazminatını  da öder 
HABER MERKEZİ/ İçişleri Ba-
kanlığı , devletin, yazar Uğur Mum-
cu'nun bombalı  bir suikast sonucu 
4 yıl önce katledilmesinde sorum-
luluğu bulunduğu gerekçesiyle ida-
ri yargı  tarafından kararlaştırılan 9 
milyar 500 milyon liralık maddi 
tazminatı, eşi Güldal Mumcu'ya 
ödedi. Güldal Mumcu ve çocukları, 
3 yıl önce idare mahkemesinde, su-
ikastta Uğur Mumcu'yu gerektiği 
gibi koruyamadığı  için kusuru ve 

17 Mayıs Dünya Gözaltında Kayıp-
larla Mücadele Günü'nde bir araya 
gelen kayıp yakınları, hafta içinde 
akşam saatlerinde yine mumlanyla 
Galatasaray Lisesi önündeydi. Insan 
Hakları  Derneği Istanbul Şubes 
Başkanı  Ercan Kanar, her dilden her 
insanın gözaltında kayıplar' anadı-
ğını, sorumluları  protesto ettiğini ve 
kimsenin kaybolmaması  için çağrı-
da bulunduğunu söyledi. Kanar, 
"Biz de buradan sınırlar ötesinden 
elimizi onlara uzatıyor, gözaltında 
kayıplar için bir mum da biz yakı-
yoruz" dedi. 

Gözaltına alındıktan aylar sonra  

sorumluluğu bulunduğu gerekçe-
siyle Içişleri Bakanlığı  aleyhine 
maddi ve manevi tazminat davası  
açmıştı. 

Davanın görüldüğü Ankara 4. 
İdare Mahkemesi, devletin sorum-
luluğunu "kusursuz sorumluluğa 
dayalı  risk" ilkesi doğrultusunda sı-
nırlayarak, istenilen 35 milyar lira-
lık maddi ve manevi tazminatı  10 
milyar liraya indirmiş, manevi taz-
minata yasal faiz uygulanmamasına 

cesedi 
orman- 
lık bir 
alanda 
bulunan 
Hasan 
Ocak'ın 
ağabeyi 
Hüseyin 
Ocak, 
gözal-
t ı ndaki 
kay ı p- 
lardan devletin sorumlu olduğunu 
söyledi. Oturma eylemini ellerin-
deki mumlan yakarak başlatan yak- 

karar vermişti. Mumcu ailesi, bu 
karar üzerine hem manevi tazmina-
tın miktanna hem de faiz uygulan-
maması  kararına karşı  temyiz için 
Danıştay'a başvurdu. Davanın ma-
nevi tazminatına ilişkin bölümü 
Danıştay'da sürüyor. İçişleri 
Bakanlığı, mahkeme kararıyla 
kesinleşen maddi tazminatı  3 yıldır 
işleyen yasal faiziyle birlikte yak-
laşık 9 milyar 500 milyon lira o-
larak ödedi. 

laşık 50 kişilik grup, Talat Türkoğ-
lu'nun fotoğrafının yanına mum-
ların' dikerek sessizce dağıldı. 

(HABER MERKEZİ)  

Susurluk kazasıyla gün ışığına çıkan 
olaylara bir yenisi eklendi. 1.994'te öldü-
rülen Sağlık Bakanlığı  Müfettişi Namık 
Erdoğan'ı  öldüren kurşunlarla, Susur-
luk'taki kazada bulunan kurşunların aynı  
marka olduğu ortaya çıktı. Yine Çat-
lı 'nın ortağı  Haluk Kırcı 'run halen fali-
yette olan 21 sağlık firması  olduğu ve 
Sağlık Bakanlığı 'ndan son olarak ameli-
yat önlükleri ihalesi aldığı  belirtildi. 

Susurluk raporu yazılmasına karşın, 
olayın sümenaltı  edilmesine karşı  çıkan 
komisyon üyeleri, dün Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası 'nda bira-
raya geldi. Komisyon üyesi CHP'li Fik-
ri Sağlar, Sağlık Bakanlığı  Müfettişi Na-
mık Erdoğan'ın öldürülmesiyle Susurluk 
çetesi arasında yakın ilişkiler olduğunu 
öne sürdü. Sağlar şunları  söyledi: 

"Ne yazık ki, devletin kendi parasıyla 
üniforma alıp giydirdiği, karnını  doyur-
duğu görevlilerle çeteler arasında yakın 
işbirliği vardır. Flash televizyonu baskı-
nında, yakalanan bir kişi polislerce ser-
best bırakılmıştır. Bu çetelerin arasında 
siyasi güç olduğu açıktır. Çiller'in çete-
lerin reisi olduğunu bu olaydan çırabilir-
siniz". Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçi-
leri Sendikası  Genel Eğitim Sekreteri  

Mahmut Konuk ise, Susurluk kazasında 
bulunan mermilerle, birçok faili meçhul-
de ve müfettiş  Namık Erdoğan'ın öldü-
rülmesinde kullanılan mermilerin aynı  
olduğunu kaydetti. Konuk, "Çatlı 'nın 
sağ  kolu Kırci, Sağlık Bakanlığı 'ndan 
ihaleler almaktadır. İstanbul'da 22 medi-
kal firması  olan Kı rcı, son olarak bakan-
lıktan ameliyat önlükleri ihalesi almış-
tır" dedi. Sağlık Bakanlığı  Teftiş  Kurulu 
Başkanı  Ali Özaydın'm karanlık ilişkiler 
içinde olduğunu öne süren Konuk, şun-
ları  söyledi: "Sağlığında Erdoğan'ı  Sa-
natoryum Hastanesi Başhekimi Mehmet 
Ünlü tehdit ettiği gibi, bu kişi Teftiş  Ku-
rulu Başkanı  Ali Özaydın'la yakından 
ilişkilidir. Erdoğan öldürüldüğünde, 
Senatoryuın Hastanesi'ndeki yakıt alım-
ları , Hıfzısıhha'ya alınan persol, röntgen 
cihazları nın alımı , Rize Devlet Has-
tanesi, Bursa HABAŞ  tıbbi gazlar fab-
rikası, Istanbul Doğu Ilaç Fabrikası, Ber-
ko Ilaç sanayi hakkında soruşturmalar 
yürütülüyordu. Teftiş  Kurulu ve olayı  
soruşturanlar, öldürülen müfettişin neyi 
soruşturduğu konusuna dahi açı klık ge-
ti rememiş  lerd ir." 

Mumlar kaybolanlar için yandı  
www.a
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Kabila Mobutu 

Tupac Amarular meydan okuyor 
Peru başkentinde Tupac Amaru devrim-
ci hareketinin Japonya büyükelçiliğini 
basması  ve pekçok kişiyi rehin almaları-
nın ardından yapılan uzun görüşmeler-
den faşist Fujimori'nin oyunları  sonucu 
bir sonuç alınmamış  ve elçiliğe baskın 
düzenlenerek Edgar Sanchez gerilla bir-
liğinin tüm elemanları  öldürülmüştü. 
Fujimori zafer naralan atarken durum 
sonradan anlaşılmıştı. Faşistler Nestor 
Carpa yönetimindeki gerilla timinin in-
sani duygulanndan yararlanmıştı. konu-
ya ilişkin Tupac Amaro Devrimci hare-
keti siyasal organı  VOZ REBELDE'de 
konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı. 
Yapılan açıklamada şu görüşler dile ge-
tirildi."Alberto Fujimori yönetimindeki 

terör rejimi, halkın yüce çocuklarına 
karşı  Japon ve ABD rejiminin işbirliği 
ile yeni bir cinayet işlemiştir. Halkımıza 
büyük yoksulluk ve zülümden başka bir 
şey getirmeyen Neoliberalizrn'e karşı  
açtığımız savaşta 'Edgar Sanchez' ko-
mandosu üyeleri, koşulları  eşitolmayan 
bir çatışmada katledildiler. Kardeşleri-
miz Tupac Amaristlere yakışır moral gü-
cü ve `ya zafer ya ölüm' kararlığıyla sa-
vaşarak şehit düştüler. 

Çatışmada komutan Nestor Carpa 
Cartolini'nin ve Edgar Sanchez koman-
dosu gerilalann katledilmesi Fujimo-
ri'nin jenosit rejimine zafer sarhoşluğu 
yaşatmış; hükumet halkımızı  ve ulusla-
rarsı  kamuoyunu Tupac Amaristleri bir 

kez daha ortadan kaldırdık"' yalanma 
inandınnaya çalışmışur.. 

Kardeşlerimizin katli dolayısıyla on-
ların anısı  önünde saygıyla eğiliyor, bu 
nedenle bayraklanmızı  yanya indiriyo-
ruz. Anıları  daha özgür bir toplum ve 
eşitlik kavganuzda önümüze ışık tuta-
caktır. 

Halkımıza ve ülkedeki tüm militan-
larmuza ; Edgar Sanchez Komandosu 
savaşcılan ölmedi ! Onlar birer kahra-
mandırlar ve onlar her hareket ve eylem-
liliğirnizde yanımızda olacaklardır. 

Tupac Aman' halkının yetiştirdiği 
proleter komutan N.0 Cartoloni'nin in-
sani değeri, jenosit generalleri için 
büyük bir şamardı"denildi. 

HABER MERKEZİ  / Kapitalistler 
kârlannı  arttırmak için yı llardır başka 
yolların yanısıra çocuk emeğini kulla-
nıyorlar. Uzun mücadeleler sonucu 
öteki kapitalist ülkelerde belli oranda 
gelişme sağlanırken Türkiye tüm insa-
ni sorunlarda olduğu gibi çocuk çalış-
tırmada da istisna olmaya devam edi-
yor.Türkiye, 1980-1995 döneminde 
10-14 yaş  grubu çocukların istihdamı-
nın arttığı  tek ülke oldu. 

Birleşmiş  Milletler'in, Dünya Kal-
kınma Göstergeleri 1997 raporunun, 
"10-14 Yaş  Grubu Çocukların istihda-
mı" bölümünde, ülkelere göre 10-14 
yaş  grubu çocukların 1980-1995 yı lları  
arasındaki istihdam oranlarına yer ve-
rildi. Aralarında Avrupa ülkeleri, 
ABD, Japonya, Singapur'un da bulun-
duğu 50'yi aşkın ülkede 1995 yılı  10-
14 yaş  grubu çocukların istihdam oranı  
yüzde sıfır olarak belirlendi. 

Türkiye'de 1995 yı lında 10-14 yaş  
grubunda istihdam oranı  yüzde 24 ola-
rak gerçekleşirken Türkiye, bu oranla 
Cezayir, Uruguay, Moğolistan, Suriye,  

Lesoto ve Gabon gibi ülkelerin de geri-
sinde kalarak, 124. sırada yer aldı. 10-
14 yaş  grubu çocuk işçi oranı  Cezayir 
ve Moğolistan'da yüzde 2, Bolivya'da 
yüzde 14, Gabon'da yüzde 18, Leso-
to'da yüzde 22 olarak gerçekleşti. Bu 
yaş  grubundaki istihdam oranında Tür-
kiye, yüzde 29 ile Zimbabwe, yüzde 38 
ile Çad, yüzde 39 ile Tanzanya, yüzde 
49 ile Brundi ve yüzde 55 ile Mali gibi 
ülkeleri geçebildi. 

Oranlar yükseldi 
Birçok Avrupa ülkesi ile ABD ve 

Japonya'da 1980'de de 10-14 yaş  gru-
bunda istihdam oranı  sıfır olarak belir-
lendi. Türkiye'de 1980 yı lında, yaş  
grubundaki çocukların yüzde 21'i bir 
işte çalışırken, 1995'te oran yüzde 24'e 
yükseldi. 1980 yılında İtalya'da yüzde 
2, Yunanistan'da yüzde 5, Singapur'da 
yüzde 3'lük oranlar, 1995'te yüzde sı-
fıra düştü. Bu yaş  grubundaki çocuk is-
tihdam oranının yüzde 50'leri aştığı  ül-
kelerde bile 1980'den 1995'e gelindi-
ğinde düşüş  gerçekleşti. 

usurluk kazası , Türk devletinin yı llar- 
dır işlediği, işlettiği ve kürtlerce bili- 
nen ama, dışımı zdakileri inandı rmak-

ta zorluk çektiğimiz, suçları nı n gün ışığına 
çı kması na vesile oldu. Bir başka deyişle içi 
günah ve kirli işlerle dolu suç testisi Susur-
luk'ta kı rı ldı , içindekileri taşıyamaz oldu. 

Türkler ve Kürtler altı  ayd ı r Susurluk 
şahsı nda devletin içine düştüğü bataklığı  
konuşuyor. Daha çok kamuoyu bask ı sı yla 
Türk parlamentosunda bir araştı rma komis-
yonu oluşturuldu. Komisyonda ifade ver-
meleri gerekenlerin bir k ısmı  konumları nı  
gerekçe göstererek ifade vermeyi redde-
derken, büyük bir kı smı  da canları  istedik-
lerinde gidip ifadelerini verdiler. 

Araştı rma Komisyonu çalışmaları nı  yü-
rütüyor, savcı lı k fezlekeleri Başbakanın 
çekmecesinde duruyorken bile, çete faali-
yetlerinin sürdüğü görüldü. Televizyon 
stüdyoları  tepedekilerin emri ile, çeteci ler 

tarafı ndan bası ldı . 
İ nsanlar çeteci T-
GRT tarafı ndan 
önce teşhir, sonra ş  Geçmi le — katledildi. Maaşl ı, 

hesaplaşa- yeşil pasaportlu 
çete elemanları  te-
levizyon kanalları-
na çı karak, bir 

M. ÖNCÜ yandan işledikleri 
haltları  övünerek 
anlattı lar, bir yan- 
dan da sağa-sola 

tehditler savurdular. Çetecilere sahte bel-
geler verdiği için istifa eden-ettirilen 
Ağar' ı n yerine bu kez kocası  Çatl ı 'nı n ar-
kadaşı  olan biri atand ı . 

Asl ı nda tüm bu olup bitenlere Araştı rma 
Komisyonu'nun isteksizliği, beceriksizliği 
ve iktidar ı n yargı ya müdahalesi, suçluların 
devletin hangi noktaları nda oturdukları nı  
göstermektedir. Bu nedenle böylesi komis-
yonları n onları  da çok çok aşan suçları  
açığa çı kartacağı  beklenmemelidir. 

Türkiye'dekine benzer olaylar nadir de 
olsa dünyanı n başka ülkelerinde de görü-
lebiliyor. Ispanya'nı n Bask'l ı  ETA militan-
ları na ve yöneticilerine karşı  hukuk dışı  
yollara başvurduğu ortaya çı ktı . Olaylarda 
sorumlulukları  bulunanlar açığa ç ı karı ldı, 
politikacı lar da payları na düşeni aldı lar. 

Şu anda Güney Afrika'da "Gerçekler 
Komitesi" adı  altı nda bir komite, Güney 
Afrika ı rkçı  rejimin döneminde karanlı kta 
kalan suçları  araştı rı yor. Gerçekler Komite-
si, hiçbiri politikacı  olmayan, daha çok 
psikolog, sosyolog, hukukçu ve din' adamı -
n ı n yer aldığı  18 kişilik bir komite. Komi-
tenin Başkanlığını  da Nobel barış  ödülü 
sahibi Bishop Desmonds Tutu yapı yor. 

Daha komitenin çalışmaları na başladığı  
ilk günlerde Güney Afrika'da da tı pk ı  Tür-
kiye'de olduğu gibi resmi ve kamuoyunca 
bilinen güvenlik birimlerinin dışında, TAO 
adı nda, hakk ı nda ancak üst düzey devlet 
yöneticilerinin bilgi sahibi olduğu bir ör-
gütün varlığı  ortaya çı ktı . TAO'da Türk 
özel Harb Dairesi, Jİ TEM gibi hukuk dışı  
yollara başvurarak, ANC'ye karşı  mücade-
le yolunu seçmiş. 

Herhangi bir şikayeti olan ve mağduri-
yetinin açığa çı kartı lmas ı n ı  isteyen herkes, 
direkt komiteye başvurabiliyor. Şah ı s, ka-
nı tlarını, şahitlerini birlekte götürüp komi-
teye dinletiyor. Şuç işleyip gönüllü komite-
ye başvuranlar bile var. Başvuranları n ço-
ğunluğunu ı rkç ı  rejim kurbanları . Ancak 
ANC'den de şikayetçi olanlar var. 
ANC'nin bir bombalı  saldı rı sında bir yak ı -
n ı n! kaybeden bir beyaz, ya da oğlu 
ANC'ye katı lmış  ama yine ANC'ce ajan di-
ye öldürülen bir siyah anne olay ı n aydı n-
lanması nı  isteyebiliyor. Dahası  her üç ka-
tegoride de onlarca somut örnek var. Ko-
mite çalışmaları nda devletin hiçbir organı-
na karşı  sorumlu olmadığı  gibi, istediğini 
hiçbir zorlukla karşı laşmadan dinleyebili-
yor. 

Komite, suç duyuruları nı  ve ifadeleri 
yüzlerce kişinin izleyebildiği bir salonda 
al ı yor. Bası n gelişmeleri sansürsüz yayı nla-
yabiliyor. Hatta kimi önemli durumlarda 
televizyonlar canlı  yayın bile yapabiliyor. 

Şu ana kadar çoğu TAO'ca gerçekleşti-
rilmiş  cinayetler olmak üzere, bine yakı n 
olay aydı nlanmış  durumda. Televizyonlar 
22 Nisan'da, 20 yı l önce öldürülmüş  ve 
cesedi gizlice bir ormana gömülen bir 
ANC üyesinin, 20 yı l sonra yap ı lan cenaze 
törenini naklen verirken, onbinlerce kişi 
tüm "Gerçekler Günışığına" diye haykı -
r ı yordu. 

G. Afrika yönetimi, suçluları n ortaya 
çı kartı lıp cezaland ı rı lmaları ndan ziyade, 
geçmiş te hesaplaşmayı  ve vicdanların 
rahatlanması nı  esas al ı yor. Bu nedenle 
suçlar ve failler ortaya çı kartı lmas ı na rağ-
men, kitlesel cezalandı rmalar beklen-
miyor. 

Açı ktı r ki sorun, geçmiş te hesaplaşmaya 
hazı r olup olmama sorunudur. Kirli geç-
mişleriyle -bir bütün olarak- hesaplaşmayı  
göze alamayanlar, istedikleri kadar komis-
yonlar oluştursunlar, karanlı ktakileri aydı n-
latamazlar. Türkler, soyk ı rı mlarla dolu 
tarihleriyle kavga etmeden, Susurluğun 
gerisindekileri açığa çı kartamayacaklarını  
bilmelidirler..Herşey tı pk ı  Susurluk deşil-
dikçe işin ucunun devletin en tepesine 
oturanlara kadar gittiği gibi birbirine bağ-
lıdı r. 

Türkiye suçlarını n üstünü örte örte bir 
yanardağa dönüşüyor. Ama o dağın artı k 
bir gün suçları  hazmedemeyeceği ve pat-
layacağı  unutulmamalı dı r. 

bilmek 
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Cezayir'de seçim 
katliamı: 30 ölü 

Türkiye lobi 
ardımı  arıyor 

HABER MERKEZİ  / Ceza-
yir'de 5 haziranda yapı lacak 
olan genel seçimler öncesin-
de şiddetin tırmanışı  sürüyor. 
Ülkede önceki gece de kadın-
lı  çocuklu 30 kişi bıçak ve 
baltalarla katledildi. Cezayir 
televizyonunun güvenlik 
güçlerine dayanarak dün ver-
diği habere göre, başkent Ce-

. zayir ile Blida kenti arasında 
bulunan Çebli köyünü önceki 
gece yaklaşık 40 kişilik silah-
lı  bir grup bastı . Bir kısmı  at 
sı rtında, bir kısmı  ise yaya 
olan saldırganları n bıçak ve 
baltalarla gerçekleştirdikleri 
saldırı  sonucu aralarında 2 
bebek, 15 çocuk ve.7 kadının 
bulunduğu 30 köylü katledil-
di. Yetkililer, saldı rganların 
katliamı  gerçekleştirdikten 
sonra kurbanları nın evlerini 
de tahrip ettiklerini açıkladı-
lar. Güvenlik güçleri saldırı-
dan aşı rı  dinci militanları  so-
rumlu tutarken, bölgeden 
başkente ulaşan siviller, katli-
mı  aşırı  dinci terör örgütü Si-
lahlı  İslami Grup'un (GIA)  

gerçekleştirdiğini savundular. 
Cezayir'de 5 haziranda seçim 
yapılması  kararı  alınmasın-
dan sonra, aşırı  dinci terör ör-
gütlerinin en kanlısı  olan 
GIA, şiddet eylemlerini artı-
racağını  açı klamış tı . Aşırı  
dincilerin, yapı lmamasını  is-
tedikleri seçimler öncesinde 
şiddet eylemlerinin daha da 
tı rmanması  bekleniyor. Gü-
venlik güçleri de seçim önce-
sinde aşı rı  dinci örgütlere yö- 

nelik operasyonlarını  yoğun-
laştı rıyorlar. Ülkenin kuzey-
batısındaki Sayda bölgesinde 

geçen salı  günü yapılan 
operasyonlarda en az 11 mil-

itanın öldürüldüğü açıklandı. 
Şiddetin tırmanışına neden 
olan 5 haziran seçimleri, ül-
kede şiddetin patlak verdiği 

1992'den bu yana yapılacak 
olan ilk seçim. 

Türk devleti İsrail ile anlaşma 
yaparken diğer çıkarlannın ya-
nısıra ABD içindeki Lobi faali-
yetlerinden yararlanmak isti-
yordu. Nitekim Türkiye'nin, 
bölgesel tehditlere karşı  İsra-
il'den Arrow füze sistemleri sa-
tın alabilmek amacıyla İsra-
il'den, ABD nezdinde lobicilik 
yapmasını  istediği ileri sürüldü. 
Amerikan savunma dergisi De-
fense News'un haberinde Tür-
kiye'nin Arrow füzelerini, özel-
likle Iran ya da Suriye'den gele-
bilecek nükleer, biyolojik veya 
kimyasal bir saldırıya karşı  sa-
vunma amacıyla elde etmek is-
tediği kaydedildi. 

Genelkurmay İkinci Başkanı  
Orgeneral Çevik Bir'in İsrail zi-
yareti sırasında gündeme gelen 
konuda İsrail ve ABD de ikili 
görüşmeler yapıyor. Antibalis-
tik Arrow füzeleri, ABD ve İs-
rail tarafından ortak bir girişim 
çerçevesinde geliştiriliyor. İsra-
il'in Türkiye'ye bu füzeleri sa-
tabilmesi için, ABD'nin ihracat 
lisans' vermesi gerekiyor. Türk 
yetkililerin, İsrailli meslektaşla- 

rından konuyla ilgili lobicilik 
yapmalarını  istedikleri ifade 
edildi. 

Şimdiye kadar başarı lı  test-
lerden geçen Arrow füzeleri, 
1998'de işlevsel hale gelecek. 

Defense News dergisinin ha-
berinde, İsrailli yetkililerin 
Türk meslektaşlarına düşman 
füzelerini atmosferde imha eden 
Arrow füzeleri ile ilgili brifing 
verdiği bildirildi. Türkiye'nin 
Arrow füzelerine ilgisi, İran'ın 
nükleer, kimyasal ve biyolojik 
programının "startejik bir teh-
dit" olarak değerlendirmesin-
den kaynaklanıyor. Haberde, 
"startejik bir diyalog" çerçeve-
sinde Türkiye ve İsrail'in "ortak 
tehditler" konusunu ele aldıkla-
rı  görüşmelerde, Iran ve Suri-
ye'nin kapasitesi ile Rusya'nın 
bu iki ülkeye yaptığı  askeri yar-
dı mlara da değinildiği bildirildi. 
Ancak görüşmelerin, ortak bir 
eylem planı  içermediği vurgu-
landı . Haberde, İsrailli üst dü-
zey bir yetkilinin, Türkiye ile 
işbirliğinin, Suriye ve İran'ı  göz 
önünde bulundurduğunu ifade  

ettiğine yer verildi. Aynı  yetkili-
nin, "Suriye, Ankara ile işbirli-
ğimizi bir tehdit olarak algı lıyor 
ve Türkiye ile İsrail tarafından 
çevrelendiğini düşünüyor. Go-
lan'a saldırı  gibi bir planları  
varsa, bu durumu dikkate ala-
caklardır" dediği de belirtildi. 

Defense News, bir başka ha-
berinde de Yunanistan'ın 
ABD'den aldığı  askeri yardım 
kredilerini (FMS) Yunan fir-
malarından alım yaparak, kul-
lanmak için Washington'a baskı  
yaptığını  bildirdi. Amerikan 
yasaları, ABD'nin verdiği 
savunma kredilerinin Amerikan 
firmalarından alım yapılması  
için kullanımasını  bir ön koşul 
olarak getiriyor. Sadece İsrail, 
ABD yardımı nın bir bölümü 
için bu kuralın dışında tutuluy-
or. Siyasi gözlemciler Türklerin 
bu yöndeki çabalarına rağmen 
ABD'nin temel politikasında 
bir degişiklk beklenmemesi 
gerektiğini belirtiyorlar. 

(HABER MERKEZİ) 

Zaire'de Kabila dönemi 
HABER MERKEZİ  / Za-
ire'yi 32 yıl süren diktatör-
lükten kurtaran isyancı  lide-
ri Laurent Kabila, hükümeti 
kurma ve Mobutu rejiminin 
kalıntı larını  temizleme ça-
lışmalanna başladı. Kabila 
yönetimini tanıyan ülkelerin 
sayısı  giderek artıyor. Dev-
rik Devlet Başkanı  Mobutu 
Sese Seko'nun Togo'da ol-
duğu bildiriliyor. 

