
SKP'den birlik ve barış  çağrısı  
S

KP (Sürgünde Kürt Parlamentosu), 14-15 Ekim 1995'te gerçekleşen 
Ulusal Kongre toplantısına katılmaları  için 26 Eylül 1995 tarihinde 
diğer Kürdistani siyasal parti ve örgütlere çağrıda bulundu. Bir çok 

siyasal çevre, toplantının zamansız olduğu, böyle bir girişim için uygun 
zemin oluşturulmadığı  ve olmadığı  gerekçesiyle olumsuz yanıtlar verdi. 
Toplantıya katılmayan çevrelerden; KSBP (Kurdistan Sosyalist Birlik 
Platformu), KSP (Kürdistan Sosyalist Partisi), KDP-K (Kürdistan De-
mokrat Partisi-Kuzey) ve KDBP-S(Kürt Demokrat Birlik Partisi -Suriye) 
birer açıklamada bulundular. 

Açıklamalarda Ulusal Kongre toplantısının çok önemli bir girişim ol-
duğu ve dolayısıyla bunun için uygun zaman ve zeminin yaratılması  ge-
rektiği ifade edildi. Her şeyden önce Kürt siyasal parti ve örgütler arasın-
daki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiği vungulandıktan sonra, halen 
"SKP" içinde önemli ağırlığı  bulunan PKK'nin KDP'ye yönelik saldırıla-
rını  durdumıadığı  sürece böyle bir toplatıdan sonuç alınmayacağı  gerek-
çesiyle, katılmayacakları  bildirildi. 

Dernokratikleş(me)me 
oyunları  

T ürkiye'nin Gümrük Birliği (GB)'ne katı lma tarihinin Av-
rupa Parlamentosunca oylaması  yaklaşınca demokrasi 
oyunlarına hız verildi. 

Özellikle DYP-CHP koalisyonunun yenilenmesiyle birlik-
te; CHP Genel Başkanı  Deniz Baykal'ın Avrupa'ya yaptığı  
gezi bu amaç çerçevesindeydi. Deniz Baykal'ın eli boş  dön-
mediği görülüyor. Ortağı  Çiller'i TMY' nı n 8. maddesinin de-
ğişiminde yeniden anlaşma masasına çekmedeki başarı sı nı  
Batı  Avrupa sosyal -demokratlar', sosyalistleri ve yeşilleri ik-
na etmede de gösterdi. DYP'nin 8. madde hususundaki bili-
nen hassasiyeti dikkate alınırsa, yeni vaadlerin iktidar parti-
terini oldukça sıkıntı ya sokacağı  görülebilir. Her ne olursa 
olsun Türkiye, GB'ne katı lma takviminin sıkıntı ları na katlan-
mak zorunda olacaktı r. 

Bilindiği gibi Türkiye fiilen benimser göründüğü bası n ya-
yın ve kültürel alanlardaki bazı  sözümona "serbestlikleri" de 
dış  ilişkilerinde kullanıyor. Diğer bir çok Kürt gazetesi, gibi 
gazetemiz Roj da Türk yetkililerinin Batı  Avrupalı lar ile iliş-
kilerinde bu amaçla konu ediliyor.. Şimdi bu örneklere bir 
yenisi daha eklenmek üzere. Daha önce "Kürt Hak ve Öz-
gürlükler Vakfı " olarak bilinen bir sivil kurum, uzun yı llar 
mahkeme kapı ları  önünde tescilini almak için bekletildi. 

• Deva= 11. sayfada . 

Vakıf Başkanı  Şerafettin Elçi: Red ve inkara dayalı  politikalar iflas etti. 

işlevi yokken 
daha iyiydi 

BM'nin işlevsizleştiği görüşü yaygınlik 
kazanıyor. ABD'nin politikalarına bir 
'şemsiye' işlevi görmeye başladığı  
vurgulanırken, BM Türk Derneği 
Genel Başkanı  Prof. Talas 'BM'siz 
dünya düşünülemez 'dedi. • 5.9`da 

'BM savaşa 
para harcıyor' 

50 yıl önce dünya barışını  tesis etmek 
için kurulan BM neredeyse ulusların 
tümünü bünyesinde toplamasına 
rağmen savaşlara engel olamadı. 
Bugün dünyanın pekçok yerinde 
savaş  var. • S.41e 

Edip Serdar Dilan 

Nitellklibir Kiktkitle partisine Ilıttyaçvar 
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Carola Hansson: 

I

Kfırtyazan 
İsveçli ebediyatçı  
Carola Hansson, 
yazarlanmızdan 

Ali Biçer'in sorularını  
yanıtlarken, Kürt 

edebiyatının 
isveççe'ye daha fazla 
çevrilmesi dileğinde 

bulundu. 
• 3.7de 

30.000 TL. Yurtdışı  3 DM (KDV dahil) 

Yazan= Sertaç 
HevedanWnın 
YEKBUN Genel 
Sekreteri Dilan 
ile yaptığı  
söyleşinin ikinci 
ve son 
bölümünü de 
yayınhyoruz. 
• S.11'de 
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Ji ‘1>KDW' banga 
yekifi û aş'itiy 

PKDW di banga xwe de wiha dib;*: 
Bi p&ist dit ku tev parti û. 
r'elodstin&I siyasi ye'n Kurdistan'e' 
siyasetvan û zana û rewşenblr'e'n Kurd li 
hey bicivin û bi dilsozi û bi zaneti gift 
go û diyalog û dan 
standinen hemdemi saz bikin.... 
PYSK: Peswistiya dubarekirina giringiya 
ku em didin yekitiya h'eZesn neteweyi 
nabinin. 
PSK: Herçar parçeyan bi hevra gazi 
civineke fireh bibin ç&ir e. 
PDK-B: Mirov nikaribe bi hevra 
cepheyeki damezı nin, gelo em de çawa 
Kongreyeki neteweyi çe'bikin? ıı  

Kürtlük resmiyet kazandı! 
• Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı, tescilini 18 
Ekim günü yaptıkları  toplantıyla kutladı. 
Toplantıda konuşma yapan Vakıf Başkanı  
Şerafettin Elçi, tescil kararıyla birlikte red ve 
inkara dayalı  politikaların da iflas ettiğini 
söyledi. Elçi, "Cumhuriyet tarihinde ilk olarak 
Kürtlük resmiyet kazandı" dedi. 

• Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı, üç yıl süren 
hukuk mücadelesi sonucu tescil edildi. Beyoğlu 3. 
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tescil kararı  ile 
Kürtlük resmiyet kazanmış  oldu. Kürt Kültür ve 
Araştırma Vakfı, tescilini 18 Ekim günü yaptıklan 
toplantıyla kutladı. Vakıf Başkanı  Şerafettin Elçi, 
tescil kararıyla birlikte red ve inkara dayali 
politikalann da iflas ettiğini söyledi. •5.31e 

Birleşmiş  Milletler Sözleşmesi .50 yaşında 

Dönemin Lice Belediye Başkanı  Balkaş: 

Bütün bunlar Kürt 
olduğumuz için 
Lice yakılıp yıkıldığında Belediye 
Başkanı  olan H. Nazmi Balkaş, Lice o-
laylarının perde arkasını  ve sonraki 
gelişmeleri anlatıyor. • S.10'dıt 

Lice derinbir yara 
Şırnak, Kulp, Cizre, Çukurca... Ve sonraki halka, 22 Ekim 1993'te 
Lice oldu. Lice, içine kapandı  günlerce. Bir kapana kıstınlmış  
olarak dört gün kıvrandı, yandı. Tüyler ürperten dört uzun ve 
alev alev yanan geceden sonra, Lice Lice olmaktan çıktı. Bugün 
Lice ne durumda? • 5.10de 

Liceliler, kentlerini yıkılmış  bir surette terketme-nin acısı  yüreklerinde, en yakınındakinden 
başlayarak en uzaktakine kadar birçok büyük kentin yollarına döküldüler. 
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Diyarbakır 
Şehir Tiyatrosu 
kapatıldı  S. rde  

Ahlander: Cihe 
Yılmaz Güney/ 
heja ji nehatlye 
dagirtin 

S. 3'» 
Fasizın 
Balkanlar'ı  
tehdit ediyor 

S.4'te 

DDP kurultayı  
sonuçlandı  

S. 5'de 

işçilerden sonra 
memurlarda 
alanlarda 

KUK VI. Avrupa 
Konferansı  
toplandı  11 'de 

KKP'den Kürt 
coğrafyasında 
konferans 

DtV10: Devlet 

f2şıedenlere 
duyarsız 

S. 3`te 
Istanbul'dan 
Menzir geçti 

S. 11'de 

Kurden li İsrail'e 
S. 12'de 

S. 6'da 

R.8 

IŞçİ  sınıfım 
gücünü 

herkes gördü 

Basın İş  Sendikası  İstanbul 
Şube Başkanı  Kenan Kaya, 
Istanbul Şubeler Platformu 
eski sözcüsü Ercan Atmaca, 
Nakliye İş  Sendikşsi Genel 
Başkanı  Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu ve Tüm 
Gıda Sen Gefiel Mali Sekreteri 
Mehmet Bayrakçfnın 
değerlendirmelerini 
sunuyoruz. • 5.6'da 

Ada'nın Kuzeyi 
tam 'Türki" 

Türk devlet güçlerinin ve 
kontr-gerillanın Kuzey Kıbrıs'taki 
egemenliği artık sır bile olamayacak 
durumda. Kuzey'in küçük ordusundan, 
radyo-televizyonuna; bakanlıklanndan 
Merkez Bankası'na kadar her yerde 
TC'nin direkt müdahale ve 
egemenliği var. • S.51e 

Claudia Roth'la İstanbulda görüştük 

`Açık çek vermeyiz!' 
Claudia Roth: Benim temel yaklaşımımı, 
Gümrük Birliği konusunda yumuşamamı  
ya da sertleşmemi, Deniz Baykal ile 
yiyeceğim bir akşam yemeği 
değiştiremez. • a 11'de 
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Ulusal birliğin 
kimi sorunları  

Mahmut KİPER 

pKDW üyeleri ve tanınmış  kimi Kürt şahsiyetlerinden ve P-
KDW bünyesinde oluşturulan bir ilişkiler Heyeti tüm Kür-
distanlı  ulusal güçlere, siyasi şahsiyetlere ve aydınlara 26 Ey-

lül 1995 tarihli bir çarı  göndermiş. tüm ulusal güçleri 14/15 
ekim 1995 tarihinde ikı  günlük bir toplantı ya davet eden çağırı  
metni şu başlıkla formüle edilmiş; 'ulusal birlik, kardeşlik ve ba- 
rış, Kürt halkının en büyük özlemidir. Bu özlem uğruna ne yapıl-
sa azdır ve yerindedir. Uğruna savaşılan o günleri görmek her 
yurtseverin rüyası  ve özlemidir.' Ancak bu tür çağrı lar, politik kay- 
gı lardan uzak, gerçek bir ulusal birlik ve kardeşlik adı na yapı lma-
lıdı r. işleri oldu bittiye getirmeden, kimse üzerinde bir tahakküm 
kurma amacı  gütmeden yapılmalıdır. Ulusal birlik, kardeşlik ve 
barış  çağrısı  için tüm ulusal güçleri, siyasi şahsiyetleri ve aydınla-
rı  ortak bir toplatıya çağıran Ilişkiler Heyeti'nin bileşimine bakı l- 
dığında görülen tablo şudur; bir iki şahsiyet dışında, diğerleri P-
KDW 'nın üyesidirler. Denilebilinir ki ne var bunda? O arkadaş-
lar da böylesi son derece hayati bir meselede, ulusal birlik sorun-
larının görüşüldüğü bir toplantı  çağrısı  yaparnazlar mı? 

Bana göre hem evet hem de hayır. Yapı lacak en basit ve nor-
mal bir hafıza yoklaması  ile PKDW üyelerinin ulusal birlik ve iç 
çatışmalara karşı  tutumunu gözden geçirmek gerekir. Ortaya çı-
kan tablo pek iç acıcı  değildir. Bunlar Türkiye Kürdistanı 'nda bir 
dizi örgütle kavgalı  ve onlara karşı,  son derece dostane olmayan 
bir tutum içindeler. Ayrıca bunu bilmeyen de pek yok. Irak Kür-
distanı 'na bakı ldığında, herkesle sürtüşmeler içinde oldukları, bu-
na rağmen dostların dönem dönem değiştiği görülecektir. 

PKK'nın 'ikinci Ağustos Hamlesi' adı  altındaki tek yanlı  saldı-
rı larını  kayı tsız şartsız destekleyerek, Ulusal birlik, kardeşlik ve 
barış  koşullarının ortadan kaldırı lması  yangınına körükle gitmiş-
lerdir. Oysa onlar tarafları  sükunete, sorunların görüşmeler vası ta-
sı  ile çözülmesine davet edebilirlerdi. Kürt örgütleri arasındaki ça-
tışmalara taraf olma, bir örgütü her koşulda destekleyerek kardeş-
lik ve birlik çağrı ları  yapmak, kamuoyu ile alay etmektir. Dolayı -
sı yle bu kesimferin ulusal birlik, kardeşlik ve barış  çağrı ları  güven 
verici bir çaba olarak değerlendirilemiyor. 

PKDW Başkanı  Yaşar Kaya ve Zübeyir Aydar'ın PKK-KDP ça-
tışması  konusundaki demeçleri gayet açık ve nettir. Ama bunu be-
nimsemeyen, bu açıklamalar karşı  olduğunu PKDW 'nin kimi 
üyeleri el altından sağa sola haber göndereceklerine, bu tutumla-
rını  kamuoyu önünde açıklasınlar. Eğer MED TV ekranlan onlara 
kapalı  ise bunu bir bildiri ile de yapabilirler. 

ilişkiler Heyeti'nde yer alan PKDW üyelerinin tutumu, 
PKK'nin KDP'ye saldı rı ları  konusunda farklı  olsaydı, bu çatışma-
lara karşı  bir tutum almış  olsalardı, elbetteki bu itirazlar ve kagı-
lar bu derece olmayabilirdi. Yurt dışındaki Kürtleri temsil ettiğini  
iddia eden PKDW, yurt dışında yaşayan Kürtlerin eğilim ve dik-
lerine açık olsa idi, PKDW 'nin tutumu daha farklı  olabilecekti. 
Yurt dışında yaşayan Kürdistanlı ların önemli bir kesimi PKK'nin 
KDP'ye saldırı larından hoşnut değiller. Daha doğrusu Kürtler 
arasındaki içi çatışmalardan hoşnut değiller, her türlü sorunun di-
yalogla çözülmesinden yanadı rlar. 

PKDW 'nin insiyatifinde kurulan Ilişkiler Heyeti'nin çağrı sı  as-
lında son dönemlerde tekrar sık sık bahsi geçen Ulusal Kongre 
çağısıdır. Ulusal Kongre çağrı sı  ve çalışmaları, ulusal güçler ara-
sı nda zaman zaman aktüelleşerek gündeme gelen konular arasın-
dadır. Bu önemli sorun şu veya bu şekilde en geniş  kesimlerin ka-
tılımı  ile mutlaka çözülmek zorundadır. Öncelikle bu çalışmanın 
önünde engel olabilecek her türlü sorunu ve çatışmayı  durdura-
cak, kimsenin içişlerine müdahele etmeksizin, bir kardeşlik ve 
barış  atmosferi ve ortamı  yaratmak gerekmektedir. Bu atmofer ve 
ortam yaratı lsaydı, zaten son yıllarda kongrelerini toplamı; olan 
bir dizi Kürt partisi, bir kez daha Ulusal Kongre'nin öneminin al-
tını  çizmişlerdi. 1995 Ocak'ında kongresini toplayan PKK bu 
yöndeki kararını  hayata sokmak için PKDW 'yi devreye sokmuş  
görünüyor. Kendileri hiç bir örgütle sorunu tartışmadıkları  gibi, 
onlarla bu sorunu tartışarak çözüm yolları  aramak isteyen Kürt 
partı lerinden alabildiğine uzaklaşmaya çalıştı lar. Sorunun PKDW 
tarafından gündemleştirilmek istenmesi en azından bir metod 
yanlışlığıdır. PKK üzerinde hiç bir bağlayıcılığı  olmayan bir kuru-
mun, PKK kararlarını  hayata geçirmek Istemesi hiç de doğru de-
ğildir. Ulusal Kongre çalışmaları  ve bileşimi siyasal bir sorunudur, 
bu da en geniş  güçlerin katı lımı  ve çağrısı  ile yapı lmalıdır. 

PKDW heyeti bu arada PKK Genel Başkanı  Abdullah Öca-
lan'ı  da ziyaret ederek, Ulusal Kongre çalışmaları  için kendisinden 
yardım ve katkı larını  istediler. Elbette gerekiyorsa Kürt partilerinin 
başkanları, genel sekreterleri bir değil birkaç kez ziyaret edilebilir, 
onların yardımaları  ve katkı ları  istenebilir. Ama PKDW heyeti 
böyle yapmı yor! Onlar bir örgütle görüşüyorlar, bir örgütün katkı  
ve  yardımlarını  talep ediyorlar. Bu heyet öyle gaflar yapıyor ki, iş-
leri kitaba bile uyduramıyor! Işin başka bir komik yanı  daha var; 
Ali Sapan ERNK zaman zaman PKK temsilcisi sıfatını  kullanıyor ve 
Ali Sapan PKDW ilişkiler komitesinin de üyesi. PKK'lı ların için-
de yer aldığı  bir heyet tekrar PKK ile görüşüyor! Madem bu heyet 
görüşmeler yapacak, hiç olmazsa heyette yer almayan, örgütlerle 
görüşseydi, bu daha dogru ve mantıki olmaz mıydı? 

Olaya nerden bakarsak bakalım, gelişmeler ve ilişkiler bu 
mantıkla sürdüğü müddetçe, insanın bu çalışmalardan ciddi,  so-
nuçlar beklemesi gerekmiyor. Zaten şu anda elimde olan bilgiler 
göre; Kürdistan Sosyalist Birlik Platformu (Yekbun, Kawa, KUK, 
Tekoşina Sosyalist ve TSK) PSK, KDP Bakur, Suriye Kürt Partisi YE-
KITI bu toplantıya katı lmayacklarını  belirtmişlerdir. 

Bu çabalar ciddiyse ve sonuç alınmak iseteniyorsa, mutlaka 
ulusal saflardaki bazı  sorunları  çözmek zorundayı z. Bu sorunla-
rın başlıcalarından bir tpesi; PKK'nin KDP'ye saldı rı sıdır. Tek 
yanlı  başlatı lan bu saldırı  yine karşılıklı  olarak durdurulmalı , Kürt 
kanının akı tı lmasının önüne geçilmelidir. 

ikincisi belli başlı  Kürt örgütleri bir araya geldiği taktirde Ulu-
sal Kongre gerçekleşir mantığını  terk etmeliyiz. Güç meselesinin 
göreceli bir kavram olduğunu aklımızdan çıkartmamalı yı z. Lafı  
edilen o " büyük" örgütler çok istiyorlarsa bir denesinler bakalım, 
onların bir araya gelmesiyle birlikler gerçekleşiyor mu? 

PKDW, Dublin Barış  Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı  için ve 
dolayısıyla  KDP/YNK'nin altına girdiği herhangi bir  yükümlülük  
olmadı  na  göre, PKK'ya tek taraflı  saldırı larını  durdurma çağrısı  
yapma ıdır. Bu çağrı  PKDW'nin, Kürtler arasındaki savaş  ve  çatış- i 

 

malardan yana oran tutumunu, kısmen ortadan kaldırabilir. Aynı  
tutumu PKK'nin da göstermesi, Kürtler arasındaki düşmanlığın, 
kardeş  kavgasının sona ermesi, kardeşlik ve barış  döneminin sin-
yalini verebilir. Kimi yanlarını  eleştirdiğimiz Dublin Barış  Görüş-
meleri sonuçsuz kaldığına göre ve KDP'nin kimsiye karşı  tek yan-
lıbir yükümlülüğü  kalmadığına göre, başından berı  anlamsı z ve o 
kadar da yanlış  olan PKK'nin KDP'ye saldırı sının anlamı  tama-
men ortadan kalkmıştır. Bu tutum ulusal birlik, kardeşlik ve barış  
ortamını  yaratabilir. Herkesin konumunu yeniden gözden geçir-
mesi dileğiyle. 
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CIGERXWİN 
1903- 22 Ekim 1984 

Kime ez?.. 
Kurde Kurdistan 
Tev şoreş  ü volgan 
Tev dinametim, 
Agir ü petim!.. 

Kimim ben?.. 
Kürdistanlı  Kürt, 
Tümden devrim ve volkan, 
Dinamit deposu gibi 
Ateş  ve kıvılcımım!.. 

`Cennet'te 
cehennem azabı  

on grevler sürecinde Başbakan Çiller'in düşük ücrette 
S 

 
inadı  dikkat çekiciydi. IMF talimanyla da somutlaşan sis-

temin yapısal özelliklerini bilenler, düzen partilerinin Çil-
ler 'den çok fazla farklı  davranamayacaklan gerçeğini anım-
sadılar. Diğerleri, olsa olsa, işverenler Sendikası  Başkanı  Re-
fik Baydur gibi, alım gücü yaratabilmek için kamudaki işçi-
lerin ücretlerinin bir iki puan artmasını  savunabilirler; o ka-
dar. 

Kısacası  bu sistem, emek gücünün mümkün olduğunca 
ucuza satın alınmasını  kendisi için hayat-memat meselesi 
saymakta. Bunun genel sebebi dışında bir iç, bir de dış  'Icon-
jektürel ' etkeni var. 

TC, AB ile Gümrük Birliği anlaşması  gibi, çeşitli enteg-
rasyonlan geliştirme yolunda. "Dış  pazara açılma" diyorlar 
buna. Bunun için ucuz emek, en büyük "rekabet faktörü." 
Başta tekstil ve gıda olmak üzere, satılabileceklerin ucuza sa-
tılması, bu yolla "uluslararası  pazara" girerek döviz edinil-
mesi hedefinde en büyük "avantaj", emeğin ucuz olması... 
TC, hangi parti olursa olsun (sistem içi oldukça) bu `koz'dan 
vazgeçemez... 

Diğer yandan, uluslararası  kapitalistler, klasik işbirliğin-
den de öte, "Sanayii taşıma hareketi" kapsamında, metropol 
ülkelerinde bulunan fabrikalannı  resmen Türkiye gibi emek 
gücünün ucuz olduğu yerlere taşıma eğiliminde. Bunlar için 
de ucuz emek başlıca cazibe merkezi... IMF ise elinde kır-
baç, bu isteği denetliyor... 

Ozetle, 'ucuz emek cenneti' sistemin 'olmazsa olmaz'ı... 
Çelişkinin, enflasyonun alıp götüreceği bir kaç kuruşluk 

artıştan öte, cennet/cehennem keskinliğinde olduğu ayan be-
yan değil mi?.. 

Son bir ayın hükümet krizine ve po-
litikk çalkalanmalanna bir başka 

boyuttan bakmaya ne dersiniz?.. 
Aslında olan-bitenin temelinde 

CHP'yi güçlendirme amacının yattı-
ğını  söylersek; 'koalisyon bozuldu-
güvenoyu alınmadı-yeniden aynı  ko-
alisyon kuruldu' günlerinin, ashnda 
CHP'ye biraz kan verme senaryosu 
olduğunu iddia edersek, fazla mı  
abartmış  oluruz?.. 

Hemencecik yabana aulacak bir 
senaryo da değil galiba. Evvela, reji-
min CHP'ye şiddetle ihtiyacı  olduğu-
nun altını  çizmeliyiz. (Halka kan kus-
almayı  sol gözükenle yapmak, en bü-
yük tercihleri ve keyifleri. Eh, sırada 
Gümrük Birliği de varken...) Sonra, 
CHP Kurultayı  günlerinde Türk sos-
yal demokratlanmn durumunun tam 
bir yokuş  aşağı  gidiş  olduğunu arum-
samahyız. (Kamuoyu araştırmaları,. 
seçmen desteğinin baraj sınırına gel-
diğini gösteriyordu.) 

Kestirmeden, sonuca gelelim: Ne 

oldu? Önce görülmemiş  bir ekran ilgi-
siyle CHP Kurultayı, yani 'Baykal 
Şov' izlendi. Sonra Baykal koalisyon 
pazarlığında 'sert çıktı.' Bu, puan 
yükselişi anlamına geliyor... Daha da-
ha sonra ne oldu? Ne olacak; ashnda 
başa dönüldü: Önceki hükümet prog-
rarrundan hiç farldı  olmayan anlaşma-
larla koalisyon yenilendi. Yenilendi 
yenilenmesine ama, bu noktada da 
CHP puan topladı. Ne yaptı, ne etti de 
topladı  diye sonnaym, devir imaj dev-
ri; ekranlar sağolsun... (Her bir günün 
her bir saatini planlayan binleri olsa 
bile, bu kadarını  yapamazdı  herhalde.) 

Sonuç başa dönmek oldu ama, 
(Çiller'in muhaliflerinden bazılannı  
maket hükümete bakan falan yaparak, 
diğellerini ise ihraç ederek saf dışı  et-
mesi karın' da bir yana bırakın) rejim 
açısından seçime az kala birazcık ete-
buda kavuşması  gereken CHP, bu mu-
rada erdi. Veya erdirildi... 

Her senaryoya inanmaym ama, se-
naryosuz da kalmayın!.. 

Hürriyet gazetesinin 
15 Ekim tarihli pa-

zar eki, Kürt kadınları-
nın giyimiyle ilgili habe-
rine bu başlığı  atmıştı. 
"Güneydoğu 'nun olum-
suz koşullarına rağmen 
Kürt kadınları  gökkuşa-
ğı  gibi giyiniyorlar" di-
yor haberde. Kare kare 
renkli resimlerle süslen-
miş  tam iki sayfa... 

Modacı  Cemil İpekçi 
de, 'Etnik kültür 'e dik-
kat çekmiş; " Herbirin-
den bir koleksiyon çıkar, 
hiç bir yoruma gerek 
kalmadan bu halleriyle 
bile giyilebir" demiş... 

İster istemez kimi 
çağrışımlar yarattı  bu 
haber. Ilk önce, Kürtlere 
ilişkin Batı  eksenli bakış  
geldi aklımıza; illa dağ-
da, illa göçebe... 

Kürt denince akla 
mutlaka ve mutlaka 'Ça-
yır-çadır' ve buna uygun 
giyim ya da tipoloji geli-
yor. Doğrusu, hızla kent-
lileşen Kürt toplumu 
gerçeğine rağmen 'Bi-
zimkiler' de okşuyor bu 
tür yaklaşımları. 'Otan-
tik mazlum 'lar olarak 
görünmek işlerine mi 
geliyor ne?.. 

Yine habere dönelim. 
Haberin zihinlerde ya-
rattığı  başka bir çağnşım 
da "Kültürel zenginlik" 
olsa gerek. Belli ki, "Çö-
züm" deyince çoğunluk-
la akıllara bu geliyor. 
Yani, 'Türki' eksene 
tuz-biber olacak Kürtler 
ve 'diğer etnik farklılık- 

Bu senaryoyu yabana 
atmayın... 

`Dağdaki podyum' 

lar.' 
Cemil İpekçi benzeri 

modacılann veya ışığın 
doğudan yükseldiği keş-
fini yapma yaşına ermiş  
müzik erbablarının İs-
tanbul 'un şuh salonla-
rında alkışlanmasına ya-
rayan bir çeşni; bir raflık 
yer kaplayabilen bir tür 
sevimli müze parçası... 
Hürriyet'in Kürt giysile-
riyle ilgili haberi tam da 
böylesi bir çerçeveye 
oturuyor. 

Ne diyelim; allah mo-
dalan nı  n m üstahakkı  nı  
versin... 
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1970'lerden sonra Dersim'de örgütlenen Kürt Sol 
Hareketleri Nuri Dersimi'nin kitabının dışında 

Dersim'e yönelik ciddi bir tarih-kültür çalışması  
yapılmamıştır. Dersim'in kendine özgü özellikleri 

görülmemiş  tek kimlikler kabul ettirilmek 
istenmiştir. 

Resul BERK 

Roj gazetesinin 8 Temmuz 1995 
tarihli 5. sayısında Sait ÇİYA 
imzasıyla yayımlanan "Yarul-

samalar" başlıklı  yazıyla, yine aynı  
imzayla, aynı  gazetenin 7 Ekim 1995 
tarihli 18. sayısında yayımlanan "Der-
sim rönesansı" başlıklı  yazılar dikkatle 
değerlendirildiğinde; Alevi-Kürt, 
Kürt-Zaza (Dimili) gerçekliğine ilişkin 
ele alınması  gereken önemli yönler ol-
duğu görülecektir. 

Her iki yazı  birlikte değerlendirildi-
ğinde, Kürt sosyalistleri açısından iti-
bar edilmemesi gereken bir konuyu 
tekrardan tartışmaya açma çabası  ra-
hatlıkla gözlenebilir. 

Her iki yazının birleşik kapsamının 
konusu, Alevi-Zazalann Kürtlerden 
ayrı  ulusal özellikler gösterdiği ve bu 
nedenle Kürtlerden ayrılma haklarının 
savunulması  gerektiğidir. 

Konunun daha iyi anlaşılması  açı-
sından, okuyucunun da hoşgörüsüne 
sığınarak alıntalan biraz uzun tutaca-
ğım. Kurmanci deyimi, Dersim yöre-
ginde Zazaca için kullanıldığından, 
ben de, Kürt dilinin temel lehçeleri an-
lamında kullanacağım. Yine, Dersim 
bölgesinde Alevi-Sünni yerine Alevi-
Şafi ağırlıklı  kullanıldığından ben, 
Alevi-Sünni şeklinde kullanacağım. 
Zira Sünnilik, alt versiyonlan olan 
Hanefi ve Şafiliği de kapsar. 

Roj gazetesinin 8 Temmuz 1995 ta-
rihli 5. sayısındaki "Yarulsamalar" 
başlıklı  yazıda yazar, ulus tammlama-
lanna ilişkin görüşünü şöyle açıklıyor; 
"... ulusun dört özellikli tanımı  bazı  
halkların uluslaşmasında çok önemli 
bir yere sahip olan dinin rolünü göre-
miyor. " Dinin uluslaşmadaki rolü vur-
gulandıktan sonra, "... ulus olanlara 
devleti ve ayrılma hakkını, ulus olma-
yanlara (öyle görülmeyenlere) daha alt 
statüyü savunmak, büyük ulusların ay-
ncalıklannı  savunmaktır. Tüm ulusal 
topluluklar için tam hak eşitliğini (ay-
nlma dahil) savunmak en başta gelen 
ilke olmalıdır." Yazısında devamla, "... 
gerçekte asimilasyon ve zoraki ben-
zeştirme, sadece ezen uluslara ait de-
ğildir. Ezilen uluslar ve onların siyasi 
hareketleri de kendilerinden zayıf olan 
ulusal topluluktan ve muhalif akımlan 
asimile etmek istiyorlar, siyasi baskı  
uyguluyorlar." Devamla, "Sorunun 
öteki yanı  ise, Kürtçe sadece Kurman-
ci olarak algılamyor. Zazaca görmez-
likten geliniyor. Ve hatta siyasi unutul-
muşluğa bırakılıyor. Zazalara özgürlük 
isteyenler neredeyse günah keçisi ilan 
ediliyor. Adeta Zazalar ve 7a7acaya 
yönelik talepler 'yasak alan' haline ge-
tirildi. Bazıları  tarafından, Zazalar 
Kürtlerin bölücüleri olarak görülüyor. 
Bu konuda öyle bir ortam yaratılmış  
ki, Zazaca tümüyle toplum hayatından 
eğitim, basın, yayından dışlanmalda 
yüzyüze kaldı." diyor. Kısaca bu yazı-
daki temel yönler: 

Bir, dinin uluslaşmadaki çok önem-
lililiği. 

Iki, ulusal azınlık tatunu kabul edil-
meyerek ulusal özellik gösteren toplu-
lukların ayrılma hakkının olduğu ve 
savunulması  gerektiği. 

Üç, Kurmanci lehçesini konuşan 
Kürtlerin Zaza lehçesini konuşan 
Kürtlere baskı  yaptığı  ve asimile etme-
ye çalıştığı  ifade ediliyor. 

"Dersim Rönesansı" başlıklı  yazıda 
da yazar, "Dersim'e yönelik bugünkü 
Türk intikamcılığını, saldınsım ve bu-
na karşı  gelişen mücadeleyi anlamak 
için tarihsel bir özet gerekiyor" diye-
rek, Kürdistan tarihinin Dersim kesi-
tinden kısa bir özet çıkarıyor. Yazısın-
da devamla, Dersim'in kültürel özgün-
lüğüne ilişkin üç yönü ortaya koyuyor 
ve şöyle sıralıyor: 

"Bir: Alevi kimliği ve kültürü. 
İki: Ulusal kimlik ve kültür... "Kur-

manc-Zaza kimliği" 
Üç: "Siyasal kimlik ve kültür ola-

rak sol" belirlemeleridir. 
Dersim'in ulusal kimlik ve kültürü-

ne ilişkin kısımda "...Dersim ulusal 
kültürü, Dersim yurtseverliği denilen 
siyasal bir eğilim yaratmıştır. Dersim 
yurtseverliği çekirdek olarak Munzur 
dağları, Murat-Karasu ve Peri suyunun 
çevirdiği coğrafyayı  kapsar. Çeperinde 
Sivas, Arapkir, Arguvan, Akçadağ, Er-
zincan, Tercan, Hınıs ve Varto vardır. 
Bazı  kanallarla Adıyaman'a kadar 
uzanır" diyerek Aleviliğin Kürdistan 
coğrafyasındaki dağılımı  tanımlanıyor. 

Bu tanımlamada coğrafik olarak 
Kurmanc-Zaza ayrımı  sözkonusu de-
ğildir. Burada Dersim yurtseverliği öz-
gün bir tanımlama, reel bir durum ve 
içerdiği anlam Dersim direnişi gelene-
ği sevgisini çokça aşan bir anlam içer-
mektedir. Yazar devamla yazısında, 
tekrar tarihle günümüzü içiçe ele ala-
rak, "Dersim'in bu üç özelliği, kendi 
yörüngesindeki hareketleri de etkile-
miş, onlardan etkilenmiş, bazı  yönle-
riyle de içiçe geçmiştir. Alevi hareket-
lerinde, sol örgütlenmelerde, Kürt-Za-
za hareketlerinde bu durumu rahatlıkla 
görebiliriz. Ama bu sorunun sadece bir 
yönüdür. Öteki yön ise, Dersiın'le itti-
fak yapan Dersim'den güç alan hare-
ketlerin yarattığı  tahribat ve yandsa-
malardır. ...Dersim'den destek isteyen 
ve alan Kürt Ulusal Hareketi Dersim'e 
gereken desteği vermemiştir. 1800'den 
1930'lara kadar olan dönemde, Alevi-
Şafii çelişkisi, Kürt feodallerinin Os-
manlı  ile işbirliği yapması  olgusu 
olumsuz rol oynamıştır. 1970'lerden 
sonra Dersim'de örgütlenen Kürt Sol 
Hareketleri ise Nuri Dersimi'nin kita-
bının dışında Dersim'e yönelik ciddi 
bir tarih-kültür çalışması  yapılmamış-
tır. Dersim'in kendine özgü özellikleri 
görülmemiş  hatta zaman zaman yanlı  
kimlikler kabul ettirilmek istenmiştir. 
Mesela; Alevilik dindir denilerek sırt 
çevrilmiş, Zazaca lehçedir denilerek 
önemsenmemiş, yerine Kurmanci ge-
çirilmek istenmiştir. Bu durum eski 
güvensizliklerle birleşince Kürt hare-
keti Dersim'den istediği desteği ala-
mamıştır. Kürt sol hareketi yanlışını  

görüp düzelteceği yerde, Dersim'in 
genç kuşaklanna ağır hakaretlerde bu- 
lunmuş, daha ileri gidip son 70 yılını  
Kemalist rejime karşı  direnişle geçiren 
Dersimlileri Kemalistlikle suçlarnış- 
ur." Devamla, Türkiye sol hareketine 
eleştirilerden sonra bugün Dersim'de 
devam etmekte olan savaşa değinerek 
"rönesans" işte böyle bir ortamda do- 
ğuyor. Dersim'e sahip çıkma,'kendini 
tanıma, dil ve kültürünü yaşatma, ken- 
dine güven, tarihi, siyasal ve kültürel 
kurumlarını  yaratma şeklinde özetle-
nebilecek süreç, rönesansın ifadesidir. 
Bu, şüphe tarihsel önemde bir geliş-
medin.. tarihi tekerrür ettirme çabaları  
çoğu zaman hüsranla biter, diye yazıya 
son veriyor. 

Kısaca bu yazıda da konumuzla 
ilintili yönler olarak: 

Bir, Kürdistan coğrafyasındaki Ale-
vi Kürtlerin yaşadığı  coğrafik sınırlar 
ortaya konularak tarihteki Alevi Kürt-
lerin yaşadığı  tahribatlar ifade ediliyor. 

İki, Alevi-Zaza merkezli "Dersim 
yurtseverliği"nin tarihsel kökenleriyle 
tanımlanması, bu bağlamda Alevi-
Sünni aynmının Kürtler arasında bu-
gün de varlığını  koruduğu. 

Üç, tarihte ve günümüzde Kürt ulu-
sal hareketleri, Kürt sol hareketleri ve 
Türkiye sol hareketlerinin yarattığı  
tahribatlar olduğu. 

Dört, geçmişten gelen biçimiyle 
Alevi-Kürt halkının tarihini sahiplen-
mesinin "rönesans" olarak tanımlan-
ması. 

Beş, tarihi tekeniir ettirme çabaları-
nın sonunun bir "hüsran olacağı" ifade 
edilmektedir. 

Bu her iki yazıyı  bir bütün olarak 
ele alıp, temel yönlerini alt alta topla-
yacak olursak: 

Bir, dilin ve toprak olarak Alevi-
Zazalann ayrı  bir ulusal özellik göster-
diği, sürdürülmekte olan KUKM dina-
rniklerinin Zaza Kürtlerini baskı  altına 
aldığı  ve asimile etmeye çalıştığı. 

Iki, sözkonusu aynlığın tarihsel ve 
kültürel temellerinin varolduğu ve bu-
günkü gelişmelerle daha da güçlendiği. 

Üç, Alevi-727alann ayrı  bir ulusal 
özellik gösterdiğinden (yazı  kapsamın-
da ayrı  bir ulus olduğu düşüncesinin 
ipuçları  da var) ayrılma hakkının oldu-
ğu ve bunun savunulması  gerektiği bi-
çiminde özetlenebilecek bir düşünce 
ortaya çıkıyor. 

Yazar, bu düşüncelerinin nesnel te-
mellerini tarihle ortaya koymaya çalı-
şırken, tarihsel "özetin çok eksik oldu-
ğunu" -bizce yanlış  saptamalar da var-
kendisi ifade ediyor. Ancak, çok 
önemli ve temel olan bazı  yönlere hiç 
değinmemiş  veya bilinçli olarak de-
ğinmek istememiş. Bunlar, Kürt halkı-
nın uluslaşma sürecinde İslamiyetin 
temel iki mezhebi olan Sünni ve Şii 
mezheplerinin Pers ve Osmanlı  impa-
ratorluklan ile bugünkü devamlan 
olan Iran ve TC tarafından Kürtlerin 
aleyhine başarıyla nasıl da kullanıldığı  
ve bu fark sonucunda Kürtlerin ödedi-
ği ağır bedeller. Diğer bir yön, K. Kur-
distan'da ortaya çıkış  biçimi ile Alevi 
ve Sünni aynnımın Kürtler açısından 
doğan faturasının dönemin sunni Kürt 
feodallerine çıkarılması  gibi tarih açı-
sından eksik ve haksız bir belirleme 
yapılıp Persler, Osmanlılar ve onların 
devamcılannın belirleyici Alevi-Kürt 
feodallerinin inançsal tercih olarak bu 
sürecin bir parçası  olduğu gerçekliği- 

dir. Yine, Kürt halkının uluslaşma sü-
recinde mevcut dinleri olan Islamın 
(tüm farklılıklarıyla) oynadığı  rolün 
olumsuzluğudur. Islamiyetin gelişip 
yayılmaya başlamasıyla mezhepsel 
farklılıklar da ortaya çıkmaya başla- 
mış, Kürtlerin İslamiyetle tamşmalan 
da bu mezhepsel farklılıklar dönemine 
tekabül eder. Islamiyetten çok önceye 
dayanan Kürtler arasındaki Zerdüşt-
lük, Şamanizm ve Zerdüştlüğü biraz 
da içiçe barındıran Kızılbaşlık inançla- 
rı, Islamiyetin yayılış  dönemindeki 
mezhepsel faridılıklarla buluştuğu ta- 
rihsel kesitte, Kızılbaşlığın Şiilikle 
(Ali taraftarlığı) buluşması, Kürtlerin 
bir kesiminin Sünnilikle buluşması, bir 
kesiminin Zerdüştlüğü devam ettirme-
yi... Kürtler açısından mezhepsel fark-
lılığın da ilk dönemidir. 

Kızılbaşlık deyimi, yerini giderek 
Aleviliğe terketmiş, Şiilikteki Islami 
şeriatçılığı  hiçbir zaman Alevi Kürtler 
tarafından benimsenmemiştir (Bu du-
rum Alevi Türklerde de böyledir). Ge-
rek Aleviliği benimseyen Kürtler, ge-
rekse de Sünniliği benimseyen Kürtler, 
İslamiyetteki mezhepsel çatışmaları  
çok uzun bir süre kendi içlerinde uy-
gulamamışlar, benimsememişler. 

1514 Osmanlı  ve Pers Imparator-
luklan arasındaki Çaldıran savaşı  ile 
1639 yılındaki aynı  imparatorluklar 
arasında yapılan Kasr-ı  Şirin antlaşma-
sına kadar olan dönemdeki savaşlarda 
taraflar, savaşları  Sünni-Şii savaşı  hali-
ne dönüştürmüşlerdir (Osmanlı  Impa-
ratorluğu'nun resmi mezhebi Sünni-
dir). Kürtlerden Sünni olanlar ağırlıklı  
olarak Osmanlıların yanında yer alır-
ken alevi olanlar ise ağırlıklı  olarak 
Perslerden yana tutum almışlardır. İşte 
Kürtler arasında Kürtlerin iradesi dı-
şında Alevi-Sünni ayrımmın, çalışma-
sının tohumları  bu dönemde atıldı. 

1639'da Kürdistan resmen ikiye 
bölündü. Bu tarihten sonra ki süreçte 
Osmanlılarla Kürtlerin ilişkileri bozul-
maya başlayınca (Alevi Kürtlerle arası  
zaten bozuktu) bu kez Alevi-Sünni ay-
rımı, Kürtlere karşı  ayrım aracı  olarak 
kullanılmaya başlandı. 

XIX. yy.'dan XX. yy'ın birinci ya-
rısına kadarki dönemde ortaya çıkan 
Kürt ulusal ayaklanmalannın hemen 
hepsinde, gerek Osmanlılar, gerekse 
TC. döneminde bu ayrım varlığını  ko-
rudu. Bu sayede, sırasıyla hem alevi, 
hem Sünni Kürtlerin ulusal başaldınla-
n sırayla daha rahat bastınlabilmiştir. 
Bu dönemde böl-yönet politikası  em-
peryalistlerin de sayesinde Ortado-
ğu'da korkunç tahribatlar yaratmıştır. 
Günümüzde Ortadoğu'da içinden çı-
kılmayan karmaşanın temelleri bu dö-
nemde atıldı; şimdi çizmeye kalksalar 
bile bu işin altından kalkmalan müm-
kün değildir. Böl-yönet siyaseti Kür-
distan'da beylikler, aşiretleri de aşarak 
neredeyse aileye kadar indirgenmiş  ve 
başarılı  da olmuştur. Bu sayede emper-
yalistler Kürtlerin bu durumundan gü-
nümüze kadar faydalanmayı  bilmiştir. 

Yine bunun içindir ki Kürtlere, 
"herkesin askerleri" yakıştınnası  ya-
pılmıştır. 

1900'lere gelindiğinde Kürt halkı-
nın uluslaşma sürecinde, ulusal birliği 
örmenin muazzam olanakları  ortaya 
çıktı. Ancak, kökeni çok eskilere daya-
nan ayrılıklar, bizzat Kürtler tarafından 
bu süreçte aşılamadı. Alevi Kürtler içe 
kapanıklığı  sürdürürken, Sünni Kürtler  

Osmanlılarla kah anlaşarak, kah çalı-
şarak I.Dünya Savaşı 'na geldiler. Os-
manlıların yenilgisinden sonra Sevr 
anlaşmasını  benimsemeyen M. Kemal, 
Kürtlerle anlaşarak yeni bir mücadele-
ye girdi. Kürtlerin ulusal birliğini sağ-
lamada son derece olumsuz rol oyna-
yan İslam dini ve mezhepsel farklılık-
larının kullanılması  siyaseti, Osmanlı-
nın yıkılmasından sonra bir miras ola- 
rak Kemalistlere kaldı. Kemalistlerle 
birlikte TC'nin, kendi egemenliği al-
tındaki coğrafyada dini ve ulusal özel-
lik arzeden kesimlere ilişkin siyaseti 
de değişti. Din olarak laildik demago-
jisi ile gerçekten laildiğe daha yatkın 
olan Alevilik ile bir yakınlaşma sağ-
landı. Bu yakınlaşma, günümüze ka-
dar gelerek devletin temel özelliklerin-
den biri oldu. Yine laildik adı  altında 
kendisine muhalif olan hemen hemen 
tüm kesimleri ezmeye yöneldi. 

