
Kürt sorununda devletin tutumuna ilişkin yeni kuşku: 

Savaş  kro eşecek 
`Anayasa Mahkemesi 
demokrasiye engel' 

Anayasanın 84. 
maddesinin 
değiştirilmesiyle 
dokunulmazlıkları  
kaldırılan DEP'li 
parlamenterlerin 
haklarının iadesi gereği 
doğrultusunda Anayasa 
Mahkemesi'ne yapılan 
başvurunun 
reddedilmesini 
hukuksuzluk 
olarak değerlendiren 
avukat Hasip Kaplan, 
Anayasa Mahkemesi'nin 
demokrasi ve insan hakları  önünde bir engel haline 
geldiğini belirtti. • S. 5'te 

Devlet yeni ölümler istiyor 
Buca Cezaevi'ndeki koşulların yeni hastalıklar 
doğmasına ve varolan hastalıkların daha da 
ilerlemesine elverişle olduğunu kaydeden tutsaklar, 
M. Salih Işık adlı  tutsağın hastaneye götürülmediği 
için hayatını  kaybettiğini aktardılar. Tutsaklar, tüm 
başvurularına rağmen bu sorunlarının 
çözülmemesini, "Devletin bizden yeni ölümler 
istediğini göstermektedir" şeklinde yorumladı.. s. 3'te 

Öğretmen Dünyası  dergisi Yayın Yönetmeni Zeki Saruhan: 
• 

Eğitim sistemi ha in 
• 

yararına göre düzenlenmeh 
"Türkiye'deki eğitim 
Türk milliyetçiliği 
üzerine kurulmuştur. 
Türkiye halklarına 
barıştıracak, kardeş  
yapacak, onların eğitim 
ihtiyacını  karşılayacak bir 
düzeye getirilmesi 
gerekirken bu noktada 
adımlar atılmadığını  
görüyoruz. Sorunlardan 
biri de anadilde eğitimdir. 
Eğitim halkın yararına 
göre düzenlenmelidir" 

Şerif KAPLAN 

ANKARA- Öğretmen Dünyası  Yayın 
Yönetmeni Zeki Saruhan ile eğitim-
öğretiin konusunu görüştük. Saruhan, 
Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili 
sorularımızı  yanıtlarken, "Türkiye eği-
tim sistemi cumhuriyetle birlikte laik 
temeller üzerine ()tutulmuş, bağımsız-
lıkçı, aydınlatıcı  bir eğitimdi. Ancak 
bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
önemli ölçüde tahribata uğradı  ve önce 
laik özelliği zedelendi. Sonra, giderek 
özel okul, paralı  eğitim yaygmlaştı" 
dedi. 

Zeki Saruhan'a göre eğitimde bugün 
gelinen nokta, parası  olanın daha iyi 
eğitim alması  esasına dayanan, laiklik-
ten uzaklaşmış, teknolojik olarak ken-
dini yenileyemeyen bir eğitim düzeyi- 
dir. • Devamı  11. sayfada ig bulmak ~la, Ipek alınak lıe aup. 

Van'da bir süredir polis tarafından 
gençlere yönelik başlatılan gözaltı  
operasyonları  sürüyor. Van'da her gün 
onlarca genç gerekçe gösterilmeksizin 
gözatına alınıyor. Genç olmak adeta suç 
haline geldi. Gözaltına almayı  hobi haline 
getiren polis, eli boş  kalınca, çareyi 
sokaktaki gençleri 'şüpheli' diye gözaltına 
almakta buluyor. 

Ali ACAR 

VAN- Van'da genç olmak suç haline geldi. Gözaltına almayı  
hobi haline getiren polis boş  kalınca çareyi sokaktaki gençleri 
gözaltına almakta buluyor. Van'da her gün onlarca genç gerek-
çe gösterilmeden polisçe gözatına alınıyor. Van polisinde gö-
zaltına almak hobi haline geldi. İhbarlar sonucu yapılan gözal-
Ulan yeterli görmeyen polis Van'ın cadde ve sokaklarında ger-
çekleştiridiği operasyonlarda son bir ayda yüzlerce genci gö-
zaltına aldı. Şimdiye kadar gözaltına alınan hiçbir genç suçlu 
bulunup tutuldanmazken, gözaltı  süresi de bir gün ile bir hafta 
arasında değişti. • Devamı  11. sayfada 

Savaş  politikaları nda 
ı srar kimlere yarı yor? 

T oplumar tarihi boyunca, sını fsal çelişkilerin ortaya çı-
kış  süreci, bu çelişkilerin keskinleşmesi ile eşzamanlı  
olarak savaş  ve çanşmalarında o oranda tırmandığını  

rahatlıkla gözlemlemek mümkündür. 
Haklı  ve haksız savaşların olduğu söylenir, elbette; hak 

sahibi ve hakka tecavüz olduğu sürece bu kısır döngü de sü-
rüp gider. Ancak savaşın hertürlü kötülüğün ebesi olduğunu 
unutmamak ve halkların çıkarından ziyade silah tekelerinin 
karı na kar katmaktan öte bir şeye yaramayacağını  bilince çı-
karmak gerekir. 

Evet biz de ilan edilmemiş  bir savaş  yaşıyoruz; her gün 
yüzlerce insanımı z katlediliyor, onlarca köy ve kasaba yakı-
lıp yıkı lıyor ya da boşaltı lıyor, binlerce insan yerinden yur-
dundan sürülüyor ve metrepollerde işsiz güçsüz çok kötü 
koşullarda yaşamaya mahkum ediliyor. Düşman, halkımızın 
kurtuluş  umudunu bombalamak için her gün yeni senaryo-
larla ortalığı  bulandıriyor. 

Böylesi bir süreçte ulusal kurtuluş  güçlerinin birbirleriy-
le çatışmayı , didişmeyi bir kenara bı rakıp ideolojik mücade-
le politik dostluk temelinde eleştiri ve özeleştiri mekanizma-
sını  işletip demokratik bir zeminde ulusal örgütlenmeyi çağ-
daşça sağlama!! ve 30 milyonu aşkın Kürt halkının örgütlü 
gücünün mevcut statükoları  nası l altüst edebileceğini dosta 
düşmana göstermeyi becermelidir. 

Bundan hareketle politikalarımızı  belirlerken ülke çıkar-
larını  gözardı  etmemeye ve olayları  ulusal bir parspektifle ir-
delemeye özen göstermeliyiz. 

Bu, haksız, özel savaşta ısrar edilmesinde türk halkınında 
hiç bir çıkarı  yoktur. Olsa olsa emperyalist- kapitalist silah 
tacirlerinin ve onların yerli bağlaşıklarının çıkarı  vardır. 
Çünkü, kronikleşmiş  savaş  politikasında bir tek onlar ka-
zançlı  çıkabilir. 

Büyük düşünür, 
edebiyatçı  ve 
felsefeci Ehme& 
Xani, Kürt 
ulusal tarih 
bilincinin ve 
karakter 
zincirinin 
oluşmasında ilk 
halkadır. • S. 7'de 
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Dursun 
YAPRAK 

ürt sorununa ilişkin barış  
talepleri artar, çeşitli çözüm 
önerileri tartışılırken, TC'nin 
'Kronikleşmiş  savaş  stratejisi' 
tercihini yapmış  olduğu 
kuşkuları  da artıyor. Bu görüşe 
göre, devlet savaşın bitmesini 
istemiyor; kalıcı  bir savaşı, 
yönetim manivelası  olarak 
kullanmak istiyor. Sanılanın 
aksine, savaşın TC kapitalizmi 
için 'geçim' olduğu da 
söyleniyor. 

111"
C'nin 'kronikleşmiş  bir savaş' 
ercihi yaptığım ifade eden 

çevreler, devletin PKK'nin silahı  
bırakması  nı  özellikle 
istemediğini ve savaşı  
sürdürmek için gerektiğinde 
kışkırtacağını  da ileri sürüyorlar. 
Bu tercihin altında ekonominin 
militarize durumu ve 'savaş  
atmosferi altında kolay yönetim' 
olgusunurı  yattığı  belirtiliyor. 

bir 
savaşı  sür- 

git yaşatmaya çalışmak biçi-
minde özetlenebilecek bir strateji benimsediği 

kuşkusu artıyor. 
`Kısmi çözüm' tartışmalarının yoğunlaştığı  ve son o-

larak TOBB raporunun böylesi girişimlere hazırlık sayıldığı  
bir dönemde, savaşın bitme olasılığını  yok denecek kadar 
zayıf gören yaklaşım, daha çok kimi sosyalist çevrelerde 
dile getiriliyor. Sözkonusu çevreler, kimi, gelişmelerin 
yargılarım güçIendirdiklerini de ifade ediyorlar. PKK'nin 
bir dizi ateşkes çağrısına ve toplumun barış  özlemine özel-
likle yanıt verilmemesinin ve `savaş  düştlncesinin 
hakimiyeti için en aptalca önlemlerin bile ahndığı'mn altı  
çizilirken, devletin `savaşla yaşamak' prensibini oturtmaya 
çalıştığı  belirtiliyor. 

• Devamı  Il. sayfada 

Van polisi boş  kalınca çareyi sokaktaki gençleri gözaltına almakta buluyor 

Van'da genç olmak suç 

u savaş  nasıl bitecek?' Bir çok çevrenin merakla 
sorduğu bu sorunun yanıtı  hiç bulunmayabilir. 
Eğer `Kronikleşmiş  savaş  teorisi' doğruysa, Kürt 

ve Türk toplumu, "Bir süre sonra kanıksanacağı  umulan" 
süreğen bir savaşla hep iç içe olacak demektir. Bu teori, ilk 
soru yerine ortaya yeni bir soru atıyor: Bu savaş  bitecek 
mi? 

Kürt sorununda devletin temel çözümünün çözümsüzlük 
olduğu ve kronik bir savaşı  tercih ettiği görüşü, giderek 
daha sık dile getiriliyor. Buna göre devlet, PKK'nin savaşı  
bitirmesini istemediği gibi, gerektiğinde kışlurtmaya da 
hazırlanıyor. Devletin, dar alana siluştuılmaya çalışılacak 

12 
d6nürnünde  

protesto edildi 
S. 3'te 

Adil Düzenciler 
işçinin 
ekmeğiyle 
oynuyor SA* 

Tarnnalar da 
Ankara'da 

S. 4'de 

Oslo durağı  
tenhalaşıyor! 

S. 5'd. 

Zülfü, yandan 

tes. S. 5'de 

Eski cuntaalar 
hak peşinde 

s.eda 
 

Konrculara ait 
köyler yakıldı  

S. 11'de 

Anadilini 
konuşamayanların 
çocukluk yılan 
kayıp & 12'd• 

Pekin'de Kürt kadınları  davardı  
Kısa bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekirde, 
hükümetler dışı  örgütler (NGO-Non-goverment organisatios) 
tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Konferansı'dan (önen 
Kürdistan Kadınlar Birliği Başkanı  Boyne Cegerxwin ile göliştük. 
Cegerxwin, İsveç'te bulunan Kürdistan Kadınlar Birliği (YJI-S), Kürt 
kadınlarının sorunları  ve Pekin Konferansı  ile ilgili agklamiarda 
bulundu. • S. 12'de 

Mehmed Uzun'la Kürt 
edebiyatı  üzerine konuştuk 

Yeni bir dil 
yaratmak 
zorundayız 9 

• Uzun, "Tehdit altında olan 
bir dilin kurtarılması, 
geliştirilmesi söz konusu. Biz 
bunu yapmak zorundayiz.  
Kürtler çok fazla acı  çekiyor, 
her tarafta büyük bir baskı  
altmdalar. Eğer dilde 
kaybedersek, çekilen acıların, 
verilen mücadelelerin hiçbir 
anlamı  olmaz" diyor.. 

• Kürtçe yazmak gerekliliğini 
vurgulayan Uzun, özellikle 
gençlerin Kürtçe yazmasını  
arzuladığını  söyledi. 
Hazırladığı  Antolojiya 
Edebiyata Kurdi kitabıyla 
ilgili olarak "zenginliği 
ortaya çıkarmak önemli" 
dedi. • S. 9'da 
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OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN. OKURDAN... OKURDAN... 

Orada bir köy var uzakta .. 
ulkesinde mal ve can güvenliği 

tehdit edilip göçe zorlanan mi-
yonlarca kürdan biriyim. Bende 

diğer kürtler gibi Almanya'nın yolunu 
tuttum. Buradaki yaşamda karşılaşılan 
sorunlar ve zoruklannda bahsetmeyece-
ğirn. ancak buralarda yaşanan her an ve 
her olay düşünen duyurh insanlar için 
yazılabilecek konuya malzemedir. Örne-
gin bir iltica kampınm tam karşısında bir 
köpek eğitim merkezinin oması  ve al-
manlann günboyu köpelderini ilticacıla-
nn karşısında eğitilmesi belkide tesadüfi 
bir olaydır ama insan duyguları  beyni 
zorlayarak oayın mantığı  aramaya itiyor. 
Yaşamın her alanında mantığımızı  zorla-
yan yüzlerce olayı  yazmak ve ramarılaş-
tumak olandan 

Tıpkı  ülkemizdeki Ulusal Kurtuluş  
Mücadelesinde düşünene duyarlı  insan-
ların karşıaştığı  her olay gerillanın gün-
lüğündeki her sayfa yakılan her köy, or-
manın dilindeki her kelime bir romana 
sığmazsa ilticatun karşılaştığı  her olayda 
bir ramana sığmaz. TC devleti ve yöne- 

ticileri utansın . Tabiikiutanma duygula-
n varsa? 

Aslında benim yamak istediğim ko-
nu geçenlerde Almaıya'ın Manheim 
şehri ve çevresindeki KMA taraftarı  ai-
leleri ile birlikte düzeredilderi pikniğe 
gitmiştir. Orada le5 rıl görmediğim 
köylülerimle karşılaştrn Piknik boyun-
ca geçmişten gugüne, ogünden gelecee 
sohbetler yaptık. Sohbeinizin bir yerin-
de bu yı  başında köyllerce yapılacak 
eğlence toplantısına sömeldi. Orada ya-
pılacak toplantıya bir atmizin getirece-
ği öneriden bahsetmecn geçemyece-
ğim. abimiz şöyle diyrdu,"Köyümze 
öncülük yapalım, Almaya'daki evlerin 
altyapılanna uygun evk ve köy inşaa 
edeyim" diyordu. 

Gerekçeside TC devld (düşmünü) i-
nat orada göç etmemeli v yerleşimi sağ-
lamlaştırmalıyız. Tabik biu önerinin 
mantığı  irdelemek ihtracı  duydum. 
Önerinin bana yanhş  gen yanı  şudur. 
TC devleti tarafında yayl yasağı  konan, 
aralunakla, kılmakla, tehit edilen 1980 

öncesi ve sonra her yıl bir insanı  demok-
rasi ve insanlık düşmanlarınca şehit edi-
len köyümüze kurulacak Avrupa-i evle-
rin TC tarafından yaluamayacağının gü-
vencesi yoktur. ancak böylede olsa man-
tığın iyi yanı  "Düşmana Inat" tabiki bu 
kelime bana ve benim gibi mücadele yıl-
gınlanna çevaptı. Tabiki şurasında bir 
gerçekti. TC devleti nice Avrupa-i görü-
nümlü köylerimizi„ dağlanmızı  ve or-
manlarunızı  yakmadınu? Bu karışık 
duygular içerisinde bizler geminin batı-
şında gemiyi ilk terk eden farelerrniyiz 
yoksa ülkesinde namussuzlar kadar ce-
saretli olamayan namuslu korkaklannı-
pz. 

Halkımızın yüce adaleti karar versin 
Bu şiarla ROJ çalışanlarına başarılar 

diliyorum. Kürdistanlı  Sosyalistlerin bir-
liğinin Kürdistan mücadelesinde yerini 
alacağına inanıyor inanç şevk ve heye-
canla birliğin yol katetmesini bekliyo-
ruz. 

Almanya'dan bir roj okuru 
K ü rey ikli (Doktor) 

13.8.1995 tarihinde 
elim bir trafik kazası nda 

Recep Çı nar! yitirdik. 
Ailesine ve tüm halkı mı za 

başsağlığı  dileriz. 

Diyarbakır Roj çalıganlan 

Türk basını  ve sansür 

Hüseyin MorsOmbül 

18 Eylül 1980 tarihinde Bingöl'de 
sömürgeci güçlerin 

işkencehanelerinde ser verip sı r 
vermediği için Murat nehrinde 
kaybettirilerek şahadete erişti. 
Anısı  mücadelemizde yaşıyor. 

Dava arkadaştan adına 
Cemalettin TUNÇ 

Tarihe karşı  
sorumlu olmak... 

yazı l ı  metinler onları  yazanları  tarihe karşı  sorumlu kı-
lar. Yazarların, özellikle bir ülkenin kaderi üzerinde 
etki yapabilecek metinleri salt kendilerini bağlamak-

la kalmaz, yanlış  ya da doğru birçok başka insanın tutumu-
nu da etkiler. Ülkemizde siyaset arenasındaki kişi ve kürum-
ların hemen hepsi ulusumuzun birliğinden yana olduğunu 
söyler. Oysa tarihimiz incelendiğinde bunun böyle olmadı-
ğı  görülecektir. Peki bunun böyle olmamasında geleceği-
mizle ilgili siyaset yapan ve bu konularda yazıp-çizen siya-
set adamları mızın hiç mi sorumluluğu yok? Toplumumuz 
birçok bakı mdan feodalizmin etkisi altındadır, dolayısıyla 
modern siyaset geleneğimiz çok az gelişmiştir. Bizde siyasi 
parti ve örgütlere mensup kimseler kendi grupsal çıkarları nı  
ülke çıkarlarının üzerinde tutarlar. Bağl ı l ıklan daha çok aşi-
ret yapı laları nda görülebilecek türdendir. Siyasi hoşgörü ve 
tahammül yoktur. ülkenin geleceğine ilişkin kimi eleştiri ve 
tartışmalar ya düşmanca yapı l ır ya da düşmanca karşı lanı r. 
Siyasette demokratik bir geleneğimiz yoktur; böyle olunca, 
birden çok siyasi oluşumun varlığı, zenginlik sayı lacak yer-
de, onları  ortadan kaldı rmanın yolları  aranır. Siyasette de-
mokratik bir yarıştan söz edilemez. 

ülkemizin bu gerçekliğinin bilinciyle yayı n yaşamına gi-
ren gazetemiz ROJ, ülkemizde siyasi hoşgörü ve demokra-
tik bir geleneğin yaratı lması  amacıyla çok sesliliği esas al-
mıştır. Sayfalarımızda birçok yorum ve analiz yayı nlanmak-
tadır. Bu yazarların hepsi de kendi imzalarıyla yazmaktadı r-
lar. Dolayısıyla yazdı klarını n tarih karşısındaki sorumluluk-
larını  taşıyabilecek yetkinlikte insanlardır. 

Kimi zaman redaksiyonumuzun dikkatinden kaçan kimi 
yazı ların olabileceği de tabii sayı lmaiıdır. Koşulları mızı n 
ağırlığını  bilen okurlarımızı n bizleri hoşgörüyle karşı layaca-
ğını  umuyoruz. Yayın ilkelerimizde esas aldığımız en 
önemli şey, toplumumuzun genel çıkarları, yurt sevgisi ve 
sosyalist ideallere bağl ı lıktır. Bizim toplumumuz da diğer 
tüm kardeş  toplumlar gibi insanlığın bin yı llara dayalı  mü-
cadelesi ile ortaya çı kan çağdaş  değerleri kendi toplumsal 
yaşamında yaşamaya ve yaşatmaya layıktır. 

Gazetemiz ROJ'un son iki sayısı  bir çok olumsuzluklarla 
çıktı . Gazetemizde kültür sayfasından ve düzeltmenlikten 
sorumlu arkadaşımız yazar ve şair Safa FERSAL sürdürülen 
bu haksız ve özel savaşın bir parçası  olmamak için vicdani 
red hakkını  savunduğu davada askeri mahkemece tutuklan-
dı . Bu boşluktan kaynaklanan bir çok hata 13. ve 14. sayı-
ları mızda yaşandı . 

Eğer son iki sayıda çoğalan tashihleri bir yana bırakırsak, 
özellikle 14. sayımızdaki ciddi yanlışlarımızdan söz etmek 
gerekecek. Bu sayıdaki, örneğin, Dursun Yaprak arkadaşı-
mızı n başka bir sayfa için bıraktığı  yazını n haber sayfası na 
ve manşet haber yerine girmiş  olmasını  da bir yana bıraka-
biliriz; fakat, dış  haberler sayfamızın manşet haberine dair 
ciddi hatayı  zikretmeden geçemeyiz. 

Bu, dikkatli ve ROJ'un böyle yapmayacağını  bilen okur-
ları mızın gözünden kaçmadı; biz ise ancak baskı  sonrası  
hatayı  fark edebildik: Güney'deki çatışmaya ilişkin manşet 
haber, tam bir burjuva medya diliyle yazı lmış  bir haberdi... 

Gerçekten de öyleydi; haber, Anadolu Ajansı'nın geçtiği 
haberdi. Bir yanlış lık sonucu, olduğu gibi dizilmiş  ve gaze-
tenin haberi gibi haber havuzumuza girmişti.. Kontrol ve 
dikkatin azaldığı  bir anda ise, olduğu gibi sayfaya alı nmıştı  
ve bizler, gazetemizle ilgisi olmayan bir dil ve içerik taşıyan • 
bu ajans metnini, ne yazı k ki ancak basım sonrası  fark ede-
bitmiştik... 

Biliyoruz ki, özür telafi etmez kimi hataları . Yazı lan tari-
he kaydolmuştur. Ama aynı  şekilde maruzatı mız ve hatasız 
çı kma azmimiz de tarihe kaydolmaktadır... 

•• •• 
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narrıe SBP-Prda M-L'den ayrı  duruş  
Hasan CUNI 

B ir sosyalist- komünist parti, ül-
kenin bir bölge ya da parçasını  
değil, dayandığı  toplumsal ke-

simi tüm ülke sathında temsil ve kur-
tuluşu için mücadele eder. Komünist 
partiler isimlerinden de anlaşılacakla-
n üzere azami program olarak komü-
nizmi hedeflerler. Komünizme kadar 
önüne koyduğu diğer aşamalı  hedef-
ler asgari programa dahildirler. 

Parti hiçbir zaman netsizliklerle 
yaşayamaz. Kendisini sürekli yenile-
yen ve yenilerken sağ  ve sol sapmala-
ra karşı  netliğini korumak zorundadır. 

SBP Program Taslağı  (PT)'nın he-
men ilk paragrafında "...kuzeyin kur-
tuluşunu amaçlayan sosyalist bir par-
ti." tanımı, program hedeflerini da-
raltmaktadır. 

Leninist devrim teorisi; her ülkeyi 
emperyalist zincirin birer halkası , 
dünya devriminin de tek tek halkala-
nıa parçalanmasından geçeceğini for-
müle eder. Her partinin kurtarmakla 
yükümlü olduğu bir devrim coğrafya-
sı  vardır ve bu coğrafya ülkeden mü-
teşekkil halkanın tamamıdır. Ülkenin 
parçası  ya da çeyreği devrimin halka-
sı  olamaz. En tutarlı  ve kararlı  yurtse-
verler komünistlerdir. Komünistler, 
ülkelerinin her karış  toprağını  eşit dü-
zeyde sever ve onun kurtuluşu için 
mücadele ederken programlarım da 
buna uyarlarlar. 

Bir ülke ya da ulus birden fazla 
devlet kurma hakkına haiz olamadığı  
gibi, emekçiler de her parçada ayn 
partilerini kurma halckma haiz ola-
maz. Bölünmüşlük, bir ülkede (parça-
lara göre) birden fazla "komünist şu-
ra" tarafından temsil edilme hakim da 
vermez. Bu açıdan parti, ülkenin bir-
leştirilmesini asgari bir program ola-
rak önüne koyar. Kurtuluş  mücadele-
lerinde sosyalistlere önemli tarihsel 
miraslar bırakan Vietnam, Kore, Ar-
navutluk, Polonya, Almanya, Filistin, 
Yemen vs. ülkeler de parçalanmışlığı  
yaşadılar. Ancak bölünmüşlük bu ül-
kelerin yurtsever ya da komünistleri-
nin ufkunda parçaya göre örgütlülüğü 
yaratma& Böyle bir tartışma bile ya-
şanmadı.  

Tekrarı  pahasına da olsa, altını  çi-
zerek belirtmeliyiz ki; bizim devrim 
coğrafya= ülkemizin her karış  top-
rağıdır. Bu bilinçle mücadelenin ağır-
lık merkezi şu veya bu bölgeye ya da 
parçaya kayabilir. Bu görecelidir ve 
partinin taktiksel düzeyde eğilmesi 
gereken sorunlardır. Bugün ülkemizi 
parçalayan ve parçalı  bilinci kafamı-
za kazıyan sömürgeciliğin karşısına 
birleşik ülke şianyla çıkanların parça-
ya çark etmeleri akıl karı  değildir. Şo-
ven ve sosyal-şovenlere karşı  devrim-
ci-yurtsever-sosyalistleria; devrimin 
coğrafyasun sömürgeci ve varyantla-
nna karşı  yıllarca can pahasına onur- 

Lokman POLAT 

T ürkiye'de sansürün kaldınh- 
yılın 87. yıldönümü kutlan- 
dı. Aslında sansürün kaldın-

hal sadece kağıt üzerinde oldu. Fi-
iliyatta ise sansür her zaman var. 
Pratikte sürekli uygulanıyor. Sultan 
Abdülhamitt' en günümüze dek 
yurtsever sol muhalif basın üzerin-
de sürekli sansür uygulanmıştır. 
Sansür demoklesin kılıcı  gibi bası-
nın üzerinde asılı  kalmıştır. 

Günümüzde, Batı  Avrupa ülke-
lerinde basın üzerinde sansür yok-
tur. Latin Amerika, Asya , Afrika ve 
özellikle Ortadoğu ülkelerinde san-
sür halen muhalif ' basın üzerinde 
uy g u lanmaktad ir. Ortadoğu'daki 
burjuva hasını  devletçi bir basınchr. 
Bu basın devletin çizmiş  olduğu sı-
nırlar dışına çıkamaz. 

Bu basın kendi kendine otosan- 

la ve övünülecek doğru mücadele 
perspektifiyle savundular. Bu müca-
dele ülkemizde yankısını  bulduğu 
için birçok reformist parti bile ismi-
nin önüne koyduğu "Türkiye", 
"Irak", "Iran" terimlerini kaldırma 
kararı  aldı. 

Ülkemizdeki demokratik sosyalist 
mücadeleyi, "Kuzeyde son otuz yıllık 
sosyalist mücadelenin politik mirası" 
olarak belirlemek, politik bakışımızı  
dar bir zaman dilimine ve bir parçaya 
endeksleyerek sahiplenmek, geçmişi 
doğru irdelememizi karartur. 

1917'de "Erzincan Hükümeti Şu-
ra", halkımızın Bolşeviklerle ortak 
eylemlilik gerçekleştirdiği 1920'ler-
de Bakü Doğu Halkları  Kurultayı'nda 
sekiz delegeyle edilerek, Bolşevikler-
le ortak bir platformda yer aldı . 
1930'larda faaliyet içerisinde olan, 
Moskova ve Kuzey Kore'ye giderek 
dayanışma ve ülkemiz adına diplo-
matik faaliyetlerde bulunan komü-
nist şair Goran, ülkemiz adına giri-
şimlerde bulundu. 1932'de Kerkük 
işçileri sosyalizm şianyla ayaktan& 
1940 yılında kurulan Kürdistan Ko-
münist Partisi, tarihimizde bir harç. 
Kars'ta çobanlığı  bırakarak Sovyet-
ler 'e sığınan Ereb Şemo, Kürt Kadın 
Komitesi'nde faaliyet yürüten ve fa-
aliyetlerini sadece Sovyet Kürdan ile 
sınırlamayıp Aras'ın Batı  ve Güney 
yakasına da uzatan Nure Polat'ın ka-
dın kuruluşlanmızca amlmaması  ek-
sildik. 1930-40'lardan beri sosyalist 
Cigerxwin'in ve onların mücadelesi-
ne binbir bağla bağlı  otuz yıllık de-
mokratik sosyalist mücadelemiz tü-
müyle bütünlüklü bir mirastır. Araştı-
nidığında, sosyalist mücadelemizin 
tarihi, Ortadoğu'daki diğer komşu 
halklanlan geri bir yerde değildir. Ye-
te rki ülkemiz küçük-burjuvalannın 
hatasına düşerek tarihi kendimizden 
başlatmayalım ve diğer parçalardaki 
sosyalist geleneği "başka ülkelere 
ait" görmeyelim. En korkutucu olanı  
da, ülkemizin tarihini parçalara göre 
ele alma mantığına düşmeyelim. 
1940'larda "Ronahi" dergisine sinan 
anti-emperyalist ve sosyalist düşün-
celeri, ülkemizin tüm parçalanndaki 
aydın ve yazarları  birlikte ördü. Riya 
Teze ile Ronahi'yi birbirine bağlayan 
bağm sadece ve sadece ulusal düşün-
ce olduğu iddia edilemez. Bunların 
tümü bizim mirasunızdur, feodal-bur-
juvalann değil. 

"Bağımsız demokratik bir ülkede-
ki cumhuriyette sosyalist bir toplu-
mun kurulmasını  amaç" edinmek, 
"Ancak sosyalizmin nasıl kurulacağn 
nın, bunun nasıl bir yol izleyeceğinin, 
o günkü tarihsel koşullar tarafından 
belirleneceği inancmdadır." şeklinde-
ki belirleme de ideolojik güvensizlik 
ve hedefi karartma vardır. 

Ülkemiz devrimi iki aşamalıdır. 
Ulusal Demokratik Devrim (UDM) 

sür uygular, habercilik anlayışını  
devletin resmi kurumları  ve polis 
haberciliğine göre şekillendinnek-
tedir. Bunların habercilik kaynakta-
n polis bültenleri olmaktadır. 

Onun için devletin bu tür bir ba-
sına sansür uygulamasına gerek 
yok. Devletin sansür uyguladığı  
alan bellidir, oda sol ve muhalif 
yurtsever Kürt basundır. 

Sansür uygulamasından en çok 
nasibini alan Kürt basma olmuştur. 
Özellikle son dönemlerde Kürt ba-
sına sıkı  bir şekilde sansür uygula-
masına maruz kalmıştır. Birçok kez 
Kürt basuumn sarsürlü sayıları  bile 
polis tarafından toplatılmıştır. 

Günlük özgür Ulke ve daha son-
ra Yeni Politika gazetesi bazen aynı  
günde sansürden dolayı  iki-üç kez 
sansürlü yazılar çıkartıldıktan sonra 
(birçok kez sansürlü yazıların yer-
leri beyaz çıkarak) basına verilmiş- 

ve Sosyalist Devrim. ilk aşama 
UDM, stratejik olarak, milli yönüyle 
işgali kırıp bağımsızlığı  ve parçala-
nan ülkemizin bütünlüğünü, demok-
ratik yönüyle de, henüz tümüyle tas-
fiye olmayan yarı-feodal yapıp ve iş-
birlikçileri tasfiye edip toprak refor-
munu gerçekleştirerek, işçi saldının 
önderliğinde, işçi-köylü temel itifa-
kında, Lenin'in kesintisiz devrim te-
zinde belirttiği gibi ikinci evreye -
sosyalizme- evrilerek proletarya dik-
tatörlüğü (*) altında sosyalizmi sür-
dürerek ulusun, sınırların ve devletin 
kendisini de ilga ettiği sınıfsız toplum 
nihai hedefine doğrulur. Bu istika-
metteki mücadeledeki tartışmalar ve 
olası  gelişmeler, asla belirsiz bir gele-
ceğe ertelenemez. Bunun için dünya-
daki komünist partilerle hiç vakit ge-
çirmeksizin tartışma, dayanışma top-
lantılan yaparak geçmişten ders çı-
karma ve geleceğe ilişkin siyasal ve 
politik boyutta entemasyonalistler 
olarak girişimlerde bulunmak gerekir. 
Böylece yanlış  bir zemine çekilen 
"diplomatik faaliyet!" asıl rotasına 
çekilmiş  olur ve sosyalizme -gelece-
ğimize- ilişkin teorik bazda silahlan-
mak müinkün olur. Burjuvaziye karşı, 
sosyalizme dair tartışmaları  geleceğe 
tahir etmek, geçici de olsa silahh 
burjuvaziye karşı  silahsız kalmayı  
tercih etmekle özdeş  olur ki bunun 
yaratacağı  sonuç, ölümü yeğlemek 
olacaktır. 

İlk etapta partiyi oluşturanlar ay-
dın, küçük-burjuva, yoksul köylü kö-
kenliler ile işçiler olsa da, M-L'in, bi-
linçli işçi suufinın yegane ideolojisi 
olduğu unutulmamalıdır. Köylülük 
ile tüm küçük-burjuva ideolojilerin 
yeniden burjuva emeller taşıyacağn 
partiyi yozlaştıracaklan, disiplinden 
düşürecelderi ve önderlik silalundan 
alıkoyacaldan asla gözden kaçırılma-
malıdır. Sosyalizmin inşaasında da 
geriye dönüşe temel teşkil eden taba-
kalar, geçmişte her ne kadar demok-
ratik devrimde komünist partinin 
müttefiki ise de; kararsız, yozlaştıncı  
ve sosyalizmde geriye dönüşün mad-
di unsuru yine bu sınıf tabakalar ol-
dukları  hatulanmahdır. Bu nedenle, 
Program Taslağı'nda işçi sınıfuun ön-
derlik vasfının vurgulanmaması  
önemli bir eksiklik olarak durmakta-
dır. 

Taslakta belirtilen "Ülkemiz!... ha-
len dört parçaya bölünmüş  uluslarara-
sı  sömtirge bir ülke statüsündedir." 
cümlesindeki "Uluslararası" kavramı  
çıkartılmalıdır. Çünkü dünyanın bü-
tün ulusları  ülkemizi sömürgeliştir-
miş  değildir. hak, Iran, Türkiye ve 
Suriye, emperyalizmi ardlanna alarak 
ülkemizi parçalanuş  ve sömürge ko-
numunda tutmaktadırlar. "Uluslarara-
sı  sömürge" kavramı  Marxist Iftara-
türde olmadığı  gibi tez'e kaynaklık e-
den zihniyet de Türkiye solunun, 

tir. Haftalık Kürt basını  sürekli san-
sürlenmiş, toplatılmıştır. Sömürgeci 
devlet, Kürt basma ekonomik yön-
den çökertmek, Kürt yurtseverleri-
nin sesini kasmak, Kürtlerin haklı  
istem ve taleplerinin geniş  kitleler-
ce bilinmesini engellemek ve daha 
saymadığım birçok nedenlerden 
dolayı  Kürt basını  toplatılmakta, 
onu susturmaya çahşmaktadır. 
Şimdiye kadar birçok Kürt yayı-

nı  kapatıldı. Günlük Özgür Gün-
dem, Özgür Ülke, haftalık Azadi, 
Denge Azadi, Jiyana Nu, aylık Va-
tan Güneşi, Hevdem ve en son Yeni 
Politika gazetesi anti-demokratik 
uygulamalarla, temelsiz suçlama-
larla resmen kapatıldı. 
Şimdi haftalık olarak yayınına 

sürdüren Roj ve Ronahi gazetesi ile 
aylık olarak yayınlanan Özgür Halk 
ve Sterka Rızgari'nin çıkan her sa-
yısı  toplatıllyor. Türk devleti, Kürt  

1970'lerde "Çağımızda emperyaliz-
!nin dışında bağımlı  ülkelerin sömür-
gesi olamaz." sosyal-şoven tezine 
karşı  geliştirilen zorlama bir tespittir. 
Ancak emperyalist devletlerin kendi 
aralarındaki pazar savaşı  neticesinde 
küçük devletlerin yaygın olmayan sö-
mürgelerini koyarak dünyadaki sö-
mürgecilik tablosunu tamamlamak 
mümkün. Bu tarz ülkeler emperyaliz-
min sömürgecilik politikasının ta-
mamlayıcı  zincirlerinin birer hal a  a-
n olup emperyalizm çağında her za-
man rastlanması  olası  ilişkilerdir. Ül-
kemiz de bu • genel tanım içerisinde 
dört devletin sömürgesi olup, bu sö-
mürgeci ilişkilerin dayandıklan em-
peryalizmin sermaye, askeri vb. yar-
dımlarıyla elde tutabilmektedirler. 

Tarım politikasına dair, "Köylüye 
kredi, tarım araçları  verilecek" deni-
lirken 'özel mülkiyeti teşvik etme' te-
zinin hayata geçirilmesi demek ola-
cak ki, Sovyetler'de geriye dönüşün 
buradan başladığını, şu anda geriye 
dönüşü yaşayan tüm ülkelerin dev-
rimcilerinin çıkardığr dersler pek 
önemsenmeyince ve devrim aşamala-
rı  arasındaki genel hatlardaki farklı-
hklar konulamayınca bu duruma düş-
memek mümkün olmaz. 

Ülkemizde de Sovyetlerde uygula-
nan NEP politikasına ihtiyaç olabilir. 
Yani kooperatifler (Sovyetlerdeki de-
yim ile kolhozlar) de örgütlenen köy-
lülüğ' ü üretken kalmak ve işçi sınıfiy-
la süreçte sosyal ve siyasal olarak 
adaptasyonunu sağlamak gayesiyle, 
proletarya demokrasisi altında geçici 
olarak zorunlu kapitalist tarzda örgüt-
leyerek işe girişmek yanlış  değildir. 
Ancak, onlara, yani kooperatif ya da 
kolhozlara üretim araçlarını  devret-
mek, her gün ve her saat yeni burju-
valar yaratmaya müsait tabakanın 
burjuvalaşmasım sağlamak, insiyati-
fi kendi eliyle işçi sınıfı  aleyhine bı-
rakarak burjuvaziye ortam hazırla-
mak olur. Bu tarz tartışmalar da sos-
yalistler açısından yeni değildir. Ko-
operatiflere ilişkin, Stalin "Iktidarın 
üretim araçlarını  kolhozlann deneti-
mine vermek, kendi eliyle kapitaliz-
mi inşa etmek olacaktır. Bu da uyum-
lu olan üretim araçlarıyla üretim iliş-
kileri arasındaki uyumluluğu çatış-
maya göttkür ve proletarya iktidarını  
zaafa uğratır. Burada doğru politika-
nın belirleyiciliğini belirtmek gere-
kir" derken, tarih Stalin'i doğrula-
mıştır. 

Yine taslağın bir başka yerinde, 
"Türkiyeli demokratik güçlerle ilişki-
ler" kavramı  yerine, Kürt ulusunu 
ezen uluslardaki (Türkiye, Iran, Irak, 
Suriye) demokratik güçlerle ilişkiler 
kavramını  getirmek daha doğru ola-
caktır. Devrim coğrafyası  ülkenin tü-
mü olan bit partinin Türkiye muhale-
feti kadar hak, Iran ve Suriye muha-
lefeti de önemlidir. Bu açıdan Türki- 

basma etrafindayoğun bir kıskaç 
oluşturmuş, onla çökertmeye çalı-
şıyor. Ama nafil!.. Tüm bu toplat-
ma, baskı  ve vaşete rağmen Kürk 
basını  susmayack, tüm zorluklara 
göğüs gerecek, :sini yükseltecek-
tir. 

Kürt basım üırindeki sansür ve 
uygulamalara k§ı  Türk basını  sü-
rekli suskun kal'or. O, her zaman 
çifte standardı  dyraruyor. Türk ba-
sına özgür bir ban değildir. 

Türk basma niunetçik basmıdır. 
Türk basını  ahlakurallanna uymu-
yor. Özgür basım değer yargıları-
na sahip çılanuyc Gerçek basın an-
layışına savunmyor. Evrensel ba-
sın ilkelerini 'yata geçirmiyor. 
Türk basma bir tube haline gelmiş  
durumdadır, lıntralaştınlmış  tır. 
Resmi devlet bana haline gelmiş-
tir. 

Türkiye'yi film yöneten MGK,  

ye'yi alıp diğerlerini almamak devri-
mimizin dolaylı  yakın ittifaklannı  
gözden kaçırmak olur. 

Yenilenmek geçmişte heaplaşma-
yi öngörür. Ancak yenilerunenin in-
klircılık, sağcılık ya da solculuk(!) 
olmadığı  gözden kaçırılmamalı. Sağ-
lam ideolojik temellere oturmayan 
birliklerin sancılı  olacağı  bir gerçek-
tir. Birlik, siyasal, iradi birlikten ge-
çer. Bu, `tomadan çıkmış  tek tip dü-
şünce' olarak algılarımamah. Temel 
konularda (Parti, devlet, devrimin 
sürdürülmesi, UKKTH, ernperyaliz-
min tahlili) ve mücadeledeki hareket 
tarzında (demokrasi, eleştiri, özeleşti-
ride) yoldaşça birlik olmazsa olmaz. 

Eleştirdiklerim, taslakta gördü-
ğüm bariz hatalar. Ayrıca çıkarılıp ek-
lenmesi gerekenler üzerinde durmaya 
da ihtiyaç var. Yazı  yeterince uzun ol-
du, bağışlayın. Bu eleştiriler bir gele-
neğin devam= savunması  olarak 
algılanmamah. Yanlış  olanı  tartış-
mak, bilinçleriyle ülkemiz sorunları-
na emek harcayan insanların birliğine 
katkı  olması  dileğiyle.... - 

*Parti taslağında, sosyalistlerin ik-
tidar mücadelesini stirdürmeleri için 
en büyük silahı  olan proletarya dik- 
tatörlüğünden bahsedilmemesi 
Makxsizm-Leninizmden kopuşa gö-
türün. Lenin'in, "Tüm oportunist ve 
anti-Marxistlerin saldırdıkları  ilk şey 
onun devlet teorisidir" tespitinin has-
sasiyetimizi artırması  yerindedir. 
Kaldı  ki, en geniş  demokrasiyi içeren 
iktidar, proletarya diktatörlüğünden 
başkası  değildir ve ondan korkanlar 
emekçiler değil, burjuvalar ve sosya-
lizm düşmanlanndan başkası  olamaz. 
Geçmişte yaşanan sosyalist uygula-
mada yanlışlıklar olmuştur. Bunları  
irdelemek ve yanlışlardan aramaya 
önemle ihtiyaç var. Ancak, uygula-
madaki bu yanlışlıklann bizi M-L'in 
temel ilkelerinden uzaklaştıracak tes-
pitlere götünnesi vahim olur. Lenin 
"modern toplumlarda devlet ya prole-
taryamn, ya da burjuvazinin olacaktır. 
Devlet, hiçbir zaman 'özgür halkın' 
ya da `tüm halkın' olmayacaktır. O, 
bir sınıfın, diğer sınıf üzerindeki dik-
tatörlüğü olacaktır." derken, ya da 
Marx, "Benden çok önce burjuva ta-
rihçiler sınıflar savaşımının tarihsel 
gelişimini betimlemiş  ve burjuva ikti-,  
satçılar bunun ekonomik anatomisini 
dile getirmiş  bulunuyorlar& Benim 
tek olarak yaptığım şey; 1) sıruflann 
varlığının, üretimin tarihsel gelişme 
evrelerinden başka bir şeye bağlı  ol-
madığını, 2) Sınıflar savaşımının zo-
runlu olarak proletarya diktatoryasına 
gütürdüğünü, 3) Bu diktatoryanın 
kendisinin de bütün sınıflann ortadan 
kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun 
kurulmasına geçişten başka bir şey 
oluşturmadığını  kanıtlamak oldu..." 
tespitine bağlı  kalınmaksızın Mar-
xizm savunulamaz. 

26 Temmuz toplantısında "Kürt ba-
sınına daha çok baskı" kararı  almış-
tır. Bu karar doğrultusunda hareke-
te geçen DGM harıl harıl çalışarak 
Kürt gazete ve dergileri için toplat-
ma kararları  çıkartmış, haklarında 
dava açmıştır. 

Bugün Kürt basınından onlarca 
yazıişleri müdürü zindanda yat-
maktadır. Türk basma, Kürt basını  
üzerindeki baskı  ve zorbahğa, san-
sür uygulamalarına ve toplatmalan-
na karşı  hiç sesini çıkartmadığı  gi-
bi, MGK'nin bu kararı  ve DGM' 
nin uygulamalarına karşı  da yine 
sessiz kalmış, onlara onay vermiş-
tir. Türk basma, Yeni Politika gaze-
tesinin kapatılmasını  haber bile 
yapmamıştır. 

Basın bürolan havaya uçurulan, 
daha matbaada basıhrken el konu-
lup toplatalan ve susturulmak iste-
nen Kürt basına susmayacaktar. 
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baskı  gücünü duyurmadıkça, darbe-
ciler cezasız kalacağı  gibi, yeni dar-
beler de her zaman söz konusu ola-
bilecektir." 

Demokratik Mücadele Platformu 
da çıkardığı  özel bültende, general-
lerin yargılanmasını  istedi. 12 Eylül 
koşullarının halen sürmekte olduğu 
vurgulanan bültende, şöyle denildi: 
"12 Eylül Anayasası , yasaları  ve tüm 
kurumlanyla lağvedilsin; cunta ge-
neralleri ve tüm sorumlular yargıları-
sın; kayıplar, infaziar ve katliamlar 
son bulsun; antiterör yasası  kaldırd-
sın; özel tim ve koruculuk sitemi 
kaldırılsm; OHAL kaldırılsın, Kürt 
halluna yöneltilen kirli savaş  son 
bulsun; YÖK lağvedilsin; 12 Eylül 
sonrası  yaygınlaşan ve resmileşen 
faşist kurumlar dağıtılan." 

DISK Lastik-Iş  Sendikası  Mer-
kez Yönetim Kurulu ise yaptığı  ya-
zılı  açıklamada, başta Anayasa ol-
mak üzere, 12 Eylül'ün bütün yasal 

vc hukuksal kalıntı lannın tümden 
ortadan kaldırılmasını , bütün kurum 
ve kurallarıyla çağdaş  bir demokra-
tik düzenin tesis edilmesini istedi. 

12 Eylül'ü protesto 
eylemleri 

12 Eylül günü, İstanbul DGM 
önünde toplanan Kamu Çalışanları  
Sendikalar Platformu, 12 Eylül yasa-
larının ülkeyi cezaevine çevirdiğini, 
düşünce özgürlüğünü yok ettiğini 
söyledi. Platform, Terörle Mücadele 
Yasası 'nın kalchrı lmasını , tutuklu 
bulunan yazar, sendikacı  ve tüm ay-
dınhırm bir an önce serbest bırakıl-
masını  isedi. 

Aynı  gün Taksim'de de korsan 
gösteri yapıldı . Meydanda toplana-
rak, "12Ey1t11 generallerinden hesap 
soracağz" şeklinde slogan atan gös-
tericiler İstiklal Caddesi'ne yürüme-
ye başlı& Polisin olay yerine gel-
mesi üzerine göstericiler dağıldı . 

Yeni bir haftalık dergi çıkıyor 
Haber Merkezi- Yayın dünyasına yeni bir dergi 
katılıyor. Eylül sonunda okurlarla buluşacak olan 
ve henüz ismi belirlenmeyen dergi, kendisini solda 
haber yorum dergisi olarak tanımlıyor. İstanbul 
merkezli olan derginin geniş  büro ağı  ve 80 kişilik 
kadrosu bulunuyor. 

Dergi yetkilileri, "Türkiye'de dergi okunmuyor" 
fikrinin yaygın olduğunu belirterek, bunu gerçek 
anlamda haber dergisi olmamasına bağlıyor ve bu 
alanda başarılı  olacaldanna inanıyorlar. Dergide, 
diğer dergilerin yanı  sıra günlük gazetelerin de 
değinmediği konulara değinilecek. Dergide analize 

dayalı  araştırma haberlerine ağırlık verileceği belir-
tiliyor. 64 sayfa olarak tasarlanan dergide, özel 
haber sayfalannın dışında, medya, sanat, yaşam, 
ekonomi sayfaları  da bulunuyor. Bunların içinde 
mizah, foto haber ve röportaj da yer alıyor. Bu 
alanların köşe yazılanyla destekleneceğini aktaran 
yetkililer, İsmet İmset, Fikret Başkaya, Yalçın 
Küçük, Mehmet Oğuz, Murathan Mungan ve 
Münir Ceylan'ın isimleri belirlenen yazarlar 
olduğunu açıkladı . 

