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BusaYlmlzda, songeli~meleridegerlendiren iki ayn yazl -yerallyor. Bu yazdardan ilki, yazarlanmlzdan
Ali Cmor'a ait. "Devletin tavn ve demokrasimücaClelesindegelinen durum" ~a~llkll yaz,da, 1 MaYlsson
rasl geli~ensüreeinbir degerlendirilmesiyaplhyor. HasanDiyar'm HHaklar,Ozgürlükler ve HukukDevleti"
ba~llkhyazlsl da, devlet i<;indekic;ürümeyi,i<;inedü~tügübatoktan <;Ib~yolu ar9yan devletin demokrosi
güc;lerinekar~1saldlnlanm ve cez.aevlerineyönelik sindirmeama<;hpaskdannlkonuallyor. .
Yazanmlz SerhatYdmciztarafmdan kalemealman HKaybetmedevletpolitikasldlr" ba~llkll ara~lIrmo-yo
rum türündekiYOZI,re/'iminen c;:okba~v!Jrdugu.~irlisava~yöntemlerindenbiri olan gözoltmo olorok veyo
ka<;lrarokkoybetme0 aylonnl ineeliyor. SalihOzc;elik'in NSiyasalmücadeledetemelyosolor ve özgürlük
sorunuN bo~ligmlta~lyonY02;ISI,egemensömürgecikesiminiktidar erkini kullanl~bic;imiile onun kar~lsm
do yeralan özgürlükc;:ü-sosyalistgü<;lerinmücadeleyöntemlerinidegerlendiriyor. RlzaColpon'm "Demok
rasi, laiklik ve ho~görü" ba~hkhyaz,smdo,Türkdevletinin70 y,1l1k-anti-demokratik niteligi baZI somutör
neklerdenyola C;lkarokeiealmlyor. Yazanmlz AhmetC. (:omlibel'in NFederosyonan sistemaeyoletiHbo~
Ilkll Kürt<;eyazlstndo ise, so!'!zamanlardo yogunlo~anfederasyontartl~malarmo ili~kin degerlendirmeler
yerallYor. Yazanmlz Murot Ustünise, "Sosyalistegitimve ahlak üzerine klso .deginmeler"ba~hkhyazlsm
da sosyolistohlok onlaYI~1üzerindeduruyor.
Ara~t,rma-iDceleme-BEllgebölümül).de,aro~hrmacl-yazar Mehmet Bayrek tarafmdan yoyma hozlrlanan
"Kürtler'de IslamDI$IInonc;l~rve Ogretiler" adh henüz yaYlmlanmaml~c;oh~madonaldlglmlz belgelerin
.ikisinedaho bu saYlmlzdayer veriyoruz. Bubeigeier, "KIZllbo$ve Ye$ilbo$lor"ve HAleviler yo da Ali'yi
ilahla~lIranlor" ba~hklannlta~lyor: .

Ülke ocrsmdon önemli qelisrnelerledolu iki oYI doho geride brroktrk. Her seyerogmen siz okurlcnrnrzlo
yenidenbulusmcrun sevinciniveonurunuYO~lyoruz. .
Evet,ge<;tigimiziki oy, ülkeninve ülkedeyo~oyonholklonn gelecegi'oC;:lsmdonönemli oloylor ve geli~me
lerle doluydu. 1 May,s'to yorotdondevletkaynakhprovakasyonunordmdon. bar.I.~ve demokrasigüc;:lerine
kors: yürütülen devlet koynokh scldinlcr daha da boyutlcndi ve pervosrzlosn. Once sokoklar ve alanlor
her türlü gösterive eylemekopohlch.Tümyasaklora ragmen,hakhtaleplerini alanlarda hoykrrrno yüreklili
gini gösterenlereiseher zomankindendaha ozgmco soldmldr,
Koyip yokrnlonnc, tutsak yokrnlonno, ernekcilere,sonotcrlorc, portilerinin kopotrlmcsrno kors: crkcnloro,
HABITAT'.mTürkiye'de yopilmcsmo kar~1cikonloro ... krsccosi düzenkar~11Ieylemyapan tüm ki~ive grup
lara, bu süre icindepolis eopuve gözalll ile yorut verildi. Kültürmerkezleri,dernekler,partiler ve diger de
mokratik kitle örgütleri üzerindekiboskr yogunla~tl.
Diger taraftan devletin.tepesindekilerinrüsvet ve yolsuzluk.skandollanyl_a.sarsdani~ti?ar, kendisine.c;lkl~
yollan aramaya.c;ah~lI.Aneok her crrpnusmdo daha da dibe botn ve pislikler suyuzune crkn. Kcolisyon
ortaklannm erkor, hesoplonmncelisrnesiüzerine,sermayecevrelerininbüyükumutbagladlgl ANAYOl hü
kümeti dagddl. Ulkedeki iktidar bo~lugundanyorarlonan devlet icinde kümelenrnis aS11iktidar sahipleri,
polis devletininccirnosrz yüzünübu süre ic;indekitlelerebol bol gösterdiler.
Adolet Bakanhglgörevine getirilenMehmetAgar, isbcsrno gelir gelmez, ilk i~ olarak eezaevlerineyönelik
sisternlibir soldm ba~latll.Tutsaklannkozcmlrrushaklarmayapdan bu soldm, gerek cezaevlerininicinde,
gereksedrsordo ycnkistm buldu; tutsaklar cezoevlerindeac;llkgrevi boslotoro]; direnise gec;erken,tutsak
yakmlan ve demokrat"kamuoyuda, tutsoklarmeyleminedrsordcn destekvermek ic;incesitli etkinlik ve ey
lemlergerc;ekle~tirdi.Olüm strunno gelentutsoklanndirenisi halo sürüyor...
De~letintepesindekirli pozorhklor sürerken, Söylemezler Cetesi oloy: ortaya <;Ikll.Gündemi birkoc gün is
goi edenbu olay da, HADEPKongresi'ndeya~anonbayrak indirme oloyrrun ordmdon unutuldu.Yosoncn
bayrak indirmeoloyuu hrsot bileh düzenyanhslbosrn, partiler ve devletinbosmdokiler, bunu kendiler.ile
hine c;evirmesinide bildiler. Her biri digerinden daho "vatonsever"ve sertdemeclervermeyan~mogiren
liderler, bosm ve gerici portiler; ülkeyi soyup sogono c;evirenlerive bunlonn devlet ic;indekiisbirlikcilerini
cezclcnchrmoyi ise "vatanseverlik"tensoymodrlcr.; .
Yolsuzluklonru örtmek icin soncore olorok RP'yekoolisyon rüsveti öneren Ciller, Erbakan ily uzun süren
görü~melersonrosmdc, -porti icindekiyüksekseslihomurdonmalararagmen-, gerc;ekle~mezdenilenDYP
RPkoalisyonunukurdu. Buhükümetingüvenoyuahp olomayaeagltartl~lhyor;oncak RP'libir hükümetinül
kedeki bqsk,ve terör ortamma ekleyecegipek bir ~eyyok gibi. SadeceRP'ninbasml susturmakic;:inbaZI
dü~üncelerive projeleri oldugu yönündebasmayanslyan haberlervor! ..
Su arada, biraraya gelerek ittifaklar ve gü<;birliklerio(u~turmaYI,sadeeedevlet kaynakl, saldlnlarm yo
gunla~ligl dönemlerdehatlrlayan vedana sonraunutan "DemokrasiGüc;leri"/bayrak indirmeolay'mmar
dmdan geli~en~ovenistdalgalanmaya kar~1bsa vadeli bir eylemprograml yapma giri~imlerini sürdürü
yorlar ...

DENG'den Sunu
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T ürkiye'nin son aylar- kayetc;:i(I). Sec;:imlerin üstün
daki gündemini aglr- den henüz 6 ay gec;:mi§ken, cl
IIkla i§gal eden konu- c;:egiburnunda parlamenterler
lan belirlerken, zor- bile erken seclrnden söz eder

lanmamak olasi degil. Türn oldular. Parlamento bir süs 01-
yillarm sorunlan adeta son bir- maktan öteye gidemiyor. Ce
kac aya binkrnis. Parlamento zaevleri kayruyor. HADEP Ku
bile yükü kaknrarnamaktan si- rultayrnda indirilen bayrak,

muhataplanrun özürüne rag
men devlet eliyle yayqrnlastm
lan soveruzmin ve IrkC;:llIgmge
rekcest olmaya devam ediyor.
Kaybedilen, katledilen insanla
nn analan, evlatlanru arama,
tepki gösterme hakkmdan bile
yoksun brrakrüyor. Basm üze
rinde kurulan fasizan baskilar.

. ve DGM'ler yetmezmis gibi,
sirnd! de dagltlm tekellerinin
basm özgürlügüne yönelik teh
tidi sözkonusu. I:?.'§iliskiler ala
bildigine bozuk. Ulke, daglarda
yasanan savastan sonra, so
kak catrsrnalanna .~a kosara
dirn sürükleniyor. Ote yandan
bir dl§ catrsrnarun kosuilan da
yaranlrms durumda.

Ku§kusuz tüm bu olumsuz
luklann en büyük sorumlusu,

Böylesine"yaralanml~, can Qeki§en bir
yapl, aynl zamanda büyük bir tehlike
anlarnma da gelmektedir: Bugünün
Türkiyesl, takla atml§ ve sürekli benzin
slzdlran, müdahale edilmedigi takdirde
her an patlama tehlikasi ya~ayan bir
tankeri anlmsatlyor.
Ve bu tanker sadece §iddet üretiyor.

All C;INAR

Devlefin tavn ve
, .

demokrosi mücadelesinde.. ~. . .

gelinen durum
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yuka cikan yönetenieme krizi
nin de süresidir. Bu krizin nasil
a§llacagl bir yana, kriz giderek
derinlesiyor. Iktidar olrnayr be
ceremeyen, yüzlerine gözleri
ne bulastiran eqementerin son
hükümeti, Ytlmaz'in istitasrru
sunmasiyla yeni bir sürece gir
di.

icin özel örgütler kuran, insan
larr birbirine catistrran Irk91 re
jimler, dernokrasiden, demok
ratik acihrnlardan öcü gibi kor
kuyor. Onlarrn gelecegi karan
IIk rejimle e§d~gerdir.

Türkiye de uzun yillardan
bu yana ayru politlkayt uygulu
yor. Kurtulus savasi senrast ül

Yrlrnaz'i istifa noktasma ge- keyi bir kan gölüne ceviren,
tiren en önemli etken, kusku- Kürtiere yasarm zindan eden
suz Ciller'in hrrstzüklanrun ay- iktidar, demokratik kurallar ye
yuka crkrnasmdan sonra iki rine diktatoryal bir rejimi be
partinirr ortaya koyduqu tavrr nimsedi. Görüntüsü Ortado
tarkhlrklan degil. Her iki parti- gu'daki diger ülkeierden farkll
nin de tavrrlarr birbirinden farkli olsa da, özünde Türkiye'de de
gibi görünse de, yasanan geli§- belli bir zümrenin eqernenliqi
meierin temel nedeni "buna11m ne dayah bir dlktatoryal rejim
polttikasr'ndan umulan medet- vardrr. Uzun yrllar kitleleri sin
tir. 9i1ler de, Yilmaz da, yönete- diren bu sistem, kitlelerin uyan
memede oldugu gibi, tursizhk- maya, üzerindeki ölü topraörru
ta da, yalancrlrkta da, savasi atarak tepki göstermeye basla-
büyütmede de ortaktrrlar. drktan sonraki dönernlerde ise,

Buna11m, demokratik kural sürekli bunahrn yarattr. Akla
ve kaidelerden uzak yönetim- hayale gelmeyecek provakas
lerin tümünün ortak üacrdrr. yonlar icat eden, demokrasi
Saddam kendi ülkesinde gide- g~9lerinin en kücük zaafln?an
rek yalruzlasrrken. iktidarda bile yararlanan bu kanll rejrrn,
kalmanm yolunu yrllarca iran'la . gen<;lik hareketleri, sendikalar,

. savasarak buldu. Bu savastan de~ok.ratik~kitle ö~gütleri, parti
hemen sonra da Kuveyt'e sal~ I~rrn blrgogu~a ajan-provaka
drrrnast tesadüfi degil. Latin tor~er araclltgryl~ da sl.zarak~
Amerika ve Afrika ülkeler1nin coqu zaman gell§melerr kendi
birc;:ogundada bunaitm üzerine istedigi bicirnde yönlendirdi.
kurulu iktidarlarrn yrllarca ülke- "At izinin it izine kansmasi"
lerini nasu yönettikleri acikca deyimi, tam da Türkiye'nin yü
biliniyor. Bunahrn yaratmak rüttügü polltlkayi anlatmakta-

Buna11m, demokratik kural ve kaidelerden
uzak yönetimlerin tümünün ortak ilacldlr.

Saddam kendi ülkesinde giderek
yalmzla§lrken, iktidarda kalmanm yolunu"

Ylllarca iran'la sava§arak buldu .
Buna11myaratmak ic;in özel örgütler kuran,
insanlan birbirine Qatl§tlran Irkgl rejimler,
demokrasiden, demokratik agilimlardan

öcü gibi korkuyor. Onlann gelecegi
karanllk reiimle e§degerdir.

haien insan haklan ihlalerinde
direten, dernokratiklesrneden
öcü gibi korkan, koskoca bir
halk: utanmazca inkar etmeye
devam ecen, ernekcinln, cah
sanm hakkiru vermeyen, istih-
.baratmdan ekonomisine, egiti
minden kültürüne, politikasm
dan parlamentosuna kadar her
seyini siddetle özdeslestiren
ve yasamrru kan ile beslenerek
sürdüren bu ülkenin yöneticile
ridir. Olumsuzluklardan kendi
payrna "olumluluk" cikaran bu
kÜ9ük azmhk, "bana yararru
yorsa, kimseye de yararnasm'
anlayisryla hareket ediyor. Bu
nun icin siddeti qelistlrlyor:
onun kururnlarrru yaratrnaya
90galtmaya devam ediyor.

Böylesine yaralanrrus, can
cekisen bir yapr, ayru zamanda
büyük bir tehlike anlarruna da
gelmektedi,r. Bugünün Türkiye
si, takla atrrus ve sürekli benzin
srzdiran, müdahale edilmedigi
takdirde her an patlama tehli·
kesi yasayan bir tankeri arnrn
sattvor. Ve bu tanker sadece
siddet üretiyor.
, Sadece siedet üreten bir

yapr, sistemin baska alantarm
da da üretme ve yasarru devam
ettirme tonksiyonlanm yltirmls
tir. Son günlerde iyice azan ve
hergün biraz daha dizqinlerin
den bosalan siddet uygulama
lan, egemenler bakrrrundan
hem bir crkrnazi, hem de siddet
politikalanna bagll olarak yeni
beklentileri qünderneqetiriyor.
Bu politika, dennlesen krizle bir
9izgi ve paralellik olusturuyor
ayru zamanda. Kriz derinleslp
siyasal arenadaki cözürnsüz
lük sürdükce, siddet uygula
rnalan da 0 oranda arttmlrnak
tadrr. .

