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'Düşünce suçu' davasında tuhaf karar 
Maraşlı'nın 28 Eylül 
günü görülen davanın 
sonucunda, "Yazı  
bütünüyle 
incelendiğinde Avrupa 
Insan Hakları  
sözleşmesinin 10/2 
maddesi kabul ettiği 
şekilde suçu içerdigi" 
ibaresi dikkat çekti. 
• S.3'te 

Li ser rewşa edebiyata Kurdi 

Büyük sermaye ve Kürt sorunu 
Ertuğrul KÜRKÇÜ 

 

sermaye dünyasının ağır toplannın birbirinin ardı  
sıra, Kürt sorununda siyasal çözüm için atağa kalk-
malan somut ekonomik ve siyasal rasyonellere da-

yanıyor. Açıkcası  büyük sermaye için 'askeri çözüm' ge-
rekmediği denli yüksek maliyet getiriyor ve globalleşme 
sürecine sekte vuruyor. Bilenen sayılarla, Türkiye'nin 8 
milyar dolar civarındaki cari açığının ve yüzde 100 civa-
rındaki enflasyonun başlıca nedeninin savaş  olduğu, ha-
yatları  hesap kitap üzerine kurulu sermayedarlar için bir 
sır değil. • Devamı  s.11'de 

Devlet-korucu 
krizi büyüyor 

Van'a bağlı  Gürpınar'da asker korucu anlaşmazlığı  giderek 
büyüyor. Devlet güçleri korucuların gerilladan yana tavır 
koyduğunu ve kendilerini arkadan vurduğunu iddia ederken, 
ayrıca koruculardan intikam alma yoluna gidiyor. Şimdiye 
kadar birçok korucu köyünü boşaltan ve yakan devlet güçleri bu 
kez de köyleri boşaltıldıktan sonra, başka köylere yerleşen 
koruculara ait otları  yaktı. • S.3'te 

Böyle poz vermelere rağmen, birçok korucu devlete yaranamıyor. 

IIID kayıplar 
için brifing 

düzenledi  S. 31te 

ilçe olmayı  
beklerken 
boşaltıldı  

Bosna'ya da 
Amerikan 
barışı  

işçi 
yürüyüşünü 
MGK engelledi 

s.5'd• 
Sendikal 
ortama 
müdahale şart 

S. 6'do 

Can Şenliği 
Oyuncuları: 
Doğru yerdeyiz 

s.Td• 

Felaket 
deprem 
değil 
yapılaşma 
inşaat Mühendisleri Odası  Yönetim 
Kurulu Sekreteri Mutlu Öztürk ile en 
son Dinar depremiyle gündeme 
gelen Türkiye'nin yapılaşma 
sorununu görüştük. Öztürk, asıl 
felaket olan çarpık yapılaşmanın 
büyük kayıplara davetiye çıkarttığını  
belirtti ve şöyle dedi: "Türkiye'de in-
sanlar, yanlış  imar planları  yüzünden 
ölüyor. Topraklarının yüzde 90'nının 
deprem kuşağında olduğu bilinen 
Türkiye'de, depreme uygun 
yapılaşmaya dikkat edilmemesi, can 
kaybına en büyük nedenlerden biri 
olarak gösteriliyor." • S.12'de 

S. 4'te 

IMO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mutlu Öztürk 

Meraller'in asıl olarak düzene muhalif 
güçlere kulak tı kadıgı  belirtiliyor 

Liseli gençlik son beş  yıldır, siyasetle daha yoğun uğraşıyor 

Liseler yeniden 
hareketleniyor 

Aysel SAĞIR 

İSTANBUL- Siyasetle uğraş-
ma biçimleri tartışmaya açık 
olsa da, her şeye rağmen liseli 
gençlik son beş  yıldır, siyaset-
le daha çok uğraşıyor. Liseli 
gençlik, yeniden hareket hali-
ne gelmenin hem heyecanını, 
hem sancı larını  yaşıyor. "Yeni 
bir liseli gençlik dalgası  geli-
yor" değerlendirmeleri bile 
yapılmaya başlandı. Bundan 
on beş  yıl önce liseli gençlik, 
'ülke sorunlarıyla ilgilenen po-
litik bir konuma sahipti. 12 

Eylül cuntasından sonra, liseli 
gençlikten uzun bir süre ses 
çı kmadı. Bilgilenmesi renkli 
basınla sınırlı  olanlar için lise-
li gençlik denilince akla uyuş-
turucu kullanan, fuhuş  yapan, 
çete oluşturup birbirine saldı-
ranlar gelir oldu. 

Öte yandan, liseli gençliğin 
önemlice bir kesimi, Türki-
ye'nin eşitsiz sosyal ortamın-
dan gelen gençlerden oluşu-
yor. Geleceği belirsiz, çelişki-
leri daha net görüp enerjisini 
yöneltebileceği alan arayışın-
da olan gencecik dimağlar! 

Kimse, gençliğin enerjisini 
tartışmıyor bile. Tarih tanığı-
dır ki bütün yenilikleri ilk de-
neme cesaretini, hep gençlik 
göstermiştir. 12 Eylül cuntası-
nı  yapanlar da bunu iyi bili-
yordu. Bu yüzden en çok 
gençlik üzerine oynadı lar. 
Gençliğin siyasetle uğraşma-
ması  için elden ne geliyorsa 
yapıldı  uyuşturucunun ve fu-
huşun kucağına bırakıldı. İş, 
"Siyasetle uğraşmasınlar da ne 
yaparlarsa yapsınlar" demeye 
kadar vardırıldı. 

• Devamı  s.11'de 

Şahinler hükümeti 

C iller'in başkanlığında DYP azı nlık hükümeti MHP, D-
SP, YP ve bazı  parlamenterlerin desteğiyle Cumhur-

/ başkan ı  Demirel'den izin aldı . 
Açı klanan hükümet listesinde yer alan bakanlardan altı s ı  

MHP'ye yakı nlığıyla tanı nı yor. Şimdiye kadar devletin çeşit-
li kurumları nda kadrolaşmayı  sağlayan MHP'nin bu defa 
desteğinin karşı lığını  fazlasıyla aldığı  görülüyor. Azınlı k hü-
kümetinin diğer destekçisi DSP, desteğini "hükümet boşlu-
ğundan ülkeyi kurtarmak gerekir" diye gerekçelendirse dahi, 
gerçekte şahin kimliğine uygun davranıyor. Ozalların yöne-
timindeki YP'nin tavrı  ise, uzun süreden beri aileleri hakkın-
da ard arda gündeme getirilen "yolsuzluk dosyaları ndan" 
sı yrı lma çaba ve umudu olarak açı klanabilir. CHP'den ayrı -
lan Kürt parlamenterlerin -eğer iddiaları  doğruysa- tavı rları  
utanç vericidir. Azı nlı k hükümetine destek vermekle kendi-
lerini açı kça pazarlamış  ve Kürt halk ı na ihanet etmişlerdir... 

Onbeş  gün boyunca süren hükümet kurma çalışmalarını n 
son anda azınl ı k hükümeti şeklinde kotarı lmas ı  dikkat çeki-
cidir. Üstelik bu oluşumu bir araya getiren ögelerin siyasi or-
tak paydaları nı n, Kürt halkı nın demokratik istemlerinin kar- 
şısı nda olmas ı  tesadüf değildir. • Devamı  s.11'de 

DDP direniyor 
Demokrasi ve Değişim Partisi, oldukça 
yoğun bir döneme girdi. 14 Ekim'de 
dönecek olan Genel Başkan İbrahim 
Aksoy'a ilişkin devlet güçlerinin 
tutumunun ne olacağı  merakla 
beklenirken, aynı  gün partinin 
kapatılmasıyla ilgili savunma verilecek. 
Bir gün sonra ise 'politika yasağı'na karşı  
tedbir özelliği taşıyacak olan, büyük 
kurultay toplanacak. • S.5'de 

Gabar Çiyan: 
"Edebiyata niviski ya 

gelen din û ya Kurdan 
bıde ber hey; bi qasi ku 

hay min ji berhemesn bi 
Kurdi heye û min 

xwendiye, edebiyata 
Kurdi ya niviski 

negillaye devera ku dile 
mirovi dixwaze." 

• R.8 
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Patronların 'Doğu seferi' ve Sabancı 'nın yaptığı  çıkışın yankıları  sürüyor 

Sakıp aga, hayrola 
İstanbul Sanayi Odası  üyesi patronların Sakıp Sabancı  
öncülüğünde başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli Kürt 
kentlerine yaptıkları  gezi, "Bu ilginin ardında ne var?" 
sorusunu gündeme getirdi. özellikle Sabancı'nın 
"Güneydoğu meselesine yeni reçete lazım" şeklindeki 
konuşması, sermayenin soruna yeni bir 'çözüm' 
hazırladığı  yorumlarına neden oldu. 

Sapan& nın DGM'nin ve Türkeş'in hışmına uğrayan 
çıkışı  ile`ilgili olarak, HADEP ve DDP yöneticileri, 
GAP Belediyeler Birliği Başkanı, Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası  Başkan Vekili Şeyhmus Diken, ekonomist 
Aslan Başer Kafaoğlu ve bazı  sendikacılarla görüştük. 
Ortak kanı, 'Sabancı' nın çıkışının sermayenin çıkarı  
doğrultusunda olduğu' şeklinde. 

Haber Merkezi- Sakıp Sabancı  'nın İstanbul Sanayi Odası  (İSO) üyesi patron-
larla yaptığı  'Doğu çıkarması  'nın ve özellikle 29 Eylül günü Diyarbakır Ticaret 
ve Sanayi Odası 'nda yaptığı  konuşmanın yankılar! sürüyor. "Güneydoğu mese-
lesine yeni bir reçete lazım. Sorun sadece ekonomik tedbirlerle çözülmez. Bask 
örneğini inelememiz lazım. Yeni bir rapor hazırlıyorum" şeklinde mesajlar ve-
ren Sabancı  'nın çıkışının ardında ne olduğu sorusu, Kürt ve Türk kamuoyunda 
yoğun biçimde tartışı lıyor. 'Soruna sermaye el attı; GB gibi süreçlerin savaşla 
kesilmesini istemiyorlar' şeklindeki değerlendirme, ortak bir kanı. 

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkan  ı  Murat Bozlak "Türkiye 
uluslararası  alanda yatı rım açısından riskli ülkeler arasında. Işadamları  da tıkan-
dı. Soruna parmak basmalannı  olumlu görüyoruz" derken, Demokrasi ve Deği-
şim Partisi (DDP) İstanbul İl Başkanı  Kemal Yüksel, çıkışın sermayenin çıkar-
ları  doğrultusunda olduğunu yineledi ve "Sorunu bütün kesimler tartışabilmeli" 
vurgusunu yaptı. Aslan Başer Kafaoğlu, patronların bölgeye yatırım yapmak ni-
yetinde olmadıkları  görüşünde. 

• Devamı  sirde LL 

• 
Türk-İş  ve DİSK`e • 

yetkilileriyle görüştük hareket bağlı  sendika sg i 
`politikleşiyor' ama... 
• Son günlerin ilk gündem maddesi 
olan grevler, her geçen gün politik bir 
içerik kazanmaya başladı. Ancak bu 
politikleşmenin niteliği konusunda 
farklı  görüşler var. Türk-İş  içindeki bağlı  Türk Haber-Sen İstanbul Şube 

• Konuyla ilgili olarak, bir 'içerden' 
bir de 'dışardan' sendikaayla 
görüştük. Istanbul İl Grev 
Komitesi'nde de yer alan Türk-iş'e 

Başkanı  Levent Dokuyucu, işçilerin deyrimci odaklar, işçi eylemliliklerinin 'Hükümeti y
ıktık, sıra IMF'de' olumlu anlamda bir politikleşme 

süreci yaşadığını  iddia ederken, DISK sloganına yüksek değer biçerken, 
DİSK'e bağlı  Deri-İş  Genel Başkanı  içindeki kimi kesimler, grev 

haraketliliğinin düzen partileri Munzur Pekgüleç, grevlere isteksiz 
gidildiğini; Türk-Iş  kongresi ile düzen arasında ve koalisyon hesapları 

 içinde partilerinin malzemesi konumuna bir 'malzeme' haline getirilmeye
gelindiğini söyledi. • S.6'da çalışıldığını  ifade ediyorlar. 

Yeşiller Grup Başkanı  Claudia Roth'dan yeni hükümete tepki 

`Demokrasi karşıtı  koalisyon' 
Yeni kurulan koaliyonun demokratikleşmeye karşı  
oluşturulmuş  bir koalisyon olduğunu söyleyen 
Roth, bu hükümetten beklenebileceklerin ancak 
kirli savaşın yoğunlaştırılması, insanların 
topraklarından sürülmesi ve işkencelerin artması  • 
olabileceğini vıirgudı. Roth, son siyasal 
gelişmelerin Avrupa ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin geleceğini zorlaştıracağını  belirtti. • S.5'de 



Serxwebûn û yekiti 
eger'61 damezrandina 
dewleta Kurdistane ne 

Necat ABDULLAH 

B ert behsa serxwebün dixwazim hinekt li ser rewşa cll-
roka Kurdistan O kesaniya miroven Kurd bisekinim. 
Çimki, baverim peywendiya van tiştan li gel gotara 

me pir e. 
Eger em li diroka Kurdi biniherin, dikarin bejin Kurdistan 

her O her di bindeste dijmin de bûye. B.Z (Beri Zayine) di 
salen 550 T de Siros (Imparatore Person), imparatoriya,Med-
ya ya Kur& hilweşand u xiste bindeste xwe. Duvrep Isken-
dere Mezin, imparatoriya Persan hilweşand O disalen 330 I 
B.Z de Kurdistan ket, bindeste imparatoılya Grek. Di ye-
kem O duwem sedsala B. Z de Ermeniyan Kurdistan dagır-
kir O pişti sedsala seyem a P. Z. (Paş  Zayine) heta fetha isla-
mi Kurdistan di bindeste imparatotlya Roma ya Mezin de 
130. Di salen 640 t de tmparatortya Sasoni Kurdistan daglr-
kir û ji sala 1258 an heta sala 1509 an Kurdistan di bindes-
te Mogol O Tataran de b0. Duwayiya şere Çaldirane (1514) 
Kurdistan yekenn car di navbera ımparatoriya Osman? O Sa-
fevt de hate parvekirin. Se parçeyen Kurdistane ketin bin 
deste Osmanı yan O yek parçe ji ket bindeste safeviyan. Pis-
ti yere cihan ye yekem O parvekirine nO ya kolonyalistan O 
damezrandina dewleten nu, &sa Kurdistan be iradeya gele 
Kurd hatiye perçe kirin û bûye çar perçe. Ew rewş  heta ?ro 
ji berdewame. Her parçeyek ji bi dewleteke ve hatiye gire-
dan. Bi vi awayt Kurdistan her tim di bin çenge dagikeran 
de maye O kem xweşt ditiye. BegOman perwerdekirına mi-
roven kurd di çarçeveya we' dewfeta dagirker de bûye O her 
xwe dine kole bûne. Ji we deme de ye, ji nivşekt ta nivşe 
din koleti wek mirat ji me re maye. Wisa bûye ku; adet, zi-
man, kelepOr O axa me, ji me ra xerib bûye. Ez bawerinı, tu 
neteweyekt di dinyaye de weki kurdan; Ji ax, ziman, kele-
pOr O adeten xwe re xerib nebOye. Ji xwe ez we nabejim ku 
kesaniya mirove Kurd kesaniyeke bindeste û ji dayikbOna 
xwe de ji van tiştan re xaribe. Kurd di ve rewşa xirab O tev-
lihev de te dinyaye. Di Kurdistane de çend rrıtleren, ji Kur-
dan paşvemayitir hene ku kesaniya Kurd ewkase din ji paş  
ve helane. Bawer bikin heta niha IT aqile Kurd di nav çarçe-
veya akla eştretiye de dizivire O tu caran Kurd bi akla" bajar-
vaniye nefikiriye. Hern0 miatiyen Kurd, ji ber parastina ber-
jewendiyen xwe her yeki jT wan, di nav şere hevkujiye de 
xwe behez kirine O dijmin ji bi hesani Kurdistan dagirkiriye. 
Zilma neteweyen din wisa kiriye ku Kurd li diji Kurdan ser 
bike, xwe bikuje. U heta niha )1 ew tiştan di nav mejiye Kur-
dan de maye. Ew ji awayekT heskirina ji bo tijikirina valahi-
ya desthilate ye, ku mixabin ev rewş  niha ji dı  kesaniya Kur-
dan de te dilin. Merheleya hişyarbûna netewan bi efecjeten 
rastiya netewan O rewşenb?ran ve giredayiye. Beşik ji bo ge-
leki paşdemayt hişyariya netewayi ji paşde dimine. Kurd 
heta nihaji li d& hemû neteweyen dinyaye mane O niha 
hevi dikin çaven xwe vekin. Ez bawerim zordari bi tene 
xelke hişyar nake. Rast e, di nav hemû gelan de zedetir Ii s-
er me zilm ü zordari hatiye meşandin, axa me hatiye şew-
tandin, em hatina enfalkirın. Le mixabin pişti van tiştan j.i 
em hey& dikujin. Em di rewşeke de dijı n, le tişte hatiye ji 
birkirin welat e. Ji bo tevgeren rizgarTxwazen Kurdistan di 
Basûre Kurdistan de zemineke wiha kem te ditin. Kurdan ji 
50 salt zedetir ji bo otonomT tekoşibûn. Li dOv biryara Par-
lamento, "Federalizm" bûye şiara stratejik ji bo bizaven riz-
garxwaz Ii Kurdistan. Ez bawerim fedaralizm di dema xwe 
de kareki baş  b0 O bi zirekt hate kirin. Heta em karibin di- 
ve ji bo ve mesele cinaren Kurdistan bedeng bikin. Le.  pe-
wist 130 pişti  saleke damezrandina parleman ku em ropke 
nesekinibOna O hemû endamen parlamento deste xwe jı  bo 
serxwebûne rabikiribûna. Ez wisa bawerim Parlamentoya 
Kurdistan şaşitlyeki wisa mezin kiriye ku, di diroke de we 
be nivisandine. Dema ku hemû cihan ji Saddam nefret di-
kir ku Kurdan nikaribûn serxwebûna xwe beyan bikin, ez 
bawerim we tu caren din ji cesareti Vi' tişti nekin. Mirov di-
pirse "me hukûmet ü sIstema federali li gel ke saz kir? Li gel 
we Iraqa federal ku wek peşeroja opozisyona Iraqe te ditin." 
Ne heqrewaye ku tevgeren Kurd xwe bi neteweyekt ve gi-
redin O M' neteweyi jı  tişteld xirab nemabe ku ne anibe se-
ti' wan. Em heya bı rinen xwe derman nekin, em karin çi ka-
rt ji bo demoqratik kirina iraqe bikin? Eger tevgeren Kurd 
nexwazin dewietek serbixwe damezrenin, ji tro u şCınde ji 
we qet nexwazin. Ger diplomasiya Kurdan hebOya we ka-
rIbOna gelek tişt bikra. Hes dikim bejim ew rewşa ku li Kur-
distana BaşOr hatiye ji an ger ji bo miroven weld  Bedtrxan  
beg Ubeydulahe Nehri ü Paşa ye Gewre çebübaya we Kur-
distan ji zOda xudane dewlet Q al bûna, welatekı  serbixwe-
bûna. Li g,or nerina demografiya Kovara Kurdistan Tims ku 
li welate Dewleten YekbOyı  yen Amerika derdikeve di hej-
mara 1,2 ya 1991 1 de dibeje, li Kurdistane hejmara Kurdan 
di sala 2000 T de we bibe 37.700.000 kes. Tene li Kurdista-
na Başûr hejmara Kurdan de bibe 6.600.000 kes. Eger bi 
gotina we koware be di sala 2020 T de hejmara Kurdan li 
hemû Kurdistane dibe 65.900.000 kes O ji hejmara gele Tirk 
jii zedetir dibe. Ev tişt ji mafdar bûna Kurdan baş  eşkere di-
ke. Bi rasti waxte we hatiye ku gel ji bo serxwebün bete 
perwerdekirin. Pirsa Kurd bi reya federalTzme naye çareser-
kirin. şiare stratejiya bizaven rizgariıiwazen Kurdistan ji de-
ma mtran ve heta hilweşandina xebata rizgarixwaza Kurd li 
Kurdistana Başur di navbera salon 1919-1930 t de her 
"serxWebOn" bû. Pisti şere cihan .ye duyem, di bin kuteke 
Stalinizme de otonomi 130 çaresereki reformist. Dewleten 
Kolonyaltst O kewneperest ji pirsa Kurdi xistin we çançove 
O Pirsa Kurdi di bin pirsen navxweyi de vşartin. Ji bo we ii 
niha pewiste bizava rizgarixwaza Kurd li qada piratik a Kur-
distana Başur gavek bicesaret baveje. Qet nebe ji bo ama-
dekirina zemin O nezik bûna şiare sexwebüne, bi avetina 
biçuktirin gave em dikarin xwe ji nav siyaseta federaltzme 
rizgar bikin. Niha Kurdistana Başur di merhaleyeke pir na-
zik re derbas dibe ü zemina avakirina dewletela serbixwe 
yû Kurd heye. Ji bo we, ten 'e biryareki siyasi pewist e. KI di-
kare misoger bike ku de firsateke wiha cilsa bikeve deste 
me. Mare gelan ji bo serxwebûne, bi taybett mafe geleki 
bindest weke gele Kurd, mafekt citroki ye, haşa qebuf nake 
O kes nikare reforman li ser bike. 

Du re hene O nabe se. Yan serxwebün yan bindest? O ko-
lett. Di dumahike de bi zimane Lentne Mezin ve gotine dix-
wazim bejim, Kurd?no hilbijerin. Yan reş, yan spı.... 
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şanlara, dost düşman ayrımı  
yapmayanlara ders olsun diye 
yaşamına son vermek?! Ama 
zannetmiyorum, bundan bir 
dersler çıkarılmış  olun. 

Bu intihar, geçmişi acı  de-
neyimlerle dolu Tarsus 'ta Ye-
nice kasabasında oldu. Yeni-
ce, Şeyh Sait, Dersim isyanı  
gibi dönemlerde zorunlu göç-
lere tabi tutulan insanların bir 
araya gelmesiyle oluşmuş  bir 
yerleşim birimi. Kahraman- 

maraş  katliamından kurtulabi-
lenler de var., Yenice'nin nü-
fusunu arttıranlar arasında; 
son dönemlerde yakılan Kürt 
köylerinden göçler de. Kürt 
ve Alevilerin yaşadığı  aydın 
bir köy Yenice. 

1980 öncesi, toplumun bu 
yaşamının üzerinde siyaset 
yapan bir kesim örgütlendi. 
Kendi dışında kimseye yaşam 
hakkı  tanımıyordu. Burada 
şefler vardı . Etraf faşist kuşat- 

ma altındadır ama onlar, ken-
di hareketlerinden olmayan 
devrimcilere saldınrlardı . An-
ti-faşist mücadele adına traji-
komik olaylar yaşandı . Bir at 
arabası  devrildi, bir devrimci-
nin asker arkadaşı  dövüldü. 
Başka hareketlerden devrim-
eller, toplantı  bile yapamaz 
olmuştu. Beri tarafta, düzenin 
tüm çirkeflikleri yayılmaya 
zemin buluverirdi. Orneğin, 
burası  Türkiye'de en fazla iç- 

sözcüğün aynı  anlama geldi-
ğini ileri sürüyor. Halbuki, bu 
iki sözcük aynı  anlama gel-
mez. Çünkü "horto" Kürtçe 
bir sözcüktür. Ve Türkçe kar-
şılığı  "delikanlı" dır. Demek 
ki, yazar , bunu çarpıtmış . 
Şimdi desek ki, "delikanlı" ile 
"Türk" aynı  anlama geliyor, 
yalan olmaz mı? Yalan olur. 
Sadece yalan değil, aynı  za-
manda gülünç olur. 

Osmanlı  belgelerine daya-
nılarak bu kitabın hazırlandı-
ğı  söylenmiş. Yalan! Osman-
lılar' savunduğum falan yok 
ama, bu konuda Osmanlılara 
haksızlık etmeyelim. Çünkü 
bakıyoruz, Osmanlı  padişah-
larından, beylerinden, sultan-
lanndan hiçbiri "Kürt, Kür-
distan" sözcüklerini böylesi-
ne ters yüz edip Kürtlerin var-
lığını  inkara kalkışmamışlar. 
Tersine, Kürtlerin varlığını  ve 
gücünü resmi olarak kabul et-
mişlerdir. Örnek mi? Vere-
yim, üstelik aynı  kitaptan ve-
receğim. Kitabın 36. sayfası-
na bakıyoruz, bir savaş  raporu 
göze çarpıyor, Mayıs 1516 ta-
rihinde Padişah Yavuz Sultan 
Selim'e sunulmuş  bir savaş  
raporu: 

"Çok kritik bir anda ben-
deniz fırsattan istifade ederek 
Şeref Bey'i ve Otağı  Ahmet 
Bey'i düşman üzerine yürü- 

meye teşvik ettim. Ve böyle 
kritik bir durum nasıl olmuştu 
ki, eğer onların hücumu bir an 
gecikse idi ordumuz tamamen 
yenilecekti. Fakat öylesine bu 
üç cengaver kahramanca sa-
vaştılar ki, Kızılbaşlan yenil-
giye mahkum ettiler. Otağ  ha-
kimi Ali Han ve Kazım Bey'i 
öldürerek onların mühürlerini 
ordu kumandanının önüne ge-
tirdiler. Bu harb sırasında 
Dulkadir askerlerinin ihmal 
ve kusurlarından dolayı  İslam 
ordusunun önden gelenlerin-
den birçoğu şehit oldu. Kürt-
lerden birçok kişi şehit oldu. 
Öyle ki, Şeref Bey'in askerle-
rinden birinin vücudunda se-
kiz yara olduğu halde savaştı . 
Ve en nihayet yardım görme-
diği için öldü. Velhasıl, ordu-
muzun sol kanadında çarpı-
şan Kürtler öylesine çarpıştı-
lar ki emirleri bilhassa Ahmet 
Bey, onların fedakarlıklannı  
teyid ettiler." 

Raporda görüldüğü gibi, 
Kürtlerin varlığı, kahramanlı-
ğı, özverirliği Osmanlı  yetkili-
leri tarafından inkar edilme-
miştir. Kitabın bu içeriğine 
baktığımız vakit, yazarın ken-
di kendisiyle çelişkiye düştü-
ğünü de görüyoruz. Ama ya-
zar yine de yoluna devam edi-
yor. Gerçekleri yorumlamaya 
cesaret etmiyor. Ya ne yapı- 

yor? Elbette ki kolayım seçe-
rek bilimsel gerçekleri ters yüz 
ediyor. Kürtler, Harzem Türk-
lerden mi? huni bir kavim mi? 
Nemrut sülalesinden mi? Arap 
neslinden mi? Orta Asya'dan 
göçmüş  Turani bir ırktan mı? 
Şeytan'ın insanla birleşmesin-
den oluşan bir kavim mi?.. 
Hangisinden? Yoksa, yoksa 
cin sülalesinden mi? Oğuz  
Türklerinden mi? Hangisin-
den? Hangisinden derken ni-
hayet bir karar varıyor: Kürtler 
Türktür! 

İşte böyle gerçek dışı  veri-
ler, küçük öğrencilerin ve de 
Türk kardeşlerimizin beynine 
ve bilincine yerleştiriliyor. 
Hem de resmi kanaldan. 

Oysa şimdi Türkiye Cum-
huriyeti (haydi "TC" demeye-
lim, ki tansiyonlan yükselme-
sin) yetkilileri de Kürtlerin 
varl}ğım kabul etmiş  görünü-
yorlar. 

Şimdi çocuklara sorsanız: 
-Yalancının mumu ne za-

mana kadar yanar? 
Hep bir ağızdan bağınrlar: 
-Yatsıya kadaaaaar. 
Evet, yalan günışığına çık-

mıştır. Şimdi sıra şu soruya ge-
liyor: 

-Ne işlevi var böyle kitap-
lann okul ve il kütüphane-
lerinde? 

Şemsettin MURAT 
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Ulusal birliği olanaklı  hale getirmek 
Ulusal birlik adına ortaya çıkan her başarısız 

girişimin değerlendirilmesi yapılmamıştır. Öneriler 
birbirini takip etmiştir. Siyasi güçler arası  ilişkilere 

devrimci tarzda çekidüzen veren bir muhakeme 
sonucu ulusal birlik işine girişilmedi. Dolayısıyla, 

eski olumsuzluklann önüne de geçilmedi. 
Sonuç ne oldu peki? 

Mehmet MÜFiT 

K ürdistan halkı  çok zor ve na-
zik bir dönemden geçmekte-
dir. Ya bu tarihi dönemeçten 

geçer ya da tökezleyerek eski `kade-
ri'ne takılıp kalır. Oysa ki, mevcut 
durumun kendi lehine çevirmenin 
şartları, sorunun bütün karmaşıklığı-
na rağmen vardır. Yeter ki kendi bu-
nalımını  aşabilsin. Evet, ulusal kur-
tuluş  hareketi siyasi bir bunalım ya-
şamaktadır. Bunun üzerinde durul-
ması, açıklayıcı  ve çözümleyici 
olunması  gerekir. 

Ulusal kurtuluş  hareketinin bu 
bunalımına birçok etken neden ol-
maktadır. Fakat, döneme uygun as-
gari siyasi müştereklerde bir strateji 
etrafında ulusal birliğin gerçekleş-
memiş  olması  başta gelen etkenler-
dendir. Ne yazık ki, şimdiye kadar 
bizzat bu sorunun üzerinde çokça 
durulmasına rağmen, ulusal birliğin 
kurulmarnasının nedenleri üzerinde 
kapsamlı  tartışmalar yapılmamıştır. 

Ulusal birlik adına ortaya çıkan 
her başarısız girişimin değerlendiril-
mesi yapılmamıştır, Öneriler birbiri-
ni takip etmiştir. örneğin "protokol-
ler döneminde" (1993) ulusalcı  yurt-
sever güçlerin biraraya gelişleri 
olumlu olmasına karşın, sağlam ka-
lıcı  ve sonuç alıcı  ilişki biçimi geliş-
tirilemedi. Çünkü, o ana kadar yapı-
lan düşmanlık ve karşıtlığın bir de-
ğerlendirilmesinden kaçınılmıştır. 
Siyasi güçler arası  ilişkilere devrim-
ci tarzda çekidüzen veren bir muha-
keme sonucu ulusal birlik işine giri-
şilmedi. 

Dolayısıyla, eski olumsuzlukla-
rın önüne de geçilmedi. Sonuç ne ol-
du peki? Herkes geldiği yere "dön-
dü" ve cephe faaliyetleri halka hesap 
bile verilmeksizin dağıtıldı. 

Bir sene boyunca harcanan emek-
ler bir anlamda boşa gitti,. Hangi si-
yasi güç bu olumsuzluğun değerlen-
dirmesini yaparak ulu,sal, birlikten 
yana büyük bir beklenti içinde olan 
halka ve davanın dostlarına izahatta 
bulunup hesap verdi? 

Daha sorular bile sorulmadan 
hiçbir şey olmamış  gibi "Sürgünde 
Kürdistan Parlamentosu" gündeme 
getirildi. Şimdi de "ulusal kongre" 
sorunu ön plana alınmış  bulunuyor. 

B
ir intihar! Yani 30-35 
yaşlarında genç bir in-
sanın, içine düştüğü 

bunalımdan kurtulamayıp ya-
şamına son verişi. İnsana, in-
sanca bakmasını  bilmeyen, 
gelenek ve göreneklerinden 
uzaklaşmış, her türlü yozlaş-
manın eşiğine gelmiş  bir top-
lum yaşamına tepkinin ifade-
si. Bir tarafı  ile zayıf bir insa-
nın, yaşam hakkının hiçe sa-
yıldigı  soysuzlaşmaya tokat 
gibi bir intihar! Kendine ya-
bancılaşmışlara, bir şeyler an-
latmak için kurulan-bir cümle! 
Solculuk adına, toplumun 
yozlaşmasına ayak uyduranla-
ra, kendi benliğinden uzakla- 

Ne zaman Kürtlerden 
söz edilse o zaman ırk-
çılann kulakları  dikle-

şir, gözleri fır döner, dişleri 
birbirine değer ve hamküm 
horlarlar: "Kürt diye bir şey 
yoktur. Kürtler Türk'tür" 

Bunların içinde ırkçı  ya-
, zarlar da vardır. Onlar da of-
layarak poflayarak oturup ha-
yal kurarlar, gerçekleri çarpı-
tarak Kürtlerin varlığını  inkar 
eden kitaplar yazarlar. Bun-
lardan biri Nazmi Sevgen'dir. 

Nazmi Sevgen'in "Osman-
lı  Belgeleriyle Kürt Türkleri 
Tarihi" adlı  kitabı, 1982 yı-
lında Ankara'da Türk Kültü-
rünü Araştırma Enstitüsü Ya-
yınları  arasında çıktı. Bu ki-
tap Milli Eğitim Bakanlığınca 
bilimsel bir kaynak olarak 
okul ve il kütüphanelerine 
gönderildi. Oysa, gerçekleri 
ters yüz eden, düzmece ve ay-
nı  zamanda içi çelişkilerle do-
lu bir kitaptg. 

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

Nazmi Sevgen burada 
"horto sözcüğü ile "Kürt" 
sözcüğünü anlamdaş  olarak 
ortaya koyuyor. Yani bu iki  

Siyasi istikarsızlığın hakim olduğu 
şiddet ve gerilim ortamında, ulusal 
kongreye gidilmesi gerektiği üzerin-
de durulmaktadır. Peki ama, ulusal 
birlik adına yapılan girişimlerin ba-
şansızlığının muhakemesi yapılma-
yacak mı? Nedenler ve sonuçlar or-
taya konmayacak mı? 

Belli olduğu gibi, "yeni" öneriler 
tartışma sonuçlarından hareketle so-
mut olarak ortaya çıkmamıştır. Ay-
dınlarımız ve siyasi örgütlerimiz 
baskı  altında tutulduklan için, yük-
sek sesle düşünme ve tartışma yete-
neği ve alışkanlığını  henüz kazana-
madıklanndan dolayı, var olması  
gereken açıklık sözkonusu olmamış-
tır. Siyasi yaşamda ortaya çıkan bir-
çok ciddi olumsuzluk, düşüncenin 
ve eleştirinin bastırılmasında çok 
ciddi olumsuzluk, düşüncenin ve 
eleştirinin bastınlmasında caydırıcı  
ortam hazırlamıştır. Böylelikle tar-
tışmaların tıkanmasına sebebiyet ve-
rilmiştir. 

Ancak, hangi nedenle olursa ol-
sun mevcut bunalımı  aşabilecek dü-
zeyde çıkışlar ve tartışmalar, sonuç-
ta yaşanmamıştır. Kenarından, köşe-
sinden yapılan tartışmaların fazla bir 
etkisinin oluduğu söylenemez. Bu 
yüzden sorunları  aşamama bunalı-
mı , değişik yönleriyle yaşamaya de-
vam ediyor. 

Ne var ki, sözünü ettiğimiz siyasi 
bunalımı  atlatmak kolay olmayacak-
tır, hatta zaman alabilir. Bunalım sü-
recini kısaltmak, siyasi yaşamda ve 
düşüncede radikal birtakım yenilik-
ler yaratmaktan geçer. Daha önceki 
birçok yazımızda belirtmeye çalıştı-
ğımız gibi, siyasal iç yaşamımızı  
yönlendiren düşünce sisteminde ye-
nilenme yaratmak şarttır. 

Artık genel hatlanyla belirginleş-
tiği gibi, bugüne kadar var olan dü-
şünce tarzı  ve siyasi davranış  biçim-
leriyle, bir, yere vanlamıyor. O halde, 
emekçi sınıflan ve çıkarlarını  temel 
olarak, devrimden çıkan olan ulusun 
bütün sınıfsal bileşenlerinin düşünce 
ve siyasi davranış  biçiminde bir de-
ğişiklik için pratik adımların hayata 
geçmesi gerekir. Bunun için, önce-
likle, birincisi; aydın dünyamızın 
düşünce biçiminde bir değişim gere-
kir, ikincisi; siyasi kadroların ve ör-
gütlerin düşünce biçiminde ve poli- 

tik davranışlarındaki yenilenmeye, 
paralel çıkışlann organize edilmiş  
pratik adımlannın atılması  lazımdır. 
Bu bir anlamda alternatif girişimler-
dir. Böylece ulusun da giderek dü-
şünce biçiminde yenilenmenin ze-
mini yaratılır. 

Bu yenilenme mümkün mü? Bize 
göre bu devrimci değişimi olanaklı  
hale getiren iç ve dış  şartlara ihtiyaç 
vardır. Dış  şartlar bunun için müsait-
tir; 1- "soğuk savaş" döneminin ka-
panması  ve Doğu-Batı  bloklarının 
ortadan kalkmsı , 2- buna bağlı  ola-
rak, politikada "polarisation" (mut-
lak hakimiyet) döneminin fiilen so-
na ermesi. Buna göre bütün uluslar-
da, devrimden çıkan olan sınıfların 
paylaşımcılığı  ve ortak amaçla müş-
terek politikaların belirlenmesi dev-
reye girmiştir. Siyasi güçleri dıştala-
ma ve baskı  altına alarak yok etme-
ye çalışma fikri eskimiştir. Zaten bu 
fikrin yaşam bulmadığı , sosyalist ül-
kelerin yıkımıyla ve aynı  modeli ta-
kip eden ulusal kurtuluş  hareketleri-
nin tıkatımalanyla ispatlanmıştır. 
Mutlak hakimiyet modeli teoride ve 
pratikte halldara büyük acılar çektir-
miştir ve kapitalist burjuva dünyası-
nının yeniden hakimiyetiyle son bul-
muştur. Evrensel değerler ve dev-
timci hareket, artık başarısız, tahri-
batlara neden olan eskimiş  düşünce 
biçimlerine ve pratiklerine izin ver-
mez. 

İç şartlara gelince; henüz değişim 
için yeterince olgunlaşmamıştır. 1) 
Bugün, belirleyici olan mevcut siya-
si güçler, kendi içinde yeterince ol-
gunlaşmamıştır. 1) Bugün, belirleyi-
ci olan mevcut siyasi güçler, kendi iç 
dinamikleriyle değişim ve yenilen-
me doğrultusunda devrimci bir yö-
nelim içinde değildirler. Klasik ola-
na devem edilmektedir. 2) Yenilikçi 
alternatif güçler henüz yeterli dü-
zeyde hazır değildirler. Süreci ileri-
ye ,götürebilecek etkinlik ve güçlü 
çıkışlar ortaya çıkmamıştır. 

Sözünü ettiğmiz mevcut durum 
üç yolla aşılabilir; 

1) Ulusal kurtuluş  hareketi içinde 
hakim olan siyasi güçler bir iç de-
ğim, yani bir anlamda'bir nevi meta-
morfoz yaşarlarsa, 2) Yeni güçlü çı-
kışlarla alternatif hareket bu dönem-
de ortaya çıkabilirse ve ulusal kurtu-
luşun gidişatı  üzerinde devrimci 
tarzda bir rol oyn4abilirse 've böy-
lece adım adım güçler arasındaki 
güç dengesizliğini aşabilirse, 3) Bü-
tün yurtsever güçler bir tek ortak 
stratejide ve cephede birleşebilirler-
se. 

Böylelikle siyasi güçlerin,  birbir-
lerini denetlemeleri ortamı  yaratılır 
ve her örgüt olumsuz tasarruflannda  

serbest olmaz, dolayısıyla hataların 
önüne geçilme şartları  doğar. 
Şu soruyu sormak mümkündür: 

Politikada ve icraatta bir yenilenme 
ve değişim bugüne kadar neden ya-
şanmamıştır? Değişik cevaplar ver-
mek mümkündür elbette, ama biz 
görebildiğmiz bazı  nedenleri şöyle 
sıralayabiliriz. 