Türkler dışındaki ulusal özellik 
gösteren tüm kesimlere karşı  da imha, 
inkar ve asimilasyon benimsenerek, 
CHP'nin Altıok'unda ifadesini bulan 
bu siyaset, günümüze kadar tüm per-
vasızlığıyla geldi. Bu husustaki entri-
kalar anlatılmalcla bitmez. 

Osmanlılardan farklı  olarak, Alevi-
likle yakınlaşan TC., sorun Kürtlere 
gelince hiçbir ayrım yapmadan imhayı  
esas aldı. Koçgiri, Şeyh Sait isyanlan 
ve Dersim jenosidi, Kürtler açısından 
bu konuda epey deneyim barındırıyor. 

M. Kemal'in, Kürtlerle yeni bir 
devlet kurma sürecinde 1920 Tem-
muz'unda patlak veren Koçgiri isyanı-
na karşı  takındığı  tutuma Kürtlerin 
ciddi bir tepki vermemesinde, (hem 
Alevi Kürtlerin önemli bir kesimi, 
hem de Sünni Kürtler) Alevi-Sünni ay-
nmının rolü büyüktür. İnsanlık tarihin-
de eşine ender rastlanan Giresunlu To-
pal Osman vahşeti -ki bu şahıs M. Ke-
mal'in kirli işlerine bakan adamdır ve 
bu bizzat devlet tarafından öldürüldü-
Koçgiri isyanı  fevri bir hareket olarak 
gösterildi, bastınlması  da kamuoyun-
dan gizlendi. 

Şeyh Sait isyanında da mezhepsel 
farklılığın etkisiyle ve bazı  tavizlerle 
Dersim Kürtleri önemli oranda taraf-
sızlaştınldı. Öyle ki, bu dönemde Ale-
viler arasında M. Kemalin de Alevi ol-
duğu propaganda ediliyordu. Ancak, 
mezhepsel farklılığın etkilerinin orta-
dan kaldırılmasının tohumları  da bu 
dönemde atıldı. Dersim mebusu Hasan 
Hayri'nin yönelimleri, eylemleri ve 
idamı, bunun somut ifadesidir. Şeyh. 
Sait isyannun irticai bir hareket olduğu 
ilan edildi. 

Dersim jenosidine gelindiğinde K. 
Kürdistan'daki tüm muhalifler Kürt 
olarak gösterildi. Demek ki bu bir Ale-
vi-Zaza meselesi değil KUKM'ne kar-
şı  bir düşmanlıktır. Evet, tarih boyunca 
Kürt halkının düşmanları  "kürt ulusal-
cılığım mezhepsel çanşmalarla etkisiz-
leştirme" politikası  gütmüşlerdir. Ne 
yazık ki, önemli oranda başarılı  da 
olunmuştur. 

TC'de 1950'lerden sonraki süreç 
daha farklıdır. Gerek inanç ,gerekse et-
nik olarak öz benliğini ve kimliğini in-
kar temelinde farklılık arzeden kişilik-
leri, devletin bir bileşeni haline getiril-
me politikası  uygulanmış, bir bütün 
olarak Kürtler de bu sürece dahil edil-
miştir (Osmanlı  devşimıe siyasetinin 
Kemalist çetesi). 

SÜRECEK 

DUYURU 
29 Ekim'de gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ROJ 

Gazatesi'yle dayanışma yemeği, bizden 
kaynaklanmayan nedenlerden dolayı  3 Kasım 1995 
Cuma gününe ertelenmiştir. Dostlanmıza bildiririz. 

Dersim yurtseverliği mi, ülke yurtseverliği 
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Kürt Kültür ve Araştı rma Vakfı  Başkanı  Şerafettin Elçi 

Menzir'in Istanbul 
Emniyet Müdürlüğü yaptığı  

dönemin kısa bir özetini 
çı kardı k. Sonuç: binlerce 
gözaltı , gözaltında kayı p, 

karakollarda ölüm, işkence 
ve yargısı z infaz. 

Menzir'in DYP'den aday 
gösterilerek 'onore edileceği-
ni' ve ilerideki olası  DYP 
ağırlıklı  hükümetlerde İçişleri 
Bakanlığı 'na getirilebileceği 
yorumlannı  yapıyorlar.Evet, 
Menzir İstanbul'dan böyle 
geçti. 

Kaçı rı lanlardan Derviş'in eşi Ayşegül Çindemir eşinin hayatından endişeleniyor, Ahmet Altan'a da ceza 
Milliyet gazetesi'nden ayrılmasına neden olan "Atakürt" isimli 

yazısından dolayı  1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altan 
Yeni Yüzyıl gazetesindeki köşesinde "Suç" başlığı  altında, "Suç 

işlememek için barış  istemekten yaz mı  geçmeliyim?" dedi, 

A~11~11111~11•E•11~111.111111.1..  

Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı, tescilini 
18 Ekim günü yaptıkları  toplantıyla kutladı. 
Vakıf Başkanı  Şerafettin Elçi, tescil kararıyla 
birlikte red ve inkara dayalı  politikaların da 

iflas ettiğini söyledi. 

İstanbul'dan Menzir geçti 

Haber Merkezi • Kürt Kültür 
ve Araştırma Vakfı , üç yıl süren 
hukuk mücadelesi sonucu tes-
cil edildi. Beyoğlu 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nin tescil 
kararı  ile Kiirtlük resmiyet ka-
zanmış  oldu. Kürt Kültür ve 
Araştırma Vakfı, tescilini 18 
Ekim günü yaptıkları  toplanny-
la kutladı . Toplantıda konuşma 
yapan Vakıf Başkanı  Şerafettin 
Elçi, tescil kararıyla birlikte red 
ve inkara dayalı  politikaların da 
iflas ettiğini söyledi. 

Kürt Kültür ve Araştırma 
Vakfı 'nda yapılan topantıya, 
Vakfın yöneticileri ve üyeleri-
nin yanısıra, HADEP İstanbul 
ti Başkanı  Kemal Parlak, Tun-
celiler Derneği Başkanı  Sel-
man Yeşilgöz, Nubıhar dergisi 
Yayın Yönetmeni Sabah Kara, 
eski Dersim miletvekili M. Ali 
Eren, Kürt Demokrasi Platfor-
mu'ndan Mehmet Parlak, Gü-
ney Vakfı  Başkanı  Fatoş  Gü-
ney, eski İstanbul milletvekili 
Hüsnü Okçuoğu, DDP Parti 
Meclis Üyesi Mustafa Aytaç, 
Roj Gazetesi Yayın Kuru-
lu'ndan Bahoz Şavata ve Pa-
zartesi gazetesini temsilen Ay-
şe Düzkan ve Filiz Koçali de 
toplantıya katılan isimler ara-
sında yer aldı . 

Toplantıda konuşma yapan 
Vakıf Başkanı  Şerafettin Elçi, 
Cumhuriyet tarihinde ilk ola-
rak Kürtlüğün resmiyet kazan-
dığım söyledi. Elçi, huzur boz-
maya yönelik red ve inkara da-
yalı  politikaların tescil kararı  
ile birlikte iflas ettiğini dile ge- 

tirdi. Adaletin gereğinin yerine 
getirildiğini belirten Elçi, Vak-
fm kuruluş  öyküsünü şöyle an-
lattı: 

"Istanbul'da yaşayan arka-
daşlarımız, 1991 yılında, için-
den çıkıp geldiği halkına hiz-
met etmek için örgütlenme ih-
tiyacı  duydular. Bu adım, 
1992'de vakfın kurulması  için 
Beyoğlu Asliye Hukuk Mah-
kemesi'ne dava açılmasıyla 
sürdü, 15 Ekim 1995'de Be-
yoğlu 3. Asliye Hukuk Mahke-
mesi'nde, bilirkişinin öngördü-
ğü düzenlemelerle tescile karar 
verildi, 

Bilirkişinin politik mesaj 
verdiği için öngördüğü düzen-
lemeler, vakıf senedinde yer 
alan, 'Uluslarm kendi kaderini 
tayin hakkı' maddesi ile Vakfın 
adındaki 'Hak ve Özgürlükler' 
kelimelerinin değiştirilmesiy-
di. Senette gerekli düzenleme-
ler yapıldı  ve Kürt Hak ve Öz-
gürlükler Vakfı  olan ismimiz, 
Kürt Kültür ve Araştırma Vak-
fı  olarak değiştirildi. Böylece 
tescil kararı  alındı." 

Elçi bu aşamada emekleri 
geçen vakıf kurucularından ve 
avukatlarından Ercan Sezgin, 
Tülay Geyik'e, bilirkişi Prof. 
Dr. Hüseyin Hatemi ve kararı  
alan mahkeminin hakimi Bekir 
Sıtkı  Alpaslan'a teşekkür etti. 

Mahkemenin bu kararıyla, 
yıllar önce tanındığı  beyan edi-
len Kürt realitesinin yasallaştı-
ğını  söyleyen Elçi, kararın tüm 
demokrat kesimlerce destek-
lenmesini istedi. Elçi kuruluş  

aşamasında talihsiz olaylar da 
yaşadıklarını  ifade ederek söz-
lerini şöyle sürdürdü: 

"Kurucularımız arasında y-
er alan Ankara Barosu Üyesi 
Av, Medet Serhat katledildi. 
Yine kurucu üyemiz Yumni 
Budak vefat etti. Onlara rah- 

met ve yakınlarına tekrar baş-
sağlığı  diliyorum. Kurucu üye-
lerimizden Ibrahim Aksoy, dü-
şüncelerinden dolayı  yargılan-
dı  ve mahkum edildi. Halen tu-
tuklu bulunan Aksoy'un bir an 
önce hakkettiği özgürlüğe ka-
vuşmasını  diliyoruz."  

Haber Merkezi • Dört yıllık 
CHP ve DYP koalisyonunda-
ki krizde kilit noktasını  oluş-
turan İstanbul Emniyet Mü-
dürü Necdet Menzir, görevin-
den tıkanıklık sebebi olma-
mak ve hükümet kirizini önle-
mek amacıyla istifa etti, Ara-
larında DYP ve MHP'literin 
başını  çeken bir grup, yaptığı  
açıklamalarla kamuoyunun 
ve demokratik kitle örgütleri-
nin dikatini üzerine çeken 
yargısız infazlardan, gözaltın-
da kayıp ve ölümlerden birin-
ci derecede sorumlu tutulan 
Menzir'i alkışlarla uğurlüyor. 

Medya ise ağız birliği et-
mişçesine, Menzir'in ne ka-
dar başarılı  bir emniyet mü-
dürü olduğunu anlata anlata 
bitiremiyor. Yine, medyada y-
er alan bazı  haberlere göre 
önümüzdeki seçimlerde Men-
zir'i DYP veya MHP'nin se-
çim listelerinde milletvekili 
adayı  olarak göreceğiz. 

Menzir'in 'başarılı' 
ieraatlan 

Menzir, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde görevde bu-
lunduğu süre içinde yargısız 
infazlar, gözaltında kayıplar 
ve karakollarda ölümler yük-
sek oranda arttı. Bu dönem-
lerde adli veya siyasi neden-
lerle gözaltına alınan yaklaşık 
200 kişi şüpheli şekilde öldü. 
Menzir'in Istanbul'da göreve 
başlamasıyla birlikte ev bas-
kınları  ve yargısız infazlarda 
birçok devrimci katledildi. Bu 
döneme denk düşen ev bas-
kınları  şunlar: Çiftehavuzlar, 
Kasımpaşa, Kartal-Cevizli, 
İçerenkdy, Acıbadem, Kartal-
Esentepe, Bahçelievler ve 
Bağcı lar. 

Yine Menzir döneminde, 
gözaltına alındıkları  İstan-
burun çeşitli karakollannda 
`intihar ederek', 'merdiven- 

lerden düşerek', 'kafasını  du-
vara çarparak' ölenlerden ba-
zılarının isimleri şöyle: Vak-
kas Dost, Osman Akçiçek, 
Şefik Kaplan, Nurettin Aslan, 
Harun Çetin, Welathan °inşa-
noğiu, Can Demirağ, Bayram 
Duran, Ayhan Işık ve Şaban 
Erkol. 

Yine İstanbul'da en çok 
Menzir'in döneminde gözal-
tında kayıplar yaşandı . 0 dö-
nemde gözaltında kaybolan-
lar ise şöyle sıralanıyor: İhsan 
Uygur, Yüksel Alptekin, Ay-
sel Malkaç, Erdoğan Şeker, 
Ayhan Efeoğlu, Soner Gül, 
Hüseyin Yaman, Hasan Gülü-
nay, Ali Kırlangıç, Ali Efeoğ-
lu, Cüneyt Aydınlar, Lütfiye 
Kaçar, Fidan Güngör, Sela-
hattin Talayhan, Erdoğan Er-
gün, İsmail Bahçeci. 

Gözaltında işkence ile öl-
dürülen ve cesetleri Beykoz 
ormanlalanna atı lan Hasan 
Ocak ve Rıdvan Karakoç ise 
yine Menzir döneminin icra-
at!. 

Aynca, 2 bin polisle Kü-
çtikarmutlu'nun bası lması , 
Gazi Mahallesi'ndeki olay-
larda da halkın protesto yürü-
yilşüne müdahale ederek 21 
kişinin öldürülmesinden bi-
rinci derecede sorumlusu yi-
ne dönemin Emniyet Müdürü 
Necdet Menzir. 

Menzir, kanlı  gitti 
Menzir'in giderken Istan-

bul'da polislerce öldürülen 
200 civarında insanın kanını  
da taşıdığı  belirlendi, 

Şimdi Istanbullular, Men-
zir'in her tarafına bulaşmış  
kanları  sitriikleyerek gittiğini 
konuşuyorlar. Öte yandan, 
Menzir'in görevinin yanı  sıra 
memuriyetten de istifa etme-
si, ilk seçimde milletvekilliği-
ne aday olacağı  yargısını  da 
güçlendirdi. Siyasi çevreler, 

Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı  mahkeme tarafından tescil edildi 

Kürtlük resmiyet kazandı  

Üç kayıp iddiası  daha DGM Beşikçi'ye ceza 
vermekten bıkmadı  

Gazetemize toplatma 
azetemiz Roj'un 19. sayısı  da 

klIr İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi (İDGM) tarafından 
toplatıldı . Şimdiye kadar çıkan 18 
sapma, "bölücülük" gerekçesiyle 
ayni akıbete uğramıştı . 
19. sayımızda yer alan YEKBUN 
Genel Sekreteri Edip Serdar DILAN 
ile gazemmizin yazarlarından Sertaç 
Hevedanlı'nın yaptığı  "Cephe ve 
Birlik Çalışmalarını  
Yoğunlaştıralım" başıklı  röportaj ile 
yazarlanmızdan Vildan Tannkulu'-
nun "Yaşar Kaya' ya açık mektup: 
Tayin ile gelen tekme ile gidebilir" 
adlı  yazısı, TMY'nin 8/1 ve 8/2 
maddelerini ihlal ettiği gerekçe gö-
terilerek, İDMG tarafından toplatıldı . 

Adana bürosunu 
polis terketıniyor 

azetemiz Adana bürosu çalışanı  
V" Turan Taş  tekrar gözaltına 
alındı . 17 Ekim'de gazeteleri kargo-
dan almaya giden Taş'in polis 
tarafından takip edilip, zorla 
Bankalar Karakolu'na götürüldüğü 
bildirildi, Daha sonra, polisin 
gazeteler el koyarak, Taş'ı  tehdit ve 
hakaretler sonucu serbest bıraktığı  
öğrenildi. Gazetemizin çıkışından bu 
yana benzer boyutlarda baskılarla 
yüzyüze kalan çalışanlanmız üz-
erindeki uygulamaların oldukça key-
fi yapılışı  da tepkilere yolaçtı. 

Zana, yine ödüle aday 

Avrupa Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu, Sakharov Düşünce 

Özgürlüğü Ödülirnün tutuklu bulu-
nan eski DEP milletvekili Leyla 
Zana'ya verilmesi için tavsiye karar 
aldı . Komisyon'da yapılan oylama-
da, 6 aday arasında en fazla oy 
Zana'ya çıkarken, bu konuda son 
kararın Kasim ayı  içinde Avrupa 
Parlamentosu Başkanlık Divanı  
tarafından vereceği bildirildi, 
Bilindiği gibi, Zana'nın Nobel Barış  
Ödülü'ne aday ilk 8 kişi arasına 
girmesinden önce de çeşitli ödüller 
verilmiş, Nobel Barış  Odülti'ne aday 
oluşu ise TC'nin adeta taarruzuna 
maruz kalmıştır, 

Şakar, İHD 
Diyarbakır Şube 
Başkanı  

nsan Hakları  Derneği (İHD) 
Diyarbakır şubesinin olağanüstü 

Kongresi yapıldı. 14 Ekim günü, 
derneğin Diyarbakır Şubesi'nde 
yapılan kongrede, tek liste ile gidilen 
seçim sonunda Av. Mahmut Şakar 
oy çokluğuyla Şube Başkanlığı 'na 
getirilirken, Av. Sinan Tannkulu 
Şube sekreterliğine, Mazhar Kara'da 
Şube saymanlığına getirildi. Av. 
Mahmut Şakar, Av. Abdullah Çağar, 
Av. Sinan Tannkulu, Vedat Çetin, 
Melike Alp, Mazhar Kara ve Osman 
Baydar'ın Yönetim Kurulu Asil üye-
liklerine seçildiği kongrede, 
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine 
de, Doğan Özdemir, Salih Tekin ve 
M. Can Tekin getirildiler.  

Haber Merkezi - İkitelli'de börekçi 
ve seyyar satıcılık yapan Ali, Derviş  
ve Veli Çindemir adlı  üç kardeşin po-
lisler tarafından kaçırı ldığı  bildirildi. 
İnsan Hakları  Derneği (İHD) İstanbul 
Şubesi'nde basın açıklaması  yapan 
Çindemir ailesi, Ali, Derviş  ve Ve-
li'nin 12 Ekim günü, kendilerini polis 
olarak tanıtan ve ellerinde telsiz bulu-
nan 3 kişi tarafından kaçırıldığını  söy-
lediler. 

`Devlet bizden ne istiyor?' 
Anne Azime Çindemir, başta Te-

rörle Mücadele Şubesi olmak üzere 
Avcılar, Sefaköy ve Parseller'deki tüm 
karakollara başvurduklarını  söyledi. 
DGM'ye de dilekçeye başvurduklarını  
aktaran Azime Çindemir, "Dilekçemiz 
bile kabul edilmedi. Yeter artık, 7 gün-
dür perişan durumdayız, Torunlarım 
aç. Babaları  kör ve sağır, 75 yaşında. 
Gelirimiz yok. Çocuklarım devletin 
elindedir. Devlet bizden ne istiyor? 
Suçluysa ifadesini alsınlar, cezasını  
versinler. Niye gözaltına aldıklarını  in-
kar ediyorlar? Suçumuz Tuncelili ol-
mak mı? Tuncelili olmak suç mu?" 
şeklinde konuştu. 

`Ellerinde telsiz vardı' 
Gözaltına alınan Derviş  Çinde- 

mir'in eşi Aygül ise kendisinin de po-
lisler tarafından tehdit edildiğini belir-
terek, olayı  şöyle anlattı: "Önce 2 kişi 
mutfağımızın önünden geçti. Cama 
baktılar. Daha sonra kapı  çalındı. Biri-
nin elinde telsiz vardı. Uç kişiydiler. 
İkisi evi aradı, diğeri de kapıda bekli-
yordu. Kapıda duranın elinde telsiz 
vardı . Ben ne istiyorsunuz dediğimde 

insanlara hiçbir kolaylık sağlanma-
mıştır." 

Satışlar fiyaskoyla 
sonuçlandı  

Projenin yapım aşamasında Dİ-
MO'nun görüşlerinin alınmadığını  
öne süren Ay, "Söz konusu yer, Diyar-
bakır'ın en kötü yeri olduğu gibi, etra-
fı  gecekondularla çevrili', kesinlikle 
gelişmeye açık olmayan ve şehirimi-
zin gelişmesine hiçbir katkısı  olmayan 
bir alandır" dedi. 

Ay, şu bilgileri verdi: "Toplu konut 
hamlesi çerçevesinde Diyarbakır'da 
2050, Hakkari 'de 210 ve Şırnak'ta 
230 konut olarak projelendirilen ve 
yapımına 1994 yılı  Ağustos ayında 
başlanan konutların satışı , Diyarba-
kır'da ikinci kez fiyaskoyla sonuçlan-
mıştır. Yapılan tüm reklamlara ve ga-
zete ilanlarına rağmen, özellikle eko-
nomik nedenlerden dolayı  halktan ilgi 
yok. 

1994 yılında 90 kişi başvuru yap-
mış  olmasına rağmen, süreç içinde 
başvurularını  geri aldılar. Daha sonra 
1050 konut için yapılan başvurular da 
sonuçta 680 kişiye düşmüştür." 

Türkiye'de yapı lan bu tip konutlara 
ilginin çok fazla olduğuna dikkat çe-
ken Ay, Diyarbakır'da başvurunun bu 
denli az olmasının en büyük nedenle-
rinden birinin göçle birlikte ekonomi-
nin tıkanması  ve halkın alım gücünün 
düşmesi olduğunu belirtti. 

Ay, söz konusu konutların yörenin  

'Sus, senin de çeneni kıranz' dediler. 
Eşimi kaçıranları  görürsem tanırım. 
Bir tanesi uzun boylu, top sakallı, sar-
kık bıyıklıydı. " 

Çindemir kardeşlerin, 3 beyaz Re-
no ve bir ticari taksiye bindirilip götü-
rüldüğünü belirten Çindemir ailesi 
Ali, Derviş  ve Veli'nin hayatlanndan 
endişe duyduklarını  söyledi, 

konut yapısı na uymadığını  ve halkın 
bu alandaki ihtiyaçlarını  karşılayacak 
düzeyde olmadığını  da vurguladı . Ay, 
açıklamasını  şu dilleriyle bitirdi: "Ya-
pım aşamasındaki bütün yanlış lıklara 
rağmen Diyarbakır'da özellikle göç e-
den insanlar için konutun büyük ge-
reksinim olduğu bir dönemde, bu ko-
nutların konut sahibi olmayan şehit ai-
leleri ve maluller için ödeme alanında 
gösterilen ödeme planını  (peşinatsız) 
göç eden insanlara da uygulamak şart-
tır. Ancak bu yapı ldığı  takdirde, proje 
gerçek amacına ulaşmış  ve halkın 'bü-
yük bir gereksinimini sağlamış  olacak-
tır." 

Kültür merkezlerine 
saldırılar 

Haber Merkezi - Yenigün Kültür Mer-
kezi'nin son 15 gün içinde defalarca 
basılması  üzerine çeşitli kültür merke-
zi, grup, dergi ve sanatçılar ortak imza-
lı  bir basın açıklaması  yaparak saldırı-
ları  kınadı. Açıklamada, baskınlann 
devlet terörünün bir parçası  olduğu be-
lirtildi. 

Açıklamada, "Bu genelde Gazi Ma-
hallesi halkına, özelde kültür merkezle-
rine yapılan sadınlann bir parçası, bo-
yutlanmış  halidir" denildi. Kültür der-
neklerinin keyfi saldırı lara uğradığı  be-
lirtilen açıklamada, "Saldınlann sona 
erdirilmesi, tutuklanan kültür emekçi-
lerinin serbest bıralulmalan istendi.  

Haber Merkezi - Düşüncele-
rinden ötürü Ankara Merkez 
Kapalı  Cezaevi'nde bulunan 
Dr. Ismail Beşikçi, Özgür 
Gündem gazetesi ve özgür 
Halk dergisinde çıkan yazı  ve 
röportajlanndan dolayı, Te-
rörle Mücadele Yasası'nın 8. 
Maddesi 'nden toplam 4 yıl 4 
ay hapis ve 342 milyon lira 
para cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 1 No'lu DGM'de 
görülen davada, 14 Şubat 

Haber Merkezi - Yeni Yüz-
yıl gazetesi yazarı  Ahmet Al-
tan, daha önce çalıştığı  Milli-
yet gazetesi'nden ayrılması-
na neden olan "Atakürt" 
isimli yazısından dolayı  1 yıl 
8 ay hapis cezasına çarptırıl-
dı . Altan 19 Ekim tarihli Ye-
ni Yüzyıl gazetesindeki köşe-
sinde "Suç" başlığı  altında, 
"Suç işlememek için barış  
istemekten vaz mı  geçmeli-
yim?" diye soruyor. 

18 Ekim günü, İstanbul 4 
No'lu Devlet Güvenlik Mah-
kemesi'nde görülen davada 
Altan'ın avukatı  Gülçin Çay-
ligil, 17 Nisan 1995 tarihli 
Milliyet gazetesinde yeralan 
yazının, savcı  tarafından ye-
terince incelenmediğini belir-
terek, şöyle konuştu: "Bu so-
runun askeri önlemlerle çö-
züleceğine inananlar gibi, 
Kürt kimliğinin tanınması  ve 
demokratik yolları  önerenler  

1992 tarihinde Özgür Halk 
dergisinde yayınlanan röpor-
tajı  nedeniyle Beşikçi'ye 2 yıl 
hapis ve 50 milyon lira para 
cezası  verdi. 

Kapatılan özgür Gündem 
gazetesinde yayınlanan '15 
yaşındaki çocuklar' başlıklı  
yazısı  nedeniyle de İstanbul 2 
No'lu DGM'de yargılanan 
Beşikçi'ye 2 yıl 4 ay hapis ve 
291 milyon 666 bin 666 lira 
para cezası  verildi. 

de var. Müvekkilimiz çözüm 
olarak bu ikinci yolu savu-
nanlardandır. Altan, Türklere 
tanınan hakların Kürtlere de 
tanınmasını  istiyor ve bu dü-
şünce Anayasanın 2. Madde-
sine uygundur. Anayasanın 
güvencesi altındaki bir hak 
kullanılmış tır. Zarar yarat-
mak kasti ve iradesi yoktur, 
aksine birleştirici, barışçı , de-
mokratik çözümler öneren 
bir yazıdır." 

Daha sonra söz alan Al-
tan, suç işlemediğini, düşün-
celerini açıkladığını  ifade et-
ti. Mahkeme heyeti, bir yaza-
rın düşüncelerini açıklaması-
nın suç sayılamayacağını  be-
lirten Altan'ın, "bölücülük 
yaptığına karar vererek, 1 yıl 
8 ay hapsine ve 500 bin lira 
para cezasına çarptırdı. He-
yet, suçun Terörle Mücadele 
kapsamında olmaması  nede-
niyle cezayı  tecil etti. Altan, 

Hakkında, başta Terörle 
Mücadele Yasası  olmak üzere 
düşünce özgürlüğünü kısıtla-
yan yasalardan 103 ayrı  dava 
açılan Beşikçi'nin son aldığı  
cezalarla birlikte kesinleşen 
hapis cezası  41 yıl 4 ay, ke-
sinleşen para cezası  da 3 mil-
yar 576 bin 746 lira oldu. 

Beşikçi hakkında süren 
davalarda ise 75 yıl 3 ay ha-
pis, 6 milyar 765 bin 813 lira 
para cezası  isteniyor. 

beş  yıl içinde aynı  suçtan bir 
kez daha hüküm giyerse her 
iki cezadan mahkum olacak. 
Karara şaşırmadığını  aktaran 
Altan, "Birileri mahkum ola-
cak, diğerleri ona destek ola-
cak. Böylece toplum özgürle-
şecek" şeklinde konuştu. 

Altan 19 Ekim tarihli Yeni 
Yüzyı l gazetesindeki köşe-
sinde, "Suç" başlığı  altında 
şunları  yazdı: "Suç işleme-
mek için barış  istemekten yaz 
mı  geçmeliyim... 

Yoksa asıl suç Kürtlerden 
söz etmek mi, bir daha Kürt 
sözcüğünü yazmamalı  mı-
yım, 'bu ülkede Kürt yoktur' 
demek mi kurtaracak beni 
suç işlemekten... 

Bir daha 'suç' işlersem 
bçpi hapse atacaklar. Suçlu 
olmak istemem. Ama suç ne? 
Insanları  öldürmeyin demek 
mi. Suç buysa ben suçlu-
yum." 

Diyarbakır/Roj- Diyarbakır inşaat 
Mühendisleri Odası  (DİMO), köyle-
rinden göç eden insanların konut ihti-
yaçlarını  karşılamak için Toplu Konut 
Idaresi tarafından Diyarbakır'da yaptı-
nlan konutların satışıyla ilgili bir basın 
açıklaması  yaptı. Açıklamada, konut-
ların satışında, köylerinden göç ettiri-
len vatandaşlara herhangi bir kolaylı-
ğın sağlanamadığı  belirtilerek, aksine 
"Konut sahibi olmayan şehit aileleri-
ne" gerekli kolaylığın sağlandığı  ileri 
sürüldü. 

Geçtiğimiz hafta, Diyarbakır inşaat 
Mühendisleri Odası  Yönetim kurul 
adına M. Şefik Ay imzasıyla yapılan 
açıklamada, nüfusunun hızla arttığı  
belirtilerek, göç eden ailelerin, evsiz, 
barksız aç ve perişan olarak sefil bir 
şekilde yaşadıkları  vurgulandı . 

Ay, yaptığı  açıklamada, köyünden 
göç ettirilen insanların çoğunun akra-
balarının yanında kaldıklarını  ve bir 
odada on kişi olarak yaşamak zorunda 

° bırakıldıklannı  belirtti. Ay, şöyle de-
vam etti: "Göç eden insanların barın-
ma sorunu karşısında, Başbakan Tansu 
Çiller 1994 yılında bu konutlar için, 
devlet tarafından güvenlik nedeniyle 
köylerinden göç ettirilen vatandaşların 
gereksinimini sağlayacak düzenleme-
lerin getirileceğini belirtmiştir. Konut-
lar satışa çıkarıldığında 'konut sahibi 
olmayan şehit ailelerine' gerekli ko-
laylık sağlanmıştır. Ancak köylerinden 
göç ettirilen ve perişan bir halde, evsiz 
barksız bir şekilde yaşamaya çalışan 

`Devlet, göç edenlere karşı  duyarsız' 
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BM büyük devletlerin politik organizasyonu olmaya başladı. 

BM'nin savaşa ilgisi arttıkça, savaşlarda artmaya başladı. 

Afganistan 
Y üzölçümü: 653.000 kilomet-

rekare 
Nüfusu: 17.000.000 kişi 
Dili: Peştuca 
Afganistan'daki monarşiyi yı-

kanlar daha sonra Sovyetler Bir-
liği ile iyi ilişkiler geliştirerek ül-
kede sosyalizm kurmaya kalktı-
lar. Bu zorlu süreçte durumun 
daha sonra iyice kanşmasıy-
lal 979 yılındaki Sovyet müdaha-
lesinden sonra 1.5 milyon kişi 
İran'a, 3 milyon kişi de Pakis-
tan'a kaçtı. 

Daha sonra 1989 yı lında 
SSCB'deki gelişmeler nedeniyle 
Sovyet askeri Afganistan'dan çe-
kildi. 1991 yı lında ise SSCB ve 
ABD savaşan taraflara silah yar-
dımı  yapmama kararı  aldı. 

1992 yı lının Nisan ayında 
Mücahitler Kabil'e girdi. Neci-
bullah devlet başkanlığından ay-
rıldı. 

Bütün bu yı llarda Pakistan'a 
kaçan 3 milyon kadar kişi, özel-
likle ABD yardımı  ile silahlandı- 

nlıp eğitilerek yıllarca Sovyet 
yanlısı  iktidarlara karşı  savaştı-
nlmışlardır. "Mücahit" denilen 
bu kişiler arasında, dünyanın 
dört yanından gelmiş  müslüman 
ve sosyalizm karşıtı  kişiler de y-
er almıştır. Mücahitlerin baskı-
sıyla değilse bile Sosyalist siste-
min çözülmesinden yıllar sonra 
iktidarı  bırakan sol yönetimin ar-
dından islamcı  gruplar hâlâ ikti-
darı  devralmış  sayılmazlar. Çün-
kü devlet başkanı  ile başbakan 
sıfatlı  kişiler mevcut iç savaşın 
başlıca taraflandır. 

1992 yı lı  Haziran'ında devlet 
başkanlığına getirilen profesör 
Rabbani, Iran yanlısı  kabul edi-
lirken, başbakanın (önce A. Ferit 
sonra Hizbül Islam liderlerinden 
Hikmetyar'ın da Pakistan yanlısı  
olduğu söyleniyordu. Üçüncü bir 
taraf ise Özbek general Raşit 
Dostum idi. Şimdi bir dördüncü 
güç olarak ortaya çıkan Taliban-
lar ise ABD-Pakistan ortak 
yapımı. 

Talebeler geliyor, hocalan ise 
kaçmak üzere. Taliban bir talebe 
örgütü. iktidarını  vermemek için 

direnen profesör: Rabbani. 
Taliban ilerliyor 

Dış  Haberler Servisi— Afganistan'ın 
batısındaki en büyük kenti Herat'ı  ge-
çen ay Devlet Başkanı  Burhaneddin 
Rabbani'ye bağlı  güçlerin elinden ko-
layca alıveren Taliban, önceki hafta 
başkent Kabil'in Güney'indeki Çaras-
yab şehrine bayrağını  diktikten sonra 
şimdi de namlusunu Güney'de Kabil'e 
çevirdi. Son günlerde Taliban milisleri 
ile Rabbani güçleri arasında Kabil'e 
hakim durumdaki Hayrabad Tepele-
ri'nde hakimiyeti ele geçirmek için kı-
yasıya çarpışmalar meydana geliyor. 

Bu arada Özbek lider General Raşid 
Dostum'un birlikleri de Kabil'e Ku-
zey'den yükleniyor. Böylece Rabba-
ni'yi devirme konusunda anlaşmış  gibi 
görünen iki güç arasındaki birlikteliğin 
daha sonraki aşamalardaki konumu ise 
şimdilik belirsizliğini koruyor. 

Taliban dediğin 
bir talebe örgütü 

Pakistan'daki medreselerde okumuş  
şeriatçı  öğrencilerin öncülük ettiği Ta- 

liban, 1 yıl içinde Afganistan'ın genel-
likle Paştunlann yaşadığı  bölgelerin 
neredeyse hiçbir direnişle karşı laşmak-
sızın yarısını  aldı. Paştunlar, Tacikler 
ve Özbelder Afganistan'daki başlıca 
etnik grupları  oluşturuyor. Taliban, Pa-
kistan'a kaçmış  Afganlı  ailelerin ço-
cuklanndan ortaya çıktı. Medreselerde 
okuyan öğrenciler Pakistan'ın yoğun 
ilgisiyle Afganistan'daki iç savaş  için 
yetiştirildi. Bu program için Pakis-
tan'ın ABD'den büyük yardım gördü-
ğü belirtiliyor. 

Nitekim Pakistan eski genelkurmay 
başkanı  emekli general Mirza Aslan-
beg, Iran News gazetesinde yayınlanan 
demecinde, Afganistan'da yönetime 
karşı  mücadele eden Taliban öğrenci 
hareketinin "985-86'da sürekli olarak 
Pakistan hava sahasını  ihlal eden Afga-
nistan'daki Sovyet yanlısı  güçlere kar-
şı, ABD ve Pakistan'ın yürüttüğü ortak 
çabaların ürünü" olduğunu söyledi. 
Aslanbeg, bunları  söyledikten sonra, 
"Taliban, özel olarak komünistlere kar-
şı  savaşmak üzere yetiştirildi. Şimdi hi- 

zipler arası  çatışmalara girmeleri doğru 
değil" diyerek Talibanlann yürüttüğü 
mücadeleye karşı  çıkıyor. 

Önceki yıl bu kişiler silahlı  gruplar 
halinde ülkenin en az denetlenmekte 
olan Güney bölümüne sızdılar. 

Uzun yıllar savaşmaktan bıkmış  
gruplar, karşılarında gördükleri bu zin-
de güçler karşısında neredeyse tek bir 
kurşun atmadan geri çekildiler. Tali-
ban, çoğu erkeksiz kalmış  halk arasın-
da da büyük kabul gördü. 

Taliban hareketinin ülkeyi Gü-
ney'den Kuzey'e fethetme hareketini 
geçen yıl devlet başkanı  Rabbani güç-
leri durdurmuştu. 

BM gözetiminde geçen yıl bu sıra-
larda yapı lan ateşkes görüşmeleri 1995 
yı lının ilk günlerinde Devlet başkanı  
Rabbani'nin görevden aynlmasını  ka-
bul etmesiyle sonuçlanmış tı. Ancak 
Taliban saldırılan Rabbani'nin bu ka-
rarı  uygulamaya koymasına fırsat ver-
medi. Rabbani de bu saldınları  bahane 
ederek devlet başkanlığından aynlma-
dı. 

NATO Genel Sekreteri Claes sıkıntılı  

Faşizm Balkanlar' 
tehdit ediyor 

Politiken'den çev. 
Adnan AĞACANOĞLU 

H ırvat profesör: Batı, cephe arkasındaki gelişmelere 
göz yumuyor. Balkanlarda yeni bir faşist haykı rış  baş  
gösteriyor. Gelişmeler belirleyici ve endişe verici. Es-

ki Yugoslavya'daki gelişmeler, Batı 'nın açı k veya gizli teyidi 
ile demokrasiden uzak, milliyetçi diktatörlüklere, militarist 
ve ı rkçı  yapı lanmalara doğru ilerliyor. 

Sömürgeci politika 
Gelişmeler sömürgeci bir politika doğrultusunda yol alı-

yor. Önce sı rplar ülkeyi işgal edip ülke sakinlerinin tümünü 
veya bir bölümünü yurtlarından kovuyorlar. $imdi ise Hır-
vatlar aynı  yöntemleri Krajina bölgesinde uygulamaktadırlar. 
Bu gelişmeler, BM ve AB gözlemcileri önünde cereyan et-
mekte. 

Mevcut koşullarda sürdürülen barış  görüşmeleri ABD ve 
Almanya'nı n onayı  ile ı rkçı  ekstremistlerin politikaları nın ya-
şama geçmesidir. Amaç büyük bir Sı rbistan ve büyük bir Hır-
vatistan oluşturmak. 

işin korkunç yanına bak ı ldığında; Hırvatistan'ı n mevcut 
militarist ve faşist nüveleri içinde barı ndı ran hattını  değiştir- 
mesi sadece ve sadece dış  etkenlerin bask ı sı na kalmış. On-
dan dolayı  eski Yugoslavya gerçeklerine bakarak Batı  dünya-
sının ahlaksal çöküşüne tan ı k olabiliyoruz. 

Dış  dünya bası n ı n ı n içinde oluduğu durum da günümüz-
de oldukça üzüntü verici. Dış  medya bütün enerjisini savaş  
sahnelerine, toplantı lara, mesajlara, diplomasiye ve barış  
görüşmelerine harcamakta. Ama bu ülkelerde nelerin olup 
bittiğii, bu üç dört yı ll ı k korkunç savaş  döneminde bu ülke-
lerin hali kimseyi pek ilgilendirmiyor. 

Bazı  kısa örneklerle durumu izah edecek olursam: Hı rva-
tistan'da Sırplar ve Hı rvat olmayanlar evlerinden çı karı lmak-
ta. Elimizde istatistik yok, ancak bu sayı n ı n 10.000 civarı n-
da oludğu kanaatindeyiz. istatistik, bilim ve araştı rmalar 
devlet için büyük bir tehlike. Haliyle baskı  mekanizması  en 
yüksek aşamasında. Sadece Split kentinde 1000'e yak ın in-
san evlerinden kovulmuş. Boşaltı lan evlere ise askerler yer-
leşmekte. Evlerinden kovulanları n büyük çoğunluğu da, geç-
mişte Sı rplarla evlenmiş  yanl ız kadı nlar. Evlerinden kovul-
maları  yetmiyormuş  gbi eve eşyalarına da el konuluyor veya 
açı kçası  çal ı n ı yor. 

Ayn ı  uygulamalar ı  Nazi Almanyası nda görmüştük. Kom-
şular nelerin olup bittiğini bilmek istemiyorlar. Onlar hiçbir 
şey görmemişler, hiçbir şey duymamış lar tecavüz ve fiziksel 
saldı rı  olması na rağmen, şahitlik yapmak istemiyorlar. Top-
lumda ahlaksal bir çöküş. Argümanlar çok sade: Biz kendi-
mizi düşmanlarımı za karşı  korumalı yız. Kadınlar erkeklerini 
takib etmeli. Irkçı lığın zirvede olduğu bir dönemde bu hak-
sı zl ı kları n ayrı nt ı ları na daha fazla girmeyeceğim. 

Yargı  organları  işlemiyor. Yargı  sessiz! Şikayetler, tazminat 
davaları , yasal olmayan yollardan al ı nan gayri menkul ve 
mallar ı n iadesi işleme konulmuyor. Ulusal kimliklerinden 
dolayı  insanları n işten çı karı lmaları  oldukça olağan. Kısa bir 
süre önce Splitska bankalrı  71 kadı nı  görevden attı lar. Se-
beplerin ise her zaman olduğu gibi özelliştiremenin sonucu 
olarak tasarruf politikası . Fakat işin ilginç yanı  ise atı lanların 
hepsi ya Sı rp ası llı  yada Sırplarla evli Hı rvatlar. Aynı  gelişme-
leri posta ve büyük ulaşım şirketlerinde de görüyoruz 

El koyma 
Profesör Vıskoviç hükümete bir mektup göndererek, Kara-

jina' bölgesindeki Sı rpları n malları na el koyma ile ilgili yasa-
yı  eleştiriyor. Tudiman'ı n Ağustos baş ları nda Karajina bölge-
sinde göçe zorlanan 150.000 civarı nda Sı rpa geri gel çağrısı  
demagojiden öteye bir şey değil. Seçimden hemen önce par-
lamentonun görevlerinden biri de daha önce işgal altında 
olan bölgedeki mal ve mülk varlığı n ı ngeçici denitimi ile ilgi-
li yasayı  meclisten geçirmek olmuş. Bu yasa sı rpları n gayrı-
menkullerinin yanı  sı ra, talan yı kı m ve yakmalardan geriye 
kalan malları nı n ellerinden al ı nması n ı  öngörüyor. Yasaya 
göre mal, daire, ev ve çiftlik sahipleri 90 gün içinde mal var-
lıklarını  belirten bir beyanatla baş  vurmal ıdı rlar. Göçmenler 
dört bir yana yayı lmış. Bir kısmı  Kuzey Bosna'ya bir kı smı  
Sı rbistan'a gitmiş  ki, ordaki yetkililer onları  Doğu Sloven-
ya'ya yerleştirmişler ve bir k ı smı  da Güney Kosova'ya yerleş-
tirilmiş. Bunlardan kaç kişi mal varlıklarını  gösteren tapu ve-
ya başka belgeleri yanları nda bulunduruyorlar, o da bilinmi-
yor. Müracaatlar Belgrad'taki H ı rvatistan temsilciliğine yapı-
lacak ancak ne garip ki Belgrad'taki Hı rvatistan temsilcisi ge-
ri çağı rı lmış  ve büro da kapatı lmış. Bana göre bu gelişmele-
rin hesabı  uluslararası  planda Hı rvatistan'dan sorulmalı  ve 
Hı rvatistan'ın AB girebilmesi için bir önkoşul olmalı  demek-
te Nikala Viskoviç. 

Kolektif ahlak 
Vıskoviç, Sı rbistan, H ı rvatistan ve Bosna'da demokratik 

bir sürecin baş l ıyabileceği konusunda oldukça karamsar. Biz 
hepimiz Tudjman'ı n yönetime gelmesini safça alkış ladı k. O 
milliyetçi fanatikleri yani ustasjaerleri kanatlarının altına al-
dı. Elbetteki savaş  dönemi idi ve ustasjaerler çok iyi savaşı-
yorlardı . Ama geçen bu süre içinde toplum milliyetçilik ko-
nusunda oldukça hassaslaşmış. Faşizme doğru adı m adı m 
ilerlemekte olan günümüzün H ı rvatistan'ı nda halkı n bireysel 
ahlak anlayışı  yavaş  yavaş  köreltilip elinden alını yor. Kol-
lektf ahlak artık "ulusal birlik" ile eşdeğer tutuluyor. 

Gençlerimiz, özellikle üniversite gençliği tamamen apoli-
tik. Düşündükleri tek şey okulları nı  bitirip köşeyi dönmek. 
Bir çoğu diplomalarını  aldı ktan hemen sonra yurtdışı na git-
mekte. Istatistiklerimizin olamaması na rağmen, sanı rı m son 
4 yı l içinde 100.0000'e yak ı n insan yüksek öğretimini bitirip 
ülkeyi terk etti. Milliyetçilerin buna karşı  söyleyecekleri bir 
şey yok elbette, çünkü yönetim erkini daha rahat ele geçere-
bi I i rler. 

Ülkede kültürel yapı lanmalara karşı  gelişen dalga gittikçe 
güçleniyor. Dünyanın en iyi müzelerinin bir kısmı na sahip 
olmamı za rağmen, müzeler kapalı . 29 Ekimde yapı lacak se-
çim, liberalerin son şansı  olacak. Büyük oranda kent ve kı r 
cebelleşmesi olacak. Yönetimdeki HDZ partisi şimdiye ka-
dar ulusal birlik adına Hı rvat olmayanlara yöneimişti. $imdi 
ise okun ucunu iç muhalefete çevirecek. 