Mobutu ile birlikte ülke-
nin önde gelen isimlerinin 
de ülkeyi terk etmesinin Ka-
bila'nın işini kolaylaştırdığı  
belirtiliyor. Kabila siyasi 
değişiklik yapma sancısı  ya-
şamadan söz verdiği geçiş  
hükümetini ve parlamento-
yu oluşturarak, demokrasi-
ye geçişin ilk adımlarını  
atabilecek. 

Ancak yine de Mobutu 
döneminin ardında bı raktığı  
politik karmaşanın içinde demokrasi 
yolunu bulmasının hayli zor olacağı  
kaydediliyor. Ülkede Mobutu döne-
minden kalma 450'yi aşkın siyasi par-
ti bulunuyordu. Ancak bunların he- 

men hepsi "göstermelik"ti. 738 üyel' 
"sözde" demokrasiye geçiş  parlamen-
tosu ise zamanının çoğunu önemsiz 
işlerle uğraşmakla geçiriyordu. 

Kabila ise farklı  siyasi eğilimlerde  

olan liderleri, yakın gelecekte kurula-
cak olan hükümette bir araya getirme-
yi hedefliyor. Ancak siyasi partilere 
kendi partisi olan "Demokratik Güç-
ler Birliği"nin kanatlan altında top-
lanma şartını  getireceğini belirtiyor. 
Siyasi çevrelerce "pervane" diye ta-
nımlanan muhalefet lideri Etienne 
Tshisekedi ise son gelişmeler hakkın-
da yorum yapmaktan kaçınıyor. An-
cak baş  danışmanı  Gaston Mukendi 
AFP'ye yaptığı  açıklamada, "Şu anda 
hala askeri durum içindeyiz. Önce her 
şeyin yerine oturmasını  beklememiz 
gerekiyor. İşbirliği için çok çalışma-
mız gerekeceğine inanıyorum" şeklin-
de konuştu. Uzmanlar ise yeni rejimin 
sanıldığı  gibi "uyum içinde" gerçek-
leşmeyeceğini ileri sürüyorlar. 

Yeni hükümet 
isyancı  lider Kabila başkanlığında 

kurulacak yeni hükümetin bugün 
açıklanacağı  bildirildi. Güney Afrika 
Devlet Başkanı  Yardımcısı  Thabo 
Mbeki dün yaptığı  açıklamada yeni 
hükümetin bugün açıklanacağını  be-
lirterek, "Geniş  tabanlı  bir hükümet 
olacak. Herkesin demokratik hakları  
korunacak. Partilere kısıtlama ve ka-
patma getirilmeyecek. Yeni hükümet  

Zaire'deki tüm politik ku-
ruluşların mümkün olduğu 
kadar çok sayıda katı lımı  
ile gerçekleşecek" dedi. Öte 
yandan, G.Afrika, ABD ve 
BM ülkenin yeni hükümet 
ve yeni adını  tanıdık-
larını  resmen açıkladı-
lar. 

Mobutu Togo'da 
ortaya çıktı  

Devrik Devlet Baş- 
kanı Mobutu'nun 
Togo'da olduğu bil-
dirildi. Togo hükümet 
kaynaklar ı , 
Mobutu'nun başkent 
Kinşasa'dan kaçtıktan 
sonra, Gbadolite'deki 
konutuna geldiğini ve 
buranın da isyan-
cıların saldırısına uğ- 
raması üzerine, 
Togo'ya kaçtığını  
belirttiler. Aynı  kay-
naklar, Mobutu'nun 
eski dostu Togo diktatörü Gnassingbe 
Eyadema'nın ikametgahında dinlen-
diğini bildirerek, devrik başkanın 
Togo'da fazla kalmayacağını  ve ül- 

keden ayrılma tarihini Eyadema ile 
yapacağı  görüşmeden sonra netleş-
tireceğini açıkladılar. 

Cıva işçiyi tehdit ediyor Çocuklar ucuz emek kaynağı  
Aliağa Petkim işçilerinde, 
Greenpeace elemanları  ta-
rafından bir süre önce alı-
nan saç örneklerinde tok-
sit bir ağır metal olan cı-
vaya rastlandı. 

Petkim'in Klor-Alkali 
tesislerinde çalışan 54 iş-
çiden geçen mart ayında 
Greenpeace elemanları  ta-
rafından sag örnekleri 
alınmıştı. Petrol İş  Sendi-
kası  Aliağa Şubesi'nin is-
temi üzerine alınan örnek-
ler üzerinde Greenpeace 
laboratuvarlarında yapı lan 
incelemeler sonucunda 
saç örneklerindeki cıva 
düzeylerinin 0.2 ile 18.6 
mg/kg arasında değiştiği 
belirlendi. Konuyla ilgili 
bilgi veren Greenpeace 
Mediterranean Toksit 
Maddeler Kampanya So-
rumlusu Tolga Temuge, 
sonuçların, Klor Alkali 
Fabrikası  dışında çalışan  

işçilerinkine oranla daha 
yüksek çıktığını  belirterek 
şöyle dedi: "En düşük se-
viyelere, cıva kirlenmesi-
ne sürekli maruz kalma-
yan iki laboratuvar taknis-
yeninde rastlandı. Yüksek 
seviyeler ise cıvaya doğ-
rudan maruz kalan Klor-
Alkali Fabrikası  operatör-
leri, mekanik ve bakım-
onarı m teknisyenlerinde 
görüldü. Dokuz işçide 3 
mg/kg'nın üzerinde, beş  
işçide Dünya Sağlık Ör-
gütü'nün saç numunele-
rinde cıva miktarı  için 
önermiş  olduğu sınır sevi-
ye olan 6 mg/kg'nın üze-
rinde cıvaya rastlandı. En 
yüksek seviye ise cı va 
operatörlerinden birinde 
18.7 mg/kg olarak bulun-
du. Alınan saç örnekleri-
nin yüzde 30'unun, olma-
sı  gerekenden daha yük-
sek olduğu görüldü." 

Temuge, Izmir'de klor 
üretiminde cıva kirliliği-
nin, sorunlardan yalnızca 
birini oluşturduğunu be-
lirterek, "Tüm proses baş-
lı  başına tehlikelidir ve 
çevreye son derece zehirli 
toksit organaklorlu mad-
deler yaymaktadır. PVC 
gibi klor bazlı  mamullerin 
alternatifleri mevcuttur. 
Türkiye dehal, İsveç örne-
ğinde olduğu gibi, klor 
üretimine ve kullanımına 
son vermeli, tüm endüstri-
yel proseslerde temiz üre-
tim metotlarına geçmeli-
dir" dedi. 

İngiltere Exeter Üni-
versitesi'ndeki Greenpe-
ace Araştırma Laboratu-
var' 'ndan Angela Step-
hanson, saç örneklerinde 
rastlanan cıva düzeyleri 
ile işyeri ortamında cıva 
kirliliğine maruz kalınma-
sı  arasında kuvvetli bir  

bağlantı  olduğuna dikkat 
çekerek, şöyle dedi: 

"işçiler tarafından dol-
durulan formlardan, bir-
çok işçinin sağlık duru-
munun iyi olmadığı  görül-
dü. Şikayetler daha ziyade 
sinirlilik hali ve hafıza 
kaybı , böbrek ve 
karaciğer problemleri 
üzerinde yoğunlaşmak-
tadır. Işyeri kirliliği 
konusunda ve Petkim iş-
çilerinin sağlık durumu-
nun daha iyi tespit 
edilebilmesi için daha ay-
rıntılı  bir çalışma yapıl-
malıdır. Bizim çalış-
mamız, Klor-Alkali Fab-
rikası 'na girmemize Pet-
kim yönetimi tarafından 
izin verilmediği için sınır-
lı  kalmıştır." 

(HABER MERKEZİ) www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Anneler gününü Kürt anaları  da kutladı  ! 
KADIN SERVİSİ  / Tüm dün-
yada yı llardır kutlanan anneler 
gününü bir kez daha kutluyo-
ruz. Her anne, annelik duygu-
sunu herşeyin üstünde tutar. 
Türkiye'de zorlaşan tüm ko-
şullar gibi, annelik duygusunu 
yaşamakta zorlaşıyor. 

Hergün kan ağladığı, kayıp 
çocuklarının akibetini sormak 
için gittiği devletin en yetkili 
kişisinden "çocuklarınız ce-
bimde değil ki vereyim" diyen 
zihniyeti, acı lı  analara "siz te-
rörist annesisiniz" deyip,- yet-
miş  yaşındaki annelerin ylire-
ğinde onulmaz yaralar açan 
devlet yetkililerine anneler na-
sıl güven duyabilir. 

Egemenler anneler gününü 
bile bir sömürü aracı  haline ge-
tirerek, bir tüketim çı lgınlığı  
yaratı yorlar. Bu annelere yapı-
lacak en büyük saygısızlıktır. 
Bir annenin yaşadığı  tüm acı-
lara duyarsız kalan, annelerin 
gözyaşlarına, feryatlarına ku-
laklannı  tıkayan, sağır sultan-
ları  oynayan bu zihniyet anne-
lere ne verbilir, annelik dUygu-
sundan da ne anlar? 

Sevginin tüketilmeye çalı-
şı ldığı  bir ortamda annelere 
verilen değer de hediye paketi-
nin büyüklüğü ile doğru oran-
tı lıdır. Oysa annelere verilen 
değerin maddi karşılığı, bunun 
karşılığı  olamaz. 

Yürütülen kirli savaş  toplu-
mu ciddi bir kirlenme ile yüz 
yüze bırakmış  durumda. Top-
lumda zaten ikinci sınıf mu-
amelesi gören kadın, bir yan- 

dan anayasal düzenlemeler ya-
pı lmadığı  için bir çok haktan 
mahrum, diğer yandan eğitim-
sizlik ve baskıdan dolayı  ciddi 
bir bunalım içinde halen daya-
ğı  bile bir kader olarak kabul-
lenebiliyor. 

Kürt anneleri her gün kan 
ağlıyor, savaşın acı larını  kat-
merli yaşıyor. Işkence, taciz, 
tecavüze uğruyor, her gün ev-
latlannı  faili meçhule kurban 
verirken, yaşamı  mahkeme, 
cezaevi arasında mekik doku-
yarak geçen Kürt ve Türk ana-
ları  evladuun akıbetini öğren-
meye gittiği devlet kapı larında 
hakarete maruz kalıyor. 

Amacı mız bu anlamlı  gün-
de annelerin barış  çığlıklarına, 
kulak vermek, barışa bir şans 
tanınmasını  bir kez daha hay-
kırmaktır. Çünkü biz biliyoruz 
ki Türk ve Kürt halkının birbi-
riyle bir sorunu yok. O halde 
bu coğrafyada adil, onurlu bir 
barışın gelmemesi için hiç bir-
neden yok. Annelere verilecek 
en güzel hediye de akan kanın 
durdulması  olacaktı r. 

Biz anneler artık yaşadığı-
mız acı lar bitsin istiyoruz. Bizi 
cuma, cumartesi anneleri ola-
rak bölmeye çalışan sisteme 
karşı  birlikte karşı  koymak is-
tiyoruz. Giden bizim gençleri-
mizdir, geleceğimizdir, gelece-
ğimizi egemenlere kurban et-
meyelim. Çocuklar bizim, ge-
lecek bizim, çocuklarımıza ve 
geleceğimize sahip çıkalım. 

HADEP İstanbul Il Kadın 
Komisyonu 
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asım anıldı  Kürt Kadınlar 
Platformu 
Kürdistan'ın dört parçasındaki 
kadınları  bünyesinde barındıran 
ve yı lda bir kez konferans yap-
mayı  neredeyse gelenekselleşti-
ren Kürt Kadınlar Platformu'nun 
4. konferansı  17-18-19 Mayıs ta-
rihlerinde, Almanya'nın Dius-
burg kentinde geniş  ve coşkulu 
bir katı lımla gerçekleşti. 

İkinci yıl 
`Kayıplar bulunana kadar her 
hafta burada oturacağız' diyen ve 
bundan bir adım geri atmayan 
`Cumartesi Anneleri' cesedi 
Kimsesizler Mezarlığı 'nda bulu-
nan Hasan Ocak anarak, ikinci 
yı larını n son eylemini gerçekleş-
tirdiler. 
Kayıp yakınları  ve insan hakları  
savunucularının başlattıkları  
oturma eylemi bundan sonra hu-
kuksal bir boyut kazanacak. 

Kadınlara kürsü 
Demokrasi İçin Kadı n Platformu, 
İngiltere'deki Hyde Park modelini 
Türkiye'ye taşıyacak. `Şeriata 
Karşı  Kadın Yürüyüşü'nden sonra 
`Anneler Ağlamasın' bildirisini 
dağıtarak eylemlerini çeşitlendir-
meyi sürdüreceğini gösteren Ka-
dın Platformu, şimdi de 'Söz Ka-
dınların' adlı  bir serbest kürsü ku-
ruyor. Kadın Platformu sözkonusu 
serbest kürsü eylemini 25 ma-
yıs'tan itibaren Sıhhiye Paza-
n'nda 14.00 -18.00 saatleri ara-
sında kuracaklarını  belirtiyor. 

Annelere süpürge 
Anneler Günü'nde küçük ev alet-
leri pazarında patlama gerçekleş-ti. 
Anneler Günü için düzenlenen 
kampanyayla pazar hacmi 10 
trilyona ulaşan sektörde en çok ter-
cih edilen şarzlı  el süpürgeleri ol-
du. Yaklaşık olarak 20 bin adete 
varan küçük ev aleti satışı-nın ger-
çekleştiği Anneler Günü' nde, 8 -
bin adetle el süpürgesi (şarzlı) ilk 
sırada yer aldı. 

Dayağa destek 
TBMM Adalet.Komisyonu'unda 
ele alman ve aile 'içi şiddet olayları-
na polisin müdahalesine yol açan 
yasa tasarısı. Refah Partisi ve 
DYP'lilerin engellemesi nedeniye 
Adalet Komisyonu'na havale edil-
di. Başvuru halinde kusurlu eşin ce-
zalandırı lması, mağdunın korunma-
sını  öngören tasarıya, komisyonun 
RP'li üyeleri Medeni Kanun deği-
şiklikleriyle birlikte ele alınması  
gerektiğini belirttikleri tasarının ai-
le birliğini dağıtan bir nitelik taşıdı-
ğını  öne sürdüler. Devlet bakanı  Işı-
lay Saygın ise bu tasa-nnın 'hergün 
dövülen intihar eden kadınları  koru-
ma' durumuyla yüzyüze kaldıkları  
için bu tasarının 'bir zorunluluk ol-
duğunu' belirtti. Tasarının maddele-
rinin oylamasında ilk madde 5'e 
karşı  7 oyla reddedildi. Daha sonra 
verilen bir önergeyle takrir-i müza-
kere yapı ldı  ve tasarının komisyona 
gönderilmesiyle, gericiler bir mev-
zilerini daha elde tuttular. Tasarı  
DYP milletvekili Necati Çetin-
kaya'nın 'bu yasadan mahlukatlar 
zarar görür' sözleriyle kamuoyunun 
dikkatini çekmişti. 
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1997 günü Kürt Kadınları  
Leyla Qasım'ı  anma şölenini 
gerçekleştirdiler. Arya Kültür 
Merkezinde yapılan şölenin 
katı lımcı ları: Arya Kültür 
Merkezi Kadın Komisyonu, 
Medkom Kadın grubu, Roza 
dergisi, Jiyan Kadın Kültür e-
vi, HADEP Kadın Komisyo-
nu, U.D.K.D, geniş  katı lı mlı  
bir şekilde gerçekleştirildi. 
Katı lımcı  grupların dışında 
Jüjin, Pazartesi dergisi, Üni-
versiteli kadınlardan Kadı n-
sak grubunun temsilcileri bu-
lundu. 

Şölen saat 14.00'de başla-
yıp, 18.30'a kadar devam etti. 
Şölene devrim şehitleri adına 
bir dakika saygı  duruşu ile 
başlandı. Arya Kültür Merke-
zi Kadı n Komisyonundan bir 
kişi, Leyla Qasım'ın mücade-
le yaşamı  üzerine konuşma 
yapıp, Kürt kadın tarihine de-
ğindi. Ardından Cigerxün'un 
Leyla Qasım üzerine yazdığı  
Leyla Şehit adlı  şiir okundu. 
Daha sonra folklor ekibi halk 
oyunlarını  sergiledi, diya gös-
terimi ile savaş  ve kadın, gün-
lük yaşamda kadın gösterimi 
sunuldu. Ardından Arya mü-
zik grubu dinletisi ve tiyatro 
grubunun sikeci ile şölenin bi-
rinci turu tamamlandı. 

İkinci bölümde KUKM'de 
Leyla Qasım ve Kürt kadınla-
rın yeri formu şölene katılan 
kadınlar ve erkekler tarafın-
dan gerçekleşti. 

Forumda UDKD'den söz 
alan Kürt kadınların mücadele 
ruhu UKM'de yer aldıkları  gi-
bi kendi özgün sorunlannı  da 
kapsayabilecekleri mücadele 
yöntemlerini gerçekleştirme-
lerini vurguladı. Leyla Qa-
sım'ın kadınların yaşamında 
örnek olduğu açıklandı, Ley-
la'nın fotoğrafmın UKM'e y- 

er alan ve şehit kahramanların 
yanında yer verildiği söylen-
di. Arya Kültür Merkezi Ka-
dınları  kendi özgün sorunları-
nı  ertelememeleri gerektiğini, 
feodal kalıntı ların Kürt kadın-
ların yaşamında özgürleşme-
leri önünde engel olduğunu, 
polis ile karşı  karşıya gelindi-
ğinde nasıl bir muamele ile 
karşılaşacağını  düşünmeden 
önce, babasınan nası l bir tepki 
ile karşı laşacağı  endişesini ta-
şımaktadır. 

Jüjin dergisi, Kürt Kadın-
larının kendi tarihini yazmala-
rını  ve bunun için araştırmaya 
yönelmeleri gerektiğini belir-
terek, 1980'den sonra Kürt 
kadınların Leyla Qasım'ı  her 
13 Mayıs'ta anmalarının ken-
di tarihine sahip çıktıklannı n 
ifadesi olduğunu belirtti. 

Roja dergisi Leyla Qasım-
la ilgili yazı lı  bilgilerin sınırlı  
olduğunu, sadece kürt yayın-
larının Mayıs ayı  sayfaların-
daki bilgiler yetindiklerini be-
lirtti. Leyla Qasım her ne ka-
dar kadın özgürlük mücadele-
sinde yer almışsa da UKM'de 
yer alması  ile Kürt Kadın tari-
hinde yer almıştır. 

Pazartesi Dergisi, kadın ta-
rihinin yazılmamasının genel 
bir durum olduğunu, kendisi 
de bir Türkiyeli kadın olarak 
Türk Kadın tarihinde Cumhu-
riyet sonrası  dönemin resmi 
ideoloji içerisinde gelişen bi-
çimi ile sınırlı  olduğunu be-
lirtti. 

Kadınsak temsilcileri, ken-
dilerinin sosyalizm için gönül 
vermiş  kadınlar olduğunu an-
cak, kadınların kurtuluşunun 
ve sorunlarının çözümü için 
özgün kadın hareketinin yara-
tılmasının gerektiğini vurgu-
ladı. Bunun için kadı nların 
zaman zaman erkeklere kapa-
lı  toplantı  ve etkinlikler yap- 

maları  gerektiğini vurguladı . 
Bunun için kadınların zaman 
zaman erkeklere kapalı  top-
lantı  ve etkinlikler yapmaları  
gerektiğini vurguladı. 

Medkom Kadın grubu, 13 
Mayısların Kürt kadınları  için 
8 Mart dünya kadınlar günü 
gibi anlamlı  olduğunu ve aynı  
heyecanla anı ldığın ı  belirtti-
ler. Leyla Qasım'ı  anarken, o-
nun bize bıraktığı  mücadele 
anlayışı  ile yaşamın her ala-
nında toplumsal çürümüşlük-
lere ve sömürüye karşı  birleş-
menin pratik adımlannın atı l-
ması  gerektiğini söyledi. Ley-
la Qasım'ın bire bir kadın 
kurtuluş  mücadeleis örgütlü-
lüğü içerisinde yer almasa da 
yaşamı  ve pratiği ile kadına 
dayatı lan köleci anlayışı  red-
detmiştir. Kürt kadı nları  için 
eğitim alanını n sını rlı  olduğu 
koşullar altında yüksek öğre-
time devam etmesi feodal 
baskılara karşı  duruşun sergi-
lendiğini görüyoruz: politik 
mücadele saflarında kadının 
cephe gerisi konumunun tersi-
ne, ön saflarda yer alarak er-
kek yoldaşları  ile omuz omu-
za mücadele vermiş  ve mili-
tanca eylemler gerçekleştir-
miştir. erkeklerin genel bakışı  
olan kadına güvensizliği duy-
gusal yapısı  ile kendi davasın-
da olumsuzluklar yaratacağı  
ön yargısını  idaın edilirken 
onurluca direnmesi bu düşün-
ceyi mahkum etmiştir. Elbette 
bu direngenliği kendi özgür-
lüğünü, ülkesinin özgürlüğü 
ile birleştirip, bilinç edinmesi 
ile mümkün kı lmıştır. 

Forumun sonlarına doğru 
derinleşen tartışma boyutu ile 
katılan erkeklerin sorunu erte-
leyici, zaman zaman günah 
çıkartma ve sorunun kaynağı-
nın kapitalizm olduğunu söy-
leyerek kadınların feminist  

O rtaçağ  rahiplerinin rahatsı zl ı kları n ı n ba-
şında kaygı  ve güvensizlik olgusu geli-
yormuş. Bunun nedeni, rahiplerin üret-

ken bir konumda olmaması, boş  durmaları  olarak 
belirleniyormuş. 'Üretken' bir emekle yüz yüze 
geldeklerinde ya da üretken olmaları na izin veril-
diğinde, bundan bir anlam çı karı rlarmış. Böyle 
olunca da rahiplerin tek üretken oldukları  alan, 
toplumsal dönüşümün önündeki en büyük engeli 
oluşturmakmış. 

Ortaçağ'da yaşamıyoruz. Rahiplerin düşünsel 
ve pratikeylemlerle yaşama damgaları n ı  vurduk-
ları  bir toplumda da değiliz. Gelgelelim, toplum-
sal yapı n ı n her biriminde rahip-şeyh anlayışı  ege-
men olduğu gerçeği yadsı nmaz bir olgu. Hal böl-
ye olunca, Ortaçağ'dan çok daha geri değerlerle 
tahkim edilmiş  ilişkiler cenderesinde ileri-geri, 
sağ-sol git gellerle sı n ı rl ı  bir yaşamı n nesneleri ol-
man ı n ötesine geçemiyoruz. Ve ne yazı k ki bu 

gerçek, sosyalistlerimiz 
de dahil tüm ilerici ke-
simlerde de yaşanı yor. 
Geri toplumsal ilişkiler 
kadar değilse bile, yeni 
ilişki alanları -biçimleri 
üretmeden idare-i 
maslahatçı  tutumları n 
ötesine geçilmiş  değil 
bu kesimlerde de. 
Bunun böyle olması-
n ı n değişik nedenleri 

var kuşkusuz. Nedenleri tek tek saymak yerine, 
en önemlilerden birine değinmekle yetiniyorum. 
Kaygı  ve güvensizlik. Ortaçağ  rahiplerinin başat 
hastal ığı  olan bu olgular, toplumun tüm kesimle-
rinde -oransal farkl ı l ı kları na karşı n- başat öğe du-
rumundalar. Kan ı mca bunun böyle olması nı, 
ağı rl ı kl ı  noktası n ı , ezenlerin ezilenlere karşı  duy-
dukları  güvensizliğin, ezilenler arenası ndaki ilişki-
de de egemen olması  oluşturuyor. 

Kad ı n-erkek ilişkileri, bunu tartışı lmaz kan ı tla-
rı n ı  sunuyor. Egemen sistemin vatan, millet, kut-
sal aile ad ı na kad ı nlara vurduğu cendere, değişik 
biçimlerde kendisini toplumsal muhalefet odakla-
rı nda da varediyor. içerik ayn ı . Değişen söylem. 
Egemen sömürücü sistemin söylemi, muhalif ke-
simlerde "sı n ı fı n birliği, ülkenin çı karları" vb.yle 
yer değiştirmiş  o kadar. Salt bu kadarla sı n ı rl ı  ka-
l ı nsa iyi. Pratik tutum alışta da ayn ı  noktaya yanlı-
yor. Bu konuda o denli tutarsı zl ı klara düşülüyor 
ki, bunu mantı ksal sonucuna dek vard ı rdığım ı zda 
yarı  doğrularla bezenmiş  yanlış larla karşı  karşıya 
olduğumuzu görmemek için kör olmak gerekir. 
Yaln ı zca organik körlükten değil, siyasal anlam-
daki körlükten de sözediyorum. 

Oysa bunu aşman ı n yarı m doğrularla kamufle 
edilmiş  yanlışları  günlük yaşam ilişkilerinden, 
toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek ilişkiler ala-
n ı n ı n dışı na itmenin olanakları  çok uzaklarda de-
ğil. içimizde elimizi-beynimizi hareket ettirdiği-
mizde hemen oracı kta olduğunu görürüz. Tü-
müyle görüp aşmadığım ız ortamlarda bile, geli-
şen kad ı n hareketi, bunu aşman ı n ipuçları n ı  veri-
yor avuçları m ı za. Egemen sistemin erkek şoveniz-
minin ve her türden/renkten gericiliğin duvarları n ı  
aşmak için can ı n ı  dişine takan ezilenin ezileni 
kad ı nlar, salt bununla da kalmayacaklar. Geri 
toplumsal ilişkileri olduğu gibi, ilericilik bulama-
cı na buland ı rı lmış  ilişkileri de olması  gereken bi-
çimde yeniden üreteceklerdir. 