1) Devrimci örgüt normlanna sa-
hip ve kendi içi devinimi ile sürekli 
gelişme gösterebilecek örgüt yapıla-
nna sahip olamama. Sınıf mücadele-
si ve iktidar perspektifinden yoksun-
luk, devrimci örgüt normlannın si-
yasi hareketlerin iç yaşamına uygu-
lanmasını  engelleyen önemli etken-
lerden birisi olmuştur. Siyasi hare-
ketler böylece bir nevi askerileştiril-
mişlerdir. Silah, örgüt içinde bile si-
yasete hakim kılınmıştır. 

2) Siyasi bilinçteki zayıflık; orta-
ya çıkan muazzam ayağa kalkışa si-
yasi bilinç eşlik edememiştir, geliş-
meye yön verebilecek süreklilikte 
siyasi bir olgunluğa erişilememiştir. 

3) Ulusal kurtuluş  hareketi, iç ya-
şamında demokrasi ve tolerans yaşa-
mamıştır. Bunda toplumsal geriliğin 
rolü büyüktür, ama, bu durum poli-
tik yaşamda aşılamamıştır. Yıkıcı  
gelenekler bizzat siyasi örgütler 
eliyle siyasi yaşama yerleşmiştir. 
Politik mücadele içinde demokrasi 
eğitimi hakim kılınmamıştır. Bilin-
diği gibi demokrasi bir eğitim ve 
kültür sorunudur. 

4) Eleştiri kültürü gelişmemiştir, 
yasaklar yerleşmiştir. Toplumsal ge-
lişmenin kaçınılmaz silahı  olan eleş-
tiri kültürünün neresinde bulunuldu-
ğu sorgulanmamıştır. Mevcut ihtilaf-
lar, eleştiriler neticesinde ortaya çı-
kan sonuçlardan hareketle karşılıklı  
hataların kabul edilmesiyle değil, 
şiddet ve baskıyla çözülmeye çalışıl-
mıştır. Mücadeleye katkı  sunan, onu 
ilerleten kapsamlı  tartışmalar yok-
tur. 

5) Ulusal kurtuluş  hareketinin 
hiçbir sürecinde açıklık politikası  ve 
anlayışı  gelişmemiştir. Her şey giz-
lenmeye çalışılmıştır, halka hesap 
verme geleneği yerleşmemiştir. 
Halk denetiminin önü tıkanmıştır ve 
denetim için gerekli olan araçlar ya-
ratılmamıştır. 

6) Kendisini yenileyebilecek ide-
olojik biltünselliğe sahip olamama, 
sorunların üstüste yığılmasına ned6n 
olmuştur. Bu sorunda, bağımsızlıkçı  
Marksist hareket gerekli bütünselli-
ğe ve kaabiliyete sahiptir, ancak, o 
da henüz yeterli düzeyde politik et-
kinlik sağlayamamıştır. 

7) Bölgenin gerici devletleriyle 
olan ilişkiler devrimci geleneklerin 
yerleşmesini sürekli engelleyen güç- 

lü bir etken olmuştur. Bu devletler 
ki, Kürdistan halkının kanını  dök-
meye devem eden devletlerdir. On-
larla ilişkiler, uzun yıllardır halka ve 
davaya acı  çektirdiği gibi, birliğin 
önündeki esas engellerden birini teş-
kil ediyor. İç çatışmaların ve siyasi 
bunalımın başta gelen nedenlerinden 
birisidir bu aynı  zamanda. 

Bütün bu nedenlere yenilerini ek-
lemek ve sorunu genişçe ele almak 
pekala mümkündür. Kapsamlı  bir ta-
kım değerlendirmeler elbette yapıla-
caktır. Ozellikle, ulusal kongre üze-
rine yapılan tartışmalar boyutlandık-
ça, ulusal kurtuluş  hareketinin zaaf-
ları  üzerinde daha çok durulacaktır. 

Acil olarak, bütün yurtsever güç-
lerin üzerinde hem fikir olacağı  ulu-
sal birliğin gerçekleşmesi için ne ya-
pılmalıdır? bu soruya cevap verme-
ye çalışalım. 

1) Bütün siyasi güçlerin birbirle-
rinin varlıklanna nza gösterdikleri 
ve mücadelelerine saygı  duydukları-
nı  belirten ortak bir deklerasyon ka-
muoyuna açıklanmalıdır. 

2) Ulusal birlik hakkında bir an-
layış  birliği ortaya çıkarılmalıdır. 
Neyin istendiği net bir şekilde orta-
ya konmalıdır. Çünkü, açıklık ka-
zandığı  gibi, kimin ne talep ettiğinin 
belli olmamasının yanısıra, "ulusal 
birlik"le ne yapılmak istendiğide 
açıklık kazanmamış , bir uzlaşma söz 
konusu olmamıştır. 

3) Yurtsever güçler arasındaki 
ilişkilerde şiddet ve baskı  kayıtsız 
şartsız yasaklanmalıdır. Siyaset ve 
güçler arasında yeni bir ilişki biçimi 
geliştirilmelidir. Buna göre, örgütler 
arası  demokrasi kurulmalı, eleştiri-
lere tahammül edilmelidir. 

4) Bölge devletleriyle olan ilişki-
lere bir çekidüzen verilmelidir. Hat-
ta onlarla var olan ilişkilerin dışına 
çıkılmalıdır. "Parçacı  siyaset" terk 
edilmeli, her parçanın çıkarları  di-
ğerlerince ' gözetilmelidir. Bir parça 
diğerinin çıkarlarına ters düşecek 
ilişkilere girmekten kaçınmalıdır. 

5) Ulusal kongreyi hazırlayacak 
ortak konferanslar ve çalışmalar ger-
çekleştirilmelidir. Ortak çalışmalar 
neticesinde ulusal birliğin ve ulusal 
kongrenin zemini oluşturulmalıdır. 
Bu zemin çalışması, aynı  zamanda 
ulusal kurtuluş  hareketinin kendisini 
yeniden gözden geçirmesi ve yeni-, 
gen değerlendirmesi olacaktır. 

Acilen bunlar yapıldığı  taktirde, 
ulusal birliğin ve ulusal kongrenin 
önü açılmış  olacaktır. Mücadele ve 
çok yönlü direniş  hiçbir şekilde za-

,yıflatılmaksızın artık birlikte taçlan-
dınlmalıdır. İşte o zaman Kürdistan 
halkının tarih bilincine cevap veril-
miş  olunacaktır. 

intihar ve solculanmız 

Savaş  raporlarında Kürtler 

O OKURDAN... OKURDAN. OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN. 

ki tüketen ve en fazla kumar 
oynan yerdir. Kumarcılar, ad-
larına geceler düzenlen Içki 
alemleri yapı lır, kadınlar oy-
natılması  meşhurdur. 

Yıl 1980. Gerçekten dev-
rimci, yurtsever olanlar içeri 
alındı . Şefler piyasada yok, 
sanki sır oldular. Yurtsever-
demokratların ölüm haberi 
gelirken, yakayı  ele veren şef-
ler de bir tokat yemeden her 
şeyi ölüm haberi gelenlerin 
üstüne attı . Böylece kurtuldu 
bu şefler. Yenice'ye ilk onlar 
döndü. Kısa kilotvari bir pan-
tolonla kaldınmlarda pinekle-
yip, akşama kadar gelip geçe-
nin hesabını  tutmaya başladı-
lar. Açıklaması  ise şu oldu: En 
olmadık yerlerine işkence ya-
pıldı  ve psikolojik bir etki 
oluştu vs. Yeni dönemde sos-
yal demokrat solculuk siyase-
ti, bunların üzerine yapı lmaya 
başlandı. Oy hırsı , baskı , şan-
taj bunların belirli düzeyde bir 
yer bulmasını  sağladı. Dün 
demokrasi duvarı  dedikleri 

Berlin Duvarı 'na, artık "utanç 
duvarı" demeye başlamışlar-
dı. Grev kıncılığı  yapmaktan 
da geri durmadılar. Kendileri-
ne değil de kendilerinin bu-
gün birleştikleri CHP adayına 
oy verdiği için, insanları  işle-
rinden ettiler. 

Yenice'de kardeşlik iste-
yen birkaç gencin çıkarmış  ol-
duğu ve gizlice bastırdığı  bil-
diri, en büyük tepkiyi bunlar-
dan aldı . Çünkü gençler, yan-
lış  bir şekilde kamplara ayrıl-
mış  Yenice'& barış  istiyor ve 
bu beyleri teşhir ediyordu. Ki 
onlar, Yenice halkının katiliy-
di. Onlar, artık kardeşlik, 
dostluk ve barışın düşmanı  
kesilmişti. Bir grup genç çı-
kıp, bireysel çıkarın' gözet-
meden toplumsal eylemlilik-
ler gerçekleştirince, hepsi baş-
kaldırdı . Işlerine gelmedi. 

Namuslular, şefler kadar 
cesaretli olamadı  şimdilik. 
Yenice'yi terk etmeyi, sessiz-
ce ayrılmayı  yeğlediler. Ama 
bir gün yiğit, gür bir sesle dö-
necekler. Çünkü, "Zülfikâr 
emin ellerde". Yenice'nin 
devrimci ve inançlı  insanları-
na güveniyorum. 

Kürecikli Doktor 
ALMANYA 

Gülsua GÖZLER 
(Dersim-Merxo 1973) 

Ovacık'ta, sömürgeci güçlere 
karşı  savaşırken şehit düştü. 
Anısı  mücadelemizde 
yaşayacaktır. 
Seveta Walate xo tufeng dest" 
kowune Dersim'de serva Azadiya 
Kurdistan kişiye, a lemadera, 
Qewxamadera... 

Ibrahim BETEFELD 
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Devlet her türlü önlemi alıyor ama, asker ve özel timle korucularm anlaşmazlığı  gizlenemiyor.  

Devlet-korucu krizi büyüyor 
Ali ACAR 

VAN- Köyleri Temmuz ayında boşal-
tıldıktan sonra Aşkan ve Mekuşk 
köylerine yerleşen koruculann Du-
dan, Sofyan ve Hatan köylerinde, bi-
çildikten sonra yığın haline getirilen 
otları  29 Eylül günü Bolu'dan gelen 
ve bir süredir Gürpınar, Çatak ve 
Başkale yörelerinde çok sayıda köyü 
yakan özel timler tarafından yakıldı. 
Yakılan otun 6 bin bağ  kadar olduğu 
belirtildi. Olaydan sonra Aşkan ve 
Mekuşk köylerinde bulunan 150 ci-
varındaki korucunun göç ederek 
Van'a gitmek istedikleri, ancak devlet 
güçlerince engellendikleri bildirildi. 
Devlet güçlerinin engellemelerine 
rağmen bazı  koruculann eşyalannı  
köyde bırakarak çocuklarıyla birlikte 
düğüne gidecekleri bahanesiyle 
Van'a kaçtıklan öğrenildi. 

Van'ın Gürpınar ilçesinde bu yıl 
başgösteren asker-korucu anlaşmazlı-
ğı  son bir ay içinde iyice belirginleş-
ti. Devlet güçleri, çatışmalarda koru-
cuları  suçlamakta tereddüt etmediler. 
20 Eylül günü Araz (Özlüce) köyü 
yakınlarında 1 astsubay ile 5 askerin 
ölümüyle sonuçlanan olayda ihmali 
görüldüğü gerekçesiyle Araz köyü-
nün 26 korucusu gözaltına alınırken, 
Ahmet Ertem isimli bir korucu gözal-
tında gördüğü işkence sonucu öldü. 

Gürpınar'da devlet güçleri ve ko- 

rucular arasında çıkan anlaşmazlıktan 
dolayı  koruculann köylerinin devlet 
güçlerinin baskınına uğramasından 
endişelendikleri, bu nedenle silah bı-
rakmak ve köylerini terk etmek için 
uygun bir zaman aradıkları  belirtildi. 
Korucu köyleri boşaltıldığı  taktirde 
Gürpınar'ın Nordız bölgesinde bulu-
nan 15 kadar karakol işlevsiz kala-
cak. Karakollann çekilmesiyle yöre-
de kalmak isteyecek küçük mezralar 
da tutunamayacak. Gürpınar'ın da 
önümüzdeki günlerde tüm köyleri ve 
karakolları  boşalan Hakkari'nin Çu-
kurca ilçesi konumuna düşeceği tah-
min ediliyor. Köylerin boşalmasıyla, 
yöredeki hayvancı lık gözönüne alına-
rak buraya kurulan Van-Et Fabrikası  
da tamamen etkisizleşecek. 

Son olarak, Gürpınar ilçesinde ko-
ruculara ait çok miktarda otun, özel 
timlerce yakıldığı  bildirildi. Otları  
yakılan koruculann köylerini boşalt-
mak istedikleri, ancak devlet güçle-
rince engellendikleri belirtildi. Gürpı-
nar 'da geçtiğimiz hafta gerillalara 
yardım ve yataklık yaptıkları  gerek-
çesiyle birçok korucu gözaltına alın-
mış  bir korucu da gözaltında işken-
ceyle öldürülmüştü. 

Adım adım krizin gelişimi 
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir süre 

önce boşaltılmak istenen, ancak dev-
let güçlerince boşaltılmasına karşı  çı- 

kılan korucu köyü, devlet güçleriyle 
korucular arasında varılan anlaşma 
sonunda boşaltıldı. Anlaşmaya göre 
korucular başka bir köyde koruculu-
ğa sürdürürken, aileleri istedikleri bir 
yere göç edebileceklerdi. 

Gerillalara yardım ve yataklık 
yaptıkları  gerekçesiyle Ağustos ayın-
da Gürpınar'ın Qesırk (Kırkgeçit) na-
hiyesi karakoluna çağrılarak ifadeleri 
alınan ve devlet güçlerince göç etme- 

lerine karşı  çıkılan Gürpınar'ın Ak-
çuri köyü korucuları, 1 Eylül günü 
devlet güçleriyle vardıkları  anlaşma 
sonucu köylerini boşalttı. 20 haneli 
Akçuri köyünün 30 civarındaki koru-
cusu Gürpınar'ın Aşkan (Bükeç) kö-
yünde koruculuğu devam ettirirken, 
aileleri Van'a göç etti. Korucular bağ-
lı  bulundukları  karakol komutanın-
dan alacakan izinle, ayda bir kez aile-
lerini görmeyee gidebilecek. 

Koruculuk zorla 
ayakta tutuluyor 

Bölge genelinde olduğu gibi 
Van'ın Gürpınar ilçesinde de devlet, 
çözülen ve işe yararnayan koruculuğu 
zorla ayakta tutmaya çalışıyor. Gürpı-
nar'da bu yıl 220 civarında korucu 
köyü boşaltılırken, çok sayıda korucu 
gözaltına alındı. Bir korucu da geç-
tiğmiz günlerde gözaltında gördüğü 
işkence sonucu öldü. Öte yandan bo-
şaltılan her korucu köyü yine Gürpı-
nar'da başka bir korucu köyüne nak-
ledildi. Devlet güçleri bir yandan ko-
rucuları  suçlarken, bir yandan da si-
lah bırakmalanna engel oldu. 

Gürpınar'da bu yıl meydana gelen 
çatışmalarda ihmalleri olduğu gerek-
çesiyle Temmuz ayında Mure, Xat-
yan, Şeleping, Sililan, Kıırtak, Sof-
yan, Dudan, Babanıs, Pirbedelan, 
Govan, Kokan, Ulema, Spindar koru-
cu köyleri devlet güçlerince boşaltı-
lırken, köyler Ağustos ayında evlerin 
içinde kalan eşyalar ve biçilen otlarla 
birlikte yakıldı. Boşaltılan köyfierin 
korucuları  ise Dem (Yalınca), Qesırk 
(Kırkgeçit), Araz ve Çarçelan (Akdo-
ğu) gibi korucu köylerine yerleştiril-
di. Koruculann göç etme istekleri sü-
rekli geri çevrildi. Gürpınar'da koru-
cu krizi anlaşılmasın diye, devlet her 
türlü önlemi alıyor. Ancak yine de bu 
kriz ve çözülüş  gizlenemiyor. 

İnsan Hakları  Derneği gözaltında kayıplara karşı  brifing düzenledi 

Devlet suç işlemeye devam ediyor 

Önce korucu olmayanların köylerini yı ktı lar, sıra koruculann köyünde. 

Yaşama hakkının kutsalliğı  
ve uluslararası  sözleşmeler 
1  OAralık 1948 tarihinde BM Genel Kumru tarafından 

217 A(III) No'lu kararı  ile kabul edilen İnsan Hakları  
Evrensel Bildirgesi, "Herkesin yaşama, kişi özgürlüğü ve gü-
venliğine hakkı  vardır" saptamasında bulunuyor. 1966 yılında 
yürürlüğe giren ve 87 devlet tarafından onaylanan, 16 Aralık 
1966 tarihinde Genel Kurul'un 2200 A (XXI) No'lu kararı  ile 
kabul edilen, Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası  Sözleşme-
si'nin 6. maddesi, "Hiç kimse keyfi olarak yaşamından yok-
sun bırakılamaz" hükmünü getiriyor. 

Yasal olmayan, keyfi ve toplu, infazlara konulan yasaklar 
şu sözleşmelerde de bulunmakta: Insan Hakları  Amerikan 
Sözleşmesi'nin 4/1. maddesi: "Hiç kimse keyfi olarak yaşa-
mından yoksun bırakılamaz". İnsan ve Halklar Hakları  Afrika 
Şartı 'nın 4. maddesi: "Her insan yaşamına saygı  gösterilmesi 
ve kişisel bütünlüğünün korunması  hakkına sahiptir. Hiç kim-
se keyfi olarak bu haktan yoksun bırakılamaz." 

Haber Merkezi - İnsan Hak-
ları  Derneği(İHD) İstanbul Şu-
besi Kayıplara Karşı  Kornis-
yon'u, kayıplar hakkında bri-
fing düzenledi, IHD İstanbul 
Şube Başkanı  Ercan Kanar, 
kayıplara karşı  yürütülen kam-
panyanın, devlet bu suçu işle-
mekten vazgeçene kadar süre-
ceğini söyledi. 

İstanbul Çemberlitaş 'taki 
Basın Müzesi'nde 4 Ekim gü-
nü gerçekleştirilen brifingde, 
gözaltında kaybolanlann aile-
leri tarafından tanıtıldığı, gör-
gü tanıklarının ve "gözaltında 
kayıp" listesine geçmekten 
Hollanda vatandaşı  olduğu 
için kurtulan Ayhan Uzala'nın 

anlatımlarının da bulunduğu 
belgesel yayınlandı. Gözaltın-
da kaybolanlann yakınlarının 
da katıldığı  brifinge basının il-
gisi yoğundu. 

Brifingde konuşan Ercan 
Kanar, devletin kayıp suçunu 
işlemeye devam ettiğini belir-
terek, "Kayıp yakınları, insan 
hakları  savunucuları  ve kayıp-
lara karşı  olan kesimler de bu 
suçu işleyenlere karşı  mücade-
leye devam ediyor" dedi. Top-
lumun konuya duyarlılığının 
artması  nedeniyle umutlu ol-
duklarını  ifade eden Kanar, 
"Giderek artan bir tepki var, 
bu mutlaka daha da yüksele-' 
çek. Bu suçların sonu bir gün 
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Brifingde bir konuşma yapan Ercan Kanar, devletin kayıp suçunu 
işlemeye devam ettiğini belirterek, "Kayıp yakınları, insan hakları  

savunucuları  ve kayıplara karşı  olan kesimler de bu suçu 
işleyenlere karşı  mücadeleye devam ediyor" dedi. 

gelecek. Failler yargı  önüne 
çıkanlıncaya, 'gözaltında ka-
yıp'ın içyüzü ortaya gykanlana 

"'kadar bu suçu ilan edeceğii" 
şeklinde konuştu. 

Bugün devletin fail olduğu-
nu, hükümetin bazı  makamla-
rının da kabul etmek zorunda 
kaldığını  aktaran Kanar, top-
lum olarak ayağa kalkmak ge-
rektiğini söyledi. Kayıplara 
karşı  kampanyanın bu suç bi-
tene kadar süreceğini vurgula-
yan Kanar, Önümüzdeki gün-
lerde konuyla ilgili kitapçık 
yaymlayacaklannı, Insan Hak-
ları  Haftası 'nda da Kayıplar 
Kurultayı 'mn gündeme gele 
ceğini açıkladı. 

Konu tüm insanlığı  
ilgilendiriyor 

Gözaltında kayıp olayının 
sadece mevcut kayıpları  ve ka-
yıp yakınlarını  ilgilendirmedi-
ğini söyleyen Kanar, şunları  
söyledi: 

"Konu tüm insanlığı  ilgi-
lendiriyor. Şili, Peru, Irak ve 
İran'dan sonra Türkiye de bu 
suçu işleyerek en ön sıralarda 
Yerini aldı. Bu, insanlık alemi-
ne karşı  bir suçtur. Ezilenlerin 
mücadelesi sonucu 1978 yılın-
da BM'de kayıplara karşı  bir 
belge imzalandı . Bu belge 
1992 yılında zenginleştirildi. 
Devletlerin işlediği bu suça 
karşı  insanlar ayağa kalkmaya 
çağrıldı. 1993 yılında yargısız 
infazlara karşı  prensipler ka-
bul edildi. Türkiye ihlal etme- 

Ulusal lirizmi 
güçiendirelim 

Siracettin KIRICI 

U lusal, sosyal, siyasal bunalı mı n derinleştiği, yüzbin-
lerce işçinin sokağa döküldüğü, TOBB raporunun 
yarattığı  geniş  tartışma süreci, ABD'nin Düblin zir-

veleri, koalisyon hükümetinin miadı nı  doldurduğu bir dö-
nemde, Türkiye politikaları nda MGK ile birlikte belirleyici 
olan tekelci sermaye ve onun uzantı sı  Istanbul Sanayi Oda-
sı 'nı n Diyarbakı r ve Malatya'ya kalabalık işadamı  gurubuy-
la yaptığı  gezi, önümüzdeki sürecin Kürtler açı sından hare-
ketli olacağını  gösteriyor. 

Özellikle gezide Sakıp Sabancı 'nın yaptığı  şu açı klama-
lar, sermaye açı sı ndan Kürt sorununun ciddiyetini gösteri-
yor. 

"Italya'da ekonomik işlemler kurumlara getirilse, bacalar 
dikilirse, meseleler biter dendi. Ama olmadi. Değil fabrika-
ları  idare etme, bağlardaki üzümleri toplayacak Italyan bu-
lamadı lar. •Bu sorun ekonomiyle, parayla çözülmez. Olayın 
ciddiyeti açısından iki önemli örnek IRA ve BASK olayı . 
IRA, dini meselelerden geliyordu. Ancak, Ispanya bize ben-
zediği için söylüyorum. 1936 da başlayan olaylarda 1 mil-
yon insan öldü. Nasut bir fatura ödendi. Bunlardan ders al-
malı yı z." 

Evet. 1936 öncesi ve sonrası  meydana gelen sömürgeleş-
me ve ilhak savaşlardan bugüne değin birçok sömürge ve 
bağımlı  uluslar özgürlüklerine kavuştu. 

Bu süreçte milyonlarca insan öldü. Cezayir'de Fransızlar, 
Endonezya'da Hollandal ı lar, Vietnam'da Amerikal ı lar, 'Gü-
ney Kürdistan'da Saddam, dünya ve Ortadoğu.  Kürt coğraf-
yası nda olagelen diğer gelişmeler, şiddetin tarihsel süreç 
içinde evrenselleştiğini... Bugün özgürleşmek isteyen ulus-
ları n ulusal bağıms ı zlı kları  tek merkezden idare edilecek şe-
kilde kontra cinayetleri, köy yakmalar, köy boşaltmaları, ka-
y" ıplar, işkence yöntemleri tek tornadan çı kar gibi birçok ül-
kede aynı  yöntemle bastı rı lmaya çalışı ldığı  ortaya çı k ı yor. 

Güney Afrika'da ANC'ye karşı  beyaz azınlığın sindirme 
ve imha taktiklerine bakarsanı z, sanki Ortadoğu'da ulusal 
kurtuluş  mücadelesi veren bir ülkedeymişsiniz gibi bir his-
se kapı l ı rsı n ı z. Bu da sermayenin veya şiddetin vatanının ol-
madığı  ve tek merkezden yönlendirildiğini gösteriyor. Peki 
bugün gelinen süreçte KOÇ-SA, sanayi sermayesı nin Kürt 
sorununa bu denli ilgi göstermesinin altı nda ne yatı yor? 

Bana göre: 
1- Uluslararası  emperyalist çevreler ve ABD, Ortadoğu 

coğrafyası nda kendilerine uygun çözümler dayatıyorlar. Bu 
çözümlere karşı  çı kan statükocu kesimleri yerel sermaye 
aracı lığıyla dizginlemek veya olmasa tasfiye etmek... 

2- Ortadoğu coğrafyası ndaki zengin yeraltı  ve yerüstü 
zenginlik kaynakları  KOÇ-SMarı n istah ı nı  kabartı yor. 

3- GAP Projesi, önümüzdeki süreçte KOÇ-SKIar için bu-
lunmaz bir zenginliktir. Bu zenginliği görebilen KOÇ-SKIar, 
yı llar öncesinden Harran'da aldı kları  binlerce dönümlük 
araziyi güvenceye kavuşturmak için istikrar arayışındadı rlar. 

4- Gelişen ulusal muhalefetin radikal taleplerini güncel 
taleplerle geçiştirmek, öz ve biçim arası ndaki ayı rı mları  bu-
'andı ran uyan ı kl ı kla yı llarca geriye atmak. 

Türkiye'de Kürt sorunu çok ciddi bir sürece girmiş. 
Emekçi halk, Türkiye işçi sı n ı fı  KOÇ-SA'ları  çok iyi tanı yor. 
KOÇ-SKIarı n bugün için sermaye çı karları nı  koruma teme-
linde tutucu ve statükocu kesime karşı  bir çı kış, bir adı m ol-
sa bile, uzun vadeli çözümleri iç açıcı  ve adil değil. Bu çö-
zümlerle, birilerinin de desteğiyle değerler öldürülmek iste-
niyor, 

ABDli Fuller'in gelişi, TOBB raporu, KOÇ-SA raporlar' 
zincirin birer halkaları dır. Ve bu süreçte Kürtler suskun. Di-
yarbakır, Cizre, Şırnak 90-91-92'deki devrimci ulusal li-
rizmden neden yoksun? 

Uluslararası  tekelci sermaye kaderimizi belirlerken, biz 
Kürt aydınları , Kürt sosyalistleri uluslararası  konferanslarda 
(OSLO) dünyanı n gözleri önünde birbirimize yöneliyoruz. 
Bununla kalmıyor, Güneyde binlerce masum Kürt gencinin 
katledilmesinin ortam ı n ı  hazı rl ıyoruz... 

Bu halka, bu ülkeye çok yazı k... 
Akl ı m ı zı  başım ı za toplayal ı m. Azgı n dalgalara karşı  kü-

çük teknelerle yolculuğa koyulacağımıza, büyük bir gemiy-
le hedefe yarma arayışı m ızı  yoğunlaştı rı rsak iyi olur. Aksi 
halde, bütün tekneler alabora olur ve kurtulan ı m ı z olmaz. 

Onun için tez elden kapitalist ve imhacı  politikalara kar-
şı, devrirnci ulusal lirizmi, insanlığı  ön plana çı kararak bize 
rağmen yaratı lan senaryoları  boşa çı karal ı m. 

Adana büromuza bir 
haftada iki baskın 

ADANA/Roj- Adana büromuz geçtiğimiz hafta Terörle Mü-
cadelt Şubesi ve Basın Masası  ekiplerine iki kez basıldı. 4 
Ekim günü yapılan ilk baskında polis büroda yarım saat ka-
rakol kurdu. Iki okurumuzu çeşitli hakaretlerde bulunarak 
kovan polisler, büromuzu didik didik aradılar. Arşivi de dağı-
tan polis, arşivde bulunan Medya Güneşi, Özgür Halk dergi-
leri ve gazetemizin bazı  sayılanndan oluşan 150 gazeteye el 
koydu. Büroda bulunanların kimlik ve adreslerini alan polis-
ler, gazete okurlarına bir daha büroya gelmesi halinde gözal-
tına alacakları  tehdidinde bulunarak, büroyu terk ettiler. 

5 Ekim günü tekrar büromuzu basan polisler, bir saat bo-
yunca karakol kurdu ve tekrar arama yaptı. Götürecek bir şey 
bulamayan polisler, büroda bulunanların kimlik ve adresleri-
ni tekrar tespit ederek bürodan ayrıldı. 

Devlet kayı p suçunu işlemeye insan hakları  savunucuları  bu suça karşı  mücadeleye devam ediyor. 

ye devam etti. Sayısı  75'lere 
varan kesin kayıplarla, 400'le-
re varan iddialarla da işlemeye 
devam ediyor. Devlet kendi 
rneşnıiyetini kendisi ihlal edi-
yor. Korsan yöntemler kulla-
narak topluma egemen olu-
yor." 

İHD İstanbul Şubesi Kayıp-
lara Karşı  Komisyon ise "In-
sanlığa çağrı" başlığı  altında 
yaptığı  açıklamada, "Dünyada 
kimsenin cinayet işleme öz-
gürlüğü olmamalı , devletin,  de. 
Dünyada insanlığa karşı  işle-
dikleri suçlardan, cinayetler-
den dolayı  hiç kimsenin doku-
nulmazlığı  olmamalı, devletin 
de. İnsanlık adına, tüm dünya 
yitik insanlarımızın boğulmuş, 
sessiz çığlıklanna kulak ver-
melidir" dedi. 

Gözaltına alınanlara 
ne oldu? 

Komisyon, politik yaşamla-
rından, ulusal kimliklerinden 
dolayı  gözaltına alınıp yıllar-
dır haber alınamayan, kaybe-
dilenler için şu sorulara yanıt 
beklediklerini söylediler: 

- Gözaltına alınanlara ne ol-
du? 

- İnsan Haklarından sorum-
lu Devlet Bakanı  Algan Haca-
laoğlu İstanbul Adli Tıp veri-
lerine dayanarak, son 5 ay içe-
risinde 295 kimsesiz cesedin 
Adli Tıp'a intikal ettiğini, bu 
cesetlerin yüzde 65 'inin nor-
mal olmayan ölümlerden mey-
dana geldiğini, bununla ilgili 
olarak bazı  araştırmalarda bu-
lunduklarını  ve sonuçlarını  ka- 

muoyuna yansıtacaklannı  
açıklamıştı. Sayın Hacaloğlu 
sonuçları  ne zaman açıklaya-
cak? Neden susuyor? 

- Adli Tıp dosyaları  kamu-
oyunun incelenmesine neden 
açı lmıyor? 

- Yargı lama yöntemlerinde, 
hukuk devletinde düşünülme-
yecek insanlık dışı  uygulama-
lar yapılmakta, suçu kesinleş-
memiş  insanlar gözaltına alı-
nıp kaybedilmektedir. Devlet 
nereye kadar bu uygulamaları-
nı  sürdürecek? 

- Devlet kayıplar konusunda 
sorumlu olan kişileri yargı  önü-
ne çıkarmaktan neden kaçıyor? 

Komisyon, tüm bu sorulara 
yanıt verilinceye kadar, soru 
sormaya devam edeceklerini 
vurguladı, 

   

Recep Maraşh'nın 
davasında tuhaf karar 
Haber Merkezi - Komal Yayınevi Genel Yayın 
Yönetmeni yazar Recep Maraşlı , yazdığı  bir ya-
zıdan dolayı  iki yıl hapse mahkum edildi. 28 
Eylül günü görülen davanın kararında, "Yazı  
bütünüyle incelendiğinde Avrupa insan Hakları  
sözleşmesinin 10/2 maddesi kabul ettiği şekilde 
suçu içerdiği" ibaresi dikkat çekti. Maraşlı 'nın 
avukatı  Rıza Dinç, DGM'lerin son dönemde 
"düşünce sıiçu" davalannda bu tip kararlar ver-
meye başladığını  belirterek, 8. maddenin İnsan 
Hakları  Sözleşmesine dayandınlmaya çalışıldı-
ğını  söyledi. 

Yazdığı  kitap ve makalelerden, panellerde 
yaptığı  konuşmalarla ilgili olarak hakkında açı-
lan davalardan dolayı  tutuklu bulunan ve 45 yıl 
hapis cezası  ile milyarlan bulan para cezası  is-
tenen Maraşlı  hakkında, bir süre önce yayınını  
durduran Jiyana Na gazetesinin 6 Ocak 1995 
tarihli sayısında yayınlanan "Sigortalı  Demok-
ratlık Realitesi" isimli makalesinden dolayı  açı-
lan dava 28 Eylül günü sonuçlandı. İstanbul 1 
No'lu DGM'de görülen dava sonucu, "Yazı  bü-
tünüyle incelendiğinde Avrupa İnsan Hakları  
özleşmesinin 10/2 maddesi kabul ettiği şekilde 
suçu içerdiği, bölücülük propagandası  yapı ldığı  
anlaşılmakla, sanık Recep Maraşlı 'nın eylemi-
ne uyan 3713 sayılı  yasanın 8/1 maddesi gere-
ğince takdiren iki sene ağır hapis ve elli milyon 
lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine, suç ta-
rihi itibariyle 3506 sayılı  yasa gereği para ceza-
sının on kat artınlarak beşyüz milyon lira ağır 
para cezasıyla mahkumiyetine" karar verildi.  

• 

Ilçe olmayı  
beklerken boşaltıldı  

HAKKARI/ROJ- Hakkari'nin di. Ancak geçen süre içinde Çu-
Çukurca ilçesine bağlı  Ertoş  kurca'nın tüm köyleri gibi, Er-
(Uzundere) nahiyesi, 2-3 Ekim toş  nahiyesi de boşaltıldı. Boy-
günü tamamen boşaltıldı. Aske- lece Çukurca'da bir nahiye ile 
ri konvoy denetiminde boşaltı- 37 köyün tümü boşaltılmış  ol-
lan yaklaşık 4 bin nüfuslu Ertoş  du. Şu anda Hakkari'nin Çu-
halkı  • Hakkari, Yüksekova ve kıırca ilçesine bağlı, köy, mezra 
Van' a göç etti. Ertoş 'un 900 ci- ya da nahiye bulunmuyor. 
vannda korucusu bühmuyordu. 1990'da 15 bin olan ilçe merke- 

Koruculann, devlet güçleri- zinin nüfusu ise şimdi 1500 ci-
nin ısrarlarına rağmen Çukur- vannda. 
ca'da kalmak istememeleri ise Hakkari bölgesinin gelir 
dikkat çekti. Korucular uğra- kaynaklarının başında gelen 
dıklan baskınlarda sürekli as- hayvancılığın yüzde 70'i bura-
keder tarafından yalnız bu-akıl- dan sağlanıyordu. Çukurca böl-
mışlardı. Nahiye halkı  göç et- gesinin boşaltılması, aynı  za-
tikleri Van, Hakkari ve Yükse- manda hayvancı lığa da vurulan 
kova'da çadırlara ve yakınları- en büyük darbe oldu. Ilçenin 
nın evlerine yerleşti. boşaltılması  ayrıca 35 bin olan 

Hakkari nüfusunu 80 bine çıka-
rırken, ilde, işsizlikten, pahalı- 

Boşaltılan Ertoş  nahiyesi lıktan ve yokluktan hayat çekil-
-ANAP iktidarı  döneminde ilçe mez duruma geldi. 
yapılacaktı. Nüfusunun 8 bin Hakkari ve Yüksekova'ya 
civarında olduğu 1990 yılında yerleşenlerden koruculuğu ka-
Ertoş 'a giden dönemin başba- bul edenler için devlet tarafın-
kanı  Turgut Özal, "siz ilçe ol- dan merkez köyler inşa edilir-
mayı  çoktan hak etmişsiniz" di- ken, geri kalanlar kendi imkan-
yerek, yakın bir zamanda Er- lanyla çadırlarda ya da kiralık 
toş'un ilçe yapılacağı  sözü ver- evlerde kalıyorlar. 

BATMAN- Batman'da Ra-
man aşiretinin gönüllü olarak 
koruculuğu kabullenmesi halk 
arasında gerginliğe neden ol-
du, Bir kez milletvekilliği ve 
bir kez de Batman Belediye 
Başkanlığı 'na adaylığını  ko-
yup kazanamayan DYP İl 
Başkanı  Faris Ozdemir'in, 
baskı  ve silah zoruyla kendini 
seçtirmek için çalışmalar baş-
lattığı  bildirildi. Ozdemir'in 
ilk amacı, korucu olmayı  ka-
bul etmeyen Beşirilileri köy-
den çıkarmak. 

Batman Valisi ve İl Jandar-
ma Alay Komutanı, 7 Ey-
lül'de bölgedeki üç büyük aşi-
ret olan Rami, Raşkotan ve 
Tarhan'ın reisleriyle bir top-
lantı  yapmış, toplantı  sonu-
cunda, aşiretler koruculuğu 
gönüllü olarak kabul ettikleri-
ni açıklamışlardı. 24 Eylül'de 
her üç aşirete de silah dağıtıl-
mış tı. Raman aşiretinden Fah-
rettin Özdemir, Raşkotan aşi-
retinden Ahmet Karabulut ve 
Tarhanlardan da Eşref Tar- 

han'ın hazır bulunduğu tören-
de silahlar köylülere verildi. 

İki tanınmış  aşiret olan 
Raşkotan ve Tarhanların köy 
koruculuğu üstlenmeleri Beşi-
ıl ve köylerinde gerginlik ya-
rattı. 4 Aralık milletvekili ara 
seçiminde SHP'den Batman 
adayı  olan Eşref Tarhan ve 
Beşiri eski Belediye Başkanı  
Ahmet Karabulut'un gönüllü 
korucu olmaları  halkı  tedirgin 
etti. İlk etapta aynı  köyde ya-
şayan her iki aşiretin üyeleri 
olup koruculuğu kabul etme-
yenlerin, bir kısmı  toprakları-
nı  ve mahsüllerini terketmek 
zorunda bırakılarak göç etti-
rildi. Halk 27 Mart yerel se-
çimlerinde DYP'den tekrar 
Beşiri Belediye Başkan adayı  
olan Ahmet Karabulut'un, 
RP'ye kaptırdığı  belediye 
başkanlığını  bu vesileyle daha 
rahat kazanacağını  hesapladı-
ğı  düşüncesinde. 

Yeni korucu köyler 
Alaca (Rerahamzo), As- 

madere (Hope), Atbağı  (Baz-
but), Beyçayırı  (Harfız), Bah-
çeli (Bannc), Çevrimoa (Ban-
sıl), Değirmenüstü (Azkajo-
ru), Dayılar (Alaf), Deveboy-
nu (Geduk), Doğankavak 
(Hathatke), Eskihamur (Na-
vale), Güneşli (Liçik), Danalı  
(Zercıl), Işcak (Hamduna), 
Oğuz (Şımız), Dağyolu (Sı  i 
Bazbutunmezrası), Ofluca 
(Mergarecan), Kanepe (Sari-
be), Alıncak (Kanirva), Uğrak 
(Tacjari), Yenipınar (Keferzo-
xari), İnpınar (Hıznamire). 

Kısmen boşalan köyler ise 
şunlar: Güneşli-Liçik (tama-
mı), Doğankavak-Hathatke 
(kısmen), Hızyat (kısmen), 
Asmadere-Hope (Kısmen), 
Kumgeçidi-Duşay (kısmen), 
Bazian(kısmen), Yazıhan-Me-
mıka ve bağlı  mezraları  Yaka-
cı-Hamzareş, Tepecik-Aynke, 
Işıkveren-Duşavik (kısmen), 
Katuklu-Komara mezrası, 
Halkalı  (kısmen), Yontukya-
zı-Cinesker (kısmen), İkiya-
ka-Sulan (kısmen). 