Her yerde savaş  var 
BM'nin durdurmak zorunda olduğu fakat 

neredeyse hiçbir şey yapamadığı  savaşlar 
ve özellikle iç savaşlarda ölen insanların 

sayısı  yaklaşık olarak şöyle: 
Afganistan: 14.000 
Angola: 122.000 
Azerbaycan: 10.000 
Bangladeş: 3000 
Bosna: 20.000 
Burma: 14.000 
Cezayir: 25.000 
D. Timor: 16.000 
Filistin: 13.000 
Filipinler: 25.000 
Gürcistan: 3000 
Guatemala: 46.000 
Kamboçya: 26.000 
Keşmir: 9000 
K.İrlanda: 1.500 
Kolombiya: 30.000 
Kürdistan: 13.000 
Liberya: 20.000 
Peru: 28.000 
Ruanda: 6000 
Sri Lanka: 27.000 
Sudan: 40.000 
Tacikistan: 20.000 
Yemen: 2000 

Son on-onbeş  yıldır şu ya da şekilde çıkan 
savaşlarda yaklaşık bu kadar kişi sözü edilen 
coğrafyalarda öldü. Bir de sayı  elde edilemeyen 
bazı  yerler var: İran, Irak ve Somali gibi. Soma-
li'de belki çok değil ama, Iran ile Irak arasında 
yaklaşık on yıl süren savaşta en az yüzbin kişi 
ölmüş  olmalı. 

Birleşmiş  Milletler nedir? 
14 Ağustos 1941'den başlayan bir dizi anlaş-

ma sonunda 26 Haziran 1945 günü 50 devletin 
katılımıyla San Francisco'da kuruldu. Aslında 
II. Dünya Savaşı  öncesinde iflas eden Milletler 
Cemiyeti'nin yeniden örgütlenmesinden başka 
bir şey değildi. 

Bugün 200'e yakın ülkenin üye olduğu 
BM'nin amacı  dünyada barışı  tesis etmek. 

Çalışma yöntemi ise, 5 büyük devletin 
(ABD, Rusya -eskiden SSCB,- Çin, İngiltere ve 
Fransa) mutlak egemenliğinde çatışma bölgele-
rindeki sorunları  çeşitli yollardan çözmeye ça-
lışmak. BM'nin yürütme organının başında Ge-
nel Sekreter sıfatıyla bir kişi bulunuyor. Bu kişi-
nin yürütme anlamında çok fazla yetkisi yok. 
Genel Sekreter, belirli uzlaşma sonucu seçiliyor. 
Ancak şimdiye dek seçilen tüm kişiler 5'lerin 
emrinde çalıştı. Şimdi bu 5 ülkeye Japonya ve 
Almanya'nın da dahil edilmesi sözkonusu. 

Willy Claes skandalı  yalnı z Agusta firmasına rüşvet 
vermesiyle değil, politik nedenlerlede çıkmış  olabileceği 
düşünülüyor. 
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BM barışa değil savaşa para harcıyor' 
50 yıl önce dünya barışını  tesis etmek üzere kurulan Birleşmiş  
Milletler neredeyse dünyadaki uluslann tümünü bünyesinde 

toplamayı  başarmasına rağmen savaşlara engel olamadı. Bugün 
dünyanın pekçok yerinde savaş  var. Dahası  BM artık bu savaşlara 

taraf olmaya başladı. 
Dış  Haberler Servisi— Birleş-
miş  Milletler (BM) bu yıl 50 ya-
şına bastı. Bu hafta New York'ta 
büyük törenler yapılıyor. Dün-
yanın neredeyse bütün liderleri 
toplandı  ve BM üzerine New 
York'ta konuşmalar yapıyor. 
Ancak tarihi anlaşmaların yapıl-
dığı  yaz aylarında da bu konuda 
törenler yapılmıştı. 

BM'nin 50'inci yıl kutlama-
ları  için ABD'den sonra isviç-
re'ye gelen BM genel sekreteri 
Butros Gali, BM'nin barış  ve sa-
vaş  harcamalarına yönelik soru-
larla zor anlar yaşanuştı. BM 
kutlamalarında BM'nin dünya 
barışı= aksine, savaşa nere-
deyse tüm bütçesini ayırdığını  
da ortaya koydu. 

Ziyaretine İsviçre'nin ev sa- 
hipliği nedeniyle başkent 
Bern'de başlayan Gali, İsviçre 
hükümet temsilcileriyle birlikte 
BM 50'inci yı l kutlamaları  dahi-
linde kabul ettikleri öğrenciler-
den beklemedikleri sorularla 
karşılaştılar. Bern Parlemento-
su'nda kendisine yönelen soru-
ları  cevaplayan BM genel sekre-
terinin, BM'nin işleyişi ve dün-
ya üzerindeki etkisi konusunda 
sıkıntılı  olduğu gözlendi. 

Bir öğrencinin "Kuveyt-Irak 
savaşına çok hızlı  bir şekilde 
müdahele eden BM, neden Yo-
goslavya vb. ülkelerdeki çatış-
malara istenilen müdaheleleri 
yapıp, sonucu gidemiyor" şek-
lindeki sorusunu, "Kuveyt-Irak 
çatışması  bir ülkenin başka bir 
ülke topraklarına tecavüzü idi. 
Yogoslavya'daki çatışmalar ise 
iç çatışmalardır. 

Bosnalı  Sırplar Saraybos-
na'da, Hırvatlar ise Zagrep'te 
hükümete başkaldırdılar. Bu ka-
rekteristik bir farktır. Irak-Ku-
veyt çatışması  ise iki BM üyesi 
arasında, politik amaçlı  bir ça-
tışmaydı. Bu özellikler Bos-
na'da yok. BM burada da ham-
al bir çözüm istiyor ama biz ba-
nşı  sağlayacak araçlara sahip 
değiliz" şeklinde yanıtlarken, 
bir başka öğrencinin "Acil Mü-
dahele Gücü'nün büyük devlet-
lerin etkisiyle devreye sokulma-
sının tehlikeleri yok mu?" soru-
suna, "Ben üç yıldır BM'den 
kuvvet istiyorum. Yugoslav-
ya'da gücümüz etkisiz. Bizim 
görevimiz bir tarafa karşı  savaş-
mak değil. Tüm taraflarla birlik-
te ateşkesi sağlamak ve bunu 
korumak. Ve 2 milyon göçmene  

yardım etmek. 
BM büyük devletlerin politik 

organizasyonu mu? BM güçlü 
partilerin bir parlementosu gibi-
dir. Güvenlik konseyi uluslara-
rası  bir mahkeme değildir. O bir 
iç politik organdır" şeklinde ya-
nıtladı. Güvenlik konseyinin Ve-
to hakkı  büyük ve küçük, güçlü 
ve zayıf üyeler arasında farklılık 
yarattığı  konusunda Gali, "Evet 
veto hakları  var. Bu söz konusu 
devletlerin ekonomik ve askeri 
güçlerinin etkisiyle de oluyor. 
BM'de ekonomisi güçlü küçük 
ülkeler de, kendisi büyük fakat 
dünya sorunlarına ilgisiz ülkeler 
de var" dedi. 

Fransa'nın yeni nükleer de-
nemelerine karşı  BM Cenevre 
merkezi önünde gösteriler sürer-
ken, içerde ise herkes BM'nin 
50. yılı  için kadehlerini kaldın, 
yordu. Fransa'nın yeni devlet 
başkanı  Chirac aynı  gün Cenev-
re'de olmasına rağmen, bu gös-
terileri duymadı  ya da duymak 
istemedi. Göstericiler haklı  ola-
rak, "Fransa BM'deki gücünü 
de kullanarak yeni denemelere 
cesaret edebildi. Bir üyesine ge-
rekli yanı tı  veremeyen BM'nin 
diğer zayıf halklara karşı  taraf- 

sız olabileceğini düşünemiyo-
ruz" diyorlardı. 

Sözkonusu kutlamalarda, 
yoksul ülkeler, BM'nin yeni re-
forrnlarla yenilenmesi gerektiği 
ve finansman sorunlarını  çöze-
rek, zenginlerin etkisinden kur-
tulması  gerektiğini dile getirdiler. 

Özellikle Güney'in yoksulla-
nnın, 40 zengin Kuzeyli devle-
tin, 140 güneyli yoksul ülke ile 
BM üzerinde gittikçe derinleşen 
etkisini dillendirmeleri, BM'nin 
dünya banşına ve sorunlarına 
gerçekten tarafsız yaklaşmadığı-
nın bir göstergesi oldu. 

En fazla askeri güce ve mali 
desteğe sahip olan ülkelerin BM 
ve dünya sorunlarına da hakim 
olduklarını  herkes görüyordu, 
fakat bunu değiştirecek bir çözü-
mün ufukta gözükmediğini de 
herkes biliyordu. Eskiden Üçün-
cü dünyanın BM'yi oldukça et-
kilemesi nedeniyle ABD 
BM'den neredeyse ayrılma nok-
tasına gelmişti. Nitekim UNES-
CO gibi çok etkili olamadığı  bir-
kaç kuruluştan ayrılmış tı. Ancak 
SSCB'nin dağılmasıyla iyice iş-
levsizleşen ve Tito gibi bir lideri-
ni de kaybeden Üçüncü dünya ve 
sosyalist sistemin etkisinin azal-
masıyla ABD BM'de rahatladı. 
Artık BM tamamen ABD'nin at 
oynattığı  bir alan oldu. 

BM yalnızca 
savaşlarla uğraşıyor 

BM'ye ilişkin aktarılan bilgi-
lerde ise, BM'nin adeta salt sa-
vaşlarla sınırlı  bir örgüt durumu-
na geldiği, dünyanın sosyal ve 
barış  sorunlarına ilgisinin gittik-
çe azaldığını  ortaya koydu. 
BM'nin mali harcamalarına iliş-
kin açıklamalar ise hayli düşün-
dürücü idi. BM tüm dünyalılar-
dan yıllık kişi başına aldığı  mali 
desteğin 150 Amerikan doların' 

savaş  araçlarına, 190 dolarını  
sosyal projelere ayırıyordu. Yi-
ne BM mavi berelilerin ile ken-
dine bağlı  örgütlere 10,5 milyar 
dolar harcamış. Bu rakamlardan 
çıkan net sonuç, BM'nin barış  
projelerine verdiği destek harca-
malarının 0,0005'i. 

Bu rakamlar bile BM'nin en 
büyük dünya örgütü olarak, dün-
yaya barış  ve insani sorunların-
dan bakmak yerine, adeta büyük 

devletlerin politikalarına bağlı  
olarak, savaş  sorunlarını  en bü-
yük amacı  haline getirdiğini or-
taya koyuyor. BM'nin büyük 
devletlerin istemediği çözümler-
de etkili olamaması  ve müdahe-
le edememesi de tüm bu gerçek-
ler içinde hiç de şaşırtıcı  gelmi-
yor. BM acaba sırtına UNO ge-
çirilmiş, büyük devletlerin dün-
ya bekçisi mi? Bu soru daha 
uzun süre tartışılacağa benziyor. 

Saddam kendini 
halka onaylattı  Dış  Haberler Servisi- NATO 

Genel Sekreteri Willy Claes, 
istifanın eşiğinde bulunuyor. 
Hakkındaki rüşvet iddiaları  
nedeniyle yargı lanma sürecine 
giren Claes'in istifası  NATO 
çevrelerinde şok etkisi yarattı. 

Belçika'da Yargıtay' ın 
aleyhine hazırladığı  dosyayı  
inceledikten sonra yaptığı  
açıklamada, "Beni suçlayan-
larla yüzleştirilmek istiyorum" 
dedi ve masum olduğunda ıs-
rar etti. 

Basın mensuplarının soru-
larını  cevaplayan Claes, "Yar-
gıtay'ın itham dosyasında yeni 
bir şey olmadığını" söyleye-
rek, "Sadece bazı  ipuçları  var. 
Italyan Agusta firrnasından 
bazı  kişilerin veya başkaları-
nın ithamlan var. Onlarla yüz-
leşmek istiyorum" dedi. 

Claes, NATO Genel Sekre-
terliği görevine devam edip 
edemeyeceği sorusuna ise şöy-
le cevap verdi, "Bu ayrı  bir ko-
nu. Henüz bunu tartışma aşa-
masına gelmedik" demişti. 

Belçika Parlamentosu'nda 
oluşturulan, Claes ile eski ba-
kanlardan Guy Coeme'in adla-
rının karış tığı  yolsuzluklara in-
celeyen özel Komisyon, söz-
konusu bu iki kişinin ifadeleri-
ni almayı  kararlaştırmıştı. 13 
Ekim Cuma günü savunma ya-
pan Claes hakkında Komis-
yon'un alacağı  karar, bu ay so-
nundan önce Parlamento'da 
onaylanacak. 

11 Parlamenterden oluşan 
bu komisyon Claes'in yargı-
lanmasına karar verir ve bu 
karar parlamentoda onaylanır-
sa NATO Genel Sekreteri, bu  

görevinden istifa etmek zorun-
da kalacak. 

Sözkonusu komisyon da 
Claes'in yargılanması  gerekti-
ği kararına vannca şimdi son 
söz Belçika parlamentosuna 
kaldı. Parlamentonun da bu 
yönde bir karar alması  bekle-
niyor. 

Parlamento komisyonunun 
da kendisinin yargı lanması  yö-
nünde karar vermesi üzerine 
gazetecilerin sorularını  yanıt-
layan NATO Genel Sekreteri 
Willy Claes ilk kez istifadan 
söz etmeye başladı. 

Claes ne yapmış? 
Şu anda NATO Genel Sek-

reterliği görevinde bulunan ve 
orkestra yönetmeni bir sanatçı  
olan Willy Claes daha önce 
NATO karşı tı  görüşleri bulun- 

masıyla ünlü biriydi. Kader 
onu bir zamanlar karşı  olduğu 
bir ittifakın en üst görevine ka-
dar yükseltirken Belçika hükü-
metinde bakanlık da yapmıştı . 
1988 yılındaki Ekonomi Ba-
kanlığı  zamanında Italya'dan 
ülkesine alınan helikopterler 
için Agusta firmasının rüşvet 
verdiği ortaya çıkmıştı. 

Italyan Agusta firmasının 
rüşvet verdiği ispatlanan Bel-
çikalı  yüksek düzeyde bir me-
mur intihar ederken bir başka 
görevli de rüşvet almaktan 
yargı lanarak hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Claes bu konu ortaya çıktı-
ğından beri olayla yakından 
uzaktan hiçbir ilgisinin olma-
dığını  iddia ediyor ama sık sık 
yaptığı  açıklamaların aksine 
gelişmeler oluyor.  

İ =Ekim 1995 Pazar günü 
Saddam, Irak Devlet 

Başkanlığı 'nda 7 yı l daha 
kalmasını  halka onaylattı. 
Halkın yüzde 99,96 oranında 
Saddam'a evet demesi inan-
dıncı  bulunmadı. Ancak yine 
de Irak'taki monarşinin sona 
ermesinden bu yana geçen 
37 yıldan sonra ilk kez böy-
lesi bir referandum gerçek-
leştiriliyor olması , Saddam 
rejimi açısından bazı  geliş-
melerin olduğu şeklinde yo-
rumlandı. Referanduma Sü-
leymaniye, Duhok ve Erbil 
dışındaki tüm yerleşim bi-
rimlerindeki 18 yaşından bü-
yükler katıldı. 

Referandum yapma fikri, 
ABD'nin Saddam'ı  bir CIA  

operasyonuyla bu yaz kendi 
ailesi içinden kişilerin Ür-
dün'e sığınmasıyla sonuçla-
nan bir komplo ile yıkmaya 
çalışmasının ardından bizzat 
Saddam tarafından ortaya 
atılmış tı. Saddam yazın orta-
ya çıkan damat krizinin izleri-
ni tamamen üzerinden atmak 
için bu referandum sonucunu 
dünyaya karşı  koz olarak kul-
lanmayı  düşünüyor. 

Devlet başkanlığını  1979 
yı lından beri sürdürmekte 
olan Saddam'ın görev süresi, 
ülkeyi idare etmekte olan 
Devrim Komuta Konse-
yi'nce her defasında uzatı lı-
yordu. Saddam böylece ilk 
kez doğrudan halk tarafından 
seçilmiş  oldu. 
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Politika Notları /Şerif KAPLAN 

Liberaller mi statükocular mı? 
A

nkara'da son zamanlarda gide-
rek devlet içindeki çatışma su 
yüzüne çıkmaya başlıyor. Ikti-

dar mücadelesinde belirginleşen bu 
çatışma, gelecekte Türkiye'nin siya-
setinde önemli bir yer tutar. Iktidara 
damgasını  vuracaktır. Böylece kaza-
nan, diğer tarafı  iktidardan uzun bir 
zaman uzaklaştırması, hatta siyasi ha-
yatını  bitirmesi beklenebilir. 

Liberal kanatta yer alan ve bunu 
Amerikanın desteğiyle yapmaya çalı-
şan Çiller, Amerikancı  Islamcılar ve 
bu cephede yer almak isteyen kimi 
MHP'liler ile Kemalist statükoculann 
başını  çektiği Demirel, Cindoruk, Yıl-
maz gibi isimler arasında tam bir var 
olmayla yok olma mücadelesi başla-
mış  durumda. 

Çiller Amerika'nın desteğini arka-
sına almanın rahatlığı  içinde davranır-
ken, giderek siyasetteki yerini de pe-
kiştiriyor. Uzun yıllar DYP çizgisinde 
siyaset yapan Cindoruk gibi birini ra-
hatlıkla DYP'den ihraç etme kararını  
alabiliyor. Belki birkaç gün öncesinde 
böylesi bir durum hayal bile edile- 

mezdi. Cindoruk'un ihraç edilmesi si-
yasette tam bir şok yarattı. 

Evet bu mücadele içinde Çiller ol-
dukça rahat davranıyor. Öyle ki, azın-
lık hükümetinin güvenoyu almayacağı  
önceden belli olmasına rağmen, dene-
mekten çekinmedi. 

Çiller'in azınlık hükümetinin onay 
almamasında birinci rol, binlerce işçi-
nin yükselen mücadelesi oldu. Işçilere 
söz veren Ecevit, son anda Çiller'den 
desteğini çekti. Ecevit yerini netleştir-
mek, Çiller'in yanında yer almak isti-
yordu ama, geçmişi bunu engelledi. 
Biraz da oy kaygıları. Çünkü o Ecevit 
ki, yıllarca sol adına siyaset yapmıştı. 
Birden bire patikte böyle bir dönüş  
yapması  çok oy kaybettirebilirdi. Bu 
kaygı  Ecevit'i redci yaptı. 

Çiller azınlık hükümetiyle saflannı  
biraz daha netleştirdi. Azınlık hükü-
metinin onay almamasına en çok Tür-
keş  üzülmüştü. Çünkü Türkeş, bazı  
MHP'lilerin bastırması  sonucu böyle-
si bir hükümete destek verirken, hükü-
metin güvenoyu almasına kesin gö-
züyle bakıyordu. Türkeş 'in azınlık 

hükümetinden oldukça ötıemli bek-
lentileri vardı. En başta MİT, Özel 
Tim, polis olmak üzere, Kültür Ba-
kanlığı  ve Adalet Bakanlığı  gibi yer-
lerde altı  bin kadro istemişti ve bunu 
gerçekleştirecekti. Türkeş 'in kendisi-
ne göre devlet içinde en zayıf olduğu 
yerler buralardı. Böylece Türkeş  eline 
geçen bu fırsatı  kaçırmıştı. Yaşlı  kurt 
bazı  MHP'lilerin oyununa gelerek, 
onay alamayacağı  önceden belli azın-
lık hükümetine onay vermişti. 

Daha önceki notlarda da belirtti-
ğim gibi, yeni hükümet girişimi CHP 
ile yeniden yapılacak bir koalisyona 
kaldı. Baykal, prestij kaybedip bitme 
noktasına gelen CHP için bir şov yap-
tı  ve bundan başarılı  çıktı. Kısmen de 
olsa eriyen CHP'ye yeni bir prestij 
sağladı. Kamuoyunun bu alandaki 
desteğini aldı . Böylece 20 Eylül'e tek-
rardan gelindi. Şu aralar iki parti ara-
sında yeni bir koalisyon için girişim-
ler bütün hızıyla devam ediyor. Anla-
şıp güvenoyu almalarına kesin gözüy-
le bakı lıyor. Ancak burada CHP kadar 
Çiller de kazançlı  çıktı. Çiller, seçime 

hazırken yaptığı  politik şovlarla bir 
çok alanda kozları  eline geçirdi ve en 
kısa zaman içinde CHP ile kuracağı  
koalisyonla seçime gidecek. Seçim ta-
rihi ise büyük bir olası lıkla 24 Aralık 
olacak. 

Devlet içindeki bu mücadelede 
ikinci perdeye gelindi. Bu ikinci per-
dede Amerika'nın siyasi operasyonu 
halen devam ediyor. ABD için Orta-
doğu'da önemli bir yer tutan Türki-
ye'nin klasik politikalarla artık yöne-
tilemeyeceğini iyi biliyor. Bunun için 
bir takım reformlarla Türkiye imajını  
yenilemeye çalışıyor. Bunu Çiller'le 
yaparken, Çiller'in bu mücadeleden 
başarılı  çıkması  halinde Demirel'in 
DYP içindeki ağırlığının da bitirilece-
ği ileri sürülüyor. Demirel'in ABD zi-
yareti de siyasi çevrelerde böyle yo-
rumlanıyor. Yani ABD'nin desteğini 
alma çabası  olarak... 

Evet önümüzdeki günlerde bu dev-
let içindeki mücadele biraz daha net-
leşecek. Ama şu sözü de unutmamak 
gerekir: Burası  Türkiye; her an her 
şey olabilir... 

Adanın Kuzeyi tam 'Türki' 

altında. Tüm Kuzey Kıbrıs, garnizon 
bölgelerine ayrılmış  ve stratejik 
önemdeki her tesisin yanına askeri te-
sisler konumlandınlarak, tüm kara 
kontrole alınmış  durumda. 

Türk askeri varlığının konumlanışı  
sonucu, Kuzey Kıbrıs, neredeyse bü-
tünüyle bir 'Askeri bölge' statüsünde-
dir. Giriş-çıkışlara ses çıkanlmamakla 
birlikte, Kuzey'in yüzde 97'si, üçüncü 
dereceden 'askeri yasak bölge' kate-
gorisinde. Sadece yüzde 3'ü turistik 
bölge statüsünde sayılıyor. 

Türk elçiliği, kontrolün 
atardamarı  

Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye Büyü-
kelçiliği, kendine bağlı  bir 'Yardım 
Heyeti' ile her 'Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti' bakanlığını  kontrole al-
mış  bulunuyor. Bu, `Sektör sorumlula-
rı ' eliyle yürütülüyor. Önemli devlet 
dairelerinde "yakından markarı  sağ-
lamak için ise, "TC'li Memurlar Oda-
ları" oluşturulmuş  durumda. 

Idari mekanizma oldukça ilginç: 
KKTC bakanlarının amiri, 'Sektör so-
rumluları  'dır. "TC'li Memurlar" ise, 
daire müdürlerinin amiri durumunda-
lar. 

Kuzey Kıbrıs'ı  gerçekte yöneten 
üst mekanizma ise, bundan da ilginç: 
Yönetim; Türkiye'nin Özel Harp Da-
iresi'nden gelen 'Kuzey Kıbrıs Ordu-
su'nun komutanı, Türk ordusu komu-
tanı , TC Büyükelçisi, Rauf Denktaş, 
KKTC Meclis Başkanı  ve KKTC Baş-
bakanı 'ndan oluşan "Koordinasyon 
Komitesi"nin elinde. Bu o kadar aşi-
kar ki, sözkonusu komiteye havale 
edilen işler için K. Kıbrıs halkı, "İş, 
`Üst Düzey'de ele alınıyor" der. Ba-
sında da Komite'ye ilişkin aynı  'Üst 
Düzey' tabiri rahatlıkla kullanılır! 

Geçerli para, Türk Lirası  'dır. Ne 
için var olduğu tam olarak anlaşı lama-
yan bir "Kuzey Kıbrıs Türk Merkez 
Bankası" bile boş  bırakı lmamıştır; 
Genel Müdürü Türkiye'den tayin edil-
mektedir. Genel Müdür, aynı  zamanda 
Türkiye Merkez Bankası 'nda da me-
murdur. 

Rum ganimetine dayalı  baş lıca 
KİT'ler olan Havayolları, Deniz Nak-
liye, Turizm Işletmeleri, Tütün ve içki 
Fabrikası, Petrol, Sanayi Holding gibi 
kuruluşlar, Türkiye'nin atadığı  kişile-
rin yönetiminde olacak biçimde şir- 

ketleştirildi. Bu alanlardaki Türk yağ-
masına son örnek, Lefkoşa halkının 
dilinden düşmüyor: Kuzey'in Hava-
yolları 'na ait üç uçak, ansızın "İstan-
bul' a kaydoldu." Üç uçağın Kıbrıs'tan 
"göç ettiği" esprisi, oldukça yaygın 
esprilerden bir tanesi. 

`R':—  _;animeti' ile Türk egemenli-
ği üzerine özet bilançoyu da not ede-
lim: Rumlardan kalan mülkün yüzde 
30'u askeri tesislere, yüzde 25'i ise 
Türkiye'den getirtilen sivil ' lere tah-
sis edilmiş  durumda... 

Özel Harp Dairesi'nin 
eli her yerde 

Kuzey Kıbrıs'taki birçok TC faali-
yetinin Ozel Harp Dairesi eliyle yürü-
tüldüğü, artık bir sır bile değil. "Kıb-
rıs'tan Sorumlu Devlet Bakanlığı"na 
Orhan Kilercioğlu misali ÖHD yöne-
ticilerinin atanması  bile bu gerçeği 
gün ışığına çıkarmaya yetti. Fakat iliş-
ki bu kadarla sınırlı  değil. 

Adı  bizde saklı  kimi Kıbrıslı  kay-
naklar, radyo ve televizyon müdürü-
nün bile OHD'den "takdir" almış  
olanlar arasından seçildiğini ifade etti. 
Devletten başka güç ve kişilerin rad-
yo/televizyon yayını  yapmasının ya-
sak olduğu Kuzey Kıbrıs'ın bu alan-
daki tek kurumu 'Bayrak Radyo ve 
Televizyon Kurumu'nun (BRT) Genel 
Müdürü'nün direkt ÖHD tarafından 
belirlendiği söyleniyor. Ayrıca, Türki-
ye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yer-
leşmiş  olan bir kontr-propaganda uz- 

manının BRT'nin yayınlarını  denetle-
diği de, "Herkesin bildiği bir sır" du-
rumunda. Konuya ilişkin bir başka 
"sır" ise, ÖHD'nin Kuzey'in tek haber 
ajansı  olan 'Türk Ajansı  Kıbrıs' 
(TAK)'ı  denetlediği, görevlilerini 
eğittiği... 

"Kamuoyu, Türkiye basınına ve 
medyaya devlet desteği sağlamanın 
yanısıra, yerli gazetelerin hemen he-
men hepsine ajanlar yerleştirme sure-
tiyle denetleniyor, yönlendiriliyor" di-
yor bir ilgili. Zaman zaman, neredey-
se aynı  kalemden çıkmış  yorumların 
yayımlanması, bunun bariz alameti sa-
yılıyor. 

OHD'nin sac ayakları  arasında pa-
ra-militer örgütler de önemli bir yer tu-
tuyor. Bunlar arasında kurban derile-
riyle beslenen Hava Kurumu, Rum 
emlakı  ile desteklenen `Kıbns Türk 
Mücahidler Derneği' ve diğer 'milli-
yetçi dernek'ler, ilk alda gelenlerden. 
Bu 'sivil' örgütlerin finans kaynakları  
arasında, yurt dışındaki 'Milli Anıtlar 
Koruma Fonu'nun aktardığı  paralar, 
önemli yer tutuyor. Ayrıca, kimi 'milli-
yetçi dernek'ler, "afışleme yapmış  ol-
maları" misali 'masraf' bahaneleriyle, 
bizzat yönetimce de parasal desteğe ta-
bi tutulabiliyor. Toplum, bu kuruluşlar 
eliyle de kontrole alınmış  oluyor. 

Elbette anılması  gerekli bir diğer 
kurum, "Sivil Savunma" örgütü. Bu-
nun da müdürü Türkiye'den geliyor. 
Burada ÖHD'nin ve MİT casuslarının 
cirit attığı  da bir başka "sır"... 

s on günlerde TC'nin Avrupa Bir-
liği ile Gümrük Birliği anlaşma-
sı  yapma süreci nedeniyle önem-

li gelişmelere gebe olduğu ifade edi-
len Kıbrıs'ın Kuzeyi, diplomasi kulis-
lerinde dolaşan herhangi bir modelin 
yerleştirilmesiyle kolayca silinemeye-
cek kadar 'TC damgası ' taşıyor. Ne 
var ki bu damga, yalnızca resmi yetki-
lilerin ezbere saydıklan "Tarihi, kültü-
rel ve milli bağlar"dan da kaynaklan-
mıyor. 

Türkiye yönetimleri, 1974'den bu 
yana, Kuzey Kıbrıs'ı  tam bir sömürge-
ye dönüştürmeye çalıştılar ve bunda 
da önemli ölçüde başarılı  oldular. 

Bir yönüyle Kıbrıs'ı  Türkiye'ye 
benzetmeye çalıştılar. Kıbrıs'ta önemli 
ölçüde İngiliz egemenliği döneminden 
kalma burjuva demokrat alışkanlıklar 
ve kurumlar, bir bir yok edilmeye çalı-
şıldı. Örneğin Türkiye, 12 Eylül'lü 
günlerde `Anavatan'da konuşmak bile 
yasakken 'Yavru vatan'da grevlerin 
veya anti-faşist kuruluşların olabilmesi 
gibi "Tuhaflıklar"a son verme yoluna 
girdi. Denktaş  ekibi ise, bu amacın çok 
önemli sac ayağı  oldu. Gelinen nokta-
da Kuzey Kıbrıs'ın yaşamsal her nok-
tası, TC memurlarının direkt kontrolü-
ne alındı. Kuzey Kıbrıs'taki güvenilir 
kaynaklara dayanarak yaptığımız kü-
çük bir gözlem ve araştırma, bu sö-
mürge ilişkisinin mekanizmalarını  
gözler önüne sermeye yetti. 

Yüzde 97'si yasak 
bölge olan ada 

Kıbrıs'ta TC'nin tam kontrolünün 
tipik örneklerinden biri, oradaki Türk 
askeri varlığı  dışında kurulmuş  olan 
Kuzey'in küçük ordusunun komutanı-
nın, Türk Genelkurmayı 'ndan gönde-
riliyor olması. Ön hat görevi gören bu 
orducuğun, bir harekatta kullanılması  
gibi bir özelliği yok. Kuzey'in polis 
teşkilatı  da, küçük orducuğun komuta-
nına; yani yine TC'ye bağlıdır. Kısa-
cası  Kıbrıs Türk yönetiminin polis da-
hil hiçbir yasal dayatıcı  kolu bulun-
muyor. 

Kuzey'deki Türk askeri gücü, Tür-
kiye'dekinin aynısı  bir konumlanmayı  
burada da gerçekleştirmiş  durumda. 
Yani sınırlar ile hava ve deniz sahası, 
Türk askeri güçlerinin tam kontrolü 

Yönetim; Türkiye'nin Özel Harp Dairesi'nden gelen 
'Kuzey Kıbrıs Ordusu'nun komutanı, Türk ordusu 

komutanı, TC Büyükelçisi, Rauf Denktaş, KKTC 
Meclis Başkanı  ve KKTC Başbakanı'ndan oluşan 

Koordinasyon Komitesi'nin elinde. Bu o kadar aşikar 
ki, sözkonusu komiteye havale edilen işler için 

K. Kıbrıs halkı, "İş, 'üst Düzey'de ele alınıyor' der. 
Basında da Komite'ye ilişkin aynı  `Üst Düzey' 

tabiri rahatlıkla kullanılır! 
Dursun YAPRAK 

Ankara/ Roj- Demokrasi ve 
Değişim Partisi (DDP) birinci 
olağan kongresini Anayasa 
Mahkemesinin kapatılma is-
temiyle açtığı  davanın gölge-
sinde yaptı. 24 Kasım'da ka-
patılmasına kesin gözüyle ba-
kılan DDP'nin Genel Başkan-
lığı 'na Refik Karakoç seçildi. 
Nergis Sineması  'nda yapılan 
kongreye tek aday olarak katı-
lan Karakoç, bütün delegele-
rin desteğini alarak genel baş-
kanlığa seçildi. Karakoç çok 
sayıda kişinin izlediği kong- 

Yeni DDP Genel Başkanı  Karakoç: 
Egemenler bizleri yutmak isterken hiç 

olmazsa kılçık olup boğazlarına takılalım, 
lokmayı  kolayca yutamasınlar. 

reyi "Biji Aksoy" sloganları  
arasında açtı. Genel Başkan 
adayı  Karakoç Türkiye'deki 
sorunlara değinirken, partile-
rinin kısa bir zaman içinde ka-
patılmasını  beklediğini söyle-
yerek, "Egemenler bizleri 
yutmak isterken hiç olmazsa 
kılçık olup boğazlanna takı la-
lım, lokmayı  kolayca yutama-
sınlar" dedi. Karakoç Türki-
ye'nin üç önemli sorunu oldu-
ğunu; bunların Kürt sorunu, 
demokratikleşme ve ekono-
mik sorun olduğunu vurgula- 

DDP kurultayı  sonuçlandı  

1963. Yer Istanbul. Kıbrıs'ın TC denetimine alınması  yolundaki 
uğraşların bir parçası: Güdümlenmiş  'halk' Kıbrıs'ı  istiyor. 

yarak ikisinin de birbirine 
bağlı  sorunlar olduğunu, biri-
nin çözülmeden diğerinin çö-
zülmesinin mümkün olmadığı  
belirtti. Partilerin kapatılması-
nın çare olmdağını  da vurgu-
layan Karakoç, demokratik 
mücadeleyi sonuna kadar kul-
lanacaklarını  söyledi. Kara-
koç, DDP'nin kapatılmasına 
karşı  parti kurma girişimlerini 
şimdiden başlattıklarını  da 
belirtti. Kongrenin sonunda 
yayınladıkları  sonuç bildirge-
sinde şu görüşlere yer verildi: 
"Toplum bir bütün olarak kir-
li bir savaşa endekslendi. Ül-
kenin kaynakları, insanların 
alın teri kirli savaşın hizmeti-
ne sunuldu. Kürt ve Türk in-
sanının birbirini kırması  için 

şovenist kampanyalar körük-
leniyor. Türkiye, Yugoslavya-
laşmanın eşiğine getiriliyor. 
Birinci olağan kongremiz fa-
şist yasalarla anti-demokratik 
bir şekilde genel başkanımız 
İbrahim Aksoy'un düşüncele-
rinden dolayı  yargılanması  ve 
ardından tutuklanmasını  şid-
detle kınanmaktadır. " 

Ayrıca kongre sonuç bil-
dirgesinde İbrahim Aksoy'un 
onursal genel başkan seçildiği 
de belirtildi. 

DDP'nin yeni MYK listesi 
şöyle: 

Refik Karakoç (Genel Baş-
kan), Fehmi Demir (Genel 
Sekreter), M.Kenan Alabay 
(Genel sayman). Üyeler: Ali 
Çetinkaya, Murat Gürbüz, 

DDP yeni Başkanı  Karakoç 
Deşat Behçet, Zeynel Yeşilte-
pe, Necati Bayram Bozyol, 
Salih Bingöl, Hasan Meşe, Il-
han Güneri, Hayri Çalağan ve 
Edip Samancı  

Baykal'ı  Demirel gönderdi 
Haber Merkezi- Tansu Çiller'le prensip olarak 
yeni bir DYP-CHP koalisyonu için anlaşan 
CHP Genel Başkanı  Deniz Baykal, devlet adına 
faaliyetlerine resmi görevinden önce başladı  ve 
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği 
anlaşması  süreci önündeki engelleri yumuşat-
mak için Brüksel'e uçtu. Baykal'ın bu turunu 
Demirel'in istediği öğrenildi. Sızan bilgilere 
göre Demirel, Almanya Başbakanı  Kohl'ün 
"Gümrük Birliği oylamasında sizi en çok Avru-
pa Sosyalist Grubu etkiler. Sosyal demokratla-
nnızın onlarla temasta bulunması  yararlı  olur" 
şeklindeki mektubunu Baykal'a gösterdi ve ko-
alisyondan önce temaslarda bulunmasını  istedi. 
Diğer yandan, Baykal'ın Brüksel turunu Coş-
kun Kırca ile koordineli biçimde yürüttüğü de 
edinilen bilgiler arasında. 

Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıklı  bir konu-
ma sahip olan Sosyalist Grup ile ilişkilerde sü-
rekli `ikna gücü' olarak ileri sürülen Türk sos-
yal demokratlar, bu kez `yeni bir koalisyon, 
yeni bir başlangıç' vaadleriyle yıllanmış  de- 

mokratikleşme sözlerini tekrar ediyorlar ve `an-
layış ' istiyorlar. Görüşmelerde kilit sorunun 
GB 'ye uyum yasaları, 8. madde ve DEP'li par-
lamenterlerin durumu olduğu bildirildi. Teknik 
uyum yasaları  haricinde, TC'nin diğer değişik-
lik beklentileriyle ilgili olarak oyalama ve erte-
leme çabasında olduğu ve Baykal'ın da aynı  tu-
tumu `sol' üslupla yineleme misyonu üstlendiği 
ifade ediliyor. 

Çiller'le prensip anlaşmasından hemen son-
ra Brüksel'e giden Baykal, Gümrük Birliği ra-
portörünün yanı  sıra, Avrupa Parlamentosu Ye-
şiller, Radikal ve Sosyalist parti grup başkanla-
rıyla görüştü. Baykal'ın ağırlıklı  görüşmesi ise, 
beklendiği üzere, Avrupa Parlamentosu'nda 
221 ile en yüksek sandalyeye sahip sosyalist 
grupla gerçekleşti. Baykal'ın gezisine Algan 
Hacaloğlu ile Ismail Cem de eşlik etti. Görüş-
melerde "Demokratikleşmeyi halandıracağı  ve 
radikal dinci akımlan güçsüzleştireceği" gerek-
çeleriyle TC'nin Avrupa'ya kabulü tezi, Baykal 
ve ekibince tekrar tekrar işlendi. 
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Ji `PKDW' banga 
yekiti ü  aşîtiye 

Navenda Nüçeyan- Parla-
mentoya Kurdistane ya li Der- 
veyi Welet (PKDW), di 26 e 
İtona 1995 an de, ji Bruksele 
bangek bi nave "Ji bo yekitiya 
netewi, birati a aşitiye" ji parti 

rexistinen siyasi, zana ü rew-
şenbiren Kurd re rekir a dax- 
waza beşdariya wan li civina 
di 14-15/10/1995 an de, li 
Bruksela Belçikaye kir. Li ser 
ve bange ji, hin parti a rexisti-
nen Kurdistani nerinen xwe 
diyarkirin. Em ve bange a ber-
siven parti a rexistinan li jer 
peşkeşdikin. 

PKDW di banga xwe de 
wiha dibeje: 

"Ji bo avakirina yekitiya 
netewa Kurd ıl diyarkirina 
stratejiyeke netewi ya hevgirti 

rniştina aşitiyeke berdewam 
li Kurdistan G giredana pewen-
diyen birati a wekhevlye di 
navbera hezen siyasi yen Kur-
distane de ü dürketin ji hani 
kar ü reyen ku ziyan ü zerare 
digehine Tevgera Rizgarixwa-
za Gele Kurd li giş  parçen 
Kurdistane. Ji ber ve yeke me 
bi pevist dit ku tev parti ü rek-
xistinen siyasi yen Kurdistane 

siyasetvan Q zana Q rewşen-
biren Kurd li hey bicivin ü bi 
dilsozi ü bi zaneti gift Q go ü 
diyalog il dan ü standinen 
hemdemi saz bikin.... 

Em hevidikin ku ev erka 
(wezifa) netewi ü diroki gidi 
zedetir bi şünde nemine. Her 
wiha dilsojen netewa me bi çe-
lengi G lezgini cihe xwe di kar 
G baren ve civine de bigrin..." 

Li ser ve bange, Platforma 
Yekitiya Sosyalist a Kurdistan 
a Bakar (KAWA, KUK/RNK, 
TSK, Tekoşina Sosyalist G 
YEKBÜN) wiha bersiv da: 

"Hevalen Heja, 
Nameya we ya ji bo civina 

ku hün dixwazin bi hezen si-
yasi yen Kurdistane re çebikin, 
gihişt desten me. Nameya vex-
wendina civine, ji aliye we ve 
ji her hezeke siyasi re cuda ha-
tiye şandin, le em aliyen Plat-
forma Yekitiya Sosyalist a 
Kurdistana Bakür dixgwazin 
ditin ü bersiva xwe, bi ve na-
meya muşterek ragihinin we. 

Ditinen me, aliyen Platfor-
ma Yekitiya Sosyalist a Kur-
distan a Bakür (PYSK) li ser 
pirsa yekitiya neteweyi a dez-
gehen ku ve yeniye bi awa-
yen cuda diyar bikin, (weke 
cephe, hevkari, kongreya nete-
weyi ü hwd.) bi awayen cuda 
ji raya gişti ft hezen neteweyi 
yen Kurdistane re hertim hati-
ne diyarkirin. Em, pewistiya 
dubarekirina giringiya ku em 
didin yekitiya hezen neteweyi 
nabinin. Hevalen Birez, 

Pirsa yekitiya neteweyi pir-
seke siyasi ya neteweyi ye  G li 
gor me, diye ev pirs beriya 
hertişti di navbera hezen siyasi 

di platformen ku yekser bi 
bang G insiyatifa hezen siyasi 
yen Kurdisztane ve hatine çe-
kirin de, be munaqeşekirin ü 
çareserkirin. 

Loma ji PYSK van ditin 
peşniyaren xwe di platforma 
Rexistinen Kurdistana Bakür 
de aniye rojeve ü xwestiye ku 
li ser ve pirse danüstendin 
munaqeşe çebibin. Her weha 
rewş  a peywendiyen ku iroj di 
navbera hezen siyasi yen Kur-
distani de, ji bo bi awaki fireh 
beşdariya civineke li ser pirsa 
yekitiya neteweyi G avakirina 
Kongreya Neteweyi, ne musa-
id e. 

Li aliye din ji, bi raya me P-
KDW di pirseke weha de ji ne 
be teref e. Ji ber ku weke hün 
pe dizanin, di nav PKDW de ji 
biri hezeke, tu hezeke netewe-
yi ya siyasi ya Kurdistane cih 
nagre. Her weha, beyanen ber- 

pirsiyaren PKDW a helwesta 
we ya li ser şere di navbera P-
KK a PDK de -ku bi erişen ye-
kali yen PKK ve destpekirin-
ji ji bo ve yeke misaleke veki-
li ye Q di navbera hezen nete-
weyi de birayeti, dostani a ye-
kitiye xurt nake, qels dike. Lo-
ma ji bi raya me, ya baştir a 
rasttir ew e ku ev hewildan be-
riya hetişti yekser bi naneren 
hezen siyasi re Q di poltformen 
fireh de, ku tu hezeke siyasi li 
derve nemine, be nunaqeşeki-
rin da ku bikaribe encameke 
pozitif a ber bi yekitiya nete-
weyi derxine hole. 

Ji ber van sbedemen ku me 
li jor ji bo we bi kursa diyar ki-
rin, em e beşdari civina 14-15 e 
cotmeha 1995 an nebin. 

Silaven xwe yen dostane  ji 
bo we diyar dikin. 10.10.1995." 

Li ser nave Partiya Sosyalis 
a Kurdistan, Sekretere Gişti 
Kemal Burkay jî, ev bang wi-
ha bersivand: 

"Hevalen heja, 
Raya me ya li ser rewşa 

Kurdistane ya iro ev e: 
1- Rewşa her parçeye Kur-

distane cuda ye ü tevgera Kar-
& diye li gor hal ü mercen her 
perçeyi il bi peşengiya rexisti-
nen wi parçeyi bi reve biçe. Ji 
bo herçar perçan yek rexistin, 
bi raya me şaş  e a nameşe. Bi 
raya me, kinge bi kemayi du 
parçe rizgar bün, pirsa yekitiye 
hinge dikeve rojeva me. 

2- Rexistinen hemü perçe-
yan diye, anad G piştgiriya 
hevdu bikin. Le diye tekili ka-
re parçen din nebin, hurmeta 
daxazen wan bigrin. Eger şaşi 

heqe wan e ku rexne le 
bigrin; eger di navbera wan de 
pirs hene, diye bi riya dan 
stendine safi bikin. Le ji bo 
van tiştan zor G şer bi kar bi-
nin, ev şaş  e ü diye hemü kes ji 
şaşiyen usa dür bisekinin. 

3- Di hal ü mercen heyi de, 
diye yekitiya hezen netewi, ji 
bo her parçeyeki wek bere 
(cephe) be. Ger di navbera re-
xistinen her perçeyi de dilfire-
hi (tolerans), baweri Q peven-
diyen demokratik hebin avaki-
rina bere hesan dibe. 

4- Ji bo pevendiyen di nav-
bera herçar parçen Kurdistane 
de, di hal a mercen iro de, ya 
heri baş  kongreya netewi ye..." 

Burkay bi firehi li ser girin-
giya Kongreya Neteweyi, 
awaye damezrandin Q vatini-
yen we disekine. Her wiha di-
beje ku ji bo damezrandina 
kongreyek neteweyi diye na-
kokiyen navbera hemü parti-
yan be çareserkin da ku hemü 
te de cih bigrin. Ger mirov ji 
aliyeki şere hezeke netewi bi-
ke ü ji aliye din ji xelke gazi 
kongreyeke netewi G yekitiye 
bike baweriya kesi pe naye. 