Bunahm politikasl
24 Aralrk, secirnlerl üzerin

den 6 ayitk bir zaman gelip ge9-
ti. Bu süre, ayru zamanda ay-

,DENGOlaylar ve Görü~ler Devletin tavn ve demokrasi mücadelesi. ..
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devlet poiltikasrna sahiptir. YII
lardrr ülkeyi idare eden güruh,
bu antayrsim hükümet edenle
re de kabul ettirrnistir. Hükümet
edenlerin de sistemi degi§tir
me gibi bir derdi yok zaten.
Bunlar arasmda sistem dl§I,gö
rünen RP de, Türk-islam sen
tezinin bir versiyonudur ve sls
tem dl§llilgl, sadece kitlelerce
görünen yüzündedir. Erba
kan'm kendisi bizzat 30 yrldrr
bu ülkenin siyasetinde etken
olanlardandir ve e;:oguzaman
belirleyici olrnustur. Demirel'in
yakm arkadasi Erbakan'in bu
sistemi degi§tirmeyecegi acrk.

Öte yandan, RP'nin iktidara
gelmesirii arzulayan kesimler
lcinde, RP'nin de diger devletci
partiler gibi Ylpranmaslnl arzu
layanlar e;:og'unlukta. RP'nin,
egemenlerin istemi dismda ge
llsrnesl, bu kesimi rahatsiz etti.
RP'nin qelismesini diger düzen
partilerinin yrpranrnasrna bag
layan bu baylar, bir yandan
RP'yi iktidara oturtmaya diger
yandan da onu yipratrnaya yö
nelik tutum takmrnaktan yana-

. lar. t;iller'i de gözden. crkaran
bu güruh, dagmlk merkez sagl
da bu operasyondan sonra bir
lesfirrneyi ve rejim icin yeni bir
irnaj olusturrnayi düsünüyor.
Ote yandan egemenlerin kendi
ie;:hesaplasmasr, Erbakan'm
basbakanliörndan sonra da ar
tarak sürecektir. Bu hesaplas
rnarun beraberinde kaosu art
trrrnasr, sonuc olarak Güres gi
bi darbe canakcrlanna nrsat
verebileceqi gibi, rejimin bu ge
li§lmelerden daha zorba bir yö
netim olusturarak crkrnasi da
mümkündür.

Sonuc ne olursa olsun, acrk
olan bir sey varsa, 0 da rejimin
artik inandrnci olrnadrqidrr.
tnandtrtcrlrötm yitiren rejim,
baski ve zorla ayakta duruyor.
Bu rejimin türn uygulamalan da
bu mahaldedir ...

4

Hükümet ortakliq: protokolün
de, RP'nin esamesi okunmu
yor. RP hükümet olustururken,
daha 90k devlet iclndeki örgüt
lenmeye yerlestireceqi kadro
lanru ve onlann crkarlariru dü
sünüyor.

<;iIIer ise, siyasi örnrünü bi-
. raz daha uzatrnarun derdinde.
Bu zaaflarla iktidara yerlesen
RP ve DYP'nin ülkenin yöneti
mini elinde tutan illegal organi
zasyondan kopuk.davianmala
n ya da ona kars: gelmeleri
mümkün degil.

Türk devletinin potltikast
partilerden baqrrnstzdrr: 0 bir

rüyor. Kaos ve bunahmdan
medet uman bu baylar ic;:in,var
sa yoksa kendi iktidarlan ve 91-
karlandrr. -Kabadayrhklanrun
<;eki9 GÜ(( ve OHAL'in uzatil
rnasma kadar olrnasi, bu bay
lann kendi crkarlanna ne kadar
bagh olduklanrun göstergesi
dir. <;ekigGÜ9 ve OHAL sürele
rini artrk neredeyse günlük
uzatacak noktaya gelen, cikar
lan iradeleririin önünde olan bu
sözümona hükümetler, yürüt
tükleri p,olitikalann hesabiru da
halka veremez dururndadrrlar.

Ülkede yasananlar, kusku- .
suz sadece <;ekic;: Güc ve

i9 ve dl§ iliskileri ile giderek
tnandrncrtrqrru yitiren sistem,
bask: ve zorla yasamiru sürdü-

dir. 0, her iz kan§tlgmda ara
dan siynhyor.

Bunahrn poiitlkasrndan me
det uman bu ülkenin yöneten
leri, uygulamalanyla bir cikrna
za da qirrnlstir: ne yapacaönu
bilemez haldedir. Bunahmla
aradan stynlmayi hedetliyor.
Ancak crkar lliskilerine dayah
lsbirlikleri ve yaratilan bunatim
politikasi artik egemenler cep
hesinde bile tepki görürken, re
jimin bu hedefini ne kadar ger·
ceklestirebileceöi süpheli.

Rejim artik inandirici
olmaktan ~Ikml§tlr

OHÄL uygulamalanndan iba
ret degil. Tikanan sistem, milli
mutabakata ve geni~ bir deste
ge raörnen ülkenin iki sag parti
sini biraraya getirip hükümet
ettiremedi. Refah'm hükümet
ten dislanma operasyonu ba
sansiztrkla sonuclandi. RP
adrrn adirn iktidara yanasti ve
önümüzdeki günlerde yaprla
cak güvenoylamasml da asar
sa, <;iller'le birlikte hükümet 01-·
maya cahsacak.

Ku§kusuz Hetah'm bu ülke
de iktidar olrnasr, sistemde bü
yük degi§iklikler yaratmaya
caktir. Egemenler, bunun tar
krndalar. Erbakan'm takiyye
ustaliqma raörnen, egemenler
onun dlslerini söktükten sonra
ona basbakanhqi tevdi ettiler.

Turk devletinin politikasl partilerden
baglmslzdlr; 0 bir devlet politikaslna

sahiptir. Ylilardir ülke~i idare eden güruh,
bu anla~I§llnt hükÜmet edenlere de kabul
ettirmi§tir. Hükümet edenlerin de sistemi

degi§tirme gibi bir derdi yok zaten.
Bunlar arasmda sistem dl§1 görünen
RP de, Türk-islam sentezinin bir
versiyonudur ve sistem dl§llIgl,

sadece kitlelerce görünen yüzün·dedir.

Devletin tavn ve demokrasi mücadelesi ... DEN·GOlaylar ve Görüsler
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5 ~--------------------------

ma düsürmektir. Cezaevlerine
yönelik politikalar da bunun
göstergesidfr. .

HABITAT·II ve Türkiye
"Habitat Birlesrnis Milletler

insan Yerlesimten Konterart
sr'run ikincisi, 3-14 Haziran ta
rihleri arasmda istanbul'da ya
prldt.

"Yeterli kanut, temel insan
hakkrdir"; "Güvenli ve saqlarn
bannak esastrr": "Sagllkll, gü
venilir ve sürdürülebilir insan
yerlesirnleri ternel insani ihti
yactir" belgisi ile yapilan bu
.konferans, deyim yerindeyse
Türkiye icin tam bir fiyaska ile
sonuclandr.

Kuskusuz HABIlAhn Tür
kiye'de yaprlrnasr, HABITATa
kars: olunduqu antarruna gel
mez. Böylesi bir causrna
önemlidir. Ancak HABITATm
Türkiye'de yaprlmasi icin ola
ganüstü caba harcayan, basrm
Süleyman Oemirel'in c;:ektigi
yöneticilerin amacr, HABl
TATIn ilkelerini yasama gec;:ir
mek degildi. Onlar, kendi uygu-

slstern ile sistem karsin de
mokrasi ve bans mücadelesi
nin ula§t@ boyuttu. Tüm toplu
mu teslim almaya calrsan re
jim, insan yasamrna duyulan
sayqryi ve insanca yasamayi
'taviz' olarak alqrhyordu.

Agar, tümü hüsranla so
nuclanan eskilerden ders al
madan, yeni bir 'islah etme
operasyonu'nun basma gec;:
mi§ti. Onun 'tavizi' 0 operasyon
icinde yer alan tüm herkesin,
deyim yerindeyse rejimin tavizi

. anlamina qeliyordu. Sonucta
Agar, tüm radikalliqine raö
men, tutuklu yakmlanyla gö
t.ü§m~k ve 'taviz' vermek zo
runda kaldi. Olüm smmna ge
lip dayanan ac;:ll.kgrevleri he
nüz tam olarak bitmemesine
raqmen, Agar, cezaevi savcila
nna 27 Haziran'da gönderdigi
genelge ile, tutsaklann "Ate§
kese yamt verilsin", "Tutsakla
ra savas esiri statüsü tanmsm"
gibi siyasi boyutu olan taleple
rinin drsmdaki 'insani' taleple
rin kabul edilmesini buyuruyor
du.

Baski ve ltlratcrlastrrrna da Cezaevleri toplumun kana-
direten Agar, yaptlgl tüm acrk- yan yarasrdir. OlaYI günlük po
lamalarda "taviz yok" diyordu. litikalarla qecistirrneye cahsan
"Taviz"den kasnrun ne olduöu- devlet, sorunun ana kaynaöma
nu bile bilmeden, olayi kendi inrnekten c;:ekiniyor; deyirn ye-
sahsmda sornutlastiran Agar, rindeyse korkuyor. Onbinlerce
kuskusuz bu tavnyla bell i gev- rejim muhalifini, devrimciyi,
relere mesaj verme amacm- yurtseveri, aydiru, gazeteciyi,
daydi. Asltnda gell§me.lerin yazan cezaevlerine nkan siste
Agar'm sahsiyla bir alakasi min bundan arnacr, toplumun
yoktu; yasanan, baski ve inkar muhalefet edisinl engellemek,
politikalanndan vazgec;:meyen onu onursuz, edilgen bir duru-

Onbinlerce rejim muhalifini, devrimciyi,
yurtseveri, aydlnl, gazeteciY_h

yazan cezaevlerin? tlkan sistemin bundan
amaCI, toplumun muhalefet edi§ini

engellemek, onu onursuz, edilgen bir
duruma dü§ürmektir. Gezaevlerine yönelik

pOlitikalar da bunun göstergesidir.

Devletin tavn ve demokrasi mücadelesi ...

Cezaevlerinde
ya,ananlar

53. hükümetin kurulrnasiy- '
. la birlikte Adalet Bakanhqt gö
revini üstlenen tescilli kontrge
rilla Agar'ln ilk demeci carpicry-

, dl. Bay Ägar, cezaevlerini islah
. edeceqinden sözedlyordu. Bu,
ayru zamanda cezaevlerinde
yeni bir baskr ve itirafC;II,a§tlrma
sürecinin baslatilacaö: anlarru
na da geliyordu. Nitekim Agar,
53. hükümetin kurulrnasmdan
kisa bir müddet sonra Mayis
aYI baslannda bir genelge ya
ymlayarak cezaevi savcrhklan
na gönderdi. Genelgenin iceri
gi carpicrydt. Agar, "terör" suc
lularirun basta Eskisehir olmak
üzere, istanbul drsmdak' ceza
evlerine gönderilmesini istiyor
du. Bu genelgeden önce de,
Agar'ln uygulamalanndan feyz
alan bazi cezaevi yöneticileri,
basta'Diyarbakrr olmak üzere
bircok cezaevinde itirafc;:lIa§tlr
ma operasyonlanna ve baski
lara baslarrustt bile.

Cez aevlerindeki uygula
malara ve Adalet Bakanhqr'run
genelgesine tepki gösteren tut' .
saklar yeniden achk grevi eyle
mini örgütlediler. Büyük oran
da Mayrs aYI baslarinda kamu
oyunun gündemine.giren ceza
evlerindeki achk grevleri, tut
saklara yöneltilen saldmlar
sonrasrnda giderek büyüdü. 29
Mayrs'ta Diyarbakrr Cezaevi'n
deki tutsaklara saldrran devle1
güc;leri, ·onlarca insarun agu
yaralanrnasma reden olurken,
cezaevi yönetimi de, bircok tut
sagl degi§ik cezaevler.ine sür
gün etti.

Yaklasik 52 cezaevinde sü
ren ac;:llkgrevi ve ölüm oruclan,
kamuoyunun "yüklü gündemi
ne" raörnen, bircok cevreden,
sistem muhalifi siyasi partiler
den, demokratik kitle örgütle
rinden destek de aldl.
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zorun egemen olduöu diktator
yal bir rejimdir. Bu devlette de
mokratik denetim ayqrtlanrun
olmadlgl, olanlann da i§leme
digi aerknr-.Sayrstay'm deneti
mi drsinda kalan Ortülü Ode
nek, tabir yerindeyse devletin
'illegal' bütcesidir, Yetki sahibi
rnakam,bu bütceyi diledigi gibi
kullarur ve kimseye de hesap

, vermez. Bütce dl91 gelirlerin
toplandrö: tonlann birc;:ogu
Meelis'in denetimine acrk de
gildir. En acrk deyimiyle, Türk
devletinin denetim mekaniz
masi yoktur; olanlar da iflas et
rnis, calrsarnaz dururndadrr.

Böylesi bir yaprlanrnada,
hlrslzltgln olmarnast beklene
mez; ki son dönemde ayyuka
crkan sistem cürürnesl. yöne
tenlerin de birbirine düsmesini
beraberinde getirinee, devletin
en LIstdüzey yetkilileribasta 01-
mak üzere bircok görevlinin
deveyi hamuduyla götürdügü
de a<;:lgacikn. Örnegin, TE
DA$ ve TOFA$ dosyalanndaki
usulsüzlüqün bas sorumlusu
bizzat dönemin basbakaru Cil
·Ier'dir. E§iyle birlikte ortak bir
sebeke kuran bayan <;iller, <;:1-
kar kar§lltgl ihale verrnistir. Bu
ülkenin basbakaru,bir dolandi
nciya bile örtülü ödenekten pa
ra kaptrracak kadar crkar iliski
leri ve usulsüzlük icine girmi§tir
ve haien ülkenin iktidanna or
taktlr.

Bu.ülkede yalntz yöneten-

larnalanna hakhltk kazandir
rnayt arnachyorlardr. Bu anla
rruyla, geni9 bir kesim HABI·
TAT'ln Türkiye'de yapilmasma
kars: crkrtr.

