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Karikatürist ateşle oynamayı sever
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Kollarını havaya
kaldırmış, sokakta
gazete satan çocuklar
gibi şen, onlardan tek
farkı sevinç' ten dökülen
göz yaşları, yetmişlik
bir çocuk; Zıvınge'li,
Nuseybin' li, Mardin' li
Ape Musal..

4 ayı aşkın bir süre
Salihli Cezaevi'nde
yatan Ertan Aydm, 12
Eylül günü serbest
bırakıldı. Karga'nm
çizeri Ertan Aydın 4
aylık hapislikten sonra
çizmeye yeniden
başlıyor.
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PKK 'nin PDK'ye saldırısı, Kürt ulusal güçleri arası ilişkiler sorununu yeniden gündeme getirdi

biçimlerini, hem de bölge ülkeleriyle girilen

Kürdistan. Sosyalist Birlik
Platformu: Deneyimler,

Kürdistanlı güçlerin, aralanndaki
sorunlarını çatışma ve saldırı ile
çözemeyeceklerini ortaya koymuştur.
Kürdistan Komünist Partisi: Kürdistan
sorunları başka güçlere havale edilemez;
bö le olduLlcll ç:tışma engellenemez.
K
ya b Partisi: Saldırı,
PKK-PSK Protokolü'ndeki ilkeleri
ihlal ediyor.
Suriye Kürt Sol Partisi: Kürtlerin ortak bir
stratejiye sahip olmamaları, çok üzücüdür.

Kürt coğrafyası nı n
dört ülke arası nda paylaşılmış
olması gerçeği, bir dizi sorun yanı nda,
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temaslar konusunu yeniden gündeme
getirdi. Kürt örgüt ve partileri,
böylesi çatışmalara yol açan
anlayış ve zeminleri
yeniden sorguluyorlar.
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PKK'nin PDK'ye saldırısına Kürt
çevrelerinin tepkileri sürerken,
dört parçadaki Kürt ulusal güçleri
arasındaki ilişki yeniden sorgulanmaya
başlandı. Bölünmüşlüğün ve bölenlerle
ilişkilerin bu çatışmalara zemin hazırladığı
vurgıllanırken, tüm ilişki ve politikaların
başına genel ülke çıkarlannın alınması
gereği de daha sık dile getirildi. Konu ile
ilgili olarak, KSBP, KKP, PSK, KDP-Bakur,
Suriye Kürt Sol Partisi, Isveç Kürdistan
Dernekleri Federasyonu ve Kürtlerin Insan
Haklari Için İsveç Komitesi'nin
değerlendirmelerini aldık.
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Yeter!

PKK'nin Güney'de PDK güçlerine saldı rmasıyla başlayan
son çatışma, hem Kürt hareketleri arası ndaki ilişki

parçalardaki Kürt hareketlerinin birbirlerine ilişkin
tavı rları konusunu da yakı ndan etkiliyor. Genel çıkarlar
ve her hareketin bir diğerine saygı sı esas alı nmadıkça,
Kürt gruplar arası çatışma ve gerginlik, kaçını lmaz olabiliyor.

• alVde

Dublin fiyaskosu ve PKK'nin ateşkes girişimi Türkiye'yi sarsıyor
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Buca Cezaevi'nde katliam! Türkiye Talabani'ye yaklaşıyor
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Grev sevmeyen
sendikalar
s. 4'de
artıyor
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`Banşa şans tanıyın!

Haber Merkezi- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz hafta DEM
Ajans'a yaptığı açıklamanın yankılar' sürerken, yeni ve verimli bir ateşkes
döneminin başlayacağına dair umutlar da arttı. Öcalan'ın hükümetin istifası
ve muhakabının henüz oluşmaması nedeniyle ertelediği açıklanan olası yeni
ateşkes sürecine ilişkin Türk yetkililerin tavrının ne olacağı merakla beklenirken, Kürt ve Türk toplumunda, bu fırsatın kaçınlmaması ve barış adına
değerlendirilmesi yönündeki talepler de artıyor.
Barış için yeni bir şans perdesinin aralanmaya başlayacağı önümüzdeki
günerde, Türk devlet yetkililerinin sözkonusu ateşkes adımını "Güçsüzlüğün
sonucu" gibi yanıltıcı kavramlarla değerlendirmeye başamalan banşsever
çevreleri endişeye sürüklerken, yeni süreçte inisiyatifin bizzat halk kitlelerinin elinde olması gereği ve barış olanağının kitlesel dayatma ile değerlendirilmesinin önemi de vurgulanıyor.
Yeni süreçte, barış olanağını görmezden gelebilecek devlete karşı, "Yeter
bu kadar kan!.. Çocuklarımızın kanları üzerinden ihtiraslannızı gerçekleştiremezsiniz!.. Daha çok özgürlük, daha çok banş!.." haylunşlannin artması
bekleniyor. Uzatılması beklenen barış elinin itilmesinin ise, her iki halkın
acılarını daha büyük boyutlara çıkarmak anlamına geleceği ifade ediliyor.
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Buca Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde,
10 gündür sayım vermeyen
tutsaklara asker saldırdı. Çıkan
olaylarda gazetemiz baskıya
hazırlandığı sırada 7 tutsağın
öldürüldüğü öğrenildi. Ölü
sayısının artmasından endişe
edilirken şehit tutsaklardan ismi
belirlenenlerin Turhan Kılınç,
Mesut Avcı, Yusuf Dağ ve Uğur
Sanaslan olduğu bildirildi.
Yaralanan 15'i ağır 45 tutsak
Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 15
asker ise Bozyaka SSK
Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı
tutsakların çoğunun beyin
travması geçirdiği, bu nedenle ölü
sayısının her an artabileceği
bildirildi.

Koalisyon

I söküldü
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EMIİ: Bizi
Demirel-İnönü ile başlayan koalisyon dönemi,
aydınlatan ışık Deniz Baykal'ın seçime yakın dönemde CHP'ye
Doğu'dan
güç katma isteği nedeni ile sona erdi. Savaşı
yükselsin S. 5'de 'sosyaldemokratlar'la yürütme kolaylığının

Adanın umudu
Avrupa Birliği'nde

`Medya,
Roth'un
bürosuna
önyargılı' S. 5'de

w

AB'ain doğu
sınırı neresi
S. 6'da
olacak?
Xoybün:
Hewldana
kongreyek
neteweyi
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Ruhi Su:
~kalede
çiceklenlyorum
S.9'da

PDS'li Alman
arlamenter:
nsan hakları
sağlanmah
s. irde
Kürt
kadınlanna
Pekin'de ilgi
büyüktü S. 12'de

İ

'sosyaldemokratlar'ı tüketme noktasına
ulaştırması gibi bir kaçınılmaz paradoks,
koalisyon bilançosunun bariz yönü oldu. • S.11'de

`Oslo durağı'
bir boş, bir dolu!
Haber Merkezi- Oslo Üniversitesi'ne bağlı Norveç İnsan Hakları
Enstitüsü'nün düzenlediği uluslararası toplantıya katılmama kararı
alan kimi Kürt çevreleri, kararlarını yeniden değiştirdiler ve 'Semineee katılacaklarını açıkladılar.
Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın
desteğiyle 22-25 Eylül'de Oslo'da
düzenlenen "Kürt gruplarının yerleşik olduğu Türkiye, Irak, Iran ve
Suriye'deki Insan Hakları Uluslararası Semineri"ne davetli oldukları halde daha önce katılmayacaklarını açıklayan Sürgünde Kürt
Parlamentosu mensupları ile HADEP yetkilileri, geçtiğimiz hafta
kararlarını değiştirerek toplantıya
katılma kararı aldılar. Bu arada,
sözkonusu kurumlardan toplantıya
katılacak isimler bakımından, ilk
davet listesine göre kimi değişiklikler yaşandığı da dikkati çekti.
Toplantıya davet edilen fakat
katılmayacaldan öğrenilen hükümete yakın isimler ile ordu mensuplarının ise kararlannı değiştir-

medikleri öğrenildi.
Toplantıya SKP'den Yaşar Kaya, Mahmut Kılınç ve Ali Akbaba'nın katılacağı bildirilirken,
HADEP'ten Murat Bozlak ile Kemal Parlak'ın katılacakları öğrenildi. Bu arada, bağımsız parlamenter Abdülmelik Fırat'ın da katılmama karanndan vazgeçtiği ve
toplantıya gideceği, alınan haberler arasında.
Öte yandan, son günlere doğru
toplantıya ERNK'nın da katılmak
istediği duyumlar' alındı. Kimi
gözlemciler, toplantıya katılma
konusunda son hafta ortaya çıkan
kimi eğilimler ile PKK'nin atacağı
söylenen 'Yeni adımlar' arasında
paralellikler kuruyorlar.
Bu arada toplantı organizasyonu adına Asbjorn Eide imzasıyla
Türkiye katılimcılanna gönderilen
yazıda, "Çağrılılann bir örgütün/organizasyonun ya da partinin
temsilcileri sıfatıyla değil, kişisel
kapasiteleri ile davet edilmiş oldukları" yeniden hatırlatıldı.

YKP Genel %elam
Durdulan, gazeternize
Ninns'ı
stldleyen son sürece
değedendmıelerld *Mete.

Kıbrıs'ta çözümsüzlük,
Rum kesiminin tüm Kıbrıs
adına Avrupa Birliği
üyeliğine girmesi ve
Türkiye'nin, aralarında
Kıbrıs'ın da olacağı AB ile
GB anlaşması yapması
nedeniyle, yeni bir sürece
giriyor. Her iki olay,
Kıbrıs'ta federal bir yapıyı
zorunlu kılıyor. Kıbrıshlar
AB olgusunu bu zeminde
tarhşıyorlar. Konuyla ilgili
olarak, Denktaş ekibinin
"Hain"likle suçladığı Yeni
Kıbrıs Partisi Genel Başkanı
Alpay Durduran'la
görüştük.
•S.61/41a

`Sorun, bu ülkeyi yönetenlerde'
'Tomris Özden
Olayı'nın diğer
kahramanı ve
şehit gerilla
Xebat'ın ablası
Emine Duman,
gazetemize
yaptığı
açıklamada
"karanlık güçler
barışa
tahammülsüz"
dedi.
•SYte Reeml Idıolopnin hezmedemedğl gffint0.

• Türkiye, Dublin'deki
görüşmeleri tıkayan YNK
lideri Talabani'yle uzlaşma
yola= arıyor. Dışişieri'nde
adının açıklanmasını
istemeyen bir yetkili şöyle
dedi: "Türkiye ateşkes
önerisiyle zorda kaldı. Çünkü
Talabani'nin politik
kaypaklığı ve ABD'nin
hazırladığı entrikanın ortasma
düştü. Türkiye'nin bu
aşamada yapacağı tekşey,
ateşkese yanıt vermek yerine
Talabani'yi kazanmak
olacaktır. Çünkü Dublin
Türkiye için tam bir şok oldu"
• S5de

Utançları yla gittiler...
arih onları karanlık bir diktatörlüğün bir dönem figüranları olarak yazacaktır. Arkalarında binlerce cinayet,
işkence vakası, yüzlerce anti-demokratik uygulama bı rakıp, tarihin karanlı k sayfaları na gömüldüler. Oylesine lanetlendiler ki, yaşamları boyunca yüzlerindeki kı zarma hiç
silinmeyecek. Onlar bu coğrafyada yaşayan halklar için kötülüğün sembolü olarak hatı rlanacaklar. Binlerce çocuk için
ana baba katili; on binlerce Kürt için ülkelerini harabeye çeviren barbarlar olarak hatırlanacaklar. Savaş bezirganlarını n
maşası, özgürlüğün can düşmanları olarak belleklerde kalacaklar.
Evet DYP-CHP hükümetinden söz ediyoruz. Ekim 1991
seçimlerinden sonra iş başına geldiklerinde yüzlerce vaadlerde bulundular. Kürt realitesini tanı dı kları nı ilan edip, Kürtlerin özgürlük istemlerine yanıt verecekleri sözünü verdiler.
Sonuç, binlerce cinayet, onbinlerce işkence vakası ve baştan
başa yakı lmış, yı kı lmış köyler ve ormanlar. Yerlerinden yurtları ndan sürülmüş yüzbinlerce insan, tertemiz oylarla seçilen meşru temsilcilere onlarca yı llık hapis cezası verip zindanlara atmalar...
Gazeteciler, aydı nlar tek tek öldürüldü. Işkence gördü ve
zindanlara atı ldı . Türk ve Kürt halkları arası ndaki kardeşlik
ilişkisi koyu bir düşmanlığa çevrildi. Her köye bir karakol,
bir hapishane kurup tüm coğrafyayı koca bir hapishaneye
çevirdiler.
Çalışanları n durumunu iyileştireceklerini, işsizlere iş,
muhtaca aş vereceklerini vaadettiler. Sonuç, ekmeğe muhtaç
çalışan yığı nlar, sayı ları na milyonlarca yenisi eklenmiş işsizler ordusu oldu. Konut sorununa kesin ve acil çözümler getireceklerini söylediler. Sonuçta ise insanların evleri başları na yı kı ldı . Büyük şehirlerde çadı rkentler kuruldu. Ve dünyanı n en büyük konut sorunu yaratı ldı .
Demokratikleşme konusunda büyük büyük laflar ettiler.
Savaş bezirganları nı n emireri olmaktan öte hiçbir çözüm
üretemediler. Gençlikten kadı n sorunları na, uyuşturucudari
fuhuşa, tarihin en problemli toplumsal sorunlarını geride bı rakıp, tarihin karanlı k sayfaları na geçtiler.
Olumlu bir yanları ndan söz edilecekse, o da bu sistem
içinde hiç bir soruna çözüm getirilemeyeceğini ispatlamış
olmaları dır. Kürdü ile Türkü ile milyonlarca emekçi, sorunları nı n çözümü için artı k başka tarafa bakı yorlar. Koalisyon
icraatı, düzenden kopuşun silinmez tohumlarını ekti halkları n bilinçlerine...
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KSBP program taslağına dair

Taslakta, beni en fazla rahatsız eden, partinin, "çoğulcu, demokratik
parlamenter sistemi esas alacağım"
belirten ibaredir. Parlamenter sistem,
burjuva sınıfın siyasal sistemidir.
Onun, sosyalist sistemle de bağdaşabileceğine, sosyalist ideoloji ile bağıntılı olabileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt getirilemez. Yüzyılımız boyunca, sosyal-demokrat partiler,
60'11-70% yıllarda da, "Avrupa komünizmi" partileri, bu türden savlar
ileri stinnüşlerdir. Fakat, bunlar kuru
savlar olmaktan öteye gidememiştir.
Şimdi de, bu sistemi öneren arkadaşların, onu sosyalist ideoloji ile
bağdaştıran herhangi bir bilimsel kanıt getirebileceklerini sanmıyorum.
Ama ben, parlamenter sistemin, kapitalist siyasallığın ruhu olduğunu, onun ancak burjuva toplumsallık içinde ve burjuva sınıf elinde hayat bulabildiğini ortaya koyacağım. Ayrıca,
ulusal-demokratik toplumda, sosyalistlerin, siyasOl alanı nasıl kurmalan
gerektiğine, yani, bizim siyasal sistemimizin nasıl olması gerektiğine dair
görüşlerimi de sunacağım. Konuyu,
arzu eden arkadaşlarla, derinlikli bir
şekilde tartışmaya da hazırım.
Elbette, ulusal-demokratik toplum, tarihsel olarak, kapitalist toplumsal aşamaya dahildir. Fakat, sosyalistler bu dönemi burjuvaea değerlendirmek zorunda değildirler. Onlar,
demokratik devrimi olduğu gibi, demokratik-toplumsal iktidarı da, "proletaryanın tarihsel hareketi" ile bağıntısı içinde karşılamayı, varlıklarının
nedeni olarak görürler. Gerek bu bağıntıdan, gerekse de tarihsel olgulardan çıkan sonuç şu ki; bu iktidar,
"parlamenter sisteme" değil, ancak
"halk meclisleri" sistemine dayanırsa, gerçekte devrimci ve demokratik
bir nitelik taşıyabilir.

Mücadele anlayışı
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Taslakta, benim açımdan rahatsız
edici olan sözünü ettiğim ibare olmakla birlikte, tartışmada öncelikli
sırayı tutan, "mücadele biçimine"
ilişkin tesbittir. Zira, bu daha yakıcı
biçimde güncel pratiğin konusudur.
M. Güneşi'nin 63. sayısında, mücadele biçimine ilişkin olarak taslakta aktarılan paragraf şu: "Partimiz,
... nin geleneksel inkar ve imha politikaları ve ülkemiz üzerindeki sömüigeci egemenliği devam ettiği sürece,
silahlı mücadele dahil tüm siyasal
mücadele araçlarının kullanılmasının
gerekliliği ve meşruluğuna inamr. Bu
nedenle koşullara uygun olarak mücadelemizin gerektirdiği tüm araç ve
yöntemlerin; siyasi ve demokratik,
legal ve illegal, silahlı ve silahsız, bir
bütünlük içinde kullanılmasını başarının önkoşulu sayar."
Konuyla ilgili olarak söylenenlerin hepsi bu kadar mı acaba? Şayet,

Strateji sorunu

Delegasyonun, sorunu getirip ideolojik düzlemin içinde bırakmama,
daha ileriye gidememiş olmasına şaşıyorum doğrusu.
Oysa, bir yanda rejimin tarihsel
Stratejik modeller
yapılanması, doğrultusu ve mevzilenme biçimi, diğer yanda ise, ülkemizin
Zaman zaman, politik mücadeletarihsel hareketinin seyri, toplumsal nin askeri mücadelenin alternatifi hakategorik bileşimi, demografik duru- linde anlaşıldığını ve yansıtıldığım
mu, nüfus hareketleri, coğrafi koşul- görüyoruz. Bu yanlıştır. Askeri müları, kurtuluş hareketimizin gelenek- cadele, politik mücadelenin bir alterleri ve birikimleri, elbette bugünkü natifi değil, onun bir biçimidir. ille
savaşın gidişatı, ek olarak, devrimi- de, "askeri mücadele" kavramının bir
mizin bölge ve uluslararası güç ilişki- alternatifi düşünülecekse, bu, "sivil
leri içindeki yeri ve olanakları gözö- mücadele" kavramı olabilir. H. Yolcu
nünde bulundurularak, mücadele bi- arkadaş, bu kavramları, Roj 12'de,
çimine ilişkin bir senteze gidilebilir, politik eıkiıi14in hem birbirini tabir strateji belirlenebilirdi.
marnlarci, hem de birbirine alternaKonuyu, kapsamlı biçimde ele al- tif biçinıleri halinde, yerli yerine kulmaya ne mevcut konumum elveriyor, lanmış.
ne de Roj' un sayfaları. Fakat, bir
Bu kavramları açmamın sebebi şu,
perspektif babında, şöyle bir tablo acaba, bazı arkadaşlar, kurtuluş yoresmetmek mümkün. 1. Devrimin lunda, "sivil kampanyalar ve direnişana ve öncü güçlerini barındıran sos- ler" stratejisini esas almayı mı uygun
yalist hareketin gelişimini güvenceye buluyorlar? Gerçi, ülkemizin tarihi,
kavuşturan, yeraltında ve SM etrafın- hangi stratejinin gerçekçi ve zorunlu
da kurulmuş bir "temel alan", 2. Bu olduğuna dair yeterince veri sunuyor.
temel alandan beslenen ve duruma Yine de, bazı arkadaşlar -olabilir ki,göre onun eylem tarzı ile birleşen, stratejik olarak, bir "sivil kampanyaduruma göre ondan özerkleşip özgün lar ve direnişler" konjonktürüne" gireylem ve etkinlikler geliştirebilen bir diğimizi ya da evrildiğimizi, iddia
yarı-yasal (açık) "kitle hareketi ala- ediyorlarsa, verilerini sunsunlar onu
nı", 3. Gelişmeler elverdikçe, ikinci da tartışalım. Sorunları boğuntuya
alanı örten ve kapsayan, fakat gerek- getirip birbirimizi ara yerde tıkayacatiğinde siyasal olarak değil de, ko- ğımıza, açıkça tartışalım, bir senteze
numlanma ve çalışma tarzı itibarıyla ya da sonuça ulaşahm. Bu daha sağondan özerkleşmesini de bilen bir lıklı ve ülkemiz için daha yararlı olur.
"yasal kurum ve kuruluşlar alanı",
Politik mücadelede bir üçüncü
stratejinin başlıca bileşenleri olarak strateji de, düzenin meşru politik zebelirlenebilir.
min ve kanallannda güç biriktirerek
4. Şehir-kır bağlaşıklığı içinde, ilerlemeyi esas almaktır.
SM'de kırsal alan esastır. Kırlar,
Buna da, devrimci literatürde, geSB 'lerin tabyası durumundadır. 5. İs- nellikle, "parlamenter mücadele yoter, kademeli reformlar yolunu izle- lu" deniliyor. Tabii, bu strateji de, ülsin, ister topyekün saldırı ve direniş kelerin koşullanno göre, farklı biçim.
üzerinde ilerlesin, kurtuluş hareketi- ler kazanabiliyor. Ulkemizde, bu yola
nin gelişme şansı "ulusal ordulaşma" girmiş yapılar olarak, PSK ve TKDP
düzeyi ile bağıntılıdır. Bu, hareketin biliniyor.
gelişiminde ana eksen durumundadır.
Politik iktidar -ya da kurtuluş- müDolayısıyla, bu düzeyi stratejik mev- cadelesinin başlıca stratejileri bunlarzilenme olarak gözetmeyen onun tak- dır. Parti, bunlardan birini ana eksen
tik planlarını geliştirmeyen ve prati- olarak belirlemek zorundadır. Bilinğine girmeyen bir yapının, son tahlil- melidir ki, mücadelenin bütün araç ve
de, yaşama şansı bile yoktur. Meğer biçimleri, bu ana eksenler -temel straki, o kendini sistemin ve rejimin re- tejiler- etrafında anlam kazanır, ihtiformist (?) açıhmlanna ve , icazetine yaç halinde belirir, yerleri ve ağırlıkendekslemiş olmasın...
ları açığa çıkar.
Aslında, burada yeni ve orijinal bir
Delegasyonumuz, "SM dahil büstrateji tesbit ediyor değilim. Bu, za- tün mücadele biçimlerini" kabul etten devrimci literatürde "halk savaşı" miş olmakla, bir strateji belirlemiş olstratejisi olarak bilinmektedir. Sosya- muyor. Örneğin, "parlamenter mücalist hareket, bu modelin yabancısı da dele yolunda"da, "SM dahil, bütün
değildir. Her bir yapı, onu değişik mücadele biçimlerine" başvurmak
versiyonlar halinde, bileşimlerine ve zorunluluğu doğabilir. Ama, o haretaktiksel aşamalanna ilişkin farklı ket bunları başka bir yolda değil, yalyaklaşımlar içinde benimsemiş, hatta nızca, parlamenter yolda kendisini
bazı pratik adımlarını da geliştirmiş- tahkim etmek için kullanır. Bunun
tir.
çokça örnekleri yaşanmıştır ve yaşa-

Hüseyin
MorsOmbül
18 Eylül 1980 tarihinde
Bingöl'de sömürgeci güçlerin
işkencehanelerinde ser verip
sır vermediği için Murat
nehrinde
kaybettirilerek şahadete erişti.
Anı sı mücadelemizde yaşıyor.

Cezaevlednde Sosyalist Birlik Platförmu tutsaldan
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Doğrusu şu ki; delegasyonun bizi
getirip bıraktığı yerde iki yol açılıyor:
Biri, alan birimlerinin, birleşik bir hareket planından yoksun olarak etkinlik geliştirdikleri, giderek kendi bağımsız eksenlerine kapandıklan, hem
yapısal hem de etkinlik yönü itibarıyla bütünsel hareketten farklılaştıldan
ve koptuklan, sonuçta, artık bir siyasal programın ögeleri olmaktan çıktıkları felaket yolu.
Tabii, bu felaket, ancak hareketin
serpilme imkanı bulduğu koşullarda
sözkonusu olabilir. Yoksa, serpilme
kudretinin ve olanaklarının çok sınırlı olduğu durumda, hareketi bekleyecek olan birimlerinin, ilk birkaç hamlede takattan düştükleri ve kendi içinde tasfiyeye uğradıkları bir hezimettir.
Öbür yol ise, bir "negatif muhalefet yolu" olabilir. Burada, birimler
merkeze tabiyetlerini sürdürdükçe,
birleşik hareket düzenini koruyacaklardır. Fakat, hemen her adında ve
monette, merkezden gelecek emir ve
talimatları beklemenin ve uygulamanın ötesinde, ilkesel bir politik yaratıcılığa ve inisiyatife sahip değildirler.
Merkezin de, yalnızca güncel gelişmeleri karşılayan bir politik etkinlik
içinde olduğu düşünüldüğünde; hareketin, "negatif muhalefet" çizgisini
aşamayacağı ortaya çıkar.
Oysa, partinin bütün birimlerinin
bir stratejik çizgi üzerinde birleştiği
ve merkezileştiği, ama özgül etkinlik
alanlarında, özerkleştiği, "çeşitlendiği" ve "sürekli yenilendiği" bir hareket düzeni, DEVRIMCI ve ATILIMCI olmanın gereğidir; tarihsel dönüştürkü olmanın gereğidir.
Delegasyon bizi niye böyle orta
yerde bırakıyor. Elimizde dört-beş
yapının yirmi yıllık birikimi var. Ayrıca, ülkemizde, özellikle son on yılda yaşananlar teorik spekülasyonlara
yer bırakmayacak denli durumu netleştirmiştir, sosyalist harekete, daha
zengin, daha kapsamlı ve daha profesyonelce yaldaşımlar getirme imkanı vermiştir. Sonra, bizim de, her biri
bir geçit başında vurulmuş, Sofilerimiz, Azadlanmız, Urfanlanmız, Kamerlerimiz ve Hüseyinlerimiz var.
Daha nasıl geri dönebiliriz; nasıl
geride kalabiliriz?

leştiri ve özeleştiri yapı lı rken ölçülü olmak gerektiği, başkalarından yapmalarını istemediğimiz bir hareket ya da olumsuz bir tutum ve davranış için bir
ölçü koyarken bu kriterlere kendimizin ne kadar uyup
uyumadığımı z konusunda çifte standart uygulamak en
basit deyimiyle devekuşu politikasıdır. Başımı zı kuma
gömmektir; kendi kendimizi aldatmaktır.
17.09.1995 tarihli MED-TV haber bülteninde düşman
mevzilerini ele geçirir gibi bir edayla gerillaların Sersing'deki yazlı k sarayı ele geçirdikleri, peşmergelerin
kaçtı kları ve 'kurtarılmış bölge'lerde halk meclisleri kurulduğu bildirildi.
Devamla, çeşitli Güneyli, isimleri pek duyulmamış
bazı gruplarla toplantı ların yapıldığı, bu toplantılarda sömürgeci güçlerle girişilen her ilişkinin ihanet olduğu
doğrultusunda kararlar alındığı ve bu kararların çeşitli
bilclirilerle kamuoyuna duyurulduğu söylendi. Haberlerden hemen sonra da, yapı lan yorumda, Dublin toplantısına atıfta bulunularak KDP'nin TC ile ilişkiye geçmekle
halka ihanet ettiği ve bu yüzden tasfiye edilmesi gerektiği belirtilirken, KDP'yle çı kar çatışması dışında Dublin
de olduğu gibi, her zaman onunla aynı tavır içerisinde
olan YNK'yi aklamak için binbir dereden su getirildi.
Tabii Kürt coğrafyasının dört parçaya bölünmesi ve
her parçanın ayrı bir devletin boyunduruğu altında oluşu, Kürt ulusal kurtuluş güçlerinin kendi parçalarındaki
sömürgeci güçlere karşı mücadele verirken, diğer sömürgeci devletlerle şu ya da bu şekilde ilişkisini kaçını lmaz
hale getirmiştir. Çünkü coğrafyamı z denizin ortasında bir
adacık gibidir, dört bir yanından kuşatı lmıştır ve her hangi bir kara parçasıyla hava köprüsü de yoktur. Durum'
bundan ibaretken, her aklı selinı, böyle bir ilişkinin çoğu
zaman gayri iradi olduğunu rahatlıkla görecektir. Hal
böyleyken, ulusal güçlerin herhangi bir sömürgeci devletle giriştiği ilişkinin o ülkedeki ulusal mücadeleyi
olumsuz yönde etkilememesi için gereken duyarlılık ve
hassasiyetin gösterilmesi esas olmalıdır. Yani ülkemizin
ve halkımızın genel çıkarları gözetilmeksizin dar grupçu
çı karlar çerçevesinde geliştirilen ilişkiler ihanet sayı labilir. Bu ölçüt herkes için geçerlidir. Böyle bir ilişki, biri
için taktik, diğeri için ihanet olmamalıdır.
Ne yazı k ki, bu ilişkilerde gereken hassasiyet gösterilmediği gibi, böylesi olumsuzluklar eleştirilirken de çifte
standart kullanı lı yor. Yani Kuzeyli güç ya da güçlerin
Şam, Bağdat ya da Tahran'la, Güneylilerin Ankara, Şam
ya da Tahran'la Doğulu güçlerin Ankara ya da Bağdat'ta;
olan ilişkilerini eleştirirken aynı ölçüler esas alınmalı.
Aksi taktirde pragmatist, dargrupçu ve günü birlik politikalar esas alınarak yapı lan eleştirilerin ne halkı mıza ne
de herhangi bir gruba bir yarar sağlamayacağı gibi, zaten bölünmüş coğrafyamız gibi bölünmüş halkımız arasında kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmekten başka bir yarar sağlamadığı ve sağlamayacağı yaşanan bu
acı deneylerden de anlaşılmalıdır, artık.
Biz Kürtlerin artı k şapkalarmı önlerine koyup düşünmenin zamani çoktan gelmiştir. Bir çevreyi mahkum etmek7a da aklamak birilerinin iki dudağı arasından çıkacak sözlerle olmamalı . Bir olgu ya da olayı değerlendirirken somut koşulları, sebep sonuç ilişkisini iyice araştı rarak ve somut verilerle ortaya koymalı yı z. Hazır etiketçi ve benmerkezci yaklaşımlar terkedilmediği sürece
gerçekleri anlamak ve doğruya ulaşmak mümkün değildir.
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Sonra, "strateji" gibi, "t:.nel taktikler" gibi, en önemli programatik ilkelerden yoksun olarak, kadrolar nasıl yönlerini tayin edecek, çalışmalarını hangi ilkey bağlı olarak yürütecek? Örneğin, taslak, birkaç satır yukarıda, "... devriminin temel yığınsal
güçleri, işçi sınıfı ve yoksul köylülüktür" diyor. Peki, parti, yoksul köylülüğü hangi mücadele stratejisi ile
bağıntı içinde değerlendiriyor? Onları, küçük üreticilerin ürün-fiyat talepleri veya topraksız kitlelerin toprak
talepleri etrafında, direniş ve gösterilere mi sevk edecek, yoksa SM ile bağıntı içinde mi değerlendirecek? işçi
sınıfının, "üretimden gelen gücünü
mü" önde tutacak, yoksa başkaldınlardaki ve sokak savaşlanndaki yerini
mi gözetecek?
Elbette, bu türden aynntılann bir
programda yer alması zorunlu değildir. Fakat, bu vb. noktalardaki yaklaşımların ve anlayışlann partinin "mücadele stratejisi" ile bağınh içinde şekillendiği de bilinmelidir. Kadrolar,
şayet belirli bir stratejik ilkeye bağlı
olarak konumlanmamışsa, her yerde,
yasal alan da dahil,, bütün cephelerde
yönsüzlüğe ve anarşiye sürüklenmekten kurtulamazlar.

.a

aç aydır, KSBP program taslağını edinmek için uğraşıp
duruyorum. Bir türlü elime
geçmedi. Taslağın sosyalist basındaki
özetini okuduğum anda, kapsamlı bir
şekilde tartışma gereği duydum. Elbette, sağlıklı bir tartışma, taslağın
aslı üzerinde yapılabilirdi. Aylardır
beklememin nedeni bu.
Ne varlci, artık, taslağın elime geçeceğine dair umudum kalmadı. Ayrıca, tartışmalar da bir hayli ilerlemiş
bulunuyor. Önümüzdeki günlerde,
tartışma süreci yeni bir seyir kazanabilir. Dolayısıyla, tartışmanın önemli
bir aşamasını kaçırmak gibi bir tehlike de sözkonusu. Durum böyle olunca, tartışmaya mecburen taslağın özeti üzerinden katılacağım. Nispeten,
bilgilendirici bir özet, M. Güneşi'nin
63. sayısında çıktı. Ona dayanarak
katılıyorum tartışmaya. Ne derece
sağlıklı olacak, bilemiyorum. Öne
sürdüklerimde dayanaksız noktalar
olursa, ilgili arkadaşların hoşgörü ile
karşılamalannı diliyorum.

bu kadarla parti doğrultusuz bırakılmış demektir. Bu metinde, "mücadele stratejisine", onun "temel taktiklerine" ilişkin, hiçbir öneri, hiçbir tesbit
yok.
Burada, ideolojik düzlemin konusu halinde, iki belirleme yapılıyor. İlki, sosyalistlerin mücadele sorunundaki ilkesel yaklaşımını sergiliyor.
Bilindiği üzere, bazı siyasal alumlar, kendilerini mücadelenin yalnızca,
belirli kanallanna, belirli biçiınlerine
kilitlerler; öteki kanal ve biçimleri,
çeşitli saik ve kaygılarla, dışlarlar ya
da ihmal ederler. Bunlar düzenden ne
derece ve hangi ölçülerle koptuldan
ile bağıntılı olarak, sağ-pasifist yönelimler de olabilir, sol-radikal yönelimler de... Sosyalistler ise, düzenden
tam ve derinlikli bir kopuşu sağlamışlardır. Onların düzene bağlı bir kaygısı, bir açmazı, bir çekincesi oktur.
Dolayısıyla, koşulların ihtiyaç'
haline
getirdiği her mücadele biçimine vardırlar ve her ölçüye kendilerini katmaktan, kendilerini adamaktan geri
durmazlar. Metin, bunu söylüyor.
Doğrudur.
Ikincisi; metin, ülkemizdeki siyasal zeminin bir tanımını, bir tasvirini
yapıyor. Bu zeminin, SM'de dahil bütün mücadele biçimlerini kaldırabildiğini vurguluyor ve bunların hepsinin de gerekli ve meşru olduğunu belirtiyor. Bu da, siyasal gerçekliğimize, ideolojik olarak doğru bir yaldaşımı ifade ediyor.
Program delegasyonunun, bu doğru perspektiflerden hareketle bize,
devrimimizin nasıl bir strateji üzerinde belirginleşeceğini, hangi temel
taktikler etrafında gelişeceğini de
sunması gerekirdi. Delegasyon, bunu
unutmuş mu, yoksa bundan özellikle
imtina mı etmiş, bunu bilmiyoruz.
Kendisini yalnızca gelişmelere endeksli bir muhalefet hareketi olarak
değerlendiren bir parti için, böyle bir
çabaya girişmek, derrimin stratejisine ve taktiklerine ilişkin, önceden çözümler getirmek, kendisini bunlara
angaje etmek gereksiz olabilir. O, gelişen "koşullara uygun olarak", pekala şu veya bu yönteme başvurabilir,
şu ya da bu aracı geliştirebilir.
Diğer yanda, iktidarı ve kurtuluşu,
sadece bir fantazma içinde düşünen
bir parti bakımından da, böyle yorucu, ciddi ve de boyutları belirginleştikçe ürküntü veren, bir çalışma gereksiz ve can sducıdır. O ister ki, ne
yaptığı ve nereye vardığı muhasebesi
ile karşılaşmadan (zira, öntesbitler
hareketi muhasebe ile karşı karşıya
bırakır,) her gün, özgürce, "iktidar",
"kurtuluş", "mücadele", "ilerleme"
vb. kavramlar üzerinde ahlcam kesmeye devam etsin.
Ama, iktidarı ve kurtuluşu gerçekleştirme iddiası ciddi olan bir parti
oraya hangi yol ve araçlar üzerinden
ulaşacağına dair çözümleri de ortaya
getirmek zorundadır. insanoğlunun,
bu tarz bir çözümlemeyi içermeyen
bir edimsel faaliyeti düşünülemez zaten. Şayet ben, ağacın dalındaki meyveyi elde etmek istiyorsam, ona ulaşmak için kullanacağım yöntem ve
araçları da, beni pratiğe geçirecek
denli belirlemek zorundayım. Ama
ben, "tüm araç ve yöntemleri deneyebilirim" diye ağacın altında dans etmeye devam edersem, hiç meyve gelip ağzıma düşer mi?..
Parti, rejimi sarsacak, giderek çökertecek ve tasfiye edecek kuvvetleri
esas olarak hangi araçlar üzerinde düşünüyor? Onları, nereye yerieştirecek, nasıl mevzilendirecek, nasıl geliştirecek? Parti, hazırlıklarını hangi
strateji ve taktiklerle bağıntı içinde
yürütecek? Dolayısıyla, bugün elindeki güçlerin dağılumnı nasıl yapacak? Partinin "kafasında" bir plan, bir
proje var mı? Kitleler bunu öğrenmek
ister.
Kitleler, yalnızca, partinin diğer
programatik hedeflerinin değil, stratejisi ve taktiklerinin de birleşilebilir
olup olmadığını görmek, hatta sınamak isteyeceklerdir.

Ayrıca, yukarıdaki tabloyu, bir reçete, bir dogma halinde sunduğum
sanılmasın. Bu, bir stratejik modeldir.
Örneğin, gelişmenin bir döneminde
yasal kurum ve kuruluşlar alanındaki
etkinlik hayatiyet kazanabilir. Veya
devrimimizde, kitlesel eylemlilik alanının esas alınacağı bir moment doğabilir.
Ama bunlar başlıbaşına gelişmeler
olarak değerlendirilemezler; belirli
bir stratejik modelle, hareketle, bağıntı içinde anlam kazamrlar. Hangi
stratejik sistem içinde geliştikleri,
hangi stratejik çizgi üzerinde serpildiklerine bağlı olarak mevzi kazanırlar, politik bir değer alırlar ve devrimi, ulusal ve toplumsal ilerlemeyi anlamlandırırlar.
Dolayısıyla, bu stratejik model
bağlamında, içinde bulunduğumuz
momentte, hangi taktiksel süreçlerin
öne çıkarılacak'', onun hangi bileşenlerine ağırlık verileceği tartışmaya
açıktır. Platform ve giderek parti, derinlikli bir tartışma sonucu, bunları
pekala formüle edebilir.
Sonra, bu modeli bir tabu olarak
gördüğüm de sanılmasın. Devrimimiz, günün birinde, bu modelin geçersizleşeceği, yeni bir modelin ihtiyaç halinde belireceği bir "tarihsel
konjonktüre" de girebilir.
O zaman, parti elbette, durumu değerlendirip yeni stratejisini belirleyecektir. Ama, bugün halk savaşı stratejisinin artık geçersiz hale geldiği,
içinde bulunduğumuz "tarihsel konjonktürün" ihtiyaçlarını karşılayamadığı iddia edilebilir mi? Bu iddiada
olan arkadaşlar varsa, görüşlerini açsınlar, tartışalım. Tabii, bilimsel yaklaşımlar olmalı. Yoksa, "modası geçmiş", "yeni dünya düzeninin koşulları" vb. söylemler ciddiye alınamaz.
Tartışma ülke verilerine dayanmalı.

İ hanetin kriteri
ne olmalı ?
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Kendisini yalnızca gelişmelere endeksli bir muhalefet hareketi
olarak değerlendiren bir parti için, böyle bir çabaya girişmek, devrimin
stratejisine ve taktiklerine ilişkin, önceden çözümler getirmek, kendisini
bunlara angaje etmek gereksiz olabilir. O, gelişen "koşullara uygun olarak",
pekala şu veya bu yönteme başvurabilir, şu ya da
bu aracı geliştirebilir.
Miro HOÇVANLI
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Şartlar şart mı?

Dikkatli okuyucunun gözünden
kaçmamış olsa gerek; metnin başında
'nin geleiki tane de şart var. 1
neksel inkar ve imha politikaları, 2.
ülkemiz üzerindeki sömürgeci egemenliği, devam ettiği sürece...
Birincisi, bir reform ihtimali öngörülerek konulmuş. Yani, geleneksel
inkar ve imha politikaları son bulduğunda, sözü edilen mücadele anlayışı
gereksizleşecek.
Bir kere, program, reform ihtimaline veya başka beklenmedik gelişmelere göre yapılmaz. Yapılamaz da.
Hayat, önümüze bugün aldımıza bile
gelmeyecek gelişmeleri getirebilir.
Biz, o gelişmeleri temel doğrultumuz
ve ana hedefimiz ile bağıntı içinde
karşılanz. Gerekli yanıtları oradan
hareketle veririz. Zaten bir de bu yüzden program yapılır; temel ilkeler bu
yüzden tesbit edilir. Örneğin, reformist sürecin bizi çok daha kapsamlı
bir şiddete zorlamayacağını kim şimdiden garanti edebilir?
Aynca, reform süreci veya başka
gelişmeler, bizi ana stratejimizi iptal
etmeye götüremez. Reformist süreci
gündemleştiren bileşenlerden biri zaten bizim stratejimizdir. Ondan yazgeçmemez demek, reformu sekteye
uğratmak, en azından aleyhimize çevirmek demektir. O yüzden, bu tür
süreçlerde doğru olan yaklaşım, ana
stratejiye daha sıkı sanlmak, onu daha iyi tahkim etmek ve uygun taktiklerle, reformu devrimin lehine çevirmektir.
İkinci şarta gelince; böyle bir şartın konulması tamamıyla gereksizdir.
Anlamsızdır. Bu, zaten bütün bir
programı yapmamızın sebebidir. Ayrıca şart haline getirmenin ne gereği
var. Anlaşılan, ikinci şart, birincisine
gelen haklı itirazlar sonucu eklenmiş.
Oysa, doğru olan, birincisini de kaldırmaktır, hatayı ikiye katlamak
değil.
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DDKO kurucuları ndan
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Cezaevlerinde uzun süredir planlanan saldırılar gerçekleşti, Buca'da 7 tutsak yaşamını kaybetti
• &

Buca Cezaevi'nde katliam

Buca Kapalı Cezaevi'nde koğuş sayımma direnen tutsklara jandarma ve özel
timin bomba, cop, silah ve zincirlerle saldırması sonucu dört tutsak yaşamını
yitirdi, 15'i ağır, 45 tutsak yaralandı. Yaralıların tedavilerinin geciktirildiği ve her
an yeni ölümlerin olabileceği bildiriliyor.
Diyarbakır Cezaevi'nde, Siyasi savunma hakkını
engellemeye yönelik sistemli bir saldırı uygulanıyor. Ümraniye Cezaevi'ne
gönderilen tutsaklar cezaevi yönetimi ve gardiyanlann keyfi uygulamalarıyla
karşılaşıyor. Arama gerekçesiyle elbiseleri zorla çıkarılıyor ve ölesiye dövülüyor,
hücre cezalarına çarptırılıyorlar.