HADEP, gelişmeleri 
değerlendirdi 

ADEP Batman İl Başkanı  A.Vahap Ad-
114, konuyla ilgili bir basın açıklaması  
yaptı. Açıklamada, "Son günlerde Batman ve 
ilçelerine bağlı  köylerde sistematik bir biçim-
de zorla köy koruculuğu uygulaması  gerçek-
leştirilmek istenmektedir. Köylülere "ya koru-
cu olursunuz ya köyünüzü boşaltırsınız" teme-
linde yoğun baskılar uygulanmaktadır. Köy 
koruculuğu uygulamasının, mevcut aşiret ya-
pılan dikkate alındığında halk arasında nifak 
tohumları  ekmeye, yeni çatışma ve anlaşmaz-
lıklar doğurmaya neden olacağı  açıktır. Yine 
hükümet, artık ayyuka çıkan zorla köy boşalt-
ma ve göçe zorlama uygulamasının yarattığı  
tahribatlan gidermek için sözde Güneydoğu 
Anadolu Onarım Projesi (GOP) dorultusunda 
köylerini terk edenlerin köylerine dönüşünü 
sağlayacağını  açıklamışken, ilimizde bunun 
aksi yönde uygulamalar yapılması  iktidarın 
samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne 
sermektedir. Bu durumu kamuoyunun dikkati-
ne sunmaktayız" denildi. 

Raman aşireti reisinin oğlu Faris Özdemir, bu kez seçilmek için koruculuğu kullanmak istiyor 

Batman'da köy koruculuğu gerginliği 

ilçe olacaktı  
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Gümrük birliği 
erteleniyor 

Türkiye'de demokratikleşme konusunda 
somut bir adım atılamadığını  gören 

Avrupa Parlamentosu gümrük birliğine 
hayır demeye hazırlanırken, yolun tama- 

men kapanmaması  için oylamanın 
ertelenmesi sözkonusu. 

Bosnalı lar Birleşmiş  Milletler'e güvenilmeyeceğini acı  şekilde öğrendi. 

Çizmesiz günler belirsizliğini koruyor. 

Kafkas petrolünde Türkiye havasını  ahyor 

Dış  Haberler Servisi- Azerilerin 
Kafkaslardaki dengeleri petrole da-
yalı  olarak sürdürme stratejileri 
şimdiye kadar tutmuş  görünüyor. 
Haydar Aliyev, tüm dış  güçleri böl-
geye çağırarak çok ince bir denge 
tutturmuş  bulunuyor. 

Petrolü çıkaracak olan uluslara-
rası  konsorsiyumda tüm büyük dev-
letlerin payı  bulunuyor. Türkiye de 
bu konsorsiyuma sembolik bir pay 
ile dahil edildi. 

Ancak Türkiye'nin asıl almak is-
tediği proje petrol boru hattı  idi. Ya-
ni Hazar petrolünün Türkiye üzerin-
den Akdeniz'e indirilmesini istiyor-
du. Bu da, elbette büyük bir gelirdi. 
Ama Türkiye, konuya sadece mali 
bir kazançtan öte siyasi bir yarar 
için dört elle sarılmıştı. 

Petrol boru hattının Türkiye'den 
geçmesi Kürt illerinin güvenceli ol-
duğunun önce kabulü, sonra da bir 
tehlike durumunda ise mevcut statü- 

konun uluslararası  bir güvenceye 
bağlanarak korunması  anlamına ge-
liyordu. 

Türkiye'nin boru hattını  kaybet-
mesinde mevcut istikrarsız duru-
mun sürmesi kadar, büyük ölçüde 
de Çiller ailesinin bu konuda büyük 
bir rüşvet alma hazırlığı  olmuşa 
benzer. 

Eğer boru hattını  Türkiye alabi-
lirse, işin müteahhitliğini üstlenme-
ye hazırlanan kişinin uluslararası  bir 
dolandırıcı  oluşu da bu konudaki ta-
raflara güven vermedi. 

Şimdi boru hattı  Rusya eliyle çö-
zülecek. Türkiye de, böyle bir geliş-
me olursa, Boğazlardan Rus tanker-
lerinin geçişinde bazı  sınırlamalar 
getirmeye çalışacak. Ancak bu ko-
nuda da başarılı  olabileceği beklen-
miyor. Çünkü Boğazların statüsü 
uluslararası  sözleşmelerle güvence-
ye alınmış  durumda. Bu noktaya na-
sıl gelinmişti? 

Rusya'nın alternatif 
boru hattı  hazır 

Rusya'nın, Türkiye'ye alternatif 
olarak ortaya attığı  Bulgaristan-Yu-
nanistan boru hattının tüm teknik 
ayrıntılarının hazır olduğu bildiril-
di. 

Rusya'da yabancı  diplomatlar ve 
iş  çevrelerine yönelik olarak Ingiliz-
ce yayınlanan Moscow Tribune ga-
zetesinde, bugün Rusya hükümet 
kaynaklarına dayanılarak verilen bir 
habere göre, Rusya, Yunanistan ve 
Bulgaristan temsilcilerini bu hafta 
içinde Moskova'da görüşmeye da-
vet etti. 

Hükümet yetkilisi, "bu boru hat-
tı  Rusya için stratejik bir öncelik ta-
şıyor" dedi. Haberde hükümet yet-
kilisinin şu görüşlerine yer verili-
yor. "ABD'nin, Türkiye alternatifi-
ni desteklediği şeklinde Ankara'nın 
yürüttüğü kampanya da böylece ge-
ri püskürtülmüş  olacak" diyen yet-
kili, "Rusya Hükümeti, Türki-
ye'nin düşüncelerinin potansiyel 
olarak düşmanca olduğuna karar 
verdi. Bir AB ve NATO ülkesi ola-
rak Yunanistan'ın bizim açımızdan 
daha güvenilir bir köprü olacağını  
düşünüyoruz." 

Rusya, Kazakistan ve Hazar 
Havzası  petrollerini Doğu Karade-
niz'deki Novorossisk limanına, in-
şaatına başlanan petrol boru hatları  
ile getirmeyi planlıyor. Buradan 
tankerlerle Bulgaristan'a taşınacak 
petrolün, boru hattı  ile Yunanis-
tan'ın Ege kıyılarından uluslararası  
pazara çıkarılması  tasarlaruyor. Ka-
zakistan'daki zengin Tengiz petrol-
lerini çıkarma hakkına sahip olan 
Amerikan Chevron şirketi de, daha 
önce katılmadığı  Tengiz-Novoros-
sisk projesinin finansmanında yer 
alacağını  açıklamıştı. 

Hazırlanan fizibilite raporlarına 
göre, Balkanlar'daki hat ile yılda 30 
milyon ton petrol taşınacak. 42 inç 
(107 cm) çapındaki boru hattı, Bul-
garistan'da 156, Yunanistan'da da 
135 km uzunluğunda döşenecek. 
Yunanistan ve Bulgaristan'a ton ba-
şına 50'şer cent ödenecek. Bu iki 
ülke, yılda 15'er milyon dolar kaza-
nacaklar. Hattın ve limanlardaki 
petrol dolum istasyonlarının inşaatı-
nın toplam maliyeti, 668 milyon do-
lar olacak. Tüm inşaatın 3,5 yıl için-
de bitirilmesi planlanıyor. 

ABDnin de ilgisi artıyor 
ABD Dışişleri Bakanlığı  sözcüsü  

Nicholas Bums, Hazar petrolleri 
konusunun, ABD, Türkiye, Rusya, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Iran gibi 
ülkeler için geleceğin en önemli 
meselelerinden biri olduğunu be-
lirtti. Türkiye'nin konuya verdikleri 
önemi bildiklerini söyleyen Burns, 
"Çeşitli güzergahlar söz konusu ola-
bilir. Biz, boru hatlarından en az bi-
rinin Türkiye'den geçerek Batı 'ya 
ulaşmasını  istiyoruz. Rezervler o 
kadar geniş  ki, birden fazla boru 
hattına gerek duyulacak. Ancak şu-
nu da hatırlatmak isterim, bu yeni 
ve büyük oyunda kararları  hükü-
metler değil, şirketlerin konsorsi-
yumları  verecek"dedi. 

Geçen hafta içinde Washing-
ton'da "Azeri ilk üretim boru hattı" 
ile ilgili görüşmelerde bulunan 
Başbakanlık Başdanışmanı  Emre 
Gönensay da bir açıklama yaparak, 
boru hattı  konusunda Türkiye'nin 
hassasiyetini ABD' ye ilettiklerini 
söyledi. Türkiye, ilk üretim boru 
hattının Gürcistan'ın Supsa ya da 
Batum limanına çekilmesini istiyor. 
İlk üretim boru hattı 'nın güzergahı  
konusundaki karar Ekim ayında şir-
ketler konsorsiyumu ve Azeri petrol 
şirketi Socar tarafından açık-
lanacak. 

Birkaç yıldır Kafkaslardaki petrolün çıkarılması  ve 
taşınması  işlerinde tüm varlığıyla mücadele veren 

Türkiye'nin eli boş  kalıyor. Hazar petrollerinin 
taşınmasında çok büyük bir ihtimalle Türkiye'nin 

hiçbir fonksiyonu olmayacak. 
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Bosna'ya da Amerikan barışı  
Balkanlarda da ABD'nin dediği olmaya başladı. Avrupa 

Yugoslavya'nın parçalanması  planında sadece Hırvatistan ve 
Slovenya'yı  kendine amaç edinmişti. Bunlar da gerçekleşince 

işin peşini bıraktı. 
Dış  Haberler Servisi- Bos-
na'daki Amerikan barışı  adım 
açhm ilerliyor. Ancak bu ope-
rasyonunun da bugünden yarı-
na gerçekleşebileceğini sa-
nanlar fena halde yanılırlar; 
çünkü burası, tüm büyük sa-
vaşların kaynaklandığı  Bal-
kanlar. 

Aslında her şey ABD tara-
fından başından beri planlanı-
yordu. Öncelikle Avrupalıla-
nn daha ileriye gitmek iste-
mediğini ve Rusya yüzünden 
daha ileri gidemeyeceğini bi-
liyordu. Avrupalılar sadece 
Hırvatistan ve Slovenya'nın 
Yugoslavya'dan ayrılmasını  
amaçlamış  ve başarmışlardı. 
Gerisi onları  pek ilgilendirmi-
yordu. Bosna'da zaten Sırplar 
ve Boşnaklar vardı. Ülkede 
kalan Hırvatlar için de bir ara 
bir formül bulunurdu. O ne-
denle Yugoslavya'nın parça-
lanması  işine daha fazla karış-
mak istemediler. Sadece Bos-
na'da insanlık görevlerini ya-
pıyor görünmek üzere bazı  
NATO faaliyetlerine katıldı-
lar. 

Ancak bu göstermelik fa-
aliyetleri Bosna Sırplar fena 
halde boşa çıkardı. NATO 
adeta Bosna'da rezil oldu. Bü-
tün bunlar olurken ABD duru-
mu izliyor ve içten içten gülü-
yordu. 

ABD'nin göstermek istedi-
ği, kendisi katılmadıkça böy-
lesi bir sorunun çözülemeye-
ceği idi. Nitekim, tüm geliş-
meler bunu gösteriyordu. 

Sonunda diğer hazırlıkları-
nı  yaptı. Hırvatistan'a işaretini 
verdi. Hırvat ordusu ülkedeki 
Krayina Sırpların' büyük ope-
rasyonla yerlerinden, evlerin- 

den sürdü. Hırvat ordusu Bos-
na'daki Hırvat güçlere de des-
tek vermiş  oldu. Bosna'daki 
Hırvat-Boşnak ittifakı  Sırplar 
karşısında daha güçlü bir ko-
numa geçti. 

Bu sıralarda Sırpların baş-
kent Saraybosna'daki bir kat-
liamını  bahane eden ABD ini-
siyatifindeki NATO uçakları , 
Sırp mevzilerini vurmaya baş-
ladı. Bombardıman günlerce 
devam etti. 

Bu sırada Hırvat ve Boşnak 
güçleri de arkadan saldırarak 
Sırpları  bulundukları  birçok 
bölgeden çıkardı. 

Sonunda Sırplar bölgede 
günlerdir görüşmeler yürüten 
ABDli diplomatlara pes et-
mek zorunda kaldılar. 

Gerek Avrupa'da, gerekse 
genelde olduğu gibi ABD'de 
biraraya gelen taraflar, daha 
önceleri pekçok kez telaffuz 
edilen plana göre bir ilke an-
laşmasına vardılar. 

Bütün bunlar resmen 
şöyle başlamıştı: 

Ağustos ayı  başlarında, 
ABD, Bosna Hersek'in Ku-
zeybatısındaki Bihaç kentini 
savunmaya çalışan Bosna bir-
liklerine Hı rvat ordusundan 
yardım sağladığını  açıkladı. 
ABD Dışişleri Bakanlığı  Söz-
cüsü Nicholas Burns, "Krayi-
na Sırpları, Bosna Sırpları  ve 
Boşnak lider Abdiç kuvvetle-
rinin ortak saldırısına karşı  
Boşnak ordusunun Bihaç sa-
vunmasında, Boşnak-Hırvat 
federasyonunun sağladığı  iş-
birliği ile Hırvat ordusundan 
unsurların da yer aldığını" 
bildirdi. Sırplar Bihaç'ta son 
bir hafta içinde 80 kilometre- 

karelik toprak parçası  ele ge-
çirdiler. 

NATO, yalnız Goraj-
de'yi savunacak 

NATO Konseyi'nin Bosna 
ile ilgili olağanüstü toplantı-
sında, Sırplar'ın Gorajde'ye 
saldırması  durumunda büyük 
çaplı  NATO hava saldırısı  dü-
zenlenmesi konusunda anlaş-
maya varı ldı. Belçika'nın 
Başkenti Brüksel'de yapılan 
13 saatlik toplantıdan sonra 
açıklama yapan NATO Genel 
Sekreteri Willy Claes, "Sırp-
lar'ın Gorajde'ye saldırmala-
n durumunda NATO'nun ge-
rekli acil hava harekatına gi-
rişebilmesi için hazırlanan 
plan kabul edildi" dedi. 

ABD daha önce, alınacak 
kararların tüm güvenli bölge-
leri kapsayacağını  öne sür-
müştü. 

BM devre dışı  
bırakılıyor 

NATO Askeri Komite-
si'nin de katılımıyla 16 mütte-
fik ülkenin daimi temsilci bü-
yükelçilerinin toplantısıyla 

haberlerde, Bosna güvenli 
bölgelerinin hava kuvvetleri 
desteği ile etkin biçimde ko-
runması  için BM'nin sivil oto-
ritesini devre dışı  bırakacak 
bir formül üzerinde uzlaşma-
ya yaklaşıldığı  bildirildi. An-
cak bir NATO yetkilisinin, 
BM ve NATO'nun Bosna'da 
Sırp saldırılarına karşı  etkin 
biçimde harekete geçmesi için 
yalnızca askeri yetkililer ara-
sında işletilecek "çift anahtar 
veya çifte komuta" sistemi 
için "yine de, BM Genel Sek-
reteri Gali'nin mutabakatına 
ihtiyaç bulunduğunu" söyle-
diği kaydedildi. Fransa ise, 
Sırplar'ın hava kuvvetleriyle 
vurulmasına taraftar olduğu 
halde, İngiltere ile birlikte 
Bosna'da büyük çaplı  askeri 
personel bulundurduğundan, 
UNPROFOR komutanları nın 
"belirleyici rollerinin korun-
masından" yana. 

Dole, tartışmalı  
tasarısını  sundu 

ABD'de, Cumhuriyetçi se-
natör Bobe Dole, Bosna'ya 
uygulanan silah ambargosu-
nun kaldırılması  için meclise 
önerge verdi. Dole, Bosnalı  
müslümanların kendilerini sa-
vunmaları  için ambargonun 
kaldırılması  gerektiğini belir-
terek, BM'nin de bölgedeki 
misyonunu kaybettiğini ileri 
sürdü. 

Ambargonun kaldırılması-
nın savaşı  "Amerikanlaştıra-
cağını" söyleyen ABD başka-
nı  Bill Clinton, bu kararın, kö-
tü olan durumu daha da kötü-
leştireceğini savundu. Üst dü-
zey yetkililere, karara karşı  
çılcmalannı  isteyen bir mek-
tup gönderen Clinton, ambar-
go kararının, rnüttefiklerinin 
bugüne kadar harcadıkları  ça-
baları  olumsuz yönde etkile-
yip savaşın daha da yayılma-
sına neden olacağını  ve mec-
liste kabul edilmesi durumun- 

da da kararı  veto edeceğini 
söyledi. Clinton'un vetosunun 
aşılabilmesi için senatonun 
üçte ikisinin biraraya gelmesi 
gerekiyordu ve oylamada bu 
sağlandı . 

Tasarının 
şansı  yüksekti 

Temsilciler Meclisi, birkaç 
ay önce bir başka yasa tasarısı  
çerçevesinde yaptığı  oylama-
da, silah ambargosunun kaldı-
rılmasını  99'a karşı  318 oyla 
onaylamıştı . Tasarının, bu kez 
de Temsilciler Meclisi'nden 
ezici bir çoğunluğun desteğiy-
le geçeceğine "kesin" gözüyle 
bakılıyor. Clinton, yasayı  veto 
ederse, Kongre yeniden tasa-
rıyı  oylamaya alabiliyor. Tasa-
rı, ikinci kez yapılan oylama-
da, yine üyelerin üçte ikisinin 
desteği ile geçerse Clinton ve-
to edemiyor ve yasa kesinleşi-
yor. 

Dole'un senatoda sağladığı  
69 oy, üçte iki çoğunluk bara-
jın' aşabildiğini göstermesi ve 
Clinton'ın partisinden De-` 
mokrat üyeler dahil olmak 
üzere Kongre'nin Clinton'un 
Bosna politikasından duyduğu 
rahatsızlığı  göstermesi açısın-
dan çok büyük önem taşıyor. 

Dole'un tasarısında, Clin-
ton'a, ambargonun kaldınl-
ması  konusunda esneklik tanı-
nıyor. Clinton'ın her 30 günde 
bir, "BM'nin güvenli bir şekil-
de çekilmesi için daha fazla 
süreye gerek var" şeklinde 
bildirimde bulunması, 
ABD'nin ambargoyu kaldır-
masını  erteleyebiliyor. Tasarı-
da, Clinton'dan, silah ambar-
gosunun uluslararası  topluluk 
tarafından kaldı rı lması  için 
BM'den talepte bulunması  da 
isteniyor. 

Temsilciler Meclisi'nin 
112 üyesi de Clinton'a mek-
tup yollayarak, Bosna politi-
kasının "ahlaki açıdan açık bir 
iflas" olduğunu belirttiler. 
Temsilciler Meclisi Uluslara-
rası  İlişkiler Komitesi Başkanı  
Benjamin Gilman, Sena-
to'nun kararını  büyük bir 
memnuniyetle karşıladığını  
belirterek, kendilerinin de hız-
la hareket edeceklerini söyle-
di. 

Kasım 92 seçim kampan- 

yası  sırasında, selefi George 
Bush'u Sırplar'a karşı  sert 
davranmamakla eleştiren 
Clinton, yönetime geldiğin-
den bu yana, ne olduğu hala 
açıkça bilinmeyen bir Bosna 
politikası  uyguladı. 

ABD Senatosunun 
kararı  ardından 

ABD Senatosu'nun Bos-
na'ya uygulanan silah ambar-
gosunu kaldırma kararı  alma-
sı, Clinton yönetiminin tepki-
sini çekerken, Rusya da Sıpla-
ra uygulanan silah ambargo-
sunu tek taraflı  olarak kaldır-
mayı  tartışıyor. 

ABD Başkanı  Bill Clinton, 
Kasım '96 seçimlerinde, 
Cumhuriyetçi Parti'den rakibi 
olması  beklenen Bob Dole'un, 
Bosna'ya uygulanan silah am-
bargosunun tek yanlı  kaldırıl-
masını  öngören tasarısı nın 
ABD Senatosu'nda kabul 
edilmesini eleştirdi. Clinton, 
Dole'un tasarısının, 29'a karşı  
69 oyla kabul edilmesinden 
sonra gazetecilerin sorularını  
yanıtlarken, Bosna'daki doğrn 
politikanın Sırplar'a karşı  
güçlü hava akınları  düzenlen-
mesi olduğu tezini yineledi. 
Clinton, ABD'nin silah am-
bargosunu tek yanlı  kaldırma-
sının, BM'nin askerlerini çek-
mesine yol açacağını  ve ABD 
birliklerinin Bosna'ya gönde-
rilmesini zorunlu hale getire-
bileceğini kaydetti. 

Ancak Clinton'ın kararı  
engellemek için yeterli gücü 
bulunmuyor. ABD yasalarına 
göre senatonun ya da Temsil-
ciler Meclisi'nin üçte iki ço-
ğunlukla kabul ettiği bir karar 
devlet başkanı  tarafından veto 
edilemiyor. Clinton daha ön-
ce, Dole'un tasarısı  masasına 
geldiği takdirde veto edeceği-
ni söylemişti. 

Clinton, oylama sonucunu, 
BM'nin Bosnalı ları  koruya-
mainasına senatonun gösterdi-
ği tepki olarak niteledi. 
BM'nin yaptığı  herşeyin doğ-
ru olmamasına rağmen bu 
uluslararası  kurumu destekle-
mek gerektiğini ifade eden 
Clinton, "Silah ambargosunun 
tek yanlı  kaldırılmasının doğ-
ru olduğuna inanmıyorum" 
dedi. Clinton, BM Genel Sek- 

reteri Butros Gali'nin, hava 
saldırıları  için NATO'dan ta-
lepte bulunma yetkisini Bos-
na'daki BM komutanlarına 
devretmesini de memnunlukla 
karşıladığını  söyledi. Sonraki 
demeçleri Clinton'ın da am-
bargonun kaldırılması  eğili-
mine girdiğini gösterdi. 

ABD'nin ikinci 
Vietnam'ı  Balkanlar 

oluyor 
1992 yılından beri Belg-

rad'da Uluslararası  Ekonomi-
Politika Enstitüsü'nde araştır-
malarda bulunan ve 15 yıl bo-
yunca Birleşmiş  Milletler'in 
New York'taki merkezinde 
üçüncü dünya ülkelerine danış-
manlık ve temsil görevi üstle-
nen Oxford Üniversitesi Eko-
nomi Profesörü Sean Gervasi, 
ABD'nin Balkanlar'da ikinci 
bir Vietnam yaratma durumuna 
geldiğini belirtti. 

Gervasi, ABD'nin dün nasıl 
Vietnam'dan vazgeçme ya da 

müdahale gibi iki seçenekle 
başbaşa kaldıysa, bugün de iz-

' lediği politikayla yine böyle bir 
duruma düştüğünü ifade etti. 

Berlin'de yayınlanan "Jun-
ge Welt" gazetesine verdiği 
demeçte Sean Gervasi, 
ABD'nin Vietnam savaşı  sıra-
sında yarattığı  Güney Viet-
nam devleti ile bugün 1991-
92 yı lında Almanya ile bera-
ber kurdurduklan Bosna Her-
sek yönetimi arasında paralel-
lik olduğunu kaydetti. 
ABD'nin gittikçe Bosna'daki 
savaşa hem politik hem de as-
keri olarak bulaşacağına dik-
kat çeken Gervasi, ABD'nin 
Boşnaklara yardım ettiğini ve 
silahların Türkiye üzerinden 
Bosna'ya ulaştınldığına dik-
kat çekti. 

Eski Yugoslavya Cumhuri-
yeti'nde kurulacak bir Boşnak 
devletinin olası  bir Yugoslav-
ya federasyonunu önlemeyi 
hedeflediğini belirten Gervasi, 
ABD'nin böyle bir oluşumla 
Ortodokslar, Hristiyanlar, Yu-
nanistan, Sırplar ve Ruslara 
karşı  "müslüman bir denge" 
nezdinde taraftar toplayarak 
dünyada ikinci büyük petrol 
yatakları= bulunduğu Onas-
ya'ya ulaşmak istediğini vur-
guladı.  

Dış  Haberler Servisi- Avrupa 
Parlamentosu'nun gümrük 
birliği için görevlendirdiği 
Türkiye raportörü İspanyol 
Carlos Carnero Gonzales, 
Gümrük Birliği anlaşması  için 
"bu koşullarda Türkiye'nin 
parlamentodan onay alması  
olanaksız" dedi. 

Türkiye'de iki hafta önce 
bir dizi temasta bulunan Car-
nero, Strasburg'ta yaptığı  ba-
sın toplantılarında ve daha 
sonra da parlamentoda raporu-
nu açıkladı. Carnero, "Türkiye 
gerekli reformları  yapmazsa 
gümrük birliği gerçekleşmez. 
Biz parlamenterler Ankara'ya 
karşı  bu konuda açık seçik bir 
tutum içinde olmalıyız" dedi. 

Carnero, "Komisyon, Kon-
sey ve Parlamento aynı  görüş-
te. Türkiye'ye yönelik demok-
ratikleşme konusunda kararlı  
ve ısrarlı  bir tutum sürdürülme-
si konusunda söz konusu üç 
kurum da aynı  yaklaşımları  
paylaşmakta ve aralarında ke-
sinlikle herhangi bir yaklaşım 
farklılığı  bulunmamakta" dedi. 

Türkiye'deki temaslarında 
herkesle rahatça konuşabildi-
ğini ve hatta bu duruma biraz 
şaşırdığını  belirten Carnero 
"Türkiye'de Refah Partisi dı-
şında gümrük birliğine karşı  
olan yok ama, sonuçta kendi-
lerinden beklenen adımlar da 
atılmıyor" dedi. 

Bundan sonraki gelişmeler 
üzerine ise Carnero şunları  
söylüyor: " Türkiye hakkında-
ki görüşlerimi 29 Eylül günü 
toplanan Avrupa Parlamento-
su Dış  İlişkiler Komisyonu'na 
ilettim. AP Ekim ve Kasım 
aylarında Türkiye'deki duru-
mu tartışacak ve Aralık ayında 
durum oylanacak. Bu şekilde 
giderse bu oylamada Türki-
ye'nin gümrük birliğine gir-
mesine hayır çıkar. Ancak ben 
bu arada Türkiye'de bazı  ge-
lişmelerin olabileceğini umu-
dunu hala taşıyorum. Türki-
ye'nin DEP'li milletvekilleri-
nin serbest bırakı lması, 8. 
maddenin değiştirilmesi veya 
kaldırılması  ve benzeri de-
mokratikleşme isteklerimizde 
ısrarlı  olduğumuzu anlaması  
gerek." 

Carnero'ya göre Türki-
ye'den çözümlemesini bekle-
dikleri sorunlar sadece bunlar  

da değil. Avrupalı  parlamen-
terler Kürt ve Kıbrıs sorunu-
nun da çözümlenmesi gerekti-
ğini belirtiyorlar. Türkiye'nin 
Kürt sorununu çözmek için 
askeri çözümden vazgeçip 
başka yollardan çözmek iste-
yebileceği günlerin ne zaman 
geleceğini merak ediyorlar. 

Bu arada İspanyol raportö-
rün de aynı  oyuna geldiği or-
taya çıktı. Türk yetkililer Tür-
kiye'ye gelenlere ya da her-
hangi bir başka platformda 
Türkiye tartışı lırken verilen 
büyük sözlerin aslında hiçbir 
değerinin olmadığını  ve bu-
nun gerçekleştirilmeyeceğini 
bile bile söz verme alışkanlığı  
edinmiş  durumdalar. Aynı  tu-
tumla Carnero da karşılaşmış. 
Carnero Türk yetkililerin ken-
disine 8. Maddenin değiştiri-
leceği sözü verildiğini belirti-
yor. Ancak Carnero bu konuda 
biraz tecrübeli galiba. Bu söze 
pek inanmadığını  da belirti-
yor. 

Carnero kendilerini hapis-
hanede ziyaret ederek saatler-
ce sohbet ettiği DEP milletve-
killerini ise son derece ılımlı, 
anlayışlı  ve Türkiye'ye bağlı  
insanlar olarak gördüğünü be-
lirtti. 

Erteleme eğilimi 
İspanyol raportörün Ekim 

ve Kasım aylarında Türki-
ye'den bazı  olumlu gelişmeler 
beklemesine rağmen daha de:-
neyimli Avrupalı  parlamenter-
ler Aralık'ta yapılacak oyla-
manın ertelenmesinden yana. 
AP grup yöneticilerinden Cat-
hirine Lamurere Türkiye'deki 
hükümet krizi ve olası  bir er-
ken seçim havası  nedeniyle, 
bu iki ay içinde herhangi bir 
somut gelişmenin beklenme-
mesi gerektiğini söyleyerek 
Türkiye'nin hakkının uzun bir 
süre yanmasına neden olabile-
cek bir "hayır" sonucunun 
çıkmasındansa oylamanın hiç 
olmazsa bir 6 ay ertelenmesi-
nin daha iyi olacağını  belirti-
yor. 

İspanyol raportör Carne-
ro'da gerçekten bu iki ay için-
de somut bir gelişme olmazsa 
oylamanın Aralık1995 'ten da-
ha ileri bir tarihe ertelenmesi-
ni genel kurula tavsiye edece-
ğini söyledi. 

İran'dan Kürt zirvesi atağı  

Dublin'deki ikinci Kürt toplantısının başarısızlıkla 
sonuçlanmasının ardından, İnan da konu üzerine inisiyatif 

geliştirmeye çalışıyor. Bilindiği üzere İran'ın Güney 
Kürdistan Kürt siyasi örgütleriyle olan ilişkileri Iran-İrak 
savaşı  öncesine dayanmaktadır. Özellikle PDK'nın Tahran ile 
ilişkileri kalıcı  bir görünüm arz ederken YNK ile olan 
ilişkileri yer yer bozulmuştur. Fakat KDP'nin son yıllarda 
Türkiye'yle olan ilişkilerinde meydana gelen gelişmeler Iran'ı  
kaygılandınyor. Bu 'nedenle YNK ile olan ilişkileri sürdürmek 
istiyor. YNK ile PDK'yı  Tahran'da biraraya getirerek banştır-
maya çalışan İran, bölgedeki istikrarsız durumun kendi lehine 
olduğunu düşünüyor. Ancak bu tür görüşmeleri sürdürerek her 
iki parti üzerinde ayrı  ayrı  inisiyatif kazanmak istiyor. 

Simpson beraat ettirildi 

A ylardır ABD kamuoyunu meşgul eden ünlü futbolcu O. J. 
Simpson'ın davası  beraatle sonuçlandı. Beraat etmemesi 

halinde büyük olayların çıkması  beklenen iki kişinin katil 
zanlısı  Simpson'ın, siyah ağırlıklı  bir jürinin kararıyla beraat 
ettirilmesiyle ABD rahat bir nefes aldı. Simpson duruşmalan 
pekçok kişiye çok büyük paralar kazandırmış tı. Şimdi de 
Simpson'ın yapacağı  röportajlardan büyük paralar kazanması  
bekleniyor. 

Portekiz'de seçimleri 
sosyalistler kazandı  
1  Ekim 1995 pazar günü yapılan genel seçimleri beklendiği 

gibi Sosyalist Parti kazandı. Oyların yüzde 44'ünü alan 
Sosyalist Parti 230 üyeli parlamentoda 109 sandalye elde etti. 
Iktidardaki merkez sağ  eğilimli Sosyal Demokrat Parti yüzde 
34'lük bir oy oranında kalarak 83 milletvekilliği kazandı. 
Sosyalist Parti genel başkanı  Antonio Guterras azınlık 
hükümeti kurmayı  düşünüyor. Sağcı' Halkçı  Partinin yüzde 9 
dolaylarında oy toplaması  sürpriz olarak nitelendi. 

Fransa'ya tepki büyüyor 

Pasifiklerde ikinci nükleer denemeyi de yapan Fransa'ya 
tüm dünyadaki tepkiler büyüyor. Fransa'nın son denemede 

patlattığı  bomba Hiroşima'ya atılan bombanın 5 katı  büyük-
lüğünde bulunurken, içlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 
da yer aldığı  16 üyeli Güney Pasifik Forumu Fransa ile tüm 
ilişkilerini kesme kararı  aldı. 

Makedonya 
devlet başkanına bomba 

akedonya devlet başkanı  Kiro Gligorov ölümden döndü. 
IVI Gligorov'a yönelik suikastte devlet başkanının şoförü 
ölürken araba yakınlarındaki üç kişi de yaralandı. 78 yaşında-
ki devlet başkanının yaraları  ise ayakta tedavi edildi. Suikastle 
ilgili olduğu sanılan iki kişinin ülke sınırında yakalandığı  
açıklandı. 
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Haber Merkezi - Avrupa Par-
lamentosu (AP) Yeşiller Grup 
Başkanı  Claudia Roth, Çil-
ler'in kurduğu azınlık hükü-
metinin gerek Türkiye'nin de-
mokratikleşme sürecinde, ge-
rekse AP-Türkiye ilişkilerinin 
normalleşmesi sürecinde 
önemli bir engel olacağım söy-
ledi. 

Roth, Türkiye'deki aşırı  
sağcı  güçlerin desteği ile olu-
şan Çiller azınlık hükümetin-
den duyduğu kaygıyı  6 Ekim 
günü yazılı  bir açıklama yapa-
rak dile getirdi. Bu hükümet- 

ten ülkenin demokratikleşmesi 
sürecine bir katkı  ve Kürt so-
rununa barışçıl bir çözüm geti-
rilmesi için bir çaba beklene-
meyeceğini ifade eden Roth, 
"Bu koaliyon Türkiye'nin de-
mokratikleşmesine karşı  oluş-
turulmuş  bir koalisyondur" de-
di. Bu hükümetten beklenebi-
leceklerin ancak kirli savaşın 
yoğunlaştırılması , insanların 
topraklarından sürülmesi ve iş-
kencelerin artması  olabileceği-
ni vurgulayan Roth, "İnsan 
Hakları  Bakanlığı'nın kaldınl-
mış  olması  ve yeni kabinenin 

ilk icraatının süren grevlerin 
ertelenmesi yönünde olması , 
yeni hükümetin icraatlarının 
beklenenden de olumuz olabi-
leceğini gösteren ilk işaretler-
dir" şeklinde konuştu. Roth, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bundan önce Insan Hakları  
Bakanı  olarak görev yapmış  i-
ki bakan sayın Azimet Köylü-
oğlu ile sayın Algan Hacaloğ-
lu'nun çalışmaları  insan hakla-
n açısından Türkiye'ye büyük 
katkı  ağlamıştır. Bu bakanlığın 
dar yetkilerine rağmen kaldı-
nlmıs olması , yeni hükümetin 
tavn açısından son derece kay-
gı  vericidir. " 

Yeni bakanlar kurulunun 
bileşiminin de bu politikayı  
yansıttığına işaret eden Roth, 

"Bayan Çiller, Bay Ayvaz 
Gökdemir (Komando Ayvaz) 
ile onun çizgisindeki kişileri 
kabinesine almakla ve aşırı  
sağcı  koalisyon ortağına verdi-
ği tavizlerle, ülkenin demokra-
tikleşmesini engelleyici bir ta-
vır içerisine girmiştir" diye ko-
nuştu. Gökdemir'in yeniden 
bakan olarak atanmasını, ka-
dınların onuruna indirilmiş  bir 
şamar olarak değerlendiren 
Roth, Gökdemir'in AP'nun üç 
meclis grup başkanına yönelik 
hakaretlerini geri almadığını  
ve özür dilemediğini de hatır-
lattı. Gökdemir'e dava açaca-
ğını  belirten Roth, bu durumda 
açacağı  davanın siyasal içerik 
kazanacağını  ve Gökdemir'in 
suçlu bulunacağına emin oldu- 

Yeni azınlık hükümetine dışandan ilk tepki 
Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grup 

Başkanı  Claudia Roth'dan geldi. 

DDP direniyor 
Haber Merkezi- Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) önümüz-
deki günlerde oldukça hareketli günler geçirecek. HEP döneminde 
Konya'da yaptığı  bir konuşma nedeniyle `Terörle Mücadele Yasa-
sı 'nın 8. maddesinden kesinleşmiş  cezası  olan Genel Başkan İbra-
him Aksoy Ekim'in 14'ünde Türkiye'ye dönüyor. Parti hakkında 
Anayasa Mahkemesi'nce yürütülen kapatma davası  ise, aynı  gün 

"yazılı  savunma aşamasında olacak ve Genel Başkan Yardımcısı  
Refik Karakoç, Genel Başkan Vekili olarak Mahkeme'ye partinin 
savunmasını  verecek. Bir gün sonra ise, yeni merkez yöneticileri 
seçimini gündeme alacak olan birinci parti kurultayı  yapılacak. 

Ibrahim Aksoy'un, hakkında kesinleşmiş  cezaya rağmen Tür-
kiye'ye dönme kararı  8. maddde tartışmalarına hız katarken, dev-
let güçlerinin Aksoy'li havaalanmdda tutuklayıp tutuklamayacağı  
da merak konusu. "Partisinin kurultayına katılmak için" dönecek 
olan Aksoy'a, etkili isimlerden oluşan bir Avrupa heyeti eşlik ede-
cek. Aynca, Türkiye'den de bir çok aydın, kitle örgütü temsilcisi 
ve DDP yetkilileriyle taraftarları, Aksoy'u karşılamak üzere hava-
alanındda olacaklar. Parti yetkilileri, devlet güçlerinin böyle bir 
tablo ortamında Aksoy'u tutuklamak durumunda olacaklarını , bu-
nun ise Türkiye'deki demokratikleşme tartışmalarına yeni bir bo-
yut katacağmı  ifade ediyorlar. Parti yetkilileri, Aksoy'un havaala-
nında tutuklanmaması  halinde, kurultay salonunda alınabileceğini 
söylüyorlar. Aksoy'u karşılamak üzere havaalanına gidecek kitle-
nin arttınlması  yönündeki DDP faaliyetlerinin hız kazandığı  göz-
lemlenirken, İstanbul il yetkililerinin de bu amaçlı  çalışmalarını  
yoğunlaştırdığı  ve çağrı  ziyaretleri gerçekleştirdiği öğrenildi. 

Aksoy'un dönüş  günü, Kürt sorununu dile getirdiği için DDP 
hakkında açılan kapatma davasının önemli bir aşamasına denk ge-
liyor. Parti yetkilileri, 14 Eylül'de vermeleri gereken savunmalan 
için Mahkeme'den süre talebinde bulunmuş, Mahkeme'ce bir ay-
lık süre verilerek, 14 Ekim'de savunmanın alınması  kararlaştırıl-
mıştı. Aksoy'un geleceği gün, Genel Başkanlığa da vekalet eden 
partinin Genel Başkan Yardımcılan'ndan Refik Karakoç, Anaya-
sa Mahkemesi'ne esas hakkındaki parti savunmasını  verecek. 

Savunmanın verilmesinden sonra, Mahkeme'nin davayı  so-
nuçlandırmak üzere en fazla bir-iki haftalık bir ara vermesi bekle-
niyor. Karar oturumunun 'cluruşmall' olması  şeklindeki parti tale-
binin ise kabul edildiği, karar duruşmasmda parti yetkililerine ve-
rilecek son söz hakkından hemen sonra kararın verilme ihtimali-
nin yüksek olduğu bildirildi. 