Derginin tanıtım kampanyası  önümüzdeki hafta 
başlayacak. 
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Yaşadıkları  baskıları  defalarca basın açıklamalarıyla 
kamuoyuna duyurduklarını, cezaevi idaresinin keyfi 

uygulamaları  karşısında Adalet Bakanlığı, İnsan 
Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Ceza ve 

Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Baş- 
savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını  belirten 

Buca Cezaevi'ndeki tutsaklar, hiçbir sonuç 
alamadıklarını  vurguladılar. 

Devlet yeni ölümler istiyor 

Haber Merkezi - Buca Cezaevi'nde 
sorunlar bitmiyor. Buca Cezaevi'nde-
ki hemen tüm tutsaklann imzaladığı  
basın açıklaması  geçtiğimiz hafta 
içinde gazetelere ve çeşitli kurumlara 
gönderildi. Tutsaklar, kendilerine yö-
nelik baskıların son bulmadığını, so-
runların çözülmemesinin devletin ye-
ni ölümler istediği anlamına geldiğini 
söylediler. 

Yaşadıkları  baskıları  defalarca ba-
sın açıklamalanyla kamuoyuna du-
yurduldannı, cezaevi idaresinin keyfi 
uygulamaları  karşısında Adalet Ba-
kanlığı, Insan Haklarından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı  Ceza ve Tevkif Ev-
leri Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bu-
lunduklarını  belirten tutsaklar, hiçbir 
sonuç alamadıklarını  vurguladılar. 

Son olarak 40 gün önce 4 tutsağın 
fıran bahane edilerek saldınya uğra-
dıklarını  aktaran tutsaklar, bu saldın-
larda çoğu ağır olmak üzere 59 tutsa-
ğın yaralandığını, sevk edildikleri 
halde 10 kişi dışında kimsenin hasta-
neye götürülmediğini belirttiler. Tut-
saklar, gerekli müdahalenin yapılma-
ması  yanında, yaralıların da koğuşlar-
da dayak ve hakarete uğradıklarını  di-
le getirdiler. Halen pek çok tutsağın 
durumunun tedavi gerektirdiğini söy- 

Polis otosuna saldırı  
iyarbakır'ın Ergani içesinde de- 
vriye gezen polis otosu tarandı . 

Üç polis yaralandı . Ergani ilçesinde 
12 Eylül Salı  gecesi, devriye gezen 
bir polis otosu kimliği belirsiz kişiler 
tarafından otomatik silahlarla 
tarandı . Saldırıda üç polisin ağır 
yaralandığı  ve yaralıların Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanasi'ne kaldındığı  belirtildi. 

Diyarbakır'da satırlı  
saldırılar devam ediyor 

D iyarbakır'ın Fatih mahallesi ve 
Mardinkapı  semtinde meydana 

gelen iki ayrı  olayda iki kişi ölürken 
bir kişi de yaralandı. Edinilen bil-
giye göre, ilk olay 13 Eylül sabahı  
saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 
Fatih mahallesindeki evinden işyer-
ine gitmek üzere dışarı  çıkan 41 
yaşındaki Sedat Aslan evinin önünde 
kimliği belirsiz kişilerin satırlı  
saldırısına uğradı , Çevrede bulunan-
lar tarafından hastaneye kaldırılan 
Aslan, yolda yaşamını  yitirirken, 
saldırganların olay yerinde yaya o-
larak uzaklaştıklan belirtildi. Aynı  
gün saat Il sıralarında Mardinkapı  
semtindeki evlerinden çıkan Vedat 
Fidan ile Abdullah Başaran adlı  
kişiler, Aynahcemil yakınlarında 
kimliği belirsiz iki kişinin satırlı  
saldırısına uğradı . Saldırganlar olay 
yerinden kaçarken, Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralılardan 
Abdullah Başaran hastanede 
yaşamını  yitirdi. Vedat Fidan ise ilk 
tedavisi yapıldıktan sonra yoğun 
bakıma alındı. Cinayetlerin kimler 
tarafından ve ne amaçla işlendiği 
öğrenilemedi. 

Ronahi toplatıldı  
H aftalık Ronahi gazetesinin 17. 

sayısı  da, bugüne kadar yayın-
lanan diğer sayıları  gibi toplatıldı. 5 
ayrı  yazıda, "Devletin bölünmez 
bütünlüğü aleyhine propaganda" 
yapıldığı  gerekçesiyle Istanbul 2 
Nolu DGM tarafından toplatılan 
gazetenin sahibi Burhan Erdem 
tarafından yapılan açıklmada, gazete 
üzerindeki baskılar kınandı  ve tüm 
kamuoyu duyarlı  olmaya çağrıldı . 

Bir yazıişleri müdürü 
daha tutuklandı  
1  artizan Sesi gazetesi Yazıişleri 

Müdürü Şengül Yalçın, 13 Eylül 
günü ifade vermek üzere gittiği Is-
tanbul 4'nolu DGM tarafından tutuk-
lanarak Sağmalcılar Cezaevi'ne gön-
derildi. Gazeteden yapılan açıklama-
da, yayın hayatına başladıklan gün-
den beri çeşitli baskılara maruz 
kaldıkları, yazıişleri müdürlerinin tu-
tuklandığı , bütün sayılarının 
toplatıldığı, hatta bir sayılarının üst 
üste iki kez toplatıldığı  aktanldı. 
Açıklamada kendilerine yapılan bu 
baskıları  kınadılar. 

`Ozgurluge beş  var' 

I•  stanbul'da bölgesel yayın yapan 
Ulusal Radyo, halk gecesi düzen- • 

liyor. "Özgürlüğe Beş  Kala Halkın 
Radyosundan Halk Gecesi" adı  altın-
da düzenlenen gece, 18 Eylül'de, 
saat 18'de başlayacak. 
Sunuculuğunu Orhan Aydın'ın 
yaptığı  geceye konuşmacı  olarak 
Ilyas Salman, Şanar Yurdatapan 
katılıyor. Harbiye Açık Hava Tiya-
trosu'nda yapılacak geceye çeşitli 
sanatçılar katılacak. 

leyen tutsaklar, "Yaralılardan 31 tut-
sağın durumu Adli Tıp raporuyla da 
belirlenmiş, 22 tutsağın durumu ise 
hakim müşahadesi ve mahkeme ka-
rarıyla belgelenmiş, DGM saldırıyı  
gerçekleştiren asker, gardiyan ve ce-
zaevi idaresi hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bu-
lunmuştur" dediler. 

Buca Cezaevi'nde yaşanan en 
önemli sorunun sağlık problemlerinin 
çözülmemesi olduğunu aktaran tutak-
lar, ilaçlarının Adalet Bakanlığı  tara-
fından karşılanmadığını, cezaevi dok-
torları  tarafından sevk yapılmasına 
rağmen askerler tarafından hastaneye 
götürülmelerinin engellendiğini, has-
taneye götürülenlerin ise ya tedavile-
rinin engellendiğini ya da işkence ya-
pılarak geri getirildiklerini anlattılar. 
Bu durumda bir çok ağır hastanın 
hastaneye çıkamadığını  vurgulayan 
tutsaklar, bu olayların defalarca Adli 
Tıp raporlanyla belgelendiğini, olay-
ların sonucunda 17 Mayıs'ta verdik-
leri dilekçeden ise sonuç alamadıkla-
nnı  söylediler. 

Buca Cezaevi'ndeki koşulların ye-
ni hastalıklar doğmasına ve varolan 
hastalıkların daha da ilerlemesine el-
verişle olduğunu kaydeden tutsaidar, 
M. Salih Işık adlı  tutsağın hastaneye 

Haber Merkezi - 12 Eylül, 15'inci 
yılında çeşitli çevreler tarafından kı-
nandı. 12 Eylül yasalarının ülkeyi 
cezaevine çevirdiği, düşünce özgür-
lüğünü yok ettiği vurgulandı . 

DISK Genel Başkanı  Rıdvan Bu-
dak, yaptığı  yazılı  açıklamada, 12 
Eylül'le birlikte siyasal, sosyal ve 
kültürel yaşamın çamuha gerildiğini 
söyleyerek, "Özellikle işçiler ve 
DISK'liler 12 Eylül'ün 15'inci yılını  
nefretle anıyor" dedi, 

Türkiye Yazarlar Sendikası  Genel 
Başkanı  Ataol Behramoğlu ise yap-
tığı  yazılı  açıklamada şunları  söyle-
di: 

"Aydnılann, yazarların, sanatçıla-
rın, düşünen insan ve emekçi halkın 
düşmanı  olan bu harekat, '5 Nisan' 
uyguhnalan ve 'köşe dönücülük' fe-
lefesinin de yaratıcısıdır. Bütün ay-
dınlar, bütün meslek grupları  ve 
emekçi halk örgütlenmedikçe, parla-
mento ve devlet kurumları  üzerinde 

ıı: 
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Gül eri saflık sayılır 
e okaklar, adeta keder biriktirme maratonundaymış  

gibi yaşayan insanları yla, artık daha çok asık 
suratlı . Sokaklar, her adımında bir sır dökülüp çı kı lsa 
da dilsiz. Her kaldırımda bir çok suret avcı sı , 
dışındakilere kaçamak bakışlar atı p, çalınmış  
mutluluğunu bir başka yüzde arar. Tek tük yüzde 
çı ldırmaya ramak kalmışlığın habercisi bir gülüş  
yakalamak, elbet de mümkün. Ve sar ı lır ki, her 

için canları nı  dişlerine takadursun, 'zamane' 
çocukları n gülüşü saflı k sayı lı r. Çünkü gelecekler' ,.,, .,, 
acıklı  bulunuyordur. Ama onlar, omuzunda fotograf :. 
makinesi görmesin, "abla bizi de çeksene" deyip :. 
gülüverir. Gülüşe yüklenmiş  bu dileği, film karelerinde ::.; 

: dondurmak ve böylece sonsuzlaştırmak zorundasını z. ,. Ş. 
(Fotograf: bay ÖRNEK) 

evi savcılığına şikayet etmek isteyen 
ziyaretçiler, herhangi bir sonuç ala-
madıklan gibi, bazen hakaretlerle ko-
vulmaktadırlar. Avukat ziyaretleri ise 
çeşitli bahanelerle kısıtlanarak savun-
ma hakkımız açıkça engellenmekte-
dir. Yine mahkemelere gidiş  gelişler-
de tutsaklar askerin saldırısına uğra-
makta ve yoğun işkencelere maruz 
kalmaktadır." 

Bu insanlık dışı  uygulmalara kar-
şı  yaşamlarına mal olsa bile sessiz 
kalmayacaklarını  belirten tutsaklar, 
benzer uygulamaların çeşitli biçim-
lerde siyasal ve toplumal yaşamın bü-
tün alanlarında az ya da çok görüldü-
ğünü aktardılar. Tutsaklar, asıl kaygı  
verenin, tüm bunların yaşam biçimi 
halini alarak neredeyse kanıksanması  
olduğunu söylediler. Her türlü baskı  
ve işkenceye karşı  tüm demokratik 
kurum ve kuruluşlarda ortak tavır al-
ma bilinci gelişmedikçe, devlet terö-
rünün artarak gelişeceğini vurgulayan 
tutsaklar, "İşte o zaman bir şeyler ya-
pabilmek için çok geç kalınmış  ola-
caktır"dediler. 

21. yüzyıla hazırlık yapıldığı  sıra-
larda, ülkede ortaçağ  zindanlarını  
anımsatan uygulamalar yaşandığını  
vurgulayan tutsaklar, şöyle devam et-
ti: 

"Toplum yaşananlar izlemekle 
yetiniyorsa, kendine insanım diyen 
herkesin tepki göstermesi gereken bu 
insanlık dışı  uygulamalara karşı  de-
mokratik kurumlar, gerekli tepkiyi 
göstermiyorsa, despotik iktidarların 
baskı  ve zulmü giderek kalıcı  hale 
gelecektir. Tüm demokratik kitle ör-
gütlerinin, basının ve kendine insa-
nım diyen herkesin zindanlardan yük-
selen seslere kulak vermesini is-
tiyoruz." 

Ankara'da ise Demokrasi Platfor-
mu Yüksel Caddesi'nde protesto ey-
lemi düzenledi. Burada okunan bil-
diride, işkence, ölüm ve yargısız in-
fazIann yaşandığı , bunun da 12 Ey-
lül zihniyetinin sonucu olduğu belir-
tildi. 

Öte yandan Buca Cezaevi'nde 
tutsaklar, pankart ve sloganlarla 12 
Eylül'ü protesto ettiler. Protestoya 
gardiyan ve askerlerin müdahale et-
mek istemesi üzerine çıkan olaylar-
da, koğuş  camları  kırıldı  ve 8 gardi-
yan rehin alındı , 

Gece boyunca süren olaylarda, 
cezaevine asker takviyesi yapılırken, 
cezaevi dışına da çok sayıda polis 
yığıldığı  gözlendi. Tutsak avukatla-
rının devreye girmesiyle, rehin alı-
nan gardiyanlar bırakıldı  ve eylem 
bitirildi. Olay ardından başlatılan so-
ruşturmaya Izmir Terörle Mücadele 
Şubesi yetkililerinin de katıldığı  öğ-
renildi.  

D ünyadaki güç dengeleri, global sorunları  hümmani-
ter ve burjuva demokratik gelişmeleri, yeni dünya 
düzensizliğini, savaş ları  irdeledigimizde; Kürtlerin 

de kendilerini yaşanan bu sürece uydurmaları nı n gerektiği 
ortaya çı karı yor. 

Toplumsal çelişkier, demokratik yaşam tarzı , "Kimlik so-
runu', halkları n dilediği gibi yaşama talebi ve kendi kaderi-
ni belirleme hakkı , kı sacası  toplumun tümünü ilgilendiren, 
dinden felsefeye, ulusal taleplerden siyasal taleplere kadar, 
siyasal partilerin önemi biliniyor. Bu önem, dünyayı, deği-
şen dünya koşulları na uygun yorumlama ve değişimi kendi 
bünyesine uyarlamayı  zorunlu hale getiriyor. 

Türkiye'de legal demokratik zeminde TIP'ten başlayarak, 
bugünkü sürece kadar, sisteme ve "Resmi ideolojiye" muha-
lif, değişimi kendi bünyesinde yaratan çok az sayıda legal 
parti var. 

Var olanlar ya devlet taraf ı ndan kapatı l ıyor, ya da kendi 
ilişki ağın ı  dar tutarak kendi ekseni etrafı nda dönüyor. 

Son yı llarda ödediği bedel ve düzene muhalifliği ile gö-
ze çarpan parti HADEP ve mirasçısı  olduğu DEP ve HEP'tir. 
Gelinen aşamada önceki yanlış lar ve doğrular bir tarafa, 
HADEP, yaşadığımız süreçte tarihi bir misyon üstlenmiştir. 

Kimilerinin aklı na hemen şu soru gelebilir. HADEP top-
lumsal çelişkileri çözmede, demokrasi mücadelesinde mis-
yonuna uygun davranabiliyor mu? Kuşkusuz bu sorunun 
farkl ı  farklı  yorumları  vardı r. Zaten bu ve benzeri sorular ne-
deniyle bugün demokrasi güçleri, Kürtler bir ayrışmayı  yaşı-
yorlar. 

Siyaset biliminde genel bir belirleme var. "Siyasal partiler 
ülke çı karları  doğrulutusunda birer araçtı rlar". Ama bakıyo-
ruz bizim gerçekliğimiz bundan çok farkl ı . Hemen hemen 
bütün siyasal çevreler, ülkesel çı karlar bir tarafa, "Siyasal 
yapı sı n ı n" subjektif dogruları nı  haklı  bir zemine oturtmak is-
tiyor. 

Subjektif siyasal dogruları n haklı  bir zemine oturtulması , 
değişen dünya ve ülke koşulları na uygun değişimi de gecik-
tiriyor. Ama bizler bundan yoksunuz. Legal demokratik ze-
minde HEP-ÖZDEP-DEP ve HADEP süreci yaşanı yor. Geli-
nen bu süreçteki kadro erozyonu ve arayış, sanı yorum hiç 
bir ülkede yaşanmadı . kuşkusuz bu ayrışmada kimileri ağı r 
siyasal mücadelenin ağı rlığını  taşıyamadı kları  için, süreçte-
ki yerlerini alamadı lar. Ama bence olaya salt bu boyutuyla 
bakmamak gerekir. Yanlışlar, eksiklikler, hatalar ve benmer-
kezci tutumlar da oldu. Bununla birlikte sevindirici olanı , 
insanları n yaşanan süreçlerden kı smi dersler çı kardı kları nı  
somut olarak yaşıyor olmamı zdı r. 

Bugün ülkedeki gelişmelere baktığımı zda; demokratik-
leşmeden enflasyona, emekçi sı nı fı n taleplerinden parla-
mentonun bileşımlerine kadar her şey, Kürt sorununa en-
deksli. Türkiyeli emekçiler ve çalışanları n durumu içler acı-
sı . Ülkede faşist ve gerici gelişme giderek palazlanıyor. Böy-
lesi gelişmeler legal demokratik zeminde politika yapan 
devrimci, demokrat, yurtsever ve sosyalist çevreleri ortak bir 
yapı  altı nda birleşmeye zoruyor. Bugün legal demokratik 
zeminde küçümsenmeyecek değerler ve mevziler kazanı l-
mış. Yanlış l ı k ve yetmezliğe rağmen güçlerin birleşimi ile bu 
mevziler daha ilerilere taşınabilir. 

Legal demokratik zemindeki ayrı l ı klar' irdelediğimizde, 
kuşkusuz herkesin kendine göre gerekçelendirmeleri vardı r. 
HEP, legal zeminde bir süreçtir, bir yeniliktir. Gelinen aşa-
mada bu yenilik, bağrı nda bütünsellik oluşturduğu gibi ay-
rışmayı  da meydana getirdi. HEP, DER, HADEP ve ya oluşan 
ve oluşmakta olacak partilerin kendi siyasal dogruları  vardı r. 
Bu siyasal doğrulann, kendi mantığı  içinde ilerledikleri, 
yurtseverlikleri, demokratlı kları , devrimcilikleri tartışı lmaz. 

Ancak, partilerin tek tek programı  incelendiğinde herke-
sin "Türkiyeli" bir parti olduğu, kı sa ve uzun erı mli stratejik 
hedeflerin aynı  olduğu çok net görülür. 

Eğer bugün var olanlar ya da var olacaklar "Ben legal de-
mokratik zeminde bir Kürt partisiyim" deseyd ,i inanı n, bel-
ki bu tartışmalar yapı lmaz& Ama programatı k hedefleri ay-
nı  olan bu yapı ları n birleşmelerinin ardı nda yatan, her kesi-
min siyasal doğruda ısrarı  ve iç işleyiştir. 

Bugün her alanda saf bir siyasal ve kültürel organizasyon 
düşünmek, iyimserliktir. Her bünyede gerek iç yapı  ve ge-
rekse yapı lar arası nda  rahatsızlıkların  var olması  doğaldı r. 
Neden doğaldı r? Düşürısel ve eylemsel planda homojen bir 
parti, yaşamı n hiçbir alanı nda yok, önemli olan dünyadaki 
gelişme ve değişime uygun çoksesliliği, demokrasiyi kendi 
bünyemizde yaşatmaktır. Çoğunluğun azınlığın hakları nı  
koruması , azı nlığın da partisel çı karlar doğrultusunda hare-
ket etmesidir. 

HADEP ve mirasçı sı  olduğu gelenek, tek tek bireylerden 
bileşenlerine kadar herkesin ortak ürünüdür. Kiminin az, ki-
minin çok, ama bir üründür. Tarihsel gelişimi içinde kimine 
göre çok stratejik yanlış l ı kları  da oldu, (Yerel seçimlere gir-
meme, DEP'li parlementerlerin tutumu vb). Ya da bunun ter-
si düşünceler dile getirildi. Bu ve benzeri değerlendirmele-
rin hakemi ve yargı layıcı sı  tarihtir. Bugün bazı  emarelerin 
görülmesine karşın, somut yargı yı  tarihin kendisi verecektir. 

Sonuç olarak herkes farklı  yerdeki siyasal dogrularmı  bir-
birine dikte ettirmeden, tüm demokrasi güçerinin birleşme-
leri gerekiyor. Legal demokratik zeminde DDP, KDP, BSP, 
Yelı iılenciler, vb. tüm bireylere kadar herkes, süreci yeniden 
değerlendirip biraraya gelmenin zeminini yoklamal ı dı r. 

Siyasal dogruları , ülkesel çı karlar ve ortak paydalarla bü-
tünleştirme çabaları , sorumluluk ve görevdir. Buna uygun 
davranmak, ülkeye ve halka karşı  tarihsel bir sorumluluktur. 

Yazıişleri müdürü  
`soyguncu' oldu 

Haber Merkezi - Bazı  TV ve gazetelerde, Odak dergisi eski 
yazıişleri müdürü Mithat Erdoğan ve dergi okuru Yusuf Erdo-
ğan soyguncu olarak gösteriidiler. Odak dergisi yazıişleri mü-
dürü Erhan Dumanlı, yaptığı  yazılı  açıklamada, polisin insan-
ları  kanıt yokken TV ve yazılı  basında teşhir ederek, yeni yar-
gısız infazlara zemin hazırladığına dikkat çekti. 

Odak dergisi eski yazıişyeri müdürü Mithat Erdoğan ve 
dergi okuru Erhan Dumardı 'mn, 2 Eylül'de Bahçelievler'de 
yapılan döviz bürosu soygununun failleri olarak 13- 14 Eylül 
günü TV ve basında yer alması  tepkilere yol açtı. Odak dergi-
si yazıişleri müdürü Erhan Dumanlı  yaptığı  yazılı  açıklamada, 
şunları  söyledi: "Polis, elinde geçerli hiçbir delil yokken, in-
sanları  TV ve yazılı  basında fotoğraflarıyla birlikte suçlu ilan 
edip, asılsız iddialarla teşhir ederek yeni yargım infazianna 
zemin hazırlamaktadır. Yalan ve amaçlı  polis iddiaları  ile TV 
ve basında hedef olarak gösterilen arkadaşlarımızın yaşamla-
rından endişe duyuyoruz. Başlarına gelecek herhangi bir 
olumsuz durumdan polis sorumlu olacaktır. Polisin bu oyun-
larına karşı  tüm demokratik kitle örgütlerini ve kendine insa-
mın diyen herkesi duyarlı  olmaya çağırıyoruz." 

DİYARBAKIR- ürkiye Mimar ve Mü-
hendis Odaları  Bliği Başkanı  Yavuz Ö-
nen, beraberinde la başkanlarının da bu-
lunduğu 16 kişilikir heyetle, 9 Eylül günü 
Diyarbakır'a gelek bazı  incelemelerde 
bulundu. 

Önen başkanlı tıclaki heyet} birliğin Di-
yarbakır şubesi, ile Üniversitesi, Diyar-
bakır Ticaret ve ,nayi Odası , Diyarbakır 
Valisi, IIID, bazıendika ve sivil toplum 
örgütleri yönetici:ini ziyaret ederek, böl-
ge sorunlarıyla fiili görüşmeler yaptı. 

(Men, inceleneriyie ilgili olarak bası-
na yaptığı  açıklama, OHAL Bölgesinde 
süregelen plağantü rejimin bölge ekono-
misini olumsuz pde etkilediğini belirte-
rek, bölgeye IŞ  dan beri hiç bir önemli 
yatınmın yapılmığını  söyledi. 

Son 10 yıldaberi, bölgeye verilmiş  
olan toplam teşvı miktarının, sahillerdeki 
bir turistik tesise:rilm iş  miktarla ıeşdeğer 
olduğunu açıklay Örıen, resmi çevrelerin 
bölgeye 'on verir bir alıyoruz' şeklinde-
ki sözlerinin gerçieri yansıtmadığını  kay-
detti. 

Açıklamasınd koalisyon hükümetleri 
döneminde 3 kı açıldarımış  olan bölge 
için yatınm vaarinin hiçbirinin gerçek-
leşmediğini vurgyan Önen, en son geti-
rilen 3 trilyonlutredi paketinin de aynı  
akıbete uğrayacna kesin gözüyle bakıl-
dığını  belirtti. 

Bölgenin eğitsorununa da değinen Ö-
nen, ilk ve orta etimin tam olarak yapıl-
madığını  ifade eek, Dicle Üniversitesin-
de de öğretim Ofisi açığının mevcut ol-
duğunu, bu nede gerekli eğitimin veril-
mediğini öne süt 

Sorur.r b itmiyor 
Açıldamasınctıölgenin diğer sorunla-

rına da değinen 6ı., askeri nedenlerle or- 

götürülmediği için hayatını  kaybetti-
ğini aktardılar. Tüm başvurulanna 
rağmen bu sorunlarının çözülmeme-
sini, "Devletin bizden yeni ölümler 
istediğini göstermektedir" şeklinde 
yorumlayan tutsaklar, diğer sorunları- 

nı  da şöyle sıraladılar: "Ziyaret gün-
leri adeta bir işkenceye dönüştürül-
müştür. Ziyarete gelen aileler dışarda 
saatlerce bekletilmekte, zaman za-
man asker ve gardiyanlar tarafından 
tartaklanmaktadır. Bu durumu ceza- 

pencerenin açı k-gizli bir gözetleyeni vardır. Yaşını  
başını  almışlar, çı lgın çocukluklarını  anıp gülebilmek 

12 Eylül, 15'inci yılında çeşitli eylemliliklerle protestolarla geçti 

`Yaşam çarmıha gerildi' 

T1\41\40B'ul Güneydoğu değerlendirmesi 

Toplam teşvik miktarı  
turistik bir tesisle eş  

Fırai ILMAZ man alanlarının tümüne yakın bir bölümü-
nün yaluldığını  belirterek, doğal felaketlere 
karşı  savunmasız olduğunu dile getirdi. 

Yine askeri vı., zorla göç ettirme politi-
kaları  neticesinde hayvancılığın da ölme 
aşamasına geldiğini aktaran Onen, açıkla-
masına şöyle devam etti: "Tarım ve hay-
vancılıkta teknik eğitim yapılamarnakta, 
bölgedeki teknik eleman sayısı  giderek 
azalmakta, bu alanda var olan devlet ku-
rumları  işimiz kalmış  bulunmaktadır. O-
HAL bölgesinde özgür demokratik yaşam 
kısıthlık altında bulunmakta, yöre insanı  
Doğu ve Güneydoğu sorunlarını  radyodan 
izlemekte ve doğruyu bulmaya çalışmakta-
dır. 

Diyarbakır'da son yıllarda artan göç ne-
deniyle, kentleşme giderek içinden çıkıl-
maz bir hal almakta, yerel yönetimlerde 
ise, tam bir kargaşa yaşanmaktadır. Bölge-
de çalışan üyelerimize ulaşma çabalarımızı  
yoğunlaştırdığımız son bir yıl içerisinde 
pek çok birim yöneticisi arkadaşımız gö-
zaltına alınmış , bir kısım yönetici arkadaşı-
mız da bölgeden ayrılmak zorunda kalmış-
tır." 
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Gebze'de jandarma 
işçilere saldırdı  

İş/Ekonomi- Gebze'de kurulu İnchcape Ret-
rans'ta sendikalaşma nedeniyle işten çıkartılan 
ve işe geri dönmek için işyeri önünde 72 gündür 
bekleyen işçilerin 50'si, 13 Eylül sabahı  jandar-
ma saldırısına uğrayarak gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınanlar arasında Türkiye Motorlu Taşıt 
Işçileri Sendikası  (TÜMTİS ) Genel Eğitim 
Sekreteri Hüseyin Seyrek de bulunuyor. 

Olay üzerine TÜMTİS Genel Başkanı  Sabri 
Topçu, Genel Sekreter Yurdal Şenol ve işten çı-
karılan 45 sendika üyesi, işyeri önünde Gebze 
ilçe Jandarma Alay Komutan Yardımcısı  bir 
yarbayin emriyle tarafından saldırıya uğradı. İş-
çiler, Gebze Jandarma Karakolu'na götürüldü- 

ler. 
Konuyla ilgili olarak TÜMTİS Merkez Yö-

netim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Ana-
yasal hakkım kullanan işçilere karşı  saldırılar 
yönelten, sürmekte olan toplu iş  sözleşmesi sü-
recine müdahale ederek açık bir şekilde işveren 
safında davranan jandarmanın bu tavnnı  ve ona 
emir verenleri şiddetle protesto ediyoruz. Sen-
dikaların ve demokrasi güçlerinin bu saldırıyı  
olabilen tüm biçimleriyle protesto etmelerinin, 
saldırıların yaygınlaşıp kendilerine de yönelme-
sini engelleyeceğine inanıyoruz. Hiçbir saldırı  
ve baskı  üyelerimizin haklı  mücadelesini sa-
vunmaktan bizi alıkoyamaz" denildi. 

Aras Kargo işvereni kurnaz ama, direnişteki işçiler de kararlı  

G revi kırmanın yeni yolları  
15 Eylül'de yeni işye- 

rine grev pankartı  
asacaklarını  bildiren 
Nakliyat-İş  yönetici- 

leri, basım grev 
kırıcılığına tanıklık 

etmeye çağırdı. 
iş/Ekonomi -Aras Kargo 
grevcileri, işyerlerinin yeni ta-
şındığı  yerde greve devam et-
melerini engelleyen İstanbul 
Valiliği'ni protesto etti. 11 Ey-
lül günü, İstanbul Valiliği 
önünde toplanan grevciler, iş-
verenin yapmış  olduğu yasadı-
şı  grev knıcrağımın engellen-
mesini istediler. 

Geçtiğimiz hafta İstanbul 
Valisi, Aras Kargo grevcileri-
nin yeni adrese taşınmasım en-
gellemişti. Bunun üzerine 
grevlerine devam etmekte ka-
rarlı  DISK Nakliyat-İş  Sendi-
kası  'na bağlı  işçiler, valiliğin 
tutumunu protesto etti. 

Grevcilerin İstanbul Valili-
ği önünde yaptıkları  basın 
açıklamasında, "Greve gittiği-
mizden beri işveren ve vekille-
ri yasal grevimizi, yasaları  
çiğneyerek lcumaya yöneliyor. 
Istanbul Bölge Çalışma Mü-
dürlüğü'nce yapılan denetle-
me ve İstanbul 7. İş  Mahke- 

mesi'nce verilen kararda, 
2822 Sayılı  Yasanın 43. Mad-
desini ihlal ettiği açıkça belir-
tilmektedir. işveren hakkında 
İstanbul Bölge Çalışma Mü-
dürlüğü tarafından Eyüp Cum-
huriyet Savcılığına suç duyu-
rusunda bulunulmuştur" denil-
di. 

Grevci işçiler, İstanbul 7. İş  
Mahkemesi tarafından verilen 
kararın uygulanması  için gö-
revli kılınan Eyüp Emniyet 
Müdürlüğü'nün görevini bu-
güne kadar yapmayarak, işve-
renin grev luncılığının deva-
mını  sağladığını  söylediler. İş-
verenin grev kırmak için en 
son, grev yaptıkları  işyerini 31 

Ağustos günü apar topar taşı-
dığını  belirten grevciler şöyle 
konuştu: "15 Haziran'dan beri 
grevde bulunan ve çeşitli zor-
luklarla karşı-karşıya bulunan 
bizler, Işverenin yapmış  oldu-
ğu yasadışı  grev kınedığımn 
engellenmesini, İstanbul 7. İş  
Mahkemesi tarafından verilen 
kararın uygulanmasını  istiyo-
ruz". 

Bu arada, 15 Eylül saat 
12'de Cendere Mevkii Kemer-
burgaz yolu üzerinde bulunan 
yeni işyerine grev pankartı  
asacaldannı  bildiren Nakliyat-
İş  yöneticileri, basım grev lu-
ncılığına tanıklık etmeye 
çağırdı. 

Diyarbakır Belediyeleri işçi alacağı  dökiimü 
B ilyükşehir Belediyesi: 633 işçi, 

1.5 aylık maaş  ve içerde biriken Silvan Belediyesi: 300 işçi, 2 ay- 
sosyal haklarla birikte her biri ortala- lık maaş  ve sosyal haklarla birlikte 
ma 150 milyon lira alacaklı. kişi başına ortalama 150 milyon lira 

Bağlar Belediyesi: 583 işçi, 3 ay- alacaklı. 
lık maaş  ve sosyal haklarla birlikte Maden Belediyesi: 80 işçi, 9 ay- 
her biri ortalama 200 milyon lira ala- lık maaş  ve sosyal haklarla birlikte 
cakh. kişi başına ortalama 250 milyon lira 

Yenişehir Belediyesi: 529 işçi, 2 alacaklı. 
aylık maaş  ve sosyal haklarla birlikte Bismil Belediyesi: 170 işçi, 2 ay- 
kişi başına ortalama 190 milyon lira lık maaş  ve sosyal haklarla birlikte 
alacakh. kişi başına ortalama 200 milyon lira 

Sur Belediyesi: 487 işçi, 6 aylık alacakh. 
maaş  ve sosyal haklarla birlikte her Dicle Belediyesi: 26 işçi, 7 aylık 
biri ortalama 240 milyon lira alacak- maaş  ve sosyal haklarla birlikte kişi var. 

başına ortalama 250 milyon lira ala-
caklı. 

Ergani Belediyesi: 90 işçi, 2 ay-
lık maaş  ve sosyal haklarla birlikte 
kişi başına ortalama 150 milyon lira 
alacaklı. 

Lice Belediyesi: 70 işçi, 2 ayllık 
maaş  ve sosyal haklarla birlikte kişi 
başına ortalama 130 milyon lira ala-
caklı. 

Aynca Kulp Belediyesi'nde bulu-
nan 50 işçinin 90 milyon ve Koca-
köy Belediyesi'nde bulunan 16 işçi-
nin ise ortalama 70 milyon alacağı  

500 büyük firma 
Yıllar Işgücü Sermaye Isaücü verimlili 
1983 108.8 109.0 
1988 121.9 194.2 129.7 -64.5 
1989 124.4 223.0 133.4 -89.6 
1990 122.1 225.7 145.8 - 79.9 
1991 118.2 188.8 162.6 -26.2 
1992 113.1 191.8 183.2 -8.6 
1993 108.8 191.6 214.4 +22.8 
1994 103.5 195.7 199.2 +3.5 

Temeller genel gnıv Imren gergıvnıebıde Ankara'ya gelerek yOrOyOg yeplı. 

Genel-İş  Sendikası  Konut İşçileri Şubesi Sekreteri Nebile Irmak: 
• • • • si lk Konut i şçi, u esınde mültecı  

• . . n i
şçisi' şçuu olarak ta- 

nımlanan `kapıcılar ', 
12 Eylül döneminde 

kulanan bir yasayla sorgu-
st sualsiz işten atılıyor. Bazı  
agtman yöneticileri, kapıcı  
eprine çamaşır astırmıyor. 
Kun işçilerinin misafir kabul 
eteleri bile yasak. Genel-İş  
Sıclikası  Konut İşçileri Şube-
si elcreted Nebile Irmak, ko-
nda ilgili sorularımızı  yanıt-
ta 

:onut işçiliğinin, belli bir 
stüye kavuşturulması  ne 
zaan gerçekleşti? 

Konut işçisinin (yani gün-
lülyaşamdaki yaygın tabirle • 
kanun) geçmişi çok eskile-
re ıyamr. İş  Kanunu kapsa-
mı  alınarak, işçi sütatüsüne 
dal edilmesi ise ancak 
19 'de mümkün olmuştur. 

onut işçileri daha çok 
hai koşullardan gelen in-
san? 

'oğu Doğu illerinden ge-
lercıprak ağalanmn sömürü-
süan metropollere göç eden, 
meği ve parası  olmayan in-
sair. Büyük çoğunluğu Kars, 
SiN, Erzincan, Dersim, Ağrı  
ve ıstamonu illerinden olu-
şu} 

ıtropollerde görkemli 
apauınlarm bazen yedi kat 
yeıaltmda güneş  görmeyen  

çocuk büyütüp, onların ekme-
ğin kazanıyorlar. 

Konut işçilerinin karşılaş-
tıkları  baskılardan söz eder 
misiniz? 

- Tıpkı  kimlik sorunu mü-
cadelesi veren uluslar gibi on- 
lar da bu ülkede eşitsizlik, ada-
letsizlik, haksızlık gördüler ve 
görmeğe devam ediyorlar. 

Yaptıklan işler nedeniyle 
küçümsendiler, horlandılar, 
toplumdan dışlandılar. Işçinin 
işçisidir bu emekçiler. Kimi 
zaman apartman çocukları, 
oyunlarına kapıcı  çocuklarını  
almaz. Devlet okullarında ka-
pıcı  çocuğu oldukları  için ayrı  
sınıfta veya arka sıralarda 
oturtularak onurlan incitiliyor. 
Bazı  apartman yöneticileri, ça-
maşır astırmıyor. Kimi yöneti-
ci koku yapıyor diye yemek 
yaptınnıyor. Hatta, en yakınla-
n dahi olsa, misafir kabul et-
meleri bile yasak. 

- Bu işçilerin çalışma ve 
sosyal güvenlik durumlarını  
değerlendirir misiniz? 

- Kimi apartmanlarda gü-
nün 24 saatini çalışarak geçi-
ren bu emekçiler, 9-10 veya 
daha fazla yıl çalıştırdmalan-
na rağmen sigortasız olabili-
yor. Bazıları  45 gün sigortalı  
gösterilmiş. Kimi apartmanlar 
da, sigorta ve maaş  vermemek  

'çin kira kontran yaparak, on-
an çalışan kiracı  gösteriyor. 

Bir kısım apartman yöneticile-
ri işe aldıklan zaman işçinin 
çaresizliğinden yararlanarak, 
boş  kağıtlara imza attınyor. 
"Çıkışta tüm haklanmı  aldım" 
diye çalışan işçinin hakkını  
vermemek için teminat alıyor-
lar. 

- Konut işçisinin ücret du-
rumu hakkında bilgi verir 
misiniz? 

- Konut işçisi ister 10 daire-
de, ister 100 dairede ve günün 
24 saati çalışsa bile alacağı  as-
gari ücrettir. Asgari ücret üs-
tündeki ücret işverenin inisi-
yatifine kalmıştır. Sendikal 
hakları  olmasına rağmen ferdi 
işçi oldukları  için toplu sözleş-
me kapsamına dahil olamıyor-
lar. 

- Konut işçilerinin yasalar 
karşısındaki durumunu ne-
dir? 

- 1982 Anayasası  hazırla-
nırken, işçi kökenli Türk-İş  
Genel Sekreteri Sadık Şi-
de'nin Çalışma Bakanlığı  dö- 
neminde konut işçilerinin işten 
çıkarılması, konutu tahliye et-
meleri için adeta infazı  anım-
satan bir yasa hazırlanmış. 

Bu yasa maddesi (2814 sa-
yılı  yasanın ek 2. maddesi) ge- 
reğince, işçinin hiçbir hakkı  
verilmeden, sorgusu ve savun- 

ması  yapılmadan yöneticinin 
keyfi karan kaymakamca uy-
gulanır. Polis marifeti ile ko-
nut işçisi çalıştığı  konuttan bir 
hafta içinde sokağa atılır. Son 
dönemlerde asgari ücretin 
yükselmesi, okulların açılma-
sı, doğalgaza geçilmesi adeta 
konut işçisinin felaketi olmuş-
tur. Bu ülkede katil, cani, hır-
sız, hayali ihracaatçı  ve devlet 
bütçesini soyanlar, hakim tara-
fından yargılanmakta, ancak 
konut işçisi, hakim önüne çı-
karılmadan, savunması  alın-
madan, hakları  verilmeden bu-
lunduğu konuttan sokağa atıl-
maktadır. 

- Peki bu konuda politika-
cı ların tavrı  nedir? 

- Demokrasiden dem vuran 
Tansu Çiller ve emekçilerin 
kanına giren küçük ortağı  
CHP ve diğer siyasi partiler, 
bu vahim olayı  bizim aracılığı-
mala çok iyi bildikleri halde 
kıllannı  dahi kıpırdatmıyorlar. 
Bu olay emekten ziyade insan 
haklarını  ilgilendiriyor. Biz 
sendika olarak olayın takipçi-
siyiz. Emekçilerin bu durumu- 
nu uluslararası  platformlara ta- 
şıyacağız. Kendi ülkesinde il-
ticacı  durumunda olan konut 
işçisi, sorunu uluslararası  ala-
na taşırsa, hükümetin, siyasile-
rin ve egemen güçlerin bir kez 
daha yüzü ortaya çıkacaktır. 

r
ınnıda tüccar hakimiyeti 

itconomi- Tarım Şatış  Kooperatifleri Birlikleri, piyasaya 
gniyor. Bunun en büyük nedpni ise finans yetersizliği. 
Himetin bu konuda izlediği politika dolayısıyla, piyasa 
tamıyla tüccara kalıyor. 

ükümet birliklere destek vermediği gibi, kredi olanağı  
dığlamıyor. Bu, birlikleri göz göre göre iflasa sürüklemek 
isdiği biçiminde değerlendiriliyor. Hükümetin birliklere 
ylik politikası, muhalefetle hesaplaşmanın aracı  haline 
gilmiş  durumda. Örneğin, birliklere karşı  genelde olum-
soir tutum içinde olan hükümet, Fiskobirlik'i el altından 
dkliyor. Bundan, Karadeniz'de ANAP'ın hakimiyetini 
kak umulduğu belirtiliyor. Yani bilirliklerin üzerinde, ta-
nen planlı  ve siyasi bir oyun oynanıyor. 

Nebile Irmak: Tıpkı  kimlik sorunu 
mücadelesi veren uluslar gibi konut işçileri 

de bu ülkede eşitsizlik, adaletsizlik, 
haksızlık gördüler. Yaptıkları  işler 

nedeniyle küçümsendiler, horlandılar, 
toplumdan dışlandılar. işçinin işçisidir bu 

emekçiler. 
Gülcem AKTAŞ meskenlerde yaşamaya çalışı- 

yorlar. Bu sağlıksız koşullarda 

Genıkly Sendikası  Konut ilgimi Şubesi Elskıelıd lımek 

24 kitle örgütünden oluşan Diyarbakır Demgkrasi Platformu: 

Adil Düzen'ciler işçinin 
ekmeğiyle oynuyor 

İşçiler üyesi oldukları  Belediye-iş.Sendikasfndan 
istifa ederek Hak-Iş'e bağlı  Hizmet-Iş  sendikasına üye 

olmaya zorlaniyor. 

RP'li Diyarbakır belediyelerinin işçilerine olan borcu 
452 milyar TL. Bölge genelindeki 

belediyeler de ise bu rakam 1 trilyon 600 milyar. 
• DİYARBAKIR/Roj- 24 demokratik 

kitle örgütü, sendika ve mesleki kuru-
luştan oluşan Diyarbakır Demokrasi 
Platformu, bölgedeki belediyelerin ve 
özellikle Diyarbakır belediyeleri bün-
yesinde çalışan işçilere yönelik uygu-
lamalarla ilgili bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, işçi ücretlerinin aylardan 
beri ödenmediğine dikkat çekildi. 

Diyarbakır Demokrasi Platformu, 
işçilere Hak-Iş'e bağlı  Hizmet-İş  sen-
dikasma geçiş  yapmaları  için belediye 
başkanları  ve yönetim kademelerinden 
yapılan baskıları  da kınadı. 

12 Eylül günü, Türk-iş. 7. Bölge 
Temsilciliği'nde platform adına dö-
nem sözcüsü Ali Oncü'ntin okuduğu 
basın açıklamasında, 27 Mart 1994 ye-
rel seçimlerinde yönetimin değişme-
sinden sonra, Diyarbakır belediyele-
rinde çahşanlan huzursuz eden bir ta-
kım gelişmelerin yaşandığı  belirtildi. 
Belediye işçilerinin geçmiş  dönemden 
kalan alacakları  da dahil olmak üzere 
ücretlerinin ödenmediği ya da çok kı-
sıth ödemelerin yapıldığı  kaydedildi. 

Kendinden olmayana 
tasfiye 

Geçtiğimiz aylarda Sur Içi Beledi-
yesi'nde 230 kişinin geçici oldukları  
gerekçesiyle, işten çıkarılmaya çalışıl-
dığı  belirtilen açıklamada, "ardından 
aralarında teknik elemanların da bu-
lunduğu 188 kişi, kadrolarının temiz-
lik işleri ya da Zabıta Müdürlüğü bün-
yesinde olduğu sayı  ile adı  geçen iş-
yerlerinde çalışmaya, açıkça istifaya 
zorlanmıştır" denildi. 

Yeni yönetimin kendisinden say- 

madığı  çalışanları  tasfiye etmek, ka-
lanları  da sindirmek amacıyla her yolu 
açıkça ve pervasızca kullandığı  ifade 
edilen açıklamada, yeni yönetimin çok 
düşük bir oy oram ile Diyarbakır be-
lediyelerini ele geçirdiği vurgulana-
rak, yönetimin kendisine güçlü bir gö-
rüntü sağlayabilmek amacıyla çalışan-
ların ekmekleri ile , onurlan ile, ya-
şamItın ile oynamaktan çekinmediği 
görüşlerine yer verildi. 

işçilere sendika 
değiştirme baskısı  

Işçilerin üyesi oldukları  Belediye-
İş  sendikasından istifa ederek Hak-Iş'e 
bağlı  Hizmet-İş  sendikasına üye olma-
ya zorlandıkları  belirtilen açıklamada 
özetle şu görüşlere yer verildi: 

" Baskılar aslında baştan beri işçi-
leri kendi doğrultularmdaki bu sendi- 

Tennı4g Sondan Dlyıebelor Şube 
lkıglfflı  Nıvııf Uyar 

kada örgütlemek, daha doğrusu kendi-
lerine göbekten bağlı  bir sendikada ör-
gütsüz bırakmak, böylece Diyarbakır 
Belediye işyerlerini dikensiz gül bah-
çesi haline getirmek, Diyarbakır ve 
bölgede daha güçlü bir hakimiyet gö-
rüntüsü verebilmek için uygulanmak-
tadır. İşçiler bu amaçla aç bırakılmak 
istenmekte, işveren vekilleri aracılığı  
ile Hizmet-Iş'e geçerlerse ödeme yapı-
lacağı  duyundmaktarar. 

Işten çıkarma tehditlerinin, sürgün-
lerin, militanlıkla suçlayarak korkut- 

ma komedilerinin nedeni budur. 
Aynı  oyun, aynı  siyasi partinin tem-

sicileri tarafından bütün bölge beledi-
yelerinde ve Türkiye genelinde oynan-
maktadır Yönetimi ellerinde bulun-
durduklan tüm belediyelerde işçilerin, 
emekçilerin örgütlenme, sendikalannı  
özgürce seçme özgürlüğüne her yön-
tem mubah sayılarak saldınlmaktadır. 

Bizler Diyarbakır Demokrasi Plat-
formu olarak bu uygulamaları  şiddet-

-le kınıyor, tüm üyelerimiz ve tüm Di-
yarbakır halkını  bu baskılara karşı  
Belediye çalışanannın yanında yer 
almaya çağırıyoruz." 

Genel sorunlarını  alacaklar, proto-
kolle imzalanıp uyulmayan toplu 
sözleşme, işveren belediye başkanla-
rının örgütlenmeye çalıştığı  karşı  
sendika, başta işyeri sendika temsil-
cileri olmak üzere işçilerin işyerleri-
nin değiştirilmesi ve işçi fazlalığın-
dan şikayet edilmesine rağmen işçi 
alımının yapılması  şeklinde açıkla-
yan Belediye-İş  Sendikası  Diyarba-
kır şubesi, Diyarbakır belediyelerin-
de çalışan üye işçilerinin alacak top-
lamının 452 Milyar TL, Bölge gene-
lindeki belediyelerde ise bu rakamın 
1 Trilyon 600 MilyarTL. olduğunu 
açıkladı. 

En büyük 500 firma, en büyük rantiyeci 
iş/Ekonomi-İstanbul Sanayi Odası(İSO) 
Dergisi, Eylül sayısını  500 büyük firma-
nın tanıtımına ayırdı. İSO dergisi ince-
lendiğinde çok çarpıcı  durumlarla karşı-
laşılıyor. Bilindiği gibi,1994 yılı  Türkiye 
için bir kriz yılı  olmuştu. 