Buca Cezaevi'nde yaralananiardan
isimleri belirlenenler şöyle:
Ümit Kanlı, 2- Nevzat Kalaycı, 3- Mehmet Büyük İmdat, 4- Erdal
Arıkan, S- İbrahim Sertel, 6- Bernur Tatar, 7- Esin Kurt, 8- Serdar Karabulut, 9- Mesut Öz, 10- İsmet (Soyadı belirlenemedi), 11- Mustafa
,Tokur, 12- Kağan Toksoy, 13- Barış Kaya, 14- Yasin Kılınç, 15- Murat Karayilan, 16- Murat Kara, 17-Enis Araslı, 18- Serdar Karabıyık, 19- Metin
Özatıl, 20- Mehmet Gözekçi, 21- Murat Candar, 22- Murat Becerikli, 23Hasan Toraman, 24- Barış Yıldırım, 25- Metin Boztığlu, 26- Ahmet Kır'Un, 27- İhsan Çoban, 28- Murat Kuş, 29- Yusuf Sap, 30- Sinan Güler, 31Savaş Demirbaş, 32- Ali Gedik, 33- Rıza Doğrd,I&Wşahin Yılmaz, 35- Yusuf Karataş, 36- Ali Bozkır, 37- Doğan Ünal, 38- Devrim Demir.

Ümraniye için açlık grevi

Açıldığı günden beri kamuoyunda
tartışmalara neden olan Üsküdar E
Tipi Cezaevi ya da diğer adıyla Ümraniye Tabutluğu'ndaki hak ihlallerine karşı, Sağmalcılar Cezaevi ve Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki
tutsaklar üç günlük açlık grevine baş-

Tomris Özden olayının öteki kadını Emine Duman:

Cop, zbıok, bomba vs alaNa yandı/an ~idam tedavim! Folldbildl.
ladılar.
Sağmalcılar Cezaevi'nde bulunan
tutsaklar, yaptıkları ortak açıklamada
iktidarın, halkın tüm kesimlerinde olduğu gibi cezaevlerine doldurduğu
binlerce tutsağa yönelik saldırılarını
da tırmandırdığına dikkat çekerek,
şöyle devam etti: "Siyasi şubedeki işkenceli sorgulardan sonra, Ümraniye
Cezaevi'ne gönderilen tutsaklar, cezaevi yönetimi ve gardiyanların keyfi
uygulamalarıyla karşılaşıyor. Arama
gerekçesiyle elbiseleri zorla çıkarılıyor ve ölesiye dövülüyor, hücre cezalanna çarptırılıyorlar. Aynı davadan
yargılanan tutsaklar, ayrı hücrelerde
tecrit ediliyor."
Öte yandan, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nden DHKP-C tutsaklara adına açıklama yapan Nevzat Şahin
de, Ümraniye için üç günlük açlık
grevi yapacaklarını bildirdi..

duğu öğrenildi. Cezaevinde oluşturulan MHP'li kadronun, tutsaklara idareyle işbirliği yapması konusunda
baskı uyguladığı ve provakasyon yarattığı söylenirken, bu uygulamalar
sonucu birçok tutsağın yaralandığı
öğrenildi.
Öte yandan, Elazığ Cezaevi'nde
tutsaklara yapılan saldırı sonucu 75
kişinin yaralanması üzerine Diyabakır Cezaevi'ndeki PKK'li tutsaklar
19 Eylül'den itibaren, 2 günlük açlık
grevi yaptı.

Savunma hakkı
engelleniyor

Diyarbakır Cezaevi'nde, Siyasi savunma hakkını engellemeye yönelik
sistemli bir saldırı uygulanıyor. İki
hafta önce, tutsaldar mahkemeye götürülürken, ellerinde bıdunan siyasi
savunma metni askerler tarafından
yırtıldı veklıdiaklar dövülerek tekrar
cezaevine ged götürüldü.
Diyarbalur Cezaevi'nde tutsak yakınlarına yönelik baskıların yoğun ol-

Batman'da da
saldırı planlanıyor

Batman Cezaevi'nde açlık greviyle elde edilen haklar geri alınıyor. Cezaevi Müdürü Kemal Kaya, polisle
yaptığı işbirliği sonucu, ziyaretçiler
üstünde terör estiriyor. Ziyarete gelen
tutsak yakınlarına yönelik baskılar ve
birinci dereceden tutsak yakını olmayanlara ziyaret yasağının uygulandığı
cezaevinde, getirilen yiyeceklerin
hiçbiri içeri alınmıyor. Cezaevinde,
koğuş sorumlularının sürgün edildiği
bildirilirken, en son koğuş sorumlusu
Zübeyde Çolkan'ın, Diyarbakır Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi.
Özellikle, polis-idare işbirliği sonucu
ziyaretçilere yönelik baskıların had
safhaya çıkmasının, tutsaklara yönelik büyük bir saldırı hazırlığının başlangıcı olduğu bildirildi.
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Medyada "Tomris
Özden şoku" sürerken, barış etkinlikleri çerçevesinde birlikte barış
istemini dile getirdiği savaşta yaşamını yitiren gerilla ablası Emine
Duman, Özden ile omuz omuza
*olacağım söyledi.
AKM'deki etkinliğe katılan ve
bu olayın diğer kahramanı Emine
Duman, kardeşi Xebat Dumanlar
ile Rıdvan Özdenler arasındaki çatışmanın bitmesini istemeyenlerin
devletin üst kadamelerinde oturanlar olduğunu söyledi.
Kürt halkıyla Türk halkının sorununun olmadığını vurgulayan
Duman, "Sorunun bu rejimle bu
ülkeyi yönetenlerdedir. Halklar
kardeştir. O gece kürsüye, bunun
iyi bir atılım olduğunu düşünerek,
halkları= arasındaki kardeşliği
pekiştireceğine inandığım için, bu
kanın durması gerektiği hissiyle
çıktım" dedi.
Türk medyası= barış islam ve
taleplerine bile tahammül edeme-

.a

İSTANBUL-

diğini söyleyen Duman, "Bizim bu
barış girişimimize destek olacaklan yerde, savaş çığırtkanlığına devam ettiler. Hatta o hale getirdiler
ki, Tomris hammın sosyal yaşamım bitirmek için ellerinden geleni
yaptılar" şeklinde konuştu.
Özden'e karşı girişilen karalama kampanyasına karşı henüz bir
girişimde bulunmadığını söyleyen
Duman, kendisine ulaşamadığını
söyledi. Gazetemiz aracılığıyla yanında olduğunu, onunla birlikte bu
karalama kampanyasına karşı, gelişebilecek olaylarda omuz omuza
olacağına ve sonuna kadar detekleyeceğini bildirdi.
Duman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bence bu düşmanlık, ne
benim şahsıma ne de Ozden'e karşı bir düşmanlık değil. Karanlık
güçlerin, demokrasiye, insan haklarına, barışa karşı bir tahammülsüzlüğüdür.
Çünkü akıldan kanlar durup,
barış sağlanırsa, belli çevrelerin
beslendikleri kaynak kum. Asıl
düşrrıanlıklarının sebebi işte budur.

w

Cengiz GÜNGÖR
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Barış için
Sorun, bu ülkeyi yönetenlerde iki milyon imza
Savaşta yaşamını yitiren gerillanın ablası Emine
Duman, Özden ile omuz omuza olacağını
söyledi. AKM'deki etkinliğe katılan diğer kişi,
olayın diğer kahramanı olan Duman, kardeşi
Xebat Dumanlar ile Rıdvan Özdenler arasındaki
çatışmanın bitmesini istemeyenlerin devletin üst
kadamelerinde oturanlar olduğunu belirtti.

Duman: Bence bu digmanlık
karanlık gOglerin Insan haidanna,
bangli ~4~040d0r.
Ayrıca Tomris Özden'in ve benim
duygulanmı gerçek bir şekilde dile
getiren başta Ahmet Altan olmak
üzere tüm devrimci, sosyalist, yurtever basına, barıştan yana olan
kurumlara ve kişilere teşekkür ediyorum."
Öte yandan Özden-Duman ikilisinin şahsında somutlanan barış
isteminin genişleyerek yankılacağı
gözlemleniyor.
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Kadının çiğnenen onuru
Aysel SAĞIR
••
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zel bir danslı toplantıya katılmak için akşam
saatlerinde evinden çıkan Katharina
Blum'un, toplantıdan sonra bir cinayet olayına adının kanşmasıyla başına çok işler gelir. Yaklaşık
30-40 yıl önce yazılan Katharina Blum'un Çiğnenen
Onuru adlı romanın kahramanı olan Blum, hemcinsi
olan Tomris Özden'le hemen hemen aynı şeyleri yaşar.
Katharina Blum da kim, demeyin. Blum, Alman
yazar Heinrich MI tarafından insanlık tarihinde yakalanmış önemli bir ayrıntı. Öyle bir ayrıntı ki, başka
hir ülkede ve zamanda yaşanan bir insanlık durumunada denk düşüyor. Neredeyse yarım asır önce yazılmış bir olay olmasına rağmen, bugüne hitap ederken,
öyle anlaşılıyor ki yarın da edecek. Böll, yarattığı
kahraman Katharina Bulm'la toplumun yapısına ışık

tutar. Adı cinayet olayına karışan Blum'a, toplum her
türlü yaluştınnayı yapar. Taa çocukluğunda bile nasıl
`kötü' bir insan olduğundan, 'annesinin ölümüne neden olduğuna', Özel yaşamındaki aynntılar didiklenerek nasıl 'ahlfiksız' biri olduğuna ve sözde yakınlarının ağzıyla ruhsal yapısının bozukluğuna kadar, gazeteler ve kurumlar ellerinden geleni ardlanna koymazlar. Genç kadın ise, tahmin edileceği gibi bir kurbandır artık. Toplum bir suçlu yaratmış, kendi yarattığı suçluyu kurumlar aracılığıyla acımasızca yargılamış, özellikle de basının sansasyon merakı= katkısıyla hayatıyla oynamıştır.
Sözkonusu roman, insanı hayrete düşürecek bir
biçimde Tomris Özden'i arılatmaktadır. Suçlama gerekçesi önemli olmaksızın, toplumsal kurumların ve
basının kendi düzeysizliği ve ilkelliğiyle Katharine
Blumlan ve Tomris Özdenleri nasıl harcadığına tanık
oluyoruz.

Müşerref CANLI
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omris Özden 'Şizofren' fakat Emine Duman '$izofren' değil... Aslı nda Özden'i 'Şizofren' yapan 'özellik', Duman'da da var, yani Duman da barış istiyor ve o da savaşın bir tarafı nı simgeliyor, tıpkı Özden gibi.
ikisi birlikte çı kmışlardı AKM salonunda sahneye. Biri çatışmada öldüğü söylenen jandarma alay komutanı nın eşiydi, diğeri bir başka çatışmada öldürülen bir gerillanın ablası... Savaşı
bunlardan daha fazla iliklerinde hissedecek insan az bulunurdu; ikisi de savaşın en sıcak tarafları adına birer simgelerdi adeta...

Haber Merkezi - İnsan
Hakları Derneği (İHD), Barış etkinlikleri çerçevesinde
imza kampanyası başlattı.
Savaşın son bulması istenen
kampanyada, "Halkların barış içerisinde birarada yaşama hakkı"nın bir an önce
hayata geçirilmesi isteniyor.
Kampanya, tüm İHD şubelerinde ve yurtdışında iki
aylık sürece yayılıyor. iki
milyon imza= hedeflendiği kampanya sonunda imzalar, TBMM'ne iletilecek.
İmza metinleri İHD şubelerinden ve demokratik kitle
örgütlerinden temin edilebiliyor.
TBMM Başkanlığı'na
iletilecek olan metin şöyle:
"Aşağıda imzaları bulunan
bizler, üzerinde yaşadığımız
topraklarda, eşitlik ve kardeşlik temelinde barış içinde

lunmalı .

Öyle görünüyor ki rejim, kendisini ele vermenin uç noktalarında gezinerek, "Duman bizden değil; ama Özden bizden" itirafında bulunuyordu; bu yüzden daha önemliydi 'kendilerinden' olanı n tavrı ve bu nedenle o 'Şizofren' olmalıydı...
Bu yüzden aynı duygu halkası nı kavrayan iki kadından biri .
şizofren'di, diğeri değil...
Diğeri, yani PKK gerillası Xebat'ı n ablası Emine Duman, zaten düşmandı; düşmanlar 'Sağlıklı' olsalar da nihayet düşman=
dar...
Duman'ı atlayarak Özden'i 'Şizofren' yapanlar, "Ede tırnak
gibiyiz... Eşitiz... gibi, artı k kargalann bile gülemediği yalanlar!, kendi elleriyle projektörlerin önüne koydular...
Kürt zaten Kürttü, yani düşman zaten düşmandı; iyi de, şu
Tomris hanı ma ne oluyordu?.. Işte kıyametin özeti buydu.
Üstüne üstlük, bu hanım bir de en yüksek oyu almaz mı CHP
kurultayında? Ne anlama gelirdi bu? Nice kaşarlanmış politikacıdan kat be kat fazla oy almak ne demekti?
Demek ki, rejimin en güvendiği kurumlarda, partilerde, hatta subay lojmanları nda yankı lanıyordu artı k barış çigliği... Bu,
kötüydü; Emine Duman zaten düşman« ama savaşın biricik
dayanağı 'Türk milli şuuru' zedelenirse, otogarlarda 'Cepheye'
gönderilenlerin ağzindan Kürde yönelik küfürler azalırsa, hatta
biterse ve hatta gerilla aileleriyle elele tutuşma basiretini gösterirse asker aileleri, nice olurdu rejimin hali?.. Nice olurdu savaş
savaş örülmüş kapitalist kaleler?..
Işte bunlardan dolayı Duman değil ama, Özden 'Şizofren'
sayı ldı. Duman, 'aklandığından' şizofren sayı lmamazlık edilmedi, o zaten düşmandı .„
Demek ki, 'Şizofren' Özdenlerin çoğaldığı ve giderek Dumanlar gibi düşman sayı lacağı günlerden çok korkuyorlar. Yenilgilerinin, manşet manşet eğittikleri, ekran ekran yanı lttıklan
Türk toplumunda 'Düşman'ı n halinden anlayan insan sayısının
çoğalması nda yattığını iyi biliyorlar.
Şimdi, 'Şizofrenliğe aldı rmadan, 'Düşman'ın özlemlerini
daha.derinliğine kavrama zamanıdır; değil 'Şizofren', 'Düşman'
bile sayı lmaktan korkmamak zamanıdır. 'Normal' sayıyorsa sizi
şu köhnemiş yerleşik sistem, bundan kuşkulanma zamanıdır...
'Normal' ı nsanları n Özden'in niçin 'Şizofren' sayı ldığını;
Özdenlerin ise, Duman'ın niçin 'Şizofren' bile sayılmadığını
düşünmelerinin vakti gelmedi mi?..
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yitirdi.
Olay başladıktan kısa bir süre sonra müvekkilleri ile görüşmek isteyen
Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir
Şube sekreteri Akın Zeybekoğlu ve
bir grup avukatın görüşme talepleri,
cezaevi savcılığı tarafından reddedilirken, İzmir Baro'sunun girişimleri
de sonuçsuz kaldı. Sağlık Sen üyesi
Naciye Koç adlı hemşirenin hastaneden gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, İHD Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Şube Başkanı
Ercan Kanar, sorumluların ortaya çıkarılması için İHD, Baro ve ÇHD'nin
cezaevinde araştırma yapılmasının
kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Kanar, yaptığı yazılı açıklamada,
doktorların yarahlara erken müdahalesinin önlendiği vurgulayarak, tedavilerin Tabib Odası'nın sorumluluğunda yapılması gerektiğini söyledi.
Kanar, şöyle devam etti:"Katliamdan
İl Jandarma Komutanlığı, Savcılık,
İçişleri Bakanlığı ve seyirci kalan
Adalet Bakanlığı sorumludur. Jandarmalar verilen emirle, tutuklu ve hitkümlülere cihad mantığıyla, savaş
naralanyla saldırtılmıştır."
22 Eylül günü. Buca Cezaevi
önünde basın açıklaması yapmak isteyen Demokrasi Platformuna polis
saldırdı. Polisin,yaklaşık 250 kişilik
kalabalığa cop ve kalaslarla saldırması sonucu bir çok insan yaralamrken,
çok sayıda insan da gözaltına alındı.

Emine Duman niye
'Şizofren' değil?
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darma Alay Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda
asker ve özel tim cezaevine getirildi.
Öğle saatlerinde itfaiye araçlarının
merdivenleriyle koğuşlann pencerelerine yönelen asker ve özel tim, içeriye gözyaşartıcı ve sis bombalar attı. Mahkumların koğuşlanndan alay
ve dumanlann yükselmesiyle olaylar
tırmandı. Cezaevi içine çok sayıda itfaiye arabası ve ambulans alındığı
görülürken, tutsaklar, "İnsanlık onuru
işkenceyi yenecek", "Yaşasın onurlu
mücadelemiz" şeklinde slogan attılar.
Asker ve özel timin tutsaklara silah,
bomba, cop ve zincir ile saldırdın öğrenildi.
Yaklaşık 4 saat süren olayların ardından tutsaklar ambulanslarla hastaneye taşınmaya başlandı. Olayda yaralanan 15 asker Bozyaka SSK'da
ayakta tedavi edildi. Atatürk Devlet
Hastanesi'ne götürülen 45 yaralı tutsaktan 15'inin durumunun ağır olduğu, yaralılardan çoğunun beyin travması geçirdiği öğrenildi. Uğur Sanaslan, Turhan Kılıç, Mesut Avcı ve Yusuf Dağ isimli tutsaklar ise yaşamım
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Ikisi de savaşın sona ermesini istedi.
Birinin eşiyle diğerinin kardeşinin, bir yerlerde karşılıklı çatışmış olmaları bile mümkündü. Birinin eşi, diğerinin kardeşinin
düşmanıydı; diğerinin kardeşi de öbürünün kocasının...
Ama akı l ve inkar götürmez gerçeklik, gerilla ablası ile albay
eşinden sarsıcı feryadlar çı kması nı sağladı; alışıldık ağıt ve tekerlemeleri insan aklı na hakaret saydılar. Elele tutuştu iki farklı
ölümün ev sahipleri ve 'Barış!' diye haykırdı lar...
Ama Özden şizofren' ilan edildi; Duman değil...
Emine Duman'ı n konu-komşusuna özel hayatıyla ilgili sorular sorulmadı; ailesiyle ilişkileri didik didik edilmedi; gazetelerde ve ekranlarda, gaddarlığın sı nı rlarında gezinenlerce sorgulara çekilmedi...
Ozden'e denilmedik laf bırakı lmadı; Duman'ın ise adı bile
edilmedi...
Bunun derinlere kök salmış sebepleri olmalı; bunun, egemen
sömürgeci bakışın fütursuz yansı malanyla birebir ilişkileri bu-

iv
ak

Haber Merkezi - Buca Kapalı Ceza
ve Tutukevi'nde, 10 gündür sayım
vermeyen tutsaklara asker saldırdı. 21
Eylül günü çıkan olaylarda Turhan Kılınç, Mesut Avcı, Yusuf Dağ ve Uğur
Sanaslan'ında aralarında bulunduğu 7
tutsak öldürüldü. Yaralanan 15'i ağır
45 tutsak Atatürk Devlet Hastanesi'ne,
15 asker ise Bozyaka SSK Hastanesi'ne kaldırıldı. ölü sayısının her an
artabileceği bildirildi. 22 Eylül günü
Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Demokrasi Platforrnuna
da polis saldırdı. Bir çok kişi cop ve
kalaslarla yaralamrken, çoğu da gözaltına alındı.
Buca Cezaevi'nde son dönemde
tırmanan gerginlik jandarmanın koğuşlara saldırması sonucu isyana dönüştü. Cezaevi'nin yeni bölüm 1,3, 4,
5, 6 ve 7'inci koğuşlanndaki tutsaldar,
cezaevi yönetiminin uyguladığı baskıyı protesto etmek için eylem başlatmışlardı ve DHKP-C, THKP-C,
TKP/ML, TİKB ile TDKP davalanndan tutsaklara sayım vermiyordu. Cezaevi yönetimi, sayım yapmak için 21
Eylül günü sabah saatlerinde İl Jan-
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yaşamak istiyoruz. Türk'ün
de, Kürt'ün de, başka kökenden insanlarımızın da ölmesine artık son verilmelidir.
Tüm insanlarımıza acı
veren militarist şiddet politikalarına bir an önce son verilmelidir. Kürt sorununun
demokratik ve barışçıl çözümü için Meclis harekete
geçmeli, demokrasi ve barışın temel ilkelerini yaşama
geçirmelidir. Kürt sorununun olağanüstü hal rejimleriyle, savaş yöntemleriyle
çözümsüzlüğü kabul edilmelidir.
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri'nde temel
insan haklarından birisi olarak dile getirilen, "Halkların
Barış Içerisinde Birarada
Yaşama Hakkı" bir an önce
yaşama geçirilmelidir."

Çalışanlanmıza gözaltı furyası
Haber Merkezi- Gazetemii Yazıişleri

Müdürü Erdal Kurt, 17 Eylül günü gözaltına alınarak iki gün tutuldu. Açık Hava
Tiyatrosu'ndaki Tunceliler Dayanışma
Gecesi'nde, yanında bulunan Roj gazetelerinin toplatıldığı gerekçe gösterilerek
gözaltına alınan Kurt, iki gün Harbiye Polis Karakolu'nda tutulduktan sonra, Mecidiyeköy Polis Karakolu'na götürülüp
fişlendi. Daha sonra Şişli Cumhuriyet
Savcılığı'na götürülen Kurt, burada ifadesi almmadan serbest bırakıldı.
Polislerin, "Bizimle karakola gelip ifade vereceksin" dediklerini söyleyen Kurt,
"Ben de kendilerine toplatma kararı varsa
zaten DGM'ye gidip ifade verdiğimi söyledim. Bunun üzerine iki sivil polis zor
kullanarak apar topar beni sivil bir araca
bindirdiler" dedi. Arabanın içinde polislerin kendisine hakaret ve küfür ettiklerini anlattı.

Önce "yok" dediler
Kurt, şöyle devam etti: "Beni buradan
sormaya gelen arkadaşlara önce 'yok' demişler. Daha sonra arkadaşların ısrarı
üzerine karakolda olduğumu kabul etmişler. İki gün ifadem almmadan bekletildim. Üçüncü gün Mecidiyeköy Polis ka-

rakoluna götürüldüm. Orada parmak izim
alındı ve fişlendim. Fişlenmeme gerekçe
olarak, Roj Gazetesinin yasadışı bir bildiri mahiyetinde olduğu gösterildi. Daha
sonra Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldüm ve savcılıkta herhangi bir ifadem
alınmadı. DGM savalığına ifade vermeye gideceğim bildirilerek serbest bırakıldım."

Adana ve Izmir'de de gönlü
Öte yandan Adana Yüreğir ilçesine
bağlı Anadolu Mahallesnrıe gece saat
09.30'da yapılan operasyonda evler tek
tek arandı. Aramalardan sonra bir çok
mahalle sakini gözaltına alındı. Operasyonda muhabirimiz Turan Taş evine gi-

derken, Terörle Mücadele Şubesi'nce üst
baş araması yapıldıktan sonra, gözaltına
alındı. Taş, 24 saat gözaltında tutulduktan
sonra, serbest bırakıldı.
Ayrıca, İzmir Temsilcimiz Serdar
Şen'in kaldığı Buca'daki evine 21 Eylül
gecesi baskın düzenleyen İzmir Terörle
Mücadele Ekipleri, Serdar Şen ile evde
bulunan Ferhat Şen, Selma Zeyrek ve Vildan Aba ve soyadını öğrenemediğimiz
Kadir adındaki okurumuzu gözaltına aldılar.

Gözaltında kaybedilenler eylernlerde tanıtılıyor

Hüseyin Toraman 4 yıldır 'kayıp'
Haber Merkezi - Gözaltında kaybedilenlerin yakınları ve insan hakları savunuculan, haftalardır her
Cumartesi kayıpların bulunması ve
sorumluların cezalandırılması için
Galatasaray'da oturma eylemi yapıyor. Geçtiğimiz Cumartesi yapılan eylemde, kayıplan tek tek unutma kararı alındığı açıklandı. Tanıtılan ilk kayıp, 4 yıl önce gözaltına
alınan ve bir daha geri dönmeyen
Hüseyin Toraman'dı.
16 Eylül günü biraraya gelen kayıp yakınları ve insan hakları savunuculan, kayıplara tek tek tanıtarak,
onları ete kemiğe büründürme kararını açıkladılar.
Galatasaray'daki oturma eyleminde yapılan basın açıklamasında,
"2. Dünya Savaşı'nda binlerce direnişçinin Naziler tarafından 'kaybedilişi', tarihe 'Gece ve Sis operasyonu' adı ile geçerken, devlet
eliyle insanların ortadan kaybedilmesinin de ilk resmi kaydı oluyordu. 1940'lardan bu yana geçen 50
yıl içinde, dünyanın pek çok yerinde devletler, binlerce muhalifini
'kaybetti'.
Guatetnala, Arjantin, Şili, Kamboçya, ABD, İngiltere, G. Afrika,

Cezayir, Mısır, İsrail, Rusya ve daha pek çok ülkede, muhalifler 'kayıp' oldu" denildi.
Bu kirli tarihten Türkiye'nin de
nasibini aldığı belirtilen açıklamada, onlarca muhalifin devlet eliyle
kaybedildiği vurgulandı. Türkiye'nin bu konuda ayncalığı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada,
bu ayncalık şöyle özetlendi: "Bazı
devletler, geçmişteki bu utancı gelecek nesillere aktarmamak için çaba gösteriyor. Bu insanlık suçunun
tekrarlanmaması için göstermelik
de olsa mahkemeler kurup suçlulan yargılıyorken Türkiye, `kayıpların' varlığını bile kabul etmekten
kaçınıyor.'
Kayıplar listesinin her gün kabardın belirtilen açıklamada, bu
nedenle her cumartesi toplandıklan, bundan sonra da her cumartesi
onları tek tek tanıtarak ele kemiğe
büründürüp aralanna katacakları
shylendi.

Pazar sabahı
güpegündüz...
Kayıp yakınları ve insan hakları
savunuculanıun ilk tanının kayıp
Hüseyin Toraman oldu. Dört yıl

~Onda laybedllınler Içki oturma ve nın yalana Wird arıyor.
önce bir pazar sabahı evinden çıkan
Toraman, fırına, bakkala uğradı ve
geri dönmedi.
Oturduğu mahalleden herkesin
gözü önünde, güpegündüz, ardında
pek çok tanık bırakarak kaçırıldı.
Ailesi kaçırıldığı yerden 150 metre

ötede bulunan karakola başvurarak
arama maratonuna başladı.
Gayrettepe Siyasi Şube, DGM,

Adalet Bakanlığı, Başsavcılık, TBMM ile süren tüm girişimler sonuç-

suz kaldı. Hüseyin Toraman hala
kayıp.
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Refah Partisi, iktidara yaklaştığını düşündükçe sendikalara daha çok el attı

Grev sevmeyen sendikalar artıyor
27 Mart yerel seçimlerinde, Refah Partisi(RP)nin
çok sayıda belediye başkanlığı kazanmasıyla,
_çalışanlar açışından da yeni bir, dönem başladı.
Ozellikle Hak-Iş'e bağlı Hizmet-Iş sendikası, RP'li
işverenlerden aldığı güçle belediyelerde
örgütlenmeye çalışıyor.

zi'nin, yayınladığı bir bültende,
Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikasının, RP'li işverenlerden aldığı güçle belediyelerde örgütelenmeye çalıştığı belirtildi.10 üyeyle oluşturulan BEM BİR-SEN de aynı çerçevede değerlendiriliyor. Yeni bir memur sendikası olan BEM BİR-SEN,
grev silahına karşı. Grev silahının
bazen geri teptiğini dile getiren
BEM BIR-SEN Genel Başkanı Muzaffer Kale, memurların sorunlanm
ikna yoluyla çözeceklerini dile getirdi. TÜM BEL-SEN yöneticileri
ise bunların sendika kurma gibi bir
sorunlarının olmadığım işverenlerin kendilerini yıldırmak için kullandıkları böl, parçala ve yönet taktiğinin bir parçası ölduğunu dile getirdi.
Diğer memur sendikaları tarafından, bir işveren ve RP'nin güdümünde faaliyete geçen bir sendika
olarak anılan BEM BİR-SEN, 17
Ocak 1994'de kuruldu. TÜM BELSEN 6 Nolu Şube eski başkanı Hüseyin Akyıldız, kamu çalışanlarının
verdiği 6 yıllık mücadele sürecinde
ortahkta görünmeyen BEM BİRSEN'in, 27 Mart yerel seçimlerini
RP'nin kazanmasıyla ortaya çıktığını belirtti. BEM BİR-SEN'in bu

Meşru olmayan muhattap
Akyıldız'a göre, İstanbul Anakent Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan görüşmelerde
kamu çalışanları sendikalannı yasal
bulmadığı halde, meşru hiçbir yanı
olmayan BEM BİR-SEN'i muhatap alıyor. BEM BİR-SEN yönetiminin büyük çoğunluğu Belediye'de üst düzey yönetici durumunda. Bu yöneticilerin kendilerine
bağlı personel arasında TÜM BELSEN'e üye olanlara soruşturma açtıklarını belirten Akyıldız, BEM
BİR-SEN yöneticilerinin politikasının çalışanları ekonomik temelde
kazanmayı hedeflediğini, ayrıca,
tüm politikalarını TÜM BEL-SEN
üzerine kurduklannın da altını çiziyor. Eylem taraftan olmayan BEM
BIR-SEN, çalışanlara, haklannı görüşmeler yoluyla kazanacaklannı,
"Adil Düzen" geldiğinde zaten sendikaya gerek kalmayacağını anlatıyor.
Akyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "BEM BİR-SEN verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların yüzde Sl'ini üye yaparlarsa top-

DİSK: Dikta dönemlerinin ürünleri

D

BEM BIR SEN Genel Baglan Muzaffer Kalı
lu sözeşmeye oturacaklanm, sendikalanna üye olan memurlara maaş
+ 3 milyon ile 7 milyon arası ek ücret, getireceklerini söyledikleri halde, bunların hiçbirini gerçekleştirmediler."

BEM BİR SEN'den
TÜM BEL-SEN'e sürgün
BEM BİR-SEN yöneticileri, daha çok müdür ve müdür yardımcısı
oduklan için, aynı işyerlerinde çalışan TÜM BEL-SEN'de yönetici ve
temsilci olan personele sürgün politikası uyguluyor. TÜM BEL-SEN'e
göre, BEM BIR-SEN'in amacı sendika kisvesi altında RP'ye adam kazandırmak. BU sendikanın ekonomik temelde ortaya çıkışı memurları cezbediyor. Ancak bu bir aldatmaca. BEM BİR-SEN daha önce
bayram ve okul dönemlerinde veri-

len ikramiye türü yardımları, kendileri tarafından kopartılmış bir hakmış gibi yansıtıyor. İstanbul Anakent Belediyesi'nin Sirkeci'deki binasının iki katı BEM BİR-SEN'e
tahsis edilmiş durumda. Sendika,
kendisine yakın belediye başkanlarını yılın belediye başkanı ve memur dostu seçerek plaket veriyor.

Sorunları ikna yoluyla
çözecek

evrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu(DİSK) Genel Merkezi, yayınladığı bir bül, tende, Hak-Iş'e bağlı Hizmet-İş sendikasının,
RP'li işverenlerden aldığı güçle belediyelerde örgütelenmeye çalıştığı belirtildi. Işçilerin gönüllü olarak
üye oldukları sendikadan, işverenin zora ve baskısıyla istifaya zorlandıldanna işaret edilen bültende, aynı
oyunun birçok belediyede oynandığı vurgulanarak,
çalışanlara bu dayatmalara boyun eğmeme çağrısı
yapıldı.

Nasıl bir sendika

Hizmet-İş sendikası, 24 Ocak 1979'da kuruldu.
Ancak 12 Eylül 1980 öncesine kadar, bu sendikanın
ve bağlı bulunduğu Hak-İş'in pek bir etkinliği olmadı. Hak-İş ve Hizmet-İş '1980'den sonra, bütün demokratik ve sendikal hakların ortadan kaldırıldığı,
DİSK'in ve birçok demokratik örgütün faaliyetinin
askıya alındığı bir dönemde, hızla üye kazanmaya
başladı. DISK Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hizmet-İş ve Hak-İş, işçilerin tabandan gelen
sendikal mücadelesinin ürünleri değil, aksine onlarca
yıl süren sendikal mücadele birikimlerinin diktatörlerce yok edilmek istendiği bir dönemin ürünleridir"
denildi. işçi sınıfının yıllardır süren sendikal mücadele birikimine girerek, işcileri zor yolu, tehdit ve
şantajla sendikalanndan istifa ettirmeye çalışıldığı

görüşerine yer verildi.

İşçi dostu olamazlar

Hizmet-İş ve belediye işverenlerinin işçileri daha
kolay yönetmek için, birbirlerinin desteklerine muhtaç olduğu açıklanan bültende, işçileri tehdit eden,
onlara şantaj yapmayı seçen böyle bir sendikanın işçilerin haklarını ve çıkarlarını koruyamayacağına
dikkat çekildi.
işverenin desteği ortadan kalktığı an, Hizmet-İş
adında bir sendikanın da olamayacağına vurgu yapılan bültende, "27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra RP'nin yönetime geldiği birçok belediyede ve bağlı kuruluşta Hizmet-iş aynı yöntemi kullanmıştı?' denildi. Sendikanın özellikle ekonomik krizi bahane
göstererek işçi çıkartan belediye yönetimlerine karşı
gösterdiği bazı tavırlann ibret verici olduğu açıklanan bültende, "Hizmet -İş, 1994 yılında başta Bursa
ve Konya Büyükşehir belediyelerinin, Urfa ve Adıyaman belediye yönetimlerinin işçi çıkarma planlarına karşı, 'işçilere ücretsiz izin verilsin' dedi. Böylece, işverenin haksız girişimini yumuşatmayı sendikal
bir politika olarak kurtarmaya kalktı" denildi.
Ayrıca, Hizmet- İş yönetcilerinin her fırsatta, sınıf
sendikacılığına karşı olduklarını, işçi ve işverenin aynı aileden olduklarını söylediklerine de dikkat çekildi.

BEM BİR-SEN Genel Başkanı
Muzaffer Kale, sendikanın kuruluşu ile RP'nin yerel yönetimleri kazanması arasında bir ilişki olmadığını belirtti. BEM BIR-SEN kuruluş çalışmalarını sürdürürken
RP'nin sadece altı belediyeye hakim olduğunu dile getiren Kale,
"Biz bu sendikayı kurarken mevcut
sendikaların yapmış olduğu sendi-
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Muradiye'de hayvancılığın
geliştirilmesi amaçlı sempozyum

Et amban Van'da da et Ithaline gidiyor.
köylülerin göçünden sonra
hayvancılıkta gerileme baş
gösterdiğini söyledi. Yılbaş,
"hayvanı besleyen ve meracılığı geliştiren köylülerdi. Onlar da göç ettikten sonra bu iş
tamamen durdu" dedi. Van Et
Fabrikası'nı büyük çabalarla
kurduklarını da belirten Yılbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Van'da tüm bu bölgenin et
ihtiyacını karşılayacak Van Et
Fabrikası'nı kurduk. Ancak,
bölgede yok olan hayvancılık
dolayısıyla şimdi Iran, Hollanda gibi yerlerden et ve hayvan
ithal ediyoruz, halk yerli et yi-
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VAN/Roj- Van'ın Muradiye
ilçesinde 'Hayvancılığın Durumu ve Geliştirilmesi' konulu
bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyuma Van Valisi, Muradiye Kaymakamı ve Tarım İl
Müdürü konuşmacı olarak katıldı.
Van ve çevresinde hayVancılığın genel değerlendirmesini yapmak üzere, 14 Eylül günü Van'ın Muradiye ilçesi
kaymakamlık binasında düzenlenen ve yöredeki birçok
üreticinin katıldığı sempozyumda, Van valisi Mahmut
Yılbaş, Van Tarım İl Müdürü
Ekrem Gözütok ile Muradiye
Kaymakamı Faruk Aslan birer
konuşma yaptı. Genelde hayvancılığın tarıma dayalı olarak
gelişme göstereceği belirtilen
konuşmalarda, bölgede hayvancılıkla birlikte meracıliğın
ve tarımın da öldüğü vurgulandı.

