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Ha berertesi 
Borucu, bankacı  ve 
borsacının savaş  aşkı... 

Dursun YAPRAK 

"... Korkma! Koş  en yakı ndaki güvenlik kuvvetlerine sığı-
narak hayatı nı  kurtar. Bugüne kadar devletine sığınanlar ı n 
tümü kurtuldu. Hiç bir kötü muamele görmedi. Onlar şimdi 
örgütte geçen günlerine ve daha önce devlete sığınmad ı kla-
rı na üzülüyorlar..." 

Yukardaki sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
arası nda ne tür bir ilişki olabilir?.. 

Peki, bir haber ajansı n ın Kürtlere ilişkin haberleriyle 
Bankalar Birliği'nin ne ilişkisi var?.. 

Ya da kanalizasyon boruları  imalatçı s ı  F ı rat Plastik firma-
sını n bir askeri işgalle ilişkisi?.. 

Son zamanlarda TRT 'nin her program arasında yayı mla- 
dığı  'Pişmanlığa çağr ı ' bildirileri Devamı  Ş. 11'de 
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Kürt sorununun 
politiks8 
için çagrı  

S. 3'te 

Belediyelerde hep 
aynı  oyun 

S. 4'te 

GAP Belediyeler 
Birliği Avrupa 
platformlarmda 

S. 4'te 

CHP'nin en • 
başarılı  olduğu 
nokta Çiller 
kuyrukçuluğu 

S. 5'te 

HADEP'e 
zincirleme 
komplo 

S. 5'te 

Küba yine de 
desteklenmeli 

S. 6'de 

Lice katliamı  da 
AİHK'te 

S. 7'de 

Çelişkiler ve 
dengeler 

S. 10'da 

Demokratikleşme 
aldatmacası  

S. 10'da 

BSP: Devlet 
kayıpların fiili 
ortağı  

S. 11'de 
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cenin Edremitt ilçesinde; yörenlıt 

verdiği araziye yerleşen 20 aile şe Va- 

s44 .çe::bti: ::kez, az miktarda 
Yerleşim 

ve kirlitik&ji:.:stalt0aıt'.ta:::baş  ğöster- 
•diği ve köylülerin her ..:aoılan .zor 
koşullar içinde oldukları  öğrenildi 

Sesini yitiren şehir Sivas 
"Ülkemiz yangı n 

yeri ve hala 
yanı yor 

Madı mak. Yanı yor 
sinsi sinsi. Yaşam, 
ateşten doğuruyor 
çocukları nı, kendi 

küllerinden 
fışk ı r ı yor hayat. 

Öfke yüreğinizde 
sabı rsı z bir 

dinamittir şimdi. 
Şafakları  bekler." 

S. 9'da 

Maraşlı'mn tutsaklığı  sürüyor 
S. 11'de 

Savaş  ve Sermaye İ lişkisi 
Kapitalizrn tarih sahnesine çı ktığı  günden bu yana, her 

aşaması nda savaş-sermaye ilişkisini kullanrnıştı r. Serbest 
rekabetçi dönemde zaman ı n büyük imparatorlukları n ın 
nüfus alanları nı  genişletmek için giriştikleri savaşlarda, fi-
nansörlerin o günkü büyük kapitalistler oldukları  biliniyor. 
20. yüzyı lı n ilk yarı s ı nda milyonlarca insanı n yok edilme-
sine neden olan 1. ve 2. Paylaşı m Savaşları nda da bu ku-
ral ı n değişmediği bilinen diğer bir tarihsel gerçektir. 

Son 10 yı lı  aşk ı n süredir Kürt halkı na karşı  yürütülen özel 
savaşla ilgili lehte ve alehte birçok şey yazı  1 p çizildi. Biz-
ce konunun can damarı nı  teşkil eden, savaş  ve sermaye 
ilişkisi hiçbir bilimsel araştı rmada ciddi olarak ele al ı nı p, 
irdelenmedi. Bugünkü Türkiye bütçesinin yarı sı ndan faz-
lası   savaş  harcamalar ı na ayrı lmaktadı r. Bu, katrilyonlarla 
ifade edilen savaş  harcamaların ı n kimlerin kasaları nda y ı -
ğı ldığı  belgelerle açı klanmal ı ydı. 

Son birkaç yı ldı r savaşın bitirilmesiyle ilgili tartışmalar 
ve çözüm önerileri sürüp gidiyor. Ancak bir şeylerin ayak-
ları  havada kaldığı  görülüyor. Statükonun sürdürücüleri 
güçler de dahil herkes Kürt sorunun çözümünden yana gö-
rünüyor. Ancak ne hikmetse görünmez bir el savaşın biti-
rilmesini sürekli olarak engelliyor. Erzurum milletvekili sa-
yı n Abdulmelik F ı rat Kürt sorununun çözümü için yürüttü-
ğü girişimlerinin bir bölümünde Cumhurbaşkanı  Süley-
man Demirel ile Meclis Başkanı  Hüsamettin Cindoruk ve 
dönemin genel Kurmay Başkanı  Doğan Güreş'le ayrı  ayrı  
görüştüğünü bu zatlardan Kürt sorununun çözümüne iliş-
kin olumlu yanı tlar aldığını ; savaşı  sürdürenlerin kimler ol-
duğunu bulamadığını  ve büyük şaşk ınlı k yaşadığını  anlatı-
yor. Savaş  için Türk ve Kürt emekçilerinden gasp edilerek 
bütçeye aktarı lan katrilyonları n kimlerin kasası na gittiği ve 
bu konuda oluşan gizli/kirli ilişkiler açığa ç ı krnadı kça soru 
işaretlerinin gittikçe çoğalacağı  açı ktı r. Bu haftaki manşet 
haberimizi dokunulduğunda pis kokular yayan bu konuya 
ayı rd ı k. Haber merkezimizdeki arkadaşlar ı mız ı n özenli 
çalışmaları nı n sonucunda, savaşın bu en önemli yönüne 
neşter attığımı za inan ı yoruz. Daha kapsamlı  araşt ı rmalara 
bir basamak olması  dileğiyle.... 

Fevzi Gerçek: 

Taban, KÇSKK'yı  aşmak istiyor 
Tüm Sağlık-Sen 
Genel Başkanı  Fevzi 
Gerçek, KÇSKK'nın 
bu haliyle yetersiz 
olduğunu ve işçi 
sınıfıyla bütünleşip 
genel greve gitmek 
zorunda bulun-
duğunu belirtti. S. 4'te 

Mehwi 

Helbesvan'Ğ  klasîkî 
ye Kurdi 

Mehwi nave wi Mela 
Mihemed e, kure mela 

Osman Balixi ye. 
Neviye zanaye nıezin ü bi 

nav û deng Şex Reş  e, 
nave kale wi ji wek ye 
bave wi Osman bilye. 

R. 8 

Yıl: 1 Sayı: 4 1 Temmuz 1995 haftalık haber yorum gazetesi 30.000 TL. Yurtdışı  3 DM (KDV dahil) 

Türk özel sermayesi, savaş  sanayii ortaklığın' geliştiriyor . . • • O Azel seALor unıforma glyu l  
ı Savaş  endüstrisi hı zla gelişirken, 'yarı  özel sektör' durumuna gelen Türk savunma sanayii de özel 

sektörle bütünleşmesini arttı rı yor. Gerilime dayanan dış  politika ve savaş, ölüm endüstrisini 'en 
garantili' ve karl ı  alan durumuna getirirken, özel sektör de h ı zla militarize oluyor. 

Haber Merkezi-Türkiye'nin en canlı  sektörü du-
rumuna geldiği belirtilen 'Savaş  endüstrisi'ne yatı-
rım yapan patron sayısında hızlı  artışlar kaydedili-
yor.12 Eylül'den itibaren hız kazanan 'Savunma 
sanayiine özel yatırım', telsizden Jeep'e, konserve-
den bota kadar birçok kalemi kapsıyor. Hızla mili-
tarize edildiği gözlemlenen ekonomik ilişkilerde, 
patronlarla savaş  güçleri arasmdaki bağ  da dola-
yımsız duruma geliyor. Savaş  endüstrisini pazar 
sorunu olmayan en garantili yatırım alanı  olarak 
değerlendiren özel sektörün etkili isimleri, 600 bi-
ni aşan dev ordu gücünün her 'ihtiyacına' yönelik 
yatınm ve girişimlerini arttınyorlar. 

Savaş  endüstrisini canlı  tutan öğelerin başında, 
Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar izlenen resmi 
kriz ve gerilim politikası  geliyor. Bölgede izlenen 
ve yayılmacı  amaçlarla yüklü gerilim politikası, 
ekonominin limitleri üzerindeki silahlanma ve teç-
hizatlanına projelerini sürekli gündeme getiriyor. 
`Yeni Dünya Düzeni' ortamında hız kazanan bu 
geleneksel çizginin üzerine eklenen Kürt coğrafya-
sına yönelik savaş, sözkonusu endüstriyi daha da  

`canlı' tutuyor. 
Özel sektörün savaş  endüstrisi içindeki faali-

yetlerinin başmda, doğrudan doğruya kimi askeri 
malzemeleri üretmek geliyor. Top arabalarına las-
tik, askerlere bot, zırhlı  araçlara zırh kaplama mal-
zeınesi, Jeep türü ulaşım araçları, konserve gibi as-
ker taymlan en fazla göze çarpan ürünler arasmda. 
Bu alanda akla gelen isimlerin başında Koç Grubu 
geliyor. Koç Grubu'na ait Otosan, uzun süredir 
zırhlı  araç üretimi yapıyor. Çuhadaroğlu Grubu da 
benzer üretimlerde ulunan holdinglerden. Ordu 
botlan Istanbul'daki 'ayakkabı  fabrikası' Yeşil 
Kundura tarafından imal edilirken, erat konserve-
leri ile dondurulmuş  gıdalar çoğunlukla Kerevitaş  
(Dardanel grubu) tarafından karşılanıyor. Savaş  
endüstrisinin özel yatırımcıları  arasında Sabancı  ve 
Kavala Grublarınm da adlan geçiyor. 

Geçen yıl Savımma Bakanlığı  ile zırhlı  muha-
rebe aracı  motorlarının 300 beygir gücüne çıkarıl-
ması  için 145 milyon dolarlık kontrat imzalayan 
TÜRSAV gibi ortaklıklar, özel sektör-ordu içiçeli-
ginin önemli manivelalanndan. Devamı  S. 11'de 

Bütün aramalara 
rağmen kaybolan 

yak ı nları ndan hiçbir 
haber alamayan, 
bunun üzerine 
Diyarbak ı r'dan 

Ankara'ya gelen ve 
İ  H D Genel 

Merkezi'nde bası n 
aç ı klaması  yapan 

aileler, öfke içinde. 
Ankara'ya gelen 
'kay ı p aileleri' ile 

görüştük. 

S. 3'te 

Kayı plarla ilgili 
olarak 

başlat ı lan 
`Kayı plara son, 

sorumlular 
bulunsun' 

kampanyası n ı n 
en önünde, 
analar var. 

İsviçre İşçi Partisi Kürt sorununda artı k daha duyarlı  

PDA'dan Kürtlere özeleştiri 
Adı n ı  Isviçre İşçi Partisi (PDA) olarak değiştirmiş  olan eski Isviçre 
Komünist Partisi liderlerinden Rudi Bantle, Kürt sorununa gereken 
duyarl ı lığı  gösteremediklerini ve güçlerini yeteri kadar seferber 
etmediklerini söyleyerek bir nevi özeleştiri verdi. 

Bantle: Kürtlerle ilişkilerimizi geliştireceğiz ve ilk aşamada kirli 
savaşın durdurulması  ve Kürt tarafı nı n ı srarl ı  barış  çağr ı ları nı n Türk 
hükümetince tan ı nması nı  ve de tarafları n masaya oturması n ı  
sağlamaya yönelik çalışmalara gireceğiz. Konu üzerinde etkili 
olmak için de Federal Parlamento ve Kanton Parlamentolar ı nda 
girişimlerimizi arttı racağız.

S. 7'de 

Kapıyı  geç açana da 
yargım infaz 

Özel tim mensupları, 
'kapı y ı  geç açan' köylüyü 

öldürdüler. S. 3'te 
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(1938-....) 

Levent Tayşun 

Ap'e Levent, seroU belediya Silopi ye kevn, 
welatpareze lıkja, 

ji nava me koç kir. Ji ber nexweşiya b der- 
man ü ku ji eşkence di meha 12.19921e peyde 
bübü, di 21.6.1995 an de wefat kir. Hevaln 

wi, we wI tu cari ji bir nekin. 
Sere gele kurd üye malbata wi şaxbe. 

HevalbendĞn YEKBÜN e li Almanya 
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Roj, güçlü bir 
potansiyele sahip 

(1955-....) 

Teyrıb Kondu 

Heval Teyib Kondu û hemû 
şoreşgerĞ'n ku beşdari kerwana 

şehid'Ğn Kurdistan'Ğ' bûne her di dil"Ğ  
me de dijin. 

Teyib Alan Kolçi/ London 

(1963-....) 

Seydo Aydoğan 
Karanlık güçlerce 

Anısını  mücadelemizde 
yaşatacağız. 

Arkadaşları  adına 
Enver Karahan 

Sen demokrasi düşman-
larına, karanlık güçlere ve 
Kürt coğrafyasındaki haksız 
savaşa karşı  mücadele e-
densin. Sen karanlıkları  ay- 
dınlıklara çıkarmak 
isteyensin. Roj, sen ülkemde 
sürdürülen imha politikası  
yüzünden zorla sürgün 
edilen yerinden yurdundan 

Hevale'n xebatkar&I 
ROJ ü, 

Gava Mizgini ya derketina 
ROJe gihaşt me, em gelek 
kffxweş  bün. Derketina ROFe 
gaveke diroki ye. Her çiqas 
zilm ü zordesti li ser çapeme-
niya kurd hebe ji, em ji dil ba-
wer dikin ku ROJ we di teko, 

olan halkımın yanında ve 
onlara ulaşansın. Roj'a 
uygulanan yıldırma poli-
tikası  ve sansürlere rağmen 
yayın hayatının uzun olması  
dileğiyle Roj 'da çalışan tüm 
arkadaşlara mü- 
cadelelerinde başarılar di-
lerim. 

Almanya-Befna 

şina gele kurd de bibe meşa-
leyek. Pewistiya gel herdem 
bi nûçeyen rast û objektif he-
ye..ROJ we, di vi wari de, va-
lahiyek mezin tije bike. 

Bo ve xebata we ya heja, 
em, we piroz dikin û serkef-
tina we dixwazin. 

Civata Kurd li Giessen'e' 

Selam sana Roj Roj baş  sana Roj 

Ji bo Rojnameya ROJ 

Nasıl bir sosyalist parti? 
Lokman POLAT 

p
arti sorunu üzerine 
şimdiye kadar çok 
 şey söylendi, birçok 

tartışma yapıldı. Onları  tek-
rar etmenin bir faydası  yok. 
Eskiyen ve çok kısır olan tar-
tışmaları  yeniden gündeme 
getirmek, eski dar kalıplara 
saplanmak, deneruniş  klasik 
modellerde ısrar etmek soru-
na bir çözüm getiremez. Kla-
sik komünist parti anlayışı  
da, KDP tipi klasik milliyet-
çi parti anlayışı  da, günü-
müzdeki parti sorununa bir 
çözüm olamaz. Çağdaş  sos-
yalist bir parti anlayışını  ge-
liştirmek gerekir. Bu çağdaş  
sosyalist parti modeli,' mil-
yonların emekçi partisine te-
kabül etmelidir. 

Kürt devrimci ve yurtsever 
kesimler arasında çok yaygın 
ve çok da yanlış  olan bir ka-
nı  var. O da bir partinin kitle-
selleşmesinin yurtsever de-
mokrat kitle partisinde ara-
nılması, kitleselleşme için 
milliyetçiligin, demokratlı-
gın ön koşulu olarak algılan-
masıdır. Yani onlara göre 
kitleselleşme, devrimci sos-
yalist partilere özgü değil, 
milliyetçi demokrat partilere 
özgü bir durumdur. 

Oysa bizzat pratik yaşam 
içerisinde görülen durum hiç 
de öyle değildir. Kendisine 
milliyetçi, liberal, yurtsever 
ve demokrat deyip de marji-
nal olan o kadar çok parti var 
ki... Kürt ulusal demokratik 
hareketi içerisinde kendisine 
yurtsever demokrat kitle par-
tisi diyen 4-5 Kürt partisi ni-
cel güç bakımından maıjinal 
bir komundadırlar, hele bun-
lardan iki, üçünün esamesi 
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 oj gazetesinin ilk 
sayısını  bugün (22 

aziran) alıp oku-
dum. Bana. Avrupa'daki Le 
Monde ve benzeri diger cid-
di gazeteleri anımsattı . Ga-
zetenin görsel biçimi haber-
cilik anlayışı, zengin içerikli 
kültür-sanat sayfası, mizan-
pajı, dış  haber, politika ve 
perspektif sayfaları  onun 
zengin içeriğini ve ciddiyeti-
ni göstermektedir. 

Roj gazetesine emeği ge-
çenler, belli bir birikim süre-
cinden geçen ve kendi ala-
nında uzmanlaşlaşan, bu 
doğrultuda emek sarfeden 
insanlar. Gazetenin Genel 
Yayın Yönetmeni sayın 
Mehmet Mutlu, Newroz 
Ateşi dergisi ve Jiyana Nü 
gazetesi sürecinde önemli 
bilgi biriminine ulaşmıştı. 
Kültür-Sanat, Toplum-Ya-
şam sayfası  sorumlusu sayın 
Yılmaz Odabaşı  birçok deği-
şik gazetede çalışmış, gaze-
tecilik mesleğinin en ince 
ayrıntılarını  kavramış  kültür 
ve edebiyatla haşır-neşir ol-
muş  bir yazardır. Hem daha 
önce yayınladığı  kitapları  
hem de Roj'da çıkan Şair 
Ruhlu Şiir gibi güzel yazıla-
rını  zevkle okudum. Haber 
Müdürü Sayın Hüseyin Şim-
şek de daha önce günlük, 
haftalık ve aylık dergilerde 
emek sarfetmiş  ve edebiyat 
alanında ürün yemiş  bir in-
san. Yazıp yayınladığı  ro-
manlar' ve Komiln dergisin-
deki yazılan (hepsini okuın-
şutum) önemli bir biriıııini 
ürünleriydiler. 

Roj sayı  1'de çıkan yazar-
ların herbiri kendi alanında 
önemli ürünler vermiş, bili-
nen tanınan yazarlardır. 
Roj'un diger sayılarmda yazı  
yazacak olan yazarlarm sayı-
sında elbetteki çok büyük bir 
artış  olacaktır. Çok güçlü bir 
potansiyele ve birleşik bir bi- 

bile okumuyor. 
Sosyalist bir parti kitlesel-

leşebilir mi? Sosyalist bir 
parti nasıl kitleselleşir? Kit-
lesel sosyalist bir partinin, 
milyonların emekçi partisi-
nin geçmişteki klasik komü-
nist ve milliyetçi partilerden 
nitel ve nicel farklılığı  ne ol-
malıdır? Bu sorulara açıklık 
getirmek gerekir. 

Ulusal kurtuluş  devrimi bir 
burjuva demokratik devrimi-
dir. Fakat birçok ülkede gö-
rüldüğü gibi burjuvazi buna 
önderlik edemiyor, politik 
örgütlenmeler yaratamıyor 
ve böylece birçok söınürge 
ve bağımlı  ülkenin milli bur-
juvazisi üzerine düşen görevi 
yerine getirmiyor. Bu ülke-
lerde burjuvazinin yerine ge-
tirmesi gereken görevleri de 
sosyalistler yerine getiriyor-
lar. 

Elbetteki burjuva önder-
likli ulusal hareket ile sosya-
list önderlikli ulusal kurtuluş  
hareketi arasında temel nitel 
farklıliklar vardır. Sosyalist 
önderlikli bir ulusal kurtuluş  
hareketinin hedefi sadece 
ulusal bağımsızlığı  elde et-
mekle sınırlı  degildir, onun 
asıl hedefi ulusal ve toplum-
sal kurtuluş  mücadelesini 
bütünleştirmektir. 

Sömürgecilik zincirini kır-
mak, köklü bir toprak devri-
ıni yapmak, toplumu demok-
ratikleştinnek ve sosyalizme 
geçişin maddi ön zeminini 
hazırlamak (ki bu çok uzun 
bir dönemi kapsar) sosyalist-
lerin önünde duran görevler-
dir. Sosyalistler, ulusal kur-
tuluştan sonra toplumsal gö-
revlerini baskı  ve zorbalıkla 
değil, demokratik bir inetod 
çerçevesinde yerine getire- 

rikime sahip olan Roj, yayın-
cılık alanında daha da güçle-
neceği inancındayım. 

Roj 'un birinci sayınında 
yazısı  yayınlanan sayın Ha-
san Yıldız tarihsel araştırma-
lanyla, yazdığı  araştırma ki-
taplarıyla karanlıkta kalan 
birçok tarihsel gerçekligi 
gün yüzüne çıkarmıştır. 
Onun yazdığı  "Aşiretçilikten 
Ulusallığa Dogru Kürtler-1." 
ve "Sevr-Lozan-Musul Üç-
geninde Kürdistan" adlı  ki-
tapları  birçok araştırmacı  ya-
zar tarafından kaynak olarak 
gösterilmiştir. Sayın Botan 
Ahmedi de "Kürtler ve Kür-
distan" adlı  tarih kitabı  ve 
değişik dergilerdeki yazıla-
nyla bilinmektedir. Sayın 
Sait Çiyan'ın dogru devrimci 
politik perspektifleri dikkat-
le okunmaktadır. Birçok 
Kürtçe ve Türkçe (7 tane) ki-
tap yazan ve değişki dergi ve 
gazetelerde yüzlerce yazısı  
yayınlanan, Kürt edebiyatı-
nın gelişmesi için önemli 
hizmetlerde bulunan ve kat-
kılan olan saym Lokman Po-
lat'ın ve Jiyana Nü'da yazı-
larını  zevkle okuduğum sa-
ym Murat Dagdelen'in ve di-
ger Roj yazarlarının yazıları  
gazetenin zengin birikimini 
göstermektedir. Newroz ga-
zetesindeki yazılanyla tanı-
dığım sayın Dursun Yap-
rak'ın Roj gazetesine omuz 
vermesi Roj gazetesini daha 
da güçlendirecektir. 

Kürt basını  içerisinde uzun 
süreli bir yayın yaşamına sa-
hip olan ve uzman bir yayın-
cılık anlayışını  geliştiren 
Medya Güneşi' yle kısa süre-
li yayınlanan ve kendilerine 
özgü bir işlevi yerine getiren 
Newroz Ateşi, Vatan Güneşi 
ve Serketin'ın yazar-çizer 
kadrosunun Roj'a vereceği 
destek, Roj'u daha da güç-
lendirecektir. Avrupa'da bir 
dönem yayınlandıktan sonra  

ceklerdir. Yani ulusal de-
mokratik devrimden sosya-
lizme geçiş  zorla, diktatör-
lükle, baskı  rejimiyle değil, 
barışçıl bir şekilde olacaktır. 
Ve bu geçiş  uzun bir tarihi 
süreci kapsayacaktır. Ülke-
nin özgül koşullarına uygun 
bir döneme tekabül edecek-
tir. Emekçi yıgmlarm istemi-
ne uygun bir seyir izlenecek-
tir. Marksistler kendi ülkele-
rinin özgül koşullarına göre 
hareket etmezlerse, başarıya 
ulaşamazlar. Somut tahliler 
somut şartlara göre yapılma-
lıdır. Ülkenin nesnel koşulla-
rına uygun bir perspektif tes-
pit edilirse, mücadele sağlık-
lı  bir şekilde gelişir ve başa-
rıya ulaşır. 

Ülke devriminin karakteri 
özgün yanları, toplumsal ya-
pının özellikleri, ulusal kur-
tuluşun mücadele biçim ve 
araçları, ulusal, siyasal ve 
toplumsal hedefleri, bir 
programda somutluk kaza-
nır. 

Parti ve Program 

Program ve parti sorunu 
birbirine bağlı  olan sorunlar-
dır. Birisi diğerinden kopuk 
olarak ele alınamaz. Partiye 
program yol gösterir. Prog-
ram, partinin ülkedeki özgül 
koşııllara uygun mücadele 
yöntemini saptar, politik ge-
lişimini saglar. Program, ula-
şılmak istenen hedefleri en 
özlü bir biçimde saptar. 
Onun içindir ki, program ge-
reksiz ayrıntılara girmez. 
Program genel ve en temel 
saptamaları  yapan bir belge-
dir. Kısa ve öz bir şekilde ya-
pılan programsal analiz, par-
tinin dayandıgı  tenieldW El- 

yayınlarını  durduran Peşeng, 
Riya Soreş, Roja Welat, He-
viya Gel, Tekoşina Sosyalist 
ve Niştıman dergileri yazar-
larının Roj'a olan katkıları  
Roj'u zenginleştirecek, 
renklendirecektir. Bağımsız 
aydınların ve yazarların su-
nacakları  katkı  da Roj'a 
önemli bir ivme kazandıra-
caktır. 

Bir yayının en önemli 
özelliği o yayının kendisini 
okutmasıdır, kendisini oku-
yucuya aratmasıdır. Ben 
Roj'un bir okuyucusu olarak 
1. sayıyı  okuduktan sonra 
"acaba 2. sayıda ne var? 2. 
sayı  çıktı  mı? 2. sayı  ne za-
man gelecek" diye merak et-
meye başladım. Benim gibi 
bir çok okuyucu da daha 
şimdiden "Roj'un 2. sayısı  
geldi mi?" diye sormaya baş-
lamışlar. Bu durum Roj'un 
diğer yayınlardan daha 
nitelikli olduğunu göster- 
mektedir. Okuyucular 
tarafından aranan, sorulan 
bir yayıncılık alanında 
başarıya dogru somut adım-
lar atar. Roj'un başarısı  nes-
nel bir zemin üzerinde 
somutluk kazanmaktadır. 

Roj 'un hem okuru hem 
dağıtıcısı, hem de yazan ol-
mak benim için mutlu bir 
durumdur. Devrimci-yurt-
sever bir görevdir. Bu göre-
vimi yerine getirme çabası  
içinde olacağım. Kısacası  
Roj güzel bir gazetedir. 
Doyurucu bir içerige sahip-
tir. Bir okuyucu olarak ona 
yaym yaşamında uzun ömür-
ler ve başarılar diliyorum. 

Tüm Roj çalışanlarına 
devrimci-yurtsever duy- 
gularla selam ve saygılarımı  
sunar, hepinize başarılar di-
lerim. 

Cihan Ddşad  

betteki hiçbir program tam, 
eksiksiz ve ebedi değildir. 
Ülke özgülündeki nesnel ge-
lişmeler, programın bazı  
yönlerini eskitebilir. Progra-
mın dogrulugu, eğriligi pra-
tik yaşamın içinde sınanır. 
Program pratikle bütünleşti-
gi oranda hayat bulur. Ülke-
nin özgül konumuna göre ha-
zırlanmış, nesnel verili duru-
mu bilimsel olarak saptamış, 
hedeflerini tarihsel, toplum-
sal gidiş  yönünde doğru koy-
muş  bir program çabuk eski-
mez. 

Parti birliği için program 
gereklidir. Parti birliği esas 
olarak programsal birlik te-
meli üzerinde yükselir. Geç-
mişin klasik, dar ve kalıplaş-
ınış  "ideolojik birlik" tanımı  
üzerinde partisel birlik oluş-
turulamaz. Geçmişteki kla-
sik ideolojik birlik anlayışı; 
yaşamın her alamyla ilgili, 
hazır, donuk, dokunulmaz, 
tartışılmaz düşünce kalıpları  
olarak kavramları  fetişleşti-
ren, Marksizmi dini ayetler 
gibi ezberleyip yansıtan dog-
matik, sekter doktrinlere da-
yanıyordu. 

Her şeyde, her konuda, 
tüm ayrıntılarda ideolojik 
birlik aramak hem insanın 
doğal özüne aykırıdır, hem 
de diyalektiğe ters düşer. İn-
sanlar robotlaştırılmamalı, 
aynı  kalıba sokulmamalıdır. 
Partide eylem birliği, irade 
birliği ve programsal birlik, 
dar ideolojik birlik kalıpları  
içerisine sokuhnamalıdır. 

Bir parti programının ka-
bulü, programdaki her şeyin 
en küçük aynntısma dek ka-
bulü anlainma da gelmemeli-
dir. Açık demokratik tartış-
ma siirecinden geçen ve ço- 

24 Ağustos 1995 Perşem-
be günü İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde, 
"DÜŞÜNCEYE ÖZGÜR-
LÜK" kitabına yayıncı  ola-
rak adını  koyan kişilerden 
99'untın duruşınası  başla-
yacak. 

Bildiğiniz gibi 99 değil, 
1080 kişiyiz. Ancak DGM 
savcısı  Aytaç Tolay, yargı-
lanacagırnız Türk Ceza Ka-
nunu'nun 216. ve Terörle 
Mücadele Yasası 'nın 8. 
maddelerinin tarafı  olduğu-
muz uluslararası  sözleşme-
lere ve 1982 Anayasası 'nın 
90. maddesine aykırı  oldu-
ğu görüşünü savumiyor. Bu 
nedenle de gecikmemesin-
de toplumsal yarar gördü-
ğünü de ekleyerek, 99 kişi 
için davayı  başlattı. Geri 
kalan 981 kişi guruplar ha-
linde giderek ifadelerini ve-
riyorlar. 

Önce, çeşitli nedenlerle 
henüz ifade vermeye gitıne-
yenlerimize seslenmek isti-
yoruz. Savcılığın teker te-
ker mahalle karakolları  
üzerinden yazılar yollaya-
rak bizi sorguya çağırma-
sıyla kaybolacak zaman, bi-
zim ve "Sivil Direniş"imi- 

gunlugun iradesi ile benim-
senen bir program, o partinin 
üyeleri için bağlayıcı  olmalı-
dır. Propaganda, ajitasyon ve 
örgütlenmenin, eylemde bir-.  
ligin genel çerçevesi prog-
ram ve tüzüktür. Bu çerçeve', 
bozulmaınalıdır Partinin ka-
rar oluşturma, uygulama, de-
netim, eleştiri-özeleştiri vb. 
mekanizmaların' saptayan, 
karşılıklı  hak ve ödevleri ve 
ilgili tüm kuralları  belirleyen 
partinin tüzügüdür. Tüzükte 
örgüt için demokrasinin ku-
ralları  açık ve net bir şekilde 
konulmalıdır. Kendi iç ör-
gütsel yapısında demokrasiyi 
uygulamayan bir parti, ikti-
dara geldiğinde toplum içer-
sinde de demokrasiyi uygu-
layamaz. 

Çağdaş  sosyalist bir parti, 
modern bir mantık çerçeve-
sinde her zaman içsel tartış-
maya hazır olmalıdır. Örgüt 
içi tartışma özgürlüğünü-
partinin eylemsel birliğine 
zarar vermeyecek bir yön-
teınle-iç demokrasi kuralları-
na uygun bir şekilde hayata 
geçirmelidir. 

Parti ve Kadrolar 

Bir partinin sağlıklı  ve ka-
rarlı  kadroları  olmadan o 
parti gelişeınez, kitleselleşe-
mez. Kadrolarını  mücadele 
ve siyasal çalışma alanlarına 
sokmayan bir parti, yığınla-
rın desteğini alamaz. Müca-
delenin sonucunu esas olarak 
belirleyen kadroların kitlele-
ri mücadele alanına çekme-
sidir. Bir parti nitelikli kad-
rolara sahip olmadan kit-
leselleşemez. Partinin yığın-
sallaşması, nitelikli militan 
siyasal kadrolara sahip ol- 

zin kaybedeceği zaman ola-
caktır. Türkiye'nin tanın-
mış  kişilerinin topluca ve 
yüreklice ifade vermeye 
gittiklerinin görüntüsü ise 
toplumumuza umut ve bize 
"Düşünce Özgürlüğü"nü 
bile çok gören çağdışı  be-
yinlere dehşet veriyor. 

Aramızdan "Ben bunu 
toplu konut dilekçesi san-
ınıştım!" diyecek tek kişi-
nin bile çıkmayacağına 
eminiz. Ama bu konudaki 
ufak bir ihmal bile giderek 
tatsız kuşkulara yol açabi-
lir. Özellikle, yıllardır de-
mokratik hakların savunu-
culuğunu yapmış  yazarlar-
dan ve gazetecilerden şu 
ana kadar ifade verıneye gi-
dememiş  arkadaşlarımızı  
anlamlı  bir günde bir araya 
getirmek istiyoruz: 

29 HAZIRAN 1995 
PERŞEMBE SAAT 10.30 
`da Beşiktaş  2 no'lu 
DGM'de onurlu bir DÜ-
ŞÜNCE SUÇLUSU yargı-
lanacak. 

Yaşamının büyük bölümü 
hapiste, işkenceli sorgular-
da, açlık grevleri ve ölüm  

masıyla mümkün olur. 
Kadro İtalyanca bir söz-

cüktür ve çalışmaların sürek-
li ve düzgün yürütülmesini 
sağlamak üzere, gerekli in-
sanların sayı, nitelik ve 
dereceleriyle ödev, yetki ve 
sorumluluklarının tümü o-
larak tanımlanıyor. Parti 
soyut bir şey değildir. Canlı, 
yaşayan insan toplulugudur. 
Diger bir deyişle parti, 
aralarında sürekli ve sis-
tematik ilişki bulunan insan-
ların tophılugudur. Partiyi 
parti yapan temel ögelerden 
birisi de kadrolardır. Partinin 
sürekliliğini sağlayan kad-
rolar, örgütlü 'savaşı= 
yönünü çizmede önemli bir 
rol oynarlar. 

Marksizmi iyi bir biçimde 
özümseyen, Marksizmi bir 
dogma olarak değil, bir ey-
lem klavuzu olarak kavrayan 
ve bunu ülkenin özgül koşul-
larına göre uygulayan bir 
kadro, teorik ve pratik çalış-
malarında, kitleler arasın-
daki örgütlenmede çok iyi 
bir gelişim gösterir. 

Çağdaş  sosyalist bir kadro 
çağın bilincine vannalı, top-
lumun en ileri insanı  ol-
malıdır. Siyasi, teorik, poli-
tik bilgi birikimine sahip ol-
malıdır. Kadrolar görecek-
leri siyasal eğitimle daha da 
mükemelleşirler. Partinin 
önemli görevlerinden birisi 
de kadrolanna siyasi eğitim 
vermesi ve yeni yeni siyasal 
kadrolan parti okullarında 
yetiştinnesidir. 

Gelecek sayılarda da parti 
ve sınıflar ile partinin iki 
boyutu ûZerinde duracagım. 

oruçlarında geçen RECEP 
MARAŞLI, 12 Eylül döne-
minde Uluslararası  Af Ör-
gütü tarafından iki kez YI-
LIN MAHKUMU seçildi; 
Amerika, İngiltere, Kana-
da, Belçika ve Norveç Pen 
Klüplerinin ve Atina Ya-
yıncılar Birliği'nin ONUR 
ÜYESI oldu. 

RECEP MARAŞLI'nın 
ünlü 8. maddeden tam 25 
davası  var. 24'ünden tutuk-
suz, yalnız birinden -o gün 
görülecek davadan- TU-
TUKLU OLARAK yargı-
lanıyor. Oysa sağlık duru-
mu buna uygun değil. 

29 Haziran 1995 Perşem-
be saat 10.30'da, hem RE-
CEP MARAŞLI'ya destek 
olmak, hem de kendi dava-
mızda İFADELERİMİZİ  
VERMEK için savcıdan al-
dığımız bu son randevuda, 
Beşiktaş  DGM'de buluşa-
lım. 

En içten sevgilerimle. 
Şanar Yurdatapan 

NAME 
Roj, omuz 

verenlerle ışıyacak 
Mehmet MUTLU 

Devrimci Projeler, onlar ı  uygulayanlar ı n dirençleri ve i-
natlar ı yla tarihsel misyonlar ı n ı  yerine getirir, anlam bu-
lurlar. 'Roj' çalışanları , tüm olan'aksı zl ı klara rağmen omu-
zlad ı klar ı  misyonun bilinci ve kararlığıyla, günden güne 
etki alanlar ı n ı  geniş leterek yollar ı na devam ediyorlar. 
Sosyal pratiğiyle bir tarihi sorumluluğu yüklenen `Roj', b-
asit ve sı radan bir haftal ı k gazete değildir ve olmayacaktı r. 

*** 

Yayı n yaşam ı na girdiğimiz günden bugüne dek tarafl ı  
tarafs ı z birçok eleştiri ald ı k. Mizanpajdan habere, fo-
toğraftan haber-yorum yazı lar ı na kadar, görsel ve içerik 
anlamda çeş itli istek ve dilekler sı ralan ı yor. Bu eleştirilere 
olanaldarı m ı z ölçüsünde yer vermeye çal ışıyoruz. Önce-
likle yay ı na baş ladığı m ı zdan bugüne, bizleri telefon, fax, 
mektup veya bizzat bürolar ı m ıza uğrayarak yaln ı z bı rak-
mayan okurlar ı m ı za ve dostar ı m ı za teşekkür ediyoruz. 

Bu yeni dönemde karşı laştığı m ı z bir dizi zorluğun 
yan ı nda, bizi onurland ı ran çabalar da var. Buna, Ali 
Davut Laşer'in Helmut Oberdiek'le yaptığı  söyleş iyi örnek 
verebiliriz. Böyle bir söyleşi yaz ı l ı  bas ı n içinde sadece 
gazeteniz Roj'un sayfalar ı nda yer ald ı . İ nsan Haklar ı  
savunucusu ve Kürt dostu Hemut Oberdiek'in dostça 
yak ı nlığı ndan ve A. Davut Laşer arkadaşı m ı z ı n bu 
gayretinden dolayı  merkez büro çalışanları  olarak s ı cak 
selamları m ı zı  gönderiyoruz. 