Di encame de ji, Burkay 
wiha dibeje: 

"Ew civina ku hün di 14-15 
e Çiriya Peşin de peşniyar di-
kim, gelek zü ye, bewext e tl 
bona ye ji em tevle nabin. Di-
ye bere şere navbera PKK ü 
PDK bisekine ü li hevhatina 
PDK ü YEKİTİ  ye biçe seri. 

Bona qisekirina pirsa yeki-
tiye ü kongra netewi ji, ger re-
xistinen esasi ji herçar parçe-
yan bi hevra gazi civineke fi-
reh bibin çetir e. Diye em bo vi 
tişti kar bikin." 

Partiya Yekitiya Demokrat 
a Kurd Li Suriye (YEKtli)  jî 
di nameya xwe ya dili how. 
1995 an de wiha bersiv dide: 

"Hevalen heja, 
Dezgehen neteweyi yen 

yekbayi ii derve, gerek rojek 
beri rojeke çe bibin. Lewra em 
dikarin tene bi reya dezgehen 
netewi yen demokratik, pe-
wendiyen diplomasi yen nav- 

neteweyi d'enin. Tevgera nete-
wi, di vi wari de, geleki li paş  
maye Q baskşikestiye. 

Di rewşa gele Kurd a iro de, 
ji bo avakirin Q bikerhatina 
dezgehen wiha, neçare hemü 
hez Q rexistin karibin di dame- 
zirandin Q revebirina wan de 
beşdar bibin. Ev yek ji, kare di 
çarçewa kongireyeke neteweyi 
de pek bet. Le mixabin, iro ji 
ber şere birakujiye, YNK-
PDK a erişa PKK e ya li ser 
PDK e, mercen damezirandina 
kongreya netewi tune ne., 

Lewra ji, baştire ku dema 
civhıe li peş  keve ta aşti vege- 
re Başare Kurdistane. Em he-
vidarin, hün heza xwe bidin s-
er rawestandina şere xwekuji-
ye da ku mercen civineke wi-
ha pedabibin. 

Em amade ne, li peş  beşda-
ri hemü civin Q devjeniyen ji 
bo kongre ü avakirina dezge-
hen netewi bibin. 

Seroke Partiya Demokrat a 
Kurdistan-Bakur Hemreş  Reşo 
ji, di bersiva xwe ya 
08.10.1995 an de, pişti hin 
ronkirinan wiha dibeje: 

"Pişti şere sala 1992 yan, 
iro ji bi yek ali PKK girişi 
PDK-Iraqe dike, şuna ku weki 
her Kurdeki dilsoz dixwaze 
ji bo hewldida ku şer di nabera 
PDK-Iraqe ü YNK e raweste 
Dewleta Federe carek din bibe 
xwedi erken xwe, mixabin be-
rewaji PKK dijminahiya  li 
hevhatina Dubline kir, bi ve 
yeke ji ranewestiya ü niha şere 
xwe zedetir daxistiya Kurdis-
tana Başar. Di vi şeri de, bi se-
dan keç ü kuren Kurd hatine 
Kuştin. Wek diyare, PKK dix-
waze beje be PKK Lihevhati-
na Dubline naçe seri. Pevist e, 
xwina Kurdan be rijandin Q hi-
nek firsenden navnetewi ü he-
remi bene püçkirin... Mixabin 
PKK bi ve girişe zerar Q ziya-
neki mezin da xwe ji Q da he-
zen welatperweren din ji..." 

Li ser tekiliyen rexistinen 
Bakure Kurdistane ü pirsa 
Kongreya Neteweyi ji Reşo 
wiha dibeje: "12 Parti ü rexis-
tinan di sala 1993 yan de, 
xwestin cebheyeki li bakure 
Kurdistane damezrinin. Dema 
ku mirov nikaribe bi hevra 
cebheyeki damezrenin, gelo 
em de çawa Kongreyeki nete-
weyi çebikin? Di navbera re-
xistinen Kurdistana bakur de, 
gelek pirs ü şik çebüne ku ev ji 
dibin asteng li peşiya civandi-
na kongreyeki neteweyi. Dive 
be xebitandin ku pewendiyen 
rexistinen Kurdistana Bakur 
baş  bibin baweri ji bo tevxeba-
te peyde bibe. Tu hezelci kurdi, 
ku bir a baweriyen wan cuda 
ne di "parlamane" de cih ne 
girt. Di "parlamane" de tene 
hevalen ERNK Q hinek şexsi-
yeten kurd ku blrabaweri 
peşniyariyen PKK/ERNK rast 
qebal dikim, cih girtine...Em 
diye, parletnan, Kongreya ne-
teweyi, an hukumeteki mili, 
instituyen çandi-lekolini yen 
neteweyi ne ji bo partiyen xwe 
daynin, ji bo hemü gele Kurd 
daynin... 

Nabe ku em modela wela-
ten Ereban an ji dema hukme 
yek parti wexte Ataturk duba-
re bikin, wek nimüne ji xwe re 
hilbijerin... 

Partiya me, ji ber hin sede-
men ku me li jor peşkeş  kiriye 
Q ji sedeme metoda vi kari tevi 
civine nabe, em xeter dibinin, 
ger hün çebikin civina "Kong-
ra Neteweyi" ji, we weki "par-
lamene" tene bi amadebüna 
dorbera hezeld Kur& çebi-
be..." 

Hemreş  Reşo bi hin peniya-
riyan nameya xwe bi dawi 
tene. www.a
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İş/Ekonomi- Son işçi grevleri 
yaşamın her alanında büyük 
etki yarattı. Işçi eylemlerinin 
etkilerini, birçok kurum ve ki-
şi değişik açılardan değerlen-
dirdi. Biz de konuyla ilgili bir 
grup sendikacıdan görüş  aldık. 
Basın İş  Sendikası  Istanbul 
Şube Başkanı  Kenan Kaya, İs-
tanbul Şubeler Platformu eski 
sözcüsü Ercan Atmaca, Nakli-
ye İş  Sendikası  Genel Başkanı  
Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
Tüm Gıda Sen Genel Mali 
Sekreteri Mehmet Bayrak-
çı  'nın değerlendirmelerini su-
nuyoruz. 

İstanbul Şubeler 
Platformu eski 

Sözcüsü Ercan Atmaca 
İşçi sınfı, sınıf olduğunu 

grev boylannda, direnişlerde, 
eylemlerde öğrenir, kavrar. Bu 
nedenle, yaşadığımız grevlerin 
sınıf mücadelesi tarihinde 
önemli yeri olacaktır. Sınıfsal 
başkaldırının boyutlandığı  
1970'li yıllarda bile böylesi 
yoğun grevler yaşanmadı. Işçi-
lerin yaşadığı  grev olgusu, 
Türkiye'nin politik yaşamında 
işçi sınıfının etkili olabileceği-
ni, siyasal yapıyı  yönlendirebi-
leceğini ortaya çıkarmıştır. 
Ayrıca "Kamu işyerlerindeki 
grevlerin özel sektörü etkile-
meyeceği" propagandası  da bu 
grevlerle iflas etmiştir. Grev-
lerin ilk haftası  sonunda işve-
renlerin grevlerin ertelenmesi 
ya da bitirilmesi konusunda 
önerilerde bulunması  boşuna 
değil. Çünkü limanlardaki, ka-
ğıttaki, şekerdeki, 
teki, demiryollanndalci grevler 
sonucu, hammadde temininde 
karşılaşılan zorluklar, ticari pi-
yasanın nakliye nedeniyle ki-
litlenmesi, Ozel sektörün 
önemli ölçüde kayıplannın ol-
duğunu ortaya koydu. Dolayı- 

sıyla da işçi sınıfının üretimin-
den gelen gücünün önemli et-
kisi belirginleşmeye başladı . 
Düzen partileri ve politikacılar 
bütün çalışmalarını, propagan-
da ve taktiklerini işçi sınıfım 
davranışlarına göre oluşturma-
ya başladılar. Işçilerden yana 
gözükmek moda oldu. Yalan 
makinalan çalışmaya başladı. 
Sözümona Hükümet oluştur-
ma ve güvenoyu alınmasının 
koşulu, grevlerin çözümüne 
endekslendi Ama işçiler de 
grev boylannda sınıf kardeşle-
rini tanımaya başladılar, daya-
nışmalannı  pekiştirmeyi öğ-
rendiler. 15 Ekim'de Anka-
ra'ya girebilmek için mücade-
le ettiler, Barikatları  aştıkça 
kendilerine, birlikteliklerine 
güvenleri arttı, moralleri yük-
seldi. Ve hemen karşı  saldırıya 
geçti siyasi iktidar. Stratejik 
önemi olan demiryolları , şe-
ker, limanlar, kağıt işkollann-
daki grevleri erteledi. Gelinen 
noktada grevlerin ertelenmesi-
ne sessiz kalmak, boyun eğ-
mek, tüm kazanımlann kayde-
dilmesi sorununa gelince, 
Türk-İş  Başkanlar Kurulu'nun 
bu konuda net kararı  var: 
"Grevler ertelenirse işçiler ça-
lışmayacaktır". Bu karar yaşa-
ma geçirilmelidir. Sadece 
grevlerin ertelendiği yerlerde 
değil, grev yasağı  kapsamın-
daki işkollarında da çalışma-
ma kararı  alınmalıdır. 

Grev erteleme saldırısına 
karşı  verilecek tek yanıt genel 
direniştir. 

Tüm Gıda-Sen Genel 
Mali Sekreteri 

Mehmet Bayrakçı  
Gıda iş  kolunda ne DISK, 

ne HAK-İş  ne de TÜRK-İş  
Konfederasyonlarına bağlı  
sendikalar, Genel Merkez'e 
yapmış  olduğumuz bütün çağ- 

nlara rağmen, önerilerimiz ey-
leme dönüşememiştir. Günü-
müzde süren grevler olduğu 
halde 185 bin üyesi olan Tek 
Gıda-İş  genel merkezi, yakla-
şık onun yarısı  kadar olan Gı-
da-İş  ve öz Gıda-İş  sendikala-
n yarım gün dahi olsa grev ka-
rarı  almamıştır. Ancak sendi-
kamız her üç konfederasyon 
ve bağlı  genel merkezlerin 
üyeleri ile eylemimizi tabanda 
birleştirmeye çalışıyoruz. 

Basın-İş  Sendikası  
İstanbul Şube Başkanı  

Kenan Kaya 
Bugün yaşadığımız olaylar 

Türkiye genelinde emek kesi-
mine karşı  başlatı lan saldınlar, 
işçi sınıfının ve tüm emekçile-
rin tahakküm altına alınmak 
istenmesi, devletin tüm güçle-
rinin elbirliğiyle saldırıya geç-
mesi bugün değil 1990'larda 
başlayan hareketliliklerle ser-
mayenin üretim ve verimlilği-
ni arttırmak, işverene kaz, işçi-
ye dert yükleme mantığından 
geçmektedir. 

2000'li yıllarda sendikasız, 
örgütsüz bir toplum arzu eden 
kapitalist sistem, devletin tüm 
olanaklarını  kullanarak işçi 
sınfına, emekçilere ve diğer 
kitle örgütlerine baskı  uygula-
maktadır. 

1990'larda başlayan ve 
1995'te doruğa ulaşan işçi-e-
mek kesiminin örgütlü hare-
ketlenmesi, buna halkın da 
destek verdiği grevlerin yayıl-
ması  devleti ve kapitalistleri 
hayrete ve dehşete düşürdü. 
Bugün işçi ve emek hareketi 
örgütlü davrandığında, meclis-
teki işlevi etkisiz hale getirebi-
leceği güce sahip olduğunu 
anladı . 

Evet, bütün bu olaylardan 
çıkarılması  gereken çok önemli 
dersler olduğuna inanıyorum. 

Ercan Atmaca 

Nakliyat İş  Genel 
Başkanı  Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu 
İçinde bulunduğumuz dö-

nem TC tarihinin en kitlesel ve 
yaygın grevlerinin yapıldığı  
bir dönemdir. Resmi açıklama-
lara göre 350.000 KIT işçisi şu 
an grevdedir son grev ertele-
mesi demiryolları, limanlar, 
seka, makina kimya işkollan 
ile bu sayı  250.000'e düşmüş-
tür. KİT grevlerinin tarafı, 
ağırlıklı  olarak Türk-İş  üyesi 
sendikalardır. 

Toplu iş  sözleşmesi uyuş-
mazlığı  da Türk-İş'le hükümet 
arasındaki pazarlığa dönüş-
müştür. Şu an devam eden 
grevler yanlızca KİT'lerdeki 
grevler değildir. 

Sendikamız Nakliyat-İş  ' in 
Aras Kargoda'ki grevi 125 gü-
nü aşmıştır. Yine değişik iş  
kollarında özel sektöre bağlı  
işyerlerinde devam eden grev-
ler vardır. 

Son dönemlerdeki grevler 
önemli bir gerçeği daha ortaya 
koymaktadır. Türkiye'de bir 
"sendikalar faciası" yaşan-
maktadır. 

Ancak tüm bunlara karşın 
bu grevler işçi sınıfının aynı  
zamanda devrimci bir sınıf ol-
duğunu da göstermiştir. Sorun, 
işçi sınıfının gerçek sınıf sen-
dikalanna kavuşabilmesi, ön-
derlik sorunudur. Işçi sınıfında 
bu birikim vardır. Bunu değer-
lendirmek ise devrimci sınıf 
önderlerin düşmektedir. 

Gülcem AKTAŞ  

Hükümetin ayak oyunla-
nna takılsa da işçi grev-
lerinin, birçok anlam ve 

önemi kendisinde barındırdığı  
verdiği mesajlar arasında. Grev 
yaşamın her alanında bir çok 
sorana neden oluyor. Ekonomi-
ye maliyeti ise daha da büyük. 
Grev dalgası  önümüzdeki ay-
larda birçok sektörde büyük 
enflasyon artışına neden ola-
cak. Daha şimdiden kağıt, çi-
mento, şeker gibi bazı  hamma-
delerin üretimindeki azalma ile 
liman ve demiryollarının dur-
ması  imalatçı, ihracatçı  ve itha-
latçıyı  zor durumda bıraktı . 
Üretimini sürdürmek isteyen 
sanayici, ihtiyaç duyduğu ham-
madde ile ara malları  sistem dı-
şından aldığı  için, maliyet de 
katlanıyor. Bu yüksek artış, sa-
tış  fiyatlarına yansıtılarak önü-
müzdeki dönemde ekonomi ca-
navarı  olan maliyet enflasyo-
nuna sebep olacak. Durumla il-
gili değerlendirmelerini Yeni 
Yüzyıl gazetesine anlatan İs-
tanbul Sanayi Odası(İSO) Baş-
kanı  Hüsamettin Kavi, kamu 
çalışanlarının grevinin yasal ol-
duğunu ancak, tüm kesimlerin 
giderek bundan etkilendiğini 
dile getirdi. Kavi, "Sanayici sis-
tem dışına yöneliyor. Çünkü 
üretim yapmak zorunda. Eko-
nominin daha kötüye gitmeme-
si için hükümetle Türk-Iş'in or-
tak noktalarda buluşması  gere-
kir" dedi. 

Grevin bu kadar büyük bo-
yutlu olması, birçok kesimi ra-
hatsız ediyor. Ama emekçi ke-
sim için bu durum artık bir zo-
runluluk oluşturduğu için, sa-
nayiciler bile bunun bir hak 
arayışı  olduğunu kabullenmek 
zorunda bıraktı . Enflasyonun 
yüzde 90 seviyesinde seyretti-
ği bu koşullarda, hükümetin iş-
veren rolü üstlenerek işçi kesi-
mine yüzde 5.4'lük bir ücret 
artışı  talebiyle masaya oturma-
sı  düşündürücüdür. Sendikala-
rın hükümetten talebi 'refah 
artışı  'dan ziyade, enflasyon 
oranında bir ücret artışıdır. 

Emekçi kesimi bu duruma 
getiren, Türkiye ekonomisinin 
özellikle 80'1i yıllardan başla-
yarak vurgunsal kazançlara 
yönelmesidir. Bu tarih itibariy-
le, emekçi kesime dayatılan 
düşük ücret politikasının biri-
kimi bugünkü koşulların hazır-
lamasına neden oldu. Buna 
karşılık yükselen emekçi ta-
leplerini göğüslemeye kalkış-
mak istemeyen hükümet, IMF 
direktiflerine uymak zorunda 
kalıyor. IMF bu dönemde Çil-
ler hükümetine işçi, memur ve 
emekli maaşları  için 160-170 
trilyon lira sınırını  aşmaması  
uyarısında bulundu. 

Korkut Boratav'ın Cumhu-
riyet'te yayınlanan bir yazısın-
da, konsolide bütçenin Tem-
muz 1995 'teki rakamlanna gö-
re, bu yılın ilk yedi ayında 
devlet, vergi ve diğer kaynak-
lardan 706 trilyon lira gelir el-
de etmiş. Aynı  dönemdeki 
konsolide bütçe harcamaları  
ise 810 trilyon liraya ulaşmış-
tır. Çillerin• işçilerden kısarak 
sürdürdüğü bu harcamaların 
gittiği adres faiz ödemeleridir. 

Hükümetin, toplusözleşme-
ler konusunda ki inadı  hergün 
trilyonlarca liraya mal oluyor. 
Ekonomiyi zora sokan büyük 
grev dalgasınıın devlete olan za-
rarı, her geçen gün katlanarak 
artıyor. Toplu iş  sözleşme süre-
cinde işçilerin istediği 70 tril-
yon lira. Oysa 20 Eylül'den bu 
yana devam eden grevler sonu-
cu ortaya çıkan sadece parasal 
kayıp 170 trilyon. Devam eden 
savaşa hergün harcanan para 
isel trilyon lira dolayında. 

Tansu Çiller'in, hazineye 
kar getirdiğini savunduğu 
KİT'lerde, bugüne kadar 2 tril-
yon 127 milyar lira katma de-
ğer, 7 trilyon 551 milyar lira da 
üretim kaybı  doğdu. Katma 
değer ve üretimdeki 9 trilyon 
678 milyar liralık zarar, tu-
rizm, enerji, sanayi ve çalışma 
bakanlıklarının bu yılki toplam 
bütçelerinden fazla olduğu ya-
pılan incelemeler sonucu anla-
şıldı . Grev kararı  daha uzun 
sürerse, katma değer kaybının 

5 trilyon 557 milyar liraya, 
üretim kaybının ise 20 trilyon 
440 milyar liraya ulaşacağı  
tahmin ediliyor. 

Grev sektörleri nasıl 
etkiliyor 

Grevler dolayısıyla birçok 
sektör ya üretim durdu ya da 
üretim maliyetleri yükseldi. 
Dış  ticaret sektörü bunların ba-
şında geliyor. Konuyla ilgili 
Cumhuriyet gazetesine açıkla-
ma yapan Liman- İş  Sendikası  
Başkanı  Hasan Biber, liman-
larda süren grev nedeniyle it-
halat ve ihracattan kaynakla-
nan günlük 350 milyon dolar-
lık (yaklaşık 17 trilyon lira) 
sermaye akımının durduğunu 
belirtti. Zararı  180 milyar lira-
ya ulaşan Çatalağzı  Termik B 
Santralinde elektrik üretimi tü-
müyle durdu. Seydişehir Ali-
minyum'da işçinin toplam ek 
yükü 18 milyarda kalırken, 
grevin aylık maliyeti 900 mil-
yar liraya ulaştı. 

Gıda sektörü de grevlerden 
etkilenenler arasında. Şeker-
pancar' zamanında değerlendi-
rilmezse, fabrikaların yeni üre-
tim döneminin 15 Eylül'de 
başlayacağını  öngörüp stokla-
nm bu tarihe göre ayarlayan 
fabrikalar, karaborsadan yük-
sek fiyatla şeker almak zorun-
da kalacaklar. Şeker-İş  grevi 
sonucu ortaya çıkacak zararın 
77 trilyon olacağı  tahmin edili-
yor. Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan eski Çalışma Bakanı  
Ziya Halis şunlara değindi: 

"Şeker darboğaz' olursa so-
rumlusu hükümettir. Şeker-İş  
Sendikası  ile Şeker Şirketi ara-
sında yapılan ve birinci altı  ay 
için yüzde 24, ikinci altı  aylık 
dönemde ise yüzde 19 oranın-
da zam öngeren anlaşma Çil-
ler'in yayınladığı  bir genel-
geyle engellenmesi bunalımla-
ra neden oluyor. Bu tavrı  pro-
testo ediyorum" demişti. Daha 
grevin birinci haftasında şeker 
işçisinden 1.7 trilyon lirayı  
esirgeyen hükümet, üretim 
durması  nedeniyle hergün 200 
milyar lira zarara uğradı . 
Grevle birlikte ortaya çıkan bir 
başka iddia da, şeker ithalatıy-
la mafyanın milyonlarcâ dolar-
lık rant elde etmesi. 

Grevin başka bir boyutu da 
SEKA'da yaşanıyor. Ekonomi-
de yüzde 90 oranında seyreden 
enflasyonla birlikte gündeme 

Liman-Iş  Genel Başkanı  
Hasan Biber 

gelen SEKA grevi, kağıt soru-
nunu ağırlaştırdı. Bu grev ne-
deniyle ambalaj kağıdı  sıkıntı-
sı  yaşayan çimento sektörü, 
karaborsadan mal temin edi-
yor. Çimentoda yaşanan bu sı-
kıntı, inşaat sektörünü de etki-
liyor. 

Grevden etkilenen diğer bir 
sektör olan beyaz eşya, lastik 
ve mermer. Avrupa'ya ihracat 
yapan beyaz ve kahverengi eş-
ya üreticileri, deniz yolu taşı-
macılığı  durunca, karayoluna 
yönelmeye başladılar. Bu du-
rum sonucu oluşan talebi kar-
şılamayan uluslararası  nakli-
yeciler, TIR başına 1.000-
1.500 marklık bir fiyat artışına 
gittiler. Aynı  olumsuz etkiler, 
lastik, seramik ve mermer gibi 
sektörleri de vurdu. Sözü edi-
len sektörlerde maliyet artışı  
nedeniyle ihracatını  durduran 
firmalar da var. Deri sektörü, 
girdi ithalatındaki aksama ne-
deniyle, girdi taleplerini kara-
borsadan karşılamak zorunda 
kaldı . Dolayısıyla, firmalar ye-
terli üretim yapamadı. Büyük 
ölçüde ithalata bağımlı  olan 
kimya sektörü de kapasitenin 
altında üretim yapıyor. Liman 
ve demiryolu grevi otomotiv 
sektörü için ithal girdi teminini 
olumsuz etkiledi. Bazı  ithal 
mal ve parçalarda stoklar tüke-
nirken, yerli metal temininde 
de hem üretimde azalma hem 
de nakliyat sorunları  yaşandı. 

Ezcümle, varlığını  kana, 
gözyaşına, baskıya borçlu olan 
sermaye, elbetteki ezeli düş-
manı  işçi sınıfına istediklerini 
vermeyecekti. Ne var ki, işçi 
sınıfı  alacaktır. Çünkü, işçi sı-
nıfının dilinde buna "hak veril-
mez alınır" denir. 

Işçi sınıfım gücünü 
herkes gördü 

Cılız ekonomi güçlü grevlere teslim 
Grev yaşamın her alanında bir çok soruna 

neden oluyor. Ekonomiye maliyeti ise 
daha da büyük. Grev dalgası  önümüzdeki 
aylarda birçok sektörde büyük enflasyon 

artışına neden olacak. 

Sendikacılar son işçi eylemlerini Roj için değerlendirdi • 

Kamu çalışanları  da fırsatı  kaçırmadı . 

GAP'ın daha çok işi var 
İş/Ekonomi- Cumhuriyet Türkiyesinin en bü-
yük girişimlerinden biri olan Güneydoğu Ana-
dolu Projesi (GAP)'ın çok yünlü ve çok amaçlı  
bir bölgesel kalkınma projesi olduğu bilinmekte-
dir. Bu entegre niteliğine rağmen 1.634 milyon 
hektar alanın Fırat ve Dicle kaynaklarından su-
lanması  hedefi açısından, proje türleri içerisinde 
tarımın belirleyici önemi bulunmaktadır. 

Projenin sağlayacağı  ekonomik büyüme, ön-
celikle toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi 
ve rasyonel kullanılması  ve tarımsal gelişmedeki 
başarıyla bağlantılı. Sulanması  planlanan alan, 
Türkiye'nin ekonomik olarak sulanabilir potan-
siyelinin yüzde 20'sini oluşturuyor. Projenin te-
mel kaynağını  oluşturacak olan tarımsal katma 
değer artışı, bu alt yapıların zamanında tamam-
lanmasına ve doğru teknolojinin seçimine bağlı. 

Ziraat Mühendisleri Odası  Diyarbakır Şubesi 
Yönetim Kurulu'nun yaptığı  açıklamaya göre, 
kırsal, yerleşim kesimlerinde, fiziksel alt yapının 
geliştirme hizmetleri, arazi mülkiyet sisteminin 
iyileştirilmesi, arazi toplulaştınlması, tarım gir-
dilerinin sağlanması, tarımsal araştırma, geliştir-
me ve yayım hizmetleri, kredi ve destekleme 
mekanizmaları  ve pazarlamanın organizasyonu 
açısından, geçen zaman verimli bir şekilde de- 

ğerlendirilmedi. 
Kırsal yerleşim kesimlerinde, fiziksel alt ya-

pının geliştirme hizmetleri, arazi mülkiyet siste-
minin iyileştirilmesiyle, arazi toplulaştınlması, 
tarım girdilerinin sağlanması, tarımsal araştırma, 
geliştirme ve yayım hizmetleri, kredi ve destek-
leme mekanizmaları  ve pazarlamanın organizas-
yonu diye tamlanabilecek olan tarımsal altyapı  
olan GAP, basındaki tüm açıklamalara rağmen, 
sulama alanında hemen hemen hiç uygulanama-
dı. Çünkü, GAP çerçevesinde sulanması  düşünü-
len 1.7 milyon hektar arazinin ancak 86 bin hek-
tan sulamaya açılmış  durumda. Öte yandan, su-
lanabilen bu alanların büyük bir kısmı, ancak 
pompayla sulanabiliyor. Şimdiye kadar Urfa-
Harran sulaması  çerçevesinde yaklaşık 30 bin 
hektar arazi sulamaya açıldı. 

Oysa uzmanlar, enerji projelerinin büyük bir 
kısmının gerçekleştiğini belirtiyorlar. GAP Bele-
diyeler Birliği Başkanı  Ahmet Özer, şu ana ka-
dar Karakaya ve Atatürk barajlanndan yaklaşık 
300 trilyon TL. değerinde elektrik enerjisi elde 
edildiğini belirtti. Ozer, bu enerjinin, bölgeden 
ziyade Batı'da kullanıldığına dikkat çekerek "Bu 
durum hem hakkaniyet hem de kalkınma anlayı-
şıyla bağdaşmıyor" dedi. 

TÜMTİS Genel Başkanı  Sabri Topçu: 

Grevlerin ertelenmesi 
işçi sınıfına saldırıdır 

Petrol-lş  eski Genel Başkanı  Münir Ceylan 

ten Topçu, konfederasyon ve 
sendikalar için en onurlu tutu-
mun grev ertelemelerine karşı  
işçilerin üretimden gelen gü-
cünü devreye koymalarını  
sağlamak olduğunu söyledi. 
Aksi halde gelecek yeni saldı-
rılarla işçilerin durumunun da-
ha da kötüleşeceğini vurgula-
yan Topçu, Genel Eylem ko-
şullarının oluştuğunu ve bugü-
nün en temel görevinin Genel 
Eylem'in örgütlenmesi oldu-
ğunu söyledi. 

Öte yandan gazetemize açık-
lama yapan Petrol-İş  eski Genel 
Başkanı  Münir Ceylan ise, "Ka-
rar, hükümetin gerçek yüzünü, 
demokratik, en doğal haklara 
nasıl baktığını  gösteriyor" dedi. 
Grev yapmanın işçinin en de-
mokratik hakkı  olduğunu vur-
gulayan Ceylan, bu hakkın ya-
salarla belli işkollanna tanındı-
ğını  hatırlatarak, "Hem grev 
hakkını  yasal göreceksin, hem 
de erteleme hakkını  kendinde 
bulacaksın. Bu mevcut hükü-
metin demokrasiye, insan hak-
larına hangi düşmanlık derece-
sinde baktığırun göstergesidir" 
şeklinde konuştu. 

işçilerin ses getiren Ankara mitinginin 
ardından, memurlar da 17 Ekim'de iş  
bırakarak alanlara çıktılar. Memurlar 
Aralık ayındaki genel grevin haberini 

alanları  doldurarak verdiler. 

çilerden sonra memurlar da alanlarda 

Haber Merkezi - Grevlerin 
ertelenmesi başta işçiler ol-
mak üzere sol kamuoyunda 
tepkilere yol açtı. Konuyla 

açıklama yapan TOMTİS 
Genel Başkanı  Sabri Topçu, 
ertelemeyi işçi sınıfına saldın 
olarak değerlendirdi. Genel 
Eylem koşullarının oluştuğu-
nu ifade eden Topçu, bugünün 
asıl görevinin genel eylemin 
örgütlenmesi olduğunu söyle-
di. Petrol-İş  eski Genel Baş-
kanı  Münir Ceylan ise, "Karar 
hükümetin gerçek yüzünü, en 
doğal demokratik haklara na-
sıl baktığını  gösteriyor" dedi. 

Topçu, DYP'nin CHP ile 
tekrar koalisyona giderken ilk 
işinin grev ertelemek olduğu-
nu hatırlattı. Başbakanlık Ba-
sımevi'ndeki grevin yasadışı  
bir tutumla ertelendiğine dik-
kat çeken Topçu, liman, de-
miryolu, MKE, SEKA ve şe-
ker grevlerinin 'Genel sağlık 
ve milli güvenlik' gerekçele-
riyle ertelenmesinin, 'toplu 
sözleşme ve grev hakkının 
yok edilmesi' demek olduğu-
nu söyledi. Topçu, "Bu durum, 
ülkemizde demokrasinin; çalı-
şan, üreten, yaşamını  alınteri 
ile kazanan işçiler ve emekçi-
ler için olmadığının da açık bir 
göstergesidir" dedi. 

Topçu sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Grevler sürerken, si-
yasal ve ideolojik tercihini 
kullanarak hükümetle anlaşıp 
grevi bitiren, ya da uyuşmazlı-
ğı  12 Eylül'ün uzantısı  duru-
mundaki YHK'nun benzeri bir 
tahkim kurulu olan 'Özel Ha-
kem Kurulu'na götüren sendi-
kal teslimiyetçi anlayışlar, 
yanlızca o işçilerin değil, 400 
bin işçinin grevini de tehlike-
ye atmıştır. Türk-İş  Başkanlar 
Kurulu'nda alınan, `Grevlerin 
ertelenmesi halinde çalışılma-
yacak' şeklindeki karar, ertele-
me karşısında işçiye güvensiz-
liğin bir sonucu olarak ihlal 
edilmiştir." 

Saldırıya uğramalan paha-
sına barikatları  aşarak Anka-
ra'ya ulaşan işçilerin, hakları-
na nasıl kararlılıkla sahip çıka-
caklarını  gösterdiklerini belir- 

İş/Ekonomi- Kamu Çalışan-
ları  Sendikaları  Konfederas-
yonlaşma Kurulu (KÇSKK), 
17 Ekim'de bir günlük iş  dur-
durma eylemini gerçekleştire-
rek alanlara çıktı. 

Istanbul'da Anadolu ve 
Avrupa yakasında gerçekleşti-
rilen eylemde BEM-SEN, 
BTS, EGİ11M-SEN, ENER-
SEN, GENEL SAGLIK-İŞ, 
KÜLTÜR-SEN, LEM-SEN, 
MADEN-SEN, OR KAM-
SEN, SOSYAL HIZMET-
SEN, TARIM-SEN, TÜM 
BANKA-SEN, TÜM BEL-
SEN, TÜM GIDA-SEN, 
TÜM HABER-SEN, TÜM 
MALİYE-SEN, TÜM SAĞ-
LIK-SEN,TÜM SOSYAL-
SEN, TÜM YARGI-SEN ve 
YAPI YOL-SEN sendikaları  
yer alırken, Demokratik kitle 
örgütleri de eyleme destek 
verdi. sabah saatlerinde Aksa-
ray metroya değişik semtler- 

den yürüyerek gelen işçiler 
Saraçhane'de toplandı. Mi-
tingde, "Işçi memur elele ge-
nel greve","yaşasın halkların 
kardeşliği" gibi sloganlar atıl-
dı. Yine aynı  saatlerde Ana-
dolu yakasında da, Kadıköy 
iskelesine yürüyen 4 bin ka-
mu emekçisi vardı . 

Saraçane'de KÇSKK dö-
nem yürütmesi adına konuşan 
ENER-SEN Genel Başkanı  
Güven Gerçek, "Yıllardır be-
deller ödeyerek sürdürdüğü-
müz sendikal hak ve özgür-
lükler mücadelemiz yok sayıl-
maya, bugüne kadar kazan-
dıldarımız elimizden alınma-
ya çalışıyor. Demokratikleş-
me ve memura sendika veri-
yoruz söytemleriyle• dile geti-
rilen anayasa değişikliğine, 
baskı  ve sürgünler eşlik edi-
yor. 

Çilller IMF'ye, işçi ve me-
murların ücret artışlarını, ta- 

nm ürünleri taban fiyatlarını  
frenleme sözü veriyor. Özel-
leştirmeyi bir an önce hayata 
geçirerek, ülke sanayisine 
yerli ve yabancı  tekellere peş-
keş  çekmeyi taahhüt ediyor. 
Ve bunlar yapılırken 'ülke çı-
karları' gerekçe gösteriliyor. 

Kamu emekçileri ayağa 
kalktığında '60 milyonun 
hakkını  size mi vereceğim' 
sözleriyle karşılaşıyor. Işçile-
rin 'anayasal hakları  olan grev-
lerin ertelendiği, toplu sözeş-
mellerin enflasyon altında im-
zaanması  için MGK başta ol-
mak üzere Cumhurbaşka-
nı'ndan Başbakan'a kadar iş-
çinin karşısına dikilen barikat; 
bizim de sendikal haklanmı-
zın karşısına dikilecek. İşçi 
kardeşlerimizin sürdürdüğü 
sendikal hak ve özgürlüklerin 
gasbına karşı  verilen mücade-
le ile mücadelemizi bireştir-
mek için Türkiye çapında bu-
gün alanardayız" dedi. 

Ek zam talebiyle, KÇSKK 
tarafından alınan Türkiye ge-
nelinde bir günlük iş  bırakma 
eylemine, katılımın Diyarba-
kır'da da yüksek olduğu alı-
nan haberler arasında. 

Aldığımız bilgiye göre, Di-
yarbakır Eğitim -Sen şubesin-
den yüzde 60 diğer sendika-
larda ise yüzde yüze yakın bir 
katılım oldu. Binlerce memur,  

her zaman olduğu gibi sabah 
normal mesai saatlerinde iş-
yerlerine gitti. Işyerlerinde 
davul-zuma eşliğinde halay-
lar çekip, türkü öyleyen me-
murlar, hükümetin çalışanla-
rın hakkını  geciktirmeden 
vermesini istediler. 

Diyarbakır'da olaysız ge-
çen başarılı  eyleme bazı  sağ-
lık kuruştan= acil servisle-
rinde görev yapan çok az sağ-
lık personelin katılamadığı  
edinilen bilgiler arasında. 

Grevle igili değerendirme-
lerini aldığımız Tüm Sağlık-
Sen Şişli şube Başkanı  Ercan 
Küçükosmanoğlu şunları  söy-
ledi: 

-KÇSKK grev kararının ne-
deni; kamu çalışanlarının 5 
yıldır süren bir toplu sözleşme 
mücadelesi var. Bu aşamada 
sendikal anlamda fiili bir top-
lu sözleşme için hükümeti pa-
zarlık noktasına getirmeye ça-
lışıyoruz. 

Grev bunun için bir araçtır. 
Tabii ki bir günlük bir greve 
çıkmakla bu amacımıza ulaş-
mamız zor. Ancak bundan 
sonra peryodik olarak bu grev 
silahımızı  kullanacağız. 

-Greve katılımı  nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz ? 

Kamu çalışanlarının greve 
katı lımı , geçen Haziran ayına 
göre oldukça iyi. Grevler  

uzun süreli olmadığı  sürece 
amaca ulaşılmaz. Ancak, hü-
kümete karşı  bir uyandır. Di-
ğer taraftan kendimizi ifade 
açısından önemli görüyoruz. 
Aralık'ta uzun süreli grevler 
düşünülüyor. 

-Çiller sürekli olarak 
`memurun hakkını  işçiye 
yedirmem' diyor, siz me-
murlar olarak bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

Işçilerin çok az bir kısmı  
bizden ortalama olarak biraz 
daha yüksek ücret alıyor. An-
cak yüzlerce sigortasız çalışan 
işçi var. Bu nedenle Çiller'in 
görüşlerine katı lmıyorum. Bi-
zim sadece karşı  çıktığımız, 
işçilerin üye oldukları  sarı  
sendikacılık sistemidir. 

-İşçi Grevlerini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

Şu an devam eden işçi 
grevlerine ilişkin olarak hükü-
met "Memur ve işçilerin toplu 
sözle şmelerini birleştirelim" 
dedi.Türkiye'nin şu an içinde 
bulunduğu ekonomik ortam 
Türk-İş  'i zorluyor. Ancak 
sözleşmelerin bağıtlanması  
için cepheden gelen bir karşı  
koyuş  olmadığından bu bir sa-
tış  sözleşmesidir. Buna rağ-
men işçilerin sermaye düzeni-
nin baskısını  görme açısından 
kamu çalışanlarının grevi 
önem taşıyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Carola Hansson: Şimdiye kadar okuduğum Kürt edebiyatı  
beni derinden etkiledi. 

Kemal, Güney ve 
Arif hangi halk ı n 

sanatç ı ları d ı r? 
Ali PALE 

Rohat'ı n "Çağdaş  Türk Edebiyatı nda Kürtler" adlı  yapı-
lma M. V. Bruniessen ilginç bir önsöz yazmış. önsöz-
de, bu yüzyı lın başında Alman yazar Karl May'ın 

"Duraks Wild Kürdistan - Vahşi Kürdistan'dan Geçiş" adlı  
bir roman yazdığını  belirtir. "Romanın kahramanı  olan Kar 
Ben Nemsi (Avusturyalıoğlu Kara), Arap çöllerinde yaşadığı  
maceralardan sonra, Istanbul'a gitmek üzere Kürdistan'dan 
geçer. Yeni maceraları nda, Kürdistan toplumunun birçok 
temsilcileriyle karşı  laşır: ağalar, yoksul köylüler, dağlardaki 
göçebeler, şehirli tüccarlar, Türk zaptiyesi ve Keldani zana-
atkarlar: (...) Karl May'ın Kürdistan'ı  (...), kanun ve sıkı  ku- 
ralların hala yerleşmediği, onun için de roman kahramanla- 
rının sade adalet duyguları  ve büyük cesaretiyle (yani kov-
boy zihniyetiyle) hareket ettikleri hayali bir yerdir. Bu ya- 
bani ve vahşi yerlerde insanlar ideal, soylu, dürüst ve cesa-
retli davranışları yla birer Alman centilmenini andı rmakta-
dırlar." 

Şimdi bu romana Kürt romanı  diyebilir miyiz? Isterse 
Karl May bu romanı  Kürtçe yazmış  olsun; bu roman Kürt ro- 
manı  değil, Alman romanı  olurdu. Çünkü "Karl May, kendi 
toplumunda gittikçe tükenen feodal değerleri Kürdistan'da 
bulmuş, daha doğrusu bu değerleri Kürdistan'da yeniden 
yaratmıştır." Zaten daha farklı  da olamazdı. Yazar Kürdis-
tan'ı  hiç görmemiş  ve Kürt toplumuna yabancıdır. Kitabi bil-
gilerle bir şeyler yazmaya çal ışmıştı r. Yazar, burada istediği 
kadar Kürt cografyasını, Kürt toplumunu konu seçsin, so-
nuçta işlediği değerler. Alman değerleri olacaktı r. Roman 
da, doğal olarak Alman romanıdır. 

Yine bir başka örnek, cumhriyetin ilanından sonra Türk 
yazarlarını n konumudur. Bunları n birçoğu (Kemal Tahir'den 
Bekir Yı ldı z'a kadar), Kürtlerle ilgili birçok ürün vermişler-
dir. Ama hiçbiri gerçekçi olamamıştı r. Daha doğrusu bu 
ürünler, Karl May'a yakı n bir zihniyetle Kürdistan'daki yok-
sulluğu, ağa-köylü çelişkisini, vahşi-ilkel geleneksel değer-
leri işlemekle yetinmişlerdir. Bu yazarların ürünlerinde Kürt 
ulusal kimliğiyle yoktur. Kürtlerin ulusal ruhi şekillenişlerini 
değil, feodal değerlerini işlemek Türk edebiyatçı  lanna daha 
cazip gelmiştir. "Yol-okul-karakol", "Şeyh-ağa-fukara" ede-
biyatıyla Kürdistan'da ulusal kurtuluş  mücadelesine kay-
nakl ık eden-edebilecek dinamiklerin parçalanmasının ve 
sömürge-asimilasyon sürecinin hızlandırı lmasının borazan-
lığını  yapmışlardı r. Üstelik birçoğu bunu ilericilik adına 
yapmıştır. 

Her şeye rağmen, bu süreçte Türkçe ile yazdığı  halde, 
aynı  zamanda Kürt yazarı  olabilenler de oldu. Bunların ba-
şında kuşkusuz, Yaşar Kemal gelir. Yaşar Kemal'in birçok ro-
manı nda Kürt ulusal sorunu örtülü bir damar olarak bulu-
nur. Ayrı ca Yaşar Kemal, Kürt gelenek ve göreneklerinde, 
masal ve söylencelerinde Kürt insanını n karakter yapısın-
dan en iyi biçimde yararlananlardan biridir. Bu nereden ge-
liyor? Kuşkusuz Yaşar Kemal'in yaşamı ndan. Yaşar Kemal, 
Fransız Liberation gazetesine verdiği demeçte; "Ben bir Kürt 
ailede doğdum. Sonra gelip Adana'ya yerleşmişiz. Evde yal-
nızca Kürtçe konuşurduk. Babam zengin ve saygı  değer ol-
duğu halde 'Sadı k' demezler 'Kürt Sadık' derlerdi. Annean-
nem ve teyzelerimden Kürtçe şiirler, destanlar, şarkı lar din-
leyerek büyüdüm. Bize gelip haftalarca kalan Vanlı  Kürt şa-
irlerini hala hatırlarım" demektedir. Böyle büyüyen ve ileri-
ci bir yazar olabilen bir Yaşar Kemal'in Kürt insanı nı, Kürt 
coğrafyası nı  birçok yönüyle işlememesi düşünülebilir mi? 
Aynı  şey Yı lmaz Güney ve Ahmed Arif için de geçerlidir. 
Yı lmaz Güney 'Yol' filmiyle Cannes'da birincilik ödülü al-
dığı  zaman "Bir Kürt rejisörü ve sanatçı sıyım" diye açıkla-
ma yaptı  dünya basınına. 

Yaşar Kemal, Yı lmaz Güney, Ahmet Arif sadece Kürt kö-
kenli oldukları  için Kürt edebiyatçı sı  ve sanatçısı  değiller. 
Eğer sırf kökeninden dolayı  olsaydı, Ziya Gökalp ve Cahit 
Sı tkı  Tarancı  gibi Kürt kökenli şairleri de Kürt edebiyatından 
saymak gerekirdi. Oysa Ziya Gökalp turancı, Cahit Sı tkı  ise 
tipik bir cumhuriyet (Türk) şairidir. Sorun, kökenden çok, 
yazar ve sanatçını n Kürt ve Kürdistan olgusuna karşı  gerçek-
çiliği ve onunla ne derece örtüştüğündedir. Elbette Kürt hal-
kı n ı n bir evladı  olmanın da bir etkisi vardır. 

Bugün Irlanda edebiyat tarihini açıp baktığımız zaman 
Swift, Yeats, O. Wilde, B. Shaw, S. Beckett ve Joyce adlarıy-
la karşı laşınz. Aynı  yazarlar, Ingiliz edebiyat tarihinde de 
karşımıza çıkar. Bu durumu sadece ingilizce'nin ortaklığın 
bağlamak dogru değil; daha başka ortak özelliklerden, bu 
yazarların hem Irlanda hem de Ingiliz karakterini yakalayıp 
harmanlamalarından kaynaklanıyor. Irlandalı  larla Ingilizler 
de tıpk ı  Kürtler ve Türkler gibi yüzyı llarca içiçe yaşamış  iki 
halktı r. 

Bu konuyla ilgili verebileceğimiz bir başka örnekse, Da-
nimarka ve Norveç edebiyat tarihleriyle ilgili. 