Ama anlaşılan o ki, hem özel, hem de 
kamu kuruluşları  bu dönemde kadarını  
arttırmanın bir yolunu bulmuşlar. Araş-
tırmaya göre, özel sektörde satışlar yüz-
de 9.3, kamu kesiminde ise 0.6 azaldığı  
halde, özel kuruluşlar kadarını  arttunuş, 
kamu kuruluşları  da zararlarını  azaltmış. 
Ne var ki, bunun başlıca nedeni, şirketle-
rin faaliyet dışı  kazanç sağlamaları  ve 
yoğun şekilde işçi çıkarma yoluna gitme-
leridir. Nitekim, 500 büyük firmanın, 
kadarının yüzde 54.6'sını  faaliyet dışı  
gelir ve kazançlardan sağladığı  ortaya çı-
kıyor. 

Dergideki bilgiler, 1994 yılına ait 500 
büyük firma anketinden derlendi. Bu bil-
gilere dayanılarak, özel ve kamu sektö- 

Gazetemize bir açıklama 
yapan Tarım-iş  Sendikası  
Diyarbakır Şube başkanı  

Nevaf Uçar, 31 Aralık 
1994'ten beri biten sözleş- 

melerinin yenilenmesi için, 
genel kurul kararıyla greve 
gittiklerini ve grevin süresiz 

olduğunu açıkladı. 
İş/Ekonomi - Türkiye'nin çeşitli illerin-
de örgütlü olan Tarım-İş  sendikasının, 22 
bin 600 üye işçisiyle, 8 Eylül'de Türkiye 
genelinde başlattığı  grev sürüyor. Tarım-
cılar, genel grev kararı  çerçevesinde An-
kara'ya gelerek yürüyüş  yaptı. Türk-İş  
Genel Merkezi önünde toplanan işçiler, 
CHP Kurultayı'na kadar eylemlerini sür-
dürdü. Geceyi sokakta geçiren işçiler, 
CHP Kurultayı'na katılmak isteyince, 
polis barikat kurup önlerini kesti. Türk-iş  
Genel Başkanı  Bayram Meral, CHP eski 
Genel Başkanı  Hikmet Çetin'in konuş-
ması  sırasında kurultayın yapıldığı  bina-
nın önünde toplanan işçilere bir konuşma 
yaptı. 

Meral, daha sonra işçilerin isteklerini 
içeren bir dosyayı  kurultay divan başka-
nına sundu. Kurultay salonuna girmeyi 
başaran bir grup işçi ise, sloganlar attı. 
Işçilerin "işçiyiz haklıyız kazanacağız", 
"hükümet istifa", "Tansu Amerika'ya" 
slogardanna kimi CHP delegelerinden 
tepki geldi. Delegeler işçileri yuhaladı . 

Konuyla ilgili olarak gazetemize açık-
lama yapan Tarım-iş  Sendikası  Diyarba-
kır Şube başkanı  Nevaf Uçar, 31 Aralık 
1994'te biten sözleşmelerinin yenilen- 

ründeki 500 büyük firmaya ilişkin işgü-
cü, sermaye ve işgücü verimliliğine ait 
rakamlar veriliyor. 

Tabloda görüleceği gibi işgücü verim-
liliği, 1991`den itibaren gittikçe yüksel-
me eğilimi gösterirken, sermaye verimli-
liği nisbi olarak düşüş  gösteriyor. 

Hatta 1993'ten sonra iş  gücü verimli-
ligi sermaye verimliliğini ekside bıraka- 

'mesi için, genel kurul kararıyla greve git-
tiklerini ve grevin süresiz olduğunu açık-
ladı. Uçar, "Hükümet toplu pazarlık dü-
zenini işlemez hale getirdi şimdi de grev 
hakkına müdahalade bulunuyor."dedi. 
Geçtiğimiz yıl işçi alacaklarını  takside 
bağlayan hükümetin bu yıl da 22 bin 600 
işçiyi 9 ayı  aşkın bir süredir oyaladığını  
belirten Uçar, bir tarım işçisi bu hayat 
şartlarında 9 milyon gibi gülünç bir ücre-
te talim ettiğini, hükümetin işsizlik ve 
enflasyonu daha da tırmandırdığuu dile 
getirdi. - 

Uçar, çalışan kesimler arasındaki eko-
nomik ve sosyal dengeleri kurması  gere-
ken hükümetin, tek yanlı  bir kararla yüz-
de 5,4'Iük gülünç bir ücret tesbitiyle top-
lu sözleşmeleri bitirmek istediğini bunun  

rak büyük bir artış  gösteriyor. Işletmeler, 
ekonomideki krizi işçi çıkarma yoluna 
giderek aşmışlar. 

Hatta krizi kendilerine bir fırsat bil-
mişler. Oysa, Türkiye'deki sermayedar-
lar hep işgücü maaliyetinin yüksek oldu-
ğunu ve Avrupa'daki işgücünün daha ve-
rimli olduğu görüşündedir. Anlaşılan du-
rumu lehlerine çevirmişler. 

kaygı  verici olduğuna dikkati çekti. Hü-
kümetin tarım işçisinin bu haklı  ve yasal 
mücadelesini engellemek istediğini vur-
gulayan Uçar, "Il Valiliği bir yazı  ile Di-
yarbakır'da bize bağlı  Tarımsal Araştır-
ma Müdürlüğü ile Zirai Mücadele Mü-
dürlüklerinin grev kapsamında olmadığı-
m bildiridi. Biz bu iki kuruluşun da grev 
kapsamında olduğunu söyleyerek grevi 
500 kişiyle başlattık. Ve hala devam edi-
yor. Batman, Siirt ve Mardin'de ise il va-
liliklerince grev izni verilmedi. Özgür-
Iükçü ve çoğulcu demokratik rejimin vaz-
geçilmez unsurlarından olan serbest toplu 
pazarlık ve grev hakkına yöneltilmiş  bu 
saldırıları  esefle karşılıyor ve şidetle kını-
yoruz. Ve kamuoyunu bu sesi duymaya 
davet ediyoruz" diye konuştu. 

Tarım-İş  sendikası, 22 bin 600 üyesi tarım işçisiyle, Türkiye genelinde başlattığı  grevi sürdürüyor 

Tarımcılar da Ankara'da 
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CHP kurultayı  ve 
'Ez keçı ka Kurda 

rne' türküsü 
Vildan TANRIKULU 

ği hükmünü getirdiğini belirtti. 
Kaplan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: "Anayasa mahkemesi 14 
Haziran 1994'te bir karar ver-
di. Karar, ilyeliklerin düşürül-
mesiydi. Üyelik düşmesi bir 
ceza karandır. Üyelik düşme-
nin bir ceza kararı  olması  ne-
deniyle, yeni 84. madde dü-
zenlemesi sonucunda, bizim 
TBMM Başkanlığı'na ve 
Anayasa Mahkemesi Başkan-
lığı'na başvuru hakkımız doğ-
du. 

Cezalara ilişkin yapılan ya-
sal değişiklikler geçmişe şamil 
uygulanması  gerektiği için, biz 
yeni düzenleme sonunda mil-
letvekillerinin üyeliklerinin ia-
de edilmesini ve tekrar meclise 
geri dönmesini istedik. Başvu-
rumuz nedeniyle Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcıhğı'ndan görüş  
istedi. Görüş, ceza davalannda 
istenir. Böylece bunun bir ceza 
kararı  olduğu kabul ediliyor-
du. Bunu kabul gittiklerine gö-
re, talebimize de kabul kararı  
vermeleri gerekirken, talebi-
miz bir oya karşı  on oyla rede-
dildi. Bu karar hukuki değil." 

Anayasa mahkemesi karar-
ları  kesin olduğu için iç hukuk 
yollarının tükendiğini, bu ne-
denle Avrupa İnsan Hakları  
Mahkemesi'ne açtıkları  ve hü-
kümetten savunma isteme aşa-
masına gelen davayı  önemse-
diklerini belirtti. Kaplan, Da-
vayı  lcazanacaklannı  vurgula-
dı . 

84. maddenin değiş imi sü- 

reciyle ilgili olarak, meclisin 
bu yasayı  değiştirirken adil, 
doğru ve hakkaniyete uygun 
şekilde davranmadığını  ifade 
eden Kaplan, "Anayasa'ya ek 
geçici bir karar ya da madde 
ekleyerek diyebilirdi ki; 'Daha 
önce üyelikleri düşürülmüş  
milletvekillerinin bu durum-
dan yararlanması  mümkün-
dür.' O zaman Anayasa mah-
kemesi'ne de gerek olmazdı. 
İkincisi, Anayasa Mahkemesi 
yasamanın yapmadığı  bir olayı  
kendi yapabilirdi. Zaten kendi-
lerine başvuru vardı  ve bunu 
yapmaları  mümkündü. Ama 
Anayasa Mahkemesi daha ön-
ce de olduğu gibi siyasi parti-
lerin tüm kapatılma davalann-
da nasıl davrandıysa bu dava-
da da aynı  şekilde davrandı. 
Hukuka aykırı  karar verdi" de-
di. Mahkeme'nin tutumunu 
değerlendiren Kaplan, "Bu hu-
kuka aykırı  karar, kanunızca 
Türkiye'de Anayasa Mahke-
mesi'nin de artık tartışılması  
gerektiğini ortaya koydu. Yani 
Anayasa Mahkemesi'nin ko-
numu nedir? 

Ulusal hukukta yargı  açı-
sından yeri nedir? Bunlar hu-
kukçulann tartışması  gereken 
şeylerdir. Anayasa Mahkemesi 
hukukun, demokrasinin, insan 
haklannın önünde engel duru-
muna gelmiştir. Ve bu sorunun 
ciddi bir şekilde tartışılması  
zorunluluğu ortaya çıkmıştır" 
şeklinde konuştu. 

Anayasa mahkemesinin ge-
rekçeli kararının henüz yazıl- 

Toplantıya laıalmayanlar Toplantıya balonlar 

AB'nin geleceği 
için zirve 
Haber Merkezi- Ispanya Başbakanı  
Felipe Gonzales, Avrupa Birliği'nin 
geleceği konusunda, kendisinin evsa-
hipliğini yapacağı, gayri resmi bir 
zirve toplantısını  Ispanya'nın Carte-
gana şehrinde topluyor. 

Gonzales, Avrupa Birliği'ne üye 
ülkelerin başbakanlanna gönderdiği 
mektupta, 22-23 Eylül tarihlerinde 
birlik ülkelerinin başbakan ve devlet 
başkanlarının birliğin geleceğini tar-
tışmalarına olanak sağlayacak zirve 
toplantısına evsahipliği yapmak iste-
diğini kaydetti. 

Gonzales, zirve sonunda resmi bir 
sonucun çıkmayacağını  ve herhangi 
bir metin yayımlanmayacağını  belirt-
ti. Gonzales'in zirve önerisinin, AB 
liderlerinin geçen Aralık ayında Al-
manya'nın Essen kentinde gündemsiz 
ve Avrupa kıtasını  gelecek on yılda 
nelerin beklediğinin tartışıldığı  ak-
şam yemeğinin devamı  niteliğinde ol-
duğuna dikkat çekiliyor. 
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Tutuklu DEP'lilerin avukatı  Hasip Kaplan, son Anayasa Mahkemesi kararını  değerlendirdi 

`Mahkeme, demokrasiye engel' 
Politika Servisi- Anayasa 
mahkemesi'nin geçtiğimiz 
hafta DEP'lilerin haklarının 
iadesi ile ilgili olarak avukatla-
rın yaptığı  başvuruya olumsuz 
yanıt vermesi, hukuksuzluk 
olarak nitelendi. Gazetemizin 
sorulannı  yanıtlayan tutuklu 
Kürt parlamenterlerin avukat-
larından Hasip Kaplan, "Bu 
karar hukuki değil" dedi. Söz-
konusu kararla ilgili olarak 
"Anayasa Mahkemesi huku-
kun, demokrasinin, insan hak-
larının önünde engel durumu-
na gelmiştir" diyen Kaplan, bu 
mahkemenin varlığı  ve işlevi-
ni sorgulamak gerektiğini söy-
ledi. 

Davanın bir ceza kararı  ol-
duğu kabul edildiği halde, ce-
za davalannda geçerli olan 
'Geçmişe şamil' ilkesinin re-
dedilmiş  olduğuna dikkati çe-
ken Kaplan, "Anayasa Mahke-
mesi hukukun, demokrasinin, 
insan haklarının önünde engel 
durumuna gelmiştir. Bu soru-
nun ciddi bir şekilde tartışıl-
ması  zorunluluğu ortaya çık-
mıştır" dedi. Kaplan, davayla 
ilgili gelişmeleri şu şöyle de-
ğerlendirdi: 

"Anayasa Mahkemesi 14 
Haziran 1994 tarihinde De-
mokrasi Partisi'ni kapattı. Da-
vanın açıldığı  tarihte o dönem 
DEP milletvekili olan 13 mil-
letvekilinin de milletvekillik-
lerinin düşürülmesine karar 
verdi. Anayasa'mn o zamanki 
84. maddesi hükümleri, hak-
kında kapatma davası  açılan 

Politika Servisi- Oslo top-
lantısına HADEP, SKP ve 
resmi güçlere yakın davetli-
lerin katılmayacağı  belirle-
nirken, toplantıya yüklenen 
kimi işlevlerin de artık söz-
konusu olmayacağı  ifade edi-
liyor. 

24 Eylül'de yapılacak 
olan Oslo Üniversitesi'nin 
düzenlediği "Türkiye, Irak, 
/Iran ve Suriye'de Kürtlerin 
yaşadığı  alanlarda insan hak-
ları" konulu seminere, HA-
DEP Genel Başkanı  Murat 
Bozlak ile Istanbul il Başka-
nı  Kemal Parlak'ın yanı  sıra, 
Sürgünde Kürt Parlamentosu 
(SKP) üyesi Mahmut Kılınç 
ve bağımsız milletvekili Ab-
dül Melik Fırat'ın da arala-
rında bulunduğu bir çok kişi-
nin katılmama kararı  aldıkta-
n öğrenildi. 

Oslo'ya gitmekten vazge-
çenler listesinde, hükümete 
yakın temsilcilerle kimi ge-
neraller de bulunuyor. Davet-
lilerden MGK eski Genel 
Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu 
ile TBMM Dış  Ilişkiler Ko-
misyonu Başkanı  Tunç Bil-
get gibi isimler de Oslo'ya 
gitmeyecekler arasında. Top-
lannya katılmama kararı  alan 
veya mazaret bildiren isimler 
şunlar: 

Cem Boyner, Tunç Bilget, 
İlknur Çevik, Yalım Erez, 
Doğu Ergil, Şadi Ergüvenç, 
Abdül Melik Fırat, Algan 
Hacaloğlu, Yaşar Kemal, 
Mahmut Kıhnç, Halis Komi-
li, Bayram Meral, Kemal 
Parlak, Mümtaz Soysal, Sey-
fi Taşhan ve Sabri Yirmibe-
şoğlu. 

Toplantıya, o tarihte başka 
işleri nedeniyle katılmaya- 

partinin o tarihte üyesi olan 
milletvekillerinin de milletve-
killilderinin düşmesine karar 
veriyordu. 

"DEP hakkında açılan ka-
patılma davası  o tarihte DEP 
Genel Başkanı  olan Yaşar Ka-
ya'mn Erbil ve Bonn konuş-
maları  ile MYK'nın 'Barış  
Bildirisi'ne dayandınlmıştır. 
Yani milletvekillerinin hiç bi-
risinin kendi konuşma ve ey-
lemlerinden dolayı  açılmış  bir 
dava söz konusu değildi. Bu 
durumda milletvekilleri bir 
başka kişinin konuşmaların-
dan dolayı  milletvekilliklerini 
kaybettiler. 

"Bu, cezalann şahsiliği 
prensibine, hukukun evrensel 
ilkesi olan, cezalann şahiliği 
prensibine aykırı  olduğu için, 
hem ülke kamuoyunda, hem 
de dünya kamuoyu vicdanmda 
çok sert tartışmalara yol açtı. 
Avrupa Konseyi'nde de, Avru-
pa Parlamentosu'nda da, bu 
kararın kabul edilemez olduğu 
söylendi. Bu tepkiler sonucun-
da Anayasa'nın 84. maddesi 
tartışılır hale gelmiştir. Yani 
Anayasa'mn 84. maddesi ken-
diliğinden tartışmaya açılma-
dı. Böyle bir tartışma, kararın 
uygulanmasının sonucunda or-
taya çıktı ." 

Meclis'in Anayasa'nm 84. 
maddesini kaldırdığına işaret 
eden Kaplan, yeni maddenin, 
sadece kendi eylem ve davra-
nışımn sonucunda partinin ka-
patılmasına neden olan millet-
vekillerinin üyeliğinin düşece- 

caklarun bildiren az sayıdaki 
davetli dışmdakilerin tavırla-
rının 'Bilinçli' olduğu belirti-
liyor. 

PKK'ye yakın kaynaklar, 
Kürt kurum ve kadrolarının 
toplantıya ilişkin tepkilerini 
olumlu karşılarken, sözkonu-
su tepkinin gerçek nedenini 
"Temsiliyet gücü olan gerçek 
hareketi ekarte etme ve Kürt 
toplumunca değer taşımayan 
kadroları  meşrulaştırma giri-
şimine kızgınlık" biçiminde 
açıklıyorlar. 

Hükümete yakın kişilerle 
askeri isimlerin katılmama 
kararlarının gerekçeleri ise 
henüz tam olarak açıklığa ka-
vuşmadı. 

Oslo toplantısına Türki-
ye'den davet edilenlerden, 
geçtiğimiz haftaya kadar ilgi-
li enstitüye aksi bir görüş  bil-
dirmediği için toplantıya ka-
tılacaklarını  beklenen isimler 
arasında Mahmut Ahnak, Şe-
rafettin Elçi, Kemal Burkay 
dikkat çekerken, yabancı  da-
vetliler sayısında sözü edilir 
bir azalma olmadığı  gözlem-
lendi. Son gelişmeler sonrası, 
toplantıya katılacak davetli 
sayısının 41 olduğu öğrenil-
di. Seminen düzenleyen üni-
versitenin toplantı  bileşimini 
gösteren son listesinde yer 
alan ve katılmalarma kesin 
gözüyle bakılan 'Içerden ve 
dışardan' toplam 41 kişi için-
de 'Yerli' şu isimler bulunu-
yor: 

Mahmut Alınak, Akın 
Birdal, Kemal Burkay, Koray 
Düz ören, Şerafettin Elçi, Is-
met Imset, Ismail Nacar, Ne-
cati Çelik, Kendal Nezan, 
Baskın Oran, Fikri Sağlar, 
Altan Tan ve Feridun Yazar. 

Kepi« Taleblınkdn labul bilmemesi hukuka %ilan. 
madığını  belirten Kaplan, "Za- zıyla on üç günde yazıldı . 
ten Anayasa Mahkemesi ge- Çünkü miletvekillerinin üye-
rekçeli kararını  beş  altı  aydan liklerinin düşürülmesi için 
sonra ancak yazabiliyor. Yal- Anayasa mahkemesinin gerek-
nızca, DEP'in kapatılmasına çeli kesin kararını  açıklaması  
ilişkin gerekçeli karar jet hı- gerekiyordu" dedi. 

• 

Avrupa Insan 
Hakları  Heyeti 
Diyarbakır'da 

Diyarbakır'a gelen Heyet, resmi ve sivil 
kesimlerle görüşmeler yaptı  ve 'insan 
haklarına riayet' uyarısında bulundu. 

Diyarbakır/Roj- Avrupa Insan Haklarından beş  kişilik bir 
heyet Türkiye'deki son gelişmeler, Türkiye'nin Gümrük bir-
liğine girip girmemesi ve girebilmek için yaptığı  olumlu ve 
olumsuz değişiklikleri yerinde tespit etmek amacıyla Diyar-
bakır'a geldi. 

9 Eylül Cumartesi günü Diyarbakır'a gelen Avrupa Parle-
mentosu'na üye Avrupa Için Birlik Grubu'ndan İtalyalı  Er-
nesto Cacawale ve Stefano De Leneh, Belçika Liberal Parti-
si'nden Anne-Andre Leonard ve Jean Goll ile Fransa Hınsti-
yan Demokrat Partisi' nden Jean-Piere Bebear'den oluşan 
beş  kişilik heyet, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Başka-
nı  Ahmet Bilgin, il ve bölge valileri ve Diyarbakır IHD Şu-
besi yöneticileriyle görüşmelerde bulundular. Heyet, Bilgin 
ve IHD'Iilere Güneydoğu'da insan hakları  ihlalleri hakkında 
sorular yöneltti. 

Ahmet Bilgin ile yaptıkları  görüşmelerde heyet adına ko-
nuşan Bebear, Güneydoğu'da insan hakları  ve göç olaylarının 
sık sık yaşandığına dikkat çekerek, " Türkiye Avrupa Birli-
ği'ne girmek istiyorsa, burada insan haklarına riayet etmeli-
dir." dedi. 

Bebear'm, Güneydoğu'da insan hakları  ihlaleri ve Diyar-
bakır'da göçün durumu hakkında Bilgin'e yönelttiği soruda, 
Bilgin, son 11 yıldan beri devam eden olaylar nedeniyle baş-
ta Diyarbakır olmak üzere bölgenin bir çok şeyler kaybetti-
ğini söyledi. 

Bilgin, bölgede sosyal ve ekonomik dengelerin alt üst ol-
duğunu belirterek, işsizlik ve alt yapı  yokluğunun da ayrı  bir 
dert olduğunu vurgulayarak bölgedeki insan hakları  ihlalleri-
nin en büyüğünün açlık olduğunu söyledi. 

Heyet üyeleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa 
Gümrük Birliği'ne girmesi için, önünde bulunan engellerin 
başında bölgede yaşanan insan hakları  ihlallerinin geldiğini 
açıkladılar. 

Türkiye `yi Avrupanın bir parçası  olarak gördüklerini 
açıklayan üyeler, bunun yanı  sıra insan hakları  ihlallerinin ol-
madığı  bir Türkiye istediklerini söylediler. 

Görüştükleri kişi ve kurumlara daha çok Kürt sorununun 
çözümüne ilişkin sorular yönelten heyet, Diyarbakır Sanayi 
Sitesi'nde de bazı  incelemeler yaptıktan sonra Ankara'ya 
döndü.  

CHP, 'bütünleşme' kurultayı 'nı  partinin kuruluşunun 
72. yı ldönümüne de denk getirerek 9-10 Eylül 1995 
günlerinde Ankara'da gerçekleştirdi. Türkiye basının-

da kurultaya ilgi, daha çok Deniz Baykal'ın GenelBaşkanlı-
ğa seçilmesi ve bunun koalisyon ortaklığı  üzerindeki olası  
etkileri üzerinde yoğunlaştı . Elbette ki bu ve diğer tüm bo-
yutları  ile CHP 27. Olağan Kurultayı 'nın ve bunun sonuçla-
rının TC devleti ve hükümetinin siyasal yaşamı nda yarata-
cağı  etkiler değerlendirilecektir. Ancak, kurultay salonunda 
yaşanan bazı  gelişmeler ve en önemlisi de Parti Meclisi se-
çimlerinin bazı  sonuçları, CHP de dahil olmak üzere TC 
devletinin siyasal yapı lanması  ve siyasal-toplumsal yaşamı-
nı n en önemli sorununun ne olduğunu bir kez daha ortaya 
koydu. CHP 72 yı llı k ve Cumhuriyet tarihi ile yaşıt bir siya-
sal parti olarak bu sorunun da hem sorumlusu hem de 
önemli taraflarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koy-
du. CHP'nin 27. olağan kurultayı  bu anlamıyla, aynı  za-
manda kendi sorununun da bir Genel Başkanlık sorunu ya 
da koalisyon ortaklığındaki kimliksizlik sorunu olmadığını  
da ortaya koydu. 

Neydi bu gerçek ve bu gerçeği somutlaştıran gelişmeler. 
Deniz Baykal, Genel Başkan seçildikten sonra, kürsüye, 
Kürtçe 'ez keçıka Kurda me' (Ben bir Kürt kızıyım) türküsü 
kurultay salonununda binlerce insan tarafından coşkuyla 
dinlenirken ve türkü eşliğinde halaylar çekilirken girdi. Ko-
nuşması  sırasında ara verilen türkü, konuşma sonrası  yeni-
den kalınan yerden diniendi. Bunun neresi önemli diye so-
rulabilir. Bunun önemi, CHP'nin 72 yı llık devlet partisi ola-
rak bu türkünün söylenmesi ve dinlenmesinin reddedilme-
sini düzenleyen yasaların mimari olmasında, buna aykırı  
davrananları n ve bu türküyü zevkle ve anlayarak dillerin-
den düşürmek istemeyen binlerin ve yüzbinlerin katliamın-
da, zindanlarda bulunmasında ve sürgünde yaşamak zorun-
da bırakılması nda taşıdığı  sorumlulukta somutlaşıyor. Bu 
türkünün ifade ettiği, ulus, ülke ve mücadele gerçekliğ,inin 
inkar edilmesinde CHP'nin, tarihsel ve güncel olarak 
CHP'ye hala destek verenlerin Önemli bir kesiminin, 'Ez ke-
çı ka Kurda me' türküsü şahsında bugün nasıl bir özlem ve 
kimlik arayışı  içinde bulunduklarını  dile getirmesinde so-
mutlaşıyor. 

Öte yandan, Parti Meclisi seçimlerinde kurultay delege-
lerinin en geniş  destegini alan ve aralarında bir çatışmada 
öldürülen Mardin Jandarma Alay Komutanı 'nın eşi Tomris 
Özden'in ve CHP Dersim milletvekili Sinan Yerlikaya'nın 
da bulunduğu dört üyenin ortak paydasının, Kürt ve dolayı-
sıyla Kürdistan sorununa barışçı  ve demokratik bir çözüm 
arayışı  ve buna bağlı  olarak kürt halkının meşru haklarına 
ve mücadelesine karşı  devletin yürüttüğü topyekün imha 
savaşını n durdurulmasını  kendi söylemleri ile kurultay salo-
nunda dile getirmeleri biçiminde ortaya çıkması, aynı  za-
manda CHP 27. kurultayı nın en geniş  ortak iradesinin so- , 
mutlaştığı  nokta olarak önem taşımaktadır. Ayrıca hala 'Do-
ğu ve Güneydoğulu' biçiminde adlandırılmaktan kurtula-
mayan Kuzey Kürdistan'lı  Kürt delegelerin (Fehmi Işıklar gi-
bilerinin bu bileşim içinde bulunmsı  gerçeği değiştirmiyor) 
kurultay salonunda dağıttı kları  bildirge, Özel olarak 
CHP'nin ve genel olarak TC siyasal yapı lanması  ve siyasal-
toplumsal yaşamının temel sorununun ne olduğunun bir 
başka kanı tını  oluşturdu. 

CHP Genel Başkanlığına nihayet seçilen Deniz Baykal, 
CHP tarihinde yeni bir dönemin açı ldığını, 'onurlu tarihle-
rine' layık bir parti olacaklarını  söylemeyi unutmadı . Yuka-
rıda belirtiğim iki basit örnek, Deniz Baykal'ın 'onurlu' ola-
rak nitelendirdiği CHP tarihinin. hiçte öyle olmadığını  gös-
termeye yetmektedir. Şimdi, CHP kurultayı  sonrası, hem ye-
ni seçilen genel başkan ve hem de Parti Mecisi başta olmak 
üzere bu 72 yı llı k devlet partisinin diğer organları, kendi 
kendisini yenileme basiretinde ve dolayısıyla bu onursuz ta-
rihi değiştirme yeteneğinde olup olmadığının sınanacağı  bir 
dönem olarak önem taşımaktadı r. Bu dönem aynı  zamanda 
kurultayın en geniş  ortak iradesinin ne kadar istikrarlı  oldu-
ğunun ve yeni yönetimin de bu ortak iradeye ne kadar bağ-
lı  kalacağının sınanacağı  bir dönem olacaktı r. CHP'ni 'inan-
cin, temizliğin ve erdemin' partisi yapacağını  ısrarla ifade 
eden Deniz Baykal , rüşvetin ve yolsuzluğun CHP'de bir da- 
ha himaye bulmayacağını  da vurgulayarak, geçmişte bu ko-
nuda (iSKi yolsuzluğuna gönderme yaparak) ortaya çıkan 
sorunlardan dolayı  partisi adına özür dilemeyi de unutma- 
dı . Kendi kurultayı nda dinlenen ve birlikte halay çekilen 'Ez 
keçı ka Kurda me' türküsünün hem dil ve hem de muhteva 
olarak ifade ettiği Kürtlerin ve Kürdistan'ın ulus, ülke ve mü- 
cadele gerçekliğine karşı  CHP'nin sahip olduğu 72 yı llı k 
onursuz tarih adı na da özür dileme basireti ve cesaretini 
gösterebilir ve bunun pratik politik gereklerini yerine geti- 
rebilirse, bu sıfatlara layı k bit-parti olarak adlandırılabilir ve 
o zamanda 'CHP tarihinde yeni bir sayfa açı lmıştır' iddiası- 
nı n samimiyeti kabul görme olanaklarına sahip olabilir. 
Çünkü, belirttiğim ve basının görmezlikte gelmek istediği 
Parti Meclisine ilişkin seçim sonuçları  ve diğer gelişmeler 
'sosyal demokrat' kimliğine toz kondurtmak istemeyen CHP 
yöneticilerinin bir bütün olarak kimlik bunalımlarının da 
ası l kaynağına işaret etmektedir. CHP 27. olağan kurultayı- 
nın önüne hedef olarak koyduğu birinci parti olma iddiası  
ve yok olma sürecini geri çevirebilme koşulları  bu gerçeğe 
endekslidir. Yeni seçilen CHP yönetimi de bu gerçeği göre-
bildiği ve buna uygun pratik politika yürütebildiği oranda 
'sosyal demokrat' laşabilecektir. 

özel olarak CHP ve genel olarak Türkiye 'sosyal demok-
ratlar, bu kimliğe yakışı r olmaya çalışadursunlar, ama Kürt 
halkı  en az TC tarihi ve dolayısı yla CHP tarihi ile yaşıt olan 
ulusal kurtuluş  mücadelesine kendi örgütlü çabaları  ile de-
vam etmektedir. Öyle görünüyorki, Türkiye 'sosyaldemok-
ratları 'nı  da sosyal demokratlaştı racak olan Kürt halkının 
ulusal demokratik mücadelesinin örgütlü direngenliği ve o-
nun boyutlarıdı r. 

Uluslararası  `Seminer'in önemli simaları  toplantıya gitmiyor 

Oslo durağı  tenhalaşıyor! 

Politika servisi- Geçtiğimiz hafta 
değişik boyutlarıyla gündemin üst 
sıralarına oturan CHP kurultayın-
da 'Sol kanat' partililerin artık 
"Müzminleştiği" ifade edilen ta-
vırları  da dikkatlerden kaçmadı . 
Kürt coğrafyasında devlet güçleri-
nin yoğunlaştırdığı  savaş  başta ol-
mak üzere, yaşanan bir dizi top-
lumsal sorunun sahiplerinden biri 
olan CHP'nin başına 'Daha beyaz 
CHP için getirildiği' belirtilen De-
niz Baykal'ın zaferi ile sonuçlanan 
kurultay, 'Sol kanat'ın bu parti 
içinde kalma ısrannı  da bir kez da-
ha sergiledi. Sürekli eleştirel tutum 
alan ve CHP'nin bir devlet parti-
sinden öteye gidemeyeceğini anla-
dikim halde CHP'den ayrılma- 
makta direnen 'Solcular', 
CHP'nin savaşla ve sermayeyle 
bağını  güçlendirmeye özen göster- 

diği son kurultay esnası  ve sonra-
sında bile aynlmadılar. Kurultay 
öncesi aday adayı  arayışına giren, 
fakat aday bile çıkaramayan 'CHP 
Sokular'ı  hakkında, "İlerici mu-
halefetleri CHP'ye bağlama taşe-
ronluğu yapmaktan bir türlü vaz-
geçmiyorlar" değerlendirmeleri 
bir kez daha yapıldı. 

Düzene muhalif toplum kesim-
lerinin tepkilerinin bu kanat eliyle 
elemine edilmesi dolayısıyla, dev-
let katında ve CHP üst yönetimin-
ce "Vazgeçilmeyen aksesuar" ola-
rak değerlendirildikleri belirtilen 
`Sol kanat' mensuplarının, hala bu 
parti hakkında umut beslemeleri 
şaşkınlıkla karşılanırken, bazıları.-
nın bu 'tutumu, "Basit bir yanılgı  
ötesinde, çıkar ve koltuk düşkün-
lüğü" stSzleriyle yorumlanıyor. 

CHP içinde 'Sol kanat' para- 

menter olarak Salman Kaya, 
Mehm Yılmaz, Aydın Güven 
GürkaErcan Karakaş, Cemalet-
tin Güz, Celal Kürkoglu, Meh-
met keoğlu, Ziya Halis ve Si-
nan Yeaya en çok bilinen isim-
lerden4u köken olarak devrim-
ci haraten gelen bu parlamen-
terler kinde, CHP'nin taşra bi-
rimlerb Sosyalistim' diyenle-
rin biblunabildigi görülüyor. 
Kurultgünlerinde ise, daha çok 
`Kanat flaş  isimleri gündeme 
geldi, Bardan biri, Sol kanat'ın 
parlamo dışı  flaş  isimlerinden 
Zülfü hneli'ydi. 

Adağa hazırlanan, ancak son 
andaaci olmaktan yaz geçen Li-
vanei'm kurultay sonrası  Milli-
yet'nki ;ötesinde 4 bölüm halinde 
yazdılar, oldukça ilginç bilgiler 
ve tetitler içeriyordu. Ancak Li- 

vaneli, tesbitlerini CHP lehine 
hayra yonnaya çalışarak, 'Sol ka-
nat'ın gelenekel tutumunu sürdü-
rüyor ve ilerici kitleyi CHP'den 
aynlmaya çağırmamakta direni-
yordu. Kısacası  Zülfü, zülfüyare 
dokunur gibi yapıyor, fakat yarin-
den de vazgeçmiyordu. 

`Dünya Değişirken' 
Livaneli değişmiyor 

Livaneli'nin 11 Eylül tarihinde 
'Dünya Değişirken' köşesinde 
başlattığı  ve 4 gün sürdürdüğü 
'Tehlikeli oyun' başlıklı  yazısı, ge-
nel olarak CHP'yi incelemeye yö-
nelikti. CHP'nin "Devletten önce 
kurulmuş, devleti kurmuş  parti" 
olduğunu belirterek, "Ulus-Devlet 
yerine, Devlet-ulus yaratıldığını" 
ifade eden ve CHP'nin bu.niteliği-
ne temelden bir eleştirel yaklaşım  

geliştiren Livaneli, "Üniter toplum 
yaratmaya çalışma"nın, Türkiye 
gerçeğine uymadığını  da ifade edi-
yordu. Ancak Livaneli'nin yazısı-
nın son bölümünde, CHP'in bu ge-
leneksel yapısının sanki Deniz 
Baykal'ın kazanmasıyla ortaya çı-
kacağı  gibi bir izlenim verilmeye 
çalışılıyordu. Böylece Livaneli, 
tesbitleriyle kavga edercesine, 
CHP'ye umut bağlama ve bağlat-
ma davranışını  değiştirmediğini 
ortaya koyuyordu. 

Livaneli, yazı  dizisinin ikinci 
bölümünde Baykal'la ilgili olduk-
ça ilginç bir değerlendirmede bu-
lunuyordu. Livaneli'ye göre 'Bay-
kal rüzgarı ', Kürt düşmanlığına 
dayalı  'Beyaz CHP' yaratmak için 
estirilmişti. Devletin bu eğilimi ile 
medyanın tutumu arasında haklı  
bir paralellik kuran Livaneli'nin 

'sor laınııt, halldann bağrına 
aaplanmıy alb aktan vazgagmlyor. 

bu konuyu satır arasıyla geçiştir-
mesi ise ayrıca ilginç bulundu. 

Kısacası  Livaneli'nin de fiilen 
katılmış  bulunduğu Sol kanat', 
son kurultay esnasında bir kez da-
ha şu sorunun kulakları  çınlatması-
na neden oldu: "Bunları  söylüyor-
sanız, hala neden CHP'desiniz; 
CHP'yi terketmeyecekseniz, ne-
den hala solcu olduğunuzu sanı-
yorsunuz?" 

Zülfü Livaneli l4rultay sonrası  hem ifşa etti, hem de aynlmadı  
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Diş  Haberler Servisi- Hondurash 
General Luis Alonso Discua, "evet 
1980'lerde meşhur "3-16" isimli 
ölüm mangamn başında bulunuyor-
dum ama hiç bir zaman insanların 
kaçmlması  emrini vermedim" di-
yor ve ekliyordu "kaçmlanlardan 
da kimseyi tanımam." 

"Honduras ile diğer Orta Ameri-
ka ülkelerinde Komünizm'in yayıl-
masını  engellemek" amacıyla "3-
16" birliğinin başında geçici olarak 
bulunduğunu iddia eden eski cunta-
cı, kendisinin sadece istihbarat 

I
planları  hazırladığını  söylemişti. 
nsan hakları  kuruluşları  Discua'r 

tüm "kaybetmeler"den sorumlu tu-
tarken, Hükümet bile "üniformalı-
ları" eşi görti.nmemiş  "infazlar" uy-
gulamakla suçluyor. General Luis 
Alonso Discua halen kaybettirilen 
187 muhaliften sorumlu tutuluyor. 

Honduras'ta, General Luis 
Alonso Discua komutasındaki si-
lahlı  kuvvetlerin, insan haklarını  ih-
lal ettikleri gerekçesiyle yargılanan 
üst düzey ordu mensuplarına arka 
çıkma sözü vermesi ardından Dev-
let Başkanı  Carlos Roberto Reina 
yönetimindeki sivil hükümetin zor 
durumda bırakıldığı  da vurgulandı. 

Işte bu tartışmalarla askeri dar-
belerin ve diktatörlüklerin Latin 
Amerika'da yıllarca ayaklar altına 
aldığı  insan hakları  yine gündeme 
geldi. Birçok Latin Amerika ülkesi 
eski cuntacılan affetmeye hazırla-
rurkan, buna paralel olarak da böl-
gede adeta yeni bir insan hakları  ih- 

lalcileri lobisi oluşturuluyor. Bu lo-
bi, askeri darbeler döneminde kay-
bedilen ve yoğun işkencelerden ge-
çirilen onbinlerce insana karşı  işle-
nen vahşete imzasım atan general-
lerin cezasız kalması  için çare ara-
yışında. 

Latin Amerika İnsan Hakları  
Birliği'ne (ALDHU) göre, bu olu-
şum, cunta kurbanları, arkada ka-
lanlar ve yardım kuruluşlarının ge-
çen yıllarda sık sık dile getirdiği 
doğruluk ve adalet istemlerine kar-
şı  bir tepkiyi canlandınyor. 

Latin Amerika İnsan Hakları  
Birliği yetkilisi Dios Parra, Şiirde 
17 yıl diktatörlük döneminden son-
ra 1990 yılında tekrar getirilen de-
mokratik sistemin sınav verme aşa-
masında olduğunu belirterek, uzun 
yıllar hapis cezalanna çarptırılan 
eski istihbarat servisi şefi Manuel 
Contreras ile Tuğgeneral Pedro Es-
pinoza olaylarına ordunun luzması-
nın bunun başlıca nedeni olduğunu 
belirtti. 

Contreras ile Espinoza, Diktatör 
Augusto Pinochet dönemine ait 
baskı  rejiminin iki kilit adamın' 
oluşturuyordu. 

Latin Amerika insan 
hakları  ihlalinde Türkiye 

ile yarışıyor 
Uluslararası  Af Örgütü bu yıl 

için yayınladığı  raporunda Türki-
ye'ye özel bir yer ayırmak zorunda 
kaldı. Artık dünyada insan hakları  
ihlali dendi mi akla ilk ülke olarak 

Türkiye geliyor. Ancak Latin Ame-
rika da Türkiye ile yarışmaya karar-
lı. Ne de olsa orada da asker artığı  
yönetimler var. 

Uluslararası  Af Örgütü yayınla-
dığı  yıllık raporunda Latin Ameri-
ka'nın geçen yılki insan hakları  ka-
yıtlarının oldukça kötü olduğu be-
lirtildi. Af Örgütü raporunda Latin 
Amerika ülkelerinde bin 500 yargı-
sız infaz olayının yaşandığı  vurgu-
landı. Diğer insan hakları  baskı  
grupları  da bu ülkelerde infaz, iş-
kence, kaybetme iddialarına vurgu 
yaptılar. 

Af Örgütü, açıklanan bin 500 
yargısız infaz olayının Brezilya'dan 
Venezüella'ya kadar yaklaşık 13 ül-
kede yaşandığını  belirtti. 1994 yılı  
boyunca Latin Amerika'da insan 
hakları  ihlallerinin sürdüğünü belir-
ten Af Örgütü, yedi ülkede kayıpla-
rın arttığını, 22 ülkede işkencenin 
yaşandığını  ve düşüncelerinden do-
layı  yüzlerce kişinin tutuklu bulun-
duğunu açıkladı. 

Kolombiya'da bin kişiden fazla 
insanın yargısız şekilde infaz edil-
diği ve 140'ının ise kayıp olduğu-
nun belirtildiği raporda, askeri yet-
kililerin, insan hakları  ihlallerinin 
askeri personele yaptırdığını  ve 
bundan da hiçbir sonuç elde edeme-
dikleri belirtildi. 

Guatemala'da ise, mülteci, öğ-
renci, akademisyen, sendikacı  ve 
gazetecilere yönelik öldürme ey-
lemlerinin arttığını  belirten Af ör-
gütü, Şili, Peru, Haiti ve Venezu- 

ela'da da benzer olayların yaşandı-
ğını  açıkladı. 

Brezilya, 'kayıp' ettiğini 
kabullendi 

Güney Amerika'daki özür dile-
me rüzgarına Brezilya'da katıldı. 
Arjantin'deki generallerin yaptıkla-
rını  kabul etmeleri gibi Brezilya da 
kapplan kabul ediyor. Ancak bu 
arada aynı  ülkede çocuk katliamı  
sürüyor. 

Brezilya yönetiminin, 1964-
1985 yılları  arasındaki diktatörlük 

döneminde siyasi faaliyet yürüten 
154 kişinin kaybedilmesini resmi 
olarak kabul edeceği açıklandı. 
Adalet bakanlığından bir sözcü, 
"desaparecidos" olarak bilinen ka-
yıp siyasetçilerle ilgili bir tasarının 
resmi olarak kabul edilebileceğini 
söyledi. 

"Bu ileriye yönelik bir adımdır 
fakat tek başına bunu ilan etmek et-
mek hükümet için başarı  değildir" 
diyen, işkence kurbanlarının ailele-
rini temsil eden ve "Işkence-Bir 
Daha Asla" grubundan Togo Me- 

irelles Neto, "biz, ne olduğunu ve 
bunun kimin yaptığını  öğrenmek is-
tiyoruz. Bu bizim hakkımız" dedi. 
Neto'nun eski bir gerilla olan baba-
smın da 1974 yılında tutuklandığı  
ve tutuklandığı  tarihten itibaren bir 
daha haber alınamadığı  kaydedildi. 

Tasanyla ayrıca, kayıp ailelerine 
hükümet tarafından tazminat öde-
me yolunun da açılabileceği belirti-
lirken, 1979 af döneminin araştır-
mayı  imkansız kıldığı  ve öldürme 
olaylarına katılanların isimlerinin 
belinlenmesinin imkansız olduğu 
kaydedildi. 

Grubunun hükümetten diktatör-
lük döneminde çeşitli biçimlerde 
öldürülen 217 kişinin daha yeniden 
araştınlmasmı  istediğini belirten 
Neto, "desaparecidos"lann cesetle-
rinin ailelerine verilmesini talep et-
tiklerini kaydetti. 

Neto ayrıca "bu işe katılan yet-
kililerin tutuklanmalannı  değil, bu 
işi neden yaptıklannı  öğrenmek is-
tediklerini" söyledi. 

Şili'de işkenceci general 
orduya sığınmıştı  

Şiirde cuntanın gölgesi hala yö-
netimin üstünde. Arjantin'de faşist 
darbeciler son aylarda itiraflarda 
bulunurken Şili'deki meslektaşları  
bırakın itiraf etmeyi daha iktidarda 
olduklarını  hatırlatırcasına bir hava 
içindeler. 
Şiirde gizli polis örgütünün eski 

başkanı  General Manuel Contre-
ras'ın tutuklanması  sorun oldu. 
Mahkumiyet kararının Yüksek 
Mahkeme'de onaylanmasının ar-
dından bir askeri hastaneye sığınan 
Contreras'm tutuklanması  girişimi-
nin, hükümet ile ordu arasında ça-
tışmaya neden olmasından kaygı  
duyanlann sayısı  az değil. 

Contreras, tutuklama karanndan 
kurtulmak için önce bir ordu kam-
pına sığmmış  ancak buradan hükü-
metin ültimatomu nedeniyle ayrıl-
mak zorunda kalmıştı. Contreras, 
daha sonra sağlık sorunlarını  gerek-
çe göstererek bir askeri hastaneye 
sığınmıştı . 

Diktatör özel cezaevinde 

Contreras ve yardımcısı  Pedro 
Espinoza, cezaevine konulabildik-
leri takdirde, bu uygulamayla karşı-
laşan ilk askeri diktatörlük sorum-
luları  olacaklar ve sadece kendileri 
değil aynı  zamanda 1973 'ten 
1990'a kadar süren askeri diktatör-
lük dönemi de mahkum edilmiş  
olacak. Bu dönemde öldürülenlerin 
3 bini resmi raporlarla da kabul 
edilmişti. 
Şili ordusu, karardan duyduğu 

hoşnutsuzluğu göstermekten çekin-
mezken, Genelkurmay Başkanlığı  
görevini sürdüren Şili eski diktatö-
rü General Augusto Pinochet, kara-
rı  kabul edecekleri açıklamasını  
yaptı. Ancak Pinochet, Contre-
ras'ın suçsuz olduğunu söylemek-
ten de geri durma& 

Ordu ve hükümet arasındaki 
gerginlik, Frei'ın göreve gelmesin-
den bu yana geçen 15 ay içindekile-
rin en ciddisi olarak değerlendirili-
yor. 1997 yılına kadar Genelkur-
may Başkanlığı 'nda kalmayı  garan-
tileyen Pinochet'nin hali büyük bir 
güce sahip olduğu belirtiliyor. 

General uzun bir süre sonra tes-
lim alındı  ve çok özel bir cezaevine 
konuldu. 

Bulunan bir ara formüldü aslın-
da bu. Yani general son yıllarını  
Mannaris'teki villasında resim ya-
parak geçiren adammkine benzer 
bir hayat yaşayacak. 

19-20 Eylül günleri Kolombiya'nın Cartegana kentinde Bağlantısızlar 
hareketini oluşturan yaklaşık 110 ülkenin devlet ya da hükümet başkanları  
biraraya gelecek. Bu zirve toplantısı  belki de bağlantısızların veda toplantısı  

olacağından gündemi daha çok Latin Amerika'nın sorunları  
oluşturacağa benzer. 

Aılıalkı'dı  lıerdı  outlıctlım ıdlıdlııiııine bey& tıpld geolııiırılge. 

Arjantin'de sendikalar eylem yaptı  
Dış  Haberler Servisi- Ar-
jantin 'mucizesi' geri tep-
meye başladı. Türk yetkili-
lerinin de öykündüğü "dev-
letin tüm mallarını  özel 
sektöre sat ve devleti kur-
tar" projesi gerçek yüzünü 
göstermeye başladı. Sata-
cak bir şeyi kalmayan Ar-
jantin devletinin memurla-
rının maaşını  bile ödeyebi-
lecek hali yok. Memurların 
maaşı  senede ödendiği için 
önce kamu çalışanları  sonra 
da işçiler sokaklara çıktı. 

Arjantin işçi sendikaları  
ülkede büyük boyutlara 
ulaşan işsizlik için ulusal 
çapta gösteri çağrısında bu-
lundu. Sendikalar, işsizli-
ğin rekor seviyede olduğu 
ve neredeyse her dört kişi-
den birinin işini kaybettiği 
Arjantin'de 6 Eylül tarihin- 

de işsizliğe karşı  ulusal 
çapta yapılacak protesto 
gösterilerine herkesin katıl-
masını  istemişlerdi. 

Öte yandan hükümet 
yanlısı  sendikaların, taban-
dan gelen genel grev talep-
lerine karşı  koydukları  kay-
dediliyor. 