Nası l m ı ? 
Tüm geri değerlere ve dost güçlerin engelle-

melerine karşın, giderek kitleselleşmeleriyle. Yok 
sayı ldı kları , en iyi haliyle 'yedek güç' olarak de-
ğerlendirildikleri koşullarda hile, Claraları , Kollan-
taileri, Margaretleri, Leyla Qası mları, Necla Baksi, 
Zekiye Alkan, Bişengo An ı kları  yetiştirmeleriyle. 

20. yüzyı l ı n olumsuz koşulları  ve kendilerine 
karşı  beslenen kaygı ya/güvensizliğe rağmen, 
bugün sayı lacak kadar kahramanları  yetiştiren 
kad ı nlar, 21. yüzyı la damgaları n ı  vuracak, yeni 
toplumsal ilişkilerin yaratı cısı  olacaklardı r. Bun-
dan kuşkusu olanlar şu son on yı ll ı k süreçte Kür-
distan, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere, sokağa 
baksı nlar. Alttan gelen değişimin uğultusunu, yer-
yüzüne fışkı rtma sabı rsı zlığı n ı  yaşayan !ayları n 
gümbürtüsünü duyacaklard ı r. Elbette sağı r olmak 
gibi bir dertleri yoksa. Olsa bile, 2000'li yı lları n 
kad ı n ı  onları  da duyarl ı  hale getirecektir. Bundan 
kimsenin kuşkusu olması n. 

"Silkeleyin kad ı nlar düşecekler." 

Leyla 

örgütlenmelere gidildiğinde bu 
alanın kaygan bir zemin olduğu-
nu ve burjuva bir akım haline 
geleceği endişe olduğunu açık-
ladılar. Ve kadınların bağımsızz 
örgütlenmesi değil, sosyalist 
komünist yapılar içerisinde sek-
siyon örgütlenmeler yaratı larak 
kadının kurtuluşunun mümkün 
olacağı  görüşleri açı klandı. 

Erkeklerin bu tutumuna karşı  
kadınlar, feminzmin kaygan bir 
zemin olduğu tanıınına karşı  
çıkarak, feminizmin erkeğin 
kadın üzerindeki egemenliğe bir 
sını fın diğer sı nı f üzerindeki 
egemenliğine ve bir ulusun 
diğer ulus üzerindeki egemen-
liğine (ı rkçı lığına) karşı  ol-
duğunu, burjuva bir hareket ol-
madığını, sisteme entegre ve 

Türkiye'deki kemalist kadınları  
feminist olarak görmediğini 
açıkladı lar. 

Kadınlar ulusal, sınıfsal, cin-
sel, sosyal, kültürel, duygusal 
ezilmişliklere karşı  duruşu, 
bağımsız kadın örgütlenmesini 
yaratarak sorunlara sağlı klı  
çözümler üretebileceklerini 
açı kladılar. 

Kürt kadı nlarının erkek 
egemenliğini tanı mından kaçın-
dıklarını . bu egemenliğe karşı  
duruşu sergilenıekten çekingen 
durduklannı , varolan katmerli 
baskı ların ülkelerinin sömürge 
koşullarına ve feodal kalınulara 
bağlayarak, temeli özgün sorun-
ları nı  kısı rlaş tı rdıklarını  tes-
pitini koyanlar oldu. 

Kadınların 
2000'i 

Şeme PELG 
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Kadına toplumsal ve tarihsel açıdan kısa bakış  - 2 
Dr. Kemal Mazhar AHMET 

Kadının kara günü 
• T hanet, oğlanın tapılması, Çok kadınla 

evlenmek, Korneliya ve Misalina, Ka-
dını  cambazlığı  ve nazlanması , Kadınsı  
erkek, Çayhane ve divanhaneler, Kadı n-
lar hamamı, Kadın makyajı. 

Kadın baharının ömrü kısa sürdü. Çok 
geçmeden yaşan mizanının kefesi erkeğin 
lehine oldu. Kadın ard ayda sahip olduğu 
hakları  kaybetti. Birçok yerde ucuz bir 
meta haline geldi. Artık kadı nın görevi 
sadece hizmetçilik oldu. Ancak çok güzel 
şanslı  olanlar erkeğin dansözü olabilirdi. 
Kadının yeni yaşam durumunun bir çok 
olumsuz yönleri eski adetlerin değiştiril-
miş  şekilleriydiler. Şunu belirtmek gere-
kir ki eski örf ve adetlerden vazgeçmek 
kolay bir şey değildir. Toplum da ne ka-
dar geri kalmışsa, eski örf ve adetlere da-
ha fazla bağlı  olur ve birçok defa adetler-
den vazgeçmeden önce yeni bir kalıba 
sokan. 

Yeni ailenin oluşmasından sonra bir-
çok yerde eskiden çok kocalı lık adeti bu 
şekilde yansımaya başladı. Bir kız evlen-
diği ilk gecede, düğüne davet edilen akra-
ba ve dostlar damattan önce gelinle yatar-
lardı. Bir süre öncesine kadar Afrika'nın 
geri kalmış  bazı  kabileleri bu adeti 
övünçle yerine getirirlerdi. Birçok yerde 
de otorite sahibi olan bir kimse veya ağa, 
köylü ve yoksul insanların düğünlerinde 
gelinle ilk gece yatardı . Belirtmek gerekir 
ki aile tarihi incelemesinin temelini ünlü 
Isviçreli bilgin Yohanna Bahofin (1815- 

1887) atmış tır. Bu bilgin, incelemesinde, 
ailenin kuruluşunun şerefimi kadına ver-
miştir. Ona göre kadın, erkekten önce çok 
kocalı  aileden nefret ederdi. Yaşam duru-
mu ve ince duygu, kadını  erkekten önce 
ailenin korunmasına itmiştir. Çünkü aile 
düzeninin bozulması  ona ve çocuklarına 
açlık ve sefalet getirirdi. Bu nedenle ka-
dının erkeğe bağlılığı, erkeğin kadına 
bağlı lığından daha fazla olurdu. Karı  ile 
kocanın birbirlerine sadık olma mesele-
sinde toplum kadına karşı  daha acımasız-
ca yaklaşırdı. Erkeğin sadık olmaması  
dünyanın her tarafında rastlanılan bir şey-
dir. Ama kadının veya kızların erkeklerle 
ilişki kurması  ve cinsel ilişkide bulunma-
sı  hatta geçim sıkı ntısı  yüzünden de olsa 
hiç kimse tarafından kabul edilmeyen bir 
şeydir. Tarih boyunca her bir erkeğin na-
mus meselesi yüzün- den intihar ettiğini 
sanmam. Ama binlerce kız bu işin kurba-
nı  oldular. Bu da insanlık için utanç veri-
ci bir şeydir. Eğer adalet ve eşitlik uygu-
lanacaksa her iki taraf aynı  şekilde ceza-
landınlmalıdın Burada toplumu bu yönde 
bazı  anlamsız kararlanndan söz etmek is-
terim: Tarihte ilk defa Latince müfettişi 
Markos Porsiyos M.Ö. 200 tarihinde er-
keklere yönelerek şöyle demiştir: "Eğer 
karın sana ihanet ederse mahkemelerden 
ve cezadan korkmadan o kadını  param 
parça edebilirsin. Ama, o senin başkasıy-
la ilişki kurduğunu öğrenirse de sana el  

bile kaldıramaz. Çünkü nasıl olsa kadının 
bu hakkı  yoktur". Ama Markos Persi-
yos'un bu sözü söyleyişinden on altı  yüz-
yıl sonra Batı  Avrupa'da erkeğin hakkı  şu 
şekilde tayin edilmiştir: "Koca eşini dö-
vebilir ve yaralayabilir. Hatta kanlar için-
de onun derisini yüzebilir". Yine o devir-
lerde başkasıyla cinsel ilişki kuran kadın-
ları  şehir dışı  ederler ya da onu çı rı lçıplak 
soyduktan sonra üzerine toprak ve ayran 
döküp şehrin içinde dolaştırırlar ve baş-
kalarına ibret olsun diye birkaç gün di-
rekte ası lı  tutarlardı. 

Bach, Einstain ve Brech'in ataları  şöy-
le diyorlardı: "Kadınlara karşı  istediğiniz 
gibi davranın onlara acı  çektirmekten çe-
kinmeyin, onların derilerini yüzüm, zira o 
kafirlerin dokuz derisi vardır." 

Artık erkekler, kadınları  cansız bir şey 
gibi görüyorlardı. Istedikleri gibi kullanı-
yorlardı . Ama tabii ki, kadın cansız bir 
şey olmadığına göre, gerekli bir iş  için 
dışarıya çıkabilir veya yabancı  bir kimse 
onun evine gelebilirdi. Kurnaz erkek de 
bunun bir çaresini buldu. Kadının tüm 
vücudunu örtecek elbiseleri ve örtüleri 
ortaya çıkardı. Öyle görünüyor ki bunu 
ilk uygulayanlar Akadlar olmuşlardır. 
Onların bahanesi de kanlannı  kötü kadın-
lardan ayırmak olmuştur. Birçok yerde ve 
zamanda erkeklere bu adetten yararlan-
mak istediler. Peygamber de on iki karısı-
nı  diğer kadınlardan ayırmak için onlara  

aba ve peçe giydirdi. Bunun üzerine 
Mekke'nin bütün erkekleri onu taklit ede-
rek eşlerine bunu uyguladılar. 

Top-
lumda er-
keğin oto-
rite kazan-
ması  ve 
buna karşı  
kadının 
aşağılan-
ması  sonu-
cunda, er-
kek çocuk-
ların kız 
çocukları-
na nazaran 
değerleri 
arttı. Çok 
eski za-
manlarda., 
kadın ile 
erkek ara-
sı nda fark 
yoktu. 
Ama bu 
durum çok 
sürmedi, 
erkek ço-
cuklar ara-
nan altın 
gibi oldular. Kız çocuklar da bela haline 
geldiler. Babil hükümranlığı  devrinde bir  

kadın karnı ndalci çocuğu düşürmeye ça-
lışsaydı, çocuk erkek olur ihtimali nede-
niyle, kadın öldürülürdü. Ve onun ölüsü 

yırtıcı  kuşlara 
bırakı lı rdı. 
Arap yarıma-
dasında da is-
lamdan önce 
kız çocuklar 
doğduktan 
sonra toprağa 
gömülürdü. 
Hindistan'da 
erkek çocuğu 
olmayan bir 
adam hemen 
kızlarını  ev-
lendirir ve 
kızlarının her 
birisinin do-
ğuracağı  er-
kek çocuğu 
kendisi alırdı. 
Bebek annesi-
nin sütünden 
kesildikten 
sonra bir daha 
onun kucağını  
göremezdi. 
Romalı lar da 
evlendikleri 

kadının erkek çocuğu olmadığı  zaman, 
birbirlerini çok da sevseler, aynlmak zo- 

runda kalırlardı. Milattan önceki Yuna-
nistan'da, kız çocuğu doğuran kadının 
evini kapısında yün bir ip, erkek çocuğu 
doğuran evin kapısına da zeytin yaprakla-
rıyla süslenmiş  bir sepet çiçek asarlardı. 
Yün ip, kız çocuğu büyüdüğü zaman işi 
yün örme ve dokuma olacağı, bir sepet 
dolusu çiçek de, erkek çocuğun sevinci 
ve mutluluğu getireceği anlamına gelirdi. 
İki bin küsür yı l önce Yunanlı  bir yazar 
şöyle demiştir: "Erkek çocuğun ailesi 
zengin olmasa da çocuğunu büyütür. 
Ama zengin aileler kız çocuklarını  ihmal 
eder ve atarlardı. Atı lmayan ve yaşama 
şansı  olan kız çocukların da şansı  annele-
rininki gibi olur. Babaları  tarafından aşa-
ğılanırlardı. Bugünkü Yahudilerin ataları  
olan İbraniler, kız çocuklarını  pazarda sa-
tarlardı. Babalar da kızlarını  kötü yerler-
de çalıştırabilirler veya az bir para karşılı-
ğında onun bakeratini zengin bir adama 
satabilirdi. Bir baba evlendirdiği !uzun is-
tediği zaman pişman olup kocasından 
alabilirdi. Bundan daha tuhafı  kadın ev-
lendiği adamın mensup olduğu aşiretin 
malı  olurdu. Eğer kadının oğlu olmadan 
kocası  ölürse, kadın, ölenin kardeşlerin-
den birisiyle evlenmek zorunda kalırdı  ve 
yeni kocadan oğlu olduğundan birinci ko-
canın adı  verilirdi. 

Oğullar, çok kanlığın meydana gelme-
sinin nedenlerinden biriydiler. Bir erkek 
birinci karısından oğlu olmayınca ikinci 
kez evlenebilirdi. Eğer ikincide de olma-
sa üçüncü kez evlenirdi. Yunanlı  eski şa-
irlerden birisi şöyle demiştir: "Evlenmek 
mecburi bir beladır ve bu bela olmadan 
cU oğlan denen kaleye varamayız." 
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w komûrı  mirovûrı  bi hevre li ser yek welati
"  dijin, çand ü ziman wan yek aborI ü jiyana 

wan hevbeş  ji wanra netewe te gotin. 
Em dib&in Kurd ji netewi ne, le beW 

neteweyek ne serbixwe ne, neteweyek bintlestin 
welat&,,,an di nav şar devlet&İ  dagirker ve hatiye 
parvekirin ü vegirtin. Li ser axa wan potInk qir& 
ü bi xwin mejiy&İ  zingargirti ü tevnepIrU dayiy 
li ser diç&k. Ziman ü çand ü dirokwan ji ali0 
hüzün dagirker ü zordest ,./' hatiye qedexekirin ü 
inkarkirin. Dewlemend? ü maden&İ  ser er& ü 
bin erdi tevde ji ale dijminan ve t& xebitandin ü 
xwarin ü firotin. 

Korrı n mirovan bi ziman ü çanda xwe ji 
hevte veşetandin cudakirin ü naşkirin. Mirov 
yeke Tirk ü Kurd, Ingiliz ü Ereb an Fars bi ziman 
ü çanda wan ji hey dikare vecietTne an wan 
neşbike weke di welate ku bi ser diri abor?ya 
wan a civaki dibi sedema ji hey cudakirina wan. 

Dijmin&İ  gele Kurd ji bo hundakirina wan 
beri her tişti f&nkirine ku bi qirkirinan ü kLıştinan 

gele Kurd xelas nabe, 
wunda nabe ji bo 
tekoş?na me biskinan 
dive ziman çanda ü 
&roka me lime bidin ji 
birkirin. SIyaseta 
as?milasyone dane 
meşanin di p&ajoya 
sazkirina komara 
Tirkiye heta iro gelek 
cara Kur&n ku li su' 
bajaran Kurdistan&İ  bi 
ziman Kurd? axaftin 

re caza0 heps ü pera dane gelek cara kurc&n 
çend I-Aje an heyoUn bi kurdi di nameyek? de 
nivisin ketina heps ü işkence ü zindan a de. 

L.'' bele gelek heyf ü mixabin em Kurd ji ne-
maze gelek Kurcffin welatparz if j i siyaseta ko-
mara Tirkiye re xizmete dikin, siyaseta dijmir a li 
ser jibTrkirin ü hundakirina ziman" Kurd? zirofan 
amade dikin. 

LI maffinxwede, li sukan, kolanan, bajaran, 
gundan li sere çiyan li nav zeviyan, li civin&İ  
parti, waqif ü komelan de emjI ziman@ xwe ji 
xwere qedexe dikin. 

Çend saleU beri nuha konferansek li bajarek 
Isviçre li ser babeta pirsgir&a Kurd Mibe \,/ 
qonferans&de ji bil? Bir''z Melik Firat tu kesl a-
madekar bi ziman Kurd? na axife. Hem? bi Tirk? 
bi zimane netewe0 zordest li çareserkirin pirs-
gir&a neteweye bindest ji xez?na b&eyan ve ü 
gramera xwe ve dewlemendtire (qey?) jiber ku 
em t& ji zimane xwe heznakin, em nikarin ra-
man. Bir ü bawellyn xwe ji bi ziman'' xwe 
bidin p'4Uşdikir. 0 em nikarin bi kurd? ji bi 
fikirin ü em nikarin bi Kurd? ü wek Kurda ji bijin. 

Ev qonferansa li Isviçre çebuyi Komara Tirkiye 
li wir ji zman'' me qedexe kiribû? Rojnama 
"SABAH" ken'' xwe li gele kurd ü pirani li 
beşdar&I ve gonferanse dikir. Qey rojnameya "S-
ABAH" ne bi heq bü? 

Gelek mInaUn wek ve her roj her seet di 
jiyana me de berdewan dibe ü sedem&İ  wan 
çine? Tekoşina netew? beli her tiştI rizgarkirina 
zimane gel Kurde. ü amadekirina merc&I azad 
jibo axaftin lekoll‘n ü pNvebirina ziman Kurd? 
ye le bele azadkirina ziman Kurd? tepe bi ser" 
xwe ne çareserkirina piragir&ca netewlye l' 
pewistiya her? gir?nge. 

Beri her tişt? div'' bi Kurd? bi ax&/€'n bi Kurd? 
fikirin 0 bi Kurd? bijin. 

Ziman ü 
tekoşina 
netewi 

Kendal N CJJEN 

Çvirokek post-modern li sel-  tkiliyĞ  jin Û u1L-',1-an 

Nerm ü germ, ıı '14 ü me 
Kovara Lekolin û Ugerin 
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XAÇ'EPIRS 

Çeperast 
1- Deveran bi dar Q ber, ne beji.., Navçe-

yeke Colemerga ku Bi tirki je re 'Yuksekova' 
dibejin. 2-Aware.., 3- Kurtiya 'Amerikan-
yum' a.., Neye Diyarbekir yû kuvin.., Kese 
dilxweş, şad. 4- Ciwan, bedew.., Zeviya ku 
nehatiye çandin. 5- Kurtiya `Ordfly' e.., Eşq, 
evindarl. 6-Bi devoke soran? biraye mezun, 
kek.., Zarok, minal. 7-Kese ku bi nan'e' xwe 
ciwam&.., Beşek ji giyane mirov. 8-Ji 
Dil, tepeser. 9- Na‘ı ' daretkL, 
Derence, pile. 10- Xweşik, narin (berova-

ci).., Koma dewar&I ku Gavan diçe ber. 
11-Umir, Notayek. 

Serej64: 
1-Nave kulilkeke Neteweyeke 

maglyt. 2-Kujandina vaxistina, temirandin. 
3-Kurtiya `Wirdyum'a.., Xweristi, gerd0n. 
4-Mey, şerab.., Bele (berovaci) 5-Qayişa ku 
dixin deva hespl.., Tecrid, varikirin, 6-Berhe-
man ku bi edebiyatave giradayi ye.., Di komi-
keke mirovan de kese yekemin.., Xwendina 
tipeka. 7-Eko, dengvedan..,Li rojhilata navin 
dewletek. 8-Di raziman de paşgi-
rek..,Giyayeki ku mirov pe serxweş  dibe. 
9-Heyet, wefd.., Amüreke dar birine. 
10-Daneki roja, pişti nivro.., Neteweyeke ku 
Osmaniya fermana wan rakiribia. 

Xaçepirsa Hefteya Rabürl 

Çeperast 
1-Hesad', Xam, 2- Anahita, KI 3-

1.11, &Hav. 4- Alan, Sar. 5- Newal, Cin?, 
6- Lalezar, 7- Rete, Aşina, 8- m, Şadi, 
Üd. 9- Neh, Ten. 10- Anot, Kiter. 11- St, 
Ava, Ira, 

Serejr 
1-  Hatan, It&las. 2- Eni, Elemend. 3-

Salawat Ho. 4-  Ah, Laleş, Ta. 5-  Risale, 
Aş. 6- 'tün, Zad, Ka. 7- Al, Caşiti. 8-
AsOri, Eli. 9- Arvan, NOner. 10- Mü, 
Riyad, Ra. 
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Nasnama netewi ü çand 
Dr. Redwane ALİ  

Gelo senniyane nasnama 
me çi ye? Gelo nirxe 
Nasnama me, li cem me, 

çi ye? Ce we di jiyana me de, di 
xebat O tekoşina me de, çi ye? 
Çawa we nerxen çanda me, bibin 
semnyane gele me? Çi sermiyan 
ji me re dive ji bo ku em karibin 
ü çanda xwe xwedi derkevin? 

Gerek be naskirin, weki çiqas 
hebüna me li welate me kevin a 
ase be; çiqas rastiyen dirold he-
bin, ku mafe me di nerina zago-
nen navnetewi de biçepsinin... . 

Sermiyane hebüna me, weke 
grapek nijadi (ethnique) we bi-
rlikle gredayi bi fırehbûn Q teng-
bana rewşa ziman 0 çanda me 
ve. Ango di mercen peşveçûna 
tekoşina me ya rizgari de, ya ?ro, 
hebtin û tuneberna me gredaye bi 
sinore hebûn ü tunebeına ziman ü 
çanda me ve. 

Tişteki eşkere ye, weki bi 
hulane siyaseta metengeriye, si-
nore hebüna me li ser erde wela-
te me, ber bi tengbûne ve diçe. 
Xebata vejandin, peşvebirin tl 
belakirina ziman 0 çanda me j'i, 
bi geleki, ji ya asimilasione kem-
tir et zeiftir e. 

Di ve rewşa kambax de, ra-
man G filcren teze diyen! Kare 
heye gereke be roni kirin, şirove 
bibe û encam je ben girtin. 

Weke em zanin, nirxe tiştan, 
ne tene bikerhatina wan e, le her 
wiha sedeme domkirina dilem Q 
peşxistina mikanizme efrandina 
wan e. Mixabin, di şerten peşve-
çam teknik Q zaneste de, fireh-
bana sinore elacieten ragihandine 
de.. Riyen ezmani, television, ra-
dio, rojname.. Li gelek heremen 
welat, ziman el çanda me, be ban-

' dor dimine. Nirxe xwe ye heye ji 
winda dike 0 mikanizma efran-
din Q peşxistina xwe nablne. 

Di hale hazir de, du reng ji xe-
bate, bi awaki gelemperl, di ber 
çanda me de, dibin: 

Yek: Xebata nelâni ü veşarti, 
yan ji (nivnuxamti) ya saziyen 
hundire welat. 

Dudu: Xebata niv Tenni (div 
resmi) ya saziyen kurdan ü Ew-
ropa. 

Herdu ji, weke em zanin, bi 
bandoreke pir zilfın! 

Gelo bi wi hawe nivruhl, nas-
nama me, ku bingehe we ziman Il 
çanda me ye, we çiqasi karibe 
xwe li himber siyaseta sofıni ya 
barbar bigre? Gelo gengazi hene 
ku ev rewş, piçeki be ji, be gu-
hertin? 

Bersiv bi baweriya min: ere  

ye! Ele ye, ji ber ku ew, bi kema-
n?, "sedeme naverûke", ye avahi-
yen hemû parti el hezen kurdan li 
hemû perçen Kurdistane ye. 

Ere.. Le çawa? 
... Em bixwazin nexwazin, 

ınikanizme efrandina çanda me, 
bi deste me çe dihe. Le heger ji 
mentalite Q zihniyeta me be, he-
ger ji gengazi Q zanebûna me be.. 
Ji çi dibe bela bibe-, em nirxe 
çanda xwe be bandor dihelin. Me 
zagonen sazumaniye ji himen 
çanda xwe re peyda ne kiriye. 

Em bejin rojname: li temame 
dinyaye ku tu rojnamake bist'ine, 
diye tu nirxe we bide; ıl ku tu di 
rojnamake de bixebite ji, gereke 
tu himber xebata xwe peran bis-
türe. Le ev tişte ku li dinyaye te-
vi, xweristi a normal e, li cem me 
kurdan, heta li Ewropa ii, name-
şe!? 

Li ser şirovekirina ve babete 
em du hicetan (argumentan) dib-
hizin- yek: xwediyen rojnaman 
dibejin "rojnamen me nayûn fi-
rotin!" dudu: xwendevan dibejin 
"rojnamen wan nayen xwendin!" 
Seyr e! Le heger reweşten ve nl-
dane rast wilo bin, duaroj ji me re 
tune (!?) 

Ev rüdana seyr ü tat-, dıdane-
ke duali û xapanoke! 

Rasti ji, tişteki din e: Qelsbei-
na mikanizma rojnama kur& ya 
"be nirx", ji besemnyantiya we 
ye!1 

Helbet, pirs ne pirsa dikarıeke 
ye, heger bi xwediye xwe re ne-
meşiya, ewe we bigre. (Heger 
wilo ba pirs rihet bü). Le itariya 
siyasete, ku te kirin ser pişta nas-
nama me, encaman çe dike! Ee-
namen ku bi wan, hal diqecle 
xisar û fede-, hey hiltine. Em 
xwes dizanin weki pirsa xwedi-
derketine li çanda kurd?, te gre-
dan, di wan rojnaman de, bi na-
verelka siyasi ya "giringtir Q me-
zintir": şeir" Emperializme, ava- 
kiriha tişt mişten 
din.. Ku tişteki kurdan tune, ne 
pe xerabikin ne j'i ava bikin! Peş-
xistina nasnama me, demek, ji 
wan re, ne b0 ye amıance siyase-
te ye yekemin. Ji xwediyen gelek 
siyasetan re, ew bû ye, "perçak" 
ji xebata wan, le ne daxwaz bi 
xwe ye. 