Norveç'in, Danimarka'n ı n egemenliğine girmesiyle 
(1380-1814) Norveççe de yavaş  yavaş  etkinliğini yitirdi. 
Böylece 18.yy'dan iki büyük Norveçli yazar "Kuzey'in Mol- 
liere'i" diye bilinen ünlü hiciv ve komediler yazarı  Ludvig 
Helbarg (1684-1754) ve Fransı z klasikçiliğine karşı  çıkan, 
çevresine topladığı  bir grup Norveçli yazarla beraber ulusal 
bilincin belirginleşmesine yol açan büyük hiciv şairi lohan 
Wesal bütün eserlerini Danca yazmışlardı . Bu iki büyük 
Norveçli yazar, Danca yazdı lar diye Norveç halkı  ve Nor-
veç edebiyet bilimcileri bu iki değerli yazardan vazgeçmiş  
değiller. Norveç edebiyatı n ı n devleri olarak and ı rlar. Aynı  
yazarlar, Danimarka edebiyatının da temel taşları  olarak 
gösterilir. Çünkü bu yazarlar Danimarka dilini, kültürünü de 
etkilemiş  ve geliştirmişlerdir. 

"Bir sanatçı n ı n yaratı mı nı n 'ulusal karakteri, demek ki, 
'kanbağı 'yla ve özel ustal ı k yöntemlerinin egemen oluşuyla 
değil; o sanatçı n ı n kendi halk ı yla kurduğu sürekli ve sımsı-
kı  bağıntı  yoluyla belirlenir. Halkı yla aynı  yaşamı  yaşadığı  
zaman, kendini halka yakı n hissetiği zaman, bir vatansever 
ve bir vatandaş  haline geldiği zaman, Belinski'nin sözleriy-
le halk ına sadece yakı nl ı k duymakla kalmayıp aynı  zaman-
da, kendi halk ının yaşamına katı ldığı, onunla sırdaş  olduğu 
zaman, işte ancak o zaman bir sanatçı  ulusal karekterin bir 
taşıyı c ı s ı  ve temsilcisi olabilir", (M. Kagan). 

SOZ UÇAR YAZI KALIR (Verba Volant, Scripta Manen() IX Mustafa KOZ 

ALTIN 
Nicoameu Irmağı 'mn çeyrek mil al-

tından Thompson Irmağı  geçiyordu. Bir 
kızılderili ırmağın kıyısına geldi. Mata-
rası  yoktu. Suyu avuçlanyla içiyordu. 
Birdenbire kumlarda panldayan sarı  bir 
çakıl gördü. Sonra diğererini de gördü. 
Onan topladı, oymağına götürdü. O kı-
zılderili şimdi ölüdür ve çakıltaşlan be-
yazların ellerinde panldamaktadır. 

GÖÇ 
Bir bağın kıyıcığına ulaştıklannda 

birbirlerinin yüzlerine baktılar. Biraz da-
ha yürüdüklerinde de yeni sürülmüş  bir 
tarlanın hamup ve yaban erikleriyle göl-
gelenen bir ucuna vanp durdular. Burada 
kuyular ya da gömütleri andıran çukur-
lar, tümsekler vardı. Bunlardan her biri 
altınlarla, yakutlarla, zümrütlerle, arı  gü-
müşlerle doluydu. Göçerlerin en dilsizi, 
eğilip taze topraktan irice bir topak aldı  
ve sol elinin ayasında ufalayarak ötekile-
re sordu: 

"Niçin kaygılanmız yok bu kuyularm 
bitimsiz bağışlar' içinde? Oysa onlar 
böyle yüzlerce kuyuyu doldurabilecek 
çokluktadır. Topraklanmızı  aynkotlan 
bürüyor artık." 

Gözlerini yeniden toprağa çevirdikle-
rinde cam lunklan gibi işıldayan yıldız-
ları  gördüler. Gece olmuştu ve onların 
kaygılarından başka hiçbir şeycikleri 
kalmamıştı. Topraklarından sürülmüş-
!erdi. 

İÇGÜDÜ 
Ateşin önünde hiçbir akrep, ateş  ol-

maya özenmez. 

YANLIŞLIK 
Özveri, tümüyle gereksiz bir olgudur. 

İlişkilerimizde birbirimize sürekli ruhsal 
ve/veya sosyal biriktirmelerimizden ver-
diğimizi düşünmenin düşüncesi bile da-
yanılmazdır. Paylaşımsız yalnızca ver-
meye dayalı  ilişkilerde iki yünün de or-
tadan kalkma tehlikesi vardır. Veren el, 
alan elden güçü değildir. 

EŞİK 
Haşim'in "Merdiven"i gerçek bir 

merdiven midir, alegori mi? Hayatı  agı-
lamak bir istek değil, eyem hazırlığıdır. 
İlk eşikte bütün bildiklerimizi gözden 
geçirme gibi bir isteğimiz olamayacağı  
için, ancak son eşikten aşağıya ya da du-
varın ötesine bakma olanağımız düşünü-
lecektir. Merdivenimizi yanlış  duvara 
dayadığımızı  anladığımızda da alegori 
saydığımız hayat, bir yanılsamaya dö-
nüşmüş  demektir. Her şey sil baştan. 
Çünkü "ölüm (yalnızca) yaşayan' yaka-
lar"*. Her şey yaşarken öğrenilir, ölüm 
bile. 

DİYALOGLARDAN 
Kadın 
"korkulanyla kalabilir orman, 
böyle çok olması  ondan." 
Erkek 
"Çok ama yalnız."** 

* K. Marks 
** M. Köz, Yengeç Sepeti'nden 

• • 
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"Şimdiye kadar okuduğum Kürt edebiyatının çok özel bir 
atmosferi ve güçlü bir gerilimi var. Şairene, destansı  bir hava 
ve gerçekler, tutku ve ironik aralar, sade, bazen süslü bir stil 
ve renkli metaforlar. Evet, gerçekten bu edebiyatı  daha fazla 

okuyabilmeyi umuyorum". 

sorunuz. Bu her şeyi daha açık 
mı  görmenizi sağlayacaktır, 
yoksa daha bulanık mı? Kültü-
rel politik bir görüş  açısında ne 
anlama gelir? Yeni bir kimlik 
kazanmak anlamına mı, yoksa 
kimliğini kaybetmek anlamına 
mı  gelir? 

Aşikar nedenlerden dolayı, 
ben asla kişisel olarak böyle 
bir seçim yapmaya zorlanma-
dım; kimlik sorunuyla ilgili bir 
tecrübem olmadı  hiç. Fakat 
sürgün deneyimimin olduğunu 
söyleyebilirim. Kadın hareket-
lerinin gelenekler tarafından 
sınırlandığı  erkek egemen bir 
toplumda, bir kadın olarak hep 
bu içsel sürgünü yaşadım. Bu 
duygunun, ikincil bir kültüre 
uygun görünmenin sonucu, iki 
farklı  dilin sınınnda var olmak 
beni derinden etkiledi. Bunun 
sonucunda; şu anda üzerinde 
çalıştığım roman gerçek bir 
sürgüne değiniyor. Ana karak-
ter bir kadın mülteci. 

- Bugün dünyada roma-
nın durumu nedir? Batı'da 
eskisi gibi büyük yapıtların 
artık ortaya çıkmadığı, bir 
anlamda romanın öldüğü 
söyleniyor, katılıyor musu-
nuz? 

Tabii ki; televizyon, video, 
internet gibi medyanın hakim 
olduğu bir toplumda romanın 
durumu değişmiştir. Ama pek-
çok araştırma göstermektedir 
ki, insanlar hala eskiden oku-
duklan kadar okumaktadırlar. 
Ve edebiyat, medya pazarında-
ki sağlam yerini korumaktadır. 
Edebiyat için duyulan arzu, in-
sanların en köklü ihtiyaçların-
dan biri olarak görünmektedir. 

Belirtilen diğer bir nokta 
ise, gittikçe bozulmakta olan 
romanın mantıken ölmüş  oldu-
ğudur. Ben bu görüş  açısını  an-
layamıyorum. 

Bir kere, sanatın tüm dalla-
n gibi roman da zamanla deği-
şime uğramıştır. Fakat bu daha 
kötü olduğu anlamına mı  ge-
lir? Her zaman yeni olan her 
şeyden şikayet eden ve eski 
mutlu günleri arzu eden insan-
lar yok mudur? 

- Kürt sanatçı  ve edebi-
yatçılarının önemli bir bölü-
mü ülkenizde yaşıyor. Kürt 
edebiyatını  ve sanatını  nasıl 
buluyorsunuz? Bir dost ola-
rak ne tür önerileriniz var. 

Öncelikle Kürt edebiyatının 
İsveççe'ye daha fazla çevril-
mesini temenni ediyorum. 
Çünkü yabancı  bir kültürü an-
lamak edebiyatta önemlidir. 
Kürt gelenekleriyle ve düşün-
ce tarzıyla ne kadar aşina olur-
sanız, Kürt mültecileri insani 
ve kültürel doğrular olarak 
desteklemekte de o kadar inan-
dinci olursunuz. 

Daha çok çeviri yapılması-
nı  dilememin diğer bir sebebi; 
şimdiye kadar okuduğum Kürt 
edebiyatının beni derinden et-
kilemiş  olmasıdır. Çok özel bir 
atmosferi ve güçlü bir gerilim 
var. Şairene, destansı  bir hava 
ve gerçekler, tutku ve ironik 
aralar, sade, bazen süslü bir stil 
ve renkli metaforlar. Evet, ger-
çekten bu edebiyatı  daha fazla 
okuyabilmeyi umuyorum. 

Fikirler mi öneriler mi? Bu 
benim için biraz küstahça ol-
maz mı  ? Yine de bu bir soru. 
Anladığım kadarıyla, baskı  al-
tında olan Kürt bir yazar, Kürt 
dili ve kültürü için ayakta dur-
mak, Kürt kimliğini korumak 
zorunda. Sömürgeye karşı  olan 
bir mülteci, kültürüyle 

bilemeli. 
Ben bir kadın yazar olarak 

daima Kadın-Erkek-İnsan ara-
sındaki ilişkinin farkındaydım. 
Sanıyorum ki Kürt ve Türk 
(İran, hak, Suriye) kültürleri 
arasında pekçok temas noktası  
bulunuyor. Acaba Kürt-Türk-
İnsan ilişkisi hakkında bir tar-
tışma oluyor mu? 

- Dünya edebiyatı  aydın-
lar ve sanat cephesi, bir İs-
panya, Cezayir, Vietnam, Fi-
listin vb. ülkelerdeki özgür-
lük mücadelesi için verdikle-
ri desteği Kürtler için yete-
rince göstermiyorlar. Bunu 
neye bağlıyorsunuz? 

Kişisel düşünceme göre, 
hem Batı 'daki hem de Do-
ğu'daki aydınlann çoğu Kürt-
lerin içinde bulunduğu duru-
mun farkında. Bunun için on-
ların karşılaştıkları  baskıdan 
iğreniyor; basluyı  suç olarak 
görüyorlar. Kürt insanını  kendi 
kültürü, dili, geçmişi ve hakla-
nnın eşitliği çabalarında yü- 

Ali BIÇER 

son kitabı, Tolstoy'un oğ-
lu Andrew'yu anlatan ro-
manıyla Isveç edebiya-

tında önemli bir yer edinen 
Carola Hansson, Isveç 'teki 
Kürt mültecileriyle ilgili çalış-
malarıyla da tanınan bir yazar. 
Hansson'la son romanı, Kürt 
edebiyatına bakışı  ve Nobel 
edebiyat ödülleri üzerine ko-
nuştuk. 

- Kürt ve Türk basınında 
(PEN çalışmalarınız nede-
niyle) zaman zaman adı  ge-
çen nadir Isveçli yazarlar-
dan birisiniz? Bize kendinizi 
kısaca tanıtır mısınız? 

1942'de S tockholm 'de 
doğdum. Okulu bitirdikten 
sonra şu anda yaşamakta oldu- 
ğum Uppsala' ya taşındım. 
Üniversitede edebiyat, felsefe, 
güzel sanatlar ve Rusça eğiti-
mi aldım. Mülteciler için Is-
veççe öğretmeni olarak çalış-
tım ve Kürt probleminden ilk 
defa bu sırada haberdar oldum. 
Öğrencilerimin bir kısmı  Tür-
kiyeli Kürt mültecileriydi. Bir-
kaç yıl sonra Rus edebiyatında 
doktora derecesi aldım. 

Üniversite hocalık.' ve çe-
virmenlik yaptım. Yetmişlerin 
sonunda Rus kadınlanyla res-
mi olmayan ve Sovyetler Birli-
ği'nden gizli olarak çıkarılan 
birtakım röportajlar yaptım. 
Bu röportajlar "Moskova'daki 
Kadınlar" adıyla 1980'de bir 
kitapta yayınlandı. Bu hikâye-
lerdeki kadınlar Sovyet reji-
minden ve erkek egemenliğine 
dayalı  bir toplumda yaşamak-
tan kaynaklanan çifte baskıya 
keder verici bir sadelikte ta-
hammül etmektedirler. 

Edebiyatın yanısıra sinema 
ve tiyatroyla da ilgilendim. 
1979-1988 yılları  arasında Is-
veç Televizyonu Drama Bölü-
mü'nde çalıştım. Fakat yazma-
ya daha fazla zaman ayırabil-
mek için buradan aynldım. İlk 
romanım 1983 'te bası ldı. 
"Andrew" ise altıncı  romanım. 

- Son romanınızda Tols-
toy'un oğlu Andrew'i anlatı- 

DIYARBAKIR/Roj-1990 yı-
lında kurulan Diyarbakır Şehir 
Tiyatrosu, 94 yerel seçimlerin-
den sonra iş  başına gelen Re-
fah Partili Diyarbakır Suriçi 
Belediye Başkanı  Cemal Top-
tancı  tarafından hiçbir gerekçe 
gösterilmeden kapatıldı. 
Oyuncu ve yazar Cuma Boy-
nukara, tiyatrocular adına bir 
basın açıklaması  yaparak, "Di-
yarbakır'ı  20 yıl geri götürme-
ye kimsenin hakkı  yoktur" de-
di. 

Önce çalışmalar 
donduruldu 

Diyarbakır, Şehir Tiyatrosu 
sanat yönetmeni Cuma Boy-
nukara, konuyla ilgili olarak 
18 ekim Pazartesi günü saat 
15.00'te şehir tiyatrosu salo-
nunda yaptığı  basın açıklama-
sında, Diyarbakır Şehir Tiyat-
rosu'na yıllardan beri emek 
verdiklerini belirterek, kapatıl-
masını  kınadı. 

Suriçi Belediye Başkanı  
Cemal Toptancı  ile aralarında-
ki kavganın bazı  basın organ-
lanna yanısıdığı  gibi repertuar 
kavgası  olmadığını  belirten 
Boynukara, meselenin perde 
açıp açmama meselesi olduğu-
nu vurguladı. 

Diyarbakır Şehir Tiyatro-
su'nun kısa bir geçmişine de 
değinen Boynukara, tiyatro-
nun, 1990 yılında Dr. Orhan 
Asena adıyla kurulduğunu, 
kurulduğu dönemden itibaren 
Diyarbakır dışında turneler 
düzenlediklerini söyledi. 

Aynca, tiyatro bünyesinde  

yorsunuz. Isveçli bir yazarın 
bir Rus'u anlatması  bana il-
ginç geldi. Şimdi bu roman 
Isveç edebiyatına mı, yoksa 
Rus edebiyatına mı  dahil 
edilecek? Bu soru size garip 
gelecek ama, bizde bir Kürt 
yazar Türkçe vb. bir dille ya-
zarsa, romanın kahramanı  
bir Kürt de olsa, o romanın 
Kürt romanı  olup olmadığı  
tartışma konusu olabiliyor... 

Edebiyat ve etnik sorun, İs-
veç'te, bazı  mülteci yazarlar 
dışında, asla sizin ülkenizde 
olduğu kadar önem taşımadı. 
Bir Kürt yazara göre; Türkle-
rin hakim olduğu bir kültürde 
dil seçimi çok daha büyük bir 
anlam taşımalıdır. Politik bir 
görüş  noktası. Öyle sanıyorum 
ki; dil ve kimlik çok yakın bir 
ilişki içerisinde. 

Bu, insanın tüm 
etkileyecek, bir seçim. Ben as-
la böyle bir seçim yapmak zo-
runda bırakılmadım. Her ne 
kadar "Andrew" Rusya'da ge-
çiyorsa da, pekçok Isveç ve 
Rus eleştirmeni ve okuyucu, 
romanın bir Rus atmosferin 
sahip olduğunu ve Isveççe ya-
zılmasına rağmen Rus telaffu-
zuna yakın olduğunu belirtti-
ler. Işte bunun için romanı  
kendi anadilimde yazdım. Do-
layısıyla, bunun bir Rus roma-
nı  mı  yoksa Isveç romanı  mı  
olduğu yolundaki soru pek 
açık bir yanıt bulamıyor. Ben-
ce bu bir buluşmadan daha 
fazla şeyi ifade ediyor. Kişisel 
deneyimlerimin ve bilinmeye-
nin kesişimi de diyebiliriz. 

- Sizce bir edebiyat yapıtı-
nın ulusal ölçülerini, içeriği-
ni belirleyen şey nedir? 

Daha önce de belirttiğim 
gibi; dilin ve kimliğin ayrıl-
maz bir bütün oluduğuna emi-
nim. Anadiliniz sizin en derin 
tecrübelerinizi taşır. Sürgünde-
ki veya içersinde yetişmediği-
niz bir dilde ve kültürde yaşa-
yan tüm yazarlar için dil seçi-
mi hayati bir önem taşımakta-
dır. 

Büyük mesafelerin sonucu-
nun ne olacağını  kendinize bir 

bir çocuk tiyatrosu kurdukları-
nı  ve bir gençlik birimi oluş-
turduklarını  da sözlerine ekle-
yen Boynukara, "1995'e kadar 
40'a yakın oyun sahneledik. 
27 Mart 1994 seçimlerinden 
bu yana çalışmalarımız dondu-
ruldu" dedi. 

Mem û Zinden sonra 
tutum değişti 

Boynukara şöyle konuştu: 
"Yerel seçimlerden sonra ilk 
önce salonun adı  M. Akif Er-
soy olarak değiştirildi. Ardın-
dan salon, Sur Belediyesi'ne 
bağlandı. Tiyatromuz 94 yılın-
dan itibaren Içişleri Bakanlı-
ğı 'ndan tescil almasına rağ-
men, sözleşmelerimiz, seçim-
lerden sonra işbaşına gelen 
Cemal Toptancı  tarafından 
feshedildi. Böylelikle tiyatro, 
hak etmediği bir şekilde itham 
edildi." 

Toptancı  'nın, tiyatronun 
geliştirilmesi için kendilerine 
söz verdiğini, ancak sözünü 
tutmadığını  hatırlatan Boynu-
kara, Ahmede Xani'nin, Mem 
ü Zin oyunundan sonra beledi-
yenin kendilerine yönelik tep-
kilerini artırmaya başladığını  
bildirdi. Boynukara konuşma-
sını  şöyle sürdürdü: 

"95 Ocak'ından sonra ma-
aşlanmızı  tam alamaz olduk. 
Uç ayın prodüksiyon giderine 
30 milyon lira gibi cüzi bir fi-
yat verildi. Bütün bunlara rağ-
men, şehir tiyatrosu oyuncula-
rı  olarak çabalarımızı  sürdür-
meye çalıştık. 

Kısa bir süre önce numara- 

rekten destekliyorlar. 
- Yanılmıyorsam, Nobel 

ödüllerinin edebiyat alanın-
da kime verilmesi gerektiği 
konusunda Isveçli yazarların 
da belli bir ağırlığı  var. Ünlü 
romancımız Yaşar Kemal, 
Türk devletinin Kürtlerle 

politikasını  eleştirince, 
özellikle Türk basını, Yaşar 
Kemal'in Nobel'i almak için 
bu çıkışı  yaptığını  yazdılar. 
Gerçekten de, bu tür çıkışlar 
Nobel almak için işe yarıyor 
mu!? 

Nobel Ödülünü kazananlar 
Isveç Akademisi tarafından se-
çilir. Yani, Akademi dışındaki 
yazarlar seçimde gerçek bir et-
ki gösteremezler. Yapabilecek-
leri, sadece öneri getirmek ve-
ya medyayı  özel bir yazarın 
eserine dikkati çekmekte kul-
lanmaktır. 

E . Xemgin, Aleviliğin 
Kökenindeki Mazda 

inancı  ve Zerdüşt Öğreti-
si'nde, Alevi kültürünün te-
mel ilkeleriyle değerlerinin 
kökenindeki Mazda inancı  
ve Zerdüşt öğretisini araştin-
yor. Halen Avrupa'da yaşa-
makta olan E. Xemgin'in 
Aleviliğe değişik bir bakış  
açısı  ve değerlendirme geti-
ren bu incelemesi, bir kay-
nak kitap. Daha önce Türki- 

Yaşar Kemal, uzun süredir 
Isveç'te takdir topluyordu. Ro-
manlannın çoğu Isveççe'ye 
çevrildi. Çok okundu ve söyle-
diğiniz gibi Nobel'e aday gös-
terildi. Kişisel olarak, onun bu 
ödülü çok önceden alması  ge-
rektiğini düşünüyorum. Politik 
etkiler bir tarafa, o şahane bir 
yazar. 

Aynca Yaşar Kemal bu 
ödülü alırsa, bu sadece sanat-
sal kaabiliyetinden ötürü ol-
mayacaktır. Daha ziyade Ana-
dolu-Mezopotamya'da olanla-
ra dikkat çekmesi, bilgimizi 
arttırması  ve Kürt insanının 
içinde bulunduğu durumu an-
lamasından kaynaklanacaktır. 
Nobel Edebiyat Ödülü politik 
bir ödül olmasa da; eminim ki, 
isveç'teki tüm yazar ve aydın-
lar bunu sevinç ve hoşnutlukla 
karşılayacaklardır. 

ye'de, Kürdistan'da Dini 
Inançlar ve Etkileri adlı  bir 
incelemesi de yayımlanmış  
olan XEmgin'in, aynca, Av-
rupa'da yayımlanmış  üç cilt-
ten oluşan Kürdistan Tarihi 
ile Kürdistan'da İnsan Hak-
ları  adlı  kitapları  bulunuyor. 

Aleviliğin Kökenindeki 
Mazda inancı  ve Zerdüşt 
Öğretisi, E. Xemgin, Beıfin 
Yayınları, 1995. 

Carola Hansson, Kürt edebiyatının İsveççe'ye daha fazla çevrilmesi dileğinde 

`Kürt yazarı  kimliğini 
korumak zorunda' 

Boynukara: Diyarbakır'ı  yirmi yıl geri götürmeye kimsenin hakkı  yok 

taj kursu dayatılmaya çalışıldı. 
Biz, onlara sanatçı  olduğumu-
zu ve bunları  yapamayacağı-
mızı, Ekim ayının 20'sinden 
itibaren de perde açacağımızı  
Toptancı  ve mülki amirlere 
bildirdik." 

Sendika değiştirme 
teklifi 

Yıllardan beri Diyarbakır 
Şehir Tiyatrosu'na emek ver-
diklerini söyleyen Boynukara, 
"Günahtır, tiyatro, dönemlik 

politikalar sonucu kapatı la-
maz" diye konuştu. 

Diyarbakır'ı  yirmi yıl geri 
götürmeye kimsenin hakkı  bu-
lunmadığını  da dile getiren 
Boynukara, "Bazı  şeyler var-
dır sosyal ahlaksızlıktı r. Neyin 
yanlış, neyin doğru olduğunu 
biliyoruz. Bize, sendika değiş-
tirme teklifi yapıldı  ama kabul 
etmedik. Sanırım tiyatromu-
zun kapatılmasının önemli se-
beplerinden biri de budur" de-
di. 

Önce salonun adı  Mehmed Akif Ersoy olarak değiştirildi 

Diyarbakır Şehir Tiyatrosu kapatıldı  
Aleviliğin 
Kökenindeki 
Mazda inancı  ve 
Zerdüşt Öğretisi 
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- Gelo em karin berhemen 
bi naveroka xwe Kurd yen ni-
viskaren bi esle xwe Kurd ku 
bi zimanen biyani nivisine li 
ser edebiyata Kurd" bi hesi-
benin? 

Çawa ku meriv nikare roma-
neke bi Fransi hatiye nivisin, ji 
ledebiyata Ingiliz? bihesibine, 
wisan meriv nikare romaneke 
bi Tirki, Erebi yan ji Farisi ha-
tibe nivisin, taxe nav beşa ro-
manen Kurdi. Armanc ü nave-
rok çi dibe bira bibe, ev qaide 
naguhere. Ger meriv wisan bi-
hesibine, we hinge çima edebi-
yaten neteweyan ji hey cuda 
ne. 

Ger ev berhem ji bo agah-
dar?, yan ji lakolinen danas?na 
d?rok ü edebiyata kurdi bin, Ii 
ser hebûn û rizgariya Kurdan 
hatibin amadekirin; meriv dika-
re wan Kuran ku bi zimane 
neteweyan serdest dinivsinin 
fem bike. Le edebiyat tişetki 
cuda ye; weke ku min li jor ji 
diyar kir, berhemen eddebi yen 
bi zimane neteweyan serdest, 
nakevin nav edebiyata kurdi û 
ji çand û edebiyata kurdi re xiz-
mera nakin. 

-Tu rewşa edebiyata Kurdi 
ya nûjen çawa dibeni? 

Eşkere ye ku edebiyata 
Kurdi ya nüjen han di destpeke 

de ye. di ve hele de, van çend 
salen dawi hinek berhemen nû 

heja derketine ü ev he ji ber-
dewam dike. Tevi va ji edebi- 
yata kurdi gelek qels e. Xu- 
ya ye ku diye edebiyata kur& 
di ve periYocra de derbas dibe, 

haviyeke mezin heye ku ew 
di paşeroje de bikemile û di nav 
edebiyata cihane de cilia xwe 
bigire. 

- Tu rewşa romana Kurdi 
çawa dibeni? 

Weke ku te zanin edebiyata 
her neteweyi, neynika wi ya 
netewey? ye. Neteweyan xurt 
bihazin edebiyata wan ji bi hez 
e. Her netewe li gori rewşa 
xwe, di gelek periyod û merha-
layan re derbas dibe ü kaliteya 
edebiyata we deme ji, li gora 
we periyode ye. Ijar romana 
kurdıl ji ii gore neteweya Kurd 

paşvaçeına gela Kurd şikil di-
de xwe. 

Tevi ve ji, de gelek xeten ro- 
mana Kurd? hebin, xeta re- 
alist, surrealist, modernist, 
post-modernist û ya "rastiya ci-
vaki" hebin. Edebiyata kur& 
we roj bi roj ji hey veqete û xe-
ten xwe eşkeretir bike. Le wi-
san xuya ye ku xeta "Rastiya 
Civak?", ji ber ku rewşa welate 
me û ya civaka me pe ve gire-
dayi ye, de mohra xwe li ve pe- 

Komeleya Belavkirina 
Zanîne ya Kurd 

(Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti) 
Zinar SORAN 

F) 
 işti girtina "Kürt Teavün ve Teraki Cemiyeti", di sala 
1326/1910-an de, li Stenbole ji aliye rewşenbirO welat- 
parezen Kurdan "Kürt Neşr-ı  Maarif Cemiyeti" (Kome-

leya Belvkirina Zanine ya Kurd) hate damezrandin. Li gor 
ku Tank Zafer Tunaya dinivise, damezreneren ve komeleye 
ev bün; 

"Bedirxanzade Emin El? Beg, Dr. Ebrdullah Cevdet Beg, 
Bedirxanzade Mithat Beg, mebüse Erzirome Seyfullah Beg, 
mebOse Hekad Taha Efendi, mebOse Wane Tevfiq Beg, Be- 
dirxanzade Evdurahman Beg, mebOse Gence Mehmed 
Efendi, Mir Seyfetinzade Huseyin Evrii Beg, Mfralay Mah- 
müd Sami Beg, memOre Mahkema Şeriye ya Misre Mehmed 
Faiq Efendiye Diyarbekid, Bedluzzeman Said Efendi, Xelll 
Xeyari Efendi ye Mutk?, Kurdizade Ahmed Ramiz" 

Di "Nizamnameya Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti" de, ar-
manc ü hünandina ve komeleye hatiye diyar kirin. Nizam- 
nameya ve komeleye, weke nı zamnameyen komeleyen din 
ye di we deme de hatine damezrandin, hem porgram ü hem 
ii destüra we ,ye. "Nizamnameya Kurd Neşr-ı  Maarif Cemi- 
yeti" ji 34 xalan pek hatiye. Tank Zafer Tunaya di pirtüka 
xwe ya "Turkiye de Siyasal Partiler" de, bi nave "Talimna-
meya Kurt Neşr-I Maarif Cemiyeti" belgeyek weşandiye. Li 
gor ve belgeye, "Tal?mnameya Kurt Neşr-ı  Maarif Cemiyeti" 
jı  15 xalan pek hatiye. Nizamnameya ku di destan min de 
ye, di sala I326-I9I0-ande, di "Matba-i Amedi" de hatiye 
çap kirin. Xala ku Tank Zafer Tunaya weke ya I5-an ü ya da-
win nişan dide, di nizamnameya li cem min de, weke xala 
34-an ya dawin hatiye nivisandin. Xalen di derheqe rexisti-
niye de yen ji 4 an heta 14 an ji di pirtüka Tunaya de neha-
tiye nivisandin. 

ii bo armanc, karekter, rexistini ü birevebirina ve kome-
leye bidim diyar kirin, ez çend xalan ji nizamnameya we li 
jer diniv?sinim: 

"Xal I: Stenbole bi nave Kurt Neşr-T Marlf Cemiyeti ko-
meleyek Ilmi, edeb? ü sinal ya navendi hatiye damezrandin. 

Xal 2: Armanc ü heviyen komele yen pTroz; di nava ew-
laden ku ji ~eren perwerdekirine beri be par yen Kurdan 
de, perwerdekirin ü senayiye belav bike ü peş  de bibe. 

Xal 3: Komele we ve gaye hewl bide, ku li Stenbole di-
bistanen peşin yen taybeti ji bo zaroken Kurdan veke ü peş  
ve bibe; gava bi alikariya endamen komele ü al?karxwazan 
rewşa abori be qonaxek ter, we li bajar ü unden ku pirani-
ya râniştevanen wan Kurd in ü bi taybeti di nava el ü eşTren 
mazlüm de, dibistan bele vekirin ü tewandin ku paşdema-
yina wan ji hole bete rakirin. 

XaI Il: Heyetek ji 33 damezrener ü endamen şewra pek-
had, we di nav xwe de bi piraniya rayen veşarti serokeld ü 
di cigiren serok hilbijerin. 

XaI 13: Navendiya gişti ya komele ye ve gaye Ii Stenbole 
ye. We li wilaYet, sancax ü ezayan kulubeyek, li nebiye ü 
gundan ji şübeyek komeleye hebe. 

XaI 14: Dive Abe bi qezayan re, qeza bi sancexan re, 
sancax bi wilayetan ü rastürast bi navendiya gişti re danOs-
tendine bikin. Di rewşen peWist de, şObe ü kuleb dikarin se-
rerast danüstendine bi navendiye re bikin. 

Xal 21: Gava rewşa abori dest bide, diye her cins karxa-
ne ü ticaretxaneyen sanal' ü ticari bene ava kirin. 

XaI23: Mesrefen avakirine ü yen din yen dibistanen ku 
werin ava kirin, we ji alikariyen damezrener Kurdan ü hem-
welatiyen kulturperwer bene temin kirin. 

Xal 32: Komele bi nizamnameya xwe ya zanine ve gire-
dayi ye. Ne di bin tu tesir ü nifüsan.de ye. Programa dersen 
ku we li dibistane be xwendin, we li gor rizaya Heyete Da-
meirener bete amade kirin. 

Xal 34: Ev nizamnameya bi yekiti ya ji piraniya dengen 
endamen damezrener dikare bele guherandin" 

ii nizamnameya ve komeleye diyar dibe ku komeleye 
xwestiye li wilayet , sancax, qaza, nehye ü gundan, lokal G 
şübeyen xwe damezrine ü di nava wan de tevgiredanek na-
yendi pek b?ne.Herweha, li gor rewşa komeleye ya abod, 
fabrike ü ticaretxaneyen senayi ü ticari veke. Le armanca ve 
komeleye ya her? girı ng ji bona zaroken Kurdan avakirna di-
bistanan bü. ii ber ve yeke j? xalen I, 23, 24, 25, 26, 27,28, 
O 29-an yen nizamnameya ve komeleye li ser avakirin, bi-
revebirina dibistanan ü perwerdekirina xwndekaran in. 

Di beşe "Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti" de, ez hineki 
li ser "Dibistana Meşrütiyetü" ya ku li Stenbole hatibü ava- 
kirin, rawestiyabüm. Weke min li wir j'i diyar kiribü ku li s- 
er damezrandina ve dibistane nednen cihe hene. Di vi wa- 
rt de hinek tevIthes/i ü nezelari heye. Le, ji bo ku bere ez li 
ser ve mesele rawestiyabüm, ez naxazim wan agahdad ü 
çavkaniyan dubare bikim. Li gor ku Robert Olson dinivise 
ji; "Kurt Neşr-i Maarif Cemiyeti" weke baskeld kulturi ye 
"Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti" hatibü damezrandin. Ev 
komele, li Stenbole bi nave "Kurdistan" dest bi weşandina 
kovareke dike. Ev kovara berdewama rojnameya "Kurdis-
tan"e ya ku ii Kahire ji aliye Sureya Bedirxan hatibü derxis-
tin. Sureya Bedirxan li Stenbole ji niviskareki es11 ye kovara 
bil Komeleye li Stenbole ji bona Kurden ku li Stenbole d-
war dibistanek vekir. Di sala 1908-an de, li Stenbole 30 he-
zar Kurd hebün. Setc1-1 Kurd? ji di nav wan kesen ku diçün 
ve dibistane de bü 

Di derheqe xebat ü çalakiyen "Kurt Neşr-i Maarif Cemi-
yeti" de, em ne xwediye çavkani ü zanestiyen ter in. Ji 
agahdariyen ku hene, diyar dibe ku karbidesten "Ittihad ve 
Terakki" yan tehamuli xebaten edebl ü kulturi yen Kurda ji 
nekirine ü pisti demek kurt ev komele ji da gidin. 

XAÇEPIRS Hesen% EMER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EMEEEE EEE 
2 EEE EEEEEE 
3 EMEEE E El 
4 EEEEEEEE E 
5 EU El EEE 
6 E EE EMME 
7 E EE EEE 
8 EEEE EEEE 
9 EEE EEEE= 
10 EEEEEEEE E 

Çeperast: 
1- a) Selik, sepet, b) Xwarin,risq. 2- a) Bele, wek raste, b) Tişta sa-
lekt, anj? salbisal. 3- a)Biyan, Kuvi b) nabe, nex'er. Berepaş  4- Nigi-
rek, wek çarate tunela (Berepaş) 5- a. Pirsyarek. b) Bi Tirki hejmara 
deh. c) Pireka zayine dide kirin. 6- a)Hergele (Berepaş) b) Xerabû-
yl. (Berepaş) 7- a) Notayek. b) Kese ku ji dayik û bavekf bilye. 8- a) 
Ne şeriti. b) Qurs, ji bo xwendina xwe, qew? kirin, (Berepaş) 9- a) 
Gopal, dara desta. b) Dilop (Berepaş) 10. Nave Hakkad 
Serejar 
1- a) Nexweşlki, kese ku li we nexweşlye ketiye. b) Ji zerft ziv te ç'e-
kirin û datinin ser?. 2- a) Zimane ereba b) Ciheku erd û asiman digi-
je hey. 3- a) Feki. b) Ş?ve (Berepaş) 4- a) Ji bo kese ku çaven wi na-
l:çifte je re te gotin. 5- a) Qedeha, çay wexwarine, b) Denge berxike 
(berepas) . 6- a) Notayek b) Hergele c) Herfek 7- a) Hiş, Fikir. (Be-
repaş) b) Rojnamaya ana ku di deste we daye (Berepaş) 8- a) Bi nı-
si bele, b) Beyan. Sibe zu. 9- a) Niha, nuke. b) Eşiretek li hela Xer-
peTe 10- a) Pirtüka dine Zerdeştt 

Bersiva hejmara bere: 
Çeperast 
1) Hejar.... Teha. 2) Agir. 

Goluk. 3) vitt. bareş  4)It... 
variz. 5. dawi..?ro. 6) Ribas... 
zal. 7) mel..ma. 8) do.. Gulan. 
9) Çeçen 10.ileq. 

Serejar 
1) hayın.. mas? 2) egft..re 3) 
Jin...dildar 4) Ar... vab 5) Ba-
wer..çi 6) Garis... Gel. 7) To- 

Nuçe . 8) Eleziz....Leq 9) 
Hiş... Roman. 10) Ak...Kolan. 

Destana Kurch Kerr 
ü Kulik ii İsviçre 
Hate Weşandin 

Destana Kur& ya bi nav Q deng Kerr ü Kulik di dawiya 
meha !lona de bi zimane Alman?, ji al? weşanxana Ara-

rate ve hat weşandin. Ev destan ji al? niviskar Ahmet Aras 
ve hatibü berhevkirin ü di sala 1993 yan de li Stenbole bi 
Kurdi hatibü çapkirin. Destan rewşa jiyana Kurdan ya civa- 
ki, Q edetan Kurdan yan kewnara tane ziman û hinek mo- 
tiven mitolojik ve hatiye giradan. 

Reise heft eşiren Kurda Emer Axaya Zengfizerin salix 
hildide ku li deşta Siffica, bi nava " Bilacane" hespeke Sur? 
heye ü dixwaze ku ew hesp bibe ya wi. Bi nava Perişan ji 
qizeke Wi ya pir bedew hebtlye. Emer Axa gazi hemmû mer-
van ele dike û dibe: " KI ku here ji min ra Bilecane bine, eze 
q?za xwe bidme wi" Bi nava Kerr û Kul& ji du birayen mer-
xas hebûne ew şerte Emer Axa qebül dikin fi diçin ku Bile-
cane binin. Bilacan ji mih?na xalen wan bilye. Ango diçine 
şere xalen xwe. Herdu bira diçin, bi xale xwe ra dikevin şer, 
Kulik û şeş  xaran wan tane kuştin, dawye da Kerro mildne 
hildide tine Q perişan distine. 

Berpirsyare weşanxana Ararata Yusuf Yeş?loz, li Frank-
furte beşdari fuara pirteıkan bil û beyan kir, got: " Xelqe Is-
viçre eleqeke nazik nişan berheman kultura Kurda didin. Ji 
ber va yeke, de zemaneki nazik da eme destana "Siyabend 
Xeca" ya ku ji niviskar Ahmet Aras da hatye berhevkirin 
bi zimane Alman? bidin çapkirin. 
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• • 

• 

••• ..******.".••• • • •••••••• • • 

nav derhener û listikvanen 
kurd û tirkan de, kesek ku 
cihe ji, dagire çebilye- Ji awi-
ra naveroke ve, filmen ji yen 
jî piralitir, pişti Ona wi, li 
navçeya me hatine kişandin? 

Di navbera 1977-1990 an de 
gelek caran ez beşdari festiwa-
lan bübeım. Ev demeke kin ku 
ji wan dar im. Herçiqasi kesen 
zirek yen mina "Turkan Şoray" 

hebin jî, diyar e ku heta niha 
cihe Yilmaz Guneyi nehatiye 
dagirtin. Mezinahiya Yılmazi 
di filman wi de ji diyar Vi. Ta 
niha filman ji yan wi baştir ça-
nebüne. 

-Em dixwazin werin ser 
qedexekirin anku sansura li 
ser filman. 

Gava filmen Yilmaz? te der-
vay? welet xelatan werdigire. 
Le gava diçe welet rejima Tir-
kiya filmen didine hey a di-
şewitine. 

- Ma ev ne nakoki ye, se-
dem çi ne? 

Sansur bi tevald bi navero-
ka filman wi ve giradaye. Li 
gor? wan; Yilmaz sedema tev-
liheviye ye. Ez bixwe, li diji 
sansure me... 

- Niha sinemekaren kurd 
filman çedikin. Hinek ji wan 
filman li vir, li Swede hate ni-
şandan. Gelo, ji bili Yilmaz, 
tu çi kesek ji derheneren 
kurdan nas dikin? 

Dibe ku film hatibin çeki- 

Lars Ahlander 

rin. La ji Yilmazi çi keseki 
din, ji derheneren kurdan ez 
nasnakim. 

- Me qal kir ku filme!' 
kurdi ten kişandin û Sinema 
Kurdi ber bi avaldrine ve di-
çe. Di kare sinemaye de we, 
pirali kar kiriye. Çi şiret û 
peşniyaren we ji bo sineme-
karen kurd hene? 

Çalcirina filman çiqasi kare-
ki baş  be j?, ji awira aboriye ve 
Ona xwe pir e. Kurd dikarin di 
destpeke de zora bidin çekirina 
filmen vidiyoye. 

Gava filmen vidiyoye bi qa-
lite bene kişandin, li tve. de 
dikarin bene nişandan ü dika-
rin belav bibin. Kare videoye 
ekonom?ktir e. 

-Li gelek deveren cihane li 
universitan kurd, beşe sine-
maye dixawinin. Hevkariya 
wan di kare çi südan bigihe-
jine 

Kurd ciqas li deveren ce-
waz bixw?nin, zanebana wan li 
ser sinemeya zede dibe. 
Gava ku ev tecrübe tekevine s-
er hey û hemû kes ji tecruben 
hey südan vergire, peşketin, di 
kara sinemaye de de bi leztir 
bibe. 

L
ars Ahlander sfnemeka-

, rekt swedt ye. Ew ji awi-
ra kare sfnemaye ve, na-

vakf navneteweyf ye. Ahlander 
gelek caran bi sfnemakere 
kurd, nemir Yilmaz Guneyi re 
ranişt. Danâstandina wan, ta 
ku Yilmaz li jiyane bre, berde-
wam kir. Ahlander, di gelek ko-
yar a pir:akan de. Yilmaz Gu-
neyf piralf daye nasfn: Xebata 
Ahlan dert li ser Yilmaz Gune-
yr he ii berdewam dike. 

Weke ku beri niha me qal ki-
ri ba; kovara we "Şano a Sfne-
ma" , xwedtderketina li Yilma-
zt, ji hemâ awiran ve giring di 
bine. Bi taybetf btrantnen wf. 
Bi ve hevpeyvtne, han de Yil-
maz Guneyf bi çaven stneme-
karekt Ewropf behtir binasin. 

Şano ü Sinema: Em xebat-
karen Kovara "Şano Q Sine-
ma", bi nasina te, pir k'afxweş  
bün. 

- Em dixazin bi te dest pe 
bikin. Tu dikari hineki gala 
xwe biki? 

Min, di sala 1977 an de dest 
bi kara sinemaya kir û ez li 
enstittlya xebitim. 

Min zaningeha sinemaya li 
Munihe kuta kir. Pişti xwendi-
na, ham dersdara zaningehe. 

Paşa li Enstitûya filme li 
Swede bûne birevebire kovara 
"Chaplina." Di nava va beza 
de, min gelek kes naskir el bi 
wan re tekin dani. Ez gelek ca-
ran beşdari film festiwalan 
navneteweyi büm. Di wan de, 
min fr Yilmaz Guneyi heveldu 
nasıl. 

-Di nava peyven xwe de çi-
qasi te qal kir j'i, em dixawa-
zin tu hineki din, bi firehi qal 
biki: Te û Yilmaz çawa hevû-
du nas"? 

Me hevadu, di nişandina 
filma "Yola" de dit Q nas?. Pa-
şa tekiliyen me bi germahi ber-
dewam kir. Me gelek name ji 
heviklu re hinart. Piştl hevûdu-
ditina min tl wi di gala filma 
"Arkadaşa" de, me hevûdu li 
Parise ji dit... 

R ewşa edebiyata Kurdi 
ya niviski tu çawa di-
bini? 

Be şik edebiyata kurdi ji 
mina welate Kurdan, bi heza-
ran sal ji teref dagirkeran ve ha-
tiye perçekirin, pelçiqandin û 
nivis û xwendina kur& hatiye 
qedexekirin. Sitemkari û zor-
destiyan ku li ser Kurdan â we-
late wan hatiye kirin, bi sera 
çand û wajeya kurdi de ji hati-
ye. Di welateld perçebüy?, di 
bin destan matingehlcaran de, 
di bin sitembari û qedexebûna 
çand ü ziman de çi edebiyat di-
kare derkeve, edebiyata kur& ji 
di we rewşe de ye. 

Qelsbûna edebita kur& ji 
bil? Zordesti ü sitembariyan di-
jiminen barbar ku li ser Kur-
dan, Welat, çand ü edebiyata 
Kıırdan dikin, hineki ji kamx-
wendin Cı  kamnivisandina kur& 
ji ta. Zimana Kurdi tevi ku ge-
lek dewlernend e ji, negihiştiye 
encama zimanek? standart. We-
ke ku ta zanin, çend tipen kur& 
yen cuda (tipan latini, ereld û 
kirili) hene ü ev li hember zi-
maneld yekbtlyi astengiyeke 
giring e. Her wiha di bikarani-
na alfabeya ladni de ji dubendi 
(i, i-ı,i) heye O ev yek wi di se-
re xwendevanan de tevlihevi 
çedike. Ji aliyeki din ve di hela 

- Di filmen wi de ji awira 
we ve tişten her" balkeş  çi 
ne? 

Naveroka filman li ser 
rastiya jiyana rojane hatine 
avakirin. Ew tere xwe piralî, jir 
ü çalak bil. Lewma ye ku bi clii-
siplina her? bilind filman xwe 
di zindane de fl di bin mercan 
dijwar de, dikaribû bide kişan-
din. 

-Kijan filmen ji balkeş  in? 
Bi baweriya min "Yol" her? 

balkeş  e. La filmen wi yen din 
ji pir baş  in... 