*** 

m Bürolarıız da gerek araç gereç yönünden gerekse 
çal ışma koşullar ı  bak ı m ı ndan, bizimle ayn ı  zorluklar ı  pay-
laşıyorlar. Bu yüzden şimdilik yeterli katk ı y ı  alabilmiş  
değiliz. Ancak Diyarbak ı r büromuz ve Van temsilcimiz Ali 
Acar' ı n olağanüstü üretkenliklerine değinmeden geçe-
meyeceğiz. Bu arkadaş lar ı m ı zı n büyük özverileri yar ı nlar 
ad ı na bizlere de büyük umut vaadediyor. 

Yazar ve muhabirlerimiz yazı lar ı n ı , en geç çarşanıba 
günü elimizde olacak şekilde gönderirlerse, bizlere 
gazeteyi daha rahat yayı mlama f ı rsat ı  verecek. Ayr ı ca ak-
tüel konulardaki yorum ve analizlerle sayfalar ı m ı zı  besle-
mek istiyoruz. Bu konuda da görev yetkin ve uzmanlaşmış  
okurlara düşüyor. 

'Roj'un ışı ma ve ayd ı nlatma çabaları na dostlar ı m ı z ve 
okurlar ı m ı zdan daha yakı n ve aktif destek bekliyoruz. 

*** 

Bir diğer sorun da birçok bayide gazetenizi bula-
mad ığı n ı za dair aldığı m ı z şikayetler. Dostlar ı m ı z ve 
okurlar ı m ı z gerekçe göstermeden Roj'u satmayan bayileri 
an ı nda bizi bildirmelidir. Böylece YAY-SAT AŞ. nezdinde, 
bize bildirilen bayilerle ilgili giriş imde bulunup sorunu 
çözmek için çal ışarak, Roj'un zaman ı nda elinize geçmesi 
ni sağlayacağız. 

ÖZÜR: 
Yazar ı m ı z B. Baran' ı n 2. say ı m ı zda yayı nlanan Tahsin 

Taha'yla ilgili anma yaz ı sı n ı n alt ı na yanlış l ı kla R ı dvan Ömer 
Zaxoli imzası  gelmiştir. Düzeltir yazar ı m ı zdan 
özür dileriz. 

Sevgili "Düşünce Suçlusu!"  
Roj ayd ı nl ığı nda, daha nitelikli say ı larda buluşmak 

dileğiyle. 
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Bu nasıl kayıp! 

Yaklaşık 8 ay önce 26 Kasım 1994 
günü saatl2 sıralarında Diyarbakır'ın 
Dağkapı  semti İnönü Caddesi'nde yü-
rürken, silahlı  kişiler tarafindan takip 
edilerek gözaltına alınan Ali Tek-
dağ'ın gözaltında olduğu emniyet 
yetkililerince inkar ediliyor. Tekdağ  
ailesinin bu konudaki tüm girişimleri 
sonuçuz kaldı  ve Tekdağ'ın gözaltın-
da olduğu gerçeği doğrulanmadı. 

Ali Tekdağ'm bir yakınıyla yaptığı-
mız görüşmede, Tekdağ'ın gözaltında 
8. ayını  doldurmak üzere olduğunu 
belirterek, bu süre içinde birkaç defa 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı- 

ğı  'na başvurduklarını, ancak savcılı-
ğın böyle birinin "emniyet güçleri" ta-
rafindan gözlem altına alınmadığını  
ancak "PKK'lıların götürmüş  olabile-
ceğinin" söylendiğini ifade etti. 

Aynı  kişi, gözaltında iken Seyfettin 
Demir adlı  kişinin Tekdağ'a yoğun iş-
kence yapıldığını  gördüğünü ileri sü-
rerek, "poliste olduğuna adım gibi 
eminim" dedi. Tekdağ'ın yakını, Sey-
fettin Demir'in yanısıra, isimlerini 
vermek istemeyen birkaç kişinin daha 
kendilerine gelerek, Tekdağ'ı  gözal-
tında gördüklerini söyledi. Son olarak 
da yaklaşık 3 ay önce kendilerine ge- 

len bir kişinin, Tekdağ'ı  JİTEM'de 
"Ben Ali Tekdağ'ım. Hücredeyim" 
derken duyduğunu söyleyerek Tek-
dağ'ı  sesinden tanıdığını  ifade etti. 

Bir kayıp yakını: 
Abdullah Efeli 

Şırnak'm Cizre ilçesinde 15 Ara-
lık'ta gözaltına alınan Abdullah Efeli, 
bütün aramalara rağmen hala buluna-
madı. Devlet güçlerinin gündüz, köy-
de yaptıklan aramalar sonrasında gö-
zaltına alındı  ve o günden beri, kendi- 

sinden haber alınamıyor. 1949 Silopi 
Yemkede köyü doğumlu Efeli, gözal-
tına alındıktan sonra ailesi de devletin 
yoğun baskısına maruz kaldı. 

Abdullah Efeli'nin İsviçre'deki abi-
si Halil Efeli, konuyla ilgili olarak Av-
rupa İnsan Hakları  Komisyonu 
(AİHK)'na baş  vurdu. AİHK de duru-
mu Avrupa Konseyi'ne iletti. Halil 
Efeli, Roj'a yaptığı  açıklamada, 
"Ailem çok zor şartlar altında yaşıyor. 
Türkiye'de avukat tutmak istiyorum 
fakat elimde yeteri kadar delil ol-
madığından avukatlar yanaşmıyor. 
Kardeşim şu ana kadar bulunamadı . 
,Ben ve ailem onun gözaltında kay-
bedildiği kaygısını  taşıyoruz" dedi. 

13UYUTEÇ 

Baskılardan dolayı  köy 
gençliğinin göç etmesi 
nedeniyle, köyün en 
genci durumunda ka-
lan 32 yaşındaki Önen, 
kapıyı  açar açmaz Tim 
mensuplannca kurşun 

yagmuruna tutuldu. 
Evinin kapısı  önünde 
yaşamını  yitiren Ö-
nen'in cesedi yine Özel 
Tim tarafindan Ma-
raş'a götürüldü ve bu-
rada "PKK militanı" 

olarak lanse edil-
di.Uzun zamandır özel 
tim baskısına maruz 
kalan köyün genç nü-
fusunun tamamına ya-
kınının Avrupa'ya ve-
ya batı  kentlerine göç 

ANKARA/Roj-Kayıp ailele-
ri, Demokratik Mücadele Plat-
formu (DMP) ve İHD'nin ka-
yıplarla ilgili baş lattığı  kam-
panya devam ediyor. "Kayıp-
lara son, sorumlular bulunsun" 

sloganıyla başlayan kampanya 
çerçevesinde'24 Haziran günü 
kayıp aileleri, DMP ve 
İHD'nin yanı  sıra çeşitli de-
mokratik kitle örgütlerinin de 
katılımıyla Ankara'da İçişleri 

Bakanlığı 'nın önünde oturma 
eylemi yaptı. 

Burada bir basın açıklaması  
yapan İHD Genel Başkanı  
Akın Birdal, "TBMM'de söz-
de denıokratikleşme tartışma- 

ları  yapılırken insanların kay-
bedilmesi sürüyor" dedi. Son 
beş  ayda 103 kişinin kaybedil-
diğini belirten Birdal, "Kayıp 
yakınlarının arayışlara sürü-
yor. Kayıpların önlenmesi için 
hiçbir girişimde bulunulmu-
yor. Yaşam hakkına saygı  gös-
terilmesini, kişi güvenliğinin 
ve özgürlüğünün güvence altı-
na alınmasını  isteyenler diıı-
lenmediği gibi sorgulanıyor-
lar" dedi. Birdal bu kampanya-
dan beklentilerini şöyle sıral-
adı: "Siyasal iktidar kayıpların 
bulunacağı  sözünü versin, gö-
zetim altında kaybetmelere yol 
açan hukuksal düzenlemeler 
ve uygulamalara son verilip, 
gözetim altında kayıplara ne-
den olan sonunlular açığa çı-
karılarak yargılansın" 

Kendimizi yakarız 

Diyarbakır'ın çeşitli yerle-
rinden gelen kayıp aileleri ise 
Ankara'da İHD Genel Merke-
zi'nde bir basın açıklaması  
yaptılar. Kayıp aileleri sözleri-
ne bugüne kadar yaptıkları  
tüm girişimlerin sonuçsuz kal-
dığını  belirterek, "bizi muha-
tap almıyorlar" diyerek başla-
dılar. 

Aileler, "Biz kayıp aileleri 
olarak kaybolan insanlarımı-
zın bulunmasını  istiyoruz. Ölü 
veya diri olduklarına dair bir 

açıklama yapılmazsa kendimi-
zi yakarız" dediler. 

Aileler ne diyor? 

Bütün aramalara rağmen 
kaybolan yakınlarından hiçbir 
haber alamayan, bunun üzeri-
ne Diyarbakır'dan kalkıp An-
kara'ya gelen yakınları  kay-
bolmuş  ailelerden bazılarının 
görüşlerini aldık: 

Abdulbaki Bulut (Lice'ye 
bağlı  Töreli köyü):18 Mayıs 
1994'te devlet güçleri köyü-
müze bastılar. Askerler, suçu-
muz olmadığı  halde ellerinde-
ki listeye bakarak bizi gözaltı-
na aldılar. Köyümüzü yaktılar, 
yıktılar, 100'e yakın hayvan te-
lef oldu. Benimle beraber 6 ki-
şiyi Lice'ye bir okula götürdü-
ler. Okulda dört gün kaldık. 
Mustafa Bulut dışındakileri 
serbet bıraktılar. Ilerleyen 
günlerde halk ile birlikte Mus-
tafa Bulut'u almaya gittik. Bu-
nun üzerine devlet güçleri bi-
ze ateş  açtı. Ramazan, Fahri, 
Ekrem ve M.Ali Bulut gözaltı-
na alındı  ve bir daha haber alı-
namadı. 
Şakir Yolur (Diyarba-

kır'ın Lice ilçesine bağlı  Esce 
köyü): 18 Mayıs 1994'te köye 
baskın yapan askerler köyü 
yaktıktılar. Oğlum Seyitxan'ı  
(21) alıp götürdüler. Sayısız 
dilekçe vermemize rağmen bir 

Kayıplara hergün bir yenisi daha eklenirken sıran ı n kimde olduğu belli değil. 

Kürt sorununun politik çözümü için çağrı: 

Halklar arası  köprü tahrip edilmesin 
Haber Merkezi- Kürt sorunu-

nun politik çözümü konusunda 
geçtiğimiz günlerde, "Kürdistan: 
Susmak Ölümdür-Şimdi Barış!" 
kampanyası  çerçevesinde, yeni bir 
çağrı  yapıldı. Çağnyı  150'ye yakın 
politikacı, bakan, bilim adamı, 
parlementer, sendikacı, sanatçı, 
gazeteci, insan hakları  temsilcisi, 
hukukçu, iş  adamı  ve yüksek rüt-
beli emekli asker destekliyor. 

"Avrupa Barış  Diyaloğu Baş-
langıcı  İçin Çağrı, Türkiye'de Sa-
vaş: Politik Çözümün Tam Zama-
nıdır!" başlıklı  çağrıda, şu görüşle-
re yer verildi:"Türkiye 'de yıllar-
dan beri iki dost halk arasında sa-
vaş  yaşanıyor. 

Yüzbinlerce, milyonlarca Kürt 
yerinden yurdundan sürüldü. Köy-
ler, kasabalar yıkıldı; işkence ve 

ölüm günlük yaşamın bir parçası  
haline geldi. Her iki taraftan da in-
sanlar ölüyor. 

Ekonomi, hukuk, liberalizm ve 
kültür, savaşın kurbanları  arasın-
da. Toplum, çok kimlikliliği ve 
çok kültürlülüğü paha biçilmez de-
ğerler olarak kabullenip, tüm gü-
cünü eşit haklara sahip dostluk 
içinde birlikte yaşama doğrultu-
sunda seferber edeceğine, kendi 
kendini yıkıma götürüyor. 

Sağduyunun kazanması, yüzyıl-
lardan beri birlikte yaşayan Türk 
ve Kürt halkları  arasındaki dostluk 
köprüsünün daha fazla tahrip edil-
memesi, uygar güçlerin gelişerek 
iki halkın ezici çoğunluğunun ar-
zusu olan barışı  gerçekleştirebil-
meleri için hep birlikte yardımcı  
olalım." 

Çağrıya katılanlar 
Çağrıya katılanlardan bazıları-

nın isimleri şöyle: Prof. Dr. Ulrich 
Albrecht (Barış  araştırmacısı), Dr. 
Franz Alt (yazar- televizyon sunu-
cusu ve program yapımcısı), Dr. 
Klaus Bednarz (yazar ve TV-
program yapımcısı), Prof. Dr. 
Andreas Buro (Uluslararası  Politi-
ka, Helsinki Cıtızens's Assembly 
Almanya Şubesi), Prof. Dr. Hans-
Peter Dürr (Max-Planck-Enstitüsü 
Fizik Bölümü Direktörü), Prof. 
Dr. Iring Felscher (siyaset bilimci-
si ve filozof), Prof. Dr. Ute Ger-
hard (sosyolog), Günter Grass 
(yazar), Prof. Dr. Jürgen Haber-
mas (filozof), Inge Jens, Prof. Dr. 
Walter Jens (dil bilimcisi), Prof. 
Dr. Margarete Mitscherlich (psi-
kolog), Prof. Dr. Wolf-Dieter Nar 

(siyaset bilimcisi, Temel Haklar 
ve Demokrasi Komitesi) ve Prof. 
Dr. Horst-Eberhard Richter (sos-
yal psikolog, yazar, uluslararası  
Atom silahlarına karşı  doktorlar 
Örgütü-IPPNW), Dr. Heiner 
Geissler (CDU-CSU Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı) Josch-
ka Fıscher (Birlik 90/Yeşiller 
Meclis Grubu Başkanı), Oscar 
(Saarland Eyaleti Başkanı, SPD 
Genel Yardımcısı), Heidi Alm-
Merk (Aşağı  Saksonya Eyaleti 
Adalet Bakanı), Cem Özdemir 
(milletvekili) 

Çağrı  ile ilgili olarak şu adres, tele-
fon ve fax numalarından bilgi alın-
abileceği belirtildi. Andreas Buro, 
Am Sonnenberg 42, 61279 
Graevenwiesbach/Almanya, 
Fax: 06086/243/Tel: 06086/3087 

Bütün aramalara rağmen yakınlarını  bulamayan aileler: 

Kendimizi yakar= 
sonuç alamadık. 

Abdulrezak İpek (Diyar-
bakır'ın Kulp ilçesine bağlı  
Ataca köyü): ikram (21) ve 
Servet(16) adında iki oğlum 
kayıp. Bütün girişimlerimize 
rağmen hiçbir haber alamadık. 

Sabri Tutuş  (Diyarba-
kır'ın Kulp ilçesine bağlı  
Ataca köyü): 15 Ekim 1993 
günü köyümüze devlet güçle-
rince baskın yapıldı. Babam 
Behçet Tutuş  ve amcam Sela-
hattin Tutuş 'la birlikte 11 kişi 
gözaltına alındı. 4 gün gözal-
tında kaldıktan sonra Selahat-
tin Tutuş  ve diğerlerini serbest 
bırakıldılar. Ancak babamı  
bırakmadılar. Babam üstün-
deki bir miktar parayı  kardeşi 
Selahattin' e vermek istemiş. 
Ancak paraya el konulunmuş. 
500 haneli köyümüzü yakıp, 
yıktılar, harebeye çevirdiler 
sonra çekip gittiler. Olayın ar-
dından Başbakan'a baş  vur-
duk. Fakat bugüne kadar bize 
hiçbir açıklama yapılmadı. 

Arife Tekdağ  (Diyar-
bakır): Bir oğlum daha önce 
"faili meçhul kişiler" tarafin-
dan öldürüldü. Diğer oğlum 
Ali Tekdağ  ise 26 Kasım 1994 
günü okula giderken gözaltına 
alındı . Bütün girişimlerimize 
rağmen hiçbir haber alamadık. 
Oğlum ile ilgili "ölü veya sağ" 
bir açıklama bekliyorum. 

Devlet güçlerinin katliam gerekçelerinde sınır yok 

Kapıyı  geç açana da yargım infaz 

Abdullah Efeli bütün 
aramalara rağmen 

bulunamıyor 

Haber Merkezi-Şırnak'ın Cizre ilçesinde 
15 Aralık'ta gözaltına alınan Abdullah Efeli, 
bütün aramalara rağmen hala bulunamadı. 
Devlet güçlerinin köyde yaptıklan aramalar 
sonrasında gözaltına alındı  ve o günden beri, 
kendisinden haber yok. 1949 Silopi Yemkede 
köyü doğumlu Efeli, gözaltına alındıktan son-
ra ailesi de devletin yoğun baskısına maruz 
kaldı. 

Abdullah Efeli'nin İsviçre'deki abisi Halil 
Efeli, konuyla ilgili AVrupa İnsan Hakları  
Komisyonu (AİHK)'na baş  vurdu. AİHK de 
durumu Avrupa Konseyi'ne iletti. Halil Efeli, 
Roj'a yaptığı  açıklamada, "Ailem çok zor 
şartlar altında yaşıyor. Türkiye'de avukat tut-

- mak istiyorum fakat elimde yeteri kadar delil 
olmadığından avukatlar yanaşmıyor. Karde-
şim şu ana kadar bulunamadı. Ben ve ailem o-
nun gözaltında kaybedildigi kaygısmı  taşıyo-
nız" dedi. 

Ellerimiz ateşi 
yakana kadar... 

Hüseyin Ş IMŞEK 

Kahramanlığı n boğazlanmakla "ödüllendiriidiği" bir 
dünyan ı n çocuklarıy ı z. Boğazlanmak! Yani as ı lmak, kur-
şuna dizilmek, derisi yüzülmek, başı  vurulmak, linç edil-
mek, yak ı lmak... Tarih yüzyı llar boyunca yak ı larak meşale 
olanları n maceralar ı na tan ı k oldu. İ nsanlar ı n cay ı r cay ı r 
yak ı lması , bir hobi değil. Kimse, oyun falan oynam ı yor. 
Sapı kça, sadistçe bir eğitimin çok nadir rastlanan sonucu 
da sayı lamaz. Tarih bu konuda pek iç açı cı  değil. Bugün-
den bak ı ldığı nda, en azı ndan yak ı n gelecek de öyle. Insan, 
ateş le uygarl ı k yolunda büyük ad ı mlar atarken, bir yandan 
da barbar yan ı n ı  sürdürmede onu bir araç olarak kulland ı . 
Öyle ki hepimizin yaşam ı nda bir yangı n var. 

Gezegenimiz, kelimenin tanı  anlam ı yla bir ateş  parça-
sı yd ı  ama, şurda kaç tane yanardağ  kald ı ? Dünya art ı k ken-
di yapı sı ndaki ateş  kütleleriyle değil, insan ı n marifetiyle bir 
yangı n yeri. Insan ı n insanlaşması nda ilk ad ı m olarak, ge-
reksinimlerine göre çeş itli iş lerde kullandığı  "alet"i yarat-
ması  vurgulan ı r. Ikinci ad ı m, ateş i elde etmeyi öğrenmesi-
dir. Ilkel insan ateşe tapt ı . Sadece gördüğü yararlar ı ndan 
dolayı  değil, can ı n ı  yaktığı , onu korkuttuğu için de secde 
etti. Ateş  için muhtelif ibadet biçimleri geliştirdi. Zamanla 
ateşe hükmettiği oranda, sadece hayvanlara karşı  değil, 
kendi cinsine karşı  da kulland ı . Öyleki tarih yak ı lanlar ı n 
ürpertici öyküleriyle dolup taştı . 

Ilkel insan, tap ı nması n ı n bir parças ı  olarak, hemcinsini 
tanr ı lar ı na kurban sundu. Keltlerde, suçlular ve esirler, beş  
yı lda bir yapı lan şenlikte tanr ı lara kurban edilmek üzere 
saklan ı rd ı . Zayı flama belirtileri gösterir göstermez krallar ı -
n! yakt ı . Kral ı  yakma geleneği Afrika k ı tas ı , Meksika, Hin-
distan, Prusya, Jambi, Sianı, Kamboçya, Çin ve Avrupa'da 
da vard ı . Batı  Asya'n ı n Sami ı rklar ı nda krallar, ulusal bir 
tehlike an ı nda kendi oğullar ı n ı  yakarak kurban ederdi. 
Uganda'da genç bir kral erişkin yaşa ulaşı nca, iki ya da 
üçü dışı nda bütün erkek kardeş leri yak ı l ı r. Fenikeliler sal-
gı n hastal ı k, kurakl ı k, savaşta yenilme gibi büyük felaket 
günlerinde, en sevdikleri çocuklar ı ndan birini Baal'e kur-
ban ederdi. Iş  o noktaya vard ı  ki zamanla, Kartacal ı larda 
kurban insan ticareti gelişti. Ekvator köylerinin "insan ye-
nilen bahçeleri" vard ı ... 

Amerika k ı ta yerlileri, m ı sı r dikildiğinde yeni doğmuş  
bebekleri, m ı sı r filiz verdiğinde gençleri, m ı s ı rı n tanı  yetiş-
rne zaman ı nda ise yaş l ı  erkekleri kurban ederdi. New So-
uth Wales'de, her kad ı n ı n ilk doğan çocuğu dinsel törenin 
parçası  olarak kurban edilirdi. 

Ozcesi dolgun buğday taneleri, başı n ı  al ı p göğe doğru 
yükselen püsküllü m ısı rIar, daha bereketli yağmurlar, tek-
rarlansı n istenmeyen f ı rt ı nalar için ve elbette tanr ı  lar ı n ga-
zabı ndan korunmak, korunulamanıışsa bir an önce kurtul-
mak ad ı na, insan etinden alev harmanlar ı  kurulurdu. 

insan düşüncesi gelişme kapı lar ı n ı  aralad ı kça, düşünce-
lerinden dolayı  yakı lman ı n "gerekçesi" de oluştu. Yakıııak, 
ceza huhukuna girdi. Yakan mahkeme Engizisyon için ilk 
ad ı m, 1229'da at ı ld ı . Mahkemenin en ağı r cezaland ı rma. 
biçimi, diri diri ateşe atı lmak olarak karar altı na al ı nd ı . 

Pişmanl ı k belirtmeden ölen bir san ı k, gömülmüş  olsa 
dahi rnezar ı ndan çı kar ı l ı r, yargı lan ı p mahkum edilir ve ya-
klima cezası  cesede uygulan ı rd ı . Avrupa'da insanları  ya-
karak cezaland ı rma dehşeti, bütün Avrupa ülkelerine ya-
yı larak, 17001ü yı llar ı n sonuna kadar sürdü. Bruno, Avva-
kum, Prof. Aleksander V. Huss , Jeanne d'Arc, Vanini, Mic-
hel Servet, Herman van Riswik, Arnaud de Brescia, Kaval-
cı  Jean ya da Davulcu Jean, Dozsa, Jacklein Rohrbach... 
Kimi çarm ı ha gerilerek, kimi odun yığı n ı na at ı larak, kimi 
önce dili kesilerek yakı ld ı . Kimi k ı zartı l ı p adamlar ı na ceza 
olsun diye yedirildi. 

Avrupal ı lar, insan yakmada her zaman önde. Yüzy ı l ı -
m ı zda insan yakma rekoru Almanlar ı n... Nazizmin iktidar-
da kaldığı  dönemde, binlerce Yahudi, demokrat, devrinıci 
ve sosyalist toplama kamplar ı nda kurulan f ı r ı nlarda, kirni 
zaman diri diri kimi zaman öldürülmüş  olarak yak ı  Idi. Son 
birkaç y ı lda, insanlar ı  evleriyle birlikte yakmak Alman-
ya'da, sı radan olay haline geldi. 

Doğuya bakal ı m. Hz. Muhammed, "Ateşte yakrnak Al-
lah'a ait" dedi. Prensip olarak bu cezaland ı rma biçimini 
reddetti. Ancak, gerek Peygamber'in kendi döneminde.ge-
rekse sonraki halifeleri döneminde, hem diri diri hem de 
öldürüldükten sonra yak ı lmalara bir örnek s ı ralamak 
mümkün. Özellikle de Emevi ve Abbasiler döneminde... 
En ünlü örnek Hallac-ı  Mansur'dur. Hilafetin Osmanl ı 'da 
olduğu dönemde vezir-i azamlar, demir kafeslere konulup 
ateşte kı zart ı larak öldürüldü. Kürt eşkiyalar, Istanbul'a 
götürülüp üzerlerine neft dökülerek ve Kanuni dönemin-
de, Rafiziler 'defter edülüp' yakı ld ı ... 

Birinci Dünya Savaşı  öncesi ve sı rası nda, çocuk ve pa-
paz yakan Osmanl ı  "paşalar"' var... Topal Osman, Rum lar ı  
gemi kazanlar ı nda cayı r cay ı r yakt ı rd ı . 

Cumhuriyet Türkiyesi'ncle 1978'de Maraş  Alevileri'ne 
bir felaket yaşatı ld ı . Bu felaketin bir yan ı  da insanlar ı n, diri 
diri yak ı lmas ı  oldu: Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te, Orta 
Çağ'ı n engizisyion ateş inin yak ı lması na bir kez daha tan ı k 
olundu. Ama bu ne dünyada ne de Türkiye'de son tan ı k-
l ı kt ı . Hatta Ateşinsan' ı n alevleri başka başka ülkelerde yük-
selmeye devam ediyor. Ruanda'da Hutular büyük çukurlar 
kazı p, yanan lastiklerle doldurdular. Sonra, Tutsiler'i diri 
diri bu çukurlara atı p yakt ı lar. 

Anlaşı lan o ki, ellerimiz ateş i yakana kadar, birileri in-
sanları  yakmayı  sürdürecek. 

Diyarbakır ve çevresinde 
tespit edebildiğimiz 
kayıpların isimleri 

1-Ali Tekdağ  
2-Ahmet Tekin 
3-Tahsin Çiçek 
4-"Ihsan Çiçek 
5-Çayan Çiçek 
6-Bahri Şimşek 
7-Salih Çalık 
8-M. Şirin Çalık 
9-Turgut Yenisoy 
10-Sehithan Yolur 
11-Turan Demir 
12-Behçet Tutu 

Kurıkaçeto köyünde 
korkulu bekleyiş  

Mardin Merkez Komutanlığı  tarafindan 22 Haziran günü 
Kürülcaçeto (Aytepe) köyüne bir baskın yapıldı. Ev arama-
larından sonra, köylüler korucu olmaları  yönünde tehdit edil-
di. Aytepe köylülerini köy meydanında toplayan askerler, 
"Ya korucu olun ya da köyü terk edin" tehdidinde bulundu-
lar. Köylülere bir hafta süre verildiği bildirildi.Gazetemizi 
arayan bir köylünün açıklamalarına göre, "Köylüler korucu 
olmuyoruz, köyümüzü de terk etmiyoruz" diyor. Merkez 
Komutanlığı 'nın verdiği süre bu hafta içinde doluyor. 
Köylülerin "Her an bir katliam olabilir "korkusu içinde 
olduklan öğrenildi. Gazetemizi arayan aynı  köylü, tüm ka-
muoyunu, demokratik kitle örgütlerini ve ilerici basmı  göre-
ve çağırdı. 

Roj ve Kızıl Bayrak 
bürolatı  basıldı  

Adana Roj Bürosu, 26 Haziran Terörle Mücadele ve Ba-
sın Ekipleri tarafmdan basıldı. Baskın sırasında büroda bulu-
nan arşive ve gazetelere el konuldu. Terörle Mücadele ve Ba-
sın Ekipleri, büroda arama yaptıktan sonra Roj'un Adana 
Temsilcisi Abdullah Özbay'ı , aynı  binada bir kat aşağıda bu-
liman Kızıl Bayrak gazetesi bürosuna götürdü. Burada da 
arama yapan polis, gazetenin son sayısına el koydu. 

IHD'lilere baskılar artıyor 
11-ID Genel Başkanı  Akın Birdal, geçen hafta düzenlediği 

basın toplantısında, örgütlerine yönelik baskı  ve yasakların 
yoğunlaştığmı  belirtti. Birdal, "Güneydoğu'da ayakta kala-
bilen tek şubemiz olan Hakkari şubemizin Başkanı  Kerim 
Demirer, güvenlik güçlerince hiçbir gerekçe gösterilmeden 
gözetim altına alınmıştır. Şube başkanımız bölgedeki diğer 
şubelerimizin yöneticileri gibi uzun süredir tehdit edilmekte 
ve Hakkari'yi terk etmesi istenilmekteydi. Tunceli eski şube 
başkanımız Ekber Kaya, geçtiğimiz günlerde gözaltına alı-
narak ağır işkenceden geçirilmiştir. Malatya şube yöneticile-
rimizden Av. Yıldız Koluaçık güvenlik güçlerince sürekli 
tehdit edihnektedir. Adana şube başkanımız Metin Çelik ve 
yönetim kurulu üyesi Ayfer Güneşer gözaltındaki kayıplarla 
ilgili başlattığımız kampanya afışlerinin asılması  sırasında 
gözaltına alınmışlardır. Bursa şubemizin yönetim kurulu 
üyesi Osman Özer geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış  ve iş-
kence görmüştür. " dedi. 

37'leri anma etkinlikleri 
Sıvas katliamının yıldönümü dolayısıyla, Izmir Alsancak 

Stadyumu'nda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Ege böl-
gesi şubeleri tarafından bir anma programı  yapılacak. Istan-
bul'da ise, yine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafindan 
organize edilen miting, 2 Temmuz günü Kadıköy İskele 
Meyda'nmda gerçekleşecek. 

Hasret Gültekin'e anıt mezar 
Madımak Oteli'nde yakılan 37 kişiden biri olan ozan Has-

ret Gültekin'in, İmranlı  kazasına bağlı  Han köyünde yaptırı-
lan anıt mezarının açılışı, 2 Temmuz'da yapılacak. Anıt me-
zar açılışı, Hasret Gültekin Kültür Merkezi tarafmdan orga-
nize ediliyor. Açılışa Gültekin'in sanatçı  arkadaşları  
Alaadin Us, Nilüfer Akbal, Fırat Başkale, Korna Denge 
Azadi ve Engin Doğan katılıyor. 

ANTEP/Roj- Özel 
Tim 'in katliamlarına 
bu kez de 'Kapıyı  geç 
açmak' gerekçesi ek-
lendi. Maraş'ın Pazar-
cık ilçesine bağlı  Kü-
çük Cennet Pman kö-
yüne düzenlenen Özel 
Tim operasyonunda 
bir köylü, 'Kapıyı  geç 
açtığı  için Özel Tim 
mensuplarınca kurşu-
na dizilerek öldürül-
dü. Geçtiğimiz hafta 
içinde, sabah erken 
saatlerde arama baha-
nesiyle köye giren 
Tim mensupları, 'Kö-
yün en genci' olan 
Hacı  Önen'in de kapı-
sını  çaldılar. Önen'in 
giyinmek için süre iste-
mesine ve bu nedenle 
kapıyı  geç açmasına 
gösterilen tepki, kur-
şun yağdırmak oldu. 

etmek zorunda kaldığı  
bildirildi. 

Öte yandan Pazarcık 
ilçesine bağlı  Ketiler 
köylülerinin koruculu-
gu kabul ettikleri öğre-
nildi. Edindigimiz bil-
gilere göre köylüler da-
ha önce köy içinde altı  
gerillanın öldürülmesi 
sonrasında dayatılan 
`zorla' koruculugu ka-
bul ettiler. Köylülerin, 
koruculuğu kabul et-
tikleri için tedirginlik 
içinde oldukları  bildi-
rildi. Geçtiğimiz Pazar 
gecesi, korkuya kapı-
lan korucularca atılan 
aydınlatma mermileri-
nin tarlalara düşdüğü 
ve bunun sonucunda 
köylülerin bütün malı-
sülünün yandığı  da alı-
nan bilgiler arasında. www.a
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Ne denize düş  
ne yı lana sarıl 

Müşerref CAN L I  

Cem Boyner politika sahnesine ç ı kal ı  beri, kimi sermaye 
odaklar ı nı n "Kirli savaşa karşı  olduklar ı " imajı  daha hızlı  
pompalanmaya başlandı . Mirkelam dedikleri ve müziği ye-
rine klibi el üstünde tutulan imaj çocuklarının bir gecede 
'Hit' olabildikleri şu yanı lsanıa coğrafyası nda, program ve 
içerikten çok demeçlerin cilası n ı n rağbet görmesi, imaj 
pompacı lar ını n işini kblaylaştı rı yor. Hatta kimi konularda 
öyle girdaplar oluşturuluyor ki, kim neyi niçin ister sorula-
r ı nı n yanı tları, hallacı n savurduğu pamuk parçalar ı  gibi al-
lak bullak oluyor, karıştı kça karışıyor. Örneğin, yöneticiler 
ve Kemalistlerce "Enıperyalistler Türkiye'de bir Kürt devle-
ti kurdurmak istiyor" lafı  kulaklara fı s ı ldan ı yor, bazen fı sı l 
danmaktan öte bağı r ı l ı yor ve -emperyalistlerin bu işi bir 
türlü becerenıemeleri (!) bir yana- şayet böyle bir yan ı lsa-, 
ma dünyası n ı  kabul etmişseniz, bir Kürt olarak önünüze ye-
ni bir paradoks daha sunulmuş  oluyor: Hal böyleyse, anti 
emperyalizm boş  ve yararsı z değil midir?.. Hatta düşman- 
lar ı  nca 'Düşman' ilan edilen emperyalistleri k ı zdı rmayacak 
'Olgunluk' ve niteliğe bürünmek vakti gelmemiş  midir?.. 
Yanı lsarna dünyası nda hayalin sı nı r ı  yok... 

Ulusal kurtuluş  mücadelelerinin 'Beyazlara karşı  ve/fa-
kat siyah işçileri dövecek siyah polislerin egemenliği'ni ta-
lep eder içerikte geliştiği veya o yöne evrildiği tüm örnek-
lerde, -bu içeriğe paralel biçimde- hegenıonik güç olarak 
'Güçlü' ülkelerin veya odakları n akı llara gelmesiyle birlik-
te bir 'Yorgunluk' (Bazı lar ı  buna tı kanma da diyor) ve buna 
bağlı  olarak bir 'Beklenti' devreye giriyor. Bu noktaya, ba-
zen daha sağlam beklentilerin (örneğin ezen ulus emekçi 
enerjisinin) realize edilememesiyle de h ı zla gidilebiliyor. 
Her halükarda, 'Dev gibi, dünyayı  sarsabilen' ulusal hare-
ketlerin en tehlikeli noktası  olarak değerlendiren bu du-
rum, kendine özgü sorunları yla oldukça önemli. Şu aralar 
Filistin devrimcilerinin çözümlemeye çalıştı kları  bu nokta-
nın sosyo psikolojik bariz belirtilerinden biri, 'Deniz' ve 
'Yı lan' ikileminin zihinlerde yer etmesi. Yanı lsamalar ya-
ratnıada sı n ı f ve gelenek olarak maharetli odaklar ı n etki' 
alanı nda, yanı lsamadan bol birşey yok. Ortam uygun, bek-
lenti talebi yoğun ve pompalay ı cı lar maharetli olunca, tam 
bir 'Al hayalim, ver hayalim' durumu oluşuyor. Tabii ki 
bunlar zararsı z hülyalara dalmak gibi de değil; ulusun rota-
sı, böylesi hayallerle biçim kazanabiliyor, öfke ve sevgi ku-
tuplar ı  değişebiliyor... 

Kürt halkı nı n bu noktada olduğunu söylemek, çok ka-
ramsar bir tesbit olur. Hatta Kuzey halk ı, kimi açı lardan ol-
dukça önemli tarihsel deneyimlere ve geleneklere de sa-
hiptir. Örneğin, aşağı  yukarı  yarı m yüzyı llı k bir zaman ke-
siti boyunca, Kuzey burjuvalar ı nı n yurtsever bir tutum ta-
k ı nmadıklarını; Güney'in aksine, Kuzey'deki burjuva ulu-
sal kanadın geleneksel bir direnişinin olmadığını  ve işbir-
I ikçi I iği seçtiğini yaşayarak görmüştür. (Bu savaşsızlık gele-
neğine, son zamanlarda suret-i haktan görünen 'Kürt şeriat-
ç ı lığı ' da dahildir asl ı nda.) Ancak, yar ı sı  dolu bardağa böy-
lesi iyimser bakış, yer yer nükseden kimi toplumsal yanı lsa-
malara ilişkin eleştirel yaklaşımı  elbette dışlamaz, dışlama-
malı. Unutulmannalı  ki, tertemiz bir bardak suya damlaya-
cak bir damla mütekkep, koca bir bardağı  bulandırabilir... 

Türk burjuva odakları ndan bazı ları nı n ağızları na fazlaca 
bakmak da bu tür birşeydir. Yanı lsama perdesi sı yrı lıp atı l-
dığında, Türk sermayesinin, devletin öz tutumu olan, kuru-
luş  mayasında bulunan anti-Kürt çimento ile yükseldiği gö-
rülecektir. Her bir Türk burjuvazi için Kürt coğrafyası, yağ-
ma ve talanı nı  katladığı  bir alan, önemli ve başlı ca bir kay-
nak, emek piyasası nı  ucuzlatan önemli bir faktör ve niha-
yet Ortadoğu'yla temas için bir pazar basamağıdı r. Böylesi 
'birebir' çıkar ve anlamları  boşverseniz bile, bu devletle bu 
sermayenin içiçeliğinin müthiş  boyutu gelir karşını za diki-
lir ve aksini vermeye çalışan görüntülerin bir Hacivat-Kara-
göz oyunu kadar değer taşıdığı  anlaşı l ı r. 

Boyner gibilerinin itirazları  yok mu? Var mutlaka. Ama 
itiraz salvoları nı n altı nda ne barış  güvercini gizli, ne de 
'Statükoyu parçalayacak' modeller. önemli olan ası l mis-
yonlar ı : Mücadelenin tepe noktası nda, umudu halktan 
al ı p, kendilerine bağlama. Kaldı  ki, Türk sermayesinin en 
genel eğitimini gözlemlemek için Boyner'i değil; Koç ve 
Sabancı  gibilerini takip etmek zorunluluğunu da ayrı ca 
vurgulamak gerekir. 