HABITAT'ln Türkiye'de ya
pilmasma kars: cikan 28 sivil
toplum kurulusu, 13 Mayrs'ta
ortak bir aciklarna yaparak,
resmi HABITAT süreeine kan-
11mgöstermeyeeekierini ve al
ternatif forumlar düzenleyerek
sorunlann qercek boyutuyla
tartrsilrnasma katki sunacakla- Devlet, bu konferanstan basa
nru acrkladrlar. Bu yaklasirn, nyla cikarak, haksiz uyqula
sivil toplum kurulu91annmortak malanrun türnünü rnesrulastrr
hareket.etme rnantrq: acrsin- mak arnacmdaydr.Tüm zor ve
dan da önemli bir geli9meydi. siddetine ragmen, de!vlet bu
Devlet erki, HABiTAT'tan yola arnacrnda basanh olamadi.
crkarak §imdiye kadarki haksiz Onun ger<;:ekyüzü, HABITAT
uyqulamalanrunüstünü örtme- Konteransi'ndada bir kez daha
yi amaclryor,onu bir kent zirve- a<;:lga«Ikt!.
sine dönüstürerek, sadeeecar- Yalruz ulke i<;:indedegil, ay
pik ksntlesmenin sorunlanru ir- ru zamanda yurtdismda da
deleyen bir etkinlik gibi alqilan-' acikca görüldü ki, geni§bir ke
masim arzuluyorken; alternati1 sim Türkiye'yi taruyor ve onun
torumlar düzenleyeeekierini uyqularnalanru yakmdan takip
acrklayan bu sivil toplum kuru- ediyor. Bu nedenle HABITAT'a
luslanrun ortaya koydugu tavu kaulmasi beklenen geni§ bir
kuskusuz devletin cikarma deo delegasyon, bu kanhrmreddet
gildi. 0, deve dikenlerinln.ara- ti; Türk devletinin ikiyüzlülügü
smdagüllere tahammül edemi- ne onay vermedi. '
yordu. Bunun i<;:indirki, alterna-
tif etkinliklerin tümünü yasakla- Hlrslzllk-mafyacilik
dr, daha HABITAT devarn ayyuka ~Iktl
ederken, binleree yabanci N- Devlet olmarun temel gö
GO delegesinin gözünün icine revierinden biri, devletin tüm
baka baka, hatta onlardan ba- gelir ve giderlerini denetim altr
zrlanruda tartaklayarak ve gö- na alan hukuki düzenlemeleri
zaltma alarak kendisi gibi dü- yapmaktir. Aneak hukuki dü
sünrneyenlere karsi büyük bir zenlemeier devletin yapisiyla
saldm baslatti. da ilintilidir. Devlet, eger de-

Kürt halktntn varlrqmm V€ mokratik yaprlanrnadan uzak
haklanrunacikca inkar edildigi, . diktatoryal kurallarla idare edi
erneqin kar§lllgtntn verilmedi- Hyorsa, bu devlette herhangi
gi, cocuk, kadtn ve yash hakla- . bir denetim orqanmrn cahsrna
nrun tanmrnadröi, yogun bir i~ siru beklemek aptalhkolur. Bu,
gö<;:ünya§andlgl, yerlesirnVer· hukuktan egitime, siyasetten
lerinin bornoalandrör, cevrenin orduya, devletin tüm alantarm
ve dogal hayann tahrip edildigi da böyledir.
bir ülkede HABiTAT II'nin top- . <;ürümenin artrk ayyuka
tanmasi, Türkiye Cumh,ur.iye- <;:Iktlg~Türkiye de, demokratik
ti'ne eesaret kazandmyordu. yapllanmadan uzak, baskl ve

------------------~~GOr~~----------------

Eski polis ~efi ve DYP-ANAP koalisyon
hükümetinin Adalet Bakanl Mehmet Agar'ln

RP-DYP koalisyon hükümetinde .lgi§leri
Bakanllgl görevine atanmaslnln,

Söylemezler olaYln1n üstünün örtülm~si
amacma yönelik olarak gerQekle~tirildigi

yorumlan yapillyor. Bu yorumlan yapan ki~i
ise yine bir dönemin polis ~efi

Necdet Menzir.
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Sava" devlet eliyle
körükleniyor

Devletin provakasyonlara
yönelerek adeta gec;mi§i tekrar
etmek istemesi, devlet televiz
yonu TRT'nin savas ((Iglrtkanll-
, gl yaparak, faili mechul cina
yetleri ve bombalamalarr rnes
ru göstermesi, kardes kavqasi
rn körüklemesi bu tehlikenin
qösterqeleridir.

HADEP Kongresi'nde ya
sanan bayrak indirme olay:
senrast yasanan geli~meler ve
EP'nin Anayasa Mahkeme
si'ne savunma icin üyeleriyle
birlikte gitmek lstemesl'üzerine
polisin Ankara'da EP'lilere .yö
nelik saldmsi, rejimin önürnüz
deki dönem yürüteceqi politl
kalannayönelik yeni ipuclan
veriyor. Ozellikle 1Mayis son
ras I trrrnandmlan devlet terörü,
siddet ve baski, SOl") 'geli§me
lerle birlikte Ankara'da doruqa
crktr. HADEP Kongresi'nde in
dirilen Türk bayraqrru bahane
eden DGM, aralannda HADEP
Genel Baskarn Murat Bozlak'm
da bulunduqu bircok parti yö
neticisini gozaltma ahrken,
EP'lilere yönelik saldrrida da,
cok sayida EP üyesi polisin cop
ve kalas darbeleriyle yaralan
dr. Ote yandan HADEP Kong
resi'nden dönen Maras delege
lerine, devlet destekli cinayet
örgütü TIT (Türk Intikam Tuga
YI) taratmdan yöneltilen ve ÜC;
klsinin ölümüyle sonuclanan
Kayseri Pmarbasi'ndaki ey- ,
lem, son dönernlerde artan sal
dmlarm boyutunu gösteriyor.

Özellikl~ 1 MaYls 1996son
rast, basta Istanbul olmak üze
re Türkiye'nin bircok ilinde kitle
gösterilerine; basm aciklarna
lan, panel, seminer gibi etkin
liklere jzln verrneyen polis,
KESK, IHD, DISK gibi demok
ratik kitle örgütleriyle, DBP,
HADEP, ÖDP, sip ve EP'nin

7

serbest brrakilmast da, bu ince
hesaplarrn ayyuka crkrnasrdrr.
Bir dönem cetenin üstüne gi
den medya da, bicakla kesil
rnis gibi ((ete ile ilgili tüm haber
lerine son verdi. Kuskusuz
bunlar tesadüfi geli§'meler de
gil.

Devlet katrnda da hrrsrzhk
mesrutasrrustrr. 53. hükümetin
daqrlrna nedenlerinden biri -
hatta en gü((lüsü-, <;iller'in hrr
srzlrklanrun, biraz da ANAP'la
olan hesaplasrnalanrun yarat
tlgl etkenle aC;lga crkmasidrr.
Kurulan 54. hükümet de Erba
kan ve Tansu'nun hrrstzltklart
örtme pa~arllgl üzerine kurul
mustut. Uc; gün önce, RP ile
hükümet kurmak "ihanettir" di
yen <;iller, ÜC;gün sonra Erba
kan'in yardrrncrhö: qörevini
üstleniyorsa, bu cürürnenin bo
ya vurduöunun göstergesidir.

.
lnsanlara y:apllan
haksizllgl "yasal",
hakslzllga kar~1
tepkiyi "yasadl§1"

göstermeye gall§an
zihniyet, bir dönem
gündemi general
emeklisi Güre§'in
darbe tehditleriyle
kurtardl. Sir dönem

de HADEP
Kongresi ile
gündemi i§gal

ederek,
bu kongrede

ya§ananlan kendi
IrkQIve §ovenist
politikalan na
gerekQe yaptl.

Devletin tavn ve demokrasi mücadelesi...

ler calrruyor. Hüsvet, harac ve
benzeri yöntemlerle i§ yapma
ya ahsrms onlarca isadann da
bu hrrsrzlrk sebekelerinin or
taklandrrlar. Tam bir Western
gibi televizyonlarda naklen iz
lenen Civan-Edes filmi, arka
smda bir sürü koku brrakarak
bitti. Pesinden gelen TEDA$
TOFA$ haien saibelerle dolu
dur ve son dönemlerin gözdesi
Söylemezler <;etesi'yle birlikte
üstü örtüldü. Söylemezler <;e
tesi ile birlikte ortaya crkan bir
diger olgu da, bu devletin kendi
illegal kurumlanru nasil olus
turduqu ve c;all~tlrdlgl idi. Bu
olayrn sorumlusu oldugu öne
sürülen birkac ki§i tutuklarup
kamuoyunun gözd boyanrnaya
c;all§lldl.

Ancak cetenin devlet icin
deki isbirlikcilerinin üzerine gi
dilmedi. Bu da yetrnezrnis gibi,
eski polis sef ve DYP-ANAP
koalisyon hükümetinin Adalel

. Bakam Mehmet Agar'm RP
pYP koalisyon hükümetinde
lc;i~leri Bakanhö: görevine
atanmasrrun, Söylemezler ola
yrrun üstünün örtülmesi arnaci
na y.önelik olarak gerc;ekle§tiril
digi yorumlan yapihyor. Bu yo
rumlan yapan kisi ise yine bir
dönemin polis sef Necdel
Menzir. Kuskusuz bu olgunun
üstü, kamuoyunun agzma bir
parmak bai calmdiktan sonra
örtüldü. Ancak devlet bu tavny
la kendini aklayarnadr, tam ak
sine sucun icine qörnüldü.

Ordu ve polis icinde örgüt
lenen, devletin bilgi islern dai
relerine, en mahrem yerlerine
bile ellerini kollanru sallayarak
rahatca giren onlarca cinayetin
sorumlusu Söylemezler <;ete
si, ince hesaplara dayalr bir
operasyon sonucunda "ele ge
cirilrnisf!". Aralannda onlarca
ordu ve polis mensubunun da
bulunduöu bu cetenin bircok
elernarurun yargllanmadan
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dalga yayan zihniyet, bunun
i<tin de renkli medyadan ve
devlet yanhs: televizyonlarla,
devlet kanalmdan da alabildigi
ne yararlaruyor. Söz birligi et
miscesine ayru tekerlemeyi
söyleyen devlet yanhsi medya,
adeta bir sokak savasrrun ya
~anmasma canak tutuyor. .

Son geli~melerle birlikte ya
sananlan "sikryönetim d~n~
mini bile aratmayacak yeru blr
durum" olarak tespit eden siya-

Devletin tavn ve demokrasi mücadelesi ...

lan tartaklayarak gözaltl na
alan polis, her eylemden sonra
hükümet üyeleri ve bizzat bas
bakan tarafrndan da destek ve
haklr"k mesajlanna boquhryor
du.

insanlara yapuan hakslzllgl
"yasal", hakslzllga kars: tepkiyi
"yasadrsi" göstermeye c;:all~a~
zihniyet, bir dönem gündernl
general emeklisi Güre~'in dar
be tehditleriyle kurrarer. Sir dö
nem de HADEP Kongresi ile
gündemi i~gal ederek, b~
kongrede yasananlan kendr
IrkC;:1ve sovenist politikalarrna
gerekge yaptr, HADEP Kong
resi'nde yasanan geli§melere,
HADEP yetkili organlan tara
fmdan da kmanrnasma rag
men mal bulrnus magribi gibi
saldrran IrkC;:1ve katatasci zih
niyet, bu qelismelerdsn yola 91-
karak yeni bir korku ve terör
dalqasi estirmeyi hedetliyor.
~ovenizm ve IrkC;:lllgl dalga

düzenledidl veya katlldlQI et
kinliklere de bir saldrn furyasi
baslatarak, adeta terör estir
meye basladr. Polis, son saldr
nlaroan önce de, "Cumartesi
Analart Eylemi" olarak bilinen
ve bazi siyasal partilerle de-:
mokratik kitle örgütlerinin des
teginde sürdürülen Galatasa-

_ ray Lisesi önündeki kayrp ya
krnlanrun oturma eylemine de
müdahale etti. Son birkac haf
tadrr oturma eylemine katilan-

--------~----------~DO~--~----------~----

Sistem bahanelerini
bUluyor

Sistem, sürdürdügü politi
kalann tümüne uygun killflar
uyduruyor. 0, Kürt halkma kar
~I baskiyr' ve siddeti örqütler
ken, köyleri yakip-yrkarken, In
sanlan katlederken PKK'yi ge
rekce olarak kullaruyor, Kamu
cahsanlanna, i~~il~re ~mekle
rinin kar~lhglr'll vermeytp, onla
nn örgütlenmesine yasak ko
yarken, Kürt sorununu ve Kür
distan'da süren savast bahane

Demokrasi güglerinin aglklanndan ediyor. Deyim yerindeyse re-
y_ararlanarak politika üretecek .kadar jim, sürdürdügü her politikanrn
-- hakll olduqunu kendince kamt-

kügülen, günübirlik hesaplannl a~amy_an ve layan bahaneler yaratiyor ve
rivileri gide_ rek sökülen sistemin bu boy_utu, bunu Mehmetgik Basmyoluyla
::t kamuoyuna kabul ettiriyor; da-. onun artlk uzun'süre egemen ha doörusu yutturuyor.

. olamay_acagmm göstergesidir. 'Öte yandan, kitlelerin ör-
Onun sallanan rivilerini kökünden sökmek gütlQlük boyutu ve demokrasi

~ güs:lerinin geni~ halk Ylgmlan-
de, demokrasi güglerinin görevidir na henüz yeterince ulasarna-

rnasirun getirdigi etkenler de
sal.partiter ve demokratik kitle rejime rahathk sunuyor. 0,
örgütlerinin birc;:ögu, yasanan- Kürdistan'daki savasr bahane
lann planh bir provakasyonun ederek emekgilere haklanru
ürünü olduöunu belirterek, "de- vermezken, erneöin örgütlen-
mokrasi mücadelesinde kay- mesinden ve hakkiru almasin-
beden devlet, ~imdi de halklan dan yana 'olan kesimler, emek-
karst karsiya getirerek aradan cilere ulasrp, "bu devlet senin
srynlrnayi hedetliyor" diyorlar. ahn terinle haksrz bir savasi
Son geli~melerle ilgili olarak sürdürüyor" diyemiyor. De
kamuoyuna yönelik siyasal mokrasi güc;:leridevletin haksiz
partiler ve demokratik kitle ör- uyqularnalanrn protesto.etrne
gütleri taratrndan blrcok acrkla- ye 300-500 kisilik kitleleri ile ka
ma yaymlarurken, saqduyulu trhrksn, Irkc;:lftk ve sovenizrm
c;:evrelerin tümünün yasanan yayqinlastrrrna eylemlerinde
tehlikelere dikkat c;:ektigigözle-. devlet, hem de kendine ilerici-
niyor. , yim diyen sendikalar aracllrg~y

Düzen partileri ve devlet la, 3 bin-5 bin calrsaru olan I~_
yanhsi kurumlar aciklamalann- yerlerinde neredeyse cahsan
da Irkgilik ve sovenizrni yayip, larm tamarruna yakimrn Irkgllrk
sorunu sokaklara bayrak. as- ve sovenizrn kokan gösterilere
maya indirgerken, rejim muha- katiyor: bayrak tasrttmp slogan
liti cevreler, sistemin icinde bu- attmyor,
lundugu durumun ~iddetle dü- Kuskusuz rejimin elinde
zelerneyeceqlna deginerek, sonsuz olanaklar ve ekonomik
siddet politikasmdan bir an ön- imkanlar var. 0, buntan sonu-
ce vazgec;:ilmesi gerektigini na kadar kullaruyor. Provakas-
söylüyorlar. yon gec;:mi~ten bu yana rejimin
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lülügünü en geni§ düzeye nasil
getirebilecegini hesap etmek
tir. Giderek karanhk bir gelel;::e
ge dogru giden Türkiye'de, de
mokrasi qüclerlnin ben-sen

, kavqasi, sistemin sürdürücüle
rine yeni olanaklar sunacaknr.
Deniokrasi gügleri sistemin bu
provakasyonuna gelme hakkr
na ve lüksüne sahip degiller.
Ote yandan. demokrasi gü<;le
rinin tüm bu geli§melerden
sonra kavramasi gereken
önemli bir olqu da, isbrrtikleri
nin gündemin gidi§atma göre
günlük degil,' bizzat olumsuz
qidisattn tümüne müdahale
edecek tarzda ve süreklilik ar
zeden bir yapida olusturulma
sidrr. Demokrasi gü<;lerinin i§
ve gü<; birligi kururnlasrnah: or
ganize olrnalrdrr.