Bi tevhevkirina daxwazan, ar-
manc şelû dibin. Û "di nav ava 
ne zelal de, Şeytan difizin". Weld 
din, çi heye ku hebeina hezeke 
meşrû bike, gava ew hez, ser fil-
me daxwaza nasnamake G, bi na-
ve we derkeve, le di kare xwe de, 
bi cid?, le xwedi dernekeve? Ma 
çi je hesantir heye, gava siyaseta  

we heze nemeşe, gunehe xwe te-
xe huste nasnama "qop Q kuliya-
yI"? Em wa bawer dikin ji ber 
ku, Ifirndaren wan rojnamen 
"Mm ten xwendin û kem ten fi-
rotin" gava kemasiyen xwe da-
vejin ser mile gele belengez- hi-
ceten wan "derbas" dibin, gebe"' 
dibin. (Xebata bo çande bi seme-
ket, çi dibe? xebata giringtir dom 
dike!) Le ku hemû heza xwe 
partiya xwe bikin semnyan ji bo 
parastin û peşvebirina tişte mayi, 
ji we nasnama ber mirine- dibi-
nin tişteki ne serwext!.. 

Pirs ji dimine serwext, ku me-
rov bipirse: çima gelo ew tişte 
"ne baş  te firotin" û "ne baş  te 
xwendin" bi we kellta xwe din ni-
ne? KI maf dide wan, ku we "ser-
hevdiye" ji gel re bikin "serwext-
kirina" siyaseta netewi!? 

Ma we çi qezencen siyasi ben 
bilind kirin ser heine nasnamake 
ket?? 

Pirs pir nazike. Ew sinore 
xwe di navbera "kem firotin" 
"kem xwendine" re daveje siya-
setek duali G xapanok. Kes li pir-
sa bi sır? xwedi demakeve tl na-
pirse: çima li ser şaxen çanda ne-
tewi "avdayi bi xwin û xwedane" 
tim siyaseten merisi ku "ne ten 
fam kirin" û "ne ten tetbicildrin" 
denen! 

Bersiva tal li ciyeki dine: hia‘ n-
dar el sermiyandaren piraniya roj-
namen kurdi hez Q partlyen siya-
si ne. Xebatçiyen wan j'i ji wanin. 
Navün "netewr ji rojnamen wan 
re pewistin ku karibin bi wan si-
yaseta xwe bajon di ser "nex-
weşiyen" netewe re, li bihuştek 
surialist bigerin.. Ji bo pe, grape-
ke gel li dor xwe bicivinin; gur-
zeke rewşenbir li dor xwe kom 
bikin. Ü bi mentiqe sermiyandari 
ye hed ziif G paşdemayi; li ku 
kadren hed erzan; li ku hibr a ka-
xeten heri erzan; li ku mesrüfa 
hed kem; tl ü ku pesin û navtehil-
danen erzan "taya netewr disin-
cirine.. Li wir el bi wan, çanda 
me, li dar dixin. Heger ne hazin 
xwendin Q firotin ji, ne xeme 
"çanda me nexweşe" Û dibejin: 
"problema helweşandina zimane 
me, ne bi saleke 0 duduan çe bû 
ye.. Ew kare hina xwe ragire, he-
ta siyaseta me ya rialist eı  pir ser-
wext (!) biserkeve!? 

Dilûma rojnamevaniyeke ça-
lak Q bi nasnameke zelal, di civa-
ka kur& de, ji zel ve, bû ye hace-
tek giring 0 dirold. Le ne hemû 
xwediyen we, bi cidiyet, li sede-
men peşxistina mikanizma we 
geriyane. Xwediyen we tu cari 
hem° sermiyane xwe di ber de  

sert nekirine. Sere xwe pe ne-
ûşandine. 

Li hin welatan, heger rojna-
mevaniya "nivisandr himber 
rengen din ye ragihandine, ban-
dora xwe kem dike G cama dibe 
xisar ji sermiyandaren xwe re, 
we çaxe, muesesaten netewi di 
wan weletan de, alikariye (sub-
vention)e didin wan. Lû ye me, 
sermiyandaren rojnamen kurcff, 
ew bi xwe muesesaten netewine. 
Ew ne arneden e xisare bikin, ne 
tene di ber çanda "keti" de le her 
wiha di ber ya miri de Incex 
gereke xebata di ber we de, di se-
lika siyaseta wan de hile, heta tiş-
teki je re bikin; yana, d je re tu-
ne. 

Di ve dema dawi de, ser ve 
mersele, gelek xemgiren ve ırew-
şe bi dilsozi Q dilpalâ pirsen gi-
ring tinin hole a bala xwendevan 

reberen me dikişInin. Yek ji 
wan dengen heri balkeş, gotara 
Bave Naze "Kadro el Saziyen 
Netewr ye. (Biner li rojnama 
"Axina Welat", hejimar 4 (47) 
1997; rflp 8) Bave Naze ku pirsa 
çanda netewi bi awaki eşkere di 
ser siyaseta parti el hezan re dig-
re, giringiya qelita kare kadroyen 
zanyari nişan dike G dipirse; "ge-
lo hezen ıne yen siyasi çiqasi 
xwedi ii saziyen derveyi bandora 
xwe derdikevin?". Gelo di rew-
şek wihade "we kadren netewi 
ciyen xwe Ii ku bigrin?". weke 
minak ji, ser MED TV dibeje; 
"ew bi awaki reqabete bi 
televizionen dijmin re dikşine. Di 
rewşa iro de, gele me dikare di 
hundiA qonaxeke de, le temaşe 
bike. Le je peve, we &sa bere 
xwe bide televizionen dijmin. Ji 
bo ku MED TV derbasi her male 
bibe, pewiste, kadroyen zarı iyari 
le xwedi derkevin û seroken 
MED TV ji dergehe xwe ji wan 
re vekin." (Binxezkirin ji all me 
ye) 

Demek çare tune-, gereke 
kadro G saziyen netewi li hey bi-
banin! Heger çare neye etkin, we 
felciyen çanda me bininin xav; 
gene jiyane likele tl be xwe be.. 
We rojnama me neye xwendin, 
radyo â televisionen me ji neyen 

temaşe kirin! 
Mersela xwediderketine li 

nasnama me bi erzani naghe tu 
deran. Bi quteıti û çildisi em kad-
ren xwe nikarin bikin sermiyane 
xwe. Geleli me laiqi xebatek pis-
por, dolemend ü rekûpeke. Em bi 
"rûnermiya" hin "xebatkaren" 
çande tu mqabet ü munafesete 
nikarin bi muesesaten dijmin re 
bikşinin. Bi hiceta kare xwe ye  

siyasi em nikarin pişta xwe bidin 
kelem Q striyen çanda xwe. Û di-
le xwe bi gazeten xwe yen ne 
xwendi, xweş  bikin. 

Em ji hemû asetengan dibi-
nin.. Abori, ziman, sazkirin, be-
lakirin, girtin, qedexeldrin...Le 
ma çi hesan heye? Çi be ked 
xebat çe dibe? Ü heger rewş  bi vi 
haw'i ma, we heta kengi çanda 
me karibe di ber xwe dibe? Şen-
se biseketine yan ye binketine di 
ve berxwedana "mirin û mayine" 
de, çiqase? 

Heger bi awaki dialiktik li 
mersele be nerin, gereke pirs wi-
ha be kirin; tişt çiqas lazim be, 
ewqas xwedi le derdikevin; çiqas 
giring be, ewqas ew bi xwe nirxe 
xwe peyda dike! 

Ser hime ve rastiya dialekrikl, 
&roka merovantiye, ji me re 
windabûn G mirina gelek rüda-
nen civake û xunıste, sirove kiri-
ye. Çend û çend çişiten teba, fi-
lan giya, ziman Q zarav.. Hebün 

'iro nemane. Her tişte ku girin-
giya xwe di jiyane de ne bine, 
dimre ü ber be zewale ve diçe! 

Gelo li gor ve nerine, çanda 
me çi dike ü nirxe we çi ye? Ki 
xwediyen "jiyana" we ne? Ki 
sermiyane partiya xwe, gişi ti be 
ewarte, di ber jiyana we de, dide? 
Bi awaki din be pirskirin: ke mi-
kanizme jindariya we "ıran" kiri-
ye; ke pispor je re hazir kiriye; ke 
pere û kereste je re amade kiriye; 
ke ked a westan bi awaki "teko-
şini" pe re niye.. Ji bo ku bi ji-
yana me de, jindar be? 

Li gor zagonen xurusti, heta 
niha zimane me ına, jiya Q nemir. 
Bi hezare satan berxweda û nfi-
jentiya xwe winda nekir. Demek 
ji me re lazim bû, ew ji me re pe-
wist b0 ku winda nebü. Haceta 
bay Q kalen me pe ewqase bel ku 
tu zimanen din yen biyani şeına 
wi negirtin. Le ko, dem ji her 
wexte behtir pirsan li ber me da-
tine: nincen çand Q nasnama me, 
di çi derece de ne û gereke çawa 
ben parastin? Di ye sedsale de, 
sedsala peşketina teknik ii zanes-
te, ya çOna ser heyve.. Çiqa.si hi-
na ji xwediyen xwe re lazime? 
Em ki ne be ziman û çand?! 

Ji yan pirsan te diyarkirin we-
ki kurd li ber imtihanek şehresta-
ni pir giran û mezinin! Yan we 
ziman û çanda xwe bighinin neq-
reke teze, neqra stendart ji zanest 

peşketine; yan we biminin he-
siren qeyd û merbeten paşketina 
xwe ya çand? ü şehrestan?! Gere-
ke hez ü partiyen kurdan re ji be 
famkirin, weki biserketina çanda 
me-, biserketina hemû siyaseten  

• me ne. Le bi binketina we, nı  si-
yaset nikare nasnamake ji me re 
çe ke ew biserketina siyaseta 
dijmine! 

Xebat, xisar, xwin, xwedan.. 
Laigî nencen netewe yen mezin 
giringin! 

Pirsa ku kurd iro gereke pe 
IMA] bibin, ewe: kengi we çanda 
me, diAma xwe pek bine? Ken-
gi, bi kemani, kadro a saziyen 
netewî bi xwe, we bi zimane xwe 
karibin bixwmin, binivisinin 
hey fam bikin? (Me hina, di vi 
wari de, çepsandina Elfeba zi-
mane xwe nekiriye!?) Heger em 
man, we bi deme re, gelek 
siyaset li bejna me ben. Le heger 
nasnama me winda b0, tu siyaset 
nikarin we jindar bikin! Nav-
nişane tekoşina qonaxa iro 
gereke wiha be: "her tişt bona 
jindariya nasnama me" 

Ji eş  a bidnen me yen kevin re 
siyaset 0 rezaniyeke nû lazime! 

Siyasetek çay vekiri Q hişyar, 
siyasetek ku xwe di ser zagonen 
xurusti re neqevize. Siyasetek ku 
yekiti Q dijayetiya reıdanen civaki 
bibine, derxe a bikarbine. Ev 
siyaset, nazik ne dür, gereke xwe 
eşkere bike, xwe saz bike.. Le 
heta em bighen we qonaxe, 
gereke neye jibirldrin weki, ji 
sazkirina çanda netewiu re, ser-
miyane rasteq?n dive! 

Sermiyan bi wateya xwedi: 
kesen bi ehliyet a marifetek pis-
pod; 

Sermiyan bi wateya made: 
pere 0 kereste, teknik 0 hacet; 

Sermiyan bi wateya kar: ked 
westan, xebat Q teloşin! 
Ü sermiyan ye bi zagonen 

sazumaniye yen nGjen. Ku çanda 
me, pe nirxe xwe ye her? bilind 

Weke hemıl dereften 
jiyane ji, li ce mumkin be, be 
kirin Q firotin. Pe, peşkeve, gul-
vede a bixemile! Ev yek hîna 
munıkine! Sibe, dibe ku dereng 
be! 

Gereke şewen çareditine, 
fireh ben niciaşkirin Q gel, li her-
dere, pe be perwerdekirin. 

Xulase: Heger em bawerin, 
weki zimane me "tu pera nake" ji 
xwe ne lazime, ku em wan çend 
miliyonen belengaz a "paş-
demayi" ku kira bi zimane xwe 
ye xav "primitiv" diaxivin, bikin 
qurbana xwestoken xwe yen 
siyasi fl madi. Le heger em ji xe-
bata xwe re "kurdayetiyû" bikin 
him, mafe me tune ku em bejna 
saziyen xwe, bi kevir û kesteken 
zuha, mina diwaren diroka me ya 
helweşiyayi, bi dilxweşkirine 
bilind bikin! 

Ali.EIŞIK 

Her du ji rûniştî bün. 
Dengbajekt bi dengeki 

ziraf Q wek ji bina aşita 
niw fetisi kilamek li ser ji 
hewketina evine digot. Den-
geki xar xar, sist Q ji hewdü 
keti Ptreke desta xwe 
dani naziki desta marik, tili-
kan pireke direxilin.. 

Em tişteki n0 bikin ku he-
ya lro kesi ne kiriye. De ji 
min re baje, başik gava te 
min di çi hat bira te, ba qede- 
xe, azad ta bi ji min re 
beji? 

Ktjan roja b0, do an iro, 
baş  naya bira min, tu Q hinek 
hevalan xwe, hem bi hew re, 
li ser piya diaxifin, te ji niş-
kave go: "g(1". Ez tewizim... 
paşi min ne xwest bawer bi-
kim, M re min go: "ma çima 
nabe ku tu wiha bi reheti ji 
nava lawan xwe denge gü 
derdixi.." min ji xwe re go: 
Eza karibim bi vi camari re 
xwe 'gen?' bikim! 

Ha n0 hewüdü naskiri-
bun.. îro du ro.. Tahma deva 
wan ha ciha bü. Deste wan he 
tiliya ne alast Q çavpaketina 
na ji ha suret ji meji de ne 
nexşan dib0, Le era Taşa wan 
di sincirl.. 

Barmen du bira ani dani s-
er masa, destmala kaxiti  li 
ber wan raxist. Deste pireka 
diraji kasika nok Q dendika 
bü.. Tilikan ziraf Q diraj bi 
güstilka ziv ha bi esil dixtlya- 

Tilik li tişteki di geriyan. 
Tişteki ii hundir, zade hundir, 
Kir li valayiyeke ba tixüb..  

Wek cereyaneke pozitif, ha-
saniyeke niv xuya, an il hasa-
niyeke bin maji, bi sera tilika 
re li der ü dor di geriya... 

Çemelti ziv diheriki, her 
du ji di nav de, hew Q di di-
şüştin. Ew çem, çema hey- 

xestina bu. Xwestina bihara 
ku kuliik xwe hadi hadi Yedi-
ke. 

Ez tirsonek ini, ji giredana 
ditirsim.. Dila min Q paxwa-
siya heye... Ez zade tolaz im. 
Tahma pireka di deva min de, 
li ser zimane min wek tahma 
va biraya diseknine. Ez be pi-
rek Q ba bira nikarim bikim... 
Cama ji xwe re di fikirim; 
Gelo bihna navran Q bilma 
külilka tawa di majiya :nin de  

çima wekhev in.. Ez ba her 
duya çima nikarim bijim. 
Dinyaya min Q hebüna min 
wek singa kon, ku xer da ze-
xim digre Q tim Q daim li wir 
e, ez ji tişteki wusa ıne. Tebi-
eta min wusaye, tiştek ji des- 

ta min naya.. 
Ti tişteki ku ez nizanim ji 

nin re nabajt. Wekhewiya 
me di vir de ji xuya dike. Ji 
xwe nin digo: Ez çima li pey 
vi dikim? Tu ez ne ba- 
tir nazikayiya li te dikim. Ri-
ha nin azad e. Laşa min 
min e. La ez ne tirsonek im. 
Beri te ez Q hinekan em bi 
hew re derdiketin. Ne pesna 
xwe bi de ü ne ji xwe aciz bi-
ke, ez xwe di şibinim xerda.,  

Ev xerda gü ha evina xwe di-
yar nekiriye. Evita min gelo 
tay e an av e, jibo min pirsa 
mezin eve. eı  haji ba birya-
rim. Gava sera xwe dişom, a-
va gü bi taşa min ve diherike, 
ruhe min banga ava dike ü bi 

rasti meyla min li ava ye!.. 
Badengi bi wan ket. Deste 

xwe diraji hey kirin adi ha ji 
nazik? hey bün. 

"Ez dixwazim bi te re ra-
zam". 

"Ez ji dixwazim bi te re 
razam" 

"Ema çima bi hew re ra-
zan?" 

"Tu dibe me hey heq kiri-
ye?" 

"Ez ne li dOv heq meq  

ez li &tv bi hey razana me" 
"pirsa min ne ew bü. Ez 

narim. Min dixwest ji bo ra-
zana me sedemek bi go ta. 
em ha hey nas nakin. Em çi 
difikirin. Bir Q baweriya me 
çine, takillya nar Q ma ji bo 

me ta çi mane- 

pireka desta 
xwe xist bin 
çenga marik. 
Singa marik di 
kefa desta pire-
ka de germ, n-
erm Q nar ba. 
Hilma gü dihat 
cegera marik, 
qefesa singa wi 
wek ave difûri-
ya, hil dida 
dadixist.. pirek 
betir disinciri 
destxistina me-
rik he je re 
nezik diket. 
Pirek;"tu li 
mahna diger?? 
de bi gere! ez bi 
xwe li tişteki d-
ine digerim fi li 
ba min, min ew 
tişt niye ji!! 

Straneke reqse dest pe kir. 
"Ez her bihar dibini nav-

nişana evina te" 
Ji ya xwe rabb. Wek 

du insana ku keba digirin, be-
denen wan hew alast 
pasiran wan li ser hey man. 

Marik- Tu ji bo nin geleki 
balkeş?. 

Pirek- Ez bersiva te 
nadim. 

Merik- Çima? 
Pirek- Lewra ez dijim. 
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eçenlerde Ayna Gurubu'nun menejeri 
Erol Köse, Ceylan parçasının yeniden 
düzenleme görevini üStlenmemesinin 

gerekçesini; bestecisinin Türk popunun dorukla-
rında sayı lan Ermeni kökenli müzisyen Garo 
Mafyan'a ait olması na bağladı. Bir Türk partisi 
için, bir Ermeni'nin yaptığı  müziği düzenle-
mek... Of ... of... Ne yakışıksız şey..! Hayalini 
etmek bile,  abesle iştigal olunur. Garo Maf-
yan'ı n böylesi bir işte isminin hatırlanması  bile 
'büyük Türk milleti' için yenilir yutulur cinsten 
bir lokma değil.(!) Hem 'büyük Türk yurdunda 
Garo Mafyan'ı n böyle bir işe kalkışmaya hakkı  
olmazimış... 

Öyle ya "bestecisi, yorumlayanı  ve okuya-
n ı yla Türke ait olmayan her müzik Türk için 
testere sesi gibi diş  gıcı rdatı p kafa ütülü-
yor"muş.! 

inan ı n ız ki Türk müziği ve tarihinden az çok 
haberi olan birinin, böyle sözler sarf etmesi 
eğer faşist ve ı rkçı  değilse tasarlamak bile imkan 
dahilinde olamaz. Böylesi sözlerin sahibi bir sa-

natçı  olmaktan öte, 
bir faşizan ideolog 
olarak tanı mlanması  
daha yerinde. Başka 
nası l izah edilebilir ki, 
böylesi zatları n türe-
mesi... 
Dünya siyaset tarihin-
de sanatı  ve müziği 
ideolojilerinin kültürel 
arkaplanı  görme he-
vesine kapı lan bir sü-

rü siyasetçi çı kmıştı r. Ama sanatı n ve müziğin 
gücü bu zevatları n girişimlerini her defası nda 
boşa çı karmıştı r. Hitler'in Wagner'in müziğini 
Alman faşizminin kültürel bir parçası  olarak yo-
rumladığı  bilinen bir gerçektir. Ancak sonuçta 
Hitler insanlı k dışı  ideolojisiyle yı kı l ı p gitmiştir. 
Wagner'in müziği ise ölmemiş  tersine ölümsüz-
leşmiştir. 

Erol Köse; kendisi bir Van'll ermeni olan Ru-
hi Su'yu anlayamayacak ve yorumlayamayacak 
kadar müzikten uzak, faşist ideolojiye yakı nd ı r. 
Ruhi Su ki Urartu ve Med halkı  çocukları ndan 
aldığı  ezgiyi Medya ülkesindeki haksızlığa kar-
şı  koyan yorumuyla türkülerini davudi sesiyle 
Türkçe seslendiren ve "yeryüzü lanetlileri"nin 
coğrafyada ki haykı rışıyla yüreklerinde taht kur-
muştur. Kürt ezgi ve müziğini tahrif ederek 
Türkçe sözcüklerle pazarlayan h ı rsız türkücüler-
le övünmek şoven ideolojinin karekteri olsa ge-
rek. 

Kendi geliştirdiği notasıyla Türk müzigini 
mahzende çı karan, kaybolmaya mahküm beste-
leri derleyen ve k ı lasik Türk müziğinin günümü-
ze ulaşması nda öncü rol oynayan ermeni Ham-
parsum Limonciyan'ı  (1768- 1839) bu coğrafya-
n ı n kaç sanatçısı  tan ı r. 

Türk müziğinde sayısı z besteye imza koynıuş  
, önemli bir yer edinmiş  Ermeni Bimen Şen'i 
(1873- 1943) ve onun "Yüzüm şen/Hatı ram 
şen/Meclisim şen/Mevkiim gülşen" dizeleriyle 
başlayan o unutulmaz şarkısı n ı n menşeini bu 
coğrafyan ı n kaç sanatçısı  bilir. 

Bu coğrafyan ı n kaç sanat ve müzikseveri, İs-
mail Dede'nin öğrencileri, Nikoğos Ağa'yı  (ölü-
mü-1890), Ortaköylü Astik Ağa'yı  (1833-1912) 
ve Tatyos Ağa'yı  (1855-1913), Levon Hanci-
yan'ı  (1857-1947), Artaki Candan'ı  (1855-
1948) ve Udi H ı rant (1901-1960) ile onun yaşa-
ma sevincini bir umuda bağlayan, o çok ünlü 
"Hastayı m yaşıyorum, görünmez hayalinle" şar-
kısı n ı, bu coğrafyan ı n kaç müzik dinleyeni 
özümsedi. 

Eğer kendi tarihlerine sahip çı kma bilincinde 
olsayd ı  Türk sanatseverleri, müzikseverleri ve 
dinleyicileri, bu sanat düşmanlığına karşı  koy-
ması n ı  bilirdi. Türk müziğinin esas yapıcı ları  bu 
"Ermeni dölleri"(!)nin katkı ları n ı  ad ve kimlikle-
riyle anarak ölümsüzleştirmesini bilirdi. Ve de-
mezlerdi ki "siz Ermeniler Türk müziği bestele-
yemezsiniz," diyenleri de toplumdan tecrit ede-
rek; yanl ızlığa, bir başına bı rakarak cezaland ı r-
ması nı  bilirdi. Medya ülkesinde ve Küçük Asya-
da, bin yı llar ayn ı  coğrafyayı  paylaşarak yan ya-
na yaşamış  halkları n tavuklarr kadar türküleri ve 
ezgileri de birbirine karışmıştı r. An gelir ki ta-
vuk mu yumurtadan, yumurta m ı  tavuktan çı ktı  
denklemi misali, hangi ezginin ve hangi tür-
künün kimden çı ktığı n ı, kime ait olduğunu ayı r-
tetmek olanaksızlaşı r. Örneğin Kürt coğrafyası n-
da çı kan müzik Ermeniye mi, Kürde mi ait ol-
duğuna net yan ı t vermek oldukça zor. 

Biz yı llard ı r Garabefe Xaco ve Aram Dik-
ran'ı n Kürtçe, Ermenice, Arapça seslendirdiği 
parçaları  zevkle ve bı kmadan dinleriz. Peki kim 
iddia edebilir; Aram'ı n seslendirdiği parçalar, 
salt Ermeni, salt Kürt, yada salt Arap ezgileridir? 
Şoven, ı rkçı  ve faş istler haricinde hiç kimse... 

Bütün bu gerçekler orta yerde dururken bir 
müzik parçası na dair ı rkçı  değerlendirmelerin 
bir anlamı  var m ı !?..Yüreği sevgi, yaşam, insan-
l ı k, kardeşlik koruyla yanan ve duygu yüklü 
olanlar için hiç bir anlamı  yok,. 

Müzikte 
şovenizm 

Ahmet ÖNAL 

Medya Kitabevi'nden 
Kürtçe'ye teşvik 
KÜLTÜR/SANAT: Kürtçe 
kitaplann yeterli talep görme-
mesi ve bu nedenle de yayım-
lanan kitaplann giderek azal-
ması, Kürtlerin yazılı  kültürü-
nün gelişmesini olumsuz bir 
şekilde etkilediği bu süreçte; 
Medya Kitabevi, 2 adet Türk-
çe kitap alan her okuruna, 
Kürt yazar Tori'nin Kürtçe al-
fabe (Alfabe diye adlandınisa 
da, aslında verilen kitaba 
`Kürtçe Öğrenme Metodu' 
demek, sat-anın daha doğru 
olur.) hediye ediyor. Kitabevi 
sahibi Selehattin Bulut, gaze-
ternize konuyla ilgili şu açık-
lamayı  yaptı: "Bugün Türki-
ye'de yayımlanan Kürtçe sü-
reli yayınların çoğu ekono-
mik nedenlerle kapanma du-
rumuna gelmiştir. Kem yayı-
nevleri de öyle... İnsanlanmız 

kendi anadillerine yeterli ilgi-
yi göstermiyor. Özellikle ay-
dınlarunızın dilimizi geliştir-
mek için çaba harcamaması, 
genç kuşaklara olumsuz ör-
nek oluyor. Amacım özellikle 
gençlerimizi Kürtçeye özen-
dinnelctir. Istiyorum ki insan-
lanmız anadilleriyle kendile-
rini ifade etsin. Bu nedenle 
Kürt Araşurrnacı-Yazar To-
ri" nin kitabevimize bağışta 
bulunduğu Albabe'yi okurla-
nmıza hediye ediyoruz. 
Umarım güzel clilimize bir 
katkımız olur." 