Siyasi çevreler, kararın partinin kapatılması  talebinin onaylan-
ması  biçiminde olcağını  tahmin ediyorlar. Bu gelişmelerin yaşa-
nacağı  günden bir gün sonra ise, DDP büyük kurultayı  toplana-
cak. Ancak bunun bir tesadüf değil, bir tedbir olduğu belirtiliyor. 
Parti yetkililerinin, partinin kapatılması  halinde mevcut yönetici-
lerin politika yasağına girmemeleri için kurultayı  topladıkları  sa-
nılıyor. Yürürlükteki yasaya göre, hakkında kapatılma kararı  veri-
len partinin, kararın verildiği tarihteki merkez yöneticileri, yeni 
bir parti kurucusu olamıyorlar. 15 Ekim'de Ankara/Kızılay'daki 
Nergis Sineması'nda toplanacak olan DDP kurultayının, yeni bir 
parti çalışması  yürütebilecek mevcut merkez yöneticilerinin yeri-
ne, başka isimler getirme amacı  taşıdığı  ifade ediliyor. 

`Şere Birakujiy bese' 

Navenda Nûçeyan - Rexisti-
na Ewrupa ya Partiya Yekitiya 
Demokrat a Kurd li Sfiri (YE-
KİTİ) di meha ilone de li ser 
şere di navbera PDK d PKK 
de daxwiyaniyek belavkir. 

YEKİTI ye di belavoka 
xwe de bi tevayi şere birakuji-
ye rûreşkir û rexne li erişa P-
KK girt. 

Belavok bi vi awayi dest-
pedike: "Di serdema nü de, şe-
ren birakuji yen ku ji bin sergi 
seroken PDK- YNK U PKK e 
derketine, bilî werankirin 

nexweşiyan, tişteki baş  negi-
handine gele Kurd. Ew, pers-
pektiven siyasi yen tevgera 
Kurd tengtir û taritir dikin. Di 
van şeran de xort û keçen 
Kurd, kadiren welatperwer bi 
fermanen bebext û tawanbar 
tene kuştin, rewşa xelken be-
lengaz dijwartir dibe û dijmin 
deste xwe bi agire şewata we-
let geı-m dike." 

YEKITI di belavoka xwe 
de dibeje ku diviyabıl PKK 
berxwedana xwe direji nav 
metropolen Tirlciye bikra, le 

berevaji bere Ordi ya Tirki x-
ist Kurdistana Federe. Bi ber-
dewami di belavoke de wiha 
te gotin: "Iro ya giring ew e, 
peşi şere birakuji, di cih de, be 
bend û şen rawest e. Paşe gu-
nehkar û tawanbar be dest ni-
şan kirin. Yan na hawadari 
berizandin be'tir agire şer gurr 
dikin, xelke şaş  dikin û porob-
leman kürtir û dijwartir dikin. 
Di ve pevajoya dijwar û tevli-
hey de, Kurd li ber duriyaneke 
diroki ne, yan hesten netewe-
yeti û xweparastine bi ser di-
keve û aşti ü demolcratiye bi 
xwe re tine, yan xerize ya ego-
izm û monopolizme girantir 
dibe û xwewendakirine tine 
welate Kurdan." 

Di belavoke de bal hat ki-
şandin ku şere navxweyi we 
bibe egera ku xelk bejin kurd 
nikarin xwe bixwe Idare bikin. 
Bi berdewami wiha te gotin: 
"Mixabin, reıdanen van salen 
dawiye kemasiyen mezin li ba 
van herse rexistinen Kurd dest 
nişan dikin. Ew li hebeın ü xer 

bera Kurdistane xwedi der-
nakevin, mentaliteya avakiri-
na dezgehen milli û parastina 
derildora welet, li ba wan kem 
e yan tune, lewra stratejiyeke 
neteweyi ya zelal di program 
tl hese wan de nemeya ye." 

Di ençamel de li ser girin-
giya tekiliyen biratiye di nav-
bera hezen rizgarixwaz en ne-
tevi te rawestan. 

Partiya Yekitiya Demokrat a Kurd li Sûri ye 
di belavoka xwe de bi tevayi şer 

birakujiye rûreşkir û rexne li ffişa Partiya 
Karkeren Kurdistan girt. 

içsavaş  hazı rlığı  
m.ziLAN 

A BD istihbarat örgütleri, geçen aylarda TC'nin ayaklan-
malara karşı , özellikle askerliğini Kürdistan'da yapı p dö-
nenlerden oluşan otuz bin kişilik bir gizli ordu oluşturdu-

ğunu açı klamışlardı . Bu aç ı klama genel anlamda bir sı rrı  açığa 
vurmuyor. Soğuk Savaş  yı lları nda "Devrimlere ve Komünizmin 
yayı lması na karşı  koymak" için NATO merkezli bir kontrgerilla 
şebekesinin örgütlendiği biliniyordu. Bu açıdan bakı ldığında 
bir NATO üyesi olan Türkiye'de de Kontrgerilla ağının bulun-
duğu çok açı ktı r. 

Kontrgerilla; burjuvazinin yasaları na göre bile illegal çalı-
şan, kendi kanununu kendisi koyan, bu noktada burjuvazinin 
çıkarları nı  korumakta hiçbir sı nı r tanı mayan, burjuvazinin ege-
menliğini korumak için devrimci- sosyalıst muhalefete karşı  sı-
nı rsız bir şiddet ve terör uygulayan bı r güçtür. Kı sacası , kontr-
gerilla; burjuvazinin, sı nı f mücadelesindeki vurucu gücüdür. 
Kontrgerillanı n esas görevi bir ayaklanma'ı,  henüz ortaya çı k-
madan etksiz hale getirmektir. Bunun  yolu da potansiyel olarak 
ayaklanmaya dayanarak oluşturulacak ulusal sinifsal güçleri, 
önceden çeş itli provakasyonlar yardı mıyla 'şiddet kullanarak 
sindirmektir'. 1977 yı l ı nda Taksim 1 Mayı s kutlamaları na karşı  
girişilen katliam kontrgerillanı n en önemli sindirme operasyon-
ları ndan biridir. Hatı rlanacağı  üzere, devlet erkanı  (başta bu-
günkü Cumhurbaşkanı  Demirel olmak üzere), 1 Mayıs kutla-
maları nı  o dönemde 'devrim provası' olarak yorumluyordu. Bu 
yorum, burjuvazinin halk muhalefeti karşısı ndaki korkuları n' 
ve bu korkular karşısı nda sahneye sürdüğü besleme çetelerin 
eylemlerinin amac ı nı  da açığa vurmaya yetmektedir. 

Bugün de nitelik olarak 80 öncesine benzeyen tarihsel ko-
şullardan geçmekteyiz. Zaten ABD istihbarat birimlerinin bası-
na  yansı ttığı  bilginin önemi de bu noktadadı r. Bu bilgi, her ne 
kadar genel politika anlamı nda yeni bir şey anlatmıyorsa da, 
yaşanı fan konjonktür bazı nda iktidar sahibi tekelci burjuvazi-
nin yeni planları  hakkı nda bize önemli ipuçları  vermektedir. 
Yakı n süreçte yaşadığmız ve 70'li yı lları n sonları nda yaşanan 
olayları  anı msatan olaylarla birleştirildiğinde, bu bilgi, siyasal 
denklemdeki bilinmeyenlerin ortadan kalkması na bir hayli yar-
dı mcı  olmaktadı r. 

Türkiye'deki gerici-şoven dalgayı  arkasına alan ve devlet 
eliyle güçlendirilen MHP'nin, hızla lümpen gençlik arası nda 
örgütlendiği ve bu kesimleri bizzat polis-özel tim kamplarında 
eğıtip silahlandı rdığı  biliniyor. Öte yandan 80 öncesinde yaşa-
dığı  teşhirin ve henüz yeterli bir militan kadroya sahip olama-
manı n verdiği güvensizlikle halka ve sosyalist harekete karşı  
çok açı k saldı rı lara girişmese de, MHP, gerek işçi-öğrenci hare-
ketlerinin, gerekse kent varoşları nda yükselen yoksul halk hare-
ketlerinin bastı rı lması nda kontrgerilla ve polisle koordineli ça-
lışmaktadı r. 

Mart ayı nda Gazi mahallesi halkı na karşı  girişilen saldırı  
böylesi koordineli bir çalışmanı n ürünüdür. Gazı  mahallesinde, 
aslı nda bir 'Cizre'leştirme ya da Sı rnaklaştı rma' planı  uygulan-
maya çalışı lmış, ancak halkı n kitlesel ve kararlı  direnişi bu pla-
nı  bozmuş  ve tam tersi sonuçlara yol açmıştı r. 

Bugün Türkiye'de yaşanan gelişmeler, bütünlüklü bir pers-
pektif çerçevesinde analiz edildiğinde; tekelci burjuvazinin, 
Kürdistan'da yürütülen özel savaşın sonuçları nı n verdiği bir ür-
küntüyle hızla bir iç savaşa hazı rlandığını  görürüz. Tekelci bur-
juvazinin en büyük korkusu Kürt ulusunun ulusal kurtuluş  mü-
cadelesinin metropollerdeki işçi sı nı fı  hareketi ile birleşmesidir. 
Burjuvazi, en azı ndan on yı l öncesine kadar kaderine razı  olup 
yerinde oturan Kürt köylüsünün bugünkü isyancı  tavrını n met-
ropoldeki suskun ezilenlere örnek olması ndan korkmaktadı r. 
Burjuvazi bu korkuları nda hiç de haksı z değildir. Ulusal ve sı-
nı fsal kurtuluş  güçlerinin ortak mücadelesi, faşist diktütörlüğün 
yı kı lması  anlamı na gelir. Dolayı sıyla, bir yandan Kürt ulusal lıa-
reketlerini bastı rmaya çalışan egemenler, diğer yandan da Tür-
kiye'de ki sı nıfsal kurtuluş  hareketini sindirmek ve Kürt ulusal 
hareketi ile aynı  cephede savaşması nı  önlemeye çalışmaktadı r-
lar. 

Bilinen bir gerçekliktir; kapitalist toplumda devlet, burjuva 
sindirim ekonomik ve siyasal hegemonyası nı n sürdürülmesini 
sağlayan bir zor aygıtı dı r. Yine bilinir ki; burjuvazi, kendi dev-
letini açı kça sahiplenmez ve kendi devletini sı nı flarüstü, tüm 
ulusun çı karlarını  savunan tarafsız bir kurum olarak gösterir ve 
buna da kitleleri inandı rır. Burjuvazinin buradaki amacı; kendi 
sömürüsünü gizlemek, emekçı  sı nı fları n bağımsız sı nıf hareke-
tini baltalamak ve tabii ki kendi devletinin varlığını  sürdürmek 
için gerekli siyasal-sosyal desteği sağlamaktı r. 

Türk burjuvazisinin yukarıda açıkladığımız bu oyunu başa-
rıyla sahnelediğini söyleyebilir. Özellikle özel savaş  koşulları n-
da 'vatanı n bütünlüğü' de söz konusu olduğu için, işçi sı nıfı nı  
manipüle etmek daha da kolaylaşmaktadı r. Kaldı  ki, yola gel-
meyen olursa, 'vatanı n bütünlüğü' için onlara karşı  da savaş  i-
lan etmek hiç de zor değildir. 

TC'nin yeni 'Milli Güvenlik Stratejisi' 
Sosyalist Kamp'ı n çöküşü, hiç kuşkusuz dünya burjuvazisi-

nin güvenlik stratejilerinde önemli bazı  değişikliklere yol açtı . 
Bu değişiklikler nitel bazda olmasalar da, emperyalist-kapitalist 
ülkelerdeki sı nıf çelişki lerinin daha bir önem kazandığını  görü- 
yoruz. .. 

Türk burjuvazisi Soğuk Savaş  sürecinden SB'ne karşı  NA-
TO'nun bir ileri karakolu rolünü üstlenmişti. Bu rol ona büyük 
riskler getirmekle birlikte, güçlü bir NATO güvenlik şemsiyesi 
de sunuyordu. NATO desteği iç yapı  için de geçerliydi. 1980'e 
kadar TC'nin geleneksel bazı  tecrübeler dışı nda ulusal ve top-
lumsal kurtuluş  güçlerine karşı  ideolojik-siyasi ve ö ütsel açı-
dan çok iyi hazı rlanmaması  biraz da NATO'nun sağladığı  gü-
venlik ortamı nı n sonucudur. Ancak, önce ulusal hareketin orta-
ya çıkışı , sonrası nda SB'nin yı kı lması  TC'yi hızla her alanda bir 
reorganizasyona itti. Yeni şartlar TC'nin güvenlik stratejisini de 
değişikliğe uğrattı . 'Kuzey'den gelen komünizm tehdidine kar-
şı  koyma-k, içerde de devrimi önlemek' hedefine dayanan eski 
güvenlik stratejisi, yerini 'Güney'den gelecek tehditler ve dış  
destekli bölücü-devrimci güçleri bertaraf etmek' anlayışına da-
yalı  bir stratejiye bı raktı . Bu yeni strateji, 'ikibuçukuncu savaş' 
tezine dayanmaktadı r. Bu teze göre; tarihsel olarak Anadolu 
toprakları ndan .hak iddia eden Suriye ve Yunanistan, birlikte 
Türkiye'ye savaş  açacaklar (2 savaş), bu arada içerden de Kürt-
ler ve Türkiye devrimci-sosyalist hareketi dış  destekle bir iç sa-
vaş  başlatacaklar (bu da buçuk savaş). Açı ktı r ki; TC'nin gele-
neksel güvenlik politikası  iç-dış  düşman konseptine dayanmak-
tadı r. Oluşan yeni stratejide de bu geleneksel politikanın ekse-
nini görmek mümkündür. Ancak yeni stratejide eskisinden fark-
l ı  olarak daha çok "iç düşmanlar" ı n önplana çıkarıldığını  söy-
leyebiliriz. Gerçekte TC, esas tehdidin de içerde olduğunu çok 
iyı  biliyor. 1984 yı l ı nda PKK silahl ı  hareketi başladığında; bu 
hareketin dış  güçlerce kışkı rtı lan birkaç 'eşkiya' olduğu tezi ı s-
rarla savunuldu Fakat sonradan görüldü ki, savaş  Cizre'de, Şır-
nak'ta, Dersim'de, Diyarbakır'da odaklanmış. Otuz bin kişilik 
özel bir ordunun oluşturulmas ı  da önümüzdeki süreçte 'iç düş-
man' tehdidinin ön plana al ı nacağını  göstermektedir. TC'nin 
'dış  düşmanı' öne sürmesinin en önemli amacı; 'ülke bütünlü-
ğü' konusunda hayli hassas olan ve dışa karşı  paranoya düze-
yinde bir güvensizlik duyan Türk insanı nı n bu zaafları ndan ya-
rarlanarak, içerde gelişen ulusal ve toplumsal kurtuluş  hareket-
lerine karşı  en üst boyutta (bir dış  düşmana karşı  ülkeyi savuna-
cak bir savaşla özdeş  bir boyutta) saldı rabilme zemini ve meş-
ruluğu yaratmaktı r. Bu yaklaşım o düzeye getirilmiştir ki; ye-
meklerin iyi çı kması  için 'yemek boykotu' yapan öğrenciler, ya 
da köylerine çöp dökülmesini istemeyen köylüler ve diğerleri, 
bir çı rpıda PKK'li ya da 'dış  mihrakları n uşaklar,' olabilmekte-
dirler. Devletin tüm ilerici güçlere karşı  düşman gibi yaklaştığı-
nı , polisin hak arayan insanlara karşı  tutumundan da anlamak 
mümkün. Savaşa gider gibi yapı lan yürüyüşleri, 'Allah, Allah' 
nidaları  ile insanlara karşı  girişilen vahşice saldı rı ları , halkı n 
üzerine ateş  açma gibi uygulamaları  buna örnek olarak göste-
rebiliriz. 

iç savaş, bir ülkede sı nı f mücadelesinin en keskin biçimde 
yaşandığı , devrim ile karşı-devrim güçlerinin en üst boyutta 
cepheleştikleri bir son hesaplaşma sürecidir. Bugün Kürdis-
tan'da yürütülen özel savaşın doğal etkilerini bir yana bı rakır-
sak, Türkiye'de bir iç savaş  sürecinin yaşandığını  söylemek 
doğru olmaz. Ancak, Türkiye gibi emperyalizme bağımlı , birbi-
ri ardı na darbeler yaşamış, halkı  faşızmin cenderesinde yaşa-
yan ülkelerde iç savaş  kısa bir süreçte gelişebilir. Bu tehlikeyi 
sezen burjuvazi işi baştan sı kı  tutma yolunu seçmiştir. Burjuva-
zi gelişen devrimci hareketi şiddet kullanarak durdurmak niye-
tinı  açıkça ortaya koyuyor. Kayı pları n, sokak infazları nı n, 'faili 
meçhullerin' sayıs ı nı n gittikçe artması , işkencelerin ve faşist te-
rörün gittikçe yoğunlaşması  , burjuvazinin iktidarı n ı  korumak 
için her türlü savaşı  göze aldığını  gösteriyor. 

Sorunumuz, bu gelişme karşısı nda halk muhalefetinin nası l 
bir politika geliştireceği sorunudur. Bu sorunu da ileriki yazı la-
rımızda tartışmaya çalışacağız. 

MGK, yüzbinlerce işçinin Ankara'da toplanma olasılığından tedirgin oldlt. 

  

/Şerif Kaplan 
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A
nkara'daki politika senaryoları  
Yeşilçam senaryolarını  geçe-
rek, Brezilya dizilerine dönüş-

meye başladı. Bu dizi için hazırlanan 
senaryolar öyle görünüyor ki, mutlu 
sonla bitmeyecek. 

Çiller'in ilk azınlık hükümeti girişi-
mi Çankaya'dan döndü. Çiller, lider-
lerle yaptığı  ilk görüşmenin ardından 
kendi listesini oluşturarak Çankaya'ya 

, çıktı. Ancak Demirel, azınlık hüküme-
ti girişimini kabul etmeyerek geri çe-
virdi. Çiller, bu ilk girişiminin ardm-
dan mutsuz bir şekilde geri döndü. 

Çiller'in DYP azınlık hükümeti, di-
ğer siyasi çevrelerce desteklenmeye-
cek gerekçesiyle geri çevrilirken, Çil-
ler biraz daha güçlenmek için ikinci 
kez azınlık hükümeti için kolları  sıva-
dı. Azınlık hükümeti için kilit konu-
munda olan MHP ile DSP'nin desteği-
ni aldı. Böylece Çiller'li üçüncü MC 
hükümeti ufukta görünmeye başladı. 

Çiller'in, Üçüncü MC hükümetini 
kurmak için MHP ile DSP'ye ne gibi 
tavizler veya vaadler verdi. Ancak, 
Ankara kulislerinde zaten devlet içinde 
kadrolaşan MHP'nin iyice kadrolaşa-
cağı  belirtiliyor. MHP'nin tek istegi de 

bu zaten. DSP:nin ise ne şartla Çil-
ler'e destek vermesi politik çevrelerce 
çok silik temenniler şeklinde degerlen-
dirildi. 

Çiller ikinci liste ile demirel'e bir 
daha giderken, Çiller'i asıl zorda bı-
rakan Cindoruk'un meclis başkanlığın-
dan istifa etmesiydi. Cindoruk'un isti-
fasıyla muhalefet kanadı  oldukça güç-
lendi. Ve bu gelişme, Çiller'i biraz da-
ha kaygılandırdı. Ancak Cindoruk, 
beklenenin aksine, aktif muhalefet 
yapmak yerine, tatile çıkarak gelişme-
leri biraz uzakta izlemekle yetindi. 

Çankayadan sızan kimi haberlere 
göre Demirel, hükümetin güven oyla-
ması  sınsanda devreye girecek ve 
azınlık hükümetinin güven oylamasını  
engeleyecek. Böylece Çiller'li hükü-
met dönemi kapanacak, muhalefetin 
içinde yer aldığı  Cindoruk başkanlı-
ğında geniş  tabanlı  bir hükümet kuru-
lacak. Siyasi kulislerde dolaşan ikinci 
bir haber ise şu: Muhalefet partilerinin 
asıl derdi, "nasıl bir hükümet kurulma- 

sı  gerekir"den çok, Çiller'in siyasi ha-
yatının nasıl bitirileceği. Ancak ne 
olursa olsun, kurulacak hükümet bir 
seçim hükümeti olacaktır. 

CHP istifacıları  ve 
`Kürt krizi' 

CHP'nin koalisyon hükümetinden 
ayrılmasının ardında, CHP'den istifa 
eden Muzaffer Demir, Mehmet Dönen, 
Salih Sümer, Mahmut Uyanık ve Erdal 
Koyuncu istifa gerekçelerinin parti yö-
netimi ve Baykal'ın Kürt sorununa ba-
kış  açısı  olduğunu ileri sürüyorlar. An-
cak bu görüş, hiçbir siyasi çevrece tu-
tarlı  bulunmuyor. Bunun sadece bir ba-
hane ve asıl amacm Çiller hükümetine 
destek vermek olduğunu belirtiyorlar. 
Özellikle Kürt siyasi çevrelerinde Kürt 
sorununun bahane edilmesi, bunun is-
tifalara gerekce gösterilmesi tepkiyle 
karşılanıyor. Kürt siyasi çevreler, bu 
milletvekillerin asıl amacının yaklaş-
makta olan seçimler için kendilerine 
zemin hazırlamak olduğunu ileri sürü- 

yor ve şunu ekliyorlar: "Kürt halkı  ar-
tık o kadar ahmak değil. Kiinin ne yap-
tığını  biliyor. Bunlar şimdiye kadar 
nerdeydi. Kürtler yeni mi baskı  altına 
girmiş. Bu kirli savaşı  bütün dünya gö-
rürken, onlar nerde yaşıyorlardı. Çil-
ler'in politikası  Kürtler için daha mı  
iyi" vb bir çok soru soruyorlar. 

Konuyla ilgili istifa eden Diyarba-
kır milletvekili Mahmut Uyanık'la 
yaptığım sohbette, aslında istifasının 
çoktan gündemde olduğunu, birliğin 
oluşmasıyla birlikte, Karayalçın hariç 
hiçbir liderle çalışmasının sözkonusu 
olamayacağını  belirtti. Uyanık, liderler 
için ve istifası  için şunları  söyledi: 

"Çünkü diğer liderlerin Kürt sorunu 
konusunda, bakış  açılan Ecevit'inkin-
den farklı  değil. Baykal da Ecevit gibi 
sorunu Kürt sorunu olarak görmüyor, 
sadece ekonomik bir sorun olarak gö-
rüyor. Kürt kamuoyunda tabiri caizse 
Baykal sabıkalıdır. Çünkü Baykal 
1989'da ülke dışında yapılan Kürt 
Konferansı'na katılan milletvekillerini 

ihraç etti." 
Uyanık, istifa ettiklerinde Bay-

kal'ın kendilerini aramak yerine, ken-
dilerini tabanlarının gözünden düşür-
mek için disipline vererek, ihraç etmek 
istediğini söyledi. 

Uyanık, "istifamız zamanlama açı-
sından belki iyi olmadı, bu konuda ha-
talı  davrandık" da dedi. DEP milletve-
killiği döneminde neden istifa etmedi-
ğini sorduğumda, sorumu yanıtsız bı-
rakmaya yeğledi. Çiller, hükümetini 
destekliyeceği ve bunun için istifa etti-
ği değerendirmelerini hatırlattığımda, 
"Çiller hükümetini destekleyebiliriz. 
Ancak bizim bazı  şartlarımız olacak. 
Bence Türkiye GB ve AB'ye girerek 
yol almalı. Kürt sorununun çözümü 
konusunda iki yol var. Ya devlet yakla-
şımını  değiştirir veya Türkiye GB'ye 
girerek bu sorunu ancak çözer. Şu an-
da Çiller'e karşı  bütün tutucu güçler 
birleşmiş. Peki Çiller desteklenir mi? 
Bunu tartışmak gerekir. Eğer Çiller bi-
zimle görüşmek isterse, biz bölgenin 
sorunlarını  kendisine götüreceğiz. Bu 
konuda anlaşırsak destekleriz" dedi. 
Uyanık, bu konuda Demir'le birlikte 
hareket ettiğini vurguladı. 

Ankara'da Yeşilçam senaryoları  (2) 
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`Demokrasi karşıtı  koalisyon' 

ANKARAİROJ- Türk-İş'in 7 
Ekim günü Çankaya Köşkü'ne 
kadar yürüyüşü kapsayan ve 
500 bin kişinin katılımının he-
deflendiği eylem, MGK'nın 
geçen hafta yapı lan toplantısın-
da alınan tavsiye kararı  uyarın-
ca engellendi. MGK üyeleriyle 
Cumhurbaşkanı  Süleyman De-
mirel arasında yapılan görüş-
meler sonrasında, yürüyüşün 
"Yasal çerçeveler dışında bir 
eylem olduğu" ve bu konunun 
Türk-iş  Genel Başkanı  Bayram 
Meral'e iletilmesi görüşü be-
nimsendi. 

MGK'nın 27 Eylül günü ya-
pılan toplantısında ülke çapın-
daki grevlerden duyulan rahat-
sızlığın dile getirilmesiyle bir-
likte, MGK üyeleri ile Cum-
hurbaşkanı  Demirel arasında 
yapılan görüşmelerde "Bu tür 
gösterilerin tırmanması  önlen-
sin" görüşü üzerinde mutaba-
kata varı ldı. Toplantıda, ülke 
genelindeki grevlerin yolaçtığı  
gösteri yürüyüşlerinin giderek 
rejime yöneleceği endişesinin 
dile getirildiği öğrenildi. Ge-
nelkurmay'a yakın kaynaklar-
dan alınan bilgilere göre, MGK 
toplantısında Demirel ile MGK 
üyeleri arasında ortaya çıkan 
mutabakat şöyle: 

"Grevlerin yasal çerçeveler 
içinde kalması  gerekir, ancak 
yasal çerçeve dışına taşarak ya-
pılacak gösterilere izin veril-
memesi gerekir. Türk-İş 'in yü-
rüyüşünün gerçekleşmesi ha-
linde ilgililer hakkında kanuni 
işlemler hemen yapılmalıdır." 
Bu görüş  üzerine, Demirel'in 
de MGK üyelerine, "Çankaya 
Köşkü'ne yapılacak yürüyüşe 

ğunu söyledi. 
Son siyasal gelişmelerin 

AP ile Türkiye arasındaki iliş-
kilerin geleceği açımdan endi-
şe verici olduğunu kaydeden 
Roth, "Eğer korktuğumuz gibi, 
demokratik reformların ger-
çekleşmesi süreci sekteye uğ-
rarsa, AP içindeki Yeşiller 
Grubu olarak biz Türkiye'nin 
GB'ye girişine onay vermeye-
ceğiz. Roth, aynca Çiller'in 
politikasıyla AP'da GB oyla-
ması  için gereken çoğunluğu 
sağlayabileceğine inanmadığı-
nı  vurgulayarak, "Böyle bir 
politikaya onay vermek iyaal 
grupların güvenilirliğini sar-
san. Bu nedenle AP içerisinde-
ki diğer siyasal grupların tavrı-
nı  merak ediyorum" dedi: 

ğımız mitingle ilgili olarak 
MGK'ye bilgi vereceğiz. İşin 
doğrusunu bizden öğrensinler" 
diyerek tepki gösterdi. Öte yan-
dan, MGK'nin tavsiye kararın-
dan sonra konuyla ilgili oluştu-
rulan komisyon, MGK'nin di-
rektiflerini sendikalara iletme-
ye başladı. Komisyon üyelerin-
den Devlet Bakanı  Bekir Sami 
Daçe ve Ulaştırma Bakanı  Ali 
Şevki Erek, grevler ve yürü-
yüşlerle ilgili olarak başta 
Türk-iş  Başkanı  Bayram Meral 
olmak üzere diğer sendika yö-
neticilerine yaptıkları  uyarılar-
da, "Vatanın bekası" açısından 
grevlerin yasal boyutları  aşa-
maya başladığına ve işçiler için 
istenen hakların "Makul olma-
dığına" dikkat çektiler. Diğer 
yandan, Orman Bakanı  Hasan 
Ekinci de, ilgili devlet müdür-
lüklükleri ve kuruluşları  aracı-
lığıyla sendikalar üzerindeki 
baskıları  yoğunlaştırma çabala-
nna girdi. Geçen hafta olağa-
nüstü toplanan Türk-İş  Başkan-
lar Kurulu, Çankaya Köşkü'ne 
yapılacak yürüyüşün ertlendi-
ğini duyurdu. 

Meral, buna gerekçe olarak 
hükümet krizini ve Dinar dep-
remini gösterdi. Ancak, Me-
ral'in açıklamayı  yaptığı  gün 
hükümet krizi neredeyse ikinci 
haftasına girerken, Dinar 'da 
yaşanan deprem nedeniyle za-
ten o bölgede grev erteleme ka-
rarları  alınmıştı. Meral, "MGK 
`dm telkin geldi mi" şeklindeki 
soruya biraz düşündükten son-
ra, "Hayır" yanıtını  verdi ve 
ekledi: "Ben Genelkurmay 
Başkanı  ve MGK üyeleriyle 
görüşeceğim. Sanırım talepleri-
miz onlara yanlış  iletilmiş, tep-
kileri de bu yüzden. Bu yanlısı  
düzeltmek gerek. İşin doğrusu- 

Roth, oldukça sert bir 
açı klamayla demokratikleşme 
karşı tı  gidişatı  kı nadı . 

nu onlara ben anlatacağım". • 
Öte yandan, MGK'nın tek 

derdinin yürüyüş  olmadığı  bili-
niyordu. Demiryol-İş  ve Li-
man-İş  grevleri, askeri sevki-
yatlan önemli ölçüde engelli-
yordu. Haftalık zarar 5 trilyon-,  
du, günlük 5-6 bin dolayındaki 
asker sevkiyat" yapılamıyordu. 
Gemilerin durması  nedeniyle 
Kıbrıs'taki askerlere iletilecek 
teçhizat ve gıda ile Türkiye'de-
ki silah ve gıda sevkiyatında 
önemli sOrunlar yaşanıyordu. 
Başta Ulaştırma Bakanı  Ali 
Şevki Erek olmak üzere bakan-
lar, Devlet Demiryolları  Genel 
Müdürü Talat Günsoy'u arayıp 
Toçoğlu'na baskı  yapmalarını  
ve grevleri yavaşlatmalan ko-
nusunda telkinde bulunmaları-
nı  istediği belirtiliyor. 

Genel Müdür Günsoy'un 
Toçoğlu'nu mahkemeye ver- 
mekle tehdit ettiği ve Toçoğ- .f 
lu'nun ise, "Şunu kafanıza so- 
kun, bu bir grevdir, oyuncak 
değildir" dediği söyleniyor. 
Demiryol-İş  Genel Başkanı  En-
ver Toçoğlu, kendisine yapılan 
askeri baskılardan şikayet eder-
ken, ancak hiçbir şekilde taviz 
vermeyeceklerini ısrarla vurgu-
luyordu. MGK'nin böylesine 
hassas bir konuda da, "Grevler 
yasaldır, ertelenmesi yönünde 
bir tavsiyemiz yok" diye başla-
yan toplantı  tutanağının devam 
satırları  ise şöyle geliyor: "An-
cak, uzun süreli grevler ülkeni-
nin ekonomik ve sosyal yapı-
sında tahribata yol açmakta, re-
jime yönelik düşmanlara fırsat 
doğmasına yol açabilmektedir. 
Konunun ilgili sendikal kuru-
luşlarla ve hükümet üyeleri ara-
sında varılacak asgari uzlaşma 
yöntemleriyle çözülmesinde 
fayda vardır". 

AÇİKLAMA 
Gazetemizin 16. sayısuıda yer alan Isveç Kürdistan Dernekleri Federasyonu Başkanı  
Mustafa Aydoğan'ın açıklamasının asluun Küıtçe okhığunıı; olası  anlam ve imla bozuk-
hılclaruun çeviriden kaynaklandığını  Aydoğan'm isteği üzerine, okurlannuza bildiririz. 

başta ben onay vermem. Içiniz 
rahat olsun, siyasetin kritik 
günler yaşadığı  bir dönemde 
üzerimize düşün vazifeleri yap- 

• makla yükümlüyüz" dediği öğ-
renildi. 

MGK toplantısında varılan 
görüş  birliği Demirel aracılı-
ğıyla açık bir uyarıya dönüştü. 
Demirel'in TBMM'nin açı lı-
şında yaptığı  konuşmada, 
"Devleti felç etmeyi güç göste-
risi saymak fevkalade yanlıştır. 
Sendikal haklar ancak demok-
rasi varsa vardır" şeklindeki 
sözleri işçilere yönelik bir teh-
dit olarak değerlendirildi. Bu 
arada Türk-İş  Genel Başkanı  
Bayram Meral, Demirel'in söz-
leri üzerine salonu terkederken, 
ardından yaptığı  açıklamada, 
"Grevler ve 7 Ekim'de yapaca- 

işçi yürüyüşünü MGK engelledi 



`Grevler sokak 
••7  gösterilerine  dönüşür' mu. 

A
nkara mitinginin iptal edilmesi ve daha genel 
olarak, cüzi bir ücret artışıyla toplu sözleşme-
nin imzalanması  durumunda işçi eylemliliği-

nin nasıl bir seyir izleyeceği konusu, yoğun olarak 
tartışılan bir konu. 

Levent Dokuyucu ile Ankara mitinginin 'Dinar fa-
leketi nedeniyle' (!) iptal. edilmesinden bir gün önce 
görüşmüştük; Munzur Pekgüleç'le ise, bir gün sonra. 
Türk-Iş'in grevler takviminde etkili bir yeri olan ve 
20'yi aşkın şubece oluşturulan İl Grev Komitesi'nde 
ağırlıklı  muhalefet hareketi yürüten şubelerden biri, 
Türk Haber-Sen'di. Haber-Sen'in yetkili olduğu iş-
yerleri grevde olmamasına rağmen, Komite içindeki 
çalışmaları  nedeniyle, eğilim ve tahminleri büyük 
önem taşıyordu. 

Dokuyucu, "7 Ekim'de Ankara'ya gidilmezse, 7 
Ekim'den sonra özellikle Istanbul'da eylemlilikler 
başka boyutlara yükselebilir" dedi. "Türk-iş  in 7 
Ekim'le ilgili geri adım atması  durumunda, 7 ekim 
sonrası  sanırım eylemlilikler çizilen sınırların dışına 
taşabilecek ve il grev komitesi buna tepki olarak.  
grevlerin sokaklarda daha kitlesel gösterilere dönüş-
mesine öncülük edecektir" diyen Dokuyucu, İstan-
bul'daki işçi yoğunluğunun, sendika bürokrasisinin 
önünü alamayacağı  şekilde gelişebileceğini belirtti. 
Dokuyucu, "Yalnızca 7 Ekim kararının geri alınma-
sında değil, cüzi bir artışa razı  olunmasında da durum 
böyle I:ılk-aktar deri' : Munzur PekgüleOwtahrninle-
ri isço4c,lukça farklı. "İstanbul'un, konfederasyormi 
genel tutumunu aşan şekilde, grevi sokağa taşırabile-
ceklerini, genel tutumu aşabileceklerini çok fazlaca 
düşünemiyorum" diyen Pekgüleç, "Hem işçiler çok 
fazla istekli değil, hem de sendikacılar. 20 Eylül'de 
de konfederasyonun tutumunu aşma idddiası  vardı  a-
ma, bu olamadı" şeklinde konuştu. 

Pekgüleç, sürecin gelişimine dair şu değerlendir-
meyi yaptı: "Bugünkü toplu iş  sözleşmelerinin, 18 i- 

Munzur Pekgüleç Levent Dokuyucu 

la 23 arasındaki artışla sonuçlandınlacağı  kanaatin-
deyim. Siyasi iktidar ciddi bir krizde. 

IMF'ye verilen sözlere rağmen, yeni hükümet 
oluştururken, muhalif partilerin durumu kullanabile-
ceği bu ortamda Çiller bana göre kısmi bir geri adım 
attı. Bu geri adım; hem hükümet krizinin önünü aça-
bilecek, heM de genel seçimde DYP'nin kaybetmiş  
olduğu prestiji kısmen geri getirebilecek biçimindeki 
hesaplara dayanıyor. Bu hesaplara sendikalar içinde 
de topyekün bir karşı  çıkış  yok. Sendikacılar ve özel-
likle Bayram Meral kongre hesabında. Çıkışları= 
altında bu var ve blöf kokuyor. Siyasi yaklaşımdan 
çok, ekonomik bir yaklaşım var ve bu ekonomik yak- ' 
laşım da işçilerin taleplerine denk düşebilecek; yani 
20 senelik, 30 senelik işçilere yüzde 15, yüzde 18'e 
bunlar filler. Sıkıntıları; geçici işlerde çalışan ve on 
milyonun altında ücret alan işçilerin göstereceği re-
aksiyon. Eğer bu reaksiyon şubeler ve taban bazında 
örgütlenebilirse, bir tepki gündeMe gelebilir. Ama bu 
tepki bana göre cılız olacaktır. Bence bu sözleşme 
dönemi tamamlanmıştır." 

SSP 5 Ağustos Ankara eyleminde kuruluş  çalışmalarını  ilan etti. 

Grevci işçiden gerekçelendirme 
İş/Ekonomi- Türkiye Yol-İş  
sendikasına üye, Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlügü'nde çalışan 
74 bin işçi, 2 Ekim günü ülke 
genelinde greve çıktı . Sendikay-
la hükümet arasında 21 Hazi-
ran'da imzalanan protokolde, 
10 bin işçi ve 2 bin 500 memur 
kadrosu yer almıştı. Ancak bu 
karar, 22 Eylül'de iptal edildi. 
Grevci işçiler, kadroların tekrar 
geri verilmesini ve mevsimlik 
işçilerin sorunlarına köklü bir 
çözüm getirilmesini talep edi-
yor. , 

Konu ile ilgili Köy Hizmet-
leri 18. Bölge Müdürlüğüne 
bağlı  çalışan işçilerle görüştük. 
Grevci işçilerden Cengiz Mısı- 

roğlu, "Greve gitme nedenimiz 
hükümetle yaptığımız protokol 
anlaşmalarının yerine getirilme-
mesi" dedi. Grevci işçi Mısır-
loğlu, işkollarında 20 ile 22 yıl 
çalışan arkadaşlarının aldığı  üc-
retin 15 ile 17 milyon arasında 
olduğunu, enflasyon oranının 
yüzde 90 olduğu bir ekonomide 
kendilerine yapılan ücret artış  
oranının ise yüzde 5.1'de kaldı-
ğını  belirtti. "Bu çok gülünç bir 
rakam" diyen Cengiz Mısıroğlu, 
konuşmasını  şöyle sürdürdü: 
"Bizim işyerinde 200 civarında 
işçi grevde. Şu anda hükümet 
yok, muhatap bulamıyoruz." 

Habip Karakulak, grevdeki 
mevsimlik işçilerden bir başka- 

sı . Karakulak gazetemize şu 
açıklamayı  yaptı . 

"Hükümetten ilk acil isteği-
miz, kadro olma imkanı  sağlan-
masıdır. 120 günlük sigortalı  ol-
ma olanağından faydalanmak 
istiyoruz. Hükümetin bağlı  ol-
duğumuz sendikayla imzaladığı  
protokol görüşmesinde, 120 ça-
lışma gününü tamamlayan mev-
simlik işçi, sigortadan yararlan-
ma hakkı  kazanıyor. Ama işve-
ren 119 gün çalışma süresi gös-
tererek bir günlük eksikle biii 
ve çoculdarımızı  sigortalı  olma 
olanaklarından mahrum bırakı-
yor". 

Karakulak, hükümetin mev-
simlik işçiye uyguladığı  yalnış  

politikanın değişmesini istedik-
lerini de dile getirdi. "Şu an bir 
mevsimlik işçi eğer, ay 31 gün 
çekerse 9 milyon, aksi taktirde 8 
kusur milyon ücret alabiliyor. 
Aile gider bilançom şöyle: Ev 
kirası  4 milyon 500 bin, yakıt 
giderleri 2 milyon, su, elektrik 
ve telefon giderleri 2 milyon. 9 
milyonla geçinmek, zor bir ya-
na, imkansız". 