Türk sermayesinin gelişimi ve devlet/tekel bütünleşme-
sinin düzeyi, sermaye sı nı fı ndan 'Aykı rı ' bir tutum bekle-
meyi imkansı z kı lı yor. 

Yalancı  olmamaları  için en küçük bir nedeni bulunma-
yanlara tam cepheden bir güvensizlik, hem mantıki, hem 
zorunludur. 

GAP Belediyeler Birliği 
Avrupa platformlarında 

`Adil düzenci'ler işten atıyor 
Fırat YILMAZ 

DIYARBAIUR- Diyarbakır Sur Belediye-
si'nde çalışmakta olan 230 işçiye, Belediye tara-
fından 3 ay zorunlu ücretsiz izin verildi. Işçilere 
15 Haziran'da tebliğ  edildiği bildirilen kararın, 
26 Haziran Pazartesi günü uygulamaya konul-
duğu belirtildi. Aynı  gün sabah 8.00'de işyerine 
gelen işçilerin imza cetveline imza atmalarma 
engel olundu ve içeriye alınmadılar. Kararın, 
RP'li Belediye Başkanı  Cemal Toptancı  ve üç 
encümen üyesi tarafmdan alındığı  kaydedildi. 
Buna tepki gösteren 250 kadar işçi ve Belediye-
İş  Sendikası, Sur Belediyesi önünde akşama ka-
dar oturma eylemi yaptı. 

Yasal ve 
meşru eylem 
Başkan Toptancı'nm bu kararı  başarıya ula-

şırsa, diğer belediyelerde de bu yöntemle bazı  
işçilerin işine son verileceğine dair duyumlar al-
dıklarını  dile getiren işçiler, "adil düzen"ci bele-
diye yönetimi tarafmdan alınan bu kararın kabul 
eidilnıez olduğnim belirttiler.„"Bu haksız karar-
claıi vazgeçilmediği taktirde, Sur Belediyesi 
önünde açlık grevi ve ölüm orucu da dahil ol-
mak üzere, toplu oturma, Başbakanlık'a yürüme 
gibi çeşitli yasal ve meşru eylemlerde bulunma-
ya devam edeceğiz" dedi. 

Üç aylık mecburi izne tabi tutulanlar arasında 

10-15 yıllık ve hatta birkaç ay sonra emekli ola-
cak arkadaşlannm da bulunduğuna dikkat çeken 
işçiler, "Toptancı 'nm niyeti bizleri bu şekilde 
aşama aşama alıştıra alıştıra işten atmaktır" şek-
linde görüş  belirtti. 

Işçiler, kendilerini çalıştırmak istemeyenle-
rin, kendi adamlarını  işe alma düşüncesini taşı-
dıklannm apaçık ortada olduğunu vurguladılar 
ve başta sendikalarmın genel merkezleri ve ba-
sın olmak üzere, tüm kamuoyunu duyarlı  olma-
ya çağırdılar. 

Belediye-İş  Sendikası  Diyarbakır Şube Baş-
kanı  Vezir Perişan ise konuyla ilgili olarak şu 
açıklamayı  yaptı: 

Parasubk bahane 

"Tümü Belediye-İş  Sendikası  üyesi olan 230 
kişi önceki gün işe gitti ancak kapıdan içeri alın-
madı. Sendika olarak Vali'yle görüştük, Vali de 
bu kararı  yasadışı  bir uygulama şeklinde kabul 
etti ama net bir şey elde edemedik. 

Toptancı  bu kararı  geri almadığı  takdirde, her 
türlü eylemi işçi arkadaşlarla beraber yapmaya 
hazırız. Refahlı  belediye başkanlarının daha ön-
ce, 'biz rızk vermeye geldik, almaya değil' ve 
'işçinin almteri kurumadan parasını  vermeliyiz' 
şeklinde'çeşitli beyanatları  var. Ancak pratikle-
ri kendilerini doğrulamıyor. Parasızliğı  bahane 
ederek bu kadar insanı  sokağa almanın hiçbir 
gerekçesi olamaz." 

Şişli Belediye Başkanı  Gülay Atığ, toplam 552 işçinin işine son 
verdi. Atılan temizlik işçileri arasında belediyede 20 yıllık 

geçmişleri olanlar var. İstanbul Belediyeleri ve diğer illerin bazı  
belediyelerinde hep aynı  oyun oynanıyor. 

Şişli Belediyesi'nden atı lan işçiler protesto eylemlerini sürdürüyorlar. 

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı  Fevzi Gerçek: 

1.ı.7-.141.1‘.J1 V.J1V.11. 

Aysel SAGIR 

İSTANBUL-Geçtiğimiz yı l-
dan bu yana belediyelerde ça-
lışan işçiler çalışma hayatları-
nın en büyük vurgununu yaşı- • 
yorlar. 27 Mart 1994 yerel se-
çimlerinden sonra işçilerin 
üzerine karabasan gibi çöken 
RP ve MHP'li belediye baş-
kanlarının bugüne kadar attığı  
işçi sayısı  30 bini buldu. Bu 
konuda, DİSK'e bağlı  Genel-
İş  Sendikası 'nın Mart 1994-
Mart 1995 yılları  arasında yap-
tığı  araştırmaya göre, Türk-
Iş 'e bağlı  Belediye-İş  Sendi-
kası  üyesi 5 bin 623 ve Hak-
Iş'e bağlı  Hizmet-İş  Sendikası  
üyesi 3 bin olmak üzere top-
lam 26 bin 623 işçinin işine 
son verilirdi. Aynı  sürelerde 
belediyelerde çalışan yaklaşık 
4 bin memur da işten çıkarıldı. 

Araştırmada Genel-Iş  Sen- 

Haber Merkezi- Kamu çalı-
şanları, 15-22 Haziran arasın-
da uyguladıkları  eylem takvi-
miyle, mücadelelerinin ikinci 
büyük çıkışını  yaptı. Ancak, 
günlerce iş  bırakıp sokakları  
dolduran yüzbinlerce memur 
"muhatap bulmadı." Ankara, 
kör ve sağın oynadı. Ama, me-
murlara toplu sözleşme ve 
grev hakkı  tanımayan sendika 
yasa taslağı  da Meclis'ten geç-
medi. Şimdi memur hareketi, 
yeni bir ara döneme girdi. 

Kamu çalışanları, eylemleri-
ni farklı  biçimde' sürdürüyor. 
28 Haziran'da Ankara, İstan-
bul, Bursa, Adana ve Antep gi-
bi birçok ilde gerçekleştirdik-
leri 1 saatlik oturma eyleminde  

dikası'na üye işçilerin işine 
en çok RP ve MHP'li beledi-
yelerin son verdiği görüldü. 
Genel-Iş'in belediye işçileri 
arasında yaptığı  araştırma- 
da, işçilerin yüzde 
33.34'ünün işten atılmasının 
siyasi nedenlerle yapıldığı  
ortaya çıktı. 

Ankete göre işçilerin yüzde 
38.99'u belediye yönetimle-
rindeki değişiklik, yüzde 
10.71'i eski belediye başkan-
larının yasalara aykırı  bir şe-
kilde işçi alması, yüzde 6.92'si 
kadro şişkinliği, yüzde 5.85'i 
işlerin taşerona devredilmesi 
ve yüzde 4.19'u da yaşanan 
mali sorunlar gerekçe gösteri-
lerek işlerine son verildiği gö-
rüşünde. 

Belediye başkanları  işten at-
maları  ya 17. maddeye dayan-
dırıyor ya da keyfi gerekçeler 
gösteriyor. Özellikle temizlik 

ağızlarım siyah bantlarla bağ-
layan memurlar, hükümeti 
protesto ettiler. "Biz susarsak 
hayat da susar", "Suskunluğu-
muz karanlığa indirilmiş  en 
büyük darbe olacak", "TB-
MM'nin ağır işçileri seçimler-
de görüşürüz", "Utanıyoruz, 
dünyada memura sendika hak-
kı  tanımayan 5 ülkeden biri-
yiz" şeklinde ellerinde döviz-
ler taşıyan memurlara birçok 
demokratik kitle örgütü destek 
verdi. 

Kamu çalışanları  olarak, 
yoğun bir eylem dönemini 
geride bıraktınız. Öne çıkan 
talep ne oldu ve ortaya çıkan 
talepler sizce yeterli mi?  

işkolu, belediye başkanları  ta-
rafından özelleştirilmeye çalı-
şı lıyor ve birtakım firmalara 
sunuluyor. Temizlik işlerine 
talip olan firmalar bu işlerde 4-
5 milyon maaşla ucuz işçi ça-
lıştırıyorlar. 

`Atığ, 
diyalogdan kaçtı' 

Türk-İş 'e bağlı  Belediye-İş  
Genel Başkanı  Fuat Alan, Şiş-
li Belediyesi'nden atılan işçi-
lerle ilgili yaptığı  açıklamada, 
Şişli Belediye Başkanı 'nın hu-
kuka aykırı  davrandığına dik-
kat çekti. Alan, "Atığ  hukuka 
aykırı  olarak toplu işçi çıkardı. 
3 Haziran'da başlayan grev sü-
resince demokratik diyalogdan 
kaçındı. Tek taraflı  uygulama-
larına, mülki amirliği ve gü-
venlik güçlerini alet etti. De-
mokratik sağ  duyuyla kendi- 

[J Tüm Sağlık-Sen olarak, 
grevli ve toplu sözleşmeyi he-
def olarak ortaya koyduk. Fa-
kat, başından beri bir uğraşı-
mız daha var. İnsan hakları  ve 
demokrasinin katledilmesine -
hiçbir şekilde gözümüzü kapa-
madık. Sadece ekonomik mü-
cadelenin, bizi bir şekilde so-
nuca götürmeyeceğini biliyo-
ruz. Yaptığımız hesaplara gö-
re, bugün doktorlanmızm veya 
sağlık çalışanlarının koşulları  
iyi değil. "Gerekli ücret artışı-
nı  yapın" dediğimizde bir 
olayla yüz yüze kalıyoruz. Bu 
olay, ürettiğimiz şeylerin bü-
yük bir bölümünü savaşın alıp 
götürmesi olayıdır. 

Bu konuda somut sayılarla 
bir karşılaştırma yapar mısı-
nız? 

1:1 Bugün bütçeden sağlığa 
40 trilyon ayrılıyor. 400 trilyo-
nun üzerinde bir meblağ  sava-
şa ayrılıyor. Demek insanların 
yaşamasına pek olanak tamn-
mıyor. İnsanların alınterinin  

mizi ifade için gerekeni yapa-
cağız ve yasal hakkımız olan 
işimizi sahiplenme mücadele-
sini bırakmayacağız" dedi. 

Atığ'ın kurbanlarından 20 
yıllık işçi Nuri Duman, Gülay 
Atığ'ın hem işten atıp, hem iş  
bulma sözü vermesini sahte-
karlık olarak nitelendirdi. Du-
man, "bu ne çelişkidir ki, bir 
taraftan işten atıyor, bir taraf-
tan da `iş  bulacağım' diyof. Bu 
bir sahtekarlıktır" dedi. 

İşten atılanların 
sayısı  büyüyor 
İşten atılanların sayısının gi-

derek büyüdüğüne dikkat çe-
ken Duman şöyle dedi: "Atığ  
362 işçinin işten atılmasırlı  be-
lediyenin parasal yetersizliği-
ne bağlayarak gerekçelendirdi. 
Bugün işten atılanların sayısı  
552'ye yükseldi ve giderek bu 

karşılığını  alarak doğru dürüst 
bir şekilde eğitimini, sağlığını  
ve gençlik sorunlarını  çözme-
ye yönelik aktarılması  gereken 
para, savaşa gidiyor bu bir ger-
çek. Demek Kürt meselesi çö-
zülmeden, demek burnumuzun 
dibinde ülkemizin yarısında 
cereyan eden savaş  çözülme-
den gerçek anlamda haklarımı-
zı  almamız mümkün değil. 

KÇSKK bu konuda nasıl 
bir perspektife sahip? Başka 
neler yapmayı  düşünüyor? 

IJ Kamu çalışanları, aslında 
genel olarak işçi sınıfı  veya 
onların örgütleri bu konuya ne 
kadar duyarlı? Mesele burada, 
soru da burada düğümleniyor. 
Şüphesiz kamu çalışanlan ola-
rak sendikal eylemlerimizde, 
biz insan hakları  ve demokrasi 
konusunda da tavnmızı  koya-
cağız; sürgünleri, baskıları  
durdurmak için adım atacağız 
deseler de, bu konuda samimi 
olduklarını  düşünmüyorum. 
Düşünmüyorum çünkü,  

sayı  büyüyor. Diğer işçilerin, 
işten atılmasının gerekçesini 
ise, işten atılanlara destek ver-
meleri oluşturuyor." 

Bir başka direnişçi işçi Me-
det Kartal,"Gülay Hanım, ya-
nındaki polisleri üstümüze sal-
dırttı, birçok arkadaşımız yara-
landı. 200'e yakın arkadaşımız 
gözaltına alındı, 80-90 civarın-
da arkadaşımız tutuklandı  ve 
ancak sendika tarafından 660 
milyon ödenerek, kefaletle 
serbest bırakıldılar" dedi. Be-
lediye-İş  Genel Eğitim Sekre-
teri Hıdır Ateş, Atığ'ın "herke-
si kör ve sersem" yerine koy-
duğuna vurgu yaptı. Ateş, "bü-
tün siyasi partilerce ortak pay-
da haline getirilmiş  özelleştir-
me desteğinden insafsızca ya-
rarlanan Atığ, haksızca işten 
atılanların direnişlerini ziyare-
te gelenlere saldıran emniyet 
görevlilerinin, taşeron araçla- 

KÇSKK'nm yürünnesinde bu-
lunan arkadaşlarla biz oturup 
bir Kürt meselesini bile tartışa-
mıyoruz. 

Bütün bunlarla birlikte, 
KÇSKK'nın Ankara eylem 
dizisini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

❑ KÇSKK'nın, bırakınız 
demokrasi mücadelesini, bıra-
kınız insan hakları  savaşındaki 
yerini, bence kendine ilişkin, 
yani grev ve toplu sözleşmeli 
sendikal mücadele yürüyüşü-
nü layıkıyla yaptığını  söyle-
mek bana göre mümkün değil-
dir. 

Bu son yapılan eylem de 
gösterdi ki, hükümet kamu ça-
lışanlarının gücü karşısında 
sendika ve toplu sözleşmeli 
grev hakkını  yasaklayan mad-
deyi anayasaya sokamadı. Bu 
gücün işçi sendikalarıyla bir-
likte eylem yapma durumun-
da, yaptınmınm ne olacağını  
siz düşünün artık. Bu haliyle 
KÇSKK yetersizdir. Işçi smı- 

rının bekçiliğine soyunmalan-
nın anlamını  nasıl izah ede-
cek" dedi. 

Milyarlık afiş  
Belediyenin parasal imkan-

sızlıklarının işten atı lmalarına 
gerekçe gösterildiğini vurgula-
yan Duman, Gülay Atığ'm iş-
çilere vermesi gereken parayı  
başka şeylere harcadığına dik-
kat çekti. 

Duman, "Atığ, milyarlık 
afişler bastırıyor. Tamamıyla 
kirli savaşa hizmet eden ve 
`Mehmetçikle el ele' kampan-
yası  için basılan bu afişlerin 
belediye işleri ile ilgisi nedir? 
İşten atılanlar, çoğunluk ola-
rak, Alevi ve Kürt. Bu da gös-
teriyor ki Atığ, ideolojik dav-
ranıyor ve ırkçı lık yapıyor. 
Atığ, daha şimdiden işten at-
tığı  bizlerin yerine kendi yan-
daşlanm almaya başladı" dedi 

fıyla bütünleşip genel greve 
gitmek zorundadır. Ankara yü-
rüyüşümüzde yürütme daha 
radikal kararlar alsaydı, bugün 
daha iyi sonuçlar elde edilirdi. 

Fevzi Gerçek 

Şu sıralar kamu çalışanları-
nın, bu organizasyonla yaptığı  
eylemlerin hiçbir önemi yok. 
Bu organizasyonu taban aş-
mıştır. Tabanın isteklerini 
yürütme kurulu kar-
şılayamıyor.  

DİYARBAKIR/Roj- GAP 
Belediyeler Birliği Genel Sek-
reteri Ahmet Özer, Akdeniz 
Ülkeleri Kentsel Ekonomik 
Gelişme Projesi çerçevesinde 
3-6 Temmuz tarihlerinde Ital-
ya'da yapılacak olan bir top-
lantıya katılacak. 
Toplantının diğer katılımcıları  
arasında Türkiye'den Diyarba-
kır Büyükşehir Belediye Baş-
kanı, Italya'dan Matera, Al-
manya'dan İlmehua, İsrail'den 
Belediyeler Birliği ve Aşkelon 
Belediyesi, Filistin'den Tur-
kalm Belediyesi Başkanı  ve 
delegasyonları  yer alıyor. 

Bölgenin göç problemi başta 

ADANA Roj- Eğitim-Sen 
Adana Şubesi'nin Genel 
Kurul'u yapıldı. Eski baş-
kan Gülabi Köseoğlu, Cab-
bar Mamak ve Ali Giizel'in 
hazırladığı  üç listeyle seçime 
gidildi. Eğitim-Sen'e üye 
olan 250 delegeden, 237'si 
oy kullandı. Yer yer çekiş-
melerin yaşandığı  kurulda, 
yönetim kurulu seçimde 

olmak üzere, birçok konuda 
proje sunacak olan GAP Bele-
diyeler Birliği Genel Sekreteri 
Özer, ayrıca birlik tarafından 
Diyarbakır'da kurulması  düşü-
nülen Beton Parke Fabrikası  
ve Elemanları  projesi için de 
görüşmeler yapacak. Özer, 
projeye finansman kaynağı  te-
min etme yollarını  araştıracak. 

Öte yandan, Portekiz'in Por-
to kentinde AT tarafından 8-9 ; 
Temmuz'da bir konferans dü-
zenlenecek. Ahmet Özer, bu 
toplantıya da katılacağını  açık-
ladı. Üç gün sürecek olan top-
lantıya AT'den üst düzey yö-
neticileri katılıyor. 

çarşaf listeye gitti. Eski yö-
netim kurulu üyesi Gülabi 
Köseoğlu, 113 oy alarak lis-
teyi deldi ve tekrar yöneti-
me girdi. Diğer listede yer 
alan adaylardan Fatma Ne-
vin Nargül 111, Osman Sert 
113, Ali Kar 111, Hürye 
Türkmen 110, Kamuran 
Karacan 107, $erife Kaya 
105 oy aldı. 

Kağıthane, Pendik, Eminönü, Şişli'de "iş  tamam", Diyarbakır'da hazırlık var 

Belediyelerde hep aynı  oyun 

Taban, 
KÇSKK'y 
aşmak 
istiyor 

Kamu çalışanları, sessiz protestolarıyla seslerini yürütüyorlar. 

Genel kurulda 
çarşaf liste 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Anayasa Siracettin Kırıcı  
Hükümetin küçük ortağı  CHP'nin en başarılı  olduğu nokta 

Art ı k o da, "kuyru olmak" yöntemiyle iş i götürmeye çalışıyor. 

HADEP Seyhan İlçe Başkanı  
Mustafa Karabulut: 

Seyhan'da da 
guç Kazanıyoruz 

Adana Roj Bürosu, HADEP 
Seyhan İlçe Başkanı  Mustafa 
Karabulut ile bir söyleşi gerçek-
leştirdi. Karabulut, 12 Mart 
1995 'te Seyhan Birinci Olağanüstü 
Kongresi'nde başkanlığa seçildi. 
Başkan Karabulut, bu süre 
içerisinde hedefledikleri düzeye 
ulaştıklarını  dile getirdi. 
❑ Örgütlenmede olanaklarınız 
ne durumda? 

-Mevcut düzen partileri gibi 
ekonomik anlamda güçlü değiliz. 
Üyelerimiz, yöneticilerimfz öldü-
rülüyor, gözaltında kaybediliyor, 
tutuldanıyor. Devletin bize uyygu-
ladığı  baskı, çok engelleyici. Bü-
tün bunlara rağmen, partimiz Sey-
han'da da_gittikçe güç kazanıyor. 
Türkiye'de iki çeşit parti vardı r: 
Biri düzen partisi, biri düzene mu-
halif ve demokrasiyi savunan 
halkların kardeşliği ilkesi ile yola 
çıkan HADEP'tir. Bunu farkeden 
kitleler, 'insanını ' diyen, insan 
sevgisi duyan herkes büyük ilgi 
duyuyor. 
U Adana bölgesine de yoğun bir 
Kürt göçü var. Sizin bununla il-
gili düşünceleriniz nedir? 

-Şunu iyi biliyoruz. Kürtlerin 

yoğun olduğu coğrafyada 2 bin 
800'e yakın köy ve mezra boşaltıl-
dı  ve yakıldı. Başta İstanbul, Ada-
na, İzmir, Mersin olmak üzere in-
sanlarımız, büyük kentlere ve met-
ropollere sığınıyor. Göçün yaşan-
dığı  kentlerde gerek yerel yöne-
timler, gerekse genel devlet yöne-
timi hiçbir sorunıluluğunu yerine 
getirmiyor. Bu emekçi, devrimci-
demokrat, yurtsever insanları  par-
timizle ilişkiye geçmeye çağırıy-
oruz. Yeni göçeni ve yerleşiğiyle 
Kürt insanının sorunlarını  çöz-
meye çalışıyoruz. 

Özellikle göç eden insanlara im-
kanları= dahilinde gereken yar-
dımları  yapmaya her zaman 
hazırız. 

HADEP'e zincirleme komplo 
HADEP Genel Sekreteri Bahattin Günel, 

partileriyle ilgili komplo ve teşhir kampanyası  
başlatıldığını  belirtti. Günel'e göre, devlet 
güçleri tarafından yönlendirilen HADEP karşıtı  

ök-mo kampanyada, MHP'li militanlar da aktif 
yeralıyor. Günel, HADEP'in kurulduğu günden 

bu yana 13 yöneticisini kontra saldıırılarında kaybettiğine 
dikkat çekerek, "Keyfi tutuklamalar yetmiyormuş  gibi bir de 
partimizle ilişkisi olmayan insanlar da partilimiz gibi 
gösterilerek karalama ve farklı  bir imaj yaratma 
kampanyaları  başlatılmıştır" dedi. 

Hakkari'de bir süre önce gözaltına 
alınan Hakkari eski Belediye Başkanı, 
İHD Hakkari Şube Başkanı  ve HADEP İl 
Başkan Yardımcısı  Yüksekova'da serbest 
bırakıldılar. 

ri Şube Başkanı  Abdulke-
rim Demirer, açıklama 
yapmaktan kaçınırken, 
Ümit ve Çallı'da konuşmak 
istemedi. Demirer ayrıca, 
gözaltında baskı  görmedi-
ğini belirtti. Hakkari eski 
Belediye Başkanı  Şükrü 
Çallı, İHD Hakkari Şube 
Başkanı  Abdulkerim De-
mirer ile HADEP Hakkari 
İl Başkan Yardımcısı  Avu-
kat Hüseyin Ümit'in Yük-
sekova'da daha önce mey-
dana gelen bazı  olaylarla 
ilişkili olarak gözaltına 
alındıkları  için Yükseko-
va'ya götürülerek mahke- 

meye çıkarıldıklan tahmin 
ediliyor. 

Çallı, Ümit ve Demi-
rer'in gözaltına alındığı  15 
Haziran günü Yükseko-
va.,'da aynı  davaya paralele 
olarak Şakir Temel, Cafer 
Temel, Şahbaz Temel, Agit 
Temel ile Ömer Temel 
isimli köylüler gözaltına 
alınmış, sorgulanmak üze-
re Hakkari Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi'ne sevk edilmişler-
di. 5 kişi daha sonra 20 Ha-
ziran günü Yüksekova'ya 
götürülerek serbest bırakıl-
mışlardı. 

Demirel yerini Çiller'e bıraktıktan sonra "Dün 
dündür" politikasıyla siyasetin açık yüzünü 
sergileyerek Çankaya'daki yerini aldı. Fakat 
hükümetin sol kanadı  olduğunu iddia eden SHP ile 
birleşme sonrası  CHP bir türlü dikiş  tutturamıyor. 

Orhan PALA 

ANKARA- DYP-SHP (CHP) ko-
alisyonu 4. yılını  geride bırakmak 
üzere. Hükümetin ilk kurulduğu dö-
nemdeki şaşaha, yerini büyük çık-
mazlara terketmiş  durumda. Demirel 
makamın' Çiller'e bıraktıktan sonra 
"Dün dündür" politikasıyla siyasetin 
açık yüzünü sergileyerek Çanka-
ya'daki yerini aldı. Fakat hükümetin 
sol kanadı  olduğunu iddia eden SHP 
ile birleşme sonrasi CHP bir türlü di-
kiş  tutturamıyor. Tabanının büyük 
bir kısmını  sırf MGK'yi memnun et-
mek için feda eden CHP iç kaynaş-
mayı  bir türlü sağlayamadı. Yapıla-
cak ilk genel seçimlere kadar bütün 
nıilletvekillerini bakanlıklarla ödül-
lendirme politikasını  sürdürüyor. 

Görünen o ki, birkaç aya kadar ba-
kanlık yapacak milletvekili de kal-
mayacak. Bir "Demokratikleşme Pa-
keti"dir tutturmuş  gidiyor. Parti kay-
nayan kazana dönmüş  durumda. 
DYP'nin politikalarını  hayata geçir- 

Haber Merkezi- HADEP Genel 
Sekreteri Bahattin Günel, 24 Hazi-
ran'da 

Istanbul'da yaşanan bir olayı  ha-
tırlattı  ve olayın partileri aleyhine 
televizyon kanallannda kullanıldı-
ğına dikkat çekti. Günel'in konuy-
la ilgili açıklaması  şöyle: 

"Ticari ilişkiler veya başka ne-
denlerle kendisini Ülkücü diye ad-
landıran birini bıçaklayarak öldü-
ren bir kişi partimizle hiçbir ilişki-
si olmadığı  halde üyemiz gibi gös-
terilmiş  ve tüm televizyon kanalla-
nnda, basında teşhir edilmiştir. 

Bu olaydan sonra bazı  gruplar 
devrimcilerin, demokratların ve 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı  
mahallelerde MHP bayrakları  
açıp, slogan atarak halkı  tahrik et- 

mek için sürekli genel başkan değiş-
tiriyor. Aktif siyasetten çekileceğini 
söyleyen babasının oğlu, Dış işleri 
Bakanlığı 'na gelerek her şeye rağ-
men Devlet-lu geleneğini sürdürü-
yor. Bu arada hem DYP hem de CHP 
kanadında birbirleriyle kavgalı  olan 
horozlar mevcuttur. Her fırsatta bir-
birlerini gagalamayı  da ihmal etmi-
yorlar. CHP kanadında zaman za-
man polis devleti anlayışına karşı  u-
fak başkaldırılar oluyorsa da, kısa 
sürede istifalarla hemen asiler yerle-
rine oturtularak, ortamı  sakinleştir-
meye çalışıyorlar. CHP'deki pasif 
klasik sol anlayışa sahip olan kanat, 
bir türlü kendini ifade etme olanağı  
bulamıyor. Bunu nereye kadar götü-
recekleri ise, henüz belli değil. Hem 
hükümetin protokol gereği, atması  
gereken adımları  atmadığından şika-
yetçi oluyorlar hem de partinin hü-
kümetten çekilmesi için bir baskı  un-
suru oluşturamıyorlar. 

Hikmet Çetin'in sibopları  artık ha-
va kaçırmaya başladı. Birleşme son- 

meye çalıştı. Bu durum bize Gazi 
mahallesi olaylarını  çağnştınyor." 

Bursa'nın orman 
yangınları  ve HADEP 

HADEP'e yönelik komplolar 
Bursa'da da sürüyor.14 Haziran'da 
dört parti üyesi gözaltına alındı. 
Genel Sekreter Günel, "Üyeleri-
miz dokuz gün sistematik işkence-
den geçirildi ve geçen yıl Bursa'da 
meydana gelen orman yangınları-
nı  kabul etmeye zorlandı" dedi. 

HADEP Bursa eski il yönetim 
kurulu üyesi Serdar Ecderoğlu, 
Suat Ertuğrul, kültür biriminde 
çalışan Kemal Göçeli ile üye Hay-
dar Topal, 22 Haziran'da mahke-
meye çıkarıldı. Haydar Topal tu- 

rası  kendi politikalarının hayata ge-
çirilecek koşullarının olmaması  dil, 
rumunda koalisyonda kalmayacakla-
rı  yönündeki söylemleri geride kaldı. 
Artık o da "kuyruk olmak" yön-
temiyle işi götürmeye çalışıyor. "8. 

tuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılırken, diğer üçü tutuklandı. 

Haydar Topal, başından geçen-
leri basına şöyle açıkladı: "Savcı-
lıkta da belirttiğim gibi, üzerime 
atılan suçları  kesinlikle kabul et-
miyorum. Bursa emniyetinde 
dokuz gün boyunca sürekli işken-
ce gördüm. Bu suçlamayı  işkence 
sonucu kabul etmek zorunda kal-
dım. Kabul etmek zorundaydım, 
çünkü hayatım söz konusuydu." 

HADEP Genel Sekreteri Bahat-
tin Günel, "Partimize komplo 
hazırlayanlar şunu iyi bilmeliler ki 
biz demokrasi, barış, kardeşlik ve 
ülkenin sorunlarının çözümünde 
mücadelemize devam edeceğiz" 
dedi. 

Birey, toplum ve ulusları n kendi gerçeklerini belirle-
mek için, özgürlük, ahlak ve örgütlenmeden başlayarak 
en genel anlam ı yla kültürel sosyal ilişkileri düzenleyen 
sözlü, yaz!ı  temel kural ve belgeler vard ı r. 

Bu belge ve kurullardan yaşamsal olan ı  anayasalard ı r. 
Anayasalar ülkelere, uluslara ve halkları n yönetim bi-

çimieri ne göre gerici, faşist ve totaliter olabileceği gibi, 
çok demokratik ve katı l ı mcı  da olabilir. 

Türkiye'nin yukarı daki tan ı mlara göre hangi kategori-
ye girdiğini, ülkede yaşanan gerçeklik gösteriyor. Toplu-
mun bütün kesimleri uzun yı llard ı r 82 Anayasası 'n ı n 
değişiminden bahsediyor. Birçok parti program ve se-
çim bildirgelerine, değişimi somut olarak koydu. Gerek 
Avrupa ve gerekse ülkede yükselen toplumsal ve ulusal 
muhalefet, anti-demokratik yasaları n değişimini zorun-
lu kı l ı yordu. 

Türkiye'yi yönetenler, yükselen sesleri bastı rmak, Av-
rupa ve kamuoyunu oyalamak için biçimsel bir giriş im 
başlattı lar. Bütün burjuva partilerinin üzerinde mutaba-
kata vard ı klar ı  anayasan ı n 21 maddesi, 300'ün üzerin-
de oyla Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Anayasa Ko-
misyonu ve genel kurulda yapı lan görüşmelerde; muta-
bakata varı lan 21 maddeden 6'sı  kabul edildi, ikisi ana-
yasadan geri çekildi. 6 madde de genel kurulda kabul 
görecek 270 oya ulaşamad ı  ve hala diğerleri için görüş-
meler sürüyor. 

Kamuoyunun da takip ettiğ[gibi, anayasan ı n "muta-
kabat" diye sözü edilen maddelerin üzerindeki görüş-
meler, Meclis Genel Kurulu'ndaki sorunlardan ötürü, 
tam bir fiyaskoyla sonuçland ı .. 

Düşünüyoruz da... insan ı n, toplumsal konumla birlik-
te, bir de şahsı na yönelik fiilerde biraz dirayet sahibi ol-
ması  gerekir. Türkiye'deki politikac ı lar, "dün dündür, 
bugün, bugün" mantığı yla politika yaptı klar ı ndan, ilke 
ve dirayet sahibi olam ı yorlar, kendilerine yapı lan ı  ça-
buk unutuyorlar. 

82 Anayasası 'n ı  parlamento ve seçim meydanlar ı nda 
"Darbe Anayasası ', "Ara Rejim Anayasası ", "Halktan 
Kopuk Anayasa" diye niteleyen siyasetçilerin son tu-
tumları , parlementonun yapısı n ı  ortaya koymaktad ı r. 

Bugün, her ne kadar, sivil parlamenter sistem, iş liyor 
görünse de özü itibar ı yla 12 Eylül Hukuku iş  yapı yor. 
Ulkeyi yönetenler bugün sı n ı rl ı  maddeleri bile değ iştir-
me cesaretini kendilerinde göremiyorlarsa demek ki, 
anayasanı n tümden değişimi sözkonusu olunca, san ı rı z 
kış laları n önü kı rm ı zı  plakalarla dolar. 

Türkiye gerçeği, birkaç maddenin biçimsel değiş imini 
bile kald ı ram ı yor. Fakat ülkeyi yönetenler bu gerçeğ i 
göremiyorlar. Eğer gerçekten halkı n yaşad ı kları n ı  göre-
bilselerdi, sorunlar bu boyutlara ulaşamazdı . 

Içte ve dışta, yoğun prestij kaybı na uğrayan Türkiye, 
dünya kamoyunda saygı n bir konuma kavuşmak istiyor-
sa, anayasayı  bir bütün olarak değiştirmelidir. Ve bu de-
ğ iş ikliği yaparken; bütün emekçi sı n ı f ve katmaları n 
temsilcilerinin istem ve taleplerini göz önünde bulun-
durmal ı d ı r. Fakat bu parlamento ve siyasal tablo, emek-
çi sı n ı f ve tabakaları  cendereye sokan 82 Anayasası 'n ı  
ortadan kald ı rmayacağı  gibi, değişkiliği de yapamaz. 
Neden yapamaz? Türkiye'de, demokratik direnme ve 
hak alma geleneği yok. 1924 Anayasası 'ndan başlaya-
rak; 1960, 1982 Anayasalar ı , asker-bürokrat kesimin, te-
peden hazı rladığı  bir lütuf anayasaları d ı r. 

Asl ı nda sorun yasa yapı cı dan çok, yasaya uyucular-
dan kaynaklan ı yor. Emekçi halk, çalışanlar ve toplumun 
dinamik kesimleri bugün mecliste yapı lan görüşmeler 
sı rası nda demokratik tepki ve istemlerini yeterince so-
kağa dökebilselerdi, yasa yapı cı lar bugün halk gerçeği-
ne uygun değişimi yapmak zorunda kal ı rlard ı . Ama top-
lumun dinamik kesimleri, değişimde yaptı rı mc ı  olam ı -
yorlarsa kendilerini sorgulamaları  gerekir. Düşünün me-
murlar ı n serbestçe örgütlenme, sendika kurma ve 
siyasete katı l ı mları n ı  sağlayan 3. madde tartışı l ı yor ve 

. reddediliyor. Toplum buna suskun kal ı rken, KÇSP'nin 
c ı l ı z tepkisi ise sonucu etkilemeye yetmiyor. Bu gelişme 
salt bugüne özgü değil. 1924 Anayasası 'ndan bu yana 
toplumun öncüleri olması  gereken emekçiler hep sus-
kun kalmıştı r. 

Bugün anayasalar ve ekonomik-siyasi düzenlemeleri - 
istisnalar hariç- hep birileri tavandan indirmiştir. Sorun 
böyle olunca her on yı lda bir geri al ı ndığı nda kimse 
reaksiyon göstermiyor. 12 Eylül'den bu yana 15 yı l geç-
miş, "Ara rejim" Anayasası  tartışı l ı rken, iktidar ve 
dönüşümü hedefleyenler suskun... Sonuç olarak, Kürt-
Türk ayd ı n ve siyasetçiler, toplumun bütününü ilgilen-
diren anayasan ı n hazı rlanması nda eylem ve demokratik 
önerileriyle katalizatör görevini yerine getirmelidir. 

C iller kuyrukqulu 

madde" dedi bir türlü hayata 
geçiremedi, "memura sendikal hak" 
dedi bir türlü olmadı, "demokratik-
leşme" dedi beceremedi. 

Küçük ortağın en başarı lı  olduğu 
nokta ise "idare" oldu. Dünya ve Av- 

rupa'ya karşı, sosyal demokratlık 
kalkanını  kullanarak, iktidarın pis-
liklerini kapatmaya çalışıyor. Doğ-
rusu zaten iktidardaki görevi de o-
dur. Görevini en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışıyor. 

Çallı, Ümit ve Demirer 
serbest bırakıldı  

Mustafa YILMAZ - 
İSTANBUL- Demokrasi ve Değişim 

Partisi (DDP) hakkın- 
da, Yargıtay Cumhu- 
riyet Başsavcıll- 
ğı 'nca, parti progra-
mında Kürtlere iliş-

kin yer alan kimi ta-
nımlamalardan dolayı, 6 

Haziran 
1995 tarihin-
de kapatma 
davası  açıl-
dı. Kapatma 
istemli iddi-
anamede, D-
DP'nin 
Kürtlerden 
ve Kürt kül-
türünden sö-
zettiği, bu-
nun Anayasa 
ve Siyasi 
Partiler Ya-

sası 'na aykı rı  
Başkan Yardımcısı  olduğu öne sü-

Refik Karakoç 
rüldü. Konuyla  

ilgili, DDP Genel Başkan Yardımcısı  
Refik Karakoç'un görüşlerini aldık. 