- Bi qasi ku ez dizanim, bi-
nek sineme-karen kurd, fil-
men Guneyi weke binaxeya' 
sinemeya kurdi dixwazin ji 
xwe re bipejirinin. Te gelek 

wi ditiye. Kijan filmen 
wi dikarin mina "filme!' kur-
di" bene pejirandin? 

Bela filma "Yola" bi gelek 
~erten xwe ve, bi motifen 
çand â adeten kurda ve hatiye 
xemilandin. Elman wisan ku li 
gunden kurdan çabûne Q jiyana 
kurdan tede bi girani heye, di-
kare filcirki wisan çebike... 

• Le çiqasi zimane filimen 
wi bi tirki be ji, piraniya fil-
me!" wi li ser çiroken kurdi 
avabûne. Gelo, paya kurdan 
ne zedetir e di van filman de? 

Yilmaz kesek pispor b(1. Li 
ser civata xwedi ditinek berfi-
reh bü. Wi bi tevahi pirsen ci-
vata dihan? zimen. Pirsa kur-
dan ji beşek ji filman wi bil. 

-Ohe Yilmaz' di diroka si-
nema cihane de çi ye? Pişte 
mirina xwe çi şop hiştiye? 

Wi dabü pey şopa Sineme-
ya Italiyan, ya "Realizma nfl" 
W1 "Realizma nü" bi paşve bir 
ü hilcariya xwe li ser sinemeka-
ran kir, ewku li ser va şopa bi-
domin. Ji dewlemendkirina en-
dustriya filme behtir, ji awira 
naveroke ve, ew li pey peşxis-
tina filman 

- Yilmaz keseki hevalhez 
dost perwer û hunermend 

Ji awira danûstandiyen 
xwe ve ji pir baş  bil. Gelo, di 

rastnivisandina de asteng 
derdikevin peşiya meriv. Qa-
ideyen nivisandina kurdi han 
tam nerüniştiye yan ji ii gora 
her niviskari diguherin. Ji bo 
çareskirina van astengan, xebe-
teke hevbeş  û berhemdar pe-
wiste. 

Le tevi qelsbeın û paşdema-
yina xwe ji, edebiyata kur& di 
van çend salen dawin de û bi 
taybeti ji ii dervey? welet -beyi 
ku em li ser kaliteya wan tiştki 
bibajin-ji nû ve şin dibe. Klas?-
ken kurdi bi çapen nû ve ji mi-
rine difılitin ü li Ewwriipaya 
edebiyata kur& ya penaberiya, 
roj bi roj geş  dibe. 

Baguman ji nû ve derketina 
edebiyata kals?k a kur& kareki 
giranbuha ye; her wiha &Kin 
peşketina edebiyata nüjen he-
Yiyen mezin didin meriv. Le" ya 
her? giring ew e ku diva ev ber-
hem bihez ben belakirin 
xwendin. Ger edebiyata niviski 
bi tene di nav çend niviskar 
ronakbiran de bimine, ew zede 
bi peş  ve naçe ü nagiheje ar-
manca xwe. Ji bo va ji dive tev-
gera rizgariya Kurd, ronakb?r 
niviskaren Kurd zana û birewe-
ren Kurd giraniya xwe bidin ve 
hala. Edebiyateke be xwende-
van, mina dareke be pel a be 
mewe ye. 

-Kovara me "Şano û Sine-
ma"' de bi karibe çi role di 
nav neteweya xwe de, ji awi-
ra beşa xwe ve bileyize? 

Belavkirina zanebûne li ser 
kare sinema û şanoya, ragihan-
dina dengübasan di vi al? de (1 
metoden rexnekirina bi peşni-
yazan ve, kareld bingeh?n e. Bi 
va ve giradayi, belavkirina za-
nine li ser &roka sinema Q şa-
noye ji karda sereke ye. Kova-
ra we, rexnekirina filman ji te-
de, di hemû aliyan de dikare 
roleke mezin bileyize. Berexne 
sinemekar (il kare sinemaya, 
xwe peş  naxe... 

-Geleki caran rexnekirin 
çewt tete femkirin. Bi taybeti 
li welaten paşvemayi piri ca-
ran rexnegir wek keseki ne-
dost te ditin. Hfin dibejin; di 
kare sinemaye de, rexnegir" 
kareki sereke ye. Em çawa 
dikarin rexnegiriye bi miro-
v'en xwe şerin bikin? 

Ez li ser van pirsan agahdar 
im ü tadigihejim. Helbet ev ne 
kareki hesan e. 

Dive mirov filmeka baş, ku 
mirov je hez bike hilbijere 
aliyan filme yen baş  derxine 
peş  û hey?' bike ku, ew aliyan 

riyoda bixe. 
Meriv çawa dikare edebi-

yat û romana klasik ji ya mo-
dern cuda bike? 

Roman an ji edebiyata kla-
sik, li idealen estetik en klasik 
digere; Ii pey rastiyan ideal e û 
bi harrnoni ye. Xwedi plan û 
porgram e. Gelek hesan e (I ve-
kiri ye. Edebiyata moden ji, 
xwe ji derbasbûyina xwe diqe-
tine; form û qaliben klasik qe- 
bûl Xweser e û pirrhal e. 
Edebiyata klasik di salen 1660 
û 1680 yan de li Frensaye pir 
xurt bil û ya modem ji di saran 
1890 I ta 1960 î beri xurt bil 

-Veqetandina romana mo-
deren ji ya post-moderen de 
bi çi awayi be? 

Romanan kurdi yan modern 
gleek kem bin ji, beşik hene; la 
vecjetandina wan a ji romanen 
post-moderniste (pişti moder-
nizme) niha zor e. Romanen 
kurdi hin gelek kem in û veqe-
tandina wan ji hem zor e ti hem 
j? Ilin zil ye. Yani romana kur& 
he bi zeferi qallind ji hey neqe-
tiya ye. Weke ku te zanin post-
modernizm, ji teref filozofa 
Frensi Jacques Derrida ve, di 
salen pişti 1960 şi de derketiye 
orta û modernizme red dike. Li 
gora post-modernizme, moder-
nizme dema xwe tije kiriye û bi 
şünde maye. Di gel we ji, nivis-
kar û filozofen post-moderniz-
me, xwe azad û serbest dihesi-
binin ku ji deman bori ü beşan 
we, perçe û babetan nivisan 

û di nava berhem a nivi-
san xwe de bicih bikin. 

-Tu ji berhemen kijan ni-
viskare cihane û yen Kurd 
hezdiki, ke tesira xwe li ser te 
kiriye ü kijani neziki Xwe di-
bini? 

Bagennan mirov di bin tesira 
niviskaran mina Tolstoy, Dos-
toyevski, Mark Twain, Jack 
London, Jean Paul Sartre, Si-
mon de Beauvoir, John Stein-
beck û geleken din de dimine. 
Ez berhemen van niviskaran û 
gelek niviskaran din an nû, bi 
kaf û eşq dixwinim. Helbet ye-
ki ku hewil bide bibe niviskare-
ki baş, xwe nazi hinek ji van, 
an ji nezi hinek niviskaran ntl 
nüjen &binin; le pawist e ku 
meriv ji xwe re riyeke taybeti 
xweser hilbiljere. 

Ez ji wan niviskaren ku min 
nava wan li jor diyor kir û di 
gel wan ji gerek niviskaren he-
yama me, yan na hez dikim. La 
ji nav van navan, hilbijartina 
naveki taybeti pir zor e. 

Dema em ben ser niviskaran 
Kurd û berhemen wan; mixabin 
ji ber dpen wan, xwendina ber-
hemen soran?, ji min re zor ta  

ku kemasi tade hene, careke 
din baştir bibe. Rexne diye 
behtir ne raste-rasto bin. 

-Helbet ev pirsa ku niha 
em de bi kin, pirseke klasik 
e. Le disa ji em dixwazin pirs 
bikin: Em çawa dikarin ke-
sen mina Yiltuazi li Swede bi-
dine nasin? 

Pewiste takiliyen we bi dez-
gehen swedi yen sinema ti tv'e, 
hebe Q filman bene nişan- 
din... 

-İro bazara sinemaya di 
deste Amerikaya de ye û ev 
hikariyeke negtif li ser wela-
ten paşvemayi û Ewropaye 
dike. Li aliye din, li welate 
paşvemayi kesen mina Yil-
maz' ku zirek in, pir in. Di ve 
hengave de, çawa mirov di-
kare, re ji wan re veke? 

Çareser irina ve pirsa ne 
hesan e. erdem li sere tete 
munaqe kirin. 

Ve ketiye filmen Ewropi-
yan bixwe, li Ewropaya baş  
nayan belavkirin. Diye ev pirs 
di nav sinemekaran de bete 
munaqeşekirin. 

(*) Me ev hevpeyvtn ji ko-
yara Şano ü Sinema ya ku li 
Sıv'M derdikeve girtf ye. 

ez ji we para mehrüm im. Le di 
nav berheman kurmanciya jo-
r?n de, çi berheman hejayi 
xwendina hebin, ez dixwinim. 
Ji min re ji nav betir, naveroka 
berheman G bikarnina ziman 
giring e. Ger niviskarek? Kurd 
ziman baş  bikaran?be a di ber-
hemen xwe de gihiştibe we ar-
manca ku mesajeka bide xwen-
devanan Kurd, bi baweriya min 
ew bi ser ketiye. 

- Bi raya te rewşa helbest 
çiroken Kurdi çawa ye? 

Di hela helbest û bi taybeti ji 
ya çirokan de peşketineke ber-
biçav heye. Le ev herdu beş  ji 
mina edebiyata kura, kin di 
destpeke de ne G hewcedari ka-
reld giring G eleqeyeke mezin 
in. 

-Tu dikari ji xwendevan'en 
me re binek? ji gala xwe, ber-
hemen xwe biki? 

Heta nuha du pir-diken min 
derketine; yek ji wan ferhenge-
ke zarokan e û bi wene ye ku 
nava we "Mizg?n, Ferhengoka 
Zarokan a bi Wene" ye û roma-
na min a pas& a bi nave "Çiris-
ken Rizgariye" ye. Ferhenga 
zarokan ji nezild 1500 bajeyan 
pek tü; peyven ferhengoka bi 
mane G hevmaneyen xwe ve, 
tevi waneyan û bi awayeki pe-
dagojik hatiye amadekirin. Te- 
vi ku xeyali ye "Çiriskan 
Rizgariye" çend aliyan kana 
gele Kurd, bi çend awiran cuda 
t?ne ber çavan. Di orta "teror"e 
de, hewildanan aşti û karan de-
mokratik, le bi ditineke nü ü 
xweser tine zimen. Di kar û xe-
batan li diji dewleta terorist de, 
li perspektivan na digere. 

Weki din ji hinek nivis 
wergeran min di rojnameya Ar-
mance de û di kovara Nfidema 
de derketine. Di. Nıldema de ni-
yisen min en li ser lehengeh cli-
roki û civaki, hin berdejan dike 

hey? heye ku ev nivis di peş  
de ji weke pirtfikek'a be çapki-
rin. Ji bil? van, ez nuha li ser ro-
maneke nû dixebitim. Navero-
ka ve romane bi gişti li ser jiya-
na Kurdele? penabere li Ewrû-
paye ye. Rewşa wi ya li Ewrû-
paya, pawendiyan wi bi welet 
re û xem û xeyalan w?, çend be-
şen romane ne. Ger mecal he-
be, ez a hewil bidim ku berde-
wama "Çirisken Rizgariye" 
bi naverokeke xweser amade 
bikim. 

Di encama de, beyi ku ez 
xweşi, şarinald û dewlemendi-
ya zimane kur& û her wiha pe-
wistiya xwendin û nivisandina 
zimane Kurd? binim bira xwen-
devanen Kurd, silaven birayeti 

evinwelatiye paşkeşi xwen-
devanen ROJ e dikim. 

Sînemakare Sw&li Lars Ahlander: 

CiLW Yilmaz Guneyi kija ji nehatiye dagirtin 
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BM ve Kürtler 
Dört ayrı  ülkenin sömürge mekanizması  için-

deki Kürt halkının, ilk ve temel ilkelerinden 
biri Ulusların Kendi Kaderini Kendisinin Tayin 
Hakkı  olan BM'ce gözetilmemesi, hatta yakın 
yıllara kadar gündemine bile gitmemesi, tam bir 
trajedi olsa gerek. Ne var ki, bu trajedinin yaratı-
cısı  soyut bir `BM kötülüğü' de değil. Sorun, tam 
da dört ülke arasında paylaşurılmış  olmasıyla di-
rekt bağıntılı, 

Iran, Irak, Suriye ve Türkiye (ve özellikle ilk 
üçü yer yer de sonuncusu) BM içinde sürekli 
Batılı  aydınlann "Dehşet dengesi" dedikeri iki 
blok arası  rekabete oynayan bir tutum geliştirdi-
ler. Bazen ABD' e. bazen SSCB'ye yakınlaşa-
rak  güçlenmeye çalışan paylaşıcılar, "Dehşet 
dengesi" ortamında "Fazla rahatsız edilmemele-
ri gereken" ülkeler olarak anrichlax. Bu uluslara-
rası  ortam, sözkonusu ülkelerin "iç işi"ne kanşd-
maması; tahakküm altında tuttukları  halklara da- 

ir sorunların gündeme getirilmemesi sonucunu 
yarattı  denebilir. 

Başta Irak ve Suriye, "Arap dünyasrrun giriş-
tiği ve petrole dayalı  manevralar nedeniyle, "Ku-
tuplann (birinin ya da diğerinin) ipleri ko ar-
maktan kaçındığ'ı  'hassas' ülkelerden sayrldı. iıari 
ve Türkiye de farklı  saiklerle de olsa aynı  konum-
da değerlendirildi. Şüphesiz bu, BM'ye de bu ül-
kelerin "iç işleri"nin gündeme getirilmesi/getiril-
memesi sorununa da direkt olarak yansıdı. 

O zaman "Çift kutup"un dağılması  Kürtler 
için bir talih mi sorusuna ise, ne yazik ki olumlu 
yanıt vermek zor. "Çift kutup" yerine "Kör ku-
tup" hakimiyeti, sorunu sadece çıkan gereği ele 
alan bir hakimiyet niteliğinde ve BM'ye ilişkin 
boyut da bundan farklı  olmayacak gibi görünü-
yor. 

Bir kez daha, gündemleşmenin, öz güçle 
mümkün ve anlamlı  olduğu sonucu çıkıyor. 

Gelenek, mücadele 
ve süreklilik 

Ibrahim BATTEFELD 

24 Ekim 1995. Birleşmiş  Milletler SözleşTnesi'nin yürürlüğe girişinin 50. yılı  

Işlevi yokken daha  iyiydi! 
Bosna-Hersek'te olanlar karşısında "BM'nin işlevsizleştiği" görüşü 
artsa da, ABD'nin uluslararası  politikalarına bir "Şemsiye" işlevi 
görmeye başladığı; yani bir tür 'işlev' kazandığı  izlenimi artıyor. 

"Çift kutuplu dünya"da ise, gerçekten işlevsizdi: Bir kutbun 
kararını, diğeri veto ediyordu. Ama tam da bu işlevsizlik, farklı  bir 

işlev demekti. BM, niyetlerin açığa çıktığı  bir platformdu. 

E
n büyük güç kitlelerin örgütlü gücüdür, Devrimleri ya-
ratan kitlelerdir, Bir araya getirilmiş  ve yenlendirilebi-
len örgütlüğüdür. Kitlelerin gücü, ancak dtleler örgütlü 

bir duruma getirildiğinde maddi bir olgu halini alabilir. 
Devrimlerin kaderini zaferle tayin edebilir. Hiçbir kendili-
ğinden gelişme ve hiçbir dağını kl ı k devrimcileri var ede-
mez. Sorunun esası  ülke özgülünde devrimin geçeceği gü-
zergahta kitlelerin örgütlü gücünü yaratma gerekliliğni du-
yumsama ve o paralelikte yığınları  harekete geçirebilecek 
somut duruma cevap veren özgün politikalar, açik perspek-
tifler belirlemektedir. 

Hele ki ulusal bağımsızlık savaşı  veren hareketler açsı n-
dan bu durumun önem ve anlamı  daha dayatı cı  durumda-
dı r. 

Toplumsal ve siyasal süreç belli dönemlerde kesintiye 
uğrasa da sürekli bir yenilenme ve ilerleme içindedir. Mü-
cadelenin ve siyasetin birbirinden ayrı  görünen kesitleri de 
bir bütünün parçası  ve devarnı dı r. Belli dönemlerde toplu 
bir değerlendirme yapı ldığında, mücadelenin süreklilik gös-
terdiğini, süreldiliğin gelenek yarattığın ı  görebiliz. 

Bir hatayı  içtenlikle kabul etmek, onun nedenlerini araş-
tı rmak, ona yol açan koşulları  çözümlemek ve onu gider-
menin yolları nı  dikkatle incelemek; ciddi bir partinin özel-
I iei budur. Görevlerini yerine getirmenin, sı nı f ve giderek yı-
ğınları  eğitmenin ve yetiştirmenin yolu budur. 

Evet, hataları  karşısı nda duyarl ı  olmayan, onu birçok yö-
nüyle analiz etmiyen ve hataları n kaynağını  ortaya koyma-
yan bir komünistin kitlelere güven verebilrnesi onu tekrar 
yenileyebilmesi ve gerçekten ciddi bir örgütlenme oluduğ-
nu ortaya koyabilmesi olanakl ı  olabilir mi? 

Ezilenlerin en geniş  yığınlarıyla, esas olarak proletaryay-
la, ama aynı  zamanda proleter olmayan ezilen yığınlarla 
bağlar kurmayı  onlarla yakı nlaşmayı  ve bir ölçüde kaynaş-
mar başarabilen bir parti, yenilmeyen bir parti olur. Kabul 
edebiliriz ki, bir parti geniş  halk yığı nları yle ilişkili olduğu 
ve çalışmaları nı  onlara kavrattığı  müddetçe yenilmez olur. 

Bu olgu, bir partinin geniş  kitlelerle bağ  kurması nı  gerek-
tirir ve bunun zorunlu olduğunu vurgular. Güncel sorunla-
ra eeilmeyi, partiyi geniş  kitlelere götürmeyi getirin Kürdis-
tan'daki ulusal bağımsızlı k çizgisini anlatmak, ulusal hare-
kete kitleleri katmak, onlara öncülük yapmak, yayı n organı-
n ı  en geniş  kitlelere ulaştı rmak, gerici feodal güçleri taraf-
sı zlaştı rmak, feodal aşiretleri kazanmak, onları n desteğini 
almak, bağımsızlığı  kavratmak; bu, bir partinin ve onun çı-
kardığı  yayın organı  ve çalışma tarzı na bağl ı dı r. 

Kitleleri kazanma ve uzun vadede onun öncüsü olma 
misyonunu üstlenmiş  olduğunu kanıtlayabilmesi, gerçekte 
yı kı lmaz ve sağlam ilişkiler üzerinde kurulu kazarmnlar el-
de edebilme, hareketin hataları na karşı  tavrı nda ciddi, sa-
mimi ve açı k davranabilmesine bağl ıdı r. Her yanlış  bir dav-
ranışın kitleleri ne kadar derinden etkilediği açı k ve ortada-
ki bir durum iken hiçbir şey olmamış  gibi aynı  davranış  ve 
hataları  sürdürmek bir gerileme olduğu gibi, bu davranışlar-
la var olan bir statükoyu koşan adı mlarla yı kmak demektir. 

Jiyana NO, yurtseveadevrimci bası nı mı zda kendine özgü 
bir çizgi ve mücadele yürüttü. Mücadelesi, devraldığı  dev-
rimci mirası n, geleneğin daha da ilerlemesi ve yenilenmesi 
anlamına da geliyordu. Yarattığı  birikinee yeni bir aşamaya 
ulaştı . 

Daha geniş  kollektif insiyatiflerin platformu olan Roj'da 
sürekliliğini devam ettirdi. Roj yayı nı n' devam ettiriyor. Ii-
yana Nu ise, henüz erken olmakla birlikte, 29 sayd ı k yayı-
nı yla bir değerlendirmeye tutulsa, mücadele ve siyasal çiz-
gisi ile esasta olumlu yerdedir. Bir yamyla ülkemizin siyasal 
stıreçIerinin ve onun belli insiyatiflerinin kendi alan ında 
özerkleşmesinin, coğrafya, tarih ve kültür sürekliliğinin ba-
sı n alanı ndaki özgün ve özgür sesiydi. Devrimci bası nda iç 
çoğulculuğun, bulunduğumuz coğrafyan ı n Kültürel çoğul-
culuğunun sesiydi. Fakat maalesef bu çoğulculuğu Roj ga-
zetesinde sürdürmesini istiyorduk, ama bir türlü bu coğill-
culuğu yakalayamadı  k. 

Ben Jiyana NO'nun ilk sayı sı ndan son' sayı sı na kadar Av-
rupa temsilciliğini yürttüm. Yalnı zca temsilciliğini değil da-
ğı tı cı liğını , haberciliğini, maddi sorunun en geniş  kitlelere 
ulaşabilmesi ve diğer işleri elimden geldikçe yerine getir-
dim. Kollektif bir yayı nı n emekçisi anlayışı  ile çalıştı m, Av-
rupa temsilciliği görevini ayni metotlaria Roj'un 15'nci sa-
yı sı na kadar aynı  tempoyla devam ettirdim. Deha sonra bu 
görevi yeni arkadaşlara devrettim. 

Bası n alanı nda bundan sonra da çalışmaya ve katkı  sun-
maya devam edeceğim. Royun devrime' demokrasinin ifa- 
desi, mücadelenin bir mevzisi ve boyutu, iç çoğulculuğun 
ve kültürel çeşitliliğimizin sesi olacağını  ümit ediyorum. Bu 
bir /ariş  ve sı navdı r. Kendini tekrar edenler, hataları ndan 
korkanlar, yenilenrneyenler sı navı  kaybeder, yarış  dişi katı r-
lar. 

Devrimci mücadelenin, özel olarak basını n kendisini sı-
nayacağı, dlçeceği alan halkta. Halk denizdir, halk bir ay- 
nadir. Her kurum ve kiş i ara sı ra dönüp bu aynaya bakma-
l ıdir. Görüntüsünü tazelemelidir. Yeni arkadaşlara başarı lar 
diliyorum. 

Kongra Netewi û "Yar/e" me 

Müşerref CANLİ larda. yaptınmcı  karar almarna- kararlar artık pek veto edilmi- 
 ması  anlamına geliyordu. Gü- yor; buna gerek kalmıyor. (Var-

irleşmiş  Milletler (BM) venlik Konseyi üyesi ABD ve lığınt "Çift kutbun dehşet den-
üzerine tartışmalar, Söz- SSCB, işlerine gelmeyen şu ya gesi" ortasında oynamaya borç-
Ieşme'nin yürürlüğe giri- da bu kararı  veto etmek duru- lu 'Bağlantısızlar' ve onların 

şinin 50. yılında daha yoğun tar mundaydılar; ediyorlardı  ve oyları  da kalmadı  tabii.) Ve ör-
uşılacağa benziyor. 24 Ekim BM, fiilen karar alınamayan bir neğin, ABD'nin Körfez Savaşı, 
1945 tarihinde 'Anayasa' niteli- yer oluyordu. "BM koalisyon güçlerinin sa- 
ğincleki Sözleştne'sinin yürürlü- Sorunların Genel Kurul'a in- yaşı  olabiliyor; BM artık bu 
ğe girmesiyle insanlığa 'Dünya mesi de farklı  bir sonuç yaratmı- denli işlevsel! 
barışı' umutları  veren BM' ye yordu. Yer yer "Bağlantısızlar Tartışılan ise, 'işlevsiz' gün- 
ilişkin tartışmalar aslında 50 yıl Grubu"nun oylarıyla halklar le- lerinde mi, 'işlevli' günlerinde 
boyunca süregeldi. Tartışmala- hine karar çıksa bile, Filistin mi BM'nin daha adil olduğu... 
nn odak noktası  ise, "BM'nin hakkında alınan Genel Kurul ka-
işlevselliği" ydi, Bugün de bu rarlannda olduğu gibi, Güvenlik 
tartışmalar sürüyor. Özellikle Konseyi üyesi ABD'nin itira-
Bosna Hersek'teki gelişmelere zıyla kararların yaptırım' çok 
kayıtsız kaldığı  gerekçesiyle fazla mümkün olamıyordu. 
BM, "Işlevini yitirmek"le suç- Özellikle sosyalist sistemin 
landı. Ancak geçmişi; "Çift ku- dayatmasıyla oluşturulan 
tuplu dünya" günlerini anımsa- BM'ye bağlı  sosyal faaliyetler 
yazılar, asıl o dönemlerde pratik ve hiç değilse belgelere geçiri-
bir işlevin görülmediğini kayde- len (UKKTH gibi) ilkeler bir ya- 
diyorlar. na bıralcılırsa, pratik anlamıyla 

Peki Bosna-Hersek benzeri BM, kelimenin gerçek anlamıy- 
kayitsızlıklar, BM'nin işlevsizli- la işlevsizdi. 
ğinin kanıtı  değil mi? BM üzeri- Fakat BM'nin anlamlı  işlevi, 
ne yapılan tartışma ve araştırma- işte bu işlevsizliğindeydi. Ilk ba-
lar izlendiğinde, durumun hiç de kışta paradoks gibi görünen bu 
böyle olmadığı  anlaşılıyor. durum, belki de "BM ruhu"na en 

"Çift kutuplu dünya"nm sona uygun olanıydı. Şimdiye göre 
ermesiyle, ABD ağırlığı  arttı  ve BM hakkında daha az şikayetin 
BM, giderek artan bir şekilde, olması  da belki bu niteliğindendi. 
ABD ve NATO planlarına bir 'İşlevsizliğin işlevi' konu-
tür "Şemsiye" yapılmaya baş- sunda söylenen ilk söz, BM'nin 
landı. Bu, başlı  başına bir 'işlev' "İyiyle kötü, doğruyla yanlış  ay-
demekti. Eğer BM Bosna-Her- nminın su yüzüne çıkanldığı  bir 
sek'te olanlara kayıtsız kaldıysa, uluslararası  zemin oluşu." 'İş-
bu aslında ABD ve NATO kayıt- levsiz' BM'de dünya insanlığnu 
sızlığı  anlamına gelirdi; bir baş- ilgilendiren bir dizi sorun, ulus-
ka deyişle, BM'nin ABD etkin- lararası  birçok anlaşmazlık tattı-
liği izinde bir 'işlev' kazanması  şıllyordu. "Çift kutuplu" dünya 
anlamına gelirdi... gerçeğindeki bu tartışmalarda, 

Bu değerlendirmelerin özet hangi sorunda kimin ne istediği 
sonucu şu: BM'nin eskiden işle- daha somut anlaphyordp. Işte 
vi yoktu; şimdi var. İşte yeni so- fiilen 'işlevsel olmayan' BM, bu 
nın da bu noktada baş lıyor. noktada kocaman bir ayna işlevi 
BM',,Unişlevsiz günleri mi daha görüyordu. Dünya halkları, han-
iyiydi, şimdiki "Şemsiye" işle- gi sistemin iş  karar, aşamasına 
vini kazandığı  günler mi? geldiğinde halklar lehine dav-

randığını/davranmadığını  anla-
yabiliyor, birçok gerçek sakla-
namaz çıplaklığlyla gün ışığına 
çıkıyordu. örneğin, belki kendi-
leri hakkındaki kararlar fiilen 
uygulanamıyordu ama, bir Filis-
tin... bir Angola... bir Ruanda 
halkı, özgürlükleri karşısına ki-
min çıktığını  somut olarak görü-
yorlardı. Ayni şekilde işsizlik, 
güvencesizlik, sağlık gibi konu-
larda, veya biyolojik silahların 
yok edilmesi gibi sorunlarda 
dünya çapında yapılacak iyileş-
tirmelere hangi ellerin "Red!" 
oyu kaldırdığını  görebiliyordu... 

Bugün BM'ye artık böylesi 
öneriler ve tartışmalar pek gel-
miyor. BM'nin artık fiili işlevi 
de var. Güvenlik Konseyi'nde 

BM'nin anatomisi 
enel kurul: Genel Kurul, BM'nin temel kuru-

kIluşudur. Her yılın sonuna doğru olağan, bazen 
de olağanüstü toplanır. Her üye ülkenin bir oy hak-
kı  vardır. Önemli sayılmayan konularda kararlar oy 
çokluğuyla alınırken, mali konu veya yeni üyelik 
kararı  gibi konularda üçte iki çoğunluk aranır, 

Güvenlik Konseyi: "Uluslararası  barış  ve gii-
venlikten sorumIC olan Güvenlik Konseyi 15 üye 
ülkeden oluşur. Bu üyelerin S'i, "Daimi üyeler" 
olarak adlandırılan İngiltere, Fransa, ABD, SSCB 
(şimdi BDT) ve Çin'dir. Geri kalan 10 üye, Genel 
Kunırca iki yıllık süre için seçilir ve her iki yılda 
değişir. Güvenlik Konseyi'nin çoğunlukla siyasi 
nitelik taşıyan kararları, en az 9 üyenin "Olur"yla 
alınabilir. Ancak, "Daimi üye" erden herhangi bi-
rinin "Hayır" demesi, karar alınamaması  sonucu-
nu getirir. Konsey'de almmayan kararlar, Genel 
Kurul'a indirilebilir. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Üç yıllık bir sü-
re için 54 üyeden oluşturulan Ekonomik ve Sosyal 
Konsey, "Irk, din, dil gibi aynmlar gözetmeden, 
yoksullara, hastalara ve okuma yazma bilmeyen-
lere yardım" için kurulmuştu. 

Vesayet Meclisi: BM Vesayet Meclisi, 
`Vesayet anlaşmalannın "gerektiği gibi uygulan-
masını  sağlamak amacıyla, ilgili bölgeleri denetle-
mek için" oluşturuldu. Ancak şu anda bu Mec-
lis'in fiilen bir işlevi pek kalmadı. Çünkü bugün 

B. BARAN 

Her çiqas Kongra Nete-
wi di bername ü ar- 
mancen rexistinen 

Kurdistan e de ne nuh be je fro 
li her dere O bi her firsete bitir 
te neeaşkirin. Kongre Netewf 
doz ü daxwazek gelek piroz e, 
heviyek mezine. Ji ber ve jf 
nide tu kes? tu rexistini tune ye 
ku ve daxwaza piroz beraveti 
bike. Hem? avayiyen netewi ji 
bona me pirozin, ji ber ku bi 
her dem evayiyen netewi ji bo-
na netewa Kurd pewisti ü hevi-
yen mezin di nav xwe de bici 
dikin. Ji kevinde kemasiya ge-
le Kurd ya hele mezin, ji bile-
nen gele me yen herf kör yek ji 
peknehatina avayiyen netewi 
ne. Ji ber ve ft' gava meriv ve 
pewfstiya hane tine rojeve be-
riya her tişti pewfste ku meriv 
ji xwe dest pe bike e bi rasti 
xwe jere amade bike, da ku 
meriv karibe li der dora xwe el 
doza amade kirina van avayi-
yan bike. Pewistiya netewi bi 
ensatuyen Kurda bi bereyek 
netewe bi komel ü sendlikayen 
Kurdistani, bi avayiyen ziman 
O çanda Kur" parlamento ü 
kongreyek netewi ü hwd. gelek 
etre avayiyen netewi hene. 

Bele pewistiya gele me bi 
gelek tiştan heye e gele me ji ji 
bona pekhanina van avayiyan 
amade ye. Le ev 'ta gelek velci-
riye ku her çiqas rola rewşen-
biren Kurdistani hebe ji, çeki-
nin ü li darxistina van avayiyan 
bi deste rexistinen Kurdistant  

dikarin ben ava kirin. Pewfste 
ku rexistinen Kurdistara binge-
he yan avayiyan amade bikin. 
Rexistin ji bona pelchanlna bin-
gehe Yan avayiyan pewlste ku; 
di leneeinen xwe de, di Idrya-
ren xwe de, di politika xwe de, 
di telciliyen xwe de astengen 
heyf rakin Q bi rasti xwe jere 
amade bikin. 

Em werin ser Kongre Nete-
wi. Nav ne giringe, dibe ku na-
vek dine le be Konseye Nete-

Bereye Netewf, Meclise 
Netewt ü hwd. tişteki naguhe-
dile. Em bi kurtebirek ve bere 
xwe bidin rewşa politik ya ku 
gele Kurd tede dijf gelo çawa 
ye. Ji avayiyek weha ber fire 
re amade ye ya ,  na? 

Kurdistan ne tene bi sinoren 
metinkaran, bi politika dema-
joya rexistinan ve ji perçebayi 
ye. Yani rewşa demojoya teko-
eine li gar perçin Kurdistane 
cuda ye. Daxwaz Q armancen 
rexistinen Kurdistane ji hey 
gelek cudaye. Nexweşi, laeba-
wed Q dieminayi ya di nav re-
xistinen Kurdistane de xurt e. 
Tekiliye'n rexistinen Kurdista-
ne di gelek waren de dikare bi-
be asteng li peşiya xebaten 
hevbeş  yen Kurdistani. 

Tiştelcl din ji heye ku qet 
meriv nikare paşçav bike. Kf 
gelek li ser yekitiyan bipeyive; 
nave we mane ku ew ve yekiti-
ye dixwaze a ji dil dipareze. Di 
nav her perçeyeki Kurdistane 
bi xwe de jf tu yeleitiyen nete-
wf bi birıgeh nehatine ava ki- 

Mixabin ku, di nav rexisti- 

nen her perçeyelei Kurdistane 
de bi xwe pollakayen cür bi 
car ten domandin, bi hey ba-
wed kem e, hinbüna bi hevre 
karkirine tune ye. Ev rewşa be-
baweriye Q poeitikayen car bi 
cür di nav perçan de ei heye. Ji 
ve giringtir telciliyen rexistinen 
Kwelistane bi dewleten metin-
kar re gelek xurt xwiyane. Di 
roja iroyin de Suriye, Tirkiye 
Iran di nav rexistinen Kurdista-
ni de eistiken gelek mezin dile-
yizin. Ev rewş  meriv ditirsine. 
Heta yan eistikan dikarin bibin 
seclemen, bidesxistinen gele 
Kurd ji dest bibin. 

Di ser van herni büyeran re 
bidna her? dijwar hebüna Kurd 
kujiye bi deste Kimden bi xwe 
ye. Ji aliyeki ve şere navbera 
PDK Q YNK ku demek direj 
bi herikandina xwinek dijwar 
domkin Hejf ew çareser nebQ-
ye. Em heyetlerin ku di demek 
kurt de ev pirsgireka navbera 
wan her du partiyan be çareser 
kirin Q xwedi li we bidesteista 
na Kurdistana başta be derke-
tin. 

EN ku ev birine xidai ne-
hatiye derman kirin nexweşi-
yek je dijwartir dest pekir. Ev 
ji erişa PKK li ser PDK a Kur-
distan a beşer e. Ev eriaa hane 
ereşek gelek xirab e 0. zirarek 
gelek mezin dide doza gele 
Kurd Q bi destxistinen Kurdis-
tan e. Pewlate ku li ser ve eri-
şa hane cuda be rawestandin. 
ve inşa hane ji aliyeki ve di-
jitiya navbera perçin Kurdis-
tane xurt dike, baweriya gele  

Kurd fl dosten gele Kurd diş-
>eine. destxistinen Kurdista-
ne dixe nav astengen dijwar. 
Tu kiryar, tu şaşt nabe sedeme 
&Işe ser parti Q perçeyeld 
Kurdistane, tu bayar Q kiryar 
nabe sedeme bi deste Kurdan 
rijandina xwiina Kurdele Meji-
ye min nagire çawa rexistinek 
Kurd bikaribe bi erfşen ser re-
xistinek Kurd xwe bipesinine. 
Ev rewş  gele Kurd deştne. 
Kuştina Kurdan ji rexistinen 
Kından re ne ciye pesne, dilşi-
kestin Q işe ye. Ev bi tu hawi 
neye pejirandin. 

Rewşek balkeş  ji ev e ku; di 
ve rewşa froyfn de ji aliyeld ve 
PKK bi hawaki xurt daxwaz a 
mineqeşa Kongra Netewf  tane 
rojeve, a ji aliyek din ve ji  eri 
şi partlyek Kurd bike, eriş? per-
çeyeld Kurdistane dike. PKK ji 
aliyeld ve nexweşl Q bebaweri-
ya navbera perçin Kurdistane 
xurt dikerl ji aliye din ve ji bo-
ne Kongra Netewl doz Q dax-
waz li rexistinen perçin Kur-
distane dike. Ne daxwazek 
normale, heta dide diyar kirin 
ku we bi zore Kongra Netewf 
ava bike. Ne Kongra Netevei 
avayiyen netewi yen din bi ha-
we; " Min çelcir be" nayen ava 
kirin. Avayi yen bi vi mentiqe 
ava bibin ii ve vatiniye nikarin 
binin d Q nabin Q nebüne ava-
yiyen netewt. Pewiate ku her 
kes ve rastiye bibine Q bipejirl-
ne. Gava rexistin ve daxwaza 
piroz binin rojeve; pewiate ku 
berya dozkirine bi kiryar Q po-
litika me baweriya me ya bi  

Kongre Netewl didin diyar ki-
rin. 

Ji aliye dinve ger bi rasti em 
amade bin ji bona Kongra Ne-
tewt, pewfste ku em bi xwe ji 
bona ava kirina we hewil bi-
din. Avayiyek weha gidng bi 
rexistin a pareyen siyasi ye 
Kurdistane re dikarin ben ama-
de kirin. Avayiyen bi paniyen 
Kurdistane ve giredayi nikarin 
Kongra Netewl bidin hey, ji 
ber ku ev kare partiyan bixwe 
ye. 

Ger meriv bide hey; Kong-
ra Netewl daxwazek gelek 
mezin Q pfroze. Partiye Kur-
distane ger bi rasti baweriya 
pewfsd ya daxwazek weha pi-
roz bikin, berya her tişti di 
ware tekiliyen xwe yen bi der-
ve re, di ware tekiliye'n bi par-
tiyen Kurdistane re, di ware 
politika xwe de xwe di ber çay 
re derbas bikin. Neeikatti Q bi-
ratiye di nav rexistinen Kur-
distani de xurt bikin. Bi nex-
weş1 Q astengen hey beşin Q bi 
bidesxistin Q serkeftinen hey 
dilşad bibin. Tekiliyen navbe-
ra xwe xurt bikin, baweriyek 
xurt bidin hey. Deme em kara 
bin yana pek binin avakirina 
avayiyen netewi, tesni Kongre 
Netewl ji gelek asan dibe. Te-
ne gotin re ne ji Kongra Nete-
wi re Q ne jl ji avayiyen nete-
wf yen cür bi cür re venalce. 
Ez heyialarim ku her rexisti-
nen Kurdistane xwe bigulıd-
nin Q xwe ji eeee? pediviye te-
koşina azadi Cı  serxwebüna 
welate xwe re amade bikin. 

 

San Francisco kentinde BM Sezleşmeernin imzalanma anı . 

 

 

BM Türk Derneği Genel Başkanı  Prof. Cahit Talas: 

BM'siz bir dünya düşünülemez 

 

 

D irleşrniş  Milletler, İkinci Dünya Savaşı  
» sonrasında 1945 yı lında kuruldu. Kuruluş  
hazırlıkları  savaş  sürerken başlamıştı. 1941 
yılında savaş  sonrasında yeniden bir dünya 
savaşı  ile karşılaşmamak için ilk önemli 
adımlar atıldı. 

Bir dünya örgütünün kurulmasına dönük 
uluslararası  çalışmalar savaş  boyunca sürdü 
ve 1945 yılının 25 Haziran anda 51 devletin 
katılımıyla gerçekleşen konferansta BM ana-
yasası  kabul edilerek örgüt resmen kurulmuş, 
tamamlanmıştır. Türkiye de bu 51 devlet ara-
sında yerini almıştır. 

Anayasası  kabul edilerek resmen kurulan 
BM, çağımızın önemli uluslararası  kuruluşla-
rı  gibi; örneğin Kızılhaç ve Milletler Cemiye-
ti gibi, bir dünya savaşından sonra kuruldu. 
Bu kuruluşlar kuşkusuz bir toplumsal rastlan 
Mon ürünü olarak değerlendirilmemelidin Bu 
kuruluşların doğuşlanna yollan açan etken, 
halkların her zaman barışa duydukları  gerek-
sinimdir. BM'nin de önde gelen amacı  ve ça-
lışma alanı  dünya barışını  sağlamak ve koru-
maktır. BM antla,şmasının birinci maddesi, 
`uluslararası  barış  ve güvenliği korumak ve 
bu amaçla barışın uğrayacağı  tehlikeleri Önle-
mek ve bunları  boşa çıkarmak' diye başlar ve 
sürer. Bu yolu gösterir, gerekli örgütlemeye 
yönelir ve bir dizi birimleri oluşturur. Bu yıl 
BM, 50. yılını  kutlamaktadır. Bir evrensel ör-
gütün dünya halklarının yaşamında, bu yaşa-
mın barış  içinde stırmesinde önemli bir yeri 
vardır. 
Şu gerçeği her zaman anımsıyoruz: Yalnız-

ca silahların susmuş  olduğu bir ortam, barış  
demek değildir. Silahların susmasıyla birlikte, 
dünya nimetlerinin hakca bölüşümü; halkların 
ve ülkelerin arasındaki lişkilerin, uyuşmazlık-
ların banşcı  yöntemlerle çözülmesi; gelişme 
ve kalkınma süreci; yardımlaşma ve başkala-
rı, sürekli bir barışın öğeleri olarak halkların 
önüne daima gelmektedir. Bu nedenlerledir ki 
BM, kendisine bağli bir dizi uzmanlık kuru-
luşları  ile birlikte çalışır. UNESCO, UNICEF, 
Dünya Sağlık örgütü, Dünya Tarım Örgütü 
gibi örgütler BM'ye çalışmalarında geniş  öl-
çüde yardımcı  olmaktadır. 

BM, zaman zaman tartışmalata ve eleştiri-
lere konu olmaktadır. Bu doğaldır. Çünkü bir-
çok düşüncenin, birçok kurumun, bir kararı  
veya çözümü çeşitli açılardan değerlendirme- 

si doğaldır. Önce şunu söyleyelim: Günümüz-
de BM'siz bir dünya çok yadırganır. Bunun 
yanında böyle bir dünya, uluslararası  ilişkile-
ri güçleştirir ve hemen ekleyelim; barış  tehli-
keye girer. Silahların günümüzde ulaşmış  ol-
duğu önemli boyutlar, bütün insanlık için ka-
ra yıkım oluşturur. O nedenle BM'siz bir dün-
ya, hiç bir şekilde düşünülemez ve buna itibar 
edilmemelidir. 

BM'nin bir çok eleştiriye konu olan birimi 
Güvenlik Konseyi'dir ve onun kararları  sü-
rekli tartışılınaktadır. Güvenlik konseyi'nin 
kararlarının her zaman tam bir tarafsızlık için 
de gelişmediği, genellikle bilinmektedin Bu 
teşhis doğru olabilir. Fakat sakıncalann gide-
rilmesi evrensel ahlak nonnianyle yakından 
ilgilidir. Dünya kamuoyu bu konuda BM'ye 
yardımcı  olabilir ve kararları  adalet çizgisine 
çekmekte önemli bir rol oynayabilir. 

50 yılın getirdiği deneyimlerden yara:deni-
lerek BM'nin çalışmalarını  daha yetkin kal-
mak olanağı  varchr ve bu deneyimlerden kuş-
kusuz yerarlanılmalıdır. BM'nin Güvenlik 
Konseyi'nin en çok tartışılan yanlanndan bi-
risi, Konsey'in bileşinedie Bilindiği gibi bu 
konseyde 5 sürekli daimi üye yer almaktadır 
ve bu üyelerin her biri kararlara ilişkin veto 
hakkını  kullanabilmektedir. Bu bileşim şimdi-
ye kadar fena işlemedi fakat, önemli bir tartış-
ma da sürmektedir. 

BM'nin zaman zaman bir veya birkaç dev-
letin etkisi altına girdiği kuşkusu uyanmakta-
dır ve bunun sakıncaları  tartışı lrnaktadın Ön-
celikle şunu söylemek gerekir: Bu örgütün ça-
lışmaları  için belli bir bütçeye, parasal kayna-
ğa gereksinimi vardır. Bu bakımdan, eğer ba-
zı  ülkeler BM'nin parasal giderlerinde etkili 
oluyorsa, bu kararlara da yansıyabilir. Bunu 
önlemenin yolu, her üye ülkenin BM içinde 
önceden belirlenmiş  olan katkılannı  tam ola-
rak ve zamanında ödemeleridir. Bunun için 
BM suçlarenannalıdır. Bu tür sakıncalar gide-
rilebilir. Mesele, BM'yi benimsemek ve 
BM'ye yardımcı  olmaktır. 

BM bir çok yerde bekleneni göstermemiş  
olabilir. Fakat BM'yi harekete geçiren onun 
üyeleridir. BM, üye ülkelerden, onların tutu-
mundan ayrı  kararlar almak durumunda değil-
dir. Böyle olunca, BM'den çok, BM üyeleri-
nin katkılannı, yardımlarını, konumlarını  ve 
tutumlatını  tartışmak daha anlamlı  olabilir. 

 

Dünya kutup kutup, 
BM damar damar... 
İkinci Dünya Savaşı 'nın mu-

zaffer ülkelerinin `Mtittefik'lik-
leri pek uzun sürmedi; Churc-
hill'in "Demir perde" 'keşfi', 
yeni oluşan sosyalist sisteme 
karşı  soğuk savaşın başladığını  
bildiriyordu. Bitme tarihi konu-
sunda iyimser yıllar gösterilse 
de, aslında sosyalist sistemin yı-
kıhşına kadar süren bu savaş, 
dünyanın her karışım olduğu gi-
bi, BM'yi de derinden etkiliyor-
du. 