$imdiye kadar yapilan öne
ri ve <_;:agnlannbir <;ogu. ne ya
zrkki demokrasi gü<;leri nezdin
de yankisrru butmadr. Dergimiz
sayfalanna da yansiyan bu
c;agnlann yasarnda hakettigi
örgütlülü~e ulasrnastru yeni
den degerlendirmenin ve gü
nübirlik politikalardan kurtul
rnarun zarnarudrr, i§ ve güC;bir
ligini organize etmeden, onu .
sürekliliöe dönüstürecek mu
halefet kururnlanrn olusturma
dan, ne HADEP kongresi son
rasi geli§tirilen rrkcrlrk ve sove
nizm bertaraf edilir ne de diger ,
muhalif kurumlara yönelik sal
dmlar püskürtülür.

Aciktrrki rejim, muhalefet
eden her ki§i ve kuruma saldm
yor. Dün DDP'ye saldrran, onu
kapatan rejirn bugün EP'ye,
yann da bir baskasma satdira
caktrr. Demokrasi gü<;leri dagl
ruklrktan kurtulmadlQI müddet
ce de bu saldinlar sürecektir.

Saldmlan püskürtmenin
yolu, qücleri büyütmekten ve
onlan organize kurumlara dö
nüstürmekten ge9iyor.

anlamda legal olusurnlann za
aflanndan, eksikliklerinden ya
rarlanarak onlan sekteye ug
ratmakta usta olan devlet, bu
.özelliqini HADEP Kongresi'ncle
de kullandr. Heyecana gelen
PKK yandaslanrun devletin
oyununa gelerek ya da bizzat
devlet gü<;lerinin kendi elleriyle
bayragl indirmesi, aciktrr ki

. devlet qüclerine önemli kozlar
verdi. Onlar bu kozdan haien
de yararlaruyorlar: bunu bir
kampanyaya dönüstürerek de
mokrasi mücadelesini sekteye
ugratmaya cahsryorlar. Bu
opeerasyon ile halk Ylgmlan ve
legal siyaset arasmdaki bag
kopanlmak iistendiqi gibi, Türk
ve Kürt halk: ile, onlann yapi
lanrnalan arasmda qelisen
dostluk iliskileri de ortadan kal
dmlrnak isteniyor; Irk<;1söven
dalqalanmarun yayqinlastml
rnasrrun bir diger amaci da bu
dur. Zira, kimin eliyle indirilmi§
olursa olsun ortaya crkan tab- '
lonun verdigi sonuc budur.

, Demokrasi güglerinin ack
lanndan yararlanarak politika
üretecek kadar kücülen, günü
birlik hesaplariru asarnayan ve
civileri giderek sökülen siste
min bu boyutu, onun artik uzun
süre egemen olamayacaömm
göstergesidir. Onun sallanan
civilerini'kökünden sökmek de,
demokrasi gü<;lerinin görevidir.
Bu anlamda, demokrasi gügleri
acismdan .önemli olan, sistemi
en iyi sekilde tahlil edip, örgüt-

ilacrdrr ve 0 her srkistrkca pro
vakasyona basvurdu. Dema
goji, aldatma rejimin genel ka
rakteridir. Rejim, elindeki tüm
iayqitlan kullanarak, kitleleri al
datiyor. inandlflclllgl qiderek
kalrnarnasma raörnen, bunu
yapiyor. Ancak bir diger ger
ceklik de var ki, rejim artrk bu
nallmlan icinde boqulmus, gi
derek dökülrneye baslarrustrr.
Yapllan suni müdahaleler de
sistemi tedavi etmedi. Soygun
ve talan düzenini besleyen
kaynaklar giderek tükeniyor.
Parlamento, ordu, milli egitim
gibi sistenii imaje eden kururn
lann tümü yipranrrus: günübir
lik yasarn, sistemin temel ka
rakteri olmustur.

$imdiye kadar uygulanan
politikalar da acikca gösteriyor
ki, egemenler, demokrasi gü<;
lerirtin, aydrnlann, ilericilerin,
yurtseverlerin zaaf ve acikla
nndan sürekli yararlanrruslar
dir. Son HADEP Kongresi'nde
de görüldügO gibi, siyasi kadro
lann acrk ve zaatlanndan ya
rarlanarak onlan zaman za
man provakasyona da getirebi
liyor.

Devlet, legal Kürt olusurnla
nrun, demokrasi mücadelesin
de yerini alrrus rejim rnuhallf
kesimlerin tümünden olduqu
gibi, HADEP'in geli§mesinden
de rahatsrzdir. 0, binlerce gen
ein dagda olmasmdan, kadro
lann acik mücadele alanlanru
terketmesinden hosnuttur, Bu

--------------~----~,oo~------~~---------

AQlktlrki rejim, muhalefet eden her ki§i
v.ekuruma saldlnyor. Dün DDP'ye

saldlran, onu kapatan bugün EP'ye yann
·da bir ba§kasma saldlracaktlr.
Demokrasi gÜQleri·daglnlkllktan

kurtulmadlgl müddetc;e de
bu saldlrllar sürecektir.
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vermiyor; bu nedenledir ki,
devlet kokan tüm kurum ve ku
ruluslar vatandas tarafmdan
korunmaktan yoksundur.
"Devletin malt deniz yemeyen
domuz" vecizesi halkin devle
te bakisim cok iyi bir bicimde
ifade ediyor.
- Bugün ülkenin en zengin

serrnayedan, yatmmcisr, agas 1
ve tüccan devletin kendisidir;
ve bu olanaklarnu kücük bir
azmhgin refahi icin harciyor.
Türkiye de en büyük toprak
agafH devlettir: Dünya kadar
hazine arazisini kendi tekelin
de tutan devlet, bu arazilerden
islenilebilir -kullarulabilir
olanlanrun neredeyse tarnarm
na yakmuu 99 yilhgina ve sabit
fiyatlarla, raic bedelin cok al
tmda, adeta birilerine arpalik
olsun diye kiraya vermektedir.
Bu, devleti koruyan, kollayan
ve devletle bütünlesmis rnüthis
bir rant ekibinin olusmasma

. ,

Insanoglunun devredilmez
haklan ve buna bagh ola
rak bu dogalliktan kaynak
lanan, uygularurligi icin

aynca bir özel yasaya gerek 01-
mayan, davraruslan vardir, Bu
eski c;aglardan bu yana böyle
bilinegelmistir. Ancak devlet
aygiti ortaya c;Iktrgmdan beri -
ki devlet iktidardaki kesimin
zorunun örgütlenmis bicimi
dir- haklar ortada durdugu hal
de özgürlükler her zaman teh- .
dit altinda kalmistir. Devletin

. "yüksek" cikarlan ugruna c;Q
gu kez kisi hak ve özgürlükleri
ayaklar altma almrmsnr.

Adaleti yaralanrrus bir dev
letin saygmhgt azahr. Günü
müz dünyasmda saygmhgi ve
güvenilirligi olmayan bir dev
lete vatandaslann güven duy
rnasi, onun cikarlanm koruma
SI beklenernez. Türkiye'de de
simdiki durum budur. Devlet,
bu ülkede vatandasa güven

HASAN DIYAR

·arazilerden .
;, .' . .'

·islenilebilir-. , : ..
·ku;Uarulaöilin., "
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mokrasiden söz etmenin olana
gl var rrudir? .

Bu korku ve gerilim orta
rrnnda, önemli sorunlanni cö
zememis bir ülkede kargasantu
olacagi, yasalann isleyemeye
cegi, sokak kabadayilannm
gündemi belirleyecegi kacirul
mazdir. Köy korucuJanmn ve
özel timin bölgede insanlara
kan kusturmak icin devletten
maas aldigi ortada, OHAL'in
bir sömurge yasasi oldugu ve
bölgede hukukun, yasalann i§
lernedigi, herseyin namlunun
ucu ile 'cözüme' dogru gittigi
ortada. Rejimin siddet disi, de
mokratik ve banseil yollarla
, sorunlara yaklasmak isternedi
gi, kendine muhalif türn gücle
re ates püskürttügü görünen bir
sey. Eski generallerden bay
Güres'in darbe söylentileri ile
dornakrasi güclerini, hümani
ter kesirnleri, banssever ve
muhalif sivil toplum kurulusla
rim tehdit edercesine dernec
verrnesi, devletin hükürnet
üzerindeki sidder semsiyesini
ar a lam ak tadrr Krsacas i

MGK'nin bugünkü gidisan bi
le begenmedigi görülüyor.

Tüm bu gerceklikler ortada
iken, devletin ihlal ettigi haklar
devletin res rni kaYltlannda bile

zü dönmüs ne kadar kanh katil
varsa, adt gegen örgütlerle ilis
ki halihdedir. Bu yüzden top
lumda can ve mal güvenligin
den söz etmek hala mümkün
görünmemektedir.

Öte yandan "mafya" deni
len zorbalar cetesi, devletin
siddet örgütleri ile ortak ve es
güdüm icinde calismaktadir.
Adaletin olmadigi yerde zor-:
bahk, zorbaligm oldugu yerde
de adaletsizlik oldugundan, ül
kede kan ve siddet sürekli ola
rak tirmandmlmaktadir. Dev
letin kendi hukuk sistemi icin
de tahsil edemedigi trilyonlar
ca cek ve senet, mafya denilen
lunpenlerce yan fiyatma ve 90-
gu kez siddet kullarularak tah
sil edilmekte; bu ceteleri devlet
korumakta, onlardan cikar sag-
lamaktadir. I

Son olarak patlak veren
Söylernezler-Bucaklar olayi
bunun en acik örnegidir, Mil
yarlarca .lira rüsvetle bircok
. polis ~efinin ve askeri yetkili
nin bu ceteye lojistik destek
sundugu ortaya 91ktJ. Toplu
mun ne denli siddete dayali bir
örgütlülükle karsi karsiya 01-
dugu gün gibi ortada iken, in
san haklanndan, özgürlükler
den, hukuk devletinden ve de-

Haklar, Özgürlükler ve "Hukuk Devleti"

neden oldugu gibi, devleti yö
netenler de, gelirleri, kimseye
hesap vermeden carcur edebil
me yetkisini kendilerinde gör
mektedirler.

Bugünkü Türk devleti ada
let kapisi olmaktan 900P, adeta
arpahk haline gelmistir. Dev
let, siyaseti de kendine benzet
tiginden, devlette görev alan
yöneticilerin 90gu devletle ay
ru siyasi gelenegi temsil eder
ler.·. .

Bugünkü devletin bir hu
kuk devleti oldugunu gösteren
bir delil bulunamaz. Hukuk
devletinin bulunmadrgi du
rumlarda hukuksal güvenlik
ten sözetmek olasi degildir.

TC bir polis devletidir. Po
lis sefleri MiT, MGK gibi ku
rumlar, parlemontonun emrin
de degil adeta üstünde seyret
mektedirler. Bu acidan bakil
dlgmda Türkiye'de biri "görü
nen", ötekisi· "görünmeyen"
olmak üzere ikidevlet vardir've
anlasilan MGK ve Kontgeril
la'run yönettigi, "görünme
yen", yani gizli örgüt bicimin
de faaliyet gösteren "gizli dev
Iertir. Parlamento ise giderek
inisiyatif yitirmekte, polis sef
leri Adalet Bakam ve kontge
rilla rnensuplan Devlet Bakam
olurken, tescilli katiller taltn
görmektedirler. Kisacasi bu
bütün halinde bakildiginda,
devletin zorba bir devlet oldu
gu yadsmamaz bir gercektir.

Bu konuyu biraz daha irde
lemekte yarar var.· Söyle ki:
Devletin himayesindeki MiT,
Kontgerilla, JiTEM, TiT gibi
siddet ve gerilim yanhsi illegal
örgütler topluma korku ve pa
nik salmakta, bir 90k cinayetin
altmda imzalan bulunrnakta
dir. Itirafcilar, dönekler ve gö-
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mektedir. Ülkenin zenginlik
lerini ise sava§ ve KiTler ile
Edes, Civan, Bezmen, Göknel
gibiler batiracak, carcur ede
cek. Ayse, Fadime, Hasan.: Ali,
'Dara, Mehmet ve Baranlar da
vurgunculann, soygunculann,
rantiyerlerin ve terör ceteleri
nin bosaltngi ekonomi havuzu
nu, ernegini ve göznurunu sa
tarak dolduracak. Üstelik de
zulum ve kirbaclar da sirtlann
dan eksik olmayacak. Yok
efendiler, bayanlar, bu durum
daha fazla gitmez. Aki101Zlba
§'1l11Zadevsirin.

Emekcilerin asina, ekrnegi
ne göz koyanlann saltanati si
Iah zoru ile devam ediyor. Bil
cümle vurgun ve soygun cetesi
korunuyor, kollaruyor, destek
görüyor. Yoksul insanlann ise
diline ve bileklerine kelepceler
vuruluyor. Sagcisi, solcusu de
meden degisim ve adalet iste- ..
yenler ise, görüldü ki zalirnlere
karsi yeri geldiginde kenetleni
yor. Eminönü'nde isyerleri Yl
kilan insanlann taslar ve sopa
larla önce belediye zabitalan
na, sonra da polise karsi spon
tane karsi durusu, mal varlikla
um koruma ugruna gösierdik
leri direnisikamyonculann di
renisi, hukukculann, ayd~nla-'
nn, sanatcilann ve yazarlann
soylu direnisi gösteriyor ki, bu
düzen bu bicimi ile daha fazla
ayakta duramaz.

istanbul Taksim Meydaru .
polisiye isgal altinda. Yavrula
n kaybolmus insanIar her hafta
Cumartesi günleri ögle saatle
rinde Galatasaray Lisesi önün
de oturup' sorunlanrn rarusi- '
yor, kayiplar bulunsun, yeni
kayiplar olmasin istiyor. Yüz
lerce insan ise dayanisma gös
teriyor, bu analarm acrh yüre-

Iüyor, Özel sektör ise KiTler
den farkh degil. Narin Grubu
15 milyar, Oral Et 15 milyar,
HEMA 15 milyar, Sagra 12
milyar, Yildiz iplik 10 milyar,
Gönen Glda 8 milyar, Meysu 5
milyar, Macka A.~. 4 milyar,
istanbul Motorlu Araclan 4
milyar, Truva Giyim 4 milyar,
Untas 4 milyar, Meybuz 4 mil
yar, Karaali Limited 3 milyar,

• Pakras 2 milyar lira bankalar .
aracihgi ile devlete borc tak
rrus ve devlet bu paralanru tah
sil edemiyor. Bu tablo kmah
basin tarafmdan bile ayru bi
cimde dile getiriliyor.