Hayvancılığı
savaş öldürdü

Sempozyumda bir konuşma yapan Van Valisi Mahmut
Yılbaş, köylerin PKK tarafından boşaltıldığını öne sürerek,

sından sonra yeniden alınarak çadırlannâ dönecekler.
Yerleştirme şurasında Van Valisi Mahmut Yılbaş da
hazır bulundu, Yılbaş, burada yaptığı konuşmada;
"Köylüler için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan fazlası göçü teşvik eder. Geçen gün Hakkari valisi beni aradı, 'buradaki köylüleri de sana gönderelim' dedi. Buradaki köylüler için 12 milyar lira ödeneğimiz var. Kendilerine ev yapıyorlar, biz de onlara katkı yapmaya çalışacağız" dedi. Daha önce valilikle köylüler arasında yapılan anlaşmaya göre, köylüler arsa alacak valilik de onlara briket ve çimento yardımında bulunacaktı. Ancak
şimdiye kadar 200 civarındaki aileden sadece 63'ü arsa
alabildi, bunlara da gerekli briket ve çimento yardımı
yapılmadı.
Toplam 193 çadırda kalan köylüler, 15 Haziran'dan
beri burada tutuluyor. Köylülere şimdiye kadar bir kez
valilik birkez de belediye tarafından cüzi bir gıda yardımı yapıldı.
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ALİ ACAR/VAN- Van'da yağan aşırı yağmur hayatı
felç etti. Gölün taşması sonucu Van-Edremit karayolu
ulaşıma kapamrken, Van'a göç ettirildikten sonra çadırlara yerleştirilen köylüler de geceyi su ve çamur içinde
geçirdi. Köylülerin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Van'da iki gün boyunca yağini aşıp yağmur ve şiddetli
esen rüzgar yüzünden Van'ın Beyüzümü köyünde çadırlara yerleştirilen köylül« ölümle burun buruna geldi,
çoğunluğu hasta, yaşlı ve çocuklardan oluşan çadırkentliler, bütün geceyi yağmur suyu ve çamur içinde geçirmek zorunda kaldı. Köylüler daha sonra geçici olarak
Sosyal Dayanışma Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Köylüler ölüme terk edildi

Devlet güçlerince zorla göçettirildikten sonra Van'ın
Beyüzümü köyünde Kızılay'a ait çadırlara yerleştirlen
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Erbiş (Çağlayan) ve
Şivrezan (Çınarlı) köylüleri, 19 Eylül akşamı yağan yağmur altında ölüme terk edildi. Çoğunluğu yaşhlardan ve
hasta çocuklardan oluşan köylüler geceyi ayakta, çadırların altında bekleşerek geçirdi. Köylülerin yiyecek, giyecek ve yatacak eşyaları su ve çamur altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen köylüler, yağmurun şiddetini kaybetmemesi üzerine, halkın ve basının da zorlamasıyla geçici olarak Sosyal Dayanışma Vakfı Kız öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Köylüler, havaların düzelmesi ve çamur altında kalan çadırlann düzene sokulma-

Küçükçekmece
Belediyesi'nde,
maaşlar ödenmedi
İş/Ekonomi-Küçükçekmece Belediyesi'nde görev yapan memurlara hiçbir gerekçe gösterilmeden, 6 gün gecikmesine
rağmen maaşları ödenmedi. 'TÜM BELSEN temsilcileri konuyla ilgili olarak Küçükçekmece Kaymakamı 'na başvurdu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜM
BEL-SEN Istanbul 1 Nolu Şube yönetimi,
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önünde 22 Eylül günü saat 11.30'da vezne kuyruğu, 12.30'da da basın açıklaması yaparak durumu protesto`edeceklerini açıkladı.
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VAN- Devlet Su İşleri (DSİ) 17'ınci Bölge kapsamında çalışan tüm geçici işçilerin, 14 Eylül'den itibaren işine son verildiği bildirildi. İşine son verilen işçi sayısının bin 300 kişi olduğu
belirtildi. Merkezi Van'da bulunan DSİ 17'inci
Bölge kapsamında çalışan bin 300 geçici işçinin 14 Eylül günü son maaşları da ödendikten
sonra, ödenek sıkıntısı çekildiği gerekçesiyle
işlerine son verildi. DSİ 'Van İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık
Bakanlığı'nın Eylül ayından itibaren ödenek
tahsisinde bulunmayacağını açıklaması ve çalışan personel sayısının gözden geçirilmesi teklifinde bulunması üzerine, 300'ü Van'da, bini de
17'inci Bölge genelinde olmak üzere, toplam

bin 300 geçici işçinin işine 14 Eylül günü saat
17'de son verildi.
Van'da işine son verilen geçici işçiler adına
yapılan basın açıklamasında şunlar dile getirildi.
"Bizler iş sahibi gibi gösterilen işsizleriz. Her yıl
2 ya da 3 ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkanhyoruz. Bu yıl toplam 2.5 ay çalıştık, geçici işçi
olmamız dolayısıyla bize verilen maaş 10 milyon
liraydı, bu parayla bu şartlarda hangi aile sahibi
işçi geçinebilir. Bize tatmin edici bir süre ve maaş verilmiyorsa, bin 300 kişiyi iş sahibi gibi göstererek ailelerimizi ve kamuoyunu yanıltmaktan
öteye geçmez. Kurumun işçiye ihtiyacı olduğu
halde işçi çıkarılmasına anlam veremiyoruz. Bayındırlık Bakanlığı ile DSİ 17'inci Bölge Müdürlüğü'nün keyfi işten çdcannalannı kınıyor, onlan emeğe saygıya davet ediyoruz."
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Ali ACAR

bu yarış içinde olduklannı söyleyen
Kale, "kim memurların haklarını
ileri götürüyorsa onun bu yarışı kazanacağını" belirtti.
Diğer sendikaların tepki sendikaları olduğunu, kendilerinin ise
sorunları ikna yoluyla çözeceklerini
dile getiren Kale, devletin kasasında para yoksa uzlaşmak gerektiğini,
ama devletin kaynakları çarçur edilip sonra da memurlara para yok
denilmesini de kabul edemeyeceklerini vurguladı.
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İSTANBUL- DİSK Genel Merke-

tarihten sonra örgütlenmeye başladığını vurgulayan Akyıldız, bunların sendika kurma gibi bir sorunları
olmadığına dikkat çekti.

yen Kale'nin verdiği bilgiye göre,
sendikanın Türkiye genelinde 10
bin üyesi bulunuyor.
16 belediyeyle toplu sözleşme
görüşmelerinin sürdüğünü bildiren
Kale, Bağcılar, Tuzla, Tatvan ve
Düzce'deki şube yöneticilerinin belediyelerle toplu pazarlık halinde
olduğunu vurguladı.
BEM BİR-SEN'in diğer sendikalardan amaç olarak bir farkının
olmadığını, demokratik rejimlerde
çok seslilik gereği kendilerinin de
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Gülcem AKTAŞ

kal faaliyet daha çok geriye dönük
etki tepki sendikacılığı idi. Sendikalar, işverenle anlaşmadığı zaman
hemen grev silahını kullanıyorlardı.
Grev bazen tepki doğuruyor. Otobüs şoförleri belediyelerle girdikleri anlaşmazlıklarda iş bırakma tehdidinde bulunuyorlar. Tabii ki bu
durumdan etkilenen yine halk oluyor" dedi.
Sendikayı sadece ücret artırmak
için yaptırım gücü uygulayan bir
kurum olarak görmediklerini söyle-

yeceğine, şimdi ithal et yemek
zorunda. Bu nedenle, hayvancılığa ve meracılığa yeniden el
atmalı ve bu işin üstesinden
gelmek için elimizden geleni
yapmalıyız."
Van Tarım İl Müdürü Ekrem Gözütok da yaptığı konuşmada, Göçün hayvancılığın yanuıra, meracılık ve tarım üzerinde de olumsuz etki
yaptığını söyledi. Muradiye
Kaymakamı Faruk Aslan ise,
hayvancılığın geliştirilmesi
gerektiğini vurgulayarak, bunun önündeki engellerin aşılmasını ve fedakarlık gösterilmesini istedi.

Sendikacı,
kaçırılip tehdit edildi
ADANA/Roj- Liman-İş Mersin Şube Başkanı Fevzi
Aslan, 19 Eylül günü 2000 TV adlı yerel televizyon kanalında grevle ilgili programa giderken, yolda Reno
marka iki araç tarafından durduruldu. Gözleri bağlı olduğu halde şehir dışında bir yere götürüldü. Burada
"sen Allah mısın, Allah bile kullanım bu kadar savunmuyor" gibi sataşmalara ve çeşitli baskılara maruz kaldı.
20 Eylül günü gözleri bağlı olarak Mersin kapalı
otoparka bırakılan Aslan'a, "bu sana uyan olsun, işçi
hakları için tekrar ön plana çıkarsan..." türünden tehtidlerde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Limanİş Genel Merkezi, "bu saldırının grevlerin başlamasına
bir gün kala yapılması raslantı değil. Limanlann grevi
bazı çevreleri inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bu
tehtidle Liman-İş sendikası ile liman işçilerine göz dağı
veriliyor. Ancak, şu bilinsin ki, hiçbir güç bizi haklı taleplerimizden vazgeçirmeyecektir" dedi.
Açıklamada Türkiyede, emekten yana olan sendikacı, aydın, yazar ve yurtsever insanların bir taraftan cezaevlerine atıldıklan, diğer taraftan kaçırılarak kaybedildiği vurgulanarak, kontr7gerilla diye adlandırılan cinayet şebekesinin ortaya çıkarılması çağrısında bulunuldu. "Işçi sınıfı ve emekçi halkımızdan destek bekliyoruz" denildi.

Güneydoğu'ya yatırım vaadi bol, uygulama yok
1994 yılında ödenekleri serbest bırakılan iller
(Cari Fiyatlarla Milyon TL)
ILLER

PROJE TUTARI 1993 KÜM. HAR.

BATMAN
DİYARBAKIR
HAKKARİ
MARDİN
SİİRT
ŞIRNAK
TUNCELİ
TOPLAM

10.349.415
25.037.816
2.651.845
3.466.528
1.543.057
2.843.520
3.272.566
49.164.747

3.448.670
7.849.925
360.669
885.754
562.201
1.116.283
469.073
14.692.575

1994 ÖDENEĞI
1.063.534
2.097.186
223.320
459.912
120.941
311.411
185.900
4.462.204

andaki tablo halinde verilen yatırım projeleri de
geçmişte yapılması öngörülen yatınmlardan farklı değil.
Araştınldığında, hem devlet hem
de özel sektör yatırımlarının planlı
olarak metropollerde yoğunlaştığı
görülüyor. Kürt bölgelerinin öncelikli iller arasına alınması ve buradaki yatırımları daha fazla özendirilmesi için teşvik adı altında verilen yatırım kredileri de büyük metropollere taşınıyor. Ayrıca, adı geçen illerde halkın geçim kaynağı
olan hayvancılık ve tarım sektörü,
`terörle mücadele' adına yok edili-

y

yor.
Hükümetin 1994'de Doğu ve
Güneydoğu Anadoluya yatırım projesi adı altında yukanraki toblodanda görüleceği gibi bir sürü vaatte
bulunmuştu. Gezide bölge insanlanrıa bütçede 1994 için 25 trilyon lira aktarma sözü verilmişti. Fakat somut olarak gercekleşen yatırım şırnakta açılışını Içişleri Bakanın yaptığı kaldırım olsa gerektir.Geçen yıl
25Trilyon aktarması gereken Hükümetin bu 50 Trilyon yatırması gerekir. 1994'de vaad ettiği yatırım gerçekleştirmeyen hükümet 1995'de
nekadarmı gerçekleştirir.

Şehirde tandır ekmeği
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Claudia Roth'un Istanbul'daki irtibat büro yöneticisi Herkmen:

Şerif KAPLAN

Claudia Roth'un İstanbul'daki irtibat bürosunun yönetimini
üstlenen Zeynep Herkmen, yaptığımız görüşmede, büronun
öncelikli amacının Türkiye'nin siyasi. ortamı hakkında doğrudan
bilgi edinme olduğunu belirtti.
İlkay ÖRNEK
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yurtdışında büro açıp,TC vatandaşlarına kamuoyu yaratmak için bu tarzda çalışabileceklerini
söyledi.
Gazetelerde büro hakkında çıkan haberlere
de değinen Herkmen, şöyle konuştu: "Roth,
Almanya'da ve Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl yolla çözülmesini istediğini dile getiriyor.
Yeşiller Partisi'nin Almanya'da bastırdığı posterler, büro duvarlanmızı süslüyor. Azınlık,
çevre ve insan hakları konusunda posterler var.
Milliyet gazetesinin haberinde, Kürtçe posterler var deniyor. Ayrıca büronun amacı da Kürt
sorununu çözmek olarak yazılıyor. Büronun
asıl amacını, haberi o hale getiren yazıişleri de
biliyor. Ancak, hedef göstermek ve önyargı
oluşturmak çabasıyla o tür yayın yaptılar."
Irtibat bürosunun açıldığı günden beri çeştli
kurum ve siyasi partilerden kutlamalar aldığını
dile getiren Herkmen, görüşme taleplerinin de
olduğunu belirterek, çeşitli kişi ve kurumların
yanısıra ANAP ve MHP gibi partilerden de görüşme talepleri geldiğini söyledi.
Büronun açılışından bu yana tekil başvuruların da yoğun olduğunu aktaran Herkmen,
"Başvurularda genelde kendi dertlerini iletiyorlar. Hukuk bürosu olmadığımız için, bilgimiz
çerçevesinde yol göstermeye çalışıyoruz. Büro
üç haftadan beri açık, ama tadilat dolayısıyla
bir kaç gün faaliyet gösteremedik. Başvurular
mektup, telefon ya da ziyaret şeklinde, çeşitli
konularda, danışma, bilgi alma amacıyla oluyor. Çalıştığımız süre içinde Almanya'dan ve
Türkiye'den onu aşkın başvuru oldu" dedi.
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İSTANBUL-Avrupa Parlamentosu üyesi ve
AB Türkiye Karma Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un Istanbul'da açtığı irtibat bürosu, basında geniş yankı uyandırdı. 2
Eylül'de açılan büro hakkında yapılan haberlerde, büronun amacının "Kürt sorununu çözmek" olduğundan, duvarlardaki posterlere kadar konu oldu. Büronun yönetimini üstlenen
Zeynep Herkmen, yaptığımız görüşmede, bu
tür haberlerin yazıişlerinin büro haklunda önyargı oluşturma amacından kaynaklandığını
söyledi. Herkmen, irtibat bürosunun öncelikli
amacının Türkiye'nin siyasi ortamı hakkında
doğrudan bilgi edinme olduğunu belirtti.
Claudia Roth'un altı yıldır Avrupa Parlamentosu Türkiye Karma Komisyonu'nda çalıştığını belirten Herkmen, bir yıldır da Karma
Parlamento Komisyonu'nda Başkan Yardımcılığı yaptığını aktardı. Türkiye'nin Gümrük Birliği(GB)'ne onayının beklendiği bir süreçte
Roth'un, Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün
milletvekilleri gibi söz hakkına sahip olduğuna
dikkat çeken Herkmen, bu nedenle büronun öncelikli amacının, Türkiye'nin siyasi ortamı
hakkında bilgi edinme olduğunu aktardı.
GB süreci içerisinde, Türkiye hakkında genellikle yılda bir iki kez yapılan mevzi ziyaretlerle bilgi sahibi olunmaya çalışıldığını kaydeden Herkmen, bunun yetersizliğine dikkat çekerek, "Doğrudan bilgi akışı gerekiyordu. Bunu
sağlamaya çalışıyoruz. Burada basın ajansları= çalıştığı yöntemleri izliyoruz: Gazeteleri takip ediyor, gerekirse devletten konu hakkında
rapor istiyor, her türlü kurumla diyalog içinde
olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle de
konuyla ilgili çalışmaya hazırız" dedi.
Büronun ikinci amacının yabancı ülkelerde
yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki, toplumsal ve siyasal alanlarda eşit haklara sahip olması için mücadele olduğunu söyleyen Herkmen,
"Yeşiller milletvekili olarak Claudia Roth, siyasi konumu açısından demokrasi, insan hakları, çevre sorunları ve azınlıklar ağırlıklı faaliyet
gösteriyor. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına ırkçı saldırılar olduğunda, yurtdışında kamuoyu oluşturabilir. TC vatandaşlarının oradaki yaşamlarına dair olumlu olumsuz
kararlar alındığında, anında Türk kamuoyuna
bildirebilir. Bilgi akışı sağlayabilir" şeklinde
konuştu.
Büronun Türkiyeli milletvekilleri için örnek olabileceğine değinen Herkmen, onların da

Roth'un Istanbul Mat ~ablum
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"Bizi aydınlatan ışık, Doğu'dan yükselsin"

DİYARBAKIRİROJ- TOBB Raporu'nun hazırlayıcısı Prof. Doğu Ergil
ve raporu hazırlattıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül törenine katılmak için Diyarbakır'a geldiler.
Rapor nedeniyle devlet erkanından ilgi görmediği gözlemlenen Erez,
cemiyetin onur ödülünü alırken yaptığı açıklamada, "kalkınmada öncelikli
yöre" aynmuun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Erez, 80'li yıllardan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyada
önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal sorunlarla karşı
karşıya olduğunu ve bu sorunların inkar yoluyla çözülemeyeceğini dile
getirdi.
Huzuru sağlamanın ekonomiden
geçtiğini vurgulayan Erez, "İşcisiyle,
işvereniyle hep beraber el ele vererek,
ülke sorunlarını aşmak zorundayız"
dedi. Sorunları halletmenin diğer bir
şartuun da umut olduğunu bildiren
Erez, "Ancak bunun yanında doğru
teşhisler ve cesaret gerekir" dedi.

Vatandaşların "açlığa razıyız yeter
ki huzur sağlansın" sözlerine, "Huzuru sağlamak için açlığı gidermek lazım. Temel sorun açlıktır" şeklinde
cevap veren Erez, konuşmasına şöyle
devam etti: "Devlet iş, sağlık ve eğitim alanlarında Batı'yı, Doğu'dan daha cazip kalmıştır. Doğu ve Güneydoğu sürgün yeri olarak görüldüğünden
kimse buraya yönelmek istememektedir. Bunda yöre halkının hiçbir kusuru yoktur. Hata, yanlış politikalardadır."

Çözüm için rapor
TOBB Raporu'nu hazırlayan Prof.
Doğü Ergil ise ödül töreneninde yaptığı konuşmada, TOBB Raporu'nu,
ülkenin en önemli sorununu anlamak
ve kanayan yarasına çare üretmek
üzere teşhisler yapmak ve ilerdeki tedavi için yeni maddeler sunmak için
hazırladıklarını belirtti.
Konuşmasında, demokrasinin hamasi bir vatanseverlik olmadığını
vurgulayan Ergil, demokrasinin vatandaş sevgisi üzerine bina edilmiş
bir yurtttaşlık anlayışına dayandığına
inandığını söyledi.

"Duygulanmızı çarpıtmadan ve
korkmadan açıklamalıyız" diyen Ergil, "Gerçekleri çarpıtmak, gerçeklerden korkmak size ve ülkemize ihanet
olur. Ülkemizin artık infiale, hoyratlığa ve bunları örten hamasete tahamüllü yoktur" dedi.
Halkımızın artık lafta sevgiye
doyduğunu belirten Ergil şöyle dedi:
"Sevgi emektir, sevgi duyarlılıktır,
sevgi esirgemektir, kollamaktır, doyunnaktır, donandımıaktır. Ölçü, ne
yapacaksın değil, ne yaptığındır".
Ergil, devamla, milletin duyarlılığa, anlayışa ve emekte somutlaşan
sevgiye ihtiyacı olduğunu belirterek,
bu anlayışla milleti bunaltan meseleleri anlamaya çalıştıklannı söyledi.
Çalışmalarını barışın, huzurun ve insana saygının tesis edilmesi için yaptığını aktaran Ergil, konuşmasını şöyle sürdürdü.
"Bize ödül bahşettiğiniz araştırma,
eksiğiyle, gediğiyle bir içe bakıştır.
Anlamak için, barışı sağlamak için
bir dokunuş. Akılla duyguyu birleştiren, bilimle gerçeği buluşturmaya çalışan bir çaba. Sadece bu türlü nedenle siz bizi değil, akla saygıyı, bilimin

DP ve YNK, henüz sonuçlanmamış, çerçevesi belirginleştirilmemiş Dublin toplantıları nda PKK'ye karşı Türk devleti
ile işbirliğine girmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu, Kuzey'de sürdürülen silahlı ulusal kuruluş mücadelesine karşı, gerekirse
I992'de olduğu gibi savaşabilecekleri anlamına gelir. Buna
PKK'nin tepki göstermesi haklıdır. Biz de, Kuzeyde mücadeleyi
zayıflatacak, onu zor durumda bırakarak, Türk rejiminin işini kolaylaştıran ve karşı-devrimci planlarının hayata geçmesine yarayacak böylesi bir durumu kabul edemeyiz. Hiçbir yurtsever,
Dublin görüşmelerinin bu yönünü onaylayamaz.
Ne var ki, Güney'in hakim güçlerinin Kuzey'in aleyhine
TC'ye verdikleri tavize karşı çıkma metodunda karşı hataya düşmek bir şey kazandırmıyor. Zira, Kürdistan ulusalcı güçlerinin iç
çatışmaları, düşman güçlerinin plan ve hesaplarının hayata geçmesine hizmet ediyor, karşı-devrimci icraatlarına pratik zeminini oluşturuyor. Bağımsızlıkçı Marksist hareketin PKK ile ayrıldığı
nokta budur. Kaldı ki, Dublin'de sonuçlar henüz açığa çıkmamıştır, görüşmeler sürmektedir ve somut bir netlik yoktur. Peki
buna rağmen PKK neden KDP'ye savaş açmıştır? Aşırı güvensizlik ve kuşkuculuk bir sebep sayılabilir, ama bizce başka nedenler söz konusudur. PKK, bu savaşın gerçek sebeplerini halkımıza
açıklayabilecek midir? Çünkü öne sürülen bahaneler yurtsever
kesimleri ikna etmemiştir. Çünkü, belli ki başka nedenler ve etkenler söz konusudur?
Bir hatırlatma yapmakta yarar vardır: Son KDP-YNK arasındaki savaşta, Iran çatışmalar devam diye, kendi gerici hesapları gerçekleşsin diye iki güce de silah yardımı yaptı. Karşılığında Iran
KDP'sinin merkez karargahına silahla saldırdı; YNK ise, Doğu
Kürdistan'da mücadelenin güçlü, vazgeçilmez aracı olan radyoyu susturdu. Ama buna karşılık Iran KDP'si bu icraatlara karşı silaha sarılmadı, olayı teşhir etti ve faaliyetleri için yeni yollar buldu. Ancak, PKK'de bu yol yoktur; bütün çelişkileri silah ve şiddetle çözme esas metod haline getirilmiştir. Sorunlarımızın çözümünde karmaşıklık yaratan önemli bir sebep de budur.
Biz ulusalcı güçler arasındaki çatışmalara karşıyız bunun için
de PKK-KDP savaşına karşı çıktık. Doğru olan da budur. I992'de
de aynı tavrı ortaya koyduk. Çatışan güçlerden herhangi birisini.
destekleme gibi bir zorunluluk olamaz, çünkü ulusalcı güçler
arası ndaki savaşı yurtseverler doğru görmüyorlar. Ne KDP, ne de
PKK bu savaşta desteklenemez. Başkalarının hesabına yapılan
hatalara ortak olmak düşünülemez. Kendisi desteklemiyor diye
PKK, devrimci yurtsever güçleri tehdit ediyor!?! Bu sadece yeni
gerilimlere yol açar, dolayısı yla bu tür tavırlarla bir yere varı lamaz, bundan vazgeçilmelidir.
300 yıldır oluşan "Kürt tarih bilinci" ayaklar altına alınmıştır.
Bu bilinç ki, iç çatışmaları ve düşmanlıklar' doğru görmüyor. Aslında halkımızın bu billincine karşı savaşılı yorsa, belli ki, tarih
bilincimiz çatışan güçlerin burjuva sı nıf çıkarlarına çarpmaktadır. O halde bağımsızlıkçı Marksist hareket herkesten daha çok
bu bilince sahip çıkmalıdır.
Dublin'de, Kuzey Kürdistan üzerine bir takım hesapların yapıldığı bir gerçektir. ABD emperyalizmi Kürt halkının sırtına basarak Irak politikası nı hayata geçirmenin uğraşı içerisindedir, bu
biliniyor ve Güneyli hakim güçlerin bu plana Körfez savaşından
beri angaje oldukları da biliniyor. Bu angajmanın bir ucunun Kuzeydeki mücadeleye dokunduğu da gerçektir. KDP ve YNK, bunu, 1992 Güney savaşında gösterdiler. Dublin'de yapı lmaya çalışılan bir anlamıyla bunun yenilenmesidir. Dolayısıyla bu iki gücün gerek Doğu, gerekse Kuzey Kürdistan'a ilişkin politikalarında dönem dönem karşı-devrimci pratiklerinin olması bundandır.
Tabii, buna karşı çıkmanın savaştan başka yolları da vardır. Ayrıca, iç savaşlar bu planların pratiğe geçmesi şartlarını oluşturuyor.
Işte, bir takım kesimlere anlatmak istediğimiz budur.
Peki bu koşullarda ulusal birliğin ve ulusal kongrenin toplanmasının şartları var mı dır? ulusal kurtuluş mücadelesinin ulaştığı
yoğunluk ve seviye, ulusal birliği kesinkes zorunlu hale getirmesine karşın, neden bütün girişimler her defasında umutları ve
beklentileri de yıkarak başarıya uiaşamıyor? Bunun muhakemesi
yapı lmış mıdır? Somut cevaplar ortaya çıkmış mıdır? Her defasında hiç bir şey olmamış gibi davranmak doğru mudur?
Bir yandan Dublin görüşmeleri, öbür yanda PKK-KDP çatışmaları, birliğin ortamının oluşmalarını engelleyen esas etkenlerdir. Bu koşullarda ulusal kongre toplanamaz. Her şeyden önce
bir anlayış birliği yoktur.
PKK, ulusal kongreyi, kendisine göre belirlediği YNK, KDP,
Iran-KDP ve PSK ile toplamak eğilimindedir. Aynı mantığı PSK de
savunmaktadı r. Peki bundan anlayış birliği çıkabilir mi? Diğer
devrimci yurtsever güçlerin dıştalanması halinde ulusal kongre
toplanabilir mi? Eğer güce göre bir seçim yapı lıyorsa bu yanlıştır.
Sosyalist Birlik Platformu (KAWA, KUK, TSK, TS ve YekbOn) kapsamı, faaliyeti ve SM içindeki yeri bakımından Kuzey'in ikinci siyasi gücü durumundadır. O halde diğer güçleri dıştalamaya kalkışmak nasıl yanlışsa, bağımsızlı kçı Marksist hareketi de dıştalamaya kalkkışmak da yanlış olacaktır. Şunu unutmamak gerekiyor: Bağımsızlık hareketinin katı lmadığı bir birlik faaliyeti gerçekleşemez.
Hiçbir ulusalcı gücü dıştalamaya kalkışmaksızın, ulusal kongreyi toplama faaliyetine girişmek doğru olacaktır. Bunun için önce gerekli koşullar oluşturulmalıdır.
PKK daha bu işe başlamadan KDP'nin ulusal kongreye katılmasını n şart olmadığını açıklamıştır. Böylesi bir gelişmeyi başka
ulusalcı güçler kabul etmezler. Birincisi, KDP'yi dıştalamak yanlıştır; ikincisi, sorun KDP ile bitmez, başka siyasi hareketler de
kendilerini geriye çekebilirler. Örneğin, KDP ile belli bir uzlaşma
ve anlaşmaya vardığı taktirde YNK, bunu ulusal kongreye de,
PKK'ye de tercih edecektir. Bu ihtimali de gözden kaçırmamak
lazım. Ayrıca Iran KDP'si başından beri ulusal kongreye karşı
çıkmıştır. Bunun da ötesinde o, Doğu Kürdistanlı birçok harekete karşı bir nevi "veto" kullanmaktadır. Iran KDP-Raberati'nin olduğu yere gelmeme sekterliğine sahiptir. Ya da "Suriye-Kürdistan"ından örgütler bu kongreye katılmayacaklar mı? Kimse bunlardan söz etmiyor!? Herhangi bir dışlama halinde Bağımsızlıkçı
Marksist hareket kongreyi toplama faaliyetlerine katılmaz.
Bu taktirde, bütün bu durumlara rağmen PKK kiminle ulusal
kongreyi toplamay kalkışıyor? Kaldı ki, siyasi güçler ne birlik ne
de ulusal kongre için hazır değiller.
Gerçekçi olmak gerekiyor. Kendi bulunduğu parçada bile
cepheleşmeye yanaşamayan güçlerin ulusal kongreye kalkışmaları fazla inandırıcı ve gerçekçi görülemez. Bugün, bütün bu kargaşalık ve çatışmalar ortamından birlik çıkamaz. Siyasi güçler
arasında yaşanan gerilimden dolayı bir araya gelmek bile zordur.
Peki ne yapılmalıdır? Önce ulusal birliğin ve ulusal kongrenin
zemin çalışması yapı lmalı dır. Kürdistan'ın iç siyasal yaşamı ve siyasi güçleri birliğe hazır hale getirilmelidir. Yaşanan gerilim ortamı, düşmanlı klar ve çatışmalar son bulmalıdır. Diyalog ve uzlaşma yolu açilmalidir. Olumsuzlukların düşmanlık ve çalışma düzeyinde bir daha gerçekleşmemesi için bir takım muhakemeler
sonucunda ortaya çıkacak özeleştiriler, halkımız ve dünya kamuoyu nezdinde yapı lmalıdır; hatalar karşılıklı olarak kabul edilmelidir.
Ancak bu taktirde birliğin ve ulusal kongrenin zemini oluşturulabilir, somut ve sonuç alıcı adımlar atılabilir. Sözünü ettiğimiz
bu zemin oluşturulmadan yeni bir girişim de sonuçsuz kalmaya
mahkumdur. Bunu engellemek için muhatabların biraraya gelme
girişimleh desteklenmelidir.
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Dublin-2'nin sonucu: Medya, Roth'un
Fiyasko
bürosuna önyargılı
ANKARA- Dublin-1, Üçlü zirve,
Dublin-2, Oslo durağı, PKK'nin
ateşkes girişimi, patronları!) Güneydoğu için yatırım girişimleri,
;ABD'nin resmi olmayan ancak
AGİK'te Türkiye'den insan hakları
ihlalleri ve Kürt sorunu konusundaki
istemleri ve PKK ile masaya oturmasını istemesi, Barış Kardeşlik ve Dayanışma Komitesi'nin girişimleri.
Son birkaç günlük gelişmeler peş peşe böylesine sıralanırken, siyasi gözlemciler tüm bunların Kürt sorununun yeni bir aşamaya giriş işaretleri
olduğunu ileri sürüyorlar.
Güney Kürdistan'da ,PDK ile
rabb Ona& TOddY• 11.• umduğunu
YNK arasında süren çatışmalar Dubinedin
ABViıiii müdahalesiyle dunirken; F
• •
ABD'nin Irak'ta ve Kürdistan'da yeni bir olu- muhtemel oluşumlardan faydalanmak istiyorşumun peşinde koşmaya başladığı iddia edili- du. Bu üçlü zirveden istenilen sonuç alınamadı.
yor. Bunun ilk adımı, Güneyli güçleri bir araya Bu zirvenin ardından 12 Eylül'de yine ABD degetirerek çözüm aramak oldu. Kimi siyasi göz- netiminde Dublin-2 toplantısı yapıldı.
lemcilerin iddiası doğruysa, ABD bu işi körfez
Bu ikinci toplantının diğerinden bir farkı
savaşından sonra planladı ve şimdi uygulama vardı. Birincisi Ingiltere gözlemci olarak katılıalanına soktu.
yordu, Güney'de ise, sürece müdahale etmek
Siyasi gözlemcilerin ve diplomatik çevreler isteyen PKK ile PDK arasında çatışmalar başlaiki konu üzerinde duruyorlar. Birincisi ABD mıştı.
Irak'ta Saddam sonrası yeni yönetimin hazırlıkIkinci Dublin toplantısında Güney Kürdislarını yapıyor, bunun içinde INC'yi ön plana çı- tan'daki hükümetin oluşturulması ele alındı.
kararak INC denetiminde yeni bir Irak tasarlı- Daha önce PDK ve YNK tarafından oluşturulan
yor. İkincisi, Türkiye denetiminde, ilk önce Gü- parlamento, çatışmaların olması nedeniyle işleney Kürdistan'da federe bir Kürt devleti, ardın- mez haldeydi; yeni oluşturulacak parlamentodan Türkiye ile geniş bir Federasyon oluştur- nun, Güney'de bulunan diğer güçlerin yer almak. Böylece Kürt sorununa kalıcı bir çözüm masını sağlayacak şekilde oluşturulması beklebulmak.
niyor. Dublin-2'de YNK ve PDK dörder kişilik
Siyasi ve diplomatik çevrelere göre ABD, bu heyetlerle katılırken, ABD heyetinde Robert
görüşleri doğrultusunda ilk toplatıyı Dublin'de Deutsch, Stephen Grummon, Suzanne Mc Corgerçekleştirdi. Bilindiği gibi ilk Dublin toplan- miek isimleri yer aldı. Türkiye'den Ecvet Teztısına ABD, YNK, PDK'nin yanı sıra Türkiye can ve Uğur Doğan katılırken, Ingiltere'den
de gözlemci olarak katılmıştı. Bu toplantıda Robort Wilson ile INC'den Ahmet Çelebi katılGüneyli güçler arasında bir anlaşma sağlanma- dılar. Toplantı üç gün sürdü. Ve başarısızlıkla
sı için ön hazırlıklar yapılmıştı. Toplantının he- sonuçlandı. Anlaşmanın sağlanamadığı konulamen ardından 7 Eylül'de Türkiye, ' Iran, Suri- rın, vergilerin kime ne miktarda nasıl verileceği
ye'nin katıldığı üçlü zirve gerçekleşti. Bu zirve- ve Erbil'in silahsızlandırılması konuları olduğu
nin amacı, ABD denetiminde oluşturulmaya ça- belirtildi. Ancak siyasi gözlemciler ve diplomalışılan Kürt Federe Devleti'ne karşı çıkmaktı. tik çevreler sorunun asıl kaynağının PKK olduAncak burada bir çelişki ortaya çıkıyordu. Tür- ğu konusu üzerinde hem fikirler. YNK,
kiye bir yandan ABD'nin planını kabul eder- PKK'nin 'terörist' tanınmasına karşı çıktı ve
ken, diğer tarafta bölge ülkelerinin karşı çıktığı kendileri açısından PKK'nin siyasi bir parti olABD planına karşı yapılan topantıda yer alıyor- duğunu belirtiler. Bu açıklama Türkiye'nin gödu. Bu çelişki üçlü zirveyi fiyaskoyla sonuçlan- rüşlerine ters düştüğü gibi, PDK'nin de işine de
dmh. Ve beklenen sonla zirve sonuçlandı. Zir- gelmiyordu. KDP ise PKK ile sorunu çözmeve sonuç bildirgesinde "Irak'ın toprak bütünlü- den kalıcı bir belge imzalamayacağını açıkladı.
Böylece istenilen sonuç Dublin-2'de alınmağüne saygılıyız, dışarda sınırların değiştirilmesi
için yapılan müdahalelere karşıyız" denildi. dı. Siygsi gözlemciler bunu 10 Eylül'de SuriTürkiye, uluslararası nitelik kazanan Kürt soru- ye'de Ocalanla bir araya gelen Talabani'nin tununda kendisine çok ince bir siyaset izleyerek, tumuna da bağlıyorlar.

Mehmet MÜFİT
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ANKARA/Roj- Türkiye, Dublin'deki görüş- şacağı belirtiliyor.
meleri tıkayan YNK lideri Talabani'yle uzlaşma
Dışişleri 'nde adının açıklanmasını istemeyen
yolannı arıyor.
bir kaynak durumu, "Türkiye ateşkes önerisiyle
Türk yetkililer istediklerini Dublin'de kabul zorda kaldı. Çünkü Talabani'nin politik kayettiremeyince yeni çözüm yollan arıyor. Türki- paklığı ve ABD'nin hazırladığı entrikanın ortaye'yi arayışa sokan `Zorluldar' listesinin başı- sına düştü. Türkiye'nin bu aşamada yapacağı
na, PKK'nin ateşkese hazırlanması da eklenmiş tek şey, ateşkese yanıt vermek yerine Talabadurumda.
ni'yi kazanmak olacaktır. Çünkü Dublin TürkiGözlemciler, Talabani'nin 10 Eylül'de Suriye ye için tam bir şok oldu"sözleriyle ifade etti.
yetkilileriyle birlikte Öcalan'la görüştüğünü ve
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Omer Akbal ise
Öcalan'ın ateşkes sürecini bundan sonra başlat- Talabani ile yapılacak ikili görüşmeyi yalanlatığını belirterek, diplomatik alanda böylesi bir •madı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilatağın Türkiye'yi zorlayacağı bilindiğinden, gisi olmadığım iddia etti. Akbal, Talabani'nin
Türk yetkililerin bunu Talabani'yle anlaşarak Güney Kürdistan'a Türkiye üzerinde geçeceğiboşa çıkarmaya çalıştığını ifade ediyor.
ni, görüşmenin yapılacağı yeri de bilmediğini
Türk yetkililerinin 'Politikada kaypak' oldu- söyledi.
ğuna inandıklan Talabani'nin politikasına pek
Öte yandan bir süre önce savaşın durdurulgüvenmedikleri; ancak Dublin'de istediğini ya- ması için 'Barış, Kardeşlik ve Dayanışma Kopamayan Türkiye'nin Talabani'yi kazanmalctan mitesi' tarafından başlatılan "Barış için imza
başka bir çaresinin olmadığı belirtiliyor. Bunun kampanyası" çerçevesinde, komite sözcüsü isiçin önümüzdeki günler-içinde Talabani'yle gö- lamcı yazar Ismail Nacar'ın Öcalan'la görüştürüşüleceği bildiriliyor.
ğü, öcalan'dan ateşkes ilan etmesini istediği
Türk dışişleri yetkilileri Öcalan'ın önerisi belirtildi. Görüşmenin, Öcalan'ın ateşkese hahakkında "Şimdilik kaydıyla" açıklama yap- zırlanmasında etkili olduğu da gelen haberler
mazken, Öcalan'ın Şam'da bir araya geldiği Ta- arasında.
labani ve Suriye'nin ateşkes çağnsında etkili olÖcalan'ın ateşkese hazırlanması, Türk siyasi
duğunu belirtiyorlar. Türkiye'nin Dublin'le baş- çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Konuya ihtiyatlı
layan süreçle gelinen aşamada, Talabani'yi ka- yaklaşan Türk siyasi çevrelerinin bu aşamada
zanarak PKK'nin atağına boşa çıkarmaya çalı- bir açıklama yapmak istemedikleri görüldü.

Dublin'den
ulusal kongreye

aydınlığını ve barışı ödüllendirdiniz.
Biz bir mum yaktık, bilinmeyeni aydınlatmak için. Sizin aracılığınala
buradan milletimize söz veriyorum,
herkes aidının ve vicdanım mumunu
yaksın. Ülkemizi aydınlatacak ışık
Doğu'dan yükselsin."

Başkanlardan
rapora destek
Bu arada rapora destek amacıyla
Diyarbakır, Nusaybin, Siirt, Mardin,
Bitlis, Kızıltepe, Elazığ, Batman, Şırnak, Siverek, Hakkari ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
vekili tarafından, 15 Eylül Cuma günü
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 'nda ortak bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Bu ülkenin kaynakları, yasaklı coğrafyasında yaşayan
tüm insanları akılcı bir mantıklı kollamak şartıyla yeterlidir" denilerek, iş
dünyasına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatmm yapma çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, kan dökülmesinin
durmasında önemli bir katkı sağlaya-

cağına inanıldığı için, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği tarafından hazırlatalan raporun da desteklendiği belirtildi.