Sonuçları  bakımından bu so-
ğuk savaş  ve "Dehşet dengesi", 
BM'de ciddi uluslararası  sorun- 

`Denge' gitti 
mertlik bozuldu 

BM bugün her çevrenin, her 
ülkenin ameliyat masamda. As-
lında buna ABD de dahil. Gerçi 
onun derdi biraz farklı: Sosyalist 
blok dayatmasıyla yerleşmiş  iz-
leri ve sosyal-kültürel-sağlık 
misali "Gereksiz külfetler"den 
BM'yi arındırma derdinde. 
Şöyle ya da böyle, "BM ru-

hu" ve 'işlevi' ile ilgili her çev-
rede konu tartışılıyor. 'Ortalama 
bir BM ruhu' özleminde olan 
herkesin şikayet ettiği nokta, so-
nuçta "Tek kutuplu dilnya"da 
yaşanıyor olması. Tabii sorunu 
Güvenlik Konseyi bileşimini 
değiştirmeye ya da (özellikle 
zenginlerin ödemediği) aidatla-
nn düzenli ödenmesine bağla-
yanlar da yok değil. Ancak bu 
yaklaşımı  bile biraz açuğınızda, 
karşınıza "Güçlü ülkelerin ağır-
lığı  ve befirleyiciliği" yakınması  
çıkıyor. Bunun "Çift kutuplu 
dünya"da da böyle olabildiğini 
söyleyenler bulunsa da, o za-
manki "Güçlü ülkelerin esasta 
'farklı' olmalarının önemli so-
nuçlar yarattığı  da inkar edilmi-
yor. 

BM'nin 50. yılı  ile ilgili ola-
rak değerlendirmelerini bize ak-
taran Prof. Cahit Tialas'a, ilettiği 
görüş  haricinde sorduğumuz 
"Sistem değişikliği olan ülkele-
rin bir bloğunun yok olması  BM 
çalışmalarını  zaafa uğratmamış  
mıdır?" sorusu, çok genel de ol-
sa "Elbette" yanıtını  getiriyor. 

Sonuçta BM'nin 'Pax Ame-
ricana'nın gölgesi altında, hatta 
bazen de hizmetinde olduğu ya-
kınması  giderek artıyor. Bunu 
önlemek için tartışılan bir dizi 
formtillerden biri olan "Katkı  
zorunluluğu bulunmayan Barış  
gücü toplayarak etkinlik tekelle-
rine yol açmak yerine, BM or-
dusu oluşturmak" gibi düşünce-
lerin de `BM ruhu'nu diriltmesi 
zor görülüyor. Evrensel ruh, ga-
liba evrenin sosyo-ekonomisiyle 
direkt bağıntılı  oluyor. 

ABD yönetimi altındaki Pasifik Adalan'ndan baş-
ka dünyada vesayet bölgesi kalmamıştır. 

Uluslararası  Adalet Divanı: "Dünya Mahke-
mesi" diye de bilinen Uluslarası  Adalet Divanı, 
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilen de-
ğişik ülkelere mensup 15 yargıçtan oluşur. Yargıç-
lar 9 yıl süreyle görev yaparlar. Divan en az 9 yar- 
gıcın katılmasıyla toplanır. 

• Divan, çıkacak karara uymayı  önceden kabul 
etmiş  ülkelerin getirdiği davalara bakar. Uluslara-
rası  hukukla ilgili olarak kendisine getirilen sorun-
lara ilişkin önerilerde bulunur. Kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır. 

Sekreterlik: Sekreterlik, BM'nin kararlarını  
uygular. Uluslararası  barış  ve güvenliği tehlikeye 
sokan ya da bozan herhangi bir sorunu BM'ye gö-
türmek ve her yıl Genel Kurul'a bir rapor sunmak, 
Genel Sekreter'in görevidir. Sekreterlik 'te, 
"BM'ye bağlılık anch içen ve kendi ülkelerinden 
buyruk atmayacak olan" üye ülkelerden karma 
yaklaşık 16 bin kişi çalışır;  

BM'nin şimdiye kadarki 6 Genel Sekreteri 
şunlar oldu: Trygve Lie (Norveç), Dag Ham-
marskjöld (Isveç), U Thant (Birrnanya), Kurt 
Waldheim (Avusturya), Javier Perez de Cuellar 
(Peru) ve Butros Gali (Mısır). 

Bu arada, BM'ye direkt ya da dolaylı  bağlı  o-
larak çalışan 16 kuruluş  bulunmaktadır. 
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Dönemin Lice Belediye Başkanı  H. Nazmi Baltaş. 

Köklü bir yerleşim birimi 
L ice, eski çağlara uzanan tari-

hiyle köklü bir yerleşim biri-
mi. Huriler, Asurlar, Iskitler, 

Medler, Persler, Romalılar, Sasani-
ler, Akkoyunlular, Bizanslı lar, Arap-
lar... 1071'den bu yana ise, Lice 
Türk egemenliği altında. Köklü tari-
hinden bugüne kadar birçok tarihi 
eser kalıntısı  kaldı. 

Romalılardan kalma Dakyanus 
harabeleri; samıçlar, sur kalıntıları, 
saray enkazlan... Miyakuyan dağı-
nın tepesindeki Eshab-ı  Kehf, Genç 
yolu üzerindeki Bılkeyn mağaraları  
ve bu mağaralardaki Asur kitabeleri. 
Gılnavi tepesi ve Miyavhuan dağın- 

daki Acewz Urartu harabeleri... Ta-
nm alanları  dışındaki yerleri batak-
lık meşe, ardıç, alıç, böğürtlen, ya-
bani gül, geyik otu ve eğreti otuyla 
kaplıdır Lice'nin. Tarıma elveriş li 
alanı  428 bin dekardı. Bin 45 dekar-
da sebzecilik, 9 bin dekarda meyve-
cilik, 10 bin dekarda bağcılık yapı-
lırdı. Buğday, arpa, darı , yulaf mer-
cimek ve nohut; domates, biber, 
bamya, kavun, patlıcan, fasulye; ce-
viz, badem, armut ve incir... Bağcı-
lıkta şıra üzümü yaygındı . Köylünün 
en önemli geçim kaynağı  kıl keçi-
siydi. ilçe merkezinde, 250 civarın-
da esnaf ve sanatkar iş  görüyordu. 

Hali ve kilim dokumaları  oldukça 
ünlüydü. 

Liceli ticaretin erbabı  sayı lır. Os-
manlı  döneminde kervancı  ve bezir-
gandı . Cumhuriyetin ilk döneminde 
Kürt illerinde seyyar satıci ve sonra, 
en başta Diyarbakır olmak üzere 
kentlerin toptancılar' arasında yer 
aldı . Liceli toptancılar, işlerini bü-
yüttükçe İstanbul, Adana, Bursa gibi 
illere yerleş ti. 

Lice, Kürt illerindeki en zengin 
ilçe durumundaydı . Öte yandan nü-
fusuna göre oranlandığında, Lice en 
fazla üneversite mezunu veren ilçe-
ler arasında yer alıyordu. 

Kimyasal silahlar kullanıldı  
I ice ilçesi Komando Taburu, 

kimyasal silah kullanmakla ün-
,, i 

 

lenmişti. Burada görev yapan 
bir grup asker, 30 Temmuz 1988'deki 
bir çatışmada "9 teröristi ölü olarak ele 
geçirdik. Ama nasıl ele geçirdik? Han-
gi silahla ele geçirdik? Maalesef üzüle-
rek söyleyelim ki, kimyasal silah kul-
lanarak" diyordu, 23 Temmuz 1989 ta-
rihli 2000'ne Doğru dergisiride yayın-
lanan mektupta. 

Mazlum Der Genel Başkanı  M. İh-
san Aslan, İstanbul Şube Başkanı  Ce- 

vat Özkaya ve Yönetim Kurulu üyesi 
Hüseyin Okçu'dan oluşan ve 4 Kasım 
1993'te Lice'de incelemelerde bulu-
nan heyet ise, bu konuda şunları  rapor 
etti: 

"Lice'de kadın, çocuk, ihtiyar ayrı-
mı  yapılmaksızın insanlar evlerinde 
ölüme mahkum edilmiş  ve bir katliam 
daha gerçekleş tirilmiştir. Lice'ye yapı-
lan saldın Sırasında lav silahları, yan-
gın bornbalan, özel yakıcı  maddeler ve 
muhtelif ağır silahların kullanıldığı  va-
tandaşlarca ifade edilmiştir." 
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Lice derin bir yaradır, kabuğunda 
oyalanmasın parmaklannız 

Şırnak, Kulp, 
Cizre, Çukur 
ca... Ve son-
raki halka, 22 

Ekim 1993'te Lice oldu. 
36 saat içinde kül yığınına 

çevrilen ilçelerini, sokağa çıkma yasağı  
kaldırıldığında terkeden Liceliler her arka-

lanna dönüp baktıklarında, hayatta kalmanın buruk tadını  yut-
kundular. Kentlerini yıkılmış  bir surette terketmenin acısı  yürek-
lerinde, en yakındakinden başlayarak en uzaktakine kadar birçok 
kentin yollanna döküldüler. Bastınlmış  çığlıklannda terkettikle-
ri kentin buruk andı  vardı . Bir kere daha anlaşılmıştı  ki, devlet 
sayısız terkedişlerle sürecek bir yaşamı  reva görüyordu Kürde. 

Lice, içine kapandı  günlerce; ama yalnızlığını  özleyen bir 
gonca gül gibi değil. Bir kapana kıstırı lmış  olarak, dört gün kıv-
randı , yandı . Tüyler ürperten dört uzun ve alev alev yanan gece!.. 
Günün izine rastlanmayan dört sabah; Lice'nin göğünü, kenti ta-
rayan helikopterlerin oluşturduğu kara dumanlar kapladı. Her 
kent gibi, sokakları  defalarca şafak yağmurlarıyla yıkanmış  bu 
kent, karış  karış  ise ve kule bulandı. Lice, Lice olmaktan çıktı. 
Lice, bir kent kalıntısıydı  artık, mağrur ve yitik. Lice, bir toplu 
gönıtit. 
Şimdi Diyarbekir'in, Istanbul'un, Adana'nın, Mersin'in, Bur-

sa'nın varoşlannda ve yüzleri birer çilehaneye benzeyen, gam 
sultanı  yaşlılar, geride bıraktı kları  koca bir ömrün dökümünü iç-
leri kan ağlayarak yapar: Ölümü bol bir ülkenin yurttaşlanydık, 
yaşam dar geldi eğnimize... Kızıl bir kadife kadar mağrur gelin-
ler, bir şayak kadar hırçın gençler döküldükleri büyük kent va-
roşlannda acının bahçıVanı  gibi konuşur. Hakları  var, çünkü ken-
di elleriyle kurmadılar bu gurbetleri. Sürgün yaşamanın tadı  ze-
hir zemberek, seyyah olup gezmenin tadına hiç mi hiç benzemi-
yor. 

Bir coğrafya ki baharlar dökülen yapraklarla anı lır. Sanki or-
da her şey yenilenmek için önce batmak zorunda. Doğmak için 
önce ölmek şart. Bir kent düşünün; ona dikilniiş  bütün üniforma-
lı  ve devletlü gözler, öncelikle suç arar. Orda doğmak, bulunmak 
bile suç unsuru. 

Licelinin temel geçim kaynaklarından biri hayvancı lık ve 
hayvancı lık denilince akla kı l keçisi gelir. Bugün kıl keçilerinin 
ağaç kınmı  sorun olmaktan çıktı, çünkü yakılmadık orman kal-
madı. Köyler, ormanlar, meralar yakı ldıkça Liceliler dağ  taş  de-
meden yollara döküldü. Dizlerinin bir bir büküldüğü köy yolla-
rından kentlere aktı lar. Düzlüğe çıkmak değildi bu; kendi kendi-
ni yağmalama alanına dönüşmüş  metropollerde, yaşamı, daha 
korkunç bir ağıt gibi sürdürmekti. Acı  da veren, ama aç bırakma-
yan toprağın kucağına güvenmek de yoktu artık. Artık onlar için 
gurbeti sılaya bağlamak ateşten gömlekti. Göç edilen yerlerde işi 
oluruna bırakmak ise, bir başka ölüm.  

L ice dört kez deprem gördü, 1975'te ilçe yerle bir oldu, 2 bi-
ne yakın kişi hayatını  kaybetti. İlk büyük göç bu depremle 
yaşandı. Binlerce Liceli Adana, Mersin, Bursa ve Istanbul'a 

yerleşti. 12 Eylül cuntası, farklı  bir deprem yalan! Lice'de. Bütün 
köy ve mezraiardaki evlerin, korulann yüzde 80'ni yakıldı . Çok sa-
yıda Liceli evinde, sokakta ya da gözaltında öldürüldü. 

Lice asıl felaketi 18 yıl sonra, 22 Ekim 1993'te yaşadı. Tam 36 
saat panzer, tank ve helikopterlerle tarandı  Lice. Gerekçeler arasın-
da telaffuz edilenler arasında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komuta-
nı  Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi de vardı. Bunun bir 
provakasyon olduğu ve Aydın'ın öldürülmesinde devlet güçle4pin 
parmağını  gösteren ifadeler ve belirlemeler var. 

Saat 10.00 suları. İlk saldırı, ilçe komando taburunun bitişiğin-
deki Şıhar (Sağar), Kelwan (Kelvar), Dercınd (Yeşilburç), Bulvar 
ve Kah? mahallelerine yapı ldı. İlk tank atışından sonra roket atarlar, 
toplar, panzerler ve diğer ağır silahlarla devam edilen saldırılar, ha-
vadan da helikopterlerle desteklendi. Belediye hoparldrlerinden, 
halka evlerinden çı kmama çağrı lan yapı ldı . Sokağa çıkanlara, he-
def gözetilerek panzerlerden ateş  açıldı. Lice'nin göğtinti, helikop-
ter saldırı larından kaynaklanan kara bulutlar kaplamış tı. 

Sonra sokağa çı kma yasağı, ilçeye giriş  ve ilçeden çıkış  yasağı... 
Olup bitenleri kapalı  bir kutuda sıkıştırmak için, o bildik yasaklar 
zinciri... Dört gün, dünyayla her türlü bağlantısı  koparıldı, hapsedil-
di Lice. 229 işyeri, 401 prefabrik konut içindeki eşyalarla birlikte 
yakı lmıştı. 20'ye yakı n Liceli ölmüş, 32'si ağır ve hafif biçimde ya-
ralanmıştı . 

Çatışma izine rastlayan olmadı  
Lice'ye birçok heyet gitti, incelemelerde bulundu. Hiçbiri çatış-

ma izine rastlamadı . Olup biten bir soykırım denemesiydi. Katliam 
öncesi gelişmeler bunu açıkça ortaya koyuyor. 

- Polis ve diğer güvenlik görevlileri, sabah saat 09.00 sularında 
çocuklarını  okuldan aldı. 

- ilçedeki devlet memurları , aile ve çocuklarını  öntedbir olarak 
evlerine çekti. 

- Jandarma, dükkanlarını  kapatması  için esnafı  uyardı. Uyarıya 
göre, evlerine çekilmeyenler, sokakta görülenler öldürülecekti. 

- Belediyeye ait bina, içindeki arşiv ve demirbaş  gereçler; bele-
diyeye ait binek arabaları, iş  makinalan, nakit vası talar tamamen 
yakıldı. Belediyeye bitişik olan Jandarma Bölük Komutanlığı, Hü-
kümet Konağı, Askerlik Şubesi ve PPT binası  ile askeri ve resmi 
görevlilerin oturduğu lojmanlarda hiçbir hasar görülmedi. 

- Konuşabilen yaralı lar ve yanlanndaki refakatçiler ölümlerin ve 
yaralanmaların helikopter ve panzerlerden özel tim elemanları  ve 
jandarmanın hedef gözeterek yaptığı  ateş  sonucu meydana geldiği-
ni, hemen hemen heyetlerin hepsine anlattı. 

- Ölü sayısının daha fazla olmaması, prefabrik yapılardaki in-
sanların evlerini terkederek sığınaklara girmelerine bağlandı. Dep-
rem konutlanndan geriye kül yığın' kalmıştı . 

Şırnak, Kulp, Cizre, 
Çukurca... Ve sonraki 
halka, 22 Ekim 1993'te 
Lice oldu. Lice, içine 

kapandı  günlerce; ama 
yalnızlığını  özleyen bir 

gonca gül gibi değil. 
Bir kapana kıstırılmış  

olarak, dört gün 
kıvrandı, yandı. 

Tüyler ürperten dört 
uzun ve alev alev 

yanan gece!.. 

Lice dört kez deprem 
gördü. 1975'te ilçe 

yerle bir oldu, 2 bine 
yakın kişi hayatını  
kaybetti. Ilk büyük 
göç bu depremle 
yaşandı. Binlerce 

Liceli Adana, Mersin, 
Bursa ve Istanbul'a 

yerleşti. 12 Eylül 
cuntası, farklı  bir 
deprem yaşadı  

Lice'de. 

Bugün Lice, ne durumda 

Dönemin Belediye 
Başkanı  H. Nazmi 

Balkaş: "Lice'de birkaç 
kez tekrarlanan 

olaylarla ilgili birçok 
kuruluşun 

incelemeleri, raporlar' 
elimde. Barışsever, 

yurtsever, demokrat 
kişi ve kuruluşlara 

başvurup onları  
duyarlı  olmaya 

çağırıyorum. Kürt 
olduğumuz için bize 

yapılan her türlü 
baskıyı  lanetle 

kınıyoruz. 

L ice yakı lıp yıkı ldığında Be-
Başkanı  olan H. 

Nazmi Balkaş 'la görüştük. 
Balkaş, 22 Ekim 1993 günü, gö-
rev yapmakla oldukları  belediye 
binasının, içindeki arşiv de dahil 
bütün evraklanyla yakı ldığı nı  an-
lattı. H. Nazmi Balkaş, olaylardan 
sonra kamuoyuna ve basına yaptı-
ğı  açıklamalar gerekçe gösterile-
rek görevden alı ndı  ve can güven-
liği sağlanamadığı  için Lice'den 
ayrılmak zorunda bırakı ldı. Şimdi 
Lice'ye gidip incelemelerde bulu-
nan yerli ve yabancı  kuruluşların, 
imar iskan Bakanlığı 'nın ve ken-
dilerinin raporlara, mahkeme ka-
rarları  elinde Lice için koşuştur-
maya devam ediyor. Balkaş, ken-
disi ve Lice`yle ilgili sorularımızı  
yanı tladı . 

-Lice'de belediye başkanlığı-
nız oldukça eski. Kısaca beledi-
yecilik geçmişinizi anlatır mısı-
nız? 

1977'de bağımsız olarak seçil-
dim ve 1980'e kadar görev yap-
tı m. 12 Eylül dönemi girdi araya. 
Daha sonra, 1988'deki seçimlerde 
tekrar bağımsız aday olarak se-
çimlere katı ldım ve kazandım. Li-
ce'nin yakılmasından bir süre ön-
ce DEP'e katı lmıştım. 

- Lice yakıldığında, ilk giri-
şimleriniz neler oldu? 

Olayların başladığı  günden be-
ri Ankara'daydım. Olup bitenlerle 
ilgili, Ankara'dan bilgi almak için 
uğraşıyor, bir yandan da yetkililer 
nezdinde girişimlerde bulunuyor-
dum. Ama ilk günler, belediye 
başkanı  olduğum Lice'ye ne gide-
bildim, ne de ayrıntı lı  bilgi alabil-
dim. Daha sonra 26-27 Ekim'de,  

Diyarbakır milletvekili Sedat 
Yurttaş, Şırnak milletvekili Selim 
Sadak, Mardin milletvekili Ali Yi-
ğit'le birlikte Lice'ye gidebildim. 
Emniyet kuvvetleri, bizi Fikri 
Sağlar'ın ekibi sandığı  için do-
kunmadı. Nitekim, emniyetten bir 
bekçi arkadaş  gelip bize haber 
verdi: "Lice'yi hemen terk edin" 
dedi. Diyarbakır'a geldik. Sonra 
tekrar Ankara'ya geçip, yeni bir 
basın toplantısı  düzenledik. 

- Ankara'daki girişimleriniz-
den sonra, Lice'ye dönebildiniz 
mi? 

Bir süre dönemedim. Zamanın 
Dış işleri Bakanı  olan Hikmet Çe-
tin'e çıktım, "Benim can güvenli-
ğim yok, belediye başkanı  oldu-
ğum Lice'ye giremiyorum. Can 
güvenliğimin sağlanmasını  istiyo-
rum" dedim. Üç dört gün bekle-
memi istedi. Tekrar uğradığımda, 
"OHAL valisi Ünal Erkan'la ko-
nuştum. Senin can güvenliğin sağ-
lanacak. Vazifenin başına dön" 
dedi Hikmet Çetin. Lice'ye git- 
tim. -- 

Lice için yaptığımız çalışma-
lar, kamuoyuna ilettiğimiz bilgiler 
gerekçe gösterilerek, görevden 
alındım. Altı  ay, Lice Belediyesi 
bir vekil tarafından idare edildi.  

Daha sonra yeni bir seçim yapı lıp, 
yeni başkan adayı  seçildi. Bu seçi-
me, biz DEP olarak katı lmamış- 

ettiğiniz, Lice'nin 
son yakı lışı  olmadı . Sonrakiler 
hakkında da bilgi verir misiniz? 

Daha sonra Lice iki kez daha 
yakı ldı . İkinci yakı lışı  4 Ağustos 
1994'te oldu. 108 ev, 2 kahvehane 
ve 1 dükkan yakıldı. Aynı  gün Ha-
ci Tayyip Kozak adlı  vatandaş, 
evinin içinde diri diri yakı ldı . Bu 
ikinci saldırı  üzerine, halkı n tümü 
Lice'yi boşaltmak istedi. Bu kez 
devlet göçedenlere mani oldu. il-
çede sadece memurlar kalacaktı  
ve açık hedef olmaktan korkuyor-
lardı . Üçüncü yakı lış , 20 Ağustos 
1994 günü oldu. Sonuç; 15 ev, 10 
iş  yeri kül edildi. Bu yakı lışlarla 
ilgili olarak, o dönem göreve geti-
rilen sahte belediye memurları  ta-
rafından sahte raporlar hazı rlandı . 

-Yakılmadan önceki nüfusu-
nun onlarca katı  kadar Liceli 
var diğer illerde. Değişik illere 
dağılmış  bu Liceliler, ne yaptı  
Liceliler için? 

Çok fazla bir şey yaptıkları  
söylenemez, ya da yaptınlmadı. 
Çünkü, örneğin Lice'nin zengini 
ilçesine yannm yapmak ister. 40  

milyarlık mermer fabrikası  yerle 
bir edildi. Yani devlet, Lice'ye her 
açıdan hayat hakkı  tanımak iste-
miyor. Tabii bir örgütstizlük de 
sözkonusu. Şimdiye kadar kurul-
muş  ne bir demek, ne bir vakıf 
var. Bir vakıf çalışması  vardı , ama 
henüz kuruluş  çalışmaları  sonuç-
lanmış  değil. Bir şekilde örgütlen-
mek gerekiyor. 

- Görevden alındıktan sonra 
ne yaptınız? 

Lice'den can gtıvenliğim sağ-
lanmadığı  için çıktım. Lice için 
çalışmaya devam ettim. Avrupa 
Insan Hakları  Mahkemesi nezdin-
de girişimler oldu. Evi yakı lan 
hak sahiplerinin davaları  açıldı. 
Bu davaları  Av. Hasip Kaplan ve 
Fethi Gümüş  takip etti. 

Lice'de birkaç kez tekrarlanan 
olaylarla ilgili birçok kuruluşun 
incelemeleri, raporlan elimde, ba-
nşsever, yurtsever, demokrat kişi 
ve kuruluşlara başvurup onları  du-
yarlı  olmaya çağırıyorum. Lice 
halkı , hem Lice'de, hem de gittiği 
yerlerde halen evsiz, aşsız, giye-
ceksiz ve güvensizlik içinde. Bize 
uzanacak elleri candan ve sevgiy-
le sıkıyoruz. Kürt olduğumuz için 
bize yapılan her türlü baskıyı  la-
netle kınıyoruz. 

Dönemin Lice Belediye Başkanı  olan H. Nazmi Balkaş  sorularımızı  yanıtladı  

Bütün bunlar Kürt olduğumuz için 

Bugün Lice'de hala gıda 
ambargosu uygulanıyor. 

Giriş  çıkışlarda geniş  
çaplı  sınırlamalar, 

yasaklar var. 

L  4 ice tekrar yakı lacak' söy- 
lentilerinin kesilmediği 
sonraki dönemlerde, ilçe-

nin 12 bin olan nüfusu, 3 binin altına 
düştü. Bugün sadece Diyarbakır'da 
birikmiş  Liceli sayısı  120 bin. Döne-
min belediye başkanı  H. Nazmi Bal-
kaş 'tan aldığımız bilgelere göre, Li-
ce'den göç edenlerin neredeyse yüz-
de 80'i Diyarbakır'ın kenar semtle-
rinde. Hemen hepsi çok zor durum-
da. Çoğu işsiz. Lice'ye, geleneksel 
işlerine güçlerine dönmek istiyorlar, 
ama devlet izin vermiyor. 

Licelilerin yüzde S'i ise Istanbul'a 
göçetti. Adana, Mersin ve Bursa'ya 
yerleşenler de var. 

Son bir kaç yılda Lice'nin nüfusu 
artmaya başladı , ama bu göçettirilen-
lerin geri döntişü sayesinde olmadı. 
Yakılan ve boşaltılan köylerin sakin-
lerinin bir bölümünün Lice'de kal-
ması  yüzünden oldu. Bu haliyle Li-
ce'nin nüfusu 4-5 bin civarı nda. 

Bugün Lice'de hala gıda ambar-
gosu uygulanıyor. Giriş  çı kışlarda 
geniş  çaplı  sınırlamalar, yasaklar var. 
Eski belediye başkanı  Nazmi Bal-
kaş'ın deyimiyle, "her şey jandarma-
nın ve özel timin iznine bağlı ." ilçe-
nin yakınında, 10 ve 30' ar kilometre-
de iki karakol bulunuyor. Kocaköy 
ve Duru karakollarında, ilçeye alın-
mayacalclara dair sürekli bir liste var-
dır. Bu listede adı  olanlar geri çevri-
liyor. Balkaş, bu listede yer alan 18 
kişiyi tespit ettiklerini belirtiyor. Bir 
de örnek veriyor: 

"Rıza Hocaoğlu, şu andaki beledi-
yede başkan yardımcısı . Lice'ye so-
kulmadı. Üstelik dövülerek geri çev-
rildi." 
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Demokratikleş(me)me 
oyunlara 

• Boştaınfı  1. erıyfada 
Bir tak ı m değişikliklerden sonra yasal olarak çalışmaları-

na izin verildi. Mahkeme savcı sınını n davalı  vakfın program 
ve tüzüğünde yer alan; "Kürt hak ve özgürlükler", "ulusların 
kendi kaderini tayin etme hakk ı " ve "anti-sömürgeci" ibare-
!erinin değiştirilmesi isteminin kabul edilmesiyle,"Kürt Kül-
tür ve Araştı rma Vakfı" adı yla tescil edildi. 

Türk mahkemesi sorunu bir alt-kültür perspektifi çerçeve-
sinde ele alarak tescili yerine getirmiştir. Geriye kala kala 
kupkuru bir Kürt'lükten b'aşka bir şey kalmamıştı r. GB'ye ka-
tı lmak için bu olayın da Türk devletince allanıp pullanarak 
Avrupalı lara sunulacağı  büyük bir ihtimal. 

AT ile olan ilişkilerinde Kürt Sorunu nedeniyle çektiği sı -
kıntı ları  hafifletmek için Türk devletinin demokrasi görüntü-
sünü bu tür oyunlarla beslemesi, gerçek durumu değiştirme-
mekted i r. 

Bölge Valisi Ünal Erkan ve diğer OHAL valileri Hakka-
ri'de toplanarak son bir yı llık savaş  bilançosunu kamuoyuna 
sunuyor. "Binlerce kürt gerillası nı n öldürüldüğünü, yüzler-
cesinin yaralı  olarak ele geçirildiğini" sahte zafer çığ l ı kları y-
la anlatı yor. Bu toplantını n ardı  sı ra TSK`n ı n Kuvvet Komu-
tanları  da askeri birlikleri denetlemek ve incelemelerde bu-
lunmak üzere Diyarbak ır'da biraraya geliyor. Devletin en üst 
kurumlarının yöneticileri savaş  alanındayken, siyasilere Tür-
kiye'nin demokrasi görüntüsünü koruma ve kollama görevi 
düşüyor. 

Bu yaklaşımları n ışığında, anl şı lan Türkiye'nin, AT kapı-
sından girmek için Kürt sorununun bir alt-kültür sorunu şek-
linde manüpüle edilerek kendine demokratik bir görünüm 
sağlamaya çal ışacağıdı  t. Diğer yandan demokratik ve dev-
rimci talepleri olan Kürtlerin ise terörist denilerek cezalandı-
rı lacakları na tanık olmaya devam edeceğiz. 
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KKP'den Kürt  KUK VI. Avrupa konferansı  toplandı  
cogr' afyasında konferans 

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) 
1. Genel Konferansı'nın Ekim ayı  içinde 

Kürt coğrafyasında toplandığı  ve başarıyla 
sonuçlandığı  açıklandı. Konferans sonuç 
bildirgesinde Kürt halkına "Tarihsel bir 

hayal kırıklığı  ile buluşmaması  için, 
sosyalizme ilişkin sevgi bağlarını  
güçlendirmesi" çağrısı  yapıldı. 

Haber Merkezi- Partiya 
Kominist a Kurdistan (KKP) 
1. Genel Konferansı'nın ya-
pıldığı  açıklandı. Basın kuru-
luşlarına gönderilen konfe-
rans sonuç bildirgesinde, "Et-
kili ve yoğun bir delege katı-
lımıyla" düzenlenen konfe-
ransın günlerce sürdüğü ve 
"Kuzey Kürdistan işçi sınıfı-
nın etkinlik ve giderek öncü-
lüğü" doğrultusunda bir çok 
kararın alındığı  ifadde edildi. 

KKP MK imzalı  konfe-
rans sonuç bildirgesinde 
"KKP, ülkemizin içinde bu-
lunduğu en çetin koşullara i-
nat ve düşmanın içi kof 'güç-
lülük' naralarına meydan 
okurcasına, I. Genel Konfe-
ransı 'nı  Ekim ayı  içerisinde 
ülke topraklarında gerçekleş-
tirdi. Kuzey Kürdistan işçi sı-
nıfının öncü örgütü KKP, bu 
niteliğine uygun bir titizlik, 
sabır ve azimle yaptığı  hazır-
lıkları  büyük bir gizlilikle ve 
başarıyla tamamlayarak, tem-
siliyet kabiliyeti oldukça 
yüksek bir delege katılımıyla, 
günlerce süren Konferansı  
başarıyla sonuçlandırdı" de-
nildi. 

Konferansta MK raporu-
nun okunmasından sonra 
dünya, bölge, ülke ve parti 
yaşamı  üzerine "tam bir açık-
lık ve derinlik içeren" tartış-
malar yürütüldüğü ve çeşitli 
tesbitlerle kararlara varıldığ'ı  
bildirildi. Sonuç bildirgesin-
de daha sonra şu görüşlere y-
er verildi: 

"Konferans iradesi, Kuzey 
Kürdistan'da işçi sınfını  mü-
cadeleye sevkedebilme, O'nu 
marksist bir tutumla devrime  

ve sosyalizme hazırlayabilme 
yeteneğine sahip başlıca ko-
münist odağın KKP olduğu-
nu daha gür ve emin bir sesle 
ilan etme azmini ortaya koy-
du, bu misyona uygun dav-
ranmaya ilişkin sorunları  ele 
aldı. Konferans, komünistle-
rin belli başlı  kavga alanla-
nndan olan Kürt kentlerinin 
artan önemine dikkat çekti ve 
bunun, bir yandan komünist-
lere güçlenme olanağı, diğer 
yandan da acil ve yoğun gö-
revler yüklediğine işaret et-
ti." 

Kürt işçilerinin durumu-
nun etraflıca tartışıldığı  belir-
tilen sonuç bildirgesinde, ko-
nu şöyle özetlendi: 

"Konferans, ulusal müca-
delenin gerçek kurtuşa yol 
verebilmesi ve toplumsal 
kurtuluşla kesintisiz olarak 
bireşimi için, Kürdistan işçi-
lerinin mücadelede örgütlü 
olarak yer 'almaları= ya-
şamsal önemini somut biçim-
de vurguladı. Kendisini, Ku-
zey Kürdistan işçi sınfının 
evlatları  düzeyinde değerlen-
diren Konferans delegasyo-
nu, K. Kürdistan işçi sınıfıyla 
temas ve O'nun enerjisini 
açığa çıkarma görevlerinin, 
başlıca varlık nedenleri oldu-
ğunu her fırsatta belirtti ve 
sözkonusu görevin yeni yol 
ve yöntemlerini tartıştı  ve be-
lirledi." 

Ayrıca, "uluslararası  iliş-
kilerden, parti yaşamına ka-
dar" 30'u aşkın kararın alın-
dığı  ve "KKP'yi yeni b.ir atı-
lım dönemine hazırladığı" 
belirtilen konferansta, "parti 
birliği ve proleter demokrasi- 

nin somutlandığı" görüşleri-
ne yer verildi. 

"Kesin gizlilik gerektiren-
ler haricindeki" tüm konfe-
rans kararlarının Kürt kamu-
oyuna yaygın biçimde iletile-
ceğini ifade eden sonuç bil-
girgesi, çeşitli toplumsal kat-
manlara çağrılarda da bulun-
du. 

Kürt ulusal güçlerine 
"Kendi aralarındaki ilişkiler-
de şiddete yer vermeyen bir 
geleneği yaratma için, hemen 
banşcıl adımlar atma" ve 
"Kuzey'de bir an önce ulusal 
cepheyi oluşturma" çağrısı  
yapan sonuç bildirgesi, Kürt 
işçilerinin etkinliğinin "ya-
şamsal öneminin bir parçası  
olarak" Kürt coğrafyasında 
"Birer Cahş  kurumu haline 
gelmiş  olduğu" belirtilen 
"Gerici sendikal yapılanyla 
hesaplaşma" çağrısı  yaptı . 

Bu arada "Komünizan 
güçler" de KKP'ye çağrıldı. 
"Tüm halkımıza" ara başlı-
ğıyla yer alan son çağrı  mad-
desinde ise, şu görüşlere yer 
verildi: 

"Konferansımız, Ortado-
ğu'da devrimci bir azimle ye-
ni bir mücadele evresine gi-
ren halkımızın direngenliği-
ni, şehitler pahasına kurtuluş  
özleminden ve ısranndan şaş-
mamasım, büyük bir övünçle 
selamlar. Emekçi halkımızın, 
kurtuluş  mücadelesi yolunda 
daha da ileri hamleler yapma 
kararlılığında olduğuna ina-
nın Kan ve can pahasına veri-
len kavganın gerçek anlamı-
na oturması  ve gerçek bir 
mutlulukla sonuçlanması  
için, halkımızın çaba ve dik-
katini arttırmasının önemini 
vurgular ve tarihi bir sorum-
luluğun gereği olarak; şu ana 
kadarki mücadele ve emekle-
rin 'Tarihsel bir hayal kırıklı-
ğı' ile buluşmaması  için, ül-
kesinin komünistlerine ses ve 
el vermesi çağrısını  yapar; 
sosyalizme ilişkin köklü sev-
gi bağlarını  daha da güçlen-
dirmeye çağırır." 

Haber Merkezi- KUK VI. 
Avrupa Konferansı  6-7 Ekim 
1995 tarihleri arasında geniş  
bir katılımla gerçekleştirildi. 
Yeni döneme ilişkin kararların 
alındığı  konferansta, ilgili or-
ganlara iletilmek üzere 
KUK'un genel durumuna iliş-
kin görüş  ve öneriler belirle-
nirken, dünyada,, bölgede ve 
ülkede yaşanan son siyasal ge-
lişmeler değerlendirildi. Kon-
feransta, ulusal demokratik ha-
reketin yaşanan süreçteki so-
runlarının üstünde durularak 
şu görüşlere yer verildi: 
"TC'nin Kürdistan'da sürdür-
düğü imha savaşı  her alanda 
ve tüm şiddetiyle sürmektedir. 
Üç bine yakın köyün yakılıp 
yıkıldığı, milyonlarca insanın 
yerinden-yurdundan edildiği, 
insansızlaştırma çabalarının 
devam ettiği bir ortamda, Kürt 
halkı  baskı, zulüm ve asimilas-
yon çemberinde ciddi tehlike-
ler altında mücadele vermek-
tedir. 

TC, toplumun tüm ekono-
mik kaynaklarını  kullanarak 
ve her yola başvurarak şiddet 
politikasını  ve savaşı  giderek 
tırtnandımıaktadır." 

Konferansta,TC' nin ağır 

İlkay ÖRNEK 

İSTANBUL- Claudia Roth, 
Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne 
girmesi konusunda fikrinin de-
ğişmediğini söyledi. 19 Ekim ta-
rihli gazetelerde, Baykal'ın 
Roth'u yumuşattığı  şeklinde çı-
kan haberlere ilişkin yaptığımız 
görüşmede Roth, "Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girmesini isti-
yorum. Ama demokratik bir 
Türkiye'nin. Bunun için de bazı  
somut adımların atılması  gere-
kir" dedi. 

Avrupa Parlamentosu Yeşil-
ler Grup temsilcisi Claudia 
Roth, kendisine hakaret eden 
Bakan Ayvaz Gökdemir'e açtığı  
davanın seyrini izlemek ve te-
maslarda bulunmak için Türki-
ye'ye geldi. 

Istanbul'da açtığı  irtibat bü-
rosunda görüştüğümüz Roth, 
Baykal ile yaptığı  görüşmenin 
ardından, Türk gazetelerinin 
kendisinin koşulsuz olarak Tür-
kiye'nin Gümrük Birliği'ne giri- 

ekonomik ve siyasi krizin içi-
ne düşerek iflas ettiğine dikkat 
çekilirken, Kürt ve Kürdistan 
sorununun içte ve dışta kendi-
sini her alanda dayattığı  vur-
gulandı . Türkiye'de ve ulusla-
rarası  alanda demokratik güç-
ler etkin mücadeleye çağnla-
rak "daha fazla kan dökülme-
den, Kürt sorununun banşcıl 
ve demokratik yollardan çözü-
mü gerekmektedir" denildi. 
Kürdistan genelinden hareket 
eden olumlu ve olumsuz yo-
ğun bir gelişme sürecinin ya-
şandığına dikkat çekilen kon-
feransta şu görüşler dile geti-
rildi: "Kürt hareketi bir yan-
dan sömürgeci güçlerle gide-
rek' sertleşen bir mücadele dö-
nemine girerken diğer yandan 
iç çatışmaların getirdiği ağır 
sorunları  yaşıyor. Hareket ge-
liştikçe dış  müdahale ve saldı-
rılar artmaktadır. KDP ve 
YNK arasındaki çatışmalar ve 
PKK'nin KDP'ye yönelik sal-
dırılan son dönemin en olum-
suz gelişmeleridir. Bu olaylar-
da bölge devletleri önemli rol 
oynamaktadırlar. Örgütümüz, 
hangi neden ve koşul altında 
olursa olsun hiçbir suretle kar-
deş  kavgası  ve iç çatışmalar- 

şini desteklediğini yazdığma de-
ğinerek, "Ben koşulsuz olarak 
demokrasiyi desteklediğimi 
söylemiştim. Bu ikisi çok farklı  
şeyler. Benim temel yaklaşımı-
mı, Gümrük Birliği konusunda 
yumuşamamı  ya da sertleşme-
mi, Deniz Baykal ile yiyeceğim 
bir akşam yemeği değiştiremez. 
Zaten bu konuda söz veremez-
dim, hükümet kurulmuş  değildi. 
Bu durumda da pratik olarak söz 
vermek mümkün değil" şeklin-
de konuştu. 

Baykal'ın kendilerinden des-
tek istediğini aktaran Roth, 
"Kendisine demokratikleşme 
konusunda somut adımlar atıldı-
ğı  takdirde tabii ki destek vere-
ceğimizi söyledik. Fakat hiçbir 
zaman kendisine açık çek ver-
meyiz. Zaten Deniz Baykal, biz 
demokrasiyi kurduk diye ilan et- 

dan yana değildir. Kardeş  kav-
gası  ve çatışmanın halkımıza, 
ulusal birlik davasına ve ulusal 
kurtuluş  mücadelemize ağır 
darbeler vurduğunu bildiren 
Konferansımız, tarafları  so-
rumlu davranmaya ve sorunla-
rını  barış  yoluyla çözmeye ça-
ğırır. Diğer yandan PKK'nin 
gösterdiği hiçbir neden ve ge-
rekçe onun Güney Kürdistan'a 
yönelik saldırılarına haklılık 
kazandırmıyor. Bu nedenle 
PICK'nin de saldırılarına son 
vermesi ve tarafların görüşme-
lere başlamalan gerekiyor. 

Demokratik 
güçlere çağrı  

Tek bir parçada ve ülke ge-
nelinde ulusal birlik, halkımı-
zın ve ulusal demokratik mü-
cadelenin temel sorunudur. 
Yurtsever güçler arasında bir-
lik sağlanmadan sömürgeci 
güçlere karşı  başarılı  bir mü-
cadele verilemez. Birlik soru-
nunda Kürt siyasi örgütleri ta-
rihsel bir sorumluluk altında-
dırlar. Kuzey Kürdistan'da 
ulusal birlik yönünde atılan 
adımların çoğu sonuçsuz kal-
mıştır. Bilindiği gibi son ola-
rak Kuzey Kürdistan ulusal 

se bile, sadece bir sözle bunun 
inanıhrlığı  sağlanmaz. Somut 
adımların atılması  gerekir" dedi. 

GB anlaşması  için gereken 
adımlar üç başlıkta toplayan 
Roth, bunları  şöyle özetledi: 

"Birincisi, gerçek bir demok-
ratikleşme konusunda somut 
adımlar atılması. Demokratik-
leşmenin sembolü de artık Te-
rörle Mücadele Yasası'nın 8. 
maddesi haline geldi. Fakat 8. 
maddeyi kaldmp da, 8. madde-
nin içerdiği suçları, 312'ye, 
311'e ya da herhangi bir başka 
maddeye koymak değil, gerçek-
ten düşünce özgürlüğünü sağla-
maya yönelik somut adımların 
atılması  gerekir. 

İkinci nokta; Kürt parlamen-
terlerin serbest bırakılması. Bu 
hukuksal yoldan olmalı. Hükü-
met kararıyla olacak bir şey de- 

demokratik güçleri arasında 
sürdürülen cephe çalışmaları  
da sonuçsuz kaldı. Bunda 
PKK'nin tutumu belirleyici ol-
muştur. PKK, taktik bir siya-
setle şimdi de yeni bir girişim 
içindedir. Daha önce Ulusal 
Meclis, Kürdistan Sürgün Par-
lamentosu örneklerinde oldu-
ğu gibi, PKK şimdi de, Ulusal 
Kongre için tek yanlı  olarak 
girişimlere başlamıştır. KUK, 
ulusal birlik yönünde atılan 
adımları  her zaman coşkuyla 
karşılamış  ve içinde aktif ola-
rak yer almıştır. 

Bize göre Ulusal Kongre, 
mücadelemizin temel hedef ve 
kurumlarından biridir ve an-
cak Kürdistan'ın dört parça-
sından tüm yurtsever güçlerin 
katılımıyla gerçekle şebil ir. 
Böyle stratejik bir hedefi ger-
çekleştirmek için ayrıca içte 
ve dışta koşulların olgunlaştı-
nlması  gerekiyor. PKK'nin 
gündemleştirdiği "Ulusal 
Kongre" çalışmaları  ise, taktik 
yeni bir girişim olup bu ger-
çektikten uzaktır. Bir kere 
Ulusal Kongre çağrılarından 
önce Kürt örgütleri arasındaki 
çatışmaların durdurulması  ve 
yaraların sarılması  görevi gün- 

ğil. Yani, Baykal doğrudan yar-
gıya müdahale ederek, Anka-
ra'ya gidip onları  serbest bıraktı-
ramaz. Bunun yasal yolları, hu-
kuksal yollan Vardır. Ama tabii 
ki yüksek mahkeme temyiz da-
vasında bu yolu açabilir. 

Üçüncü nokta ise, Kürt me-
selesinde artık siyasal çözüm 
yoluna gidilmesi. Ki bunun da 
ilk adımı, olağanüstü halin kal-
dırılması  olabilir. " 

Bu taleplerin küçük talepler 
olduğunu vurgulayan Roth, 
Türkiye'nin demokratikleşme 
yolunda gerçekten adımlar attı-
ğını  görmedikleri sürece, GB 
oylamasında Türkiye lehine oy 
kullanmalannuı  söz konusu ola-
mayacağını  belirtti. 