Arjantin Ekonomi Baka-
nı  Domingo Cavallo'nun 
dört yıllık planı  hiperenf-
lasyonu sona erdirip ekono-
mik dengeyi tekrar kurmayı  
amaçlıyor. Fakat uygulanan 
IMF'ye endeksli hükümet 
programları  nedeniyle iş-
sizlik daha önce görülme-
miş  boyutlara ulaşarak 2.2 
milyon kişiyi bulmuş  du-
rumda. IMF'ye borç Arjan-
tin ordusunu bile etkiliyor. 
Arjantin yönetiminin, 
Uluslararası  Para Fonu'na 

(IMF) olan borcundan do-
layı  askeri harcamalarda in-
dirime gideceğini açıkla-
ması, orduda moralsizliğe 
neden oldu. 

Arjantin donanma ko-
mutanı  Amiral Enrique 
Molina Pico, yurtdışında 
barış  koruma birliklerinde 
yer alan Arjantin askerleri-
nin de geri çekilmesini ge-
rektirecek olan savunma 
bütçesinden büyük kesinti-
lere gidilmesinin silahlı  
kuvvetlerini moral açısın-
dan olumsuz etkileyeceğini 
söyledi. Gazetecilere ko-
nuyla ilgili açıklama yapan 
Molina Pico, "bütün deniz 
koruma faaliyetlerini, deniz 
kurtarma servisi, deneme 
operasyonlarını  ve ulusla-
rarası  faaliyetlerimizi askı-
ya alabiliriz" dedi. 

tıldık. Biz de anavatanımız için 
savaşmak istedik." 

"Kadınların Sesi" yerel gaze-
tesinde Eva Ranveera da "Ozgür-
lüğümüz için erkeklerle beraber 
mücadele ediyorsak her alanda 
yanlarında yer almak görevimiz 
ve sorumluluğumuzdur" diyor. 

"Özgürlük Kaplanlan'run Ka-
dın Savaşçıları" adlı  kitabın yaza-
n, Kaplanların sözcüsü Anton 
Balasingham'ın Avustralya do-
ğumlu eşi Adale Ann ise "Genç 
kadınların silahlı  devrimci müca-
deleye katılarak, dolayısıyla yeni 
bir hayata başlayarak toplumun 
üzerlerindeki baskısını  kırdıklan-
nı" söylüyor. 

Ann ayrıca, kadınların savaşta 
yer alma taleplerinin, kadınların 
savaştan uzak tutulması  taraftan 

olan yönetimi, onların eğitimi 
için askeri programını  genişlet-
meye zorladığını  belirtiyor. 

Saviaşta ölen ilk kadınlardan 
biri Teğmen Malathy idi. Çatışma 
alanlarının daimi gönüllüsü diye 
bilinen Janani, o günü anlatırken, 
1987 yılında Hindistan ile Sri 
Lanka arasında yapılan bir anlaş-
ma çerçevesinde savaşı  sona er-
dirmek için yanmadaya gelen 
Hindistan Barış  Gücü askerlerini 
kadın gerilla birimlerinin karşıla-
dığını  söylüyor ve ekliyor: "Si-
perleriinizden, araçlarından atla-
yıp bize ateş  açan Hintlilere ateş  
ediyorduk. Malathy iki bacağın-
dan vurulmuştu ve çok kan kay-
bediyoırdu. Ölümcül bir yara aldı-
ğını  aınladığında siyanür içerek 
intihar etti." 

Sri Lanka Devlet Başkanı  ve 
Başbakanı  kadın ama, Sri Lanka 
ordusundaki kadınların yalnızca 
"güvenli" olduğu düşünülen işleri 
yapmalarına izin veriliyor. Ordu 
askeri sözcülerinden Tuğgeneral 
Sarnath Munasinghe "Ulkenin 
Kuzeydoğu sınırında yer alan or-
duya ait kontrol kulübeleri yakın-
lanndan geçen sivillerin aranması  
işinde görevli kadınların dışında 
ordudaki kadınların genellikle 
idari işlerle ilgilendilderini" söy-
lüyor. 

Savaş  alanındaki patlayışlann-
dan sonra kendilerine güvenlerini 
kazanan kadın kaplanlar, aynı  za-
manda kadının toplumdaki yerini 
iyileştirmek ve yeniden belirle-
mek amacıyla bir de toplumsal 
kampanya yürütüyorlar. 

Bağlantısızlar hareketinin zirvesi yaklaşırken insan hakları  Latin Amerika'da cuntacılara da gerekli oldu 

Eski cuntacılar hak peşinde 

Şili'de Pinochet iktidar sürüyor 
Şili'de halkçı  Allerıde'yi 

kanlı  bir şekilde 
devirdikten sonra ülkeyi 

tam bir kan gölüne 
çeviren kanlı  diktatör 
Pinochet'nin durumu 
tüm dünyada yeniden 

gözden geçiriliyor. 

Dış  Haberler Servisi- İşte yine 11 
Eylül geldi. Kanlı  lanet günü tekrar 
anıyoruz. Şili'de şimdi artık sivil bir 
cumhurbaşkanı  var. Eli kanlı  Pinoc-
het ise sadece Genelkurmay Başkanı. 
Ama görülen o ki iktidar aslında yine 
de onun elinde. 
Şili'de, ordu lideri General Au-

gusto Pinochet'nin oğlu hakkında or-
duya ait parayı  zimmetine geçirdiği 
gerekçesiyle açılan soruşturma, Dev-
let Başkanı  Eduardo Frei'ın isteği 
üzerine askıya alındı. Frei'ın, orduyla 
ilşkileri gerginleştirmemek için böyle 
bir karar aldığı  belirtiliyor. Konuyla 
ilgili ara.şurmayı  yürüten Devlet Gü-
venlik Konseyi'nin başkanı  Davor 
Harasic konuyla ilgili açıklamasında, 
soruşturmayla ilgili eski veriler ve 
Devlet Başkanı'nın talebi gözönüne 
alınarak soruşturmanın askıya alındı-
ğını  bildirdi. Rüşvet ve devletin para-
sını  zimmete geçirmek gibi olayları  
araştıran Güvenlik Konseyinin, or-
duyla hükümet arasındaki gerginliği 
artırmamak için, soruşturmayı  yürü- 

TAHRAN - Iran'da yayınlanan 
Cumhuri Islami gazetesinin haberi-
ne göre, Iran yönetimi, Almanya 
Büyükelçiliği'nde görevli iki diplo-
matı, "görevleriyle bağdaşmayan 
faaliyetlerde bulundukları" gerek-
çesiyle sınırdışı  etme kararı  aldı . 

Cumhuri İslami gazetesinde yer 
alan bir haberde, bu kararın, Iran'ın 
Bonn Büyükelçiliği'nde görevli iki 
Iranlı  diplomatın "istenmeyen ki-
şi" ilan edilerek, sınırdışı  edilmesi 
kararına misilleme olarak alındığı  
belirtildi. 

Gazetenin kaynağını  açıklamadı-
ğı  haberinde, Tahran'daki Almanya 
Büyükelçiliği'nde görevli Matthias 
Gutzeit ve George Stollenwerk adlı  
diplomatlann konsolosluk birimin-
de görev yapmakta oldukları  ve iki 
hafta içinde Iran'ı  terketmelerinin 
istendiği kaydedildi. 

Bu arada, Iran'da yayınlanan 
Kayhan gazetesinde yer alan haber-
de, Bonn'daki Iran Büyükelçili- 

ŞII eıld didıddıe Pinochet 

ten mahkemeden davanın yumuşatıl-
masım talep ettiği ileri sürülüyor. 

1973'te darbeyle iktidara gelip 
1990'a kadar yönetimde kalan dikta-
tör Pinochet'nin oğlu Augusto Pinoc-
het Hiriart, iflas eden tüfek fabrikası-
nı  kurtarmak için ordudan üç milyon 
dolar almakla suçlanıyordu. 

Faşist ordunun dediği olur 
Orduyla ilişkileri iyi tutmak baha-

nesiyle ordunun kirli çamaşulannı  
gizleyen Şili yönetimini asıl zorluklar 

ği'nde görev yapan iki diplomatın 
Alman hükümeti tarafından "isten-
meyen kişi" ilan edildiği ve sınırdı-
şı  edilmelerinin kararlaştmldığına 
ilişkin iddialar doğrulandı. 

Irak'ta üslenmiş  olan, Tahran re-
jimine muhalif Halkın Mücahitleri 
örgütü, Iran'ın Bonn Büyükelçili-
ği'nde görevli üçüncü sekreter Ali 
Osuli ile Frankfurt'taki konsolos-
lukta görevli Seyid Celal Abbasi ad-
lı  kişilerin, "casusluk" yaptıkları  
şüphesiyle ülkeyi terketmelerinin is-
tendiğini duyurmuştu. 

Kayhan ve Cumhuri Islami gaze-
teleri, İran'daki batı  düşmana radi-
kal islamcı, muhafazakar çevrelere 

• yalanlığlyla tanınıyorlar. 

Alman dışişleri: 
Haberimiz yok 

Almanya, Iran'ın en önde gelen 
ekonomik ve ticari ortağı  durumun-
da bulunuyor. Almanya Dışişleri 
Bakanlığı, Tahran'daki Büyükelçi- 

Pinochet dönemindeki insan hakları  
ihlalleriyle ilgili davalarda bekliyor. 
Binlerce sivilin kaçmlması  ve öldü-
rülmesinden sorumlu askeri yetkililer 
kendilerini, "ülkeyi komünizmden 
korduk" diye savunuyorlar. 
Şiirde ordunun "sivil" yönetim 

üzerindeki baskısı  gün geçtikçe ken-
dini daha belirgin bir biçimde hisset-
tiriyor. Ordu, geçmişte işlenen insan 
hakları  ihlallerine adı  karışan askeri 
yetkililer hakkında açılan davalara 
"korkusuzca" karşı  gelebiliyor. 
1976'da Washington'da sürgündeki 
Sosyalist lider Orlando Letelier'i öl-
dürmek suçundan tutuklu bulunan es-
ki güvenlik yetkililerinden Pedro Es-
pinoza'yı  desteklemek için sivil gi-
yimli yüzlerce askeri görevli hapisha-
ne önünde "cesurca" gösteri yapabi-
liyor. Söz konusu göstericiler büyük 
bir rahatlık içinde gazetecilere isim-
lerini açıklarken bir kısmı  da hapis-
haneye girip Espinoza'yı  tebrik ede-
biliyor. 

Eski askeri gizli polislerinden Ge-
neral Manuel Contreras da, Letelier 
cinayetine kanşmakla suçlanmasına 
rağmen hasta olduğu gerekçesiyle tu-
tuklanmamışta 

Eli kanlı  faşist general Pinoc-
het'nin 1997 yılına kadar genelkur-
may başkanlığında kalması  garanti. 
Sonrası  mı? Onu da Pinochet'nin 
gönlü bilir elbette. Ama yine bu oyu-
nu bozabilecek tek güç Şili halkının 
kendisi. 

lik'te görev yapan iki diplomatın sı-
nırdışı  edilmesi konusundan haber-
dar olmadıklarını  bildirdi. 

Iran basınında yeralan haberler 
üzerine, AFP muhabirinin temas 
kurduğu Almanya Dışişleri Bakanlı-
ğı  yetkilileri, bu konuda bir bilgileri 
bulunmadığını  söylediler. 

Iran'da yayınlanan Cumhuri Isla-
mi gazetesinde yer alan haberde, 
Iran yönetiminin, Almanya Büyü-
kelçiliği'nde görevli iki diplomatı  
"görevleriyle bağdaşmayan faali-
yetlerde bulundukları" gerekçesiyle 
sınırdışı  etme kararı  aldığı  kaydedil-
mişti. 

İran'dan yalanlama 
Iran Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü, 

Almanya'nın iki Iran diplomatın', 
kendilerinin de buna karşı, iki Al-
man diplomatmı  sınırdışı  ettikleri 
şeklindeki haberleri yalanladı. 

Ima ajansının haberine göre, 
Sözcü, bir soru üzerine, iki Iranlı  
diplomatın Almanya tarafından sı-
nırdışı  edilmesinin sözkonusu ol-
madığım belirterek, "bir süre önce 
iki diplomatımız görev sürelerinin 
dolması  üzerine, geri döndüler" de-
di. 

Sözcü, iki Alman diplomatırun, 
misilleme olarak sınırdışı  edildiği 
haberlerinin de doğru olmadığını  
belirtti. 

Ege'deki ıssız 
adalar satışa çıktı  

ATİNA - Yunanistan'ın Türkiye sahilleri karşı-
sındaki nam Adalan iskana açacağını  açıklama-
sından hemen sonra, İngiltere ve Avustralya'dan, 
bu adaları  satın almak için müşteriler çıktı . 

Yunanistan Savunma Balcanliğı  Sözcüsü Sta-
matis Lefteriotis, Ege'de sözkonusu bölgede ıssız 
adaları  satın almak için şimdiye kadar İngiltere 
ve Avustralya'dan 150 müracaat yapıldığını  ve 
müşterilerin satış  şartlarını  öğrenmek istedikleri-
ni açıkladı. 

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye sa-
hilleri karşısındaki 10 ıssız adanın 1995 yıh için-
de günün" Yunanlılar tarafından iskan' için bir 
program lazırladığım ve bu program çerçevesin-
de, söz konusu adalara devlet tarafından prefab-
rik evler, sı  ve elektrik temin edileceğini açıkla-
mıştı. Progamın uygulanması  için de Ege Ba-
kanlığı  ile Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı'na göre' verilmişti. Ingiltere ve Avustral-
ya'dan müşeri çıkması  üzerine, Ege Bakanı  An-
donis Koçalas da bir açıklama yaparak "Bu ıssız 
adalara güalliğini ve sükunetini koruyarak, ha-
yat vermek itiyoruz" dedi. 

Dış  Haberlr Servisi- Tamil 
Kaplanlan'nı  karşı  düzenlenen 
en büyük askd operasyon sonra-
sında devlet ılevizyonunun ya-
yınladığı  göntülerde öldürülen 
militanların çOnun kadın oldu-
ğunu görmek ıleyenleri oldukça 
şaşırttı. 

Sri Lanka'n kuzeyindeki Ee-
lam ülkesinin ırtuluşu için sava-
şan Tamil Eem Kurtuluş  Kap-
lanlan 'nın (17E) yeraltından 
yayın yapan nyosu da öldürülen 
180 gerilladan28'inin kadın ol-
duğunu doğruch. Bir gün sonra 
aynı  bölgede eydana gelen di-
ğer iki çatışma da beş  kadın ge-
rilla öldürüldü 

Bundan birim önce, ülkenin 
kuzeyindeki Kıkenaturai Lima-
nı'nda Sri Lars donanma gemi-
si Edithara'yı  atırmakla görev-
lendirilen intih timinde yer alan 
Kaplanlar'ın çamluğunun kadın 
olduğu anlaşdışta 

Kaplanlannantrolündeld ku-
zey bölgelerinç sırtlarında cep-
hanelikleri, elimde silahları  ile 
savaş  meydanlında genç kadın-
larla karşılaşmı  alışılageldik bir 
durumdu. Anc:, bu kadınların 
medyanın dikkıni çekmesi yeni 
bir şey. 

12 yıldır sün savaşın ilk yıl-
lanndan bu yankadınlar savaşta 
yer alıyorlar. Mhafazakar Tamil 
toplumu savaşailk yıllarında ka-
dınların bu lournunu kabulle-
mekte zorlanıı  olsa da günü-
müzde kadın erillalar toplumda 
geniş  biçimdkabul görüyorlar 
ve sayılan daderek artıyor. 

24 yaşındi kadın militan 
Thamilaval ştle diyor: "Polis ve 
ordu huzur inde yaşamamıza 
izin vermedi. Strekli evlerimiz 
arıyor, bazdaanzı  gözaltına alı-
yor ve yıldırnya çalışıyordu. 
Biz de bu neder. Kaplanlara ka- 

İran ABD'nin kendisine uyguladığı  ambargo 
yüzünden Avrupalı  ülkelerle ilişkilerini korumak, 

hatta geliştirmek istiyor. Ancak İran'ın en fazla ticari 
ilişkisi bulunduğu Almanya ile arasında bazı  

diplomatik sorunlar var. Iki Alman diplomatın, 
misilleme olarak sınırdışı  edildiği haberlerinin doğru 

olmadığı  belirtildi. 

Almanya-Iran ilişkilerinde gölge 

Tamil gerillannın çoğunluğu kadın 
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Ehmed Xani"nin mirası: Dil ve gerçekliğimiz 
M8ran ROJİN 

üyük düşüntir, edebiyatçı  
ve felsefeci E. Xaıd, Kürt 
ulusal tarih bilincinin ve 

karakter zincirinin oluşmasında 
ilk halkadır. Tüm baskı  ve yo-
ketme, yozlaştırma çabalarına 
karşın, Kürt dilinin bilinç oluş-
turma unsuru olarak işlev gör-
mesinde yeri doldurulmaz özel-
liklere sahip bir kişiliktir. 

E. Xanrnin yapıtlaruıda öne 
çıkardığı  ulusal onur, ulusal ka-
rakter gibi özellilder, 19. ve 20. 
yüzyıl ulusal kalluşmalannın tü-
münde, başat rol oynadı. Güney 
ve Doğu Kürdistan'daki ulusal 
istemi«, anadille politika yap-
ma, edebi eserler yaratma açı-
sından eksiklikler taşısa da, 

mirasını  -fiilen değil zam-
ni- bir biçimde değerlendirdikle-
ri söylenebilir. Ancak aynı  belir-
lemeyi Kuzey Kürdistan açısın-
dan yapmak oldukça zordur. Bu, 
büyük bir eksildiktir. 

Kuşkusuz bu, E. Xanrnin 
mirasının tümüyle sahipsiz kal-
dığı  anlamına gelmiyor. Kuzey-
deki her kalluşmada, miras belli 
oranlarda sahiplenildi. Ancak, 
bu tam bir sahiplenilme değildi. 
Ulusal onur, ulusal karakter gibi 
özellilder, zaman zaman sahip-
lenmenin sesi olarak öne çdcarıl-
dıysa da, bu, halkımızın anlaya-
cağı  bir dille anlatılmaktan çok, 
halkımızın anlamakta zorlandı-
ğı, yabancı  gördüğü Osmanlıca-
Türkçe ile anlatıldı. Kısacası  di-
limiz, en iyi haliyle bir aydınlar 
uğraşı, sözlü anlaşma aracı  ola-
rak kullamlmanın ötesine taşınl-
madı. (1) 

Oysa dil; politik mücadele-
nin, sözcüsü olduğu toplumsal 
egemenlik alanının en önemli 
davasıdır. Öyle ki, politik alan 
salt politikayla uğraşanlar açı-
sından ve onlarla suurhyken, 
dil, tüm toplumsal ilişkileri kap-
sar. Politikayı  topluma taşır ve 
onu, yeniden üreterek, toplumu 
polinkleştirir. Bu özellikleriyle 
dil, toplumsal dönüşüm savaşı-
m= önemli bir hareket ettirici-
sidir. 

Bilebildiğimiz kadarıyla Xa-
lir= ulusal kurtuluş  için savaş  
örgütleme gibi bir özelliği yok. 
Ancak bu onun eksikliği değil, 
yaşadığı  dönemin toplumsal-ta-
rihsel konum ve koşullanyla 

bir eksikliktir. Buna rağmen 
Xani, eserlerini Farsça ve Arap-
ça yazmaz. Bilinçli bir seçimle, 
ilk eseri olan Nübara Biçükan'ı  
Kürtçe yazar. (Burada "aşiret di-
li" düzeyinde de olsa Kürtçe ya-
zan Meley8 Cizlıt Eli, Hedıt ve 
Feql Teyran'ı  da anmak gere-
kir). Xani bununla da yetinmez. 
Öğrencilerinin tüm giderlerini 
üstlendiği ve anadilde eğitim ve-
ren bir okul açarak, dile ulusal 
bir nitelik vermeyi, ulusal duy-
gulara duyarlılık kazandırmayı  
amaçlar. Bu yönüyle de, kendi-
sinden önce Kürtçe yazanlardan 
farkillaşır. 

Xard, anadilin yanısıra başka 
bir dil öğretmeyi de ihmal et-
mez. Arapça-Kürtçe sözlük nite-
liğinde kaleme aldığı  eseri, Nü-
bar 'ın amacını; 

"(yalnız) görev sahiplerinin 
değil 

Kürt çocuklarının 
Kur 'an'dan kurtulmalan 

(gerçeği görmeleri) için 
Gereklidir kağıt üzerindeki-

ledni (yazıları) tanımaları  

Zihin kapılan açılsın 
Ne okurlarsa çekmesinler 

zahmet"(2) (*) dizeleriyle açık-
lamıştır. 

Elbette bununla da yetinmez. 
Edebi anlamda klasikler arasın-
da yer alan ikinci eseri "Mem ü 
Zin'i de Kürtçe kaleme alır ve 
neden Kürtçe yazdığını  şöyle di-
le getirin 

"Yani yetenek ve ustalığm-
dan değil 

Yalnızca yurt ve aşiret tutku-
sundan 

Kısaca: (yaşanan) adaletsizli-
ğe inattan ya da 

Alışılmış  olana karşı  yaptı  bu 
itaatsitliği; 

Safi ayırdı  tortuyu içti 
Inci gibi Kürt dilini 
Düzene koydu getirdi intiza-

ma 
Çekti halk için cefa 
Ki el demesin 'Kürtler 
Asılsız, temelsiz ve yetenek-

sizdirler. 
Çeşitli milletler kitap sahibi-

dir 
Yalnızca Kürtler hesapsachr-

lard " (3) 
Anlaşıldığı  gibi, Xani, yaşa-

dığı  dönemle sınırlı  kalmış  bir 
edebiyatçı, düşünün, felsefeci 
değil, çağdaşunadır da. O'nu 
çağdaşıma kılan en Önemli 
özellik, ulusal aidiyet, yurt sev-
gisi, anadil duygusu gibi ortak 
değerler yaratmanın birincil ko-
şulu olarak anadile -Kürtçe'ye-
verdiği önemdir. Dile yabancı-
laşmaya, alışılmış  ve egemen 
olana boyun etmeyen, toplum-
sal yabancılaşmaya karşı  takın- 
dığı  tavırchr. Bu uğurda yürüttü-
ğü bilinçli mücadelede. Insanla- 

rın dillerin güzellik ve açıldık 
getirdikleri oranda, dillerinin de 
onlara zenginlik ve güzellik ge-
tireceğinin altını  önemle çizme-
sidir. (4) 

Xaarnin amacı  ulus ve ülke 
bilincine sahip insanların yeti-
şip, Kürt ulusul ve Kürdistan'ı  
düşkünlükten/düşürülmüşlükten 
kurtarmalandır. '95 yıl= E. 
Xanı  yılı  ilan edilmesi, Xanr nin 
isteğinin bilincine varıldığını  ve 
sahipsiz bırakılmayacatun gös-
teriyor. Ancak, yeterince anlaşıl-
dığı  ve gereklerinin yerine geti-
rildiği söylenebilir mi? 

Yukarıdaki ve onunla bağlan-
tılı  sorulara doyurucu yanıt ve-
rebilmek için, dilin ne olduğuna, 
toplumsal önemine ve yürütülen 
mücadeleyle ilişkilerine kısaca 
bakmak gerekiyor. 

Dil ve kişilik 
En genel tanınuyla dil: Bir 

insan topluluğuna özgü, o toplu-
luğun bireylerince iletişim ve 
ilişki kurmada kullanılan; duy-
gu, düşünce, gözlem vb. olgula-
rı  ses ve işaretle -yazıyla- anla-
tan, bireysel olanı  topluma, top-
lumsal olanı  bireye aktararak or-
tak değerler, davranış  ve tutum-
lar yaratan göstergeler dizgesi-
dir. Düşünceyi düzene sokan ve 
kişinin,  çevresindeki dünyayı  yo-
rumlama biçimine yön veren bir 
olgudur. 

Dil, insanlar için bir anlaşma 

ve iletişim kurma aracı  olduğu 
gibi, düşünce alış-verişi için or-
tam oluşturan ve salt bir araç, bir 
ürün olmayıp, sürekliliği olan 
bir etkinliktir. Bir güçtür. Anlat-
ma, anlama ve yorumlamayı  
sağlar. Tüm insan etkinliklerini 
üretim alanında olduğu gibi, 
ekonomik ilişkiler alanında da, 
politika alanında olduğu gibi, 
kültür alanında da, toplumsal 
yaşam alanında olduğu gibi gün-
lük yaşam alanında da yaratıcı, 
yapıcı  ve birleştirici niteliklerini 
de çoğaltır. Dil, bu toplumsal 
dolaşımda bir yandan kavramlar 
oluştururken, öte yandan da zi-
hin üzerindeki Ünsel etkiyi güç-
lendiren, içiçe ikili bir işlevden 
geçerek zenginleşir. 

Bu işlevleriyle, insana kendi 
toplumunun deneylerini, değer 
yargılarım ulaştırarak bireyi top-
lumsallaştırır. Bireyin zihnine 
sözcükleriyle, anlamlı  kalıpla-
nyla, ahengiyle, sözcük türetme, 
düşünce üretme yollarıyla bir 
sistem olarak yerleşir, anadil 
duygusunu oluşturur. Geliştirir. 
Bireyin toplumla uyumunu sağ-
layan anahtar işlevi görür. Bu 
anlamıyla dil; ulusal, toplumsal 
ve bireysel karakterin/yapının 
temel taşıdır. Toplumun heyeca-
nı, hassasiyeti, hafızası  ve bilin-
cidir. -Tarihsel ve toplumsal sü-
reci ve koşulları  da içeren- top-
lumun kendisidir. 

Ancak dili ulusla bir ve aynı  
şey olarak görme ve bunu mut-
laklaştırma yanlışlıtına da düş-
memek gerekir. Ulus ve dil tari-
hin başlangıcından itibaren bir-
birleriyle doğrudan bağlantılı  ve 
bire bir örtüşen olgular değildir-
ler. En azından bazı  uluslar için 
böyle olmadığı  kesin. 

Örneğin Irlandalılar, İngiliz-
lerden ayrı  bir ulus oldukları  
halde, ulus olarak kullandıkları  
dil İngilizce'dir. Yine Afrika 
toplumlarının bazılarının du-
rumları  böyledir. Ingiliz, Fran-
sız, Alman ulusuyla, onların 
özellikleriyle bir ilgileri olmadı-
ğı  halde, ulusal çapta bu diller-
den birini konuşmakta, tüm ya-
şamlarını  ve ilişkilerini, düşün-
celerini bu dillerle ifadelendir-
mektedirier. 

Bazı  halklar tarihsel süreçte 
bir -temelin tahribi anlamında-
kopuş  yaşamaddclan için, dille-
riyle ilişkileri, değişiklikleri de 
içeren bir sürekliliği konmuş-
tur. Bazıları  da, toplumsal evri-
min herhangi bir aşamasında şu 
ya da bu nedenle temelin tabii-
biyle bağlantılı  bir kopuş  yaşa-
daldan, yaşamak zorunda kal-
dıkları  için, dilleri de aynı  kade-
ri paylaşnuşlarchr. Başka bazıla-
rıysa, değişik koşul ve nedenle-
rin bir araya gelmesiyle tam bir 
kopuş  yaşamadıklan gibi, dille-
rini ülke çapında yazılı  ve sözlü 
düzeyde, egemen ifadelendirme 
konumuna getirememişlerdir. 
Ama varlıkta diretmiş, yok ol-
mamışlardır. 

Bizim konumumuz, sonuncu 
tipteki dillerin konumuyla aynı-
dır. Ve bu bizim tarihsel evrimi-
mizin kendi doğal mecrasmda 
ilerlemesiyle ortaya çıkmış  bir 
durum değil, tersine, varlığını  

inkar eden güçlerin müdahale-
siyle oluşmuştur. Dolayısıyla bu 
dış  güçlere karşı  mücadelemiz-
de, dilimizi diğer özellilderimiz 
gibi kıskançlıkla korumak, ken-
dimizi bununla anlatmak, varlı-
ğmda diretmek durumundayız. 
Bu, diğer dillere düşmanlık de-
ğil. Olamaz da. 

Dilimizin yaşamımızdaki 
önemine ve onunla olan ilişki-
mize bu noktadan baktığımızda, 
yukarıda belirtilen -dilin yapıcı-
özellilderincien çoğunun eksildi-
ği ilk göze çarpan noktada. Bir 
konuşma dili olarak -o da sınırlı  
alanlarda- elbette birleştirici bir 
işlev görmektedir. Bu işlevin dü-
şünce üretme ve topluma taşıma, 
topluma malederek zenginleştir-
me temelinde olmadığı  kesin. 
Öte yandan, politik alanla top-
lumsal alanın birleştirilmesi 
düzleminde yaratıcı  ve kalıcı  
özellikler üretme alanında da iş-
lev gördüğü söylenemez. Kala 
kala günlük yaşamın dar bir ala-
nında, ev içi sohbetlerinde, şu ya 
da bu oranda ulusal duyguları  
güçlü çevrelerde, ya da anadilin-
den başka bir dil bilmeyenlerin 
ilişkileriyle sınırlı  bir işleve 
mahkum oluyor. 

Böyle olduğu için, dilimiz, 
her anadilin yarattığı  

birçoğunu yitirmiş, sesli bir 
anlaşma aracı  olmanın ötesine 
geçmiyor. Bu, dil ve toplumsal 
gerçeğimiz arasındaki ilişkinin 

ucuca geldiği ama karşılıklı  ge-
çiş  alanı  oluşturamadığuu göste-
riyor. Geçirimsizlik, sömürgeci 
rejimin TV, radyo, basın-yayın, 
okul gibi kurumların etkinliğiy-
le, estirilen terörle birleşerek, 
anadilimize, giderek toplumu-
muza, onun gereeklerinin dışa-
vunımu olan sözcülderimize ya-
bancdaşmamaı  daha bir pekişti-
riyor. 

Sömürgeciliğin bu zorbaca 
uygulamalarına karşı, temel kur-
ma düzeyinde bile karşı  çıkarak 
bir set çekmeye çalıştığımız' 
söylemek, gerçeği tersyüz et-
mektir. C. Meriç, "Katrılls-söz-
lük, b-bir ulusun namusudur, ka-
müsa uzanan el namusa uzan-
rruştır" der. Buradan hareketle, 
"namusumuza 'uzanan' ve bizi 
dilimize, toplumumuza yabancı-
laştıran 'ara karşı  mücadelenin 
bir dizi olanağına sahipken, bu 
olanakları  kullanarruyoruz. Bile-
rek ya da bilmeyerek kendimize 
yabancılaşmaya, seyirci olarak 
omuz veriyoruz. Ya da en fazla-
sından, yaralanmız depreştikçe, 
birkaç şey söylemekle yetiniyo-
ruz. (5) 

Bu alandaki eksikliğimizin 
temeli, anadili duygusu yoksun-
luğu, dil bilinci ve kararlılıkla 
birleşen ortak iş  yapma konu-
sundaki isteksizliğimizdir. Bir 
Çin atasözü, "Binlerce kilometre 
uzunluğundaki bir yol, daha ilk 
adımdan itibaren tükenmeye 
başlar" der. Bu, bizim yapma-
mız gerekenin özlü bir anlamın-
da, aynı  zamanda. Atılması  ge-
reken ilk adım, özel araştırmalar 
gerektirmeyecek kadar açıktır: 
Temel kurmak için konum belir-
lemek. Ve bunu; grupsal, çevre-
sel çıkarların üstünde, ulusal bir-
lik çerçevesinde ele almakta. 

Dilimizin UKM 
açısından önemi 

ve yeri 
Kürdistammaıın kaderini di-

limiz de paylaşmaktadır. Dilimi-
zin kaderi ülkemizin kaderinin 
kendisidir. İkisi de shmtirgeleşti-
rilmiş  durumda ve yok edilmek 
için sınırsız-dizginsiz saldırılar-
la yüz yüze. Dilimizin işgal al-
tında olması  gerçeği, beyinleri-
mizin ve düşünce üretimimizin 
de işgal altında olmasının nede-
nidir. Ulkemizin içinde bulundu-
ğu durumu değiştirmek için on 
yıldır silahlı  kurtuluş  mücadele-
si yürütülüyor. (Daha da yürütü-
lecek). Bu alanda önemli mesa-
feler katedildiği yadsmmayacak 
bir gerçek. Ancak bu gerçeğin, 
toplumsal egemenlik alanının en 
önemli belirleyeni olan dilimiz 
açısından aynı  anlamı  taşımadı-
ğı  da ortada. Dolayısıyla bu ge-
lişmenin tek yönlü, dengesiz bir 
gelişme olduğu kendiliğinden 
anlaşılır. 

Silahlı  savaşın 10. yılı  olan 
'94, sömürgeci vahşetin her 
alanda doruğa tırmandığı  bir yıl 
oldu. Ancak bu, daha ileri ve ye-
ni atılımlann sıçrama tahtası  
olabileceği gibi, inişin başlangı-
cı  da olabilir. TC bağlamında 
ikisi de biraradaydı. Bununla 
birlikte; doruğu yakalamak için 
harcanan insan ve ekonomik  

malzemenin, TC açısından sal-
dırganlık ve Okumaya denk dü-
şen bir gelişme olduğu, inişi ha-
landırdığı  da bir gerçek. Bu ini-
şin, UKM'nin doğrudan etkisiy-
le, daha da belirginleşeceği ve 
başlamış  durumda olan devlete 
mesafeli durmayı  kitlesel bir dü-
zeye çıkarabileceği de açık. 

Buna karşın, TC'nin kısa sü-
rede sıfır tüketeceğini sanmak, 
büyük bir yanılgı  olur. Gidişatı  
en azından bizler kadar -hatta y-
er yer bizden daha iyi- gözlem-
leyen sömürgeci devlet, "zararın 
neresinden dönülürse kardır" di-
yebilir. Ve "üniter"-devlet yapı-
sını  bozmayan, hatta savaştan 
bakma Kürdistan halkının bir 
kesimini devlete daha da yaldaş-
tıracak açlmlarla, süreci lehine 
çevirme girişimleri başlatabilir. 
Bunlar olmayacak şeyler değil. 
Nitekim TC'nin, resmi olmayan 
(?!) değişik kurum ve kuruluşlar 
-TOBB, IKV, 1SO, vb.- aracılı-
ğıyla, bu yönlü açılımlar yaptı-
ğında, dizginleri elden kaçırma-
mak için toplumsal zemin hazır-
lama ve sürece egemen olmanın 
fizibilite çalışmaları  yaptığı  bili-
niyor. 

TC'ni bu tür arayışlara iten 
nedenlerin ilki; UKM'nin gide-
rek toplumsal bir nitelik kazan-
ması  ve bunun uluslararası  alan-
da yarattığı  etkidir. Ikincisi; alt-
tan alta gelişen işçi-memur tep-
kisinin, devlet açısından, yeni 
denetim dışı  alan ve güçlerin 
oluşmasına yol açacağı  korkusu-
dur. Üçüncüsü; emperyalist ka-
pitalinnin "Yeni Dünya Düze-
nini "milliyetçi boğazlaş-
ma"larla düzensizliğe dönüştür-
meme ve sistemi istikrarsızlığa 
sürükleyecek yangın ocaklannı  
sistem içinde bloke ederek sön-
dürme yönündeki baskısıdır. Bu-
na, iflas etmiş  ekonomiyi, poli-
tik istikrarsalığın genel bir ka-
rakter haline dönüşme eğilimi 
göstermesi gibi nedenleri de ek-
leyebiliriz. 

Bunların bir arada oluşu, is-
temese de, TC'ni ilerde, devlet 
güdümünde, yani TC'nin resmi 
ideolojisinin Kürtçe propagan-
dasını  yapacak bazı  kültürel -
radyo, Kürt Enstitüsü, Kürtçe 
isim ve isteyenin çocuğuna 
Kürtçe öğretim gibi- konularda 

açılımlar yapacatının işaretleri-
ni veriyor. Sömürgeci OHAL 
Valisi'nin basma yansıyan de-
meçlerinde, radyoda Kürtçe ya-
yına karşı  olmadığını  açıklama-
sı, devlet içindeki çözüm(süz-
lük) arayışlarını  yansıtıyor. Bu 
tür açılımlar yapmasındaki amaç 
açık: Dilimizi, bu mücadelenin 
önünü kesecek pazarlık kozu 
olarak kullanma ve kurtuluş  mü-
cadelesinin toplumsal tabanını  
daraltmadır. 

Sömürgeci devlet, tüm or-
ganlanyla kitleyi denetim altın-
da tutma= avantajlarını  kulla-
narak, gelecek için hazırlıklı  ol-
mayı  da ihmal etmiyor. Peki ay-
nı  şeyi ulusal kurtuluş  güçleri 
için söyleyebilir miyiz? Süreç 
kavranabilmiş  ve devletin yan-
gın ocağmı, oksijenini keserek, 
söndürme amacına yönelik giri-
şimlerine ve böylesi bir durum-
da toplumsal ihtiyaçlara karşılık 
verecek donanımlara sahip mi? 
Bu yönlü herhangi bir mekaniz-
ma var mı? 

Pratik mücadele ve uluslara-
rası  alanda, sömürgeci devlete 
sarsıcı  darbeler vurulduğu bir 
gerçek. Bu darbelerin, Türkiye, 
Kürdistan ve dünyada, belirli 
kesimleri, sömürgeci devleti chş-
lamadan, mesafeli bir tutum ta-
kınmaya ittiği de bilinen bir şey. 
Ancak tüm gözükara mücadele-
iade yaratılan -Kürdistan ve 
Türkiye'deki- bu kesimler/çev-
relerle, oldum olası  sömürgeci-
lere güvenrneyen toplumsal ke-
simlerin ulusal birlik ve demok-
rasi hattı  üzerinde birleşmedik-
leri de bir diğer gerçek. 

Bu eksiklik, başka bazı  şey-
iade yan yana geldiğinde, atıl-
ması  gereken adımları  engelle-
yebiliyor. Ya da en azından acil 
olarak atılması  gereken adımları  
ağırlaştınp geciktirebiliyor. Bu, 
bir yanıyla ulusal ve uluslararası  
alanda davanın ulusal bütünlüğü  

açısından kuşkular yaratıyor. 
Öte yandan da, askeri savaşta 
(6) kazandmış  başanlann ulusal 
sahiplenişini sınırlıyor. Ve daha 
ileri atılınnann gerçekleştirile-
ceği alanı/süreci, (kendimizi 
tekrarlama bağlamında) sancılı  
bir sürece dönüştürmede önemli 
bir rol oynuyor. 

Bunun böyle olması  kuşku-
suz tek nedenle açıklanamaz. 
Ancak tüm nedenlerin aynı  
önemde belirleyici rol oynadık-
ları  da söylenemez. Her nedenim 
kendisiyle orantılı  etkisi var. 
Bunların en önemli etkiye sahip 
olan, mücadele alamyla toplum-
sal egemenlik alanı  arasındaki 
anlatan farkillığıdır. Bir başka 
deyişle yan anlaşılırlık, yan an-
laşılmazlık durumudur. Yani 
mücadele alanının kullandığı  
dille, toplumsal alanın kullandı-
ğı  dilin farkllığıdır. Deyim uy-
gunsa, mücadele alanının kul-
landığı  dil ve kazanımlar, çeviri 
yöntemiyle toplumsal egemen-
lik alanına taşınıyor. Her çeviri-
de olduğu gibi, bizdeki bu çar-
pık ilişki de, mücadele alanının 
kazammlannın toplumsal alana 
aktanimasında, bir dizi anlam 
kaymanna, toplumun hafızam' 
ve belleğini açacak anahtarla= 
işlevsiz kalmasına yol açıyor. 
Dahası; çeviri dünyasının hata-
ları  olan "vefasa güzeller"in, 
politik alanla, toplumsal ege-
menlik alanı  arasındaki ilişkide 
egemen olmasını  besliyor. 

Çoğunluğumuzun bildiği bir 
dykildür, sömürgeci faşist Irak 
askerleriyle, çatışmada yarala-
nan bir peşmergenin ameliyat 
olması  gerekir. Narkoz, hijyenik 
ortam vb. gibi tüm olanaklardan 
yoksun olunduğu dağ  koşulla-
rında, Şiwan Perwer'in kaseti 
teybe konur ve sesi açılır. Ame-
liyat müzik eşliğinde başlar. Ya-
ralı  peşmerge, Perwer'in anadi-
liyle söylediği müziğe o denli 
motive olmuştur ki, kesilip biçil-
mesine karşın, "gık"mı  çıkar-
maz. Ve ameliyat gerçekleştiri-
lerek peşmerge kurtanlın 

Bu öyküde -"gıkım çıkarma-
mak" açısından- belli oranda 
abartuun olduğu kesin. Ancak 
abarn, peşmergenin anadiliyle 
olan ilişkisini ve oradan ülkesi-
nin, ulusunun kurtuluşu için çe- 

kümesi gereken acıları  bile çeki-
lebilir kıldığı  gerçeğini gölgele-
miyor. Ve bu, bir noktayı  daha; 
anadilimizin Güneyli kardeşleri-
miz açısından, ortak karakter ve 
ruhsal biçimlenişin temel taşı  
olarak benimsendiğini, bir dil, 
ulus, yurt bilincinin oluşturma-
smda önemli roller üstlendiğini 
gösteriyor... 

Kullamlabilirse, bıçakla, kılı-
m işlevleri yapılabilir. Ama 
kullamlamazsa, kılıçla bile, bir 
bıçağın işlevleri becerilemez. 
Ne yazık ki, biz Kuzeylilerin, 
dilimizle ilişkisi de bu düzeyde. 
Dilimiz, ulusal kurtuluş  müca-
delemizde kılıcm işlevlerine sa-
hip bir araç olduğu halde, biz 
onu bir çak' gibi bile kullananu-
yana. Dilimizi, ortak karakter 
ve ruhsal biçimlenişin birleştiri-
ci ögesi olarak, yaşammada ve 
ilişkilerimizde konumlandıranu-
yorıa. Politik alanın toplumsal 
alana, toplumsal alanın politik 
mücadele alanına geçişini sağla-
yacak bir köprü gibi işlevi kıla-
nuyona. Ve daha da önemlisi, 
bunları  yapabilecek bir anadil 
duygusundan, bir dil bilincinden 
yoksunuz. 

Anadil duygusu ve bilinç 
yoksunluğu, bizi, dilimizin ger-
çeğinden uzaklaştınyor, yaban-
cılaştınyon Bunun sonucunda, 
sanki dilimiz, beynimiz ve onun 
ürünleri işgal altında değişmiş-
cesine davranıyoruz. Bu alanları  
"kurtanlmış  bölge"lenniş  gibi 
ele alıyoruz. Buradan hareketle, 
Kürdistan halkının tümü okuyup 
yazabiliyormuş  gibi sorunları-
mızı  yazılı  ve sözlü alanda 
Türkçe anlatma yoluna başvuru-
yoruz. Bu, elbette bazı  -sınırlı-
ürünler veriyor ama, topluinsal 
alanla diğer alanlar arasındaki 
çatlağı  da genişleterek, yabancı-
laşmayı  daha bir pekiştiriyor. Ve 
çabalarımız karşılığında alma-
mız gereken ürünler açısında da  

sınırlayıcı  bir etki yapıyor. 
Sözkonusu kopukluk salt bu 

alanla mı  sınırlı? Yoksa konum 
belirlememekten kaynaklanan 
bu hastalık, basın-yayın gibi 
alanları  da kapsıyor mu? Şimdi 
de bu sorulara yanıt arayalım. 

Basın-yayın alanı  ve dil 

Aynı  kopukluğun basın-ya-
yın alanında yaşandığını, günlük 
yaşanumada çdcarabileceğimiz 
gibi, bu alanla uğraşanlann bası-
na yansıyan açıklamalaruıda/ya-
kuunalarında da görüyoruz. (7) 

Yakınmalan şöyle özetleye-
biliriz. Kürtçe okuyanlar az. 
TC'nin yasaldamalan ve uygu-
ladığı  terör, bu oranı  daha da kü-
çültüyor. Dolayısıyla Kürtçe ya-
zılan kitap, dergi, vb. yayınlar, 
beklenen ilgiyi görmüyor. Ve bir 
aydınlanma hareketi yaratma 
noktasında da yetersiz kalıyor. 
Öte yandan, "faaliyetleri sürdü-
rebilmek için gerekli maddi ka-
zanç" açısından da bekleneni 
vermiyor. Kurtlarla ilgili Türkçe 
basılan kitaplar daha fazla oku-
yucuya ulaşıyor. Buna rağmen, 
Kürt edebiyatıyla ilgili Kürtçe 
kitaplann basılmasına gerek 
vardır. vb. vb. 

Üstteld düşüncelerin, görü-
nenle/güntimüzle sınırlı, sorgu-
lamadan elde edilmiş  -yandsa-
malı- gerçeğin parçaları  olduğu-
na kuşku yok. Sorgulama neden-
sonuç bağlamında yapılmadı-
ğından, böyle olması  bir yerde 
kaçınılmaz. Yandsamall olması-
nın birinci nedeni; Kürtlerin 
anadiliyle, onun işaretleriyle 
olan yabancılığı  hesaba katılma-
darı, Kürtçe kitaplann satılma-
masuun belirleyici nedeni ola-
rak TC'nin baskı  ve terörünün 
görülmüş  olmasıdır. (8) İkinci 
nedense; "maddi kaza="ın öne 
çıkarılmış  olmasıdır. (Oysa bu 
alanda gereken yapılıp bir temel 
kurulabilseydi, hem maddi açı-
dan, hem de manevi açıdan sağ-
lanacak kazanımlann boyutunun 
daha büyük olacağı  hesaplama-
rmş  bile). Ve buradan hareketle, 
Kurtlarla ilgili olup Türkçe ba-
sılmış  kitaptan daha çok sattı-
ğından hareketle, belli bir sonu-
cun sağlandığı  kanın.= kapı'. 
malandın 

Burada bir perspektif kayma-
sının olduğu açıkça görlüyor. 
Devletle dişe diş  mücadele eden 
Kürt halkı, anadiliyle yazılmış  
kitapları  okumuyorsa, etkisi ol-
malcla birlikte, belirleyici neden; 
TC'nin terörü değil. Kendi ana-
dilinin işaretlerine olan yabancı-
lığıdır. Ote yandan Türkçe yazıl-
mış  kitaplann daha çok satma-
siloknyucuya ulaşması  kitapla-
nn Kürt toplumu tarafından 
okunduğu, dolayısıyla da amaca 
ulaşildığı  anlamına gelmiyor. 
Türkçe basılmış  kitaplann Tür-
kiyeli aydın ve demoicratlanyla 
birlikte anadilim ve toplumsal 
gerçeğine yabancılaşmış  Kürtler 
tarafından okunduğu açık. Bura-
dan, Türkçe ya da başka dillerle 
gerçeğimizi dünya halklarına 
anlatmayalım sonucu çıkarılma-
malı. Tersine, ulusun içinde bu-
lundutu gerçeği olabildiğince 
fazla dille anlatmalıyız. Ancak 
öte yandan da, ulusun iç ilişkile-
rinde dilimizin başat hale gel-
mesi için daha yoğun çabalar 
harcamamız gerektiği anlaşıl-
malı. 

Görülebileceği gibi, bu alan-
daki eksiklik de, temel oluştur-
ma= hedef olarak almmama-
sıdır. Sanki Kürtçe okuyup yaza-
bilen milyonlarca insan varmış, 
ancak bunlar okumayı  sevmi-
yorlarnuş. Buna TC'nin baskıla-
n da eklenince, Kürtler kitaptan 
tümüyle soğuyorlartmş  gibi be-
lirsiz bir hava var. Kürt halkı-
nın/ulusun= anadilin, onun 
işaretlerine yabancılaştınldığı  
gerçeği ve bunu tersine çevir-
mek için temelden başlamarna 

gerektiği unutulmuş, ya da hiç 
hatulanmamış. Ya da hatırlansa 
da, pek önemli bir etmen değil-
miş  gibi, değinilme gereği bile 
duyulmanuş. 

Çoğumuzun -ama özellikle 
de yayıncılarımaın- görmediği, 
ya da görse bile sıradanlaştırdık-
lan yön tam da budur. Kürt ulu-
sun= kendi anadilinin, düşün-
cesinin ve onu üretme mekaniz-
masının özel işaretlerine/harfle-
rine yabancı  oluşlannın, bellek-
lerdeki asıl tahribatın ana kayna-
ğı  olduğu unutuluyor. Bu neden-
le, Kürtçe yazılmış  kitaplann az 
okunuyor oluşunun nedeni ve o-
nun sonuçları  hakkında sağlıklı  
saptamalar yapılamıyor. Sonuç-
ta; sömürgeci TC'nin uyguladığı  
baskı  ve terör, Kürtçe kitap, der- 

gi, gazete, vb. yapıtların az 
olummasmm ana nedeni olarak 
ilan ediliyor. 