DDP, Diyarbakır il kongresini yaptı
DİYARBAKIR/Roj- Demokrasi ve Değişim
Partisi (DDP) nin Diyarbakır il Kongresi yapıldı.
Kongre sonunda tek liste ile gidilen seçimde
Avukat Semir Güzel oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.
16 Eylül cumartesi günü Dilan Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, YDH il Başkanı Fahrettin Bukarlı, bazı HADEP yöneticileri, Tes-İş 1
Nolu Şube Başkanı Ali Öncü, Kürt Demokrasi
Platformu'ndan Ömer Çetin, Behlül Yavuz, Faysal Balaban, Diyarbakır Barosu'ndan Av. Hüseyin Tayfun ve Sezgin Tannkulu, KDP Diyarbakır
Temsilcisi Salih Hacı Hüseyin ile çok sayıda vatandaş topluluğu katıldı.
DDP Genel Sekreteri Fehmi Demir, Kongre
Divan Başkanlığı'na sunduğu raporda, her gün
onlarca insanın faili meçhul cinayetlere kurban
gittiğini, milyonlarca Kürdün göçe zorlandığını
ve kirli savaşın emekçilerin teri ve kanı pahasına
yürütüldüğünü belirterek, ekonomik bunalımın

hergün daha da derinleştiği, enflasyonun yüzde
100'lerde dolaştığı ve 12 Eylül faşist yasalarının
yürürlükte olmaya devam ettiği bir ülkede yaşadıklarını söyledi.
Tüm bu sorunların kaynağı olan Kürt sorununa yönelik 70 yıllık inkarcı devlet politikasının
devam ettiğini kaydeden Demir, bu koşullarda
partilerine büyük görevler düştüğünü belirtti.
Türkiye'de barış istemenin suç olduğunu kaydeden il başkanı Güzel ise "Barış istediğimiz için
egemenlerin hışmına uğradık, bu nedenle partimiz kapatılmak isteniyor" dedi.
Tek liste ile gidilen seçimde Av. Semir Güzel
oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.Yönetim Kurulu üyeliklerine Zahat Bozaslan, Mehmet
Yalçın, Halis Ekinci, Halit Kurtay, Kemal Aras
ve Sinan Çap getirilirken, Edip Samancı, Mehmet İçel ve Nail Eren Disiplin Kurulu üyeliklerine; Hanifi Eren, Cavit Eğilli ile Sabri Aras ise
Denetleme Kurulu üyeliklerine seçildiler.
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Durduran: Süreç,
anlaşmayı dayatıyor
- Kıbrıs'ın Güney'inin Avrupa
Birliği'ne üyelik sürecinin özel
olarak Kıbrıs, genel olarak 'Kıbrıs'a karışan' ülkeler bakımından ne tür etkileri olabilir?
-Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne
üyelik başvurusu, Rum yönetimince yapılmış, Avrupa Birliği'nce de

kabul edilmiştir.
1973 'te Ortaklık Sözleşmesi ve
daha sonraki protokollere de imzayı Rum yönetimi atmış ama, Kıbrıslı Türkler de onaylannı bildirmiş
ve menfaatlerini korumuşlar& Yani Güney'in üyelik başvurusu değil,
Kıbrıs'ın tümünün başvurusu sözkonusudur ve Avrupa Birliği bunu
böyle algılayarak Kıbrıslı Türklerle
de diyaloğun sürdürülmesini kararlaştırmıştır.
Bu başvuru yürürlüğe girmiştir.
Türkiye'nin Gümrük Birliği ile paralel yürümektedir. Kıbns'ın üyeliği gerçekleşirse, tüm Kıbrıs üye
olacaktır. Kıbrıs'ta federal çözüm
isteği de aynı paralellikte sürdürülmeye çalışılıyor.
Yani Kıbrıs'ta AB üyeliği hukuka destek olacağı için anlaşma kolaylaşacaktır. Türk bölgesinin, şimdiden ayn bölge olarak kabul edileceği belirtildiğine göre, bu bölge
kendiliğinden bir çok otonomi kazanacaktır. Kıbnslılann tümüne yeni bir dünyanın fırsatlar' tanınacağı
için, Kıbns pastasının paylaşım
kavgası olmayacaktır.
Türkiye staratejik nedenler ileri
sürerek, Kıbrıs'tan çekinmektedir.
AB'ye üye bir Kıbrıs, bir Helen
devleti olarak hareket edemeyecek,
federal yapı da paralel olarak geleceğine göre, Kıbrıslı Türk buna izin
vermeyecektir.
Kısacası, AB üyeliği çok olumlu
olur kanısındayım.
Yunanistan da Kıbrıs derdinden
kurtulmuş olur. Nasıl olsa, Türkiye'nin de katılacağı bir AB'de eri-

Alpay Durduran Kıbrıs'ın analık
Avrupa Birliği w lcurtulaoagına
Inanıyor.
meyi kabul etmiş bulunuyor.
- Kıbrıs'ın AB üyeliği konusunda Rum toplumunda ne tür
beklenti ve görüşler var?
-Temel görüş, Türk tehdidin Kuzeyde baş edemeyecekleri bir ordu
ve anlaşmaya varılamamış bir statüko nedeniyle, savaş tehdidi var.
Bazı Rumlar, içlerindeki milliyetçilerin etkinlik kazanıp, savaşa neden
olmalarından; tümü ise, belirsiz dış
etmenlerin Türk saldırısına fırsat
vermesi olasılığından korkuyorlar.
Bazıları AB üyeliğinin kendilerine siyasi etkinlik kazandırmasıııı
ve Kıbrıs'ta kendi beklentilerine
daha yakın bir çözüm bulunmasını
bekliyorlar.
Bir kısmı da Türk tarafının antlaşmaya gelmeyeceğine inanarak,
AB baskısıyla eski duruma bile dönüleceğini ummakta.
- Türkiye'nin AB ile Gümrük
Birliği Anlaşması, Kıbrıs bakımından ilginç sonuçlara yol aç-

Chirac ilk bombayı patlattı ama...
AVKUPADA
NORVEÇ
ISVEÇ
FINLANDIYA
IZLANDA
DANIMARKA
HOLLANDA
ALMANYA
BELÇIKA
jNYA

FRANSA
ÇEK CUM.
HOLLANDA
ALMANYA
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Dış Haberler Servisi- Fransa Devlet
Başkanı sağcı Jacques Chirac'ın nükleer denemeleri yeniden başlatması Pasifiklerde insanca yaşam fikrini yeniden
canlandırdı.
Bölge halkı ilk deneme patlayışmın
ardından çeşitli şekilde protestolarını
ortaya koydular. Bu protestoların en
şiddetlisi ise denemenin yapıldığı ve
nükleer denemenin olumsuz sonuçlarını birinci elden yaşayacak olan halktan
geldi.
Fransız sömürgesi olan Mururoa
adasındaki Polinezya'nın kurtuluşu
için mücadele veren Tahiti Halk Kurtuluş Ordusunun eylemlerine sahne oldu.
Bu örgütlenme henüz zayıf bir yapılanma ancak bu eylemleriyle halk nezdinde büyük puan topladı.
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kurbanları derneği, şimdiden 60 bin Camera" adlı firmanın Müdürü Yoshiüyesine başvurarak Fransız mallarını hiro Wakabayashi, "Japonya'nın atom
hemen boykota çağırıyor. Bu tür inisi- silahlarının atıldığı tek ülke olduğunu"
yatifler Japonya'nın her tarafında arta- hatırlatarak, "Şirket başkanının, insani
rak sürüyor. Bu durumu gören Japon açıdan bu gibi testlere izin verilmemesiyasi çevrelerinin gidişata uzun süre si gerektiğini düşündüğünü" söyledi.
Yoshihiro Wakabayashi, "müşterilesessiz kalmayacaklar' düşünülüyor.
rinden bu konuda kendilerini destekleBoykot başladı bile
yen nitelikte pek çok mektup ve teleÖte yandan Japonya'da bir firma, fon aldıklarını" belirterek, "Böyle bir
Fransa'nın güney Pasifik'te nükleer meselede, bunun işlerimiz üzerindeki
denemelere yeniden başlama kararını etkisini gözardı etmek zorundayız" deprotesto için, Fransız ürünleri alımını di. Yves Saint Laurent, Christian Dior
durdurdu. Tokyo ve Yokohama'da 8 ve Renoma gibi firmaların mallarını
büyük mağazası bulunan ve fotoğraf satan firma, Fransız malları alimin'
makineleri ile elektronik aletlerin yanı durdururken, müşterilerinden de Fransıra, lüks Fransız malları satan "Bic sız mallarını satın almamalannı istedi.
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Bölge devletlerinin
tepkisi büyüyor

MEKSİ
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Chirac gimgeidsd Ozadne geldi

ranacaklanm belirtirken, Nagazaki belediye başkanı AFP'ye yaptığı bir açıklamada "Biz kızgın olduğumuz zaman
yüksek sesle tepki göstermeyiz, bu bizim kültürümüzdür. Ancak gerçekten
bu konuda çok duyarlıyız" diyor. Yine
Nagazaki'ye atılan atom bombasının

w

Japonya kamuoyu, Fransa'nın yeniden nükleer denemelere başlama kararı
karşısında sert tepki gösterdi. Japonya,
Fransa'nın aldığı nükleer deneme kararına karşı eylem hazırlığına başladı.
Japonya tepkisini somutlama yolunda hızlı adımlar atıyor.
NagaMci ve Hiroşima'da yüzbinlerce insanı atom bombasına kurban
veren Japonlar, bu konuda duyarlı dav-

w

Mururoa dedikleri...

ransız Lejyonu, 1980'lerde itaatsizlikle suçlanan askerleri cezalandırmak amacıyla nükleer
denemeleri yürüttüğü Pasifik'teki Mururoa
mercan adasına sürgüne gönderirdi. Lejyonerlere en
ağır işler yaptınlırdı, zehirli mercanlarda sondaj
yapmak gibi, ya da büyük bir patlama ardından çevrenin temizlenmesi gibi. Hem de hiçbir koruyucu elbise kullanmadan. Bu lejyonerlerden Matthew Whiting, adadaki uygulamaları Guardian gazetesine anlattı:
Nükleer deneme yapılacağı zaman, tüm makinalar özel hangarlara saklanır, tekneler güvenli bir bölgeye çekilirdi. Pencereler ve kapılar sıkıca kapatılıp, dökümanlar güvenli bir şekilde koruma altına
alınırdı. Vinçler gibi pahalı araçlar özel bir köprüye
çekilirken tüm personel platforma dağıtılırdı.
Çok geniş boks ringlerini andıran dev platformlar,
bize atole yüksekten bakma imkanı verirdi. Platformlar, nükleer denemeler sırasında meydana gelecek dev
dalgalardan korunmak amacıyla yüksek yapılrruşlardı. Adanın büyük bölümü denemeler sonucu sular altına gömülmüştü. Binlerce ölü balılda kirlenen kıyıları temizleme görevi biz lejyonerlere düşerdi.
Patlamanın gerçekleştirileceği bölge hazırlandığı
zaman tüm personel yeni bir emre kadar kapalı yerlere çekilirdi. Işte o an, insanların yüzündeki ölüm
sessizliği, felaketin yaklaşmasıyla herkesin kafasını
meşgul eden korku ve şaşkınlık duygularını çok iyi
bir biçimde görülüyordu.

Siren sesinin duyulmasıyla insanların gözleri büyür, idam cezasına çartınlmış mahkumun son anlarındaki gibi davranırlardı. Siren sesinin ardından
korkunç bir sırsıntı başlardı. 40 kilometre boyunca
bütün kayalar, ağaçlar, binalar, kumlar ve insanlar
kasırgada sallanan cılız bir yaprak gibi sallanırdı.
Sarsıntı 12-15 saniye sürerken, şok dalgalar' bütün
adayı kaplardı.
Benim en yakın olduğum patlama, 22 km uzağımızdaki "Zone de Vie"nin (Hayat Bölgesi) 5 kilometre dışındakiydi. Bir keresinde tam 52 patlama
saydım.
Patlama öncesinde, diğer ordu yetkililerinin ve
bilim adamlarının tatbikata başlaması için, lejyonerler gerekli malzemeleri hazırlardı. Kullanılan malzemelerin 1 kilometre derinlikte üstü çimentoyla
kapatı larak gömüldüğü söylenirdi. Bilim adamları
ve diğer personel koryucu elbise giyerken biz normal kıyafetlerimizle çalışırdık. Ya haki şort ve spor
ayakkabı ya da patlama bölgesinde çalışacaksak, asker tiniformalan giyerdik.
Ben, 24 lejyonerle birlikte, 17 Kasım 1982'de
Mururoa'ya gittim. Bir yıllık ağır iş cezasına çarptınımıştık. Aramızda; Cibuti'den, Çad'dan, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden, Madagaskar'dan, Fransız
Guyanasından insanlar vardı, ben de Korsika'dandım. Bir gün dayanamayıp üslerimden birinin burnunu kınnca Muruoa'da bir yıl ağır işte çalışma cezasına çarptınldım. Mercan adasındaki havaalanın-

çi isteniyor; orada 20 bin işgücü
açığı var ve bizimkiler de gitmek
istiyor.
- Avrupa Birliği üyeliği ya da
Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması süreci, sizce Ada'ya yeni
sorunlar mı yoksa yeni çözüm
olanakları mı getiriyor?
-Bu süreçler anlaşma dayatmasını da getiriyor ve tek kapı da Gali
Fikirler Demeti'nde tanımlanan federal çözüm kapısıdır. Ancak taraflar bu kapıya sığmakta zorlanıyorlar. Sorun burada. Anlaşacaklar mı,
yoksa Türkiye Kıbrıs'ın üyeliğini
önlemeye; Kıbrıs da Türkiye'nin
GB anlaşmasına izin verirken federal çözümü kendi koşullarına çekmeye uğraşarak yeni sorunlar yaratmaya mı çalışacak, bilinemez.
Bize göre bu süreç yaşanmalı ve
sorunları göğüslenmelidir.
- 'Avrupalılık kimliği' artık

Kıbrıs'ı da etkiliyor fakat bir
yandan daha bölünmüş kimlikler
yaratma süreci derinleştiriliyor.
Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Bir kişi hem Kıbrıslı, hem Türk,
hem Avrupalı olabilir. Kıbnslılık
kimliğini de, Avnıpahlığı da Rumla
veya Türkle kavga için kullanamayacağımız gibi, Türk ve Yunan da
birbiriyle kavgadan vazgeçmelidir.
Kimlik üstüne kavga bize ve çağımıza yakışmaz.
Herkesin birinci sınıf yurttaş olduğu ve devletinin de, dini olmadığı gibi milliyetinin de olmayacağı
bir hizmetçi devlet olduğu, çağdaş
hukuk devleti olmak gerekir. Çoğunluk diktasına izin veren bu demokrasi benzeri rejim yerine, azınlığa yetki ve hak veren demokrasi
çözüm olur. O zaman da dileyen dilediği kimliği taşır ve yaşar.

AB'ain doğu
sınırı neresi olacak?
AB'den bir yetkili bu hafta başında Polonya'da olacak.
Polonya'nın AB üyeliği üzerine müzakereler pekçok soruyu da
beraberinde getiriyor.

ABD
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Bombacı Chirac bilmeden iyi şeylerin gelişmesine
neden oluyor. Ancak Pasifiklerin ıssız adalarında
meğer başka şeyler de varmış. Okyanusya'da devlet
adamlarının ne denli aklı başında kişiler olduğunu
öğrenirken Tahiti'deki bir halk kurtuluş hareketiyle de
tanıştık.

ICıbnslıı geızOmsüzlOk lobisinin başını ~ida, gsidyor•
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vrupa Birliği üyeliği, ilgili
her ülkede 'Emperyalist entegrasyon' gibi kavramlar
etrafında tartışılır ve buna göre tavır belirlenir. Ancak Kıbrıs'ta konu,
oldukça 'özel' boyutlanyla tartışılıyor. Çünkü Kıbrıs'ın AB üyeliği,
adanın 1974'den bu yana ağırlaşan
çözümsüzlük tablosuna zorunlu bazı fırça darbeleri getirecek. Doğal
olarak Kıbnslılar, daha çok işin bu
yanıyla ilgileniyorlar.
Küçük ada, yine oldukca karmaşık uluslararası ilişkiler ortasında.
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yle de ilişkili hukuksal çakışmalar ve gelişmelere gebe bir sürece
girmeye hazırlanıyor. Bu süreç,
Türkiye'den başka tanıyanı olmayan KKT`C'nin varlık nedenini de
çok daha bariz biçimde tartışma
masasına yatıracak.
Kıbrıs Rum kesiminin AB üyeliği başvurusu, prensip olarak kabul
edilmiş durumda ve şu anda ilgili
süreç işliyor. Birinci ilginç nokta
burada ortaya çıkıyor: üyelik başvurusu, tüm Kıbns için yapıldı ve
AB de ‘kabıll'u bu çerçevede verdi.
Fakat Kıbrıs, fiilen ikiye bölünmüş
durumda; Kuzey Türk yönetimi,
Güney'in hiçbir tasarrufunu kendisini bağlayan olgulardan saymıyor.
Bu durum, tam üyelik aşamasında
Kıbrıs sorununun çözülmesini zorunlu kılıyor.
Tabii tersi de doğru: Tüm Kıbrıs
için geçerli olacak bir zemin, Kıbrıs
sorununun çözümünde anahtar an-

lamına geliyor. İşte AB'nin Kıbrıslılar için önemi burada.
Diğer yanda, AB üyeliği yolu
Kıbrıs'tan uzun olan Türkiye'nin
AB ile Gümrük Birliği anlaşması
sorunu bulunuyor. Bu da ilginç sonuçlara yol açacağa benziyor. Örneğin Türkiye, AB'nin "KKTC'yi
tammama ve oraya ambargo" karanna GB anlaşması sonunda katılmış olmayacak mı?..
Dahası, AB'ye üyelik girişiminde, Yunanistan'dan sonra bu kez de
Kıbrıs'ın olurunu (Hem de Güney
yönetimini tanımıyorken!) nasıl
alabilecektir?.. Öyle görünüyor ki,
sorunun Türkiye-AB ilişkileri boyutu da Kıbrıs'ta kangrenleşmeye
yüz tutan statükonun değişimini zorunlu kılacak. Ekonomik çıkar, "Ya
taksim ya ölüm!" sloganlannı çabuk unutturacağa benziyor.
Başka ilginç yönleri de bulunan
bu konulara ilişkin olarak, KKT`C'
gibi bölünme ve çözümsüzlük modelleri yerine federal çözümü daha
içten istediği için Denktaş ekibince
"Hain"likle suçlananlardan, Yeni
Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Başkanı
Alpay Durduran'la görüştük.
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Dursun YAPRAK

maz mı? Örneğin AB'nin Kuzey'e ambargo kararına Türkiye
uymak zorunda kalmayacak mı?
-Türkiye ile AB arasındaki
Gümrük Birliği antlaşması, ambargo kararlarına uymayı sadece hukuka saygı bakımından gerektirir.
Yoksa AB, KKTC ile ticarete kulak
asmayacaktır. Ancak KKTC mallarının AB 'ye girmesine izin vermemeye çalışacaklardır.
Asıl önemli olan ve uyulması
zorunlu olan, Kıbrıs'ın tümü için
Kıbrıs yönetimiyle, yani Klerides
yönetimiyle beş yıl içinde sıfır
gümrük uygulaması doğrultusunda
görüşmelere başlamayı kabul eden
Türkiye'nin bundan kaçınamayacağı gerçeğidir.
Ya Türkiye beş yıl içinde bir anlaşmayı sağlama, ya da anlaşma olmadan Rum yönetimini muhatap
almaya söz vermiştir ve yerine getirecektir. Anlaşma yapacağı başka
ülkeler de vardır ama Kıbrıs'ı en
sona saldadığına göre, başına geleceği bile bile GB'yi imzalamıştır.
-Konuya ilişkin Türk toplumunda ne tür görüşler yaygın?
-Ada'da soruna ilişkin olarak,
Rum tarafı ile Türkiye ilişkileri açısından bakılmadan değerlendirme
yapılıyor ve ticaretten korkuluyor.
Bunun dışında ezici çoğunluk bir
federal çözümle AB üyesi, olma taraftandır.
- Son zamanlarda, Kuzey'den
Güney'e bir göç yaşandığı duyumları alınıyor. Bunun boyutları nedir ve yukardaki süreçle ilgisi bulunuyor mu?
-Aslında göçün hacmi fazla değil. izinli olarak Güney'e çalışmak
için 'gitmek isteyen çok var. İzin verilmiyor. Onbinlerce başvuru yanıtsız bırakılıyor.
AB üyeliği olasılığı olsa da olmasa da Güney'de Kıbrıslı Türk iş-

rd

YKP Genel Başkanı Alpay Durduran: "AB üyeliği Kıbrıs'ta hukuka destek
olacağı için anlaşma kolaylaşacaktır. Bu süreçler anlaşma dayatmasını da
getiriyor ve tek kapı da BM Genel Sekreteri Gali'nin
Demeti'nde
tanımlanan federal çözüm kapısıdır. Ancak taraflar bu kapıya sığmakta
zorlanıyorlar. Sorun burada."
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Adanın umudu Avrupa Birliği'nde

da, aksi bir emir verilene kadar 12 ay boyunca sessiz kalmamız istendi.
Her sabah saat beşte kalkıp, çalışacağımız bölgeye giderdik. Adadaki yolun çevresinde girilmesi yasak olan göletler vardı, fakat biz radyoaktif bölgelerde bulunan bu göllerden çatlaklan kapatmak için
hazırladığımız harçlarda kullanmak üzere kovalarla
su alırdık.
Binlerce çatlağı çimentoyla doldurmak için saatlerce uğraşırdık. Parçalanan adayı birarada tutmaya
çalışırdık.
Bir gün "Sıcak Bölge" adıyla anılan yüksek radyoaktivenin bulunduğu bir bölgede çalışıyordum.
Normal koruyucu giysiler dışında giyinmiş iki kişi
çalıştığımız bölgeye geldi. Ellerinde geiger ölçü
aletleri (radyoaktif ölçüm aletleri) vardı. Bu aletlerle en fazla kaç metre derinliğe kadar ölçüm yapabildiklerini sordum. "7 cm" cevabıyla şoka uğramıştım. "Fakat ben beş metreye kadar iniyorum" dedim. Aldığım cevap " Sen bir lejyonersin, endişelenmene gerek yok" oldu. Bu konuşmanın bedelini
sonra bir subaydan yediğim yumrukla ödedim.
Bazen idrar testine tabii tutulurduk. Ama hiçbir
zaman bu testlerin sonuçlarını öğrenemedik. Ve
çevrede yakalanan köpekbalığını yedikten sonra esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan altı lejyoner
hakkında hiçbir zaman bilgi alamadık. Bir gün aynı
şekilde biz de adada zehirlenip başı boş gezinen kör
kediler gibi zehirleneceğiz diye çok korkuyorduk.

Dış Haberler Servisi-Avrupa Komisyonu
Başkanı Jacques Santer 25 Eylül Pazartesi günü Polonya'yı ziyaret edecek. Iki gün sürecek
olan bu ziyarette Santer, Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa ve Başbakan Josef Oleksi
ile Polonya'nın AB üyeliğini görüşecek.
Görüşmelerin çok renkli geçmesi bekleniyor. Polonya devlet başkanı olan eski dayanışma sendikası başkanı Walesa katı bir kapitalizm yanlısı iken hükümette eski reel sosyalistler bulunuyor.
Dayanışma sendikası başkanlığından gelip
azdı bir işçi düşmanı haline gelen Lech Walesa'nın parlamento ile de başı dertte. Devlet
başkanı olarak pek çok yetkiye sahip ama parlamento yüzünden bunları pek kullanamıyor.
Hatta bu yüzden parlamentoyu feshetmeye bile kalktı,
Polonya'nın AB üyeliği üzerine müzakerelerin birçok yönden önemi bulunuyor. Bir kere bu süreç eski Doğu Bloku ülkelerinin Avrupa'ya gerçek anlamda entegrasyonu sürecini
başlatacak. Her ne kadar bu ülkeler Avrupanın
bazı şemsiye örgütlerine ya üye ya da misafir
edilmişlerse de asıl bütünleşme AB üyeliği ile
gelecek.
Bu arada Rusya'nın da COMECON'u yeniden örgütleme çabaları içine girdiği söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Henüz resmen kabullenilmeyen bu söylentilerin iki yönlü amacı
olabilir. öncelikle Rusya bu gelişmelerin önünü kesmek istemiş olmalı ya da ikinci olarak
bu söylentilerden korkacağı hesaplanan Doğu
Avrupa ülkelerinin AB üyeliği için daha hızlı
davranması amaçlanmaktadır.

Polonya'da durum
aslında iyi değil
Eski komünistler ve köylülerin hükümet
olmasının üzerinden iki yıl geçmişken, Polonya, son iki yılın en büyük işçi eylemleri dalgasıyla yüzyüze kaldı. Dayanışma sendikası tarafından yapılan açıklamada, özellikle "işçiler
ile eğitim ve sağlık hizmetleri çalışanları" arasındaki huzursuzluğun arttığı belirtildi.
Sanayileşmiş Silezya bölgesinden 10 bin

Walesa sendika Ilcielliiıirıden 1141
ciDgmıınlığına geldi
maden ve çelik işçisi ile öğretmen ve sağlık
çalışanı ülkenin başkenti Varşova'da geçen ay
büyük bir gösteri düzenlemişti. Sağlık ve eğitim konularına ayrılan fonların arttınlmasını
isteyen göstericilerin vergilerin düşürülmesini
ve işten çıkarmalara son verilmesini istedikleri bildirildi.
Bunun yanısıra Varşova yakınlarındaki Ursus fabrikasında 12 bin işçi uzun bir süredir
fabrikalarına devlet desteğinin arttırılması için
grevde bulunuyor. Devletin kârlılığı arttırmak
için bazı kömür madenlerini kapatması da
hoşnutsuzluk nedeni.
Dayanışma yetkilileri, bütün bu eylemlerin
bugünlerde yaşanabilecek daha büyük eylemlerin habercisi olduğunu belirtiyorlar. Dayanışma'nın rakibi olan ve koalisyon hükümetini destekleyen OPZZ sendikası ise, Dayamşma'yı bu yılın sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde karışıklık yaratmaya çalışmakla suçluyor.

İsviçre uyuşturucu 'cenneti'
Dış Haberler Servisi-İsviçre'de yapılan araştırmalar uyuşturucu kulanımının tüm polisiye
önlemlere rağman hızla arttığını gösteriyor.
Araştırmalar 15-39 yaş arası grupta özellikle 5
erkekten birinin gizli olarak en az bir kez
uyuşturucu aldığını gösteriyor. Yabancıların
yoğun olarak yaşadığı Kantonlarda uyuşturucu kullanımının yaygın oluşu da yine dikkat
çekiyor.
Uyuşturucu kullanımı konusunda yapılan
son araştırmalara cevap veren ya da vermekten kaçınanlar dikkate alındığında ülkede 40
bine yakı n uyuşturucu müptelası bulunduğu
saptandı. Bu sayı içinde ise her yıl 400 kişi
ölüyor. Ölüm olaylarının ise ya "altın" vuruş
olarak tabir edilen yüksek dozda eroin alıp
adeta ölümün tercih edilmesi ya da piyasadan
alınan ve zehir kanştınlan uyuşturucudan kaynaklandığı bildiriliyor. İsviçre'de uyuşturucu

kullanımı diğer ülkelerle kıyaslandığında pek
farklı olmamakla birlikte, ülke Amerika
Crack, Extasty, LSD, Kokain gibi tablet ve
uyuşturuculara daha açık bir pazar.

Uyuşturucuyu kimler alıyor
kimler satıyor
26 kantondan oluşan İsviçre'de, uyuşturucu
kullanımı kantona göre değişiklik gösteriyor.
Muhafazakar ve köylülük ağırlıklı alanlarda
kullanım oranı çok az. Aynı oran, solun daha
gelişmiş ve yabancıların büyük nüfusa sahip oldukları Basel kantonunda 2 bin 500 kişi yani
yüzde 8.1. Benzer özelliklere sahip Zürich kantonunda ise bu oran yüzde 6.2. Araştırmaların
dikkat çekici yanı yabancı düşmanlığımn yaygın olduğu ve daha iyi iş koşullanyla yabancılarca tercih edilen büyük kentlerdeki uyuşturucu kullanımının olağanüstü fazlalığı.
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Xoybiln. Hewldana kongreyek neteweyi
mişlo Q peyvendi bi van kesan re
bikin: Haco axa seroke eşira Heverka Q Emine Ehmed seroke eşira Rima Q Bedredin axaye Hebisbeni,
seroke eşira Hebisbene Q herduyan
Feqe Q Şüzi encame tevgera xwe li
ser zimane seyir' Eli Rida hem(' ji
wan re guhaztin Q li ser giredana
komgire agahdar kirin Q dane xuyakirin ku herdu nünere eşiren Botan
fl behdinan di Kongire de amade dibin" (3).

Kongreya neteweyi ü
damezırandına rexistina
xoybfın

rg

Di dawiya van tekin, hewldan
gotübejan de, di İlona 1927-an de
"Kongreya Gişti ya Neteweyr li
bajareki biçilir ye Lubnane, li Bihamdune hate civandin. Kongre di
bin serokatiya Dr. Şukri Mihemed
Beg de dihate meşandin. Li gel rexistinen Kurdan, binek serokeşiren
ji Kurdistana Bakur, Kurdistana
Başür Q Kurdistana Rojavabaşür ,
neineren heremen ku serihildan le
berdewambün Q ji hinek welaten
derve ji gelek rewşenbir ü welatparezen Kurdan di kongreye de beşdar bübün (4).
Li gor Vedat Şaddili, binek kesen navdar yen ku beşdari Kongreya Lubnane bübün ev in: Celadet
Bedirxan, Kamuran Bedirxan,
Mendüh Selime Wani, Şahinzade
Mistefa, Mutesarife Melete Xalit
Fehmi, Fehmiye Liceyi, Mehdi (biraye Şex Said), Avdilkerime Silemaniye, Haco Axa, Emine Ramani,
serbaze bere ye Dewleta Osmanli
Xurşid (5).
Li gori Mihemede Mele Ehmed
ku ji biranin ü agahdariyen Mele
Ehmede Şüzi girtiye, ev kes beşdari kongreye büne:
"1) Celadete Emin Ali ye Bedirxan Beg. 2) Eli Rida kura Şex Saide
Pirani. 3) Dektor Şikri ye Mihemede Segvan. 4) Haco Axa seroke eşira Heverka. 5) Bozane Şahin bege
seroke caka Berazan. 61) Mistefa
Şahin bege seroke eşira Berazan. 7)
Emine Ehmed seroke eşira Rema.
8) Bedredin axaye Hebisbene seroke eşira Hebisbene. 9) Memdflhe
Selim. Ji serdaren partiyen Kurdistana Tirkiye. 10) Tewfiqe Cemil ye

ku di leşkere Tirld Q şoreşa Ararate
de efser bil. 11) Fehmiye Lici, niviskare Şex Said bü. 12) Kerime ku efsereki Iraqi bd (nave wi ye diduyan,
Mete Ehmede Şüzi ji bir kiribü.)13)
Kamil ev ji di leşkere (Iraqe) de efser bü. Nave wi ye diduyan, (Şüzi)
jibirkiribü. 14) Mele Ehmede Şüzi.
15) Feqe Evddilaye Ciziri"" (6).
Li ser beşdariya Seyid Eli Riza,
niviskare pirtüke Mihemede Mele
Ehmed tebiniyeke datine:
"Mete Ehmede Şüzi beri ku biraninen xwe binivisse di çevpeketineke de ji min re gotibQ: "Seyid Eli
Rida di Kongire de beşdari nekir
amade nebıl sedema ku Ingilizan
nehişt, Q li bihna dawi de ku ji Bexdaye derkeve, rübike, Beyrtite; re li
ber girtin da ii Komgire damezirandina civata Xoybüne amade nebe.
ji ber ve bQ berayi li navbera wi
hevalen wi de çebet. Û ew je nedişuştin ku deste wi tede heba, Q ji
lewra Engilizan nehişt amade bibe.
Osman Sebri ji bi ve raye re bü
dibeje dubireki heba. Herweha ŞQzi ji ji min re gottibti ku dektor
aŞikri ye Mhemede Segbvan ew ji
amade nnebtiba. Le di biraninen
xwe de nave herduwan di nav kesen
amadebüyin de dinivise" (7)
Disa li gori biraninen Mele Ehmede Şüzi dide, ji dervayi Mele
Ehmede" Şüzi ü gevale wi Feqe Evdilahe Ciziri, ew kesen din hemQ
weke komiteya navendi ten hilbijartin. Pişti kongreye Mele Ehmed
Şüzi Q Feqe Evdilah vedigerin Müsile Q encamen kongre ji hevalen
xwe re dibejin (8).
Her çiqasi beşdaren Kongreye
ne hew ji perçe Kurdistana Baktır ji
bün, le kongre di peşengi et giraniya
rewşenbir, berpirsiyar Q siyasetvanen vi perçeyi de hatibü amade kirin. Teva ve yeke jî, kongre çi di
ware awa ü berfirehiya beşdariye
de be ü çi ji di derheqe biryar Q encamen xwe yen siyasi Q rexistine de
be, civineke gelek giring Q xwedi
ciheki taybeti bCt.
Di ve "Kongreya Netewey1 ya
Gişti" de, di roja 5 e çirya peşin ya
1927 an de biryara avakirina rexistina neteweyi "Xoybfin" e hate girtin.
DOMDIKE
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ü niştimanperweren Kurdan bi bearaml li benda civandina ve kongreye ban(1).
Li ser hewldana ve civine Mele
Ehmede Şüzi ji hinek agahdariyan
bide. Li gor ku ew dibe je, ew A hevale xwe Evdilahe Ciziri di dawiya
sala 1926 an de ji bo xwendina xwe
ya oli diherin Bexdaye Q li we dere
tekiliyen wan bi lawe Şex Said Eli
Riza re çedibe. Di we deme de Eli
Riza fl du birayen xwe Selahedin
Xiyasedin li Iraqe penaber büne.
Pişti dostaniya wan bi çande mehann, Seyid Eli Riza ji Mele Ehmede Ştizi ü feqe Evdilahe Ciziri daxwaz dike ku ew li ser nave wi herin
serokeşir Q serdaren Kından yen
Botan Q Behdînane bibinin; doze li
wan bikin ku ew ji bo tevgera neteweyi ya Kurdi bixebitin Q hewl bidin ku di demek nazik de bi beşdariya hemQ rexistinen Kurdan yen
kevn Q seroken Kardan partiyeke
na ava bikin. Armanca ve partiye
we li beşe Kurdistana Bakur damezirandina dewleteke serbixwe ya
Kurdi ba.
Mele Ehmed Q hevale xwe diherin Zaxo, Dihok, Amediye Q Musile. Gelek serokeşir Q mezinen Kurdan ji, ji ber zilm Q zordariya dewleta Tirkiye ji Kurdistana Bakur reviyabün Q weke mehacir (penabir)
wan deran diman, Mele Ehmed
Feqe Evdulah gelek serokeşir
navdaren Kurdan dibine ü ve daxwaza Seyid Eli Riza ji wan re dibeje. Şex Birahime Hecri, Şex Evdilah
kure Şex Mihemede Ntiri ye Ciziri,
Şex Ebdirahmane Garisi, Elixane
Şirnexi, Yaqübe Erühi Q Hazim Beg
ku yek ji serdaren bajare Zaxoye
bel, ve peşniyar ü daxwaza seyit Eli
Riza qebüldilrin ü xwe ji bo ve armance amade 'dîkinn Ji bona ku bibe belgeyek erekirine ji, ew mohren
xwe didin Mele Ehmede Şüzi Q Fe(2).
qe Evdilahe
Li ser çflyina Süriye Q danüstendina we dere`ii Mehmed Mele Ehmed
agahdariye didde:
"Seyid Eli Dida, Mele Ehmede
Şüzi Q Feqe Evdilaye Ciziri revekirin Safiye', da ku li Qamişloke Haco ü seroken din agedarbikin ji bo
herin Beyrüde civingeha destnişankiri, da li wir hey bibinin. Çfln Qa-
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işti peymanen bi dizi yen di
nav devleten emperyalist de
Q Şere Cihane ye Yekem, di
sala 1923 yan de bi Peymana Lozane Kurdistan careke din bi awaki
eşkere Q " fermr hale perçe kirin.
irane perçe ku di bin deste xwe de
btı parast. Peçe hat mezin ye Kurdistane ji Tirkiye re ma. Başılre
Kurdistane kete bin deste İngilistane Q rojavabaşfire Kurdistane ji di
bin Ilke Fransaya de ma. Di sala
1936'an de, bi damezrandina dewleta Safiye, rojavabaşüre Kurdistane (Kurdistana Sftriye) di nava si, noren ve dewlete de ma.
Neteweye Kurd, çi beriya Peymana lozane be Q çi ji pişti ve peymane be, ji bo bidestxistina mafen
xwe yen neteweyi xebat Q tekoşina
xwe didomand ü serhildanen gele
Kurd li gelek navçeyen Kurdistane
berdawam Nin. Le ew tevger fi serihildanen Kurdan ji rexistinen ku
bikaribina bi gelek awayt peşengiya wan bikin, be par bin. Bi ve yeke ve giredayf, ji ber sedemen hundir fl derve, ew serhildan Q berxwedan nedigihaştin armancen xwe tl
pire caran bi trajediyen mezin "dawi" dihatin.
Di rewşe weha dijwar Q trajedik
de, disa yen xwedi li gele kurd O peşengen wi yen leşked Q siyasi derdiketin, çiyayen Kurdisttane Q gele
Kurd bi xwe bin. Gava li perçeyeki
Kıırdistane serhildanek bi ser nediket Q dişkest, ya ji gava pficoll, zilm
Q zordariya dijmin li navçeyeke dijwartir dibü, disa yen sitari li gele
Kurd, rewşenbir Q peşengen wi dikirin perçeyen din en Kurdistane
bfln. Loma ji, bi taybeti gelek rewşenbir Q peşengen siyasi yen Kurdistana Bakur ku ji ber zilm Q zordariya dewleta Tirkiye dev ji ciwaren xwe berdidan, derbasi Kurdistana Suriye dibün. Ji ber ve yeke ji,
Kurdistana Selriyeye di waren siyasi, ziman Q kulturi de, roj bi roj betir dibü navçeyek zor giring Q navendiyek siyasi.
Di dema şere Cılıane ye yekem
de, hinek peşeng Q endamen komele Q rexistinen kardan ku li Stanbole hatiban damezirandin, li ser zilm

zordariya dijmin xebaten xwe yen
siyasi Q rexistini dabfin rawestandin .
Stenbol terk kiribiln. Bi taybeti
pişti hazan hulnameta Mustefa Kemal li hemberi Yunanistana bi ser
ketinn, terora xwe ya li ser hez, rexistin Q siyasetvanen ku li hemberi
wan bün dijwartir kirin. Ji ve zilm
zordariye, rexistinen Kurdan Q peşengen wan ji bepar neman; gelek
peşeng, siysetvan Q rewşenbiren
Kardan derketin dervayi welet.
Ji ber van hoy Q sedeman, "Kurt
Teşkilat-i Ictimaiye Cemiyet" (Komelaya Tevgiredana Civaki ya
kurd) civina xwe ya tali civand Q di
ve civine de gihaştin we baweriye
ku &Il li bajaren Stanbole Q izmire
lınkanen xebata wan nemaye. Ji ber
ve yeke Ji, komeleye biryar da ku
hem°, endamen we yen Navendi
herdu bajaran terk bikinn. "Kurt
Millet Firkasi" (Partiya Neteweye
Kurd) Ji, li gor "Kurt Teşkilatt-i
lctimaiye Cemiyeti" dimeşiya, ji
xwe, "Kurdistan Teali Cemiyeti"
(Komela Peşketina Kurdistane) xebata xwe ya rexistini rawestandibü.
Yek ji wan kesen siyasi ku di we
deme de derketibü dervayi welet,
berpirsiyareki "Kart Millet Firkasi"
İskender Beg
İskender Beg nave Memduh Selim Beg ye bi dizi
NI. İskender Beg bi nave "Ligue
Kurd", ji "Konferansa Neteweyen
Bindest" (Les Nation Oprim) re ya
ku li Belçcikaye civiyabfi, nivistandinan dişine Q di wan nivisandinan
de, bahsa zilm Q zordariya li ser gele Kurd Q doza serxwebıan Q mafe
neteweye dike.
Pişti şikestina serhildana Şex
Said, İskender Beg ji bo gotübejen
li ser rewşa neı ü çareserkirina pirsgireken li peşiya tevgera rizgarixwaza neteweyi, Dr. Mehmed Şukri ihsan Nuri Pasa ye ku II alt rexhıtina XoybOnö ır• wak komSekban, İhsan NQII, Cihat, Rasime a«i ıskeet hatibü Idnıbilartin 0 xanlma wi Yaşar Xanka.
Wani, Mirşite Hertnşi Q hinek nişti- tefa Şahin Beg Q ji hinek serokeşiJi bona hemQ hez, rexistin tl kemanperweren din yen Kurdan dibi- ren din yen ku pişgiriya doza Kur- sen navdar yen welatparez beşdari
ne. Di encame wan hevditin Q gottl- distane dikirin, soza ku we beşdari kongreye bibin, di nava salen 1926
bejan de, nerina civandina kongre- kongreye bibin digre. Tekiliyen İs- ü 1927 an de xebat Q hewildanen
yeke gişti dikeve giraniye. İskender kenderr Beg, bi Ermeniyan ji re he- taybeti hatin meşandin. Beriya
Beg di vi wari de Vekili bi lawe Şex ba. Ji xwe hîn di dema "Peymana kongreye gelek civinen navçeyi haSaid Ali Riza re ji datine Q bawari- Seyre" de, ji bona hevkari ft pişgiri- tin çekirin ku ew bez ü kesen ku naya wi ya ku we piştgiriya kongreye- ya doza Kurd Q Ermeniyan, danüs- koki Q dijiti di nava wan de hebfin,
ke weha bike, digre. Ji dervayi wan tendinen gemı di nava nüneren wan li hevdu binin. Bi kurtayi, şert
danüstendin Q peywendiyan, İsken- Şerif Paşa Q Nobar Paşa de, çebıl- mercen pekanina kongreyeke gişti,
der Beg ji serokeşire Beraziya Mus- ban.
di gelek waran de dihate stewandin
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Zinar SORAN

üney bu konuda daha
ileri adımlar atmış durumda. Bununla birlikte,
70'li yıllardan beri Güney'de ilkokuldan üinversite düzeyinde anadille- eğitim yapan kurumlar
olmasına karşın, bu kurumlarda
eğitim yapacak/yapması gereken insanlarımızı oraya göndermek gibi bir çaba harcamadık.
Oysa bu olanağı kullanabilseydik;
- Güneydeki birikimleri kuzeye, kuzeydekilerini güneye taşıyarak, ulus ve ülke gerçeğimizi daha iyi tarama olanaklarını
gerçekçi bir biçimde değrelendirmiş olacaktık.
- Ulusal kültür ve birikimlerimizin akışkanlik kanallannı
açarak, bu kanalları bütünleşmenin zeminini hazırlamak ygnünde kullanabilecektik.
- Güneyin kullandığı Arap
alfabesiyle, kuzeyin kullandığı
Latin alfabesinin yarattığı ikili
durumu aşmak için ortak noktalar yakalayarak geliştirebilir,
Kürtçe okuma alışkanlığının temellerini kurabilirdik.
- Ülkede olduğu gibi, ülkedışı alanlarda da, ortak ulusal
kurumlar aracılığıyla sorunumuzu uluslararası alana taşıma/anlatma olanaklarını daha da geliştirebilirdik.
- Dayanır= daha gür sesle
kendisini duyurmasıyla elde edilecek uluslararası destekle, sömürgeci zincinn bazı halicalannı
-anadilimizi kullanma ve bu temelde kurumlar yaratma yönünde- kurabilirdik. Ve bununla yayıncılanmızın yalundığı az okunuyor dedikleri kitap, dergi ve
gazetelerimizi gerçek okuyucusuyla buluşturabilirdik. vb. vb.
Bu olanaklar bugün de varlığını koruyor. Sorun bilinçli ve
kararh bir politikayla bunları yaşama geçirecek iradeyi göstermeye kalıyor. Bu iradeyi gösterdiğimiz oranda, sürece yön verme ve toplumsal sürekliliğimize
yönelmiş, bizi, sürekliliğimizden kopannaya çalışanlara karşı, mevzilerimizi güçlendirmiş
olacağız. Tersi durumda ise, toplumsal bütünlüğümüzün sürekliliğini parçalayıp koparmak isteyenlere -istemeyerek de olsakatkı sunmuş olacağız.
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dergi vb. eserlerin düşük düzeyde okunuyor oluşu, toplumsal
dönüşüm ve ulusal kurtuluşu
gerçekleştirmek isteyenlere, atacaklar' adıma ne olacağını gösteriyor. Bu adım, her insanım= belleğinin kapılarını açan,
ona düşüncesini dile getirme,
yeteneğini geliştirme ve bu yeteneğini kuramsal açıdan sonsuz
olarak biçimlendirme olanağım
veren alfabe'dir.
- Alfabe, salt kulağın değil,
sözün de algılayabildiği ses işaret birimlerini tanıtan, bunların
kolayca ayrılıp birleşme yöntemlerini öğreten genel bir seviyede tam ve doğru bir kanı yaratan araçların tümünü ulusa sunan ses ve işaret bayrağıdır. (11)
- Dilimize, onun işaretlerin
ve toplumsal öznenin düşüncesine yabancılaşmamızı tersine çevirmeye eylemli kalkışmadır.
- Politik alanla toplumsal
alan arasındaki kopukluğu gidermenin, politikayı tabana yayma zincirinin ilk halkasıdır.
- Ulusal parçalanmışlığı birleşmeye dönüştürmek için gerekli olan ortak ruhsal biçimlenişi yaratmanm temel taşı ve
harcıdır.
- Temel kurmak için konum
belirlemenin ilk adımıdır. vb.
vb.
Eylemin bilinçli ve kararlı
bir biçimde gerçekleştirilmesi,
sonrasında atılacak adımların
sağlam ve kalıcı olmasının ilk
koşuludur. Bu eylemin gerçekleştirilmesiyle, sömürgeciler
açısından yaşamın kıyısma itilmiş haliyle "ideal" olanı, yaşamın içine çekmiş olacağız. Ve
dilimizi, kapalı mekan/dar alandaki "ideal" tutsaklığından kurtarıp üreticisiyle buluşmasının
önünü açmış olacağız. Kitleyi
hareket ettirici özelliğini özgürleştirmiş olacağız.
Buradan hareketle, kapalı
mekanlardaki yarı işlevli, toplumsal alandaki yarı felçli durumdan/esaretten kurtaracak ardışlic eylemlerin gerçekleşeceği
alana ve sahiplerine teslim etmiş
olacağız. Ve bu, atılacak adımlarla, birçok alandaki yalama
ve gerekçelerini ortadan kaldırmayı hızlandıracaktır. Çünkü
toplumsal üretim ve dolaşımdan
dışlanmış, iç dünyalann ulaşılmazlığmda saklanmış olan, toplumsal alana -üretime ve dolaşıma- katılarak zenginleşecektir.
Artı, ulusal demokratik mücadeleyi çok daha üst boyutlara tırmandıracak ortak/birleşik karakter özelliklerini geliştirerek, kurtuluşu daha da yakınlaştıracaktır.
Çünkü yazı, sesli konuşma-