Karakulak, bazı  arkadaşları-
nın 10 yıldan beri mevsimlik ça-
lıştıklarını, yılın dört ayında ça-
lışan bu işçilerin geri kalan se-
kiz aylık süreyi boş  geçirdikleri-
ni ve bu durumun kendilerini ve 
ailelerini sıkıntıya soktuğunu 
dile getirdi. 

Güney Belediyeleri AŞ'de anlaşma 
ADANA/Roj- Adana'nın Seyhan ilçesi belediyesi bünyesindeki Güney 
Belediyeleri Sanayi ve Ticaret AŞ  'nde çalışan 937 temizlik işçisini 
kapsayan toplu iş  sözleşmesi imzalandı . Uzun süredir Güney Belediye-
leri AŞ  ile Belediye-İş  Sendikası  arasında anlaşmazlık vardı . 6 milyon 
350 bin lira ücret alan işçiler, greve gidip gitmeme konusunda tereddüt 
içindeydi. Ancak oylama sonucu grev kararı  alındı. Grev kararı  işyer-
lerine asıldı. Fakat fiili olarak greve gidilmedi. 29 Eylül günü ise, an-
laşma sağlandı . Anlaşmaya göre temizlik işçileri bundan böylel Hazi-
ran'dan geçerli olmak üzere net olarak 11 milyon 15 bin lira ücret ala-
cak. 

Demiryol-Iş  Sendikası  
Istanbul Şube Başkanı  Sezer 

Devletin, vergi kaçıran-
lann, döviz vurguncuları-
nın, kayıtdışı  ekonominin 
üzerine gitmesi gerektiğine 
vurgu yapan Sezer, devle-
tin, emekçilerin ayda ka-
zandıkları  parayı  bir gece-
de harcayanlardan fedekar-
lık istemesi gerektiğini be-
lirtti. "Çocuklanmızın ge-
leceği Amerika'da değil, 
Türkiye'dedir" diyen Se-
zen konuşmasını  şöyle sür-
dürdü: "Bugün verilen mü-
cadele, yalnızca daha iyi 
ücret mücadelesi değil. 
Türkiye'nin çıkarlarına ay-
kırı  IMF planlarının başa-
rısız kı lınmasına da katkı-
da bulunacak. Işçinin onu-
ru, hükümetin sermaye 
yanlısı  politikalarını  yene-
cektir." 

Kadıköy'de 
memur mı  ıngı  
İş/Ekonomi- 10 Ekim günü, işçi sınıfıy-
la dayanışma amacıyla Kamu Çalışanları  
Sendikaları  Konfederasyonlaşma Kurulu 
Kadıköy'de bir miting yaptı. Kamu çalı-
şanları  mitingden sonra, Haydarpaşa .Ge-
nel Müdürlüğü önüne kadar yürüyerek, 
grevde bulunan Demiryolu ve Liman iş-
çilerini ziyaret etti. Kamu çalışanları  ve 
grevci işçiler, hükümetin emekçileri "işçi 
ve memur" diye bölmeye çalıştığını  dile 
getirdi. 

KÇSKK Dönem sözcüsü BTS Genel 
Başkanı  Orhan Altuğ, "Kazanılmış  hak-
larımızı  elimizden almak istiyorlar. Buna 
izin vermeyeceğiz" dedi. 

Demiryol-İş  Sendikası  Haydarpaşa 
Şubesi Başkanı  Mahmut Kılıç ise, Başba-
kanın1993'te işsizleri işçilerin karşısına 
diktiğini, şimdi de memur ve emeklilerle 
işçileri karşı  karşıya getirmek istediğini 
söyledi. Kılıç,"Bugün sistem tıkanmıştır. 
Tıkanıklığı  ancak işçi ve emekçiler aça-
bilir" dedi. Kılıç, "Parlamentoya bizi 
temsil eden kişileri seçmemiz gerekir. 
Aksi taktirde verdiğimiz oy, ihanet rapo-
ru olarak karşımıza gelir" dedi. 

Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı  Ser-
vet Oncü de "İçinde bulunduğumuz ko-
şulları  görmezden gelen hükümeti bir kez 
daha uyarmak, yüzde 104'lük enflasyo-
nun yaşandığı  Türkiye'deki komik ücret-
lere karşılık 'ek zam' almak için 17 
Ekim'de hizmet üretiminden gelen gücü-
müzü kullanacağız" dedi. 
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Işçi hareketi `politikleşiyor' ama... 
..•••••••:.... 

TC tarihinin katılım olarak en büyük grevlerine 
politikayı  'karıştıran'lar, genellikle düzen partileri. 
Bu yargı, daha çok, gelişmelere Türk-İş  dışından 
bakanlarca dile getiriliyor. Konu ile ilgili olarak 
Türk-İş'te ve DISK'te çalışan iki ayrı  devrimci 

sendikaayla görüştük. 

Zeynel DURU 

S 
endikalann siyasetle uğraşma 
yasağının kalkmasından ba- 
ğımsız olarak, sendikal hare-

ketin ve daha özelde son grevler 
zincirinin yoğun biçimde 'politik-
leştiği' gözlemleniyor. ,Ancak bu 
politikleşmenin, sosyalistlerin yap-
maya çalıştığı  türden, ileri politik 
talepleri taşıması  nedeniyle gerçek-
leştiğini söylemek zor gözüküyor. 
TC tarihinin katılım olarak en bü-
yük grevlerine politikayı  'karıştı-
ranlar, genellikle düzen partileri. 
Bu yargı, daha çok, gelişmelere 
Türk-İş  dışından bakanlarca dile 
getiriliyor. Türk-İş  içinden ise ge-
lişme, daha farklı  görülüyor; poli-
tikleşmenin ileri anlamda bir içerik 
taşıdığı; işçilerin siyasal talepler di-
le getirdiklerini ifade eden iyimser-
ler de bulunuyor. 

Konu ile ilgili olarak Türk-İş'te 
DİSK'te çalışan iki ayrı  devrimci 
sendikacıyla yaptığımız görüşme-
de, sürece ilişkin bir hayli farklı  de-
ğerlendirmeler yapıldığını  saptadık. 
`Grevlerin coşkulu .geçmesini sağ-
lamak' için oluşturulan İl Grev Ko-
mitesi'nde de aktif olarak yer alan 
Türk-İş  'e bağlı  Türk Haber-Sen İs-
tanbul Şube•Başkanı  Levent Doku-
yucu, "Tarihteki yerini alacak" de-
diği son grevler sürecinin "Salt pa-
rasal kaygı  içermeyen; atılan slo-
ganlarla olayın emperyalist boyutu-
nun ve entemasyonalist duygunun 
kavrandığı" önemli bir süreç oldu-
ğunu belirtirken, DİSK'e bağlı  De-
ri-İş  Genel Başkanı  Munzur Pekgü-
leç, grevlere isteksiz çıkıldığını  ve 
"Siyasi içeriği boş  sloganlann atıl-
dığını" ifade etti ve sürecin burjuva 
partiler oyunları  ile Bayram Me-
ral'in yeniden seçilmesi hesaplarına 
malzetrıe yapıldığını  söyledi. 

"Bugünkü eylemlilikler ücret 
sorununun dışına taşmıştır. işçiler, 
Hükümet gitti, sıra İMF'de slogan-
lanyla, olayın emperyalist boyutu-
nu da kavradıklannı  göstermişler-
dir. O açıdan, bu mücadele salt pa-
rasal kaygı  içermemekte, işçi sınıfı-
nın diğer taleplerini de kapsamakta-
dır" diyen Levent Dokuyucu, işçi-
lerin MGK'nın tehdidine de yoğun  

olarak tepki gösterdiklerini söyledi. 
Dokuyucu, grevler zincirinin niteli-
ğiyle ilgili olarak şöyle dedi: "Bu 
işçi eylemliliği, tarihteki yerini ala-
caktır. Bu grevler bana göre önemli 
bir dönemeç. Eğer binlerce işçiyle 
bir grev pankartı  asılıyorsa, bence 
çok önemli bir süreçtir. İşçi, 'Hükü-
meti ben yıktım' diyorsa, süreci sa-
dece toplu sözleşme çerçevesinde 
değerlendirmemek gereği ortaya çı-
kıyor. İşçi, bu grev döneminde sa-
vaşın bitirilmesini, yeni iller yasası-
nın kaldırılmasını, mezarda emekli-
lik yasasının engellenmesini ve 
özelleştirilmenin durdurulmasını  da 
talep ediyor. Bunlar toplu sözleşme 
talebi değildir; tamamen siyasi ta-
leplerdir. 'Sıra İMF'de' mesajı, ola-
yın özünün emperyalizm olduğu-
nun kavranması  açısından önemli 
ve bana göre bu sloganı, işçi sınıfı-
nın entemasyonalist dayanışmaya 
bir çağrısı  olarak görmek lazım. Li-
man-İş  grevinde bu belki yankı  bul-
du; başka ülke limanlanndan yükle-
me yapılmaması  kararı  var; bu son 
derece önemli. Eksik olan uluslara-
rası  dayanışmanın bu süreçte yaka-
landığını  da görüyoruz." 

Geçmişte daha az sayısal katılım-
la işçi hareketliliklerinin, daha ileri 
sonuçlar alabildiğini hatırlattığınuz-
da, Dokuyucu, 12 Eylül döneminin 
etkilerinin yer yer sürdüğüne dikkat 
çekti ve hatta kimi iş  kollarının otuz-
kırk yıl sonra ilk kez greve başladı-
ğını  belirterek, eksikliklerin doğal 
sayılması  gerektiğini ifade etti. Ayrı-
ca, grevlerin canlı  geçmesini sağla-
yacak; süreci bir "okul"a çevirecek 
devrimci, sosyalist insanların grev-
lere hazırlıksız yakalandıklannı  söy-
ledi ve eksikliklerde bunun önemli 
rol oynadığı  yorumunu yaptı. 

Eksikliklerine ve "MGK gibi te-
laşta olan Bayram Meral ekibi"ne 
rağmen, grevlerin etkili olduğunu 
söyleyen dokuyucu, "Işçilerin 'Hü-
kümeti yıktık, sıra patronlarda' de-
mesi bu işin artık bir iktidar kavga-
sı  sürecine girdiğini gösteriyor" de-
ğerlendirmesini yaptı. "Bu slogan-
lar yaygın mı?" sorumuza Dokuyu-
cu, "Evet, yaygın. Her grev açılışı-
na komite olarak gidiyoruz; bu slo-
ganlar yaşanıyor. Zonguldak'ta da  

Son grevlere sol güçlerden çok düzen 

duyuyoruz, bütün grevlerde de. 
Çok abartmamalıyız ama, siyasi ta-
leplerin işçiler tarafından öne çıka-
rı ldığı  bir dönemde yaşıyoruz; bu 
da herhalde kazanımdır" yanıtını  
verdi. 

Türk-İş'e bağlı  kamu işletmeleri 
grevlerine ilişkin 'dışardan' bir de-
ğerlendirme ihtiyacını  karşılamak 
için görüşlerine başvurduğumuz 
DİSK'e bağlı  Deri-İş  sendikası  Ge-
nel Başkanı  Munzur Pekgüleç ise, 
işçilerin ve sendikaların grevlere is-
teksiz gittiklerini, işçi eylemlerinin 
sağ  ve sol düzen partilerine malze-
me olabildiğini ve Ankara mitingi-
nin iptal edilmesiyle, gerçek anlam-
da sözleşmenin bitirildiğini söyledi. 
Munzur Pekgüleç, grevlerin başlan-
gıcına ilişkin olarak, şunları  söyle-
di: "Hükümetin, İMF'den aldığı  ta-
limat gereğince, ücretlere bu yıl ar-
tış  sağlamama kararında olduğu 
çok açık. Işçilerde ve sendikalarda 
ise, ciddi bir eylem taraftarlığı , cid-
di bir greve çıkma eğilimi, çok faz-
la gözüknıemektedir. GreVeakan 
işçilerde bu reaksiyonu göremiyo-
ruz; çözümsüzlükten ve muhatap-
sızlıktan dolayı , yalnızca yasal pro-
sedürün zorlanması  sonucunda çı-
kılan bir grev var. Greve çıkı lan her 
işyerinde veya her bölgede, sendi-
kacıların söylevleri şöyle: 'Bizler, 
5.4 zam yerine, gerçekten olabile-
cek, bizim de kabul edebileceğimiz 

partilerinin etkide bulundukları  belirtiliyor. 

bir zam verilmesi halinde biz uzlaş-
maya, anlaşmaya taraftanz.' Özel-
likle özelleştirme korkusu altında 
bulunan işçilerde, greve çıksalar 
dahi, hükümetin özelleştirmeyi ger-
çekleştireceği ve sonuç itibariyle 
çok fazla şeyin elde edileceğine 
inanmadıklan duygusu gözlemleni-
yor. Mesela şeker grevindeki 15-18 
zam miktarına, diğer • sektörlerdeki 
işçilerin nza gösterdiğini; çok fazla 
reaksiyon göstermediklerini göz-
lemledik. Ankara mitinginin erte-
lendiği şeklindeki açıklamadan 
sonra, ben, kamudaki sözleşmenin 
tamamlandığı  kanaatindeyim. Yani 
sendika, işveren ve siyasi iktidar, 
bu noktada sözleşmeleri bitirdiler. 
Sendikaların kendi özgü' konumla-
nndan dolayı , üç aşağı  beş  yukarı  
şeklinde bir tartışmaları  olabilir a-
ma, o noktada bitmiştir sözleşme 
dönemi." 

Türk-İş  'in toplu sözleşme dö-
nemlerinde samimi olmayan çıkış-
lar yapabildiğini; devletle, siyasi- 

-lerle veya işverenlerle olan yakın-
lık, arabuluculuk ve uzlaşmacı lık 
karakterine uymuyormuş  gibi görü-
nen pozisyonlara girebildiğini, an-
cak bu tür söylemlerin inandırıcı  ol-
madığını; blöfe ve kongre hesapla-
rına dayandığını  belirten Pekgüleç, 
eylemliliklerin ileri politik talepler 
taşımadığını  da ısrarla vurguladı . 
Pekgüleç, bu konuda şunları  söyle- 

di: 
"Cumhuriyet tarihinde en fazla 

sayıda işçinin greve çıktığı  bir dö-
nem olduğu doğru. Ancak burada 
işçilerin aşağıdan gelme; ekono-
mik, demokratik, siyasal talepleriy-
le ön plana çıktıkları  bir kabanş  ol-
madığını  görüyoruz. Birazcık ser-
mayenin ve siyasi iktidarın zorlaya-
rak, önü keserek, kışkırtarak oluş-
turdukları  bir çabanın ürünüdür. 
Teksif, greve çıkma tarihi gelmesi-
ne rağmen, hemen özel arabulucu-
ya giderek grevden feragat ettiğini 
açıklıyor. Ve greve giden bir çok iş-
kolunun, greve çıkmamak için bin-
lerce yol denediklerini hepimiz 
gözlemledik. Işçilerde de greve çık-
ma yönünde bir çabanın, bir enerji- 

nin gözlemlenmediğine tanık olu-
yoruz. Yani yapılabilecek başka da 
bir şey olmamasından dolayı  greve 
çıkış  söz konusudur. Ankara'daki 
ilk mitingde, siyasi içeriği boş  olan, 
`Bağımsız Türkiye', 'Kahrolsun 
IMF' gibi sloganlann altında şu ya-
tıyor: İMF'ye verilen söz, Türki-
ye'deki işçilere ekonomik olarak 
zam verilmemesidir. Ve bu da ka-
muoyu tarafından, medya tarafın-
dan yüksek sesle dile getirildiği 
için, işçiler, siyasi iktidarla bağlan-
tılı  olarak muhataplannı  IMF ola-
rak gördüklerinden dolayı , 'Kahrol-
sun IMF, bağımsız Türkiye' sloganı  
atmışlardır. Ben bu sloganı  siyasi 
taleplere yönelme olarak görmek 
istiyorum ancak, gerçekliği de gör- 

mek lazım. Sol kesimlere karşı , ko-
münist söylemlere karşı, çok ciddi 
reaksiyonlar gösterilmiştir." 

Sınıf mücadelesini sınıf bilinciy-
le bütünleştirmedikçe işçi eylemli-
liklerinin düzenin sağ  ve sol yelpa-
zesine malzeme olabildiğini, enerji-
nin oraya hizmet ettiğini söyleyen 
Pekgüleç, son süreçte bunu göz-
lemlediklerini belirtti ve "Enerjinin 
Ecevit'lere akabildiğini, hatta işçi 
düşmanlığı  tescil edilmiş  ANAP'a 
sendikacılann göz kırpmaya başla-
dığını  görüyoruz. Siyasi boyutta sı-
nıf bilincine dönüşme yerine, düze-
nin burjuva partilerinin birinin yeri-
ne diğerini tercih etme şeklindeki 
bir eğilim gelişiyor" şeklinde ko-
nuştu. 

"Burjuvazi kendi varhğını  
sürdürebilmek için sendikalara 

elinde bulundurduğu tüm 
araçları  kullanarak müdahale 

ediyorsa, sosyalistler de 
sendikalara kendi 

toplumsal çerçeveleri 
doğrultusunda müdahale 

etmekle yükümlüdür." 

İş/Ekonomi- 5 Ağustos',ta Türk-İş  'e 
bağlı  sendikaların düzenlediği Ankara 
eyleminde kuruluş  çalışmalarını  ilan e-
den Sınıf Sendikacılığı  Platformu 
(SSP), başlattığı  tanıtım toplantılarını  
devam ettiriyor. SSP, kuruluş  gerekçesi-
ni, sermaye iktidarının işçi sınıfına yö-
nelik topyekün saldırılan karşısında, 
mevcut sendikal hareketin saldırıları  
göğüslemek bir yana, işçi sınıfının mü-
cadelesi önünde dalgakıran haline gel-
mesi dolayısıyla, gündeme sınıf sendi-
kacılığı  temelinde müdahaleler gerçek-
leştirmek ve bu müdahaleleri tüm -sek-
törlere yaymak biçiminde açıklamıştı . 

Şimdiye kadar Marmara, Orta Ana-
dolu, Ege, Zonguldak Havzası  ve Çu-
kurova bölgelerinde düzenledikleri böl-
gesel tanıtım toplantıları  doğrultusun-
da, 30 Eylül günü Eğitim-Sen 8 No'lu 
Şube'de çeşitli sektörlerden işçi ve sen-
dikacıların katıldığı  bir tanıtım toplantı-
sı  da Istanbul'da düzenlendi. Toplantı-
da, SSP İstanbul Geçici Komitesi üye-
lerinden Tüm-Sağlık Sen Merkez dele-
gesi Levent Tunçel, Eğitim-Sen 6 Nolu 
Şube Başkanı  Zeynep Güler, İSKİ  işçi-
si Yalçın Vural ve SSP girişimcilerin-
den Tüm-Sağlık Sen üyesi Hüseyin To-
paloğlu birer konuşma yaptı. 

Ülke çapında 
imza toplanıyor 

Yapılan çalışmalara ilişkin kısa bir 
bilgi veren SSP girişimcilerinden Hüse-
yin Topaloğlu, ülke genelinde, özellikle 
metropollerde bildiri halinde bir çağrı  
yayınladıklannı  ve bu çağrı  metninin 
altına imza atanlarla birlikte ülkenin 
dört bir yanında bölgesel toplantılar dü-
zenlediklerini söyledi. Bu toplantı lar 
sonucunda bölgesel geçici komitelerin 
oluşturulduğunu dile getiren Topaloğlu, 
kurulan geçici komitelerin 22 Ekim gü-
nü Istanbul'da yapı lacak genel toplantı-
ya kadar yürütülecek çalışmaları  orga- 

nize edeceğini sözlerine ekledi. Şimdi-
ye kadar bir çok grev ziyareti organize 
eden, düzenlenen kitlesel işçi gösterile-
rine katılan SSP, aynı  zamanda Kamu 
Çalışanları  Sendikalarının Konfederas-
yonlaşma Kurulu Kurultayı  'na da bir 
tüzük hazırladı . 

SSP İstanbul Geçici Komite üyesi Le-
vent Tunçel, platformun ilkelerini tanıttığı  
konuşmasında, sınıf sendikacılığı  anlayış-
larına şöyle açıkladı: 

"Burjuvazi iktidarının devamını  sağla-
yabilmek için toplumsal örgütlenmeleri 
ideolojik hegemonyası  altında tutmaya ça-
lışır. Sınıfsal çelişkilerin yoğun olarak ya-
şandığı  Türkiye'de de, işçi sınıfı  burjuvazi 
için her zaman tehdit unsurudur. Ekono-
mik olarak güçsüz olan Türkiye burjuvazi-
si Avrupa burjuvazisi gibi işçi sınıfım eko-
nomik olarak denetim altında tutamayaca-
ğmdan, elinde bulundurduğu başka araç-
larla işçi sınıfını  denetim altına almaya ça-
lışır. Sendikalar da bu araçlardan biridir. 
Sendikalar her ne kadar işçi sınıfının eko-
nomik çıkarlarını  burjuvaziye karşı  savun-
mak için kurulmuşsa da, işçi madam dü-
zen dışına çıkabilecek tepkilerini düzen 
içinde tutabilmek için de uğraşır. Bu du-
rumda nasıl ki, burjuvazi kendi hegemon-
yasını  sürdürebilmek için sendikalara elin-
de bulundurduğu tüm araçları  kullanarak 
müdahele ediyorsa, bizim gibi farklı  top-
lumsal projeleri olan ve bunun için müca-
dele eden sosyalister de sendikalara kendi 
toplumsal çerçeveleri doğrultusunda mü-
dahele etmekle yükümlüdür. Bu yükümlü- 

Mücadelemiz IMF, Dünya 
Bankası  ve bu kurumların 
çıkarlarını  temsil eden ser-
mayeye karşı. 1994'te işçi 
haklarına yönelen baskıya 
büyük ölçüde engelledik. 
1995'de toplu iş  sözleşme-
lerinin yenileceğini bilen 
hükümet, işçileri bu alanda 
sıkıştınyor. Hükümet bu id-
dasında başarılı  olamaya-
Cak. Çünkü karşısına diki-
len işçi sınıfının talepleri 
makul ve haklıdır." 

Demiryol-İş  İstanbul 
Şube Başkanı  Vecdi Sezer, 
hükümet ve işveren çevre-
lerinin, kamu işçisinin çok 
ücret aldığını  ve Türk-İş'in 
talep ettiği zamlann devlete 
yükünün 237 trilyon .oldu-
ğunu iddia etmelerinin ger-
çekleri yansıtmadığını, bu 
iddia ile kamuoyunun işçi-
nin aleyhine çevrilmeye ça-
lışıldığını  söyledi. 

Sezer'in verdiği bilgiye 
göre, kamuda en düşük üc-
retin 14 milyona yükseltil-
mesi, her kıdem yılı  için 15 
bin TL kıdem zammı  ve 
enflasyon oranında ücret 
zammının verilmesi duru-
munda, bunun devlete geti-
receği ek maaliyet, vergiler 
düşüldükten sonra sadece 
95 trilyon olacak. 

Tanıtım toplantılarına ülke çapında devam eden Sınıf Sendikacılığı  Platformu: 

Sendikal ortama müdahale şart 

lüğü hayata geçirdiğimiz ana çerçeveye sı- 
nıf sendikacılığı  diyoruz." L. 

Kapitalist sistem içerisinde bütün üre-
tim araçlarını  elinde bulunduran ve çıkar-
ları  hiçbir noktada işçi smıfıyla uyuşmayan 
burjuvazi karşısında işçi sınıfının sendikal 
mücadele anlamında uzlaşmaz bir tavır 
içerisinde olması  gerektiğini söyleyen 
Tunçel, şöyle devam etti: "Sömürücü sını-
fa karşı  uzlaşmaz sınıf olarak mücadelesi-
ni sömürünün ortadan kaldırılması  müca-
delesine dönüştüremeyen işçi sınıfı  örgüt-
lenmesi herhangi bir kalıcı  mevzi elde ede-
mez". 

Sınıf sendikacılığının hayata geçirilme-
sinin tek yolunun üç temel ayağının uyum-
lu şekilde işletilmesi olduğunu söyleyen 
Tunçel, "Bu üç temel ayak: tüzük, eğitim 
ve siyasallaşmadır. Bunlardan biri eksik 
olduğunda sınıf sendikacılık-andan bahsedi-
lemez" dedi. 

İş/Ekonomi- Demiryol-İş  
Sendikası ' nın 25 Eylül'de 
başlattığı  grev devam edi-
yor. Demiryol-İş  İstanbul 
Şube Başkanı  Vecdi Sezer 
yaptığı  açıklamada, yasal 
grevlerle haklarını  aldıkla-
rını  belirterek, 1995 yılının, 
kendilerini ezmek isteyen 
IMF'yi gerileten bir yıl ol-
duğuna dikkat çekti. 

Sezer, gazetemize yaptı-
ğı  açıklamada konuyla 

şu bilgileri verdi: 
"Bu onurlu mücadelede, 

atılan 700 bine yakın kamu 
işçisinin aynlmaz bir parça-
sıyız. 1995 yılında karşılaş-
tığımız baskılar, 5 Nisan 
Kararları ' nın sonucudur. 
Bu kararların arkasında 
IMF ve Dünya Bankası  var. 

`1995'te IMF'yi gerilettik' 



Müsamere gibi 
anma gecesi 
2Ekim'de AKM'de düzenlenen 

Ruhi Su'yu anma gecesine ilgi 
azdı. Müsamereyi andıran gece, 
Sıdıka Su'nun konuşmasıyla başladı. 
Ozanın operada birlikte çalıştığı  arka-
daşları  çeşitli aryalar seslendirdi. 
HASAD Halk Oyunları  Topluluğu'-
nun Su'nun kendi sesinden verilen 
türküleri eşliğinde gerçekleştirdikleri 
danslar yanında Dostlar Korosu 
oldukça sönüktü. Ozanın protest 
türkülerine dokunulmayan gecenin il-
ginç konuklanndan biri Yıldız Ibrahi-
mova'ydı. Genco Erkal'ın Nâzım'dan 
şiirlerle katıldığı  etkinlik, birlikte 
söylenen Drama Köprüsü adlı  
türküyle sona ererken, izleyiciler bu-
ruk ayrıldı  

MED-TV, 1 Ekim'den itibaren üç 
saat olan yayın süresini altı  saate 
çıkardı. Saat 18.00'de başlayacak 
olan MED-TV yayını, geceyarısına 
dek sürecek. 

MED-TV'nin bu haftaki yayın 
çizelgesi: 
9. 10. 1995 
Duşem 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Civanen Baz 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Yalçın Küçük) 
20.10-20.40 Jiyana Gel 
20.40-21.10 Hevpeyvın 
21.10-22.20 Ronahi (Mehmet Aktaş) 
22.20-22.30 Dünya Basınında 
Kürtler 
22.30-22.50 Şiir Programı  
22.50-23.00 Haftalık Program 
Tanı tımı  
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Naven Nemır, Folklör 
10. 10. 1995 
Şeşem 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Dizi Film 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Ahmet Aktaş) 
20.10-20.50 Jın Ü Jiyan 
20.50-21.20 Portreyen Spi 
21.20-22.20 KDP Dosyası  
22.20-23.00 Kamera Me Lı  Mala We 
23.00-23.20 Dengubas 
23.20-24.00 Soranice Siyasi 
Program 
11. 10. 1995 
Çarşem 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Gelawej 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Serdar Çelik) 
20.10-20.40 Dosya Cihane 
20.40-21.00 Arkeoloji 
21.00-21.20 Müzik 
21.20-22.50 Sinema Filmi 
22.50-23.00 Haftalık Program 
Tanı tımı  
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Zazaki Program 
12. 10. 1995 
Pencşem 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Soranice Hewari Roşin- 
biri 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Taylan Doğan) 
20.10-23.00 Gotübej 
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Konser 
13. 10. 1995 
In 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Çarli Çaplin 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Xutba Dini 
20.10-21.20 Rojev 
21.20-22.00 Kena Reş  
22.00-23.00 Belgesel Film 
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Din U Netew 
14. 10. 1995 
Şemi 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Dizi Film 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Soranice) 
20.10-23.00 Şox Ü Şeng 
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Dirok 
15. 10. 1995 
Yekşem 
18.00-18.45 Nubahar 
18.45-19.30 Serçavan 
19.30-20.00 Dengubas 
20.00-20.10 Şirove (Ahmet Aktaş) 
20.10-20.40 Keskesor 
20.40-20.55 Reuters (Dünya 
Olayları) 
20.55-21.25 Civanen Kurd 
21.25-23.00 Pazar Sineması  
23.00-23.20 Dengübas 
23.20-24.00 Daxwazu Hevıye Gel 

Can Şenliği, birileri bir nokta koymazsa, etkin bir tiyatro, bir hangar 
tiyatro yapmak istiyor. 

Can Şefliği, yeni dünyayı  kuracak olan seyirciyle buluşmak istiyor. 

Söz UÇAR YAZI KALIR (Vertıa Volant, Scripta Manent) VII Mustafa KÖZ 
OLUŞ  

Varlığın yazgısı, varlığa bağlıdır. 
Pürendeki arı, kozadaki kurtçuk, de-
nizdeki tuz, yapraktaki klorofıl, su-
daki plankton, ağaçtaki rtizgâr varlı-
ğını  ancak bir karşı  olguyla eksiksiz 
kılabilir. "Sen kafesi yap, kuş  ge-
lir."* 

TUTSAKLIK 
Her şeye uzaktan bakmak istiyo-

rum. Yakaştığım her nesne ya da 
kavram beni özgürlüğümden biraz 
daha uzaklaştınyor. Kendime ilişkin 
yalınlık, doğadan kopmuş  değildir. 
Her şeyi yüreğimin ve bilincimin er-
diği bir aradan izlemek, ötemdekile- 

rin egemenlikerine, deriniklerine, 
boyutlanna daha yakın olduğumu 
duyuruyor. Bu, beni dışımdakilerle 
eşit kılıyor. Yıldızların bu denli uzak 
olması, onları  görmemizi nasıl en-
gelleyebilir ki ya da onlar hiç olma-
saydı  gökyüzüne bakmayacak miy-
dik? Yıdızlann eşitliklerini de bili-
yoruz ama biz uzaklaştıkça değişen 
yalnızca onların ışıltılandır, gerçek-
likleri değişmez. 

SAVAŞ  VE YAĞMUR 
Şöyle diyordu geçenlerde domuşta 

biri: "Ah, savaş  başladı, uzun sürece-
ğe benzer." Yeryüzündeki savaşlar-
dan biriydi sözünü ettiği. "Ah, yağ-
mur başladı, uzun süreceğe benzer." 

der gibi bir doğallıkla veriyordu bu 
yeni savaşın haberini dostuna. Muştu 
mu kuşku mu belli olmayan bir sesin 
korkusuya. Sıradan ve yalın. 

MEYVE 
"Meyve kördür, gören ağaçtır."** 

TOHUM 
Tohumda uyuyorum, suyun ve 

güneşin öncülüğünü bilmeyen. Bir 
tırpana benziyorum otlar arasında. 

GÜNEŞ  
"Hiç kimse güneşe ve ölüme doğ-

rudan bakamaz."*** 
AYSBERG 

Hayatın bir aysberg olduğunu an- 

ladığımda kendimi Titanik kadar ce-
sur görmüştüm. İlk yolculuğumda 
verdiğim yitikler de beni düşüncem-
den koparamamıştı. Yıllardır bu buz-
dağın' şaşarak izliyorum. Her şeye 
ilk kez görüyormuşu gibi bakmak, 
doğanın gizemini yok etmiyor. Do-
ğadaki her şey her şaşkınlığımda da-
ha da anlam kazanıyor ve ben bu 
buzdağına daha da bağlanıyorum. 
Şaşırmak edimini yitirdiğim ân, Tita-
nik'in gerçek ve biricik batısı  ola-
caktır. 

DİYALOGLAR'DAN 
Onlar 
"Erir her şey büyünün buyruğun- 

da, 

eskil lahitler gibi arar insan ken-
dini, 

büyütür hiçliği içinde, dışında, 
kapı  aralığında; 

bulur aradıklannı, yitirdiklerini 
de. 

Erkek 
Evet, bilgesiniz herkesten aşağı  

yukarı  
Ama bu, böbürlenmenizi gerek- 

tirmez ölümle."**** 

* P. Valery 
** R. Char 
***L. Rochefoucaud 
****M. Köz, Yengeç Sepeti'nden, 
Ekim 1992. 

Türkiye'de plastik 
sanatlar ve Kürtler -1 

Ziya AYDIN 

K ürt sanatı ndan konuşuiduğu zaman ister istemez Kürt tarih ve 
coğrafyas ı  gözlerinizin önüne gelir: parçalanıp bölünmüş  bir 
memleket, yüzyı llardan beri tahrip edilmiş  bir ülke, işgalciler, ta-

rafı ndan yakılıp yık ı lmış  bir doğa ve sömürgeciler tarafından talan edil-
miş  bir toprak, onlarca jenoside maruz kalmış  bir halk. Bütün bunların 
sonucu olarak toplu bir kültürel ve sanatsal yı kı m. 

Bütün bu vahşete karşın, hayatını  sürdüren halk sanatı  ve kültürü de 
şaşırtıcı  bir biçimde karşımıza çı kar. Bir toplumun hayatına baktığımız 
zaman sanat alanı nda iki görünümle karşı laşırı z. Birincisi, büyük sanat 
dediğimiz sanatçı  tarafından yapı lan (klasik) sanatlar; ikincisi, halk ın 
yaptığı  halk sanatı . Birincisinin oluşup gelişebilmesi için toplumun as-
gari düzeyde bir refaha, istikrara ve kurumlaşmaya ihtiyacı  var ki sana-
tı  gelişebilsin. Bu alanda sanırı z Kürtlerin en ileri oldukları  alan edebi-
yattı r. Eldeki örneklerden yola çı kacak olursak, ilk yazı lı  edebiyat ör-
neklerinin bulunduğu 16. yy.dan günümüze kadar belirli dönemlerde 
ürünlerin bereketlendiğini görürürüz. Bu yükselme dönemleri Kürt top-
lumunun nisbeten de olsa refah düzeyinin yüksek oluduğu ve kendine 
ait kurullarının olduğu dönemlerdir. Yine resim sanatı  açısından baka-
cak olursak, bu alandaki en önemli örneklerden biri olan Şeref Hani 
Bitlisi'nin minyatürleri böyle bir dönemde ortaya çı kar. Kendi kurum-
ları  olmadan sanatçı lar nereden yetişecek, ortak ulusal eğilimini nasıl 
ortaya koyacaklar? Bu okul surunudur, devamlı lık surunudur; birden 
fazla jenerasyonun birbirileri ile iletişimidir. Mesela Batı  sanatında bir 
Leonardo da Vinci bir günde ortaya çı kmadı . Sanatı n' yüzlerce yılın bi-
rimi sonucu meydana getirdi. 

Bugün plastik sanatlar açı s ından Kuzey Kürdistan'ı  Güney Kürdis-
tan ile karşı laştı rırsak, gerek sayısal olarak gerekse de kalite açısından 
Güney'de verilen eserlerin Kuzey'den çok daha önemli olduklarını  gö-
rürüz. Kuzey'in Güney'den birkaç misli daha büyük oluduğunu ve ay-
nı  şekilde birkaç misli kalabalık olduğunu gözönüne getirecek olursak, 
bu ayk ırı  durum ancak bir şekilde ifade edilebilir, o da Kuzey'de Kürt 
kimliği ve kültürü Güney'den birkaç misli daha fazla ezilip horlanmış-
tır. Kuzey'deki ırkçı, aşağı layı cı  politika, yine resmi, ırkçı  Kürt kimliği-
ni red ve inkar polotikası  sonucu Kürt kökenli sanatçı ların kendi kim-
liklerinden saklanı p Türk kimliği ile kendilerini ifade etmeye çalışma-
ları na neden olmuştur. Şu iki noktayı  birbirinden ayrı  tutmak lazı m: bir 
insan ana dili dışında başka bir dille yazabilir o dilde ürünler verebilir. 
Fakat kendi kültürünü de bir şekilde ortaya çı karı r. En azından kendi 
kimliğinden bu kadar kaç ıp saklanamaz. Belki de dünyada benzerleri-
ne az rastlanı r bir acculturation (akültürasyon) politikası  söz konusu-
dur. 

Olayı  daha iyi anlayabilmek için Türkiye'de plastik sanatların geli-
şimine bir göz atmakta yarar var. Türklerin Anadolu'ya girmeleri ve da-
ha sonra Istanbul'u fethetmeleri Doğu ile Batı  arasında bütün iletişimin 
ve değişimin durmasına neden oldu. İpek Yolu işlemez oldu. Ticari, 
kültürel ve sanatsal mübadeleler durdu. Batı  dünyasının Çin Hindi'ne 
ulaşmak için yeni bir yol bulmaya çalışmas ı  Amerika'nın keşfi ile so-
nuçlandı . Osmanlı  sanatını n gelişmesini bu durum altında incelemek 
lazı m. ünlü Ingiliz sanat tarihçisi Ernest Gombrech yazdığı  Sanat Tari-
hi kitabı nda, Batı 'nın sürekli yenilikçi ve değişimcı  yapısına karşılık, 
Doğu'nun tekrarcı  geleneğinden söz ediyor ve Doğu'daki bir stilin hiç 
değişmeden binlerce yı l devam edebildiğini söylüyor. Öte yandan, Os-
manlı  eserlerinin yapı mcı ları, Türk olmadı kları  gibi müslümanlık kül-
türünden yoksun Hristiyan ustalar& Alexendre Papdopoulou, Islam ve 
Müslüman Sanatı  kitabı nda şöyle diyor. "Hemen hemen bütün islam 
tarihi boyunca İ slam dünyası na yalnı z başlarına hükmetmiş  olan Türk-
ler ve Arapları 'ı n ortak yani, her ikisi de göçebe topluluklar oldukları, 
devamlı  çadı r altı nda yaşadı kları  için plastik sanatları, resimleri yoktu. 
Hele mimarileri hiç yoktu. Diğer bir ortak yanları  ise her ikisi de savaş-
çı  kabilelerden meydana geliyorlardi ki el işçiliğni, mimariyi ve buna 
bağlı  diğer meslekleri küçümsüyorlardi. Ruhlarında bu tip meslekleri 
öğrenmek yoktu". Bu alanda "yabancı lar uzmandı ". Yunanlı lar, Suriye-
liler, Kıptiler Yak ın Doğuda; Iranlı lar kendi memleketlerinde. Güçlü 
bir prens bir eser yaptı rmaya karar verip bunun için büyük meblağ  har-
camaya hazı r olduğu zaman, şurası  normaldir ki o bunu çağının en bü-
yük mimari olarak kabul edilenlerden istiyordu. Oysa hiçbir önyargı ya 
girmeden yalnı zca "hiç kimse kendi memleketinde peygamberlik ya-
pamaz" gerçeğinden hareket edersek, Yunanlı, Suriyeli, Kıpti ve Iranlı  
sanatçı  ve mimarların ünü öylesine büyüktü ki, var oldukları  kabul 
edilse dahi bir Arap ya da Türk hükümdarını n bunu vatandaşlarından 
isteyebileceği tasarlanamaz. Hatta bu günümüzde de devam ediyor. 
19. yüzyı lda Hidiv Muhammet Ali kendi ismini taşıyacak camiyi Kahi-
re'de yaptı rmaya karara verdiği zaman, Konstantinepol'den çağın en 
büyük mimarını  kendisine göndermelerini istemiş. Bir Yunanlı  olan Yo-
sef BoSna seçilmiş. Bugün de gerek uluslararası  yarışmalar için gerek-
se de doğrudan doğruya olsun, petrol emirleri genellikle batılı  mimar-
ları  seçmektedirler. 
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"Kendimize alternatif tiyatro diyoruz. Bu sadece siyasal tercihimiz 
Marksizm-Leninizmin verdiği bekrauntla tiyatro yapıyoruz, ama bu yeterli 

değil. Bu gerek koşuldur. Yeter koşul ise tiyatronun kendi tarihi 
gelişimindeki evreleri algılayıp, ta Diyonizos'tan Brecht'e kadar uzanan 

tiyatro tarihini özümseyerek bugünün tiyatrosunu harmanlama sürecidir". 