Kuşkusuz bu belirleme bir 
gerçeğe tekabül ediyor. Ancak, 
gerçeğin tümü değil. Örneğin; 
bu belirleme, yasağın olmaması  
durumunda, Kürtçe yazılı  eser-
lerin istenilen düzeyde okuyucu-
ya ulaşıp ulaşmayacağmı, ulaşsa 
bile okunup okunamadığma do-
yurucu bir yanıt veremez. Çün-
kü burada asıl belirleyici neden 
teli plana itilmiş. Ulus kendi 
gerçeğinin, düşüncesinin özel 
işaretlerini belleğinde, düşünce 
üretim ve ilişkilerinde zengin-
leştirici, yol açıcı  bir anahtar gi-
bi kullanan bir toplum olarak 
almmış. Ve sundukları  eserlerin 
-baskı  ve terörden arındırılmış  
bir ortamda- yaygın bir alı-
m/okuyucu kitlesine ulaşacağı  
varsayılıyor. Buradan kalkarak, 
elli kilo yük taşıyabilen birin-
den, yüz kilo taşıması  isteniyor, 
bekleniyor. Taşıyamayınca da; 
"yükü yanlış  omuzladı, rüzgarın 
da etkisi vardı, aslında şöyle 
omuzlamaya çalışsaydı" gibisin-
den doğruluk payı  olan, ama, 
yükü taşıyacak olanın özellikle-
rini gözardı  eden, tutumlarla sü-
reç çözümlenmeye çalışılıyor. 

Belki ağır bir belirleme ola-
cak ama, bu, en hafif deyimle 
Kürdistan toplumunun gerçeğin-
den uzak olmaktır. Toplumsal 
gerçeğin bilincinde olmamakla. 
Onu tarumamaktın Çünkü; her 
düşüncenin dilsel bir alış-veriş, 
bu alış-verişin gerçekleşebilece-
ği kesin ve açık bir toplumsal 
alanda, her yönüyle -sözlü ve 
yazılı- işleyen ilişkiler ortamın-
da vücut bulacağı  gerçeği unu-
tulmuş. Bizim söze dayalı, tek 
yanlı, kendiğilindencililde karı-
şık, rastlantıya bağlı  ve onunla 
sınırlı  bir ruhsal kaynaşma yara-
tan °nammu, bunun yerine ika-
me edilmiş. Oysa gerçek bunun 
tam tersidir. 

Bu ortamı  yaratmak için ge-
reken politikalar belirlenip, buna 
uygun davrandsa, amaçlanan, 
kısa sürede elde edilmese de, 
anadil duygusunun günlük işler-
den, başlayarak, başka alanlara 
sarkan ilişkilerde gerçekleşmesi 
sağlanabilir. Ancak bu tutarlı  bir 
hat üzerinde ythilmelde olanak-
lıdır. Bizdeyse; zorunlu olma-
dıkça, günlük ilişkilerimizi bile, 
halkımızı  kendi anadilim, ger-
çeğine yabancılaşuran dille - 
Ttirkçayle- sürdürerek, böylesi 
bir olasılığın önü kapanhyor. 

Ulus olgusu, insanlık tarihi-
nin belirli bir aşamasında ve bel-
li koşulların bir araya gelmesiy-
le oluşan toplumsal formasyon-
ların bir biçimidir. Ancak bu, 
her ulusun şu ya da bu biçimde 
sürekliliğini ve saflığını  koruya-
rak tek hat üzerinde günümüze 
dek varlığını  değiştinneden ko-
ruduğu anlamına gelmiyor. Her 
ulus belli oranda değişik halk-
larla kanşmıştır. Karışan, eko-
nomik, politik ve kültürel olarak 
güçlüyse, diğerlerini -süreç için-
de- eritmiştir. Tersiyse erimiştir. 
Bu durum diller açısından da ge-
çerlidir. 

Ama bu eritilme/erime, öyle 
ha demekte gerçekleşecek bir 
olgu değil. En gelişkin dillerde 
bile, değişik ağız ve aksan fark-
lılıkları  ,varlıklannı  sürdürebili- 
yor. • 

Bizim durumumuzsa çok da-
ha özgündür. Kendi pazanmaa, 
eğitim/öğretim kurumlanmaa 
sahip olmadığı= gibi, yazılı  
bir geleneğimizin olmaması, dil 
büttinleşmemizi engellemişti'. 
Her şivemiz ortak özelliklerine 
karşın, sömürgeci koşullar altın-
da bulunmanın da etkisiyle, ken-
di içe kapahlığım ve özgünlük-
lerini konmuştur. Şivenin biri 
diğerlerine egemen olamadığı  
gibi, onlarla büttinleşerek, yeni 
bir birleşik bir dil de yaratama- 

mıştır. Bunun ulusal birliğin 
sağlanması  açısından olumsuz-
luklar yarattığı, olumsuz ögeler 
taşıdığı  açık. (Bunun giderilme-
sinde yayıncılanmıza önemli 
görevler düşüyor). 

Durum bu olunca da, -ki öy-
ledir- toplumsal çevre birliğiyle, 
dolayunsa yaşam ve ifade birli-
ğinin temellerinin güçlü bir bi-
çimde varlığına rağmen, bilinçli 
çabalarımızı  ürün alıcı  düzeye 
vardırmıyoruz. Dolayısıyla da 
anadilimizin "applılar toplulu-
ğunun gürültüsü" olarak algılan-
masma ve sömürgecilerin sis-
temli olarak uyguladığı  asimi-
lasyonculuğun kucağına itmiş  
oluyoruz. Böylesi bir ortamda, 
Kürtçe yazılmış  kitapların, 
Türkçe yazılmış  ama Ingilizce  

konuşanlann egemen olduğu bir 
alanda piyasaya sürülmüş  0111W,-
sının yarattığı  ilgisizlilde karşı-
laşması  kaçınılmazdır. 

Kürt ulusunda, sözlü an,laum 
ve anlaşma, bunun yarattığı  ruiı- 
sal kaynaşma, -istenilen düzey- 
de olmasa da- var. Ve bu haliyle 
tek kanadı  da olsa, açma dene- 
meleri yapıp, belli mesafeleı  ka- 
tediliyor. Bize düşen, onu kedili-
ğindenciliğiyle -ve onu keırınen 
sömürgeci asimilasyonla- baş-
başa bırakmak değil. Çünkü ku 
tutum, tek kararda uçmaya ,- 
şan kuşun kanat tüyleriniıı  
'tırmanma göz yummakor. Bize 
düşen, sözlü alanda ve sogravl 
düzlemde sınırlı  olarak varolarin 
somut işaretleriyle tamştırmak, 
onun kendisini zenginleştirmesi- 
nin bilinçli müdahalelerinde bu-
lunmakla. Özcesi bu süreci ter-
sine çevirmektir. 

Bu, tümümüzlin görevidir. 
Kuşkusuz yükün ağırlıklı  bölü- 
mü, aydınlarıma ve dilbilimci- 
lerimizin omuzlarındadır. Ancak 
dilimizle toplumsal alanımız 
arasındaki ilişkinin kopukluğu- 
nun tek suçlusunun "dilbilimci-
lerimiz ve aydınlanma" (9) ol- 
madığı  da açık. Suçlu aranacak- 
sa; bu, dilcilerle ve ayduılarla si-
mrlanmamalı. Çünkü dil, yaşa- 
yan her insanın yaratındır. Yara-
tıcılığıdır. Eğer ihmal edilmişlik 
sözkonusuysa, bu dil ve dilciler-
le sınırlı  bir ayıp değil, tümümil-
arin ayıbıdır. Daha çok da ulıezei 
yarrıevlerimizindir. (10) 

Anlaşılacağı  gibi, sorunumuz 
suçlu aramakla çözülnıez. 5011:4-
mın buraya dek gelmesinde he-
pimizin -belli oranlarda- payı  
var. Sonucun böyle olarnsındaki 
ortaklık, çözüm arayışlarma da 
yansıtılmak durumundadır. Bu 
alandaki eksikliğimizi gider-
mek; örgüt, grup, çevre çıkarla-
rını  ikinci plana iten ortak ve bi-
linçli müdahaleyi gerektiriyor. 
Bu gerçekleştiriirrıedikçe, ayri 
ayrı  ve birbiriyle uyuşmayan ça-
baların kalıcı  değerleri olmaya-
caktır. Çünkü gittikçe yaygınia-
şan/çeşidenen yaşam ilişkileriy-
le, düşünce üretimi arasındaki 
makas, sömürgecilerin bilinçli 
müdahaleleriyle halkımız aley-
hine açılıyor. Onun toplumsal ve 
ulusal kurtuluş  temelindeki poli-
tik birliğinin harcım işlevsiz kı-
lıyor. Bilgi kaynaklar= kurutu-
yor. 

Burada, "iyi de Kürtçe konu-
şan milyonlarca insan, öte yan-
dan, kitap, dergi, gazete vb. var-
ken, makas neden aleyhimize 
açılsın ki?" sorusu sorulabilir. 
Bu soruya, yukarıda shyledikle-
rimize ek olarak kısaca şu yanıt 
yenilebilir. 

Makasm aleyhimize açılıyor 
oluşunun nedeni; milyonlarca 
insanın Kürtçe konuşabiliyor a-
ma yazamıyor oluşudur. Yani 
sesli olduğunda tanıdık, işaretle-
re döküldüğünde yabancılaştığı  
düşüncesidir. Yani halkımızın 
isteğine ulusal-demokratik ve 
birleştirici bir ortak nitelik kata-
cak/kazandıracak kendi öz dü-
şüncesinin/dilinin somutlaştırıl-
ması= -yazıya dönüştürülmesi-
ne- yabancı  bıraktınInuşlığıdır. 
Yaklaşık olarak dört yüzyıllık iş-
galcilik ve sönarrgeciliğin ev içi 
ilişkilerde, sesli anlaşmayla sı-
mrladığn, dolayısıyla toplumun 
"gizlisinde saklı" bıraktırarak 
kötürtimleştirdiği, düşüncesine 
ortak karakter yaratma niteliği 
katacak düşünce işaretlerinin hiç 
denecek kadar az kullanılır du-
ruma sokulmasıdır. 

Bu araçları  -düşünce işaretle-
ri olan harfleri ve ses birikimle-
rini- toplumun çoğunluğu, orta-
lama düzeyde, ne anlama geldi-
ğini bilerek bıllarimadıkça, kar 
sözctiğtimtız sesli olarak vücut 
bulsa da, sese dönüştüren ve dıe-
yanla sınırlı  bir anlam taşımak-
tan kurtulaınayacaktır. Diğerle-
rimiz içinse anlaşılmaz olarak 
kalacaktır. Dilini anlamayan, 
kavramayanlar, onu iyi bir bi-
çimde kullanamayacak, zihninin 
kapasitesini harekete geçireme-
yecek, duygu ve düşüncelerini 
istediği gibi anlatamayacak, kı-
sır düşüncelilikten kurtulamaya-
catır. Bu durum, sonuçta, dilimi-
zi, toplumsal bir işlev görmeme-
sine yol açacak ve giderek sesli 
düzeyde bile kullarımdan -teda-
vülden- kaldır lmasma dek var-
dınlacalctır. 

Görülüyor ki, sorunumuz, di-
limizin salt sesli anlaşma aracı  
olarak kullanmakla/benimsen-
mekle sınırlı  değil. Bunun böyle 
olmasında kendimizin payı  ol-
madığını  savunmak hiç değil. 
Sorunumuz; dil sömürgeciliğine 
karşı, sese dönüşen düşünceleri-
mizi, gerçeğimizi, yazı  dilinde 
de vücut bulmasıyla btitthıleştir-
mekik. Bu bütünleşmeyi sağla-
mak, sesli olduğunda, seslenen 
ve duyan açısından uyancı  olan 
ama, iç mekanda kapalı  devre 
çalışanı  dışlaştırmak, toplumsal 
alana açmaktır. Kuşkusuz bu 
alanda, ülkede -Güney, Kuzey ve 
Doğu'da- ve yurtdışında küçüm-
senmeyecek gelişmeler gerçek. 
leştirildi. Gelgelelirn, her alanın 
kendince yarattığı  bu ürünler, 
kendisiyle arnırh kalınaktan kur-
tulmuş  değil henüz. 

SÜRECEK 

E. Xanrnin yapıtlannda öne çıkardığı  
ulusal onur, ulusal karakter gibi 
özellikler, 19. ve 20. yüzyıl ulusal 

kalluşmalannın tümünde, başat rol 
oynadı. Güney ve Doğu Kürdistan'daki 
ulusal istemler, anadille politika yapma, 

edebi eserler yaratma açısından 
eksiklikler taşısa da, Xanrnin mirasını  

-fiilen değil zımni- bir biçimde 
değerlendirdikleri söylenebilir. 

Sömürgeci devlet, tüm organlarıyla 
kitleyi denetim altında tutma= 

avantajlarını  kullanarak, gelecek için 
hazırlıklı  olmayı  da ihmal etmiyor. Peki 

aynı  şeyi ulusal kurtuluş  güçleri için 
söyleyebilir miyiz? Süreç kavranabilmiş  

ve devletin yangın ocağını, oksijenini 
keserek, söndürme amacına yönelik 
donanımlara sahip miyiz? Bu yönlü 

herhangi bir mekanizma var mı? 
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Serencam 
Qedri CAN 

W exto ki merdim hal& xwi ra razt n&ıo 0 musteqbe-
dk xwi ra bi guman bo, ageyreno roeandk xwi )4 
verenan ra ewnkno (winkne). Ze ptrane rizayeyan ki 

n&Ğazene bimirk, tenya O tenya rojande xwi yk verknan bifi-
kiriyk xortaneya xwi, ciLlçekeya xwi biyark xwi Viri G bi no 
awa boya xwi verradk. 

Ez ji wina biya, ez ji biya xortendo pir. Hewnena vernkla 
xwi na: Leylan ü gumani. Hewnena çorsemedk »Vi ra, mij O 
dOman! 

E, ez ji ze e kal O Oran& xurdebiyayeyan rojank xvıi.ye 
veıknan, nemaze rojank qeçekeyda xwi ana xwi vid, zernya 
xwi bi hezar O jew hesreti pirr kena 0 inan ra lezetendo zer-
reykrı  Sina. 

ez ewro parçane rizayeyane k riperane ki kitabı:1k umircie 
mi ra ameyk dirnayiş  ara kena G jek ya dusnena. Wazena inan 
ra kitaba bextiyarey viraza. Sond. Guna. Rojk verdey. Seren-
cam., Ninan ra her jew, kitab& umirde min sindari ra ripe-
rende rengin o. Labele ringini benk zengini bene, fina ji çend 
riperrk diratey G rizayey e. Sencam ji k riperran ra riperrk ye. 

Vist G panc seni ra ver bi. Bi meng 0 hefteyan& xwi, bi 
ew 10  rojande xwi, vist O panc serri. Zerrey  ke ma di niska ra şew 

dest pa kerd; biraye mi Fethi, nkwesiyenda bo kilmi, 
rıkwesıy&ıda di-hire rojan dim a merdk. a şin Ci bermi qandk 
ey bi. 

Fethi ser ü nim mi ra qijkr bi . Çimsiya; rigewr. Mi ra der-
ger 0 qelefetuner bi. 

Ez hem qande hezkerdişdk xwi hem ji qande gunadk xwi, 
herkesi ra ekser mergde ey ver keewte. Mi xwi mergdk ey re 
rnes01 O guhakar zanabi. 

Welatclk ma di adetk esto; her kes mewe ü emişane xwi ye 
ki amnan G payizi ra peser kene, dekane denne G kupan, fe-
ke inan sewax kenk ü serrnewe di akenk,. Newişk hene ne ji 
kehan. Zey veri tern O zere manene. A serri ma ji zey her ser-
ri ernise xwi ye zimistanI hewadaybi. Hewt heşt denneyk gir-
di pirri bi O feke 'inan sewaxkerdey bi. Sana serrnewt  ke ma bi 
dost O merdimank ma pirr bibi. Qeçekk werd? (qiji) bi meraq 
a bendede merasimk akerdiO denneyan bi. 

Cama ki maya miii mexzena &nisan denneye fekakerde O 
veng d?. Bi riyendo tı rş  a polk mi girot ez te şanaya. Hewna 
mi raçiye nkpersaybi, mi va: "Fethi... Fethi felce denni akerd O 
sincix Cı  kesme qeçekandk mehla ra vita kerd?." Fethi wija di 
nebi, şibi serneweyk emda xwi. ageyrayiş  di maya min o te-
pişt O di sileyk şidenayey day piro. Belingaz haya ci çiyk ra çi-
nebi, hilp hıp berma. 

Fekk denni ma akerdbi G mi bi destan& xwi &TIM ki mi-
yandk ci hkii hkdi antibi. abek gam:1k xwi re ne, qan& esta-
nikvatoxa hunakari Xeci. 

Xeci, pirenda estanikvatoxi bi. Di seyekk ci estibi; jew key-
na bi, jew ji lajek. Xeci xwi O qeçekk xwi bi estanikan a jari 
kemik. Her sane zimistani zerreye ke ci .qeçank zey mi ses-
hewt serran a pirr biyk. Werdeni, şimitenı , şirine, cixara O ga-
za ay ma ser o bi. A serri errase ay mi ser o bi. Her şan mi may 
O pi)k xwi xapeynayk mi vatk Ez do şira embaz& xwi >k 
mektebi XursitT het, piya derse xwi biwana. Wija ra, dehtizk-
do tang G tari ra mi xwi resnaye denneye &nisan 0 mi tOnikk 
çakkt O poltoyk xwi ver di veng kerdk. Tımo mi ra vate eferim 
laje mi, eferim! 

Heta gostaritoxe ci temam nkbiye, Xeci dest bi estanikan 
nkkerdk Veri çim xwi çorşem& xwi ra çarna0 0 vatk: 

-Sado tiya di yo? Ka Remo koti di yo. Ka Cemo? 
Miridi jew hazir biye. Ay ji dest bi estanikan& xwi kerde. 

Ne a ecizyaye ne ji ma mirdbıye. Gama ki newe dest pey ker-
cik ven0 cı  hedi had? vijyayk. Qande ki ma rind bıeşnawk 
ma xwi erd ra kaş  kerde G ma waşte ma nezdiye ay bibe. Dim 
a kal) nekerde, çende ki siyk yenge ci berz biyk. Heyecan 
ameyk ci. Ma ji ze ay kewte cezbe, dest O epk ma bkhem& 
ma lıwayk. A gami qu~ daran ji adirgani miyan di gim gim 
vesay& Germe adil'? 0 himk qeçekan zere bant ken* ze he-
mam. Xeci cixara cixara ra cıviste O xori xori antk qirda xwi. 
DOne cixara pirnikandk ci ra pk1 pM viyayk Dima vaW Belk 
ma amey kot?? "Mirza Mehemed xortendo vist serre bi. 
Hewndk xwi di keyna pactisahe periyandi. Qandk heskerdis-
de ay teri& dina bi. Rayda ey ser o hewt dkwi estibi. Bi sim-
se're xwiye' ditejgi ya, sergi Inan jew bi jew cikerd." 

Xeci, heta n ı mede şew ma re estanı ke dew, peri, cin G ej-
&bayan vate fi ma ji zerrkla xwi ra goştareya ay ker& O ma 
qehremanank estanıkank dewan biyaye G simOrddk min o di-
lejgi estbiyayk. Gank mi qande (seme& ne efsaneyan recifi-
yayk, zerrıya min bi ne şerguzeştan maema biyO. 

Fethiye bk gunay e di silley marda xwi ra wercti tepiya, şi 
ktiffinde ocli di ronişt G dexeriya. Nimaji Fethi bi tayenda ger-
mı  kewt. Neşabi cade xwi miyan ra werzo. Meşteri taya cı  gi-
ran&I bi, feke ci negeyraye. Piye min doktor and ser, doktora 
daru da ci G va : Neweşiya ci çiye niya gripe'nda şenik a. 

Labele heyf! Roja Ilkini birayk mine delali çiınk xwi yew-
rayi girott G ma şin G bermi miyan di verday. 

E, ne bi vist Cı  panc seni. No serencamo şindar, heyatk min 
jahrdaye keno, ez ji zerrida xwi di, a cin&a piri ra, a estanik-
vatoxa gunakari O gOnlni ra hezar d jew nefret? kena. 

LabeW tenya -eke ~erda- ez wazena fin& a piri bivina O 
ci re vaja: mi ji hes kerd. Mi ii Ko>k Qafi rav&nay. Ez ji kew-
ta dew G ejdihayan miyan 0 Inan di penpenc Iej kena. Tenya 
çiye mi ra kemı  yo; simOrk zey şimserk "Mirza Mehemedi 
yo diejg. 

Armanc, hejmar: 1, Stembol. 
Kirdasi ra tadayox: N. Eli 
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1- Qela li Ciz"ra Bota 2- a) R6 heval, heval6 ku mirov 16 guman 
be.(bierepaş) b) U k6der4 ye ( pirsek) 3- a) Xwuda. b) Heyf stan-
din. 4- a)  Kes6n  ku ji d6 bavek"  bilye.  b) Notayek. c) Bi Tirk' 
bay, kal. 5- a) Vexwarina me ya yekem. b) D( d roka Mezopo-
tamya da nave dewletek".(beropaş) 6- a) Bi kurt" nabe, nexĞr b) 
Meqeme ya ku li mal tıl ç6kirin. (berepaş) c) Niha, elen. 7- a) Su-
ret. b) Avaze k' gazicirin6 ( berepaş) 8- a) Nav6 teyreli hov. b) 
DI Anadoli y6 nevi§ dewletelf. 9- a) Notayek. b) Alim, zana (O-
ran-  di derheq6 mesell§n din" de.) 10- a) Sekreteri§ PDK-T di se-
le 1966 de ji aliy6 dewleta konlonyarst hate şah d kirin. b) Ung. 

OM,C 
1- a) Nav6 guielr. b) Heq. 2- a) Notayek (berepaş) b) Nejad6 ku 
Kurd li tOn. 3-a) Serok, Peşewa. b) Eder. 4- Li Kurdistana başür 
pOş  navek mezinr y6. 5- Nevi çiya y6 agir bl Ermenili. 6-
a nafn destanek Kurd'. 7- a) Remza etementa gemı-yum (bere- 
paş) Stran ( bi Tirk-). c) Remza  M s ,sifir (berepaş). 8- a) Za- 
rava k Kurd". b- f bikeve navber6 dibe ensturmanek miolork. c) 
Reng O reng. 9- a) Bera'vek wek bibe r di be nabe dibe. b) Ji 
birayO mezinra t6 gotin (berepaş) 10- Li Kurdistana kanı§ nevi§ 
bajareli (berepaş) 11- a) Pişt cot kirin6 ew t6 kirin. b) Mem. 12-
Pire ku navbera Batman 13 Meyaferq-n6. 

Mem G tn. b) ffos. 2- a) 1- Mamosta. 2- a) Ebür. b) fş- 
lik. 3- a) Me. b- Le. c) Di. 4- a 
Ema. b) Taew. 5- a)Zarav b 
V". 6- a) fş. b) Ins. 7- Apor. 8- 
a)Sar. b) Re. 9- a) lfos. b) 

ı  " ık% ıreu, 11_ 
a) Od. b) Laqircr. 12- Slya-
bend. 
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Cihan ü Cigerxwîn 
Cihan Q Cigerxwin li hey dane ceng, 
Ne top Q ne leşker, ne tip Q ne teng. 

Ji gerden gez ü hem ji rQ ramisan, 
Ji levan vexwarin, diran ber diran. 

Bi ah bi naz a bi ledan a bez, 
Bi ken, hem bi awir, vebtl cerg Q bez. 

Dilan xew revandin, ji çaven belek, 
Ji Şadi, giran maye çerxa felek. 

Şeve mest fl serxweş  kiri badegir, 
Bi xweş  da dile min, keçe gez ü tir. 

Şeve daye deste xwe, gurz Q kemend, 
Bi zore ji roje sten& bu bend. 

Revi roj Q şev, pey keti girti dil, 
Weki peşiya reş, li ber poze fil. 

Li me roj Q şev, büne yek çehrü reng, 
Ne meyger vewesta, ne awaz Q çeng. 

Xweşi kul dikuştin, dilan dil dizin, 
Leq fl xir bil texte me, doşek hint. 

Çirandin me hewran ü mitan G şal, 
Kiras ü qutik, çarçef Q peştemal. 

Ji govend Q dilan, ji ber dans ü ger; 
Bela büne mori, şikesti kemer. 

Kum G tac Q kofi ketin ber piya, 
Weke berxe mijo herin ber miya. 

Nivin ü tejik, mane bertoz Q ax, 
Şibake deristin Q cam bün pelax. 

Qetandin me pişkoj ü qulpa guhar, 
Me zivari kir, çarik ü reş-xumar. 

Ji singe re, mertal e her deste çep, 
Bi deste dine tim dikir çerp Q rep. 

Bi eriş  gihan paxile her du dest, 
Ji nfi ve cihan maye, bin dest Q mest. 

Bi axin Q nalIn, bi guft G bi ken, 
Bi talan me girtin, dev ü lav Q çen. 

Bi simbel Q zilfan, li hey dane şir, 
Bi birhan, dihev wer kirin gurz Q tur. 

Bi nave, me hey girti wek pehlewan, 
Ji toze li jor büne heşt asiman. 

Me keç bir ü ani bi manende çerx, 
Ji ber qondere, me vebün kort Q erx. 

Bi çaven di reş, hem bi leven xweşik, 
Bi gaz G gili, hate min ev keçik. 

Te kuştim, bes e, ey tu cane cihan, 
Tu Ristem, bi deste te gurze giren. 

Siwar be, li ser singe bes tu haiz, 
Ko dewe sipi me, li ber te me çiz. 

Bi lav-av fl dilek, keçik hate min, 
Felek ma li jor Q zevi ma li bin. 

Ji ber kon rewake hilani bi lez, 
Ji deste xwe derket xwedi name ez. 

Bi carek me girtin, der ü xan Q dik, 
Ji şev ta seher, büne zava a bük. 

Cigerxwin cihan girt G da ber şepan, 
Bi tur Q bi xencer, gurz G keman. 

Antolojiya Edebiyata Kurcli, amadekar: Mehmet Uzun. 

Helbestvane  azadi û serxwebilık Cigerxwin 
kurdi, bi zaravaye kurmanci dide xor-
ten kurd. Pişti ku navbera kurdan Q hu-
kılmete xirab dibe, Partiya Demokrat 
xwe dikşine sergi çiya sala 1962 yan 
hikümeta Iraqe bera Cigerxwin dide 
Cigerxwin vedigere Kurdistana Süri-
ye. 

Sala 1957 an di kogra Partiya De-
mokrate Kurd li Süriye de Cigerxwin 
ji bo Komita merkezi ya Partiye te 

Heta dawiya jiyana xwe ji 
Cigerxwin endame Komita Merkezi a 
Partiya Demolcrate Kurden P'eşveni li 
Safiye bü. 

Sala 1969 an Cigerxwin cardin di-
çe Kurdistana Iraqe a li şoreşe nezild 
saleke dimene. Sala 1973 yan ji ber 
stemkariya hikümeta Sarf Cigerxwin 
diçe Lubnane fl heya sala 1975 an li 
wir dimine. Diwana xwe ya sisiyan li 
Beyrılde çapdike. 

Bavo je re got: 
"Kure min!... Tu nikari dendika xo-

xe bi diranen xwe bişkeni!" 
Lewik, disa bi diranen xwe zor da 

dendika xoxe. Qalike dendika xoxe' ya 
hişk fl kertiki ku dirilve lastiken trekto-
re pe diket, rfIke dirane wi dileqiya. 

Bavo careke din deng le kir G got: 
"Kure min, dendika xoxe hişk e, 

heyfa dinanen te ne." 
Lewik serhişki dikir. W1 de her ev 

dendika hişk bişkenanda. Dani erde 
bi pehniya sola xwe pe le kir. Dendik ne 
dişkiya. 

Lewik got: "Heger tu rikoyi bi, ez ji 
te he rikoyitir im." 

Ve care bi deste xwe rahişte kevire-
ki, xwest ku we bi kevir bişkene. di her 
ledane de, dendik bi aliki ve dipengizi. 

Bavo gote: "Kure min dendika xoxe 
pir hişke. Bi wi kevire biçflk tu nikart 
bişkenfi." 

Lewik bi hers dendik da ber lingan. 
Dendik pengizi ça kete nav axa ııik 
pompa ava. Lewik bi hers pe le kir Q ew 
qenc binaxi kir. 

Çend rojek di navbere re derbas bün 
Lewik dendika xoxe ji bira kirîbfl. Ji 
xwe re bi zaroken taxa gecekonduye re 
dilist. Bavo gazi kir ü got: 

"Ev çi ye kure 'nin?" 
Lawik li aliye ku bave wi bi tiliya 

xwe dinimand, niheri. Gihayeki 
şin I dupeli le ber çaven we ketin fl got: 

"Giya ye." 
Bavo got: 
"Ne Slim ye." 
"Ev tenha dara xoxe ye. Ji we dendi, 

ka xoxe ya ku te ne dikaribfl bi diran 
kevir bişkenanda derhatiye." 

Lewik ew dendika hişk Q rikoyi bi 
bir ani. Dendika ku ne bi dirane xwe 

Keyo CİGERXWIN 

C
igerxwin di sala 1903 an li gun-
de Hesare hatiye dine. Ji 11 
xwaşk Q bira tene sis'e mane: Bi 

xwe, biraye xwe fi xwılşka xwe. Ev 
yeka gelek tişta nişan dide: Feqetiye, 
belengaziy'e ü nexweşiye. Roj roja aza 
O bega, şex il mela bfi. Wan nane gun-
diyan bi zor ji deste wan digirtin G Ci-
gerxw'nı  yek ji wan bil. Ji bo ku zike 
de G bave xwe fl xwe ter bike, Cigerx-
win M di salon zaroktiye de dest bi kar 
kiriye G stemkariya beg G axa baş  nas-
kiriye. 

He ernre wi 15-16 sal bel de G bave 
xwe bi salek navber winda dike. Car-
na li cem biraye xwe ye mezin G cama 
ji li cem xwaşka xwe dimine fl ji wan 
re şivantiye G rencberiye dike. Di sa-
len 1918 G 1920 1 de di riya besin de 
dişixule. 

Cigerxwin di zaroktiya xwe de 
çend salan çüye ber melan xwendiye. 
Le ji ber belengaziy'e nikariye xwendi-
na xwe bi domine. Sala 19201 Cigerx-
win sergi xwe hiltine G bere xwe dide 
deşta Diyarbekre, bo ku biçe şex il 
melan bixwine. Ew, xwendina 15 salt 
di 8 salan de diqedine. Dema feqetiye 
Cigerxwin li herçar parçen Kurdistane 
ter digere fl rewşa gele Kurdistane baş  
nasdike. Sala 1928 an Cigerxwin dibe 
seyda ü her üsa di ve sale de jin ji time. 

Dema Cigerxwin meletiye dike, bi 
mesela kur& hişyar dibe. Ewi nivisan-
diye G usa dibeje: "Weki te bira min, 
di sala 1924 an de bil ko ez Ii ser des-
te şewxi Bege Erxani şiyar bilme ü bi-
ra lcurdperweriye biriye, bilme welat-
parez. Çenda ko ez beri hinge risteva-
neki kurd büm, min caran risten xwe 
bi zimane erebi ii datani, le min ev mi-
letperweriya hür G kfir nizani Vi"... 
"Ii ez bi xwe di ve qunaxe de be xe-
ber il agah beim, haya min ji tişteki ne-
bil ii nane zike' xwe G xwendina miz-
gefte peva li tişteki di nedigeriyam. 
Me uzan bil çawa kurd dixebitin G ji 
bo çi dixebitin. Le paşiye min ev ser-
pen ha ji deve hin hevalen xwe bihis-
tin ü nivisin... Pişti şere Şex Sek' 
Efendi, sala 1925 an min dest bi xeba-
te kir." 

Di destpeka salon silii de Cigerx-
win şaşik ıl cibe daveje ü girişe şex ü 

Kendal NEZAN 

İ
937 Y. Güney li gunde Yenice, di 
navçeya Adana te dine. Diya wt 
Gule ji eşireke kurd a deşta MOşe 

ye. Di salon şere cilıane ye peşin de we-
late xwe terikandiye hatiye aliye Ade-
ne. Bave wi Ahmed zaza ye Siwerege 
bil, ji ber şeran eşiran he di zarotiya 
xwe de li Adana bi cih bilye. Heta 14-
15 saliya xwe Yilmaz Guney her texlit 
karen piçük en ku lawikeki belengaz di-
kare di bajareki wek? Adene de bike di-
ke: Pembflçini, şagirti li ber destan 
goştfıroşan, hwd... Di ber re ji ew diçe 
xwendegehe. Bave wi dixwaze ku ew 
bixwine G bibe katibe ser qapana pebil-
ye._ 

"Min teştek din dixwest, dibeje Yil-
maz, le min nizanibı0 ev tişte din çi ye". 

1955 Bi awayeki velcin^tir dinivisine 
Q ji ber nivisaren xwe bi "propaganda 
komunisti" te sücdar kirin, 7 sal fl niv 
zindan Q 2 sal Q niv sirgfin didine. (DG 
re, cezaya wi dikeve salak fl niv zindan 
G 6 meh sirgün). Stice wi: Di çirokeke 
wi de, jinikekek gundi ji axa re dibeje: 
"Ewe rojeke dawiya we be". 

1958 Di filme "Alageyik" a Atif Yil-
maz de dileyize O beşdari nivisandina 
senaryoya we ji dibe. Mehkemen wi 
dom dikin. 

1959 Mahkeme hulune dawin dide. 
Yilmaz xwe dide alt ü dev ji xwendina 
xwe ya aboriye, li Fakulta Abor? ya 
Stenbole ber dide. 

1961 Xwe dide dest G 18 meh di gir-
tigehe de dimine. Li we dere romana 
xwe ya peşin "Boynu Bükük öldüler" 
(Ew Stüxwar Mirin) dinivisine ku te de 
pirani ji jiyana xwe G malbata xwe il-
ham stendiye. 

1963- Y. Guney dikeve şirketeke be-
lavkirina filmen sinemaye. Ew bajer bi 
bajer digere, filman peşniyari xwediyen 
sineman dike. Di nav yan filman de bi-
nek zehf le tesir dikin, weki yen Lutfu 
AKAD, xasma "Kanun Namina" (Li 
Ser Nave Qaniane). Ew binde çend se-
naryo G gelek çirokan dinivisine. Weki 
"Qrale Nexweşik e Sinemaya" nav G 
deng dide. Di 5 salan de di benli 60 fil-
men ticari (yen melodrami) de dileyze. 

1968- Karxweye (patrone) wi bi 
mehkilmiyeta wi dihese ü Wi ji kar der-
dixe. "Ciye komunistan li cem !nin nin 
e!" 

Yilmaz Guney filma ku weki ceri-
bandina giring a yekerrin a filmç'ekiriya 
xwe dihesibine, f, pek tine! "Seyit Han" 
(Seyit Xan, Baka Axe'). Ev film li ser 
adeten Kurda ye G e li Kurdistane hati-
ye kişandine. 

1972- Disa zindan, ji ber ku xwende-
karen şoreşger en firar li mala xwe be-
wandiye ü veşartiye. Di girtigeha leşke-
ri ya Selimiye de rezke çirok ü name 
dinvisine: "Selimiye Üçlemesi" ü "Se-
limiye Mektupları". 

1974- Çend hefte pisti azadbflna 
xwe, wi bi kuştina hakimeki Tirk sfic-
dar dikin fl 18 sal ceza didin wi. 

Ew di zindane de 3 senaryo "Sürü" 
(Kelt), "Yol" (Re), "Düşman"(Dijmin) 
O du pirtük dinivisine: "Oğluma Hika-
yeler" (ji kure min re çirok) G "Soba, 
Pencere Cami ve iki Ekmek istiyoruz" 
(Em sobe, şüşeya pace ft du nan dixwa-
zin). Ji ber pirtilka wi ya qedexekiri 
"Faşizm Üzerine" (Li ser faşizme), 7 
sal ü niv cezaya nü ü 2 sal G IIİV ji sir-
gün didine. Ü ew qas cezaye din ji ji bo 
benda wi "Siyasi Fraksiyonlar Uzeri- 

axan dike. Beg ü axayen kurdperwer 
piştgiriya Cigerxwin dikin. Pişti ku 
Cigerxwin dest ji meletiye berdide, di-
çe du gundan ava dike. Dixwaze rew-
şa gundan li ser esasen wekhevi be. Le 
pir naçe, gundi li hey nakin ü Cigerx- 
wîn ji gunditiye berdide Q te 
Amfide. Li wir Cigerxwin Q hevalen 
xwe li hey dicivin fl biryara sazkirina 
nadiyeke (komeleke) didin. Sala 1937 
an "Nadiya ciwanen kurd" saz dikin. 

Le pir naçe, kolonyalisten Fransa 
ve nadiye digrin. Derheqa kare nadiye 
Cigerxwin asa nivisandiye: "Ev cara 
yekem e ku kurden Cizire, xorten 
kurd, bi zimane zikmaki dixwinin , ta-
rix G rewşa milete kurd dibihizin... Ca-
ra yekem e ku sergi Q xwoşxwanen 
lcurdi bi denge bilind li nav bajare 
Amılde tene gotin. Jin bi filan fl mer bi 
demança bersiva me didin." 

Sala 1946 an Cigerxwin dikeve 
Xoybüne ü kar dike. Nave Xoybtlne 
diguherin fl dikin "Civata Azadi G Ye-
kitiya Kurdistan". Gava Cigerxwin ji 
ve civate dicjete, dinivise: "Di we çaxe 
de min baş  naskir ku çendan XoybOn 
bi nav hatiye guhartin ji, le he peyayen 
we bi hey ra giredayi mane fl deste 
xwe zû bizG ji rojava bemadin. Dek G 
dolab fl daxwazen malmezinan nayen 
guhartin Gurin, le xwe di nav posta 
berxike de vedişerin." 

Sala 1949 an de Cigerxwin dibe he-
vale komunistan. Ve gaye girtin a le-
darı  ji bi sele wi de ten barandin. Bi 
xwe nivisiye: 

"Cara yekem e teme girtin. Cara 
yekem e dibim hevale komunistan 
cara yekem e dubendi ketiye navbera 
min a malmezinan... H'e ji nave min 
xwe da xuyakirin ü reça xwe da guher-
tin. gime ser oleki din G kevneperesti 
bi şfin xwe ve hist a gaven xurt ü heja 
ji bo welatparezi Q aştixwazi A gerde-
nazadi bi peşde ayetin." Cigerxwin 
heta sala 1957 an bi xurti bi komunis-
tan re xebiti ye. Serokatiya Komita 
Aşiti li Cizire kiriye. 

Pişti ku hevkariya Cigerxwin fl ko-
munistan diqete, ew bi hevalen xwe ve 
rexistina Azadi saz dike. Sala 1958 an 
ji bi Partiya Demokrate Kurd ve dibin 
yek. Parti, sala 1959 an Cigerxwin di-
şine Kurdistana Iraqe. Cigerxwin li 
wir, li Bexdaye di universite de derse 

ne". Ji ber nameya ku ji Senor Fernan-
do HERRERAA, sermiyane Festivala 
Valadolid (Espanya) şandiye 5 sal ceza-
ye din ji dixwe. Li ser hey cezayen wi 
digihen 100 salan. 

Filmen wi "Sürü" (Ken), "Düşman" 
(Dijmin), "Arkadaş" (Heval) li Tirkiye 
qedexe dibin. Keit, ku çlroka eşireke 
koçeren Kurd en ku keriya xwe dibin 
Em:lere ye, li Awrfıpaye zehf te eciban-
din. 

1980- Pişti darbeya leşkeri ya 12 Ilo-
ne herweki imkana ku ew li welate xwe 
filman çeke an bide çekinin namine, Y. 
Güney firar dike Q te Ij Fransaya ciwar 
dibe. Beri hatina xwe, wi ji zindane fil-
ma Yol (Re') bi hevkare xwe Şerif Gü-
men dabü kişandin. 

Ev film ewe di Festivala Nawnetej 
weyi ya Cannes'e ya 1982 de xelata ze- 
tirt A di dinyaye de deng bide. 

1981- Remza berxwedana diji rejima 
leşkeri Yılmaz Güney di qanılne de ji 
netewahiya (milliyeta) Tirkiye te aye-
tin. Filmen wi, pirtük, afiş  G weneyen 
wi ten qedexekirin. 

1982-1983- Pekanina filma "Diwar" 
li ser zindanen zarokan li Tirkiye. "Ew 
Stüxwar Mirin" bi zimane Fransizi der-
dikeve. 

24 Sebat 1983- Yılmaz Güney tevi 
çend ronakbiren Kurd en navdar li Pari-
se Enstituya Kurdi datine ji bo parastin 
Q peşyebirina çanda Kurdi. 

9 fion 1984- Di saet 5.30 de Yılmaz 
Güney ji nexweşxaneyek Parise wefat 
kir. 

Baweri bi dendika xox" 
bine, bi qewta xwe eWle be 

Lawilce piçük, ji bo ku dendika xoxe 
bi diranen xwe bişkene, zor dida xwe. 

Sala 1979 an Cigrexıvin hate Swed. 
Penc salon dawi ji jiyana xwe li Swed 
derbas kir. 

Heta niha 14 afirandinn 
Cigerxwin hati çap kirin. 

1- Diwana Yekem, Prisk Q Peri, 1945. 
2- Cim a Gulperi, 1948. 
3- Diwana Duwem, Sewra Azadi, 
1957. 
4- Reşo ye Dare, 1956. 
5- Gotin'en Peşiyan, 1957. 
6- DestGra Zimane Kurdi, 1961. 
7- Ferheng (Perçe yekem), 1962. 
8- Ferheng (Perçe duwem), 1962. 
9- Diwana Seyem, Kime Ez? 1973. 
10- Midya Cı  Salar, 1973. 
11- Diwana Çarem, Ronak, 1980. 
12- Diwana Pencem, Zend Avista. 
13- Diwana Şeşem, Şefaq, 1983. 
14- Diwana Heftem, Hevi, 1984. 

ne ji bi kevir fl pelına karibıl bişkenan-
da, wele guheri bQ, bibü terhek. Ve ten-
ha han de bewn buda fl bibtlya darek, we' 
gulçiçek vxwdana... xox bidana. Neyi- 

Bavo je re got: 
"Kure min... çi çax di bin çi niri de 

dibi hibe, gava ku sergi te kete tengasi-
ye, dendika xoxe bi bir bine. Te ew den-
dika ne bi dirane xwe G ne ji bi kevir di-
karibfl bişkenanda. Le dendika ku dike- 
ve nav axeke nangir, roj ew qalika 
hişk parçe dike, erde vediqelişe tl şin te. 

Lawe min e rindik, de ka çi ye, ya ve 
qewete dide dendike? 

Dendik, qeweta perçekirina qalika 
xwe ji nakokiyen navxweyi distine, ku- 
re min. Her tişt di nava xwe de ji dün- 
yen xwe disitirine. Her tişt di nava xwe 
de xwedi kakile xwe guharandine ye. 

Lawik guh bi badori dida ser bave 
xwe Q ew guhdari dikir. 

Bavo bi ken gote: 
"Baweri bi dendika xoxe bine. 
Bi qeweta xwe ewle be!... 
Nerihetiyen Piçflk Digehijin Hey fl 

Dibin Nexweşiyen Mezin 
Lawik got: 
"Ez naçim doktor." 
Bave wi gote: 
"Çima?" 
Lawik got: 
"Ez ji derziye ditirsim." 
Diya wi le hers 1)0 A gote: 
"Ku tu ji derziye bitirsi, tu e ji ji nex- 

weşiye nefiliti." 
Lawik got: 
"Ez naçim doktor." 
Bave wi got: 
"Binere, lawe mini rindik. Baş  guh- 

dariya min bike. Tu nexweş  1. Ji bo ku 
tu ji nexweşiye bifiliti, diye doktor li te 
bıinere G bi nexeweşiya te bizanibe. Di- 
ye reyeld nişani me bide Q derman bini- 
vlsine." 

Lawik got: 
"Ez derman venaxwim, derman teh- 

le." 
Diya wi got: 
"Bimire, we çaxe" 
Bay domand A got: 
"Hinek meriv hene mest A mezini in 

kure min. Ew ji ditirsin ku biçine dok-
tor. Raste rast weki te. Dizanin ku ew 
nexweş  in, le ditirsin ku doktor 'e' nave 
nexweşiya wan bi lav bike. Natirsin ku 
bi nexweşiya xwe ve dijin, Ie ji nave 
nexweşiye, ji hinbftna nave nexweşiye, 
ji hinbüna nave nexweşiya xwe ditirsin. 
Le diye tirsa me ne ji doktor, ji derziye, 
ji tahliya derman fı  ji nave nexweşiye 
be, tirsa me diye ji nexweşiye bi xwe 
be, kure min. Ku em bi nexweşiye niza-
nibin, nexweşi we sene me bixwe G bi-
qedine. Le ku em bi nexweşiye bizani-
bin, eme sergi we bixwin fl biqedinin." 

Lawik got: 
"Ez nikarim sergi nexweşiye bixwim 

fl biqedinim." 
Bave wi keniya Q gote: 
"Em e zora nexwekşiye bibin." 
Lawik got: 
"Ez derman venaxwim. Derziye ji 

naxwazim fl ez naxwazim zora nexwe-
şiye ji bibim." 

Bave wi kefa deste xwe da ser eniya 
lawik A gote: 

"Agir li te rabflye." 
Lawik got: 
"Ez 
Diya wi got: 
"Jahre bixwe!" 
Bay gote: 

"Binere, awe mini rindik, rikebar 
nebe. Rikebari tişteki xirab e. Ku em 
nebin doktor, nexweşiya te de bi peşke-
ve. Ku em nikaribin di wexte de re le 
bigrin, tu de bilmi. Dibe ku nexweşiya 
te anuha ne ewqas giran be, le hertişt di 
destpeka xwede piçük e, roj bi roj me-
zin dibe G şax daveje. Ku best Q newal 
nebin, çemen mezin ji nabin, deryayen 
mezin ji nabin... zaroken piçük mezin 
dibin fl dibin meriven mezin neriheti-
yen piçflk digehljin hey ü dibin nexwe-
şiyen mezin... derewen piçük berhev di-
bin G re li derewen mezin vedikin... 
Çewtiyen piçük dipehijin hey O dibin 
sedemen çewtiyen mezin..." 

"Ez naçim doktor, ez incazan dixwa-
zim." 

"Ma ve zivistan'e ji Incaz dibin, kura 
min?" 

Diya wî gote: 
"Ku tu biçi doktor em de" ji te re in-

cazan bilcirin." 
Lawik got: 
"Ez incasan ji naxwazim... naçim 

doktor ft..." 
Bay got: 
" şa derziye, tahliya derman derbas 

dibe G diçe, kure min . Ku em xwe ne-
din ber eş  G tahiyen kemwext, em e ni-
karibin ji eş  G tahliyen hertimi bifilitin. 
Diye em netirsin... tirsa ji derziye ali-
agiriya nexweşiye ye. Tire sa ji derman 
piştgiriya nexweşiye ye. Ku em xwe bi-
din ber eşa derziye, em e zora tirs'e' bi-
bin. Dema ku em zora tirse bibin, eme 
zora nexweşiye ji bibin... de ka anaha 
bibeje, kure mini rindik ma tu algire 
xwe yI an tu aligire nexweşiye yi." 

Lawik got: 
"Ez aligire incase me." 
Dayik hers b0 ü got: 
"Çewtiya te ye... nı  rel didi lawik... ji 

dela ku nı  peyven zede biki, wi bide ber 
hemeza xwe Q em bibin. Digni bila bi- girt

' 
Lawik dest bi gül kir G got: 
"Ez naçim doktor." 
Bay gote: 
"Negiri. Guhdariya min bike. Tu za-

rokeki piçük I. Ez Q diya te mezin in. 
Ku em bixwazin em dikarin her yek bi 
aliyekî te bigirin O bibin doktor. Tu ni-
kafi li ber xwe bidi. Nabe ku ji bo başi-
ya te, em her tişti bi dare zore bi te bi-
dine kirin, ne wusa? Daxwaza min ew e 
ku baweriya te bi me hebe... Baweriya 
te hebe ku çüyina doktor baş  e O nı  bi 
daxwaza dile xwe bi me re weri em bi-
çin doktor." 