Siyasal ve ekonomik so
runlann ülkeyi nasil bir döne
mece götürdügü ortadadir.
Tüm bu sorunlann faturasiru,
zarn ve enflasyon aracrhgi ile
ernekel halkin ödemesi beklen-

görülmektedir. 10 milyon da
valnun bulundugu Türkiye'de
devletin eli hemen hemen her
ailenin yakasindadir ve bu da
valarm 90gu siyasi davalardir,
Bu siyasal davalann 90gu ise
demokratiklesrne ve bans icin .
sözümona islenmis "suclar'
sonucunda OGM ve öteki mer
cilerce acilrrns davalardir.

Öte yandan birer arpahk ve
karargah bicimindeki KiTle
rin topluma onca zamma ve
zulme ragmen dayatngi hak
sizhklardan dolayi, vatandasm
KiTlere dolayisi ile devlete
a9t1g1dava sayisi da ilginctir.
Devlet aleyhine acihp da 50-
nuclanmarms davalarm 21C
binden fazla oldugu Adalet Ba
kanhgi'nca verilen bilgiler ara
sinda yer almaktadir. Basmda
konuya iliskin verilen haberde. '
nüfus müdürlükleri aleyhinde
40 bin, mal müdürlükleri aley
binde 30 bin, osr aleyhinde 18
bini, SSK aleyhinde 12 bin, Ta
pu-Kadastro aleyhinde 10 bin,
TKi aleyhinde 6 bin, TEA~ ve
TEDA~ aleyhinde ise 5 binin
üzerinde dava a911m1§bulun
makta. Yaru sira belediyelere
15 bin dava, rnuhtarhklara ise 5
bin dava acilrmstrr. Devletin
bu kamu kuruluslan aracihgi
ile vatandasa a9tlg1 davalann
sayisi ise 115 bin dolaymdadir.

Savas ve kötü ekonomik
modellerin devlet bütcesini he
zimete ugrattigi, bütcenin ücte
birinden fazlasirun savas har
carnalanna aynldigi biliniyor.
KIT'lerin bataklan ise söyle:
EBK 2 trilyon, Ankara Üniver
sitesi Itrilyon, Cay Isletmeleri
900 milyar, Konya Selcuk
Üniversitesi 64 milyar, Antal
ya Akdeniz Üniversitesi 18
milyar lira devlete borclu görü-
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sonra ise demokrasi güclerin
den dayamsma görüyor. DBP,
iHD, HADEP, ÖDP ve daha
bircok kurum ve kurulus, des
tek achk grevlerine giden in
sanlara kucak ac;ml§durumda
dir. Eski ve de zanh bir polis
§efinin Adalet Bakam olmasin
dan sonra cezaevlerinde adeta
yeni bir operasyon basladi. De- .
mokratik güclere olan kini ile
tauman bay Agar, insanlara ce
zaevinde de kan kusturmaya
devam ediyor. Bay Agar ve
benzerlerinin eli sopah fedaile
ri ise alanlarda genc, yash, hu
kukcu, -siyasetci, sanatci, ay
dm, yazar tarumadan herkesi
coplamayi cesaretle sürdür
mekteler. Hükümet ölüm bo
yutundaki .achk grevlerine ku
lagrru tikarrus, adeta insanlan
ölümle yüzyüze birakrmsnr.
Kürt ve Türk halkindan bans
sever ve demokrat insanlann
ise en ufak davramsi suc sayil
makta, tutuklu yakmlannm
feryadi sirca saraylarda fer
manlar veren "devlet büyükle
ri"ne ulassa bile, onlar bildik
lerinden geri durmamaktalar.
Bu zulüm, bu adaletsizlik, bu
zorbahk basmrzi yer. Baylar,
bayanlar, akl1111Z1basirnza
devsirin. Bunca insarun vebali
altrnda iflah olamazsmiz .
Prangalara vurulmus insanla-
,nn 0 kosullarda yapabilecekle
ri eylem bicimlerinin en ileri
boyutu aclik grevidir. Bu bir
kinamadir, zorbalann suratina
firlatilan tükürüktür. Daha cok
ayiplanmamak icin bu zorba
tutumunuzdan vazgecin bay
Agar ve ötekiler ...

Rejim ülkede savas iste
yenlerin omuzunu srvazlarken,
bans isteyenleri zindana gön
deriyor. DGM'ler birer En-

gine. Hepsinin eli zorbalann
yakasmda; analar kaybedilrnis
yavrulanrnn akibetini sorgula
maktalar. Pasif, masumane ve
en dogal bir hak olarak bu dav
raruslaruu sergileyen analara
karsi polisin acimasiz ve hicbir
kural tarurmyan tutumu, sacla
n ak, yillann ezilmislik yükü
nü omuzlannda tasiyarak bu
günlere gelen bu soylu anala-
. nn, bu herbiri bir amt olan ka
rarh insanlann, devletin türn
zorba yaptmmlanna karsi sür
dürdükleri eylem, bu düzenin
bu bicimi ile daha fazla süre
meyecegini gösteriyor. Tak
sim Meydani'nda polis Cumar
tesi analantun yarusira karan
filleri de gözaltma aldi. Tarih
22 Haziran 1996... Istanbul
Belediyesi, gözaltina ahnanla
n tasimak icin otobüs verme
cli.(Kemalistlel~eduyurulur; sa-

• Y1l1 Bedri Baykam'in dikkatle
rine sunulur.)

Özgürlük, demokrasi ve
bcln~ugruna binlerce insan ya
samdan koptu. Yüzlercesi ka
ranhk cinayetlere kurban gitti.
Onlarcasi gözaltinda kay: p.
Yüzlercesi, hala iskence taht
Iannda, körpe bedenlerini zul
rnün kirbacina siper ermis du
rurndalar. Bu zorba rejimin
.kendinden olmayanlara karst
duydugu kin ve nefretin sonu
cu binlerce insan ise zindanlar
da es ir ahnaus dururnda. Tut
sakevlerinde ve zindanlarda
kötü yasam kosullanna, de
mokratik ve insani taIepler ug
runa tutuklularm baslattigi ac;
hk grevleri tehlikeli boyutlara
srcradi. Grevcilerin cogunda,
kurtulsalar bile sakat kalma
riski gÜ'J1gectikce artiyor. Ade
ta ölürnüne devam eden bu di
renis, önce ailelerinden, daha

--------------------~ITD~.--------~-----------
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, I,rumlu bir makamda olacaksa,
tek tek hukukcularin yigitligi
ile adeletin ve hukuksal güven
liginin saglanamayacagi acik
tu. Bu yüzden bircok yarg19
mahkeme salonuna gelmeden
önce siyasi görüsünü evde bi-.
rakmak durumunda kahr, La
kin sicillerine bakacak olan da
geneeski polis müdürüdür.

Korucular cetesi devlet ta
rafmdan beslenen para-militer .
bir güctür. Beytüssebap'ta Ad
liye'yi basip devletin gözüne
baka baka silah zoru ile mahke
meyi teslim alabilen bu ceteye
ragrnen yargiclann ve öteki
hukukculann adaleti saglaya
bilecekleri düsünülebilir mi?

Tüm bunlar rejimin hukuk,
adalet, esitlik, özgürlük, bans
ve dernokrasiyi icine sindire
memesinden kaynaklaruyor.
Yargitay, "yargi tikandi" di
yorsa, var olanlara ek olarak 25
bin yargrca gereksinme duyu
luyorsa, davalar normal za
manlannda bitirilemiyor, ada
letli kararlar verilemiyorsa, bu
ülkede yargl tükenmi§tir, ,tI
kanml§tJr, hukukun ve toplu
mun güvenligi tehdit altlllda
du.

OJaganüstü HaI Böigesi,
ayn yasalar ve hukuksal sis
temlerle idare ediliyor. Orada

------------------~~r---~------------~
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gizisyon Mahkemesi gibi dav
ramyor. Yakmlan kaybedilmis. . ~
insanlar yakmlanrn ararken re-
jimin gazabma ugruyor, tartak
laniyor, gözaltma almiyor. in
sanlik onuru ayaklar altma
ahnmaya calrsihyor. 'insanlan
gözaltma ahp kaybedenler,
Beykoz Mezarhgi'run failleri
devletce taltif ediliyor; ellerini
kollanni sallayarak toplumsal
güclere kin ve nefret püskürt
meye devam ediyorJar. Bes
belli ki rejim terör ve siddet yo
lu ile ayakta duruyor ve bu tu- ugramamak icin, tasidrklan
tumunda rsrar ediyor. endise ve kaygilardan ötürü

Ülkede her kesimden in- <;:ogukez daha sonralan ömür
saniarm devletle ve rejimle bir boyu vicdan azabi cekecek
hesaplasma icinde oldugu, hu- haksiz kararlann altina imza
kukun ve adeletin giderek yoz- atmak zorundalar. Ülkede in
la§tlgl bu sürecte, hukukcula- sanlann hak ve hukuk güven
nn saygmhgi da ayaklar altm- celeri yok. Rejim bir dozer gibi
dadtr. Barolar ve TTB gibi ku- tüm hak ve özgürlüklerin uze
rumlar anti demokratik uygu- rinden ge<;:iyor.·Bu anlarnda,
Iamalar karsismda tepkilerini hekimini koruyamayan Saghk
dile getiriyor olsalar bile, kirn- Bakaru, avukatini coplatan
senin aldins ettigi yok. Achk Adalet Bakaru, sanatcisiru, ya
grevcilerini muayene edel) zanrupolisin merhametine ter
doktor PKK'li diye lanse edile- keden Kültür Bakaru "icraatin"
rek kogusturmaya tabi tutulu- arkasindaki güclerin sözünden
yor; DGM'de cez<!yacarptinh- ve isteminden ayn bir tutum ta
yor, sürgün ediliyor, görevden . kmarmyorsa, bu düzen 9Üt·Ü-
aluuyor, Hekimlik yemini ve rnüstür, sistem kokusmustur.
onuru rejim tarafmdan ayaklar Bu hükümetten emekci've yok
altinda 9igneniyor. (Sayin Yil- sul insanlara bir fayda gelmez,
dmm Aktuna'nm takdirlerine Bunlar bakandan ziyade birer
ve dikkatlerine sunulur.) emir eri durumundalar. Mesle-

Müvekillerinin haklanrn ki onurlarmdan ve kisiliklerin
savunan avukatlar tartaklarn- den kusku duymak cok dogal-
yor, hukuk ayaklar altinda inli- du. '
yor. Kisisel görüsü ve dünya 12 Eylül Anayasasi devam
anlayrsi, degerleri ne olursa ol~ ediyor. <;ogu kez sanlk ile bir
sun yargl<;:larrejimi gocundu- önceki duru§madaki avukatt
racak bir kanaatte bulunaml- aynJ davadan yargllanlYor. Po
yor. Siyasl otoritenin ve reji- lis müdürü oldugu suada yar
min aYlplanru aYlklayacak ka- glSlZ infazIan, cinayetleri, faili
rarIar veremiyor. "Baglmslz me9hul ölümleri had safllaya
yargl" göz altmda. Yarg19lar tumandmm bir ki§i, bl\gün
ve savC1!ar rejimin gazabma yargl mekanizrnasmm ba§mda

ise ya da y(,lfillgüvenlikten so-

Haklar, Özgürlükler ve "Hukuk Devleti" DENGOlaylar v~ Görü~ler
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Rejirnin bu zorba ve anti
demokratik tutumu yüzünden,
ülkede ya§am silahlann gölge
sinde sürüyor. Gerilim ve sid
det odaklan korku saciyor.
Siddet, toplumdaki hümaniter
degerleri erozyona ugranyor.
Ceteler savasi, mafya hesap
Jasmast derken, büyük kentler
bile kankokuyor. Kimse dev
lete güven duymuyor. Bir cok
kisi kendi güvenlik önlemini
.kendisi almaya cahsryor.

Toplnm hizla silahlaniyor,
tehlike sinyalleri cahyor. Ulke
bir kaos ortamma dogru hizla
ilerliyor. Tablo hazindir, her
kes gelecege dair kaygilamyor.

Devlet siyaseti kendine
benzettiginden, siyaset de dev
let gibi kirletilmis ve cürümüs
tür. Devlet kokan .hersey hal
km tepkisini cekiyor, hic kirn
se devletin crkarlanru yürekten
savunmuyor. MGK, hüküme
tin ve parlamentonun tepesin
de ,killer salliyor, demokratik
dönüsümlerin önüne barikatlar
örrneye devam ediyor.

Haklar ve özgürlükler teh
dit altmda iken, kuskusuz hu
kuk düzeninden ve adaletten
sözedilemez. Bu yüzden bir
cok insan mahkemelerden de
ümidini kesmis durumdadir.
Cünkü mahkemelerin -özellik
le siyasi davalardaki kararlan
ile sabit oldugu gibi- adil karar
lar verebileceklerine toplumun
büyük bir kisrm inanrruyor.
Yarn sira yarginm "bagimsiz''
olabilecegini de, saflann di
smda kimse düsünemiyor. ..vs.

Bu kararnsar tablonun
ümitsizlik sonucunu dogurrna
yacagrna inanclmlz tamdu.

Her§eye ragmen "gelecek"
günler aydrnhk ve güzel ola
cak.

da Anayasa Mahkemesi gibi
yüksek mahkemelerin, yerel
DGM'lerin verdigi 'kararlan
noter gibi tasdik ettigi; "siyasi
suclar" konusunda ise, Yargi
tay 9'uncu Dairesi'nin Tastikci
Mehmet Efendi'den geri kal
madigr biliniyor. Avrupa'ya
kacan "siyasi suclulann" iltica
taleplerinin kabul görmesi, re
jimin ne denli zalim oldugunun
göstergesidir .
. Rejim, kendi cikardtg) ya

salarma kendi mensuplanm bi
le riayet ettiremiyor. Daglttlgl
vergileri toplayamiyor, alacak
lanru tahsil edemiyor. Sikinu
laruu ve darbogazlanru a§aml
yor. 0, adeta bir tükenmislik ve
bozusma icindedir. Rejirnin bu
kokusmus köhne düzeni daha
fazla sürdürebilecegi düsünü
Iemez.

Achk grevleri, ögrenci ey
lemleri, i§eri ve emekcilerin
mücadelesi, mernurlann dire
nisi, esnaflann ve köylülerin
haykinslan, kayip yakinlanrnn
eylemleri, achk, issizlik, paha
hhk, savas, baski ve sidoet, bu
düzenin daha fazla uzun ömür
lü olamayacagma i§aret edi
yor. Rejim ciddi bir daralma
ic;:inegirmi§ durumdadlr.

I

korucular savci; özel timler ha
kim; valiler basbakan; güven
lik gücleri ise bakanlar kurulu
dur. Bu yüzden orada, bu tutum
degismedigi sürece huzur ve
güven ortarm olusrnaz.