0 Sizce kapatma gerekçesi hukuki 
mi, siyasi mi? 

-Kapatma davasının tamamen siya-
si bir dava olduğunu iddia ediyoruz. 
Çünkü iddia makamı  bile ,"Türki-
ye'deki Kürtler Doğu ve Güneydo-
ğu'dan göç ederken, Irak ve İran'daki 
soydaşlarının yanına değil, Türki-
ye'nin batısındaki ınetropollere git-
mektedirler" demekle, Kürtlerden 
bahsetmektedir. Başbakan Tansu Çil-
ler, haziran ayı  içinde BAB Asamble-
si Genel Kurulunda'ki konuşmasında 
mecliste 150'nini üzerinde Kürt mil-
letvekili var dedi (21 Haziran I995 Sa-
bah gazetesi haberi). Bu demektir ki, 
Kürt ve Kürt Kültüründen, Kürt Reali-
tesinden herkes bahsediyor. Ama D-
DP söz ettiği için kapatılmak isteni-
yor. Bize göre bu tutum hukuki değil 
siyasidir. Çözüm de değildir. 
U Siyasi Partiler Yasası'nı  nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

-Bugün Türkiye Cumhuriyeti kay- 

nayan bir kazan durumunu andırıyor. 
Başta anayasa olmak üzere, bu anaya-
saya göre oluşturulan birçok kurum 
toplumun ihtiyaçlarını  karşılayamı-
yor. Gelişmenin, demokratikleşmenin 
önünde engel olarak duruyor. Siyasi 
Partiler Yasası  da bu engellerden bir 
tanesidir. Yetersizdir, değiştirilmesi 
kanatindeyim. 

U Partiniz kapatılırsa yeni yöneli-
miniz ne olacak? 

-DDP bize göre bugünkü siyasi boş-
luğun doldurulmasının ürünüdür. 
Programın Türkiye'nin bütün sorunla-
rına çözüm üretebilecek tespitler içer-
mektedir. Türkiye'nin belli başlı  üç 
sorununa ağırlık vermektedir. Bunlar 
Kürt sorunu, demokrasi sorunu ve 
ekonomik sorundur. Bunları  birbirin-
den ayırarak çözemezs" iniz. Eğer bu-
gün Türkiye'de gerçek demokrasi 
yoksa, sebebi Kürt sorunudur. Çünkü 
demokratik bir ortamda Kürt sorunu 
tartışılabilecek, gelişebilecektir. Tüm 
bu nedenlerle demokrasi, kurum ve 
kuralları  ile yerine konmuyor. Bugüne  

kadar çözülmediği gibi, Kürt sorunun-
da bugüne kadar takip edilen inkar, 
red ve şiddet politikaları  hep çözüm-
süzlüğü beraberinde getirnıiştir. Bu 
yanlış  politika sonucu ülkede bugün 
savaş  ortamı  oluşmuştur. Ekonomi 
felçtir. Borç yükü artmıştır. Enflasyon 
yüzde 100'lerde seyretmektedir. Biz 
DDP'nin kapatı lmaması  için bütün 
çabamızı  sarf edeceğiz. Demokrasi 
güçleri ile birlikte tepki göstermeye 
çalışacağız. Çünkü parti kapatmak çö-
züm değildir diyoruz. Bugüne kadar 
Anayasa Mahkemesi parti kapattı. 
Ama bu partilerin programını  savu-
nanlar faaliyetlerini, başka ad ve prog-
ramla sürdürmektedirler. 

Bize göre DDP kapatı lırsa daha 
güçlü bir şekilde doğacaktır. DDP'nin 
anlayışı, mücadelesi sürecektir. Çün-
kü DDP'nin programı  bugünkü Türki-
ye koşullarının ihtiyaçlarına göre ya-
pılmış  bir programdır. Tespitleri ger-
çekçidir ve geleceğe de hitap etmekte-
dir. Biz bu anlayış  ve umutla hızlı  bir 
şekilde DDP'nin örgütlenmesini sür-
dürüyoruz. 

DDP Genel Başkan Yardımcısı  Karakoç: 

Uyarıyoruz! DDP kapatılmasın 
Ali ACAR 
HAKKARİ  Hakkari'de 

15 Haziran günü evine ya-
pılan baskın sonucu P-
KK'ye yardım ve yataklık 
ettikleri gerekçesiyle gö-
zaltına alınan Hakkari eski 
Belediye Başkanı  Şükrü 
Çallı, HADEP İl Başkan 
Yardımcısı  Avukat Hüseyin 
Ümit ile aynı  gerekçelerle 
19 Haziran günü gözaltına 
alınan İHD Hakkari Şube 
Başkanı  Abdülkerim De-
mirer 27 Haziran günü 
Hakkari Emniyet Müdürlü-
ğü'nden alınarak Yükse-
ova'ya götürüldü. Yükse-
kova Savcılığı 'na ve Sulh 
Ceza Hakimliği'ne çıkan-
lan Çallı, Ümit ve Demirer 
tutuksuz yargılanmak üze-
re serbest bırakıldılar. 

Gözaltılarla ilgili olarak 
görüştüğümüz İHD Hakka- 
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Filistinli analar 
çocukları  için yürüdü 

İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
mahkumların serbest bırakılması  için 
bir grup Filistinli, Gazze'de gösteri 
yaptı. Ellerini zincir ve kelepçelerle 
bağlamış  olan 20 kadar Filistinli ile 
mahkumların fotoğraflarını  taşıyan 
yüzlerce Filistinli kadın, açlık 
grevinin üçüncü gününde Filistinli 
mahkumları  desteklemek amacıyla 
Uluslararası  Kızılhaç Örgütü'nün 
Gazze Bürosu'na yürüdüler. 
Gazze'deki Filistin Özerk Yönetimi 
yetkililerinden Zekeriya El-Ağa, 
gösteri sırasında yaptığı  açıklamada, 
Batı  Şeria'da özerk yönetim 
konusunda İsrail'le barış  anlaşması  
imzalamadan önce mahkumların 
serbest bırakılmasını  istedi. 
Filistinliler ayrıca, günü mahkumları  

Sandinistlerden 
hükümete tepki 
Nikaragua'da anayasa 

değişikliklerini protesto eden 
Sandinist gerillalar parlamento 
binasını  havan topu ateşine tuttular. 
Parlernento'mın anayasa 
değişikliklerini görüşmek için 
toplandığı, sırada yapılan saldırıda, 
can kaybına neden olmamak amacıyla 
topların toplantının yapıldığı  salonun 
tam üstünde havada patlayacak 
şekilde fırlatıldığı  belirtildi. Başkan 
Violeta Chamorro'nun denetimindeki 
Ulusal Meclis'in yetkilerini arttırmayı  
amaçlayan anayasa değişiklikleri 
protesto eden diğer bir grup Sandinist 
de perşembe gününden beri 
parlamento ana binasını  işgal altında 
tutuyor. 

Gerilla cesedine 
ordu engeli 

Guatamala'da öldürülen bir gerilla 
liderinin cesedinin çıkarılması  için 
arama yapılması, ordunun baskısı  
sonucu "geçici olarak" durduruldu. 
Öldürülen gerilla lideri Efrain Bamaca 
Velasquez'in dul eşi ABD'li avukat 
Jennifer Harbury, Uluslararası  
Mahkeme tarafindan gönderilen 
uzmanların arama yapmasının askerler 
tarafından engellendiğini söyledi. 
Cesedin çıkarılması  için 
Guatemala'nın başkenti San 
Marcos 'un batısındaki askeri bölge 
yakınlarında bulunan Harbury ayrıca, 
yetkililerin kendisine mahkeme kararı  
olmadan askeri bölgede arama 
yapılamayacağını  söylendiklerini 
kaydetti. 

Biyolojik silah 
görüşmeleri yakın 

Irak'ın kitlesel imha silahlarının 
sökülmesinden sorumlu Birleşmiş  
Milletler Komisyonu Başkanı  Rolf 
Ekeus, Irak hükümetinin kimyasal ve 
uzun menzilli balistik füzelerinin 
ardından biyolojik silah programının 
kontrolü konusunda işbirliği 
yapabileceğini söyledi. Ekeus, bu ay 
sonunda tekrar görüşmelere 
başlayabileceklerini söyledi. Güvenlik 
Konseyi, Irak'a uygulanan petrol 
ambargosu konusunda, Irak'ın 
savunma sistemini kontrole açmasını  
gerekçe olarak kullanırken, diğer 
yaptırımların kalkması  için de 
Kuveytli savaş  esirlerine tazminat 
ödemesi gibi birçok şartları  yerine 
getirmesini istiyor. Fransa ve Rusya, 
silahlar konusunda istenilen şartları  
yerine getirmesi halinde Irak'a 
uygulanan petrol ambargosundan 
vazgeçilebileceğini belirtirken, ABD 
bu öneriye kesinlikle karşı  çıkıyor. 

Geçen ay Fransa'da yapılan 
yerel seçimlerde faşistlerin 
bazı  belediye başkanlıklarını  
kazanması  Fransa'da dehşet 
yarattı. 

Irkçılık, ırkların kardeşçe yaşamaları  
ile öviirıen Portekiz'de de etkili olmaya 
başlıyor. Önceki pazar günü Portekiz'in 
başkenti Lizbon'da "devriyeye çıkan" 
yaklaşık 50 dazlak, siyahlara saldırdılar. 
Demir çubuklar ve beyzbol sopaları  ta-
şıyan dazlaklar, Cape Verde kökenli 27 
yaşındaki bir Portekiz vatandaşını  öldü-
rürlerken, en az 12 Afrika kökenliyi de 
yaraladılar. Olaylar üzerine Portekiz 
Cumhurbaşkanı  Mario Soares, ülkedeki 
Afrikalılann sakin olmalarını  istedi. 

Portekiz'in en önemli ırkçılık karşıtı  
grubu olan SOS Racismo, yöneticiler-
den acil önlem almalarını  istedi. SOS 
Racismo açıklamasında, salı  günü de iki 
siyahın 15 Beyaz genç tarafından dövül-
düğünü bildirildi. Perşembe günüyse 
ikisi sivil kıyafetli asker olmak üzere üç 
Beyaz, en az 20 siyah tarafından dövül- 

Ancak ırkçılık sadece 
Fransa'da ya da Almanya'da 
değil Avrupa'nın en 
umulmadık ülkelerinde de 
görülmeye başlandı. 
dü. 

Merkezi Lizbon'da bulunan Cape 
Verdeliler Birliği'nin başkanı  Alberto 
Barbosa, Portekiz'in Schengen Anlaş-
ması 'nı  imzalamasının ırkçıları  cesaret-
lendirdiğini söyledi. "Portekiz Schen-
gen Anlaşması  altında serbest dolaşıma 
hazırlanırken, Afrikalı  mülteciler, nere-
deyse açık bir biçimde iç güvenliğe yö-
nelik bir tehdit olarak gösterildiler" şek-
linde konuştu. 

Resmi verilere göre, 10 milyon nüfus-
lu Portekiz'in 170 bin yabancı  vatandaşı  
var. Bunun yanısıra hükümetin tahmin-
lerine göre 70 bin yasadışı  mülteci 
bulunuyor. Resmi olmayan kaynaklara 
göre bu sayı  150 binin üzerinde. Bun-
ların çoğunu eski Portekiz sömür-
gelerinden bu ülkeye gelenlerden 
oluşuyor. 

Dazlaklar şimdi de 
Portekiz'de 

Dünya 
adeta 

mayın tarlası  
Mayın ölüm tuzağı. Şu anda dünyada 100 

milyon mayın var. Bir mayının en az bir kişiyi 
öldürebildiği gözönünde bulundurulursa 
ortaya çok ürkütücü bir tablo çıkıyor. 

Üçüncü dünya ülkelerinde 
dehşet saçan mayınlar, otuza 
yakın ülkede en önemli sorun 
durumunda. Ucuza maledilip 
kolay yerleştirilmeleri, dünya 
çapında mayın sayısının 100 
milyonun üzerine çıkmasına 
neden olurken, her yıl bunlara 2 
milyon daha ekleniyor. Afrika 
kıtası, 20 milyon mayınla, soru-
nu en yakıcı  yaşayan ülkelerin 
başında geliyor, Bu mayınların 
9 milyonu Angola'da bulunu-
yor. Mayınların en önemli zara-
ra kalıcılıklanndan kaynaklanı-
yor. İkinci Dünya Savaşı 'ndan 
sonra 15 milyon mayının te-
mizlenmesine rağmen, Polon-
ya'da 30'a yakın insan bu sa-
vaştan kalma mayınlardan do- 

layı  öldü. 
Kamboçya'nın Phnom Penlı  

kentinde yapılan Anti-Mayın 
Konferansı 'nda, mayın üretimi, 
satışı  ve kullanışlı-un tamamıyla 
yasaklanması  istendi. Bu ayın 
başındaki konferansa, 40 ülke-
den değişik Hükümet Dışı  Ör-
güt (NGO) katıldı. Sonbahar'da 
Viyana'da imzaya açılacak BM 
Mayın Protokolü'nü hazırlık te-
melinde yapılan konferansta, 
mayın üreticileri ve uluslararası  
alanda mayın kurbanlarına yar-
dım amaçlı  çalışmalar ele alın-
dı. 10 milyon civarında 
mayının bulunduğu Kamboçya, 
mayın kurbanlarının en çok ol-
duğu ülke olarak biliniyor. 

Ebu Seyyaf ve diğer küçük muhalifler ateşkese karşı  çıkıyorlar 

ceza maddelerine göre yar-
gılanmalarma son verilmesi-
ni, hükümetin iç savaşlarla 
ilgili İkinci Cenevre Proto-
kolü'ne uymayı  kabul etme-
sini, "devrimci güçler de da- 

hil" azınlıkların hükümete 
katılmasını, siyasi yapıda 
reformlar yapmasını, 
hükümet ve gerilla or-
dusunun s ilahs ızlandınl-
masum istediklerini belirtti. 

Ocampo, kendilerinin, El 
Salvador'daki gerillalar 
gibi, hükümet ;efonnlan uy-
gulamadan önce silahlarını  
teslim etme hatasına düş-
meyecelderini de belirtti. 

Avrupa Birliği 
işsizliği 
tartışıyor 
Avrupalılar da artık bundan sonra işsizliği 

tartışmak zorunda kalacak. Çünkü her 
geçen gün yükselen işsizlik oranları  
Avrupalıları  endişelendiriyor. Ancak 

sorunun sosyal yanı  daha büyük sonuçlar 
doğuracak gibi. Örneğin ırkçılık ve 

yabancı  düşmanlığı  yükseliyor. 

Küba yine de desteklenmeli 
Geçen hafta Roj'da Küba'ya 'si', Kürtlere `no' 

başlıklı  bir haber vardı. Haberi uzun boylu 
okumayan okurlar bu gazetenin Küba'ya karşı  
olduğu sanısına kapılmış  olabilir. 

Oysa ne denli başarılı  bir uygulama olduğu 
tartışılsa da ABD'nin burnunun dibindeki sosyalist 
Küba, tarihiyle Türk ve Kürt devrimcilerinin 
gönlünde müstesna bir yerde olmalı. 

bir 'devlet memuru' yani Olağa-
nüstü Hal Valisi izin vermemişti. 
Aynı  heyet daha sonra Hindistan 
ile Pakistan arasında sorun olan 
Keşmir'e gitmek üzere büyük uğ-
raşlar verdiler ve Hindistan'dan 
izin almayı  başarıp Keşmir'e gitti-
ler. 

• 

Hüseyin AYKOL- Sosyalizmin 
ne denli başarılı  uygulandığı  tartı-
şılsa da bugün türü dünyada birkaç 
sosyalist ülke var. Bu örneklerin 
en başında da Küba bulunuyor. 
Dahası  Fidel'in Küba'sı  ABD'nin 
burnunun dibinde olması  ve Che'li 
mücadele günleriyle Türk ve Kürt 
devrimcilerinin nezdinde apayrı  
bir yere olmalı. 

Bugün Küba'ya ABD önderli-
ğindeki Batılı  emperyalistlerin 
ambargosu da sürüyor. Bu ambar-
goyu delen Kanada gibi ülkeler ol-
sa da Batı  dünyası  Küba'yı  bir ka-
şık suda boğmak üzere pusuya yat-
mış  bulunuyorlar. 

ABD'& son 35 yı lda iktidara 
gelen 20'ye yakın devlet başkanı, 
seçmenine Küba'nın işini bitirece-
ği sözünü vermiştir. Tüm saldırıla-
ra Küba önceleri reel sosyalizmin 
de desteği, şimdi de tamamen ken-
di çabasıyla direniyor. 

"Hürriyet" abidesi olarak sunu-
lan ABD'den Küba'ya gitmek bile 
suçtur örneğin. Ama her şey yine 
ABD'li yöneticilerin istediği gibi 
gelişmez. Örneğin ABD'nin Kü-
ba'ya uyguladığı  ambargo çerçe-
vesinde koyduğu seyahat kısıtla-
malarına karşı  olan bir grup genç, 
Küba'ya gezi düzenliyor. 42 
ABD'li genç, ambargo uygulanan 
Küba'ya yapacakları  bir haftalık 
geziye geçen hafta başladı. 

San Francisco'daki Özgürlükler 
ve Seyahat Kuruluşu Koordinatö-
rü Pam Montanaro gezinin, geçen 
hafta Hazine Bakanlığı 'ndan gelen 
ve Küba'ya izinsiz seyahatlerin 
yasak olduğuna değinen uyarı  
mektubuna rağmen gerçekleşece-
ğini söyledi. Dış  Gelirler Kontrol 
Bürosu Başkanı  Richard New-
comb'un mektubunda, sözkonusu 
yasaları  çiğneyenlerin, 10 yıla ka-
dar hapis veya 250 bin dolar para 
cezasına çarptırılacağı  belirtiliyor. 
ABD yasalarına göre, gazeteciler 
ve akademisyenler dışında, ABD 
hükümetinin izni olmadan Kü-
ba'ya geçişler yasak. 

Küba 'ya geçişlere uygulanan 
seyahat kısıtlamalanyla mücadele 
eden seyahat kuruluşunun daha 
önce de Küba'ya beş  kez gezi dü-
zenlediğini ve şu ana kadar da 
kimsenin yargılanmadığını  belir-
ten Montanaro, "dünyanın en zen- 

Filipinler'de barış  görüş-
meleri sürerken, muhalif li-
derlerden Nur Misuari, gö-
rüşmelerin başarısızlıkla so-
nuçlanmasının yeni çatışma-
lara neden olacağım söyledi. 
Sona ermekte olan görüşme-
ler esnasında bir açıklama 
yapan Moro Ulusal Kurtuluş  
Cephesi (MNLF) lideri Mi-
suari, görüşmelerden umut-
lu olduğunu da belirtti. 
MNLF ateşkese uyarken, 
Ebu Seyyaf başta olmak 
üzere daha küçük muhalif 
gruplar ateşkese karşı  çıkı-
yorlar. 

Filipinler hükümeti, sekiz 

gin ve en güçlü ülkesinin, sadece 
komşu ülkeyi gezmek isteyen ço-
cukları  hapis veya para cezasıyla 
tehdit ettiğini" söyledi. Geziyi ger-
çekleştirecek olan grup, ABD'nin 
her yanından gelecek olan ve yaş-
ları  10 ile 30 arası  değişen gençler-
den oluşuyor. Küba'daki bir do-
ğum hastanesinin ağaçlandırılması  
ve boyanması  çalışmalarına da ka-
tılacak olan grup, gezi sırasında 
Küba gençlik kuruluşlarıyla te- - 
maslarda bulunacak. 

"Yaşasin Küba" 
Gençlik Festivali 

Buna benzer bir faaliyet Türki-
ye'de de var. Birkaç yıldır Küba 
DoStlan Küba'ya geziler düzenli-
yor. Örneğin, Küba Komünist Par-
tisi Gençlik Örgütü önümüzdeki 
ağustos ayında bir festival düzenli-
yor. Bu yıl ilki 1-7 Ağustos tarih-
leri arasında düzenlenecek bu fes-
tivalin ismi Uluslararası  "Yaşasin 
Küba" Gençlik Festivali. Festiva-
lin amacının diğer ülkelerle daya-
nışma ve ABD ambargosuna karşı  
çıkmak olduğu bildiriliyor. Festi-
valin hedef kitlesinin ise öğrenci-
ler olmasına rağmen katılmak iste-
yen herkese açık olduğu da belirti-
liyor. 

Küba'da toplam konaklama sü-
resinin 7 gece 8 gün olduğunu be-
lirten Küba Dostları, toplam tuta-
rın ise gidiş-dönüş  yol ücreti dışın-
da 199 dolar olduğunu açıkladılar. 

Festivale katı lmak isteyenlerin 
Küba Dostları  'na temmuzun 
25 'ine kadar bildirmeleri gereki-
yor. Birinci Uluslararası  "Yaşasın 
Küba" Gençlik Festivali etkinlik-
leri çerçevesinde; Havana'da ta-
rım bölgelerini ziyaret, şehir turla-
rı, eski Havana mahallelerine gezi-
ler, köy gençleriyle buluşma top-
lantıları, dans, müzik, eğlence ve 
konserlerin yanısıra müze gezileri 
de yer alıyor. Elbette bu faaliyet-
lerle bazı  TBMM üyelerinin Küba 
gezisiyle ya da Küba ile ilgili bazı  

Küba'nın sorunları  var 

Son zamanlarda Küba'nın gitti-
ği yeni ekonomik şekillenmenin 
yarattığı  sorunlara çözüm arayışı  
Küba yönetiminin gündeminde 
önemli bir yer tutuyor. Özellikle 
turizm alanında yabancı  şirketler-
de ortak çalışılmaya başlanması-
nın ardından ortaya çıkan yeni so-
runlara çözüm arayışı  sosyalizm 
için de "ayakta durma çabasının" 
önemli bir ayağını  oluşturuyor. 

Sosyalizme uygun olarak "her-
kese iş" sloganının benimsendiği 
Küba'da işten çıkarmalar giderek 
yayılıyor. Sovyetler Birliği'nin çö-
zülmesinden sonra geçen beş  yılda 
yaşanan ekonomik durgunluk, hü-
kümeti işlerde kesintiye gitmeyi 
de içeren ağır bir ekonomik prog-
ramı  uygulamaya koymak zorunda 
bıraktı . Küba İş  ve Sosyal Güven-
lik Bakanı  Salvador Valdes bu du-
rumü "Aşırı  şişmiş  işgücürnüzü 
yeniden şekillendinnek zorunda-
yız. Verimlilik için istihdam poli-
tikasının akılcılaştınlması  gerekti-
ğini anladık" şeklinde ifade edi-
yor. 

OAS ılımlı  yaklaşıyor 

Amerikan Devletleri Örgü-
tü'nün (OAS) bu ay yaptığı  top-
lantıda, örgütün Küba politikası  da 
yeniden değerlendirildi. OAS Ge- 

' nel Sekreteri Cesar Gaviria, yeni 
Küba politikalannın "ı lımlı  bir 
çerçevede belirlenmesi gerektiği-
ni" belirtti. 

Küba ise, önceliği, ticaretin ser-
bestleştirilmesine veren OAS 'ye 
yeniden üye olmak için hiçbir ko-
şulu kabul etmeyeceğini yineledi.  

Küba Dış işleri Bakanı  Roberto 
Robaina, Küba'nın bölge ülkeleri-
nin pekçoğuyla iyi ilişkilere sahip 
olduğunu ve birleşmenin "ülkenin 
bağımsızlığını  zedelemeden" ger-
çekleşmesi gerektiğini söyledi. 

Halk gelişmelerden 
rahatsız 

Ülkelerine uygulanan ABD am-
bargosu nedeniyle yiyecek ve te-
mel tüketim maddeleri ihtiyaçları-
nı  karşılaşmakta zorluk çeken Kü-
balılar ise işten çıkarmalardan ra-
hatsızlık duyuyorlar. Devlet rad-
yosundaki bir sohbet programına 
katılan işçiler İspanya-Küba soda 
şirketi ve Ispanya'nın Guitart 
grubunun yönettiği Habana Libre 
otelleri gibi işletmelerdeki işten 
çıkarmalardan yakındılar. 

Programa konuk olarak katı lan 
Çalışma Bakanı  Valdes ve 
Küba'nın resmi sendikası  Central 
de Trabajadores de Cuba'nın 
(CTC) başkanı  Pedro Ross, "sos-
yalist bir ülke olan Küba'da her-
kese iş  bulunması" gerektiğini 
kaydetti. Küba Devlet Başkanı  
Fidel Castro da yaptığı  açık-
lamalarda, diğer Latin Amerika ül-
kelerindeki uygulamaların aksine, 
hiç kimseyi sokakta parasız bırak-
mayacaklanm vurguluyor. 

Muhalefetle ilk 
görüşme gerçekleşti 

Bu arada, Küba Devlet Başkanı  
Fidel Castro, Havana'da, sürgünde 
kurulan ılımlı  muhalefet partisi 
Küba Değişim'in (Cambio 
Cubano) lideri Eloy Gutierrez 
Menoyo ile görüştü. Görüşme, 
Küba'nın orta kesimindeki Cien-
fuegos kentinde geçen hafta sonu 
düzenlenen "Katı lımcı  Demok-
rasi" konferansına ülke dışından 
gelen Kübalılar için verilen kabul 
toplantısında gerçekleşti: Castro 
ve Menoyo arasındaki görüşme, 
Küba lideri ile ülke dışındaki 
muhalifler arasındaki ilk görüşme 
oldu. 21 yıl hapiste yatan ve 
1986 ' da hap isten çıktıktan sonra 
ülkeyi terkeden Menoyo, o tarih-
ten bu yana ilk kez geçen hafta ül-
kesine geri döndü. 

Alınlanya da payının arttı-
rılmasma karşı  çıkıyor. 

CDU 
çoğunluk 
oylaması  istiyor 

Almanya'da iktidardaki 
Hıristiyan Demokrat Parti 
(CDU), AB 'ye dış  politika 
konularında Çoğunluk Oy-
larna Sistemi'ne geçme 
çağrısında bulundu. Geçen 
yıl, AB'nin karar mekaniz-
masını  oluşturacak çekir-
dek ülkeler önerisiyle, baş-
ta İngiltere olmak üzere bir-
çok ülkenin tepkisini çeken 
Hıristiyan Demokratlar, bu 
yıl bu öneriden vazgeçtiler. 

Berlin'de bir basın top-
lantısı  düzenleyen CDU 
Parlamento Başkanı  Wolf-
gang Schauble, çoğunluk 
oylama sisteminin sadece 
AB'nin dış  politika konula-
rında etkinliğini arttırmakla 
kalmayıp aynı  zamanda 
birleşik Avrupa'ya gidiş  
takvimini luzlanclırmaya da 
katkıda bulunacağım söyle-
di. Çekirdek ülkeler öneri-
sinden vazg eçilmesinden 
memnunluk duyduğunu be-
lirten Almanya Dışişleri 
Bakanı  Klaus Kinkel, belir-
li konularda çoğunluk oyla-
ma sistemine geçmek 
gerektiğini söyledi. 

Castro, hiçbir zaman yalnız kalmadı. 

kararlar alması,  tamamen ayrı  şey-
lerdir. Sözkonu kişilerin Küba'ya 
gitmek üzere tüm partilerden kar-
ma bir heyet oluşturmaya kalkma-
ları  sadece bir gezi isteğidir. Ne-
den Küba derseniz; kimbilir gör- 

mek istedikleri ilginç yerler bit-
miştir belki. Clinton'a yazı lan 
mektuba gelince böyle bir işi de ilk 
kez yapmıyorlar. Meclis'in insan 
hakları  heyeti geçen yı l Dersim'e 
• gitmek istemiş  ancak kendilerine 

Rabin: Bazı  yerleşim 
birimlerini sökelim 
İsrail Başbakanı  İzak Rabin dün 

yaptığı  açıklamada, Batı  Şeria'daki 
bazı  Musevi yerleşim birimlerinin çok 
külfetli olduğunu belirtti. Bu yerleşim 
birimlerinin korunması  ve 
yerleşimcilerin Filistinlilerle temas 
etmemesi için yeni yolların inşa 
edilmesini gerektirdiğini anlatan Rabin 
bunun her aile için 250 bin dolarlık bir 
harcama yapılmasının anlamına 
geldiğini söyledi. Rabin, söz konusu 
birimlerin sökülmesi ve bu 
harcamaların sanayi sektörü için 
yapılmasının daha mantıklı  olacağını  
belirtti. Rabin'in bu açıklaması, 
İsrail'in Batı  Şeria'daki Musevi 
yerleşim birimlerinin bir kısmını  
sökmeye başlayacağına bir işaret 
sayılıyor. 

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı  
Warren Christopher, Kongre'yi Tel 
Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin 
Kudüs'e taşınmasının riskleri ve 
"barış  süreci"ne vereceği zararları  
konusunda uyardı. 

Filipinler 
barışa doğru 

yı llık aradan sonra Komü-
nist Ulusal Demokratik 
Cephesi ile resmi barış  gö-
rüşmelerine de gelecek hafta 
Brüksel'de yeniden başlaya-
cak. Ön anlaşmaya göre, hü-
kümet ve gerillaları  temsil 
eden iki heyet, dört temel 
sorunu görüşecek ve dört 
ayrı  alt komite oluşturacak. 
Eski Devlet Başkanı  Cora-
zon Aquino zamanında, 
1986-1987 yıllarında yapı-
lan görüşmelere katılan ge-
rilla heyetinin başkanı  Satur 
Ocampo, gerillaların, siyasi 
tutuldularm serbest bırakıl-
masmı, siyasi suçlularm adli 

Avrupa Birliği'nin (AB) 
bu ay yapacağı  toplantının 
en önemli gündem madde-
lerinden birini işsizlik so-
nmu oluşturacak. 

Toplantıda, Maastricht 
Anlaşması  ve Bosna ile 
Avrupa taşımacılık ağları-
nın ele alınacağını  belirtir-
ken, 20 milyon işsiz Avni-
pahya iş  bulunması  çok 
önemli bir sonınu oluştu-
ruyor. 

Fransa'nın Cannes şeh-
rinde yapılacak olan AB 
zirvesinde, Aralık Zirve-
si'nde ele alınan 14 büyük 
Avrupa taşımacılık projesi 
tekrar gözden geçirilerek 
yeni iş  alanları  oluşturul-
maya çalışılacak. 

AB'nin dış  politikaları-
nın finansmanı  konusunda 
ülkeler arasındaki anlaş-
mazlıklar da zirvede ele 
alınacak. 

İngiltere 
çekilecek mi? 

AB bakanları, Doğu Av-
rupa ve Akdeniz havzasın-
daki bazı  ülkelere yardım 
konusunda vardığı  anlaş-
mayla ilgili finansman so-
runlarını  da degerlendire-
cek. 

İngiltere katı lımın gö-
nüllü olduğu yardım to-
nundan çekilmek isterken, 
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Artı k İsviçre sosyalistleri de Kürt halkı n ı n taleplerinin aktif destekçisi. 

parlamentodaki milletvekilleri aracılı-
ğıyla İsviçre hükümetinin savaşa olan 
desteğini çekmesi için uğraş  verecek-
lerini de vurguladı. 

PDA lideri, İsviçre'nin Kürtlere yö-
nelik iç politikaları  hakkında ise şöyle 
konuştu: "Kürtlere yönelik İsviçre'de-
ki baskılar, Türkiye ile girilen ilişkile-
re paralel olarak gelişiyor. İsviçre 3. 
Dünya ülkelerine yatırım yapıp, kendi 
işsizliğinin artmasına neden oluyor. 
Tekeller kârlanna kâr katıyor ve par-
lamentodaki birçok milletvekilinin bu 
tekellerle işbirliği bulunuyor. Türki-
ye'deki İsviçre çıkarlarının sürdürül-
mesi için Kürtlere 'haksızlıklar yapılı-
yor. Ulusal kurtuluş  savaşları  verenler 
terörist olamaz. Biz İsviçre özelinde, 

Kürtlerin kimlik savaşına karşı, poli-
sin ve hükümetin herhangi bir komp-
losuna karşı  olanca gücümüzle tepki 
göstereceğiz." 

PDA eskiden 
Komünist Parti'ydi 

PDA, 1940 'lara kadar İsviçre Ko-
münist Partisi olarak siyasi yaşamını  
sürdürdü. 1940'larda Komünist Parti-
si'nin yasaklanması  üzerine İsviçre Iş-
çi Partisi olarak yeniden kuruldu. 6 
kanton parlementosunda temsilcileri 
bulunan PDA, İsviçre Federal Parle-
mentosu'na 2 üye gönderme başarısı-
na da sahip. PDA, "Vorwarts" adlı  bir 
yayın da çıkarıyor. 

Çiller, Clinton'dan Gümrük Birliği için destek istiyor. 

ABD, TC için çabalıyor 
ABDli yetkililer sık sık Avrupalı  müttefikleriyle Türkiye 

hakkında konuştuklarını  ve onlara Türkiye'yi Gümrük 
Birliği'ne almaları  gerektiğini söylediklerini ama 
Türkiye'nin de demokratikleşme için adımlar atması  
gerektiğini belirtiyorlar. 

Strasbourg, sekiz yeni şikayeti inceleyeceğini açıkladı  

Lice katliama da AIIIKte 
Avrupa İnsan 

Hakları  Komisyonu 
(AİHK) Türkiye aley-
hine Strasbourg'a ge-
tirilen 8 yeni şikayeti 
daha inceleyeceğini 

açıkladı. AIHK'nin 15 
Mayıs tarihli birleşi-

minde kabul 
edilebilirliğine karar 
verilen başvurularla, 
1995'in ilk yarısında 

Türkiye'ye karşı  
açılan dava sayısı  

böylece 36'ya yüksel-
di. TC bu davalarda 

kendini savun-
abilmek için avukat 

bulmakta zorlanıyor. 

Dış  Haberler Servisi-
AİHK, başta 1993 "Lice kat-
liamı" olmak üzere; Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine Stras-
bourg'a getirilen 8 yeni şika-
yeti inceleyeceğini açıkladı. 
AİHK'nin 15 Mayıs tarihli 

birleşiminde kabul edilebilir-
ligine karar verilen başvuru-
larla, 1995'in ilk yarısında 
Türkiye Cumhuriyeti'ne kar-
şı  açılan dava sayısı  36'ya 
yükseldi. 

Başta Lice katliamı  olmak 
üzere, olaylarda zarar gören-
lerin yakınları  tarafından 
AİHK'ye yapılan 250'nin üs-
tünde başvuru, incelenmeye 
değer görüldü. 

Avrupa İnsan Hakları  Söz- 

leşmesinin 2, 3, 6, 8, 13 ve 
14. maddeleri çervevesinde 
kabul edilen şikayetler için, 
AİHK önümüzdeki günlerde 
taraflarla görüşecek. Lice'ye 
devlet güçlerinin saldırısı, 22 
Ekim 1993'de general Bahti-
yar Aydm'ın kasaba yakınla-
rında öldürülmesinin ardın-
dan başlatthmştı. • 

Siyasi gözlemciler general 
Bahtiyar Aydın'ın öldürül-
mesini ise daha sonraları  
kontrgerilla şeflerinden Ah-
met Cem Ersever'in öldürül-
mesine kadar uzanan bir dizi 
kontrgerilla hesaplaşmalany- 

la ilişkilendirmişti. 
"Kürdistan İnsan Hakları  

Projesi" (KİHP) çalışanların-
dan Caroline Nolan, insan 
haldan ihlallerinin 1995' te de 
artarak devam ettiğini söyle-
di. 1994'de de Türkiyeli va-
tandaşların 19 şikayetinin 
AIFIK tarafindan "kabul edi-
lebilir" görüldüğüne dikkat 
çeken Nolan "1995'in ilk altı  
ayında incelemeye alınan 
başvuru sayısı  36'yı  buldu. 

Bu yakuunalann çoğunlu-
ğu, Türkiye'nin Güneydoğu 
bölgelerinden geldi" dedi. 

10 Mart 1954'de Türk iç 

hukukuna uyarlanarak, prati-
ğe geçen "Avrupa İnsan Hak-
ları  Sözleşmesi" gereğince, 
Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin önümüzdeki günlerde 
yeni başvurularla ilgili olarak 
"savunma': yapması  bekleni-
yor. 

AİHK'de sonuçlanan da-
valardan en ünlüleri Kürt 
köylülere dışkı  yediren yüz-
başı  için ve haksız tutuklan-
malan yüzünden TBKP lider-
leri Nihat Sargın ve Nabi 
Yağcı  için TC'nin yüklü para 
cezalarına çarptırılmaları  ol-
du. 

22 Ekim 1993 tarihinde "PKK Lice'yi bastı" iddiasıyla, devlet güçleri tarafın-
dan başlatı lan Lice olaylarında onlarca kişi yaşamını  yitirmiş, yüzlerce ev 
yerle bir olmuş  ve binlerce insan Lice'yi boşaltmak zorunda kalmıştı. 

Barzani'den şartlı  ateşkes SELAHADDİN- KDP lideri 
Mesud Barzani, YNK'nin Er-
bil'deki silahlı  güçlerini çek-
mesi koşuluyla, 15 Tem-
muz'da sona erecek ateşkesi 
uzatmak istediklerini bildir-
di. 

Reuters' e açıklama yapan 
Barzani, YNK ile bir daha 
çatışmaya girmek istemedik-
lerini, ateşkesi uzatmak iste-
diklerini, ancak ortaya koy-
dukları  koşulların karşılan-
ması  için hemen hiçbir ilerle-
me sağlanamadığını  belirtti. 

YNK güçleri, geçen yıl ara-
lık ayında, Güney Kürdis-
tan'ın başkenti Erbil'i ele ge- 

YNK',nin önceki hafta için-
de Türkiye'nin Babur sınır 
kapısından sağlanan gelirle-
rin paylaşılması  karşılığında 
Erbil'den çekilmeyi önerdi-
ği, ama YNK lideri Celal Ta-
labani'nin önce gümrük geli-
riyle ilgili anlaşmanın imza-
lanmasını  isterken, Mesud 
Barzani bunu kabul etmeye-
rek, öncelikle Talabani güç-
lerinin Erbil'den çekilmesini 
şart koşuyor. Barzani, 
"Nisan'dan 15 Temmuz'a 
kadar olan ateşkesi biz sağ-
ladık. Sıra YNK'de" diyor. 

KDP lideri Barzani ve YNK lideri Talabani sürekli bir 
ateşkes için sı k sı k bir araya geliyorlar. 
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Martin Peter: Türkiye artık 
bir `mafya' ülkesi 

İsviçre'nin ünlü Basler Zeitung gazetesi, Türki-
ye'yi şiddetin girdabında bir ülke olarak tanımla-
yarak, 150 dolara cinayet işlenen bir ülke olduğu-
nu yazdı . Sözkonusu cinayetlerde Çiller ve Özal 
ailesinin adının da geçtiği vurgulandı . 