Çoğunlukla Kürt tarihi, 
edebiyatı  ve diliyle ilgili 
kitaplann sergilendiği Medya 
Kitabevi, Beyoğlu-İstiklal 
Caddesi üzerinde bulunan 
Aznavur Pasajı, 3 katta bu-
lunuyor. 
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Kazı m Öz 

Sidar ESER 

E y düşlerini Dicle'ye dö-
külen ezgilere, Amed 
zındanlarmın ölümü ya-

şamda yoğuran karanfil tutmuş  
yüreklerine ve "Adı  var dili 
yok Diyarbekir kalesi"ne ar-
mağan etmiş  mutsuz dostum. 
Sana mutsuzlar diyarından 
Dicle'nin en yetim kokulu pa-
patyaların selamlarını  yolluyo-
rum. 

Sevgili dostum, sana bu 
mektupta, 1940 kuşağının yitik 
ozanıni, o galaksi kadar ufuk-
suz kalbinde, beş  kıtayı  yerle 
bir edecek dinamit kuyular' 
saklayan, halkının mahzun ve 
gariban ozanını, o Dicle'ye dö-
külen ama hiç bitmeyen sevda-
yı  anlatmallyım. Cehennem 
yürekli bir namus işçisini, Ah-
med Arif 'i anlatmalırm... 

Sevgili dostum, dağı  bir tek 
mısrada Ferhat'ın günüyle un 
eden bu şair; acıyı, umudu ve 
sabrı  taşıyan Dicle'nin sulany-
la yoğrulmuştur. Şiirleriyle 
halka tutulmuş  bir aynadır 
Arif. ve her şairin acıya sıkıla-
cak bir mermisi olduğunu gös-
termiştir. 

Sevgili dostum, Dicle'nin 
bu ozanı  21 Nisan 1927'de 
Hançepek semti, 7 numaralı; 
bahçeli, eyvanlı, havuzlu ve 
yazlık-kışlık odalarıyla geniş  
bir evde dünyaya geldi. Babası  
Türk, annesi Kürttür. İlkokulu 
Siverek 'te tamamladı. Orta-
okulu da Diyarbakır Lisesi'nde 
okumaktayken, haylazlığı  ve 
pervasızlığı  nedeniyle sokak 
kavgalannda başrolü 

,
oynama- 

sı  ailesinin onu tekrar Sive- , 
rek'e almasına neden olmuştur. 
Liseyi ise ,Afyon'da okumuş-
tur. Daha sonra Ankara Üni- 

Nesimi ADAY 

Duvarlan video kasetle-
riyle dolup taşan, tavan 

arası  bölmeye dikey bir mer-
divenle çıkıp, Kazım Öz'ün 
kısa metrajlı  filmini seyre ko-
yuluyoruz. Şehirlerarası  yol-
cu otobüslerinin hüzünlü yol- 
culanyla başlayan filmin 
ilk karesine, sustalı  bıçak 
gibi şu sözler düşüyor; 
"Desten me ve bibin bask 
eme bifirin hecin." Bu 
çarpıcı  sözler filme de 
adını  veriyor: Ellerimiz 
kanat olacak uçup gide- 
ceğiz. Daha sonra Bingöl 
Tur ve Öz Tuncelililer 
ötobüsleriyle başlayan 
insan manzaraları... Der- 
ken, köyleri yakı lıp-yıkı-
lan insanların büyük şe- 
hir trajedisi başlıyor. Fil-
min kahramanlar bir hal-
kı  temsilen Haci ve Gule 
Çakır. Çakır ailesi Mar-
din'den gelmiş. 

Filmi, MKM Sinema 
Grubu'ndan Bülent, Der- 
ya ve Deniz'in katkıla-
rıyla Kazım Öz çekmiş. 
Genç sinemacı lar, daha 
doğrusu genç sinema öğ-
rencileri (çünkü çektikleri 
belgesel film, aldıkları  eğiti-
min birinci dönemine ait bir 
ürün) çok kısı tlı  imkanlar da-
hilinde çalıştıklarını  söylü-
yorlar. Film, Kürdistan'daki 
göç olgusunu işliyor. Ankara 
Film Festivali'ne, politik ne-
denlerle alınmayan film, İs-
tanbul-Belgesel Sinema Gün-
leri'nde de yasal problemler 
gerekçesiyle programa alın-
madan gösterilmiş. Kazım 
Öz, "Yaptığımız. bütün film-
leri festivallere göndermeyi 
düşünüyoruz. 70 yıllık devlet 
politikasının, sanatçı ları  da 
olumsuz yönde etkilediğini 
gördük. Biz yaptığımız film-
lerle bu insanların kafaların-
daki 'resmi yargı'yı  kırmak 
istiyoruz." Bu olguyu işler-
ken köy ve kent ikilemini de 
karşılaştınyor sık sık. Örne-
ğin Kumkapı  civarında, eğ-
lence merkezlerinin orta ye-
rinde sıkışıp kalmış  bir aile  

versitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi'nde felsefe eğitimini 
almıştır. Öncü, Medeniyet, 
Halkçı  gazetelerinde uzun süre 
çalışmıştır. 1967'de Aynur Ha-
nım'la evlenir. 1972'de bir oğ-
lu, "dünyanın en güzel güver-
cin", en güçlü silahı" dünyaya 
gelir. 

Sevgili dostum, 1940'larda 
edebiyata alaycı, komik ve şiir-
sell ikten uzak diliyle Orhan 
Veli başlı  başına hakimdi. 
Nazım, A.Kadir ve Rı-
fat Ilgaz gibi sadece 
halkın mutluluğuyla 
değil, umuduyla, tasa-
sıyla ve vurulmuşlu-
ğuyla işlediği toplumsal-
lık, Arif'le biraz daha de-
rinleşiyordu. Ve Anadolu'ya 
hiç de yabancı  olmayan yük-
sek ve link bir sesle, şiir halkın 
gözünde daha da içtenleşiyor-
du. 
• Sevgili dostum, imgeyi ken-
dine değnek yapıp; Anado-
lu'nun pirinç, pamuk, tütün iş-
çilerini sırtında taşıyan bu ozan 
için özgürlük, uğruna canlar 
verdiği bir sevgiliydi. Ve onun 
edebiyat felsefesine göre her 
şair bir namus işçisiydi. Yok-
sul, sürekli vurulmuş  ve kendi-
ne dayatılan yazgısına terkedil-
miş, namuslu ve alnı  dolunay 
kadar apak parlayan sevdalı  
halkımıza bu yurdu cennet 
yapmaya çabalayan birer Spar-
taküs olmalıydı. 

Sevgili dostum, A. Arif; po-
pülist kaygılardan uzak bir al-
çakgönüllülükle şiirlerini türet-
me yoluna, çoğaltmacılığa git-
meyerek edebiyann dünyasına 
ayrı  ve saygın bir etik kazan-
dırmıştır. "Hasretinden Pranga-
lar Eskittim" isimli şiir kitabıy-
la koca bir ömrü doldurmuştur. 
Ayrıca şair Refik Durbaş'ın 

ve bu ailenin tarifsiz acıları . 
Göç eden insanların anlatıla-
nna başvurulduğu gibi, çar-
pık kent görüntülerini ve bu 
çerçeve içinde yaşayan 'mül-
tecilere' dikkat çekiyor. "As-
lında" diyor Öz, "Biz Çakır 
ailesinin yaşadığı  ve boşaltı-
lıp yakı lan köyünde çekim 

yapmak istedik; ama savaş  
sürdüğü sürece mümkün ola-
mayacağını  düşünüp, filmin 
o bölümünü çekmekten vaz-
geçtik." Çakır ailesi, güneşin 
görmediği, suyun kirli aktığı  
ve rüzgarın sesinin işitilme-
diği bir bodrumda yaşıyor. 
Kamera yaşlı  adamın yüz 
çizgilerinden yola çıkıp, sığı-
nağın tahta kapısı  üzerinde 
bir acı  görüntüyü somutluyor. 
Haci Çakır'ın yüz çizgileriy-
le birleşen tahta kapı; Picca-
so'nun soyut çizgilerini andı-
rıyor. 

Sığınakta bir de dilsiz ço-
cuk var. Çocuk da, anne ve 
babası  gibi köyüne dönmek-
ten yana. "Bizi burada dövü-
yorlar" diyor. Baba Çakır, 
"Ülkemizi özlüyoruz. Dün-
yanın eksikliği geliyor aklı-
mıza. Istiyoruz ki bizim de 
fabrikamız olsun, okulumuz 
olsun. Aç da susuz da kalsak 
bütün düşüncemiz ülkemiz- 

kendisiyle yaptığı  uzun sohbet-
lerden oluşan "Kalbim Dina-
mit Kuyusu" adlı  bir söyleşi ki-
tabı  da yayınlanmıştır. 

Sevgili dostum, basit nesne-
lere çok gizemli ve sihirli 
manalar yükleyen ve 
bu nesneleri tek 
bir mısrada 
özgür- 

lük 
için, 
kar-
de ş lik 
ve bera-
berlik çağ-
rısma dönüş-
türen o kadife 
sesli halk ozanı, insanları  ba-
zen umuda, bazen de canhıraş  
çığlıkları  andıran serzenişiyle 
yürekleri kamçılayarak kavga-
ya davet ederek çok yönlü bir 
dünya oluşturur. Sevgili dos-
tum, bu şairin eskittiği pranga-
lar, beni şairliğin o kadar ucuza 
satılmayacak bir vasıf olduğu-
na inandırır. 

Evet dostum, bu halk ozanı-
nın eskittiği prangalar ve bu 
yaş  ad ıkl arın ın düşüncelerine 
bıraktığı  izleri anlatmak istiyo-
rum: 

Ozan, ilk gözaltım Italyan 

Ezgi FIRAT 

A rıık siyasal ve sosyal hava-
dan mıdır nedir, hepimizin 

burnu çok uzadı..0 kadar uzadı  
ki, burnumuzun gölgesi altında 
kalan ayaklarımızın bastığı  yeri 
bile göremez olduk. Bumu en 
çok uzayan insanlardan biri de 
H. Hilmi Bulunmaz'dır diye 
düşünüyorum. Çünkü burnu 
uzamasaydı, yaptığı  'çok para-
lı' işinin artı  değerini BU-
RUN'unun 'dikine' harcamaz-
dı(!). Cemile Çakır'ın "Haydi 
Gülelim" isimli yazısında dedi-
ği gibi, yaşamın gerçekliğinden 
çok sıkı ldık. "Haydi gülelim." 
"Peki ama neye?" diyor Çakır. 
Bu sorunun cevabını  kimsenin 
verebileceğini sanmıyorum. 

Türkiye'de varolan mizah 
dergilerin 'alternatif' olmak 
için yeni bir dergi çıktı. Adı  
"BURUN." Dergi her ne kadar 
`alternatif' sözcüğünü kullan-
mıyorsa da, kendini tarif biçi-
miyle bu anlam oluşuyor. 26 
sayfadan oluşan dergide çoğun-
lukla, yazısız karikatiirler yera-
lıyor. Derginin imtiyaz sahibi 
H. Hilmi Bulunmaz, "Gülmece 

KÜLTÜR/SANAT Piya ve Zed 
Yayın'ın ortaklaşa çıkardığı  "Mev-
simlik Hayat Bilgisi Kitabı" OTO-
PİYA'nın 2. sayısı  çıktı. Üç ayda 
bir yayımlanan 
mevsimlik kita-
bın bu sayısının 
dosya konusu 
"kollektif birey", 
"kollektifier" ve 
"Ütopya." Can 
Yücel'in dizele-
rinden yola çıkı-
larak hazırlanan 
kitap, kollektif 
deneyleri ve 
ütopyalan tartışı-
yor. İlk sayısında 
Ece Ayhan'ın 
"Aşk örgütlen-
mektir bir düşü-
nün abiler" dizesini kapaktan ve-
ren ve aşk'ı  tartışan dergi; bu sayı-
sında Can Yücel'in "Başka türlü 
bir şey benim istediğim" dizelerine 
yer verip, O "başka türlü şey"i ta- 

lu ikamet. Yani sürgün. Fakat 
mahkemeye başvurarak, kamu 
gözetiini altında zorunlu ika-
metini Diyarbakır'a aldırır. Ya-
ni anlayacağın sevgili dostum, 
kendi memleketine sürgün edi-
len tek ozan... kuşun yuvasına 
iple bağlanınayı  istemesi kadar 
acı  birşey olsa gerek. Yı l 1968, 
yine tutuklama. Bu defa MİT. 
İki ay sorgu ve işkence. Ve 
pembeye boyanmış, yağmurlu 
havalarda cıvı tan bir hürriyet... 

Sevgili dostum, nihayet 
beklenen gün gelir; acı  çeken 
yüreklere yalın duygularla, 
sevgiyle. mertçe, yiğitçe, dos-
tuna yarasını  gösterir gibi umu-
du çalınmışlara uzatılan eldir; 
"Hasretinden Prangalar Eskit-
tim..." 

Bu yüzden sevgili dostum, 
onun şiirleri işkencede, zindan-
larda umuda dönüşüyor. Umut 
da direnişe. Bu kutsal olgu da 
bitmeyen bir sevdaya.. Dic-
le'ye dökülen ama bitmeyen 
bir sevdaya... 

Düşündüğün gibi sevgili 
dostum, eskitilen prangalar o-
nun şiirinde umuda, umut da 
direnişe dönüşüyor. Ve bu kut-
sal olgu da; siyasal, felsefi ve 
tarihi bir netlik kazandırıyor 
kalemine. Tüm bu sevdaların 
üstüne bir de yurt sevgisini ar-
mağan ediyor. İşte o zaman 
sevgili dostum, "Yurdum Be-
nim Şahdamarım" der ve "şair-
lerin, bilginlerin dünyalarında 
kalır tek başına, bir başına, bir 
başına ve uzak" Anadolu'da.. 
Ama halkının ekmeğin, eme-
ğine katık olan bu halk ozanı  
ne olursa olsun "Yalnız Deği-
liz" demekte. 

Sevgili dostum, tüm bunla-
rın üstüne şunları  yazmahyım 
sana: Acaba biz, bizden önceki 
kuşakların, halk şairlerinin ba- 

Devrimcidir" isimli yazısında, 
"Başta 'devrimci gülmece der-
gisi' olmak üzere, birçok alanda 
gülmecesel üretimlerde bulun-
mak durumundayız..." diyen 
Bulunmaz, "Tüm sanat dalları  
devrimci olmak zorundadır" di-
yor. Yazar, bir şekilde 
`sistemi şirin gösteren' 
dergilere de karşı  eleşti-
ride bulunarak, kendi-
lerini bu dergilere 
olan 'karşı tlığıyla' 
ifade ediyor. Bulun-
maz, Leman Der- 
gisi'ni 'sistem' 
yanlısı  görüyor, 
Leman'ın iş-
kencecileri 
"komik"leşti-
rerek, "se-
vimli" gös-
terdiğini söylü-
yor ve şöyle tepki gös-
teriyor: "Aziz Nesin, Rıfat Il-
gaz, Yusuf Ziya Ortaç, Sabahat-
tin Ali gibi gülmece ustaların' 
yeşerten bu ülke, Leman ve 
benzerlerine terkedilemez. (...) 
Şu anda ülkemizde yayımlanan 
tüm mizah dergileri, düzenin şi-
rin görülmesi için çıkartı lı yor." 

"Bir yarış  içinde değiliz. 

mma ve tammlama çabası  içine gi-
riyor. Can Yücel kendisiyle yapı-
lan söyleşide "...insanların biribiri-
lerine daha hakperest, daha seve-

cen davrandildan. daha 
uyumlu yaşayabildilde-
ri, daha doğrusu; sınıf-
ların ve sınırların orta-
dan kalktığı, insanların 
birbiriyle, doğayla ve 
evrenle bir bütünsellik 
içinde yaşayabildiği bir 
dünya," diyor, istenen 
başka türlü şeye. Ayrı-
ca Utopiya, yayın poli-
tikasına bağlı  olarak 
sürdürdüğü, sanatı  ya-
şam pratiğinde güncel-
leştinnek, yayın ve sa-
nat ilkeselliğini sokağa 
taşırmak, sohbet top-

lantıları  ve tartışmaları  İzmir ve Is-
tanbul başta olmak üzere Avru-
pa'nın çeşitli ülkelerinde yapmaya 
devam ediyor. Derginin sunu yazı-
sında bu toplantıların daha da ge- 

şına gelenler (işkence ve hıya-
netier) bizim de başımıza gel-
meden şair olacağımıza mı  ina-
nıyoruz? Şiir ya ,da edebiyat 
kendini bize ucuza satabilir. 
Ama şairlik ya da yazarlık vas-
fı  asla... 

Sevgili dostum, "ölürsem 
Dicle'de bir çadırda ölmek is-
terim" diyen bu halk ozanı, 
onurlu, yürekli ve devrimci 
sözleriyle acının ve direnişin 
son soluğunu alıyor. Nehirler-
den uzak. Ve metropolde gürül 
gürül akan bir dünya... 2 
Haziran 1991 günü Arif, kalp 
krizinden yitiriliyor. "Kanım 
Dicle'ye akar" diyor ozan. "İs-
ter Erzurum'da vuralar beni, 
ister Izmir'de." İşte bu söz o-
nun vasiyeti sayı lıyor. Ve 
Diyarbakır'dan toprak, Dic-
le'den su getirilerek mezanna 
serpiliyor. 

Sevgili dostum, "Kaşağıyla 
derimi kazırsanız Diyarbekir 
çıkar" diyen şair, toprağına 
toprak olamadığı  bir coğraf-
yada ölüyor. 

Sevgili dostum, Arif ne ede-
biyat talancısı  olan Mehmet 
Kaplan'ın sözlerine göre dev-
rimciliğin sırtından geçinen bir 
ozandı, ne de yaşamı  bu tür 
çelimsiz sözlere kapı  aralaya-
cak içeriğe sahipti. Ne yeni 
kuşak şairlerin dediği gibi 
halkçı  şiirin kurucusuydu, ne 
de bu tür hak etmediği yücel-
tilere sığınacak kadar popülist 
bir karakter taşıyordu. 

Sevgili dostum; O, edebiy-
atını  Dicle'nin yetim papat-
yalama armağan eden "Hal-
kının mahzun ve gariban" bir 
ozanıydı. 

"Tüm korkulardan uzak 
Bir sevdadır 
Böylesine yaşamak" 

Kavgadayız" diyen Aşkın Ay-
rancıoğlu, kendilerini Leman 
üzerinden tarif eden H. Hilmi 
Bulunmaz'm aksine daha genel 
bir saptamayla işe koyuluyor. 
"Biz; sapanlı, BURUN sümük-
tü yaramaz çocukların coşkusu-
nu taşıyoruz içimizde" diye de-

vam eden Ayrancıoğ' lu, 
"kapitalist mizah-

çılar"a kar-
şı  burun çı-

kart ı yor. 
Derginin 

yazarlarından 
Cemile Çakır, 

"haydi kendi 
aymazlığımıza 

gülelim" diyor. 
Yukarıda da 

dediğimiz gibi, 
kimse kimsenin neye 

nasıl güleceğini bile-
mez, ama anladığım 

kadarıyla Buruncular en 
azından bizi güldürmek 

için bir çaba içerisindedirler. 
Öyleyse bir BURUN alıp, 

dikeni de çuvaldızı  da ken-
dimize batıralım. O zaman 
uzanan burnumuzun gölgesi al-
tında kalan ayaklarımız toprağa 
daha emin adımlarla basar. 

liştirileceği belirtiliyor. 
Utopiya-2'ye yazı  ve şiirleriyle 

katkıda bulunan diğer yazarlar 
şunlar. Jean Baptiste Cjement, M. 
Ender Öndeş, Can Yücel, Güler 
Yücel, Ali Hadi Gözütok, Mehmet 
Çetin, Refik Durbaş, Şükrü Eren, 
Hakan Öztürk, Özgür Kemal, Se-
rol Teber, Hüsnü Aksoy, Serkan 
Küçük, Benno Bernard, Celal Er-
ciyes, Chad Walsh, Fergun 
Ergen, Ülfet Taylı, Fatma Meficü-
re, Mansur Balcı, Muzaffer Oru-
çoğlu, Ahmet Müfid, Cem Ayde-
mir, Irfan Unutmaz, Necati Tey-
hani, Nesan Erdoğan, İ. Mert 
Başat, Yasemin Mutlu, Wolfgang 
Borchert, Vecdi Erbay, Sezai 
Sarıoğlu, Tuğrul Keskin, Emir Ali 
Yağan, Celal Çimen, Öztürk Uğ-
raş, Şinasi Yorulmaz, Veysel 
Çolak, Şükran Çavdar'ın yanısıra 
Kemal Urgenç'in bir karikatürü ve 
Bergama Köylüleri'nin siyanürlü 
altın çıkanlinasına karşı  kaleme al-
dıkları  bir metin yeralıyor. 

`Ellerimiz kanat olacak 

uçup gideceğiz' 
dir. Biz dilimizin, kültürümü-
zün haklarını  tanımalarını  is-
tiyoruz. Burada Türkçe ko-
nuşmak zorunda kalıyoruz. 
Dilimizi, kültürümüzü istedi-
ğimiz için bu zulmü yapıyor-
lar bize. Savaş  bitsin istiyo-
ruz. İnsanın kendi ülkesinde 
olması  da bir başkadır." Ça-

kır ailesi baskı  altında 
tutulan insanlara da-
yatılan koruculuk . ve 
beraberinde getirdiği 
problemleri anlatıyor. 
Haci Çakır'a ihtiyaç-
larının neler olduğu 
ve kendilerine yardım 
yapılıp yapılmadığını  
sorduklannda şu ce-
vabı  veriyor: "Dağda-
kilerin ihtiyacı  bizden 
daha çoktur. Yapıla-
cak yardımların biz-
den çok onlara yapıl-
ması  gerekiyor" diyor 
ve herşeye rağmen "el 
hamdülüllah" çekip, 
namaz kılıyor o köhne 
sığuukta. 
Filmin tek sıkıcı  bölü-
mü İHD Diyarbakır 
Şube Başkanı  Mah-
mut Şakar'ın, yakılan 
ve boşaltılan köylerle 

ilgili istatistiki bilgiler veren 
uzun konuşması. Şakar'ın 
uzun konuşması  daha çok 
tv.ler için hazırlanan haber 
programlarını  andırıyor. Eğer 
yalcılıp yıkılan köylerle ilgili 
veriler 27 dakikalık kısa bir 
filme aktarılmak isteniyorsa, 
böylesi uzun konuşmalardan 
olaylar spotlar halinde sunul-
malıydı. 