Lawik got: 
"Ez naçim." 
Bavi wi kgne xwe ne girt. 
Lawik got: 
"Tu çima diken"?" 
Bay got: 
"Hinek meriv hene, weki ku tu ji 

doktor ditirsi, ew ji ji şoreşe ditirsin... di 
xizaniye de, di zor G zulme de dipehijin, 
re disa ji ji şoreşe ditirsin, şoreşa ku we 
wan xelas ez bi ve yeke dike- 
nim." 

Lawik got: 
oreş  çi ye? " 

By partici fikiıi Q dfire gote: 
"Ku ez bikaribim te serwext bikim 

ku tu ji doktor netirsi Q biser bikevim 
ku te bibime doktor, ev ji bo te şoreş  e." 

Lawik dest pe kir bi deng giriya O 
got: 

"Ez şoreşe naxwazım... ez mcazan 
dixwazim..." 

Werger: Temo Zemin 

Hunermen& şoreşger: Yılmaz Güne 
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Bu, kendini yeniden yitirmeye 
bırakmak olmaz mı? öte yan-
dan bir de, çoğu Kürt ayduunin 
Kürtçe değil de Farsça, Türkçe 
ve Arapça yazmalanndaki ra-
hatligı  düşündüğümüzde... 

Edebiyatımıza yönelik bu 
çok yönlü saldırıyı  nasıl püs-
kürteceğiz? 

Okuma fukarasıyız 
Sorun, hiç de basit değil. 

Tüm geri bıraktınInuş  halklar-
da olduğu gibi, Ortadoğu'da, 
özellikle de Kürtlerde okuma 
alışkanlığı  yok. Yani gerçekli-
ğimizden biri de okuma fukan-
sı  bir halk oluşumu. 

1950'li yıllara kadar okuma 
yazma, çoğunlukla medrese ve 
camilerde Arap alfabesi üzerin-
den elit imam kesiminin teke-
lindeydi. Cami ya da mederese 
dışından birileri, "okuduğun 
nedir?" diye sorduğunda, okur 
bu soruyu "Kur 'anı  Kerim 
okuyorum" diye yanıtlar& 

Bu ve benzeri şeyler, çok sa-
yıda Kürt klasik edebi eserinin 
yititilmesine, sahiplenilmeme-
sine ve halka yansıtılmamasma 
neden oldu. Dilden dile anlatı-
lan destanlar, dengbejlerce ya-
şatılan sözlü edebiyat bir tarafa 
bualuhrsa, çok sayıda paha bi-
çilmez tarihi ve edebi eser, ya-
zanyla birlikte böylece kaybol-
du. Sömürgecilerin elindeki 
teknoloji ve iletişim araçlarının 
gelişmesi karşısında giderek 
yok olmaya yüz tutan sözlü 
Kürt edebiyatının kıyıda köşe- 

de kalanları  yazılı  edebiyat ha-
line getirilemezse -Celile ve 
Oıdixane Celil kardeşlerin 
Destane Kun2 (Zargotin) adlı  
çalışmasınıyazıli edebiyata ka-
zarıdmirruş  örnek bir çalışma 
olarak burada anahm,- kalıcı-
laşamayacak, gelecek kuşakla-
ra ulaşamadan yok olacak. 

"VI hevIrIra gelek av 
peviste" 

öğrenmeye yönelen Kürt 
okur ve araştırmam', uzun yıl-
lar diğer dillerden okuma ve 
yazmaya, sömürgeci eğitimin 
de yönlendirmesiyle adeta tes-
lim oldu. Yine de, tarihimizde 
çok değerli bilgin, edebiyatçı  
ve aydın da her zaman vardi ve 
var olageldi. Ata ve dedeleri-
miz bizlere altın değerinde say-
falar bıraktı. özellikle de şiir 
alanında. Ama biz ve çocukla-
rımız ne yazık ki o değerli şair-
lerimizi, bilginlerimizi tanımı-
yoruz. Çok sayıda Kürt, onların 
isimini bile duymuş  değil. On-
ları  tanıtmak için çok çaba har-
camak gerekiyor. Bir Kürt ata-
sözünde de söylendiği gibi "VI 
hevhfra gelek av peviste", yani 
"Bu hamura daha çok su gere-
kecek". Roj, bu perspektifle her 
sayısında Türkçe ya da Kürtçe 
olarak bu sanatçı  ve aydınlan 
tamtmaya çalışacak. 

Kaybolan eser ve yazarları  
yeniden öğrenmek, tanımak ve 
tanıtmak, Kürt aydın" için yeni 
bir kıta keşfetmek gibi bir şey 
olacak... 

Kürt Edebiyatı  Antolojisi uzun bır ç5;' -klicInwiirı  ürünü 

Antolojiyi, daha çok Kürtçe romanlarıyla tanınan ve 
halen Isveç'te yaşayan Mehmed Uzun hazırladı. 
Kürdistan'ın her parçasından, Kafkasya kürtlerin-

den ve Avrupa'da yaşayan 100'den fazla Kürt yazar ve 
şairin tanıtıldığı  kitaba, 30'dan fazla yazar da yazı lanyle 
katkıda bulundu, Mehmed UZUN'un redaktörlüğünde 
20'ye yakın işinin uzmanı  bir ekip tarafından gerçekleşti-
rildi. 

Antoloji, modem Kürt edebiyatının başlangıcı  olarak 
kabul edilen 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar 
edebiyatın çeşitli dallarında eserler vermiş  ,yazarları  kap-
sıyor. Kürtçenin her üç lehçesinin de -Kurmanci, Sorani, 
Zazaki- yer aldığı  antoloji, Kürt edebiyatı  tarihini Özetle-
yen bir araştırmayla başlıyor. 

Kürt yazar ve şairlerinin biyografilerinin de verildiği ki-
tapta, sanatçıların yapıtlarından çeşitli örnekler de yer 
alıyor. "Kürt Edebiyatı  Antolojisi bu alanda araştırma ya-
panlar için bir kaynak eser özelliği taşıdığı  gibi, Kürtçe, 
okurunun önünde yeni kapılar açıyor. 

lat Edebiyatı  Antokıllarıxis yer alan 
yazar ve ;miden 

Fuad Temo, Evdırehim Rehmiyıl ~al'', Şı!ix Evdi-
rahmanıll Axtep", Mala Ehmed6 Xas", $45x krhemed Ker-
bela, Usman Efend"yo Baki, rvar, P"remörd, Şöx M"he-
med Can, Faik ~es, Celadet Er Bedirxan, Kamuran El" 
Bedintan, Ereb Şemo, Nin( Egi Polatbekov, Ş& Eske-
r'', Reş"d6 Kurd, C"gerxw"rı, Ebdullah Goran, Osman 
sebr,•Em"n8 Evdal, Elaecrn Semi", Ehmed Nam-, Casi-
ma Cell, M.E.Bof, Hasan Hişyar, Heciyıfi C"nd", Enwer 
May", Hesen6 Qedrcan, Dildar, Fa"k Bucak, Nured'n 
Zaza, El"y6 Evd'lrehman, Hejar, Kemal Badili, Taha 
Mezher May", Se"d6 rbo, Refrm Qaz", kırkaylö Reş"d, 
Sebr" Botan", Semşmm^md Bender, Ahmed Arf, Esme 
Ocak, Abdurrahman Durre, Karlönö Çaçan", Nac" Kutlay, 

M. Eni'," Bo-
zarslan, Emer-
k6 Serdar, Hu-
san Arf, Tor, 
Yilmaz Güney, 
Kemal Burkay, 
Eskerö Boy"k, 
Tos"nö Reş"d, 
Ihsan Aksoy, 
Şörko »<es, 
Rojen Barnas, 
Deham Ecrlf"-
tah, Orhan Ko- 
tan, Munzur 
Çam, Lerf Hel-
met, Mahmut 
Baks", Ebdullah 
Paşew, Ebdul-
reman Muzür, 
Şa"n6 Bek'rıtı  
Sorekr, Şukru 
Big"ç, Ferhad 
Şaka", Babay6 
Keleş, Husön 
Hebeş, Koyo Berz, S`aorcıei,5 •'..btan'zade, Kurdo Husön, 
Mama &iki fiesen, AH-ef "ageron, Ref k Seb"r, Xerl D"- 

Malm"sarj, Şerzad Hosen, Mehmet Uzun, Zeyne-
iabrtin Zinar; Bavö Nea6, ıalulısin Cioçan, Malıfılz May", 
Fiökeş  Amed-, Ehmed Paran" Hesenö Met& Muöyed 
Tey-b, Aydin Alp, Xobat Idrs Çelk", Frat Ceweri, 
Ferhad Frbal, Denatdş  M. Ferho, Dilavera Zeng", Yılmaz 
Odabaşı , Qndir VavarKux". 

Edebiyat. KIM' 
Pat AnItıbflıg, 
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Haııı  insıtı  Mehmed 
Trtnwrneffider ~not* 

Evrensel Kiihür dergLlie bu ay 
Kültür Servisi- Bu ay 46. sayıya ulaşan Ev-
renel Kültür, inceleme ve eleştiri ağırlıklı. 
Can Yücel'in "Flaç" adlı  şiiri, şairin sürekli 
zenginleşen imge dağarcığı  inceleyenleri he-
yecanlandıracak. Aydın Çubukçu, bin yıllık 
Manas Destanı'm içeriğini sosyoekono-
mik bakımdan inceliyor ve destan içeriğinin 
bugüne ilişkin çağnşunlanlizerinde duruyor. 

Sennur Sezer'in Rosa Lüksemburg'u an-
latan yazısı, büyük devrimciyi az bilinen 
yönleriyle inceliyor. "Alyans ve Döpiyes" 
başlığın' taşıyan yazısıyla Yusuf Eradam, bir 
izlenim ve güncel çağnşımlan üzerinde du-
ruyor. 

Yakın zamanda kaybettiğimz Bilge Kara-
su'yu, metinlerindeki temalar bakımından 
Ayşe Okvuran inceliyor. Alaattin Bilgi, "eski 
defterler"i kanştırmayı  sürdürüyor; bu ayki 
konusu, "İbni Haldun ve Mukaddime". 

Evrensel Kültür'ün yeni kalemlerinden 

Pınar Eryaşaı  'in yazısının başlığı , "Modem 
İnsan, Baudelaire Senin Aynandır ". 

"Dosya" sayfalarında, "Ulusal Kültür" 
genel başlığı  altında incelenen değişik sorun-
ların bu ayki başlığı: "Halk Kültüründe İleri-
ci Demokratik Unsurlar", 

Göksel Ayrnaz. "Sinemada Anlam Çö-
zümlemeleri"ni tanışırken, "Dünya Amatör 
Tiyatrolan'm 3. Etkinliği", Mehmet Esa-
toğlu'nun kaleminden. Bir başka tiyatro ya-
zısı, Bora Tanyel/Uluç Esen imzasını  taşı-
yor: "Stanislavski ve Oyunculuk yöntemi I". 

Veysel Çolak'ın "Dize" başlıklı  yazısı , şi-
irde dize sorununu inceliyor. Ergin Kopa-
ran'ın "Dünyaya Açılan Pencere"sinde Hint 
şiiri var. Bu ayın kitabını  Refika Bezirci ta-
nıtıyor,"Diderot". Bu ayki şiirler, Salvore 
Quasimodo (Filiz Özden çevirisi), Macit 
Eren ve Muzaffer Sangülün'ıln imzasını  ta-
şıyor. 

Söz UÇAR YAZ Verba volant, seripta menant) 
EŞİTLİK 

Sesini işittiğimiz değirmenden, un da akmalıchr 
kapımıza. Bu buğdayın sonsuz tarlalarında herkes 
için gerekli sarı  savruluşunun tek isteğidir. Yaşamı  
eşitleme tutkusu, bir değirmentaşı  gibi döner bilin-
cimizde. Doğa da yardım eder buna. Kıyıcı  olan in-
sandır. 

AŞKİN EYTİŞİMİ  
Aşk bir elma kurdudur, kirazın içinde bulunmaz. 

YALAN 
Kendimizden kaçamadıguruz anlarda söylediği-

miz yalanlardan çoğunlukla salunamaya. Belki de 
bu, bir onanna; varlığımızı!' güvenliğini parçalama- 

ma çabasıdur. Oysa gerçekliğimiz ve varlık nedeni-
miz bütün korkuları, geriye çekilişleri, saplanblan, 
saldırganlıklan, aldatışlan, aldanışlan iyileştirmek 
ve bağışlamak için yeterli bir eylemliliktir. 

En iyi yalan bile gerçeğin, yerini tutamaz. 

NESNE VE GÖLGE 
Her şey gölgesiyle vardır. Her şeyin biçim ve 

renk değiştirdiğini, boyutlann ve derinliklerin göl-
geleriyle algılargirğıııı  bilmek, nesnelerin yazgısına 
da kaygısına da tanık olmak demektir. Bir kayanın 
kuma ya da tuza; kurun cama, camın da bir vazoya 
dönüşmesi hiçbir zaman rastlantı  değildir. Bu dünya 
da bir gün bakır bir tablete dönüşebilir. Ama "bakır, 
bir gün kendini borazan olarak görmek (de) istiyor-
sa; bu, bakımı  su'u değildir."* 

TEKİL 
Ayaklarınız üzerinde yalnız kendi gövdenizi taşı-

yorsamz, yalnızsınız demektir. 

AKIŞ  
"Mermeri eriten, suyun gücü değil; damlaları= 

stirekliliğidir."** 

ŞAİRE ÖVGÜ 
Kendi cenazesinin ardından yürüyen şair, iyi şa-

irdir. Kötü şartlar ise bu işi başkalarına gördürürter. 
Bunların ya ağıtçılan ya da alkışçılan vardır. 

*Rimbaud 
** Çin atasözü 
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Mehmed Uzun: Genç arkadaşların Kürtçe yazmasını  arzuluyorum. Kürtçe, kürtlerin ruhu( 

Yeni bir dil yaratmak z 
Ulusal ve 

evrensel edeNyat 
Ali BIÇER 

"Bizden önceki entellektüel kuşaklarla ilgili bilgimiz 
çok zayıf. Ayaklanma' sağlam yere basamıyoruz. 

Kaybolmuş, isimsiz kalmış  çok sayıda aydınımız var. 
Edebiyata ya da politikaya hayatlarını  vermişler. 

Ama biz onları  bugün tanımıyoruz, onlara 
ulaşamıyoruz. Büyük bir haksızlık bu, büyük 

bir vicdansızlık." 
Kültür Servisi- Antolojiya Edebiya-
ta Kurdi (Kürt Edebiyatı  Antolojisi) 
ni yayına hazırlayan Mehmed 
Uzun'la antolojinin hazırlanış' sıra-
sında karşılaşılan güçlükleri, Kürt di-
li ve edebiyatının dünü bugünü ve ge-
leceğini konuştuk. 

- Kürtçe yazıyorsunuz. Kürtçe 
yayımladığınız bir de romanınız 
Yat Şimdi bir de Antolojiya Edebi-
yata Kik& adli çalışmayı  hazırla-
dım. İsterseniz dilden başlaya-
lım... 

Kürtçe yazmak gerekli. Ben özel-
likle genç arkadaşların Kürtçe yaz-
masını  arzuluyorum. Çünkü Kürtçe, 
kürtlerin ruhudur. O ruh bizim diğer 
kültürlerle aynı  düzeye gelmemizin, 
onlarla diyaloğun bir yoludur. Kürtce 
yazarken herkes için söz konusu ola-
cak zorluklar var tabii. Dönem dö-
nem yapılmış  bazı  çalışmalar dışında 
önümüzde yazılı  bir edebiyat mirası  
modem anlamda yok. Bunu biz yap-
mak zorundayız. En büyük zorluk bu. 
Ikincisi, yazacağım, yaratacağınız 
dil bugünün okuyucusunun ruh halini 
kavrayabilecek bir dil olmalı. Bugü-
nün okuyucusunun ruh haliyle bun-
dan üç-dört yüzyıl önceki okuyucu-
nun ruh hali çok farklı. Bu nedenle, 
klasik edebiyatm, çok zengin olan 
Kürt sözlü edebiyatının dili buna uy-
gun değil. Bunu siz yaratmak zorun-
dasınız. 

- Zaman ve ruh hali farklılıgın-
dan söz ettiniz. Bunu biraz açar 
mısınız? 

Ben kendi yaşadıklanmı  söyleye-
yim. Kürtçe yazmaya başladığımda 
en basit cümleleri bile kurmakta çok 
büyük güçlük çekiyordum. Kürtçe 
konuşulan bir yerde büyüdüm. Yedi 
yaşına kadar Türkçe bilmiyördum. 
Konuşma dili olarak hiçbir sorunum 
yoktu, ama yazmaya başlayınca çok 
büyük sorunlar çıktı. Kürtçe yazmaya 
çalışıyordum ama, mantık Türk-
çe'ydi. Bunu aşabilmek için var olan 
bütün Kürtçe metinleri okudum, ana-
liz ettim. Kürtçe'nin dil mantığına 
varabilmek için yazı  egzersizleri yap-
tım. İkincisi; Kürt sözlü edebiyatına 
yoğun bir biçimde eğildim. Uzun yıl-
lar, Suriye'de, Iran'da, Irak'ta deng-
bejlerle birlikte oldum; destanlan, 
öyküleri, türküleri dinledim, kasete 
aldım, tek tek gözden geçirdim. 
Üçüncüsü de, profesyonelce bakmak, 
meslek edinmek gerekli. 1975-
76'dan bu yana Kürtçeyle çok yoğun 
bir ilişkim var. Her gün yazıyor, oku-
yor, uğraşıyorum. Böylece, Kürtçe, 
benim ilk dilim haline geldi. İşin il-
ginç yanı  şu, ben bunu beş  bin kilo-
metre uzakta yarattım. 

- Kısaca, Kürtçe'yi, beş  bin kilo-
metre uzakta öğrendiniz... 

Edebi dil olarak, evet... Zaten bi-
zim sorunumuz da bu. Bugünkü Kürt 
insanının ruh halini anlatacak yeni bir 
dil yaratmak zorundayız. Kaynağımız 
klasik ve sözlü edebiyattır. Bunlara 
başvurup kendimize yeni bir dil yara-
tacagu, aynı  zamanda bu dilin diğer 
dillerle eş  düzeyde olmasını  sağlaya-
cağız. Bu çok zor bir iş, ama, Kürt ay- 

Ahmet ÖNAL 

tirt ulusal edebiyatının ta-
nı. fikrine baktığımızda, onun 
da bir çok ulus gibi köklü bir 
edebi geçmişe sahip olduğunu 
görürtiz. Kürtler, felsefeyle 
örülmüş  bir edebi tarihe sahip; 
farklılıkları  derinleştiren, sü-
rekliliği ve alucıhgı  olan bir 
edebi tarihtir bu. 

Kürtler, uygarlığın beşiği 
Mezopotamya'nın ortasında y-
er almış  en eski halklardan ol-
masına karşın, yazılı  edebi 
ürünleri azdır. Bunun nedeni 
edebi eser vermemiş  olmaları  
değil, yarattıkları  değerlerin 
barbar istilalar sonucunda yitip 
gitmesi ve yeniden, sıfırdan 
üretmekle karşı  karşıya kalma-
landır. Yakın tarihimizde de ta-
nık olduk; birçok paha biçilmez 
degerdeld yanlı  esere operas-
yonlarda el konarak yok edildi. 

Ekrem Mayı, tüm ömrünü 
verdi eserlerine. Ama Mayı'nm 
geleceğe armağan ettiği divan-
lar, son yirmibeş  yıl içinde ya-
kılarak yokedildi. Benzer ve 
değişik yöntemlerle yok edilen 
eserlerin elde kalanlardan daha 
fazla olduğu, ne yazık ki bir 
gerçek. 

Komşularıyla hep savaş  ha-
linde olan, ülkesi sürekli işgal 
altında tutulan bir halkın edebi 
eserlerini korumasının zorluğu-
nu, en iyi Kürt aydınlan bilir. 
Bilir bilmesine ancdk, elde ka-
lanlan yeterince koruyup de-
ğerlendirdiği de sarulmamalı.  

dınlan, özellikle Türkiye'de yaşayan 
Kürt aydınlan, bunu başarmak zorun-
dalar. Eğer bunu yapamazsak, tüm 
mücadelelere rağmen gelecekten pek 
umutlu değilim. Bu yüzden de, ben 
devamlı  .dil sorununu öne çıkarmaya 
çalışıyorum. 

-Sürekli olarak bugünkü ruh 
halinden söz ediyorsunuz. Bu ruh 
haline uygun bir dil sizce nasıl ol-
malı? 

Daha dinamik, daha rahat ve bu-
günkü Kürt insanını, yaşadıklanm 
kesinlikle anlatabilmeli. Bugünkü 
Kürt insanının yaşadıklanyla, bıraka-
hm üç-dört yüzyıl önceyi, kırk yıl ön-
cesi bile çok farklı. Toplum değişti. 
Toplumsal ilişkiler değişti, Kürtler o 
zaman çok izole yaşıyorlardı. Şimdi o 
eski, kapalı  topluma özgü ilişkiler 
aşıldı. Kürtler açıldı. Büyük şehirler-
le, diğer kültüllerle, dillerle ilişkiler 
çok daha yoğun. Bunlar doğal olarak 
Kürt insanının psikolojik durumunu 
çok yakından ilgilendiriyor. 

Ahlâki sorumluluk 
- Çok uzun yıllardır Kürtçe ya-

zan bir yazar olarak, bunun nasıl 
yapılması  gerektiğini düşünüyor-
sunuz? 

Burda arkadaşlarla görüştüğümde, 
Kürtçe'nin önemi, enformatik gücü, 
Kürtçe'yle yazmanın kitlelere ulaş-
mak için gerekli olduğu söyleniyor. 
Bunların hepsi doğru, fakat en önce, 
bu dilin kavranmasım sağlamak zo-
rundayız, bu dilin ayduılan olarak. 
Öğrenmeli ve öğretmeliyiz. 

-Adeta bir okuma yazma sefer-
berliği... 

Evet... Mesela ben başka bir dille 
kendimi daha rahat ifade edebilirdim. 
Ama Kürtçe'yi tercih ettim. Bunun 
hiçbir politik-ideolojik sebebi yoktur. 
Benim bir Kürt, Kürtçe'yle doğmuş  
bir aydın olarak kendi dilime karşı  
ahlaki ve vicdani bir yüktimlillügtim 
var. Tehdit altında olan bir dilin kur-
tarılması, geliştirilmesi söz konusu. 
Bunlar yan yana konulduğunda ahla-
ki yan daha ağır basıyor. Biz bunu 
yapmak zorundayız. Kürtler çok faz-
la acı  çekiyor, her tarafta büyük bir 
baskı  altındalar. Eğer dilde kaybeder-
sek, çekilen acıların, verilen mücade-
lelerin hiçbir anlamı  olmaz. 

-Dilde kazanırsak politikada da 
kazanırız mı  diyorsunuz? 

Elbette. Çünkü dil, iktidar ögesi-
dir, iktidar gücüdür. Insanın kendi 
kimliğine varabilmesidir. Bu nedenle, 
Kürtçe konuşabilen, düşünebilen ar-
kadaşların Kürtçe yazmasında büyük 
fayda var. Sadece edebiyatta değil, 
her alanda Kürtçe yazılmahdır. Bun-
lar birbirini tamamlamalıchr. Kendi 
aramızdaki çekişmeleri, çatışmaları  
birbirimize bu dille anlatmalıyız. 
Kendimizi dünyaya bu dille anlatma-
hyız. Sizin yazacaldannız, benim ya-
zacaklanmı  güçlendirecektir. Benim 
de sizin yazacaklarmadan öğrene-
ceklerim var. Birbirimizi tamamla-
mahyız. Çünkü büyük bir siyasi fark-
hlığımız var. Bu siyasi farklılığı  bu 
dille konuşmak zorundayız. 

Menurıed Uzun 

- Uzun yılları  alan bir antoloji 
hazırladım. Bu sırada nelerle kar-
şılaştım_ 

Bu bir ekip çalışmasıydı. Benimle 
birlikte işinin uzmanı  yirmiye yakın 
arkadaş  çalıştı. Iranlı, Suriyeli, Iraklı, 
Türkiyeli, Kafkaslı. Her yöreden, her 
parçadan çok yoğun bir emek ve kat-
kı  söz konusu. Bu arkadaşların çabası  
olmasaydı, benim tek başına altından 
kalkacağım bir iş  değildi. 

- Antolojiyi hazırlarken sizin 
için neydi önemli olan? Neleri dik-
kate aldınız? 

Kürt edebiyatının zenginliğini, çe-
şitliliğini, ilginçliğini ortaya çıkar-
mak önemli oldu. Yazar ve metin se-
çiminde ideoloji, siyaset, örgüt, par-
ça, lehçe, bölge esas alınmadı. Kürt 
edebiyatındaki yeri ve okuyucu için 
önemine göre seçim yapıldı. Şimdi 
tabii ki, Irak'taki Kürt edebiyabyla 
Türkiye'dekini karşılaştıramazsınız. 
Çünkü Irak'ta Kürtçe hiçbir zaman 
yasaklama" 1925'den bu yana eği-
tim dilidir. Yani sürekliliği olan bir 
edebiyat söz konusudur. Tümünü ala- 

mazdık; edebi gelişme dönemlerine 
göre, Kürt dili ve edebiyatına yararla-
n olmuş, eserleriyle katkıda bulun-
muş  şair ve yazarları  seçtik. Tabii, bu 
işin uzmanı  arkadaşlarla konuşarak, 
onların görüşlerini alarak... 

- Türkiye söz konusu olduğun-
da... 

Türkiye'deki Kürt yazar ve şairle-
rin hemen tümünü aldık. Çünkü yazı-
ları  eser çok az ve bunlar da çok bü-
yük fedakklıklarla yazılabilmiş. 
Çünkü Kürtçe zengin bir edebi yaşam 
söz konusu değil. Sadece 1930'larda 
nisbeten yaşanmış . 

- Kürtçede birçok lehçe var, bu 
sorunu nasıl aştınız? 

Prensip olarak, lehçeleri değiştir-
me yerine, olduğu gibi koruma kararı  
aldık. Ama Kiril ve Arap alfabesiyle 
yazılmış  bütün eserleri Latin alfabesi-
ne transkribe ettik. Antolojinin arka-
sına da Kurmance-Zazaca ve Kur-
mance-Soranice iki sözlük koyduk. 
Böylece, Kurmance okuyan bir arka-
daş, Zazaca ve Soranice'yle tanışıyor, 
onlardan yararlanabilme olanağına 
kavuşuyor. Bir de okuyucu, 100'e ya-
kın yazar ve şairi, bir arada bulabili-
yor. Sözgelimi, Türkiye'deki Kürtler 
için Iranlı, Suriyeli, Iraklı, Kaficash 
Kürt yazarların yüzde doksanı  çok 
yabancı, bilinmiyor. Antolojinin Tür-
kiye'de yayımlanmannın böyle bir 
önemi de var. Bir başka prensip de 
şuydu; yaşayan bütün yazarlannuza 
ulaşmaya çalıştık. Onlarla uzun mü-
lakatlar yaptık. Hayatta olmayan ya-
zarlarla ilgili olarak da, uzman arka-
daşlara yazılar yazdırdık. Bunun dı-
şmda da, benim Kürt edebiyatı  tari-
hiyle ilgili uzun bir çalışmanu koy-
duk. Bu da benim açımdan ahlaki bir 
yilkümlültiktti. 

Ulaşamadığıruz, hakkında hiç-
bir bilgi bulamadıgına yazarlar da 
olmuş  olmalı ... 

Var tabii. Birçoğuna ulaşamadık,  

birçoğuyla ilgili bilgi bulamadık. Me-
sela Boti adımla bir şair var. 1930-40 
döneminde dergilerde çok güzel şiir-
leri yer almış. Geleneksel üslupta 
modem bir dil yaratmaya çalışmış. 
Onunla ilgili hiçbir yerde hiçbir bilgi-
ye rastlamadık. Bir de şunu gördüm; 
her bölgenin kendine özgü bir anla-
tım biçimi var. Serhat bölgesindeki 
anlatımla, Mardin Ovası 'ndaki anla-
tım bile çok farklı. Arkadaşlar bunu 
bir karmaşa olarak görüyorlar. Tersi-
ne ben, metinlerin içine girdikçe, bu-
nun büyük bir zenginlik olduğunu 
gördüm. Ama biz bu zenginliği gün 
ışığına çıkararruyoruz. Şimdi, mesela 
Irak'ta zengin bir Kurmance edebiyat 
var. Ben bu kadar zengin olduğunu 
bilmiyordum. Bu benim için çok se-
vindirici oldu. Biz orada sadece Sora-
nice bir edebiyat olduğunu sanıyor-
duk. 

- Türkçe yazan Kürt şair ve ya-
zarları  için, Türk edebiyatı  içinde 
yer aldıkları  şeklinde değerlendir-
meler var. Antolojiden anlaşıldığı  
kadarıyla siz bu konuda daha çok 
tersini düşünüyorsunuz sanırız... 

Bana göre Kürt yazandırlar. Çün-
kü, doğduklan şehirler, Kürt tarihi, 
kültürü, dili, gelenek ve görenekleriy-
le yoğırulmuş. Tümüyle bir Kürt ruh 
hali söz konusudur. Ahmed Arif'in 
şiirini bir Tür-k şair yazamaz. Yaşar 
Kemal'in romanların' İstanbullu bir 
Türk yazar yazamaz. Bana göre bu 
yazarlanmızı  dışlamamak gerekiyor. 

Kürtçe yazmalan talebinde bulu-
namazsımz. Yumuyorlar. Burda reel 
bir durum var. Bizim yapacağımız, 
bence bu, yazarların eserlerini Kürt-
çe'ye çevirmek. Bu bir zenginlik ge-
tirecektir. Arada bir iletişim, diyalog 
kurulacaktır. Hatta burda, iki dilde ki-
taplar neden yayımlanmasın?.  Bu, 
dünyanm Ina yerinde oluyor. Yani 
böyle taılısmaloala zaman kaybetmek 
yerine bunu yapalım diyorum. 

F
eodal ekonomi, yerel ve aynı  zamanda kapalıdır. Etkinliği 
ve açı l ımı  olsa da sı nı rlıdır. Bir bölgedeki gelişme bir başka 
bölgeye kolay kolay yansımaz. Bu dar, kendi içine dönük 

ekonomi, kendi özgün kültürünü de oluşturdu. öyle ki, arada 
15-20 km bir mesafe olmasına karşın bir köyün etik ve estetik 
değerleri komşu köyünkünden çok farklı  olabildi. Bu, köyler ve 
kentler arası nda mutlak bir kopukluk olduğu anlamına gelmez. 
Belirleyici olan dışa değil, içe dönüklüktür. 

Kapitalizmle yerel ekonomiler parçalandi, dünya ile içiçe 
ulusal ekonomiler oluştu. Kendine yeterlik ortadan kalktı, yeni 
ihtiyaçlar ortaya çıktı . Yenilikler artık yerel ve ulusal sınırlar için-
de kalmayıp, girebildiği her yere girdi. 

Marx ve Engels, Manifesto'da bu gelişmeyi şöyle tanımlar: 
"Eski yerel ve ulusal kapalılık ve kendine yeterlilik yerine her yö-
ne dağılan ilişkileri, ulusların evrensel karşılıklı  bağımlı lığını  gö-
rüyoruz. Entellektüel üretim de maddi üretim gibi, tek tek ulus-
ların entellektüel yaratı ları  şimdi ortak mülkiyet olmuştur. Ulusal 
tek-yanlılık ve dar-kafalı lık gün geçtikçe gerçekleşemez oluyor, 
sayısız yerel ve ulusal edebiyattan bir dünya edebiyatı  doğuyor." 

Yerel ve ulusal ekonominin parçalanmasıyla, Marx ve En-
gels'in belirttiği, uluslararası  kültür ve sanat alış-verişi de buna 
paralel olarak devreye girdi. Böylece özellikle sanat ve edebiyat-
ta ulusal olanla evrensel olanı n tartışması  başlamış  oldu. 

Goethe, "Şairi anlamak isteyen onun ülkesine gitmelidir" di-
yerek ulusal olanı, Hegel ise, "İsa ne kadar Yahudiyse, Shakes-
peare de o kadar ingiliz"dir diyerek evrensel olanı  öne çıkarmış-
tı . 

"Avrupa Gerçekçiliği" adlı  yapıtında ünlü marksist G. Lu-
kacs, bu iki tanımı  birbiriyle kıyaslayarak "... hakikat bu iki uç 
düşüncenin ortasında değil, ikisinin bileşimindedir. (...) Ulusla-
rarası  etkiler, ulusal yansımaları n bileşimiyle ortaya çıkar, bun-
larsa yine bireşimsel olarak yazarların kendilerinin kişisel evri-
minden doğar. özel olandan genel olana geçişse, her yerde ba-
sit bir toplam değil, bir sı çramadır" diyerek, bir anlamda bu tar-
tışmayı  noktaladı. 

Günümüzde, sanatçının gerçekçi olabilmesi için, yaşadığı  
çevreyi ve ulusu tanıması, nabzı nı  elinde tutması  yetmiyor; 
Amerika'daki politik oyunları, Avrupa'daki ekonomik gelişmele-
ri, hatta Katalonya'daki çobanın yaşamını  da asgari -olarak bil-
mesi gerekiyor. işte bu bilinç ve yaklaşım içinde, nası l ki sanat-
çının ulusal' yakalaması, kendi halkının yaşamını  estetize et-
mekten geçiyorsa, evrenseli yakalamanın yolu da ulusali yaka-
lamaktan geçiyor. 

Shakespeare'in oyunlarındaki konu ve kahramanların çoğu 
başka halklara ait ama, bu Shakespeare'in ulusal yönü olmadığı  
anlamına gelmez. Konusu ya da kahramanı  ne olursa olsun so-
nuçta Shakespeare, onu Ingiliz insanının kültürel ve ruhsal yapı-
sıyla kaleme almıştır. Yazarı  kendi toplumsal yapı  ve dönemi dı-
şında düşünmek çok güç. Ulusal nitelikler iradi değildir. "Ulusal 
nitelik'in oluşumu çelişkilerle dolu bir tarihsel süreç"tir. Sanatçı  
da bu sürecin bir parçası  ve sonucudur. 

Ulusal olan -kendiliğinden- evrensel olanı  içinde barındırır. 
Nasıl ki bir sanat yaptırım sanat yapıtı  olabilmesi için onu yük-
sek estetik ölçülerle yaratmak yetmeyip, ayrıca algı layıciya taşı-
mak gerekiyorsa, ulusal bir yapı tın uluslararası  olabilmesi için 
de başka halklara taşımak, onlarla paylaşmak gerekiyor. Edebi-
yatta bunun biricik yolu çeviridir. Yani ulusal dil sorununu aş-
maktır. Ulusal olanın evrensel olanı  bağrında taşıyıp taşımadığı  
ancak böyle ortaya çıkar. Yoksa uluslararası  kültür alış-verişi sağ-
lanamaz. 

Burada yine gelip dile takılıyoruz. Başka halklara taşınan bir 
edebiyat yapıtı  doğal olarak o halkların dili ile okunacak. O 
halkları  ilgilendiren, o yapı tın hangi dille yazı ldığı  değil, yapıtın 
tam ulaştırı lması. Sonuçta bir edebiyat yapıtı  hangi dile çevrilir-
se çevrilsin (çeviri iyi yapı  Imışsa) ulusal içeriğini korur. Hatta bir 
edebiyat yapıtı , gerçek anlamda, ulusallığı nı  başka dillere çev-
rilmesinde, başka halklar tarafından okunmasinda ele verir, ulu-
sal rengini belli eder. Gerçek bir sanat yapıtı  tıpkı  bir ırmak gibi.: 
dir. Mutlaka bir kıyısı  vardır. Bu kıyı lardan biri ulusal, diğeri de 
evrenseldir. Bir ırmak gibi iki kıyıyı  hem birleştiren, hem de ayı-
ran bir özelliğe sahiptir. 

"Siyahları n siyahlara dönük olduğu, siyahların kendi arala-
rında konuştuğu sanı lmaktadır... Ama ilkin ırkçiymış  gibi görü-
nen bu şiirler, sonradan bir bakıyorsunuz, herkesin türküsü hali-
ne gelmiş." (Sartre). Ilk çıkışında her sanatsal yapı tta ulusal öge 
belirgindir. Ama diğer uluslara, halklara açildıkça evrensel olan 
öne çıkar. Ve bir süre sonra o sanat yapı tını  tek bir ulusa mal et-
mek oldukça zorlaşır. Örneğin "Italyan Rönesansi"nın geliştirdi-
ği sanat (resim, mimari), 17 ve 18. yüzyı llarda bütün Avrupa'da 
kabul görür ve ulusal rengi iyice zayıflar. 

Yazımızın başında feodal kültürün de, feodal ekonomi gibi 
yerel, içe dönük olduğunu belirttik. Ama feodal dönemde Avru-
pa üzerinde nası l ki Antik Yunan, Roma ve din kültürü (Hıristi-
yanlık) evrensel bazı  değerler oluşturmuşsa; Mezopotamya, 
Iran, Anadolu vb. bölgelerde yaşanan antik uygarlıklar; Zerdüşt-
lük, Mazdeizm vb. inançlar, Yahudilik ve Hirestiyanlık, en etkili-
si olarak da Islamiyet gibi tek tanrı ', dinler de Ön-Asya üzerinde 
"evrensel" değer yargı ları  ve kültürler oluşturdu. Kapitalizmin 
yarattığı  etki düşünüldüğünde, bu durum oldukça sınırlı  ve gü-
dük gözükür. 

Guti, Kassit-Kussi, Mittani, Med vb. uygarlıklar kuran; Sümer, 
Asur, Hitit vb. büyük uygarlıklarla komşu ve zaman zaman da iç 
içe yaşayan Kürtler, daha Antik çağda oldukça zengin bir kültü-
re sahipti. Uygarlığın beşiği olarak değerlendirilen Mezopotam-
ya ve Anadolu'daki birçok ilk buluş  ve gelişmede Kürtlerin de 
payı  olduğu genelde kabul gören bir tez. , 

Kürtlerin ilk dini olduğu hemen hemen bütün tarih araştırma-
cı ları  tarafından kabul edilen (Yahudilik, Hıristiyanlık ve Islami-
yet gibi büyük tek tanrı lı  dinlere de kaynaklık eden) Zerdüştlü-
ğün, Kürt ulusal kültürü üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Kürt-
lerin yöresellikten evrenselliğe ilk önce Zerdüşt inancı  aracılığı  
ile geçtiğini söyleyebiliriz. Kürtlerin ilk ulusal ve evrensel edebi-
yat yapıtı  ise, kuşkusuz Ehmedö Xarıtnin Mem ü Zin'idir. Kürt-
lerde ulusal bilincin, ulusal kültürün gelişip canlanmasında Sün-
ni kesimde 'dengberler ve 'mele'ler, Alevi kesimdeyse aşıklar ve 
dedeler ('dada'lar) büyük rol oynamıştı r. Geleneksel değerlere 
bağlı  olan Kürt kadını nı n da Kürt dilinin korunmasında büyük 
katkısı  olmuştur. 

"Kürt Rönesansı" diye adlandırı lan günümüzde, roman, şiir, 
öykü ve sinema dallarında çok çeşitli ürünler veriliyor. Sadece 
Kürtçe ile yazı lanlar değil Türkçe, Arapça vb. dillerle yazılan ya-
pı tlarla da Kürt edebiyatı  her geçen gün biraz daha güç kazanı-
yor. Kuşkusuz, Kürt edebiyatı  açısından özellikle günümüzde 
özgün olan özgürlük mücadelesidir. Özgürlük mücadelemizin 
dünya kamuoyunda yeterince destek almasının bir yolu da ulu-
sal edebiyat ve sanatımızın diğer halklara açılmasından geçiyor. 

Uluslararası  yazar ve sanatçıların çok yönlü etkileri vardır. 
Hem kendi ulusal kültürlerini (politik sorun ve amaçlarını) ya-
bancı  topraklara taşıyıp orada tanınmasını  ve değerlendirilmesi-
ni sağlarlar hem de -en önemlisi- alıcı  kültürün bir parçası  hali-
ne gelirler. 

Içi boş, soyut enternasyonalizmden, genel bir dünya edebi-
yatından ya da sanatçilığından sözetmek pek doğru de ii. Olsa 
olsa uygar ulusların ya da hakların edebiyatı  üzerinde aarsı lıklı  
bir etkiden, bir alış-verirten sözedilebilin 

Bu hamura daha çok su gerekecek 
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dIr kaz ICDP YHK arasında solunlann gölds- 
meler vs diyalog ylule4 b Makam *eylemi, yazıl-
dı. Dublin topları» vs onun sonuçlannın mdlaınvnel olma-
ması, yanlış  vs ıkeldwin o topla nbnın sonuç belgelednds ol-
ması, ~nın , KDP'ys saldırması  w burıu "plana yapılan 
bk Iııımkı" olarak lanse etmesine halde yoktur. 

Ulusal irade ve 
istem gücü 

Hasan ASGAR 

E
ğer, yalnı zca Kürt ulusunun ülkesiyle birlikte parçalan-
mış  olması nı n yarattığı  olumsuzluklar, düşünseydik, 
buna, her yandan kuşatı lmış lığı  içindeki bir büyük yal-

nızlığını  ve daha da vahim bir durum olarak bugün gerçek 
bir kuşatı lmış l ı k içinde tümden yok edilmek istendiğini ek-
leseydik sadece bu kadarıyla kalsaydı k, kimbilir ne iflah ol-
maz kötümserler oturduk. Aynı  zamanda, insanı  düşünsel 
ve eylemsel olarak kötürümleştiren bu bakış  açı sı  kimbilir 
daha kaç zaman sömürgeciliğin kahredici, ezici ve tek söz-
cükle insanlı ktan çı karıcı  şartları  altı nda sürüp giderdi. 

Aslı nda, daha derinlemesine bir bakışta, sömürgeciliğin, 
özünde Kürtler'in varoluşunda şüphe yaratmak ve asla bir 
geleceklerinin olamayacağı  düşüncesini hakim klima ile 
özdeş  olduğunu saptayabiliriz. Ama sadece bu kadar değil, 
daha çok tam da bu temelde üretilen yanı lsamatar eş liğin-
de Kürtler'de insan gibi isteme gücünü ve iradesini tümden 
yok etme ve herşeye rağmen ortaya çı ktığında da hemen bir 
şekilde kı rmak olarak da algı lamak gerekir. Kürt özgürlük 
mücadelesinin ulaştığı  bu devasa boyutlar ve bizzat soru-
nun kazanmış  olduğu uluslararası  çapı  ortadayken sömür-
geciliğin hala ve ı srarla bu tutumunda direnmesi, aslı nda 
onu etkisizleştirecek kaldı raçların da ne olduğunu ortaya 
koymaktadı r. 

Sömürgeciler bitmez ve tükenmez çabaları nı , Kürtler'i 
bu kuşatı lmış l ı klan içinde mahkum etmiş  bulunduğu bir bü-
yük yalnızlığı  içinde boğma için sürdürmektedir. Zaman za-
man yaydığı  hayallerle, Kürtler yararı na olabilecek en kü-
çük bir değişim umutları nı  bile hemen parçalatarak aslı nda 
yine bu hedeflere yönetmekte, onun insan gibi isteme gücü-
nü ve iradesini felç etmeyi amaçlamaktadı r. Ama, bpnda şa-
şı lacak bir yan da görmemek gerekir, çünkü sistem olarak 
sömürgecilikten Kürtler yararı na herhangi birşey beklemek 
aslı nda sistemin doğası yla uyuşmamaktadı r. Bu bakı mdan, 
insan gibi istemesini bilmeyenlerin, bu yolda sonuna kadar 
kı rı lamaz bir irade ortaya koyamayanları n ve hele Kürtler 
gibi varlı kları  inkar edilmiş  uluslarda herhangi bir gelecek 
umudu taşımayacakları nı  en iyi onlar bitmekte ve buna gö-
re davranmaktadı rlar. 

Eğer TC uygulamaları na tarihsel bir temelde bakı lacak 
olursa, onun sömürgeciliğinin özünün asli olarak burada 
ortaya çı ktığı  görülür. Bu nedenle, bütün ve her yönlü saldı-
rı ları n ı n hedefi Kürtler'i iradesiz ve isteme gücünden bile 
yoksun adsız bir kütle olarak göstermek ve döne döne bu-
nu Kürt insanı n ı n bilincine kazı mak olmuştur. Belli bir ira-
denin ortaya konulduğu ve bunun gerçekten görkemli bir is-
teme gücünün ifadesi olarak isyanlar biçiminde doruk nok-
taları na ulaştı rı ldığı  her defası nda yaptı kları nı n bütün özeti 
de buydu. Bugün de, öncekilere göre Kürtler'in en anlamlı  
ve çağın içeriğine en uygun isyanı  karşısı ndaki tutumu da 
budur; Kürtler'in iradesini kı rmak, örgütlü isteme güçlerini 
sı fı rlayarak asla birşey isteyemez duruma sokmak en belir-
gin tutumu olmaktadı r. 

Dış  dünyanı n bir yanıyla çok iyi anlayı p desteklediği, bir 
yanı yla da evrensel insanlığın vicdanıyla uyuşmadığı  için 
kı nadığı  bu yı llanmış  inkar politikası nı n özü budur. Yeniden 
birşey isteyemez ve insan olmanı n vazgeçilmez değerlerini 
dayatamayacak bir duruma düşürülmüş  Kürtler'e dönüp de 
birşeyler vermenin gereksizleşeceği nokta tam da burasıdı r. 
Ama burada sorun, artı k Kürtler'in kanı tlamış  olduğu şekil-
de imkansı z olduğu görülebilse de, yine de bunu gerçekleş-
tirip gerçekleştiremeyeceklerini sorununda dügümlenmek-
tedir, çünkü buna verilecek yanıtlar Kürtler'in insan ve ulus 
olarak geleceklerini belirleyecek içerikte olacaktı r, 

Eğer, sömürgeciliğin bütün insandışı laştı ncı  özellikleri-
nin Kürtler'de hep kalıcı  olacağını  ve ne olursa olsun bu ku-
şatı lmış l ı kları nı  aşamayacakları nı  düşünen iflah olmaz kö-
tümserler olsaydı k, bunu olumlar ve bir yerde de Kürtler'in 
tarihine son vermiş  oturduk. Aynı  zamanda bu, birey olarak 
Kürdün, insan ve ulus olarak Kürdün, örgüt veya parti ola-
rak Kürt örgüt veya partilerinin de bizzat kendi tarihlerine 
son vermeleri ve böylece şekilsiz birer nesne olmaları  olur-
du. Oysa, her ne pahası na olursa olsun hiçbir Kürdün böy-
le düsünmemesi ve kötürümleşmemesi gerekir. 

Her ne pahası na olursa olsun belki de bu sözler, korkunç 
bir kararlı l ı k ve irade göstergeleri olarak en çok Kürtler için 
kullanı lmalıdı r. Çünkü, belki de en iyi bu sözlerle tanimla-
nabi lecek şekilde, nereden bakı l ı rsa bakı lsı n, Küdler'in aka-
mete uğratı lmaları nı n artı k imkansız olduğu anlaşı labilir. 
Ne pahası na olursa olsun denilerek ulaşı lan bu gerçeğin ka-
nı tları nı  tarihten de çı karabiliriz, ancak daha çok da Kürt 
ulusal hareketinin ortaya koyduğu iradi güçte, ve tam ve tar-
tışması z olmasa da, Kürt insanı na yaluşani isteme ve böyle-
ce bir gelecek kurma gücünden çı karabiliriz. TC'nin Kürdis-
tan sorununda "vurarak" kurtulması nı n ve bir kez daha es-
ki koşulları  yaratması n ı n imkansı z kı l ı ndığı  nokta da burası-
dı r. 