Kültür Servisi- Yaklaşık beş  yıl-
dır farklı  bir tiyatro yapmaya çalı-
şan Can Şenliği Oyuncuları  bu sü-
rede 32 Oyun sergiledi ve 150 bin 
kişiyle buluştu. Bu insanların yüz-
de seksenine yakını  ilk defa tiyatro 
izliyordu. Grevlerde, işçi eylemle-
rinde, köy meydanlannda oynadı-
lar. Defalarca gözaltına alındılar. 
Haklarında açılmış  davalar birer 
birer sonuçlanıyor. Can Şenli-
ği'nin oluşumu ve tiyatro anlayışı-
nı  topluluğun oyuncularından 
Haldun Açıksözlü ile görüştük. 

- Can Şenliği Oyuncuları  na-
sıl oluştu? 

Can Şenliği, Ocak 1991'de mu-
halif bir tiyatro oluşturmaya çalı-
şan kişilerce oluşturuldu. 'New-
roz' adlı  oyun da bunun sunusu ol-
du. Zekiye Alkan'ın kendini yak-
masını  anlatan bir oyundu. Böyle-
ce Can Şenliği tarihiyle bağ  kur-
duk. Zekiye Alkan, bizim de tiyat-
ro adına kendimizi ateşleme süre-
cimizdi. `Newroz'la birlikte bu 
ateşi yakmaya başladık. Ya da 
yükselen mücadelenin ateşini ti-
yatroya taşıdık. Daha sonra gece-
kondu bölgelerinde, fabrikalarda, 

Şemsettin MURAT 

Hep Türk şairleri üzerine ko-
nuşuyoruz, yazıyoruz. Ama 
kardeş  olarak bilinen Kürt 

şairlerini her nedense unutuyoruz. 4 
Eylül 1995, ünlü Kürt şairi 
Cigerxwin'un ölümünün 11. yıldö-
nümüydü. İşçi sınıfının ve ezilen 
tüm halkların dostuydu o. Birçok 
sol içerikli kültür sanat dergisi var 
Türkiye'de. Çoğunu alıp okuma 
olanağını  buluyorum. Bakıyorum 
Cigerxwin'dan söz eden pek yok. 
Bu nasıl kardeşlik, diye geçti içim-
den. 

"Kürtlere 
kardeş  diyorsak..." 

Birinci Dünya Savaşı  sırasında 
emperyalist ülkeler, diğer ulusların 
yeraltı  ve yerüstü zenginlik kaynak-
larına göz dikerek bu ulusları  kendi-
lerine bağımlı  kılmaya çalışıyorlar-
& Öte yanda çiftçiler, emekçiler 
kendi ülkelerinde ağalar, beyler ve 
benzeri asalak unsurlar tarafından 
iliklerine kadar sömürülüyorlardı. 
Açlık, yoksulluk, hastalık dayanıl-
maz boyuttaydı. Çiğerhun, işte böy-
le bir ortamda şiire başladı. Şiirleri-
ni ezilen sınıf ve ulusların kurtuluşu 
için kullandı. Bu yola baş  koydu. Ve 
yaşamını  bu yolda yitirdi. 

Kürtlere kardeş, diyorsak: 
Cigerxwin'a kardeş  dememiz kaçı-
nılmazdır. Türk şairlerini nasıl anı-
yorsak, onu da öyle anmamız gere-
kir. Hiç değilse yasal bir çerçeve 
içinde. Gerçi büyük bir ozandır. Ya- 

direnişlerde, meydanlarda, sokak-
larda, köy meydanlannda insanla-
ra götürdüğümüz 32 oyun oldu. Bu 
oyunların hepsini kendimiz yaz-
dık. Bir tek 'Umut' adlı  oynumu-
zu, Nazım'ın şiirinden yaptık. 

-Neden Can Şenliği? 
Şöyle diyorduk; ölü insanların 

yaşadığı  bir dünyadayız. Canlar 
şen değil, karamsar, sessiz, öfke-
siz, kimliksiz. Canları  şenlendir-
mek adına, Can Şenliği... Bu, gele-
ceği de söylüyordu. Biraz da Ana-
dolu'yla ilişkili bir şeydi. Bu ad bi-
,zi de biçimlendirdi bir anlamda. 
Bir yanda en karamsar, en acılı, 
görmek istemediğimiz sahnelerle 
dolu olduğumuz halde, canı  şen 
kılmak adına, acıyla gülmeyi bir 
araya getirme çabasıydı. Bunları  
yapmaya çalışmak, bu topraklarda 
birçok şeyi göğüslemek demekti. 
Dört kez yargılandık. Bir mahke-
memiz daha var, Adana'da, 21 
Mart'ta oynadığımız oyundan do-
layı. Ellerinde çok önemli delille-
rin olduğunu duyduk. Herhalde bu 
sefer sonuçlandıracaklar. Bir an-
lamda, bu mahkemelerin bizi doğ-
ruladığını  düşünüyoruz, doğru yer- 

sal çerçevelere sığmıyor. Sığdırma-
ya kalkışsak haksızlık olur ona. 
Ama olsun, yine de biz böyle yapa-
lım. Lenin Şafağı  adlı  kitabında ge-
çen "Onların Derdinden" adlı  şiirin-
den birkaç dize: 

"Ağalar, beyler, mirler, mollalar 
I Bunlar yüzünden perişan kaldı  
Kürtler / indirilmis zulüm pençesini 
kafalarına / Talancılar, hırsızlar. 
haramiler, serseriler" 

Bağ  ve bahçe kokusu 
Sadece böyle bir çerçeve içinde 

kalmıyor Cigerxwin. Ekim devri-
minin yilmaz savunucusudur. Yüre-
ğiyle bilinciyle işçi sınıfının safin-
dadır. İşçi sınıfının düşmanı  olan fa-
şizme şiirce oklannı  çevirir, yayını  
çeker, faşistleri alnından vurur. 
Ama önce bir tablo çizer: 

"Düzen, düzen. / Faşist düzen, 
yük altına sürdü bizi / Sermaye ve 
tezgah sahipleri, köleciler / Naçar 
kodular bizi, çektiler yük altına / 
Tarumar ettiler." 

Sonra şöyle der: 
"Uyandı  işçiler, rençberler, köy-

lüler / Yetkindiler, elele tutuşup yok-
sullar, naçarlar / Tank-topla gidi-
yorlar savaşa / Her.  yerde haykınş, 
her yerde bağrış  I özgürlük istiyor-
lar, eşitlik." 

Bununla da yetinmez. Evrensel-
lige uzanır. Çünkü cağdaş  bir ozan-
dır. Dünyadaki her türlü ırkçılığa 
karşıdır. "Ey işçiler Birleşin" adlı  
şiirinin birkaç dizesine bakalım: 

"Tümümüz insanız önce I Beyaz. 
kızıl, kara derdi de ne? I Yüzlerce 

de durduğumuzu düşünüyoruz. 
-Can Şenliği'ni diğer tiyatro-

lardan ayıran özellik ne? 
Bizim farkımız, var olan tiyatro 

seyircisini kabul etmememiz. Var 
olan tiyatro seyircisi düzene enteg-
re olmuş, düzenin söylemini tut-
turmuş, o söylem içinde rahat ve 
hiçbir şeyi değiştirmek istemeyen 
bir seyirci. Biz, yeni dünyayı  kura-
cak, yeni dünyanın habercisi olan 
seyirciyle buluşmak istiyoruz. Ye-
ni dünyanın habercisi olan seyirci, 
aynı  zamanda yeni tiyatronun da 
habercisi. Sadece siyasal tercihi-
mizle değil, tiyatro tercihimizle de 
insanları  rahatsız ediyoruz. Bu sa-
dece sokak tiyatrosu değil; soka-
ğın dışında, köylerde, hangarlarda 
da üretim biçimleri vardır. Biz 
bunları  da tercih ederek farklılığı-
mızı  ortaya koyduk. Can Şenliği 
beş  yıllık tiyatro hayatında 150 bin 
kişiyle buluştu. Bu insanların yüz-
de seksen yakını  ilk defa tiyatro 
izliyordu. Bu noktada yeni seyir-
ciyle buluştuğumuzu söylüyorum. 

- Peki ekonomik anlamda da 
bir fark yok mu iki tiyatro anla-
yışı  arasında? 

Biz tiyatro ile yaşayan insanla-
nz. Can Şenliği'nde şu anda on ki-
şiyiz ve onumuzunda başka bir iş  
yapmıyoruz. Seyirciyi sadece bilet 
ücreti olarak görmediğimiz için, 
seyircinin bizi başka şekilde besli-
yeceğini düşündüğümüzden, so-
kak oyunlarımadan, köy oyunları-
mıza kadar emek değer ilişkisini 
başka türlü kurmaya çalışıyoruz. 
Emek değer ilişkisi, bazen onların 
sıcak çorbalan, bazen evlerine da-
vet etmeleri oluyor. 

- Sanat anlayışında iki belirle-
meden biri devletin belirlediği 
sanat, ikincisi de halk adına ya-
pılan sanat olarak ortaya çık-
makta. Bu konuda siz ne düşü-
nüyorsunuz? 

Devletin sanatı  olmaz. Kurum-
laşmış  yapıların iktidarlarını  bek- 

yüzlerce tükürük yağsın / Zorbalık 
ve diktatörlüğe" 

"Halkın dili, halkın kimlik bel-
gesidir" diyor Ömer Asım Aksoy. 
Cigerxwin da şiirlerini Kürt dili 
olan Kürtçe ile yazmıştır. Sözcükle-
ri özenle seçmiş  ve özenle yerleştir-
miş  dizelere. örtülü sözleri tercih 
etmez. Kavganın orta yerinde düş-
manla kiyasıya yumruklaşan biri-
sinden örtülü sözler beklemek el-
bette doğru olmaz. Sözleri yıldırım 
gibi çıplak ve yakıcıdır. Gürül gü-
rüldür sesi. Kentlerde duyuluyor. 
Kırlara yayılıyor. Dağlarda yankıla-
nıyor. Sonra dokunaklı  bir müzik 
parçası  olup insanın yüreğine yerle-
şiyor. Dizeleri renk ve koku da veri-
yor. Bu renk, bu koku, her zaman 
kan rengi kan kokusu değil; bağ  ve 
bahçe rengi, bağ  ve bahçe kokusu-
dur bazen. Yani vatan güzelliğidir. 

Tilkinin terazisi 
Cigerxwin, şiirlerinde değişik 

anlatım biçimlerine başvurur. Söz-
gelişi bazı  şiirleri öyküseldir. Bu da, 
okuyan kişiye ayrı  bir de tad veri-
yor. "Küçüklere" adlı  şiiri buna ör-
nektir. Kısaltarak sunuyorum: 

"Aslanla kaplan yolda giderken 
I Bir ayar peynir buldular / Birazını  
o yedi, birazını  öbürü / Derken kav-
gaya tutuştular / Sonunda biri, / 
Parlak bir öneri getirdi: I Haydi gi-
delim tilkiye / Yabanıl hayvanların 
o üstadına / O uzlaştırır ikimizi. / 
Yollara koyuldular / Vardılar niha-
yet tilkiye / Davalarını  anlattılar I 
Tilki, kalkan tez dedi / Getirin bana  

leyen bir sanattan söz edilemez. 
Sanat, yüzyıllardır hep aykınlığ'ıy-
la, muhalifliğiyle var olmuştur. 
Bunu söylerken, sanki yüzyıllardır 
sanat, iktidarların güdümünde ya-
pılmadı  mı? Devletle uyum içinde 
olan, (iyi bir devlet olur mu bu da 
tartışılır ama,) böyle bir devletin 
borazanlığını  yapan, hele hele son-
ra da 'sanata evet' diye kampanya 
açmak... Köylerin bombalandığı, 
kentlerin yok edildiği, insanların 
cezaevine alınmasının yeterli ol-
mayıp cezaevlerinde katledildiği 
bir ülkede `sanata evet' demek ne 
kadar doğru olur? Can Şenliği 
Oyuncuları, bu kampanyada, sana-
ta kendine 'hayır', dedi. Şunu da 
belirtmek istiyorum, devlet tiyat-
roları  ve devlet tiyatrosu sanatçıla-
rı  yanında, özel devlet tiyatroları  
ve sanatçıları  var. Yani devletin ti-
yatrosu olmayıp, devletin borazan-
lığnı  yapanlar. Burda sanatçının 
duyarlılığında, kimliğinden kay-
nakli bir şey var. Bizim son oyunu-
muz `I-Iür'de söylediğimiz gibi, bu 
kadar kan, bu kadar ölüm, bu ka-
dar gözyaşının olduğu bir yerde, 
onları  görmemek 'aptallıktır. Bu 
akan kanın, ölümlerin durması  için 
bir sanatçı  olarak, insan olarak 
müdahele etmemek hainliktir. 

- Siz Marksizmle sanatı  bir-
leştirerek yeni bir şey yapmak 
istiyorsunuz. Peki bunu başara-
biliyor musunuz? 

Yeterli olmadığını  hemen söy-
leyebilirim. Biz bilgi birikimini 
marksizmden alan insanlanz. Ama 
bu sistemin içinde yaşıyoruz. Bu-
nun pazar meta ilişkisi var, emek 
değer ilişkisi var. Siz ışıklarla, 
spotlarla oynamak istiyorsunuz, 
bir spot kırk milyon, bunu alamı-
yorsunuz. İşte o pazar meta ilişkisi 
sizi bir yere atıyor. Biz fakir bir ti-
yatroyuz; biraz beden dilini ortaya 
çıkararak oynamaya çalışıyoruz. 
Newroz oyunu bunun en önemli 
örneğidir. Sadece beden dilini 
önemsedik, sonuçta herkesin kız-
dığı  o renkleri ortaya çıkarmaktan 
başka yaptığımız bir şey yok. Ama 
paramız olsa da o oyunu oynasak, 
çok daha güzel sergileriz. Bizim 
dışımızda binleri bir nokta koy-
mazsa, etkin bir tiyatro, bir hangar 

Ciğerhun, şiirlerini ezilen sınıf ve 
ulusların kurtuluşu için kullandı. 

teraziyi / Önüne teraziyi koydular 
'çabucak / O, bir kefeye kocaman, 
öbürüne küçük / Birer dilim peynir 
koyunca / Denge bozuldu / Eşit ol-
sun diye sözüm ona / Kocamamn-
dan iri bir lokma / Koparıp attı  ağ-
zına / Öbür kefeye kaydı  bu kez 
ağırlık / Ondan da bir parça / Ağır-
lıklar yine değişti / Kah şundan kah 
bundan bir lokma derken / Peynir 
torbasından gayri I Bir şeycik kal-
madı  arkada" 

Cigerxwin, bu şiirinde tuzaklara, 
kurnazlıklara, yalan ve dolana karşı  
uyanık olmamızı  istiyor: Sömürge-
cilerin ve emperyalistlerin geçmiş-
ten günümüze süregelen kurnazlık-
lannı, oyunlarını  hicvediyor. 

Can Şefliği Oyuncuları, Newroz'la yükselen mücadelenin ateşini de tiyatroya taşıdılar 

`Doğru yerde durduğurnuzu biliyoruz' 

Sol kültür-sanat dergilerinde Cigerxw'in'den söz eden yok 

Bu nasıl kardeşlik! 

tiyatro yapmak istiyoruz. Bu nok-
tada istediklerimizi daha tam yap-
mış  değiliz. 

- Bugüne kadar karşılaştığı-
nız zorluklardan da söz eder mi-
siniz. 

Böylesi söyleşilerde hep düşün-
düğüm şu, bunu birilerine söyle-
mek gerekir... Bizim muhalif dedi-
ğimiz sosyalist basının bize çok 
sahip çıktığını  düşünmüyorum. 
Örneğin en son 17 Haziran'da Kı-
zılay'da memur eyleminde bir 
oyun oynadık. Bir yayı n organı  bi-
le yazmadı. Bir ara, yargısız infaz-
ları  anlatan 'Pazar Keyfi' diye bir 
oyun vardı. O zamanki Yeni Politi-
ka, bu olayı  tam sayfa verdi ve 
Rutkay Aziz'in en güzel fotoğraf-
larını  yayınladı. Kardeşim diyo-
ruz, biz bu işi beş  yıldır yapıyoruz, 
ya da beş  yıldır sizinle birlikte gö-
zaltına almıyoruz. Tamam sonuçta 
yine bizim basın bizim kürsümüz 
oluyor ama, bizlere yarım sayfa 
ayırdıklarını  hatırlamıyorum. Yal-
nız Yeni Politika değil Evrensel'de 
öyle, yaklaşık üç buçuk aydır çıkı-
yor, bütün burjuva sanatçıların 
yaptıkları  çıktı, bizimle ilgili tek 
satır yok. Bunları  yakınmak için 
söylemiyorum. Bizim beş  yıllık ta-
rihimiz var ve bu tarihe bakarak 
söylüyorum. Bu durum turnelerde 
de ortaya çıkıyor. Gittiğimiz yer-
lerde 'bunlar bizden' diyerek çok 
özen göstermiyorlar. 'Sen bizim 

çocuksun, diğerlerini kazanmak 
gerekir' mantığı  doğru değil. 

-Peki bundan sonra? Birileri 
bir nokta koyarsa siz de noktala-
yacak mısınız? 
Şu anda üç tane yargılama var. 

Bir arkadaşımız yakında içeri giri-
yor. Avukatıma göre seneye ben de 
içerdeyim. 8. maddenin 1. fıkrası-
na göre yargılanıyorum. Can Şen-. 
liği'nin hepsine açılan bir mahke-
me var. Nokta dediğim oydu. Ama 
bizden sonra, dışarda kalan arka-
daşlarımız var, onlar tabii ki sürdü-
recekler. Ama şunu söylemek isti-
yorum, Can Şenliği'ne nokta ko-
nulabilir. Can Şenliği olmaz, başka 
bir şenlik olur. Muhalif tiyatro şu 
anda yalnız değil. Birçok yerde 
Can Şenliği tarzında tiyatrolar 
ürettik biz. Bizden sonra devam 
edecek arkadaşlarımız var. 

-Yeni oyun çalışmalarınızdan 
da söz eder misiniz? 

`Hür' adlı  savaş  karşıtı  oynumuz 
bu yıl devam edecek. Bu oyunu o-
tuz kadar il ve ilçede oynayacağız. 
Diyeceğiz ki çocuklanmzı  savaşa 
göndermeyin. Daha sonra Anka-
ra'da, Istanbul'da oynamaya çalışa-
cağız. Bunun dışında iki oynumuz 
daha var. Biri, `Şimdilik Dünyanın 
Halleri' dediğimiz bir oyun. Bu 
oyunda işkence, yargısız infazlar, 
gözaltında kayıplar, açlıktan ölüm-
ler ve işsizlik işleniyor. Ikinci oynu-
muz ise 'Gazete Kabere' şeklinde. 
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Kovarek HELWEST 
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K avara HELWEST 52 rapel e. 
Berge paşin bi wene ye. Koyar, li 
ser nave Weşanxaneya Çanda 

NCıjen ü ji mehe careke derdikeve. Bire-
vebire kovare Lokman Polat e. Helwest, 
kovareke çandi û edebi ye. Hejmara ku di 
deste min de ye hejmara yekemin e. Ev 
hejmar di meha Lima 1995 an de derketi-
ye. Li gori şaxen edebi yen taybeti we-
şandina kovaren wiha kareki heja ü gi-
ranbiha ye. 

Di kovare de wiha hatiye nivisandin; 
Çawan ku kovara " Şano û Sinema"lova-
ra " Berhem" û kovara " NOdem" li gor 
şaxen xwe kovaren taybeti ne, kovara 
Helweste gor xwe kovarek li ser hi- 
men rexnegiriye û munaqeşe kovarek tay-
beti be . " Roj bi roj hejmara weşanen 
Kurdi zedetir dibe fı  ber bi avakirine diçe. 

Weşanen neteweyen ku xwedi dewle-
tin pir in. Her wisan ji li gori her mijare 
weşanen wan hene. Le kovaren me Kur-
dan hem kovaren siyasi ne, hem ji edebi 
ne û hem jî çandi ne. Di van salen dawiye 
de bi derketina kovara Şano û Sinema hi-
nek zelall çebil. Yani kovara " Şano û Si-
nema li ser xela xwe diçe. Kovara HEL-
WEST, di ve hejmara xwe de piraniya ril-
pelen xwe, ji pirsen rexnegiriye re veqe-
tandiye. Kovara Helwest ji aliye naveroka 
xwe ve,j1 koyar& ji aliye naveroka xwe 
ve, ji kovaren din cihe ye. Birevebire ko-
vare diyar dike ku ew bi girani nivisen 
munaqeşe G reknegiriye diweş'ine. Di hej-
mare yekemin de nivisen rexnegiriye ji 
hene. Kovan ji dere rexne ü munaqeşeye 
nivisen ferbûna l'iteratura edebi jî diweşi-
ne. Naveroka kovara " HELWEST" e bi 
gelemperi li ser rexnegiri û berhemen kla-
sik e. Koyar, bi nivisen pir cure ve hatiye 

honandin û xemlandin. Ev koyar valahi-
yeke tiji dike, ji aliye din ve, de mina çe-
keki li ser singa dijmini be. Ji ber ku çand 
û edebiyat, di şere neteweya Kurd de ciye-
ki giring digre. Diye em bi vi çavi li kova-
ra " HELWEST"' binerin. Bi gotineke 
din, diye kes vi kan biçûk nebine. Ev ka-
reki mezin ü giranbiha ye, hem ji pir me-
zin e. Niviskaren Kurd li Swede penilse 
xwe mina şûre Hazreti Eli tûj kirine il pe 
şer dikin. Yek ji wan penüsşûran ji Lok-
man Polat e, ku birevebire kovare ye, ku 
ew di gelek koyar û rojnameyen Kurdî de 
dinivisine. 

Kovara Helweste, li ser mijara rexne-
giriye radiweste û belavkirina metoda 
rexnegiriye ji xwe re bingeh digire. Be 
rexne edebiyat û çanda Kurdi peş  nake-
ve. Bir'evebir'e kovare Lokman Polat we-
ha dibeje: " Edebiyat bi rexne xurt dibe, 
dewlement dibe. Rexneyen pircure hene. 
Rexneyen pûç vala rexneyen xirapkirine, 
tu fedeye nade edebiyat G hunere." Weke 
te diyarkirin rexneyen hisi( hesti) û sub-
jektif tu süde nade edebiyata. Le rexne-
yen zanisti û objektif re vedike ji bo peş-
veçuna edebiyata kurdi. Di kare edebiya-
ta de rexnegiri kareki sereke ye. &rex-
negiri çand û edebiyat peş  nakeve. Li he-
mû welaten paşvemayi kese rexnegir mi-
na keseki nedost te ditin. Bi birCıbaweri-
ya min mirov dikare bi metoden baş  rex-
negiriye bi niviskaren kurd şirin bike. 
Diye mirov pirtükeke baş, ku mirov je 
hez bike hilpijere â aliyen pirtilken yen 
baş  derbixe peş  û aliyen çewti û kemani-
ya we indirek binirxine û hevi bike ku, 
ew aliyen ku çewti a kemasi tede hene ji 
hole rabe û aliye din baştir bibe. Dive 
rexne indirekt bin. Bi gotineke din rexne-
yen raste-rast alana niviskart dihejine 
tu feda ji nade edebiyata kurdi. Niha rex- 

ne tale, tirş  e a kese rexnegir dijmin e. Le 
bi hawayeki çeker li ser mijara rexnegiri-
ye be rawestandin, de rexnegir ji mina 
keseki dost û mirovhez bete pejirandin. 
Ev kovara ku, di deste min de bersiva ve 
deme dide û neştere li ve mijara rexnegi-
riye dite G bala xwendevanan dikşine ser 
pewistiya rexnegiriye. Bi heviya ku ev 
koyar rexnegiriye şerin bike, ez ji kovara 
" Helwest" e di jiyana weşane de serkef-
tine dixwazim. Nivisen ku di ve hejmare 
de hene evin: Rexneyen Edebi ü Valahi-
ya Rexnegiriye- Lokman Polat, nivisek 
balkeş  e, li ser pewistiya rexnegiriye ra-
diwest e. Huner û Pevajoya Nü- N. Zaxü-
rani, Muzika Kur& Senar Şahin, Rewşa 
Niviskaren Kurd- ihsan Dilşad, Bexçeye 
Evine- Bawer Delil, M. Emin Bozarslan 
ü Berhemen wi, Postmodemizm- Burhan 
Günel, Himdare Edebiyata Kur& M. 
Yılmaz, Ziman G Zimane Kur& Sipan-
Medeni Ferho, Niviskari û Berpirsiyari-
Z. ŞaxmCıs û ji bo Nameyen xwendeva-
nan, G Xelata Kurteçiroka Kur& 
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Çeperast: 
1- Çiyaye ku jı  Siyabend û Xece re bılb0 neyar 2- a) Xebaticare giha dû-
rine ( berevaji) b) Hunermendeki Kurd. ( berevaji) 3- a) Hejmara ewil. 
b) Bi erebi ay. c) Bi zimanl. 4- Elameteke şaşbûne ( berevaji) b) Çeke-
ke &rola. c) lxanetkar, kese ku ketiye şerme ( berevaji) 5- a) Notayek( 
berevaji) b) Bi kurti tay, roj ( berevaji) c) Ji de belyin 6- Li Kurdistan'a 

nave bajarekt 7- a) Elameta şaşbûne (berevaji) b) Notayek. c) Ele-
menta ku Remza we Cu ye. d) Bi kurti dayik ( berevaji) 8- a) Kese ku 
diziye dike ( berevaji) b) Çareseri, an ji wek ciheki mirov xwe tede xwe-
eli bike. c) Ne dem tişta bi av ( berevaji) 9- a) Cihe beravbuyine, demek. 
( berevaji) b) Wek, ew bimre jiı  nave wî namire. 10- Li nav tekoşina Kur-
distana Başûr beri 1975 an serleşkereki bi nav ü deng bü. 
Serejr: 
1- Seroke serhildana Dersim'. 2- a) Kese ku gihişte merteba bilind di 
avaye xwede de.( berevaji) b) Yekem ya seri. 3- a) Baş, rind b) Elame-
teke şaşbûne ( berevaji) c) Hejmarek. 4- a) Mam, biraye bay. b) Ji şir çe-
dibe, Qatix (berevaji) c) Bi erebi av. 5- a) Notayek b) Nave guleke ( be-
revaji) 6- a) Quaxe, re. b) Qaldirim.7- a) Herfek b) Di diroke de mede-
niyeta ku Ninova paytexte we bü ( berevaji) 8- a) Herfek ( berevaji b) 
Hevale Dihoke 9- a) Ava paqij ( berepaş) b) Notayek ( berevaji) 10- a) 
Nave çiyaye Agiri bi Ermeniki b) Notayek ( berevaji) 11- a) Nehiyeke 
giredayi Sene. b) Du hala hamile 12, Hunermendeki Kurd ku li derveyi 
welet diji. 

Bersiva hejmara bere: 
Çeperast: 
1- Berzenci,Ref. 2- .E.var,Naz 3-
Xabûr, To, Beq 4- Ogni, Lan. 5-
Reç, Dibe. 6- Is, An, Otit. 7- Qon-
ser, Se. 8- Er,Av, Si. 9- Etseh, Ore-
mar 10- Oremar, La. 

Serejer: 
1- Bexhi, Reb. 2, Eva, F.s,Te. 3- Ra-
boç, Qesr. 4- Zrug, Şoreb. 5, Rna, 
Ha. 6- Nn, Asa. 7- Cat, Dnevog. 8-
'zor', 9- Abo, Seb. 10, Rübnet, im. 
11- Ls, Al. 12- Feqye Teyran. 
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Gulvedana 
edebiyata 

Kurdi 

Gabar Çiyan: Rewşa 
edebiyata Kurdi baş  dibe 

Hevpeyvin: Lokman POLAT 

L i ser rewşa Edebiyata 
Kura', li welet â li der-
veyf welet munaqeşeyen 

pir alt dibin. Di yan munaqe-
şeyan de pirsgir'Wn li peşiya 
Edebiyata Kura ü edebnasan 
munaqeşe dibin. Gelek caran 
di çalakiyen wisa de, ji ber se-
demen cawaz gelek nivtskar 
nikarin beşdar bibin. Nüçeva-
ne Rojnameya Rof e Lokman 
POLAT ji bo dagirtina ve vala-
hiye, li ser ve pirsa aktüel bi 
gelek nivtskaren Kurd re ranişt 
il li ser rewşa edebiyata Kura 
ya nivtskt dttinen wan girt, bi 
wan re hevpeyvtn çekir. Em de 
ji ve hejmare peve car caran 
cfh bidin van hevpeyvfnan, 
wan biweştnin. Di ve hejmar 
de em bi hevpeyvtna nivtskar 
ü rojnamevan Gabbar Çiyan 
dest pe dikin. Gabbar Çiyan 
pirsen nikevane me wisa di-
bersivtne. 

- Rewşa edebiyata Kurdi 
ya niviski tu çawa dibini? 

Kurdistan di nav çar wela- 

tan de hatiye dabeşkirin. Li 
Kurdistane alfabeya Kur-

di bi latini, li aliye din bi tipen 
Erebi ye. Kurda Soviyeta 
kevn ji berhemen xwe bi alfa-
beya kirill dinivisandin. Gelek 
berhem ji zaravayeki bo ye din 
hatine wergerandin. Li ser 
Edebiyata Kurdi hejmarek pir-
tük hatine weşandin. Le nebû-
na zimaneki yekgirti dibe as-
teng ku mirov pirsa we bi şe-
weyeki ter û tije nikaribe bi-
bersivine. Ev aliyeki pirse ye. 
Aliyeki din heye ku dive bete 
gotin; bi baweriya min rewşa 
Edebiyata kurdi bi imkan û 
mecalen edebnasan ve hineki 
giredayi ye. 

Gava mirov van herdû pirs-
girekan bibine; edebiyata dev-
ki a ya niviski bide ber hey, ku 
edebiyata devki bi pirani ii hin 
aliyen Kurdistane derbasi ser 
kaxeze nebilye; edebiyata ni-
viski ya gelen din Cı  ya Kurdan 
bide ber hey; bi qasi ku hay' 
min ji berhemen bi Kurdi heye 

min xwendiye, edebiyata 
Kurdi ya niviski negihaye de- 

vera ku dile mirovi dixwaze. 
- Romana Kurdi dive bi 

kurdi be nivisandin? 
Bele. Di gava yekemin de 

diye bi Kurdi be. 
- Ji bo nivtskaren ku bi es-

le xwe Kurd in, le berhemen 
xwe bi zimane neteweyen 
serdest: Tirki, Erebi, Farisi 
dinivisinin, tu çi difikiri? 
Berhemen wan yen edebi di 
nav edebiyata Kurdi de tane 
pejirandin an na? 

Li ser ve pirse munaqeşe-
yen pirali berdewam in. Bi ba-
weriya min berhemen edebi ji 
bo ku tam, mental û kCırbana 
zimane Kurdi derine hole diye 
bi Kurdi be. Le ev ditina min 
e. 

Gelo ditina nivtskaren Kurd 
ku bi Kurdi nizanin, an ji nika-
rin bi Kurdi binivisinin çi ne? 
Misal; Mûsa Anter nedikaribd 
ji ber hovitiya dewlete bi Kur-
& berhemen xwe binivisine 
di peşgotina xatiraten xwe de 
gala ve zordariye dike. Ji ve 
awira ez nikaribim berhema 
wi bikim male Tirkan. Hinek ji  

berheman dikarin bi Tirki bin, 
le pewiste ev nebe sedem ku 
berhemen kesen mina Mûsa 
Anter û Yilmaz Guney em bis-
perin talankeran. Rastiyek din 
heye ku diye bete bilevekirin: 
Gelek niviskar hene ku berhe-
men wan ji zil ve bûne male ci-
han, bûne male mirovahiye. 
Misal kesen mina W. Shakes-
peare ji zil ve bûne male miro-
vahiye. Yilmaz Guney ji yek ji 
wan kesan e ku sinore Rojhila-
tanavin derbas kiriye. Bilye 
male mirovahiye. Nexwe diye 
ev pirs, rewşa Kurdan li ber 
çavan bete girtin û baştir bete 
munaqeşekirin. 

Romana Kurdi çawa di-
kare peşbikeve? Rewşa çirok 
û helbesten Kurdi yen nivis-
ki çawa ne? 

Roman, bi şeweya xwe pir-
sen civata xwe tine zimen. Bû-
yeren kevn û nû hemez dike. 
Zimaneki dewlemend, Kir, pir 
wate û herikandi dixwaze. Ro-
man bi sebre kamil dibe. Ji bo 
avakirina romaneki baş  pewis- 
•tiya roman niviskar bi gera ci- 

he buyere, bi zaniyariyan he-
ye. Ev dem dikare salan bikşi-
ne. paşe ji çapa berheme pe-,  
wiste, belavkirina we de were 
rojeve. Ev tev bi gelek aliyen 
xwe bi çalakiya niviskar û bi 
mecalen abori ve giredayi ye. 

Gelek kes hene ku roman-
niviskaren Kurdan rexne di-
kin. Dibejin: Berhemen wan 
ne hemdemi ne. Qeliteya çapa 
ne baş  e. Ne kiir in û hwd. Hel-
bet heya devereke heqe wan 
heye. Le ji devereke peve diye 
bete flkirkirin ku, romannivis-
karek gava 2-3 salen xwe bide 
romaneke diye kare wi ji awi-
ra abori ve wi bixwedi bike. 
Ev nine ye. 

Ji awira helbest û çirokan 
ve bi taybeti li derveyi welet 
pir pirtük hatin çapkirin. Ji ali-
ye teknika çapa û reziman ve 
binek kemasiyen wan hene. Le 
bi tevayi peşketinek berbiçav 
heye. 

Edebiyata devki dikeve ser 
kaxeze ü Şairen Kurd bi diwa-
nen xweyi bi tam cihe xwe de 
mala me de, dile me de çedi- 

kin. Dive bere gotin ku, belav-
kirina pirtilkan û pirsgireka 
çapkirine li vir ji derdikeve pe-
şiya niviskaran. 

Ji bo afirandina berhemen 
hemdemi dezgeheki netewi 
serbixwe ku destura we re bide 
hemû filcren cawaz pewiste. 
Dezgeheke wisan dikare role-
ke diroki bileyize. 

- Tu berhemen kijan ni-
viskare cihan' û yen kurdan 
hez diki, ke tesira xwe li ser 
te kiriye û kijani nezi xwe di-
bini? 

Behtir berhemen şanoyi 
sinemayi. Weke misal berhe-
men W. Shakespeare û Arthur 
Millerî bala min dikşinin. Bi 
taybeti Shakespeare cihe xwe 
di dile min de çekiriye. Awiren 
Yilmaz Guney li ser huner 
hılnermendiye, lekolinen Dr. 
Ismail Beşikçi li ser Pirsa Kur- 

di ji diye tie'xime reza wan ni-
viskaran ku hez je dikim. Le-
kolina Mehmed Chem li ser 
edebiyata ü destana wi "Miri-
na EgIdelcr pir xweş  bil. Hel-
besten Sebri Botani berheyki-
rinen Zenyelabdin Zinar 
(Xwençe), çiroken Lokman 
Polat bi xweşi ez ducar dikim, 
dixwinim. ez ji hin awiran ve 
stîlnivîsîna xwe nezi ya Mûsa 
Anter-Yalçin Kuçuk a üxûr 
Mümcil dibinim... 

-Tu dikari gala xwe, ber-
hemen te yen hatine weşan-
din û yen de bene weşandin 
ji xwendevanen me re biki? 

Ez li Tora Evdine hatime 
pişti xwendina lise min 

dest bi kare rojnamevani kir. 
Pişti demeke ez derketim der-
veyiwelet. Niha zimane Swe-
di, Ingilizi û Almani dixwi-
nim. kar û xebata min behtir  

bere xwe dide çand û adeten 
AsılıI/Sûryaniyan. Li ser çand 
a adeten wan heta niha hejma-
rek pirtüken min derketin. Her 
wisan li ser folklora Kurdi ü 
p'eşxistina şanogeriya Kurdi 
xebata min didome, di vi ali de 
jî hejmarek pirtük'en min hate 
çapkirin. 

Kar ü xebata min li ser ana-
lizkirina berhemen Yilmaz 
Guney ü peşxistina Şanogeriya 
Kurdi de bidome. Ez li ser hi-
nek listiken şanoyi kardikim. 
Hinek lekolInen edebi dikim. 
hinek ji van karan kolektif ü 
hinek ji ferdi ne. Weke ku te 
zanin pirtûka min ya bi nave 
"Tarihte Kurt Sirgunleri 1" xe-
lata Mûsa Anter ya lekolini 
girtibil. Niha ez li ser beşa du-
wemin kar dikim. 

Geleki spas ji we re. 
- "Em ji spas dikin" 

Di navbera efsane û rastiy 
de Evdale  Zeynik -2 

la Malazgire, Intabe û Elazgir'e 
bi cih dibin. Di dema we koç-
kirine da ji qebila Pazükan 15-
20 mal, diçe li gunde Cemal-
verdi bi cih dibe. 

Cemalverdi ii bakilre çiya-
ye Qetewin li sergi şaxeki hati-
ye avakirin. Erde gund erdeki 
xas e. Gundi him rencberi ye 
dikin, himji terş  û heywan 
xwedi dikin. Ji ber ku hemû 
gundi ji qebileke ne ango Pa-
zfiki ne bi hevra baş  derbas 

Rojeke jina Hesene Pazûkî 
diçe cem mere xwe, para xeber 
dide: "Merik, waye emre me 
der.bas bilye, em herdil ji adi 

tu were em mistefa ye 
xwe bizewicinin bira di dile 
me da ew kesera nemine!" 

Hesen dibe: "Hay-hay ji-
ji xwede daxwaza min ji 

ew e. Mistefaye min ke dixwa-
ze?" 

Hesene Pazûkî diçe bi bave 
Zeyne re xeber dide û Zeyne ji 
kura xwe re dixwaze. 

Zeyne qIzeke baş  û bi aqil 
e, jehati û malkir e. Daweta 

Mistefa û Zeyne dibe, pişti sa-
leke radize, jere kurek dibe. 
Nave wi Evdal datinin. Evdal 
hinekî mezin dibe, du sale xwe 
qut dike, dikeve sala siseyan 
bave wi dimire, Zeyne bi dimi-
ne. 

Pişti mirina Mistefa gelek 
xwaıginiye 'we ten, Zeyne dix-
wazin. Zeyne naxwaze careke 
din mer bike. Dibe: "Xwede 
qedera min wiha le xistiye ez 
mer nakim ez de li ser helina 
xwe biminim û etime xwe 
xwedikim, mezin kim." 

Zeyne, edî mala xwe dide s-
er mala xwe emre xwe dide 
ber linge kurike xwe. Zeyne 
kar a bara mala xwe weki me-
re ki bi xwe dike. Gundi û cl- 

Ahmet ARAS 

ser kuçikan rast kin goşt biqe-
linin." 