"Ellerimiz kanat olacak 
uçup gideceğiz," filmi mayıs 
1996'da çekilmiş. Kazım öz 
ve arkadaşları, bu ilk üründen 
sonra da yeni çalışmalar için 
eğitimlerin (MKM'de) de-
vam ediyorlar. Çalışmalara 
kollektif olarak katılıyorlar. 
Sinema derslerini Hüseyin 
Kuzu, Ahmet Soner, Semir 
Aslanyürek, Tül Akbal ve Er-
doğan Akbal veriyor. Ekip 
hem ders alıyor hem de pratik 
çalışmalarını  sürdürüyor. Bu 
aralar Agire Jiyan grubuna k-
lip çekiyorlar. 

komünisti Togliatti için yazdığı  
"Palıniyar" adlı  bir şiirin ken-
disinden çalınıp, çoğaltı lma-
sıyla yaşıyor. Birkaç arkada-
şıyla birlikte 1948 eylülünde 
yargılanıyor. Ve beraat ediyor. 
Yıl 1951. Türkiye'de "solcu 
avı" olarak bilinen ve içinde 48 
aydımn bulunduğu, 184 solcu-
nun tutuklandığı  yı l. A. Arif o 
sıralar TKP'nin gençlik kolu 

niteliğinde çalışan "Gençlik 
Derneği"nde faaliyet gös-

termektedir. Komünist 
Partisi içinde faaliyet 

gösterdiği savıyla gö-
zaltına alınır ve 

hakkında dava 
açılır. Sonra, üç 

polis eşliğinde 
İstanbul yol-

culuğu... ve 
ayd ı nla-

rın, fikir 
adam-
lat '-

nın, halk-
çılann amansız 

durağı  olan Sansar-
yan Ham... Yani işkence-

nin en kahpe kolları... 38 ayın 
ya da 1150 günün sadece 
127'sini takvimleyebiliyor dört 
duvar üzerine. O günlerde ken-
disinin ne sevgilisi olduğu ne 
de kendisiyle kanbağının bu-
lunduğu bir temizlikçi kadının, 
ona getirdiği pijama, dergi ve i-
ki salkım üzün ona önce bir 
provakasyonu düşündürür. Oy-
sa ne bilsin, bu sinsiliğin en zi-
firi kollarında halkının umudu, 
yüzakı, onun gariban bir ozanı  
olduğunu. İşte bir sevgiyle dö-
külür; bir pijama, bir dergi iki 
salkım üzümle dökülür; "Ter-
ketmedi sevdan beni" bu pran-
galı  yürekten... 1954 ekiminde 
tahliye edilir. Fakat halen yarı  
tutukludur. 8 ay Urfa'da zorun- 
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1800'lü yı lları n ı n Bitlis'inden bir görünüm 

Eski Kürtler hakkında hazırlanan rapor 
(Rapor Tarihi: 20 Haziran-2 Temmuz 1856) 

dan hiçbiri yazamıyordu ancak bazıları  
yavaş  yavaş  okuyabiliyordular ve sıkça 
Kur'andan parçalar okuyordular. Çünkü 
hemen hemen her esir güzel yazı lmış  ve 
ince katlanmış  (Nuska) birşey taşıyordu 
yanında. Onlar Arapça-Farsça harfleri 
çizebiliyordular. Tabi ki onlardaki bu 
eğitim eksikliği bu dağ  çocuklarına ilgi-
sinden beni mahrum bıraktı  ve onlarla 
yaptığım 11 haftalık (26 Mayıs'a kadar) 
heyecanlı  yolculuk, beni birçok gezgin 
tarafından Kürt aşiretlerinin özellikleri 
hakkında yazılan övücü anlatımların ta-
mamiyle abartmalı  olmadığına inandı rdı  
(2). Ben onlarda sadece yemeklerdeki 
lezzeti, ölçülüğü, canlı lığ'ı, yapı lan iyi-
liklere karşı  duyan minnettarlığı , teva-
zuyu, dürüstlüğü, düşünüş  tarzındaki öl-
çülüğü izleme imkanı  bulmadım; 

onlardaki çabuk dost olma özelliği, 
canlı  sohbet etme, çevrelerindeki herşe-
yi açık bir dikkatle algı lama duyguları-
nın gelişkinliği dikkatimi çekti. insan 
çok seyrek, bir Kürdü şehir caddelerinde 
yalnız gezerken görüyordu. 8 veya 12 
Kürt ve Türkün birlikte kaldığı  evlerda 
barış  ve kardeşlik hakimdi. Kürtler bir-
birlerini sık sık ziyaret ederlerdi ve bu 
ziyaretlerde bolca tütün içilirdi. Kürtler 
sayıca diğerlerinden fazlaydılar ve içle-
rinde bir tane de ozan vardı. Bu ozan sü-
rekli ülkesinden türküler okurdu. Onlar 
islamiyeti korumayı  dikkate almadan, 
bu dengbej ve ulusal kimlikleriyle gurur 
duyuyorlardı  ve aşiretlerinden hayran-1 
lıkla sözediyordular. Kendi aşiret önder-
lerinin iyiliklerini, cesaretlerini ve diğer 
iyi özelliklerini övüyordular veya Türk • 
paşaları nın kötülük ve kalleşlikleriyle 
dolu trajik kaderlerini övgüyle anlatı-
yordular. Kürtlerin bana sık sık okuduk-
ları  ve benim yazdığım türkülerin çoğu 
içerik olarak erotik ve kahramınlık te-
malarını  işliyor (3). Kürt türküleri ile 

Abowian'nin (4) da yazdığı  gibi in-
san gayet haklı  olarak diyebilirdi ki, bu 
türkülerde Kürtler basit olarak retorik 

Peter LERCH 

B u yı lın 28 Şubatında "Kürtler üzerine araş-
tumalar" adlı  çalışmamım birinci bölümü-
nün baskısının bitmesinden sonra, St. Pe-

tersburg'dan aynldım. 7 Mart'da Roslow'a var-
dım. Valilik tarafından bana verilen resmi bir yazı-
yı  oradaki yetkililer verdikten sonra, onların yardı -
mı  ile aynı  gün savaş  esiri Kürtlerin bulunduklan 
yere ulaşttm. Böylece sizlerin tarafınzıdan da bi-
lindiği gibi daha önceki araştırrnalanmdan dolayı, 
kendimi hazırlıklı  hissettiğim görevime başladım. 

Sizlerin bildiği gibi benim bu konu ile ilgili da-
ha önceki çalışmalarımdan dolayı  belli bir hazırlı-
ğım vardı. Kürsü tarafından bana verilen talimatta 
programımı  gerçekleştireceğim şartlar ve zaman 
dikkate alınmıştı. Kürsü şimdiye kadar Kürdoloji 
konusunda yapılan çalışmaları  gözönüne aldığın-
da, benim bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok 
Kürte konuşup, bu kadar zengin materyal toplaya-
bileceğimi tahmin etmemişti. Yolculuğumun ama-
cı , Kürtlerin kitlesel olarak yaşadıkları  ve dolayı-
sıyla araştırmacı ya çok yönlü araştırma ve incele-
me olanağı  veren bir yere gitmek edğildi. Yolculuk 
yaptığım yer, bizim imparatorluğumuzun sınırları  
içinde çok az sayıda Kürdün gelip yaşamak zorun-
da kaldıkları  bir yerdi. Kürsü bu şartları  dikkate al-
madan, benden 'nispeten kısa bir süre zarfında sa-
vaş  esiri Kürtlerle kurduğum ilişki ile elde edece-
ğim materyaller ve İngiliz, Fransız, Alman, Italyan 
ve Rus oryantalistlerinin seyahatnamelerinden ve-
ya derledikleri zengin materyalden oluşan makale-
leri üzerine yapacağım çalışmalar sonucu eğer 
mümkün ise, önce Kürtçenin fonetiğine doğru bir 
gözatışı  başarmamı  ve ondan sonra Avrupahlann 
derledikleri kelimelerin, raporların ve bilgilerin en 
azından bir kısmını  doğrulamamı  bekliyordu. Ben 
kendimde aynı  umutları  taşıyordum ve mevcut 
şartlar altında mümkün olduğunca bunu gerçekleş-
tirmeye çalışıyordum. Daha sonra kendi tecrübele-
riınden şimdiye kadar Kürtler hakkında bize bilgi 
sunan gezginlerin çoğunun bazen eksik bilimsel 
bilgi ve hazırlıktan, bazen şartların olumsuzluğun-
dan ya kendi kendileri ile çelişkiye düştüklerini ya 
da yanlış  anlaşılmalara meydan verdiklerini gör-
düm. Özellikle bugüne kadar Avrupalı  dilbiliciler 
tarafından bize sunulan dil üzerine çalışmalar, çok 
kısıtlı  amaçlar için kullanılmışlardır. Son olarak 
kimse benden bir kaç Kürt ile konuşmakla Kürtçe-
nin niteliğini, şimdiye kadar yapılmış  derlemelerin 
gerçek değerinin tespitini ve gramer kurallarını  da-
ha iyi ortaya çıkarmayı  bekleyemezdi. Çünkü bu 
Kürtçe konuşmayı  doğru kavramak ve onu şimdi-
ye kadar olduğu gibi tam olarak yazıya dökebil-
meya bağlıdır. Savaş  esiri Kürtler arasında daha 
fazla kalarak, Kürsünün diğer istemlerini yerine 
getirebilirdim. 

Asıl görevim, yukarıda belirtilen şartlar altında 
Kürt dili üzerine araştırma yapmak olmasına rağ-
men, bana verilen bu kısa süre zarfında çok çeşitli 
açı lardan Kürt halkı  üzerine inceleme yapma fırsa-
tı  bulabildım. izlenimin sonuçlarını  ve derlediğim 
materyalleri kürsüye sunmayı  görev adediyorum. 
Çünkü derlediğim materyalleri işlemem, böylece 
mevcut orjinallere göre Kürt kroniklenin farsça 
tekstlerinin yayını, beni uzun bir süre eserlerinin 
tam etnog-
rafik bö-
lümleri 
üzerine ça-
1 ışm aktan 
uzak tuta-
bilirdi. Eş-
yanın do-
ğası  gere-
ği, şimdiye 
kadar 
Kürtler 
hakk ı nda 
ulaşılabili-
nen kay-
naklar ı n 
aydı nlatı l-
ması  ve ıs- 
lahı için 
çal ış ma-
mın yönte-
mini ve bi-
çimini, el-
deki bilgi-
lere nası l 
ulaştığım ı  
ince detay-
larına ka-
dar verme-
liyim. 

R o s - 
low'da bir 
çok deği-
şik Kürt 
aş iretine 
mensup 50 
kişi ile kar-
şı laş t ı m. 
Onlar, Tür-
kiye'nin 
Asya böl-
gesinin 
aşağıdaki 
yerlerin-
den geli-
yordular.: 
Merdin, 
Cizire 
(Hakkari 
Eyaleti), 
Dersim, Muş, Diyarbekir (Kürdistan Eyaleti), Ur-
fa, Birecik (Halep Eyaleti), Harput, Meletya, Ma-
den, Arebgir (Harput Eyaleti) ve Eruzurum. Onlar 
Batı  Kürdistan bölgesinin en büyük bölümü olan 
yukarı  Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeler-
den idiler. Hepsi Kürtçenin dışında Türkçenin 
Anadolu diyalektini de konuşuyordular. Bazıları  
(birbuçuk yılda) Rusçayı  da anhyordular. Onlar- 

vindirmek için kılıç kalkan oyunu oynadılar. Kı lıç 
yerine Kawal ve Kalkan yerine de bir ağaç parça-
sı  kullandılar. Anlaşılan bu iki aleti Roslow'da bu-
lamamışlardı. Onlardan çoğu kendilerini akı llı  ola-
rak, zengin insan ilişkileri ile ilgili olduklarını  is-
patlıyordular. Kürtçe çalışmamdan Zaman bulduk-
ça, onlarla sadece onların ülkeleri ve davranışları  
üzerine değil, özellikle moral değerler konusunda 
da sohbet ediyorduk. Onlarla yaptığım ikinci kı-
sım sohbetler kaba bir ağız kalabalığı  
Özellikle onların derin geleneksel duygularını  aşa-
ğıdaki karakterleri gösterebilir. Kaderleri tehlikede 
olan Kürtlerin içinde birçok küçük hırsızlıkla suç-
lanan Musul yakınlarnıdan iki tane de Arap vardı. 
Oraya vardığım ilk günlerde ilk tanıdığım iki Kürt 
hemen beni bu iki kişiyi kabul etmemem konusun-
da uyardılar. Birgün bir kaç Kürt arkadaşımı  arar-
ken, bütün topluluğu bir heyecan içinde buldum. 
Bu iki Arabi devlet hastanesinden kesilmiş  odun 
çalarken yakalamışdılar. Bir kamu kuruluşunun 
malına tecavüz, haklı  olarak onların bu iki araba 
karşı  çok sert davranmalarını  gerektirmişti. Kürt-
ler, Siverek'te yaşayan ve yazları  750 çadıra sahip 
olan Reşwan aşiretinin ölmüş  ağası  Ali Ağa'nın 
ikinci oğlu Mehmed'in bizim Avrupalılarm yaşam 
biçimine ilgisi vardı. O daha çok gençti, 25 yaşın-
daydı  ve Türk ordusunda çavuştu. Sık sık bana dü-
şünmeyi gerektiren anlamlı  sorular sorardı, bu so-
rular daha çok bizim aile yaşamımız, dinimiz, sos-
yal ilişkilerimiz üzerineydiler. Rusça öğrenmeye 
de çok hevasi vardı . Onlarla kaldığım sekiz hafta-
lık sürede Kurmanci veya kermanci (8) konuşma-
yı  başardım. Sözü edilen Mehmet, Diyarbakır'da-
ki peşar aşiretinin bir kolunun lideri, Cemal 
Ağa'nı n yeğeni olan Hüseyin ve zengin Kürt aşi-
retlerinden olan diğer Kürtler gibi güzel Kurman-
ci konuşuyordular. 

Sadece bütün bu kısa konuşmalarla da olsa, 
Kürtlerin bu moral özelliklerini izleme fırsatı  bu-
labildikten sonra, onlar için dışardan yapılmış  zor-
layıcı  tanımlamalara geliyorum. Onlar, görünüşle-
rine esir Türklerden daha çok önem veriyordular. 
Simalan vasıtasıyla Kürtler, Türklerden ve Ros-
low'daki diğer esirlerden ayırdedilebiliyordular. 
Oranın yerlileri onların zarif yetişmelerine hayran-
dılar. Yüzleri genellikle canlıydı  ve sert gerilim ta-
şımıyordu. Çoğu daima siyah saçlıydı, saçları  kıv-
rılıydı  ya da omuzlarına dökülüyordu. Yüzleri 
ovaldi, gözlerinde zengin Hind-Avrupa alametleri 
vardı, siyahdılar ve çoğu zaman parlıyordu. Onla-
rın içinde bir kartal burunlu görmedim. Çoğunun 
burunlannın güzel bir formu vardı  ve eski yunan-
lılara benziyordular. Ama bazılarının olağandışı  
kalın burun ve dudakları  vardı. 

Fizyolojik olarak Rischenin (Narative of a resi-
dence in Koordinastan vol 11 sayfa 85)'de mevcut 
bir Yezidi çiftinin resimlerindeki gibi Kürtlerle 
ben de karşılaştım. Bunların hemen hepsi Şafii 
mezhebindendiler. Yalnız Omeriyan aşiretinden 
bir göçebe, Hanefi mezhebindendi. 

Roslow'da bulunan Kürtlerin sahip oldukları  
eğitim dereCelerinden, onlardan eski zamanlara ait 
bilgiler beklenemezdi. Dil dışında sadece şimdiki 
yaşamlan, ülkeleri üzerine sorular sorabilirdim. 
Burada onların daha çok yer isimlerini bildiklerini 
belirtmeliyim. Sadece kendilerine komşu aşiretle-
rin isimlerini değil, uzaklardaki yerleşim yerleri-
nin isimlerini de biliyorlardı. Böylece Hasan bana 
kendi aşireti olan Sivan aşiretine ait 34 köy ismi 
verdi. Buna benzer bilgileri diğer Kürt şahsiyetle-
rinden de aldım. 

Onların bana anlattıklanna göre aşiret önderliği 
babadan oğula geçmiyor, ölen kardeşten sonra ge-
len küçük kardeşine geliyor. Eğer ölenin hayatta 
başka kardeşi yoksa, önderlik büyük kardeşin bü-
yük oğluna geçer. Bu Kürtlerdeki bir önderlik bi- 

çimidir. 
Kürtler kendi sülaleri için iyi bir bilgiye sahip-

ler. Onların kendilerinden önceki generasyonu iyi 
tanıyorlar. Örneğin Hasan kendinden önceki 18 
babaya kadar isimleri biliyordu. 

Kendilerinin ifadelerine göre Fırat'ın batısında-
ki göçebe Kürtler, yerleşik Kürtlerden kendilerini 
ayırmak için kendilerini Karaçadır olarak adlandı-
nyorlar. Benim bilgilerime göre Fırat'ın doğusun-
da ve Musul'un kuzeyinde göçebe aşiretler için 
Koçer terimi kullanılır. Göçmenlerin çadırları  ge-
nellikle siyah renkli olur ve malzemesi de keçi kı-
lindan yapılmış  keçedir. 

Tabii ki ateş  açık haVada yakı lır. Üzerinde ka-
zan olan ocak üç ayaklıdır. Ekmek yuvarlak saç-
dan meydana gelen (sac) ve ocağın üstüne konan 
bir alet ile pişirilir. 

Roslow'daki Kürtler, bana birçok Kürtçe ay is-
mi söylediler. Ben bunlardan üç tane farklı  bölge- 
lerde söylenen isimleri topladım. 
Diyarbakır Zazaca,Palu Botan, Mardin ve 

Nuseybin arası  
Adar Adar 
Nisan Nisan 
Gulan Gulan 
Xaziran Xaziran 
Temuz Temuz 

Elul Elun 
Aşme paziya veryen Tışrin 
Aşme paziya peyen Tişrina 

paşin 
Kanuni peşin Aşme kanuna veryen Çile 
Kanuna paşin Aşme kanuna peyen Kanun 
Subat Sebat Tibat 
Burada görüldüğü gibi Garzoni'nin verdiği bil- 

gilerle arada farkla var. Tabii ki burada Suriyeli, 
yahudi ve diğer halkların ay isimleri ile bir karşı-
laştı rma yapmaktan kaçınmalıyım (14). Ayın 
uzunluğunu sadece Mardin ile Nuseybin arasından 
bir Kürt söyleyebildi. Ona göre Kürtler bir ayı  30 
gün olarak hesaplıyorlar. Onun söylediğine göre 
sene sonunda 6 gün ekleniyor ve bir takvim yı lı  ta-
mamlanıyor. 

Bazı  yıldız adları  öğrendim, ama hepsinin an-
lamlarını  öğrenemedim. 

Kurmanci Zazaca 
Heft bira (yedi kardeş) (15) şineki (küçük ayı) 
Kale be seri (16) kafasız ihtiyar (büyük ayı) 
Mezin ?(terazi) 
Kevrin keran Camus Kiran 

(kışın parlak bir yıldız) 
Kumuki siviyan (17) Palan 

Astare aşme (18) veya 
Havale Hiva Asteri roci Venus 
Pewir 
Reya Kadizan (19) Rayeri pira smerine 

veya Gawo qoçan süt yolu. 
Zoncik? (2 yıldız) 
Kürtlerin bazı  yıldızlarda belirtileri gördükleri 

gibi, onların batıl inançlarında bazı  hayvan temsil-
cilerinin de insan yaşamıyla yakın ilişkileri getiri-
liyor. Guguk kuşunun daha önce insan olduğu dü-
şüncesi Kürtler arasında çok yaygındır. Hüseyinle 
yaptığımız gezinti esnasında Guguk kuşunun sesi-
ni duyunca bana bu kuşun (o pepuk diyordu) Ke-
ko, kardeşini çağırdığını  söyledi. Onun anlattığına 
göre bu kuş  önceden bir insanmış, o kardeşini öl-
dürmüş. Dolayısıyla Allah tarafından kuş  yapıl-
mış. Ondan dolayı  o sürekli kardeş, kardeş  diye 
ötüyor. Botan bölgesinden başka bir Kürt bana o-
nun sürekli ki kuşt, ki kuşt (kim vurdu) mi kuşt, mi 
kuşt (ben vurdum) diye öttüğünü ve pişmanlık du-
yar bir tonla sürekli sunu tekrarladığını  anlatmış tı. 
Ozan Hasan bana bu hikayenin hepsini Zazaca an-
lattı . Ona göre bu kuş  (Gohin, baykuş  olabilir) ön- 

ceden bir kızmış, kardeşinin üvey annesi tarafın-
dan öldürülmesinden sonra Allah'a kendisini kuş  
yapması  için yalvarmış. 

Leylek (20) bir çok halkta olduğu gibi Kürtler-
de de kutsal sayılıyor. Onlar leyleğin güzün Mek-
ke ve Medine'ye gittiğine inanıyorlar, bunun için 
hacı  leylek diyorlar. Onların ifadelerine göre ley-
lekler buradan gidince bir sarayda kalıyorlar, bura-
da yaşlılar ölüyorlar. Gençler ise tekrar doğup bü-
yüdükleri yuvalanna dönüyorlar. Onlar beyaz bir 
horozun içinde namaza çağıran bir çalar saat, onun 
içinde bir beyaz kuş  görüyordular. Fakat ben ko-
nuşmayı  sürekli buraya çekmeye çalıştığım halde, 
ona dikkat etmedim. 

Almanca'dan çeviren: Seyidxan KURIJ 

Dipnotlar:  

1) Burada R.Lepsiusun linguistik alfabesine göre 
Kürtçe kelinteleı i» transkripsiyonunu veriyorum. 

2) özellikle Cl. J. Rich, J.B. Fraser B. Poujoulat; 
a.H. Layard, J. Perkins, E.H. Southgate' nin gezilerin-
de makalelerinde görülüyor. 1855 No. 283 (Petersburg 
gazetesindeki tercümede 1856 No. 13 ve 14 ve "Le 
Nord"de 18 Nisan 1856), Benim (İrani Kürtler ve on-
ların öncüleri kuzeyli keldaniler üzerine araştırmalar. 
Kitap I.St. Petersburg 1856 .8) S.28-32. olduğu gibi 

3) Şimdiye kadarki Kürt halk türkülerinin orjinalle-
ri 12 satırdan fazla değildir. (Wegnersin pers ve Kürt-
lerin ülkesine yolculuk Band. S.258 ve Layard iri Of the 
prov. of Khuzistan im Journ. of the Roy. 1 Geograph. 
Soc. Vol XVI. parti. sayfa 83-84) anlat ımından bilini-
yor 

Terciimeler Wagnerde yukar ıda sözü edilen kitabın 
sayfa 256-258'de Jolowicz Polyglottenin oryantalist 
manzumesinde mevcuttur 

4) S. 1848. No.47. S. 188 
5) Kürtlerin türkler üzerine cesaret hususunu tela-

fuz etmeleri karekteristiktir. Dile Tarkan tune (Kürtlerin 
kalbi yoktur) dedi bana o. 

6) Kürtlerde, Festlerde yarı  çıplak olarak sahneye 
ç ıkanlara Pelwan denir. Bu kelime Farsçadır 

7) May ıs'ta 300 tane daha kars tarafından olan ve 
çoğu topçu olan Türk orada bulunan Sultanın tebaasi-
nin kendi ülkelerine geri iadelerini sağlamak için Ros-
low'daki esir kampına geldiler Bunların arasında yu-
karıda saydığını  bölgeler doğumlu olan 30 tane Kürt 
vardı. 

8) iki form da kullanışlıdır Kendisinin kurmanci 
dinlemeye alışkın olduğunu iddia eden biri, benim ta-
rafından iyi bilinen ve öğrenilmiş  formu düzeltmem ge-
rektiği tavsiyesi dikkatimi çekiyor 

9) Kuzeyden olan yukarıdaki 2. dipnottaki tasdik 
ediliyor. 

Kleidernin makalesinde yazılan Kürtlerin Ros-
low'da yaptıkları  söyleniyor 

10) K ıırmanci'de Peşin, Zazaki'de Veryen-ilk 
11) K ıırmancr de Paşin, Zazaki' de Peyen -sonuncu 
12) Zazaca Aşma, Kurmanci Meh; Gökteki ay; Za-

zacada-Aşma Kurmanci Hiw 
13) Payiz Zazaca ve K ıırmancr de Sonbahar 
14) Kürtçe ay isimlerinde Th. Benfey ve M.A Sternin 

çalışmalarından yararlanıldı: Bazı  eski halkların ay 
isimleri üzerine Berlin 1.836,8, özellikle L.S. 19-21 
(E.Burnoufun .1.ourn da S.1837, S.265-280 ve321-33, 
yanında ama M.Pottun (Halleschen) Genel edebiyat 
gazete 1839, eksayı  No. 46-50' deki daha üstündür. 

15) Bu y ıldız isimlerini bilmeyen Ulfall bir Kürt ba-
na*  bir yıldızın adını  Heft histerikan (yedi y ıldız) olarak 
söyledi. Onlar kendilerini bir aile olarak görüyorlar. 

16) Bizdeki y ıldız resminde yedi kardeşlerin 
(veya arabanın) arkasından sönen dört y ıldıza Kürtler-
de yaşlı  deniyohr. Onların iddalarına göre onun kafası  
sağda duruyor ve onlarda komike sivian deniyor. Bu 
kafa y ıldız kümeleri içinde kendini saklıyor Yedi kız 
kardeşin kuyruğunu (arabanın okunu) meydana getiren 
3 yıldıza onlarda "iki kardeş  eskilerin kör annesi" de-
niyor 

17) Daha önceki dipnot. 
18) Astare, Zazaca; Husterıg, hister isterik, sterik, 

Kurmanci-Y ıldız. 
19) L. Rıdelar y ıldız isimlerinin kökeni ve anlamı  

üzerine araştırmalar Beri. 1809. 8. S.78 ve 30 
20) Bizim güneydeki valimizin elinde bulunanlar ve 

yeni yunanca ile k ıyaslama diğeri ün Pottun f. d. d.org. 
31 dergisindeki makalesine bak 

ihtişam olmadan ülkelerinin dağların', Dörtyüz yı l önce şerefname'de yayı nlanan ve Bitlis'in Akkoyunlular taraf ı ndan ablukaya alı ndığını  gösteren bir tablo 
ova ve derelerini, kahramanlannı, onların 
yaptıklarını  ve silahları nı  böylece onların duygula-
rını  ve düşüncelerini dile getiriyorlar. Dikkat etti-
ğim kadarı yla bu türkülerde mizah da eksik değil. 
Bu kahramanlık türküleri daha çok Kürtlerin sık 
sık Türk saldırılarına karşı  yürüttükleri, Molt-
ke'nin yazdığı  gibi kadınların da katı ldığı  bağım-
sızlık mücadeleleriyle ilgiliclir. Benim topladığım 
ve Palulu zaza Hasan'ı n sık sık okuduğu türküler-
den biri Karsan Dağı  ayaklanması  ile ilgili idi. 0, 
bu türküyü her okuduğunda, halkının gösterdiği 
kahramanlığı  (5) ve çetiği acı ları  hatırladığından, 
sakinleşmek için derin bir nefes alı rdı  ve türkü 
söylemeyi keserdi. Ben Hasan'a neden okumaya 
devam etmiyorsun diye sorduğumda, "Dile man 
dişewite" için yanıyor, yanı tını  veriyordu. Bazı ları  
Kürt aşiretleri arasında meydana gelmiş  ve kendi-
sinin de katı ldığı  kavgaları  anlatıyordu. O güçlü ve 

cesur 
olarak 
tarif et-
tiği ve 
sürgünle 
sonuç-
lanmış  
hayatını  
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latt ığı  
tek göz-
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Kürtler-

de çok gözleme fırsatı  bulduğum gibi (6), Türkler 
hiç hareketlilik ve canlı lık göstenniyordular. Ros-
low'da son bulunduğum seferde (7) Türkler daha 
fazlaydılar, fakat buna rağmen hiç oynadıklarını  
görmedim. Türkler Kürtlere göre çok daha az ko-
nuşuyordular. Kürtlerin birbirlerinin ellerini tutup 
uzun bir zincir oluşturdukları  tek formlu oyunları-
nin dışında, Türkler onları  bir ziyaretimde beni se- 
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PROGRAMM 

Künstler  
* Şivan PERWER 
* Yı lmaz ÇELİK 
* Nüzan 
* Ali BİÇER 
(Dichter) 
* Muzaffer 
ORUÇOĞLU 
(Dichter) 

Musikgruppen  
* Metin - Kemal 
KAHRAMAN 
and Band 
* Dimokrat TEHA 
and Band 
* Korna Sor 
* Korna Niştiman 

Redner  
* PYSK - Vertreter 
* Samstagsmütter 
* Bakannte 
Parsönlichkeiten 

PYSK'nın Rolü ve 
Önemi Üzerine 

Düzenlenen 
Panellere katılalım! 