19 Ekim tarihli gazetelerde 
söylediği bazı  şeylere yer veril-
mediğini de kaydeden Roth,  

demdedir. Bu konuda sorumlu 
davranması  gereken güçlerden 
biri de PKK'dır. Bir örgüt tek 
başına ne ulusal birliği sağla-
yabilir ne de Ulusal Kongre'yi 
gerçekleştirebilir. PKK ve yan 
örgütlerinin oluşturacağı  bir 
kurumun "Ulusal Kongre" gö-
revini üstlenemeyeceği şimdi-
den açık bir şekilde bilinmeli-
din Konferansımız, ulusal bir-
lik ve Ulusal Kongre için, 
Kürdistan'ın dört parçasından 
yurtsever güçlerin öncelikle iç 
çatışmaları  önleyerek ve de-
mokratik bir zeminde biraraya 
gelerek sorunu tartışmaları , 
döneme ve koşullara uygun 
yollardan ortak bir çalışma içi-
ne girmeleri gerektiğini bildir-
miştir. 

Kuzey Kürdistan'da 5tısya-
listlerin birliği sorunu Konfe-
ransımızın gündeminde yer 
alan temel sorunlardan biridir. 
Konferansımız; KAWA, KUK, 
TS, TSK, YEKBUN arasında 
sürdürülen birlik çalışmalarını  
etraflıca değerlendirerek, 
KUK Avrupa Örgütü olarak bu 
süreci onayladığını  ve her dü-
zeyde irade birliğinin sağlan-
ması  için hazır olduğunu bil-
dirmiştir." 

"Prensip olarak Türkiye'nin GB 
üyeliğine taraftar olduğumu 
söyledim. Türkiye'nin, Avru-
pa'nın bir parçası  olduğunu dü-
şünüyorum. Bir de prensipte 
karşı  olanlar var, müslüman ülke 
almayalım diye. Avrupa'nın bir 
hristiyan kalesi olmasını  istemi-
yorum. AB'ye girmesine pren-
sip olarak taraftar= ama, De-
mokratik bir Türkiye'nin AB'ye 
girmesine taraftanm. Bu koşul-
ları  konuşma sürecinde söyle-
dim, fakat Türk basmı  için her-
halde yakıcı  bir konu olduğun-
dan bunları  yok sayarak, 'ta-
mam, aldık desteği' şeklinde ha-
berleştirmişler" diye konuştu. 

Roth'a Baykal'ın gezisinin 
her ne kadar gayri resmi gibi gö-
rünse de Demirel ile koordinas-
yon içinde gerçekleştiğini hatır-
lattığunızda Roth, kendisi için 
bunun önemi olmadığını, tutu-
munun belli olduğunu ve Türk 
medyası= yer yer yaptığının 
aksine tavrına hep koruduğunu 
belirtti. 

Roth: Açık çek vermeyiz!' 

Türkiye' nin, Gümrük Birliği (GB) ve Avrupa Birliği (AB) nin ekonomik, siyasal, 
kültürel, toplumsal, hukuksal vb. gereklerini yerine getirip içinde yer alması, 

Kürt halkının ve Türkiye'deki demokrasi güçlerinin durumunu bugün 
olduğundan daha ileriye taşıyacakır. AGB'nin gereklerini yerine getirmiş  bir 
Türkiye' nin Kürt halkına karşı  bu topyekün imha savaşını  aynı  kirli karakter 

ve pervasızlığıyla yürütemeyeceği açıktır. 
- Son yapılan Anayasa değişikliği 

ne oranda "demokratikleşme" ola-
rak değerlendirilebilir? 

Anayasa'da yapılan değişiklikler, 
daha çok var olan düzen partilerine 
ayak bağı  olan noktaların ortak mutaba-
kat ile aşılmasını  içermektedir. Elbette 
bu değişikliklerden, toplumun gerçek 
demokrasi isteyen ve buna en çok ihti-
yaç duyan kesimlerinin de yararlanabi-
leği ortamlar çıkacaktır. Ancak, bu de-
ğişikliklerde Kürt halkının, işçilerin, 
emekçilerin, toplumun engeniş  kesim-
lerinin çıkarları  yoktur. Ayrıca, 12 Ey-
lül darbecilerini koruyan maddelerin 
bugünkü parlamento bileşimin cuntanın 
Danışma Meclisi'nden daha öteye ge-
çemediğini göstermektedir. Basın, ya-
yın organlarının sözkonusu değişikliği 
"demokratikleşme" olarak yansıtmaya 
çalışması  ise, devletin ne denli ciddi bir 
ukanma içinde olduğunu gözler önühe 
sermekte. 

GB sürecini etkileme, Dünya, Türki-
ye ve Kürdistan kamuoyunu bir süre 
daha oyalama amacını  güden 17 mad-
delik anayasa değişikliği, düzen partile-
rinin demokrasiden uzak olduklarını  or-
taya koymuştur. 

Bugün, Türkiye'de demokratikleş-
me sorunu, Kürdistan sorununun çözü-
münde dilğiimlenmiştir. Başta Anayasa, 
olmak üzere, siyasi partiler, seçim, ce-
za, basın-yayın, düşünce, örgütlenme 
ve eğitim vb. yasalardaki değişiklikler, 
Kürt halkının varlığı  ve meşru ulusal 
demokratik taleplerini kapsamadığı  sü-
rece demokratikleşmenin yolunu aça-
cak bir muhtevaya sahip olamayacak. 
Kürt halkına karşı  sürdürülen topyekün 
imha savaşına son verilmeden, Kürt 
ulusunun kendi siyasal geleneği ile 

özgür iradesini ortaya koyabileceği 
bir ortam ve bunun hukuksal anayasal 
düzenlemeleri ve güvenceleri yaratıl-
madan Türkiye'de bir gerçek demokra-
tikleşme beklenmemeli. 

- AB ile GB anlaşmasının karar-
laştırılması  gündemde. Türkiye'nin 
GBB'ye girmesi ve bunun Kürdistan 
sorununa etkileri hakkında görüşte-
rinizi öğrenebilir miyiz? 

Türk devleti hiçbir zaman uluslara-
rası  antlaşmalara attığı  imzalarda sami-
mi olmamıştır. BM'nin, AGIT ve diğer 
uluslarası  oluşumlann benimsediği bir-
çok belge ve sözleşmede imzası  bulun-
masına rağmen, TC. bunların gerekleri-
ni yerine getirmiyor. Türkiye'ye bu ko- 

nuda cesaret veren, BM, ABD ve Avru-
pa ülkelerinin gevşek ve çifte standarda 
dayalı  tutumları  olmuştur. Bugün de 
devlet bu açık kapıyı  zorlamaya çalışı-
yor. 

AB eski yanlış  politikaları  tekrarla-
mamalı  ve TC'yi cesaretlendirmemeli-
dir. Yani TC., imzaladığı  ve imzalaya-
cağı  anlaşma ve sözleşmelerin gerekle-
rini yerine getirmeyi yasalar ve pratik 
uygulamalar ile güvence altına almadan 
GB'ye alınmamalıdır. Elbette ki, Türki-
ye'nin, GB ve AB'nin ekonomik, siya-
sal, kültürel, toplumsal, hukuksal vb. 
gerekleri yerine getirip içinde yer alma-
sı, Kürt halkının ve Türkiye'deki de-
mokrasi güçlerinin durumunu bugün 
olduğundan daha ileriye taşıyacakır. 
GB 'nin gereklerini yerine getirmiş  bir 
Türkiye'nin Kürt halkına karşı  bu top-
yekün imha savaşını  aynı  kirli karekter 
ve pervasızlıkla yürütemeyeceği açıktır. 

- Biraz da partiniz ile ilgili geliş-
melere gelelim. Mayıs-Haziran 1995 
aylarında Diyarbakır ve Istanbul'da 
bazı  operasyonlar yaşandı  ve bunlar 
kamuoyuna "YEKBUN operasyonla-  
rı" olarak yansıtıldı. Bu operasyanla-
rın gerçekten de partiniz ile bir ilişki.  
si var mıydı? 

Sözkonusu aylarda kamuoyuna 
"YEKBUN operasyonları" olarak yan-
sıtılan, Türk polisince Istanbul ve Di-
yarbakır'da bazı  gözaltılar gerçekleşti-
rildi. Öncelikle, bu operasyanların 
"YEKBUN operasyonları" olmadığını  
belirtmek istiyorum. Devletin saldırıla-
rına maruz kalan 40 dolayında insan; 
MED-KOM, Eğitim-Sen, HADEP, 
Medya Güneşi vb. kitle örgütleriyle ba-
sın-yayın organlarının çalışanlanydılar. 
Polisin yansıttığı  gibi, bunlar YEK-
BUN üyeleri değildi. 

Partimiz, 1995 yılını  "Atılım yıh" 
olarak ilan etmiştir. Bu doğrultuda da 
legal-illegal, askeri, demokratik, kültü-
rel ve örgütlenme alanlarında gözle gö-
rülür bir gelişme ve büyüme kaydetmiş-
tir. Kürdistan Sosyalist Birlik Platformu 
(KKSBP) nun birleşmenin arifesine 
varmış  olmasının yanısıra, partimizin 
giderek güçlenmesi, Türk devletini bü-
yük bir paniğe sokmuştur. Devlet,. Kürt 
halkına yol göstererek, yaşamın her ala-
nına müdahale gücüne sahip yeni bir al-
ternatifin oluşmasını  istemiyor. Bu ne-
denle de, Partimizin "Atılım" doğrultu-
sundaki adımlarını  engelleyemeyince, 
değişik platformlarda mücadele eden  

Kürt yurtsever, sosyalist aydınlanna 
saldırarak, bunu bir "YEKBUN operas-
yonu" olarak lanse etmeye çalışmıştır. 

-Yeni alternatif ile neyi kastedi-
yorsunuz? 

Yeni alternatif derken, KKSBP'nin 
partileşmesini kastediyoruz. 

- Peki, bugün birliğin hangi aşa-
masındasınız? 

Kürdistan halkına ve Kürdistan sos-
yalist, devrimci kadrolanna ve hareket-
lerine şu müjdeyi verebilirim. Küçük 
bir takım pratik sorunların dışında, 
KKSBP'nin partileşmesi önünde ciddi 
bir engel kalmamıştır. Yani, birleşme-
nin arifesindeyiz. Bu durum, tabii ki 
program, tüzük ve temel politiklarda 
herkesin, tüm tarafların tek tip bir dü-
şüncede birleştikleri anlamında yorum-
lanmamahdır. Birçok konuda farklı  dü-
şünceler mevcuttur. Ama, biz yeni bir 
anlayış  ve politik kültür yaratmaya çah-
şan Kuzey Kürdistanh sosyalistler için, 
bu farklılıkların birleşmeye engel olma-
dığı  inancındayız. Ve bu yaklaşımın, 
birliğin diğer tadında da benimsendiği-
ni rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle 
de, birliğin tüm potansiyeline yoldaşca 
önerim, bu birliği zedeleyebilecek, ba-
şarı  ile belirlenen süre içinde sonuçları-
masını  engelleyebilecek her Adil tu-
tumdan sakınmalandır. Küçük sorunla-
rı  büyüterek birliğin yaratacağı  etkiyi 
zayıflatmayahm. 

- Oluşturmaya çalıştığınız bu yeni 
birleşmenin başarı  şansı  ve bunun 
ulusal hareket üzerindeki olası  etkile-
rini nasıl görüyorsunuz? 

Partileşmeyi gerçekleştirmiş  bir 
SBP'nin başarı  şansı, onun savunagel-
diği politikalan yaşamda somutlaştır-
masıyla ölçülür. KKSBP, pratik alterna-
tifler yaratmaya başladığı  oranda bek-
lentilere cevap verebilecektir. Bu konu-
da hayalci değiliz. Şansımız', mücade-
lemiz ile yaratacağız. Aynca, Kürt hal-
kına daha sağlıklı  bir yol çizmeyi de, 30 
yıllık bir siyasal mirasm omuzlanma-
daki tarihsel görevi olarak algılıyoruz. 

Oluşacak yeni partileşmenin, Kuzey 
Kürdistan sosyalist hareketinin topar-
lanmasında, ulusal demokratik güçlerin 
birliğinin yaratılmasında, birbirine ya-
kın düşünen oluşumlann birleşmesinde 
gözle görülür pratik bir etki yaratacağı-
na inanıyoruz. ülkemizde yeni bir al-
ternatifin oluşturulması, ulusal demok-
ratik mücadeleye ivme kazandıracaktır. 
Kürdistan'da iç demokrasinin hukuki- 

leşmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 
-Türkiye'de toplumun değişik ke-

simleri kendi çıkarları  doğrultusun-
da Kürt sorununa belli çözüm arayış-
ları  içinde. Türkiye solunun genel 
durumunu ve legal sol parti çalışma—
larını  nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kürdistan sorununun bugün geldiği 
boyut, ulusal ve uluslararası  platform-
larda birçok çözüm arayışına yol aç-
maktadır. Elbette ki herkes kendi çıkar-
ları  doğrultusunda soruna yaklaşmakta-
dır. Sorun, Kürt halkının çıkarlanyla ne 
oranda çakıştığıdır. Genel bir tablo için-
de bakıldığında, Türkiye'de sol hareke-
tin dışında da, Kürt halkı  ile dayanışma 
içinde olan ya da olabilecek bir potansi-
yel vardır. Yani Kürt sorununun barışıl, 
demokratik bir şekilde siyasal yollar-
dan çözümünü isteyen ilerici, demokra-
tik güçler de var. Bizler en geniş  dost 
ağmı  oluşturma perspektifiyle hareket 
etmeliyiz. Kürt halkı  için kim ne yapa-
biliyorsa, onunla ilişkiye geçebilmeli, 
bu durumda olanları  devletin politikala-
rına, devletin kucağına itmemeliyiz. 
Türkiye sol hareketinin rolü daha bir 
önem kazanıyor. Öncelikle sol derken, 
sosyal demokrasiyle hiçbir ilgisi bulun-
mayan CHP'yi kastetmediğimizi belirt-
mek istiyorum. 

Türkiye sol hareketinin 12 Eylül 
sonrası  aldığı  yaralar, Türkiye'deki 
devrim ve demokrasi mücadelesinde 
büyük tahribatlara yol açmıştır. Bu ger-
çeklik, uluslararası  olumsuz etkileşitn-
lerle de bütünleşince, sol alabildiğine 
marjinalleşmiştir. Kitle potansiyelini 
yitirmiş  bir sol hareketin, bu yetmiyor-
muş  gibi bölük pörçük bir tablo oluştur-
ması  da, Türkiye'nin politik gündemine 
müdahaleyi olanaksız kılmaktadır. Bu 
marjinalleşme ve atıl durum, Kürt soru-
nunun demokratik ve banşcı  çözüm 
arayışlarının kabullenilmesi ve destek-
lenmesini engellemektedir. 

Bugün legal alanda, kitlelere yol 
gösterebilecek, geniş  bir potansiyeli 
kapsayabilecek, düzene ve düzen parti-
lerine alternatif güç olacak devrimci ni-
teliklere sahip bir kitle partisine ihtiyaç 
vardır. Emekçi kitlelerin ve solun en 
geniş  kesimlerini kucaklamaya aday 
böyle bir parti, Türkiye'deki devrim ve 
demokrasi mücadelesine büyük bir iv-
me kazandırabilir. Bu nedenle, BSP, es-
ki Dev-Yol ve Özgürlük Dünyası  çevre-
lerinin ayrı  ayrı  yürüttükleri partileşme 
çalışmalarının diğer devrimci, demok-
rat, sosyalist güç ve kişilerin en geniş  
kesimlerini de kapsayacak Türkiyeli 
devrimci bir kitle partisine dönüşmesi, 
hem varolan bölünme ve dağınıklığı  
belli oranlarda giderebilir, hem de kitle-
lere daha güçlü düzen dışı  bir alternatif 
sunabilir. 

- Türkiye'deki sol güçlerin bölün-
müşlüğünü giderme yönünde böylesi  

öneriler getirirken, Kürtlerin bölün-
müşlüğü için ne diyorsunuz? Legal 
alanda neler yapılabilir? 

Bizim durumumuz "tencere dibin 
kara, seninki benden kara" misali. Ger-
çekten de Kürt ulusal hareketinin içinde 
bulunduğu durum, birlik açısından pek 
iç açıcı  değil. Bu gerçeklik, legal alan-
da da yansımasmı  bulmaktadır. Bugün 
üç ayrı  parti ve parti çalışması  mevcut-
tur. HADEP, DDP ve Şerfettin Elçi'nin 
çevresinde yürütülen KDP. KDP ve D-
DP, aslında HADEP içindeki çoğunlu-
ğun yanlış  tutumlannın ürünüdürler. 
Bugün, olanakh en geniş  ulusal demok-
ratik güçleri kapsayan, en azından anla-
şabilen en geniş  kesimlerden oluşan 
ulusal ve demokratik nitelikli bir Kürt 
kitle partisine ihtiyaç var. Aynı  kesimler 
seçim sürecine müdahale edecek ayn 
bir legal parti üzerinde de anlaşabilirler. 
Dağınıklık, Kürt halkının çıkarlarını  
yansıtnuyor. Türk devletinin binbir tür-
lü komplo ve baskıyla, kendi kimliği ile 
olmazsa bile legal alanda siyaset yapma 
olanaklarını  Kürt halkının elinden al-
maya çalıştığı  bir süreçte, açıktır ki baı-
Iiinmiişlükle sürecin önünü açmak 
mümkün değil. DDP, kuruluşu henüz 
tamamlanmışken hakkında kapatma da-
vası  açılmıştır. HADEP ise tam bir kıs-
kaca alınmıştır. KDP'ye de, kuruluş  ça-
lışmalarının daha başlangıcında soruş-
turma açılmıştır. Bu tutum, Anayasa 
mahkemesinin değiştirilen 84. madde 
ile ilgili olarak tutuklu DEP'lilerin du-
rumlarına ilişkin aldığı  en son karar ile 
de bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Daha önce de söylediğimiz gibi, her 
düşüncenin özgür bir biçimde örgütlen-
mesini destekleriz. Ancak, bugünkü ül-
ke gerçekliğimiz, olabildiğince birleş-
meyi, ortak davranmayı  dayatıyor. Bu 
nedenle legal platformda az parçalı  bir 
tablo oluşturmakta yarar var. Hiç değil-
se, temel bazı  perspektif ve işleyiş  ku-  
rallannda anlaşabilecekleri tek bir çatı-
da biraraya gelmeleri için tüm taraflar 
çaba harcamalıdır. Önümüzdeki süreç-
te, bu yönde gelişebilecek adımlar par-
timizce desteklenecektir. 

- Son olarak, gazetemiz aracılığıy-
la kamuoyuna iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı? 

Öncelikle, bize düşüncelerimizi ka-
muoyuna daima fırsatını  verdiğiniz için 
partim adına Roj gazetesine ve çalışan-
larına teşekkür etmek istiyorum. 

KKSBP'nin tüm taraflannı  ve parti-
mizin tüm üye ve tarftarlanna birliğin 
siyasal, ekonomik, düşünsel, örgütsel, 
kadrosal anlamda gerçekten de üzerine 
düşen tarihi sorumluluğu yerine getire-
bilmesi için, daha fazla çaba harcamaya 
çağınyorum.Tarihsel ve siyasal sorum-
luluklanmızın bilinci ile kenetlenelim 
ve bir an evvel birleşmeyi gerçekleş-
tirelim diyorum. 

Kirli savaşa son, ad ve eşit barışa evet 

KardeşTürk halkı  ve Türk gençllğl 
Kalpten ve en temiz duygularımla size 

sesleniyorum. 
Sizi de aldatan ve size verdikleri hiçbir vaadi yerine 
getirmeyen vicdanını  yitirmiş  politikacı lardan hesap 
sorun. Onları n vatan elden gidiyor deyip komşunuz 

Kürt halkı na karşı  kin kusmalarına müsade 
etmeyin. Kürdistan'ı  yakıp yıkan milyonlara Kürdü 

yerinden yurdundan sürgün eden bir avuç generale 
ve savaş  tücarlarına kurbanlık kuzu diye genç 

evlatlarını zı  teslim etmeyin; Kürt milletini kı rımdan 
geçiren Türk ordusuna askere yollamayın. 

Halklarımızın arasında düşmanlık yapan, ahlakını  
reklam pazarında satmış  gazeteci-televizyoncu ve 

radyo muhabirlerinin yalanları na kanmayı n. Sadece 
ve sadece barış, eşitlik ve kardeşlik isteyen, 

çığlıkları  dünyaya varmış  Kürt halkına kulak verin, 
dostluk elini uzatın ki, annelerimizin, kardeş  ve 

bacı ları mı zın gözyaşları  dinsin. Gelip hep birlikte 
gençlerimizin güzel yarınlarını  dostça kuralım. 

Kürdistandaki kirli savaş  karşı  dur, barışa elini uzat! 

Hambıng'dan Kart gençleri adına Mehmet Bardş  

YEKBUN Genel sekreteri Edip Serdar Dilan: 

`Nitelikli bir Kürt kitle partisine ihtiyaç var' 
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Ali ACAR 

VAN- Yıllar önce memleketleri 
olan Bitlis'in Mutki ilçesinden 
göç ederek Van'a geldiler. 
Van'da Yün iplik mahallesinde 
bulunan kiralık bir eve yerleşti-
ler. Halime Kılıç 65 yaşında. 10 
ve 11 yaşlarında Ayten ve Sey-
han adında iki de torunu var. 
Halime 10 yıl önce kocası  tara-
fından terk edilmiş. Torunları-
nin babaları  ölünce anneleri de 
terk etmiş. Halime ve torunları-
nin kaldığı  evin sahibi onlardan 
son zamanlarda kira parası  al-
mıyordu ancak, iki yıldır dur-
madan yükselen Vangölü, Nisan 
ayında evlerini de ellerinden al-
mış. 

İliklere işleyen soğuk 
Halime Kılıç ve torunları  va-

lilik tarafından Sosyal Dayanış-
ma Vakfına ait konutlara yerleş-
tirilmiş, ancak kısa bir süre son-
ra buradan çıkartılarak onların 
yerine özel timler getirilmiş. 
Halime Kılıç da kiralık ev tut-
mak için yeterli olanaklara sa-
hip olmadığından şehir merke-
zinin en dışında, Şabaniye Me-
zarlığı  yakınlarında naylon ça-
dır açmış. Halime soğuk, fırtına 
demeden Mayıs ayından bu ya-
na torunlanyla bu naylon çadır-
da yaşıyor. Validen umudu ke-
since, kendisine barınacak bir y-
er temin edilmesi için sık sık be-
lediye başkanına başvurduğunu 
söyleyen Halime Kılıç, belediye 
başkanının da kendisine yardım 
eli uzatmadığını  belirtiyor. Kı-
lıç'ın sekiz aylık hamile bir de 
gelini var. Yazgül Kılıç da ko-
nutlarda kovulmuş, eşi Erol ve 
çocukları  Nurhan (9), Gülhan 
(4), Erhan (2), Perihan (7), Öz-
nur (11) ile birlikte kayınvalide-
si Halime Kılıç'ın naylon çadı-
nnın yüz metre uzağında boş  bir 
alana eşyaların! yığmış. Yakın-
larında yapımı  henüz tamamlan-
mış  ve şimdilik sahipsiz duran 
bir de ev var. Kapı  ve penceresi 
yok ama Yazgül ve çocukları  
gündüzlerini dışarıda geçirir-
ken, geceleri de bu evde yatma-
ya çalışıyor. 

Evsiz kalmak, çadırlarda ya da birleştirilmiş  naylon parçaları  altında yaşamak, Kürt kadının her zamanki çilesi. 

Özdeşleşebileceğimiz 
kad ı nlara ihtiyac ı m ı z var! 

Ulrike DOĞAN 

T ürk medyası nda sürdürülmekte olan 
Leyla Zana'n ı n Nobel Barış  Ödülü'ne 
layı k olup olmamasıyla ilgili tartışma-

nı n, ödülün verilmesinin arkası nda yatan po-
litikalara ilişkin paranoya ile bir arada yürü-
tülmesinin telakki edilmesi zor. 

Herşeyden önce bir bilim kurumu olması  
gereken Hacettepe Üniversitesi'nin bu para-
noyaya ortak olması  ve Nobel jüri üyelerini 
tehdit etmesi şaşı rtıcıdır. Bu davranışlardan 
anlaşı lan şey, Türkiye'nin, her olaydaki gibi 
bu olayda da kendini olayları n merkezinde 
görme paronayası na kapı  Idığıdı r. 

Gerçekte, doğal olarak bütün ödüllendir-
melerde siyasi tutumlar daima olur. Fakat 
Türk medyası nı n kendi paranoyası n ı  Nobel 
jürisinin siyasi tutumu şeklinde lanse etmesi 
aşı rı l ı ktı r. Açı kçası , Nobel jürisi Kürt halkı na 
yandaş  bir siyasi tavı r içinde olsa bile, bu du-
rumu, Türkiye'nin bölünmesi veya imajı n ı n 
çirkinleştirilmesini amaçl ıyorlar şeklinde yo-
rumlamak; Türkiye'yi aşı rı  derecede önem-
semektir. 

Türk politikacı ları , bu olayda, ödülün ha-
pishanedeki birine verilmesiyle Türkiye'nin 
dünya kamuoyunda yaşayacağı  utancı  tartış-
maktan, Türk Devleti ile Kürtler arası ndaki 
hesaplaşmaya dahil olmayan insanlar üze-
rinden birtakı m şeyleri görmeye ve öğren-
meye bir türlü gelemiyor. Bu tartışma, böy-
le bir şansı  tamamiyle ortadan kaldı rıyor. Ne 
yazı k ki, Kürt paranoyası  Türkiye'de iyice 
kökleşmiş, sağına soluna bakamaz hale gel-
miş  durumda. Bu nedenle de, kendine yol 
açma fı rsatı n ı  iyice kaçı rıyor. 

Diğer yandan, Leyla Zana'nı n veya bir 
başkası nı n Nobel adaylığına layı k olup ol-
mayacağı  tartışması n ı n boyutuna inmek iste-
miyorum. Kaldı  ki, Leyla Zana'nı n aday gös-
terilmesinin nedenlerini kestiremeyiz. Zaten 
yaşamı mız öylesine dış  faktörlerle belirleni-
yor ki, bence Leyla Zana'nı n barışa katkı ları-
nı n kendi çabaları  veya kişiliği nedeniyle mi, 
yoksa dış  faktörler nedeniyle mi olduğu; öte 
yandan da bu faktörlerin davranış  biçimleri-
ni nası l etkilediğinin takdiri neredeyse im-
kansızdı r. 

Bundan çok daha önemli olan, Nobel Ba-
rış  Ödülü'nün umuda ve desteğe ihtiyacı  
olan bir halkı n bir kad ı n politikacısı na veril-
mek istenmelidir. Kadı nları n toplumsal hare-
ketlere ve değişimlere yaptı kları  katkı , hiçbir 
şekilde yeterince ödüllendirilemez. Bu ödül-
lendirme bizim ölçülerimize uygun olmayan 
bir jüri tarafı ndan yapı lsa bile, Leyla Zana ve 
bizim için önemli olan şey, bu ödülün anla-
mıdır. 

Bu bakı mdan, biz kadı nları n savaşımı nda 
bize cesaret verecek, yol gösterecek, özdeş-
leşebileceğimiz kadı nlara acil olarak ihtiya-
camız var. Bu arada, burada konuyla ilişkisi 
olduğu için bir uygulamaya değinmek istiyo-
rum. Almanya'da Yeşiller, parlamentoya ka-
tı ldı kları nda yeni bir_ demokratik girişimin 
öncüsü olmuşlardi: Artı k, siyaseti kişilerin 
adı yla yapmak yerine, koordineli olarak sür-
dürüyorlardı . 

Böylece siyasette hiyerarşiye ve otoriteye 
neden olan klasik karizma anlayışım terk et-
mişlerdi. Bu uygulamanı n kadı nları  da kap-
saması nı, içinde bulunduğumuz şartlar ne-
deniyle kı sa vadede kadı nlar adına doğru 
bulmuyorum. Çünkü kadı nları n durumu er-
keklere göre oldukça farkl ı. Bizlerin, kariz-
ması  olan ve kendimizi özdeşleştirebileceği- 

Ulrike Doğan: Kürt kadınları , onun kendi 
yaşamlarında oynadığı  rolü değerlendir-
mesini çok iyi biliyorlar. 

miz kadı nlara ihtiyacı mı z var. Bu boyuta gö-
re Leyla Zana, Kürt ve dünya kadı nları  için 
ölçülemez bir değer taşıyor. 

Kürt kadı nları, onun dünya politikası nda-
ki rolünü her zaman analiz edemiyorsa da, 
yine de onun kendi yaşamları nda oynadığı  
rolü değerlendirmesini çok iyi biliyorlar. Ay-
rı ca Leyla Zana, kendimizi onunla özdeşleş-
tirmemizi sağladı . Bunun ötesinde o, kendi 
sesiyle duyurmak istediği şeyleri kendi tar-
zı nda ifade etmeyi başardı . Aynı  bizlerin ver-
diği savaş  gibi... 

Bu durumda, onun akrabalı k ilişkileriyle 
gerekli desteği bulup bulmadığı, ya da ortak 
olmak istemediğimiz bir erkek oyununun 
parçası  olup olmadığı  ikincil bir sorundur. 
Umarı m, kendimizi erkeksi tanı mlar ve yan-
sı malardan kurtarı p özgürleştirdiğimizde de, 
kadı nlar olarak, dayanışma içinde bir grup 
olarak yaşamaya devam edeceğiz. Gerçek-
leştirmeye çalıştığımız amaçlar 'her zaman 
bir olmasa da... 

Biz kadı nları n, insanlığı  kendilerine göre 
tan ı mlayan erkeklerin bizi nesneleştirmeleri-
ne ve devletin yaptırımları na karşı  kendileri-
ni ifade edebilen ve buna ses verebilen ka-
dı nlara gereksinimiz var ki, savaşımızdan 
vazgeçmeyelim ve kendi yolumuzu araya-
I ı  m. 

Bize cesaret veren Leyla Zana'ya ve ona 
bu yolda destek veren tüm kadı nlara teşek-
kür ediyorum. 

Bütün ödüllerden bağımsız olarak... 

Van çadırkente 
döndü 

VAN/Roj- Temmuz ayında 
Van'ın Beyüzümü köyünde 
çadırlara yerleşen Hakka-
ri'nin Çukurca ilçesine bağlı  
Erbiş  ve Şivrezan köylerin-
den sonra 4 Ekim'de boşaltı-
lan Çukurca'nın Ertoş  nahi-
yesinden 350 ailenin de 
Van'a getirilerek çadırlara 
yerleştirilmesi Vadi. çadır-
kente çevirdi. 

Çaddırda kalmak 
Şu an Edremit yakınların-

daki Karayolları  Kampı 'nda 
yüzelli Ertoşlu aile çadırlar-
da kalırken, Kale mahalle-
sindeki Kültür Parkı 'nda 45, 
Yenimahalle'de 150, Beyü-
zümü köyünde ve Şahbağı  
Yolu'nda da 210 aile çadırda 
yaşıyor. Çukurca!' köylüler 
dışında, Eylül ayında Van'ın 
Gürpınar ilçesine bağlı  Nor-
diz mıntıkası  köylerinden 
göç eden korucular ve köy-
lüler de çadırlarda kalıyor. 
Şabaniye mahallesinde dağı-
nık şekilde 30'a yakın çadır 
bulunurken, Kurubaş  mahal-
lesinde 60, Şamranaltı  ve 
Xaçort mahallelerinde de 
toplam 70 çadır var. 

Göç eden Ertoşlular 
Beyüzümü köyünde bul-

nan köylüler buraya erken 
yerleştikleri için, devletin çi-
mento, briket yardımlarıyla 
kendilerine ev yapabilmiş-
ler. Ancak, yaptıkları  bu ev-
ler henüz tamamlanmadığı  
için -halen çadırlarda yaşı-
yorlar. 

4 Ekim'de göç eden Er-
toşlular için henüz hiçbir ba-
nnma yeri bulunmarmş. Ko-
rucu olduklarında yakından 

ilgilenen devlet, göç ettiril-
dikten sonra değil ilgilen-
mek, barınma sorunlarının 
nasıl çözüleceğine ilişkin bir 
açıklama bile yapmış  değil. 
Gürpınar'dan göç eden ko-
rucu ve köylüler ise, temel-
lerini attıkları  evlerini bitir-
me gayreti içindeler. 

Salgın hastalıklar 
Kış  mevsimini evlerinde 

geçirmeye en yakın Gürpı-
narlılar gözüküyor. Devlet, 
kendi koruması  altında tut-
tuğu Çukurca!' koruculara 
ve yakınlarına yiyecek ola-
rak, ancak akşam ve sabah 
birer ekmek veriyor. Bunun 
dışındaki ihtiyaçlarını  köy-
lüler kendileri sağlıyor. Ça-
dırlarda yaşayanlar arasında 
baş  gösteren salgın hastalık-
lar had safhada. Doktorlar 
ücretsiz sağlık kontrolü ya-
parken, devlet ilaç yardımı  
sağlamıyor. Beyözümü kö-
yündeki çadırlarda kalan 
köylüler, şimdiye kadar üç 
çocuğun öldüğünü ve kendi-
lerine tüm ısrarlanna rağ-
men Sosyal Dayanışma Vak-
fı  tarafından ilaç temin edil-
mediğini ve bu durumun ha-
len devam ettiğini belirtiyor-
lar. 

Öte yandan, güçlerden 
dolayı. Van'ın nüfusu son 
dört yılda dört kat artış  gös-
terdi. Van'ın 1990'da 150 
bin olan nüfusu şimdi 700 
bin civarında. Van'daki iş-
sizlik ve geçim şartları  da bu 
oranda güçleşmiş  durumda. 
Yöredeki insanlar, geçim 
sorunlarını işportacılık, 
ayakkabı  boyacı lığı  ve ha-
mallık yaparak sağllıyorlar. 

Saldı rı lar karşısı nda tavı r almazsak, yarın çok geç olabilir. 
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Kurdâı  li israile 

Önce Vangölü'ne sonra 
da devlete boyun eğcliıler 

Soğuk çocukların iliklerine 
'işlemiş  olmalı  ki, güneşli hava-
da bile tir tir titriyorlar. Yaıgül, 
bir ay sonra yalnız başına, so-
ğukta ve herkesten uzak bir yer-
de nası l çocuk doğuracağının te-
laşı  içinde şimdi. Halime, nay-
lon çadmna komşu olan gelirini 
arasıra yokluyor. Ve her yokla-
yışında onu için için ağlarken 
buluyor. Yazgül çaresiz, burada 

Devlet yetkilileri Vangö-
lü'nün yükselmesi sonucu zarar 
görenlerin yaralarının sanldığı-
nı  ve bölgenin afet bölgesi ola-
rak ilan edildiğini sık sık söyler-
ler. Ancak Vangölü'nden çok en 
büyük afeti devletin yarattığın-
dan kimse söz etmez. Oysa ger-
çek şu ki, Vangölü'nden zarar 
görenler bir tokat da devletten 
yemiş. 

Lokman POLAT 

K urd belawalaya hema ci-
hane ban e. Kurdan ji bo 
ku dewletek navendi da-

nemezrandine, geleke wan koç 
kirine çüne dewleten din. Glek 
koçberiyen Kurdan di dema be-
rede, di dema &ok"' de destpe-
kiriye G çüne wan deran. Li Af-
ganistan, Pakistane ü HIlıdista-
ne,' çend eşiren Kurdan hene, li 
we dijin, le diyar nine ku ew eşit 
kinge koçe we dere kirine. 

Di rewşa iroyin de, ji derveyi 
herçar perçen Kurdistana, Kurd 
li Ewropa, Rusya, Kafkasya, La-
çin, Urdun, Lubnan G Israil'e di-
jin. Eze di ve nivisa xwe de li s-
er kurden li Israile bisekinim. 

Wek tat zanin, çawan ku 
çand ü zimane Kurdi dewle-
mend e, ola wan ji dewlemend ü 
pırr reng e. Pirraniya Kurdan 
mislimanin. Le', Kurden Yezidi, 
yen Elewi, yen File (Xiristiyan) 
ü yen Müsewi (Yahüdi) ji hene. 
Kurden ku koç kirine ü çüne Is-
raile Kurden Müsewi, an ji Kur-
den Yahüdi ne. 

Wexta kıı  çend nivisen li ser 
Kurden li Israile di rojnama 
"Kurdıstan Prese" de derçün, 
gelek kesan bawer nedikir ku 
Kurd li Israile hene. Dı  seri de 
min ji bawer nekir. Rojeke ez 
rasti miroveki hatim, min ü wi bi 
hevre rewiti kir. Me xwe bi hev-
du da naskirin. Ewil min je pirs 
kır: 

- Tu ji kijan welati ü ji kijan 
neteweyt yI?" 

Wi bersiv da, gol: 
-Ez Fılistini me. 
-Eı  ji Kurd im, jı  Kurdıstana 

me. 
Wexta ku mın gol "Eı  Kurd 

im" wi gol "Ez ji Kurd im". 
Min disan je pirsi: 
-Te çima gol ez Filistini me? 

Te çima ji seri de negot ez Kurd 
im?." 

-Min ji tirsan gol ez Filistini 
me. ii tirsa Ereb ü Filistiniyan 
min wiha gol. 

-Ereb a Filistini li diji Kur- 

dan ninin, Ii dili ji bin nikarin 
tişteki bikin. Ji bo ku tu 
ew nikarin zirara bidin te. 

-Ez Kurd im Yahûdi me. Ji 
bo we ez tirisiyam. 

- Baş  e. Tu Kurdi, nave te çi-
ye? 

-Nave ınin Diyar e ü paşnave 
min ji Amed e. 

Min je bawer nekir. Wi jî fam 
kir ku ez je bawer nakim, huvi-
yeta (nasnama) xwe nişani min 
da. Bi rasti ji nave wi Diyar bü, 

paşnave wi ji Amed bü. Ciye ji 
dayikbüne ji Jarusalem (Kudus) 

Pişti danasina min G wi miro-
vi G piştreji çend nameyen kur-
den ku li Israil dijin di rojnama 
"Kurdistan Press" de hatin we-
şandin, hindi min bawer'i ani ku 
gelek Kurd li Israile dijin. 

Li Israile 280 hezar Kurd di-
jin. Kurd li Israil'e di çend Nav-
çe ü Bajaran de dijin. Piraniya 
wan di nav bajare Kuduse (Jaru-
selam) ü li der dora Kuduse 

Kurden ku ji Kurdistana koç 
kirine ü çüne Îsraîle piraniya 
wan ji Kurdistana rojhilat ü ji 
Kurdistana baş& in. Ji Kurdista-
na bakur gelek kem Kurd koçi 
Israile kirine. Li irane pisti ku 
rejima Xumeyni G mellayan 
Kurd kuşt in, girt in ayet in zin-
dan", bi wan işkencen giran kir 
in. Rejima Islami dest da ser mal 

milken Kurden yahudi. Li ser 
yan kirinen rejima Iran" dewleta 
Israile kete dewre ü bi melayan 
re tekili dant, bi wan re peyma-
nen bi dizi çekir. Ji bo ku dewle-
ta irane bihele Kurden Yahudi 
koçi Îsraîle bikin, Israil gelek 
çek ü silah ü pere dan dewleta 
Iran". Di dema şere Iran ü Iraqe 
de betir Israil al&ariya !Tane' kir. 
Ev alikari ji bona ku Iran re ve-
ke G bihele Kurden yahudi bi 
serbesti ji Irane koç bikin a biçin 
Israile. Ji Kurdistana başar ü ba-
şürerojava ji gelek Kurd koç di-
kin diçin Israile. Li ser Kurden 
yahudi gelek lekoliri haline çeki-
rin, pirtük haline weşandin.  

yaparak birkaç kuruş  kazanma 
gayreti içinde. Ancak hamallık 
7 nüfusu idare etmeye yetmiyor. 
Bu nedenle en büyük çocukları  
Nurhan ve Öznur her gün dilen-
meye çıkıyorlar. Dilenciliğin 
meslek haline geldiği Van'da 
onlar da umduklarını  bulama-
dan akşam açlık, soğuk ve acıy-
la boğuşacaklan, sadece duvar-
ları  örülü eve geri dönüyorlar. 

Aysel SAĞIR-İlkay ÖRNEK 

İSTANBUL- Bundan sonra 
otobüslere binerken ve her-
hangi bir yere giderken düşü-
nün. Kıyafetinize hal ve hare-
ketlerinize dikkat edin. Çünkü 
binleri sizi beğenmeyebilir, sa-
dece beğenmemekle kalmaz, 
dövebilir de... Şiddet ve saldırı  
toplumsal yaşama yöneldi. Bi-
çime, kılık-luyafete, hal ve ta-
vıra yönelen bu şiddetin gerek-
çesi yalan ve sadece taktik. Ai-
le içinde anne ve babaların ço-
cuklarına yönelttikleri mikro 
müdahalelerin topluma yönel-
mesi komik. Saldırıya uğrayan 
insanın başına gelenlerin top-
lumla ilgili değilmiş  gibi yan-
sıması, olaya maruz kalan kişi-
den Ok toplumu bağlıyor. İtal-
ya, Ispanya ve Almanya'da 
çok yakın bir tarihte sistematik 
olarak uygulanan bu türden 
şiddet olayları, faşizm olarak 
çoktan belgelendi. Bugün Ce-
zayir'de yaşananlar aynı  tür-
den bir sistemin mantığı  olarak 
halen yaşanıyor ve adına baskı  
deniyor. Türkiye'de adı  kon-
mayan ve sivil yaşamda terör 
estiren kişiler, hangi ideoloji ve 
meşru gerekçe adına insanlara 
saldınyorlar? Her şeye rağmen 
ortaya çıkan şu ki, sözkonusu 
saldırı lar keyfi değil, planlı . 
Kitle psikolojisi iyi ölçülüp bi-
çiliyor; amaç yıldırmak, suçlu-
luk duygusu yaratmak... 

Haydar Köse, her zamanki 
gibi evinden çıkar ve otobüs  

beklediği duraktan Edirneka-
pı-Taksim yönüne giden halk 
otobüsün biner. Köse için her 
zamanki gibi başlayan gün, 
yüzü yara bere içinde dövül-
müş  olarak biter. Köse, 17 
Ekim'de İHD'de yaptığı  basın 
açıklamasında başından geçen 
bu olayı  şöyle anlatıyor: "Oto-
büste bir çift vardı. Erkeğin 
kolu bayanın omuzunda oldu-
ğu için iki kişinin hakaretin 
maruz kaldı . Bu kişiler, iriyan, 
komando bereli ve sakallı  kişi-
lerdi. Gerici, faşist görünümlü 
insanlardı. Sözkonusu çifte, 
sarmaş-ddlaş  oldukları  için 'ne 
sanlıyorsunuz' diye sataştılar. 
Ben de müdahale ettim, bunun 
üzerine bu kişiler beni dövdü." 

Bundan 5-6 ay önce benze-
ri bir olayda, bu kez saldırgan-
lar sakallı  cüppeli değilse de 
kentin varoşlarından geldikleri 
açıkça anlaşılan gençlerdir. 
Saldın nedeni yine aynıdır, yi-
ne otobüste gerçekleştirilir. 
Otobüste bulunan Ayşe ve Se-
vim, sözkonusu olayı  şöyle an-
latıyorlar: 

"Bakırköy-Taksim halk 
otobüsüne binmiştik. Uzun 
saçlı  küpeli bir genç otobüse 
bindi. Koridorda ilerlerken, 
oturan iki kişi sözkonusu gen-
ce sıvışık bir şekilde gülerek 
bazı  şeyler söyledi. Bir ara 
karşılıklı  atıştı lar. Uzun saçlı  
genç arkalardan bir yer buldu 
ve oturdu. Söz konusu iki kişi 
kalkarak uzun saçlı  gencin ya-
nına gelip, saçlanndan çekme- 

doğuracak. Çünkü Van'da şimdi 
binlerce kişi Yazgül'le aynı  ka-
deri paylaşıyor ve onlar da ça-
dırlarda doğurmak zorunda. 
Kürt kadının her zaman becerdi-
ği gibi, doktorsuz ve ebesiz... 
Çünkü devlet, `ülkenin her karış  
toprağında' ama onların çok• 
uzağında. içlerinde çalışarak pa-
ra kazanabilen bir Yazgül'ün 
kocası  Erol var. O da hamallık 

Türkiye'de adı  konmayan ve sivil yaşamda 
terör estiren kişiler, hangi ideoloji ve meşru 
gerekçe adına insanlara saldırıyorlar? Her 
şeye rağmen ortaya çıkan şu ki, sözkonusu 
saldırılar keyfi değil, planlı. Kitle psikolojisi 

iyi ölçülüp biçiliyor. Amaç yıldırmak, 
suçluluk duygusu yaratmak... 

ye başladı. Daha sonra ilk du-
rakta otobüsten gülerek indi-
ler. Uzun saçlı  gençle yanında 
oturan ve olaya müdahale e-
den kişinin yedikleri dayaktan 
dudakları  patlamış  ve kana-
mıştı." 

Yaşananların 
düşündürdükleri 

Bütün bu yaşananlara bir 
yenisinin eklenerek devam et- 
mesi, toplumsal bir olguya 

dikkat çekiyor. Gerçek şu ki, 
bu türden olayları , herhangi 
bir olay diyerek es geçmemek 
gerekiyor. Çünkü asil amaç 
saldırmak olduğundan, gerek-
çesinin de pek bir önem taşı-
madığı  anlaşılıyor. Bugün biri-
lerinin başına gelenler, yarın 
öbürlerinin başına geleceği ha-
berini de veriyor. Toplum ola-
rak yaşadığımız saldırılar kar-
şısında tavır alamazsak, yarın 
çok geç olabilir. 

INOD-XMor 
Haftasonu etkinlikleri 
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