Rafsancani 'den 
Demirel'e mesaj 

Türkiye Cumhurbaşkanı  Süleyman 
Demirel, Iran Dışişleri Bakan Yardım-
cısı  Alaaddin Brucerdi'yi geçen hafta 
Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 

Basına kapalı  olarak yapılan kabulde, 
Brucerdi Demirel'e, İran Cumhurbaş-
kanı  Haşimi Rafsancani'nin bir mesajı-
nı  iletti. Rafsancani'nin mesajında 
İran'ın, Türkiye'nin Iran topraklarına 
operasyon düzenlenmesine karşı  oldu-
ğu bildirildi. 

İran'ın Ankara Büyükelçiliği kay-
nakları, Rafsancani'nin mesajında, P-
KK'nın İran topraklarındaki faaliyetle-
rine karşı  alınması  gereken önlemlerle 
ilgili İran görüşlerinin anlatıldığını  be-
lirttiler. 

Aynı  kaynaklar, Tahran'ın, Türk Si-
lahlı  Kuvvetleri'nin İran topraklarına 
olası  bir sınır ötesi operasyonuna karşı  
olduğuna dikkati çekerek, Iran yöneti-
minin, eşzamanlı  operasyonlar düzen-
lenerek, PKK'nın kıstırılmasından ya-
na olduğunu kaydettiler. 

Volkan Vural 
Almanya Büyükelçisi 

Dışişleri Bakanlığı  Müsteşar Yar-
dımcısı  Büyükelçi Volkan Vural'ın 
Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçiliği' ne atanmas ı  na ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gaze-
te'de geçen hafta yayımlandı. 

Erdal Inönü'nün Dış işleri Bakanlı-
ğı'na getirilmesinden sonra Avrupa'da-
ki dış  politikasını  PKK'ye karşı  müca-
deleye endeksleyen Türkiye, başarılı  
bulduğu Almanya Büyükelçisi Onur 
Öymen'i Bakanlık Müsteşarh' ğına ge-
tirmişti. Eski müsteşar Özdem San-
berk'in Ingiltere'ye tayininden sonra 
müsteşar yardımcısı  Volkan Vural'ın 
da Almanya'ya tayininden sonra eski 
ekip Ankara'dan uzaldaştırfinuş  oldu. 

Ancak tayin edildikleri İngiltere ve 
Almanya'mn önemli devletler olması  
sözkonusu iki elçinin tamamen gözden 
düşmediğini gösterdi. 

PDA'dan Kürtlere 
özeleştiri 

Adını  İsviçre işçi Partisi 
(PDA) olarak değiştirmiş  
olan eski İsviçre Komünist 
Partisi liderlerinden Rudi 
Bantle, Kürt sorununa 
gereken duyarlılığı  
gösteremediklerini ve 
güçlerini yeteri kadar 
seferber etmediklerini 
söyleyerek bir nevi 
özeleştiri verdi. 

Dış  Haberler Servisi- İsviçre'deki 
ekonomik refahın, emeğinden başka 
satacak şeyleri olmayan kesimleri or-
tadan kaldırdığını  ve bu yüzden güçle-
rini her haksızlığa karşı  seferber etme-
diklerini söyleyen Bantle, "Ulusal so-
run partimizde çok az tartışıldığı  için, 
Kürt sorununa biraz yabancı  kaldık. 
Fakat bunun böyle devam edemeyece-
ğini de farkediyoruz. Kürtlerle ilişki-
lerimizi geliştireceğiz ve ilk aşamada 
kirli savaşın durdurulması  ve Kürt ta-
rafının ısrarlı  barış  çağrı larının Türk 
hükümetine tanınmasını  ve de taraf-
ların masaya oturmasını  sağlamaya 
yönelik çalışmalara gireceğiz. Konu 
üzerinde etkili olmak için de Federal 
Parlamento ve Kanton Parlamentola-
rında girişimlerimizi arttıracağız" de-
di. Bantle, Türk turizminin mutlaka 
engellenmesi gerektiğini, böylesi bir 
durumda Türkiye'ye tatile gitmenin 
savaşa destek vermek anlamına gele-
bileceğini belirttiği açıklamasında  

Dış  Haberler Servisi- Ga-
-zete geçen hafta pazartesi 
günkü sayısmda yer alan ha-
ber-yorumda, Türkiye'de 
özellikle finans çevrelerine 
karşı  cinayetler işlendiğini 
ve cinayetlerin arkasmda ik-
tidar çevreleri ile özellikle 
de Özal ile Çiller ailelerinin 
bulunduğunu yazdı. 

Basler Zeitung'un İstan-
bul muhabiri Martin Peter 
imzasıyla yayınlanan haber-
yorumda, şiddetin bir zinci-
rin halkaları  gibi Türki-
ye'nin her yanını  sardığı  ve 
mafya= hemen hemen her 
alanda hakimiyetini kurdu-
ğu belirtilerek, cinayetlerin 
sadece ideolojik nedenlerle 
değil, her alanda tek geçer y-
ol olduğu belirtildi. 

Peter' in 150 dolara cina-
yet işlenen ülke olarak ta-
nımladığı  Türkiye'ye ilişkin 
yorumunda, Günaydın gaze-
tesi patronamun parasal ne-
denlerle vuruldüğunu ve 
önemli bir gerçeğin gözden 
kaçırıldığı  belirtilerek, söz 
konusu cinayetin Türki-
ye'de katil bulmanın ve ci-
nayet işletmenin ne kadar 
kolay ve ucuz olduğunu açı-
ğa çıktığı  yazdı. 

Cinayetlerin 
arkasında Çiller 
ve Özallar da var 

Gazeteci Peter, cinayetle-
rin her seferinde bilmeceye 
dönüştüğünü kaydederek 
şunları  yazdı: "Zira olayla- 

rm arkasındaki güçler, yap-
tınm gücü olan tanınmış  in-
sanlar. Bunların içinde Özal 
ailesi ve Türkiye Başbaka-
nı 'nın eşi Özer Çiller bulu-
nuyor. Ahmet Özal vergi ka-
çakçılığı  nedeniyle Türki-
ye'den ayrılmış  durumnda. 
Başbakan Çiller'in kocası-
nın adı  ise en son Kuşada-
sı'nda bir finans skandalma 
karıştı. Türkiye'de el altmda 
gezen kara paranın miktarı  
30 milyar dolar. Ki bu mik-
tar devletin hiçbir zaman bir 
arada göremediği bir rakam. 
1980'da TC, sol muhalefeti 
ezmiş  olmanın verdiği ra-
hatlıkla serbest pazar uygu-
lamasını  Özal'la başlattı. 
Rüşvet ve soygunun bütün 
kapıları  ardına kadar açıldı. 
Büyük kuruluşlar, büyük 
paylar almaya başlarken, 
ayakları  kısa gelenler "kan-
larının son damlasına kadar 
" yiyicilere karşı  savaş  açtı-
lar, ta ki kendileri pay kapa-
na kadar. Ve yönetime her 
gelen, pastanın en büyük pa-
yını  kapmayı  önüne hedef 
olarak koydular." 

At-avrat-silah atasözüne 
atıfta bulunarak yazısını  sür-
düren Martin Peter, Türki-
ye'de en uzun kuyrukların 
silah alınak istiyenlerce 
oluşturulduğuna dikkat çe- 

kerek, sopalı, bıçaklı  lise 
kavgalarının bile artık silah-
lı  hale geldiğini yazdı. Peter, 
Türk basınının şiddeti kö-
dikledigini de belirtti. 

En önemli sorun: 
Kürt sorunu 

Türkiye değerlendirme-
sinde, sorunların kaynağın-
daki en önemli sorunun Kürt 
sorunu olduğu da belirten 
Peter, şu görüşlere yer veri-
yor: 

"Büyük bir politik boşluk 
var. Faili meçhul cinayetler, 
yargısız infa,z1ar bile artık 
tepki uyandırmıyor. `Gü-
neydoğu'da görev yapan on-
binlerce asker, adam öldür-
me uzmanı  olarak dönüyor. 
En önemli sorun savaşın ha-
la sürmesi. Enflasyon buna 
paralel 3 '1ü rakamlarda sey-
rediyor. Savaş  ve işsizlik ile 
zengin-yoksul arasındaki 
uçurumu n gittikçe büyüme-
si, insanları  acımasızlaştırı-
yor ve vahşi bir sistemi ye-
şertiyor. Böylece insanlar 
mafyaya yönelerek, yı llarca 
kazanamadığı  parayı  bir çır-
pıda kazanmayı  tercih edi-
yor." 

Dış  Haberler Servisi - ABD Dışişleri Ba-
kanlığı  Sözcüsü Nicholas Burns. "Türkiye, 
bölgesinde istikrarın temelini oluşturmakta-
dı r. Avrupalı lar. bunu dikkate almalı lar" de-
di. Başkan Bill Clinton ve 'Dış işleri Bakana 
Warren Christopher'in. Türk Hükümeti ile 
ilişkilerini "çok yakın" diye niteleyen Burns, 
Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği için Av-
rupablan ikna etmeye çalıştıklarını  belirtti. 

Nicholas Burns, Halifax Zirvesi sırasında 
Türkiye'nin gündeme gelip gelmediğine 
ilişkin bir soruyu yanıtlarken şöyle dedi: 

"Halifax'ta tam olarak hangi konuların ele 
alındığını  bilmiyorum. Ancak, Amerikalı  
yetkililer ne zaman Avrupalı  meslektaşlarıy-
la biraraya gelse, Türkiye gündeme gelir. 
Halifax'taki bazı  toplantılarda, Türkiye'nin 
görüşüldüğünü biliyorum. Türkiye'nin Av-
rupa ile daha yakın bir ilişki içine girmesi ve 
özellikle Gümrük Birliği konusundaki gö-
rüşlerimiz iletildi. 

Türkiye politikamızı  biliyorsunuz. Türki-
ye en değerli müttefiklerimizden biridir. 
Türkiye'nin, ekonomik kurumlar ve siyasi 
ilişkiler yoluyla Batı  ile bütünleşme süreci 
son derece önemlidir. Avrupa ülkeleri Tür-
kiye politikalarını  geliştirirken, bunu dikka-
te almalıdırlar." 

Bir Yunan gazetecinin, "Türkiye-AB ya-
kınlaşması, sizce, Kıbrıs sorununun çözü-
münden önce mi yoksa sonra mı  gerçekleş-
meli?" şeklindeki sorusu üzerine, sözcü bu-
nun Kıbrıs'a bağlı  olmadığını  söyledi. 

Sözcü, Kıbrıs ,sorununun çözümü için 
"çok yoğun bir çalışma" içinde olduklarını  
ifade etti, "biraz ilerleme sağlandı  ve bu da 
bizi cesaretlendirmektedir ancak kesinlikle 
daha yapılacak çok şeyin olduğuna inanıyo-
ruz" dedi. 

oyundan gizlemeye çalışan Türk devletinin 
bu politikasını  teşir eden ve kamuoyunu bu 
yönü ile ilgilendiren demokrasiyi yaşama 
geçirmek için çaba harcayan Kürt sosyalist 
yanına karşı  yürütülen savaş." 

Bettefelt, son iki yıl içinde Kürt medyası-
na karşı  yürütülen saldırılarda 19 gazetecinin 
öldürüldüğünü, 100'ün üzerinde gazetecinin 
tutuklandığını  belirtti. Verilen toplam para 
cezası  55 milyar, hapis cezası  519 yıl. 1994-
1995 arası  22 yayınevi ve gazetenin kapatıl-
dığına dikkat çeken İbrahim Bettefelt, Kürt 
sosyalist basınının. Kürt halkının kültürünü, 
dilini ve sosyal yapısını  yaşatmaya da çalış-
tığını  vurguladı. 

Ortadoğu'nun en zengin ülkesi 
PDS İnsan Hakları  üyesi Heidi Lankisch, 

"Kürt halkı  son derece yoksullaşmıştır. Sos-
yal yapısı  değiştirilmeye çalışılmıştır. Şehir-
lere göçen insanlar perişan bir durumla karşı  
karşıya bırakılmıştır" dedi. 

Fulda PDS milletvekili adayı  Martin San-
der ise, Kürdistan Ortadoğu'nun en zengin 
ülkesidir diyerek sözlerine başladı. Sander 
konuşmasını, "Yeraltı  ve yerüstü zenginlik 
kaynalclarım ellerinde tutmak için, Kürt hal-
kının realitesi inkar edilerek baskılarla yok 
edilmeye çalışılıyor. Tüm insan haklarını  ih-
lal ederek savaşı  sivil halka karşı  yürütüyor-
lar" biçiminde sürdürdü. 

Kürt Aileler Birliği 
kongresini yaptı  
Bezat TORAMAN 
HAMBURG-Yekmal-Kurd ve 

Hevkar ile birlikte çalışmalarını  
yürüten Kürt Aileler Birliği, bir 
yı llık faaliyetlerini değerlendir-
mek ve ileriye yönelik çalışmala-
rını  daha da güçlendirmek için 25 
Haziran günü 1. Olağanüstü 
Kongresi'ni yaptı. 

Konrgeye davetli olarak KSP 
adına Şerafettin Kaya ve Şerefxan 
Cizir, Hevkar Federasyon Genel 
Başkanı  M. Aİi Yıldırım ile bir-
likte birçok dernek yöneticisi ve 
halk katıldı. Kongre şehitler için 
yapılan bir dakikalık saygı  duruşu 
ile başladı. 

Yekmal-Kurd ve Hevkar tara-
fından yapılan açıklamalarda, şu 
anki hedefin Kürtçe'nin Avru-
pa'daki okullara sokulması  oldu-
ğu belirtildi. Açıklamada, bunun 
Kürt aileleri tarafından muhakkak 
desteklenmesi gerektiği vurgulan-
dı  ve çocukların bu gibi kurslara 
kayıt yapmaları  istendi. Kürt dili 
ve tarihi hakkındaki kısa konuş-
malardan sonra, öneri ve kararlara 
geçildi. Yaklaşık altı  saat süren 
kongre müzik eşliğinde sona erdi. 

Öte yandan, Hamburg Hevkar 
yönetici ve taraftarları  tarafindan 
23 Haziran günü, Kürt aydınları  
ve ailelerin davet edildiği "Felek-
ten Bir Gece" adıyla yemekli, iç-
kili, sazlı  ve sözlü bir gece düzen-
lendi. 

Kerim SOR 

ALMANYA/Roj- Almanya'nın Fulda şeh-
rinde KAWA ve Alman Demokratik Sosya-
list Partisi (PDS), 17 Haziran günü ortaklaşa 
bir seminer düzenledi Almanca verilen se-
minerin konusu Kürt sorununda son durum 
ve Kürt medyasıydı. Seminere bir çok gaze-
teci ve politikacı  davet edildi. Konuşmacı  
olarak Roj gazetesinin Avrupa Sorumlusu 
Ibrahim Bettefeld, Fulda PDS Milletvekili 
adayı  Martin Sander , PDS Wissbaden İnsan 
Hakları  üyesi Heidi Lankisch, Schwein-
furt'ta insan hakları  konusunda çalışan Mar-
tina Malsa ve Christian Schaeflein katıldı. 

Açış  konuşmasını  yapan İbrahim Bette-
felt, "TC'nin Kürt halkına karşı  yürüttüğü 
çok yönlü kirli savaşın bir boyutu da Kürt 
medyasına karşı  sürdürülüyor. 1908'lerden 
buyana amansız bir şekilde Kürt sosyalist 
basınına yönelik kapatma, sürgün, cezaevi 
ve katletmeler günümüzde de devam etmek-
tedir. TC Kürt basınına yönelik susturma ça-
balarını  topyekün savaşın parçası  olarak yü-
rütüyor. TC, savaşı  halkımıza üç koldan yü-
rütmeye devam ediyor. Birincisi köy korucu-
luğu ağı  yaratılarak böl-yönet politikası. 
İkinci metod köy, orman yakma, zoraki köy 
boşaltma ve toplu sürgünlerle 'hakim olma. 
Bu politika belli bir noktaya kadar başarıldı. 
Üçüricüsüyse, yapılan katliamları  kamu- 

Almanya'da ortak seminer 

Kürt medyası  tartışıldı  
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XAÇEPIRS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 E EEEEEEEE 
2 EEE E EEEE 
3 EE EEEE E 
4 EEEEE EEEE 
5 EMME EEE 
6 EEE E EEE 
7 EE MM E E 
8 E EEEE EEE 
9 EEE EU EE 
10 EEEE= EEE 
Çeperast: 1-Pira navbera farqIn 

Batman. 2-a)-Devey b)- 
Bi sergi xwe, 13'kes. 3-a)-Qeymax 
(berevaji) b)- xof (berevajI) 4-a)-
Cadde, mehelle. b) Wexta 
navbera esir û şev. 5-a)-Ciye ku 
dar û ber û sewze le te çandin. 
b)-Li hin ciyan ji bo xwelîye te 
gotin her weha te maneya nijada 
ku Kurd ji ji w` ne. 6-a)-Plav, 
kewş. seyd 
7a)Xwendina herfeke bdeng 
(berevaji). b)-Y' ku nablne, 'erna. 
8-a)-Metalek ku ji hesin qewItir e. 
b)-Koma giya, li hin herman di 
maneya "deng" de te gotin; 9-a)-
Nexweş'iyek ku li hin herman je 
re "ffis" ji te gotin, carna ji dib`jin 
"bi cinna ketiye", bi Tirld ji  dibjirı  
"sara". b)Kar, şuxul. c)-Di 

k'imyay' de sembola hesin. 10-a)-
Çivikek ku bi xwendina xwe navdar e. 
b)-Paç, potik, paçik. caw. 

Serejör: 1-a)-ŞamI, hul'i, culuq, 
keleş ri hindi. b)Leylan. 2-a)-
VVasiteyeke rwiyan. b)-Zam'irs şexsi 
ye duwemin. 3 -a)-Li rrı irıtiqa 
BehdInan di şüna "yek"e de te gotin, 
b)-Kese ku nikare qise bike. c)-Herdu 
nign p'41 yen pez, li hin herman di 
Ona "mil, qol" de te gotin. 4-a)-
Mehelle. b)-Ne tûj 5-a)-Pez çrandin-
aberl nIvro. b)-Din, ayin. 6-Ruhistin. 
7-Bi zaraA Soran? "nuha, nuka". 8-
a)-Bi Soran? "Ii" b)-Pere (berevaji). 9- 
a)-Paytext b)-Navek. 10-
a)Ne ner. b)grok, hikayet. 

Töbini: Xwerwlevann hela, ji ber ku me di iı-
mara bunu(' de galıbe.  xaçepırse' ne guhertıbö 
em dubare dikin ü daxwaza lebuhrîne dikin.  

BERSİVA JIMARA BIHURİ  
12345678910 
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Ş  E RE 
OB DIN KAR 

N ECEX MX 
KO XAL W 
OSMANSEBR 1 
Ttlil IN O I N 
TENI NERI 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Kope Lûtkeya Helbestn Kurd?; 

Mehwi nave 'vi Mela Nı ilıemed e, kura 
mela Osmana Balixi ye. Neviye zanaye 
mezin û bi nav û deng Sex Reş  e, nave 
kale wi ii wek ye bave wi Osman bûye. 
Dema bajare Silemaniye hatiye avakirin, 
ew ji hatiye bajare nû. 

Mehwi, di sala 1830'i de li gunde 
Balix hatiye dinyaye. Balix gundeki de-
vera Mawte neziki Silemaniye ye. Di 
lıeft safi ya xweda ji bo xwendine, çûye 
mizgefle ü ji bo xwendine li gelek gund 

bajaren Kurdistane geriyaye. Weki; 
Sine, Sabilax ü hwd. Paşa disan ziviriye 
Silemaniye cem melayen mezin en 
bi nav ü deng xwendiye. 

Melıvvi her ji bo xwendine çûye 
Bexdaye cem zanaye bi nav ü deng 
e Kurd mufti Zehawi xwendiye n di sala 
1859 li cem wi icazeya Melatiye s-
tandiye. 

Mehwi, pisti xelaskirina xwendina 
xwe li Bexdaye bûye imame. mizgefte, 
imam -el ezem. Le di sala 1869 an de, ji 
ber mirina bave xwe dest ji kare dewlete 
dikişine û dibe mala ü dersdaye xwen-
devanen Kurdi. Gelek melayen mezin 
wek; Mela Hesene Qizilci, Mela 
Mehmude Mezxelifeye Sex Behadine 
kura Sex Osman tewelle bûye. Mehwi, 
ji ber kare sayisi, di sala 1874'an de, ji 
Silemaniye ji bo Bexdaye te bidûrxistin. 
Di sala 1833'yan de çûye hece ü ji hece 

çûye Stembole. Ji we dere ji, bi 
alikariya peyayen mezin en Kurd, çûye 
cem Sultan Ebdulhemid da ku li 
Silemaniye Xaneqa ji bo wi çekin. 

Heylor heylor heylor, heylor 
heyla lo lawo... 

Eliye Etmaneki vegerya ser Eme, go 
apo tu çi dibeji ji bo ve yeke ye? 

Ev pince Seme ji mi dixwaze bac û 
xeraca sergi re ye. 

MM peşkeşkiriye Meya Xeco, hesti-
ra orta nave we Hedo ye 

Pe qail nabe, dibe bibe-nebe ew her-
dû ji ji xwe mali minin. 

Derda mi Bazinbeleka mile apa te 
Mame, nave we Büke ye... 

Apo heya nuha serkarwani di deste te 
da bû. 

Qet kes salix nade ku te daye bac ü 
xeraca sergi re ye. 

Te ji rohniya çaya kem kiriye. 
Disa te didim ser bara hestira, digeri-

nim li re ü dirbe ye... 
iro serkarwani di deste mi da ye. 
Ezgi sibe dakevim nav ela Reşkota 

Etmaneka, 
Xelke ji min re nebejin kan? Bazinbe-

leka mile apa te, Mame ye... 
Eme digo de lolo, de lolo, de lo Eli la-

wo!... 
Eli lawo, belki apo xere ji te nebine 
Ev ne xwe libakirina nava malan e 
Ne çekirina çûncik ü temolya ber ça-
qiz û bûkan e 

Te çima nebihistiye nav û denge pi-
nce şen-ı  

Lawo, ew şere boke-berana ne 
ji ve sibe de ez bala xwe didime, dini-

herim, 
Pince Sem'e dil heye ku bi gefan û de-

rewan ye baca ji te bistine 
Lawo sesid ü şest demaren meranye li 

pişta min rabûne 

pirça sergi 'nin bi temami bûye 
şijün e 

Tu banzde, gulle,barüta Bazinbeleke, 
ji ser bara Hedo ji mi re bine! 

Here ji Filite Qutora beje, 
Ape min gotye bira pak be, xirabi tiş- 

tek nine 
Te je ra soz daye, bira herdû meya ji 

xwe ra hilde, 
Gava ku hilnade berxe, 
Je ra beje, apa min gotye: 
Bira bicehime, ji peşya karwane min 

hiline! 
berxeee... 
heee... em kawranine lawo... 
Heylor heylor heylor, heylor heyla lo 

lawo... 
Eme go Eli lawo, kevan kere, kanya 

Qire, Pira Batman, Delave Paşo 
va bi ce ye... 
Ne lawo tu dizani, karwane me kar- 

wan nine, keside ye 
Ji Filite Quto ra beje apa mi gotye: 
'Ciye ku paki le kaya, xirabi tiştek ni- 

ne 
Bira ji xwe ra hilde Meya Xeco, hes- 

tira orta nave we Heydo ye 
Lawo mirata Bazinbeleke li meydane 

te ü diçe 
Disa bilye minani per ü barke teyze  

Daxwaza wi bi cih te ü heta niha ji ew 
mizgeft, bi nave Xaneqa ya Mehwi te 
nasip. Sultan Ebdulhemdi heyvane pere 
ji bo mehwi dişand. Mehwi ji Stembole 
dizivire Silemaniye ü heta ku dimre li 
we mizgevta ku Sultan je re çekiribil 
ders daye feqeyan. 

Mehwi di ware,helbesten evindari de, 
gelek bi ciwani li ser evina xwe 
nivisiye. Weki di ve helbeste de dibeje: 

Bi pirse halim Ilhami ıvefa bes 
Bi tirse to leheq cewr û cefa bes 
Be kame Xeyr d begane birale 
Beri bûnit le yard aşina bes 
:İlhami M bela M ne:x:11 balat 
Beri bo min bela bil her bela bes 
Nizike mirdinit ey pire zahid 
Were ba to bekeyn itir Kiva bes 
X1:İde ew derdi işqem le neka keM 
Heta hem bes le bari erdewa bes 
ewi ew biirciye veli zemin 
Debes birwa nesiha bo sema bes 
Le ser te'per bilwe xıvenawi cergim 
Be serma bene ey dil macera bes 
Ke 'nin dil pirr kederim d lale işkim 
Le kin bes bi ken basi sefa bes 
Kenada Mehwiya dade' be halit 
Besihe dad ii ah d nale bas bas 
Herrçende Mehwi geleki musulman bü 
di teriqete de mini& (derweş) şexe 

Neclişbendi bü ji, ji bo xwa islam ü 
mirid bû. Bi dine islame ji gelek bawer 
bû, le disa ji Mehwi, her tim di 
helbesten xwe de bi xirabi li ser şex 
melayan diaxive ji şex ü melayan re 
dibeje : Bese, ji bo we şerme, heta kengi 
biln de bi xwina millete xwe bilin. Ji 
millet ji dixwaze ku, baweriye bi van 
şex, derweş  ü melayan nenin. Weki di 
ve helbeste de dibeje: 

Hemewende'kf deda fend 
nesihat 

Ewqûrbeserey da bilwe ber fehş  

atmaca ye 
Mi go em gunene, bira çave kozi-kul-

fete me diçe, 
Disa bilye minani per ü baske teyre 

atmece ye Min got em gunene bira 
çaven koz? kulfete me nemine li re û dir-
be ye 

Ez yeqin dikim, ez di dawiya emre 
xwe de, ji 70-80 safi şünde 

Ez de li pala Bernere, di kevan Kere 
da bikim oxilme ye 

Eli lawo, ji Filite Quto ra beje, bira 
hilde Meya Xeco, hestira orta nave we 
Hedo ye 

Gava ku hilnade, ez de derbeke li Fi-
lit xim, hata ku dinya ava be, 

Bira ji mezine wi ü piçûke wi re bibi 
mersele ye 

berxeee... 
heee... em karwani ne lawo... 

Eli ye Etmaneki vegeriya ser Filite 
Quto, go Filito lo lawo, 

iro kevane Kere, kanya Qire, Pira 
Batman, Delave Paşo wa bi ce ye 

Lawo karwane me karwan nine, ke-
side ye 

Lawo tu xeşirni, ji boy xatire Xwede 
tu neki ve yeke ye 

Ji xwe ra hilde Me ya Xeco, hestira 
°ıle nave we Hedo ye 

Tu pe qail nabi, dibe ji ew herdû ji 
xwe mala min in 

Derda min Bazin beleka li mili apa te, 
Mame ye 

Lawo, heya niha serkarwani di deste 
ape mi da bû 

He kesi nebihistiye ku apa min daye 
bac û xeraca sergi re ye 

Ape min iro ji rohniya çaya kem kiri-
ye, ez disa didim ser bara heştira, 

Digerinim j o bona roje oxirme giran, 
ye bona diı.be ye... 

ze sibe dakevim nav ela Reş-
kota û Etmaneka 

Xelke ji min re nebejin, kani Bazin-
beleka mile apa te, Mame ye? 

Ew gotina ku di deste min de maya, 
ez pe bidim cewaba xelke ye 

Ezgi bejim, me bere xwe dabü Musile 
lawo! 

Avdel Eri 
fezihet 

Xoş  hale ciwa bd wuti to heqte feqet 
min 

Quttabi teriqim, ne ku quttabi terket. 
Disan her ser wi tişti helbesteke din 

nivisiye ü dibeje: "Cehenem tiji şex 
mela dibe çunku şex ü mala geleki ji 
kafiran kafırtirin û de buhuşt ji, musil- 
manan re vala be." Wek di ve helbeste 
de dibeje: 

Çd eıv firewine hize bo cebe 
haram 

De be esbabi zdtir çûne xizmet ew bida 
ı saman 

Le wane Il hem le emsali ewane yarebi 
her an 

Cehenem pirr bi ken cennet tehi be bo 
muslimanan. 

Mehwi di gelek helbesten din de li ser 
şex û melayan diaxife û dibeje: "Sex, 
sofi ü mela ji bo pare dikarin dine xwe 
bifroşin." Weki di ve helbeste de dibeje: 
Bo dûkani muşteri gir hewleda kal 

firoş  
Dini wa de nete qimet xwace bizayi 

deka 
Riş  eki pan û tû ki bina gwey direj d bil 
Safi le dini Iade bedimen le cû deka 

Weizim pirsi ye ke şoxane ciwabi 
damewe 

Weizi çip ser linge destare kirey 
destari hat 

Şex û tûrrey meZer d neqil û niqûli 
hiç i2 pi2ç 

Min be terrey yar esirim ew be kule 
ture hat 

Diyare Mehwi geleki baş  1i dero 
sixatçi yen şexan şareza bilye ü ji ve qe-
hiriye, ji bo ve ji bixirabi ü nerazibün li 
diji wan dinivise. Weki di ve helbeste da 
diyare: 

Xeyri eme ke swendi diroy pe bixon 

Min bi re de apa xwe 
cand, 

Min Şema dayka Filite Quto je ra 
xwasti ye 

MM Bazinbelek daye ser gelene şe- 
me ye... 

berxeee... 
heee... em karwarüne lawo... 
Filit go, Eli lawo, dile mini li hale min 

dibe ye 
Wexta gotin ü pirsa nine, hû'n şewal 

bikin, 
Dema ku karwan daim ten ji kevire 

Baze, bajar bi bajar, ne bi re ye 
Mine ji hemmû karwanan sitandiye 

bac û xeraca re ye 
Yeqin bizanibe ku tu ü apa te yi Ma- 

me ji min re yen dawye ne 
heylor berxeee... 
hûn karwani ne lawo... 
Heylor heylor heylor, heylor heyla lo 

lawo... 
Eme digo de lo lo, de lo lo, heyla Fi- 

lito lo lawo... 
Lawo, Kevane Kere, Kanya Qire, Pi- 

ra Batman, delave Paşa bi simaq e 
Ez ewqas li dunyaye geryam lawo, 
Hata vi emre hangi min kes nedi wiha 

bi qasi te exmeq e 
Gelo tu bi çi aq11 hafi' peşya vi karwa- 

ni, te nego keside ye 
Lawo heyfa te bi van egitan ü xweş- 

meran naye, 
Îro se ro ü se şey e, teyr ü tüm danine 

ser cinaze van egitan 
Xiina wana dixwin ü ji xwe ra dikin 

waqe-waqe... 
Lawo, wer ez ü tu, em di deste hey da 

bi sonda tamam sond bixwin 
Em de lingen xwe li qeyd ü kelemça 

xin 
Xelk gune ye, bira çave kozi-kulfete 

kerI li re nemine 
Lolo FIlito lawo, iro li meydana ji 

min ü te, 
Ki ku bireve, ji wi berdayi be se tela- 

qe 
heylor berxeee... 
hun karwanine lawo... 
Eme digo, Eli lawo Kevane Kere, 

Kanya Qire, Pira Batman, Delave Paşa 
li vi tat?...  

bes 
Qurbani nawi, nawl le nawa nema 

xdda 
Her weha ji ber ku qinıete weje 

huner nizannıMehwi, rexne li millet 
digre. Weki dibeje: 

Wuti mdwey beheşte şiire Mehwi 
Xiida nebiri le baxim dari be dar 
Yan ji dibeje: 
Ke qedri şiiri eme dezane beri ka 
Her sahebe le ber keri kalayi be rewac 

Mehwi ji xeyni musilmanti, melati 
helbestvaniye, zanayeki mezin bûye 
roj bi roj siyaseta dinyaye bihistiye. 
Weki di helbesta jerin de dibeje: 

Ehli ibret mawe ger, M seyri nasir şa 
bikat 

Dd le dil se kem şehi kird d kişeki re 
nehat 

Hali wa seyri nehati ken keserd tipan 
swar 

Pasewani ban, le naw besta piyade 
kirdi mat 

Disa dibeje: 
Hucdmi Hind d wi xet ser Ferengistani 

ruxsari 
Be heşre bil wekû ew heşire miqando 

be çari kird 
Di dumallike da yek tişt heye dixwaz-

im bejim, ew ji, ewe ku yek kemasiya 
Mehwi ye zana heye: Di helbesten xwe 
de gelek kem li ser Kurdan axiviye. 
Tene du helbesten mehwi hene ku li ser 
kurdan nivisandiye ew ji ev in:  - 

Bi r2se pirri dilim emri kird, itaem 
kird 

Le ibtidawe beyte ke minasibi diwan 
gedayeki weku mehwi qelendereki 

Kurd 
Misali Padişahi Furse, sahibi diwan 
Disan dibeje: 
Le dewri dilmî ke dî ew hemû xem 

d te'ebe 
Witi bi be dile! welaop xerap d şifte 

hal? 
Bele heye le min aşifietir wilati bebe. 
Her çiqas Mehwi, wek Nali xwediye 

qutapxaneyek(ekol) taybeti nine ji, le 
disan bi helbesten xwe, ji bo rewşen-
biren Kurdan li Silemaniye buye mijara 
gelek kombun ü civinen li ser helbesten 
klasik en kurdi. Ev rewşenbir gehiştine 
we bawer ü biryare ku Mehwi ji hemû 
helbestvanen klasik en kimdi baştir 
nivisiye ü lutkeyahelbesten klasik en 
kurdi ye. Mehwi di sala 1906 li 
Silemaniye mili ye û di xaniye xweda 
hatiye veşartin. 

lı  

Ahmet Aras 
Mirata Bazinbeleke, gulle û bant xi- 

las bûye, iro li deste min bil qati... 
Filito lawo, tu bi çi aqli hat? peşiya vi 

karwani, 
Te nego niha karwan qediya li sergi re 

û dirban e, 
Ti û birçi büne, minani kewen di pa-

t?... 
Eli lawo, hela gulle-barûta Bazinbe-

leke ji ser bare Hedo bine, 
Ape te de iro Bazinbelake disa bi gul-

le-barate ter bike, 
Lawo, eze derbeki bavejim wi siyare 

peşin e ser bi şeml e 
Ev pince şeme isal çend saf e, bûye 

eminlige vi welati,  
berxeee... heee... 
heee... em karwani ne lawo.... 
Eme digot Eli lawo karwani, berxe mi 

karwani 

Vi karwani evari bar kir, sibe bi 
roye' re qe danani 

Li ber pira Batman, li Delave Paşo 
peşi vegerya li ser paşye dani 

Lolo Filito lo lawo tu xorteki çiqas 
nezani 

Tu bi çi aqili siyar bûyı  hat? peşiya vi 
karwani? 

Te seve paça çi berdaye ser vi erwani? 
Te nego karwane wan karvan? ne 
Te nego zikeki wan ter e, zikeki wan 

birçi ne 
Lawo min got em gunene, belki çave 

koz-kulfete me li re nemine 
Sed heyfa Filite Quto, ew xorteki na- 

zik û nazenin e 
Bedena Filite delali, le meydana Eme 

Mame bi se gulle Bazinbeleke bil birin e 
berxeee... heee... 
heee... em karwani ne lawo.... 

ema dayka FIlit derket bane 

Sema 
qesre, bi denge eli bang kir, 

' de lolo, de lolo, hey lolo, heyla 
Filito lo lawo.. 

Kevane Kere, Kanya Qire, Pira Bat-
mane, Delave Paşo bişewite wa bi kizin 
e 

Weyla li min guli kure, lawo qe neha-
te bira min e 

Dayka te ji te re bigota, 
Neçe peşiya karwane Elye Etmaneki 

tî Eme Mame Ginde ye, 
Ew tivinga ku di deste Eme Mame 

Ginde de ye 
Mala Rome ya bere ye, se bazin e... 
Lolo Filito lawo, min bihistiye ew be-

dena te ya nazik? delali, 
Li meydana wi xweşmeri bi se gulle 

Bazinbeleke birindar e, 
Heke tu ji bana wan herse birina "ax" 

bibeji berxe, 
Lawo bira herkes bizanbe Filit pinc e, 

ne ji mere min e 
berxeee... 
heee... em karwani ne lawo.... 
Heylor heylor heylor, Filito be eslo 

lawo 
Te nego ew karwan nine kesideye la-

wo... 

BIJAVTINA GELE KURD Û VATINiVEN ME 

B BARAN 

Ez gelek caran, li xwe û derdora xwe difikirim, li rexistin û rewşenbiren Kur-
dan meze dikim, agir bi dil û hinaven min dikeve.Diqeherim, carna dikim din 
bibim, carna jî ez qet naxwazim ji rastiye bawerbikim. Dibe ku hun xwende-
van, heval, dost bejin; ev çi destpeke? Gelo tu çima ewqas dilşikesti destpedi-
ki? 

Ji bona van gotinen tehl li min bibuhirin, ji ber ku dile min gelek teng û tije 
bûye. Em Kurd ji, wek gelen navça xwe her tim gunehen xwe, kemasiyen xwe 
dixin hustiye kesen din. Li kemasi û nerindiyen xwe xwedi dernakevin. Bele, di-
be ku dijmin gelek caran xerabi O neqenciyan bi me bike. Tişteki me, jiyan û he-
bCına me qebül neke. ii bona wendakirina me, bi her hawi hovitI Ci dijminayiye 
te ser me. ii ber ve peşiyen me gotine lome ji dijmin nabe. Em ji nikarin loman 
ji dijmin bikin. Ija pewiste em çi bikin? 

Be guman, gele Kurd ji bona azadi û serxwebûna xwe gelek caran serihilda-
ye, xwina xwe rijandiye, talan bûye, bi kurtayi bi her cöreyi fedakari kiriye. Ji 
kuştin, talankirin, birçTmayin, mihaciri G werankirine qet netirsiya ye. Le Ii gel 
ve qehremaniye û fedakariye se tişten bingehin peknehaniye û ji ber ve ji,  gelek 
tişt wendakiriye. Ev se tişten bingehin evin: Yek peşxistina zirnane Kur« du 
nefsbiçOki, se yekitT G avakirina dezgehen netewi ye. 