YER : Gronaustr. 44 
44145 DORTMUND 
TARİH : 24. 05. 1997 
SAAT : 13.00 

YER : C.2/ 16-18 
Haus der Jugend MAN-
HEIM 
TARİH : 25. 05. 1997 
SAAT : 13.00 

YER : 
RosenheimerPlatz s 
1. s 8 Parisetstr. 781667 
MÜNCHEN 
TARİH: 24. 05. 1997 
SAAT : 13.00 

YER : Intematiole 
Kulturu und 
Solidaritatverein 
Regensburg c. V 
Kreuzgasse 17 
REGENSBURG 
TARİH : 25. 05. 1997 
SAAT : 13.00 

YER : Kurdistan 
Zentrum Drenster str. 8 
Hinterhof 4-S 1 
BERLİN 
TARİH : 01. 06.1997 
SAAT : 13.00 

YER : Pavillon 
listermeile 4 Kultur und 
Kominikationzentrum 
301161 
HANNOVER 
TARİH : 31. 05. 1997 
SAAT : 13.00 

Türk ordu birlikleri, aylardan beri 
yaptı kları  hazırlıklardan sonra 14 Mayıs 
1997 günü Güney Kürdistan'a havadan 
ve karadan "sını r ötesi" operasyonların-
dan birini daha başlattı. Bu operasyona 
70 bin asker ve 10 bin köy korucusu ka-
tı lıyor. Artık sayısı nı  bile unuttuğumuz 
bu operasyonların Kürt Ulusal Hareketi-
ni ortadan kaldırmaya ve mücadeleyi 
clumura *atmaya yönelik bu çabası  da 
hösranla bitecektir. Güney Kürdistan 
dağları  - fficlittğah Türk-erdüğima. geçit 
vermeyecek ve ona mezar olacaktı r. 

Saldırgan Türk ordusunun bu operas-
yonuna karşı  çıkmak ve onu mahkum 
etmek, şüphesiz tüm Kürdistanlı  yurtse-
ver ve devrimcilerin en temel görevleri 
arasında yer almalıdır. "Bana dokunma-
yan yı lan bin yaşasin" tutumu, son dere-
ce yanlış  ve hatalı  bir politikadır. Kür-
distan dağları nda katledilmek istenen-
ler, Kürt yurtseverleridir. 

Böylesi günlerde ararmzdaki ilişkile-
ri güçlendirerek ve çelişkileri bir yana 
iterek, ortak davamız için ortak düşma-
na karşı  sesimizi yükseltmeli, birbirimi-
zin yardımına ve desteğine koşmal ıyız. 

Bu tutum, yanlışlan ve hatalı  politi-
kaları  görmemezlikten gelmemize yol 
açmaz ve açmamalıdır. Kürt yurstever 
güçleri olarak, düşmanın saldırgan poli- 

tikasına karşı  mutlaka sesimizi yükselt-
meliyiz ve düşman saldı rılarına maruz 
kalan kardeşlerimizle birlik içerisinde 
olmalıyız. 

Aynı  zamanda uluslararası  kurum ve 
kuruluşları 'da, Türk ordusunun bu sal-
dı rgan tutumuna karşı  tavı r almaya, 
Türk ordusunun askeri operasyonları nı  
uluslararası  platfformlarda kınamaya ve 
teşhire davet ediyoruz. Kürt halkı= 
gerçek dostları  ancak böylei dar 
lerde belli olur. 

Türk ordusu Güney Kürdistan'ın 
topraklarına saldırarak yıkma; yakma 
hareketine giriştiğinden öncelikle IKDP 
ve YNK'nın bu saldı rıya karşı  seslerini 
bekliyoruz. Saldı rı  sadece PKK'ye karşı  
değil, aynı  zamanda Güney Kürdis-
tan'daki halka ve kazanımlara da yöne-
liktir. IKDP ve YNK'nin Türk ordusuna 
karşı  sessiz tavı rları  düşmana cesaret 
verecek bir tutumdur. Güney Kürdis-
tan'daki bu iki gücün izleyecekleri poli-
tika düşmanı n Güney Kürdistan toprak-
larında uzun veya kısa süreli kalacağı-
nın ölçüsü olacaktır. Beklentimiz bu iki 
siyasi gücün TC'nin işgaline karşı  tu-
tum talunmalandır. 

Aynı  hasasiyeti ve sorumluğu 
PKK'nin de göstermesi şart ve gerekli-
dir. PKK Türk askeri güçlerinin saldırı- 

larına zemin hazırlanacak her türlü dav-
ranıştan kendini alıkoymalıdır. PKK 
başta IKDP ve YNK olmak üzere Gü-
ney Kürdistan'daki tüm ulusal güçlerle 
diyalog ve işbirliği içinde olmalıdır. 
Düşmana koz vermek bizim görevimiz 
olmamalıdı r. 

Her ne kadar Güney Kürdistan'daki 
kazanımlardan çok şey kaybedilmiş  
önemli mevziler yitirilmişse de, oradaki 
kazanımları  yeniden canlandı rmak, 
hükümeti ve parlementoyu işlerliğe sok-
mak için henüz vakit vardı r.Yeterki bu 
konuda herkes üzerine düşen sorum-
luluk bilinci ile hareket edebilsin. 

Çağrımız ve beklentimiz odur ki; 
dört parçadalci Kürt ulusal hareketi düş-
manı  hüsrana uğratacak, dostlanmızı  ve 
halkımızı  sevindirecek adımlar atsın. 
Kendi gramızdaki dağınıklığı, koor-
dinasyonsuzluğu sona erdirecek birlik-
lerin adımları nı  atalım. Halkımıza umut 
veren yeni mücadele ufuklarını  açalım. 
Parti olarak bu doğrultuda üstümüze 
düşeni yerine getireceğimizi belir-
tiyoruz... 

PYSK 
Merkez Komitesi, 

15 Mayıs 1997 

Kürdistanli Örgütler Platformu Türk or-
dusunun Güney Kürdistan işgalini kına-
dı. Platformun yaptığı  açıklamada şu 
görüşler dile getirildi. 

"sömürgeci Türk devleti, Kürdistan 
halkına karşı  düşmanca tutumunu bir 
kez daha sergileyerek, 14 Mayıs 1997 
tarihinde tank, top ve helikopter deste-
ğinde 70 binden fazla asker ve korucu-
suyla Güney Kürdistan'a yönelik yeni 
bir işgal hareketi başlattı. 

Bu işgal bölge üzerinde egemenliğini 
geliştirmek isteyen emperyalist güçlerin 
bir planı  dahilinde geliştirmektedir. 
KDP de bu planın parçası  haline getiril- 

İSTANBUL /KÜRT-KAV Milli Eğitim 
Bakanlığı  aleyhine, Ankara Bölge idari 
Mahkemesi'nde dava açtı. Kürt Kültür ve 
Araştırma Vakfı 'nın, İstanbul'da Kürtçe 
dil kursu açma istemi, Milli Eğitim Ba-
kanlığı  tarafından reddedilmişti. Bunun 
üzerine Vakıf başkanı  Yılmaz Çamlıbel 
12. 05. 1997 günü Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi'ne, verilen kararın iptali için 
dava açtı. 

Dava dilekçesinde, Türkiye'de onlar-
ca yabancı  dille kurs açıldığı  belirtilerek, 
milyonlarca vatandaşın konuştuğu Kürt-
çe dil kursunun yasaklanmasmm siyasi 

mek istenmektedir. Bu saldırı  iddia edil-
diği gibi sadece bir örgüte karşı  değil, 
bir bütün olarak Kürdistan halkına karşı  
geliştirilmiştir ve özgürlük istemini kan-
la bastırmayı  hedeflemektedir. Bunun 
için bu işgale karşı  olmak, onu boşa çı-
karmak, her Kürdistanlının olduğu gibi, 
devrimciyim diyen herkesin de görevi-
din Ayrıca işgale davet sunan siyasi 
güçler, halkımızın iradesine karşı  davra-
nışlardan ve binlerce şehidin kanı  paha-
sına kazanılmış  değerleri peşkeş  çek-
mekten vazgeçmelidir. 

Tüm halkımızı, nerede olursa olsun, 
bu işgale karşı  topyekün direnmeye, 

amaçla yapıldığı  belirtiliyor. Bu davranı-
şın hem Türkiye'nin iç hukukuna, hem de 
altına imza attığı  uluslararası  sözleşmele-
re aykırı  olduğu belirtilerek, idari işlemin 
duruşma yapılarak iptaline karar verilme-
si istenmektedir. 

istenen iznin verilmemesine rağmen, 
26 Nisan 1997 günü açılan kurs hala de-
vam etmektedir. Valuf başkanı  Yılmaz 
Çamlıbel'in bu konudaki görüşleri özetle 
şöyle: 

"Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkeme-
si ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 
onayladığı  Vakıf senedimize göre böyle 

güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz. 
Uluslararası  kurum ve kuruluşları, 

dünya devletlerini, demokratik kitle ör-
gütleri, siyasal güçleri ve dünya kamu-
oyunu; uluslararası  hukuku hiçe sayan, 
Kürt halkının yaşam hakkı  ve özgürlük 
mücadelesine karşı  geliştirilen bu sal-
dırıyı  kınamaya ve Türk devletine baskı  
uygulamaya çağırıyoruz. tüm dünya 
devletlerin, işgalci yüzünü saklama 
gereği duymayan Türk devletiyle iliş-
kilerini gözden 'geçirmeye davet ediy-
oruz" deniliyor. 

bir kurs açmaya hakkımız vardır. İdare-
mizin izin istememizin sebebi, kursun 
Milli Eğitim Bakanlığı 'nın standartlarına 
göre yönetmek ve kursiyerlere sertifıka 
vermektir. Yoksa kurs açmak için izin is-
tememize gerek yoktur. Bu yüzden kur-
sumuz devam ediyor. Ve bu yasal bir day-
ranıştır." 

Gerek İstanbul Terörle Mücadele 
şubesi ve gerekse İstanbul Milli eğitim 
Müdürlüğü elemanlarına da aynı  şeyi 
söylediğini ifade eden Çamlıbel, bu geliş-
melelr yüzünden bazı  kursiyerlerin kursa 
katılmaktan vazgeçtiklerini belimi. 
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Güney ishal altında 
HABER MERKEZİ- Türk ordu 
birlikleri bir kez daha Güney Kür-
distan'da. "PKK etkinliğini kır-
mak" bahanesiyle Güney Kürdis-
tan'a giren Türk ordu birliklerinin 
Güney kentlerine de yöneldikleri 
ve buralarda `operasyonlar' ger-
çekleştirdikleri bildirildi. 

Haftalar öncesinden başlatı lan 
askeri yığınak, bu kez öncekiler-
den çok daha büyük bir hava ve 
kara gücünün Güney Kürdistan'a 
girişiyle sonuçlandırı ldı. Yığınak 
hazı rlığını  tamamlayan TC ordusu, 
17 Mayıs günü değişik noktalar-
dan Güney Kürdistan'a girdi. Sa-
vaş  uçaklarının yoğun bombardı-
manı  eşliğinde ilerleyen TC askeri 
gücünün bu kez 70 bin civarında 
olduğu öğrenildi. Türk ordu birlik-
lerinin Güney Kürdistaıı 'da yolları  
denetim altına aldığı  ve bir çok 
Kürt yerleşim bölgesini açık işgale 
tabi tuttuğu öğrenilirken, `hare-
kat'ın tüm Güney Kürdistan'ı  teh-
dit ettiği bildirildi. 

işgalin başlangıcından itibaren 
bölgeye giriş  çıkışlar Türk birlik-
lerince yasaklandı, Habur'dan Gü-
ney'e giriş  yapmak isteyen tüm 
gazeteciler geri çevrildi. TC yetki-
lilerinin haber akışını  kesmeleri ve 
askeri sansür uygulamaları  nede-
niyle sağlıklı  haber alınamayan 
bölgeden yerel kaynaklar vasıta-
sıyla sızan haberler, Türk ordu bir-
liklerinin sık sık Kürt katliamına 
yeltendiklerine işaret ediyor. 

Yerel kaynaklardan edinilen 
bilgilere göre Zaxo, Duhoq ve Er-
bil'e giren Türk ordu birlikleri bu 
kentlerdeki bir çok parti ve kurulu-
şun binası nı  bastı, yoğun tutukla-
malara girişti. Bu arada 'Heyva 
Sor'a bağlı  Erbil 'deki hastanenin 
de TC askeri güçlerince bası ldığı  
ve sayısı  kesinleştirilemeyen çok 
sayıda sivilin kurşuna dizildiği 
söylentisi yaygı n. 

Türk ordu birliklerinin ilk hede-
finin Kuzey K ürdistan'dan Gü-
ney'e •göç etınek zorunda kalmış  
siviller olduğu öğrenildi. Bu amaç-
la Atruş 'u işgal eden TC güçleri-
nin kentlere dağı lmış  Kuzeyli avı-
na giriştiği de bildirildi. Bu sürek 
avına KDP'ye bağlı  peşınerge güç-
lerinin de eşlik ettiği iddia ediliyor. 
Ancak işgal güçlerinin hedefinin 
bununla sını rlı  olmadığı, tüm Gü-
ney Kürdistan halkı nı  hedef alan 
terör havası  estirdiği kaydediliyor. 
İşgal birliklerine komuta eden 
yüksek rütbeli subayların bir çok 
yerde yerleşik karargahlar oluştur-
maya başladıklarını  bildiren yerel 
kaynaklar, örnek olarak Sersink'te 
Saddam'dan kalan saraya Türk su-
bayları n yerleşmesini gösteriyor-
lar. 

Siyasi ve diplomatik gözlemci-
ler, işgal girişiminin tüm Güney 
Kürdistan üzerinde politik etki 
sağlamak amaçlı  olduğunda hem-
fikir. 

`Laiklik - şeriat' 
tartışmasından işgal çıktı! 

Türk ordusunun öncekilerden 
daha kapsamlı  bir güçle yürüttüğü 
işgal girişiminin 'içerde' politik 
gündemin alt-üst edildiği bir döne-
me denk getirildiğine dikkat çeken 
siyasal çevreler, bu yolla olası  'iç' 
tepkilerin önceden devre dışı  bira-
kı lmak istendiğini vurguluyorlar. 
Güney Kürt önderliklerinin ulusal 
birlik ruhundan uzak tutumlarının 
da TC'nin işini kolaylaştı rdığını  
kaydeden sözkonusu çevreler, iş-
galin İsrail-Türkiye stratejik askeri 
işbirliği anlaşmasından sonra gün-
deme gelmesine de işaret ediyorlar 
ve bu durumun ortadoğu kapsa-
mında yeni senaryoları  akla getir-
diğini vurguluyorlar. 

Bölgede kurtlar sofrası  mı  
açıldı? 

Bir çok diplomatik gözlemci, 
"PKK etkisini kırmak" açıklama-
sı nı n gerçeği tam yanıtmadığını; 
olsa olsa TC'nin bunu bir tür "yan 
yarar" sayabileceğini ifade eder-
ken, gerçek niyetin Güney Kürdis-
tan üzerinde daha geniş  bir politik 
nüfuz sağlamak çabası  olduğunu 
kaydediyor. Ancak politik senar-
yolar bundan ibaret değil. Geliş-
meleri "ABD-İsrail-Türkiye ittifa-
kı" çerçevesinde değerlendirenler 
de oldukça fazla. Buna göre ABD,  

TC vası tasıyla Güney'de politik 
etkiyi arttırırken, asıl hedef olarak 
da Iran'ı  gözlüyor. Bu senaryoyu 
dile getirenler, halen süren işgal 
girişiminde İsrail askeri teknoloji-
sinin kullanıldığına da dikkat çeki-
yorlar. Öncekilerin aksine, Irak, 
Suriye ve İran ordu birliklerinin sı-
nırlarında 'tedbirler' almaya; yığı-
nak yapmaya başladıklarını  kayde-
den sözkonusu çevreler, bu `ted-
bir'leri, üç ülkenin bölgeyi daha 
kapsamlı  etkileyecek ABD planla-
rını  lıissetmelerine bağlıyor. • 

Bu senaryoya göre ABD, Türk 
ordusu vasıtasıyla İran'a gözdağı  
veriyor. Aynı  senaryo, bir müddet 
sonra "kaçan teröristler Iran sınırı-
na yöneliyor" bahanesiyle Türk-
İran ilişkilerinin gerginleşmesi ih-
tirnalini dile getiriyor ve bu nokta-
dan ABD'nin İran'a yönelik yeni 
girişimlerini öngörüyor. 

KDP'nin bu plana teslim oldu-
ğunu ifade eden sözkonusu çevre-
ler, Türk Dış işleri'nin "bizi KDP 
çağırdı" açıklamasının KDP yetki-
lilerince halen yalanlanmadığını  
hatırlatıyorlar. Öte yandan, işgal-
den bir kaç gün önce KDP yetkili-
si Sami Abdurrahman'ın Silopi'de 
Türk askeri yetkilileriyle görüştü-
ğü de dile getirilen bilgiler arasın-
da. Gözlemciler, YNK güçlerinin 
tutumunu ise "sessizlikle gelişme-
leri izleme" biçiminde özetliyorlar. 

Özetle bölgenin yeni bir tehdit 
ve santaj girdabına sokulduğu ve  

Türk ordu birliklerinin bu girdapta 
bir tür "joker" işlevi gördüğü vur-
gulanıyor. 

Türk medyası  yine hazırol-
da 

İşgal girişimiyle birlikte Türk 
askeri güçleriyle PKK gerillaları  
arasında yer yer yoğun çatışmala-
rın yaşandığı  bildirilirken, bu ça-
tışmaların seyrine ilişkin sağlıklı  
haber alınamıyor. Ancak gözlem-
ciler, 'harekat' la birlikte Türk 
medyasında yer alan çatışma bi-
lançolarına ilişkin 'haber'lerin tü-
müyle masa başında uydurulduğu 
izlenimi verdiğini ifade ediyorlar 
ve Türk ordu birliklerinin kayıpla-
rının özellikle gizlendiğini vurgu-
luyorlar. En son Türk basınında y-
er alması  gizlenemeyen "helikop-
ter kaybı"nın yerel tanıklara rağ-
men "teknik anza"ya bağlanabil-
mesi, Türk medyasının "görülme-
miş  sübjektivizmi"ne örnek olarak 
veriliyor. 

Edinilen bilgilere göre Türk or-
du birliklerinin, kamplarına yöne-
lik hava bombardı manı  karşısında 
daha çok "alan değiştirme"ye yö-
nelen PKK güçleri, zırhlı  tank sal-
dırılanna karşı  da Katyuşa roketle-
riyle yanıt veriyor. 

Çatışmaların asıl olarak Za-
xo'da başlayan ve Iran sınırına ka-
dar uzanan, Türk ordu birliklerinin 
konumlandığı  bölgede yoğunlaştı- 

ğı  bildirilirken, zaman zaman bu 
"geçici güvenlik bölgesi"nin güne-
yinde de yoğun çatışmalar yaşan-
dığı  kaydediliyor. 

Işgale uluslararası  tepki 

Türk ordusunun Güneş  Kürdis-
tan'ı  işgal harekatına ilk uluslara-
rası  tepki, işgalin başladığı  gün 
bitmiş  olan 'Ankara zirvesi'ne ka-
tılmış  olan İngiltere'den geldi. An-
kara'daki İngiliz heyeti, İngiliz Dı-
şişleri Bakanlığı 'nın harekata iliş-
kin sert açıklamasını  katı lımcılara 
dağıttı. Açıklamada "Kürt sorunu-
nun askeri önlemlerle çözümlen-
mesi mümkün değil" denilmesi 
yeni İngiliz yönetiminin izleyeceği 
politika açısından "önemli" bulu-
nurken, İkinci Dünya Savaşı 'ndan 
itibaren ABD poiitikalarının onay-
cısı  İngiltere'nin bundan böyle 
"daha Avrupa merkezli bir politi-
ka" izleyeceğinin de ilk işareti o-
larak yorumlandı. 

İşgal harekatına bir başka sert 
tepki de Arap Birliği'nden geldi. 
Arap Birliği, operasyon hakkı nda 
"İç sorunları  çözmek için başka bir 
ülkenin topraklarına operasyon 
düzenlemek, bölgenin güvenliği 
açısından ağır sonuçlara yol aça-
bilir" açıklamasında bulundu. 

Irak'ın Ankara Büyükelçisi El-
Tikriti ise Türkiye'nin,başlattığı  
smırötesi operasyonu "kabul edile- 

mez bulduklarını  ve kınadıklarını" 
belirterek, Ankara'dan bölgedeki 
askerlerini "derhal ,çekmesini" is-
tediklerini belirtti. 

Ortadoğu ülke yönetimlerinin 
`harekat'a tepkilerinde, "Türklerin 
Musul'a dönük emelleri" en-
dişesinin de ağır bastığı  gözlem-
lendi. 

ABD ise, `harekat'a ihtiyatlı  
tavır koydu. Dışişleri Bakanlığı  
Sözcüsü Nicholas Bums, geç-
tiğimiz haftaki brifingi sırasında, 
"Türkiye'nin, PKK'ya karşı  
Kuzey Irak'ta düzenlediği operas-
yondan bilgimiz var" itirafında bu-
lunuren, özlerinin devamını  "bu 
tür operasyonların kapsamı  ve za-
man açısından dar ve kısa tutul-
ması  gerektiğine inanıyoruz. Bu 
operasyonun da böyle olmasını  ve 
Türk birliklerinin Kuzey Irak'tan 
kısa sürede çekilmesini bek-
liyoruz" şeklinde getirdi. Avrupa 
Birliği dönem Başkanlığı  yapan 
Hollanda da "Türkiye'nin giriştiği 
operasyondan sınırları  bakımından 
kaygı  duyduklarını  ve bir an önce 
operasyona son vermeleri gerek-
tiğini" belirtti 

Fransa Dışişleri Bakanlığı  söz-
cüsü Jacques Rummelhardt ise 
"Fransa, Türkiye'nin sınırötesi 
operasyonundan endişe duymak-
tadır. Kuzey Irak bölgesi oldukça 
hassas bir bölgedir" dedi. 
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Hasan BİLDİRİCİ  

B itlis Baykan arasındaki elli kilo-
metrelik asfalt bozuğu yol, esrarlı  
bir sükunetin hüküm sürdüğü 

zümrüt yeşili vadilerden, doruklardan 
birbiri üzerine bindiği derin yarlardan ve 
seyrek ağaç kümelerinin serpiştiği sert 
yamaçlardan siyah bir yılan gibi kıvrıla-
rak ilerler. Elli kilometrelik yolun tek 
kilometresi düz değildir abartısız. Ya-
maçları, dizleri tutmayan yaşlı  bir insa-
nın sıkıntısıyla tırmanan yolun aşağılar-
dan köpüklü bir dere akar, berrak, saçını  
başını  yola yola, bir sallı  uğultu tuttura-
rak derinden... Bitlis'i öperek gelen ve 
Kürt yurduna ait bütün sır ve acıların ta-
nıklığıyla süzülen derenin karşı  yamaç-
lanna kurulu bulunan köylerin sükuneti 
ne zamandış  bozulmuştur; burada eski-
sinden boştur toprak, tütün tarlalarma su 
taşıyan nasırlı  eller yitirmiştir dinginliği-
ni, sabah çiğine ait pınitılı  su damlacık-
lannı  berrak teninde taşıyan bostanlar 
yerinde lanetli bir ağırlık, eskinin yüklü 
asmalan üzerinde karanlık bir pusu hük-
münü sürdürmektedir. Güllü entarileriy-
le o tarladan o tarlaya savrulan kadınla-
rın iç huzurlan yitmiştir; vaktinden önce 
çöken sıska hayvanlar otladıklan yerler-
de huzursuzca tepinirken, bakımsız su-
ratlan kavruk çocuklar bir gün sonrası-
nın dehşetiyle ürpeırmektedirler. Hiç öl-
meyecekmiş  gibi hayata asılı  emekçi el-
ler ölümü tatmıştır her şeyden önce. 
Ölüm bu derede, son zamanların alışıl-
mış  görüntülerindendir. Hainler ve yeşil 
bereliler hayatı  pusuya düşürmüşlerdir 
burada. Kahırla yırtman dere, inanılmaz 
derecede yalnız ve öfkelidir. 