Mabkemeler siyasi davala
nn dismda, arazi ve kizkacir
ma davalan ile mesgul olmak
talar. Cünkü devlet katmda
"samk" veya "zanli" olrnasi
gerekenlerin tümü; karanltk ci
nayetlerin ve faili "dev let"
olan ölümlerin sorumlulandir.
Devlerin llla§tJgl bu hukuksal
boyut, bir skandahn gösterges
sidir. Adeta, "Asmayalim da
besleyelim mi?" diye buyuran
bay Evren'in yapamadiklan ve
vasiyeti yerine getiriliyor.
(Gözün aydin bay Evren ... )

Polis seflerinin, güvenlik
güclerinin, özel tim ve de koru
culann tümünün sabikah oldu
gu OHAL'de bugüne kadar
binlerce, onbinlerce bak ihlali
yaptiklan, zulüm ve basktyi
yasamlanmn bir parcasi haline
getirdikleri, adeta rejimi halka
böylesine empoze ve enforme
ettikleri bilindigi halde, bu eli
kanli zorbalann herhangi biri
nin "bagimsrz" mahkemelerde
yargilarup hakettigi türden ce
zalara carpnnldigi görülmüs
degildir. Bu durumu dünya bi
liyor. Uluslararasi mahkeme
ler, OHAL'de yasayanlann llg
radiklan haksizhgi telafi ede
cek bir yargt mekanizrnasimn
Türkiye'de olmadigmi biliyor
lar. Bu yüzden bu mahkerneler
OHAL'de yasayan insanlann
kisisel basvuru haklanru he
men kabul görüyor. TC hak
kinda bu yönde acilmis yüzler
ce dava vardlL TC'nin herhan
gi biT davaYl kazanacagl ihti~
mali ise crokzaYlf. Yargltay y<l

Haklar,'Özqürlükler ve "Hukuk Devleti" DENGOlaylar ve Görü~ler
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geri demokrasilerle yönetilen
ücüncü dünya ülkelerinin kul-
landigr aygitlar ise, 90gunlukla
zor aygitlandir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde
de, dünyamn diger geri ülkele
rinde ve diktatörlükle yöneti
len muz cumhuriyetlerinde 01-
dugu gibi, ülkenin idaresi 70
yih askm bir süredir bu zor ay
grtlan ile saglanrnaktadir.
Mevcut düzen, kendisini ideo
lojik aygitlarla koruyamarnak
tadrr.: Bunun icin de, sürekli
olarak demokrasi dI§l yöntern
lerle, zor yönternleri ile mev
cut düzen ayakta durmaya 9a
hsrnaktadir. Duzen karsin kisi
Jer ve ya toplurnsal kesimler,
gÜ91üve saglam bir yapISI olan
hukuk devletlerince kullaru lan
ideolojik aygular yerine, zor
yoluyla susturulmaya, bertaraf

/ .

ir ülkenin yönetimini
elinde tutan iktidar
sahiplerinin bir halki
ve bir ülkeyi idare

ederken kullanabilecekleri
bashca iki arac vardir. Bunlar
dan birincisi; bilim, egitirn, S1-
yaset, hukuk, kültür, sanat gibi
araclardan olusan "ideolojik
aygitlar", digeri ise; polis, as
ker, jandarma ...vs gibi araclar
dan olusan "zor aygitlarr'tdir.
Bu iki aygitm hangisinin, nere
de, ne zaman ve hangi ölcüde
kullarnldigi, 0 devletin güclü
mü gücsüz mü, demokratik mi
anti-demokratik mi oldugunu
belirler.

Demokratik hukuk devlet
lerinde, bir ülkeyi idare edebil
mek icin kullarulan aygitlar,
daha 90k ideolojik aygitlardir.
Baskici dikta rejimlerinin ve

BBir ülkenin
yönetimini elinde

tutan iktidar
sahiplerinin bir halb
ve bir ülkeyi idare

ederken
kullanabilecekleri

bashca iki arac vardir.
Bunlardan birincisi;
bilim, egitim, siyaset,
hukuk, kültür, sanat
gibi araclardan olusan
"ideolojik aygrtlar",

digeri ise; polis, asker,
jandarma ..NS gibi
araclardan olusan
"zor aygitlan'tdir.

SERHAT YllMAZ
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tü Hai yasalanyla yönetilen
bölgede, hak aramak da im
kansiz, Bu nedenledir ki, ya
kinlan kacinlan ve kaybedilen
cok sayida insan, bunu iHD'ye
veya basma intikal ettirmekten
bile korkuyor. Bunun nedeni
ise acik, bircok kez yasandigi
gibi, yakmlarirun akibetini
arastmrken kendileri de kay
bedilmek istemiyorlar...

Bugün Türkiye ve Kürdis
tan'daki kayiplann toplam sa~ .
yisi hakkinda kesin bir rakam
verrnek mümkün degil, Özel
likle savasm sürdügü Kürdis
tan'da yasanan kayiplann isim
leri ve sayilan hakkmda kesin
bir bilgi edinmek, akibetlerini
arastumak ve bulmak neredey
se imkansiz. Su anda bilinen
kayiplar, yakinlannm cesaret
edip insan Haklan Dernegi'nin
subelerine yaptig: basvurular
dan ibaret. Oysa, özellikle
Kürdistan'da, iHD'ye intikal
etmeyen sayisiz kayrp olayi 01-
dugu tahmin ediliyor. .

1980-1990 yillan arasinda
gecen 10 yilhk süre icinde bili
nen kayip sayrsi 13 iken; kayip
sayisinda 1991 yilmdan itiba
ren hlZII bir nrmams oldugu
gözleniyor. 1991 yihnda 4 olan
kayip sayisi, 1992'de 8, 1993'te
31'e ulasiyor. Kayiplann en
yogun yasandigi yil olan 1994
yihnda ise 299 kisinin cesitli
sekillerde kaybedildigi saptan
rlli§, 1995 yIl.tpda ise bu rakam
231.

KaYlp olaylannm en ~ok
meydana geldigi yerler, Diyar-

gücleri, 1994 yihnda toplam
299 kisiyi kaybederek ne kadar
pervasizlasabileceklerini ka
rutlarms oldular. Kaybedilen
lerin cogunun metropollerde
bile Kürt kökenli olrnasi ise,
olayin dikkat ceken bir diger
yönü.

Yakinlan kaybedilen kisi
lerin tüm cabalan ve ulusal ve
uluslararasi düzeydeki türn
basvurulanna ragmen, devlet,
kendisine muhalif insanlan
kaybetmeye devam ediyor.
Kayiplara karsi güclü bir top
lumsal muhalefetin olrnamasi
m da firsat bilen devletin bu uy
gulamalanna karsi cikan ke-

/ simlerin sesi, yavas yavas güc
leniyor. Örnegin istanbul'da
kayiplan kaybedilen aileler ta
rafmdan baslatilan kayiplan
protesto icin sessiz oturma ey
lemi, 1 yih askrn bir süredir de
vam ediyor, Her Cumartesi gü
nü Istanbul Beyoglu'ndaki Ga
latasaray Lisesi önünde oturma
eylemi yapan kayip yakmlan,
kayiplann tümü bulununcaya
ve failleri yargilamncaya kadar
eylemlerini sürdürmekte ka
rarh olduklanrn vurguluyor
Iar ... Ancak 1 MaYIs sonrasm
da devletin baslattigi saldmlar
dan, kayip yakinlan da paY1l11
aldi. Son bir aydir kaYIP yakin
laruun gerceklestirdigi sessiz
oturma ey lemi cop ve gözalu
ile kar~J11kbuluyor.

KaYlplarm en yogun olarak
ya§andlgl Kürdistan'da ise, ka
Ylplara kar§l örgütlü bir tepki
geli§tinnek ~ok zor. Olaganüs-

edilmeye cahsilmaktadir.
TC devletinin bu anti-de

rnokratik uygulamalanndan en
• büyük nasibini alanlar, basta
Kürtler olmak üzere, sosyalist
ler, demokrat, devrimci insan
lar, aydinlar ve düzene muhalil
diger tüm kesimler olmustur.
Ancak, bu anti-dernokratik uy
gulamalar, zaman zaman düze
ne muhalif olabilecek konum
da olmayan, apolitik insanlan
da hedef alabilmektedir.

TC devleti, bugün kendisi
ne karsi gelisen toplumsal mu
halefeti basnrmak icin, bircok
özelsavas yöntemi kullanmak
tadir. Kirli Savas'm sürdügü
Kürdistan'da uygulanan kirli
yöntemler, Türkiye metropol
lerine göcetrnek zorunda bira
kilan Kürtiere ve buralardaki
Türk sol-rnuhalif kesimlerine
karsi da uygulanrnaktadir.

Kirli savasm kirli
yöntemlerinden sadece
biri: 'Kaybetme'

Devletin toplumsal muha
lefeti susturrnak icin kullandigi
kirli yönternler, elbette yakip
yikmayla, öldürrneyle, isken
ceyle suurli degil. Özellikle
son üc yil icinde en sik kullaru
lan yöntcmlcrden biri de gö
zaluna aldiktan sonra veya
kacirarak kayhetme.

Kayiplar, özellikle 1994 yi
lmdan sonra büyük bir .arus
gösterdi ve kamuoyunun gün
demine oturuverdi. Gözalt1ll8
aldlgl veya ka<;rrdlgl insanlan
kaybeden devletin gizli ve a91k

Ckvletin toplumsal muhalefeti susturmak icin kullandrgi kirli yöntemler,
elbette yakip yikmayla, öldürmeyle, iskenceyle sirurh degil.

Özellikle son üc yil icinde en sik kullamlan yöntemlerden biri de
gozaltma aldiktan sonra veya kactrarak kaybetme.

Kaybetme devlet potitlkasrdrr DENGOlaylar ve Görüsler
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Bakanligr tarafmdan yapilan
arastirma sonucunda hazirla
nan Adli Tip Raporu, kayiplar
konusunda oldukca carpici bir
takim noktalan a~lga cikardi.
Sözkonusu raporda, kaYlp
olaylannda Adli TlP Kuru
mu'nun da parrnagi oldugu
acikca ortaya konuluyor.

insan Haklanndan Sorurn
lu Devlet Bakanhgi tarafindan
hazirlanan raporda, kayip in
sanlar ile Adli Tip iliskisi üze
rine §u belirlemeler yapihyor:
"(:..) Ülkemizde cok sayida in
sanin kaytp oldugu bilinmesi
ne karsin, kayiplartn kesin sa
yisuun tespiti mümkun olrna
mtsttr. Yapilan basvurulartn
bit merkezde. bir bilgi banka
sinda toplanmamast, yakinla
n kaytp olan insan/an dafaz-
. last ile rahatstz eilen oncmli
bir eksiklik olarak gorülmek
tedir. Bazi si vii orgütlcr ve
dernekler, kaytp insan saytst
ntn 5000'li rakamlara ulasmts
gostermektedirler, Bu saytda
ktsmen abartma oldugu diijü
nulse bile, yine de bu saY/11111
uzun ytllartn toplamt olarak
3000'lerden asagrda olmadig:
bir gercektir. .

Adli Tlp Kurumu'nda ince
lemede bulundugumuz son 18
aylik süreye ait kimliksiz bulu
nan ceset saytst 290'dlr. Bunu
JO ytlltk bir süreye uygular
sak, 2000-2500 civannda hir
rakam eide ederiz. Yani, kaYlp
insanlann saYlSlyta kimli,~i
belirsiz olarak gömülen ceset
lerin saYlSl arasmda bir ya
kmltk, bir benzerlik vardll'.
Kimligi belirsiz saytS/mn
azalmasl temin edilebilirse,
kaYlplann önemli bölümünün
ac;tkltga kavu§abilece,~i gö
rülmektedir. "

böyle biri yok, biz gözalnna al
madik, gözalti kayitlannda IS
mi yok" türünden inandmci o!
mayan yamtlar verdiler. Jl
TEM tarafindan kacmhp kat
ledilen insanlann fotograflan
gazetelerde yayinlandi, JiTEM
subaylaruun itiraflan basina
yansidi, Ancak, tüm bu acik ör
neklere ragmen, devJet masum
rolü oynamaya devam ediyor
ve aYI1l nakarati tekrarhyor:
"Devlet adam kacirmaz; devlet
adarn öldürmez ..." Oysa devle
tin acik ve gizli güclerinin in
sanJan kac;rrdlgl ve öldürdügü,
kayiplann ve cinayetlerin giz
lenmesi icin de tüm devlet ku
rurnlanrun sikt bir isbirlig!
icinde oldugu acikca görüldü.

Özellikle son iki yil icinde
kamuoyunun gündemine otu
ran kaYlp olaylarmm failinin
devlet oldugu, bizzat DYP
CHP KoaJisyon Hükümeti'nin
insan Haklanndan Sorumlu
Devlet Bak,illJ Aigan Hacalog
lu tarafmd.m hazrrlanan bir ra
por ile bir kez daha ortaya ko
nuldu,

Özellikle Türkiye metro
pollerindeki gözaltll1da ~aYlp
olaylan ile ilgili olarak Insan
Haklanndan Sorumlu Devlet

bakir, Batman, Mardin, Hak
kari ve Sunak gibi Kürt illeri.
Bunlann ardmdan ise kayip
olaylannin en cok görüldügü il
Istanbul. insan Haklan Derne
gi Diyarbakir Subesi'ne 1991
yihndan beri intikal eden ka
yiplann toplam sayrsr, 1996
Subar ayi itibariyle 209 olarak
aciklandr. Bu 209 kisiden 1'i
1991 yihnda, 2'si 1992 yilmda,
29'u 1993 yilinda, 110'u 1994
yihnda, 61'i ~995 yihnda kay
bedilrnis.

KaYlplarm aklbeti
mec;hul, faili devlet

Kacinp kaybetme veya gö
zaltina ahp kaybetme olaylan
rnn devletin acik ve gizli "gü
venlik" gücleri tarafmdan ger
ceklestirildigi, bircok ö~nekle
kall1tlanml~ bit"gerc;ek. Onlar
ca insanJl1 gözleri önünde gü
pegündüz gözaltma allllan ve
O"özalt1Odaoldugu tamklarca
dile getirilen birc;ok kl§i, emni
yet blrimleri tarafmdan a~~c;a
kaybedildi. Bir~ok olayda,. 10-
sanlar gözaltllla ahndl, kaybe
dildi veya bir zaman sonra ce
sedi bulundu. Emniyet birim
leri ve savclhklar, kendilerine
yapllan ba~vurulara "Bizde

-------------------j.~~-------------------

. KaYlp olaylanmn en cok meydana :
geldigi yerler, Diyarbakir, Batman, Mardin,
Hakkari ve Sirnak gibi Kürt illeri. Bunlann

ardindan ise kayip olaylarmm en 90k görüldügü
il Istanbul, insan HaklanDernegi Diyarbakir
Subesi'ne 1991 yihndan beri intikal eden
kayiplann toplam sayisi, 1996 Subat ayi

itibariyle 209 olarak aciklandi. Bu 209 kisiden
l'i 1991 yihnda, 2'si 1992 yihnda, 29'u 1993
yilmda, 110'u 1994 yilmda, 61'i 1995 yihnda

kaybedilmis.