El radihele, dewaran serje-
dike, agir dadide û goşte de-
waran diqeline. Ji aliki de ji 
xorten ele radihelin tevr û be-
ran, erde dikolin, ji xwe re ho-
likan çedikin. Paşa ji tevi pe-
zen xwe dikevin holiken bin 
erde,i1 we zivistane derbas 

Ela Meman ku we zivistane 
Ii vir dimine, adi venagere we-
late jer, li vir bi cih dibe. 

Ela Meman çar qebile bil-
ye: Pazilki, Qesiki, Banoki 
Pinanşi. El bi zeman re ji hey 
zede dibe, adi li we dere naeşi-
re. Piranya malbaten Mema-
nan ji wir bardikin, diçin li he- 

nar ji we jehatibiln û dilovani-
ya Zeyne re heyran a heznekar 
diminin. Herkes ji aliye xwe 
de alikariya we dike. Bi wi 
awayi Zeyne dibe hezkiriya 
hemû aranan bi we heskirin'e 
re gundi anar adi je re nabejin 
Zeyne, Diben Zeynike. anar 
hurmeteke mezin nişani Zey-
nike didin û ew û Evdal dibin 
delaliyen gund. 

Zeynik, edî ji kura xwe re 
him de, him ji bavitiye dike wi 
mezin dike. Evdal ku mezin 
dibe te dema xortaniye, ew ji 
weki xorte din bi kar G xebata 
xwe û bi kar fi bara mala xwe 
re mijül dibe, le xorteki be 
deng û be his e. 

Weki hemû dever'en Kur-
distane, li gunde Cemalverdi 
ji, hemû gundi 'varan li mala 
malmezine gund kom dibin, di 
wan şeven payize yen direjde 

dengbejan kilam 
destanen Kurdi guhdari diki-
rin. Gellek caran ji ciyen dere-
ke dengbej û çlrokbejen bi nav 
û deng ten, li gund dibin me-
van çend şevan li ser hey disti-
ren, çirok ü destanan dibejin. 
Evdal her tim diçe wan civi-
nan, bi meraq û heweseke me-
zin wan guhdari dike. 

Hetani ku salen wi neziki 
siyi dibin, Evdal kilam- mila-
man nabeje. Evdal dizewice, 
bi jin û zar dibe û ew weki 
gundiyen din rencberiya xwe 
dike û di kar û emele xwe de-
ye. Le 'bele, we deme rewşek 
wi ya taybeti heye. Ew rewşa 
bala cinaran dikşine. Car, cara 
Evdel dev ji kar û emele xwe 
berdide, diheyibe, diçe li çiya 
a baniyan digere. Diçe deve av 

çeman, bi seetan li xuşe- xu-
şa ava temaşe dike. Diçe li 
merg û beyaran digere, denge 
viçe- viça çiwikan û vingina 
meş  û mozan guhdari dike. 
Herweki ew aşiqe tebiete ye. 

We deme, Evdal şeveke 
xewne dibine. Di xewne de di-
keve nava qame- qalmen gi-
ran, dirya tevlihev dibe, di 
dawye de Evdal wedireşe, ga-
risen hür ji qirika wi ten xwa-
re. Sibetire diçe cem nlıspiye 
gund, xewna xwe je re dibeje. 

Rihspi dibeje: " Evdal la-
wo, xude xewna te bi xer ke, 
ez de bi Ima xwede xewna te 
awiha şiravebilcim: Heke te ev 
xewna di panzde saliya xwe de 
bidita tu ye bibılyayi alimeki 
pir mezin ku herkesi de ji te 
keramet û merifet hilda. Heke 
te ev xewna di bist saliya xwe 
de bidita, tu ye bibûyayî mer-
vela pir dewlemend. Le ku te 
ev xewn di vi temen'e xwe de 
ditiye, bi baweriya min tu ye 
bibi dengbej û şaireki pir me-
zin, nav û denge te we li rû 
dinyaye bela bibe, hetani ku 
dinya avabe, nave te ye di nav 
gel de heta, heta wü be gotin." 

Pişti we xewne, çendeki 
şılnde Evdal nexweş  dikeve. 
Nexweşiya wi giran dibe ü ew 
neziki se mehan di nav ci de 
dimine. Rojeke Eyşo ya jina 
wi ku ji derve de te, bala xwe 
dide ku ji nav ciye Evdal den-
geki xerib te. Diçe li ber sergi  

Evdal disekine, hew dibine ku 
kale-kala Evdal e Ci minani si-
tileke bulxur a li ser agireld 
gurr dikelije. 

Eyşo züka zaka diçe nava 
gund, gazi cinaran dike, dibe: 
"Evdal denge xwe hildaye, di 
nav ciyan de kale-kala wi ye, 
hela eserin mezekin çika çi pe 
hatiye!" 

Gundi û anar diçine mala 
Evdal, diniherin ku minani go-
tina Eyşo, di nav ciyan de ka-
le kala Evdal e, weki sitila bul-
xur hema ji hundure xwe de 
dikelije, 

We deme her yeki ji wan 
tişteki dibeje. Hirıek dibeijin; 
"Ev bay' tay' ye pe girtiye." 
Hinekin din diben; "Na, ev ba-
ye tay' nine, sur pe ketiye." 
Hinek ji wan ji diben, "Na 
welle, ev ne bay' tay' ye, ne ji 
sur e, yeqin Evdal din bilye." 

Di demeke kurt de xeber li 
nav gund bela dibe, hemmû 
şeny'e gund ten li mala Evdal 
kom dibin, le guhdari dikin. 
Bala xwe didine ku di nav ci-
yan de hibe Mba Evdal e, ji 
hundure xwe de dikelije, Di we 

xwe de Evdal tu keli-
me û pirsan nabeje, herweld cür 
bi ak meqamen cuda dibeje. Ji 
demek' bi şûnde Evdal denge 
xwe dibire, hez dide xwe, radi-
be li ser nivina xwe 
deng li jina xwe dike, ,dibe. 
"Eyşo, ez edî silametim, zil ji 
min re şerrbeteke çeke bin e!" 

Eyşo je re şerbete tane, Ev-
dal şerbeta xwe veduxwe d 
dest daveje ser peleguha xwe, 
dest bi sitrane dike. Denge 
xwe hildide, kilaman li pey 
hey rez dike. Yen li dora wi, 
giş  pe re şaş  û matel diminin. 
Denge Evdal mina ava behre 
pel dide, li şax u mesilan bela 
dibe, xwe dighine sergi çiyaye 
Qetewin, mina lehiya bihare 
carke din paş  de diherike il te. 
Hetani we çaxe, tu ken ji tu 
dengbeji qaide û meqamen wi-
sa xweş  guhdarl nekiribû a 
dengeki wisa xweş  ji gumrehi 
zelal 

Evdal hetani evare kilaman 
dibeje. Evare na ew denge xwe 
dibire, paşe herçiyen ku li wir 
kombilne bela dibin diçin ma-
len xwe. 

Ji we roje şCınde Evdal edi 
denge xwe nabire. Bi şey, bi 
roj kilaman dibeje. Li ser zin-
diyan dibeje, li ser mirlyan di-
beje. Li ser newilen çole dibe-
je, li ser teyr û tilüran dibeje, li 
ser evina keç û xortan, li ser 
merxasya meran, li ser aven 
çeman, li ser dar û beran dibe-
je. Xulase çi bi ber çavan Ev-
dal keve, li ser kilaman dibeje. 
Li ser erde, mûri ji ku bilebite, 
Evdal kilaman daveje ser. 

Di demeke kurt dae nav 
denge Evdal bela dibe, ji gun-
den der û doran, ji çiyen dere-
ke meriv tane ditina wi. Deng-
bej û şalren bi nav û deng ten 
pe ra dikevin lece. Bi Evdal re 
distiren, leca wan bi roj û şe-
van dom dike, tu dengbej li pe-
şiya wi zede di berxwenadin. 
Herkes ji dengbejiya wi re he-
wes û heşmetkar dimine. 

Axa û begen bi nav û deng, 
qasiden xwe dişinin pey Ev-
dal, wi dibin dawet û şenayi-
yen xwe, ew dawet û şahiyen 
ku Evdal diçe dibin weki festi-
walan. Herçiyen ku hatina wi 
dibihizin, dev ji kar û emelen 
xwe berdidin diçine dawete, 
kal û pir, keç û xort, jin û zar 
qefle bi qefle diçine guhdariya 
Evdal. 

Gellek axa û begen bi nav 
deng dixwazin ku Evdal bi 
maliti here cem wan û bibe 
dengbeje wan. Evdal daxwa-
zen wan qeb'ül nake, naxwaze 
bikeve bine bandora tu kesi. 
Lewra ew dengbejeki serbix-
we û destûrdayi ye. 

Di nava çend salan de nav â 
denge Evdal ne tene li Kurdis-
tane , di nav Kurdan de, her 
wisa di nav gelen din de ji bela 
dibe, te bihistin, dibe efsane. Le 

bele Evdal guh nade efsaneya 
ser nave xwe, rewşa xwe nagu-
herine û ew clisa bi kare xwe ye 
rencberiye re mijCıl dibe. 

Evdal di demen havinan de 
şixul a kare mala xwe dike, di 
demen bihar û payizan de ji di-
çe dawet û şenahiyan. 

Di dawya havine de ku şu-
xule rencberiye xilas dibıl, 
gundiyen wan deveran li hey 
kom dibün û diçün karwaniye. 
Ji bo zexire, ew yan diçılne 
İrane, yan ji diçılne keşa Di-
yarbekir û Musil e, ji bo pela-
zimyen navmale ji diçûne Er-
zurum e. 

Barbiren we çaxe ga û hes-
tir bün. Merwen du se gunda 
barbiren xwe didane peşya 
xwe, bi hevra didane ser re. 
Rewitya wan du se hefta, hi-
nek caran ji meheki dikudand. 

DÛMAINK NEYE 

Ela Meman 
Ela Meman jî mina el ü eşi-

ren din, sergi bihare terş  û tala-
n xwe hildida dikete re, dihat 
zozanen navbera çiyaye Sipa-
ne Cı  çiyaye Qetewin datani. 
Hetani payize pez û dewaren 
xwe li wan deran diçerand, ha-
silata xwe hildida, paşe &sa 
radibıl diçû welate jer. 

Koçeritiya Ela Meman, bi 
sed salan bi wi awayi dom ki-
riye. Ele, jiyana xwe, havinan 
li zozanen Serhede, zivistanan 
jî li Berriya welate jer derbas 
kiriye. 

Di zemane Ismail Axa ye 
Zengilzerin de, saleke dema ku 
sergi payize el we vegere wela-
te jer, berf 15-20 mil' beri wex-
te xwe dikeve. Barina berfe se 
roj û se şevan li ser hey dom 
dike, newal û kendalan tije di-
ke, te ber çoka merya. Ecti kes 

' nikare ji cıye xwe bileqe. 
Ismail Axa ferman dike, di-

be: " Dewaran şerjekin, bi hes-
tiyen wan agir dadin, sitilan li 



Silah ı n m ı  
bilginin mi etkisi? 

Dursun YAPRAK 

ücadele yöntemleri, sosyalist/komünist çevrelerin 
yoğun olarak tartıştı kları  konular arası nda. öyle ki, 
bazen bu konu en temel konu biçiminde de ele alı-

nabiliyor. 'Bazen bir hareket, bir düzine programdan daha 
önemlidir' prensibi üzerine yanlış  biçimde bina edilen şey, 
belirli bir mücadele yönteminin kutsanması  olabiliyor. 

Asl ı nda bir çok konuda olduğu gibi, bu konuda da esas 
sorun, komünist kadroları n "Dünya komünist hareketinin 
deerlerini içermiş, bu evrensel ailenin bir parçası  haline 
gelmiş  bir parti yaratmak mı; yoksa kendi dışı ndaki devrim-
ci-demokratik hareketlerle yarış  içinde olan, ve tam da bu 
nedenle onlardan etkilenen bir hareket yaratmak mı ?" soru-
suna kesin bir açı kl ı kla yan ı t vermemelerinden kaynaklan-
maktadı r. Sorunun, güncel gelişmelerin ve "büyüyen" hare-
ketlerih manevi etki ağı rlığı  altı nda tartışı lması, ilkelerle ge-
çici ihtiyaçlar dengesini de bozabilmektedir. 

Somutta, PKK'nin inkara gelmez fiili güçlülüğünün ba-
sı ncı  altı nda ve hep seyirci olmaya yatkı n kitlenin kurtarıcı-
ya prim vermesi gerçekliği altı nda tartışı lan bu sorunda ka-
pı , ister istemez benzer yöntemlerin komünistlerce niçin 
uygulanmadığı/uygulanamadığı  noktası nda düğümleniyor 
ve belli belirsiz bir istem katı na yükseliyor. 

Bu makalede, uluslararası  komünist hareketin 'Yazı l ı  ve 
yazısı z' teamülleri üzerinden, ulusal ölçeğimizde mücade-
le yöntemlerine yaklaşımda genel prensiplerin ne olması  
gerektiğine dair bir çerçeve çizmeye çalışacak ve konuya 
dair önemli gördüğümüz bir- iki boyutu vurgulayacağız. 

Bizce komünistler, peşinen herhangi bir mücadele yön-
temini reddetme lüksüne sahip değillerdir; koşullar ı n önce-
den öngörmediği, ihtimal ve gereklilik sı nı rları  içinde bu-
lunmuyor gibi görünen yöntemlere bile ilkesel bir red, ör-
neği çokca görülen sı kı ntı lara ve açmazlara neden olabil-
mektedir. Ancak, komünistler, örneğin asli zeminleri olan 
kentlerde ve parçalanmış  köylülüğün proleter katları nda bir 
güç haline gelmerrı işken, verili durumda kendi sı nı f yoğun-
laşması na uzak alanlarda götürülebilecek bir "Gerilla sava-
şı" özlemi içerisinde de olmamal ıdı rlar. Bu, bir başka dev-
rimci-demokrat gücün yürüttüğü, yürütebileceği gerilla sa-
vaşı  tarzı nı n 'tu kaka' edilmesi değil; 'Herkesin kapı sı nı n 
önünü' nası l temizleyebileceği meselesidir ve bunun için 
de her şeyden önCe 'Kapı 'ları n birbirinin ayn ı  ve dolayı sı y-
la birbirlerine rakip olmadığı nı  bilinci çı karmaktı r. 

Ancak, konuyla ilgili esas sorun, şöyle ya da böyle bir 
tarzı n nası l değerlendirildiği; ona nası l bir misyon biçildiği 
sorunudur. Silahlı  mücadeleye biçilen rol, kendi başı na ol-
dukça büyük bir ölçeğe oturdduğunda, hele otoriter bir top-
lumsal kültür ortamı nda, onu yürüten hareket ve toplum ka-
tı nda giderek diktatörlük atmosferi büyümekte ve yöneten-
yönetilen ilişkisini radikal tarzda değiştirmek isteyen komü-
nistlerin önüne yeni barikatlar örülebilmektedir. Silah ı n gü-
cü ve sesi, toplumda ve bizzat örgütler içinde otoriter eği-
limlerin artışı n ı  ve güçlenmesini direkt olarak hı zlandı rmak-
tadı r. Bunun en çok, görülmemiş  zenginlikte bir demokrasi-
yi hakim kı lma ütopyası  taşıyan komünistlerce fark edilme-
si gerekiyor. Bu, elbette 'Beladan uzak durmak için' silahl ı  
mücadeleyi külliyerı  reddetme saçmalığı na götürmemeli; 
ancak özellikle toplumumuzda bunun böylesi yansı maları  
bilinmeli; biçilen misyon bu yönüyle de abartı l ı  olmamal ı  
ve bu gerçekliğe uygun davranı lmal ıdı r. 

Yine, mücadele yöntemine bir "Büyüme", ve "Güven 
verme" aracı  olarak bakmak da sayı sı z ilke kı rı lmaları na ne-
den olmaktadı r. Bu noktada, komünistler, kitlesel mücade-
lenin önünü açmak için başvurabilecekleri silahlı  mücade-
le örneklerini, bir "Bilinçlenme, güven verme, propaganda 
yapma" aracı  olarak görmediklerini çok net olarak bilince 
çı karmal ı  ve ilan edebilmelidirler. Öyle görünüyor ki bu, 
netliğe kavuşturulması  gereken önemli bir sorun olmaya 
başlamıştı r. 

Komünistler, bilgiyi içerterek inandı rma, derinliğine bir 
yaratıcı  I ı k ve bil imsel I ikle topluma güven verme yerine, kü-
çük burjuvazinin muhalif hareketlere mirası  olan "Silahl ı  
propaganda"yı  seçme durumunda olamazlar; olmamal ı dı r-
lar. Ne var ki, formülasyon biçiminde dile getirilmezse de, 
fiilen olayı  böyle ele alma; program hedeflerinde inandı rı cı  
olmaya ı srar etmek yerine, silahl ı  eylemlerin büyüsüyle güç,  
kazanmaya niyetlenme girişimleri ve hatta taahütleri de yok 
değil. 

Mücadele yöntemleri konusunda en çok karıştı rı lan bu 
konuda bir prensip oluşturmak ihtiyacı , 'bizim' için olduk-
ça önemlidir. Buna, "Silahl ı  mücadele veya eylemler, bir 
propaganda aracı  olmalı  mı dı r? sorusunun yan ı tıyla giriş-
mekle fayda var. 

Silahl ı  eylemlerimizin, küçük burjuva kitlelerce cazip 
bulunması  kaçı nı lmaz etkisi ve propagandasıyla mı  yol al-
malı  ve dolayı sıyla kendimizi kurtarı cı  rri ı  ilan etmeliyiz; 
yoksa bilgiye ve emekçilerin kendi güçlerine güvenmeleri-
ne mi önem vermeli ve kadroları n silahlı  zoru yerine kitle-
lerin zorunu mu temel almalı yız? 

Komünistler açısı ndan evrensel düzeyde yan ı tı  çoktan 
veriliniş  bu soruyu kendi gerçekliğimizde sorma ihtiyacı  var 
gibi... 

Soruyu sorma ve net yanı tı  taraftarları m ı za ve taahütleri-
mize sindirterek,\ 'toplumsal öykünme'nin önünü alma ih-
tiyacı ... 

Aynı  dönem Osmanlı 'nın 
Dersim sendroniudıiii otiiden 
dirildiği bir dönemdir. Erzin-
candaki 4. Ordu Komutanı  
Zeki Paşa, Dersim raporlan 
hazırlamakla, sefer hazırlığıy-
la uğraşmaktadır. 1877-78 Os-
manlı-Rus savaşı, Osmanlının 
Desrim korkusunu Bab-ı  
Ali'de hissettiği andın 
1877'den1921'e kadar Der-
sim'e belli aralıklarla saldırılar 
düzenlendi. Dersim ise en kap-
samlı  cevabını  Koçgiri Direni-
şi ile verdi. Yenilen-dağılan 
Osmanlı 'nın yeniden şekillen-
diği bir dönemde ulusal de-
mokratik haklannı  istedi. İs-
tanbul-Ankara hükümetlerine, 
uluslararası  güçlere ulusal de-
mokratik istemlerini iletti. Er-
zurum 'da da bulunan Kazım 
Karabekir, Dersim korkusu ile 
Erzincan'da önemli bir kuvvet 
bulunduruyordu. Koçgiri ve 
Dersime karşı  Merkez Ordusu, 
sivil silahlı  Topal Osman'ın 
çapulculannı  kullanarak Koç-
giri Direnişini ezdi. Koçgiri-
kuvvetlerinin bir bölümü Der-
sim'e çekildi. Dersim, Koçgi-
ri'ye Cephe gerisi oldu. 

TC, 1921-37 arası  dönemi 
planlama, hazırlık ve kuşatma 
sürecine dönüştürdü. Nihai he-
saplaşmayı, Dersimin en zayıf, 
rejimin en güçlü olduğu döne-
me getirmek istiyordu. 
1926'da Koçuşağı 'na, 1930'da 
Pülümür köylerine saldırdı. 
Ağrı  harekatından dönen Ge-
nelkurmay Başkanı  Fevzi 
Çakmak, Erzincan'da, Der-
sim'in siyasi-kültürel etkisine 
karşı  askeri harekat önerdiyse 
de Kemalistler fazla ilerleye-
meyip geri çekilmek zorunda 
kaldılar. 

1935 Meclis konuşmalarin-
da, basında en önemli iç mese-
le olarak Dersim meselesi gös-
teriliyordu. Aynı  dönemde 
Dersim'in adı  değiştirilerek 
"Tunceli" yapıldı. 1937-38'de 
tam bir kudurmuşlukla Der-
sim'e toplu saldırı  düzenlendi. 
Yerel kaynaklara göre 70 bin, 
bazı  tarihçilere göre 40 bin ki-
şi katledildi. Dersim'in önemli 
bir bölümü "yasak bölge" ilan 
edildi, halk batı  illerine sürgii-
ne yollandı. Dersim savaşçıla-
rının katliamdan kurtulanlan 
47'ye kadar direnişe devam et-
tiler. Tüfek sesleri kesilmedi. 
Alişer, Şahan Ağa, Kopo gibi 
önderler yerel işbirlikçilerin 
de yardımıyla katledildiler. Se-
yit Rıza ve öteki önderler Ela-
zığ  Buğday meydanında idam 
edildiler. Kemalistler başarı  
kazandıklarını  söylüyorlardı , 
ama ne hikmetse korku için-
deydiler. Dersim önderleri ise 
sehpaya giderken umutlu ve 
kararlıydı lar. Bunu, Cellat İ. 
Sabri Çağlayangil de anıların- 

da yazıyor. Seyit Rıza tüm 
Dersimliler adına son sözü ' 
söyledi. "Zulümdür, ayıptır, 
şerefsiz Hükümet" sözleri 
Munzur'da yankılandı. 

Çok geçmeden Dersim ya-
ralarını  sardı. Sürgüne giden-
ler geri döndü. 1950'lere ge-
lindiğinde Dersim yine gün-
demdeydi. Dönemin Kürt ha-
reketinde dersim Aydınlannı  
aktif olarak görüyoruz. Dr. Şı-
van (Sait Kırmızıtoprak) ön-
derliğindeki aydınlar Dersim 
Geceleri, düzenledi. Dersim 
adıyla gazete çıkardı. Dr. Şı-
van daha sonra KDP'nin kuru-
cusu ve önderi oldu. Bugün 
hala tam olarak aydınlanma-
mış  ve bilemediğimiz neden-
lerle Güney Kürdistan'da öl-
dürüldü. TIP, Doğu Mitingleri 
ve Pir Sultan Abdal Gecele-
ri'nde Dersimliler aktif yer al-
dılar. 

Türkiye solunun 70'den 
Kürdistan solunun 75'den iti-
baren şekillenen yeniden ör-
gütlenmesinde Dersimliler en 
ön saflardaydılar. Hatta, Kürt 
ve Türk sol örgütlerinin bazıla-
rında belirleyici rol oynadılar. 

Satırbaşlarını  özetlemeye 
çalış tığım bu tarihsel süreç 
Dersim'in bugünkü kimliğini 
ve durumunu belirliyor. Özetin 
çok eksik olduğunu unutma-
dan şu söylenebilir; Dersim ve 
kültürü üç temel özellik göste-
rir. Bir; Alevi kimliği ve kültü-
rü. Bektaşilikle simgeleşen, 
rejimle köprü kuran, icazeti e-
sas alan anlayışa karşı, Dersim 
Aleviliği direniş  mirasını  sa-
vunur. Iki; ulusal kimlik ve 
kültür. Bu, Dersimlilerin Kır-
manciye dedikleri dil, tarih, 
coğrafya, etknik, inanç, kültür 
bileşiminde ifadesini bulan 
Kırmanc-Zaza kimliğidir. Ulu-
sal kültür, birçok bakımdan 
Alevilikle içi içe geçmiştir. 
Dersim Aleviliğinin kimi özel-
likleri ulusal bir görünüm ar-
zeder. Dini törenlerin Zazaca 
yapılmasını  buna örnek göste-
rebiliriz. Dersim ulusal kültü-
rü, Dersim yurtseverliği deni-
len siyasal bir eğilim yaratmış-
tır. Dersim yurtseverliği, çe-
kirdek olarak Munzur Dağları, 
Murat-Karasu ve Peri suyunun 
çevirdiği coğrayfayı  kapsar. 
Çeperinde, Sivas, Arapgir, Ar-
guvan, Akçadağ, Erzincan, 
Tercan, Hınıs ve Varto vardır. 
Bazı  kanallarla Adıyaman'a 
kadar uzanır. Kemalist rapor-
törler de Dersim yurtseverli-
ğinden bahsediyorlar. Uç; si-
yasal kimlik ve kültür. Der-' 
sim'in siyasal kimlik ve kültü-
rü sol'dur. Demokrasiden ya-
na, sosyalizmden yana güçlü 
bir etkilenme vardır. Son 70 
yılda dersim hep demokrat ve 
sol tarafta yerini almıştır. Sol 

Dersim'de direnişin değişmeyen tablosu. 

kültürün oluşmasında, 500 yıl-
lık tecrit ve direnişin, muhalif 
Alevi kimliğinin, Osmanlı-
Türk rejimine boyun eğmeyen 
Kırmanc-Zaza kimliğinin bir-
leşik bir rolü vardır. 

Dersim'in bu üç özelliği 
kendi doğrultusundaki hareket-
leri de etkilemiş, onlardan etki-
lenmiş, bazı  yönleriyle de iç-
içe geçmiştir. Alevi hareketle-
rinde, sol örgütlenmelerde, 
Kürt-Zaza hareketlerinde bu 
durumu rahatlıkla görebiliriz. 

Ama bu, sorunun sadece bir 
yönüdür. Öteki yönü ise Der-
sim 'le ittifak yapan, Der-
sim'den güç alan hareketlerin 
yarattığı  tahribat ve yanılsa-
malardır. Bektaşilik zorda kal-
dığında Dersim'e yanaşmış, 
Dersim zorda kaldığında ise 
sırtını  dönmüştür. Adeta, şeke-
re sarılmış  zehirli mermilerle 
Dersim'e Türk kültürünü sok-
maya çalışmıştın 

Dersim 'den destek isteyen 
ve alan Kürt ulusal hareketi, 
Dersim'e gereken desteği ver-
memiş tir. 1800 ' den1930 ' lara 
kadar olan dönemde, Alevi-
Şafii çelişkisi, Kürt feodalleri-
nin Osmanlı  ile işbirliği yap-
ması  olgusu olumsuz rol oyna-
mıştır. 1970'lerden sonra Der-
sim'de örgütlenen Kürt sol ha-
reketleri ise, Nuri Dersim'in 
kitabının dışında Dersim'e yö-
nelik ciddi bir tarih-kültür ça-
lışması  yapmamıştır. Der-
sim'in kendine özgü milli-de-
mokratik özellikleri görülme-
miş, hatta zaman zaman yanlış  
kimlikler kabul ettirilmek is-
tenmiştir. Mesela, Alevilik 
dindir denilerek sırt çevrilmiş, 
Zazaca lehçedir denilerek 
önemsenmemiş, yerine Kur-
manci geçirilmek istenmiştir. 
Bu durum eski güvensizlikler-
le birleşince Kürt hareketi 
Dersim'den istediği desteği 
alamamıştır. Kürt sol hareketi 
yanlış lığını  görüp düzelteceği-
ne, Dersim'in genç kuşakdan-
na ağır hakaretlerde bulunmuş, 
daha ileri gidip son 70 yı lını  
Kemalist rejime karşı  direnişle 

geçiren Dersimlileri "Kema-
listlikle" suçlamıştı r. 

Türk solu ise, Dersimin 
muhalif sol kültürünü sömür-
müş, Dersim coğrafyasını  ve 
insan kitlesini rejime karşı  mü-
cadelesinde yanında görmüş, 
ama Dersim gerçeğini dikkate 
almadan Türk kültürünü taşı-
mıştır. Son yirmi beş  yıldır 
köy köy dolaşıp, Türkçe pro-
paganda yapan Türk solu, asi-
milasyonu "sol" cepheden yü-
rütmüştür. Halk bizi anlamıyor 
deyip, Türkçe okuma-yazma 
kursları  açanlar dahi olmuştur. 
ilginç olan tüm bunların "en-
ternasyonalizm" adına yapıl-
masıdır. Adama sormazlar mı, 
enternasyonalist olmak için 
Türkçe propaganda yapıp Tür-
kiye için mi çalışmak gerekir? 
Neden Zazaca okuma-yazma 
kursları  açmıyorsunuz? Daha-
sı , dil önenili değil diyerek, re-
jimi psikolojik-siyasi olarak 
destekliyor ve işini kolaylaştı-
nyorsunuz. Kültürel jenoside 
ortak oluyorsunuz. Türk solu 
artık muhasebesini yapmalıdır. 
Ya, Dersimliler ulusal-demok-
ratik istemlerine sahip çıkıp 
savunacak, sol maskeyle Türk 
egemenliği fikrinden vazgeçe-
cektir; ya da, sol ve muhalif 
bir akım da olsa "yabancı  bir 
güç" kabul edilecek, böyle de-
vam ettikçe de sol lcimlikli asi-
milatörler olacaklardır. 

Türk rejimi son 11 yıldır 
Kürdistan'da yürüttüğü sava-
şın tüm ağırlığını  Dersim'e yö-
neltti. Dersim'i yalcıp-yıkıp 
boşaltıyor. Doğrusu, savaşın 
Dersim'de yoğunlaş tı rı lması  
oldukça planlı  görülüyor. Kaç 
Dersim kültürü, Gola Dersim, 
Xezne Dersim bitirilerek kö-
künden kurutulmak isteniyor. 
Ulusal-Demokratik güçlerden, 
devrimcilerden bu durumun 
dikkate alınması  bekleniyor. 

Rönesans işte böyle bir or-
tamda doğuyor. Dersime sahip 
çıkma, kendini tanıma, dil ve 
kültürü yaşatma, kendine gü-
ven, tarihi, siyasal ve kültürel 
kurumlarını  yaratma şeklinde 

PARODI... PARODI... PARODI... /Mamosta CEMIL 

Resim sergisi 
Şişman: Tablodaki çimen iyi de inekler ne-

den yok ki? 
Zayıf: Siyah renk neden az? Hiç beğende-

medim. 
Uzun: Fiyat etiketleri nerede? Göremiyo-

rum 
Kısa: Çerçeveler çok kalın, görüşümü en-

gelliyor 
Rehber: Olur. 
Şişman: İnsanların yanaklannı  hep çukur 

çizmişsin. Sen uzayda mı  yaşıyorsun ki Kürt 
tipini böylesine beceriksizce anlatmışsın. 
Tombul, kırmızı  ve beyaz olmalı  insan. 

Ressam: Yani ben şey... 
Zayıf: Neden kara yara yok. Dişleri niye 

Oruk değil. 
Uzun: Dağlar virajlı  olmamalı. 
Şişman: Çok dağ  var, çok. Olmadı  hemşe-

rim, olmadı. Kim çıkar ki bu kadar dağı? 

Kısa: Ne yani kadınlanmız bu kadar uzun 
boylu mu? 

Zayıf: Kürt kadın tipinde cilt bu kadar pü-
rüzsüz olmaz? Mutlaka gerçekçi olmalısın.'  
Makyajlı  kadın çizme 

Uzun: Evler çok küçük. Sen bu resimleri 
kimseye satamazsın hemşerim. 

Ressam:Valla ne diyeyim ki! 
Rehber: Gelin bir de bu köşeye bakalım. 
Uzun: Hey bakın, bu bir adam herhalde. 
Kısa: Yok canım. Bu bir ağaç 
Şişman: Amma cahilsiniz. O bir Pastırma. 

Yahu hakketen yemeğin ne işi var burda! Am-
ma da acıktım hani... 

Zayıf: Yok, yok, gerçek bir ilaç kutusu bu. 
Rehber: Belki de bir otobüsün içidir ha, ne 

dersiniz? 
Şişman: Bol bol kırmızı  ve beyaz var, be- 

ğendim. 
Uzun: Resim dediğin böyle olmalı. Hiç bir 

şeyan 

  

ia 

 

şılmamalı  ki herkesin payına bir şey-
ler düşebilsin. 

Kısa: Evet, evet, ticareti iyi olur. 
Zayıf: Ne kadar belirsiz olursa o kadar iyi 

olun Kafa patlatılsın ki, önemli sayılsm. 
Ressam: Ama halk, mücadele, toplumsal 

sorunlar... , 
Mezarsız: O dediklerin `gazoz ağacı '. De-

ğil mi beyler? 
Şişman: Bu yaldızlı  çerçeveli kalın boyalı  

resime on milyon benden. 
Zayıf: şu, mağaranın içi gibi görünene de 

elli milyon benden. 
Uzun: rengi karışık olan bu resime de yüz 

milyon benden. 
Kısa: En anlaşılmazı  çii, tam beş  yüz mil-

yon veririm. 
Mezarsız: Bak ressam dostum, sen en iyisi 

bu istenenenleri çiz ki kavgayı , acıyı, sevinci, 
geleceği, barışı  bedava olarak halka verebile-
sin. 

Ressam: Yani ilkelerimden ödün mü vere-
yim. 

Mezarsıı: Böyle yapmazsan eğer, ilkeler 
yaşar, sen de sürünüsün. Yani ulusal Kürt re-
samı  olmak, akıl kkı  mı? 

Ressam: Peki, Kürt olmak akı l karı  mı? 
Mezarsız : Velhasılı  kelam, biz adam olma-

yız 
Yani Avrupa'da olmak varken, kan, gözya-

şı  ve işkencenin içinde olmak akıllılık mı  sen-
ce. 

• • • 

Sosyalistlerin yapması  gereken şey; tarih zincirinin kopartılmış  
halkalarına denk düşen, Kürt ulusunun ve ülkesinin sömürgeciler 
tarfından iradi parçalanmışlığını, onun yarahğı  verili ilişkileri esas 

alarak teorik-politik ve pratik bir hat oluşturmak olamaz. S*plik bilinci 
Metin ŞEN 

B ir süreden beri ROJ gazetesi 
aracı lığıyla, Kürdistan Sosya-
list Birlik Platformunu oluştu-

ranlar arsındaki bazı  noktalara ilişkin 
tartışmalara tanık oluyoruz. Buna ta-
nık olmak değil de, ışığı  görmekten 
çok, araya konmuş  ayna (ROJ) aracı-
lığıyla -kırılarak- yansıyan ışık huz-
melerini izlemekle yetiniyoruz de-
mek daha doğru olur. 

Tartışma noktalalanndan en ilgin-
ci, ülke gerçeğinin programa nasıl 
yansı tılacağıyla ilgili olanıdır. 

Konunun tartışılması  ve miladı, 
Kürdistan özgünlüğü taşımıyor. Üze-
rine oturulan dinamikler ve tarihsel 
konumlann farklılığına karşın, parça-
lanmış  sömürge ulus ve ülkeler dev-
rimci ve sosyalistlerinin yaşamak zo-
runda bıralulddclan bir olgudur bu. 
Gelgelelim, bu tartışmada bize "öz-
gü" yanlann ağırlıkta olduğu da ke-
sin. Çünkü "Birleşik Ülke mi, Parça-
lı  Ülke mi?" ikileminin, diğer parça-
lı  ülkelerde, sosyalistlerin birlik tar-
tışmalarında, bu denli tartışma konu-
su olduğunu/olacağını  sanmıyorum. 
Üstelik, yüzyıllık UKM deneyimleri-
nin ve günümüz gerçeğinin gösterdi-
ği gibi, parçalı  tutum alışlann ulusal 
kurtuluş  dinamiklerini güdüldeştirdi-
ği gerçeğine rağmen yapılıyor bunlar. 
Işte "özgün"lüğümüz de bu noktada 
başlıyor. 

Peki bu "özgün"lüğümüzün kay-
nağı  ne? 

Kopuş 'u hep yaşıyorumuşuz gibi -
ama yalnızca gibi-.  yapmamızdır. Do7  
layısıyla da, kopuşu gerçekleştirme-
miz gereken noktalarda, eskiyi 'yeni' 
söylemlerle tekrarlamaktan, süreklili-
ğimizi sağlayacak olanaklardan uzak-
laşmaktan öteye gidemeyişimizdir. 
Çünkü kopuşu kendi gerçeklerimize 
göre değil, ağırlıklı  olarak, ezen, ülke 
sollannın ekseninde yapmaktan kur-
tulamıyoruz. 

`60'11 yılların sonu, 70'li yılların 

Sait ÇIYA 

Mi va; "hewrt vejiay 
hewr'd suri 

Db-simt sera nekun <Kiri" 
Vane, "Çewres çena azebu 

dest? jumin gureto, 
xo est' cetn" na Muziri". 

Dersim en azından son beş  
yüz yıldır Osmanlı-Türk reji-
mine karşı  mücadele ediyor. 
Bu mücadele sonucu, Der-
sim'e yönelik bir sempati ve 
sahiplenme anlayışı  gelişir-
ken,rejimde son noktası  soykı-
nma varan uygulamalara baş  
vuruyor. Dersim ulusal edebi-
yatında bunun yüzlerce örneği 
dile getirilmiş. Vartolu şair 
Dewreş  Baba da yukardaki di-
zelerinde, Dersim'e yönelik 
özlem ve sürdürülen terörü ya-
zıya dökmüş. 

Dersime yönelik bugünkü 
Türk intikamcılığını , saldınsı-
nı  ve buna karşı  gelişen müca-
deleyi anlamak için, tarihsel 
bir özet gerekiyor. Çaldıran 
Savaşı  diye adlandırı lan 
1514'deki Osmanlı-Iran sava-
şı, bölgedeki siyasi ilişkileri 
değiştirdi. Kürdistan'ın, Os-
manlı-Iran arasındaki paylaşı-
mının sınırlarını  belirledi. Ay-
nı  dönemde Sünni Kürt feodal 
beyleri Osmanlı  yönetimiyle 
işbirliği yapıp bazı  siyasi eko 
nomik ayncalıklar elde ettiler. 
Dersim, osmanlı  ile ittifak 
yapmadığı  için,' bölgedeki 
Sünni Kürt ve Türk feodal 
beyliklerinin desteğiyle çepe-
çevre kuşatıldı. Adeta, tecrit 
edildi. Dersimlinin 1500-1905 
arasındaki temel sorunu, saldı-
rılan püskürtmek, tecriti kır-
mak olarak kaldı. 

Osmanlı  rejimi Avrupa'da, 
Akdeniz ve Rusya çevresinde 
gerileyince, Doğu'yu sağlama 
almanın yollarını  aramaya 
başladı. Bölgede Ermeni hal-
kının ulusal-demokratik müca-
delesi ilerliyordu. Rusya'nın 
Osmanlı  çıkarlarını  tehdidi da-
hada ağırlaşmıştı. Kürt halkı,,:  
nın da denetimden çıkma ihti-
mali vardı. Abdulhamit, İslami 
motifi de kullanarak Kürt aşi-
retlerinden Hamidiye alaylan-
nı  oluşturdu. Dönemin belge-
lerine baklıdığında Osmanlı-
nın Dersimlileri Hamidiye 
Alaylannın dışında tuttuğu gö-
rülüyor. Gerekçe olarak, "Der-
simlilere güvenilmez, kendi 
elimizle silahlandırmayalım" 
deniliyor. Hamidiye Alayları, 
Ermeni katliamı  ve tehcirinde 
Türk rejiminin kanlı  maşası  ol-
du. Erzincan Hükümetini Ova-
cık'a taşıyan Alişer 'in hükü-
met merkezini de Cibranlılar-
dan oluşan Hamidiye Alaylan 
ortadan kaldırdı. Yani, Hami-
diye Alaylan Dersime de vur-
du.  

ilk yarısı, Kürdistani hareketlerin 
kendilerini ifadelendirdikleri, tarihsel 
sürece müdahele etmek amacıyla or-
taya koydukları  yıllardır. 