Ruhsal bütünleşmenin
temel taşı: Alfabe!
Her eylem, bir diğerinin varoluş koşullarını sağlayan ögeler
tarafından oluşturulur. Kürtçe
konuşan milyonlarca insan olduğu halde, Kürtçe yazılmış kitap,

dan farklı olarak, dili sıkıca kavrayarak, herhangi bir sesin bellekte yarattığiluyandırdığı izle,
beyin ve gözün de katkısıyla,
okuyucunun çok yönlü düşünme
ve davranmasını olanakh kılar...
Göz, kulak, beyin arasında bağlantı kurarak, dayarnşmall etkinliği gerçekleştirir... Görülene,
duyulana, algılanana bir şeyler
katarak ete kemiğe bürünmesini
sağlar... Günlük ve sese dayalı
iletişimin aksine, sürekli ve daha
düzenli, örgütlü bir ilişkiyi zorunlu kılar... Sınırlı çevrelerin
"kendisi yazar, kendisi okur,
kendisi anlar" monoloğunun fasit dairesini kırarak, toplumsal
diyaloğun kapısını açar... vb. vb.
Iklim karakter yetişen*. Sözkonusu olan meteorolojik anlamda bir iklim değil. Toplumun
duygu-düş ünce-davranma
nomılannm ve onların ilişkisini
sağlayan ifade tarzıdır. Yani,
kdndine özgü bir düzen sunan,
dış gerçeği ya da soyutlamalarla
anlatılmak isteneni, bunların
oluşturduğu evreni özgün bir biçimde yorumlayan, bölümleyen,
kavramlaşuran ve dizgeleştiren
anadil ve onun ses birimleridir.
Bunlar kişinin iç dünyasıyla,
toplumun ruhsal biçimleniş sistemi arasında ilişki kurma ve
onunla bütünleşmenin araçları,
ortamıdır. Toplumsallaşmanın
temel taşlandır.
Bu temel taşları, aynı zamanda dilin toplumsal ilişkiler piyasasında dolaşıma katılarak hem
yabancılaşma= önüne set çekecek, hem de toplumsal gerçekle uyumlu çözümler bulmamızı kolaylaştıracaklardır. Artı,
parçalar arası kopukluğu gidermeye hizmet edeceklerdir. Ve
ulusal kurtuluş düşüncesinin,
parçalara ait rahatsızlıklara yönelik bir tepki olmadığım, ülkenin/ulusun geleceği sorunu olduğunu güçlendirerek, bu sorunu çözme düşüncesini maddi bir
güce dönüştürmenin ortam ve
olanaklarını sağlayacaklardır.
Ulusal ve uluslararası alanda
sağlanacak başarıları pekiştirecek... Kaderimizi belirleme konusundaki -dış- kuşkularm, ya
da ikili tutumlann haklılığımız
yönünde evrilmesine hizmet
edeceklerdir.
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Ehmed' Xarifnin mirası: Dil ve geweğ z -2

Sonuç yerine, ya da
yapılması gerekenler
Anlatılanların kendiliğinden
gerçekleşemeyeceği bilinen bir
gerçek. Ote yandan, bugüne dek
-grup çıkarlarını ya da maddi
kazancı ön plana alıp sorumsuzca- sergilenen yöntemlerle gerçekleşmeyeceği de açık. Tersine

bilinçli bir müdahaleyi ve hiç bir
şive, ağız vb. dışlamayan, demokrasiyi ve ulusal birliğe hizmet eden özellikleri temel alan
bir ortak konumlanışı gerektiriyor.
Schiller, "Dil -ve bilgi kaynağının anahtarı olan alfabe,- toplumun aynasidir. O ayna puslu
oldukça, kimliğiniz çarpıklıktan, giderek silinmekten kurtulamaz. Ve puslu ayna, bizi biz olarak yansıtmaktan çok, bizi biz
olmayan bir biçimde yansıtmak
zorunda kalacaktır" der.
Ne yazık ki, şimdiye dek, dil
konusundaki özensiz tutumumuzla, tümümüz, aynamızı puslandırdık. Artık o pusu ortak ve
bilinçli çabalarımula silmek, dilimize gereken önemi vermek
zorundayız. Bunun için;
1. Siyasal
2. Toplumsal
3. Dilsel-düşünsel ve felsefe
boyut çerçevesinde bir hat belirlemek ve gereklerini geciktirmeden yerine getirmek durumun-

ekleyerek daha zengin ve kapsamlı bir hale getirilebilir. Ve bu
yayınların öncelikli hedefi, kadınlar ve çocuklar olarak belirlenmeli, "maddi kazanç" gözetilmeden dağıulmalıdır.) (13)
Bunlar, ülkedeki tüm ağız ve
şiveler konusunda yetkinleşmiş
dilcilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu
ekip; kendi alanındaki eksiklikleri gidermek için:
1. Ne pahasına olursa olsun
aksatmaksızın, belirli aralıklarla
toplanıp, dil konularını (lehçelerin birbirlerini yoksaymalan değil, birbirlerini bütünleştinneleri
ve zenginleştinneleri temelinde)
tartışmalı. Bu alandaki bulgular
kitlelere sunarak, toplumla dilini
kaynaşuracak etkinlikleri sürekli klimalı. (14)
2. Dili daha yalın, anlaşılır ve
birleştirici kılacak veriler toplamak. Bunun için tüm şive ve
ağızlardan olabildiğince geniş
bir biçimde yararlanmak.
3. Veriler salt sözlü ya da ya-

teri zorlayarak buna uydurmak
gibi politikalar güdülmemeli.
2. Hint-Avrupa dil grubunda
olduğumuza göre, ona uyum
sağlamak adına, sözcülderimizin yazılış ve okunuşunu zorlaştıracak yöntemlerden kaçmılma-

lı.

3. "Ç", "K", "P", "T" gibi iki
sesli -vurgulu/vurgusuz- özellikler taşıyan harfler için İngilizce,
Fransızca vb. dillere özenilmemeli. Ve vurgulann, bir dilin en
önemli özelliği olduğu gözardı
edilmemeli. (15)
4. Her sese bir harf gibi arayışlara gidilmemeli.
Olumluluklan gerçekleştirdiğimiz orandU, tarihsel ve güncel
ideolojik-politik mücadele deneyimlerimizin neden ve sonuçları
dilin nitelikleriyle buluşup,
onunla kucaklaşır. Bizi özelliklerimizle evrensele taşır. Olumsuzluklan
dıştalayamazsak;
güncel ya da tarihsel deneyimler, ya da bizi biz yapan özelliklerimizle evrensele taşıyacak dil
ve düşüncemiz karşımıza yabancı birer nesne olarak çıkar. Ve
bizim biz olmadığımızı savunan
sömürgeciliğin potasında eritir.

DİPNOTLAR

dayız.
Bu çerçevenin ilk basamağı;
temel kurmak için konum belirlemenin anahtarı alfabedir. (12)
İkinci basamak; gramere ilişkin
dağınıklığa son verecek ve bünyesel/yapısal düzenlemenin zeminini hazırlayan gramerdir.
Üçüncü basamak; Kurmanci,
Şorani, Dimili, -Zazaki- ve Gerant lehçelerinin sözcüklerini
derleyecek sözlüktür. (Alfabe ve
gramer için E. C. Bedirxan-R.
Lescot'un "Kürtçe grameri" temel alınabilir. Buna, diğer şive
ve ağızlann özgünlüklerini de

zile alanlardan değil, hem yazıl
hem de sözlü alanlardan sağla
malı. Bunları kitleselleştirmek
için, sözlü alanla sınırlı olanı yazılı alana, yazılı alanla sınırlı
olanı da sözlü alana aktararak,
yaygın bir kullanım gerçekleştirmeyi hedeflemeli.
4. Dili, her türden düşünceyi
aktaracak düzeyde -Kürtçe'nin
en önemli özellkilerinden olanönek ve soneklerle türeterek yetkin bir biçimde zenginleştirmeli.
Öte yandan;
1. Kurmanci lehçesini temel
almak, diğer lehçe, ağız ve şive-

1. Aynı eksiklik bugün de
varlığını koruyor. Hem de gün
günden sınırlarını genişleterek.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
"Türkçe düşünmeyi daha kolay
beceriyorum, Türkçe'yle kendimi daha iyi ifade ediyorum"
sözleri ve bu yazının yazarının
konuyu Türkçe yazması= gösterdiği gibi.
2. E. Xani, Nobar, (Fırat Yay.
Şubat '92 İst.), s.8 "Ne i be sahibrewacan/Belki ji be biçüken
Kurmancan/Weki ji Queane xelas bin/Lazim e li siwade çavnas
bin/.../.../Dere zihne vebitin/Herçi bıxwanit zehmeti nebiun."
3. E. Xani, Mem ü Zin, (Hasat Yay. 1990 İst. 3. Bas.), s. 5960 "Yani ne ji qabıl ü xebiri
/Belki bı teesseb fl eşiri/Hasıl: Jı
inad, eger jı bedad/Ev bıd'ete kır
xilafe mu'tad/Safi şemırand, ve
xwari durdi/menande dure lisane
Kurdilinaye nizam ü intizam/We'şaye cefa jibeye am'd/Da
xelq-ı ne bejıtın ku: "Eicrad/Be
ma'rifenn, be est ü bınyad/Enwae milel xwedan kıtebm/Kurmanc-ı tene dı be hesebın"
4. E. Xani, Mbar, s.7, "Ku
fesahat ü beyan daye
san daye insani"- "Güzel ve açık
anlatımın dile verdiğini/Dil (de)
verir insana.)
5. Özgür Gündem., 3-4-5 Haziran 1993. Kürdistani yayınevleriyle, Kürtçe kitap, dergi ve

gazete satışının istenilen düzeyde olup olmadığına ilişkin ropörtaj.
6. Savaş, askeri güçlerin silahlarını birbirine yönelterek
ateşlemeleriyle sınırlı olmayıp,
çok daha kapsamhdır. Askeri
alana ait olan, savaş bütününün
bir parçasıdır. Toplumsal yaşam,
düşünme, giyim, kuşam ve davranışların sömürgeci yaşam, algılama ve yorumlama biçimlerinden farldılaşmasının, savaşın
diğer biçimleri olduğu gibi. Bu
alanlar, zaman zaman, askeri
alandan önemli roller oynayabiliyorlar. Askeri alanı besleyen,
kazammiannı kalıcılaşuran ana
kaynak olma özelliklerini taşıyabiliyorlar. Örneğin, Kürdistan
halkının sömürgeci kurumlarla
ilişkilerinde Kürtçe ve diğer
azınlik dilleriyle konuşmakta diretmeleri ve bununla bağlantılı
olarak cezaevlerini doldurmayı
göze alma gibi pratik tutum içine girmeleri, savaşı tabana taşıyarak yaygınlaştıracak ve gerek
ulusal gerekse uluslararası çapta
hem davamızda haklı olduğumuz kanısını güçlendirecek,
hem de sömürgeciliğe karşı bir
toplumsal dokunulmazlık alanı
oluşmasını hulandiracaktır. Ancak bunların olabilmesi, bu alandaki ihtiyaçlara cevap verecek
kültürel kurumları gerektiriyor.
Bunların olmaması, savaşı sınırladığ'ı gibi, salt askeri alana hapsederek alanını daraltıyor. Askeri savaş deyimini, bu ayrımı belirtmek amacıyla kullandık.
7. Özgür Gündem, 3-4-5 Haziran 1993, ve Özgür Ülke 29
Ocak 1995. •
8. TC'nin baskı ve terörünün
olmadığı Avrupa ülkelerinde bulunan Kürdistanhlann, Kürtçe
yayınları izleme oranlan konusunda elimizde kesin veriler
yok. Ancak, oralarda da Kürtçe
basılmış yayın ve eserlerin istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir.
9. Z. Farqini, Özgür ülke, 29
Ocak 1995.
10. Yayınevleri, -geçmişte
üzerine oturduğu bir temele ve
küçümsenmeyecek bir birikimi
kapsayan- E. C. Berirxan'ın
"Kürtçe Grameri" ve onu üzerine oturttuğu alfabe ortadayken,
bunu okuma-yazma bilmeyen
halkımızın öğrenmesine temel
yapma, bu yöndeki ihtiyacı giderme temelinde sorumlu davranmadılar. Maddi kazancı öne
çıkaran bir anlayışla, keyfi tutumlarını sürdürdüler. Bu tutumlarıyla, belki Kürtçe yazılmış
gramer, albafe vb. araçları toplumla tanıştırma anlamında bir
şeyler becerdiler denilebilir.

Ama öte yandan da, bununla, temeli kurulmamış; ve temeli kavramamış zihinlerin bulunmasına
aracılık ettikleri de rahatlıkla
söylenebilir.
11. V. Humboldt, "Harf yazısı, ve dilin yapısıyla ilişkisi",
(Felsefe Dergisi, de yay. '90 İst.)
Sayı: 90/2-3., s. 145-146.
12. Alfabe konusu geniş ve
tartışmalı bir konu olduğu için,
burada ayrıntıya girmiyoruz.
Ancak alfabeye dokunulmazlık
düzleminde bir kutsallık atfeden
anlayışa katılmadığımız gibi,
"Alfabeler nihayetinde alfabedirler" türünden basite indirgeyen anlayışlara da katılmadığınuzı belirtelim.
13. Çünkü, sömürgeci eğitim
sisteminin yarattığı asimilasyondan en az oranda etkilenen ve
dil, gelenek, görenek açısından
toplumun en diri kesimi kadınlardır. Buna karşın, mai toplumlara işleyişi nedeniyle, toplumsal yaşamdan dışlanmış durumda oldukları da bir gerçek.
Ulusal davayı sahiplenişleriyle
bu konumu yıkmaya başlayan
kadınların, kendi dillerinin işaret ve kurallarıyla tamşmalannın
ve özellikleriyle bütünleşmesi,
ulusal birliğin gerçekleşmesine
büyük katkılar yaparak, süreci
kısaltacak bir niteliğe dönüşmesine hizmet edecektir.
Çocuklar çünkü, sömürgeciliğin ilk asimilasyon kurbanları
onlardır. Yalnızca yeme içme
anlamında değil, toplumsal, ulusal değerlerin benimsetilmesi temelinde besleyip büyüten kişinin -ki bu annesidir- değişmesi,
çocuğu sarsan Hele bu, bizimki
gibi, gelenin (öğretmenin) önceki birikimleri tümüyle ve temelden reddetmesi temelindeyse,
bu sarsıntı daha da büyüktür.
Hedef kitle olarak alınması, anadillerinin eve kapalı etkisini, tersine dönüştürerek, çocuğun yalnızlık çölünde terkedilmişlik
duygusundan ve etkilerinden
kurtarır. Ve böylece, asimilasyoncu eğitimin tahribatını en
aza indirmenin silahlarıyla donanmış olacaktır.
14. C. Talabani'nin Kutmanci-Soranl lehçelerini birleştirerek
çok zengin ve akıcı bir üslup elde
etmesi, bu yönlü çalışmaların pekala olanakh ve başarılı olabileceğini göstermesi bakımından iyi
bir örnektir.
15. Xamirpet, "Uluslararası
Kürt Dili Konferansı", Jiyana
Na, (Yıl:1, Sayı: 16. 14-20 Ocak
1995), s.l.
* Kürtçe yazımlar kitaplardakinin aynısıdır.
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i.o

Mehmet Uzun ki ye?

M

uhmet Uzun, li Kurdistana
Bakur bajare Siwereke, di
sala 1953'an de hatiye diyaye. Dibistana yekemin, a nav?nü lise
li wir qedendiye. Pişti liseye çO Enqere d xwendina xwe li Dibistana
Mamosteyi ya teknik? a bilind domand. Di sala 1972'an de hate girtin
Q nezikt du salan hepsen Enqera a
Diyarbekre ma. Sala 1974'an mehkema leşker? 8 sal ceza daye, eyni sale bi efılya gişti ji hepse derket.
Sala 1976'an li Enqera kovara
Rizgari derket, Uzun redektora kovare bd. Ji bo ve ji hate girtin O bi qasi
8 mehan li hepsa Enqera raza. Di sala 1977'an de pişti berdana hepse,
derket derveyi welet d ji we sale dvir
de li Swede diji. Redakoriya Rizga-

riya Kurdistan ( 1979- 81), Hevi
1986-89), Kurmanci ( 1986-84) O
90- TAL (1989- 92, kovareke edebi
ya Swedi, edame redeksiyone) kiriye. Mehmet Uzun, endame Yekitiya
Niviskar'en Swed?, PEN Kluba Swedi Q Yeketiya RojnamevanenClhaneye, di van ırexistinan de dixebite.
Kiteben Mehmet Uzun : Tu (roman , 1985), Mirina Kaleki Rind (roman, 1987), Siya Evine (roman
1989), Zimarıe Çiya (Ji Hamid Pinter werger, 1991), Despeka Edebiyata
Kurdi (lekolin, 1992), Mirina Egideki (destan 1993), Hez a Bedewiya PenOse (nivis, 1994), Bira Qedere (roman, 1995), Varlden i Sverige
(Antolofii, bi Swedf; flemı2 Dinya
li Swede' , tevf Madlfene Grfve, 1995)

dVAlırılVls Mehmet Uzun
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Ji Helbesta Hevçerx ya Peyv6 Oşiya-3
Kurdi: Mehmed Ebdulla B
Şkeftet min ji
Ye xo kiriye ktiçik Q telar
Zürdar xo k da vedişern
Rst e gelo,
Çiyayek im li nav welati
Rihet min erde kelaşti
Bexudan im, çima gelo?
Ger gopket min bigehine ster a esma-

Amadekar: Xelil DUHOKİ

i sala 1964-an de, li gunde Harika
Jori, nezik bajare Amediye ji dayik btlye. Seri li gundi, nav? li
Amediye d berhevi ji li bajeri Duhoke bi
dawi aniye. Di sala 1979-an de, dest bi
nivisina helbestan kiriye d di rojmane d
kovaren kur& de, di gel çendin gotaren
edebi ji, belav kirine. Endame Yeketiya
Niviskaren Kurd e. Çi diawanen xwe çap
nekirine, le ~ana helbestvane şehid hemid Emin Musa, herhev kiriye d bi nave
(Dastaneka DI) çap kiriye. Niha ji li kurdistane ye. Ez de du helbesten wi ji Open
erebi wegerinim yen haddi d heviya min
ew exwendevananrazi ke.

w

D

Rhbar tl çiya

(1)
Rwibarek im.
Çima evro gerrnehavin li min mevan

e
Kunzirkerka
Li hemi rexet min hewdayne
Wesa bo xo texmin diken
De serekaniye li min kem ken.
Ave li bejna min a zirav hişk ken
Ma nizanin evre' çiriska diketin
Ha nezik e, çi nemaye
Gorze xo biweşinitin
de bite bilqena
Kani ü coyet ave
Li hem? rexa
Li her çar taxa hilavetin.
(2)
Çiyayek im.
Heta darbrityet min ji li min xwindar
in Gopket min ji
Direwa li gel min diken
Rast bilind nabin 0 her dixwar in

na

Mij 0 moran berze ken
Lede taviyet barana
Her de bejin tu ne çiyayi
Bes wareke nizim ü deşti
Çunki gelo.
Ne darberwi
Şkeft ü nihai
Ax Q key?
Digel min neyarin!!

Serhatiya zaroyeke Kurd
Dem havin e
Em li qontara çiyayek
Xorristi di akincine
var e d gundi neram
Bedengi ve
Hem? di kolket xo ve dirwiniştine...
Spedeka dirgen le neram
Zerevanet gunde me yer barkirin
Me hejara hay ji xo nine
Dinivivstine
Ji nişkeke ve min d?, min d?
Hatin.. Hatin
Li jer O jor
Pelet ewret reş reş hatin
Hatin Q li hayırlı' gunde me werhatin
Çi tov ewr in!!
Qeriye je bilind dibin
Agire ji pela diketin
Hinda digo..
Netirsin mamo netirsin
Ev ewret he nişanet peşarnanan e

N

iviskar Ender Ozkahraman, Kurd e an nine, ez nizanim. Li gorl ku di rojnama rojane Ozgur Gundem û
rojnama heftey? Ronahi de nivis û katikaturk M hatin weşandin dibe ku Kurd be. Le mirovk di çTrokk wi de
ne hemû ji Kurd in. Qada (cografya) bılyerk çirokk wi Kurdistan e. Pirtûka M ya ÇTrokan a bi nave "Orasi OykulertÇirodn Li‘N4'" pirtûkek li gor xwe xisûsiyetk s.•$,' hene. Di
d pirtûl& de çı rokk bi xezik û bi \d'ne hene. NiViskar katikaturIst e j?. Di korvark mizah? Limon, Nankor, Deli, Leman û paşü ji Ozgur Gundeme de xebitiye, karikatur Okiriye.
DT d pirtûka çlrokk bi cixiz de efsank ku di jiyana mirov de cih girtiye, gelek çirok û bûyerk w", bi zimanek? 0rin nivisand?ye, cixı z k?riye. Di pirtûl& de çTroka KekOpekû,
a Cembeli û B?nevş, a Sahbaz '', kuştina miletweklIM DEP'e
Mehmet Sincar O gelek bayeren din wek çirok n?v?sandiye
ü bi dz kIriye,
Çfroka Kedpekû d? navgele Kûrd de tim tk gotin.Çirokbk O yen kalepı r jI zarokan re ve çirod dibki'n. Eji wexta ku
pkOk bûm Bapira min d çfral& ji min re digot.Ev çfrok Ii ser çûkek (Çûcik) hatibû honnadin. Ev çûk tim li ser daran
dattine ü dixwine, dibke Kekûpekû.Li gor çırod, ev Ok lazek (keçik)bûwe. Rojek keçik û birad xwe diçin çiya kenger (Di navça me de j'' re kereng dibkin) diciWnin, pa0
kengere ku civandine hûrida dibe. Keçik dibke qey bira0
wi kengeran xwariye. Keçik ji biray" xwe re dilAje te kengeran xwariye, bira0 we sond dixwe dibeje na min nexwariye. Keçik jA bawer nake„je re dil3"0 ka bine ez zile te biqelsim û rtı zebikim. Birayye we dibke biqelse meze bike.
Keçik zil& biraye xwe diqe1€0 û li hûndire zil& M meze dike. Keçik dinkre ku di zil& bira0 we de tiştek tune ye ü biraye ‘d kengeran nexwariye. Keçik pirr li ber xwe diked, ft
qerban qehr dibe û pa0 ji xwe& re dua dike ku we bike çüçik. Xwe& dua ‘d qebul dike ü we dike çûçkik. Ew pişt ku
dibe çuçik tim gaziye bira0 xwe dike dibke Kekapekû.
Di pirtûl& de çirokek xweş ji heye ku bûyera çfrol& di
bajara Urfa (Riha) y"' de derbas dibe. Çirak bi kurt,' weha ye:
Di Urfaye de havineki germ e. Li ber deriye qehı.d çend
mirov rûnistine.Yek ji wan dibke.
"Yaw, dibkin diye mixa& de cin hene. Gelo raste?"
Ev pirs nave tevlihev dike..Herke tiştek dibke.
"Nızanim"
"DilAjin raste."
"Kuro din nebin"
"Yaw,dibkin heye"
Li ber derıye gehwe mirovek biyani j? gohdariya wan dike. Ew j? dibke:
Li min biborinin, ey çi çıroka mixarek heye.Di huncıır
mixare de cin tiji ne. U bine mixar* j? nexwiya ye."
W biyani gelek meraq dike û bi wan mirovan re diçe ber
mixar. Lid IT wan re dibje:
-"Ez dikarim biçim bine d mixark'.Him ji di nava sed
de"
"Ger tu dikarl nOha here."
"Here ka em bibinin."
Ye biyant
"Ezgi biçim di mixare de q..azûxek di er& de bikutim O
bk-n..Pa0 em hemû bi hevre ü binkn"
Ev p'sniyara biyani hat qebOlkirin.W biyani qazûxek ü
fanosek girt û di nava sed de çO hundire mixar&
Ye biyani daket xwa&.
Wellah ji mkil& xerip, ji altye bine mixare den0 kurtana çak00 hat. Mkil& biyani bi çakûçe qazûd de er& de
dikutan.
"Tak tak tak- tuk tak " deng dihffit.
Paşe denge taka tud hat bitki, Uden0 gkIn û zarine hat.
Mkid biyani hawar Gı Ortn dikir digot:
"Ulan min bende. Min berdel aaaaay!"
U piştre hendT deng nehat
HendT bûbû sergi bilA. Yen ber deriye inixar j? hey re digotin
,, ti ianbiçibbû bi d meriv?."
"Em çin xwar' ü rrı zebikin."
Paşe, yen ber der10 mixar hemu bi devre çûn hundi&
mixar, IT a10 ini meze kirin. Hundirk mixare bi rutbet
I:A.0i bine mixark de merike biyani dilin. Çûn ber laşe we
O sedeme mirina wi fArn kirin.Wexta ku mktk çûbûn xwar
mixarkIT mird< fistarı ctirk wek yen Arab a) heba. Gava ku
mkik qaûd d? er& de dikut, bi Boşa fistane xwe ve li erde kutaye. Wexta ku mkIk radibe ku be jor,goşa fistane M
M bo ku bi qazûd ve bi er& kutayi bOye, gottye qey yek ii'
kas dike, ji bernade, nahke ku mkik biçe. ii ber d yel& rn&
ılk tırlsiya ye û p tirsan miılye.
Gelek niyviskar-rk Kurd û yen Tirk-hene ku, çfroken dI
nav gele Kurd de bı dev tel gotin dicivinin û dokon niviski,
W çT heyf e ku ew van çfrokan bi tirki tirki din?vtstn?n û dikin male çand û edebiyata tirki.Lü çirok cii esle xwe de çirakk Kurd? ne.N?vişkar Bekir YILDIZ)? weha kiribû. grokk
ku diya vii 'tire qal kitibû hemûya bı tirki nivisandibû O kirbû mal edebiyata tirki. Wek tel zanin d? hka muzil& de ji
gelek kelam, stran yen kur& werdigerinin zimane tirkT ü dikin male tirkan.
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milleteki meriv diye di wan waranda
ji bixedite. Ev ji celebek xebat e, meriv dikare beje ji celeb'e xebata siyasi
ii, ji bo min pewisttire. Di van waranda ji xebatek hebe, berhem hebin, dinarnizmek hebe ji bo min gelek giring
e. Ji bo we min ev saha hilbijart.
- Wek tu ji ifade diki ango bi taybeti li Kurdistana bakur xwendin a
nivisandina zimane Kurdi ki'm e.
Di vi waride, ji bo ku xwendin ü nivisandina zimane Kurdi peş keve
çi vatini dikeve ser mik xwendevan
an niviskar , ronakbir 0 siyasetvarkn Kurd?
Yani beri her tişti hevalen me yen
Kurd en bi siyasete dadikevin, siyaseten me, organizasyonen me diye
bala gele me bikşinin ser ser zimane
me, ser edebiyeta me ti ser kultura
me. Ev wezifeke gelek muhîme, ji ber
ku pewendiyen wan betir bi xelkere
hene, bi nivşen nd re hene. Wazifa beri mezin li ser mile wan e.
Ya din ji; rojname Q kovaren me
hene, helbet ew ji denge me ne, denge zimane me ne. Ew diye bala xwe
bidin ser zimane Kurdi, teşwik bikin.
Yani bila despeke xeleti hebin, şaşi
hebin çewti hebin, kemani hebin ne
xeme. Şaşi, çewti, kemanl pişt demeke ji hole radibin. Ji orte radibe, le nivisandin malwerane gava penci niviskar hebin, sed niviskar hebin dused
roman hebin, pencsed kurteçirok hebin, kiteben helbestan hebin we gaye
dewiemend dibe. Kur& de çawa bi
peşkeve ü nivisandin de çawa bibe
ev hemu meselen teknikine. Helbet
muessese pewistin, ensutitu ji pewistin. Konferans, civin pewistin ev hemd pewistin.
pewistiya heri mezin
esasi ji, ji nivşen nfi entellektuelen
ni derxistine.
Çima di edebiyeta Kurdi de şiir, destan ango babekn manzüm
pir pCşketine, le çirok, kurteçirok
roman yani babekn nesir
p4neketine?
Baweriya min du sebeben esasi
hene: Yek zilm ü zordariya dewletan
e, nahelin ku Kurd bikarbin xwe bi zimane xwe Ifade bikin, binivisinin. Zimane Kurdi ne zimane perwedeyi ye.
Ji derwi ve ji roman, piyes, kurte çirok ü hwd. sehen edebi yen civata nü
ne. Civata Kurdi civatek klasik e, di
ve civate de waren xwe ifade lcirina
edebi bi helbesk, şiire Q edebiyeta
devIci ye. Dengbeji ye, destan in, çirok in, çirçirokin, beytin. Gava em le
dinerin Kurd?, di van warande pir
dewlemende.
Jî ber ve rewşe, roman li civate nedihat. Civatek ew çend girti, koçer, ji
hey keti, perçekiri nikare romanen
mezinan derxin e. Ne mumkin e, ne

Mesele Cihüyan, cihü (yahddi) li xebata tekniki peşnakeve. i:.erden
Israile bi hebri dipeyvin dinivisinin. bere digotin rojname kursiya millet e,
Le gelek Cihü hene bi zimanen din zimane millet e.
dinivisinin. Bele cihü wan wek nivisHevalen rojnamevan gava zimanekaren xwe qebül dikin. Kurd ji bi Ru- ki hesan, rehet ku ji aliye herkesi be
si zanin, bi Tirki dizanin, bi Erebi di- farrıkirin bi kar benin em ji de xwe pe
zanin, bi Farisi Q hwd. dizanin. Gelek ifade bikin Q we zimane me peş bikeniviskaren Kurd hosteyen van zima- ve, we devok nezi hevdu bibin, lehçe
nane. Yani iro kesen ku Farisi her? baş nezi hevdu bibin. Zimaneki standart
bikartenin Kurdin. Ji bo zimane Ere- kedi hedi de çebibe. Gava em lkn ser
bi, Tirki ji rewş wihaye. Çima em re mesela Zazaki, Dimili ku dibejin ziwenekin, ev dewlemendiyeke ji bo maneki serbixweye, diya min Zaza,
me.
Dimili bu ti min bi pirka xwe re, bi
Wek te zanin di her zimani de xale xwe re bi xalen xwe re bi Zazaki
zimane nivisandin"C ü ye axavtine ji dipeyvim.
hey cih'C' ye. Ji ber rewşa welak me
Bi wanre bi Zazaki dkipeyivim, le
ya taybeti ji zimane me ye axavtin li mala me Kurmanci dihat peyvandin
nivisandirk, her wiha ji devok a yani herdu lehçe ji dihat peyvandin.
zaravay'Cn zimane Kurdi ji hey dir- Yani bi qasi ku ez dizanim, bi qasi ku
Ji ber ve rewş"C hin kes dilk- min hineki ji k kolaye; ez bawerim
jin zaravayC' Dimili (Zazaki) ne ku Zazaki lehçeyeke Kurdi ye, mina
Kurdi ye. Aya tu çi
Ji bo zi- Kurmanci, Soran?, mina lehçeyen
maneki nivisandirk ye hevbeş, yek- din,. Lehçeya Kurdi ya beri kevne
girti div"C meriv çi bike?
lehça beri zede nezi zimane Zerdeşt e.
Bi baweriya min du riyen esas? ku Teksta her? kevin mewlüda Zazaki ye
dive bi hevre paralel, bi bere di vi
Ez nizanim ev zimaneki din, milproblemi de heye; yek aliye aqade- leteki din nine. Yani ez bawerim ev
mik teknik e, yek ji aliye ser dewle- niyeten politikin ne baş in, dek ü domendiya jiyana entellektueli ye. Ya ji labin ku li dora Kurdan ten leystin.
aliye aqademik, teknik ve ew e ku Diye em Kurde iraqe binasin, nivisenstuti, muessese dive li ser proble- karen Kurden Sdriye binasin niviskamen zimane Kurd? lehça pewendiya ren Kurde İrane binasin niviskaren
lehça sere xwe beşine xebata bike, di- Kurden Qafilase binasin ew diye me
ferheng çebibin, antoloji çebibin, binasin.Yani diye pewendiyeki meyi
kikben tarixi çebibin, kikben zaruya wiha çebe. Niha çima li Tirlciye kederkevin. Ji bo zaruka berhemen ede- mani panzde bist niviskaren ü şairen
biyeta devki dive be berhevkirin
Kurden traqe de berhemen xwe tine
ben weşandin.
buna, bila hebin.
Ji aliye din ji diye bi Kurdi be niYani İbrahim Ehmet bigre heta
visandin, werger nivisandin Q berhem Şerko Bekes, heta nizanim ki diviya
gava zedebe, we gaye bive neve leh- iro ji bo xwendevanen Kurden Bakur
çe devok nezi hevdu dibin. Gava em hebuna. Li Sowyeta kevn gelek xebat
bi devoka beriya Merdine panzde
bune, cameran wan xebata bi hezar
bist berheman bi afirenin em wan zehmeti ava kirine. Le, Stant ew şanbixw?nin, gava hevaleld Serhedi big- dine surgune, çüne li Sibirya mane,
re d li wan binere, ew de je istifade hezar tişt hatiye sere wan. Bele disa
bike. Le em nikarin berheman derxin wan bi Kur& nivisandine, berhem
niviskaren me ninin, romanen me ni- avakirine, çima eme nikaribin wan
nin, ç?roka me ninin, piyesen me ni- berheman &and& Latini nekin Q li
nin. Gava berhem tinebin ziman bi Tirkiy'e neweşinin.
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ir'Cz Mehmet Uzun, ikşi em
dixwazin tu ji me re li ser
Antolojiya ku te amadekiriye bipeyivi, pivana cidayina niviskar&I ku di Antoloji34 de cih girtine çi bil?
Beri her tişti dixwazim bejim ku
ev kar ne xebata min bi tene ye. Tevi
min bi dehan havalen din hene, ev
berhem renca me hemtlyan e. Hin hevakfı ku nivis amade kirine bi imzen
xwe te de cih girtine. Ji derveyi van
hevalan gelek hevalen din ji hene ku
keda wan di vi karide heye, le nave
wan di Antolojiye de tune ye hene.
Wek minak Abdullah Keskin, ger wi
tashihen van hezar- hezar d dused peli nekira meye nikaribtina niha ev Antoloji we derneketa. Yani bi xebatek
kollektiv, bi eleibeke derket. Min bi
tene redaktoriya vi kafi kiriye.
Kareki wiha ji bo edebiyata Kurdi
Q bi taybeti ji ji bo xwendevanen Bakur pir pevist MI. Wek min di peşgotina Antolojiye de ji gotiye, prensiben
me yen esasi ji bo hilbijartina tekstan
ev bti: Yek je ew lıd ku teksten me
yen edebi bin. Me ne li gor ideolojiyan, siyasetan, organizasyonan, deveran, zaravayan niviskar a hozanvan
hilbijartin e. Yani li gor ku wan niviskaran çiqas karibdne bedew binivisinin, heja binivisinin d riyen net li ziman la edebiyata Kurdi vekin me ew
bijartin. Ev hilbijartin &san ne ya min
bi tene ya ekibe 1)0. Helbet niviskaren
ku li Bakur bi Kur& dinivisin hindikin, ji bo we ji, çibigre me hemtı xistine. Ii li Başar pirin, ji ber ve ji me
kesen ku hin demen peşketina wejeya
Kur& temsil dikin bijartin. Armanca
me ew N ku em dewlemendiya niviskaren Kur& li çar aliyen welet a li dhane raxin ber çavan.
- Despelk k di kovarek siyasi de
kar kir di duvre wek gelek ronakbirC'n din tu vegeriyayi ser edebiyat'. Sedem çi bil?
Sebep ez bawerim ev btl; di nav
we xebata rojname d kovaran de nivisen di ware edebiyat, kultur, O zimane
Kurdi de kem bin, di vi wari de valahiyeki gelek mezin heye. Ronakbiren
me yen Kurd bi ziman, edebiyat,
kultur O senete dadkevin, mijill dibin
geleki kemin ü ev tişten me dibin xeterek pir mezin de ne. Hem zimane
me hem edebiyat tl kultura me di bin
xeterek pir mezindene yani li ber
windaburkne.
Min niherte gelek gelek heval ji
min çetir bi siyasete dadikavin, ji min
çetir dikarin siyasete bikin min ji ber
we ev seha ji bo xwe hilbijart. Sahayek vala NI, he ji wisaye d ziman ji,
edebiyat ji, kultur ji dewlemendiye
men, dewlemendiyen esas!? ne. Ji bo

ziman tere dike ne jt kapasita entellektueli tere dike. La iro, em le
di van warande peşketinek heye.
Ji ber çi; ji ber ku civata Kurd, peşveçdye, civata Kurd edi tevi hemtl dijwari zilm Q zordariye modernize dibe, insanen Kurd modernize dibin, bi
çeşnen nd yen edebi ve qontak çedike
pewendi datine O ji wan wisa hin dibe
dixwaze wan bicerbine. Gava dewlemendiyek hebe, imkan hebin ez bawerdikim we romannivisen mezin ji
nav Kardan derkevin.
Li ser mesela niviskar'C Kurd
kiye? An şairi Kurd kiye? Li vir
munaqeşeyek di rojnankn me de
dom dike. Ango wek tu ji dizani
edebiyat ziman e, her zimanek edebiyatek xwiyi taybeti heye. Gelek
niviskarC'n bi esIC xwe Kurd, herçend wek mijar, wek tema ji xwe re
temayC'n Kurdi hildibijartibin fr nivisibin ji bi zimanen biyani wekTirki, Erebi, Farisi Q hwd. nivisandin e. Helbet nivşC'n ikş em nikarin
ji wan bixwazin bi zimane xwe binivisin, le ji bo nivşC'n n0 rkşniyariya te çiye? Kes'C'n ku zimane xwe
baş nizanibin ji, gelo dis4 bi zimane
xwe binivisinin an bi zimanen serdest e di mejiye wan de binivisin?
Yani peş niyara min bi kurt? eve:
Hevalen ku dikarin bi Kurdi xwe ifade bikin diye despe bikin bi Kurdi binivisinin. Despeke me hemeıyan zehmeti dil, ki despebike we ve zehmetiye bibine le tevi ve ji, hevalen ku dikarin wxe bi Kurdi ifade bikin dive
despe bikin bi Kurdi binivisinin, bi
Kurdi bi peyivin bi Kurdi berhemen
xwe ava bikin.
Ev pirensibeld ahlakiye. Ger tu
Kurd? nizanibi mukune niha bi Kur&
nenivisinin, le bi baweriya min ew ji
Kurdin, ronakbiren Kurdin. Herçend
bi Kur& ne nivisin j'i, berhemen wan,
kesen wan, psikoloji Q hezen wan yen
Kurdi ne. Bera ew bi zimanen din binivisin, meriv dikare berhemen wan
vegerene Kurdi.
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Sebaret bi derçfma Antolojiya Edebiyata Kurdi
Koordinatore me 3/"' Gişti Yakup Karademir
hevpeyvinek bi amadekare Antolojiye Mehmed
Uzun re kir, em ve hevpeyvine li jer r: ŞUŞI xwendevan61 xwe dikin.