Bu nedenle Kürtler, sadece gitgide büyümekt:e olan nüfu-
su nedeniyle değil, aslı nda sömürgeci şiddeti ve yanı lsama-
lar üretmesine karşı  kendilerini bir yerde yeniden insanlaş-
tı ran karşı  şiddeti ve gerçeklerin gücünü kullanmakta oldu-
ğu için bitirilemezler. Artı k çağdaş  dünyanı n vicdanı nda bir 
depremler kuşağı  yaratacak kadar ulusal bilinç ve bunun 
doğal uzantı sı  olarak eylemiyle yüklü oldukları  için hep bu 
kuşatı lmış l ı klan içinde tutulamazlar. insanca isteme gücü 
bu bakı mdan ulusal bilinçte yoğunlaştığı  ve bu da ulusal ta-
lepler peşinde şiddetlenen bir istem gücü yarattığı  ve böyle-
ce lanetli tarihsel kesitte olduğu gibi, bu taleplerini hiçbir 
sömürgeci güç lehine geri çekmeyeceklerini bildikleri için 
yok edilemezler. Dolayı sı yla burada bütün sorum, ulusal ira-
denin sı nı rsız güçlendirilmesi ve ne eksik ne fazla, çağdaş  
insan toplulukları  her ne istemişler ve kopararak almışfarsa 
onlarla Kürdün istem gücünün zenginleştirilmesidir. Semsettin MURAT 

Ne zaman Kürtlerden söz edilse 
o zaman ırkçılann kulakları  
dikleşir, gözleri fır döner, diş-

leri birbirine değer ve hamküm hor-
larlar: "Kürt diye bir şey yoktur. 
Kürtler Türktür" 

Bunların içinde ırkçı  yazarlar da 
vardır: Onlarda oflayarak poflayarak 
oturup hayal kuranlar, gerçekleri çar-
pıtarak Kürtlerin varlığını  inkar eden 
kitaplar yazarlar. Bunlardan biri Naz-
mi Sevgen'dir. 

Nazmi Sevgen'in "Osmanlı  Bel-
geleriyle Kürt Türkler Tarihi" adlı  
kitabı  1982 yılında Ankara'da Türk 
kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayın-
ları  arasında çıktı. Bu kitap milli eği-
tim bakanlığınca bilimsel bir kaynak 
olarak okul ve il kütüphanelerine 
gönderildi. Oysa, gerçekleri tersyüz 
eden, düzmece ve aynı  zamanda içi 
çelişkilerle dolu bir kitaptır bu. 

Şöyle ki, kitabını  yazarı  Em. 
J.Alb. Nazmi Sevgen, kitapta diyor ki 
"Kürt" sözü, Türkçe "çığ, kar yığını" 
anlamına geliyor. Ve ekliyor, "Bizde 
Kürt ismi Kuzeyde horto olarak söy-
lenir." (s.5-6) 

Nazmi Sevgen burada "horto söz-
cüğü ile "Kürt" sözcüğünü anlamdaş  
olarak ortaya koyuyor. Yani bu iki 
sözcüğün aynı  anlama geldiğini ileri 
sürüyor. Halbuki, bu iki sözcük aynı  
anlama gelmez. 

Çünkü "horto" Kürtçe bir sözcük-
tür. Ve Türkçe karşılığı  "delikanlı" 

dır. Demek ki yazar bunu çarpıtmış . 
Şimdi desek ki "delikanlı" ile "Türk" 
aynı  anlama geliyor, yalan olmaz mı? 
Yalan olur. Sadece yalan değil, aynı  
zamanda gülünç olur. 

Böyle bir kitabın, yasal olarak be-
lilenmiş  Milli Eğitimin eğitim politi-
kasına da ters düşer, diyeceksiniz. Ne 
yasası  kardeşim, Adamlar, yasa masa 
mı  dinler. Yasayı  çıkaranlar onlar de-
ğil mi? Öyleyse sus beni dinle. Çün-
kü ben, onların yalanlannı  suratlanna 
vuruyorum bu yazımda. 

Osmanlı  belgelerine dayanılarak 
bu kitabın hazırlandığı  söylenmiş. 
Yalan! Osmanlıların savunduğum fa-
lan yok ama bu konuda Osmanlıların 
haksızlık etmeleyim. Çünkü bakıyo-
ruz, Osmanlı  padişanlanndan, beyle-
rinden, sultanlanndan hiçbiri "Kürt, 
Kürdistan" sözcüklerini böylesine 
tersyüz edip Kürtlerin varlığını  inka-
ra kalkışmamışlardır. Tersine, Kürtle-
rin varlığını  ve gücünü resmi olarak 
kabul etmişlerdir. Örnek mi? 

Vereyim, üstelik aynı  kitaptan ve-
receğim. Kitabın 36. sayfasına bakı-
yoruz, bir savaşr aporu göze çarpıyor, 
Mayıs 1516 tarihinde Padişah Yavuz 
Sultan Selim'e sunulmuş  bir savaş  ra-
poru: 

"Çok kritik bir anda bendeniz fır-
sattan istifade ederek Şeref Bey'i ve 
Otağı  Ahmet Bey'i düşman* üzerine 
yürümeye teşvik ettim. Ve böyle kri-
tik bir durum nasıl olmuştu ki, eğer 
onların hücumu bir an gecikse idi or-
dumuz tamamen yenilecekti. Fakta 

öylesine bu üç cangavar kahramanca 
savaştılar ki, kaılbaşlan yenilgiye 
mahkume ettiler. Otağ  hakimi Ali 
Han ve Kazım Bey'i öldürerek onla-
rın mühürlerin' ordu kumandanını  
önüne getirdiler. Bu harb sırasında 
Dulkadir askerlerinin ihmal ve kusur-
larından dolayı  Islam ordusunun ön-
den gelenlerinden birçoğu şehit oldu. 
Kürtlerden birçok kişi şehit oldu. Öy-
le ki, Şeref Bey'in askerlerinden biri-
nin vticudunda sekiz yara olduğu hal-
de savaştı . Ve en nihayet yardım gör-
mediği için öldü. Velhasıl ordumuzun 
sol kanadında çarpışan Kürtler öyle-
sine çarpıştılar ki emirleri bilhassa 
Ahmet Bey, onların fedalcarlıklannı  
teyid ettiler." 

Raporda görüldüğü gibi Kürtlerin 
varlığı , kahramanlığı, özveriliğin Os-
manlı  yetkilileri tarafından inkar edil-
memiştir. 

Kitaptaki bu içeriğine baktığımız 
vakit, yazarın kendi kendisiyle çeliş-
kiye düştüğünü de görüyoruz. Ama 
yazar yine de yoluna devam ediyor. 
Gerçekleri yorumlamaya cesaret et-
miyor. Ya ne yapıyor? Elbette ki ko-
layını  seçerek bilimsel gerçekleri 
tersyüz ediyor. Kürtler, Harzem Türk-
lerden mi? Irani bir kavim mi? Nem-
rut sülalesinden mi? Arap neslinden 
mi? Orta Asya'dan göçmüş  turani bir 
ırktan mı? Şeytan'ın insanla birleş-
mesinden oluşan bir kavim mi?.. 
Hangisinden? yoksa, yoksa cin stila-
lesinden mi? Oğuz Türklerden mi? 
Hangisinden? Hangisinden? derken 
nihayet bir karar varıyor: Kürtler 
Türktür. 

Işte böyle gerçek dışı  veriler kü-
çük öğrencilerin ve de Türk kardeşle-
rimizin beynine ve bilincine yerleşti-
riliyor. Hem de resmi kanaldan. 

Gerçek dışı  veriler küçük öğrencilerin ve de Türk 
kardeşlerimizin beynine ve bilincine yerleştiriliyor. 

Hem de resmi kanaldan. Bu veriler 'Kürtler Türktür' 
propagandası  yapıyor. 

Oysa şimdi Türkiye Cumhuriyeti 
(haydi "TC" demeyelim, ki tansiyon-
ları  yükselmesin) yetkilileri de Kürt-
lerin varlığını  kabul etmiş  görünüyor-
lar. 
Şimdi çocuklara sorsanız: 
-Yalancı= mumu ne zaman kadar 

yanar? 
Hep bir ağızdan bağınrlar: 
-Yatsıya kadaaaaar. 
Evet, yalan günışığına çıkmıştır. 

Şimdi sıra şu soruya geliyor: 
-Ne işlevi var böyle kitaplann okul 

ve il kütüphanelerinde? 

PARODI... PARODI... PARODI... PARODI... PARODI... PARODI... PARODI... 
OYUN 

Dilbilimci: Mezarsızi gel 
seninle oyun oynayalım. 

Mezarsız: Kime oyun oy-
nayacağız ki! Ana kamındaki 
cenin'e bile oyun oynanmış . 

Dilbilimci: Öyle değil ca-
nım. Oyun, oyun. 

Mezarsız: Yani pişpirik de-
mek istiyorsun. Cebim delik 
malesef, Madam hanım, do-
numu bile aldı . 

Dilbilimci: Yahu oyun di-
yorsun. O-yun. 

Mezarsız: Sen çok geç kal-
dın. Badem bıyıklı  eski bakan, 
oyanm dedi! oydu. Ama bu 
arada kendisi de oyuldu. 

Dilbilimci: Beynin sulandı  
herhalde. 

Mezarsız: Eee, dil sulanın-
ca, beyin de ıslanır herhalde. 

Dilbilimci: Oyun diyorum. 
Mezarsız: Oy! ha. Sen ka-

fayı  üşüttün valla. Ben reyimi, 
şeylerinin içine sıkarım da, 
sandığın içine sokmam. 

Dibilimci: Nasıl anlatayım 
bilmem ki! 

Mezarsız: Evcilik oyunu 
diyorsan, CHP ile git oyna. 

Anayasactlik oyunu ise mera-
kın onu da en iyi ANAP bilir. 
Birdirbir ise aradığın, Ma-
dam'la o gocaman, en iyisini 
bilirler. 

Dilbilimci: Çocuk olma lüt-
fen! 

Mezarsız: Haa! Çocuk oyu-
nu. Heyhat! gitti gider. Mili 
Eğitim'in dehası  çocuk oyun-
larını  öldürdü gitti. Oyun bi-
len tek çocuk bile kalmadı . 

Dilbilimci: yaz geçtim unut 
gitsin. 

Mezarsız: Bak ne diyece-
ğim. 

Dilbilimci: Ne! 
Mezarsız: Gel seninle oyun 

oynayalım. 
Dibiimci: Tanrım sen aklı-

mı  koru! çıldıracağım. 
Mezarsız: Yani kafa karıştı-

ralım. Halkın kafasını  kesip, 
yerine meclisin kafasını  taka-
lım. Böylece kıyameti kopar-
tıp dünyanın sonuna getirelim. 

ANKET 
Anketçi: Sayın Mezarsız, 

Kürt sinemacılar' kimlerdir? 
Mezarsız: Tarık Akan, Ka-

dir İnanır, Hülya Koçyiğit, ... 

Daha sayayım mı? 
Anketçi: Onlar Kürt mü? 
Mezarsız: Elbette Kiirrttir. 

ler. Mem Q Ztn'i de onlar oy-
nadı , Xece ile Sıyabend'i de. 
Kaçakçıyı  da, ağayı  da, göçü 
de onlar oynadı  ve de oynu-
yorlar. Avrupa ve dünya, Kur-
dil, onların tipinde tanımıyor 
mu ki!? 

Anketçi: Peki şarlumlan sa-
yannısm? 

Mezarsız: İşte onları  saya-
mam. Çünkü yok. 

Anketçi: Nası  yok !? 
Mezarsız: Mıhemed Arif, 

Hesen Cizrevi, Kawus Ağa fi-
lan diyorsun kaydian silindi. 
Şivan diyorsun, uzay a gönde-
rildi. Yeni meni diyorsan kaset-
leri kendi kasalannda kilitli. 

Anketçi: Peki yazarlannızı  
söyler misin? 

Mezarsız: Ismail Beşikçi, 
Fikret Başkaya, Yalçm Küçük. 

Anketçi: Anladım. Neden 
bu böyle peki? 

Mezarsız: Ihtiyacımız yok 
da ondan. Ufak iş  bunlar. Ya-
zarlık, mazarlık boş  gezenin 
boş  kalfası  bir şeydir. 

Anketçi: Kültüre, sanat'a ih- 

tiyacuaz yok yani. 
Mezarsız: Başkalannki bize 

yeter. Biz çok çalıştık, çok yo-
rulduk. Birazda başkaları  bize 
çalışsın. Sonra, daha möhim 
şeyler var. 

Anketçi: Ressamlarına... 
Mezarsız: Hööt! Gilinahtir ve 

de ayıptır, Kim ki Kürtlerden, 
ben ressam olacağım derse, 
kaydı  görtile. Ya da akıl hasta-
hanesine kapatıla. 

Anketçi: Ya Şairleriniz... 
Mezarsız: Var. Hem de çok. 
Anketçi: Ne yapıyorlar? 
Mezarsa: Şimdilik perilerle 

cinlerle uğraşıyorlar. Ve de 
uzaylılann dilini öğreniyorlar. 

Anketçi: Pekala! Kültür, sa-
nat politikalarına yok mu? Es-
tetik argomanlanna falan. 

Mezarsız: Olacak ama, ya-
vaş  yavaş. Yani biri bitecek, 
sonra sıra gelecek. 

Anketçi: Siz mi bunu söylü-
yorsunuz? 

Mezarsız: Siyaset-çilerimiz 
böle diyo-llar. 

Anketçi: Demek böyle! peki 
sıra ne zaman gelecek. 

Mezarsız: Eh! belki çıkmaz 
ayın başında! 

Güneyli 4 işbirlikçilerle' çatışarak uzlaşmak! 
Mahmut KİPER 

K erdi payıma, görüşü 
ve düşüncesi ne olursa 
olsun, her yurtsever 

Kürt' ün ve Kürt örgütlerinin 
her düzeydeki işbirliğinden ve 
uzlaşmasından, ortak payda-
larda bir konsensüsün yaratıl-
masından yanayım. Ama ben 
aynı  zamanda, "işbirlikçi" di-
ye vasıflandınlan güçlerle bir 
uzlaşma ve ittifaktan hiç yana 
değilim. 

Bir yandan "özgürlük hare-
keti", öte yandan "işbirlikçi-
lik", "sömürgecilik" ve "em-
peryalizm" gibi bir ikilem ya-
ratılarak, "özgürlük hareketi" 
olarak kendini vasıflandırmak 
ve bu temelde saldırı  ve kara-
lamalanna meşru zemin yarat-
maya çalışmak ciddi bir hak-
sızlıktır. "Özgürlük hareketi" 
içinde yer almayan, onun poli-
tik hattuu beğenmeyen diğer 
Kürt örgütlerine karşı  tutumu-
nu benimsemeyen irili ufaklı  
bir dizi Kürt örgütü ve şahsi-
yeti, çok ağır koşullarda bile 
yurtseverlilderine halel getir-
memişlerdir. 

"Yurtseverlik" ve "işbirlik-
çilik" tammlamalarında objek-
tif normlar kullanılmalıdır. 
Kavramlar ve değerler üzerin-
de herkes dilediğince at koş-
tunnamahdır. ölçülerde kefi-
yet bir gün sahibini de vurabi-
lir. 

PKK 25 Ağustos'ta 20 ayrı  
noktadan KDP mevzilerine 
saldırırken böylesi keyfi ölçü-
ler kullanmaktadır. Ama aynı  
PKK bizzat başkanı  Abdullah 
Öcalan tarafından MED 
TV'ye yaptığı  açıklamasında, 
KDP yetkilileri ile üst düzeyde 
görüşmelerinin olduğunu da 
ifade etmektedir. 

PKK, yirmi ayrı  noktada 
KDP mevzilerine saldınsım da 
ikinci bir Ağustos hamlesi ola-
rak değerlendinnektedir. Bi-
rinci Ağustos hamlesi 1984 de 
başlatılmış, ikincisi ise KDP 
mevzilerine karşı  Ağustos 
1995 de başlamıştır. 

Bu "hamle"nin gerekçesi 
de Dublin de KDP ile YNK 
nin yaptığı  iç savaşı  durdurma 
anlaşmasıdır. 

Dublin toplantısından ve o-
nun sonuçlarından PKK niye 
rahatsız olmaktadır? Güneyli 
Kürtlerin iç çatışmalara ve 
kardeş  kavgasına son vermesi 
yanlış  mıdır? Bu toplantıda ve 
öncesinde çok önemli bir rol 
oynayan ABD ve İngiltere'nin 
tutumunu dostane olmayan bir 
politika olarak değerlendirebi-
lir miyiz? 

Ülkemizin bir parçasındaki 
kazanımlann çarçur edilme-
mesi için Kürtlerin anlaşmak-
tan, 1992 yılında yapılan genel 
seçimlerin sonuçlarına katıl-
maktan başka seçenekleri var 
mıydı? Göreceli demokratik 
koşullarda yapılan parlamento 
seçimleri ve onun sonucu ola-
rak kurulan Kürt Federe Parla-
mentosu'na yeniden bir işler-
lik kazandırmak, Kürt hükü-
meti vasıtası  ile kurtarılmış  

parçayı  yönetmek ve buna tüm 
Kürdistanlılann yardımcı  ol-
masını  istemek ve beklemek, 
herkesin görevi değil midir? 

Dublin toplantısı  ve onun 
sonuçlarının mükemmel olma-
ması, yanlış  ve eksiklerin o 
toplantının sonuç belgelerinde 
olması, PKK'nın , KDP'ye 
saldırması  ve bunu düşmana 
yapılan bir "hamle" olarak lan-
se etmesine hakkı  yoktur. PKK 
Dublin toplantısını  eleştirebi-
lir, yanlış  bulabilir, diyalogla 
sorunların giderilmesinde el-
deki tüm olanakları  kullanabil-
melidir. Ama bunları  savaş  ar-
gümantlan olarak sunmasına 
katılmak akıl kan değildir. 

PKK, Dublin toplantısına i-
ki noktadan karşı  çıkarak, 
eleştirmektedir. PKK bu eleşti-
rilerini savaş  malzemesi olarak 
kullanmadığı  müddetçe yap-
malıdır. 

Bir kez KDP ile YNK ara-
sında başgösteren sorunların 
görüşmeler ve diyalog yolu ile 
çözülmesi defalarca söylendi , 
yazıldı  ve çizildi. Hatta onlarla 
yapılan görüşmelerde de bu is-
tem dile getirildi. Ama ne ya-
zık ki, onlar bu çağnlara ku-
laklannı  tıkadılar ve çözümü 
de savaşarak bulacaklarını  
sandılar, 

Madem iş  eninde sonunda 
masa başında görüşmelerle 
hallocaktı , o zaman da Kilit ör-
gütlerinin çağrılarına kulakla-
rıni 

 
tıkamasalardı, hem iyi 

hem de yerinde olacaktı. Ama 
maalesef onlar bu duyarlılığı  
gösteremediler. Savaşarak 
yüzlerce Kürt yurtsever kanı-
nın akıtılmasına eldeki kaza-
rumlann prestij ve saygınlığın 
heder olmasına sebep oldu-
lar.Kürt parti ve örgütlerinin 
çağrılarına kulaldarını  tıkayan-
lar, ABD, İngiltere ve Türki- 

ye'nin de görüşmelerde yer al-
dığı  Dublin'de bir araya gele-
rek, anlaştılar. Türkiye, ABD 
ve Ingiltere'ye şantajlarda bu-
lunarak, Dublin'de gözlemci 
olarak yer almayı  başardı . 

KDP ve YNK Kürt parti ve 
örgütlerinin çağrılarına önem 
verseydi ve onların denetimin-
de bir araya gelebilseydi, Tür-
kiye'nin gözlemciliğine fırsat 
verilmemiş  olurdu. Bu nokta-
daki eleştirilere hem katılmak 
lazım, hem de bunu taraflara 
her fırsatta iletmek gerekir. 

Dublin toplantısı  sonucu 
eleştirilen ikinci bir konu; Kürt 
tarafının, Türkiye'nin sınırları-
nı  koruma vaadidir. Böylesi 
bir belirlemenin o anlaşma 
metnine nasıl sokulduğu hak-
kında yeterli bilgimiz yok. 
Toplantıya katılan taraflar da 
kamuoyuna bu konuda aydın-
lanet bir bilgi sunmuş  değiller. 

Elbette Kürt tarafı , Türk 
yetkilileri, herkes kendi sınır-
larını  korumakla görevlidir; 
Kürtler kendi sınırlarını, Türk-
ler de kendi sınırlarını  koru. 
sunlar diyebilirdi. Uluslararası  
hukuk da bu yöndedir. 

Örneğin Türkiye, Bulgaris-
tan'ın veya Yunanistan'ın sı. 
mrlannı  ne kadar korumak ve 
kollamakla yetkili ise Kürtler 
de o ölçüde Türkiye sınırlarını  
korumakla görevlidirler. 

Bunun böyle olduğu ve öy-
le olması  gerektiğini herkes 
bilmektedir. Ama Türkiye Gü-
neyli Kürtleri böylesi bir yü-
kümlülük altına sokmayı  ba-
şarmıştır. 

Madalyonun başka bir yüzü 
daha vardır. Biraz da ona bak-
mak lazım. Güney Kürdis-
tan'da iç çatışmalar öncesi yö-
netim Güneyli Kürtlerin elin-
deydi. Orda halkın nzası  ile 
oluşmuş  bir parlamento ve o  

parlamentodan çıkan bir fede-
ral hükümet görev başındaydı . 
İç çatışmalar süresinde hükü-
met iş  yapamaz duruma gelse 
bile gerçek öyleydi. Dublin 
toplantısı  yeniden bir iç barışı  
ve diyalog sürecini başlattı . 

Parlamento, hükümet ve 
tüm diğer kurumlar da yeniden 
görev başına gelecekti. Parla-
mentoda çoğunluğu elde eden 
iki büyük parti vardır. KDP ve 
YNK. Hükümet bu iki partinin 
koalisyonu sonucu kurulmuş-
tur. 

Bu iki parti, Kürdistan'da 
iktidar ve hükümet olacaksa, 
bu iki parti, parlamento ve hü-
kümet Güney Kürdistan'da se-
çimlerde halkın da desteğini 
aldığı  için tek meşru temsilci-
dirler. Bunlara yönelik eleştiri-
lerimiz bu işin özünü ortadan 
kaldıramaz. Bu yukarıda anlat-
maya çalıştığım nedenlerden 
ötürü de Türkiye gibi herkes 
bu tarafları  muhatap olarak 
görmekte , onlarla bir dizi so-
runu ve anlaşmazlığı  çözmek 
zorundadır. 

Türkiye, onlarda madem ki 
Güney Kürdistan'ın yönetimi 
sizin elinizde, sınırlannızı  ko-
rumak, sınırlannızdan bize yö-
nelik saldırıları  durdurmak zo-
rundasınız diyor,Uluslararası  
ilişkide ve hukukta da bu böy-
ledir. Hiçbir devlet kendi de-
netimindeki topraklardan ve 
sınırlardan başka bir devlete, 
operasyonlar yapılmasına mü-
saade etmez. Böylesi durum-
larda da savaş  hali olur, Bu 
gerçekleri bilmeyen yok. Ama 
ona rağmen bizler gerçekleri 
ters yüz etmekte ustayız. 

Dublin toplantısın başka bir 
yanı  sürekli gözardı  edilmeye 
çalışarak, gerçekler çarpı tıl-
mak istenmektedir. 

Bir kere Dublin toplantısı  

KDP ile Türkiye arasında ger-
çekleşerek sonuçlanan bir top-
lantı  değil. Bu bilinmelidir. 
Dublin toplantısı  ABD ve İn-
giltere'nin çabaları  sonucu 
KDP ile YNK arasında süren 
iç çatışmaların sona ermesi 
için yapılmış  bir toplamıdır. 
Bu toplantıya Türkiye gözlem-
ci olarak katılmıştır. 

Dublin toplatısında varılan 
anlaşma çerçevesi KDP ile 
YNK arasıdaki savaşı  durdur-
mak isteyen bir prensip anlaş-
masıdır. 

Yani eğer ortada bir "iha-
net" varsa bir KDP ile YNK 
ortak günahıdır. YNK bu an-
laşmada bir taraftır, sorumlu-
luğu ve yetkileri ve günah' 
KDP kadardır. PKK Genel 
Başkanı  Abdullah Öcalan baş-
ta olmak üzere tüm PKK yet-
kilileri, yayın organları, MED 
TV yorumculan olayı  KDP 
boyutuna indirgeyerek, bu aşa-
mada YNK'yı  bu anlaşmanın 
dışmda bırakma çabaları  dik-
kate değerdir. PKK iddiaların-
da ve suçhunalannda YNK'ya 
karşı  daha yumuşak bir dil kul- 
lanıyor, Burda kastın). 
PKK'nın YNK'ya karşı  da sa-
vaşması  değil YNK'ya karşı  
kullandığı  o yumuşak üslubu-
nu KDP'ye karşı  da kullanma-
sıdır. 

ileri sürüldüğü gibi bu ikin-
ci Ağustos hamlesi, Güney'e 
devrimi taşıma, aşiretçi, feodal 
ve işbirlikçi güçlere karşı  bir 
saldırıdan ziyade, ordaki kaza-
mmlan ciddi bir biçimde tehli-
keye sokan KDP-YNK iç ça-
tışması  kadar vahim sonuçlar 
yaratabilir. Mustafa Barza-
ni'nin Iran Ktirdistanı  'nda, 
Mahabat Kürt Cumhuri-
yetinin kurulması  çalışmaları-
na katılarak, önemli fonksi-
yonlar üstlenmesi ile hiçbir  

benzerli'ği maalesef yoktur. P-
KK iddia edidiği gibi öylesine 
bir rol üstlenmiş  olsaydı, Kürt 
halkının büyük destek ve sem-
patisini kazanmış  olurdu. P-
KK, Mustafa Barzani gibi bir 
rol oynamak istiyorsa önce 
saldırı  ve çatışmaları  durdur-
sun, gücünü ve olanaklarını  
ordaki kazarumların kalıcılaş-
masını  sağlamak için mobilize 
edebilsin. Biliniyor, M. Barza-
ni Iran KDP'sinin nzası  ve 
onayı  ile Mahabad Kürt Cum-
huriyeti'nin çalişmalanna ka-
tıldı. Onlara rağmen, onlarla 
savaşarak, onları  ihanetçi, aşi-
retçi ve feodal güçler olarak 
tamımlayarak değil. 

Ulusal Kongre tartışma ve 
çağnlannın yeniden aktüelleş-
tiği bir dönemde böylesi bir 
çatışmanın, herşey bir tarafa 
zamanlamasının bile doğru 
yapılmadığını  göstermektedir. 
Ulusal Kongre'ye başkalarını  
zorlamak, "aşiretçi, işbirlikçi, 
feodal güçlerle savaşarak her 
çatışma bir uzlaşmaya doğu-
rur" mantığı  ile ulusal kongre 
gerçekleşebilir mi? "Işbirlikçi" 
güçlerle böylesi bir birlik yara-
tılsa bile doğru olur mu? 

PKK, KDP'ye ikinci Ağus-
tos hamlesini başlattığı  günler-
de, ulusal kongre için kendi 
ikinci toplantısında karar alan 
PKDW 'nın tutumu merakla 
bekleniyordu. 

Çünkü onlara Ulusal Kong-
re'sinin aynı  zamanda Kürtler 
arasındaki çatışma ve prob-
lemlere de müdahale edebile-
ceğini, ulusumuzun bağnnda 
derin yaralar bırakan bu tür ça-
tışmaların önlenebileceğini, bu 
konuda kendilerinin her türllii 
katkıda bulunmaya hazır ol-
duklarını  söylüyorlardı. Hatta 
Kürt Federe Hükümeti'nin ge-
leceğini tehdit eden KDP,YNK 
çatışmalarının durması  için ka-
rar olarak taraflara iletmişler-
di. 

Ulusal Kongre için karar 
alarak, girişimlerde bulunan P-
KDW, PKK'nin KDP'ye saldı-
rılarını, devrimin Güney'e ta-
şınması , bu hamlenin işbirlik-
çi, feodal ve aşiretçi güçlere 
karşı  olduğunu, PKDW Baş-
kanı  Yaşar Kaya tarafından 
MED-TV ye yapılan bir açık-
lama ile savaşı  desteklediğini 
belirtmiş  oldu. 

Ulusal Kongre için girişim-
lerde bulunan PKDW, 
PKK'nın ikinci Ağustos ham-
lesinin yanında yer alarak, sa-
vaşı  ve iç çatışmaları  destekle-
yen ve ktinikleyen bir konuma 
kendini sokmuş  oldu. Oysa bu 
bir fırsattı. Bu saldırıya karşı  
bir konum olarak daha farklı  
bir yerlere gelebilirlerdi. Bu 
tutum PKK yı  da etkileyebilir, 
kendi tutumunu belki yeniden 
gözden geçirmesine olarak 
sağlayabilirdi. Kürtlerin diya-
logdan, işbirliğinden ve karşı-
lıklı  yardımlardan başka alter-
natifi yoktur. 

12 eylülde yapılacak ikinci 
Dublin toplantısının, bu diya-
log ve işbirliğinin kilometre 
taşı  olması  dileğiyle. 

Savaş  raporlarında Kürtler 
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`Eğitim siste 
halkın yararına 

öre düzenlenmeli' 
• Baştarafı  1. sayfada 

Öğretmen Dünyası  Yayın Yönetmeni Zeki Sa-
ruhan ile eğitim-öğretim konusunda yaptığımız 
söyleşiyi sunuyoruz. 

Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl değer-
lendiriyorusunuz? 

- Türkiye eğitim sistemi Cumhuriyet'e birlik-
te laik temeller üzerine °tutulmuş, bağımsız-
lıkçı, aydınlatıcı  bir eğitimdi. Ancak bu, İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra önemli ölçüde tahri-
bata uğradı  ve önce laik özelliği zedelendi. 
Sonra, giderek özel okul, paralı  eğitim yaygın-
'aştı. Bugün geldiği nokta, cumhuriyetin kaza-
=ların' reddederek, onun yerine parası  olanın 
daha iyi eğitim alması  esasına dayanan, laiklik-
ten uzalda.şmış, teknolojik olarak kendini yeni-
leyemeyen bir eğitimdir. Ancak son zamanlarda 
buna eklenen bir sorun daha göze çarpıyor, o da 
Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) reform çalışma-
larında kendini gösteriyor. Bu çalışmaların önü-
müzdeki 15. Şurfi'da ele alınacağını  öğreniyo-
ruz. Reform çalışmaları  metnini incelendiği-
mizde, Türkiye eğitiminin uluslararası  serma-
yenin bir vidası  olarak, daha çok üreten, daha 
çok ucuz üreten ve bunları  pazarlamayı  bilen, 
teknik olarak da, daha iyi yetiştirilmiş  bir toplu-
luk hedeflediğini görüyoruz. Türkiye işbirlikçi 
burjuvazisinin ihtiyaçlarına cevap veren bir eği-
tim hedeflenmiş  durumda. Buna şiddetle karşı  
çıkıyoruz. 

Peki sizce nasıl bir eğitim sistemi olmalı? 
- Eğitim sistemi tamamen halkın yararına 

göre düzenlenmiş  olmalıdır. Bu, eğitim prog-
ramlamasından geçer. Bu programların bilimsel 
olması  gerekir. Aynı  zamanda, eğitimin yaygın 
ve parasız olması  gerekir ki, ancak o zaman bü-
tün halk kitlelerinin ihtiyaçları  giderilebilsin. 
Eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme sorunu-
muz var. Bu, öğretmen okulları, eğitim enstitü-
leri yoluyla yapılıyordu. Şimdi de yüksekokul-
lar yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla, öğretmenlik 
herhangi bir meslek durumuna getirilmiş. Eği-
timde yönetim de başh başına bir sorun. Eğitim 
yöneticilerinin eğitimciler, öğrenci temsilcileri 
ve okullarda çalışan diğer personel ve veli tem-
silcileri tarafından seçilmesini istiyoruz. Ancak 
bu yolla okullarda verimi aıttıracak, demokra-
tik bir düzeni kuracak, eğitimci yöneticilere sa-
hip olacağız. Oysa bugünkü MEB, partizan ata-
malar yapmaktadır. Dolayısıyla eğitim, eğitim-
den anlamayanlann elinde perişan olmaktadır. 
Bu insanların etik sorumluluğu iktidara karşı-
dır. Karşı  olduğumuz ve düzeltilmesi gereken 
noktalardan biri de budur. Bir şey daha belirte-
yim, teknolojik olarak da eğitimin iyileştirilme-
si gerekiyor. öğretmen maaşlarının iyileştiril-
mesi ve bütçede eğitime daha fazla payın ayrıl-
ması  gerekiyor. Öğretmenler okullarda huzur-
suz. Mesleği yapmamaları  için adeta her şey 
yapılıyor. Baskılar uygulaniyor, düşünceleri en-
gelleniyor, öğrencilerle yaratıcı  bir büttinleşme-
nin yaratılması  engelleniyor. Eline verilen bir 
programı  uygulaması  isteniyor. Bakanlıkla öğ-
retmenler arasında büyük bir çatışma var. Bu 
çatışmanın nedenlerinden biri öğretmenlerin 
ekonomik durumları  ve özlük hakları  ise, diğe-
ri de eğitimin dunımudur. Öğretmenler Türki- 

ye'de halkçı  bir eğitim istiyor, bakanlık ise bur-
juvazinin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim 
istiyor. Bu çatışma da kolay kolay duracağa 
benzemiyor. 

Tam bu noktada bir sormak istiyorum. 
Türkiye'deki eğitimin bozukluğu sistemden 
mi kaynaklanıyor, yoksa bilimsel yetersizlik-
ten mi? 

- Türkiye'de eğitimin temel sorunu, eğitimin 
Türkiye hakim sınıfları  tarafından belirlenmesi 
ve o yolda zorlanmasıdır. Bilimsellikten uzak-
tır, çünkü bugün Türkiye hakim sınıflan bilim-
sellik istemiyor, felsefe istemiyor, sosyal bilim-
lerde araştırma istemiyor. Bu sorun bütün bi-
rirnlerde var. Burjuvazinin menfaatleri doğrul-
tusunda bir ideoloji oluşmuş  ve bu ideolojide 
ısrar ediliyor. Türkiye'deki eğitim Türk milli-
yetçiliği üzerine kurulmuştu. Bunun Türkiye 
halklannı  banştıracak, kardeş  yapacak, onların 
eğitim ihtiyacım karşılayacak bir düzeye geti-
rilmesi gerekirken bu noktada adımlar atılmadı-
ğuu görüyoruz. Bunlardan bir de anadilde eği-
timdir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
herkes anadilinde eğitim yapma hakkına sahip-
tir. Bunun Türkiye'yi böleceği kanısında deği-
lim. Aksine Türkiye'de yaşayan halklar arasın-
da bütünleştirici bir unsur olacağına inanıyo-
rum. Dünyadaki her ülkede topluluklar kendi 
anadillerinde eğitim görüyorlar ve gönnekteler. 
Türkiye'deki hakim sınıflann milliyetçi duygu-
ları  şimdiye kadar buna engel oldu. Umuyoruz 
çok geçmeden bu hak kabul edilecek ve Türki-
ye'de de başta Kürtler olmak üzere isteyenler 
kendi dillerinde eğitim yapabilecekler. 

Bundan önceki yıllarda kredili sistem uy-
gulandı, bu yıl ise 'Türk Modeli' olarak ifa-
de edilen bir sistemin uygulanacağı  belirtili-
yor. Bir öğretmen olarak öğrencilerin ruh 
hali de gözönünde bulundurulduğunda, bu 
durumu nası l cleğerlendiriyorsunuz? 

-Her eğitim sisteminin ölçme ve değerlen-
dirmede bir arayış  içinde bulunması  ve zaman 
zaman bazı  yeniliklerin yapılması  normaldir. 
Fakat Türkiye'deki eğitim sistemi her zaman 
bir arayış  içinde, her bakan veya iktidar, kendi 
döneminde yeni bir uygulama getiriyor. Sonra 
da bunu değiştiriyor. Hiçbir incelemeye alınma-
dan, hangisi uymuş, neresi uyınanuş  bunlar 
üzerinde fazla düşünülmeden ve getirilecek sis-
temde eğitimcilere danışılmadan getirildiği için 
herkes Türkiye'de eğitimden yalunıyor•ve biz-
de yakımyoruz. Bundan önceki kredili sistemin 
daha önce Amerika'da uygulandığı  üzerinde 
eğitimciler fikir yürütüyorlardı. Bunun fazla 
düşünülmeden, alt yapısı  hazırlanmadan uygu-
landığı  yününde eleştiriler vardı. Şimdi getiri-
len ise bu tip eleştiriler almamak için Türk mo-
deli diye takdim edildi. Bu sistem sınıf geçme 
sistemiyle, kredili sistemin karışımı  gibi görü-
nüyor. Esas tartışılması  gereken bu değil, nasıl 
öğreteceğimizi tartışmalıyız. Bizim eğitim sis-
teminde bütün çaba sınıf geçme üzerine kurul-
muş. Bana göre Türkiye'de sınıfı  geçme politi-
kası  tamamen terk edilmelidir. Bir öğrenci ilko-
kulda beş, orta ve lisede üçer yıl okumahchr. Bu 
öğrenci için yeterliclir. önemli olan burada ona 
iyi bir eğitimin verme yollarını  araştırmaktır. 

Eğitimin mali portresi bozuk 

Ekonomi Servisi- Türkiye'nin Gayri Safi Milli 
Hasılası  (GSMH), 1994 sonu itibariyle 3.9 katril-
yonu aşıyor. 1995 yılı  için bu rakamın 7-7.5 kat-' 
rilyon olacağı  tahmin ediliyor. Ancak, ilginç olan 
bunun sadece yüzde 3.12'nin eğitime ayrılmış  ol-
ması. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, okul 
sayısı  5 bin 142'den, 75 bin 200'e, öğrenci sayısı  
364 bin 428'den 14 milyon 253 bine, öğretmen 
sayısı  ise 14 bin 753'den 518 bin 450'ye ulaşıyor. 
1995'de yaklaşık 14 milyon öğrenciye, 75 bin 
200 okul biriminde hizmet veriliyor. Bunun için 
de 518 bin 450 öğretmen istihdam ediliyor. 

Eğitime ayrılan bütçe ile eğitim giderleri ara-
sında oransuldc var. Toplam bütçeden eğitime 
aynlan pay, diğer kalemlerle karşılaştırıldığında 
çok düşük. Örneğin savunmaya ayrılan pay 400 i-
la 450 trilyon iken, GSMH'ıun ancak yüzde 3.12 
(135' TrilyonT.L) eğitime ayrılıyor. 

Bütçeden ayrılan pay düşüyor 
Mili Eğitim Bakanlığı  (MEB) bütçesinin 

GSMH içindeki payı, 1992'de yüzde 3.80, 
1993'de 4.12, 1994'de 3.23 iken 1995'te bu oran 
3.12'ye düşüyor. Nüfusun yaklaşık 25 milyonun 
oluşturan 0-17 yaş  arasındaki çocukların 10 mil-
yonu eğitimden yoksun. İlkokula devam edeme-
yen çocuk sayısı  2 milyonun üzerinde. Batı'da 
zorunlu eğitim ortalama 11-12 yıl iken, Türki-
ye'de 8 yıl. Bu durumuyla Türkiye, dünyadaki 
172 ülke arasında zorunlu eğitimin 5 yıl olduğu 7 
Afrika ülkesiyle aynı  statüyü paylaşıyor. MEB'in 
1995 yılı  bütçesi 135 trilyon ve bu kuruma bağlı  
yaklaşık 15 milyon öğrenci var. Bu rakamlara gö-
re 1995'te öğrenci başına düşen para 10 milyon. 

Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı  166 bin 
48. Bu oran toplam öğrencilerin yüzde 1.4'ünü 
oluşturuyor. Aynı  oran ilkokulda 0.7 iken, lisede 

3.8'e çıkıyor. Özel okul sayısı  bin 153. Tüm 
okullara oranı  ise yüzde 1.6. Özel okul öğrencile-
rinin oranı  yüzde 1.4 iken, özel okul oğretmenle-
rinin tüm öğretmenlere oranı  yüzde 2.3. 

Eğitimde Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) harca-
malarının GSMH'ya oranı  İsrail'de yüzde 3.10, 
Japonya'da 2.98, ABD'de 2.78 iken, bu oran Tür-
kiye'de yüzde 0.33. öte yandan, Türkiye'de eği-
tim sisteminde araştıncı-buldurucu yöntemler ye-
rine aktardı-bildiri yöntemler uygulanarak, yo-
rumlayıcı  ve sentezci değil, ezberci öğrenciler 
yetiştiriliyor. 

Yoksulun hali yaman 
Toplumun ezici kesiminin dar gelirli, hatta iş-

siz olduğu bir ülkede, eğitim-öğretim harcamala-
n ailelerin belini büküyor. 

İlkokula başlamanm maaliyeti; giyim ve kırta-
siye giderleri 5 milyon olup, bu rakam 1994'e gö-
re yüzde 98'lik bir artış  gösteriyor. Orta ve lise 
giyim maaliyeti 8 milyona Katkı  payı, ulaşım ve 
diğer giderler de ilave edildiğinde ortaya büyük 
bir maaliyet çıkıyor. Ortalama 8-8.5 ayını  okulda 
geçiren bir öğrencinin yıllık harcaması  yaklaşık 
50-60 milyon civarında. Bu durum milyonlarca 
öğrenci ailesinin bütçesinde her öğretim yılı  ba-
şında açık vermesine yol açıyor. Dolayısıyla eği-
tim-öğretim sorunlarının önemli bir kısmı  ekono-
mik. 

Öte yandan, eğitim ve öğretime yeterli ödenek 
aynlmadığuadan alt yapı  sorunlarının önemli bö-
lümü çözülemiyor. Eğitim emekçilerinin maaş  ve 
diğer özlük haklarında da iyileştirmeler yapı-
lamıyor. Ayrıca, savaşın sürmesi, kamu çalışan-
larının grevli, toplu-iş  sözleşmeli sendika hakkın-
dan yoksun olmaları  nedeniyle ücret ve maaşlar 
çok düşük. 

• 

Dublin'de yine toplantı  
ANKARA/Roj- Dublin görüşmeleri-
nin ikinci turu 12 Eylül günü başladı. 
ABD'nin öncülüğünde gerçekleşen 
toplantıya YNK,KDP temsilcilerinin 
yanısıra Türkiye ve İngiltere gözlem-
ci olarak katıldılar. 

Son anda gözlemci olarak İngilte-
re'nin toplatıya çağnlması  ve katıl-
ması  Türkiye 'de rahatsızlık yarattı  
İngiltere'nin toplantıya gözlemci ola-
rak katılması  ,olası  gelişmelere yeni-
boyut getirirken, bölgedeki sorun ko-
nusunda da önem taşıdığı  siyasi çev-
relerce belirliyor. 

Bilindiği gibi bu toplantıdan önce 
gerçekleşen birinci Dublin toplantısı-
na Ingiltere ve Fransa katılmazken, 
bölgede söz sahibi olma çabaları  öne 
çıkmıştı. 

Söz konusu iki ülkede ABD'nin 
Türkiye ile oluştUrmak istediği politi-
kada rahatsızlık duymuşlardı. Gide-
rek ABD denetiminde bölgede Türki-
yeli bir çözüm aranması, bölge üze-
rinde Türkiye'nin insiyatifinin geliş-
tirilmsine rahatsızlık duyduklarını  
belirtmiş  ve Türkiye'nin istediği za-
man bölgeye girmesini engelleyici 
tutumlar alınmasında etkili olmuştu. 

İngiltere'nin gözlemci olarak ka-
tıldığı  ikinci Dublin toplantısına üç 
gün boyunca Güney Kürdistan üzeri-
ne bazı  kulis çalışmaları  yürüteceği 
belitiliyor. Fransa ise Irak'ın toprak 
bütünlüğü ve Saddam'ın içişlerine 
kanşmama ilkesini daha önce belirt-
mişti. 

Türkiye'nin rahatsızlığına yol 
açan İngiltere'nin gözlemci statüsü 
Ingiltere kendisini ABD'nin çağırdı-
ğını  belirtti. Buna karşılık ABD Ingi-
tere'nin kendisinin zorla çağırdığını  
belirtti. 

İkinci tur toplantıya bu gelişme-
lerle başlanırken,  zirvede Erbil'in si-
lahlandınlması, mali geliri bağımsız 
bir kasada toplanarak adil dağıhmı, 
yerel hükümetin işlerlik kazanması  
ve tarafların üye olduktan  INC statü-
sü konulan görüşüleceği belirtiliyor. 
Açılış  sırasında gündem maddeleri 
okunurken, Irak'ın toprak bütünlüğü 
ilkesi karar altına alındı. Ankara'nın 
isteği doğrultusunda gündemin giriş  
maddesine konulan görüşe göre, 
Irak'ın üniter devlet yapısının korun-
masına ve Türkiye'nin PKK'nin yo-
laçtığı  güvenlik kaygılnnm mutlaka 
dikkate alınması  gerektiği de yer alı-
yor. 

Bu gündem maddeleri ile geçilen 
toplantıda ilk iki gün üzerinde duru-
lan konu Erbil'in silahsızlandırılması  
ve Gümrek'te elde edilen gelirlerin 
dağılunıdır. 

Erbil'in silahsızlandırılması  konu-
sunda KDP tarafandan sunulan 15 
maddelik ön şart YNK tarafından 
red edildi. YNK Önkoşulsuz bir an-
laşmanın yapılması  istiyor. Türki-
ye'deki siyasi çevreler ve Dünya bu 
gelişmeleri yakından izlerken Kürt 
siyasi çevreleri de gelişmeleri yakın 
takipe almışlar. 

CHP kun*ayından notlar 
Şerif KAPLAN 

c HP'nin 27. Olağan Kurultayında, sol 
bir kimlikte ve sosyal demokratlıkta 
umutlarını  kesen delegeler, sosyal de-

mokrat değil ama 'demokrat' olduğuna inan-
dıkları  bir adayı  liderliğe taşıdılar. Günler ön-
cesinde, hatta önceki kurultayda sonucu belli 
olan bir formaliteyi yerine getirdiler.Kurultay 
salommuda dikkat çeken en önemli gelişme, 
genel grevde olan Tarım  İş  Sendikasma bağlı  
bazı  işçilerin içeri girip, delegeler ve izleyici-
lerin "Baykal" sloganlaruta karşılık, "İşçiyiz, 
halchym, kazanacağız" "Susma sustukça sıra 
sana gelecek", " Hükümet istifa, Tansu Ame-
rika'ya" sloganlannı  atmasıy& Bir ara işçi-
lerin sloganlarını  "yuh" sesleriyle karşılayan 
delegeler, işçilerin "destek" istekleri karşısın-
da sustular. Bir sosyal demokrat parti iddi-
asında olan kurultay salonunda işçiler dinlen-
mediği gibi, işçiler, yuhalanmalanna biraz 
da şaşkın bakıyorlardı. 

Kurultayda Deniz Baykal büyük bir gövde 
gösterisi yaptı. Öyleki  Karayalçın salona gir-
diği zaman bile " Baykal" slogamyla karşı-
landı. Kendilerini "Yenilikçi sol kanat" ola-
rak tanımlayan ekip önce Mümtaz Soysal, ar-
dından Zülfü Livaneli'nin adaylıktan çekil-
mesinin ardından parti meclisine girebilmek 
için yogun bir çaba harcadı. Kurultay delege-
'erini şaşırtan, onursal başkan Inönü'nün Ka-
rayalçın'ı  desteklemesi oldu. İnönü de yaptı-
ğı  açıklamanın yanlışlığın' kurultay salonuna 
girerken anlamıştı. Inönü, kurultay salonun-
daki Baykal havasını  koklaymca oldukça şaş-
kına döndü. 