Sözkonusu hareketlerin tümü, sos-
yalist olduğunu, feodal burjuva ön-
derliklerin kurtuluş  getiremeyeceğini 
savunuyorlardı. Bakımsız-birleşik ve 
sosyalist Kürdistan, neredeyse, tümü-
nün ortak stratejik hedefiydi. Bu ifa-
delendirme ve var olma mücadelesin-
de, ideolojik söylem düzeyinde, bir 
kopuşun olduğu açıktı. Ancak, ulusal 
-feodal- burjuvazinin amentüsü hali-
ne gelen parçacı  anlayışı, pratikte aş-
tıklan da söylenemezdi. Kopuş  ide-
olojik çercevede kalmıştı. Ancak, o 
alanda da bir terslik gözleniyordu. 
Çünkü kopuşa karşın, ülke gerçekleri 
üzerinde, Kürdistani bir ton taşıyan 
teorik, pratik, politik bir hat oluşturu-
lamadı. Feodal burjuva anlayıştan 
kopma uğraşı, ezen ülke sol hareketi 
üzerinden kırılarak gelen yanlış, dog-
matik bir 'sosyalist' anlayışa kilitlen-
di. 

Eski ve arkaik olandan söylem dü-
zeyindeki kopuş, ülke zemini üzerin-
de ileri atılımlara temel hazırlayacak 
pratik yantutarlılıkla bütünleştirile-
medi. Sonuçta, kopuş  adına elde ka-
lan; ülke gerçeklerine yabancılaşan, 
ya da en iyi haliyle o gerçekleri pek 
de önemsemeyen ütopik ve temelsiz 
bir enternasyonalizmdi. Bizi maddi 
bir güce dönüştürecek olanaklardan 
uzaklaşmaydı. Kürdistan ülkesi ve 
toplumsal yapısını, Avrupa-Türkiye 
karışımı  bir kafayla değiştirmeye ça-
lışmaktı. Bu "özgün"lüğümüzün bi-
rinci boyutuydu. 

Diğer boyutuysa; söylem düzeyin-
deki yarım-yamalak kopuşun tersine, 
sürekliliğimizi sağlamaya yönelik de-
ğerlerimizi elimizin tersiyle itmemiz-
di. Bize ait olan, geçmişle bağ  kurup 
geleceğe uzanmamızda kullanacağı-
mız deneyimlere değil, "a-b-c" top-
lumlarının deneyimlerine daha çok 
değer biçerek ve onlara göre yön be- 

lirlememizdi. Kuşkusuz bunda, top-
lum olarak bağımsız dinamiklerimiz 
üzerinde kendimize ait bir yapı  oluş-
turamayışımızın da etkisi vardı. Ama 
her şeyi bununla açıklamak kolaycı-
lık olur. örneğin feodal önderlikli de 
olsa, ulusal kalkışmalann yarattığı  
dinamik ve değerler, sürekliliğimizi 
sağlamanın temel taşları  olarak ko-
numlandınlabilirdi. Kendimizi ifade-
lendirip ortaya koyduğumuz ortam-
da, sürekliliğmizin en belirgin temi-
natı  olan dilimizle ilişki kurup düşün-
me ve düşünce dünyamız' Kürdistan 
halkıyla buluşturarak sürekliliğimizi 
sağlama, iç parçalanmışlık ve kopuk-
luklan giderme, irtibatsızlığı  irtibatlı  
kılmanın zeminini bugünkünden da-
ha sağlam bir şekilde atmış  olabilir-
dik, vb. vb. 

Bu iki noktamn -süreklilik ve ko-
puş 'un toplumsal yapıyla uyumlu iş-
leyişinin- eksikliği, "özgün"lüğümü-
zün maddi zeminini oluşturuyor. Ve 
bu,-  toplumsal yapıyı  değiştirip dö-
nüştürmek isteyen biz sosyalistlerin 
yaşamına da egemen oluyor. 

"Tarih zinciri"nin "kopuş  ve sü-
reklilik halkalan"ndan oluştuğu bili-
nir. Bizdeki bu eksiklik, derslerle do-
lu uzak ve yakın geçmişimize, her şe-
ye rağmen varolmakta direten damar 
üzerinden biz olma bilinciyle bakma-
mızı  engelliyor. Bununla da kalmı-
yor; ülke, ulus ve toplumsal bütünlük 
duygusunun güçlü olması  gereken 
kesimleri bile, tümü kurutulmamış  a-
ma, kolayca avlanmaktan kurtulabi-
leceği kadar da suyu olmayan bir de-
redeki balıklara döndürebiliyor. Anı-
lan tartışmalara baktığımızda, ne ya-
zık ki-tam da bu manzarayla karşıla-
şıyoruz. 

Diyelim ki ortada birkaç katlı  bir 
bina var. Bina bir ailenin ve her katın-
da ikamet ediliyor. Buna karşın, bazı-
ları, binanın tüm katlannı  işgal edi-
yor. Ailenin tüm bireyleri değilse bi-
le, sahiplik bilinci taşıyanlar da var. 
Ve bunlar, evini işgalcilerden anndır- 

mak isteğindeler. Bu durumdaki bina 
sahibi, amacına ulaşmak isteğindeki 
tarihsel haklılığina rağmen, aile bi-
reylerinden bazılarının işgalci zorba-
lannın istedikleri gibi davranmaları-
nı, onların çizdiği sınırları  benimse-
melerini önemsemeyen bir ev sahibi 
düşünülür mü? 

Sahiplik bilinci olanların benimse- 
yebileceklerini düşünemiyorum. 
Çünkü bunu benimsemeoin, aile bü-
tünlüğünü parçalayacağını, aileyi ve 
bireylerini kendi meşru toplumsal 
alanlarında köleleştireceğini görecek-
lerdir. Bu bilinci taşıyan, koşullar el-
verrnedikçe, tüm zorbalara karşı  top-
yekün bir Ulaşmayı, olmazsa olmaz 
bir koşul olarak dayatmaz ama, mer-
kezi -bütüncül- düşünmek gerektiğini 
ve aynı  stratejik hattı  esas almakge-
rektiğini gözardı  etmez. Gözardı  ede-
ninse, sahiplik bilinci yoktur. Varolan 
da, verilenle yetinme duygusudur. Bu 
anlamıyla yarımdır, parçalıdır. Dola-
yısıyla da çözüm değil çözümsüzlük 
üretir. - 

bu konuda örnekler çok. Parçalı  
bilincin •etkisinden kurtulamayan 
KOMELA, kopuş  ve süreklilik hal-
kalanm sağlıklı  bir biçimde aynştıra-
madığı  için tüm radikal söylemlerine 
karşın, sonuçta kendisini Iran sol'u i-
lan etmek zorunda kaldı. Güneydeki-
lerse, KYB ve IKP'nin içinde eriyip 
yok oldular. (Kaçınılmaz& parçacılı-
ğa dayanıp, verili ilişkileri benimse-
yerek maddi bir güce dönüşenler ve 
belirleyici olanlar KYB ve IKP ve 
Iran Sol'uydu). PKK'nin düne kadar 
kurtarılacak bir alan olarak değil de, 
cephe gerisi olarak değerlendirdiği 
Güney Kürdistan'a yaklaşımı  hakeza. 
Bunların tümü ulusal demokratik di-
namiklere vurulmuş  darbelerdir. 

Sosyalistlerin yapması  gereken 
şey; tarih zincirinin kopartılmış  hal-
kalanna denk düşen, Kürt ulusunun 
ve ülkesinin sömürgeciler tarfından 
iradi parçalanmışlığını, onun yaratığı  
verili ilişkileri esas alarak teorik-poli- 

tik ve pratik bir hat oluşturmak ola-
maz. 

Çünkü böyle bir tutum, verili iliş-
kileri varedenlerin tarihsel konumları  
hakkında yeterli bilgileri sunmuyor. 
Tarihsizliği besliyor. Verili olay ve 
olguların yarattığı  ruhsal/psikolojik 
etkiyle, onu temel alıp, ona tabi ol-
mayı  getiriyor. Yani ulusal demokra-
tik güçleri darbelemeyi ve çözümsüz-
lük üretmeyi besliyor. Ne yazık ki, 
anılan tartışmalarda, bu olgu belirgin 
bir biçimde görülüyor. 

Sosyalistlerin görevi; verili olanı  
savunma, onları  gerekçelendirmek 
değildir. Çünkü sorun benzemezlerin 
birleştirilmesi değil, içindeki farklı-
lıklara ve dengesiz gelişmelere kar-
şın, bir ulusun kendini gerçekleştir-
me, toplumsal bütünlüğünü sağlama 
olayıdır. Yani Kürt ve Kürdistan top-
lumunun ulusal ve ülkesinin bütünlü-
ğünü sağlama isteğinin tarihsel bir 
hak olup olmadığıyla ve buna çözüm 
getirmeyle ilgilidir. Bu isteğin tarih-
sel bir hak olduğunu savunuyorsak, 
yapmamız gereken şey çok açıktır: 
verili olanı  ve yaşatılan' değil, tarih-
sel olarak olması  gerekeni esas al-
mak, buna uygun teorik, pratik ve po-
litik bir hat oluşturarak, bunun maddi 
bir güce dönüşmesi için hummalı  bir 
etkinlik içine girmektir. Verili olanın 
temeline inerek onları  incelemek, ko-
puşu gerektirenlerden kopmak, sü-
rekliliğin temel taşı  olanları  alarak, 
ülke, ulus ve toplumsal bütünleşme-
nin köşe taşlarını  .yerli yerine oturt-
maktır. 

Sosyalistler ilerde birilerinin ek-
lentisi olmayı  hesaplıyorlarsa, parçalı  
tutumları  ve ona teorik-politik gerek-
çeler hazırlamayı  görev edinebilirler. 
Öyle değil de, ulusal demokratik kur-
tuluşu hedefliyorlarsa ideolojileri ve 
savunulanna uygun davranmak zo-
rundadırlar. Ve her şey bir yana, salt 
kimliklerinden dolayı  da olsa, eskiyi 
yaşa(t)ma "lüks"leri olmadığını  bir 
an olsun unutmamalıdırlar. 

özetlenebilecek süreç, röne-
sansın ifadesidir. Bu, şüphe 
yok tarihsel önemde bir geliş-
medir. Ancak, yakın geçmişe 
tepki olarak, içe kapanma, dost 
ve muhalif güçlerden uzaklaş-
ma, geçmişe özlem eğitimleri-
ne de dikkat etmek gerekiyor. 
Geçmişteki gelişmeleri kendi 
koşulları  ve gerçekliği içinde 
değerlendirmeliyiz. Tarihi te-
kerrür ettirme çabaları  çoğu 
zaman hüsranla biter. 

Dersim rönesansı  
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Şeyh Mahmut Berzenci 

Hurrilerin Nuzi şehrinden bir rölyef. (Harward University Press) 

"Balyoz harekatı", "iyi yoldayı z" "Kahraman 
polis", "Devletin sı cak eli" "Batı'da hava değişti" 

"Yaralar sarı llyor "Enflasyon geriliyor", "Işe 
sı fı rdan başladı" "Provokatöjler yakalandı", "Adalet 

tecelli etti" "Kı zı l imam", "Bası n tarihinde ilk kez" 

"Millilerimiz ezdi", "Sanat güneşi" "Bitirdik"... 

...bir de 
doğrular 
vardır! 

GAYRIRESMI HABERLER, ÖZEL DOSYALAR, RÖPORTAJLAR, POLITIKA, 
SANAT, KITAP, SINEMA, MEDYA, TOPLUM, EKONOMI, IŞÇI SAYFALARI 

VE YORUMLARIYLA HAFTALIK HABER YORUM DERGINIZ 

Ozgür yaşam 
GELIYOR 
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Siyasetsiz silahın pash bir demir olduğunu kanıtlayan deney: 

Şeyh Mahmut Berzenci hareketi 
Şeyh Mahmut'un "İngilizler'e karşı  

husumet" içinde bulunması  diplomatik 
masada Türk-İngiliz uzlaşmasını  

doğurmuştur. Irak krallığı  içinde Kuzey 
Kürtler'ine örnek teşkil edebilecek olan 

otonom bir Kürt yönetiminin olmamasını  
politikalarının ana merkezi haline getiren 
Kemalist yönetim<  Musul sorununu bu 

koşullar-altında Ingilizlerle görüşme 
masasına yatırmıştır. 

Hasan YILDIZ 

p
aylaşım savaşı  başladı-
ğında patlayan bombala-
rın uğultulan arasında 

etrafı  aynı  zamanda büyüleyen 
bir ses kaplıyordu: "Uluslara 
özgürlük" 

Özellikle Osmanlı  Impara-
torluğu sınırları  içinde bulunan 
uluslar bu slogandan en çok et-
kilenenler oldular. Araplar, Er-
meniler, Asur-Kelddaniler ve 
nihayet Kürtler... 

O günlerdeki çalkanth yıl-
lardan bugün gelinen noktaya 
baktığımızda söz konusu ulus-
lararasmda sadece Araplar'ın 
kendi devlet organlanna kavu-
şabildiklerini görmekteyiz. 
Çarlık Rusyası  sınırları  içinde 
kalan Ermeniler dışında ne Er-
meniler ne Asur-Keldaniler ve 
ne de Kürtler ünlü Wilsotı  
prensiplerinin uluslara tanıdığı  
özgürlük rüzgarındarı  nasiple-
rini alabildiler. Bunda en 
önemli etmenin sosyo-ekono-
mik yapılarda görünmesine 
rağmen bu uluslara önderlik 
etme durumunda olan politik 
örgütlerin dönemin gerçekle-
riyle hareket edemeyip arala-
rında sıkışıp kaldıkları  devlet-
lerden birinin ya da diğerinin 
etkisi altında mücadelelerine 
yön vermelerinin payı  daha 
büyüktür. 

Osmanlı  Ermenileri dağınık 
bir şekildde çeşitli bölgelerde 
koloni kurmuş  gibiydiler ve 
Ermenistan diye nitelendirilen 
bölgede çoğunluğa sahip de-
ğillerdi. Kürtler rakip aşiretle-
riyle ve Alevi-Sünni çelişki-
siyle merkezi güç oluşturacak 
durumda değillerdi. Ayrıca ay-
nı  topraklar üzerinde yaşayan 
Ermeni halkıyla hiç de anlaş-
maya niyetli değillerdi. Yine 
asırlar boyu süren yaşam mü-
cadelesine "Kürdistan dağları-
na" çekilerek devam eden 
Asur-Keldaniler mezhep çeliş-
kileriyle İngiliz ve Fransızlar 
arasında bölünmüş  durumun-
daydılar. Yine aynı  şekilde 
bölgede dini farkhlıktan doğan 
bir Kürt-Asuri çelişkisi de 
mevcuttu. 

Eğer bir Ermeni devletinin 
kurulması  isteniyorsa Kürtler 
nasıl sakinleştirileceklerdi? Ya  

da tersi nasıl olabilirdi? Top-
rakların aralarında bölüşülme-
sine taraftar razı  olacaklar 
mıydı? Bu durumda her parça-
da kalan diğer hallun güvenliği 
nasıl sağlanacaktı... (*) (* Bu-
gün eski Yugoslavya'da ve 
özellikle Bosna-Hersek'te be-
lirgin olan Müslüman, Sırp ve 
Hırvat çadşmasını  yüzyılımı-
zın başlarındaki dünya şartla-
nyla karşılaştırdığımızda soru-
nun ne kadar vahim olduğunu 
daha açık görebiliriz.) Ya da 
İngiliz Amiral Robeck'in "Er-
menilerle Kürtlerin çıkarlarını  
• bağdaştırabiliriz" şeklindeki 
düşüncesi uygulama alanında 
ne kadar geçerli olabilirdi? 

Tüm bunları  anlamak için o 
günlerde gerek bu topraklarda 

yaşayan ulusların birbiriyle 
olan ilişkilerine ve gerekse 
uluslararası  ilişkilerde bu so-
runları  ele alma durumunda 
olan savaşın muzaffer devleri 
İngiliz ve Fransızlann içinde 
bulundukları  çıkrnazlara ve 
politikalarına bakmak gereke-
cektir. 

Üstelik tüm bunlar yapıl-
mak isteniyorsa "Neden yapı-
lacaktı?" Bu sorunun karşılığı  
hepsinden daha önemliydi. Bu 
nedenle, Ortadoğu'da savaş  
sonu elden ele gezen "Ey 
Halklar" başlıklı  özgürlük bil-
dirilerinin gerisinde yöre hal-
kının hiç hesap etmediği ya da 
hesap edemeyeceği oyunlar 
dönmekteydi. Bu oyunları  he-
sap edemeyip kuralına göre ta-
vır almayanlar kahramanlık 
dirküleriyle kendilerini tarihe 
gömdüler. Silahı  siyasete ter-
cih ederek önlerindeki büyük 
tarihsel fırsatları  kaçırdılar. 
Şeyh Mahmut ve Asurlu lider 
Ağa Patros bunlardan sadece 
en belirgin olanlanydı. Bir kez 
devletin varlık nedeni tüm ah-
laki ve ideolojik kuralların ve  

değerlerin önüne geçince geri-
ye kalan her şey de buna göre 
değrelendirilmek zorunda kal-
maktaydı. En basit haliyle dev-
let teorisi etrafında bunu anla-
mak mümkündür. Ancak bağ-
laşık devletler yukarda sözko-
nusu ettiğimiz bölgesel zorluk-
ları  bile bile halkları  ve ulusla-
n etki altına soktular, hayal 
kurmalannı  sağladılar. Sonra 
da bu hayalleri kendileri yıktı-
lar. 

İngiltere ve Fransa özgürlü-
ğün her halka götürülmesi için 
bir "neden" görmediler. Oluş-
turulan Irak ve Suriye krallık-
lanyla bölgede zaten bir denge 
sağlanmış  durumdaydı. Kürt-
ler ve Asur-Keldaniler ise bu 
ülkelerdeki olası  gelişmeleri 

elde tutmanın faktörleri olarak 
ele alınabilirlerdi. Böylece za-
yıf tutulan bu rejimler yanla-
rında sürekli bir güçlü devleti 
bulmak isteyeceklerdir. 

Bu ihtiyaca ise kendilerin-
den başka kim yanıt verebilir-
di? İşte tam bu noktada oynan-
ması  gereken rol ve Kürtler ta-
rafından ne de Asurlular tara-
fından yerine getirilmemiştir. 
Şeyh Mahmut Irak krallı-

ğından ayrı  bağımsız bir Kür-
distan için kahramanca dire-
nirken Kürt toplumunun o 
günkü gerçekliğinden çok 
uzakta hareket etmekteydi. Us-
telik böyle bir Kürdistan'a hiç-
bir zaman "evet" demeyecek 
olan Kemalistlerin etkisi altın-
da İngiliz karşıtı  eylemler ger-
çekleştirerek Ingilizlerin Irak 
krallığı  çerçevesinde düşün-
dükleri Kürt politikasını  çık-
maza sokmuştur. Ingilizler ba-
ğımsız bir Kürdistan'ı  asla dü-
şünmediler. Sevr anlaşmasında 
bile bunun böyle olmadığı  
maddeler iyi incelendiğinde 
görülecektir. Ancak Irak krallı-
ğı  içinde nisbi bir otonomi için  

taşıdıkları  niyetler Şeyh Mah-
mut'un taviz vermez tutumları  
sonucu başarısızlığa uğramış-
tır. Ancak ne garip bir olaydır 
ki bu politikanın çıkmaza so-
kulmasının meyvalannı  Şeyh 
Mahmut değil Kemalistler top- 

lamışlardır. Bizzat Mustafa ke-
mal tarafından bu politikanın 
bilinçli bir şekilde hazırlanıp 
yürürlüğe koyduğunu meclis 
zabıtlanndan okuyoruz. "Kür-
distan'da Kürtlerin Fransızlar 
ve özellikle Irak sınırında İngi-
'izlere karşı  husumetini silahlı  
çatışma ile değiştirilmeyecek 
ölçülere vardırmak ve yaban-
cılarla Kürtlerin uyuşmalarına 
engel olmak..." (TBMM Gizli 
Celse Zabıtları  s: 551) 

Türkiye'de politik tarih ya-
zımı  içinde Kürt isyanlarında- 

ki Kemalistler'in rolü bugüne 
dek her nedense gizli tutul-
muştur. Yukarıdaki ifadeler ise 
bu rolün ne kadar ustaca oy-
nandığını  göstermektedir. Bu-
rada görülmesi gereken diğer 
bir nokta bölgenin o günkü 

kozmopolit yapısıdır. I. Payla-
şım Savaşı'nın öncesi ve son-
rasında bölgede hüküm süren 
Hıristiyan-Müslüman kutup-
laşmasmın merkezi Kürdistan 
idi. Ve bu sorun doğal olarak 
Kürtler'in İngilizler'e karşı  
güvensizliğinin kaynağını  
oluşturuyordu. Şeyh .:Mah-
mut'un bölgenin jeopolitik ya-
pısına ve Kürt toplumunun 
sosyal karakterine bakmadan 
uzlaşmaz bir tavırla "İngiliz-
ler'e karşı  husumet" içinde bu-
lunması  diplomatik masada  

Türk-İngiliz uzlaşmasının do-
ğurmuştur. Irak krallığı  içinde 
Kuzey Kürtler'ine örnek teşkil 
edebilecek olan otonom bir 
Kürt yönetiminin olmamasını  
politikalarının ana merkezi ha-
line getiren Kemalist yönetim, 
Musul sorununu bu koşullar 
altında İngilizlerle görüşme 
masasına yatırnmşlardır. 

Fransızlar daha savaşın he-
men bitiminde bir Kürt politi-
kası  tayin etmişlerdi. "Otonom 
Kürt Emirliği en kesin çıkarla-
nmıza ters düşmektedir." 
Fransa'nın Ortadoğu politika-
sını  tayin eden Georges Pi-
cot'un 12 Ocak 1919 tarihli 
bakanlık raporunddaki bu söz-
ler, Fransa'nın savaş  sonrası  
gerçek politikası  olarak kayde-
dilmiştir. (*) (Kürdistan Dos-
yası, cilt 11, s.5) 

Kürt devleti kurulması  ko-
nusunda en çok suçlanan Ingi-
lizlerin bu konuda gerçekten 
istekli olduklarını  sanmakta 
güçtür. Arap devletleri için 
gösterdikleri kararlığı  Kürtler 
için gösterdiklerini söylemek 
için yeterli kanıt yoktur. Tam 
tersine bu konuda ne kadar 
ikircikli davrandıklarını  göste-
ren belgelere her zaman rastla-
mak mümkündür. Ancak, en 
açık biçimiyle bu tür belgeler 
bile dayanaksız yorumlarla 
resmi tarihe uygun hale getiril-
meye çalışılmıştır. 

18 Nisan 1920'de bağlaşık 
güçler arasında yapılan Sen 
Remo Konferansı 'nda Ingiliz-
leıri temsilen katılan Lloyd Ge-
orge'un ileri sürdüğü görüşler 
bunlardan biridir. "Kürdistan 
hakkında karar vermek çok 
güçtür" diye söze başlayan 
Lloyd George'un konuşmala-
rını  biz de tutanaktan izleye-
lim: "Bu ülke şimdiye değin 
Türk İmparatorluğu'nun bir 
parçası  olagelmiştir. Ülkede 
oturanlar, genellikle komşuları  
ile ve çoğu zaman da Türk hü-
kümetinin kendisi ile savaş  ha-

lindeki kabilelerdir. Ülke, Er- — 
menistan'ın yanıbaşında oldu-
ğu ve yazgısı  da Asuri ya da 
Keldani Hıristiyanlar ilgilen-
dirdiği için Avrupalı  ülkeler 
açısından ilgi çekicidir. Ayrıca, 
Güney Kürdistan, Büyük M-
tanya'nın manda yönetiminin  

denetimi altına geçme olasılığı  
bulunan Musul ilinin de bir 
bölümünü oluşturur. 

Çeşitli olasılıklar ileri sü-
rülmüştür. 

Örneğin Fransız hükümeti 
ile İngiliz hükümetinin ülkenin 
bazı  bölümleri üzerinde koru-
rnalık kurmalan gibi. Halbuki, 
her ikisi de bu sorumluluğu 
yüklenmek istememişlerdir. 
Bunun üzerine ülkeyi Türki-
ye'den ayınp özerklik verme-
nin iyi olacağı  düşünüldü. 

Ancak, Kürtlerin kendileri-
nin ne istediğini ve özerk bir 
devlet olarak örgütlenecek 
olurlarsa ne denli bir denge 
oluşturacaklarını  kestirmek 
güçtür. Kendisi kişisel olarak 
Kürtlerin duygularının anla-
maya çalışmıştır. Istanbul, 
Bağdat ve bir çok yerde soruş-
turmalar yaptıktan sonra, so-
nuçta, temsil yeteneği olan bir 
Kürt bulma olanağı  elde edile-
memiştir. Hiçbir Kürdün, ken 
di özel kabilesinin dışında hiç-
bir şey temsil etmediği izleni-
mi edilmektedir. 

Öte yandan Kürtlerin arka-
lannda büyük devlet olmadık-
ça varlıklarını  sürdüremeye. 
cekleıri düştinCesinde oldukları  
izlenimi elde edinilmektedir." 

"Bu konuyu anlaşma içinde 
çözmek çok zordur" diye söz-
lerini bitiren Lloyd George'un 
bu açık düşüncelerini Uğur 
Mumcu bilimsel bir eleştiriyi 
değil, yine gazeteciliğini kulla 
bank gölge düşürmeye çalış
maktadır< "İngiliz Başbakan 
zaman kazanmak istiyordu." 
(*) (Uğur Mumcu, a.g.e. s.27) 

Zaman kazanmak için bu 
kadar geniş  tahliller yapılması-
na gerek var mıydı? Eğer orta-
da bir manevra varsa bu Kürt- 

lere karşı  yapılmıştır. Ingilizler 
Kürtlerle ilgili bazı  objektif 
durumları  onların aleyhine 
kullanmak istennektedirler. Ör-
neğin Kürt temsilcisi Şerif Pa-
şa'nın Kürdistan'ı  bile tanıma-
dığı, ülkeyle ilişkisinin olma-
dığı  tesbiti bunlardan biridir. 
Oysa Kürtlerin toplumsal du-
rumlarını  savaş  öncesi de bili-
yorlardı. Üstelik, Arap toplu-
muna devletleşmeleri konu-
sunda kornyuculuklannı  sunan 
bu devletlerin Kürtler söz ko-
nusu olunca çekinge koymala-
rı  nasıl açıklanabilir? O günkü 
tarihsel dönemde yapılan bu 
sosyolojik tesbitler ne derece 
doğru olursa olsun bunu tartış-
ma dışı  bıralayoruz. Bırakıl-
maması  gerekliliğine karşın 
bırakıyoruz, çünkü Türk tarihi 
sorunun sadece politik yanıyla 
ilgilenmiştir. Şimdi görülmek-
tedir ki politik yan bile tek ba-
şına ele alınsa kasıtlı  yorum-
larla yol almak istediği açıkça 
ortadadır. 

Kuzeyli Kürtler arasındaki 
ilişkilerde toplumsal ve siyasal 
planda bu tür görüşlere değer 
biçmek gerekiyorsa da, İngiliz 
analizlerinin Güneyli Kürtleri 
de kapsaması  maksatlıdır. Gü-
neyli Kürtlerin aleyhine işleti-
len bu analizleri. İngilizler, Irak 
Faysal Emirliği'yle hesaplaş-
malarında kullanmışlardır. 

Bu nedenlerle eğer emper-
yalizme söz söylemek gereki-
yorsa bu Kürtlerin işi olmalıy-
dı. Çünkü Sevr Anlaşması 'na 
da yansıyan bu toplantıdan çı-
-ka çıka, bölünmüş, parçalan-
mış  ve hiçbir siyasal statüsü 
bulunmayan bir ülke gerçekli-
ği çıkmıştır. 

SÜRECEK 

I. Paylaşım Savaşı'nın öncesi ve 
sonrasında bölgede hüküm süren 

Hıristiyan-Müslüman kutuplaşmasının 
merkezi Kürdistan idi. Ve bu sorun doğal 

olarak Kürtler'in İngilizler'e karşı  
güvensizliğinin kaynağını  oluşturuyordu. 

Kürt kültürünün tarihi kökeni -1 
TORÎ 

K ürtler'in günümüzde ya-
şadıkları  coğrafi alanlar 
gerek doğal, gerekse kül-

türel çevre özellikleri bakımın-
dan bir bütünlük gösterir. Bu 
coğrafi alanları  yine gösterdikle-
ri bu doğal ve kültürel özellikler 
yönünden fiziki coğrafyacılar 
Batı 'dan Amanos dağları, Ku-
zey'den Anti-Toroslar, Ağrı  Da-
ğı 'nın Kuzey bölgeleri, Gü7  
ney'den Suriye platosu, Irak-Iran 
sınırındaki Hanikin, Batı 'dan 
İran'ın Kuzeybatısı 'na kadar 
uzanan geniş  bir alanı, smır ola-
rak gösterirler. Bu geniş  alanlar-
da dilleri Hint-Avrupa dil grubu 
içinde yer alan Ari boylann yaşa-
mış  oldukları  görülür. Komşu 
boylarla Ari boylann arasında 
gerek dil, gerekse dini inanç ve 
devlet yönetimleri arasında 
önemli farklılıklarının olduğu 
belirgin bir şekilde görülür. Hint-
Avrupa grubundan hangilerinin 
Kürt kökeni boylar olacağı  konu-
su irdelendiğinde Hurri ve Hurili 
boylardan Mittani, Nairi, Urartu 
(BIA), Guti, Lulu, Kassi-Mannai 
ve Med ortak kültürünün Kürt 
kültürünün kökenini oluşturdu-
gunu tespit edebiliriz. 

Günümüze değin Ari boylann 
yerleşim alanlarında yapılan kazı  
ve yüzey araştırmaları  sonucun-
da Kuzey'de Kafkasya, Batı"da 
Malatya-Elazığ  bölgesine, Gü-
ney'de Kuzey Suriye ve Doğu'da 
Urmiye Gölü, Kuzeybatı  Iran'a 
kadar uzanan geniş  bir coğrafi 
alan içinde M.O. 4 binden itiba-
ren çok kuvvetli bir kültür birliği 
meydana çıkmış tır. Bu kültürün 
Hurri kültürü olduğu artık kesin-
lik kazanmıştır. 

Ancak bu kültür giderek geli-
şerek Ari boylann göçleri ile, 
özellikle M.O. 2 binin ortaların-
da Habur bölgesinden daha Ba-
tı 'ya, Amanos bölgesine, Hatay, 
Gülek boğazına değin uzanan 
Çukurova'ya kadar olan yöreleri 
etkisi altına aldı. Bu durumda 
Huni kültürü tarihten önce ve ta-
rihten sonra olmak üzere iki dö-
nemden inceleyebiliriz. 

1. Tarih öncesi dönemlerde 
Huni kültürü • 

Hurrili boyların yaşadıkları  

coğrafi alanların tarih öncesi çağ-
ların en eskisinden beri yoğun bir 
iskan geçirdiği bilinmektedir. Bu 
iskana neden, bölgede doğal ka-
ya sığlıklannın, çayır ve orman-
lık alanların bulunması, zengin 
av hayvanlarının bol yabani 
meyvalann, bitki köklerinin bu-
lunmasıdır. 

Kaya sığınaklannın en fazla 
olduğu yerlerden Diyarbakır'da 
3579, Mardin'de 1917, Urfa'da 
900, Halckari'de 90 yapay ve do-
ğal mağaza bulunmaktadır. Zavi 
Çemi Şanidar ve Asiab gibi Zag 
ros yamaç yerleşinderi• de bu 
alanların açık yerleşim yerleridir. 

Tarih öncesi çağlardaki in-
sanlar için avcılık ve av hayvan-
ları  insan düşüncesi yanında sa-
natın da özünü meydana getir-
miştir. Sanatlarını  magara ve ka-
yaüstü resimler yaparak sergile-
miş lerdir. Kayaüstü resimleri 
Adıyaman, Malatya, Kars, Van 
ve Hakkari bölgelerinde görül-
müştür. Bu resimlerin konusu 
dağ  keçileri, •bizon, çeşitli av 
hayvanları, ayda tuzak sahnele-
ri, alageyik, at, öküz, eşek gibi 
hayvanlar, sihirle ilgili motifier, 
insan motifleri oluşturrnuşlardır. 
Günümüzden 6 bin yıl öncesine 
tarihlenmişlerdir. 

Toplayıcılık ve avcılık döne-
minin sonunda, doğal çevrenin 
elverişli olması  Ari halkının be-
sin ürünleri üretme durumunda 
kalması, onları  yerleşik bir yaşa- 

ma götürdü. Bu yerleşim yerleri-
nin bazıları: 

1. Zagros bölgesi 
Zagros bölgesi yerleşim yer-

lerinin evleri ile diğer bölgeler-
deki evler arasındaki ortak özel-
lik bu evlerin yuvarlak planlı  ol-
malandır. Bu tür mimari Huni 
mimarisinin belirgin bir özelliği-
dir. Karim Şahir, Canna, Alikoş, 
Granj Dareh Zagros bölgesinin 
bu dönemin başlıca yerleşim yer-
leridir. Bu devrede konutlar ge-
nellikle birkaç özlü, konut plan-
ları  dik doğrultuda idiler. Yine bu 
devreye ait bütün yerleşim yerle-
rinde silis parlaklığı  gösteren 
çakmaktaşı  dilgiler, özenle ya da 
kabaca işlenmiş, çok çeşitli sürt-
rnetaş  aletler, kil heykelcikler ve 
işlenmiş  kemik bulunmuştur. 
Bunların yanı  sıra, ilk defa bu 
devre buluntulan içerisinde EİN-
KORN ve EMMER buğdayları, 
arpa ile balclagillerden bazıları, 
evcil koyun, keçi, domuz kemik-
lerinin izleri bulunmuştur. Karim 
Şahin ve Asiab yerleşim yerleri-
nin ortak yanlan her iki yerde bu-
lunan pişmemiş  kilden yapılma 
betimleyici sanat ürünleridir. 

2. Diyarbakır bölgesi 
a) Çayönü 
Çayönü yerleşim yeri Diyar-

bakır ili, Ergani ilçesine bağlı  Hi-
lar köyünün Kuzeyi'nde, Ergani 
kasabasının 7 km. Güneybatı-
sı 'nda yer alır. Üç ayn devre ge- 

çiren Çayönü, ilk köy kuruluşu,  
aşamasına Çayönü Esas Devre-
si'nde girmiştir. Başlıca buluntu-
lar, çakmaktaşı  ve doğal camdan 
aletler, sürtmetaştan alet ve be-
zekli parçalar, işlenmiş  kemik 
buluntular, hayvan ve insanımsı  
heykelciklerdir. Buluntular ara-
sında çıkan insan elinden çıkm 
bakır buluntular bu yerleşim yeri 
insanının Ergani bakır madenle-
rini işlediklerini gösterir. Kemik 
ve geyik boynuzundan yapılma 
nesnelerin çeşitliliği göze bata-
cak ölçüdedir. Ancak kilden ya-
pılma nesnelerin sayısı  pek fazla 
değildir. 

Besin bitkileri olarak Çayö-
nünde yalnızca Emmer ve Ein-
kom buğdayları, belirli bazı  tür 
baklagiller, nohut, bezelye, mer-
cimek, badem, fıstık, mese pala-
mutu, üzüm, deliceotu, yabani 
bakla, bezelye, keten ve çitlem-
bik bulunmuştur. Arpaya rastlan-
mamıştır. Ağaç türlerinden de 
badem, dişbudak, meşe, fıstığın 
yabanisi olan menengiç, sakıza-
ğacı  ve ılgan saptanmıştır. 

Hayvan türleri olarak, ilk baş-
tan beri evcil olarak yalnızca kö-
peğe rastlanmış tır. Koyun ve ke-
çinin yanında domuza da rastlan-
mıştır. Sığır, kızılgeyik, yabini 
eşek, ceylan ve karaca kemikleri-
ne de bolca rastlanmış tır. 

Genelde Çayöünü Esas Dev-
resi'nin zaman içindeki yerinin 
Doğu Akdeniz (Hurrilerin ulaş-
Ulan en batı  nokta) kıyı  boyları  

ile Zagros yamaçlarında besin 
üreticiliği yapan çanak çömlek 
öncesi köy toplulukları  ile esasta 

b) Girike Haciyan 
GiriU Haciyan yerleşim yeri 

Diyarbakır Ovası 'nda, Ergan-
Diyarbakır karayolunun doğu-
sunda, Ergani ilçe merkezinin 
yaklaşık 20 km. Güneydoğu-
su'nda, Ekinciler köyünün 1 
km. kadar güneyindedir. Bu yer-
leşim yeri M.O. 6 bin sonlan ile 
5 binin başlarına tarihlenen, iyi-
ce gelişkin ilk tarımcı  köy toplu-
luklanna örnek olarak gösteril-
mektedir. 

Til Halaf çanak çömleğinin 
bulunduğu alt katlarda yuvarlak 
bir oda ile ona ekili dikdörtgen 
biçimli, daha başka altı  adet yu-
varlak yapının bozulmadan kal-
mış  taş  temelleri ile dikdörtgen 
biçimli daha başka altı  adet yu-
varlak yapının korunabilmiş  ba-
zı  parçaları  bulunmuştur. Bil yu-
varlak yapılardan iki tanesinin 
tabanları, bugün bile Kürt evle-
rinde görülen, kireç sıvasıyla 
yapılanların aynısıdır. Duvarlar 
kerpiç çamurundan yapılmış tı. 

Patty Jo Watson'a göre Giri- 
Haciyan boyalı  seramikleri 

bezemede kullanılan bezekler 
topluluğu bakımından, en çok 
Arpacıya ve Til Halaftakilere 
benzemektedir. Bu da GiriU 
Haciyan boyalı  çanak çömlekle-
rinin Huni çanak çömlekçiliği 
içinde yer aldıkları nı  göster-
mektedir. Huni, Mittani seramik 
sanatının belirgin özelliği olan 
boyalı  seramik tüm Ari boylann 
yerleşim alanları  içinde görül-
mektedir. 

GiriU Haciyan yerleşim ye-
rinde buğday ve arpa üretiminin 
yanı  sıra, evcilleştirilmiş  koyun, 
keçi, domuz ve köpeğe ait izlere 
rastlanmıştır. 

3. Adıyaman bölgesi 
Newala Çori 
Bu yerleşim yeri antik şehir 

Samsat yalunlarındadır. Alman 
Prof. Harald Hauptman kazısı  
sonucu ortaya çıkarıldı. Bu yerle-
şim yeri Prof'a göre ilk yerleşim 
yerlerindendir. Bir tarım yerle-
şim yeri olan Newala Çori'de 
buğday ve mercimek üretilmiş.  

Yapılan kazılarda ehlileştirilmiş  
hayvan kemikleri meydana çık-
mış. Bundan anlaşılacağı  gibi ta-
rımın yanında bu yerleşim yerin-
de hayvan da evcilleştirilmiştir. 

Newala Çori yerleşim yerin-
deki binaların duvarları  taşlarla 
örülmüşlerdir. Bu binaların 8-10 
odaları  vardı. Binaların temelleri  

Çayönü binalannın temelleri ile 
aynı  Idi. Newala Çori yerleşim 
yerinin binaları  merkezde büyük, 
dışa doğru küçük idiler. Bundan 
da anlaşılacağı  gibi Newala Ço-
ri'de, Kerkük yakınlarındaki Nu-
zi olduğu gibi, yüksek sınıfa bağ-
lı  aileler şehrin merkezindeki bi-
nalarda oturuyorlardı. Küçük bi- 

nalarda da halkın diğer kesimi 
oturuyordu. Bu binalardan birisi 
üç oda ve bir avlulu idi. Avlu 
12x10 metre boyutunda idi. 

Tüm bunlardan anladığımız 
Kürt kültür geleneğinin besin 
üreticiliği ile başladığıdır. 

SÜRECEK 