Lokman POLAT
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Li ser ziman ü edebiyata Kurdi
bi Mehmed Uzun re hevpe

Hinda digo...
Tofan e, binde dwimahika zeman e
Hinda digo...
Nexer..Neger
Agirek gelek dijwar e
Agir ji her ji dehmana me hemyan e
Bapere min her gav digo
Baran aveka piroz e li cem Xuday
Dilop dilop vere dib?t
Her çipkeke Firiştek le nobedar e
da ek bi eke nekevit..
Le pa min eli barana me bari agir
Fir?şte rev?n Q barkir
çipka çipik dibin bizot Q dibdne girr
Zare wek tiya diketin
Betne gizre d bane gir..
Min di min d'?
Mengi revl a zaroye di landike da hela
Cotyaret gunde me kit kite
Direj Nin nav cor Q kela
Ehmdye din li kolanet gunde me her
bibti
Mirov di xwarin
Can diken? i caz digiri
Çar care ji siye deste xo dikirrand
Uxwin li ser leva dimehl
Kes ne dişiya nezfic
Ji agir O dwikela
Disa min d?
dayika min xo ji min ra dikine çadir
Li ser pişta min bi hiji
Pirça we ya weld befre
bo pel Q bo rejt..
emin xo d? birim..Birim
Li gelyet kwir vaji kirim
LYi deşteka rwit
Be av a qwit
Ez vekirim
Le nezani ew deşta rwit j?
De bo min bile zozan
ban
Bite avald

M.Gaz?

ira birr be bira kdrbe.Bira çe be bira daşika kere
be.
Bira gaye min sor be bira
cot neke.
Bira li şaristana be ne li goristana be.
Bira li pişta bira kela ye.
Bira me be bira qe şir k tune be.
Bira mirin hebe yextiyari
tune be.
Bira q?z be bira pis be.
Bira re be bira dar be.
Bira sihdda mera hebe bira
çay ki mera tune be.
Bira sor be bira penc qunışe
wi zede be.
Birati bi qeyntera hesab bi
misqala.
Birati bi rasti.
Birindar bi bir?na xwe zane.
Bi tajiye xelke seyd nabe.
Bi tak? gule-bi gulke- buhar
naye
Bi temiya hec qebtil nabe.
Bi te xweş e bi min bist O
şeş cara xweş e.
Bi werise hevala mekeve
bira.
Bixwe male belaş bibe wek
wahş.
Bixwe mina mera rabe mina
şera.
Bizin bi dizi here nen we
disa ji bi eşkere bize.
Bina de' ji xaltiye te.
Bina kiz te ji mala diz.
Baka mete bi xatir d bi
qiymmete.
Büka mete şekire nav kaxek
Bilka sale qeşmera (nav)

male.
Bak bi dile zave ye.
Mke ne zar Q zziman e,
xwesye ne din a iman e.
13dke tir kir bük xeyidi.
Bdkik ani lez Q bez baka
mak disa ez.(13elkek ani lez
bez, min bi ser da ga dpez sivika male disa ez.)
Btik li ser hespe, kes nizane
qismete ke.
Caz ji cara kere boz bi xwe
wekk bora.
Ceribandin ji ne ceribandine çetir e.
Cirane xirab ji ezabe qebre
xirabtir e.
Çave li deriya xweli li seriya.
Çave Bize li yasine ye çave
mele li doxine ye.
Çave şeliqi ji e kor çetir e.
Çay kil e dawl şii e.
Çav ,xenime xu nas dike.
Çe kiro bi xwe kiro xerab
kiro bi xwe kira.
Çeleka bi ga be kefil' li pey
e.
Çele mara be jar nabin.(Çemara be jar nabin, çele şexa
be sur nabin.)
Çeyiya keja ye li pişt mila
ye.
Çra be don roniye nade te.
Çim bi koran çi bike, şiret
bi piran çi bike.
Çim kes? heya sibe venakeve.
Çim li ber kwira ye.
Çiraye kese heta şeveqe hilnebdye.
Çi te sere meriv ji dest ziman e.
Çiya ne san be berf le nabare.

»ÇEPIRS

Hesen'es EMER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
2
3
4
5
6
7

8
9
10
Çeperast: 1- Hej ne ber qal U bela ye/ Erd ü esiman qet nebü/ hüj ne
behr bü hej ne ber/istiwa eşqe heb4. Helbestvan U elime ktird. 2- afşaret.b- Çiyaye navbera Sert U Bedlise. 3-a- Pelavün ku bi çirpiyü
daran ten ç4kirine jiboy ser berfe. b- fitlekt dema nü. 4- a- kere ku
nabire. b- Cerelct din. c- elementa ku nnza we CU ye (berepaş). 5-aHerümek avahiya. b- Xebat,Kar. 6-a- Hirye bi teşiye dixine haleld
din.b- Dewara ner. 7- a-Behna we ne xweşe M meryem xan we di sitrana xwe de pir xweş dike. b- Guh direj (berepaş) c- Keçik. 8-aEintn,bi guman (berepaş).b- Hunermende k? Kurd bi nav U deng (berepaş) 9-a-BerIvan diçine (berepaş). b- Perçe büyi, qurifi. 10-a- Kese ku giredayi muhemmed. Wehş en ku bi taykbet? heroj Ii Kürdistan e xw?n dirijinin.
Serejür: 1-a-Nevendek Karda ya Huner U çand? li Stenbole.b- Ji bege Botan ra dihat gotin (berepaş) 2-a- Herfek (berepaş). b- Notayek
(berepaş) c- Çav, Dev, Guh hem4 liser w?ne. 3- a- Be ziman. b- Dikwazt, Um4d (berepaş). 4-a- nave Diyarbekire yen din. b- etmek jibo ne raze, rünene. 5- Ne pirbend?. 6-a- Gol'a li ser çiya ye cflo(berepaş).b-Herfek. 7- a-nexer,nabe. b- temaşevan(berepaş). 8-a-Notayek(berepaş).b-eştretek. 9-a-Çiyayen ka se perç_en Kurdistan e digihine hey. b-Herfek. 10-a-Notayek(berepaş). b- I were navbere dibe
heywanek mezin.c-wexte ji boy deyn dayine. a- kese roj dili. bumümi. 12- a- mercima kil nalı li ser te xwarin e(berepaş). b- Ji dayik e büy?n(berepaş).

E3ers1fa Hejmara Bei*:
ppm* 1- Bircabelek, 2- iigoh, b- ka, 3-a-. Yezdan, b-tol,

4-a-bra, b-re, c- ata, 5- a- av,
b-rbab, 6- a- na, b-etşir, cana, 7-a-r9, b- oh, 8-a- rn^rkut,
b- aka, 9-a-fa, b- 91ema, 10Fal< &kak, b, p45.

8srejle 1-a- Beybün, b- maf,
2- a-er, b-ar, 3-a-rözan, b-urr,
4- a-kak, 5-a-ararat, 6- a-binevş, 7-a-eg, b-ir, c-uc, 8-a-

Bor, b-lr,c-ala, 9-a-eh, b-okek,
10- a-tabaham, 11-a- kotan, bap, 12- malabadö.
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Doz yayınları
vakıfa dönüşüyor

ünola Kültür-Sanat
Merkezi'nde maden işçilerinin
yaşamından görüntülerin yer aldığı
bir dia gösterisi yapılacak. AFSAD,
İFSAK ve Zonguldak Fotoğraf
Grubu üyesi bir grup fotoğrafçuun
çalışmalarından oluşan madenci fotoğrafları, 24 Eylül Pazar günü saat
16'da Günola Kültür-Sanat
Merkezi'nde izlenebilecek. 120 fotoğraftan oluşan dia gösterisinde,
maden işçilerinin üretim süreci,
Ankara yürüyüşü, Kozlu'daki grizu
patlaması sonrası ve kapatılan ocaklann görüntüleri yer alıyor.

G

MED-KOM'da
Ahmed Arif Söyleşisi
ED-KOM'da hafta sonu etkinlikeri sürüyor. 23 Eylül
Cumartesi günü Ahmed Arif
Gerçekliği konulu bir söyleşi
düzenenecek. Dildar Şeko'nun
katılacağı söyleşide Ahmed Arif'in
yaşamı ve şiiri üzerinde durulacak.
24 Eylül Pazar günü ise,
Siyabend'in katılacağı müzik dinletisi yer alıyor.

M

fljen Yayınevi tarafından yayımllianan genç şair Mehmet
Mamaş'ın Hasretine Göm Beni adlı
şiir kitabı, İstanbul 2 Nolu DGM'si
tarafından toplatıldı. Toplatmaya,
şairin, Kürdistan başlıklı şiirindeki
dizelerde "devletin ve milletin
bölünmez bütünlüğünü bozucu propaganda" yapması gerekçe gösteridi.

Kültür Servisi- Müzik, yaşamı ezgilemekse, o ezgili bir yürekle yaşadı. Abidin Dino'nun deyimiyle, bir Hitit yontusu gibi genç ve ölümsüz. Müzik, söz
dizisi mimarisi ise, o işinin ehli bir duvarcı ustası gibi ördü yapıp. Yaptığını
şöyle tanımladı 1974'de: "Müzik toplumun ikinci anadilidir. İnsan kendine,
kendi kültürüne yabancılaştıkça ne dilinden kopabilir ne de müziğinden."
Her zaman ve mutlaka belli bir kurala göre, planlı ve programlı yaptı bunu.
Aziz Nesin'in yıllar önce vurguladığı
gibi, halk müziğinde hem yeni bir okul
kurdu, hem de bu okulun en güzel yapulannı yarattı. "Kimileri icracı, kimileri de yorumcu diyor bana. Sanatta yorumsuz icra olmaz ya, ikisinin de başımın üstünde yeri var" diyordu.
Verdiği sayısız konserin yanı sıra,

w

w

Mustafa KÖZ

zünç içindeyim. Varlığuna ilişhiçbir kaygı taşımamam, varoluşumia ilgili çatışma değil;
düşlerimin sonsuz ve ıssız koruluğunda
tek tek yanan ağaçların bir ormanı tüketeceği korkusudur.
Tutuşan bir tutam otta koca bir ormanın yandığım gören göz, kaygının ve
üzüncün tutsağıdır.

Bir şeylerin ters gittiğini görüyorsanız sorulan erdemine inanmak da bir
yüktür sizin için. Çünkü soru sorarak geçirilecek zaman, yeni bir şey öğrenmeniz
yerine, bildiklerinizin de gereksiz olduğu
kuşkusunu doğurabilir. öyle anlar vardır
ki söz, kalbin akrebidir artık. Yeni bir soSözün
nmun ateşiyse akrebin
bittiği yerde ne ateşin omurgası olmanın
ne de eşyaya kıvılcım gibi bağlanınarun
değeri vardır. Belki de Pavese: "Sözler
değil, eylem. Artık yazmayacağım" derken de bunu söylemek istiyordu.
"Üzerinde trenlerin işlemediği demiryolu birikim olarak yine demiryoludur; ama önce eylem!"**

ÖFKE
"Öfke, aklın ateşini söndüren büyük
bir rüzgârdir"*

ÇÜRÜME
Eti çürürken gördüm. Bu yüzden sayaşlara akıl erdiremiyorum. Otobur bir
kaplan olmak isterdim ya da bir damla
et için kendini yemeyen bir çağanoz...
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Egeliler ve diğerleri. Ege olarak
merkezileştirilen, fakat tüm Anadolu'ya özgü olan bir insancıllık
olgusudur. Dolayısıyla ben de
Egeli olmaktan çok Anadolulu olınakla övünen bir insanım. Anadolu insanına özgü, kimileyin törpülenmiş, kimileyin faturası ödetilmiş olan bir takım değerler var ve
bu değerler tabii ki beni insan yapan Olgular&
Konu belirleme nasıl gerçekleşiyor?
-Karikatürü hazırlayanın bir takım saplantılardan uzak olması gerekiyor. Öyle yoğun bir ülkede yaşaniyor ki günlük sorunları bir kenara bırakıp, fantazilerle ilgilenmeye hakkı ve zamanı kalmıyor.
Oysa güncelliği aşmak gerekiyor.
Bu coğrafyada yaşayan insanların
sorunlarını aktarmak adına, güncelliğe saplanmak kötü. Ama bu
bir sorumluluktu. Çizginin, görselligin avantajlarını kullanarak ak-

Verdiği sayısız konserin yanı sıra, tam 16 tane 45'lik, 12
tane uzunçalar yaptı. 20 Eylül 1985'te yaşamını yitiren
ünlü ozanın her çalışması, büyük iddialarla ortaya
çıkan ama işin kolayına kaçanlara ders olacak nitelikte.

KALBİN AKREBİ

AV VE AVCI

Nuh, lopkımaal muhalefet anıçlamdan biri*. Bu yüzden d* bu Işi an M aol bapanyor.
oldu. Gerçekte olup biten neydi?
-Özgür Gündem'den sonra
Türkçe bası nda yer almadığım
için, uzaklaştığım düşünüldü. Oysa ben bu arada, Turkish Daily
News gazetesindeydim. Daha sonra, sırayla önce Siyah Beyaz ve
Evrensel gazetelerinin hazırlık
aşamasında bulundum. Fakat Evrensel yayın yaşamına başlamadan
önce, tutuklandığım için dostların
akıllarında böyle bir soru işaret
oluştu. Şimdi, tekrar Evrensel 'de
çizeceğim.
Her sanatçı ürettiği alanın
akademik birikimine dayanmak
zorundadır. Ama çocukluktan
beri şekillenen bir kendine haslık vardır. Aile yapısının, ekonomik ve eğitim düzeyinin ve Egeli
olmanın, üretimindeki etkisi nedir?
- Bir yabancı gazeteciyle sohbetimizde şunu söylemiştim: Yeryüzünde iki türlü insan vardır:

tarmak gerekiyordu. Konu kıstasları, kaçınılmaz olarak bu oldu.
Karikatürist olarak kullandığı çizgi, grafik, kompoziyon vs
açısından, nasıl bir gelişim süreci yaşadınız?
-Geçmişteki yöntemim, geleneksel normlann dışında bir yöntemdi. Bazıları bunu marjinal olarak bile niteledi. Ben bundan rahatsız olmadım, tam tersine insanları rahatsız ettiğim, sorular sordurttuğum için hoşnut oldum. Gurur duyuyorum da diyebilirim. O
çalışmaların rahatsız eden bir yönü
vardı. Çünkü orda klasik bir karikatür yapılmıyordu. Her türlü görel materyal; kupürler, fotoğraflar
alınıyordu. Alıntı olarak, nereden
alındığı da vurgulanarak alınıyordu. Kişisel düşünceler grafik bir
espiriyle ortaya konuyordu. Öyle
bir şey ki o çerçeveler yetmiyordu.
İnsan düşüncesini aktarmaya, o
dört tane çizgi yetmiyordu. Insan-

`Hataların azalması
Türkülerle çiçekleniyorum dileğiyle...'

VAROLUŞ

Ruh öyle bir çayırdır ki orda iz süren
her avcının sıkıntılı taylar kadar da zamanı yoktur. Her şey bir Anda bitsin diye olmadık belüyla yüz yüze, çılgın sevinçlerle iç içe, tutkunun ve isteğin gizeriyle esrik, öfkenin ateşten ırmağıyla yaralı her avcının düşeceği tuzak aynıdır.

lar şunu soruyorlardı: Bunu ne diye tanımlamak gerekiyor. Benim
yanıtım şuydu: Her türlü görel materyalin, grafik bir düzenleme içinde kolaj yöntemiyle uygulanması
ve karikatürize edilmesi.
Gırgır dergisinin, 12 Eylül'ün
en karanlık günlerinde bir muhalefet odağı oluşu, hepimizin
hafızalarında tazeliğini koruyor.
Daha sonra mizah dergileri de
bir mitoz bölünme yaşadı. Ne oldu, neden oldu?
-Kimileyin, yayın organları
misyonunu aşmak durumunda kaldı. Karikatürist arkadaşlar, ülke
koşullarının içerisinde bunalmayla
karşı karşıya kaldılar. Doğal olarak
sorgulamaya başladılar. Çok ağır
bir sorumluluktu onların üzerindeki. Ya bocalayıp, sorunların altında
ezileceklerdi, ya da aşacaklardı.
Sorgulayanlar şu soruyu sormaya
başladı: Yerimizde mi sayıyoruz?
Hayır aslında yapmaları gerekeni
yapıyorlardı.
O hesaplaşmayı gerçekleştiriyorlardı. Fakat bazı arkadaşlar da
artık bu sorgulamanın içinden çıkmak gerektiğini düşünür oldu. Yeni yaklaşımlara girdiler. Yapılması
gereken de buydu. Ülkede mizahı
izleyenler değişmişti. Mizahçılann
da değer yargıları değişmişti. Burada ufak bir yanılsama oldu. Toplumun geneli hala bu sorunları aşamadığı için, o insanları eleştirdi.
Marjinallikle, anarşistlikle, uçuklukla suçladı. Sonuçta ben de o süreci, Gırgır mantığın eleştiriyorum. Ama yiğidin hakkım yiğide
vermek lazım. Çünkü onlar o dönemde mizah yaptılar. Mizah gibi
bir silahı artıları ve eksileriyle kullandılar.
Türkiye'de mizah neden daha
çok solun işi oldu? Hasan Kaçan
örneğini dışarda tutarsak
-Hasan Kaçan, insanların üzerinde durması, düşünmesi gereken
en önemli ömelderden bir tanesi.
Bir çıkış yolu arıyordu o da. Böyle
bir çıkış yolu buldu. Olay sadece
onun özelinde gerçekleşmiyor aslında.
Mizah insanın bir tepkisidir.
Mizahın en güçlü olduğu ülkeler,
zaten toplumal sorunların yoğun,
patlama noktasında olduğu ülkelerdir. Mizah, toplumsal muhalefet
araçlarından biridir. Bu yüzden de
bu işi en iyi sol başarıyor.

Onuncu yıldönümünde ölümün bile susturamadığı ozan Ruhi Su:

SÖZ UÇAR YAZI KALIR
(Verba Volant, Seripta Manent)
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Hasretine Göm Beni
adlı kitaba toplatma

ütün dünyada olduğu gibi,
Türkiye'de de ateşin yaktıgni' bir türlü öğrenemeyen
uçan çocuklar var. Aslında her ülkenin, her toplumun ateşle oynamayı seven uçan çocuklara ihtiyacı var. Prometheus, bir uçan çocuktu. Robin Hood da, Zapata da,
Jeann d'Arc da, Che de, Şeyh Bedrettin de, Deniz Gezmiş de,.. Bu
ateş söylencesinden, çok anlamlı
bir slogan çıkarmak gerekirse o da
şu: Ellerimiz ateşi yakana kadar,
ateşle oynamayı sürdüreceğiz!
Ateşle oynamayı seven çocuklardan biri de karikatürist Ertan
Aydın. Dört ayı aşkın bir süre, Salihli Cezaevi'nde yatan Aydın, 12
Eylül günü serbest bırakıldı. Bıkıp
usanmadan, 12 Eylül cuntasının
icraatlannı sergileyen karikatürler
çizdi. Ertan Aydın denilince, Özgür Gündem gazetesinde çizdiği
`Karga' akla gelir. Karga'yı izleyenler bilir, her kare ateşle oynamanın ta kendisidir. Ertan Aydın' la
karikatüristlik serüveni, Türkiye'de karikatürün işlevi ve durumu
üzerine görüştük.
Karikatür çizmezden önceki Ertan Aydın'ı anlatmakla başlayabiliriz...
-Karikatürcü olmadığım bir
dönem yok. Bazı insanlar aigıladıklarını vurgulama, ortaya
koyma, kimileyin çekinmeden,
tedirgin olmadan, korkmadan
ortaya koyma özelliğine sahiptir; işte karikatürcü onlardır.
Aslında bütün insanlar karikatürcüdür. Fakat, karikatürcülerin farkı bunu ortaya koyuş yöntemleridir. ilk ne zaman ve nerde çizdiniz?
-Bası n Yayın Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, bir takım sorunlarla karşılaştık. Okuldaki öğrenci demeğinin kurucuları arasın-

da yer aldım. Basınla ilişkilerimiz
gelişti. O dönem Cumhuriyet'in
Izmir sorumlusu olan Hikmet Çetinkaya ile tanıştım. Çetinkaya, benim basın alanına geçmemi sağladı. İzmir'den gazeteye çizmeye
başladım. Yazılı basına ilk girişim
böyle oldu. Cumhuriyet'ten sonra,
benim kendimi ortaya koyarak çizdiğim yayın organı 2000'ne Doğru
oldu. Kare kare çizgi öykü biçiminde çalışmalar hazırladım. Tamamen serbest teknikle çalışıyordum. Kimileyin tek bir karikatür,
kimileyin de 20-30 kareye bölünmüş her hangi bir konuyu yorumlamak. Bir takım insanlar bunu
çizgi roman, kimi çizgi öykü olarak yorumlayabilir. Sonuçta kim
nasıl tanımlarsa tanımlasın, onlar
benim duygulanmı, düşüncelerimi, yorumlanmı aktarabildiğim birer araçtı.
Daha sonra, önceki süreci fark
edememiş insanlar beni Özgür
Gündem gazetesinden tanıdılar.
Dönemin koşulları düşünüldüğünde, bunun böyle olması doğaldı.
Hatta bir niteleme var, Ertan adının yerine Karga tanımı kullanılması... Yani hoş bir tanımlama. İnsanların beni tanıdığı asıl süreç bu
dönem oldu.
Özgür Gündem'de çizmeye
başladığında, bandının adını neden Karga koydun?
- insanlar bunu soruyor hep.
Karganın önemli bir özelliği var.
Kesinlikli bireyini feda etmeyen
bir toplum yapısına sahip. İnsanlar
onu çirkin, uğursuz, bed sesli olarak niteler oysa. Halbuki karga sürüsünden bir tek bireyini dahi feda
etmeyecek kadar özverili bir hayvandır. Türü tehlikeye girdiği anda
ne pahasına olursa olsun savunmaya geçer..
Peki özgür Gündem'den sonra, Ertan Aydın "geri çekildi" gibi bir hava en affından eser gibi
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Madenci
fotoğrafları sergisi

Hüseyin ŞIMŞEK
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1 06.3 Ulusal Radyo'nun "Özgürlüğe beş kala halkın radyosundan
halk gecesi" adı altında düzenlediği
gece,18 Eylül akşamı Harbiye Açık
Hava Tiyatrosu'nda yapıldı.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gece,
yağan yağmura rağmen bitiş saati
olan 24'e kadar devam etti.
Sunuculuğunu Orhan Aydın'ın
yaptığı gece, Şanar Yurdatapan'ın
konuşmasıyla başladı. Gece,
çalışmalarını halen Ulusal Radyo'da
yürüten Binali İlgün'ün türküleriyle
sürdü. Bağcılar Kültür Merkezi
Tiyatro Grubu ise "Ana Oğul
Anadolu" adlı bir oyun sergiledi.
MKM Çocuk Korosu'nun Barış ve
Kardeşlik Türküleri'nin ardından
Metin Kahraman, Ali Ekber Çiçek,
Grup Yorum, Korna Amed ve Fevzi
Kurtuluş da geceye şarlulanyla
canlılık getirdi. Yağmur altında
süren gece, Pir Sultan Abdal Canlar
Derneği Esenler Şubesi Semah
Ekibi'nin semah gösterisinden sonra
Aynur Doğan'ın türküleriyle son
buldu. Davetiyelerde sanatçılar
arasında adı bulunan Edip
Akbayram'ın ise, kendisine önerilen
100 milyon TL'yı az bulduğu için
geceye katılmadığı öğrenildi.

Dört ayı aşkın bir süre, Salihli Cezaevi'nde yatan
karikatürist Ertan Aydm, 12 Eylül günü serbest
bırakıldı. Bıkıp usanmadan, 12 Eylül cuntasının
icraatlannı sergileyen karikatürler çizdi. Ertan
Aydın denilince, Ozgür Gündem gazetesinde
çizdiği 'Karga' akla gelir. Karga bandını
izleyenler bilir, her kare, ateşle oynamanın ta
kendisidir.
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Yağmur 'a rağmen
"Barış ve Kardeşlik"

Karikatürist, ateşle oynamayı sever

Mecit ÜNAL

ÜRKÜ
Evinizin kapısı çaldığında kapınızı
evin küçük oğluna ya da kızına açtınyorsaniz, korku odanızdadır.

SUSMAK
Susarken de konuşabilir insan,
susmayı ve konuşmayı biliyorsa.
* Konfiçyus
** K. Marks

tam 16 tane 45'lik, 12 tane uzunçalar
yaptı. 20 Eylül 1985'te yaşamını yitiren
ünlü ozanımız Ruhi Su 'nun her çalışması, büyük iddialarla ortaya çıkan ama işin kolayına kaçanlara ders olacak
nitelikte. Ancak, "anlamayana davul
zurna az" deyimi hükmünü bugün de
sürdürüyor.
Ekmekten aşka uzanan türküler

Kendine özgü üslubu ile halk müziğinin geliştirilmesinde bir kilometre taşı
olan ve "Benim için türkü söylemek bir
aşk halidir. En güzel aşidanmı türkü söylerken yaşadım. Ne onlar beni aldattı, ne
de ben onları. Türkü söyledikçe yeşeriyor, çiçekleniyorum" diyen müzisyen,
basbariton Ruhi Su, 1912'de Van'da
doğdu. Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetti. Çocukluğu Çukurova ve Toroslar'da geçti.
Ruhi Su, 10 yaşındayken öksüzler
yurdundaki ilkokul dördüncü sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 1938'de Ankara Müzik öğretmen Okulu'nu bitirdi. Cumhurbaşkanı
Senfoni Orkestrası'nda kemancı olarak
çalışmaya başladı. Ankara Devlet Konseıvatuan 'nda opera bölümü kuruluna,
buraya alman ilk birkaç öğrenciden biri
oldu. Buradaki öğrenimini 1942'de tamamlayıp, Ankara Devlet Operası'nda
çalıştı. Bastien ve Bastienne, Fidello, Satılmış Nişanlı, Figaro'nun Düğünü, Rigoletto vb operalarda rol aldı. Bir yandan
da Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde öğretmenlik yapıyordu.
Aynı yıllarda, halk müziğinin de çekim alanına girdi. 1981'de şöyle diyordu: "Halk müziğimiz oldum olası çeşitli
konularda halkın özlemlerini, ekmekten
aşka kadar bütün yaşamını dile getirebilen bir müziktir. Gelişmeye ve geliştirilmeye açıktır."
Artık kemanın yanı sıra, eline sazı da
almıştı. Sazı öğrendiği günden başlayarak, halk türkülerini şan tekniğinin nüans
ve atık= biçimlerinden yararlanarak
yonımlamayı aklına koymuştu. "Müziğimize yeni boyutları ancak çokseslilik kazandırabilir. Bu da durup dururken olmaz. Toplum yeni boyutlar kazandıkça
olur. Kestirmeden gitmesi, köşeyi dönmesi yoktur bu işin. Çoksesli müzik bir
kültür işidir" diyordu.

967'de İstanbul-Ankara yürüyüşünün,
1969'da 6. Filo' yu protesto gösterilerinin ve Kartal Bölgesi işçi Birliği oluşumunun örgütleyicilerinden. 1970'te Am dergisi yazı kurulunda. 68'de polisin İTİİ baskını sırasında koluna yediği darbelerin yol açtığı kanser. 71 ve 72' de iki kez tutuklanıp serbest bırakılış. 74'de Londra'da ameliyat. 15
Temmuz 1975, geride zengin bir mücadele
deneyiminin ürünü yedi kitap ve 'henüz çözüme bile yönelmeyen' sorunlar...
"'Biz istersek bu Rusya'yı yeneriz ve bu
toprakları alırız' diyerek sıkılmış yumruğumu
havada şöye bir salladım. Ağabeyim gayet sakin: 'yok o pek kolay olmaz, ama biz kendi vatanımızı koruruz' dedi. Sıkılmış yumruğum
ağabeyime döndü ve yeneriz, yenemeyiz üstüne epeyce atıştık. O güne dek hiç kimseye öyle hınç duymadım. Gücüm yetseydi ağabeyimi
bayıltıncaya dek • dövecektim". 1954 yılı ve
Harun Karadeniz henüz ortaokul öğrencisi.
Ama sağcı bir kafa yapısına sahip. Bu kafa yapısı, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde de sürüyor.
Gerçi CHP çizgisinde ama, bir yandan da onu
üniversitede `kandırmaya gelecek komünist'e
ağzının payını vermekte bir mavzer gibi hazır
ve sabırsız. Ama, bu, bir mavzer gibi hazır ve
sabırsız olma durumu Samsun'da kalacak.
Çünkü, yaşam önceden kararlaştınlamıyor.
1962-63 ders yılında İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi'ne giriyor. Bir köy ilkokuluna gerekli araç-gerecin toplanması için örgütlenen bir kampanyayla başlıyor hareketlilik
ve ikinci sınıfta tek dersten fakülte yönetiminin. vize vermemesiyle başka bir mecraya dökülüyor. Fakülte yönetim kurulları ve senato,
bire bir görüşmelerde haksızlığı teslim etmelerine karşın, biraraya geldiklerinde tam tersi bir
karar çıkarıyorlar. Yaklaşık iki yüz öğrenci bir
yıl beklemeli oluyor. Bu durum onu ITU inşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde aktif olarak
çalışmaya yöneltiyor. Görevi başkanlık. Giderek o bir mavzer gibi hazır ve sabırsız olma durumu yön değiştiriyor.
O artık, 60'lı yıllar gençlik hareketinin, bizzat hareketin içinde doğmuş, öğrenmiş ve gelişmiş aktif bir militanı, az sayıdaki önderinden biridir. Olayların bir kutbunda Deniz, Mahir, Hüseyin gibi dönemin öteki gençlik önderler, varsa, bir kutbunda da Harun Karadeniz
var. Ancak, adı hep gerilerde, gazete manşetlerini kaplayan silahlı eylemlerin gölgesinde.
Bunda, o yıllardaki MDD tartışmalarında taraf
olmasının, "cuntacı devrim" hayallerine karşı
çıkmasının; böylece, mücadelenin tek yönlü
olarak silahlı biçimlerine koşullanmış sonraki
kuşağın ilgi alanı dışında kalması= da payı
var. Buna bir de, silahı bir çatışma sonucu de-
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oz yayınları İstanbul
Cankurtaran Çamlıköşk
Restaurant'da verdigi bir davetle
Vakıfa dönüşeceğini açıkladı.
Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla
gerçekleşen davette Korna
Seroranad'ın müzik dinletisinden
sonra bir konuşma yapan yayınevi
sahibi Ahmet Zeki Okçuoğlu, Doz
Yayınları' nın şimdiye kadar gerçekleştirdilderini kısaca anlattıktan sonra, çalışmalarına vakıf olarak devam
edeceklerini söyledi. Vakıfa
dönüştükten sonra da temel
alanlarının yayıncılık ve kültürel
etkinlikler olacağını söyleyen
Okçuoğlu, çeviri yöntemini esas alacaklarını ve dünyanın ünlü klasiklerini kürtçeyi çevireceklerini de sözlerine ekledi.
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`Karga'nın çizeri Ertan Aydın, dört aylık hapislikten sonra çizmeye yeniden başlıyor
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Ruhl Su
1943-45 yılları araında Ankara Radyosu'na, 1950'de ise İstanbul Radyosu'na programlar hazırladı. Bu programlarda, saz eşliğinde halk türkülerini
seslendirdi.
1952'de TKP'ye karşı geliştirilen
operasyonlarda tutuklanınca, dinleyicilerden beş yıl uzak kaldı. 20 aylık sürgün cezasını da çektikten sonra,
1960'lann başında Istanbul'da yeniden
dinleyicinin karşısına çıktı. Etkisi, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da
duyuldu. Avrupa'nın değişik ülkelerinde konserler vermeye başladı.
Ruhi Su'nun şiir, yazı ve konuşmalarının yer aldığı Ezgili Yürek adlı kitap, 1985'te yayımlandı.
Onuncu yıldönümünde ölümün bile
susturamadığı ozan Ruhi Su:

Türkülerle çiçekleniyorum
Verdiği sayısız konserin yanı sıra,
tam 16 tane 45'lik, 12 tane uzunçalar
yaptı. 20 Eylül 1985'te yaşamım yitiren
ünlü ozanın her çalışması, büyük iddialarla ortaya çıkan ama işin kolayına
kaçanlara ders olacak nitelikte.

ğil de sınıf savaşımı sırasında yakalandığı kanser sonucu ölmesini ekleyebiliriz. Döğüşerek
ölenlere olan marazi hayranlık, genellikle böyle sonuçlar da veriyor.
`Olaylı Yıllar ve Gençlik', Harun Karadeniz'in ölümünün 20. yılında yeniden basımı
yapılan (8. basım) kitaplarından yalnızca biri.
Oteki kitapları; Yaşamımdan Acı Dilimler,
Eğitim Üretim Içindir, Kapitalsiz Kapitalistler,
Yerimizi Bilelim, Türküler Yalan Söylüyor,
Özel Yüksek Okullar ve Ardındaki Oyun. Kapitalsiz Kapitalistler, 70'li yıllar devrimci kuşağının sosyalizmle ilk tanıştığı sıralarda, Leo
Huberman'ın Sosyalizmin Alfabesi'nin hemen yanında yer alan ilk öğrenme kitaplarından biriydi. Birçok genç sosyalist, ağzı purolu
ve göbekli -biraz da taşralı ve aptal- kapitalist
imajının yanlışlığın', kapitalistlerin sanıldığından çok daha akıllı olduğunu büyük ölçüde bu
kitaptan öğrendi.
Olaylı Yıllar ve Gençlik, Harun Karadeniz'in yaşamının ve 60'lı yıllar gençlik hareketinin birinci ağızdan anlattım. Bu türden her
ayrı anlatımda olduğu gibi, Olaylı Yıllar ve
Gençlik'te de o yıllara ilişkin farklı bir bakış
ve değerlendirme var. Her birinci ağızdan anlatım tümüyle doğru olmadığı gibi, Olaylı Yıllar ve Gençlik'te anlatılan ve saptananlar da
tümüyle yanlış değil.
Harun Karadeniz, Mayıs 1975'te bitirdiği
kitabın sonuç bölümünü, bugün hemen herkesin gönülden paylaştığı şu sözlerle bitiriyor:
"Evet, 1960-1970 arası, birçok eylem, birçok
hata ile geride kaldı. Fakat Türkiye'nin sorunları henüz çözüme bile yönelmedi. Devrimcileri daha birçok görevler belciyor./ Hataların
azalması dileğiyle".
Bu dilek hala geçerli...
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Günümüzde işçi sınıfım durumu
Veli ŞERKO
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Felat DILGEŞ
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iböjin, rojeke padişahek du miroven Ereb, du Tirk,
du Faris O du Kur& dide anin, dike girtigehö ü ji demekö bi şOn de qasidön xwe dişine ba wan. Qasiden
padişah menzel bi menzel di nav girtiyan de digerin O fermana padişah a bi vi awayi ji wan re beyan dikin:
"iro padişahö me ji bo we fermanek derxistiye ku ewe jiyana we biguhöre. Li gor fermana ji padişahö me, her ki ji
we li ser nave xwe çi ji padişah bixwaze, ewö padişah Wi
tişti bide wi O du ewqasl(cad) li wi tişti ji bide hevalö wi yö
ku ji netewa wl ye. Yanö hOn çi bistinin, ewe hevalö we yö
ku ji qewmö we ye du qat li wi tişti bisdne. Bi tene şertö padişahe me ev e ku ewe hevalö we duqat bisdne."
Li ser ve beyana padişah, köf O şahi bi hemü kesi dikeve; yön Ereb, Tirk Q Faris didin lotikan; lö bi tene yö Kurd
mirözö xwe dike; tind dide O di ciyö xwe de rödinö; dikeve nav xeyalön dür O diröj. Yön Tirk, Ereb O Faris dest bi
fikirina tiştö ku ewe bistinin dikin. Pişd demekö qasidön padişah vedigerin ku yek bi yek daxwazön wan bipirsin. Hö ji
beriya hatina wan ve yön Tirk, Ereb O Faris biryara xwe ya
ku ewe çi bixwazin dane. Qasiden padişah ewili ji yö Tirk
dipirsin:
Ka biböje Tırko! Tu ji bo xwe çi dixwazt? Tu dizani ku tu
çi bixwazi, ewe padişah du ewqasi ji bide hevalö te yö Tirk.
Yö Tirk diböje:
-Ez zeviyek mezin erdö avI dixwazim.
Qasid diböjin:
-Ser çavan! Filan zeviya avI ji te re ye... Dor te ser yö Faris, ji wi ji dibirsin, yö Faris diböje:
- Ez keriyek pez dixwazim.
Bi vi awayi dor te ser yö Ereb, ew ji bi köf O bi şahi diböje:
-Ez barek zer dixwazim. Pişti mörikö Ereb dor te ser yö
Kurd; lö belö camere Kurd wusa bi hösard ji binö meselö
dernakeve. Pişd ku demeke kOr O dür li ser pirse difikire,
di hişö xwe de digihije encamek bi vi awayt: " Ez niha çi
bixwazim, ewe padişah du qad bide hevalö min. Barek zörö min hebe, ewe padişah du bar zer ji bide hevalö min; xa-
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lerdeki gerici kanı daha çok
mavi yakalılann gittikce azalacağı ve toplumun en küçük
(sayısal olarak) kesimini oluşturacağı kanısıdır. Anti-marksist ideologlar sınıf kavramını
çarpıtarak sını fı giysileriyle
özdeşleştiriyorlar ve bir de
mesleğine göre özdeşleştiriyorlar. Batılı emperyalist ülkelerde mavi yakalılar sayısal
olarak beyaz yakalılara göre
daha da azzildiğiridan ve azalacağından dolayı, burjuva ideologlar proletaryanın giderek
tamamıyla ortadan kaybolacağının propagandasını yapmaktadırlar. Biz burada 'yeni
orta sınıf' ve beyaz yakalılar
üzerinde duracağız ve bunların
sınıf olup olmadıklarını ortaya
koymaya çalışarak, beyaz yakalılar ve 'yeni orta sınıf'ı n
hangi kesimlerinin işçi sınıfı
kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini açıklamaya çalışacağız.
Yeni Orta Sını f: Yeni orta
sınıf beyaz yakalılar içerisinde
daha ayrıcalıklı olan kesimi
oluşturmaktadır. Sınıfın bu kesimi, işçi sınıfının çalışan kesimi üzerinde denetim sağlayan,
esas itibarıyla kapitalistler tarafından görevlendirilen ve
yüksek bir ücret alan maaşlı
kesimlerdir. Örneğin; işletme
şeflerini, şirket müdürlerini ve
avukatların', muhasebecilerin
bazı kesimlerini bu kategoride
değerlendirebiliriz. Karl Marx,
Kapital'de işçi sınıfının üretken olmayan kesimlerini kendi
döneminin koşulları içerisinde
görebilmişti; "En sonu büyük
sanayiin olağanüstü iiretkenliği, diğer bütün üretim alanlarında emek-gücünün daha geniş ve yoğun bir şekilde sömürülmesiyle el ele vererek, işçi
sınıfının büyük kesiminin
üretken olmayan bir biçimde
çalıştınlmasına ve böylece eskiden ev işlerini yapan kölelerin şimdi de erkek ve kadın
hizmetçi, uşak vb. gibi adlar
altında bir hizmetkarlar sınıfı
olarak tekrar ortaya çıkmasına
izin vermiş olur."(Karl Marx;
Kapital cilt 1, s.457)
Kapitalist üretimin geliş-
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rinin veya bölümünün yöneticisi, müdürü, başı. Bunların
hiçbiri tam denk düşmediği
için kitapta menejer kelimesi
kullanılmıştır.
Professional: Serbest meslek sahibi (avukat, muhasebeci
vs.). Ancak, İngilizce kelime
serbestlik ifade etmez, bir şirkette çalışıyor olması muhtemeldir. Bu nedenle kitapta
(profesyonel) kelimesi kulla,
nılmıştır.
Manual worker/manual
working class: "Manual Worker" kol işçisidir. Ancak `Manual working class
için 'kol işçisi sınıfı' diyemeyeceğimize göre, kitapta
sevimsiz bir ifade olmasına
rağmen kolla çalışan işçi sınıfı
denilmiştir. 'Mavi yakala' terimi kullanılmamıştır, çünkü kitabın vurguladığı noktalardan
biri de bazı beyaz yakalı işçilerin kol işçisi olduklandır.
(*) Kitabın yazarları: Alex
Callinicos ve Chris Harman'dır.
Non-Manual worker: Kol
işçisi olmayan işçi, Türkçe'de
yaygın anlamı kol işçisi, kafa
işçisi şeklindedir. Ancak kitapta izah edildiği gibi, beyaz yakalı işçilerin önemli bir kısmına kafa işçisi demek yanıltıcı
olacağı için, kitapta kolla çalışmayan işçi terimi kullanılmıştır.
Supervisor/supervisory job:
Diğer işçileri denetleyen bir işçi veya görevli/bu kişinin yaptığı iş. Kitapta (Türkçe'de
böylesi bir meslek adı olmamasına rağmen) denetleyici/denetleyicilik terimleri kullanılmıştır. Bu tür işlere, örneğin; ustabaşılık ve formenlik
dahildir, fakat İngiltere'de buna benzer bir dizi başka iş de
vardır.
Sıraladığımız bu kategorilerin sosyo-politik tanımı daha
yaygın olarak şöyle sıralanıyor; "Yeni orta sınıf', "beyaz
yakalı lar", "mavi yakalılar"
vb. olarak tanımlanıyorlar.
Mavi yakalılar klasik işçi sınıfı tanımlamasına günümüzde
daha çok uyuyor, fakat bu konuda batılı emperyalist ülke-
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lkemizde "Sosyalistlerin Birliği"nin tartışıldığı bir dönemde tartışılması gereken sorunlardan
biri de günümezde içşi sınıfının durumu olmalıdır. İşçi sınıfım, kapitalizmin ortaya çıkışından günümüze kadar,
ekonomik, sosyal-siyasal mücadelede oynamış olduğu rol
ile günümüzde bilim ve tekniğin ortaya çıkardığı birçok
alanda uzmanlaşan ve ayrı ayn meslek gruplarından oluşan
işçi sınıfı arasında tarihsel bir
bağlantı kunılmadan, işçi sınıfını tanımlamada ve toplumun
hangi kesimlerinin işçi sınıfı
kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğinde sapmalara gidilir. Burada sorun sadece bir
sapma ile de sınırlı kalmaz.
Kapitalist artı-değer sömürüsünün ortadan kallctığı teorisinden yola çıkılarak, kapitalist sömiiıii inkar edilerek, kapitalist-emperyalist
sistem
kutsanır.
Kapitalist-emperyalist sistemin bilim teknik alanında
gelmiş olduğu aşamaya, toplumdaki sınıf çelişkilerini ortadan kaldırmak bir yana daha
da derinleştinniştir. Kapitalistemperyalist sistemin gelişmesine paralel olarak işçi sınfı da
sadece sanayi işçisi olmamakla kalmıyor, değişik şekilleriyle kabuk değiştirerek bir evrim
geçirmiştir. Bu evrimleşme, işçi sınıfın' yeteneğine ve eğitimine göre birçok mesleki kategorilere bölmüştür. Bu mesleki
kategoüriler daha çok "beyaz
yakalı", "mavi yakalı" veya
"kafa işçisi", "kol işçisi" olarak isimlendirilmekle beraber,
özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde daha birçok isimlendirmelerde bulunulmaktadır.
Batılı emperyalist ülkelerdeki
sermaye çevrelerinin akıl hocalan sosyologlar ve ekonomistler, habire kapitalizmin
sömttrdüğü sınıf için onlarca
isim bulup sınıfı bu isimlerle
sıfatlandırrnaya çalışarak, artık
günümüzde işçi sınıfuun yerini yeni toplumsal kategorilerin
aldğını iddia etmeye çalışmaktachrlar. Burada amaçlanan şudur: Günümüzde artık sınıf
esaslarına göre bir örgütlenmenin ve sınıf esaslarına göre
bir toplumsal devrim ve siyasal iktidar kavgasının olmayacağı ileri sürülmektedir. Durum böyle olduğuna göre
marksist ideolojinin (bilimselsosyalizmin) temel dayanağının da sözümona sona erdiğinin propagandası yapılmaktadır.
Örneğin; İngiltere'de sermaye çevreleri işçi sınıfının
yerini (özünde sınıfın değişik
katmanları olan) başka katmanlann aldığını iddia ederek
şöyle isimlendirmektedirler:
Manajer, professional, Manual
worker( Manual working
calss, Non-Manual worker,
Supervisor/supervisory job
vb... olarak isimlendirmektedirler. Bu sıralanan isimlerin
kullandığı= dildeki tam karşılığını kelimesi kelimesine
kullanmamız mümkün değildir. Çünkü gerek yazı dilini
kullandığı= ülke ve gerekse
ülkemizin sosyo-ekonomik
karakteri ve yapısı (örneğin;
İgiltere'den çok geri olduğu
için, teknik bilimle işgücünü
harcayan kalabalık bir işçi kitlesi olmadığı için) henüz bu
düzeyde değildir. Tam kelime
karşılığı olmadığından dolayı
örneğin Türkçede ancak yardımcı bir veya birkaç sözcükle
açıklanıyor.
Bu isimlerin sözcüklerle
karşılığı, örneğin, Osman
Akınhay'ın çevirdiği "Değişen
İşçi Sınıfı-Günümüzde İşçi Sınıfı Yapısı Üzerine Denemeler" adlı kitapta şöyle sıralıyor:(*)
Manager: Bir şirketin, işye-