Ez dixwazim di ve nivise de li ser ziman, kemasiyen me yen di vi wari de û 
pewistiya xebata li peşiya gele Kurd bisekinim. 

Ronakbir, rewşenbir, karbidest, serkeş  û rexistinen Kurdan bi careke re, beyi 
birrek biçûk heta niha dinav gunehkarlyek mezin dene. Gava em Ii &roka xwe 
mezekin em de bi hesanI bibenin ku, gelek niviskaren Kurd berhemen xwe bi 
zimane dijminen xwe amadekirine. Gelek Kurdan peşengi û peşikeşiya gelen 
din kirine. Di ware zanyari û bIreweri de ji, gelek kesen navdar ji nav kurdan 
derketine. Le mixabin, ji ber ku berhemen wan bi zimanen gelen din hatine 
amaclekirin,xizmet û berhemen wan ji gele Kurd re nebune mal. Gelek ji wan 
xwedi bir O baweriyek baş  jibOn. Le, di jiyane de niyetli hember kiryare be bu-
ha ye. 

Ev kadro Cı  peşengen Kurdan, bi deh salan xwe ne ji'kuştin, girtin û işkence-
ya dijmin, ne jiji malxirabi û talanan çay neşikandine û bi deh salan ji bona Kur- 
d istanek azad û serbixwetekoşin O xebat kirine. Bi deh salan bir û baweriya aza- 
di O serxwebûna vi geli O vi welati li derdora xwe belav kirine. hezar mixa- 
bin van kadro Cı  peşengan tevli ve fedakari Ci betirsi ya xwe, ji bona f'erbOna zi-
mane xwe tekoşin nedane û xwe hine zimane xwe nekiri ne. Ez gelek caran di-
fikirim gelo em, kadro Ci fIdakaren ve doze çiqas bi doza xwe bawerin. Ew do-
za ku bi deh salan em ji bona we tMcoşIn dikin O ji bo we ji derdora xwe re re 
beriye dikin; ger em ewqas pe bawerin, gelo em çima hinek zor nadin xwe ku 
em xwedi li ziman û çanda xwe derkevin? Ger em welate xwe azad bikin, gelo 
em de bi çi zimani gele xwe perwerdebikin? Pewiste raman û kiryaren me hey 
bigre. Gava hey negrin, serkeftin nemumkun e. 

Li peşiya bijavtina neteweye kurd, îro Ji herdem betir tirs û talökeyek mezin 
heye. Weke her tişti, tesira eren? û nehiniya peşkeftina halete abori ji di ve yeke 
de heye. Peşkeftina teknike, peşkeftina komunikasyone, asanbûyina tekili û pe 
wendiyan ji be guman wek her civake, we Ii peşketina civaka Kurd ji hebe hel-
bet. Le, gelek caran mirov dikare ji Imkanen dijmin jî feda bibine 

Ez dixwazim bawer bikim O her wiha hevidarim ku Yekitiya Sosyalisten Kur-
distane de di vî wari de ji, bilge rAşeng. ii ber ku bingeha her raman ü her rxis-
tine‘ dive Ii welat ,  xwe û di nav gele xwe de be. NA/e,' gaye serkevtin mumkun e. 
Bi ha'wayek'i din ez bejim; ger em bixwazin xwedi keda xwe derkevin, kedka-
ren xwe serfiraz bikin, sosyalizme ava bikin, be guman pewiste ku em welate 
xwe beriya hertişti rizgar bikin. Ger netewe û welate me azad nebe, em nika-
rin tu armancen xwe yen din ji pekbinin. 

Ji bona azadi û serxwebûna, serkeftin û pekanina raman û armance netewi 
şoreşek pewiste. Le şoreş  ne tene bikaranina çek ji bo rizgariye, an honandina 
katen civake, an ji Ii hember zordariye serihildan O teşhirkira rCıçik'e hov ye dij-
min e, her wiha ji bikaranina hemi re û reçiken tekoşina çanda netewi û paraz-
tina zimane şerin e. Le li gor rewşe, yek dikare tekeye peşiya yeke. 

Pewistiyek mezin heye ku her Kurdeki welatparez, şoreşger, sosyalist, her 
rewşenbireki Kurd ji ve pirsgireke haydar be û bi hûrbili li çareseriya we bige-
re. Kesen şoreşger O sosyalist, pewiste ku xweberpirsiyare pirsgireken civake  bi 
binin û peşengiya tekoşina çareserkirina van pirsgirekan bikin. Di dema me de 
ev xebat ne hesan e. Le ev tekoşin, pediviya bingehin ya şoreşa Kurdistane ye 
û diye kes je nereye. Ji ber ku em şoreşger tim dibejin; parti, rexistin, tekoşin, 
îdeolojî şoreş  yani her tişt jibona peşxistina civake, ya gel e. [k', le diye her kes 
ji xwe destpe bike, ji mala xwe ber bi dora xwe O civaka xwe ve here û şoreşeke 
di rnejiyen xwe de çeke. Li gel ve ji; diye rexistinen Kurdistani, rewşenbir 
ronakbiren Kurd, ji bona dezgehen netewi, ziman, çand û huner berawestan re 
O xebaten hevbeş  bilginin. Ger em di ve tekoşIne de bi ser nekevin, em de gelek 
tişt wenda bikin. Her roja ku dibuhure xebata me dijwartir dike, astengen peşiya 
me mezintir dike. Ji ber ve ji, her yek ji aliye xwe ve berawestan dest bi ve 
şoreşa piroz bikin. Rojek beri roje kemasi O gunehkariyen xwe yen bere ji hole 
rakin. Serkeftin Cı  serfirazi jibona me tevan... 

Mame zew - 

FILÎTE QUTO 
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Sesini yitiren şehir SİVAS 
Mağma Sanat Hareketi, 
Nehirler Şiir Topluluğu ve 
Yenigün Müzik Topluluğu 

2 Temmuz 1993-Sivas 
"Ülkemiz yangın yeri ve hala 

yanıyor Madunalc. Yanıyor sinsi 
sinsi. Yaşam, ateşten doğuruyor 
çocuklarını, kendi küllerinden 
fışkınyor hayat. Öfke yüreğiniz-
de sabırsız. bir dinaınittir şimdi. 
Ş  afaklan bekler." 

İnsanlık tarihi boyunca bedeni-
mizi saran alevler karanlıkları  
aydınlattı. Tarih, müslüman ve 
hıristiyan yobazların, devletin 
katlettikleri aydınlar, bilim 
adaınlanyla doludur. 

(Milattan önce 370-415) Yu-
nanlı  kadın matematikçi Hypa-
tis'in, başpiskoposun kışkırtma-
larıyla İskenderiye 'de vücudu 
halk tarafından parçalara ayrıl-
mıştır. Kopernik' in "dünya gü-
neş  etrafında dönüyor" düşünce-
sini savunduğu için Bruno, odun 
yığınlan üzerinde yakılarak öl-
dürülmüştür. 

Yakılmıştır çünkü kilise kan 
akıtmaz gerekçesiyle infaz yolu 
olarak yakmayı  tercih etmişler-
dir. Dinsel reformcu olarak bili-
nen Calvin, Argonhi Servetis de 
dinsel düşünceye zararlı  oldulda-
rı  için yakılmışlardır. Abudllah 
Bukni düşüncelerinden dolayı  
tüm vücudu parçalanarak fırında 
yakılmıştır. Hallacı  Mansur'un 
vücudu parçalanarak, derisi yü-
zülerek, kafası  dili kesilip yakıla-
rak öldürülmüştür. 

Ve yazıyor ki tarih, tüm eziyet-
lere rağmen gülücüklerini çala-
mamışlar Mansur'un. 

Dünyanın en büyük kitaplığı  
olan İskenderiye Kütüphanesi'ni 
yakan yine bilim düşmanı  yobaz-
lardır. Fatih Mehmet döneminde 
Molla Lütfu Uluğbey sahte ınah-
kemelerce öldürülınüştür. Şeyh 
Bedrettin, Torlak Kemal, Börk-
lüce Mustafa kardeşlik sofrasın-
da yanan özgürlük ateşini kıska-
nan karanlığın cüceleri onları  
parçalayarak dine "hizmet" et-
mişlerdir. Acemli Kabız, düşün-
celerinden vazgeçmesi halinde 
bağışlanacağı  söylense de fikrin-
den vazgeçmez. Başı  kılıçla kesi-
lir. İlk uçan insan Hazerfan Çele-
bi, şeytan diye idam edilir. Öz-
gürlüğün ilk isyancısı  Spartaküs 
çarmıha gerilmiştir. Pir Sultan 
Abdal, Osmanlının hışınından 
kurtulaınaınıştır. Daha adını  sa-
yamadığıınız nice aydın, bilim 
insanı, tann adına yakılarak, başı  
kesilerek, derisi yüzülerek her 
dönemde; düzeni, devleti, dola-
yısıyla dini koruma adına öldü-
rülmüşlerdir. Ama karanlığm gü-
cü ışığı  boğmaya yetmemiştir. 
Karadeniz'in kanlı  karanlık sula-
nndaki15'ler, Nurhak ve Kızılde-
re şehitlerimiz, Karşıyaka'nın üç 
gülü ölümü onuruyla güzelleşti-
ren Erdalımız, ölüm orucu şehit-
lerimiz, Eylül karanlığını  delen 
Adiller, Bahadırlar özgürlük yü-
rüyüşümüzün binlerce güzel in-
sanı, vücutlarını  yangın yerine 
çevirip karanlığı  aydınlatan dört- 

ler, tutuşturup gül tenini Newroz-
laşan genç kızlannuz, yargısız ve 
yargılı  infazlarda kaybettiğimiz 
bahar dalı  güzel insanlarımız, 
ölümü güzeleylemişlerdir. Önü-
müzdeki arkamızdaki karanlıkla-
rı  aydmlatan ışık onların ışığıdır. 
12 Eylül sonrası  faşist generaller 
tarafından yogunlaştınlan Türk-
İslam sentezi düşünceleri ABD, 
Suudi sermayesi ve tarikatlarla 
kol kola dinsel gericiliği güçlen-
dirme çabalan, sözde savunulan 
Mustafa Kemal laikliğinin son 
kınntılannı  da yok etıniştir. 

Bunun sonucu olarak bugün 
'şeriat ve gericilik devletin bünye-
sinde onun bir parçası  haline gel-
miştir. Bu nedenle bu gerici faşist 
saldırıları, devletin işçi sınıfına 
ve Kürt halkına yönelik saldırıla-
rından ayrı  düşünmek yanılgı  
olur. Devlet açısından laisizm 
tam bir demagoji ve aldatmaca 
aracıdır. Çünkü devlet bir yandan 
laiklik demagojisini yapmakta 
diğer yandan şeriatçı  akımları  
kendisine bağlı  olarak örgütle-
mektedir. Bu nedenle gericiliğe 
karşı  savaşım, siyasal özgürlük 
kavgasının bir parçası  olmalı-
dır... 

Bugün devletin, halkı  dinsel ve 
mezhepsel olarak bölmek, ırkçı  
ve şeriatçı  faşist güçleri halka 
saldırtarak siyasal özgürlük sava-
şaınmı  hedefmden saptırmak is-
temektedir. 1980 öncesi değişik 
örneklerle hatırlayacağımız Hiz-
bu-kontra cinayetleri, Maraş, Si-
vas, Çorum katliamları, Üçok, 

Dursun, Aksoy cinayetleri ve Si-
vas katliamı  bu taktiğin bir parça-
sıdır. Seri cinayetler ard arda iş-
leyen gerici faşist güçler bir yeni-
sini Gazi mahallesinde deneınek 
istedi. Gazi halkının örgütlü öf-
kesinden oluşan barikatlara çar-
pan bu saldırı  Gazi'de 1 Mayıs'ta 
boşa çıkanldı. Kahraman-
maraş  'ın ve Sivas'ın hesabını  
sonnak için yeni Gaziler kurmak 
gerekir. 

Devlet terörüne karşı  mücadele 
ve özgürlük siyasal özgürlük mü-
cadele zemininde yinütülinelidir. 
Laiklik ancak işçi ve emekçilerin 
kendi onurlu düzenlerinde hayat 
bulabilir. Halkın dinsel ve mez-
hepsel bölünmesine karşı  çık-
malı, her dilden ve her milliyet-
ten halkın örgütlü öfkesini' devlet 
terörüne karşı  çıkarmallyız. 
Şimdi bu uzun yürüyüş  kolu-

muza Sivas şehitlerimiz de katıl-
mıştır. Eğer kavgadaysak, onlar 
en önde bizimle omuz omuzadır. 
Halen gözyaşı  döküp yalnızca 
yas tutuyorsak biliniz ki onlar 
yanına.ktadır. 

Haydi kaldırın başınızı, omuz 
verin ışık demetine katılın. Öz-
gürlük yürüyüşümüzde devrim 
şehitleriınizin alevlendirdiği sos-
yalizm ışığını  kapın ve aralayın 
karanlığm kapısını. 

Hasretiniz Sel /Acınız Öfke 
/Öfkeniz isyan Olsun! 
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B.LSEM Ki— 
Bu ayaklar benden hesap soracak 
Bir düşüncenin peşinden 
dolaştırdım 
Sokak sokak. 
Bu baş, be eğilmez baş  da öyle... 
Bazı  sarhoş„bazı  yorgun 
Her zaman bir yastığa hasret! 
Bu ciğerde hesap soracak 
Esirgedim, güneşin, havasını. 
Bu ağız, bu dişler, bu mide... 
Ne ikram edebildim ki bol keseden! 
Bu bilekler de hesap soracak, 
Göz yumdum çektikleri eziyete. 
Bilsem ki kimsenin parmağı  yok 
Bu sürüp giden işkencede; 
Kılım bile kıpırdamadan bir sabah 
Çekerdim darağacına kendimi, 
Bilsem ki suç bende!... 

Rıfat Ilgaz 

  

Bİ R KİTAP 

  

ZARATHUSTRA 
(ZERDÜŞT) 

M. Siraç Bilgin, Araştırma-inceleme, Berf in yay., 238 s. 

Bu kitap üç yı llı k bir araştırmanı n ürünü olarak ortaya 
çı karı lmış  bulunuyor. Kaynakça bölümünde yer alan 
90'ı  aşkı n başvuru eserinin adı na şöyle bir bakmanı z, 
bu konuda ne kadar ciddi ve derinlemesine bir çalışma 
yaptığımızı  anlamanı z için yeterlidir. 

Kitapta iki temel bölüm yer alı yor. Birincisi; bird-
en altı ya (altı  dahil) kadar olan bölümleri kapsayan 
ve Zarathustra'nın hayatı  ile ulusal kimliğini 
tartıştığımı z kısmıdı r. Bu bölümde çeşitli alternati-
fleri tartıştı k ve Peygamber'in Kürt kimliğini açı kça 
ortaya koyduk. 

İkinci kı sı m; yedinci bölümden itibaren 
tartıştığımı z konu, yani Zarathustra'nı n tanı ttığı  
dinidir. Bu peygamberin Müslümanlı k, Hristiyanlı k 
ve Yahudilik gibi zamanı mızın yaşayan tüm tek 
tanrı!' dinlerinin temel kavramları nı  ilk kez ortaya 
koyduğunu bu kısmı  okurken göreceksiniz. 

Dileyen önce 7. bölümden itibaren kitabı  oku-
mak suretiyle ve Zarathustra'nı n felsefesini an-
lamış  olarak birinci kısma dönerek kitabı  daha bil-
inçli bir şekilde inceleyebilir. 
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OKURLARIMIZA, 
aztenrizirt ilk sayisinda "Kürt müziğinde 

yenilik arayışları' konuln ve üç sondan oluşan bir 
soluştıumayı  "Kiirtsanatına entellektüel katkı' 
iddasıyla başlattık. Sonışturrnanm ilk bölümünün . 
yayınlanmasından önce başta $ıwan Peıwer, 
Gülistan, C. ilaco gibi Kürt müziğinin yenilik 
seniveninde kendilernıce birer sambaşı  olabilmiş  
sanatçı-tanınma sorular ulaştırddr; ancak, tartışmanın 
eksikliğinden yakınan bu umutlar, taşıdıkları  ün 
refabanyle bir sorumsuzluk örneği sergiliyerek 

yaklaşık bir aylık evrede tüm rica ve görüşmelere 
rağmen yanıt verme lütfunda buluturıaddar.Bu 
nedenle iki sayı  ki soruşturmaya ara vermek 
drınunımda kaldık, Fakat çok sevindirici olan ise, 
genç müzik gruplarının coşkuyla, ilgiyle bu 
soruşturmaya duyarlık gösterdiklerini ve müzik 
üretmek kadar kendi müzik anlayışlarına dair 
önemli binlirder edindiklerini gördük. 

önümüzdeki sayımızdan itibaren soruştunnamızı  
ün refahatına ermişlerle değil, Kürt milziğine yeni 
soluklar getireceklerine inandığunız yeni 
sanatcılarla siirdtireceğiz. 

Ağrı'nın Sincan). 

Ömer POLAT 
Sık sık anama yalvarır, yumurta 

satmaya kasabaya gitmek istediğimi 
söylerdim; ama anam dört tırnağını  
yanağına bastırarak ütandığını, çok 
ayıp bir şey istediğimi anlatmak ister-
di. Çok üsteleyince de "Aman güzel 
oğlum, baban duyarsa ikimizi de ko-
yar köyden" derdi. Şafo'nun hergün 
gittiğini söyleyince de, "Sen kendini 
Çoban Elo'nun oğluyla bir yere mi 
koyuyorsun?" der, bozulur, hınçla 
işine dalardı. Ama ben kafama koy-
muştum. Bir gün gizlice tavuklarm 
altmdan çaldığını  yumurtlan alıp Şa-
fo'yla kasabaya gidecektim. Onun 
sattığı  yumurtalarla babasına tütün, 
benim sattığım yumurtalarla da ken-
dimize şehir ekmeği, tahin helvası, 
şekerleme ve bisküvi alacaktık. Gün 
geçtikçe heyecandan uyuyamıyor-
dum. Hergün bir yumurta çalıyor-
dum. Anam şüphelenirse bütün 
umutlarını  eriyip giderdi, biliyordum. 
Yirmi yumurtayı  tamamlaymca bir 
sabah yola düşecektik erkenden. 
Mevsim kişi!. Kış  yaman olur bizim 
oralarda. Aylarca süren güz yağmur-
lanıun ardından gelir hep. Bahar top-
rak kokusuyla gelir ama, kış  da baha-
rın inadına tipiyle, boranla gelir. Ayı-
yı, kurdu ine, insanları  yerin altında-
ki damlanna sokar. Otuz beş  haneli 
köyümüzde bir bizim evler yerin al-
tmda değildir, bir de Hocagilin Ya-
şarlann evleri. Bizim ahırlar bile ye-
rin altında değildir. Ama geri kalan-
lar? Kar yağmca yerle bir olurlar. Gö-
ren bu köy iki haneli sanır. 

Köyün yerin altındaki bütün evleri 
iç içedir. Ahınyla, aşhanesiyle, seki-
siyle. Bütün evleri, yerin altından 
araları  tezekle sıvanmış  çürük kapı-
larla aynlır birbirinden. Toprağın sı-
cağı, hayvan tezeklerini sıcağı, kir ve 
ter kokusu karışımı  kokulu acaip bir 
sıcak olur yerin altında. Köroğlu'nu  

koysan, kışı  yaza çıkaramaz orada. 
Ama bizim köylüler kaç kış  çıkarar-
lar orda bilemezsiniz. Hem inekleri, 
koyunlar!, öküzleri, kartları, keçileri 
ve çocuklarıyla. Kimisi elli kışı  bile 
geçer. Köyden köye kuş  uçmaz kış  
geldiğinde. Uçamaz daha doğrusu. 
İşte böyle bir kış  gününün çok tipili 
bir sabahında, daha ortalık ağarma-
darı  Şafo'yla yol düştük. Ellerimizde 
yumurta dolu sepetlerle. Benim elle-
rimde tiftik eldivenler var; Şafo'nun 
ellerine çaputlar sarılı. 

Tipi suratlarımızila acıh kamçı. Bir 
adım önümüz içi görünmez aklık. 
Benim içim sevinç dolu. Yol boyun-
ca köylülerin diktiği kara çalılardan 
buluyoruz yolumuzu. Şafo önde, Şa-
fo usta. Ben onun ayağından boşalan 
yere sokuyonun ayağımı. Şafo'yu 
düşünüyorum. Hergün böyle kasaba-
ya gidip gelmek Köroğlu işi. Şafo 
Köroğlu gibi büyüyor gözümde. 
"Korkma," diyor arasıra. "Tahin hel-
vasını  daha çok alalım" diyorum. 
"Yok; bisküviti" diyor. Yürüyoruz. 
Parmaklık deresini inip yokuşa vu-
runca bacaklarımın dermam kesiliyor 
yavaştan. Şafo keklik gibi sekiyor 
önümde. Elini uzatıyor. "Yoruldun 
mu?" diyor. "Paramız artarsa şekerle-
me de alırız. Yeni gelen bir memur 
rastlarsa pahalıya satarız belki yu-
murtaları. Alırız o zaman." Duruyor. 
Yüzünü kardan göremiyorum. Papa-
ğmm altından çıkan bir tutam saç buz 
esmiş. Gözlerinin içi gülüyor. "Hem 
bana bir kalem de alırız; boyalı. Se-
nin nasıl olsa çok var." "Defter de ah-
nz, çizgili" diyorum. Kolumdan çe-
kiyor, hızlamyoruz, Parmaldık geçi-
dine doğru. Geçitin tepesine varuıca 
tipi iyice kuduruyor. O zaman ölümü, 
ölmeyi düşünüyorum. Bir de kasaba-
mızı  görmeden ölmeyi. Ölmedim. Ve 
az sonra da kasabanuz göründü uzak-
tan, sisler ve mavi soba dumanları  
içinde. Bütün evler toprağm üstün-
deydi. Ne kadar da çok ağası  var bi-
zim kasabanın, diye düşündüm ilk. 
Bu yüzden hayli bir zaman kasabalar-
da yalnız ağalar oturur sandmı  dur-
dum. Murat nehrinin öte yakasına se-
rilmişti kasabanuz. Bizim köyün on 
katı  büyüldiikteydi. Murat üstündeki 
tahta uzun bir köprüden geçilerek va-
nhyordu kasabaya. Köprünün hemen 
sol yanında hastane, sağ  yanında kay-
makamın konağı. İkisi de iki kathydı. 
İki katlı  binayı  da ilk o zaman gör-
düm. (Aradan geçen bu otuz yıl için-
de iki katlı  iki bina daha yapıldı  bizim 
kasabaya: Biri yeni hükümet binası, 
biri de yatılı  bölge okulu. Yani bizim 
kasabanın dört tane iki katlı  binası  
var.) Her taraf buz tutmuştu. Ne 
ayaklarım benim ayaklanmdı, ne kol- 

larun benim kolum, ne de yüzüm be-
nim yüzümdü. Bir gözlerim benimdi. 
Köprüde başları  foterli iki adama 
rastladık. Tipiye aldırmadan salma 
salma geziyorlardı. Biz onlara baktık, 
onlar bakmadılar. Şafo' ya kim olduk-
larını  sordum. "Paşayla, vali" dedi. 
Yürüdük. 

Kasabanın bütün dükkanları, kah-
veleri, lokantalan karşılıklı  bir cadde 
üstüne sıralanmışlardı. Şafo bana ilk 
kahveyi gösterdi. Içeride dumandan 
bir şey gözükmüyordu. Sonra kasa-
banın tek fınnının önüne götürdü be-
ni. Üstleri kızarmış  yüzlerce ekmek, 
pencerenin arkasından bize gelgel 
ediyordu. Sonra bir dükkanın önünde 
durduk. İçerisi karanlıktı, pek bir şey 
seçilmiyordu. Ama ben gene de süslü 
kağıtlı  şekerleri, fıstıklan, kişnişleri 
gördüm içeride. Sonra gene yürüdük. 
Tipi caddenin içinden dolana dolana 
gidiyordu. Gene de bu kadar çok in-
sanı  bir arada hiç görmemiştim. Bir 
dükkanın önünden geçerken içeriden 
biri çağırdı  bizi. Girdik içeri. Birkaç 
adam sandalyelere oturmuş  dikiş  di-
kiyorlardı. Erkeklerin kadın işini 
yaptıklarını  ilk o zaman gördüm. 
Gülmek geldi içinden, gülemedim. 
Benim yaşımda bir çocuk cekete düğ-
me dikiyordu. Başmı  kaldırdı  bana 
baktı, eliyle bir işaret yaptı. Anlama-
dım. Ve bu işaretin kötü anlam taşıdı-
ğını  da yıllar sonra öğrendim. Bizi 
içeri çağıran adam yumurtanın çifti-
nin kaça olduğunu sordu. Şafo fiyatı-
nı  söyledi. Adam kovdu bizi. Arka-
mızdan da bağırdı: "Bu Sincanlılar 
yakında kudurur dinime imanıma!" 
diye. Sonra caddede birkaç adam ge-
ne durdurdu bizi. Hep runurtanın 
çiftinin kaça olduğunu sordular. Şafo 
hep aynı  fiyatı  söyledi. Kimi burun 
kıvırdı, kimi duymazlıktan geldi. 
Memur kılıkh birisi de "Altın mı  satı-
yorsunuz ulan!" deyip söylene söyle-
ne yürüdü gitti. İki yüz adımlık kasa-
bamızm o uzun caddesini belki yirmi 
kez arşınladık. Öğlen doru takatım 
kesilmeye başladı. Açlık iyice oturdu 
içime. Soğuk artık her yarım sızlatı-
yordu. Şafo hep, "Sabret Ömer, az 
kaldı. Bu şehirlilerin dini imam para-
dır. Yumurta satmak öyle kolay de-
ğil" diyordu durmadan. Ama ben 
duymuyordum artık. Öğleye doru o 
terzi dükkanındaki adam yeniden gö-
ründü kapıda ve bizi hiç görmemiş  
gibi yendien sordu yumurtanm çifti-
nin kaça olduğunu sordu. Şafo bu se-
fer biraz düşürdü fiyatı. Düşürdü a-
ma, sanki adam Şafo'yu hiç duyma-
mış  gibi davrandı, içeri girdi. 

Vakit öğlendi. Şafo, "meraklanma 
şimdi satarız. Az kaldı  memurların 
dağılımına. Haydi hükümetin önüne  

gidelim" dedi. Gittik. Gerçekten de 
çok geçmeden o kara kapılı  binadan 
adamlar çıkmaya başladı. Başka gi-
yimli, başka yüzlü. Kol kola girmiş  i-
ki iyi giyimli adam bize bakıp yürü-
düler. Tipiden tez kurtulmak istiyor-
lardı, belli. Şafo kolumu dürttü. "Yü-
rü, müşteriyi bulduk" dedi, hızlandı. 
Ben de canımı  dişime takıp hızlan-
elim. Tam arkalarına varmıştık ki işte 
olan o zaman oldu. Boylu boyunca 
yerdeydim. Tam sırtımın altında 
yumurta sepetimin gıcırtısı  geliyor-
du. Gürültümüze o iki adam da dön-
dü. Şafo şaşkınlık içinde beni kaldır-
maya uğraşıyordu. Kalktı. Sepetin 
arasında yumurta sanları  akıyordu 
beyaz karın üstüne. Gözlerimdeki 
yaşları  tutamıyordum. Adamın bir 
bana umursamaz umarsamaz sordu: 

"Nerelisiniz lan?" 
Şafo cevap verdi benim yerime: 
"Sincanlıyız dayı." 
"Kimin oğlusun:" 
Şafo yanıtladı  gene: 
"Mamoş  ağanın oğlu." 
Adam ilgilendi, bana yaklaştı. 
"Ulan baban utanmıyor mu sana 

yumurta sattırmaya. Yoksa yoksul 
mu?" 

Sonra elini cebine sokup bir demir 
para çıkardı, bana uzattı. 

"Al bunu. Ağlama öyle. Babana se-
lam söyle. Tapu memuru..'nin çok 
selamı  var de." 

Yürüdüler. Demir para bir süre kal-
dı  avucumda. 
Şafo sevinçle ellerini oğuşturuyor-

du yanımda. Bir yandan da: 
"Oh oldu da düştün Ömer iyi oldu. 
Bu para yüz yumurta parası  eder" 
diyordu. 

Artık duymuyordum. Birden can 
geldi, hmç geldi koluma. Parayı  
bütün gücümle fırlattım ötelere. 
Yürüdüm. Şafo paradan yana koşuy-
or bir yandan da bağınyordu. 

"Ula valla doğru diyom Ömer. Bu 
para yüz yumurta parası  eder valla. 
Halvada alırız, somun da, kağıtlı  şek-
er de, bana defter de, boyalı  kalem de, 
üzüm..." 

Parmaklık tepesine doru yürüyor-
duın. Yüzüme vuran tipi göz yaş-
lanma yapışıp kalıyordu. 

* Ömer Polat, Ağrı 'nın Sincanı 'm 13 yıl 
önce böyle anlatıyor. Sütun ölçiilerimizi 
aştığından kısaltarak ve yayınladığımız bu 
yazı, Ocak 1982 tarihinde 'Sanat Olayı ' der-
gisinde Kürt coğrafyasıyla ilgili tek yazıydı. 

12 Eyliillü yıllarda yeni yapıtları  okuruna u-
laştırmayan Ömer Polat'ın 'Aladağlı  Maho', 
Dilan' gibi yapıtları  sahnelendi ve beyaz 
perdeye uyarlandılar. 15 yıldır yazmadığı  
söylenen Ömer Polat'ı  çok eski bir yazısıyla 
selaınlıyor, onu seven okurlarının yeni yapıt-
ların: özlemle beklediklerini vurguluyoruz. 
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Sosyalistlerin birliğiyle 
ne amaçlamyor? 

Mehmet MÜFİT 

Vlollalar ülkesi Iran, Amerika'ya 

ne zamana kadar direnecek? 

eli kiler ve dengeler 
TC'ııin, sınırdan PKK sızmaları  ve 

kamplarını  bahane ederek İran'a 
karşı  geliştirmeye çalıştığı  tutum ne-
deniyle bölgesel çelişmelerin daha 
da şiddetleneceğini öngörebiliriz. 
Ancak bu kadarıyla ve tarafların 
pozisyonundaki muhtemel degişmel-
erle, sorunun salt bölgesel ve 
sömürgecilik arası  bir biçimde 
hemen çözümlenebilecek bir sorun 
olacağını  sarunamak gerekir. Aksine, 
Güney Kürdistan işgaline verdiği 
destekle birlikte hemen eş  zamanlı  
olarak İran'a ambargo kararı  alan 
ABD bağlantısı  ile bu tutumun çok 
daha ciddi sonuçlara yol açabileceği 
ve başka emperyalist güçlerden yan-
sımalarının görülebileceğini sapta-
mak daha gerçekçi bir bakış  olacak-
tır. 

Çünkü, global çıkarlarının adeta 
bu bölgede odaklaştığı  ve ancak 
bölge çapındaki mutlak 
hakimiyetiyle bu çıkarlarını  gerçek-
leştirebileceğinin bilincinde olan 
ABD'nin, Iran'ı  sıkıştırmaya ve bir 
şekilde boğmaya çalıştığı  anlaşıl-
maktadır. Yine de ne kadar ilerleye-
bileceğini kestirmek olanaksız gibi 
görünüyor. Ancak bu tutumunu, 
dünya dengelerinin değişmiş  ol-
masının bir sonucu olarak, 
"Uygarlıklar arası  savaş  döneminin" 
başlaması  ve İslam fundamental-
izminin İran'la sembolize olması  
gibi ideolojik boyutlarıyla bağıntılı  
kı lınca sorunun farklı  boyutlarını  an-
lamak mümkündür. 

Ama bu tutumun, özünde aynı  
dünyanın bir parçası  olarak İran'daki 
gerici, iğrenç ve sömürgeci mollalar 
rejminin köklü bir tasfiyesi veya en 

Hasan ASGAR azından Saddam rejimi gibi ger-
iletilmesiyle birleşip birleşemeye-
ceği üzerinde kesin şeyler söylemek 
de gerekmemektedir. Çünkü burada 
önemli olan, emperyalist çıkar ve her 
türlü çatışmaların bir tezahürü olarak 
şiddetlenebilecek bölgesel çelişmeler 
ve çatlaklardan Kürtlerin devrimci a-
maçlarına uygun kılınabilecek 
pozisyonların ortaya çıkma olası lık-
larına baknıaktır. Böylece, sorunun 
bir süreç olarak ele ahrunasıyla, böl-
genin giderek karmaşık bir hale 
gelmesi ve her türlü olasalığı  
barındımıasım Kürtler yararına etk-
ileyebilmek mümkün olabilir. Artık 
Kürtler ulus olarak ve bütün 
parçalarda tarihsel bir özne olarak 
temayüz ettikleri için, bölgeye il-
işkin tüm çelişme ve gerilimlerin de-
vrimci amaçlar açısından kullanıl-
maya uygun olduklarını  bilmek de 
böyle bir bakışı  gerektirir. 

Öte yandan, bu durumun bazı  
karşı lıklı  ödünler ve nisbi ayarla-
nıalarla hemen ortadan kalkabile-
ceğini değil, aksine, git gide 
merkezine doğru çekeceği güçlerle 
daha da ağırlaşacağını  saptamak 
gerekir. İran'ın bugün emperyalist 
güçler arasındaki hegemonya çek-
işmesinin en yoğun olduğu Ortadoğu 
ve Kafkaslar gibi iki startejik böl-
genin kavşak noktasında olduğunu 
hatırlatmak bile bunu anlamak için 
yeterlidir. Çünkü, bu önemli konu-
munun en yakın sonucu, 
Amerika'nın böyle bir ülkeyi hemen 
istediği gibi şekillendiremezse 
Ortadoğu'da olduğu gibi 
Kafkaslar'daki çıkarlarını  da gerçek-
leştiremiyeceği olmaktadır. 

Üstelik, bu bakımdan Türkiye'den 
çok daha ustalıkla İran'ın emperyal-
istler arası  çatlaklara oynaması  ve 

böylece diğer ABD rakibi emperyal-
istlerle ilişkilerini geliştirmesi böl-
geyi çok daha fazla önemli ve 
dolayısıyla Iran'ı  çok daha fazla 
hedef ülke kılmaktadır. Gerçekten 
de, İran'daki gerici mollalar rejimi, 
dünya çapındaki emperyalist hege-
monya ve nüfus alanlan çek-
işmesinde ABD'nin rakibi duru-
mundaki Almanya, Rusya, Fransa ve 
Çin ile siyasi, ekonomik ve askeri il-
işkilerini geliştirmesi, aynı  zamanda 
bu ülkelerin de bölgeye sızma ve 
ABD karşıtı  bir denge oluşturma is-
temlerine denk düşmektedir. 

Böylece, Amerika'nın Ortadoğu 
ve Irak politikasının delinmesine izin 
vermiyecegiııi, bu arada İran'ın 
Güney Kürdistan'a müdahalesine 
sessiz kalmayacağını  ve bu arada 
Kafkaslar'da özellikle Rusya'nın son 
ataklarını  yanıtlayarak bölgedeki 
hakimiyetini bir kez daha hatırlat-
tığını  görüyoruz. Ancak, henüz den-
gelerin yeterince oturmadığı  bu 
dünyada, bu güçlerin karşı  ham-
lelerini 

 
beklemek ve bunun da 

bölgedeki yansımalarının giderek tır-
manacak şiddetini tahmin etmek pek 
zor olmasa gerek. 

İşte, özellikle Iran üzerinden devr-
eye sokulacak bu karşılıklı  hamleler, 
Iran devrimci muhalefetine ivme 
kazandıracak ve gerici rejimi her tür-
lü akamete uğratabilecek koşulların 
da hazırlayıcı  faktörleridir. Bunun en 
yakın sonuçlarından biri ise, hiç 
kuşkusuz, önemli bir mücadele 
potansiyeline oturan doğudaki Kürt 
halkının özgürlük mücadelesinin öne 
çıkması  olacaktır. Böylece Kürdistan 
ülkesi ve Kürt ulusu bütün 
görkemiyle, somutlannuş  olacağı  
şartlara biraz daha kavuşacaktır. 

Şimdiye kadar sürdürülen birlik tanışmalarından çıkan 
sonuç şudur ki; bütün bir muhtevasında ve eyleminde 
devrimci olan güçlü siyasi bir parti kurulmak isteniyor. 
Devrim ve sosyalizm davasmı  ülkemiz gerçeldiginde sa-
vunmuş  ve yüzlerce şehit vererek bugüne kadar mücade= 
lelerini sürdürmüş  olan birlik içindeki örgütler, yapabile-
ceklerini yaparak miyadlarım doldurmuşlardır. Bir araç,: 
yeni şartlarda yerini yeni bir mücadele aracına bırakıyor.' 
Bu tamamen diyalektiktir. 

Ne var ki, yeni kurulacak olan partinin başarı  şansı  ül-, 
kemiz marksist hareketinin, özellikle birliği olanaklı  ha-
le getiren üç ana eksende kendisini yenilemesine bağlı  
dır. Bu, ülkemiz marksist hareketinin kendisini yeniden 
üretmesi eylemidir. 

1-İdeolojik alanda: Artık yeterince anlaşıldığı  gibi, es-
ki yaklaşım ve kavrayış  biçimleriyle, sorunların yeni 
devrimci yorum ve çöziimlemelerine ulaşılamaz. Başarı-
sızhIclarla yeniden karşılaşmamak için bu alanda yenilen-
mek gerekir. Elbetteki bunun nasıl olacağma ilişkin kap-
samlı  tartışmalar yapılacaktır. Zaten acil olan, ülkemizde 
marksist hareketin güçlendirilmesi ve ulusal kurtuluş  ha-,  
reket içinde ağırlığmm arttırılması  ise, bu tartışmalar bü-
tün bir kapsamda yürütülmek zorundadır. 