CHP kurultayının özürlü ve partinin iç 
yüzünü ortaya koyan en önemli gelişme ise 
sosyal demokrat partinin rantlarını  bölüşeme- 

yen belediye başkanları  ve ilçe başkanlarının 
küfürlü ve sopalı  bir şekilde birbirlerine gir-
meleriydi. Istanbul il kurultayında başlayan 
tartışmalar büyük kurultayda da devam etti. 
Daha önce Ermenistan'daki Ermeni şehitliği-
ne giderek saygı  duruşunda bulunan ve dik-
katleri üzerine çeken Esenyurt Belediye Baş-
kanı  Gürbüz Çapan, Fatih Ilçe Başkanı  Çetin.  
Soysal'ın saldırısına uğradı. İlkin laflarla sa-
taşan CHP'li  yöneticiler daha sonra yumruk-
laştılar. Kendisine yanıt veren Çapan'ın tutu-
munu beğenmeyen Soysal 10 adamıyla  bir-
likte Çapan'a saldırdı. Baykara' olarak bili-
nen Soysal, Çapan'a saldırırken "Kahrolsun 
Komünizm", "Komünistler Moskova'ya" di-
ye bağırdı. Oldukça dayak yiyen ve üstünde-
ki gömleği parçalanan Çapan'ın imdadına sol 
kanat ve kavgayı  istemeyen delegeler yetişti-
ler. Çapan'ı  savunan delegeler ise" Kahrol-
sun Faşizm" diyerek Soysal ekibini protesto 
ettiler. Bu kavgada önemli yan, CHP ve Bay-
kal'ın iç yüzünün ortaya çıkmasıydı.  Bay-
kal'ın "Sünni' ve Türk bir aday İstanbul il 
başkanlığını  kazandı" sözleri gözönünde bu-
lundurulduğunda, kendisini destekleyenlerin 
"Kahrolsun Komünizm" demeleri, CHP ve 
Baykal'ı  bulunduğu yeri gösterme açısında 
önemlidir. 

Kurultayın en ilginç ortaklanndan biri de 
medyaydı. CHP'nin hızla eridiğini gören 
devlet, mevcut resmi solu elinden bırakmak 
istemiyordu. Bunun için emrinde olan med-
yar çok iyi kullandı. Yaklaşık sekizyüz ga-
zetecinin izlediği kurultay, CHP için yeniden 
yaratılmanın başlangıcı  oldu. Uzun süre 
medyada böylesine ilgi görmeyen CHPliler 
bile şaşkınlıklannı  gizleyemiyorlardı. Evet 
binleri  CHP'nin erimesini istemedi ve med-
ya, kurtarma operasyonuna girdi. 

HAKKARİ/Roj- Şımak'ın 
Beytüşebab ilçesi sınırları  için-
de yer alan Feraşin bölgesinde 
bir kısmı  geçen yıl boşaltılan 8 
köy devlet güçlerince yaluldı. 
Yakılan köylerin, Kanimasi kö-
yü koruculanna ait olduğu bil-
dirildi. Köylerle birlikte, biçi-
len çok sayıda otun  da yaluldı-
ği gelen haberler arasında. Bir 
süre önce Van ve Hakkari'de  
de çok sayıda köy devlet güçle-
rince yakılmıştı. 

Feraşin bölgesinde yer alan 
ve geçen yıl gerillara yardım ve 
yataklık yaptıkları  gerekçesiyle 
devlet güçlerince boşaltılan 
Tangaxana, Kanişker ve Ken-
dala köyü ile Haziran ayında 
boşaltılan Hindırunıs,  Henık 
Gıregarkelan, Berereş, Xrabel-
yaz köyleri Van ve Hakka-
ri'den giden özel tim birliği ta-
rafından 28 Ağustos günü ya-
kıldı. Yakılan köylerin devlet 
güçlerince göçertildikten sonra 
`merkez köy' olarak kurulan 
Beytuşşebap'ın Kanimasi kö-
yüne yerleştirilen koruculara 
ait olduğu öğrenilirken, konı-
culann tüm ısrarlarına rağmen 
köylerin özel tim tarafından ya-
'aldığı  belirtildi. 

Yerel kaynakların verdiği 
bilgilere göre, koruculann gün-
delik olarak 750 bin liraya işçi 
tutarak hayvanları  için kişilik 
yiyecek olarak biçtirdikleri 

yaklaşık 500 bin bağ  ot Gevdan 
aşiret lideri Abdurrahman As-
lan'ın itirazlarına rağmen özel 
timler tarafından yaluldı, otlar-
la birlikte meyve ağaçları  ve 
yöredeki geniş  bir ormanlık 
alan da yandı . Ozel timler tara-
fından yakılmak istenen Mani-
huni!' aşiretine bağlı  korucula-
ra ait Evrek köyününse korucu-
başı  Hüsnü Timur'un müdaha-
lesi sorucu yakılmadığı  öğre-
nildi. 

Bir süre önce Van'ın Gürpı-
nar ilçesi ile Hakkari'ye  bağlı  
toplam 20 köy özel timler tara-
fından yallmıştı. Van'ın Gür-
pınar ilç si Nordız, Yalınca 
bölgesinde Gıravyan aşiretine 
ait Mure, Şelpeping, Xatyan, 
Dudan, Kurtek, Sililan, Sofyan, 
Biban , Şapkat, Çılgır, Koğan 
ve Vişi köyleri Bolu'dan gelen 
özel timler tarafından 14 Ağus-
tos günü yakılmış, Kurtek kö-
yünde bir ahırda bulunan 30 
koyun telef olurken, evlerle 
birlikte köylülere ait çok sayıda 
eşya da yanmıştı . Hakkari'nin 
Bervar  mıntıkasinda  da yine 
Gıravyan aşiretine bağlı  koru-
culara ait Kutrenga, Urite, Se-
vin, Gıındjuri, Babanış  ve Gu-
rams köyleri ile bu köylerde 
bulunan ağaçlarla biçilmemiş  
otlar Hakkkari  Dağ  Komando 
Tugayı'na bağlı  askerlerce 25 
Ağustos günü yakılmıştı. 

Koruculara ait 
köyler de yakıldı  

• •
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Savaş  kronikleşecek mi? 
• Baştarafı  1. sayfada 

`Kronik savaş  'ta savaşı  dar bir böl-
geye hapsetme, bu yolla Kürt coğraf-
yasıru bir tür Icliçültme' ve daraltılmış  
bir alanda savaşı  diri tutma, stratejinin 
temel noktaları  olarak belirtiliyor. Bu-
nun 'Kısmi çözümle çelişmediği de 
özellikle ifade ediliyor. Bir yandan 
kültürel bazda kimi 'hak' gösterişleri 
sürdürülür veya bu tür umutlar hep di-
ri tutulmaya çalışılırken, diğer yandan, 
"Kronik bir savaşı  sürdürmek için ihti-
yaç duyulan 'elüşman'ı  hiç bir şekilde 
tanımamak ve olası  barış  ataldannı  
provoke etmek" yönetiminin atbaşı  
gitmesi ihtimalinden bahsediliyor. 

Bu görüşe göre, "Devlet, ne 
PKK'yi, ne de halk nezdinde itibarı  
olan veya olabilecek herhangi bir Kürt 
gücünü tanımayacak. Çünkü böyle bir 
tutum, savaşı  anlamsız hale getirebilir. 
Oysa devlet, bir çok nedenden dolayı, 
savaşsız yapamaz noktaya gelmekte-
dir." Nedenler bahsinde akla öncelik-
le, 'Milli birlik, ve bütünlük ihtiyacı' 
demogojisini süreklileştirerek, bunu 
bir yönetim manivelası  olarak kullan-
ma taktiği geliyor. 

Bu yolla, bir yandan 'Pahalı  de-
mokrasi'den kaçma, bozuk ekonomi-
nin patlama noktasına getirebileceği 
kitleleri alemine etme amaçlanırken, 
bir yandan da 'Yeri geldiğinde her tür 
baskıcı  tedbiri, darbe yapmaksızın ala-
bilme' imkanı, alanı  ve bahanesi yara-
tılmış  olacak. 

Konu ile ilgili çevreler, kronikleş-
miş  bir savaşa en yakın örnek olarak 
Iran Kürdistanı 'nı  gösteriyorlar. Peş-
mergelerle Iran ordu birlikleri arasında 
yıllardır süren savaşın, en azından bu-
güne kadar kronik bir hal aldığım ve 
"Bölgeye dair kimi planlar gündeme 
gelinceye dek" kamicsandığına dikkat 
çekiliyor. 

Öte yandan, Türk yönetiminin sa- 

• Baştarafı  1. sayfada 
Birçok gruba ayrılan resmi ve sivil 

luyafetli polisler özellikle mahallelere 
giden yollan kontrol altına alırken, cad-
de ve sokaklarda da sabah saat 8'den 
itibaren arama faaliyetleri başlatıyor. 
Yaklaşık bir aydır her gün en az bir kez 
yürütülen bu arama faaliyetleri sırasın-
da özellikle 15-25 yaş  grubundaki 
gençler üzerinde duruluyor. Polis bu 
yaştaki gençlerin önce kimlliderine ba-
kıyor, ardından tesadüfen ya da her 
hangi bir nedenle üzerinde kimliği ol-
mayanla, kendilerine göre .̀şüpheli' 
gördüklerini gözaltına alıyor. Uzerinde 
kimliği ohnayanın kimliği ailesi tara-
fından emniyete götürülmediği sürece 
o kişi serbest bırakılnuyor. Bir kişi gö-
zatına alındığında ise polis tarafından 
ailesine bildirilmiyor. Herkes çocuğu-
nun ya da yakınının gözaltına alındığı-
nı  bir başkasından ya da tesadüf sonu-
cu öğreniyor. Bu nedenle bazı  gençler 
kimlik yüzünden bazen bir hafta gözal-
tında kalabiliyor 

Polisçe gözaltına alındıktan sonra 
suçsuz görülerek serbest bırakılan 
gençlerin verdiği bilgiye göre, gözaltı-
na almanlar Terörle Mücadelesi Şube-
si'ne götürülerek gözleri bandajlamyot 
Daha sonra teker teker sorgu odasına 
alınarak sözlü ifadeleri alınıyor. Sorgu- 

yaşı  tercih etmesinin iç nedenlerinin 
yanı  sıra, böylesi lokal gerginlik ve sa-
vaş  gidişatını  bir dünya politikası  ola-
rak sürdüren ABD'nin tercihlerine de 
değiniliyor ve bu noktada, en azından 
ABD'nin bölge düzleminde ciddi de-
ğişiklik ihtiyacı  duymasına değin, TC 
ile ABD'nin savaşın kronikleşmesi 
konusunda hem fikir olduktan ifade 
ediliyor. 

`Savaş  ekonomiyi 
yıkıyor' mu? 

Türk yönetiminin savaşı  kronikleş-
time yönelimi konusunda ortaya atı-
lan fikirler, savaşın ekonomiye getirdi-
ği yük ve sermaye kesiminin rahatsız-
lığı  gibi konuların da yeni bir açıdan 
sorgulanması  ihtiyacını  yaratıyor. Kürt 
ve Türk toplumunu kronik bir savaşm 
saracağını  ifade edenler, savaşın Türk 
ekonomisine ağır bir yük getirdiği ve 
bu nedenle sermaye kesiminin bir an 
önce savaşın bitmesinden yana olduğu 
şeklindeki görüşleri gerçekçi bulmu-
yorlar ve 'Emperyalistler Türkiye'yi 
çözüm için sıkıştınyor' yaldaşımlanna 
benzeyen, "Derin araştırmalardan 
uzak" böylesi tezlerin, Kürt toplumu-
nu 'Çözümleri "Bekleyen" hale geti-
receğini ve pasifıze ettiğini vurgulu-
yorlar. 

`Savaşın ekonomiye yükü' konu-
sunda, yaygın görüşlerin aksine, "Mi-
litarize hale getirilmiş  ekonomi açısın-
dan savaş, yapısal bunahmdan yer yer 
çıkışlar yapabilme imkanı  olarak ele 
almabiliyor" deniliyor. Bir başka de-
yişle, sermayenin militarize kanatlarda 
gittikçe etkin bir yer edindiği ve çok 
cidddi bir sermaye dolarımunın savaş  
ve savaşla ilintili alanlarda gerçekleş-
tirildiği ifade ediliyor. 

Bu noktanın, sermayenin savaşa 
ilişkin tutumuyla doğrudan bir ilgisi 
olduğu belirtilerek, "Büyük sermaye- 

cu polis, sorduğu her soruya kiifürle gi-
riyor. "Ulan o... çocuğu bu ne biçim bı-
yık, komünist misin? Ulan şerefsiz 
Van'da ne işin var? Burayı  da karıştır-
maya mı  geldin? Burda gezeceğinize 
dağa çıkın. Size fırsat mı  vereceğiz o... 
çocuktan" gibi hakaretlerde bulunulu-
yor. Aynca, gözaltınclakiler eğer Van ve 
çevresindense özellikle soyadlanna ba-
kılıyor. 'Sabıkalı' bir soyadma sahipse 
onun sorgusu daha çok önem kazanıyor 
ve `şüpheli kişi diye savcı:Utan bu ki-
şi için gözaltıl süresi bile almabiliyor. 
Bu kişiler ayrıca ağır işkencelere maruz 
kalıyor. Serbest bırakılanlara ajanlık 
teklifi de yapılıyor. Polis serbest bırak-
tığı  kişiye madem terörist değisiniz o 
zaman bize teröristlerle ilgili bilgi geti-
rin, bu sizin görevinizdir' diyor. 

Keyfi gözaltılara tepki 
Van'da son bir ayda gerçekleştirilen 

operasyonlada gözaltına alınanların ya-
kınları, keyfi gtizaltılann sindirme 
amacını  güttüğünü belirterek, gözaltıla-
ra tepki gösteriyorlar. Gözaltına alınan-
ların yakınları  bu normal bir davranış  
değildir. Sokakta yürüyen, kahvede 
oturan herkese 'şüpheli' gözüyle bak-
hyor. İnsanlar suçsuz yere gözaltına alı-
nıyor. Bunun önüne geçilmelidir' şek-
linde görüş  belirtiyorlar.  

nin savaşa karşı  çıktığını  söylemek 
mümkün değil. Türk sermayesinin du-
ayeni Koç grubunun tutumu, bunu ye-
terince açıklıyor. Büyüklük ve belirle-
yicilik bakımından Koç'tan sonra ge-
len Sabancı  grubu da pek güvercin sa-
yılmaz. Savaştan rahatsız olan kesim, 
militarize sanayi dışında kalan sektör-
lerde yer alanlar sermayedir ve ekono-
mik bakımdan fazla önemli değiller" 
deniliyor. 

Bütün bunların toplamı  olarak, Gü-
ney işgali sırasında M. Ali Birand'ın 
açıkça dile getirdiği formülasyonun, 
Kuzey için bir devlet stratejisi haline 
getirildiği vurgulanıyor ve devletin şu 
noktaya açıkça kaydığı  ifade ediliyor: 
"En iyi çözüm, çözümsüzlüktür." 

Kronik savaşta 
kronik sorunlar 

Devletin topyekün hazırlığını  yap-
tığı  ve hatta yol kaydettiği belirtilen 
krOnildeştirilmiş  savaş  stratejisinin, 
bir dizi politik ve sosyal yansımalar ve 
yeni sorgulama noktaları  yaratacağına 
kesin gözüyle bakılıyor. 

Sorunların başında, "Kürt toplumu-
nun savaş  iradesinin azaltılması  takti-
ği"ne karşı  nelerin yapılabileceği geli-
yor. Çünkü `Kronildeşmiş  savaş' te-
orisini dile getirenler, devletin bu sta-
retejiyi, 'Kapıda bir tür çözüm var' 
beklentisi eşliğinde yürüteceğini söy-
lüyorlar ve devletin savaşı, "Mecalsiz 
bırakacağı  bir toplum düzleminde yü-
rüteceğini" ifade ediyorlar. Yani bir 
yandan savaş, öte yandan 'Çözüm' 
seklentisi, kronik bir hal alacak ve 
ikinci kronik durum, savaş  azminde 
ciddi erozyonlar yaratabilecek. 

Bir başka yansıma ya da sorun, 
`Kronildeşmiş  savaş' teorisinin önem-
li bir saç ayağı  olan "Savaşı  dar bir 
alana sıkıştınna" görüşünün gerçeklik 
kazanması  sonunda, özellikle kentsel  

alanların ve "Kuzeyi'in derinliğindeki 
dar bir alan dışında kalan geniş  bir 
coğrafya ve nüfusun" savaş  dinamiği 
ile yalıtılması  problemi. Devletin bunu 
uzun süredir gözettiğine dikkat çeken 
ilgili çevreler, "Bunun da kronikleş-
mesi halinde, hem yeni tarz mücadele 
yöntemleri, hem yeni dinamikler, hem 
de yeni moral noktaları  ortaya koya-
bilmek, devrimci kadroların en önem-
li problemi olacagir" diyor ve "Aksi 
takdirde devlet, razı  olabileceği çap ve 
derinlikte bir savaşla, bölgedeki daha 
büyük savaşlar için adeta bir antreman 
çalışmasına girişmiş  olacaktır" uyarı-
sını  yapıyorlar. 

Öte yandan konu, PKK'nin son dö-
nem artan 'Barışcıl çözüm' yaklaşım-
lanyla da ilişkilendiriliyor ve "Zaman 
zaman, PKK'nin ateşkes ve barış  çağ-
rıları  nicelik bakımından güçsüzleşme 
belirtisi olarak yorumlanıyor. Oysa P-
KK, devletin savaşı  kronikleştirme 
planını  anlamış  ve bu planı  etkisizleş-
tinne için bu çağrı  ve girişimleri sık-
'astımlı§ olabilir" yorumları  yapılıyor 
ve PKK'nin 'ABD'ye karşı  Avrupa 
gücünü değerlendirme' arayışlanna 
dikkat çekilerek, TC ile savaşı  kronik-
leştirme konusunda uyumlu ABD dı-
şında, planı  etkisizleştirecek güçler 
af-ayıp= gündeme alındığı  izlenimi-
nin edinildiği ifade ediliyor. Ancak bu 
'Arayış  'ın bir ucunun, 'Çözüm' gücü 
olarak dünya burjuvazinin "Halksız 
minderi"ne güvenme noktasına da 
açık olduğu, ciddi bir endişe olarak di-
le getiriliyor. 

Henüz 'sessiz' biçimlerde ifadelen-
dirilen ve yansımalan hesap edilmeye 
çalışılan bu boyutlann, Kürt toplu-
munda ve kadrolannda yeterince tar-
tışılmaması  ve tersi beklentllerin ha-
kim oluşu ise, "Tehlikeli ve devletin 
istediği bir duygu ortamı" sözleriyle 
nitelendiriliyor. 

Van'da genç 
olmak suç 
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Genel . Yakup KARADEMIR 

~ya kadınlan Peldıfdeld lınnieranolannda axunlanna NOM yeni projıhr 

Av. Keskiniçin acil eylem çagn' 
p

ekin'de düzenlenen 4. Dünya Kadınlar Konfe-
ransı 'nda, cezaevinde tutuklu bulunan Av. Eren 
Keskin ve DEP milletvekili Leyla Zana şahsın-

da tüm siyasi tutsaklarm serbest bırakılması  talep 
edildi. Amnesty İnternational (Uluslararası  Af Örgü-
tü) Eren Keskin için acil eylem çağrısında bulunur-
ken, kongreye katılan Kürdistan Kadınlar Birliği De-
legasyonu, Keskin'in derhal serbest bırakılması  için 
girişimlerde bulunulmasuu istedi. 

Kürdistan Kadınlar Birliği Delegasyonu'ndan No-
vin Hersan, "Cezaevlerindeki siyasi Kürt kadın tut-
saklann durumu" üzerine bir konuşma yaptı. Konuş-
masında, cezaevlerindeki Kürt kadınlarının sorunları-
nı  irdeleyen Hersan, kongreden insan hakları  savunu- 

culuğu yaptığı  için tutuklanan Eren Keskin'in derhal 
serbet bırakılması  için girişimlerin yapılmasını  istedi. 
Keskin'in suçunun ezilen halkla dayanışmak olduğu-
nu söyleyen Hersan, başta Leyla Zana ve Eren Kes-
kin olmak üzere tüm siyasi tutsaklara' serbest bırakıl-
ması  ve kirli savaşın durdurularak, Kürt sorununa si-
yasi çözüm için girişimlerde bulunulması  gerektiğini 
ifade etti. 

Uluslararası  Af Örgütü ise Kongrede, Keskin'in 
serbest bırakılması  için beş  ayrı  dilde bildiri dağıttı. 
Dağıtılan bildiride, acil eylem çağrısı  yapıldı. Kong-
reye katılan herkesten, Başbakan Tansu Çiller'e mek-
tup yazması  istenen bildiride, Keskin'in suçlu olma-
dığı  ve derhal serbest bırakılması  gerektiği söylendi. 

`Analar burada katiller nerede?' 
Gözaltında kaybolanlarm bulunması  ve sorumluların yargılanması  

için eylemler sürüyor. Istanbul IHD , kayıplar için "Insanlar 
Nerdesiniz?" adli bir gece düzenledi. Geceye katılan kayıp yakınları, 
sorumluların cezalandırılmasmı  ve yakınlarının bulıutrnasım istedi. 
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Kadın Konferansı'na katılan Isveç Kürdistan Kadınlar Birliği (YJK-S) Başkanı  Boyne Cegerxwin'le görüştük 

Pekin'de Kürt kadınları  da vardı  
Kısa bir süre önce Pekin'de, hükümetler dışı  örgütler (NGO-non- goverment 

organisations) tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Konferansı'dan 
dönen Kürdistan Kadınlar Birliği Başkanı  Boyne Cegerxwin ile görüştük. 

Cegerxwin, isveç'te bulunan Kürdistan Kadınlar Birliği (YJK-S), 
Kürt kadınlarının sorunları  ve Pekin Konferansı  ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 

Rojda ÇELIKEL 

ISVEÇ- Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
başkenti Pekin'de gerçekleştirilen 
Uluslararası  Kadın Konferansı, 
dünya kamuoyunda büyük ilgi gör-
dü. İsveç'ten de iki Kürt kadın, 
Boyne Cegerxwin ve Lorin Nasbe-
ıi, Kürdistan Kadınlar Birliği 
(YJK-S) adına konferansa katıldı-
lar. Başkanı  Boyne Cegerxwin, 
YJK-S adına ilk defa böyle kasam-
lı  bir konferansa katıldıldannı, eko-
nomik sıkıntılardan dolayı  da sade-
ce iki kişi ile katılabildiklerini söy-
ledi. Cegerxwin, her şeye rağmen 
kendi katılımlannın çok yararlı  ol-
duğunu ve başarılı  geçtiğini belirtti. 
Cegerxwin amaçlarının Kürt kadın-
larının sesini ve isteklerini dünya 
kadınlanna ulaştırmak olduğunu 
belirterek, "Ulaşabildiğimiz kadın-
lar, Kürt sorunu ve ona bağlı  olarak 
Kürt kadının sorunlarının çözümü 
için kendi hükümetlerine baskı  ya-
pacaklarını  belittiler. Umutluyum" 
dedi. 

Böyle bir konferansa katılıp, 
dünya katın-damı  tanımalda büyük 
bir heyecan ve sevinç duyduğunu 
belirten Cegerxwin, "Orada bazı  
sorunların tüm dünya kadınların il-
gilendirdiğini daha iyi gördük. Ka-
dınlar üzerindeki şiddet, kötü mu-
amele vb gibi konular geniş  kadın 
kitleleri tarafından tartışılıyor. Kürt 
kadınların konferansta bulunması  
ve kendilerine özgü sorunları  dile 
getirmesi, büyük bir ilgi gördü" de-
di. 

Yedi maddelik bildiri 
Katıldıkları  konferansın hükü-

metler dışı  örgütler tarafından dü-
zenlendiğini söyleyen Cegerxwin,  

şöyle devam etti: "Tartışılan konu-
lar arasında, kadınların basın-yayın 
hayatındaki önemi, askerlerin ka-
dınlar üzerindeki zorbahldan ve ka-
dınların özgürlüğünün ön şartı  olan 
`ekonomik özgürlük' gibi konular 
da vardı. Askeriyenin hüküm sür-
düğü bazı  ülkelerden gelen kadın-
lar, başlarından geçen olayları  an-
lattılar. Biz de dağıttığımız bildiri 
ve broşürlerde Kürt kadınının için-
de bulunduğu gerçeği anlatmaya 
çalıştık." 

isteklere yer verildi 
Konferans sırasında BM ve 

Dünya Barış  örgütü gibi örgütlerle 
ilişki kurduklarını  söyleyen Ce-
gerxwin, Pekin'de bulundukları  sü-
re zarfında düzenlenen panelleri, 
Kürt giysi ve müzik tanıtımın', 
YJK-S ve Kürdistan ile ilgili aydın-
lancı  broşür ve filmleri de yapılan 
çalışmalar arasında gösterdi. Ayrıca 
YJK-S"in talep ve isteklerini içe- 

ren bir bildiri de BM temsilcilerine, 
Nordisk Forum'u temsilen katı-
lan,Isveç siyasi hayatının seçkin 
isimlerinden Mona Sahlin'e ve di-
ğer katılımcılara dağıtıldı. 7 mad-
deden oluşun bildiride şu isteklere 
yer verildi: 

1- Kürt ulusal haklarına dair si-
yasi değişiklikler gerçekleştirilme-
den, Kürt kadınının sorunlarının 
çözülmesi kolay olmayacaktır. Bu 
yüzden Kürt sorununun barışçıl çö-
zümü,Kürt kadınının özgürlüğünün 
temel öğesini oluşturuyor. 

2-BM, Konferansın hedeflerin-
den olan ve Kürt kadınını  da ilgi-
lendiren Eşitilik, Gelişme ve Barış  
için daha aktif bir rol üstlenmelidir. 

3- Merkezi yönetimin insan hak-
ları  ihlalleri; özellikle kadınlara te-
cavüz ve işkence durdurulmalı  ve 
cezalandınlmalıdırlar. 

4- Ulusal kurtuluş  mücadelesin-
de eşlerini kaybeden kadınların so-
runlarına ilişkin özel projeler haya- 

ta geçirilmelidir. 
5-En temel insan haklarından 

olan Kürdistan'da ariadilini kullan-
ma hakkı  anayasallaşmahdır. 

6- Kürt kadınının yaşam şartları  
düzeltilmelidir. 

7- Dünyanın Güney Kürdis-
tan'daki demokratik Kürt yönetimi-
ni korumaya devam etmesi, Kürt 
insanının güvenliği açısından 
önemli bir adımdır. 

`Kadınlar; kendi 
gözlerinizle dünyaya bakın' 

Konferans sırasında birçok Kürt 
ile karşılaştıklarını  belirten Cegerx-
win, "örnegin ABD, Fransa ve hat-
ta Iskoçya gibi ülkelerden de kürt-
ler vardı. Ayrıca Kürdistan'dan ge-
len Kürt kadınları  ile de tanıştık. Bu 
çok sevindirici bir olaydı" dedi. 

Pekin'de tanıştığı  Kürt kadınla-
nyla sıkı  bir dayanışmaya girdikle-
rini belirten Cegerxwin, Konferans 
sırasında bir komite kurduklarını  ve 
etkinlikeri ortaklaşa yürüttüklerini 
söyledi. Komite tarafından seminer, 
müzik, film ve folklor gösterileri-
nin yapıldığını  belirten Cegerxwin, 
amaçlarının bu komite aracılığıyla 
ilişkileri sistematikleştirmek ve ge-
lecekte bir Ulusal Kadın Kongre-
si'ni hayata geçirmek olduğunu 
söyledi. 

Kürt kadırdanna da seslenen 
Boyne Cegerxwin, Kürt kadınının 
kendine moral vermesini, cesaretli 
olmasını  ve kendi sorunlarıyla ilgi-
lenmesini istedi: "Çünkü toplum 
bize muhtaçtır. Konferansı 'ta kulla-
nılan en yaygın slogan `Kadınlar; 
kendi gözlerinizle dünyaya bakın' 
idi. Kürt kadını  da kendi gözleriyle 
dünyaya bakmam' öğrenmelidir. 
Kürdistan'da kadınlar çok yönlü 
sömtirülüyorlar. Zincirleri kırmak 
için ilk adımları  atmak lazım. El-
bette ki Kürt kadınının kurtuluşu, 
Kürt halkının kurtuluşuna bağlıdır. 
Ama Kürt halkının özgür oluşu, 
Kürt kadınının özgürlüğü anlamına 
gelmiyor. Bu sebepten dolayı  kadı-
nın özgürlük mücadelesini ihmal 
etmemek gerekiyor." 

YJK-S, 1992'de kuruldu 
Kürdistan Kadınlar Birliği 

(YJK-S) 1992 yılında kuruldu. Av-
rupa'nın hiçbir ülkesinde, Kürdis-
tan'ın dört bir yanından Kürt kadın-
lannı  kapsayan böyle bir kurumlaş-
maya gidilmemiştir. Birlik, oluşum 
olarak Kürdistan Dernekler Fede-
rasyonu'a bağlı, ama karar alma ve 
yürütme stiresinde bağımsız olarak  

çalışıyor. Ayrıca birliğin, federas-
yonun yürütme komitesinde daimi 
üyeliği mevcut. Birliğin 7 asil ve 2 
yedek üyeden oluşan bir Yönetim 
Komitesi var. YJK-S tüm Isveç 'e 
yayılan bir dernek ağına sahip olup, 
federasyona bağh kadın birimlerin- 
den oluşuyor. Merkezi S tock- 
holm'de bulunan birliğin yaklaşık 
500 üyesi bulunmaktadır. Ayrıca 
birlik, Jin adlı  bir dergi yayımhyor. 

Kürt kadınlarıyla ilişki 
Neden böyle bir birlik kurma ih-

tiyacı  duyuldu? Boyne Cegerxwin 
kuruluş  amacını  şöyle açıklıyor.: 

"Siyasi hareketlere bağlı  örgüt-
ler içinde, kadınlara özgü sorunlara 
pek fazla ilgi gösterilmediği bir 
gerçektir. Özel olarak kadın sorun-
larıyla ilgilenip çözüm arayışlann-
da bulunmak için, Kürdistan'ın dört 
patçasından kadınların temsil edile-
ceği böyle bir kurumlaşmaya gidil-
mesi gerekirdi." 

Ayrıca, birliğin diğer bir amacı-
nın da Isveç toplumu ve Kürt ka-
dınları  arasında bir köprü işlevini 
görmek. 

Kürdistan'daki Kürt kadınlanyla 
ilişkiye de önem verdiklerini belir- 

ten Cegerxwin, bir süre önce kendi-
lerinin iskandinavya'yı  kapsayan 
Nordisk Forum tarafından gerçek-
leştirilen bir konferansta, halen tu-
tuklu olan DEP milletvekili Leyla 
Zana için bir imza kampanyası  baş-
lattıklarını  söyledi. Güney Kürdis-
tan'daki Yekitiya Winen Kurdistan 
ve Yekitiya Afretane Kurdistan gibi 
kadın örgütleriyle de ilişki içinde 
olduklarını  söyleyen Cegerxwin, 
gelecekte bu türlü ilişkilerin daha 
da sıklaştınlması  gerektiğini belirt-
ti. 

Ekonomik sıkıntılara da değinen 
Cegerxwin, mevcut şartların, her is-
tenilen yapmaya el vermediğini 
söyledi. Bu konuda federasyondan 
da fazla yardım alamamaktan yakı-
nan Cegerxwin, birçok şeyin eko-
nomik imkanlara bağlı  olduğunu 
vurguladı. 

Cegerxwin şöyle devam etti: 
"Tüm sıkıntılannuza rağmen, birli-
ğimizin çalışmaları  gelişme göste-
riyor. Daha önceleri Stockholm 
mıntıkasyla sınırlı  olan etkinlilde-
rimiz, şu anda tüm Isveç'i kapsıyor. 
Amacımız, Isveç'in en ucra köşe-
sinde yaşayan her Kürt kadınına u-
laşmaktır." 

Anadilde eğitim sorunu yeni eğitim-öğretim yılında da gündemi işgal ediyor 

Anadilini konuşamayanlann çocukluk plan kayıp 
Yazar Muhsin Kızılkaya: Benim Kürtçe yazabildiğim 
şeyleri, başkalarına okutabilme gibi bir lüksümün 

olmaması, 'Ben hala annemin dilini kullanamıyorum' 
ifadesini ortaya çıkardı. Annemin dilini 

kullanamamak sadece benimle ilgili bir sorun değil. 
Benim gibi Kürt olarak doğup, Türkiye'deki okullarda 

okumuş  ve kurumlarda çalışmış  tüm insanların 
sorunu olarak ortaya çıkıyor. 

Aysel SAĞIR 

İSTANBUL- Anadilde eğitim sorunu, 
tarihsel bir olguya dikkat çekiyor. Ki-
şinin anadilini konuşamaması  ve eğiti-
mini görememesi en çok duygulann 
ifadesinde kendini gösteriyor. Kişinin 
aldığı  eğitim çok uzun yıllara dayansa 
da, sevindiğinde, korktuğunda ve bir-
çok serzenişinde, doğduğu toprağın 
rengine göre davranıyor. Ilkokuldan 
itibaren zorla ve dayakla belli bir dili 
konuşmak zorunda bırakılan insanlar, 
psikologlann-pedegoglann deyişiyle 
kişilik yanlması  yaşıyor. Tepkili olu-
yor, ezik oluyor. En önemlisi de ço-
cukluk yıllar= büyük bir bölümü 
kayıp sayılıyor. Böylelikle anadilde 
eğitim, insanlık sorunlarından biri ola-
rak karşımıza çıkıyor. 

`Ben hâlâ annemin dilini 
kullanamıyorum' 

"Siz }Ula annenizin margarinini mi 
kullamyorsunuz!?" Bu bir reldâm slo-
gam. Bir zamanlar insanların diline 
yapışan bu slogan "ben hâlâ annemin 
dilini kullanamıyorum" şeklinde ifade 
edildiğinde etkisi nasıl olurdu acaba? 
Ama bu bir kitap ismi. Hala anadilini 
kullanamayanlara ithaf edilmiş  bir ki-
tap ismi üstelik. Bu kitabın içeriği 
adıyla bağdaşmasa da, kitabın ismi 
anadilini kullanamayanlara gönderme 
yapıyor. 

Kitabın yazan Muhsin Kızılkaya. 
Bir Kürt. "Siz hâlâ annenizin margari-
nini mi kullanıyorsunuz" sloganının 
çağnşımıyla yakaladığı  "Ben hillâ an-
nemin dilini kullanamıyorum" çarpa-
cılığırun yöneldiği gerçeklik hakkında 
Kızılkaya şöyle diyor: "Asıl neden, 
yazılannun geneli ve daha sonra yaz-
dıkları= tümünün, Kürtçe düşünü-
lüp, Türkçe yazılmış  olmalandır. As-
lında dille düşünce birbirinden ayrıl-
maz şeyler. Yazdıkları= tümü, ço-
culduğumda bende kalmış, belli imge-
lerin, izdüşümlerin, kokularm, tadlann 
ve renlderin, bugünkü düşünce şeklin-
de, bugün içinde bulunduğum toplum- 

sal ortamda yeniden düşünülüp, üretil-
mesinin sonucudur. Kürtçe düşünmek, 
geriye dönüp baktığımda özellikle 
anadilimde bir tarafa takılıp kalmış  
olan şeylerin nüksetme biçimi. Kürtçe 
düşünüp, Türkçe konuşmak ya da yaz-
mak, konuştuğun dilin kuralları  açı-
sından baktığın zaman, bunlar o dilin 
kurallarına pek uymuyor. Iki dille kur-
duğun akrabalık ilişkisinden bir sentez 
ortaya çıkıyor. Belki de bu düşüncenin 
çevirisi oluyor. Kürtçe yazabildiğim 
şeyleri, başkalarına okutabilme gibi 
bir lüksümün olmaması, `Ben hala an-
nemin dilini kullanamıyomm' ifadesi-
ni ortaya çıkardı. Annenin dilini kul-
lanamamak sadece benimle ilgili bir 
sorun değil. Benim gibi Kürt olarak 
doğup, Türkiye'deki okullarda oku-
muş  ve kurumlarda çalışmış  tüm in-
sanların sorunu. Dolayısıyla, her iki u-
lus ve halkın ortak bir sorunu olarak 
ortaya çıkıyor. Yani her iki taraf birbi-
rinin dilini çok iyi bilmiyor. Aynı  ha-
yat tarzını  yaşıyorlar ama, birbirleri-
nin dillerini anlamakta zorluk çekiyor-
lar. 15 yıl okula gidip, lise ve üniversi-
teyi bitiren her Kürt çocuğunun 'Türk-
çe'yle problemi var. Şöyle bir dram 
var; Türkçe'yi öğrenememek. Asıl 
dram olarak nitelendirdiğim şey ise, 
birçok Türk bilim adamının taa gidip 
Madagastar'm dilini öğrenmesi, Gü-
ney Afrika'daki halkları  araştriırken, 
yanı  başındaki Kürtlerin dilini öğren-
mekten aciz oluşudur. Yani en azından 
birlikte yaşamanın gerekliliği açısın-
dan sembolik bile olsa çaba sarfetme-
liler. Bütün bunlar açısından 'ben hâlâ 
annemin dilini kullanamıyorum' de-
dim." 

`pefterim çırdı  öğretmenim' 
Kızılkaya, anadilde eğitim göreme-

meyi iki dil arasında kalmayı  'defte-
rim çırdı  öğretmenim' ifadesiyle açık-
lıyor. Ilkokul birinci sınıfta itibaren 
zorunlu dil öğrenmeye yöneltilen*Ktirt 
çocukları  için şöyle diyor: "Bir Kürt 
çocuğu ilkokuldan itibaren zorunlu 
olarak başka bir dili öğrenmeye başla- 

Muhsin Kızılkaya; Anadilde effillınin 
Yolu, 9•91Yer• 
dığında iki dili karıştırmaya başlıyor. 
Örneğin, defterim mut& diyemiyor, 
`defterim çırdı' diyor. Bu çok şeyi an-
latıyor sanırım. Ben ilkokulu yatılı  
okudum. Buradaki uygulamalar daya-
nılmaz& Öğretmen kadrosu özellikle 
faşistlerden seçilmişti. Bu öğretmenler 
bizi, Türkçe'yi konuşamadığımızda 
kelepçe zincirleriyle döverdi." Çözü-
me gelince şunları  söylüyor: "Alterna-
tif eğitim kurumları  oluşturarak ana-
dilde eğitimi sağlamak biraz zor. Ana-
dilde eğitim, anadilde düşünmekten 
farklı  bir şey değildir. Bana göre ana-
dilde eğitim, Kürt sorununun barışçıl 
bir yoldan çözühnesinden geçer." 

`Neji dere ra, neji 
mizgefterâ dibe' 

Sosyal Bilgiler öğretmeni Serdar 
Çelik ise, bir Kürt olarak öğrencilik 
döneminden öğretmen oluşuna değin 
yaşadığı  ve saptadığı  şeyleri şöyle an-
latıyor: "Ben bir eğitimci olarak olay-
lara pedagojik yönden baluyorum da-
ha çok. Örneğin, anadiliyle eğitim al-
mayan kişide kişilik bozulmalan ve 
çatışmaları  meydana gelebilmekte. 
Buna denk düşen bir Kürt atasözü, 
`Neji der6 ra, neji mizgefterâ dibe' 
(Ne kiliseye, ne camiye yarar) der. 
Kürt çocuklarının büyük bir bölümü, 
kişilik çatışması  meydana geldiği için, 
iki dil ve iki kültür arasında kalmakla, 
bunu aşabilmek için, ek çaba harca-
maktadır. Hatta konuştuğu Türkçe'nin 
bozuk olması  sebebiyle yer yer komp-
lekslere kapılmakta. Ben okula gitti-
ğim dönemlerde Türkçenin T'sini bil- 

miyordum. Diyarbakır'a bağlı  bir 
köyde ilkokula başladığımda başım-
dan çok ilginç olaylar geçti. öğretmen 
okulda, çevrede hep Türkçe konuşma-
mızı  istiyor, köyde, evde, sokakta 
Kürtçe konuşan öğrencilere cezalar 
veriyordu. Kürt öğrencileri birbirinin 
ajanı  yapmıştı. Daha sonraki yıllarda 
anladım ki, bu sistemli olarak geliştiri-
len bir uygulamaydı. Amaç, Kürtçe 
konuşmayı  engellemek, aile ve sosyal 
çevreden kopamlaktı." Kürt çocukla-
rının, anadilde eğitim yapamayıp güç-
lükle öğrendiği Türkçe'yle anadili 
Türkçe olan Türk çocuklarıyla eşit ol-
mayan bir yanşa sokulduldannı  vur-
gulayan Çelik, "Kürt çocukları  Türkçe 
bilmediği ve öğrenemediği için, Türk-
çe düşünemez, yazamaz, çözemez, 
dersi kavrarira-are onu anlatabilme, so-
rulara cevap verme olanağı  ortadan 
kalkar. Bunun sanat ve kültür yanı  da 
var; bu alanlarda başarılı  olmak için, 
anadiliyle düşünmesi ve eğitim almak 
şart. Bu yıl Hakkilri'deki liselerden 
mezun olan öğrencilerin hemen he-
men tamamı  hiçbir üniversiteyi kaza-
namadı." diyor. 

Türkçe'yi iyi bilen Kürtler 
Diyarbakır merkeze bağlı  Kuşluk-

bağı  köyünde ilkokula başlayan N.Ç, 
okulda Kürtçe konuşma yasağından 
dolayı  yaşadıklarını  şöyle anlatıyor: 
"Öğretmen sınıfta Türkçeyi daha iyi 
bilen Kürt öğrencilerden bir kaçma 
görev vermiş, Kürtçe konuşanları  ken-
disine bildirmemiiz için beni ve birkaç 
kişiyi görevlendirmişti. Bana verilen 
bu ajanlık görevini yerine getirmedi-
tim için, öğretmene bildirildim ve da-
yak yedim." 

Başka bir olay ise A.0 tarafından 
şöyle anlatılıyor: "Ilkokula başladı-
ğımda, okulda Kürtçe konuşma yasağı  
vardı  ve öğretmen, bunu öğrenciler 
arasından seçtiği kişilerle denetliyor-
du. İşin ilginç yana da ailelerin hiçbiri-
nin Türkçe bilmiyor oluşuydu. Yine 
de evde ve okul çevresinde Kürtçe ko-
nuşan öğrenciler öğretmen bildirili-
yordu. öğretmenin değişik ceza yön-
temleri vardı. Cezai' öğrenciyi tahtaya 
kaldırıp diğer öğrencilerin onun yüzü-
ne tükürmesini istiyordu. Bir diğer 
yöntem de, dövmek ve notlarım dü-
şürmekti. Hiç unutmam, karne zama-
myda Karadeli aldığımızda, okulun 
en başarılı  öğrencisi olarak bana veri-
len mükafat, Kürtçe konuştuğum öğ-
retmek bildirildiği için ellerime 17 
sopa vurulmaslydı."  

Haber Merkezi - Gözaltında kayıplar gündem-
den düşmüyor. Her cumartesi Galatasaray'da 
yapılan oturma eylemi ve her çarşamba Kadı-
köy 'deki mum yakma eylemi sürerken, İnsan 
Hakları  Derneği (İHD) Istanbul Şubesi de gö-
zaltında kayıplar için, "Insanlar Nerdesiniz?" 
adlı  bir gece düzenledi. 10 Eylül'de Harbiye 
Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen geceye, 
Hasan Ocak, Hüseyin Toraman, Hasan Gülü-
nay, Hayrettin Eren, Kenan Bilgin gibi kayıp 
yakınları  ve yaklaşık 4000 izleyici katıldı. 

Gözaltında kaybolanlar için bir dakikalık 
saygı  duruşuyla başlayan gecenin açılış  konuş-
masim IHD İstanbul Şube Başkanı  Ercan Kanar 
yaptı. Kanar, kayıpların sorumluları  yargı  önü-
ne çakana kadar mücadeye devam edeceklerini 
söyledi. Salon ve sahne kayıplar için yakılan 
mumlarla aydınlanırken, sahneye sırasıyla, Zu-
ğaşi Berepe, Piya Kültürevi, Yunanlı  şarkıcı  
Nena, Mim gösteri grubu, Bulutsuzluk Özlemi, 
Koma Amed ve Ferhat Tunç çıktı. Ayrıca, ka-
yıplarla ilgili dia gösterisi yapıldı. 

Geceye çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan 

Ali ACAR 

A
ydınlıktan korkan yarasalar 'Ikili Politika 
gazetesi Batman muhabiri Safyettin 
Tepe'yi Bitlis Emniyet Müdürlüğü Te-

rörle Mücadele Şubesi'nin karanlık hücrelerin-
de boğdu;  'Intihar etti' dediler. Ama benim tanı-
dığım Safyettin canı  sıkıldı  diye iç çamaşınnı  
boynuna geçirip intihar edecek biri değildi. He-
le yarasalardan hiç mi hiç korkusu yoktu. Az mı  
gözaltılar yaşadı, işkence seanslanndan geçti. 
Amcasuun oğlu Ferhat Tepe yanıbaşında katle-
dildi. Çalıştığı  gazetenin merkez bürosu devlet 
tarafından bombalandı. Hiçbirinde Safyettin 
yılmadı  ve kaçma& O, intihar' düşünecek ka-
dar zayıf ve korkak biri değildi. Saffet, intihar 
etmedi. Yarasalann Safyettin'in intihar ettiği id-
diası  ancak onların `adil' savcı  ve hakimlerini 
inandırmaya yöneliktir. Yoksa kimsenin bu hi-
kayeye inanmayacaklannı  zaten biliyorlar. 

"Bitlis'te alınırsam sağ  çıkmam" 
Safyettin'i istanbul'da tanıdım ilk önce. Bir 

süre sonra TC başbakanı  Tansu Çiller'in `ber-
taraf edin' emriyle bombalanacak olan Özgür 
ülke gazetesinin Kunakapı 'daki merkez büro-
sunda bilgisayar başında haber yazarken bir iki  

mesaj akarken, Fransa eski Cumhurbaşkanı'nın 
eşi Daniela Mitterand'ın gönderdiği mesaj da 
ayakta alkışlandı. 

`Uçan kuşlara bile sordum' 
Gecede sahneye çıkan kayıp yakınları, katil-

lerin bir an önce bulunmasını  istediler, Hüseyin 
Toraman'ın annesi Hatice Toraman çocuğunu 
uçan kuşa bile sorduğunu, bulamadığını, her şe-
ye rağmen aramaya devam edeceğini söyledi. 
Kenan Bilgin'in kardeşi Irfan Bilgin, "Sesimizi 
çıkartmazsak daha çok Kenan'lar kaybedilir" 
derken, Hasan Ocak 'ın babası  Baba Ocak, ge-
ceye katılan kalabalığa, "Ben Hasan'um kay-
bettim, sizler sağ  olun" dedi. Gecede sık sık, 
"Yaşasın Hal dann Kardeşliği", "Susma Sus-
tukça Sıra Sana Gelecek" şeklinde slogan atılır-
ken, bazı  gruplar tarafından atılan sloganlar, ka-
yıp yakınları  tarafından üzüntüyle izlendi. Ka-
yıp yakınları  çoğu kez, bu sloganlara karşı  
"Analar burada, katiller nerede" şeklinde slo-
gan atarak, tüm katılanları  ortak sloganlara ça-
ğırdı. 

laf etmiştik. Daha sonra kantinde birlikte çay iç-
miştik. Ertesi gün biraz da büro dışında gezme-
ye karar verirken Aysel Malkaç'ın kontralar ta-
rafından kaçırıldığı  Kumkapı  Polis Karakolu ile 
merkez büro arasında yer alan Kumkapı  Çocuk 
Parkı 'nda oturmuştuk. Istanbul'dan ayrıldıktan 
sonra Safyettin'i en son Temmuz ayında, 
Van'da gördüm. Van Gölü'nün yükselmesine 
ilişkin haber yapmak için gelmişti Van'a. O gün 
Belediye Parlo'ndaki kısacık sohbetimizde Ad-
nan Işık'ı  da anmıştık. Safyettin, Bitlis polisine 
ilişkin kaygılarını  da bu sohbetimiz sırasında di-
le getirmişti; "Geri dönerken Bitlis'ten nasıl ge-
çeceğimi düşünüyorum. Daha önce orada gö-
zaltına alınmıştım. Serbest bıraluldığım zaman 
bir daha ellerine geçersem polis beni öldürece-
ğirie yemin etmişti. Bitlis'te bir daha gözaltına 
ahnırsam sağ  çıkmam." Safyettin'in bu şekilde 
kesin konuşmasını  onun önyargıh biri olabile-
ceğine bağlamıştım. Ancak Safyettin'in Bitlis 
zindanlannda yarasalar tarafından boğulduğunu 
duyunca kaygılannda ne kadar haklı  olduğunu 
acı  da olsa öğrenmiş  oldum. Ama ışık sönmedi, 
aydınlık kararım§ değil. Yarasalar ürküten de 
budur. 'Siz hiç tükenmez misiniz' derken kendi-
lerine karanlık bir dünya yaratamamanın aczini 
yaşadıklarını  gösteriyorlar. 
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