Nicos Paulantzas, beyaz yaka- lışkanlık sermayenin birbirini
Idari daha çok işçi sınıfına pa- izleyen kuşaklara uyguladığı
ralel bir sınıf olarak ele alır- katı disiplinle geliştirilip yeni
ken, Andre Gorz, bu sınıfın iş- kuşağın ortak özelliği durumuçi sınıfıyla bir ilişkisinin olma- na geldiğinde ve nihayet, bu
dığını ileri sürmekte ve çalışkanlık sermaye tarafınMarx'ın azizliğinden sürekli dan, onu, zeginleşmek için
sözederek sözümona Marxi- sürdürdüğü sonu gelmez uğrasizmle alay etmeye çalışmak- şısı içinde ve bunda başarıya
tadır.
ulaşmasını sağlayacak yegane
Marx, sınıfın geçireceği ev- koşullar altında, üretici güçlerimi kendi döneminde yakala- rin sürekli olarak iteklenen geyabilmiştir. Lenin, kapitaliz- lişmesi sayesinde bir yanda,
min gelişmesiyle beraber işçi genel zenginliğin elde edilmesınıfının "kabuk" ya da "deri" si ve korunmasımn bir bütün
değiştirebileceğini ortaya ko- olarak toplumun yalnızca az
yabilmiştir. Marx'ın bu konu- bir miktar emek zamanını geda yanıldığını veya sorunun bu rektirdiği ve öte yanda, çalışan
düzeyç geleceğini görmediğini toplumun, kendi giderek artan
söyleyenler, marxizmi çarpıt- yeniden-üretimi, gittikçe gelimaktan ve marxizme düşman- şen bolluk içindeki yenidenlık yapmaktan zevk alıp kapi- üretimi sürecine karşı bilimsel
talist-emperyalizmin ekmeği- bir tutum benimsediği bir nokne yağ sürmekten başka hiçbir taya kadar ilerlediğinde, yani,
işe yaramayanlardır.
şeylerin kendisi için yapabileMarx, beyaz yakalılar için ceklerini bizzat insanın kendikendisinin yaşadığı koşullarda sinin yaptığı türden emeğe son
sorunu ortaya koyarak şöyle verildiğinde
tamamlanmış
diyor;:"Tüm emek sürecinin olur." (Karl Marc; Grundrisse,
gerçek kaldıracı bireysel işçi Birikim Yay.)
değildir. Aksine, toplumsal
Herşeyden önce şunu vurolarak birleşmiş emek gücü ve gulamak gerekir. Burada sık
tüm üretim aygıtım oluşturan sık Marx'tan uzun alıntılar
rekabet halindeki muhtelif e- yapmamız belki okuyucuyu sımek güçleri metalann doğru- kabilir. Bizim amaçladığımız
dan üretilmesi sürecine çok aslında şudur: Burjuva idefarklı biçimlerde katılırlar... ologlarının ve sözde bazı
Bazıları elleriyle, bazıları ka- "marksist"lerin iddia ettiklerifalarıyla, birisi menejer, mü- nin tersine, kapitalizmin kenhendis, teknolog vb. bir diğeri disini her geçen gün yeniden
müfettiş, üçüncüsü kol emek- üreteceğini ve bu üretmenin
çisi ya da ağır işçi olarak çalı- ebedi bir sonsuzluk olmadığışır. Sayılan gün geçtikçe artan nı, önceli sonra!" olduğunu
emek türleri üretken emek Marx'ın görmüş olmasıdır. En
kavramına dahil olurlar ve bu önemlisi bu sistem içerisinde
emeği sarfedenler de üretken sınıfın değişik katmanlarının
işçiler olarak, yani sermaye ta- daha da çoğalacağını görmüş
rafından doğrudan sömürülen olmasıdır. Daha da önemlisi,
ve sermayenin üretim ve ge- işçi sindirim devrimci rolünü
nişleme sürecine tabi olan işçi- ortaya koymuş olmasıdır.
Şu anda elimde "Günümüzmesiyle ve gittikçe modern ler olarak sındlandınlirlar."
de Işçi Sınıfı" adlı bir çalışma
teknik araçlarla işlev görme- (Akt: Alex Calinicos)
Marx'tan aktardığımız alın- olduğu için ve bu çalışmayı bir
siyle beraber, işgücünü harcayan işçiden farklı olarak, işgü- tıda da görüldüğü gibi, Marx, kitap olarak hazırlamayı dücünü sanayideki üretim için sorunu en geniş anlamda göre- şündüğüm için, sadece konuharcamayann sadece üretimi rek, beyaz yakalılardan oluşan nun güncel ve camiler önemikontrol ve pazarlamakla gö- büyük kesimin üretken işçi ol- ne vurgu yapmak istedim.
Günümüzde "sınıftan karevli olan özel ayrıcalıklı bir duğunu ortaya koymuştur. Bu
kesime ihtiyaç duymaktadır. da giderek üretimin toplumsal- çış" teorilerinin yaygınlık kaBu kesim ücretli olmakla bera- laşrrıasmın ekonomik ve sos- zandığı, sınıf adına sözde
ber, işçi sınıfı üyelerinin orta- yal karakterinden kaynaklan- marksist örgütlerin kendilerini
lama gelirlerinin çok üstünde- makdachr. Karl Marx birçok sınıf yerine koydukları, sözde
yazısında olduğu gibi, Grand- sınıf örgütlenmesi adına sınıf
bir gelirleri sözkonusudur.
Batı toplumlarında (ABD, risse adlı yapıtında sermaye- üzerinde otoritelerin geliştiriIngiltere vb) çeşitli iktisat uz- nin tarihsel rolünün sınırlarını lip yaygınlaştınldığı bir dömanları ve sosyologlar, sınıfın geniş olarak ortaya koymuştur. nemden geçiyoruz. Andre
bu kesimini PMS (Profesyo- Karl Marx'ın işçi sınıfının ge- Gorz gibi burjuva yazarların
nal-Menejar Sınıfı) olarak da leceği ve gelebileceği (daha işçi sınıfının tarihe kanştığını
adlandırmaktadırlar. Işçi sını- doğrusu evrimleşeceği) düzeyi iddia ettiği ve Marxism Today
fının bu (PMS) kesimi, artı-de- görmediğini söylemek marxiz- (Bugünkü Marksizm) dergisi
ğer üreten işçi sınıfının üzerin- mi bilinçli olarak çarpıtmakta- çevresinin, artık sınıf adına
de bir pay alıyorsa kapitalistle dır. Marx, kapitalizmin son sı- politika yapılamayacağı proişçi arasında birer aracıdırlar. nırlarını ortya koyarken, ko- pagandasının yaygınlık kazaBu aracılık rolleriyle sosyal münist toplumun maddi koşul- nıp taraftar bulduğu bir dökonumu itibarıyla kapitaliste larını da ortaya koymaktadır. nemde, ülkemiz ve bütün dünyakındırlar ve işbirlikçidirler. Marx, Grundrisse adlı yapıtın- yanın marksistlerine büyük
Eğer gerçekten aldıkları ücret, da bu konuyu şöyle açıkla- görevler düşmektedir.
Ülkemiz ve dünya marktoplumsal gerekli emek mikta- maktadır: "Tarihsel misyonu"
nna denk düşüyorsa, işçi sını- der (sermayenin) "bir yanda sistleri, dönemin özelliklerini
finın sadece ücretli kesimlerini ihtiyaçlar, gerekli olanın üze- kavrayarak, kapitalist gelişmeoluştururlar. Karl Marx, kendi rinde ve ötesinde emek demek leri ve emperyalizmin bugündöneminde bu kadar gelişkin olan artı-emeğin kendisinin, kü özelliklerini görerek, sınıf
olmasa da bu kesimlerin üre- bireysel ihtiyaçlardan kaynak- ve sınıfın kategorilerini yeni-,
timdeki yerlerini şöyle ortaya lanarak evrensel bir ihtiyaç ol- den marksist bir analize tabi
koymaktadır: "Ticarette çalı- duğu noktaya kadar getirildi- tutarak yeni politikalar gelişşan insan bir açıdan ücretli iş- ğinde, öte yanda evrensel ça- tirmek zorundadırlar..
çidir. Birincisi; bu kişinin emek-gücü tüccann değişken
sermayesi ile satın alınır, gelir
olarak harcanan parayla değil.
Demek ki bu emek-gücünün
değeri ve dolayısıyla ücreti,
diğer ücretli işçilerinkiyle, yani kendi emek-gücünün ürünüyle değil, özgül emek-gücünün üretimi ve yeniden üretiminin maliyetiyle belirlenir."
(Aktaran: Alex Callinleos)
Beyaz Yakalı Işçiler: `Yeni
Orta Sınıf' olarak tanımlanan
bu kesim beyaz yakahlann bir
bölümünü oluşturmaktadır.
Beyaz yakalılara ilişkin birçok
tez ileri sürülmektedir. Örneğin; Fransız Yazar Andre
Gorz, "Elveda Proletarya" adlı
kitabında, Nicos Paulantzas
"Kapitalizm ve Toplumsal Sınıflar" adlı kitabında beyaz yakalıları proletarya kategorisinhanın Iffıl sınıfı bulhirıden: Klbkıl Kabı grevinIn ıboOkıd.
de değerlendirmemektedirler.
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'Çaveld min
derxin'

Bir başka açıdan dil üzerine

on dönemlerde kürt aydınlannın hangi dilde yazçması gerektiği ve ulusal kültür konusunda
sıkça yurtsever basında vurgu yapıldı. Özellikle kürt romanın nasıl yazılacağı, hangi dil ve lehçe ile yazılması gerektiği üzereni yazılar yazıldı.
Bu konuda farklı anlayışlar ileri
sürüldü. Fırat ceweri "Kürt romanından söz edebilmemiz için, ktirt toplumunu ve ülkesini konu edinen romanlar değil, bizzat kürt dili ile yazılmış
romanlann varlığı ön koşul olmalıdır.
B ıl nedenle kürt romanı kayıtsız şartsit kürtçe yazzılmalıdır" derken. Bir
başka ozanımız Ali Biçer ise konuya
te/ma -estetik olarak yaklaşıp, Un
psikolojisini, tiplemesini yansıtan
Türk dili ile yazılmış eserlerinde kurt
edebiyatının içinde sıyılması gerekti-

ğini iddia etti. Bunun mümkün olabilrliğini ise çevirilirin hangi dille yapılırsa yapılsın konu edildiğ ulusun
değerlerini-psikolojisini yansıtabildiğine bağlamış. Bir başka erneğinde
ise hintli aydınlann ingilizce, afrikalı
aydınlann ise sörnürgeçcilerin dilleriyle ya.zdıklarında kendi ulusal kültürlerini yansı ttığına dikkat çekerek
Kürt aydınlannda türk dilinde eseryler yazdıklannda konu olarak kürtleri
ele aldıklannda bunlannda kürt edebiyatı içiinde yer almalannın gerektiğini belirtimş Kürt dilinin zenginliğini, kürt aydınlannın hangi dil de eser
vermesini bizlere yaklaşık 1965 yılında Mem Ü zin'i kürtçe yzarak dile
getiren Ehmede Xani kürtlerin rlığının kenid dilleri ile konuşup, ya
kendi dilleri ile eserler ürettiğinde sü-

rebileceğini ifade etmiştir. Öliçümümsüz kürt °zam Ehmed e Xani
mem u Zin'i arapça ve farsçannın revaçta olduğu bir dönemde yazmıştır.
Kendisi mem u Zin'i kürtçe yazmasınan needenini destanında konuya uzman ve kabiliyetli olduğu için değil,
ülkesinin çıkarları açısından, kürtlerin cahil, temebel bir ulus olmadığnı
akssine sahipsiz ve birlikten yoksun
olduğu ve felaketlere uğradığı için
inçci gibi dan kürtçe ile yazdığ9nı
şöyle belirtir.
"Safi Şemiland, ve xwari derdi
Manen& dure lisane Kurcli"
Yani duruyu bir yana itip içti tortuyu, inci gibi ola kürt dilini der. Ve
emekçilerin çıkannı esas alarak kendi
dilinde yazmalıdır. Özellikle Güney
Kürdistan'da pek çok aydın, yazar

biz sadece kürt olduğu için Türkçe eser verenleri ya da ülkemizden, insanlarımızdan örnekler verildi diye

hem peşmerge olarak mücadele ederken, aynı zamanda eserler verişlerdir.
Bunun en güzel örnekleri Mam Hejar,
Nasır Rezazi dır. Kısacası bu halkı
ancak uğruna kavga edenler en güzel
dile getireceklerdir. Dile getirirken de
kendi anadilinde yani kvganın diliyle
yazacaktır. Ülkemizin tarihsel koşulları gereği sanatçı lar bu halkın hem
sanatçısı hem de kavgacısı olmak zorundadır.
Türk edebiyatında kürtleri romanlannda, şiirlerinde, oyunlarında , işleyen Türk ve Kürt kökenli yazarlar
vardır. Kürt kökenli Enver Gökçe, Yaşar Kemal, Yılmaz Odabaşından Türk
kökenli olarakta Halide Edip'den ,Nazım Hikmet'e kadar pek çok yazar

Türkçe yazan yazarları da mı kendi
edebiyatımızdan mı kabul edeceğiz,
tabi ki hayır hangi milliyetten olursa
olsun hangi dille ürün vermişse O'nu
o edebiyatın içinde saymalıyız. Tıpkı
Fars dilinde eserler veren mevlana'yı
Fars edebiyatında inceledikleri gibi,
ulusal kültür ancak ulusal kurumların
yaratılması ve emekçcilerin bu kurumlarda eğitilmesi ve sahiplenmesiyle yaratılabilinir.
Kaynak: Mem u WZin hasat yay.
Say. 60-61
Roj Gazetesi Sayı: 12- Sayı:9
Tavır dergisi: Sayı: 18 Sayı: 12

çeşitli yönlerle kürtleri ve Kürdistan'ı
ele alan eserler vermişlerdir. Şimdi

Rohat Çağdaş Türk Edebiyatında
Kürt'ler.

niyek min hebe, ew du xaniyen wi hebe; keriyek peze min
hebe, ewe du ken peze wi hebe; ango çi yr min hebe, ewe

du qat li yö min yö M hebe. Heta niha tişteki me tunebü;
lö qe nebe em yek p wekhev bOn; ez kole bOma ew yı' kole

b0. Ka a niha ewö çawa dile min bar bibe ku ewe ye vs4 du
qat li yö min be. De wele ne bi tene dile' min, çavö min ji li

ve yekö bar nabe. "Bi peyva "çay" ji devö wi derketinö re
weld qumandarek ku di şer de serkeftinek mezin bi dest xistibe ji nava xwe ter dibişire. Qasiden padişah yen ku li ber
Wi rawestine 0 li benda bersiva Wi ne, di dile xwe de diböjin, pişti evqas fikirinö ka ewe çi bixwaze. Tirsa wan ew e
ku Kurd tişteki wusa mezin bixwaze ku padişah ji bini ranebe. Bi ve ramane ji yö Kurd dipirsin:
-De ka bib6je Kurdol Tu çi dixwazt?
Kurdö me ji nava xwe ter G ji xwe bi bawer:
-Çavekt min derxin!.. Li ser ve bersiv6 qasid6n padişah
mat diminin, lö Kurd dilşa ye; çimki ewe çaveki wi derxin,
I6 ewe herdu çav6n bira, ciran ü hemwelatiy6 M b6n derxistin.
Şere Kurdan e birakujiyö On ku pisti Şere Kendav6 Ii basar@ Kurdistan6 dest p6 kir O niha ji di navbera PKK G KDP'6
de dom dike ev mesele ani bira min.
Pisti civina Dublin6 ya yekemin, ku M li ser dawil6antna.şerk KDP 0 YNK'6 dihat peyivin, kar PKK'6 Msf KDP'6
kir O vö 4.11şa xwe wekt 15'ö Tebaxa duwemin navand. Di
15'ö Tebaxa sala 1984'an de Ii hember kolonyalizma Tirkan, di peşengiya PKK'e de bencwedanek eekdarl dest 1A
kirib0 O di ve erişe de hedef O armanc dagirker O kolonyalist bün; kar şerek ku Ii diji r6xistinek bira te dayin, bi çi

awayt bi naveroka xwe bi şer6 ku li hember dagirker O kolonyaltstan te kirin re dibe yek? Rewş çi dibe bile bibe, rastl, çewtt an ji pöwistiya şerön birakujiyö nikare bö munaqeşekirin; çimki ev şer bi tevaht neheq in O bi tu awayi nikarin ji doza gelö Kurd re xizmet bikin. Di şerö ku ji salekö zedetir 130 di navbera KDP ü YNK'ö de dihat kirin de, di ser
du hezari de pöşmerge şehir] ketin; xesara ku van şeran dan
doza gelö Kurd li aliyeki, doza gelö Kurd a mafdar 130 mijaren munaqeşeyö. Nerina dijmin a ku Kurd nikarin xwe bi
xwe Idare bikin, divö hevsarö wan di destö hinekön din de
be, pişti van şerön neheq ku bün topa nelet O koletiyö O
ketin sitOyö gelö Kurd, öcti ji alt dilxwazön Kurdan ve ji te
ziman.
Di gel nerazibüna Tirkiyö, li ser daxwaza DYA'yö, ingilIztan il beşdari civina Dubllnö ya duwemin b0. Tirkiye bi
tundi li hember beşdarbüna ingiltztanö derket, lö belö ve
hewldana we pere nekir. Xwedönegiravi Tirkiye naxwaze
pirsa Kurdistana Baştir navneteWi bibe; le bele li gor berpirsiyarön DYA'ö pirs pişti Şere Kendavö O avakirina Höza Çak0ç bilye navnetewi O ketiye rojeva dinyayö(Turkish Dialy
News; 15.9.1995).
Gelo li Dubline, di bin himayeya DYA'ye de, bi beşdad

O çavdöriya Ingiltztan, Tirkiye O Kongreya Netewi Ya Iraqö(KNO , bi tene li ser mesela li hevdühatina KDP O YNK'ö
te axaftin? Na, bi ya min pirs ne bi tene di navbera KDP O
YNK'ö de aştiy.6 p6k anin e; ger ku mesele ev yek bOya, ev
kar bi hösanT dikarib0 li başOrö Kurdistanö jt çöbibOya. Li
Dublinö li ser pöşeroja gelö Kurd, statuya fermis ya Kurdista- ,
na Baş0r O karbidestiyek nO ya kule te axaftin. li bo Amerika O Rojava ji ser hukum xistina Saddam ne dijwar e; mesele avakirina karbidestiyek nO ya li gor dilö wan e. Saddamö ku dinya nas nake O deriyön xwe le digire, li ser texte '
xwe rünişt çi ye, rünenişt çi ye?
Di ciVina Dublin6 ya yekemin de beşdarbüna Tirkiyö O li ;
derve mayina dewletön Iran O SOriyö, ew gelek acis kirin;
çimkö meselö raste rast ew jt girö didan O wan bi xwe ji dizanibün ku pirs ne bi tene li hevdü anma KDP Cı YNK'ö ye;
li ser peşeroja Kurdistan O hereme te rawestin. J i ber ve yekö di civina wezeren karön derve yön Tirkiye, Iran O SOriyö de li ser ve pirsö munaqeşe çöbOn; dewleta Tirk Irane piçeki razi kir, ji bo ciVina duwemin piştgiriya we sitand, lö bi
tevaht nikaribO SOriyö razi O yeqin bike.
Di civine de rolö ku ji bo KNI'ö te pöşkişkirin ji balk6ş
e; h6 beriya ku ew di pirsa kargeriya Iraq6 de berpirsiyariyek fermI bistine, dixwaze Ii Kurdistanö di ser dezgeyön netewi yön gel'ö Kurd de bö gidin 0 weztfeya dewleta navendr ya Iraqö bike; di hatina deri O idareya Kurdistanö de
xwedi birya be. Bi vi awayi xwedönegiraVi ewe hem yekttiya Iraq6 0 dewlet6n dagirker en din b6 parastin Ci hem ji pirsa Kurdistanö wek meseleyek hundir a van dewletan bikeve riya çareseriyö.
Kurd ji ber şerön navxweyt O birakujiyö, bi awayek qels
O piştkul li maseya Dublinö rOdinön. Dewleta Iraqö ya ku
ve yekö fersend dibine, nifOsa Kurdan a Kerldıkö ü bajar6n
din en ku di bin dagirkeriya we de ne vala dike, dide koçkirin O bi lez bez siyaseta Erebkirina KerkOkö dimeşine. Karö Erebkirina MOsOlö 20 ani sert, niha ve armanca xwe li
Kerkükö tane cih.
Kurdön ku bi şere birakujiye piştkul in, nikarin bi kar O
bi serkeftin ji ser tu maseyek aştıyö rabin. Amerika O Rojava, hergav ji bo mesela Kurdan O herömö rnasayön aştiyö O
lihevkirmö çönakin O nayönr0 hey; encama Peymana Lazanö li ber çavan e. Qene hö ku pirr bi derengI neketiye, em :ji ve fersenda ku li BaşOr derketiye pöşiya gelö me tstifade
bikin O ve pövajoyö bi şerön bömane, bi şer6n xwekuji ü bi- '
rakujiyö nekujin.
Mixabin di ware xerakirine de çi ji destö me te e em tex- :
Sir nakin; lö şikir ku dijminen me ji bi tevaht hay ji giringiya dem O pövajoyö tunin. Dewleta Tirk a ku şey O roja we
PKK ye, bi siyaseta xwe ya dawtn it nişan da ku li Kurdistana Başar di nav bera Iraqö O Kurdan de ji avakirina federasyonekö re razibüyi xuya dike. Iro berpırsiyariya diroki ji
ve pövajoyö tstifadekirin e. Ne ku bi şerön birakujiyö pöşeroja xwe kuştin e.

Kürdistan Komünist
Partisi Avrupa Komitesi
Güney Kürdistan'da uzun bir süre devam eden ve Federe Devleti
felce uğratan PDK-YNK çatışması,
geçtiğimiz aylarda TC'nin 35 bin
kişilik askeri işgali sonrasında
Amerikan emperyalizminin her iki
tarafı, TC hükümetini ve Irak muhalefetini çağırdığı sözde barış ve
çözüm için düzenlenmiş Dublin
toplantılanyla sonuçlandı.
PDK-YNK çatışması hakkında
daha önce hem Kuzey Kürdistan)
örgütler platformuyla ortaklaşa ve
hem de kendi adımıza tutum açıklamış ve sorunların siyasi yöntemlerle, Kürt örgütlerinin kendi aralarındaki görüşme ve ilişkilerle çözülmesi gerektiğini belirtmiştik.
Kürt halkının düşmanları olan
TC, Irak, Iran ve Suriye hükümetleri ve emperyalist politika entrikalanyla kıvranan Amerika ile Avrupa
yönetimerinin Kürt meselesine ister
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PSK Merkez Komitesi
Üyesi Dara Rengin
PKK, saldırısına gerekçe olarak,
Dublin'de iki taraf arasında varılan
uzlaşma metnindeki, "Türkiye'nin
meşru güvenlik kaygılarının da dik-

KDP-Bakur Genel
Başkanı Hemreş Reşo
PKK'nin ortaya çıkışından
günümüze kadar kendi dışındaki ve
iç muhalefetin karşı sergilediği
haksız tutumları haklı çıkarmak
için harcadığı çabalar gözönüne

,man PDS Saksonya eyalet parlamenteri Barbara Knöfle:
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İnsan hakları sağlanmalı
Turan TAŞ
ADANA- Seyfettin Kalan'ın cenaze törenine katılmak için Türkiye'ye gelen Alman PDS Saksonya eyalet parlamente:i Barbara Knöfle, törene yetişemedi.
Adana'ya gelen Knöfle ile HADEP Adana il binasında yaptığımız küçük söyleşiyi sunuyoruz.
Adana'ya geliş amacınız'
anlatır mısınız?
-Seyfettin Kalan'ın cenaze törenine katılmak, ayrıca Adana'da
meydana gelen olaylar ile ilgili
bazı araştırmalar yapmak için
geldik. Bazı raporlar hazırladık.
PDS olarak parlamentoya bir dı
lekçe göndererek durumu ıl
lendirmek için hazırlıkları.,
var.
Alman Hükümetinin Kürt
Sorunu'na bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin
görüşleriniz neler?
-Alman Hükümeti NATO üyesi olduğu için bazı gerçekleri görmezlikten geliyorlar. Almanya

kamuoyuna sürekli Kürtlerin durumunun iyi olduğunu söylüyor.
Olayları bilinçli bir şekilde çarpıtıyor. Almanya çıkar çelişkilerinden dolayı Türkiye ile her konuda
işbirliği yapıyor. Türkiye ile sürekli işbirliği yaptığından Kürt
Sorununu görmezlikten geliyor.
Çözüm ne olmalı? Çözüm için
öncelike insan hakları ihlallerinin
ortadan kaldırılması gerekiyor.
İnsan hakları iyileştirilmeli. Bu
amaçla bizler Almanya'da bazı
çalışmalarımız var. Özellikle
Türkiyeye silah satışı konusunda
oireldi hükümeti uyarıyoruz. Ve
.neellerneye çalışıyoruz. Şu anda
lırıanya'ya iltica eden Kürtler
ya'
hun! riıı durumu şu an
kötü ve hükümet Kürtleri sınır dışı ediyor. Bunun için PDS
olarak çok yönlü çalışıyoruz.
I Eylül Dünya Barış GüAl'nde PDS olarak ne gibi ça'4prıalar yaptınız?
-I Eylül Barış Günü'nde bazı
çalışmalarımız oldu. Çeşitli eylemliliklerimiz oldu. Mesela bir

örneği anlatıyım. PDS'nin hazırladığı oldukça büyük hatta dev
bir pankartı Meclisin penceresinden sarkıttık. Bu eylem oldukça
ses getirdi. Hatta diğer partiler oldukça sinirlenip tepki gösterdiler.
Pankartta "Analar çocuğunuzu
savaşa göndermeyin" yazılıydı
ve bu gerçekten mecliste ses getirdi.
Ülkemizin durumunu gözünün alarak barış için ne söyleyebilirsiniz?
-Ulkenizde savaş var. Barıştan
söz edemem. Barış kelimesini sizin ülkenizde söylememiz mümkün değil.
Alman hükümetinin PDS'ye
yönelik baskıları var mı?
-Evet. Açıktan açığa olmasa
da hükümet bizlerden oldukça rahatsız ve gizli bir şekilde baskısı
var. Fakat Alman hükümeti
PDS 'ye yasaklama getiremez,
çünkü Alman ya da gerçekten
güçlü bir partiyiz. Hükümetin engelleme çabaları sonuçsuz kalıyor.
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Bu savaş bir dert olup, hemen
son bulması ve bir daha tekrarlanmaması gerekmektedir. Saldırının
sebepleri ne olursa olsun, PKK saldırısı yersizdir. PKK kendi silahlı
mücadelesinin alanını tespit etmelidir. Irak Kürdistanı'ndaki halkımızın örgütleri bellidir; mevcut örgütler oradaki halkımızın temsilcisidirler. PKK'nin orada bulunabilmesi için, Kürdistan Hükümeti'nden
izin alması gerekmektedir. Biz
Kürtler herkesten önce, Irak Kürdistanı hükümet ve parlamentosuna
saygılı olmalıyız, PKK orada misafir olduğunu kkabul etmelidir. Kuşkusuz komşu devletler, özellikle
PDK ve YNK'nin barış antlaşmmasından sonra, Irak Kürdistam' nın
durumundan rahatsızlık duymaktadırlar.
Suriye ve Iran'ın bu savaşta parmaklar olduğuna dair hiç bir belge
elimizde mevcut değildir. Ama
açıktır ki, koMşu devletler Irak
Kürdistan'ndaki Federe Devlete
karşıdırlar. Yeni nesillere hatırlatmak isteriz ki, 12 Haziran 1963 tarihlinde, Suriye'nin Irak Kürdistanı'ndaki devrim üzerine askeri bir
saldırısı olmuştu.
Suriye'deki Kürt Sol Partisi'nin
ve Suriye'deki diğer Kürt partilerinin hedefi, milli demokratik ve siyasi hakların elde edilmesidir. Mücadelemiz demokratik ve siyasi
esaslara dayanmaktadır. Hedef ve
metodlanmıza göre, Kürdan ezen
bir devletle ilişkiyi büyük bir günah
sayıyoruz. 1975 'te gerçekleştirilen
partimizin Il. Konferans kararıyla,
genel sekreterimizi partiden ihraç
ettik. Sebebi de bu prensibimize
karşı çıkması ve Irak hükümetiyle
ilişkiyi savunmasıydı.
Bildiğimiz bir şey vardır; bu
devletler karşılığında bir şey elde
etmeden, desteklerini sunmazlar.
Bazı ilişkileri zorunlu hisseden
Kürdistan'ın diğer parçalanndaki
örgütler, ilişkilerini o parçadaki
Kürt halkının hesapları üzerine kurmamalıchrlar.
Ortadoğu çok hassas bir dönemden geçiyor; bölgedeki devletlerin
"Kürt sorununu nasıl hizmetime solcanm" veya "en az nasıl zarar görebilirim" diye hesapları mevcuttur.
Bu konu Suriye, Türkiye ve İran'ın
görüşmelerinde açık bir şekilde
kendisini gösteriyor. Yine Bağdat'daki son kargaşalıklar, Saddam'ın yakın zamanda gidici olduğunu gösteriyor. PDK-YNK antlaşmasından sonra sözkonusu bu devletler, hem Kürt sorununa, hem de
Irak'ın içişlerine kendi hesapları
doğrultusunda müdahalede bulunmak istediler. En zayıf halka Kürt
hareketidir. Biz PKK saldırısına bu
perspektifle yaklaşıyoruz. Herşeye
rağmen Kürt sorununun selameti
açısından en büyük garanti, YNK
ve PDK'nin dayanışma içinde olmasıdır. Biz Kürtlerin ortak bir
stratejiye sahip olmaması çok üzücüdür. Sol Parti; Irak Kürdistan'ı
Federe Devleti'nin korunmasını
Kürt stratejisinin temel köşe taşlanndan biri olarak gördüğü gibi, aynı zamanda PDK ve YNK'nin de
birbirlerine güven vermesi ve dayanışma içinde olması gerektiğine de
inanıyor.

lerinin birbirleri karşısında şiddet
kullanılmasının ve sorunların çözümü için savaş yanlısı metodlann,
siyaset şekli olarak benimsenmesinin meşru temelini oluşturamaz.
PKK'nin saldınlanyla başlayan
ve PKK-PDK çanşmasına dönüşen
bu son savaş, hem ülkemizin güneyinde derin yaralara sebebiyet olacak, hem de parçalar arasındaki
ilişkileri olumsuz etkileyecek. En
önemlisi de bu savaşın, düşmanlann kendi planlarında başarıya ulaşmasanın zeminin oluşturacağıdır.
Özellikle PDK-YNK çatışmaları
yüzenden yılgın düşen güney toplumunun istikrara en çok muhtaç
duyduğu bu süreçte, bu savaş toplum tarafından tahammülle karşılanmaz. Elde edilen kazanımların
korunabilmesi için, savaş değil, uzlaşma ve ortak mücadele yollarının
bulunması gereklidir. Ama ne yazık
ki bugünkü durum gösteriyor ki,
Kürt örgütleri arasında, savaş hala
bir ilişki metodu olarak ağırlıktadır.
Bu çok ciddi bir sorundur.
Kürdistan Federe Devleti, modem Kürt tarihinde elde edilmiş en
yüksek başandır. Güneyde başlayan sürecin bir ürünü olan ve halkımıza özgürlük havasını teneffüs ettiren bu kurumun her bakımdan korunması gerekmektedir. Bu kurumu
gözden çıkarmak, prestijini düşürmek ve otoritesini kaldırmak isteyen her adım, genel çıkarları korumak isteyen her yurtseveri karşısında görmelidir.
Umarız ki Kürt grupları, genel
menfaatleri tehlike altına sokan tutumlarından vaz geçerler ve ulusal
kurumların korunup geliştirilmesi
ile ilgili sorumluluklarını daha iyi
bir şekilde yerine getirirler. Ulusal
kurumları korumak ve geliştirmek,
her Kürdün önünde duran tarihi bir
görevdir.
Biz, bu savaştan incinen diğer
kurumlar gibi, uluslararası destek
sağlamaya yönelik çalışmalarımızı
tehdit eden ve farklı düşüncelerin
birlikte çalışmalarının imkanını daraltan PDK-YNK savaşının yayılma sürecinde, bu savaşın sona ermesi için büyük bir uğraş içinde olduk. Sonuç olarak da, bu savaşı
protesto etmek için, dağıttığımız bir
bildiri ile, savaş son bulana kadar,
savaşan taraflarla ilişkilerimizi kestiğimizi belirttik. Kendilerinin ilk
antlaşmasından sonra da bu karar
kendiliğinden kalktı.
Yapılan bütün propagandalarda,
Kürtlerin kendi kendilerini yönetebilme imtihanının verildiği ve herkesin bunun başarıyla sonuçlanması için seferber olması gerektiği
vurgulanıyordu. Bu sürece karşı
olan, Kürtlerin sınıfta kalmasına sebebiyet veren çalışmalar, hiç bir zaman Kürt halkının çıkarlarına hizmet etmez; tam aksine Kürt halkına
daima zarar verir.
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alındığıda onun şimdi de birçok neden ileri sürmesi doğaldır.
Bu PKK'nin Güney'e ilk saldırısı değildir. Bilindiği gibi PKK
Ekim 1992'de, Federe Devlet'in
ilanından bir gün sonra da Güney'e
saldırmış ve kendince haklı sebepler ileri sürmüştü. Ne var ki devlet
güçlerine (PDK ve YNK'ye) yenilmesinden sonra o saldırının bir hata
olduğunu itiraf ederek Federe Devlet'in haklı ve mütevazi şartlarını
kabul etmiş ve antlaşmayı imzalamak durumunda kalmıştı. Aslında
PKK'nin bu son saldırısının yalnız
PDK'ye karşı olduğunu görmek
gerçekleri yansıtmadığı gibi, onun
yanıltıcı taktik ve propagandalanna
da inanmak anlamına gelmektedir.
PKK bu saldırıyla hem 1992 de imzaladığı antlaşmayı bozmuş ve hem
de Dublin toplantısına karşı olmakla, aynı zamanda bu toplantıda eşit
şartlarda yer alan YNK'ye karşı
çıkmış olduğu da bir gerçektir.
Bize göre PKK'nin bu ve bundan önceki saldırılarını haklı ve
meşru kılacak hiçbir neden yoktur.
PKK'nin öne sürdüğü en önemli
nedenlerden biri, PDK'nin TC ile
olan ilişkilerinin kendilerine karşı
olduğu iddiasıdır. Güneyli güçlerin
60'lardan bu yana mevcut sınırları
tanıdığı ve Türkiye, Iran ve Suriye
devletleriyle ilişkilerini geliştirdikleri apaçık ortadadır. PKK bu ilişkileri çok iyi bilmesine rağmen, PDK
ve YNK ile ayrı ayrı dostluk ve
içişlerine kanşmama protokollan
imzalamıştır. PKK bu saldırıyla titizlikle üzerinde titrediği bu "iç işlerine kanşmama" ilkesini ihlal etmemiş midir?
Biz herhangi bir Kürt örgütünün,
diğer Kürt örgütüne karşı sömürgecilerle kurduğu ilişkilere şiddetle
karşıyız. Bu nedenle her Kürt örgütünün oturup "aynaya bakmasını"
salık veririz.
Kürt ulusal hareketlerinin sömürgeci devletler ile olan ilişkilerini prensip olarak doğru bulmuyoruz. Diğer taraftan dünya konjonktürünü, bölgesel durumu ve Kürdistan coğrafyası gerçeğini görmemezlikten gelme, "ayda yaşıyormuşuz" izlenimini verir. Kürt örgütlerinin neticede kendi sömürgeci devletleriyle bir masada oturacakları
bir gerçektir. Bize göre bu ilişkiler
diğer Kürt örgüt ve ülkemiz parçalarına karşı kurulmadığı, kişilikli ve
karşılıklı yararlara dayandığı sürece gereklidir.
PKK saldırısı, Kuzey Kürdistan'da birlik sürecini zayıflatıp baltalayacağı gibi, örgütler arası mevcut güvensizlik ortamını daha da
kanısındayız.
derinleştireceği
PKK'nin Kuzey Kürdistan'da kendi dışındaki her legal veya illegal
yurtsever harekete karşı hırçınca tutumu, Güney Kürdistan'da atılan
her olumlu adımın öncesi veya sonrasında yarattığı olaylar, örneğin
Mayıs 1992 tarihinde yapılan genel
seçimden hemen önce sınırda çıkardığı olay, Federe Devlet'in ilanından bir gün sonraki Güney'e saldırısı, bu son saldırının da, Güney'de
çarpışan iki gücün anlaşma umudunu artıran Dublin toplantısına karşı
yapılmış olması , gerçekten düşündürücüdür. İşin ilginç yanı, her dört
sömürgeci devletin de Güney'de
atılan, yukarda değindiğimiz tüm
olumlu adımlara karşı açıkça tutum
belirlemeleri ve onları sabote etmek
için harcadıkları çabalardır. Bu kuşku uyandıran paralelliğin birlik sürecine katkıda bulunacağı, güven
arttırıcı bir olgu olacağını söylemek
•
olası mıdır?