Daha düne kadar herkesin "ideolojik hattı" kendisin-
deydi. İdeolojimiz "haelarla bölünmüş  ve güdükleştiril-
mişti. En geniş  anlamıyla artık bu durumun aşılması  ge-
rekir. Geçmişte çok haklı  sebeplere de dayanmış  da olsa, 
bugün marksizmin kendi içinde eski biçimleriyle bölün-
mesinin koşulları  yoktur. Sorunun başka bir yönü de, biz-
zat ideolojinin geçmişten dersler çıkararak kendisini ge-
liştirmesi problemidir. Marksizmin bilim halinden ide-
oloji haline geçişinden bu yana, mistizmin ve otomatiz-
min hakim hale-gelmesiyle, ideoloji kendisini geliştirme 
fırsatı  bulamamıştır. Bu durum ülkemiz marksistlerini de 
olumsuz yönde etkileyerek, üretici olmalarmı  engelleyen 
bir etken olmuştur. Birlik faaliyetlerinde ve sonraki sü-
reçte bunun aşılması  lazımdır. 

2- Siyasi alanda: Ulusal, kurtuluş  hareketini devrim ve 
sosyalizm davasından soyutlayan ve bu yüzden değişik 
durumlarda saplantı  ve zaaflar taşıyan, günlük ve kısa 
erimli amaçlara feda edilen uzun vadeli siyaset alanında 
yenilik gerekiyor. Devrimci bir hareket, şimdiye kadar 
yapılan biçimleriyle artık politika yapamaz. Siyasette ye-
nilik olmadan, bugünkü kadar halkımızı  ve onun politik 
güçlerini içten bölüp kemiren handikaplardan kurtulmak 
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, temel amacı  ve 
muhtevasıyla, ulusal kurtuluş  hareketi içinde yer alan sı-
nıfları n ve onları n politik güçleri araları ndaki ilişkilerde 
yeni ilişki biçimierine sahip olmalıdır. Bilinmesi geren 
şudur: Ülkemizde marksist hareket siyasette öncü ola-
mazsa bu yenilik yaratılamayacakdır. Politikanm çağdaş  
erdemlerinin ülkemizde yerleşmesi, marksist hareketin 
bu alanda yapacağı  yeniliklere bağlıdır. Unutulmamalı  
ki; ülkemizde başka hiçbir aklın yenilikçi olamaz. 

3-Örgütsel alanda: Ülkemiz marksist hareketi kendisi-
ni yönlendirecek örgüt aracını  da yenilemek zorundadır. 
Marksist hareket öncelikle örgüt normlarmda bir yeniliğe 
ihtiyaç duymaktadır. Çünkü, marksist hareketin tarihi bo-
yunca geliştirdiği, fakat belli aşamalarda dogmalarla kı-
sırlaştınlan örgütlenme yapısı, yaşanan pratikten sonra, 
bir daha yaşama geçirilmesi artık mümkün değildir. 

Örneğin, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin eski bi= 
çimi ve yorumuyla savunulması  mümkün mü? Devrimci 
örgüt ve partilerin yozlaşmalarmda; iç ve dış  ilişkilerinde 
ve gericileşmelerinde, bu ilkenin hala gözden geçirilme-
miş  olmasının sorumluluğu yok mudur? Bu söz konusu 
örgüt normunda birtakım yenilikler gerekmiyor mu? Ge-
liştirici yeni yorumlar bizce kaçmılmazdır. 

Ülkemizde siyasi hareketler hep işin kolayma kaçarak 
örgüt sorununa eğilmeye çalışmışlardır. Ciddi bir teorik 
üretim olmadığı  için hazır görüşler kopya edilerek işin 
içinden çıkılmıştır. Bu yöntemin fazla bir yararı  olmadı-
ğı  bellidir. Başka ülkelerin örgütlenme biçimlerinden öğ-
renmek başkadır, kopyalamak başkadır. Evrensel olan-
dan yararlanmak kopya yapmakla bağdaşmaz. Ciddi bir 
örnek daha vermek istiyoruz: Devrimci partilere hala 
başkanlar ve sekreterler gerekli midir? Neden yeni bir " 
önderlik fikri geliştirilmesin? Bizim gibi ülkelerde lider- , 
lik fikri çok çabuk benimsenmektedir. Ne var ki; bir 
müddet sonra bu "kurumlar", kendi etrafmda gittikçe ge- 
ricileşen bir sisteme dönüşüyorlar. Böylece mücadeleye 
ve davaya ciddi boyutlarda zarar vermenin zemini oluşu-
yor. Mesela neden, devrimci örgütler dönüşümlü bir li-
derlik sistemi uygulamasınlar? Parti lideri olan, sanki 
başka. yetenekli kimse yokmuş  gibi kürsüye yapışıp kalı-
yor. Hatta ölünceye kadar bu mevkiyi "işgal" ediyor. Bu-
nu doğru görmüyoruz. Gerçi nasıl bir örgüt biçimine sa-
hip olunduğu önemlidir. Çoğu örgütlerin zemini, önder- . 
lik sorununda ortaya çıkan olumsuzluklara müsait bir 
konumdadır. Markisit hareketçe şimdiye kadar 
savunulan ama genellikle başarısız kalan liderlik 
sorununda da bu bağlamda bir yenilikçilik doğru olacak-
tır. 

Örneğin merkez komitesi kendi içinde sekreterya or-
ganma üç kişilik bir lider kadrosu seçer; bunlardan her-
birisi belirlenmiş  süreler içinde-örneğin yılda bir-
dönüşümlü olarak örgüt liderligi yapar. Böyle yapmakla 
hem liderlik kavgası  önlenir hem de karizması  olan lider 
kadroları  öne çıkmaları  sağlanır. Çünkü, dönüşümlü 
liderlik, doğal seleksiyonunun zorlamalar ve kariyerist 
girişimler olmaksızın gerçekleşmesinin yolunu açar. Bu 
açıdan, bu fikir, yenilikçi ve devrimcidir. Fakat geliştiril-
mesine ihtiyaç vardır. 

Sosyalist Birlik Platformu yenilikçidir. Kendisini ye-
nilediği ölçüdür. Ulusal kurtuluş  hareketini de 
yenileyecektir. Bugün artık birçok yurtsever-devrimci in-
sanın ikna olduğu gibi, ulusal hareketin yenilenmeye ih-
tiyacı  vardır. Bu yenilenmeyi ancak ülkemiz marksist 
hareketinin ana gücü durumunda olan Sosyalist Birlik 
Platformu gerçekleştirebilir. 

A. Davut Laşer 

TC'nin demokratikleşme olanağı  yoktur. Bu 
devlet, demokrasi için gerekli olan ön koşullara 
da sahip değildir. Varlık nedenini, şovenizme, 
ırkçı lığa, militarizme, azınlık düşmanlığına, 
anti-halkçılığa, emek düşmanlığına dayandıran 
bir devletin, demokratikleşmesi mümkün değil-
dir. Siyasi partilerin, meclisin, hükümetlerin 
yetkilerini, görevlerini belirleyenler ordu, po-
lis, MIT ve kontr-gerilladır. Hükümetler kendi-
lerine emanet edilen görevi layıkıyla yerine ge-
tiremeyip de halkta bir canlanma başlayınca, 
militarist güçler hemen iktidara resmen el koy-
mayı  kendileri için tabii bir hak olarak görürler. 
Bu devlet 75 yıllık ömrünün 55 yı lını  sıkıyöne-
tim ve OHAL ile geçirmiştir. 20 yıl ise sözde 
normal sivil idare, gerçekte ise perde arkasında-
ki militarizmin güçlü eli ile yönetilmiştir. 
TC'nin kurucularından Ismet Inönü'nün de iti-
raf ettiği gibi Türk devleti halka rağmen kurul-
muş  ve halka rağmen yaşatılmıştır. Devletin 
kurtuluş  savaşı  olarak adlandırdığı  1919-22 sa-
vaşları  ise gerçekten halka karşı  verilmiştir, ki, 
bu savaşlar Kürt coğrafyasında 1941 yılına ka-
dar sürmüştür. Bu savaşlarda TC işgalcilere 
karşı  5 bin ölü verirken, Türk ve Kürt halkına 
karşı  yapılan savaşta120 bin insan öldürülmüş-
tür. Demek ki bu devlet halkı  düşman ilan ede-
rek, halkla savaşarak kurulmuştur. Bugün de 
aynı  savaşı  çok iğrenç yöntemlerle sürdürüyor. 
Bu devletin demokratikleşmesi mümkün mü-
dür? TC birey ve halka karşı  kutsaıımış  ve ta-
bulaştırılmıştır. Ordu, polis MIT, tabudur ko-
nuşulmaz, sorulmaz, sorgulanmaz. İşkence de 
yapar, yargısız infaz da yapar "astığım astık, 
kestiğim kestiktir." Birey, halk insan hakları, 
demokrasi, bu kutsal ve cebemıt devlet karşı-
sında ne anlam ifade edebilir ki? İnsanların gö-
revi bu devlete hizmet etmek, selam durmaktır; 
devletten hizmet beklemek değildir, olamaz 
da. Bugünkü Anayasa, kişi ve kuruluşların ce-
berrut devlete karşı  yükümlülüklerini sıralayan 
ve devleti ilahileştiren basit ceza kanunların' 
içerir. S. Demirel, demokrasi çabalarına karşı  
"evvela devletin çıkarları  ve bekaası  önemli-
dir", "batı  bizi bölmek istiyor" vb. vecizlerle, 
TC'nin yapısını  ve politikasını  açıklıyor. De-
mokrasiden kim korkar? Elbette diktatörler, 
militaristler, ırkçılar. Çağımızda demokrasi ve 
devlet, karşıt kavramlar değil, bilakis birbirle-
rini tamamlayarak güçlendiren kavramlardır. 
Ama tabii ki halka rağmen kurulan ve yaşatılan 
TC gibi devletler için demokrasi, yıkıcı, bölü-
cü kavramdır. Çünkü anti-demokratiktir. TC 
hiçbir zaman demokratik bir çaba içine girme-
di. İç ve dış  etmenler Türk devletine bazan geri 
adımlar attırdı. İkinci Dünya Savaşı 'ndan son-
ra, faşizmin dünya çapındaki yenilgisi, kaçınıl-
maz olarak, Ankara'da, Hitlercileri geri plana 
düşürdü, göstermelik bazı  tedbirler aldırttı  ve 
DP'nin kurulmasına göz yumuldu. 1960 darbe-
sini ve 1961 Anayasası 'nı  demokratik diye al-
kışlayanlar, aynı  dönemde Kürt coğrafyasında 
estirilen zulmü, asimilasyonu ve operasyonları  
görmemezlikten geliyorlardı. 

TC, Türkiye ve Kürt coğrafyasında bir de-
mokrasi geleneğinin ve kültürünün doğmasına 
fırsat vermemiştir. Demokrasi salt-siyasal öz-
gürlükten ibaret değildir. Bu bile Türkiye'ye 
yerleşmemiştir. Siyasal demokrasi içinde Tür-
kiye'de partiler,,meclis ve hükümet militarist  

güçlerin koydu glı  sinirlar içinde, gerçek mi syo-
nundan uzak ve göstermeliktir. Siyasal demok-
rasinin kurumlaşmasmın ön koşulu, militarizmi 
sınırlamak, devleti sivil topluma dayandırmak-
tır. Bu da yetmiyor; toplumsal yaşamın demok-
ratikleşmesi yani ekonomi, hukuk ve eğitim 
alanlarında demokratikleşmek gerekiyor. De-
mokrasi bir yaşam biçimidir. Siyasal demokra-
si bu yaşam biçimi üzerine şekillenir. Kelle av-
cılarından medet umanlar, varlığını  onlara da-
yandıranlar, insan öldürmekle övünenler, öldü-
rülenlerin kafasına postallarıyla basarak hatıra 
resmi çektirenleri basında göstererek siyasal 
.destek arayanlar, demokratikleşmeye köstek 
olurlar. 

Demokrasi sadece çoğunluğun haklarını, yö-
netim hakkını  kutsayan bir sistem değil, aksine 
azınlıkta kalanların haklarını  koruma ve güven-
ce altına alma sistemidir. Oysa bu devlet, hep 
dinsel, siyasal, ulusal, etnik alanda kullandığı  

yöntemle; Ermenileri, Rumları, Kürtleri, Alevi-
leri, Hıristiyanları, Asurileri, Arapları, Yezidi-
leri, demokratlan, komünistleri yok etmekle 
uğraşmıştır ve uğraşıyor. Bu devlet nasıl de-
mokratikleşebilir? Osmanlı  Devleti bile 
TC' den daha "demokrattı!" 

Demokrasi bir sosyo-ekonomik temele da-
yandırıhr ki bu temel Türkiye'de yoktur. Dev-
letin baskıcı  yöntemleri toplumsal çelişkileri 
öyle keskinleştirmiş, uzlaşmaz kılmış  ki, sorun-
lar ancak şiddet ve savaşla çözülebilir duruma 
gelmiştir. Çelişkinin bir ucunda devlet diğer 
ucunda toplumsal güçler vardır. TC, bir Türk 
devleti olarak Kürtler ve diğer azınlıklarla; bir 
sunni devleti olarak Alevi, Yezidi ve Süryani-
lerle; bir islam devleti olarak Hıristiyanlarla; iş-
birlikçi burjuvazinin devleti olarak işçilerle, 
köylülerle, memur ye diğer emekçi kesimlerle; 
militarist ve diktatör bir devlet olarak bütün  

halkla, devrim ve demokrasi güçleriyle savaş  
halindedir. TC bu toplumsal güçlerle barış  yap-
ma, uzlaşma ve demokratik bir ortama geçme 
yetenek ve gücünden yoksundur. 1908'den beri 
sürüp gelen bastırma, sindirme, katletme politi-
kası, barış  ve demokrasi köprülerini çoktan ha-
vaya uçurmuş, sorunları  karmaşıklaştırarak ba-
rışçı  çözümü olanaksızlaştınmş, uzlaşmaz kıl-
mıştır. Bugün artık TC, demokratikleşme için 
bir partiler değil, hesap sorulması  cezalandırıl-
ması  ve topyekün değiştirilmesi gereken bir 
güçtür. Bugün yapılan da budur, sorulan hesap 
budur. 75 yı llık tarihinde hiçbir sorunu çözme-
den, bütün sorunları  kanla örten TC, dünün he-
sabını  vermemek ve bugünü kurtarmak için de-
mokratikleşme aldatmacasına başvuruyor. Bu-
günkü demokrasi tartışmaları  bir savaş  hilesi-
dir. Bugün yapılmak istenen değişkilik demok-
ratikleşme için değil, diktatörlüğü, ırkçılığı  sö-
mürgeciliği pekiştirmek içindir. Demokrasi 

mücadelesini bastırmak içindir. Çok uzaklara 
gitmeye gerek yok. Son 20 yıllık tecrübeler de 
bunu gösteriyor. Ne zaman demokratikleşme 
dedilerse tersini yapıp uyguladılar. Terörle Mü-
cadele Yasası  iyileştirme, karakollarda şeffaf-
lık" naralanyla getirilmedi mi? "İnfaz Yasa-
sı 'nda iyileştirme" naralanyla siyasi tutuklula-
rın yaşamı  cehenneme çevrilmedi mi? İşkence-
yi önleme Genelgesi'nden sonra, işkence ve 
sokak infazları  arttırılmadı  mı? "Polis Selahiyet 
ve Vazife Kanunu'nda iyileştirme" naraları  al-
tında polisin yargısız infaz ve terörü çoğalmadı  
mı? Demirel'in "Kürt realistesini tanıyoruz" 
demesinden sonra. Kürtleri yok etme savaşı  tır-
mandırılmadı  mı? Hükümet programında "de-
mokratikleşme" OHAL uygulamasının kaldı-
rılması, 8. maddenin kaldırılması  vs. yer alma-
sına rağmen tamamen tersi uygulanmadı  mı? 
Bu örnekler daha da uzatılabilir. Yeter ki hafi- 

zayı  biraz zorlayalım. Meclisteki son tartışma-
lar, demokratikleşme adı  altında neyin çıkacağ-
ını  gösteriyor. Demokrasi güçleri, danyı  rüya-
sında gören aç tavuk gibi olmak istemiyorlarsa 
gerçekçi olmalıdırlar. TC, var oldukça demok-
ratikleşme olamaz. Bunu hükümetin CHP'li ba-
kanlar bile ifade ediyor. "Terörle Mücadele Ya-
sası 'm" tümden kaldırmıyorlar. 8. maddeyi bi-
le kaldınnıyorlar; aksine olağan uygulama ola-
rak TCK'ya ekliyorlar ki, normal hukuk mantı-
ğın' daha da zedeliyorlar, daha da kötüleştiri-
yorlar. OHAL'i kaldırmanın alternatifi olarak 
daha kötü bir uygulamayı  getirecek "Iller Yasa-
sı"nı  öngörüyorlar. Böylece, devleti ve hükü-
meti temsil eden valilerin herbiri "süper vali" 
olacak; sıkıyönetim komutanı  yetkileriyle do-
natılarak, devleti daha da güçlendirecek. Ana-
yasada öngörülen değişikliklerin yerini daha 
ırkçı  ve anti-demokratik maddeler alacak, 
gençler politika mı  yapmak istiyor, MHP'nin 
kapısı  gösterilecek, memurlar sendika mı  isti-
yor, devlet sendikası  gösterilecek, Kürtler ille 
de anadillerini mi konuşmak istiyor, Kürtçe 
Kürtlere küfür etme özgürlüğü tamnacak. Bu 
devlet hep eskiyi aratarak illallah dedirtecek. 
Bugün Türkiye'de insanları, Osmanhya ve is-
lamcılığa yönelmeleri, kurtuluşu orada arama-
ları  TC'nin bu yapısı  ve politikasının sonucu-
dur. TC'nin halka karşı  tavn, işkencecilerin tu-
tukluya karşı  tavrı  gibidir. Sorgulamanın, ira-
desini ve istemlerini şiddetle yok etmek, kayıt-
sız şartsız teslimini sağlamak, işkencecilerin in-
safına sığınmak, onlardan şefkat ve merhamet 
dilenmek -ki onlarda bu yoktur- teslim olmazsa 
imha etmek; işte TC 'nin yönetim politikası  bu-
dur. Halk aç mı  diyor ağzına tuz basıyor, barış  
ve demokrasi mi istiyor savaş  ve diktatörlüğü 
dayatıyor. TC "Sen misin bunları  isteyen, al sa-
na" tavrı  içindedir. 

Dünyadaki bütün diktatörlüklerin ortak özel-
liği, barıştan, demokrasiden, nıuhalefetten öcü 
gibi korkmalarıdır. Çünkü yönetilenlerle uzlaş-
ma, anlaşma yolu diktatörlüğün imha yoludur. 
Onların varlıklarını  halkın desteğine değil, halk 
düşmanlığına, halk üzerindeki baskı, korku ve 
şiddete dayandırırlar. TC'nin yönetim anlayışı-
m 1914'te Enver Paşa çok güzel bir şekilde açık-
lamıştır. "Halk bizi sevmiyor" diyen bir ittihat-
çıya kızan Enver Paşa, "sevmek de ne söz, halk 
bizi sevmemelidir, korkrnalıdır efendi korkma-
lıdır!" diye kükremiştir. TC de bu yönetim po-
litikasına sahip olduğu için demokrasiden kork-
ması  olağandır. Faşist Türkeş 'in sık sık tekrar-
ladığı  bir söz, "korkunun ecele faydası  yok"tur. 
Ecel bu devletin ensesindedir. Bu devletin öm-
rünü uzatmaya çalışmak, barış  ve demokrasinin 
önünü tıkamaktır, nafile bir çabadır. Demokra-
tikleşme, TC ile birlikte değil TC'ye rağmen, 
Kürt, Türk halkı  ve azınlıkların devrim ve de-
mokrasi güçlerince gerçekleştirilecektir. Türk 
hükümetinin, ordusunun ve meclisinin demok-
ratikleşme aldatmacası  ise, halk güçlerinin 
önünde baraj oluşturmaya güçleri yetmeyince, 
arkadan kucaklayarak engelleme amacıyladır. 
Içeride ve dışarıdaki baskıları  geçiştirme, günü 
kurtarma operasyonudur. Kürt cografyasındaki 
savaşa hizmet eden, onu örten bir savaş  hile-
sidir. TC'nin temel yapısını  değiştirmeden 
Türk, Kürt ve Avrupa kamuoyunu aldatarak 
Gümrük Birliği'ne-kapağı  atmak, haksız savaşı  
Avrupa'ya da kabul ettirme çabasının bir 
parçasıdır. 

Demokratikleşme aldatmacası  

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lük ‘\ 
11-113.11CLI. 

Qi»koç  
Koç grubunun bu paralı  ilanı  bile durumu yeterince açıklıyor. 

Ha berertesi 

Borucu, bankacı  ve 
borsacının savaş  aşkı... 

(Baştarafı  1. sayfada) görüntüsünden sonra ekrana gelen bir 'Teşekkür' no-
tu, böylesi garip ilişkileri yeniden gündeme getirdi. 

Kürt coğrafyası n ı n bombard ı man ı , geçtiğimiz hafta kağıttan bildirilerle 
yap ı ld ı . Yürürlülük süresi 7 Temmuz'da dolacak olan 'Pişmanl ı k Yasası 'n ı  
canland ı rmak isteyen iktidar, 5 milyon adet 'Son f ı rsat, son garanti' gibi baş-
l ı klar taşıyan sar ı l ı , beyazl ı , mavi li bildirileri günlerce savurdu Kürt dağları -
na. At ı lan bu bildiriler, TRT ekranlar ı ndan da, bir tür reklam program ı  gibi, 
yayı n akışı  içinde sı k sı k tekrarland ı . Bildiri lerin iri harflerle ekrandan aktığı  
bu reklam kuşağı n ı n sonundaki bir 'Teşekkür notu' ise oldukça ilginçti: "Bu 
program ı n yapı m ı ndaki destek ve katkı lar ı ndan dolayı , Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'ne teşekkür ederiz" deni I iyordu. Anlaşı lan, sı kca tekrarlanan 
ve süresi reklam fiyatlar ı yla k ı yaslandığı nda yüz milyarlan 'bulabilecek bu 
'Bildiriyi yayı nlama kuşağı /n ı n finans ı n ı  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
üstlenmişti. 

Böylece, 'Sivil' iktisadi ve ticari kuruluş lar ı n son yı llarda artış  gösteren 
'Militan' tutumlar ı na bir yenisi daha eklenmiş  oluyordu. 

Sanayici, tüccar ve bankacı lar ı n legalleştirdikleri çabalar arası nda savaş  
sponsorluğu ağı rl ı kl ı  bir yer tutuyor. Son "Mehmetçikle El ele" kampanyası -
n ı n bağış  listesinde de genellikle bunlar yer ald ı . "Vatandaş'tan çığ  gibi yar-
d ı m" bast ı klar ı  alt ı nda verilen bilgiler, vatandaşın değil holdinglerin savaşa 
çığ  gibi para akı ttığı n ı  gösteriyordu. Öte yandan, patronlar topluluğunun sa-
dece devrev? kampanyalarda değil, jandarma ve polis karakolu yapı m ı  gibi 
iş lerde de oldukça bonkör davrand ı klar ı  biliniyordu. 

Patronlar ı n art ı k övünerek yürüttükleri uğraş lar ı  arası nda sadece savaş  
sponsorluğu da yok; Türk Dış iş leri Bakanl ığı 'n ı n gönüllü birimi gibi çalışmak 
ve, rejimin savaş  etaplar ı  hakk ı nda 'imaj düzeltici' tan ı tı m kampanyaları na 
girişmek de ilginç iş  ve ilişkiler aras ı nda. 

Bariz örnekleri yine bu yı l yaşand ı . Bankalar Birliği, kendisini mini bir 
Türk Dış iş leri Bakanl ığı  yerine koydu ve Kürt sorunuyla ilgili haberleri nede-
niyle Reuters ajansı n ı  tehdit etti. Bu ilginç ilişkiyi, dünyaca ünlü ajansa "Ül-
kemizi zor durumda bı rakı ryorsunuz" diyerek kuran Bankalar Birliği, geçti-
ğimiz aylarda Reuters'i uyard ı ; 'Kürtlerle ilgili haberlerinde izlediği üslubu 
devam ettirirse', ajans ı n Bankalar Birliği ile yapmış  olduğu aboneliği iptal 
edeceğini aç ı klad ı . Reuters çalışanlar ı  bu kaba tehdite şaşı rd ı lar. Oysa mali 
odaklar ı n son yı llardaki tutumları n ı  izleyenler için fazlaca şaşı rt ı c ı  bir durum 
yoktu. 

Bir diğer örnek, yine ilginç bir 'Tesadülle, Bankalar Birliği'nin sözkonu-
su 'Militanl ı k günleri'nde, yani geçtiğimiZ Nisan ayı n ı n son haftası nda ger-
çekleşti. Yeni Yüzyı l gazetesinin 26 Nisan tarihli nüshası nda, dikkati çekme-
yen küçücük bir haber vard ı . Haberde, 'F ı rat Plastik' isimli boru imalatçı s ı  bir 
büyük ş irketin, yabancı  ortakları na mektuplar gönderdiği yazı yordu. Buraya 
kadar olağanüstülük yoktu; bir firma, yabancı  ortakları yla mektuplaşı rd ı  el-
bet. Ancak mektuplar, Türkiye'nin 'Kuzey Irak harekat ı 'n ı n "Hakl ı l ığı"n ı  ve 
"PKK'nin iç yüzü"nü anlatı yordu... Kapı , pencere, kanalizasyon ve su iletim 
borular ı  yapı m ı yla tan ı nmış  bir firman ı n bu konularla ne ilgisi olabilirdi, so-
rusuna, "Firma, kendisini gönüllü savaş  tan ı tı mc ı sı  ilan etmiş" yan ı tı ndan 
başkası  düşünülemiyordu. 

Bu iki örneğin ayn ı  ayda ve çok yak ı n günlerde gerçekleşmesi ise, bir 
'Topyekün karar'ı  akla getiriyordu. 

Bankacı , borucu ve borsac ı n ı n dolayı msı z olarak savaşta görevler üstlen-
mesiyle sembolize edilen bu sürecin arka plan ı  ise, ası l önemli nokta duru-
munda. ilgili çevreler, gerek rejimin bölgede izlediği politikan ı n h ı rç ı nlaş-
ması na ve gerekse de Kürt halk ı na karşı  aç ı lan savaşa paralel Olarak, özel 
sermayenin ağı rl ı kl ı  odaklar ı n ı n 'Militarize olduklar ı na' dikkat çekiyorlar. 
Buna göre, 12 Eylül'den sonra h ı z kazanan bu süreçte ordu ve savaş  zemin i,  
baş l ı başı na bir sanayi alan ı  durumuna geldi. Koç ve Sabanc ı  gibi ağı rl ı kl ı  
holdingler başta olmak üzere, bir çok odak, ordu ve savaş  gereksinmelerin i 
bizzat, üretmeye veya pazarlamaya baş lad ı . Telsizden askeri jipe kadar bir 
çok avaş  ürünü, özel sektörün canlanma ve s ı çrama noktalar ı  haline de gel-
di. K ı sacas ı , dolayı ml ı  ilişki, temsiliyet ve sahiplenme, dolayı msı z ve direkt 
ilişki ve sahiplenmeye h ı zla dönüştü. 

ilgili çevreler, Wietnam savaşı nda savaş-karşıtı  bir tutum sergileyen ve et-
kili olan ABD'Ii turizm sektörü örneğindeki gibi, savaştan zarar gören sektör-
lerin Türkiye'de etkin olmad ı klar ı  na da dikkat çekiyorlar. Her ne kadar, ken-
disini savaşa adapte etmemiş  sanayi ve ticaret odaklar ı n ı n da bulunduğu ve 
yer yer seslerini ç ı karmaya çal ışt ı klar ı  vurgulan ı yorsa da, 'Suyun başı n ı  
tutanlar ı n' yoğun bir militarist ekonomik ilişki içinde bulundukları  ve patron-
lar örgütlerini seferber edebildikleri ifade ediliyor. 

ilişkinin genel ve dolayı ml ı  çı karlardan direkt ve birebir ç ı kara dönüş-
mesinin ard ı nda bu sürecin bulunduğu belirtilirken, 'Pişmanl ı k bilidirisi 
programlar ı 'n ı n borsalarca finanse edilmesi gibi örnekleme art ı k şaşmamak 
gerektiği söyleniyor ve "Yak ı nda, OHAL bölgesindeki her bir çatışman ı n 
değ iş ik firmalar ı n sponsorluğunda gerçekleştiği haberlerini bile duyabilir-
siniz" esprileri daha sı k yapı l ı yor. 

Dursun YAPRAK 

Polis, TYS gecesinde ünlü yazarlara "akıl verdiar 

fıt 

Ümit ZAFER 
İSTANBUL- Sunuculuğunu Nurseli 

İdiz'in yaptığı  TYS Birinci Sanat Günleri 
kapsamındaki "Dayanışma Konseri", 26 
Haziran günü gerçekleştirildi. TYS Başkanı  
Ataol Behramoğlu yaptığı  açılış  konuşma-
sında, "her türlü baskıya sanatımızla karşı  
çıkıyoruz" dedi. Behramoğlu, "birlikte hare-
ket etme"nin gerekliliği üzerinde de durdu. 
Konsere Zülfü Livaneli, Yeni Türkü, Birsen 
Tezer, Ruşen Avşar, Grup Laçin ve şair Gül-
ten Akın katıldı. TYS Kurucu Başkanı  ve 
Onur Konuğu Aziz Nesin'in de katılanlar 
arasında yer aldığı  konser beklenen ilgiyi 
görmedi. 

Nurseli İdiz neden kızdı? 

Konserde, gözaltında öldürülen ve daha 
sonra kimsesizler mezarlığında cesedi bulu-
nan Hasan Ocak'm kız kardeşi Aysel Ocak 
sahneye çağırıldı. Ocak, kayıplar konusunda 
bilgi verdi. Ağabeyi Hasan Ocak için, "O 
umudu, sevgiyi, barışı  yüreklice istemiş  bi-
riydi" tammlamasmı  yapınca, kitleden "sus-
ma, sustukça sıra sana gelecek", "yargılı  
yargısız infazlara son" sloganları  yükseldi. 
Aysel Ocak, bunun üzerine konuşmasına ara 
vermişken, sinirlenen Nurseli İdiz, Ocak'ın 
elinden mikrofonu alarak konuşmasını  ta-
mamlamasına engel oldu. Konserin ilerle-
yen saatlerinde gelen mesajlar arasında, 
yüzlerce işçiyi işten atmasıyla dikkatleri 
üzerinde toplayan Şişli Belediye Başkanı  
Gülay Atığ'ın mesajı  da yer aldı. Atığ'ın 
mesajı  "yulı" sesleriyle karşılanırken, "Şiş li 
işçileri yalnız değildir" sloganı  atıldı. 

`Amirim öyle ister' 
Polis teşkilatı, TYS'nin "dayanışma gece-

si"ne iki farklı  biçimde, yakın ilgi gösterdi. 
Mesaj gönderenler arasında, "Atatürkçü po-
lisler" de vardı. Bu arada konserin güvenliği 
ile sorumlu polisler de boş  durma& Mesaj-
larmda belirttiklerine göre, görevli polisler 
konserin saygı  duruşuyla başlamamasma bir 
hayli kızmıştı. Mesajda şöyle deniyordu: 
"Konser Atatürk'e saygı  duruşuyla başlama-
lıydı. Çünkü Atatürk büyük bir sanatçıdır. 

O'nun sanatçılığı  Türkiye Cumhuriyeti dev-
letini kurmaktır." 

Bunun üzerine, TYS'nin ünlü üye ve yö-
neticileri arasında, ilginç bir "polisli muhab-
bet" başladı. Ataol Behramoğlu, bu mesajı  
"çoğulçuluk" olarak değerlendirdi. Behra-
moğlu, şöyle devam etti: "Görevinin başın-
da olmaktan başka hiçbir suçu olmayan bir 
polisin katledilmesini hiçbir vicdan sahibi 
kabul edemez, Ama yargısız infazlan, faili 
meçhulleri de hiçbir vicdan kabul edemez." 
Behramoğlu, polislere bir de çağrıda bulun-
du ve "Atatürkçü polis arkadaşlarımızdan 
açık tavır istiyoruz. Yargısız infazlara karşı  
çıksınlar. Bir zamanlar POL-DER'in yaptığı  
gibi. O zaman bağımsız ve güzel bir Türki-
ye'nin güvencesi olacaklardır" dedi. 

Nesin, "aptallık"a 

yeni örnekler verdi 

Aziz Nesin ise, görevli polislerin saygı  
duruşu talebini, artık çok bilinen üslubuyla 
"aptallık" olarak değerlendirdi. Nesin, "Ha-
yatın-Ida ilk defa bir kooperatife üye oldum. 
Kooperatifin toplantısında başkan gündem 
maddelerini okudu. Birinci madde: Saygı  
duruşu... Ben şaşırdım. 'Afedersiniz ilk kez 
kooperatif toplantısına geliyorum. Bu saygı  
duruşu nedir? Ben buraya para verip ev yap-
tırmaya geldim. Bunun şehitlerle, saygı  ile 
ne ilişkisi var. 'Ama' dediler. 'kanun mad-
desi böyle'. Kanunun numarasını  da söy-
lediler. Arkadaşlar, gençler; ben Türklerin 
yüzde 66' sı  aptal dedim. Peki Türk dev-
letinin kaçta kaçı  aptal. Ben kooperatif üye-
siyim, kanunlanna şehitlere saygı  duruşu 
koyan bir devlet aptal değil de nedir. Bu say-
gı  değildir saygısızlıktır" dedi. 

Nesin'in bu sözleri üzerine, Nurseli İdiz 
herkesi "bütün yazarlar için" bir dakikalık 
saygı  duruşuna davet etti. Fakat bu davete, 
başta Nesin olmak üzere hiç kimse uymadı. 

Bu arada çanak çömlek promosyoncusu 
Arcoroc Nurseli'nin böyle bir konserde 
sunuculuk yapması  da kitle ve bazı  yazarlar 
tarafından yadırgandı. 

hiç şüphesiz OYAK'la işirliği 
yapan firmalar. Yabancı  ve yerli 
sanayicilerden oluşan bu firma-
ların sayısı, her geçen gün artı-
yor. 

Türk sermaye gruplarının 
OYAK'la işbirliği kanalı  da iki 
yoldan gerçekleşiyor. Dolaysız 
yollar arasında OYAK'la ortak-
lıklar kurmak bulunurken, OY-
AK'la ortaklıklar kuran yabancı  
firmaların temsilciliği veya 
acentalığını  yürütmek de dolaylı  
işbirliği kanalını  açıyor. 

OYAK'la işbirliği içinde olan 
sermaye grupları  listesi, oldukça 
kabank. Başak Sigorta, Eti Pa-
zarlama, Renault, Good Year, 
Sabancı 'ya bağlı  çimento fabri-
kaları, tarım ilaçları  üreten Hek-
taş, Alarko ve Cerrahoğlu grup-
ları  OYAK'la tam ve dolaysız 
ortaklıklar kuran kesimlerden 
bazı ları. Türk sermaye grupları, 
OYAK'ın iştiraklerinin bulun-
duğu tam 25 şirket vasıtasıyla 
bu işbirliğini yürütüyorlar. 

`Orijinal' OYAK'ta 
orijinal ordu-patron 

işbirliği 

OYAK Yönetim Kurulu Üye-
si Aydın Dündar, TC'deki en 
büyük kapitalist kurumlardan 
biri olan OYAK'ı, Mayıs 
1994'te 'Not' dergisindeki açık-
lamasında, "Dünyada eşi görül-
memiş, neV'i şahsına münhasır 
kurum" olarak açıklıyor. Bu 
`Özgünlük', OYAK'la patronlar 
arasındaki ilişkiler bakımından 
da sözkonusu. 

Savaş  sanayiinin özel sektör 
bazında da yiirüyeceğinin 

işaretlerinden biri, OYAK'ın 
yönetim şekliydi. Savaş  endüst-
risi ile patroııların kaynaşması-
nın yoğunlaştığı  yıllardan çok 
önce, bunun adeta bir minyatü-
rü, OYAK'ta gerçekleştirildi. 

Yirmisi asker, yirmisi sivilden 
oluşarıOYAK genel kurulunda, 
Savunma Bakanı 'nın tayin ettiği 
`Bir grup işadamı ' da bulunu-
yor. Ortakları  bulunmayan; or-
tak niyetine atanmış  asker-sivil 

40 kişinin oluşturduğu Genel 
Kurul içinden yine Genelkur-
may ile Savunma Bakanlığı 'nca 
atanan Yönetim Kurulu'na Oda-
lar Birliği Başkanı 'nın iştirak et-
mesi de ilişkileri pekiştiren bir 
başka öğe. 

Savunma Bakanlığı  
ihale komisyonu gibi 

Artan özel sektör-savaş  sanayi 
birlikteliği, daha çok Savunma 
Bakanlığı  aracılığıyla kuruluyor. 
Savaş  endüstrisinin gelişmesi ve 
özel sektörle her geçen gün bü-
tünleşmesinin, Savunma Bakan-
lığı 'nı  bir tür yatırımcı  bakanlık 
konumuna getirdiği belirtiliyor. 
Savunma Bakanlığı 'nın, Genel-
kurmay'ın askeri stratejisine do-
kunumayan 'lojistik destek' ko-
numu pekişirken, özel sermaye 
ile ilişkilerin rotasının da yine 
generallerce Bakanlığa 'tavsiye 
edildiği' ifade ediliyor. 

Askeri yatırım ve modernizas-
yon için, bütçe denetimi dışın-
daki Savunma Sanayi Fonu kul-
lamlırken, her yıl büyüyen bu 
fonun, general-patron bütünleş-
mesinin önemli parasal aracı  du-
rumuna geldiği de yapılan 
değerlendirmeler arasında. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl 
DYP-SHP koalisyon hükümeti, 
Savunma Sanayi Fonu'ndan 
başka alanlara kaynak ak-
tarımına son vermişti. Yıllık or-
talama % 30 olan bu aktarim, 
artık yapılmıyor. Bu özellikte 
tek fon olan SSF, savaş  endüst-
risinin boyutu hakında da ipuç-
ları  veriyor. 