Kaybetme devlet polltikasrdrr DENGOlaylar ve Görü~ler
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4-JiTEM, asker veya koru
cular tarafindan kacmhp kay
bedilenler (OHAL bölgesinde
ki yüzlercesi gibi)

5-JiTEM, asker veya koru
cular tarafindan kacmldiktan
sonra öldürülen]er (Ali Te!<
dag, Ali Ihsan Dagh, izzet Tu
gal, Abdullah Canan ...gibi)

6-JiTEM ve itirafcilar tara
fmdan kacmlip sorgulandik
tan sonra serbest birakilanlar
(Ayhan Uzala, Atilla Geridön
mez, Ali Ihsan Ay, Rohe Har
man, Dervis, All, Veli Cinde
mir kardesler.i.gibi)

7-Hizbullah tarafrndan ka
cmlip serbest birakilanlar (Os
man Küntes ...gibi)

Kürdistan'da "kay.p"
olmak

Kirli Savas'in tüm kirli uy
gulamalan gibi, kayip olayla
nrnn da en cok görlüdügü yer
ler, OHAL Bölgesi kapsamm
daki Kürt illeri. Ancak kamuo
.yunda en az duyulan da, yine
Kürt illerindeki kayip olaylan.
Türkiye metropollerinde mey
dana gelen kayip olaylanrun
hemen hemen hepsi kamuoyu
tarafindan biliniyor. Ancak
Kürdistan'da meydana gelen.
kayip olaylanrnn sayisuu bile
kestirrnek güc.

Kayip yakmlan, kaybedi
len yakmlannm akibetini aras
tirmaktan cekini yor. Cünkü,
kayiplann akibetini arastrr
mak, kayiplar konusunda acik
lama yaprnak, kayiplan araYlp'
sorusturmak ve kayip olaylan
m kamuoyuna duyurmak da,
kaybedilme nedeni. Bunun
biryok örnegi görüldü. Son
olarak, 1996'11illOcak aY1l1da,
Van'da kayboJan yakll1Janl1l
aramak üzere yola ylkan 4 ki§i,

Devlet gizleme geregi
duymadan kaybediyor

Kayip olaylanm, meydana
gelis sekilleri acismdan bazi
bölümlere ayrrrnak mümkün.
Basit bir suuflandrrrnaya gi
dersek, kayip olaylan konu
sunda söyle bir tablo cikiyor
karsirmza:

l-Gözalnna ahndiktan
sonra kaybedilenler (Kenan
Bilgin, Fehmi Tosun, Hüseyin
Toraman, Hasan Gülünay,
Düzgün Tekin ... gibi) •

2~ Gözaltina ahndiktan
sonnt kaybedilen ve daha son
ra cesedi bulunanlar (Hasan
Ocak, Rldvan Karakos;, Ay§e
nw -5im~ekgibi)

3-Gözaltmda oldugu kabul
edildigi halde kaYlp olanlar
(Cüneyt Ayd1111argibi)

Kirli Savas'm tüm
kirli uygulamalan gibi,
kayip olaylanmn da
en cok görüldügü

yerler, OHAL Bölgesi
kapsammdaki Kürt

illeri. Ancak
kamuoyunda en az

duyulan da, yine. Kürt
illerindeki kayip
olaylan. Türkiye
metropollerinde

meydana gelen kayip
olaylannm hemen

hemen hepsi kamuoyu
tarafindan biliniyor.
Ancak Kürdistan'da

meydana gelen
kayip olaylanmn

sayisirn bile
kestirmek güc.

Adli Tlp ta
kaYlplarm
faillerinden biri

Raporda, AdJi Ttp Kuru
mu'nun cesetlerin bulundugu
asamada kimliklerinin belir
lenmesi konusunda gereken
hassasiyeti ortaya koymadigi
ve yasalann ortaya koydugu il
gi ve özeni gösterrnedigine
dikkat cekilerek, son birbucuk
yilhk dönem icinde Adli TlP
Kururnu'na intikal eden 290
kimligi mechul dosyadan sade
ce ITsinin, yani % ö'sunn kim
liginin belirlenebildigi; diger
lerinin ise, ister faili mechul ci
nayet, isterse kaza veya normal
ölüm kurbaru olsun, Kimsesiz
ler Mezarligi'na görnülerek fii
len kaybedildigi vurgularuyor.

KaYlp dosyalarl
,"kaYlp"

Insan Haklanndan Sorum
lu Devlet Bakanhgi tarafrndan
hazirlanan sözkonusu raporun
en ~arplCl noktalanndan biri
de, yapilan arasnrrnalar sonu
cunda ortaya cikanlan dosya
imha etme olayi. Raporda, Ad
li Tip'ta bes yildan daha eski
tek bir dosya bulunmasnnn
mürnkün olmadigi belirtilerek,
", ..Cünkü bcs ytl! gecen dos
yalar, SEKA 'ya gonderilerek
imha edilmektcdir. Yani §'U
anda sau ytllara ait Adli Tlp'a
intikal etmis 2000'e yakin ka
YIP ve cinayet olayinin tüm de
lilleri yok edilmis durumda
dir. Halbuki, özelfikle adam
oldürme fiilini de iceren Adli
Ttp'a yanstmts olaylarda 20-

man Cl§ln'lI süresi r;ok uzundur.
Hukuk devletinde böyIe hil
elurumu kabul eclebiImek
mümkün de,~ildir ... " denili
yor.

--------------------~~r---~----------------
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Bu karuksamarnn nedeni, dev
letin neler yapabileceginin her
firsatta devlet gücleri tarafin
dan karutlanrms olmasi, Dev
letin tepesindeki kisilerin
"Devlet adam kacirmaz, devlet
suc;:islemez, devlet adam öl
dürmez ..." türünden aciklama
larirun gereekle uzaktan yakm
dan alakasirun olmadiguu, biz
zat gördükleri ve yasadiklan
olaylar sonucunda kavrarrus
olan bu insanlar, .devletin bö1-
gede isledigi diger suclar ya
rnnda kayiplan karuksiyorlar
adeta. ilk basta insana tüyler
ürpertici ve sasiruc: gelebili
yor ama, evet, insanlar, köyle
rin yakihp bornbalandigi, in
sanlann zorla göcetterildigi,
köylere grda ambargosu uygu
Iandigi, insanlann kafalanmn
ve kulaklannm kesilip haura
fotograflanna konu edildigi bir
ülkede, tüm bu suclan isleyen
devlet güclerinin kendi yakin
lanru kacirrrus olmasiru ne ya
zik ki,karuksiyorlar. Kayip ya
kmlanrun bir c;:ogu umutsuz.
Yakmlanru kacuan kisilerin
dev let gücleri oldugunu bi li
yorlar; kimileri buna bizzat ta
ruk olrnuslar. Ancak caresiz bir
durumdalar ve aYI1lsoruyu yi
neliyorlar: "Kimi kime §ikayet
edecegiz?" Evet, kimi kirne ~i
kayet edecek bll insanIar? Sa
va~ kurallannm hüküm sürdü
gü Kürdistan'da ~aybolmak

Gözaltma ahrnp kaybedilenle
rin bir kisrm, bir süre sonra kat
lediliyor ve cesedi bir dere ke
nanna, bir yol kenanna atiliyor
veya bos bir tarlaya terkedil
mis bir halde bulunuyor. Cese
di bulunamayanlann ise akibe
ti mechul. ..

Insanlann kayip olan ya
kinlannm akibetini arastirma
masi, hatta bunun icin iHD gibi
kurumlara veya basina basvu
ruda bulunmamasi, Kürdis
tan'daki kayrp olaylannda cok
sik rastladigirruz bir özellik.
ilk bakista, kaybolmus bir ya
kimmn basina ne geldigini
arastirmayan ve bu konuda ge
rekli yerlere basvuruda bulun
maYlp konunun kamuoyunda
duyulmasiru saglamayan in
sanl arm bu davramsi cok an
lamsiz gelebiliyor insana. An
cak, yukanda da belirttigirniz
gibi, sava~ kurallanmn isler
likte oldugu ve adalet rneka
nizrnalanrun güvenilirligini ve
tarafsizhguu kaybettigi Kür
distan'da, kayip olaylanru
arastirmak, gercekten cok bü
yük bir cesaret isi.

Kürdistan'da meydana ge
len kayip olaylanrun asm dere
cede pervaslzca, hiy gizlilik
kayglsl duyulmadan meydana
gelmesi, insanlarl 9aresizlige
itiyor. Aynca bu bölgede mey
dana gelen kaYlp olaylarl, ba
zen ne aCldlr ki, kanlksamyor.

aradiklan kisilerin akibetini
paylasnlar ve bu kisilerden de
bir daha haber ahnamadi.

Kürdistan'daki kaybetme
olaylan, Türkiye metropolle
rinde meydana gelen kayip
olaylanndan farkh olarak, giz
lilik kaygisi olmaksizin ger
ceklestiriliyor. Kaybedilen ki
silerin gözaltina ahndrgirn ve
ya kacmldigirn gören onlarca.
hatta yüzlerce kisinin olmasi
ve bunlann bu konuda tarukhk
yapmasl da hicbir seyi degistir
miyor. Cünkü bölgede "hak
ararna" müessesesi ortadan
kalkrrus durumda. Insanlara
kayip yakmlanrun bulunmasi
icin neden girisimlerde bulun
rnadiklanm sordugunuzda, si
ze "Kirni kirne sikayet edece
giz?" sorusuyla cevap veriyor
lar. Evet, kirni kirne sikayet
edecek bu insanlar. Kayip
olaylanmn bizzat devlet gücle
rinin eliyle meydana getirildigi
gizlenemeyen ve gizlenme ge
regi duyulmayan bir gercek.
OHAL Bölgesi kapsarmndaki
illerde kaybedilen kisilerin co
gu, ya sikhkla gerceklestirilen
operasyonlar sirasmda basilan
köylerde gözaltma alnuyor, ya
tek tek kÖy'baskinlan sirasinda
gözaltma alll1lyor, ya yol kont
rol noktalannda gözaltma ah
rup bir daha geri dönmüyor, ya
da, lSSlZbir yerde ba~ma biI
torba gec;:irilerek kac;mhyor.

-----------~------------------

--------------------~~~----------------------

KaYlp yakmlanrun bir croguumutsuz. Yakinlanm kaciran kisilerin devlet
gücleri oldugunu biliyorlar; kimileri buna bizzat taruk olmuslar.

Ancak caresiz bir durumdalar ve aym soruyu yineliyorlar:
"Kimi kime sikayet edecegiz?" Evet, kimi kirne sikayer edecek

bu insanlar? Savas kurallanmn hüküm sürdügü Kürdistan'da kaybolmak
kadar, kayip ·yala.nl olmak ta tehlikeli. Insanlar, gözaltma.ahmp götürülen .

her yakinlanna arnk bir "kaytp" gözüyle bakmaya ahsnnlrruslar.
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basvuruda bulunuyorlar. An
cak bu basvurulan yapuktan
sonra adresini vermek isterne
yen aileler cogunlukta. Kimi
ise, tehditler nedeniyle basvu
ruyu yapngma da pisman olu
yor ve bir daha arayip sorrnu
yor ...

iHD Diyarbakir Subesi
Baskarn Av. Mahrnut Sakar,
kayip yakmlanrun adres bildi
rimi ve basvurular konusunda
gereken duyarhhgi ve cesareti
gösterernedigini belirterek, bu
nun kendileri acisindan büyük
sikmtilar yarattiguu kaydedi
YOL"Bize gelen kayip yakinla
nna hukuki destek saghyoruz.
Bizim aracihgrrruzla savcihga
ve gerekli yerlere basvuru yap
tmyoruz. " diyen Sakar, kayrp
lann özellikle 1994 yilmdan
itibaren hizh bir artis gösterdi
gini, kayip yakmlanmn basvu
rulanrun ise suurh sayida oldu
gunu belirtiyor. Bölgede etkin
lik alanlanrun cok dar oldugu
na da deginen Mahrnut Sakar,
"Bölgedeki etkinlikler, cok zor
kosullardan dolayi yapilama
makta. Biz de, pasif etkinlik
olarak kayrp yakrn larrru
iHD'de topluyoruz. Bu sekilde
kaYIP ailelerinin iliskileri de
gelisiyor. Ama zamanla bölge
de etkinlik yapma zemini geh
sirse, etkinlikler düzenlemeyi
düsünüyoruz" diyor.

Evet, kirsal kesimlere oran
la cok az da olsa farkh olan Di
yarbakir kosullannda bile, ka
YIP yakinlanna ulasmak cok
gÜ9. iHD'ye basvuruda bulun
ina cesareti gösterebilen cogu
kaYlp Yaknu, iHD'ye ugriunak
tan ve adr~sini brrakmaktan r;e
kiniyor. Adres blrakan c;ok SI

nuh saYldaki ki§i ise, bllnu,
gizli tutulmasl ve hir;-kimseye

Türkiye
,metropollerinde

meydana gelen kayip
olaylannda dikkati

.ceken nokta, kacmhp
kaybedilen veya
katledilen kisilerin

hemen hepsinin Kürt
asilh ve/veya sol
kimlikli olmasi.

Kürdistan'da meydana
gelen kayip olaylannda
ise böylesi bir aynma

gidilmedigini
görüyoruz. Bu durum,
ancak devletin Kürt

[halkma karsi yürüttügü
topyekün sava§ ile
aciklanabilir. Evet,
Türk devleti, bu
savasta Kürtleri
terörist, siradan
vatandas, korucu,
devlet yanlisi veya
devlet karsin diye
ayirrruyor. Devletin

kirli uygulamalanndan
herhangi birine maruz
kalmak i<;in"Kürt"
olmak yeterli bir

gerek<;eolu§turuyor.

kadar, kayip yakiru olmak ta
tehlikeli. Insanlar, gözaltina
ahrnp götürülen her yakmlan
na artik bir "kayip" gözüyle
bakmaya ahstmlmislar.

Kayip olaylanrun en 90k .
meydana geldigi bölge olmasi
na ragmen, OHAL illeri gene
linde iHD'ye yapilan kayip
basvurulanmn cok komik sayi
da olmasi, insanlann duydugu
korkunun boyutunu gözlei
önüne seriyor. Buna ragrnen,
iHD Diyarbakir Subesi'ne ya
pilan kayip basvurulanrun sa
yisi (1995 yih sonuna kadar)
son 5 yil icinde 209'u bulrnus.
Bu 209 kisinin 106'SI 1995 yi
hnda basvuruda bulunmus.
iHD yetkilileri, 1995'ten önce
ki yillarda cok sayida kayip
.olaYI11Ulmeydana geldigini an
.cak bunlann cok kücük bir kis
muun yakinlanrun kendilerine
basvuruda bulundugunu belir
tiyorlar. Kayip basvurulan
1995 yilmda belli bir artis gös
termeye baslamis ve 106 kisi
cesaret edip kayip basvurusu
yapml§. Bu durum, kayiplann
gercek sayisi hakkinda az 90k
bir fikir yürütmernize yardrmci
olabilir samnz ...