Bu derenin, yol üstünde bir kaç çeş-
mesi vardı  bir zamanlar. Yolcuların du-
rup serin sularından tanığı  ve su içinde 
çatlayan buz soğukluğundaki karpuz ve 
kavunlardan alıp yollarına devam ettik-
leri güzel bir kaç yol üstü çeşmesi. Bu-
rada Reşit isminde nar satan bir çocuk 
tanımıştım vaktiyle. Derenin öteki ya-
macında kurulu bulunan köy bahçelerin-
den topladığı  kan kınnızısı  iri narlan, 
kavun, karpuz satan köylülerin yanıbaşı-
na yığan ve bunları  gelip geçen yolcula-
ra satan on yaşlarındaki bu çocuğu, de-
renin esrarlı  yalnızlığlyla luyaslardım ne 
zaman görsem. Kırmızı  bir gömlek bu-
lunurdu üzerinde hep. Bol gelen kemer-
siz pantolonunun belini beyaz bir bezle 
sıkmış  olurdu. Güneşte aşırı  kalmış  ol-
maktan mı, yoksa gerçekten doğuştan 
gelen bir özellikle mi, rüzgarlarda sav-
rulan saçları  bakır rengine çalardı  çocu-
ğun. Çocuk, köyünün rengindeydi; alup 
giden derenin; suyun üzerine eğilen sal-
kım söğütlerin ferahlatıcı  soluğunun ve 
pırı ltıli gökyüzünün... 

Ondan ancak bir kaç yaş  büyüktüm o 
vakitler. Kamyonuyla şehirler arası  yük  

taşıyan babamla gidip gelirken tanımış-
tım çocuğu. Ağır yük altında inleyerek 
ilerleyen kamyon, çeşmeye yakın ram-
payı  tırmanır tırmanmaz uzak çeşme ba-
şında bir kızıllık arardım. Ne güzel ki, 
çocuk orada olurdu hep; ilk bakışta göze 
çarpmadığı  zamanlar, ya çeşme arkasın-
dan, ya dere kenarındaki salkı m söğütle-
rin serin soluğundan, ya da yamaçlarda-
ki keskin kaya arahklanndan süzülerek 
yaklaşmakta olan araç önüne fırlardı . 
Avuçlannda kocaman narlar ve uzak gü-
lümseyişiyle o, bitmez tükenmez ıssız 
yollardaki sıkıntı  ve özlemlerime yansı-
yan arkadaşça bir sıcaklıktı. Uzak yol-
lardan gelen özlemli yolculuğumuz, va-
tana ait en önemli sıcaklığı  Reşit'te bu-
lurdu. Babamın durup durmamaktaki bir 
anlık tereddütü, çocuğa üç nar karşılığı  
vereceği bir kaç liradan kaynaklanmı-
yordu kesinlikle. Ağır borç altındayken 
uyku için dahi mola vermeyen babam-
dan, sırf benim gönlünıü hoş  tutmak için 
mola vermesini beklemek insafsızlıktı. 
Fakat dururdu her seferinde; kamyondan 
inmeden, benim bir soluk koşun çocu-
ğun avcuna parayı  sıkıştırarak narlarla 
dönmemi yolun ortasında sabırla bekler- 

di. 
Yaz boyu ancak üç beş  kez denk gel-

diğimiz çocukla aramızda sohbetsiz bir 
dostluk oluşmuştu. O Türkçe bilmiyor-
du, ben Kürtçe.. Eksik kullandığımız ke-
limeler birbirimizi anlatmaktan uzaktı. 
Üç yaz sürdü bu böyle. Isminin çok son-
raları  Reşit olduğunu öğrendiğim çocu-
ğun son iki görüntüsünü hiç bir zaman 
unutamam. Sondan bir önceki rastlantıy-
dı  galiba: Gecenin son karanlığında çık-
mışuk Diyarbakı r'dan. Bitlis Baykan 
arasındaki yolun başlangıcına geldiği-
mizde vakit öğlene yaklaşmıştı . Tem-
muz güneşini tepeden yiyen dere sıcak-
tan kavruluyordu. Bir yol üstü kasaba-
sından aldığımız domates, peynir, ek- 

mek ve salatalığı  çeşme başında, Re-
şit'le birlikte yemeyi düşünüyorduk. 
Önümüzdeki rampayı  aştığımızda çeşme 
başında bir kaç kişilik bir kargaşa görür 
gibi olduk. Mola vermiş  araç çevresin-
deki insanların ordan oraya koşuştuğu 
kavgalı  bir kargaşa.. Çeşmeye vardığı-
mızda Reşit, çıktığı  yamaçtaki kayalık-
lardan aşağıdaki üç şoföre iri kaya par-
çaları  yuvarlıyordu. Sırtlannı.karosör ar-
kasına vererek yamaca doğru ufak taşlar 
fırlatan şoförlere Kürtçe ağır küfürler 
savruyordu. Bizi görünce kaya parçası  
yuvarlama işine ara verdi Reşit. Kayalı-
ğın en sivri noktasına oturdu ve hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. Uzak şehirlere 
ait plakalar taşıyan kamyon sürücüleriy-
le Reşit arasındaki kavganın nar yüzün-
den çıktığı, meyvelerin ortalığa saçılmış  
olmasından belliydi. Az çok Kürtçe bi-
len babamın Reşit'ten öğrendiği kada-
rıyla, şoförler, çok az bir para karşılığı  
narların tümünü alıp gitmek istemişler 
ve bunu yaparken, hileyle karşılık zor-
balığa başvurmuşlardı. Kamyon şoförle-
rinin yüzleri sap sanych. Ufak bir çocu-
ğun onları  sarsmış  olması  tuhafıma gitti. 
Şoförlerden biri: 

"Parası nı  fazlasıyla veririz," dedi. 
"Kocaman kayalar yuvarlıyor yola. 
Bunlardan bir tanesinin hareket halinde-
ki kamyona çarptığını  düşünsenize!" 
Şoförlerden diğerinin derdi daha baş-

kaydı: O'na göre bu topraklar vahşiliği 
yaşıyordu hala ve bir kaç nar için bu ka-
dar problem çıkaran çocuğun büyükleri, 
bu derede hiç yerine öldürmekten dahi 
çekinmezlerdi! 

BiZ Reşit'le aynı  toprağın insanıydık 
ve on yıllara yayılan bir kaç talihsiz ola-
yın dışında bu yol üzerinde herhangi bir 
olay olmamıştı. Büyük şehirlerdeki 
olayların çokluğuyla kıyaslandığtnda, 
dere yamaçlanndaki dingin sükunet ve 
suyun akarken ki ışı ltısı, bu toprakları  

bilenler için vazgeçilmez bir huzur kay-
nağıydı. Yol üstü lokantaları  tıklım tık-
lımdı  bu yüzden. Doğallığın ve misafir 
perverliğin sade dilini, bir şeylere göz 
dikmiş  olmak bozabilirdi sadece. Ba-
bam, dili döndükçe bunu anlattı  yabancı  
şoförlere ve bir çocuğun bir kaç nanna 
göz dikip, buna karşı  gelişen tepkiyi 
vahşilik olarak nitelemenin insafsızlık 
olduğunu söyledi. Narlann karşılığı  olan 
parayı  şoförlerin gönül nzasıyla verip 
yola koyulmahrından sonra kayalıktan 
aşağı  inen Reşit'in iç hıçkınğı  hala din-
memişti. Kirli avcuna sıkıştırdığımız ka-
ğıt yirmiliği, üstüne bol gelen pantolo-
nunun cebine yerleştirirken mınldandığı  
Kürtçe kelimeleri anlayamadık. Çeşme 
önündeki beton seki üzerine serdiğimiz 
sofraya elini sürmedi. Bir an önce kaçıp 
gitmek istiyordu sanki; aşağılara, dere 
yatağına, bir kaç nanna göz dikmiş  
olanlara gösterdiği tepkiyi kimsenin bil-
mediği su üstündeki salkım söğüt dalları  
arasına... 

Reşit'i en son bu olaydan yaklaşık 
bir ay sonra gördüm. Yaz geçip gidiyor-
du yavaş  yavaş. Dere yamaçlanndaki ot-
lar güzün soldurucu soluğuyla buluş-
muştu. Başka bir şehirde başlayacak 
olan liseli yıllanmın ilkine dönük yol-
culuğum otobüsleydi bu kez. Otobüs, 
çeşmeye uzanan rampanın başlangıcına 
vanr vurmaz orta sıralardaki koltuktan 
kalkarak, ön tarafa geldim ve şoförün 
yadırgayan bakışlarına tıkalmadan, ram-
pa sonundaki uzaklığa diktim gözlerimi. 
Reşit oradaydı; aynı  kırmızı  gömlek, ay-
nı  belirsiz bekleyiş  ve avcundaki kan 
kırmızısı  narlarla araç yolu gözlüyordu. 
O anda, çocukluk ve ilk gençlik karışımı  
aklımla şöyle bir şey düşündüm: Otobüs 
dursa ve herkes bir nar alsa, Reşit'in bir 
aylık parası  çıkardı. Ancak otobüs dur-
mazdı  ve ben böyle bir şeyi kimseden 
isteyemezdim. Reşit'in yol üstü yalnız-
lığını  gözlerime kazıyıp, buğulanmış  
kirpiklerle orta sıradaki yerime geçtim 
oturdum... 

Tam onbeş  yı l sonra bir gün aynı  yol-
larla geri döndüğümde, Reşit çeşme 
başında aynı  çocukluğuyla beklemiyor, 
du kuşkusuz. Fakat yol üstünde başka 
çocuklar da yoktu. Karşı  yamaçtaki köy 
yitirmişti insanını . Nar bahçeleri bozkır 
dikenlerine boğulmuş, kuruyan üzüm 
bağları  çoktan yitirmişti altın pınlusını. 
Hırçın ve yalnızdı  dere. Yol üstündeki 
çeşme çoktan yıkılmıştı. Her tarafa as-
keri araç, topraktan aldığı  mertliği yitir-
miş  ölüm korucuları  ve az çok muhalif 
kimlikleri benzersiz ölümlere götürecek 
kimlik kontrolleri vardı. Bitlis Baykan 
arasındaki eşsiz doğallıkla ölüm kol 
geziyordu şimdi ve Reşit'in umudu bu 
ölümcül karmaşa içinde kimbilir hangi 
noktalara savrulmuştu.  

HABER MERKEZİ  / Basına açıkla-
malarda bulunan Altı  Nokta Körler 
Derneği ve Körlere Mutluluk Derneği 
yaptıkları  ortak basın açıklamasında 
özetle; Ülke nüfusunun %14'lük gibi 
azımsanamaz bir kesitini oluşturmala-
nna karşın, gerek sorunlarını  anlama, 
sahiplenme ve bu temelde çözüm seçe-
nekleri üretme anlamında, gerek bu 
noktadan hareketle örgütlü bir tarzda, 
kamuoyuna duyarlı lık yaratma anla-
mında esaslı  bir girişim geliştiremeyen 
özürlüler, lokal ve dönemsel tepkilerle 
onurlu, üretken eşit ve özgür olarak 
günlük yaşama, kent yaşamına ve top-
lumsal yaşama katı lımlannın önündeki 
engelleri aşamamaktadırlar. 

"Bir su kabarcığının tüm evreni 
çağnştırması  gibi özürlülerin konumu 
ve toplumun özürlülere yaklaşımı, top-
lumsal ahlakın biçimlenişinde eğemen 
kültürün işlevini somutlamaktadır", di-
yen çağrı, "sorunun tüm detaylanyla 
tartışılması, etkin, yaygın ve sürekli bir 
aktivite başlatılması  amacıyla aynmsız 
tüm sanatçı, aydın, yazar, bilimadamı  
ve sivil toplum kuruluşları  temsilcileri-
ni, ortak eylem, ortak üretim için bira-
raya gelmelerini ummaktadır," sözle-
riyle son buluyor. 

Bu arada, Altı  Nokta Körler Derne-
ği İstanbul Şubesi'nin müşterek katılı-
mıyla ve Bakırköy Belediyesi'nin des-
teğiyle 10-16 Mayıs sakatlar haftası  
dolayısıyla planlanan etkinlik, özürlü-
ler adına yapılan konuşmalara taham-
mülsüzlüğü nedeniyle Bakırköy Bele-
diyesi'nin sabotajına uğramıştır. 

Özgürlük Meydanı 'nda toplanan 
kitleye kürsüden seslenmek isteyen 
Altı  Nokta Körler Derneği İstanbul Şu-
besi Genel Sekreteri Mahmut Keçe-
ci'nin konuşmasına izin verilmemiş, s-
es cihazları  toplanarak alanı  terk et-
mişlerdir. 

Bunun üzerine özürlüler bir araya 
toplanarak, yapamadıkları  bu konuş-
maya tepki olarak sloganlar eşliğinde, 
alkışlı  protesto ve basın açıklamalarıy-
la karşılık vermişlerdir. Alanda "Yaşa-
sın örgütlü mücadelemiz", "Onurlu bir 
yaşam özürlünün hakkıdır" "Görevde, 
fırsatta, hakta eşitlik", "Çalaşma hak-
kımız söke söke alırız", "İşportacı lar 
burada belediyeciler nerede", slogan-
ları  haylunlaralc halka mesaj verilerek 
alan terkedildi. 

Körlerle Mutluluk Derneği'nin bir 
başka basın açıklamasında da "1475 
sayılı  iş  yasasının 25. maddesindeki 
%2'lik kontenjana uymayan işverene 
verilen 500.000 TL para cezası, ücretli 
ve serbest olarak çalışan özürlülerle 

vergi muaafiyetinin düzenlenmesi, 
özgürlüler daire başkanlığı  bütçesinin 
genel bütçeden pay alması  gibi 
konularda Bakanlar kurulunun kanun 
hükmünde kararname yayımlama yet-
kisi yoktur. Dolayısıyla yayımlanması  
halinde kanun hükmünde karar- 

namenin özürlüler alanında güllük, 
gülüstanlık bir ortam yaratmayacağı  
bir gerçektir deniliyor. Altı  Nokta Kör-
ler Derneği bir diğer bakın açı k-
lamasıyla 9 Mayıs 1991 tarihinde ger-
çekleştirdikleri parlamento işgalini 
kutluyorlar. 

Kısa... kısa... kısa...kı  
GAP'a botanik 
bahçesi 

TEMA vakfı  ve GAP'ta, 250 dönüm 
alanda botanik bahçesi ouşturulacak. 
Bahçede, su atında kalp yok oan bitki 
türleri ie dünyanın çeşiti ülkelerinde ge-
tirilecek bitkiler yetiştirilip, bögeye 
adaptasyonu sağlanacak. Botanik bahçe-
si, Tema'nın GAP'ta yürüteceği yedi 
projeden biri. 

İstanbul'un doğusu 
Adları  göçer ya da göç mağduru. Is-

tanbul'a Diyarbakı r'dan, Mardin'den, 
Batman'dan, Hakkari'den. Şırnak'tan 
geldiler. Köyler, mezralar boşatı lı rken 
yanlarına sadece giyeceklerini alarak 
büyük kentlere göç ettiler. Adana, Mer-
sin, Diyarbakır. İstanbul ve daha birçok 
kentin varoşlanna yerleştiler. Çoğunlu-
ğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Gö-
çerlerin yerleşmeleri öyle bildiğiniz gibi 
ev bark edinme şeklinde değil. Sarı yer-
Kilyos yolu üzerindeki ormanlı k arazi-
nin içinde bir kaç tahtanın üzerine nay-
lon geçirilerek yapılan barakalarda yaşı-
yorlar. Bazıları  derme-çatma barakalar-
da yaşarken bazıları  ise henüz tamam-
lanmamış. İnşaatları n kapı ları , pencere-
leri henüz takılmamış. Göçzedeler dük-
kandan bozma evlerde, sağlıksız koşul-
larda yaşam mücadelesi veriyor. 

Hasankeyf'e 
kavuşmanın takvimi 

GAP kapsamında yapılması  planla-
nan Ilısu Barajı  ve hidroelektrik santralı  
nedeniyle su altında kalacak Hasan-
keyf'in tümüyle olmasa bile gün ışığına 
çıkarılması  için dokuz yı l kaldı. Çevre-
sinde çok sayıda mağara kalıntıları  bulu-
nan Hasankeyf'ten günümüze kalan en 
önemli yapı tlar Artuklular dönemine ait. 
Dicle üzerindeki Hasankeyf köprüsü ise 
yok olmak üzere. 

100 milyon ECU 
Adana Valisi Oğuz kağan Köksal, 

yirmi bir mahalleyi kapsayacak ve ken-
tin topyekün kalkınması nı  sağlayacak-
Güneydoğu'dan göçün rehabilitasyonu 
ve Güney Adana Dinamik Kalkınma 
Projesi'nin (GADKAP) çalışmaları na 
başladığı  açı klandı. GADKAP projesin-
de Avrupa birliğinden yüz milyon ECU 
kredi sağlanması  ve calışmaların, 1-1.5 
ay içinde tamamlanması  planlanı yor. 

-Üç nar, bir çocuk 
ve ölümün sesi 

Altı  Nokta ve Körlere Mutluluk Derneklerinden 

İnsanca ve onuılu yaşam 
için girişime çağrı  

Gönülsüz bir gezgı nin adressiz mektupları  
A. İBRAHİM 

Belki bir düelloda acı  bir şey 
vardır 
Ölüm korkusundan da; 
Dün en güvendiğin adam 
Karşı  tarafın şahididir 
Ve daha acıdır 
Ölümden de ölüm korku 

sundan 

Yazmışsın ki İstanbul yorgunu bir 
adamın sözleri sana Istanbul'u ya-
şatır olmuş. Sözleri sıcakmış. De-
nizin kıyısında bir Ortaköy'dey-
mişsin. On beş  yıl önce bıraktık-

' ların oradaymış  sanki. Isınıvermiş  
için. Anlaşılan yıllar yılı  üşümüş-
sün. Kır çiçeklerine sanlman da 
bundanmış. Neylersin ki elma çi-
çeklerin donmuş. Kar boğumu gü-
neşli günler yaşamışsın. Duymu-
şum ki belirsiz mevsimleri süpü-
rürmüşsün kapı  önlerinde ve çok 
gürültü yaptığın için kovulmuşsun 
evinden. 

Sen ki bir göçebesin izleri si-
linmiş  adamlara anlatabilir misin 
onlarca yı lın buluşmasını? Onlar-
ca yılın anısını  biriktirdiğin bu 
evde saat onikiden sonra şarap 
içilmesi gerektiğini anlatabilir mi-
sin? Ya sevdalar uğruna yenildiği-
mizi, her vurgunda inadına yaşa- 

mak, her vurgunda çıldırasıya, ge-
mini umutlara yelkenlediğini an-
latabilir misin? Onlar mülteci ba-
luşlannı  taşıyabilirler mi... 

Sana İstanbul sıcağı  düşler ya-
şattığımı  yazmışsın. Kirlenmiş  bir 
İstanbul sıcağı  yaşatamazdım. 
Onlar İstanbul sıcağı  değildi el-
bet. Bir şehir eşkıyasının Istan-
bul'dan çaldığı  saklı  sözlerdi on-
lar. Kirlenmesinler diye en mah-
rem yerimde sakladım. Gecenin 
geç bir saatinde gizlice sana yaz-
mak için. İşte bu yüzden bu şeh-
rin hükmüne karşı  çıktım diye bu 
şehre eşkiya oldum. 

Sözümüzün hükmü kalmamış-
tır. Yüzümüz silinir. Kristal bir 
cam gibi kırılır gönülsüz aynalar-
da. Bu şehir alışık değil artık eş-
kıyalara. Dün yaşadıkları mız, ba-
şımızı  güvenle dayadığı= 
omuzlar bir bir bükülüyor artık. 
Dostlarımızın, yoldaşlarımızın el-
leri sıcak değil. Gözleri bir nehir 
gibi akmıyor güzel günlere. Bildi-
ri okur gibi konuşuyor bildirilere 
inanmıyorlar. Jargonları  pek de-
ğişmedi, kendilerine karşı lık bula-
madılar imla ldavuzlannda. Göz-
lerine yüreklerini ve tarihlerini 
katarak kendileriyle zina (*) işli-
yorlar. Yüreklerindeki içtenliği 
çaylarına katarak demlemiyorlar  

artık. İşte bu yüzden sevgili A. 
SU huzurlarını , mışı l mışı l uyku-
ların' kaçırdığımız için eşkiyaları  
sevmiyorlar. 

Seksenli yı lların tadı  kalmış, o 
yılların sıcaklığı  var hala ellerin- 

de. Senin Istanbul'un yok artık, 
senin Istanbul'un üşüyor. Bu şeh-
rinle birlikte her şey biraz daha 
kirleniyor. 

Daha çocuktum o yıllarda. Di-
yalektik materyalizm'i ezbere bil-
diğim, Ulusların Kaderini tartışa-
bildiğim ama bu teorilerin ne işe 
yaradığını  bilmediğim yı llardı. 
Düşünsel kalıplarla çalıştığım,  

söylemekten korkarak gizli gizli 
hep birilerine aşık olduğum gün-
lerdi. Köyümüzün dağlarının ar-
kasını  merak ettiğim yıllarda evi-
mize sık sık seksenli yılların 
adamları  gelirdi. Son paralarını  

bir silaha, söylemekten korktukla-
n aşklarını  geceye, yatıran adam-
ların içinde büyüdüm. Sigara bu-
lamazdık o zamanlar... çay her 
evde bulunmazdı. Onlar bir şek-
liyle yaratırlardı. Geceye düşmüş  
sözleriyle güzel günlerin umudu-
na çıkma kurgusunu konuşurlardı. 
Birbirleri için her şeyi göze alır-
lardı. Çaylann da, içilen sigarala- 

rın da, söylenen sözlerin de ken-
dine bir tadı  vardı. O zamanlar 
ne söylediklerini anlayamazdım 
ama güzel şeyler konuştuklarını  
bilirdim. 

Sonra biz de büyüdük, onların 
yaşadıklarına benzer şeyleri biz 
de yaşadık. Gün geldi seksenli 
yıllar bir şiir dizesi olarak kaldı  
bende...içilen çaylann boğusu 
kaldı/ O kerpiç odalarda... 

Içilen çayların boğusu kaldı  se-
gili A. SU. "Sonra o güzel insan-
lar o güzel atlara binip gittiler 
Senin de yazdığın gibi oysa gide-
nin ben olmasını  isterdim. Gide-
medik. Bu şehre hüküm ya da bu 
şehrin hükmü bize kaldı. 

Bugün Yeni Yüzyıl gazetesin-
de öldürülen bir gencin aykırı lık-
lanna ilişkin değerlendirmeler ya-
pılmış. Richard Bach' ın Martı 'sı-
nı  olayın kahramanına benzeterek 
" Leşle beslenen Martılardan, sü-
rünün kuralına uygun rollerinden 
bahsediliyor, sürünün kuralına uy-
mayanlar yok ediliyor. Sürüden 
aynlanlar ise kendi oluyor ya da 
kendi sınırlarının ötesine geçebili-
yor." Bu benzetmeler ne kadar da 
sürecimize denk düşüyor. Görülen 
o ki seksenden sonraki adamlar 
da, seksenin adamları  da ne sürü 
olabildiler ne de sürüden aynlmış  

özgünlükler kazanabildiler. 
İşte sevgili A.SU onbeşmil-

yonluk bir şehirde, yirmibirinci 
yüzyılda düşünceyi ya da kendi 
düşüncesinin sınırlarını  ölümü pa-
hasına zorlayan Sokrat, Kiliseye 
boyun eğen bir Galile değilde 
dünyanın dönüşünde direten bir 
Galile olmak istiyorum. Ahmet 
Altan'ın söylemiyle sevmek adı-
na, güzel olanı  yaşamak adına ta-
rihin hep yenileni olmak istiyo-
rum. 

Sanırım Hakkari imgesi de bu 
yüzden gelişti bende. Her şeyi pa-
zarlıksız yaşayan, dahası  zinasız 
yaşayan bir iz olarak kalsın istiyo-
rum. İşte bu yüzden sevgili A. SU 
herkesin bir Hakkari'si olsun is-
terdim. Haliç'in kıyısında Ha-
liç'in sularında aklanan aşklara i-
nat, herkesin sığınacağı  bir Hak-
kari'si olsun isterdim. 

Yorgunsun biliyorum. Yılların 
işçiliği var çizgilerinde. Saçlarının 
her tutamı  bir anıyı  dağıtır rüzgar-
lara. Saçlarının her beyazını  da 
saklaman bundandır herhal. 

Yaşlı  bedenim bu heycanlan 
kaldıramıyor, yoruldum artık de-
mişsin. Yorulmakve yenilmek için 
sevmiyor muyuz? Tarih hep yeni-
len kahramanlarla dolu değil mi? 
Tarih hiç bir zaman giyotini çeken  

cellatları  yazmadı. Bu yüzden 
sevmeye ve yenilmeye devam 
edelim. 

Mektubunu yazdığın gün kır 
çiçekleri toplamaya gideceğini 
yazmışsın ve eklemişsin "ama bu 
defa senin için" demişsin. Hepi-
miz için topla, buna gerçekten, ih-
tiyacımız var. 

Bu mektubu sana yazdım. Es-
kiden de hep birilerine yazardım. 
Yazdıkları mı  postahaneye götür-
mek yerine, bir dosya arasında 
unuturdum. Yazdığım için de sa-
hibine göndermiş  kabul ederdim. 
Bu mektubun içinde herkes var. 
Bu mektup hepimize ve bu yüz-
den sanırım adressiz. 

Seni sevgiyle öpüyorum. 

* Toplum terminolojisinde 
kadın erkek ilişkilerinde yasal ol-
mama durumu etik olarak suç 
sayılmaktadn: Yazıda kullandığım 
zina iş/emek bireyin sahip çıktığı  
ve yarattığı  değerleri deforme ed-
erek bir yandan kültürün ya da 
yaşam biçiminin savıınusuını  yap-
mak, öte Andan hayatın gerçek 
pratiğinde kendislyleldeğerleriyle 
çelişen kişilik çözülmesi, 
yabancılaşma y ı  çağrıştırmak an-
lamında kullanılmıştı ,: 
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