Büyüyen fonları, özel sek-
törün iştahı, hızlı  bütünleşmeler 
ve artık övünülerek verilen özel 
sektör savaş  gereçleri ilanlarıyla 
güçlenen savaş  endüstrisi, ken-
dine yeni pazarlar da arıyor. 
Kuveyt, Malezya, Pakistan ve 
Mısır, ordu ile direkt bağlantılı  
`Yerli' savaş  tacirlerinin şu gün-
lerdeki önemli pazarları  aras 
da. Zı rhlı  araçlardan toplam ve 
hava savunma yan ürünlerine 
kadar birçok 'ürün' buralara ih-
raç da ediliyor. 

lerdeki harabiyet-bundan dolayı  
cezaevinde tutulmaması  ve 
salı  verilmesi gerektiği bil- 

dirilerek, duyarlı  tüm insanların 
destek vermek üzere duruşmaya 
katılmaları  istendi. 

Ali DEMIR 

İSTANBUL- Son zamanlarda 
yeniden yoğunlaşan gözaltında ka-
yıplara ve faili "belli olmayan cina-
yetler"e karşı  kamuoyunu bilgilen-
dinmek ve duyarlı  kılmak amacıy-
la, Birleşik Sosyalist Parti (BSP) 
çeşitli etkinlikler düzenliyor. B-
SP'liler, gelecekte herhangi bir bi-
çimde kayıp olayı  ile karşılaştıkla-
rında kimliklerinin meçhul kalma-
ması  için, Adli Tıp 'a fotoğraf ve 
parmak izlerini bıraktılar. 

Konuyla ilgili olarak, BSP İstan-
bul İl Yönetimi Gözaltında Kayıp-
lar Komisyonu Sözcüsü A. Rıza 
Tura'nın görüşlerine baş  vurduk. 
Tura, halkın bu konuda sessiz kal-
dığını  söyledi. 1982 Anayasa-
sı 'ndan sonra politik araneya yeni 
siyasal güçlerin çıktığını  belirten 
Tura, "Bu anayasının çizdiği çerçe-
veyi aşan toplumsal muhalefet ha- 

reketleri oluyor. Fakat mevcut re-
jim bu güçleri meşru kanallardan 
engelleyecek güçte değil. Bundan 
dolayı  da `kendisince elebaşları  
olarak tespit ettiği kiş ileri illegal 
yollarla ortadan kaldırmanın yolla-
rını  aradı" dedi. 

Tura, TBMM Kayıplar ve Faili 
Meçhul Cinayetler Araştırma Ko-
misyonu tarafından yapılan araştır-
maya da değinerek, şöyle devam 
etti: "Devletin en tepesindekiler ta-
rafından yapılan bu arıştırma da 
gösteriyor ki, bu cinayetleri işle-
yenler devletin resmi kurumlarında 
örgütlenmiş  ve yasa dışı  faaliyet 
içinde bulunan devlet organları-
dır." 

Ali Rıza Tura, amaçlarının dev-
leti teşhir etmek değil, "kendi ken-
din) teşhir eden devletin halkın ya-
şamında ne anlama geldiğini gös-
termek" olduğu ifade etti. Tura 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kam-
panyada BSP bir inisiyatör olacak. 

Kampanya B SP'nin kampanyası  
değil. Bizim amacımız en geniş  
katılımı  sağlamak. Kamuoyunu, 
demokratik kitle örgütlerini, aydın-
ları  bu konuda duyarlı  olmaya, bize 
katılmaya çağırıyoruz." 

Eylemler sürecek 

BSP, her cumartesi günü Galata-
saray Lisesi'nin önünde İHD Ka-
yıp Alileri Komisyonu tarafından 
düzenlenen eyleme aktif olarak 
katı lacak. Ayrıca aynı  gün Bakır-
köy Özgürlük Meydanı 'nda mum 
yakılacak. 8-9 Temmuz günleri kit-
lesel olarak afiş  asılıp bildiri 
dağıtılacak. 15-16 Temmuz günleri 
Beyoğlu Küçük Sahne' de kayıplar-
la ilgili film gösterimi var. 29-30 
Temmuz'da Gazeteciler 
Cemiyeti 'nin Cağaloğlu'ndaki 
salonunda "Yaşama Hakkı  ve Tür-
kiye Gerçeği" adlı  konferans ger-
çekleştirilecek. 

Aydın Doğan tutuklandı  
Haber Merkezi- Yaba alan söyleşiler, ilk olarak 

Yayınlan sahibi yazar Ay-  1992 yılı  içinde Yaba Öy-
dın Doğan tutuklandı. Do-  kü dergisinde yayınlandı . 
ğan, sahibi olduğu yayıne- Musa Anter, Fakir Baykurt 
vi tarafından yayınlanan ve Doğu Perinçek'in de 
"Söyleşiler" adlı  kitaptan aralarında bulunduğu çe-
dolayı, 6 ay hapis ve 100 şitli sanatçı  ve politikacı-
milyon lira hapis cezasına larla yapılan bu söyleşiler, 
çarptınlınıştı. dergide yayınlandığında 

Kitabı  yayına hazırlayan herhangi bir soruşturma 
Mustafa Pala ise 2 yıl ha-  yapılınamıştı. 
pis, 250 milyon para ceza- Tutuklanan yazar Aydın 
sına çarptırıldı. Cezaya ge-  Doğan, Ankara Merkez 
rekçe yapılan kitapta yer Cezaevi'ne konuldu. 

VİPA PRESSE İNTERNASYONALSUNAR 
Foto Vançin Fotograf servisi ile tüm mutlu günlerinizde 

hizmetinizdedir. 
Sünnet, kına gecesi, nişan, düğün, nikah, parti toplantısı, 

seminer; çocuk portreleri, evinizde aile foto çekimleri, 
gençlere özel press book albümler, futbol kulüplerine özel 
poster, kartpostal çekimleri, gazete ve ajanslara röportaj fo-
tograf çekimleri, yıldırım satelit, nümerik teleffoto baskı  
servisi ... 

RANDEVU ALINIZ: Tel.-Fax: 0033/93383439 
CANNES/FRANSA 

BSP Kayıplar Komisyonu Sözcüsü Ali Rıza Tura: 

`Devlet suçun fiili ortagf 

Özel sektör üniforma giydi 
(Baştarafı  1. s ayfada)Teleko-
münikasyon alanında ordu ile 
özel sektör arasındaki en bariz 
köprü ise Netaş. Yerli ve yaban-
cı  özel sermayenin oluşturduğu 
bir konsorsiyum olan Netaş  gibi 
ortaklıklar, oldukça karmaşık 
yeni iş  ilişkilerine de önemli ka-
nallar açıyor. 

Doğrudan doğruya imalat dı-
şında, ithal askeri gereçler alı. , 
mında komisyonculuk yapmak 
da özel sektörün bu endüstri 
içindeki karlı  uğraşları  arasında. 
ABD ve Fransız tekelleri başta 
olmak üzere, askeri gereç üreti-
cileri ile işbirlikler ve bunların 
Türkiye mümessilliklerini yürüt-
mek ya da ortak konsorsiyunılar 
oluşturmak da, Türk sermayesi-
nin 'üniformalı ' boyutları  ara-
sında sayılıyor. 

GO-GO'dan 
CO-CO ve GO-CO'ya 

Bu garip kısaltmalar savaş  en-
düstrisinin apoletli ve apoletsiz 
patronlarının son yıllarda en çok 
kullandığı  kısaltmalar. 

Ordu, "Savunma sanayi ma-
mülleri imali" için artık `Devle-
tin mülkiyetinde, devletçe işleti-
len' (Government Owned-Go-
vernment Operated) modeller 
yerine, `Devletin mülkiyetinde, 
özel şirketçe işletilen' (Govern-
ment Owned-Company Opera-
ted) ile `Özel bir şirketin mülki-
yetinde olan ve özel şirketçe iş-
letilen` (Company Owned-
Company Operated) modellerini 
tercih ediyor. Bu tercih, özel 
sermaye gruplarıyla ordu arasın-
daki ilişkileri daha somut hale 
getiriyor. 

Her şeyiyle özel sermayenin 
alanı  demek olan CO-CO mode-
li hızla geliştirilirken, ASEL-
SAN gibi `Ara modeller'le baş-
latılan GO-CO'lar da övülmekle 
bitirilemiyor. Öyle ki, geçen yıl 
M5 dergisindeki makalesinde 
Emekli general Sıtkı  Sunday 
Orün, bu modeli KİT'ler için bi-
le onerıyordu. l3u ınddeidı  özı'l 
ise, tam bir müteahhitlik. "Mü- 

Haber Merkez i- Kısa bir süi:e 
önce yayın hayatına son veren Ji-
yana Nû gazetesinde yayımlanan 
"Sigortalı  demokratlık `realite'si" 
yazısmdan dolayı  Recep Maraslı, 
sözkonusu yazıyı  yayımladıklan 
gerekçesiyle de Jiyana Nu Gaze-
tesi Sahibi Salman Çimen ve Ya-
zıişleri Müdürü Ali Deinir hak-
kında açılan davaya 29 Haziran 
saat 12.30' da Istanbul 2 No'lu 
DGM'de başlandı. Duruşmada 
Salman Çimen ve Ali Demir katıl-
mazken, Recep Maraslı  hazır bu-
lundu. Ali Demir ve Salman Çi-
men hakkında gıyabi tutuklama 
kararı  çıkarılirken, Recep Maraş-
lı 'nm tutukluluk halinin devamına 
karar verildi ve yeniden Sağmal-
cılar Cezaevi'ne gönderildi. 

Duruşmaya aralarında HADEP 
Genel Sekreter Yardımcısı  Sira-
cettin Kırıcı, Medya Güneşi Ga-
zetesi Sahibi ve Yazıişleri Müdü-
rü Nesih Çılgın, Jiyana Nû Gaze-
tesi Yayın Koordinatörü Ahmet 
Önal, gazetemiz Roj'un Sahibi 
Adıgüzel İncesu, İHD Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeynep Baran, Dü-
şünceye Özgürlük Komisyonu  

teahhit firma", öngörülen üreti-
mi kamu tesislerinden yararla-
narak gerçekleştiriyor. Böylece 
ordunun son yıllarda patronlarla 
işbirliği için belirlediği yeni 
alanlardan biri de müteahhitlik 
oluyor. Tabii çerçeve, yalnızca 
yerli değil, yabancı  sermaye için 
de geniş  tutuluyor. 

Yarı  özelden daha özele 

Emekli general S. Sunday 
Orün: "Türkiye'de savunma sa-
nayi yarı  özel statüdedir." diyor 
ve bundan şikayet ediyor; en-
düstriyi özel sektöre daha da 
fazla açmak gerektiğini söylü-
yor. Diğer örnekler bir yana, tek 
başına ()YAK süreci, bu `gere-
ğin' uzun yıllardan bu yana 

üyelerinden Şanar Yurdatapan, 
HADEP İstanbul Il Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ferhat Yeğin, HADEP 
İl Yönetim Üyesi Necla Tannku-
lu, HADEP MK Üyesi Muharrem 
Kekik, HADEP MK Üyesi Ali 
Beyköylü, şair Suna Aras, şair Şe-
ner Gökçe ve Av. Ali Rıza Diz-
dar'ın da aralarında bulunduğu 
kitlesel bir katılım oldu. 

Duruşmada hazır bulunan Re-
cep Maraslı  ve avukatları  Selim 
Okçuoğlu, Rıza Dinç ve Doğan 
Zengin savunma için süre isteye-
rek Maraşlı'nın tutuksuz yargılan-
mak üzere tahliyesini talep ettiler. 

Duruşmada Av. Rıza Dinç, 
"Maraslı  bu dosyada tedbir için 
değil, cezaevinde tutulmak için 
tutuklu bulunuyor. Bu da 
DGM'nin ön yargı lı  olduğunu ve 
adil olmadığını  gösteriyor. Ayrıca 
8. maddenin tartışıldığı  bir süreç-
te düşüncelerini açıklayan insan-
ların terör suçlusu ilan edilerek 
cezaevi tehdidiyle karşı  karşıya 
bırakılması  terör değil midir'?" de-
di. 

Öte yandan İHD tarafından 28 
Haziran 1995'te İstiklal Cadde- 

Türk sermayedarlarınca yerine 
getirilmeye başlandığını  gösteri-
yor. 

Özel sektörün savaş  endüstri-
sine giriş  kanalları  içinde Ordu 
Yardımlaşma Kurumu (OYAK), 
önemli bir yer tutuyor. 1993 yı-
lını  70 trilyonluk bir ciro ile ka-
patarak, Koç'tan sonra Türki-
ye'nin ikinci dev holdingi Sa-
bancı 'mn aynı  yıl gerçekleştirdi-
ği 65 trilyonluk ciro bilançosu-
nun önüne geçen OYAK, 100 
trilyonun üzerinde ciro yapan 
Koç Grubu'nu takip eder duru-
ma geldi. 

"Askeri memnun etmek için" 
1 Mart 1961'de İsmet Inönü'nün 
yoğun desteğiyle kurulan OY-
AK'ın bu karı  elbette fiili ortak-
larına gidiyor. Fiili ortaklar ise, 

si'nde yapılan yürüyüşte "Düşün-
ce Suçuna Karşı  Girişim "adlı  ba-
sın duyurusunda "Recep Maraş-
lı 'mn yaşamının büyük bir bölü-
münün işkenceli sorgularda, ha-
piste, açlık grevlerinde ve ölüm 
oruçlarında geçtiği, 21 Temmuz 
1994' den beri tutuklu olduğu , 25 
davadan yargı landığı, ünlü 8. 
maddenin '82 Anayasası 'na aykı-
rı  olduğu DGM Savcısı  tarafından 
bile öne sürülürken onun hala tu-
tuklu kalmasının gereğini anla-
makta güçlük çekiyoruz" denildi. 

Öte yandan KOMAL Yayınları  
çalışanları  ve Şanar Yurdatapan 
tarafından yapı lan basın açıkla-
malarında Recep Maraşh'mn 12 
Eylül döneminde Uluslararası  Af 
Örgütü tarafından iki kez yılın 
mahkumu seçildiğii; Amerika, İn-
giltere, Kanada, Belçika, Norveç 
PEN Kulüpleri ve Atina Yayın-
cılar Birliği tarafından onur üyesi 
ilan edildiği belirtildi. Ayrıca 
Maraşlı 'mn16 yaşından beri dev-
let terörüne hedef olduğu, gör-
düğü işkenceler sonucu ciddi sağ-
lık sorunları  yaşadığı-beyincik 
küçülmesi, denge sağlayan sinir- 

Maraşlı'nın tutsaklığı  sürüyor 
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ağlar, tarih boyunca Dbaşkaldırmın 
simgesi ve 
başkaldıranlar için bir 
sığınak olagehnişler. 
Yerleşik düzenlerle, 
despot yönetimlerle 
çanşanlar, bazan 
haksızlığa kafa tutanlar 
ve bazen de çapulcular 
dağlarda 
ınevzilemnişler. Başı  
chunanlamp 
başkaldıranlar "başı  
dumanlı  dağlar"a, 
Atçalı  Kel 
Mehmet' lerden Koçero 
ya da Reşolara kadar 
uzayan yüzlerce örnekle 
efsaneleşmiş  ve 
simgeleşmişler. 

Günümüzde de dağlar 
mağrur bir 
başkaldınlarm sembolü 
olmayı  sürdürmektedir; 
ama "sosyal eşkiyalık" 
olgusu yerini daha 
siyasal-ideolojik 
kimliklere bırakmıştır. 
Ortadoğu da dağlar, 
xx. yy.'ın son 
çeyreğinde dahi kıran 
kırana çatışmaların ve 
özgürlük arayışının 
sembolü olarak 
duruyorlar. 

Halk türkülerinde, 
ağıtlarda ve şiirlerde de 
dağ  iıngesi sıkça 
kullanılmış  ve hala 
kullanılmaktadır. 

Ahmed Arif, 
"dağlar!~ dağlar!~ 

ardı/nasıl anlatsanı, 
nazlıdır" derken dağ  
imgesine yüklediği 
abartıyı, saygıyı  ifade 
etmiştir. Yine 
Sabahattin Ali'nin bir 
şiiri günümüzde de 
dağları  ve kent insanının 
yaşadığı  
yabancılaşmada 
özgürlük duygusunu 
betimler: "Şehirler bana 
bir tuzak/insan 
sohbetleri yasak/Uzak 
olun benden uzak/Benim 
meskeninı  dağlardır 
dağlar..." 

Köroğlu'nden Ataol 
Behramoğlu ve 
Yılmaz Odabaşı'na 
dek şairler döne 
dolaşa özgürlük 
imgesini dağlarda 
simgeleştirmişlerdir. 
"Hakkımızda devlet 
etmiş  ferınanı/Ferman 
padişahin dağlar 
bizimdir" diyen 
Köroğlu'ndan sonra 
Ataol Behramoğlu: 
"Elbette vardır bir 
diyeceği, bir haberi 
/Bir kaçağa çay sunan 
Kürt kadınının /Dağlar 
dilsizdir, yalçındır 
/Aına gün gelir bir 
diyeceği olur onların 
da /Ve dağlar, ıssız 
tarlalar başladı  mı  
konuşmaya /Suzmazlaı  
bir daha, söz 
onlarındır" derken, 
Yılmaz Odabaşı  da 
"Dağları  yoluyorlar 
görüyor musun 

//Cudi 'ler uçurum, 
oluyorlar" diye 
başlayıp: "Oysa dağ  
vursa kahrını  sırtıma 
/Ölümü oraya göınün 
derim /Dağ  bu neleri 
bırındırır, neleri 
/Derindir dağlar derin" 
dizeleriyle sürdürerek 
dağların yüceliği ve 
derinliğinden söz ederek 
orada gömühnek 
isteğinden söz eder. 

Bu istegini de şöyle 
teınellendirir: "Çünkü 
dağın tekınili sığınana • 
ve eşkıvavadır /Mı  

yüzden dağlara 
güvenilir akşam olunca / 
akşam olunca eşkiya 
aşklara..." 

insanlık tarihinden 
bugüne, xx.yy. 'm 
sonuna dek özgürlüğü 
ve başkaldırıyı  
sembolize eden daplar, 
xxı. yy.'da 
ise 
sadece 
beton 

kalabalıklarda 
yapayalnızlıklanyla 
birlikte yaşayın 
insanların doğa 
gezileriyle mi 
anılacaklar? Orası  henüz 
bilinmiyor... 

Ümit MOLA 

'Da In 

tekmili 

sığınak' 
Bizim mahallenin Xaçoları  

Kurşuna kesmiş  bir coğrafya 
Mehmet Sait ALPASLAN 

Gece... Gecenin yar ı sı n ı  devirmiş, belki de yeni güne 
türkü yakmaya başlamış  bir saat. Ne denli yoksun ışı ktan 
ve umuttan... Belki tarakkalar böler birazdan sehere kese-
cek gözbebeklerini. Birazdan Sokağa düşecek bir araba fa-
r ı ; sesizliği meslek edinnı iş  araba farlar ı  haber bültenlerine 
yeni kanlar taşıyacak: "Teslim ol" ihtar ı na uymayan.... kı z 
olmak üzere... terörist yap ı lan operasyonla ölü ele geçiri-
lecektir... 

Birbirinden farks ı z herhangi bir gece... Anadolu'nun 
herhangi bir yerleşim birimi... Ister Kürdeli olsun, ister ka-
vimler kapı sı  ya da F ı rat'ı n beri yüzü. Farketnıez... Okunan 
bu, yapı lan bu, yaz ı lan bu. Ne hazin çığ l ı klara büyüyor in-
sanlar... Ne kalleş  kurşuna rağmoluyor tüm güzellikler... 

Gündüzdür... Tüm gündüzlere benzeyen bir gündüz... 
Belki de sabah ı n o en kalabal ı k saatleridir... Ve sen kala-
bal ı klara aldan ı p kendini güvende hissediyorsun. En azı n-
dan "kalabal ı ktan ve insanlar ı n tepkilerinden çekinirler" 
diye düşünüyorsun. Çekinmezler... Enseni dolduracak 
yağ l ı  Takarov kurşunu, ölümden önce çeliğin o kalleş  so-
ğuğunu duyumsatı r sana. Şimdi sen faili meçhul bir kentin 
böğrüne bir bomba gibi düşen failsiz bir cinayetsin. Hasta-
ne raporlar ı nda eks, kontra raporlar ı nda bir eksisin... 

Eksi olmak hiçlik midir? Ya kurşuna gelmek gerçekten 
yok olmak m ı d ı r? Bu kadar basit midir? Ya onlarca yı ld ı r 
süren mücadelen? Hepsi hepsi bir kurşunla son bulacak öl-
çüde su üstüne ev mi kurmuştun? Mutlaka mücadele et-
mişsindir. Boşuna kurşun bulur mu insan ı ? Bir de kendimi-
zi sorgulamak gerekir değil mi? Istanbul'da şehit edilenle-
re bir zamanlar halk alkış  çal ı yordu. Her ne kadar arada si-
vil provokasyon vard ı ysa da sonuçta olayı  imleyen halktı . 
Hiç kimse zorla kimsenin balkonuna bayrak astı ramaz. 
Hiç kimse kimseyi zorla "kahrolsunlar"a çağı ramaz. 

Devrirrı ci lerin hiç mi kabahat ı  yok bu olup bitende? Ey-
lül öncesi örgüt kavgaları  MIT'in, şunun-bunun s ı zmas ı yla 
sapt ı r ı lan hedefler, halkta korkudan öte devrimcilere karşı  
ne denli güven duyulması n ı  sağlad ı  ki? Duvar yaz ı lar ı n ı  
Eylül f ı rt ı nası ndan Sonra h ı zla eskiten insanlar bu halktan 
değil miydi? İ lk silah ı  al ı p devrimcilere karşı  korucu olan-
lar yine bu halktan değil mi? Uzaydan kimse gelmedi. 
Kimse de yoktan varolmad ı ... Her şey yerli yerindeydi. An-
cak bu halka bir türlü güven aşı lanamad ı . Hep korkutula-
rak, sindirilerek adeta bir futbol tak ı m ı  gibi "taraftar" top-
land ı . Aş iret çelişkileri kullan ı ld ı , bir taraf devrimcilere 
yandaş  olurken diğer taraf devletin yan ı nda saf tuttu. 
Olan buydu. Olagelen buydu. Hep böyle mi oldu? Şüphe-
siz bilinçli ilişkiler de kuruldu... Ama ne yaz ı k ki bun da is-
tisna sayı labilecek denli az ve marjinal kald ı ... Devrimci-
ler olaylar ı  yargı lama yetisinden mahrum kald ı  ki hala öy 
le görünüyor. Hep başkalar ı n ı n kışk ı rtması  ve provokasyo-
nuyla iş  yapmaya kalkıştı kları  içindir ki, yapı lan iş in muha-
sebesi bile tutulamaz derecede çetrefilleşti... 

Oysa tümü kurşuna ve kana kesmiş  bu coğrafyan ı n... 
Tümü ateş  ve gözyaşı ... Devrimci bal ı kken, halk denizin-
den kaçı yorsa nası l savaşı  l ı r bu deniz için? Ne denli inan-
d ı r ı cı  olur ki dökülen kan.? "Ölen ben öldüren ben" demiş  
şair... Olayı n bundan farkl ı  bir yönü kald ı  m ı  ki? Halk şu 
anda her iki tarafa yani devrim ve karşı-devrim cephesine 
uzak... Iki tarafa da güvenmiyor. Birileri devrim ad ı na, bir-
ileri de karşı -devrim ad ı na halk ı  vuruyor... Korkunç bir 
inançsı zl ı k var. Ne Medyan ı n ş işirmeleri ne de promos-
yonlar ı  bu inançs ı zlığa etkide bulunam ı yor. Çok şey gerek-
miyor. Belki de halk için savaşı ld ığı n ı  ispat etmek o denli 
korkunç ve zor değildir. 

Gecedir, belki de gündüz... Belki kalabal ı k, belki de ı s-
sı z... Gün gelecek, gece infaza geleni kusacak bu halk. 
Gecedir belki de gündüz... Ama halk dimdik ayakta olacak 
o an!.. 
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Murat DAGDELEN 

Balıkçılarbaşından sola doğru dönünce hafif 
meyillice aşağıya süzülen yolun hemen başında 
genzinize, envayi çeşit çerezin (kabak, kavun, 
ay çekirdikleri ve leblebi gibi) güzelim kokusu 
doluşurdu. Leblebicilerin çoğunluğu Mardinli 
ve Kürt olmayan azınlıklardandı... Kendinizi, 
bu güzelim çerez kokusunun çekiciliğine kaptı-
rıp, Türkçe'yi garip bir aksanla konuşan bu xa-
çolardan birinin önünde bulurdunuz. 

Yolun sağında, çerez düldcanlannın karşısın-
da bir mimari harikası  olan dört ayaklı  minare 
yükselir. Bu ıninare, yüksekliği yaklaşık üç 
metre civarında olan dört adet sütun üzerinde 
inşaa edilmiştir. Amedliler bu sütunların arasın-
dan geçmezlerdi; çünkü geçmek uğursuzluk sa-
yılırdı. Bii de geçmezdik. Yaz aylarında evden 
kaçıp sinamaya giderdik. Genellikle paramız 
olmadığı  için içeriye ya kapıdaki biletçinin bir 
anlık gafletinden yararlanıp kalabalığa karışa-
rak dalardık ya da içeride gazoz satacağımıza 
inandırıp girerdik. Bu sinama genellikle yazlık 
Yıldız Sineması  olurdu. Sinema dönüşünde dört 
ayaklı  minareye metreler kala duralar, sütunla-
rının arasından geçmek için birilerini beklerdik. 
Kimsenin olmadığı  durumlardaysa bütün gücü-
müzle ve arkamıza bile bakmadan tabanları  
yağlayarak sütunların arasından geçerdik. 

Xançepek'e doğru inen bu yol genellikle ha-
reketli olurdu. Gecenin karanlığına teslim olup 
sessizliğe büründüğü zamanlarda bile her kuytu 
köşesinde bekleşen binleri olurdu. Bunlar gelen 
geçenler arasında beğenmeyip de durdurdukları  
kişiler hakkında gerekli soruşturmayı  yapmakla 
mükellef mahallemizin namusundan sorumlu, 
elleri satırlı, ağızları  küfürlü "şehir çocuklany-
dı." Mekanları  Xançepek'in merkezinde bulu-
nan kahvelerdi. Eğer onları  göremiyorsanız 
hepsinin ya evlerin bahçelerinde, ya Gazi Köş-
kü'nde, ya da Dicle nehri kenarındaki kavaklık-
larda içki ve sigaralık alemi yaptıklarını  bilirdi- 

niz. Dahası, bir gece 
önce kaldıkları  Çar-
şı  Karakolu'nun ne-
zarethanesinde 
"memur"lara bili-
nen küfürlerini sa-
vuruyorlardır. Şehir 
çocukları  biraz yaş-
lanıp bu yaşamdan 
yavaş  yavaş  uzakla-
şınca sonunda ya 
kahveci ya da ciğer-
ci olurlardı. Bu on-
ların kaderiydi ade-
ta. Sevdaları  ağırdı; 
genellikle de yürek-
lerinde saklıydı. Ka-
ra sevdayla tutul-
dukları, uğruna sa-
tırlı  kavgalar ettikle-
ri, içtikleri, her yu-
dumda binlerce ah 
çekip göğüslerine 
vurdukları, herkes-
lerin bildiği aşkları, 
çoğunlukla sevdik-
leri kızların haberle-
ri bile olmadan bi-
terdi. 

Xançepek'i geçen yol aşağı  mahalle olarak 
adlandırılan genelevle son bulurdu. Xança-
pelc'ten sonrasının yolcularını, günün her anın-
da limon suyu ile ıslatılıp taranmış  saçları, ba-
kımlı  giyisileri ve tanınmak korkusuyla çevrele-
rine attıkları  ürkek bakışlarından tanırdınız Ge-
nelevin bulunduğu mahellenin adı  çok eskiden 
Yahudi mahallesiymiş, ben hatırlamam. Türk 
askeri vatan savunmasını  okyanuslar ötesinde 
Kore'de kahramanca yapıp döndükten sonra 
olacak, mahallenin adı  Kore mahallesi olmuş. 
Bu mahallede daha önceleri çok sayıda Yahudi 
ve Hıristiyan otururmuş. Bizim çocukluğumuz-
da sayıları  oldukça azalmıştı. Birkaç tanesi evi- 

mizin bulun-
duğu, birkaçı  
kilisenin bu-
lunduğu, bir-
kaç aile de bi-
zim Cemalle-
rin evlerinin 
bulunduğu so-
kakta oturur-
du. Hatta Ce-
mar in ilk göz 
ağrısı, evleri-
nin karşısında 
oturan Hıristi-
yan ailenin gü-
zel kızları  Nu-
ran'dı. Çocuk-
ları  ile çok iyi 
anlaşırdık; en 
iyi arkadaşla-
rımız onlardı . 
Büyükleri de 
bizleri çocuk-
larından ayırt 
etmez, çok se-
verlerdi. 
Şehriye kes-

me zamanla-
rında mahallemizin bütün kadınları  sırasıyla her 
akşam bir evde toplanır, o evin şehriyesini ke-
serlerdi. Sıra karşımızdaki Hıristiyan ailenin 
evine geldi mi çokça keyiflenirdik. Çünkü ora-
da şehriye kesilirken üstü açık hikayeler, fılcra-
lar anlatılır her dilden şarkılar söylenir, gülünüp 
eğlenilirdi. Bizler de, içeride olan biteni seyret-
mek ve dinlemek yasak edildiğinden, saklandı-
ğımız yerlerden gözleyip dinlemeye çalışır, en 
çok da anlatı lan üstü açık şeylere bayılırdık. 
Eğer şansızımız varsa şehriye bitinceye, yani 
gecenin geç saatlerine kadar bütün sohbeti din-
leyebilirdik. Görüldüğümüz anda her dilde kü-
fürün boşlukta yankı landığı , bir kovalamaca 
başlar, terlikler havada uçuşurdu. 

Okula başladıktan sonra devam eden birkaç 
yılda, önce "kahraman" Türk milletine mensup 
olduğumuzu, atalarımızın Orta Asya'dan gel-
diklerini öğrendik. Beni en çok şaşırtan da sev-
gilerini yüreğimde büyütüp hayranlık duydu-
ğum azınlığın, aslında ne kadar "canavar ve kan 
içici insanlar olduğuydu. Türk tarih kitapları  
böyle yazıyordu ve bu "canavarların" taa 1071 
yılından başlayarak 1920'lere değin yaptıkları  
kötülükleri anlatıyordu. Neler yapmamış lardı  
ki? "Kadınlarımıza zorla tecavüz etmişler, ha-
mile kadınların ceninlerinı  süngülerine takmış-
lar, erkekleri işkencelerden geçirip öldürmüş-
ler, çocukları  iğneli beşiklerde yatırıp süzülen 
kanlarını  içmişler vs." Bu resmi tarihi öğrendik-
çe onlara karşı  sevginin yerini nefret almaya 
başlamıştı  küçücük yüreğinizde. Daha önce 
girmeye bayıldığımız evlerinin yanından geçer-
ken içeride iğneli beşiklere yatırıp öldürdükleri 
çocukları  düşünürdük. Artık bizden onların ço-
cuklarına yani dün çok sevdiğimiz, birlikte oy-
nayıp, birlikte güldüğümüz arkadaşlarımıza ra-
hat yoktu. Onları  yakaladığı= yerde iki elimi-
zin işaret parmaklarını  üst üste koyarak ortaya 
çıkardığı= haç şeklindeki parmaklarımıza tü-
kürmelerini isterdik. Tükürtünceye kadar tar-
taklardık. Isimlerini Xaço koymuştuk; onlara 
böyle hitap eder kendimize göre aşağıladığımı-
za inanırdık. 

Mahallemizin bu güzel insanları  birer birer 
ayrıldılar aramızdan. Istanbul'a gittiklerini du-
yardık. Onlar göç ettikçe, mahallemizin çok 
renkli ve çok sesli görüntüsünün yerini içine ka-
panmış  tekdüze, can sıkıcı  mekanın aldığını  
fark ediyorduk. Onlarsız ne şehriye gecelerinin 
zevki ne de bahçelerinden gizlice aşırdığımız 
siyah incirlerin tadı  vardı. Ve giderek resmi ya-
şamın o dayanılmaz sıkıcı lığına mahkum bir 
yaşama yatırmıştık kendimizi. 

Bizleri affedin Xaçolar, bizleri affedin! 

SÖZ YERİNE 

`SOSYALIST' ŞEHMUZ 
Bahoz ŞAVATA  

Sözlerine, "Lenin, Ne Yapmalı  kitabınm 22. 
sayfasında der ki..." diye başlardı  "Sosyalist" 
Şehmuz. O zamanlar bilgili olmanın, sosyalist 
görünmenin kamtı, siyasi tartışmalarda Marksist 
eserlerden refarans yapmaktı. Bizim "Sosyalist" 
Şehmuz da bu duruma ayak uyduranlardandı. 

Tartışmalarda, referansa başvurduğunda en u-
fak bir yanılgıya düşmemek için kendine lazım 

1.  olan kitabı  zulasında bulundururdu. Yeter ki mu-
hattabı  itiraz etsin; hemen zulasmdaki kitabı  bü- 

. yük bir zevkle, kılıç gibi çeker, altı  çizili almtısı-
ni okurdu. Tartışmadaki rakibini mat 
etmenin zafer sarhoşluğu içinde, 

"Xale mın, ma Lenin yalan söyliyir?" deyip, 
hınzır hmzır bıyık altmdan güler, başım weki dî-
ke karaçi \(Çingene horozu) gibi kaldım, çevre-
sindeki izleyicilere, "Hele şu çayları  yenileyin!" 
emrini heybetli bir ses tonuyla verirdi. 

*** 
El zaman, gül zaman; lakin zamanlardan sıkı  

mı  sıkı, yedi cangeverli puşt zaman... Asker dar-
be yapıniş, heval kalmamiş, Lenin 'i keklik gibi 
şakımanın yerini yine keklikcesine işler almış! 
Neylesin "Sosyalist" Şehmuz! 

Şehmuz zindanda, yine tanıdık yüzler arasın-
da. Ağzım bıçak açmaz. Her Kürt gibi voltada: 
Bu işi köyde iken evin dammda, kasabada mey-
danda, şehirde caddede yapardı. Ne yazık ki şim-
di mapusta haliyle herkes gibi maltada... Ama 
hep voltada... Kara kara düşünür, yüzünü yerden 
kaldırmaz. Kimseye bakacak yüzü kalmamıştır, 
keklikcesine işlere maruz kalmıştır. Bir devlete 
küfreder, bir aldma... Bazen bu durumdan kurtul-
mak için sinsice fikirler kurar, "Düşmanı'? bildi-
ğini, millet de biliyor, değil ya " diye düşünür, 
derin bir nefes çeker, biraz olsun rahatlar. 

Aradan yedi yıl geçmiş, mapnsluk sona ermiş. 
Yeni bir hayat Şehmuz'u beklemektedir. 

Boş  yere dememişler, "Kürdün her şeyini al, 
gururunu incitme" diye. Şehmuz, "sosyalisttir, 
yurtseverdir." Böyle bilinir, öyle bilinmiştir... Bu 
düşünceler uğruna yedi yıl zindan, onca işkence, 
binlerce hakaret, küfür ve elalemin kalın çekil-
miştir..Kendi gurunum kendi eliyle kaybetmiştir.  

Artık en değerli şeyin gururu olduğunu bilmekte-
dir. Bir şey yapmasan da yapar görünmek gere-
kir. İki arada bir derede gidip gelen düşüncelerle, 
eksiği, yanlış', hatayı  çalctırmamak gerekir! Yok-
sa nice olur!.. 

*** 

Şehmuz şimdi geçmişle hesaplaştığı, eksik ka-
lan işler peşinde... Kendi gibi üç arkadaş  kafa ka-
faya vermiş  yine kasabanın caddesi üstünde. 

En iyisi eski dost, yoldaş  bu can ciğerleri de 
idare etmek gerekir. Sabıkalısm, her zaman tetik-
te durmaya mahkumsun. İş  yapsan da yapmasan 
da ... 

Tam da bu düşüncelerle yoğunlaşmışken üç ar-
kadaştan biri, Şehmuz'u ve diğerini uyanr. 

-Polisler geliyor ne yapalım? 
Diğeri: 
-Kaçsak olmaz, eğer bizi sorgularlarsa, ortak 

bir savunmamız olsun. Önerim şu: Içinizde ya-
bancı  olan benim; eskiden birbirimizi tarudığımı- 

• 

za göre, zaten devlet de bunu biliyor, birimiz, "bu 
bizim misafirimiz, kendisi görücüye geldi"desin. 

Bana yakmınız olan böyle bir kız varsa adını  söy-

leyin yeterli. Nasıl, fikrimi beğendiniz mi? 
Polisin geldiğini söyleyen arkadaşı, biraz da 

alaycı  bir edayla, 
-Valla, çok iyi, Şehmuz'un dayı  kızı  var. Adı-

nı  kendisi söylesin, der. 
Şehmuz yanıt vermez. Sessizliğe gömülmüş-

tür. Değil sosyalistliği, medeniliği dahi kar et-
mez. Bir yandan feodal aile geleneğinin tüm 
değerleriyle hesaplaşmaktadır, diğer yandan bili-
nen kimliğine toz kondıırmaması  gerekir! Yukarı  
tükürse bıyık, aşağı  tükürse sakal... Kendini bir 
tepenin üstünde boşlukta hissetmektedir. Bu 
fikirler ile boğuşurken memleketlisi olan ar-
kadaşi, alçak bir ses tonuyla ve biraz da korkuy-
la Şehmuz'u tekrar uyanr: 

-Polisler geliyor! Yirmi adım sonra yammız-
dalar! 
Şehmuz yeni şartlara, da bir türlü adapte 

olamamaktadır. Dayanamaz, sitem ve isyan 
kokan bir edayla sert ve yüksek bir tonla 
konuşur: 

-Ma başka kız yoktir! 
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