Suriye Kürt Sol Partisi
Avrupa Orgütü adına
Rüstem

rd

kate alınacağı" tarzındaki ifadeyi
gösteriyor: Yani PKK'ye göre bu,
kendisine karşı Türkiye ile işbirliğini göstermektedir ve savaş nedenidin Ancak bize göre bu yorum aşındır. Türkiye bu toplantıda gözlemciydi ve herhalde bu ifade onun ısranyla konmuştur. Türkiye'nin,
PKK'nin Güney Kürdistan'da
üsenmesini ve bu sınır bölgesindeki
faaliyetlerini önlemek için Güney
Kürtlerin öteden beri baskı yaptığı
bilinen bir şey. Ama bin Güneyli
Kürtlerin, KDP ile YNK'nin, mutlaka PKK'ye karşı bir komplo ya da
saldırı hazırlığı içinde olduklarını
göstermez. Böyle bir savaş Güneyli
Kürtlerin de yararına olmaz.
Kaldı ki, PKK böyle bir şeyden
endişe ediyorsa bile, bunu önlemenin yolu tez elden KDP'ye savaş
açmak değildir. Kürtler arasındaki
yeni bir kardeş kavgasından kaçınmak için çaba göstermek gerekirdi.
Kanımca bu saldırının başka nedenleri var.
Bu saldırı PSK-PKK protokolüyle de bağdaşmıyor. Protokolün
1. maddesinde şöyle deniyordu:
"Kürdistan'ın ayni ve değişik
parçalarından yurtsever örgütler
birbirlerinin varlığına saygı göstermeli, aralarında var olan veya olabilecek sorunları diyalog yoluyla ve
barışçı yöntemlerle çözmelidirler.
Yurtsever örgütler arasında şiddete
başvurulmamalı, tartışmalarda düşmanca ve saldırgan bir dil küllandmıunalıdır."
Kürdistan'ın bölünmüş olmasından ve çevresinin onu bölen düşman güçlerle kuşatılmış olmasından ileri gelen çok olumsuz bir durum var. Bu, mücadeleınizi zorlaştınyor. Kürt halkının dışa açık kapısı
yoktur. Bu nedenle, herhangi bir
parçada silahlı mücadele yürüten
güç, gerek duyduğu üs bölgelerini,
lojistik desteği, geçiş yollarını sağlamak için, Kürdistan'ın diğer parçasını elinde tutan devletlerle ilişkiye geçiyor. Bu ise bir handikaptır.
Çünkü bu devletlerin hiçbiri Kürtlerin herhangi bir parçada özgür olmasını istemiyor. Bu işlerine gelmez. Onlar ancak Kürt hareketini
kendi aralarındaki çekişmelerde bir
koz olarak kullanmaya çalışıyorlar.
Bu ilişkiler genellikle Kürt örgütlerinin politikasını olumsuz etkiliyor,
bazen ipotek altına sokuyor. Kürt
hareketinin bir türlü birlik oluşturamamasının ve zaman zaman da
kendi arasında çatışmasının önemli
bir nedeni budur. Düşman güçler
birliğimizi istemiyorlar.
Bu ilişkilere ya hiç girmemek,
ya da belli bir mesafeyi, politik bağımsızlığı korumak, ulusal çıkarlara zarar veren dayatmalara karşı
çıkmak gerekir.
Bir süreden beri, Kürdistan'ın
tüm parçalarından yurtsever parti
ve kuruluşların katılacağı bir ulusal
kongre toplamak için çabalar başlamıştı ve umut vericiydi. Dublin
toplantısıyla güneyde bir ateşkes
sağlanmış ve bir barış planı üzerinde uzlaşmaya varılması bunu kolaylaştırmakta idi. Ne var ki, son olay bu çabalara darbe olmuştur.
Ulusal güçlerin birliğini sağlamanın yöntemi savaş ve şiddet olamaz.
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PKK'nin 25-26 Ağustos 1995
gecesi başlattığı ve bizzat PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın
"2.15 Ağustos Hamlesi" olarak
isimlendirdiği ve MED-TV de her
gün "Güney Operasyonu başarı ile
devam ediyor" biçiminde dile getirilen saldınlann nedeni çok yönlüdür. Elbette ki, bu saldırıların nedenini en iyi PKK yönetimi bilmekte.
Ancak bize göre,yapılan açıklamalar ve içinde bulunulan ülke, bölge
ve dünya koşulları, bu çok yönlü
nedenler arasında, PKK'nin genel
olarak ulusal güçlere karşı tutumu
ve bölge devletlerinin Güney Kürdistan'daki ulusal kazanımlara yaklaşımı, en önemli iki neden olarak
öne çılunaktadırlar.
Bunlardan birincisi, PKK'nin
bir yandan kendisini bütün Kürdistan'ın tek hakimi ve Kürt halkının
ulusal kurtuluş mücadelesinin tek
doğru temsilcisi olarak görrnesinde
somutlaşan benmerkezci yaklaşımı
yatmaktadır. Bu yaklaşım ne yazık
ki, PKK'yi kuruluşundan beri Kürdistan'ın bütününde farklı örgütler
ile farklı düzeylerde çatışma ortamına girmeye götürmüştür. Öte
yandan, bölge devletleri ile olan
ilişkileri ve bu devletlerin Güney
Kürdistan politikaları ile PKK'nin
Dublin toplantısı sonuçlarına ilişkin yaklaşırrılae-ın çakışması, bu
emli nedeni kosaldırıların
nusunda ipuç.
rmektedir.
saldırılarına
PKK'nin i
meşruluk kaza aeurrnak için ileri
sürdüğü gerekçeler kabul edilebilir
ve doğru gerekçeler değildir. Ne
ulusal kongre böyle bir yöntem ile
oluşturulabilinir, ne de Kuzey Kürdistan'da yürütülen mücadelenin
iddia edilen ihtiyaçları Güney'deki
kazanımların önüne çıkarılacak,
ondan daha değerli olduğu görüşü
kabul edilebilir bir gerekçedir. Ulusal hareket, Kürdistan'ın bütününde
dayanışmayı ve karşılıklı yan::
laşmayı esas alan bir yak!' 3
de
ner
ilişkilerini düzenleme)!..
ulusal gücün önde gel at er! ülkemizin her hangi bir adşesinde elSa edilen ulusal kazammlan koru-

silahla ister diplomasiyle karışmaları, daima Kürt halkının aleyhine
olmuştur.
Bizler burjuva ve emperyalist,
işgalci, sömürgeci güclerle hiçbir
araya gelinmemeli, hiç diyalog kurulmamalı demiyoruz. Ancak Kürt
tarafı daima zayıf, eksik, tüm Kürdistan parçalarını ve belli başlı örgütlerini kapsamayan, daima bölünmüş bir biçimde çağrılırken; daima sadece bir parçanın kısmi bir
sorununun ele alınmasıyla yetinilirken ve Kürt örgütlerini sözde barıştınna gibi küçültücü bir biçimde
Kürdistan güçlerinin iç işlerine, iç
ilişkilerine müdahalesi bir tarz yürütülürken, yapılan diyaloglann,
görüşme ve anlaşmaların hiç bir yarar getirmediği, yeni sorunları yarattığı unutulmamalıdır.
Kürt örgütlerinin birbirleriyle
ilişkileri, Imzan çok ağır ithamlarla
suçlama, küfürleşme, kavga ve çatışmaya, bazen karşılıklı günah çıkarma ve sıcaklaşmaya varan istikrarsız bir niteliğe sahiptir. Bizce her
pozisyonda dengeli ve soğukkanlı
olmak en doğru tutum olarak benimsenmeli ve hiçbir zaman bir
araya gelme yolları tıkanmamalıdır.
Tarafların kendi pozisyonlarmdan hareketle haklı olduklarını iddia etmesi ve kendi gerçekliğini genelleştirip tüm Kürtlerin adına hareket etmesi ya da tüm Kürdistan'ı
etkileyecek yönelişlere girmesi bir
başka gerçekliğimizdir. Böyle olunca Kürdistan partileri birbirlerini
hesaba katmayan tutumlar geliştirmekte ve çatışmaların zemini oluşmaktadır.
Kürt örgütleri Kürdistan davasını ve kendi aralarındaki sorunların
çözümünü başka güçlere havale
edemezler; böyle olduğu zaman çatışmalar engellenemez.
Fiilen sarWmış Güney Kürdistan'daki Federe Devleti yaşatmak
için en başta güneyin örgütleri ve
sonra da tüm Kürdistani güçler bir
araya gelmeli ve sorunlar bu zeminde çözülerek, başka güçlerin karşısına çıkılmalıdır. Yoksa ne emperyalizmin mandacılığı ne TC, ne Suriye, ne Mollalar, ne de Saddam himayeciliği ve gözeticiliği zemininde sorunlar `özümlenmeyecektir.
Bu zeminlerden herhangi birinden
yola çıkış ya da buralardan yol alan
bir gelişmenin oluşması, daima diğer parçaların aleyhine olacak ve
çatışma zeminleri devam edecektir.
Son zamanlarda emperyalist merkezlerde ele alınan senaryolann, siyasi açıdan en radikal, en önemli,
en halkçı Kürdistan mücadelesini
temsil eden Kuzey Kürdistan muhalefetini kıstırmaya; özel olarak da
PKK'yi etkisizleştinneye yönelik
olduğu görülmek ve bu tuzağa dikkat edilmelidir. PKK ve PDK arasında süren çatışmaların Kürt örgütleri platformunda karşılıklı görüşmeler yoluyla ve Kürt örgütlerinin ortak iradesiyle çözülmesi için
Kuzey Kürdistan Örgütler Platformu'nun ve Sürgünde Kürt Parlamentosu'nun ve şu anda çatışmalarda taraf olmayan Kürt örgütlerinin
acilen girişimlerde bulunmasını
öneriyor, bu tür girişimlerde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu duyuruyotuz.
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Kürdistan Sosyalist
Birlik Platformu
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ISVEÇ- Kürdistan Işçi Partisi (PKK)'nin Kürdistan Demokrat Partisi (PDK)'ye ait sivil ve askeri merkezlere yönelik, 25-26 Ağustos gecesi başlayan ve PKK tarafından
"İkinci 15 Ağustos Atılım!" olarak
adlandınlan saldırı, siyasi gündemdeki yerini korurken, konu, bölünmüşlük ortamında ilişkilerde nelerin temel alınması ekseninde de yeniden ele alınıyor. Dört parçadaki
Kürt örgütlerinin sadece kendi örgüt ve hareket alanlarının çıkarlarını esas saymalan ile, igili bölge
güçleriyle girdikleri girift ilişkilerin
bu tür sorunlara yol açtığı vurgulanıyor. Somut saldırı konusunda hemen hemen bütün Kürt örgüt ve
partileri PKK'nin tarzını eleştirirken, Kürt güçleri arasındaki sorunların mutlaka banşcıl biçimlerde
ele alınması ve bu ilişkilerde şiddete yer verilmemesi, ortak değerlendirme durumunda.
Konu ile ilgili olarak KAWA,Tekoşina Sosyalist, Kürdistan Ulusal
Kurtuluşçulan (KUK), Kürdistan
Sosyalist Hareketi (TSK) ve Kürdistan Birleşik Halk Partisi (YEKBUN) tarafından oluşturulan ve hala birlik sürecinde bulunan Kürdistan Sosyalist Birlik Platformu (KSBP), Kürdistan Komünist Partisi
(KKP), Kürdistan Sosyalist Partisi
(PSK), Kürdistan Demokrat PartisiKuzey (PDK-Bakur), Suriye Kürt
Sol Partisi, Isveç Kürdistan Dernekleri Federasyonu ve Kürtlerin
İnsan Haklari İçin Isveç Komitesi'nin değerlendirmelerini, yaptığımız küçük kısaltmalarla yarmlıyonız.

ma, ona destek sunma ve geliştirme
olmalıdır.
Bir kez daha vurgulamakta yarar
görüyoruz. Bugüne kadarki deneyimler Kürdistanlı siyasal güçelerin
kendi aralarındaki sorunlarını çatışma ve saldırılar yolu ile çözemeye-:
ceklerini, birçok yaşanmış pratik
ortaya koymuştur. Bu konuda son
YNK-PDK çatışmalarını anımsamak yeterlidir. Hiçbir sorunlarını
çatışma ile çözemediler. Bu inançla, PKK'nin bu saldırılarını kayıtsız
şartsız olarak durdurmasını talep
ediyoruz.
Kürdistan Sosyalist Birlik Platformu, sömürgeci devletler ile ilişkiler sorununu, Kürdistan ulusal-siyasal hareketinin bir paradoksu olarak değerlendirmektedir. Bir yan:
dan, Kürt halkının ulusal çıkarlarnin objektif olarak dört sömürgeciişgalci devletin çıkarları ile çatışması, öte yandan Kürdistan'ın değişik parçalannda siyasal-ulusal hareketlerin mücadele ettikleri parçanın özgün ihtiyaçları temelinde sömürgeci devletler ile ilişki içinde
olmaya kendilerini adeta zorunlu
hissetmeleri, dünden bugüne Kürdistan ulusal demokratik hareketine
bir yarar getirmemiştir. Biri diğerine tercih edilemeyecek olan sömürgeci başkentlerde tesbit edilen politikalar, yapılan anlaşmalar ya da
kurulan karargahlar Kürdistan ulusal hareketinin gelişimine hizmet
etmemiştir. Hele, bu ilişkiler zaman
zaman ilişki kurulan devlet sınırları
içindeki ulusal hareketi hedef alan
şartlar düzeyinde yürütüldüğünde,
bunun ulusal demokratik hareket
üzerinde yarattığı tahribatlar büyük
olmuştur. Bunun, yaşanmış ve yaşanan bir çok örneği vardır. Platformumuz, bu ilişkleri gerekli ve yerinde ilişkiler olarak görmemektedir. Buna rağmen, çeşitli nedenlerle
ve düzeylerde ilişki kurma ihtiyacında olan örgütler, Kürdistan'ın
diğer parçalanndaki ulusal - demokratik hareketin çıkarlarını zedelememeye azami özen göstermelidir. Bunun sağlanabilmesinin en
güvenilir ve kalıcı yolu ise, ulusal
hareketin tüm tarafları arasında iç
ilişkileri ve karşılıklı dayanışmayı
düzenleyecek, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirecek ulusal çapta
bir örgütlenme biçiminin bulunabilmesidir.
Herşeyden önce ulusal güçler
arasında çeşitli biçimlerde (işbirliği, cephe, ulusal kongre, konsey
vb.) ve gerek tek tek parçalarda, gerekse tüm Kürdistan düzeyinde gerekli olan birlilesnrunu, ulusal güçlerin kendi eiealanrıda barışık olmalarını gerektirmektedir.
Sosyalist Birlik Platformu'muz,
ulusal birlik sorununu ulusal kurtuluş mücadelemizde başarının anahtarı olarak görmektedir. Bunun gereklerini yerine getirmek tüm ulusal
güçlerin ve yurtsever olan herkesin
görevidin
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Rojda ÇELİKEL

Isveç Kürdistan
Dernekleri Federasyonu,
Başkanı
Mustafa Aydoğan
Tarihi tecrübeler göstermiştir ki,
Kürt siyasi örgütlerinin birbirleri
karşısında kullandıkları şiddet, düşmanın yol açtığı tahribatlardan daha etkili olmuştur. Kuşkusuz bu savaşa bir çok sebep gösterilmektedir.
Ama bize göre, sebep ne olursa olsun, hiç bir sebep, Kürdistan örgüt-

Kürtlerin İ nsan Hakları
için Isveç Komitesi
Sekreter Yardı mcısı
Berat] Eriksson
1991 baharında, Kürtlere göreceli
özgür bir ortamı yaşatan, Irak'ta
oluşturulan güvenlik bölgesini sevinçle karşıladık. Kürtler arasında,
güvenlik bölgesi dahilinde yaşanan
ve halk tarafından seçilmiş parlamentoyu işlevsiz kılan son zamanlardaki iç savaşları ise büyük bir tereddütle izledik. KİHİK olarak,
ABD insiyatifiyle gelişen arabuluculuğu ve çatışan Kürt tarafları arasındaki-ateşkesi selamlıyoruz.
Biz PKK'nin Irak'ta korunan
bölgedeki kardeşlerine saldırması
ile ilgili haberleri büyük bir kaygı
ve üzüntüyle karşıladık. KİHİK'e
göre PKK'nin tutumu ne kabul edilebilinir, ne de anlaşılırdır. Kürdistan'ın bütün parçalanndaki Kürtler,
bulundukları ülkelerin rejimleriyle
ilişkilerinde büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu yüzden Kürtler birbirleriyle savaşacaklanna, dayanışma ve hoşgörü içinde olmalılar.

Kalan
Koalisyon
toprağa dikişi söküldü
verildi

Almanya'da 3 Eylül günü faşistler tarafından katledilen Seyfettin
Kalan, Adana'da toprağa verildi.
Bı çaklanarak katledilen Kalan'ın
cenazesi, 6 Eylül günü Adana'ya
getirildi. Buruk Mezarlığına getirilen Kalan'ı n cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yaklaşık 500 kişilik bir kitle katı ldı .

Poitika 'Servisi- Demirel-İnönü ikilisiye başlayan ve halklara karşı uygulamaları alırken tepkileri elemine etmek
amacıyla `sosyaldemokrat' dayanağa ihtiyaç duyulması nedeniyle oluşturulan koalisyon, beklendiği üzere dağıldı. Kamuoyuna sunulan gerekçeler bir yana bırakılırsa, dört yıl
sürebilmiş koalisyonun miadını doldurduğuna rejim sahiplerince karar verildiği görüldü.
Başta Kürt halkına karşı yürütülen savaş olmak üzere,
halkların hayati sorunları hakkında en halk düşmanı kararları dört yıl boyunca yürürlüğe sokmuş olan koalisyon,
CHP'nin yüzde onların altında göründüğü bir noktada işlevini tamamlamış sayıldı. Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanıği'na gelişiyle, rejim açısından önemli bir sübab sayılan bu partinin daha fazla yıpranmadan kaolisyondan çekilmesi de sağlanmış oldu.
Dayanak ihtiyacı ile ortaldık-Yıpranma-Güç kazanma
manevrası için sonara doğru hükümeti terk sürecinin, dünyadaki diğer sosyaldemokrat kablımlı hükümetlerin kaderiyle çakışması ise, anlamlı bulundu.
Öte yandan, CHP'nin hükümetten ayrılır ayrılmaz kırk
yıllık muhalefetmiş gibi hareket etmesi ise demokratik kamuoyunca iki yüzlülük olarak değerlendiriliyor.
Koalisyonun devam etmemesi sonucunun ortaya çıkmasıyla, Ankara'da erken genel seçim ve yeni hükümet modeleri senaryoları artarken, tüm arayışlann, halkların yakıcı
sorunlarının çözümüne değil, işleverini MGK'ya devretmiş
partilerin oyunlarına endekslendiği de dikkat çekiyor.
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Pekin'deki Dünya Kadınlar Konferansı'na katılan Kürt kadını Harsan:

Zıvı
ngli
Gandi
Kürt kadınlanna ilgi büyüktü

Pekin'deki Dünya Kadınlar Konferansı'nı
katılan Kürt kadını Novin Harsan, Kürt
delegeler olarak Amerikan, Fransız, Alman
ve Rus kadınlarından büyük ilgi
gördüklerini söyledi. Novin Harsan,
konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Bahoz ŞAVATA

B

kin'in yaşamım ve Türk devleti tarafından uğradığı haksız
durumu anlattım. Keskin'e ilgi
büyüktü.
Bunda Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Başbakanı'ndan Eren Keskin'i şartsız
olarak bırakmasını isteyen
mektupların Çince, Arapça,
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak dağıtmasının da
rolü vardı. Bazı yürüyüşlere
katıldım.
Bunlardan biri, kadınlara
yönelik baskı ve şiddet politikalarını protesto etmek için
kadınların siyah elbiseler giyerek düzenledikleri protesto yürüyüşüydü. 6-7 bin kadın katılmıştı. Ilgi büyüktü. Ben yürüyüş boyunca Leyla Zana'nın
resmini taşıdım. 6 Eylül'de
Hilary Clinton geldi. Karşılamada bir pankart açtım. Pankarta "Kürt kadınlarının özgürlük ve barış için verdikleri
mücadeleyi destekleyin" yazılıydı.
Toplantılarda daha çok
neler üzerinde durdunuz?
-Ben Suriye'deki Kürt ka-

dınlanmn durumunu anlattım.
Diğer konuşmacılar da Kürdistan'ın diğer parçalarındaki kadınların durumunu anlattılar.
Suriye'de Kürt kadınların
yaşadığı önemli birkaç sorunu kısaca anlatır mısınız?
- Suriye'de kimliği olmayan, mülteci olarak yaşayan 150
bin Kürt var. Bunların yaklaşık
110 birini kadın ve çocuklar
oluşturuyor. Bunlar okullara gidemiyorlar, resmi evlilik yapamıyorlar, miras hakkına sahip
değiller, kamu kuruluşlarında
çalışamıyorlar, resmi olarak
sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar, pasaport alamıyorlar, otellerde kalamıyorlar. Istihbarattan seyahat belgesi almadan yolculuk bile yapamıyorlar. Seyahat belgesi de binbir güçlükle veriliyor.
Konferansa kaç Kürt kadını katıldı? Size göre belli
başlı eksiklikler nelerdi?
-Il kadın katıldı. Başta birlikte hareket ettik. Daha sonra
kadınların bir kesimi, kadın sorununu bırakıp bağlı oldukları
partinin tanıtımı üzerine çalış-

ma yürüttüler.
Konferanstan ne tür sonuçlar çıkardınız?
-Bana göre önemli olan
Kürtler adına katılımın olması
ve bunun egemen devletlere
rağmen gerçekleşmesidir. Ayrıca basın-yayın organları aracılığıyla Kürt kadınlarının seslerinin duyurulmasıdır. Herkes
kendi tarafından birşeyler yaptı.
Daha iyi olabilirdi. Daha iyi hazırlık yapılsaydı, etki daha fazla olurdu.
Çünkü dünya kadınları bizleri Kürt kadın delegeleri olarak tanıyorlardı. Bir eksiklik
hepimize mal olabiliyordu. Ayrıca Fransız, Alman, Amerikan
ve Rus kadınlanndan büyük ilgi görüyorduk. Bizleri yüzyıllardan beri ezilmiş, her türlü
baskıya maruz kalmış mazlum
bir ulusun kadınları olarak görüyorlardı.
Dışarıdan bizi farklı gruplara ayrılmış, ayn ayrı hareket eden kişiler olarak düşünmüyorlardı. Fakat biz istenilen birliği
sağlayamadık. Umarım bu bize
ders olur.

Yarışmaya katılan çalışmalardan Kürt sorunuyla bağlantılı olanlar ilgi gördü
•

Musa Anter ödülleri dağıtıldı
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Musa Anter ve Basın Şehitleri '95 seçici kurullannın
değerlendirmesi sonucu, haber dalında birincilik ödülüne, 11 Ekim
1994 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Köyleri devlet
yakıyor" başlıklı haberiyle Ergün Aksoy layık görüldü.
ti 'nde gözaltında öldürülen
Sayfettin Tepe'nin ağabeyi
Tayyip Tepe katıldı. Toplantıda MKM tarafından hazırlanan, Musa Anter'in yaşamını
ve eserlerini konu alan bir sinevizyon gösterimi de yapıldı.
Musa Anter ve Basın Şehitleri '95 seçici kurullarının değerlendirmesi sonucu, haber
dalında birincilik ödülüne, 11
Ekim 1994 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan
"Köyleri devlet yakıyor" başlıklı haberiyle Ergün Aksoy
layık görüldü.
ikincilik ödülünü 12 Mayıs
1995 tarihinde yine Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan,
"Güneydoğu hastalığı" başlıklı haberiyle Yusuf Ozkan kazandı. Seçici kurullar yarışma-

ya katılan eserler arasında
üçüncülük ödülüne değer eser
bulamadı.
Araştırma-İnceleme dalında ödüle layık görülen eserler
şunlar:
Birincilik ödülü; "Yalanın
ve İnkann ideolojisi: Kemalizm" konulu çalışmasıyla
Mustafa Yelkenli. Ikincilik
ödülü: "Buna& Xanenin Kaleminden Kürtlerin Bilinmeyen Dünyası" konulu çalışmasıyla Faik Bulut. Üçüncülük
ödülü: "Tarihselliği Bağlamında Türkiye'de İnsan Hakları"
konulu ç alı şması yla Erol
Pols tarafından kapnlarak eld0rOien Hasan Ocakiın alkol
Anar.
Fotoğraf dalında birincilik adası layık gı5rtlida.
ödülüne değer eser bulunama- Kerem Ilgaz layık görüldü. Musa Anter ve Basın Şehitleri
dı. Bu dalda ikincilik ödülüne, Üçüncülük ödülünü ise, "Bu, Gazetecilik. Ödülleri özel onur
"Polis" konulu fotoğrafıyla Tetiği Kim Çekti" konulu fo- ödülüne layık bulundu.
toğrafıyla Tamaşa F. Dural kazandı. Karikatür dalında ise bi
rincilik ödülüne otosansürü
konu alan eseriyle Aşkın Ayrancloğlu, ikincilik ödülüne
Behiç Ayrancıoğlu, üçüncülük
20.30 sıralarında Diyarbakır'ın Seyrantepe
ödülüne de gazeteci-devlet
Dursun YAPRAK
semtinde Musa Anter katledilmiş, yeğeni Orilişkisini konu alan karikatühan Miroğlu da yaralanmıştı.
rüyle E. Yaşar Babalık layık
adece, bir bilge gerilla olarak topÖldürülmeden bir gece önce kaldığı Bügörüldü.
rağa düşmesinden hemen sonraki
yük Otel'e iki kişi iki kez gidip Anter'i sorYeni Politika gazetesinin,
günlerde yazmıştı m Ape Musa
muş, ancak görüşmemişlerdi. Katiller Anter'i
Musa Anter ve Basın Şehitleri
haldunda. O günlerin daha çok çok yakısokakta veya otelde öldüremeyeceklerini anGazetecilik Ödülleri seçici kunında duran kimi anıları, hüznüme bulalayınca, cinayet gecesi Anter'i aramış, takma
rullarının basın özgürlüğü, inyarak dökmüştüm kağıda ve evrenin biisimler kullanmış ve bir toprak meselesi için
san hakları ve politika alanlalebildiği ya da bilemediği birçok boyutta
aracı olmasını istemişlerdi.
rında onurlu bir yaşam için çaölüme sığamayacak insanları sadece
Komplo gereği katillerden biri Anter ve
ba gösterin kişi, kurum ve kuölüm yıldönümlerinde yazma anlamsızMiroğlu'nu alarak bir araca bindirmiş ve Seyruluşlara verdiği "özel onur
lığından hazzetmediğim için, artık hiç
rantepe'ye doğru yol almışlardı.
ödülleri" ise şöyle dağıtıldı:
düşünmüyordum yıl dönümlerinde Ape
Istanbul'da polis tarafından
Anter'in kuşkulanmast özerine aracın yöMusa ölümü hakkında yazmayı...
kaçırılarak katledilen ve cesenünü Silvan'a doğru yönelten katil, 7. Kolor95 Eylül'ü, son günlerinin kasvetiyle
di kimsesizler mezarlığında
du'nun 15 metre ötesinde Anter ve MiroğO'nun vuruluşunun 3. yıldönümünü habulunan Hasan Ocak'ın ailesi,
lu'na araçtan indirmiş ve bir ara sokakta ikisitırlattığında, birden, tüm üç yıl boyunca
olayın ısrarlı takipçisi olmani de tarayarak Anter'i katletmiş MiroğluO'nun gerçekten bizlerle olduğunu hissından ötürü ödüle layık görülnu'da yaralamıştı.
settim. O gülüyor, üzülüyor, seviniyor
dü. 14 Temmuz'da kirli savaAnter'in cenazesi ertesi gün özel timler tave... ağlıyordu:
şın sona ermesi için açlık greÜçyüzaltmış beş çarpı üç kere, bu
rafından hastane morgundan alınarak, Nusayvine başlayan ve açlık grevintoplamın her anında, O bizlerleydi... Tabin'in Akarsu nahıyesine bağlı Zıwınge köde dört şehit veren on bini aşnıyan/tanımayan bütün Kürtlerin, yürek
yüne getirilip zorla gömülmüştü.
kın siyasi tutsak ve aileleri,
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Haber Merkezi- Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Musa Anter
ve Basın Şehitleri Gazetecilik
Ödülleri, 20 Eylül günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
düzenlenen bir toplannyla sahiplerine verildi. Ilki, kapatılan özgür Gündem gazetesi
tarafından düzenlenen ödül töreni, bu yıl yine kapatılan Yeni
Politika gazetesi tarafından
düzenlendi.
Sunuculuğunu Orhan Aydın'ın yaptığı toplantıya, Yeni
Politika gazetesi imtiyaz sahibi Necati Tanıyan, gazetenin
Genel Yayın Yönetmeni Leyla
Peköz, Musa Anter'in eşi Hale
Anter, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Nadire Mater ve geçtiğimiz günlerde Bitlis Emniye-

tıratını birlikte hazırlamıştık.
Bu vesile ile bütün hikayesini
biliyordum. Hayatını Kürt
halkına vakfetmiş bir insan
niçin bu durumda Gandi' ciliğini saklı tutar? Bizim Gandi'lerimizi halkımız ne zaman tanıyacak? Soruları beynimi zorluyordu.
Ape Musa çoçukluğunda
Kürt isyanlanna tanık olmuştu, gençliğinde Doğuculuğu' yaşamıştı ve orta yaşlılığını devletin zindanlannda
geçirmişti. Fikirleriyle daima
halkının içinde olmuştu.
Ama o " Sessiz Yılların"
bir kürt aydınly&Devıimci
çficışlann plaillayıcısı olmamıştı. Mazlumluktan kurtulması gereken bir halkın sözcüsüydü. Onun tabii kişiliği
de yine mazlumcaydı. Tek silahı fikriydi.
Cizre serhıldanında halk
fikrini söylüyordu. Halk öne
geçmişti, Ape Musa saklı kalmıştı! Halkıyla birlikte fikrini
söylemek istemiyordu! Ama
diğer yandan ayaklanan halka
destek sunuyordu. Elinde telafon avizesi ülkenin dört bir
yanına haber salarak, emirler
yağdırarak Cizre serhıldanına
destek istiyordu. Bu istekleri
karşılıksız kalmıYordu. Açıkcası gizli Gandi' ciliğine devam ediyordu.
Fransızların ünlü bir deyişi var; " İhtiyarlar yapabilseydi, gençler bilseydi!" Ape
Musa hem yapıyor hem bildiğini ustalıkla gösteriyordu.
Ne korkan bir ihtiyar, ne de
bilmeyen bir gençti.
Sonuçta Cizre serhıldanı
tüm memlekete yayılmıştı, onun bu eylemlerde payı büyüktü.

Gizli Gandi' liğini harfiyen yerine getiriyordu, ama
kendi bildiğince. Tüm sorularıma yanıt veren Ape Musa'
nın bu girişimleri için, Fransatan da utandıracak bir deyiş olmalıydı. Artık ona olan
saygı ve sevgimi yenilemiştim.
Ape Musa bütün hünerini,
bilgeliğini, erdemliliğini göstermeye devam etti. Halkına,
döşeğinde rahatça ölmeyeceğini her defasında söylüyordu. Dağlanmızda şehit düşen
gençlerimize gıptayla bakıyordu.
Bizleri bu duruma tanık
bıraktı. Çünkü o Gandi'ciliğini artık saklamıyordu. Bizlerin tez canlı istemlerine yenik
düşüyordu.
Şehit düşüşü Gandi' lerimize yol gösterdi. Biz gençlere eksiklerimizi kavrattı.
Hakkında çeşitli dedikodularda bulunanları utandırdı.
İnsanlar yaşadığı tarihin
ve çoğrafyanın çocuklandır.
Ape Musa' yı kimse yaşadığı tarihin mantığından sıyınp
değerlendirmemelidir.
Fakat o ta Şex Sait' ten
günümüze kadar olan olayların yalnız tanığı, sanığı ve şehirli değildir, günümüz devrimci kuşağıyla da bütünleşebilmeyi becerebilme yetisini
gösteren ender bir insandır.
Bu ilericiliği de kayıt edilmelidir. Geçmiş sosyalist kişiliği
nedeniyle yaptığı kimi hatalar onun dirayeti, başarıları
ve doğrulannın gölgesinin
dahi gerisinde kalmıştır.
Onuru, şerefi ile abideleşen, Kürt halkının Zıvınge' li
Gandi'si önünde saygıyla
egiliyorum...

Ape Musa 77 yaşında!

Anter, Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR/Roj- Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Diyarbakır Merkez İlçe Örgütü
tarafından yapılan bir şölenle ünlü Kürt yazar
Musa Anter, katledilişinin 3. yıldönümünde
anıldı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü, HADEP Merkez İlçe Binasında yapılan törende, Anter'in
katledilişi kınanarak, hayatı anlatıldi. Ve adına şiirler okundu.
HADEP Merkez İlçe örgütü tarafından yapılan basın açıklamasını okuyan ilçe Sekreteri M. Hanifi Baran, Anter'in 20 Ey1ü11992'de
faili meçhul bir cinayete kurban gittiğini belirterek, devletin taahüdüne rağmen, aradan
geçen üç yıl içinde faillerin hala bulunamadığını söyledi.
Geçen bu süre içerisinde nice yazar, aydın
yurtsever ve demokrat insanların da katledildiğini kaydeden Baran, ülkemizde sürmekte
olan kirli savaş ve yapılan faili meçhul cinayetleri şiddetle kmadıklanru söyledi.
Cinayet nasıl işlendi
Bilindiği gibi, 20 Eylül günü akşam saat

i.o

Mavin Hanım Kikt ooğmfyasındıld devkıllıaln şIddst polisden yOrtidOlds oldukgakanş oknaz

ir yandan gecenin yorgunluğu, diğer yandan
günün aydınlığı tüm
hışmıyla göz kapaklanma
yüklenmiş. Yorgunluk uyumamı, gün aydınlığı kalkmamı zorluyor. Tam o sıra yumuşak bir el bütün nezaketiyle omuzuma hafifçe dokunuyor. Sevecen, heyacan dolu
tanıdık ses kulaklanma doluyor:
" Bahoz ra be!.. Rojname
mezeke!..Lı Cizere serhıldan
buye !" ( Bahoz kalk!.. Gazeteye bak!..Cizre' de ayaklanma olmuş! )
Bir elinde "Cizre' de halk
ayaklandı!.." sürmanşetli Günaydın gazetesi, öteki elinde
aynı manşetli diğer gazeteler.
Kollarını havaya kaldırmış,
sokakta gazete satan çocuklar
gibi şen, onlardan tek farkı
sevinçten dökülen göz yaşları, yetmişlik bir çocuk; Zıvınge'li, Nuseybin' li, Mardin' li
Ape Musal..
Heyecandan ne yaptığımı
bilemedim. Çıplak bacağımdan beş parmağım izi 'duruyordu, ağzımdan kelimeler
teker teker döküldü,
"Şimdi, bize bir Gandi
lazım!.."
Gözlerim Ape Musa'nın
göz bebeklerinde. Sözlerim
bu zeki insanın beynini hemen harekete geçirdi. Teklifimin kendisine yönelik olduğunu o an kavramıştı. O da
çok iyi biliyordu ki, halihazırda Kürt halkına Gandi' lik
yapacak başka bir kimse yoktu.
Bir tek o vardı. Yeni bir
dönemin eşiğinden içeri girmistik. Nasıl bir tavır koyacağını merak ediyordum. Lakin
teklifim işe yaramamıştı. Ape
Musa işine gelmeyen bir söz
olduğunda ya mutfağa ya da
odasına çekilirdi. Bu defa da
öyle yapmıştı. Peşini bırakmadım. Ardı sıra kaçıştığı
mutfağa gittim.
" Yapma amca, böyle bir
fırsat ele geçmez. Büyük
adamlar böylesi dönemlerin
adamıdır. Senden başka milletin tanıdığı, sevdiği kimse
yok. Silahsız ayaklanan bu
halka bir önder lazım..."
Bu sözlerime karşılık,
Ape Musa diretiyordu...
" Henüz erken, şimdi ortaya çıkarsam beni sadece öldururlar. Acelecisin oğlum..."
Yanıtı bu olmuştu. Başka
hiç bir şey söylemedi, kendi
bildiğini yapar tavnnı göstermek için bulaşık yıkamaya
koyuldu.
O anda karşımda sevimsizleşen, beni düşündüren bir
Ape Musa vardı .
Onlarca defa bu olayı
sorguladım. Heyacanla yaptığım teklifimi düşünmeye
başladım. "Hayatım" adlı ha-
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ünya Kadınlar Konferansı'na İsveç'ten katılan Novin Harsan, Suriye'de hiçbir sosyal haktan
yararlanamayan 110 bin Kürt
kadın ve çocuğun durumunu
dile getirdi. BM'nin, dünya
kadınlarım barış, eşitlik ve
ilerlemeye ilişkin sorunlar çerçevesinde biraraya getirdiğini
belirten Harsan, "Kürt coğrafyasındaki devletlerin şiddet
politikaları yürürlükte oldukça
barış olmaz. Barışın olmadığı
bir yerde, ilerleme ve eşitlik
de gerçekleşemez" dedi.
Konferansta, Kürt delegeler
olarak Amerikan, Fransız, Alman ve Rus kadınlarından büyük ilgi gördüklerini söyleyen
Novin Harsan, bu konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı:
Dünya Kadınlar Konferansı'na ne amaçla katıldınız?
-Amacım, konferansta olanaklar elverdiği ölçüde Kürt
kadınlarının durumunu anlatmaktı. Birleşmiş Milletler
dünya kadınlarının sorunlarını
üç başlık üzerinde toplamıştı.
Bunlar barış, eşitlik ve ilerlemeydi. Biz görüyoruz ki, Kürt
kadınları bu üç noktada dünya
kadınlanndan çok daha karmaşık ve oldukça ağır sorunlan yaşıyorlar.
Ben konferansa katılan bir
Kürt kadını olarak barış eşitlik
ve ilerleme konusundaki sorunlarımızı anlatmak istedim.
Kürt coğrafyasındaki devletlerin şiddet politikaları göndemde oldukça barış olmaz. Barış
olmayınca eşitlik ve ilerleme
de olmaz.
Bu sorunları nasıl ortaya

koydunuz? Nasıl bir çalışma
yürüttünüz?
-Birinci ve ikinci gün kişisel bir faaliyet yürüttük. Üçüncü gün Amerika, Almanya, Isveç, Fransa, Iskoçya ve Kürdistan'ın değişik parçalarından
gelen Kürt kadınları ile birlikte bir delegasyon oluşturduk.
Birçok toplantıya katılmanın
yanında Kürt kadınları olarak
üç toplantı düzenledik.
Bu toplantılarda söz alarak
birçok devletin Kürt kadınlarına uyguladığı baskı ve işkenceleri anlattık. Konferansın
dördüncü günü çalışmaları birlikte yürütemedik, tekrar kişisel çalışmalara başladık. Bu
arada ben, Barış ve Özgürlük
İçin Kadınlar örgütü'nün çadamda Kürt kadınlarının genel durumu üzerine bir seminer verdim.
Ayrıca, barış için Isveçli
kadınlar tarafından düzenlenen seminere misafir konuşmacı olarak katıldım. Savaşın
Kürt kadın ve çocukları üzerindeki etkilerini anlattım.
Mülteci Kürtlerin yaşamını
sergileyen bir slayt gösterisi
yaptım.
Toplantıdan sonra önerimiz
üzerine genel olarak Kürtler,
özel olarak Leyla Zana'yla
bir karar alındı. Karar doğrultusunda Tansu Çiller'e hitaben yazılan mektupta, Kürtlere
karşı soykınmın önlenmesi,
siyasi tutukluların bırakılması,
işkencenin sona erdirilmesi,
tutuklu parlamenterlerin ve
Leyla Zana'mn koşulsuz olarak serbest bırakılması istendi.
Bu arada Uluslararası Af Örgütü'nün düzenlediği seminere misafir olarak katıldım. Seminerde söz alarak Eren Kes-
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Ape Musa çoçukluğunda Kürt isyanlarına tanık olmuştu,
gençliğinde Doğuculuğu' yaşamıştı ve orta yaşlılığını devletin
zindanlannda geçirmişti. Fikirleriyle daima halkının içinde
olmuştu. Ama o " Sessiz Yılların" bir kürt aydınıydı.
Mazlumluktan kurtulması gereken bir halkın sözcüsüydü. Onun
tabii kişiliği de yine mazlumcaydı. Tek silahı fikriydi. Cizre
serhıldanında halk fikrini söylüyordu. Halk öne geçmişti,
Ape Musa saklı kalmıştı! Halkıyla birlikte fikrini söylemek
istemiyordu! Ama diğer yandan ayaklanan halka destek
sunuyordu. Elinde telefon ahizesi ülkenin dört bir yanına haber
salarak, emirler yağdırarak Cizre serhıldanına destek istiyordu.
Bu istekleri karşılıksız kalmıyordu. Açıkcası gizli Gandi' ciliğine
devam ediyordu.
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acısıyla bezenmiş saygdanyla O'nu anacaklan ölüm yıl dönümünde, bu beraberliği aktarmak istedim...
Uç yıl kısa mı, uzun mu, pek bilinmez. Göreceliliğin bu sahnesinde çok
şey olup bittiği ise bir gerçek. Işte hayatın her olup bitme anında, her hayat kıvnmının üst yanında O duruyordu; üç yıldır bundan çok eminim...
Üç yıldır, her bir Kürt gencinin taze
bedeni kurşunlarla, şarapnel parçalarıyla
dağlanırken, bir bulut altından bize bakan Ape Musa'nın gözleri doluyor...
Üç yıldır, bir ağaç çiçeğe, bir bebek
yaşama durduğunda O, kocaman gülümseyişi ile katılıyor sevinçlere...
1_1ç yıldır, her düğünümüze O geldi
özenle giyenerek ve gözlerini kısıp eşlik
etti türkülerimize ve hatta bilmediğimiz
türkülerimizden söz etti...
Üç yıldır, İstanbul/Dragos 'a çok
uzak, beynine ve yüreğine çok yakın diyarlanmızdan gelen haberlere göre ya

tunçtan bir heykel gibi gururla çıktı çarşıya, ya da kederin örselediği duygularını yüzüne yansıtmamaya çalışarak adımlach kaldınmlan...
Üç yıldır, her hata yapışımızda O'nun
iç çekişleri; öficenin sessizce patlattığı
"Ahmaklar!" sitemleri çınladı kulaklarımızda...
Ve üç yıldır açlık grevlerimizin mekanlarında bizle oturdu, ytirilytişlerimizde bir abide heybeti ve ciddiyetiyle en
önümüze geçti, yazılarımızı gözüne ihanet edercesine bir dikkatle okudu, satırlanmıza biz farkına bile varmadan harften müteşekkül ışıklar,
sözler ekledi...
Kısacası, O, daha önceki 74 yıllık
ömründe olduğu gibi, son üç yıldır da
hep yanımızda; gözleri üzerimizde, sevdası yüreklerimizde...
Kim O'nun için "Öldü" diyebilir ki;
bunu diyen, yakınlarında bir yerlerde,
O'nun muzip gülüşünü duymaz mı ki?..