OHAL Bölgesi kapsarrun
daki iller icerisinde kayip olay
lanrun en 90k rneydana geldi
gi, daha dogrusu en cok kayip
basvurusunun yaprldigi illerin
basmda Diyarbakir geliyor.
Mardin, Hakkari, Dersim ve
Batman gibi iller de Diyarba
kir'i izliyor.

Kayip yakinlanrun duydu
gu korku, kaYlplann gergek sa
YlSillll1Oltaya yIkmasll1a engel
olurken, 90k sll1ulI saYlda da
olsa bazI kaYlp aileleri, böige
ko.§ullanna göre her§eyi, hatta
ölümü bile göze alarak llID'ye

--------------------~~~--------------------
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böyle ifade vermen normal"
yamti verilmesi az rastlanan
bir olay degil. Taruklik yapan
kisiler, devleti mahkum etme
ye cahstiklan, dev let eliy le i~
lenen bir sUl(un ortaya cikaril
masi icin cikuklan mahkerne
de, suclu konumuna düsebili
yorlar.

OHAL Bölgesi'nde artik
gözaltma almma olayi nere
deyse belleklerden silinrnis gi
bio Insanlann kafasi öyle sekil
lenrnis ki, artrk gözaltina aIJ
nan herkese "kayip adayi" gö
züyle bakihyor. Gözaltma ah
nan kisi serbest birakilrnca da,
gördügü iskenceleri ve insan
hk dl~l baskilan unutup kaybe
dilmekten kurtulduguna dua
ediyor. Bu nedenle, OHAL
Bölgesi'nde iskence icin suC;:
duyurusunda bulunma gibi bir
olaya pek rastlanrmyor.

Devletin bu kirli uygula
malan öyle karuksanrrus ki,
gözaltmda iskence gören kisi,
insanhk disr bir baski gördügü
ve iskenceye ugradlgl icin hak
km!' aranuyor; kurtulduguna
sükrediyor. ..

HaI böyle iken, OHAL Böl
gesi'ndeki kayip olay lanm 11
kamuoyuna yansimamasiru bi
raz da olsa anlamak mümkün
oluyor.

Devlet, diger kirli yöntem
lerini oldugu gibi, kacinp kay
betmeyi de topluma karuksat
maya ve mesrulastirmaya cah
§Iyor.

Bu, devletin gerc;:ek yüzü;
bir de devletin tepesindeki in
sanlar aC;:lsmdanyanslttlan ve
dl§ardan görünen yüzü var: '
"Devlel suc; i§/emez, dev/el
adam ka~'lrmaz, devlel adam
öldürmez ..... "

tarugr olrnasi da, göze carpan
bir diger nokta. Ancak, savas
kurallannm yürürlükte oldugu
Kürdistan'da, devletin hukuk
ve adalet anlayisi da cok farkli.
Burada adalet ve hukuk, asker
lerce ve devletin diger zor ay
grtlan tarafmdan yeniden yazi
hp düzenleniyor. Burada uy
gulanan yasalar, formel norm
lara dayanrruyor. Adalet ve hu
kuk, tamamen askerlerin inisi
yatifine bagh,

Yerel yönetim mekanizrna
lanrun hemen hemen hicbir is
levi yok. Hatta, devletin mah
kemeleri, savcilan ve Anka
ra'daki bakanlan bile Kürdis
tan'da meydana gelen olaylara
müdahale edecek gücte degil.

Bazr kayip olaylannda gö
rüldügü gibi, kacmlan kisinin
gözaltinda oldugu savcihk ta
rafindan kabul edilmesine rag
men, kacmlan kisi kaybedil
mekten veya katledilrnekten
kurtularru yor.

Kacirma veya gözalti olay-
. Ianru gören kisilerin olmasi da
hicbir anlam ifade etmiyor.
Olaylann hemen hemen hepsi
nin cok sayida tamgi olmasina
ragrnen, tarnklar mahkeme
karsisinda ifade vermekten ce
kiniyorlar. Bu korkunun nede
nini anlamak cok zor degil. in
saniar, kendilerini güvenlik
icerisinde hissetrniyorlar. "Ki
rni kirne sikayet edecegiz?"
manugi halk arasinda cok yay
gm. Mevcut duruma bakugl
rnlzda, bu manttgm olu§masl
ic;:inyeterince §eyin mevcut 01-
dugunu görüyoruz. Örnegin,
cesaret gösterip ka~lIma olay
larl hakkmda tanlkhk yapan ki
§ilere, mahkeme tarafmdan "
sen de teröristsin, onun ic;:in

Siz de kaYlp adaYlsIßlz!
Kayiplar, Türkiye Cumhu

riyeti devletinin sikca basvur
dugu kirli sava§ yöntemlerin
den sadece biri. Devlet, bu yön
temi son yillarda oldukca sik
kullanmaya basladi. Özellikle
Kirli savas'm bütün siddetiyle
ve kirliligiyle sürdügü Kürdis
tan'da, devletin en sik kullandi
gl yönternlerden biri, kacinp
kaybetme.

Türkiye metropollerinde
meydana gelen kayip olayla
rinda dikkati ceken nokta, ka
cmhp kaybedilen veya katledi-
1en kisilerin hemen hepsinin
Kürt as1111ve/veya sol kimlikli
olmasi. Kürdistan'da meydana
gelen kayip olaylannda ise
böylesi bir aynma gidilmedigi
ni görüyoruz. Bu dumm, ancak
devletin Kürt halkina karsi yü
rüttügü topyekün savas ile
aciklanabilir. Evet, Türk dev
leti, bu savasta Kürtleri terö
rist, siradan vatandas, korucu,
devlet yanhsi veya devlet kar
sm diye ayrrrruyor. Devletin
kirli uygulamalanndan her
hangi birine maruz kalmak icin
"Kürt" olmak yeterli bir gerek
c;:eolu§turuyor. Bunun en so
mut ifadesi, devletin son za
manlarda koruculara yönelik
olarak artan basktlan ve Saldl
nlan ...

Kürdistan'da meydana ge
Ien kac;:uma olaylannm hemen
hemen tümünün fazla saYlda

verilmemesi kaydiyla kabuJ
ediyorlar. Kayip yakinlanrun
cogu, yakmlannm kaybedilisi
konusunda bilgi vermekten
korkuyor ve "Basma yansirsa
üzerimizdeki baskilar artar.
hatta beLkibizi de kaybederler"
kaygsun tasiyorlar.

--------------------~~~----------~---------

Kaybetme devlet polttikasrdu DENGOlaylar ve Görü~ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



araclanyla dünyamn zenginlik
potansiyellerini mülkiyet ve
denetimleri altrnda bulundu
rurken, geri buaktmlrrus ..sö
mürge ülkeier halklanru da bu
mülkiyetin ve egemenligin
mevcut statükosuna itaat et
meleri icin ellerinde her an ha
zrr bulundurduklan militarist
siddet ayqitlanmn etki alamn
da tutmakta, i§galler, i1haklar
ve sömürge varhklanrun mu
hatazasi icin savas ic;:eriklias
~eri operasyonlar gerc;:ekle§
tirrnektedirler. lnsanlrqm tü
müne rahatlikla yetebilecek
gezegenimizin yerüstü ve ye
ralti dogal kaynaklan sömür
geci, emperyalist struflann
toplumsal ve siyasal yasarna
yönelik yrkicr, tahripkar ve ta
~anci müdahaleleri nedeniyle,
insanhörn yasarruru savas ve
yrkrrnlarla donatan militarist
siddet ve baski araclantun
üretirnine kanalize olrnaktadir.

lnsanhk tarihinin ilk dö
nemlerinde köleci egemen sr
ruftarm ellerinde bulunan sa
vas baltalan ve rmzraklar, bu
gün krtalar arast balistik füze
lere, kimyasal silahlara ve na
palm bombalarina dönüsrnüs
dururndadrr. .

yasal t~blosuna baktiqirmzda,
zanqlnlik ve güc;: sahibi olan
geli§mi§ devletler, yani em
peryalist sömürgeci devletler
kampr, diger yandan da dün
yarun ezilen yoksullan, boyun
duruk altmda bulunan sömür
ge ülke halklanrn görmekte
yiz. '

Egemen devletler ellerinde
bulundurduklan iktidar ve etki

G üc;:sahibi olan ege
men olur, güc;:sahibi
olamayanlarda bo
yunduruk altmda ka

lrr ve ezilirler. Tarihin ilk dö
nemlerinden bu yana isleyen
bu yasa, günümüz dünyasmm
insanllk topluluklan acismdan
hala i§leyen ve gec;:erliolan te
mel bir yasa durumundadrr,

Günümüz dünyasimn .si-

SALiH <;ELiK

Siyasal
mücadelede
temel yasalar

ve
özgürlük
soruuu
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Sömürqeciliqin ve militarisl
siddetin temel karakteri ve
arnacsal vans noktalan bicim
dismda, binlerce yrldir hi<;de·
gi§medi. Her dönemin, her ca
gm kendi özellik ve bicirnlenis
lerini tasiyan sömürgeci dev·
letler her zaman vardr. Bir de
bu devletlerin boyunduruqunu,
zulüm ve sömürü mekanizma
lannin ytkrct iklimini yasayan
zincire vurulmus i§gal altmdaki
köle halklar... .

Tarih, olusurnu boyunca
sömürgeci srrutlarla, sörnürü
len srruflann ve mazlum halk
lann karsilrkh mücadeleleri ve
savasimlan üzerinde bicirnle
nen bir seyir izlernistir. lnsanh
gm türn dünyada toplumsal si
yasal sekillenmesine bugünde
yön veren yine bu mücadele,
yani lnsanhqrn, dünya halklan
run özgürlük, bans ve demok
rasi mücadelesidir. Sömürgeci
emperyalizmin gezegenimizde
bir sistem olarak insanhk üze
rindeki eqernenliqi, bans, de
mokrasi ve özgür bir yasarn bio
cirninin mekaru olrnasi gere
ken dünyarntzr, üzerinde yasa
yan, düsünen ve üreten canu
türü icln, bir imha alamna, bir
izdirap ve aCI küresine dönüs
türrnüs bulunrnaktadrr.
o halde dünyarnn hang i

alanrnda ve nerede olursa 01·
sun, sömürgeeilik ve emperya
lizm tüm insanhötn ortak düs
rnarudrr,

Genel hatlanyla baklldlgrn
da, binlerce yrldan bu .yana yer-

yüzünün sömürgeci köleci Sl
nrtlanyla dünyarun ezilenleri
arasmda hala süren bu müca
dele, ayru zamanda tüm insan
lrk (_(aglannl kapsamlayan bir
devrimler ve kars: devrimler ta
rihidir. Köleci sömürgecilik dö
neminde Kürt halktrun Demirci
Kawa önderliqinde Dehak'in
sömürgeci boyunduruöuna yö
nelik isyaru ve bu boyunduruqu
yrkip parcalarms olrnasi, köleci
sömürgecilik döneminin Orta
dogu'da qerceklesen ve türn
Önasya haiklantun siyasal,
toplumsal yasarnlanru etkile
yen önemli bir halk hareketidir.
Tarihsel ve toplumsal analizi
yaplldlgrnda binleree YII önee
ger(_(ekle§en 21 Mart Newroz
Ayaklanrnasi'run temel potan
siyeli ve yönlendirici gücünün,
bu coqratyada yasayan Kürt
halk: oldugu rahathkla görüle
bilir.

Ayru dönemlerde ve sonra
ki (_(aglarda, dünyanrn bircok
bölgesinde ezilen hai klar, sö
mürülen struflar tarafrndan öz
gürlük<;ü karakterde, devrimsel
baskaldrnlann gergekle§tigi,
bunlara karst, dönemin ege
men srruflanrun qaddarca kar
§I bastirma hareketlerinin, tarl
hin smn müeadelesi zincirinin
halkalan arasrnda bulunduöu-
nu da görmekteyiz. I

Yeryüzünde insanhqm bas
beläst olan sömürgeci sistem
varlrquu sürdürdüöü sürece,
dünya halklanrun özgür, bans
«li ve demokratik bir dünya kur-

--------------------~~~----------------------

Ozgürlük9ü sosyalistlerin yogunla§lml§
bir politik üretim ve etkili, dinamik mücadele
tarzlanyla birlikte, Kürt halkrrun özgürlük
ve demokrasi mücadelesine perspektif
vermeleri, özgürlük9ü ve demokratik bir
siyasal iklimi yaratmalan ulusal kurtulus

mücadelesinde, bu mücadelenin
sonu91anmaslnda en önemli sorumllJ1uktur.

ma mücadelesi de devam ede
cektir. Günümüz dünyast dün
oldugu gibi, bugüri ve gelecek
te de, insanlrqrn özgürlük, de
mokrasi ve bans isteminin ifa
desi olan devrimsel hareketle
re, özqürlükcü devrimlere ge
bedir. Emperyalist sömürgeci
sistemin haksrzlrklar, sörnürü,
baski ve despotizm üzerine ku
rulu olan düzeni, bugün yeryü
zündeki yasarm, baqrrnh ülke
ler ve sömürge halklar acisin
dan bir iskence ve toplumsal bir
yokolus cenderesine dönüs
rnüstür. Dün olduqu gibi halkla
nn özgürlük, bans ve demokra
si sorunu bugün de var ve sö
mürgeci egemen sirutlar halk
lann bans, demokrasi ve öz
gürlük istemlerini yine siddetle
ve milltarist mekanizmalarla
bastrrrnaya, halklan suskun ve
onursuzca bir kölelik yasamm
da tumaya cahsmaktadirlar.

Qeli§kilerin gatl§tlgl dünya
rmzda yine devrimsel hareket
ler, devrimler ve bu devrirnlerin
cesitli toplumsal ve siyasal so
runlan var. Bölgemiz Ortado
gu, haien de sicak catrsrnah
alanlardan biridir. Kürt sorunu
da böige halklartrun diger so
runlanyla birlikte Ortadoqu'nun
en önemli siyasal sorunu duru
mundadir.

Kürt sorununun tarihsel, si
yasal ve toplumsal varolus bici
mi insanüqm, genel devrimler
ve karst devrimler tarihi ile ilinti
li ve bu sorun, genel siyasal, ta
rihsel evrim sürecinin bir alaru
m olusturan sorunlardan biri
durumundadrr. Sorun genel
boyutlanyla bir özgürlük, bans
ve demokrasi sorunudur. Kürt
halkrrun günümüzdeki sömür
qe köleligi statükosu da eie
almdlgrnda, sorun bu boyutuy
la, kazarurnlann eide edilis
yöntemi ya da mücadelenin bi
cirni hangi boyutta olursa 01-
sun, bir devrimsel sorun boyu
tundadtr.
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sonrasinda yasanacak olan si
yasal ve toplumsal yasarn bici
rni, devrim ve özgürlük sorunu
nun kapsarnmdadrr. Özgürlük
ve demokr,asi mücadelesinin
dün ve bugün olcuöu gibi yann
larda da bicimlenisle ilgili so
runlan olacaktrr. Ozgür ve de
mokratik bir gelecegin insasi
bugünden baslar, Günümüz si
yasal mücadelesi yanrun kuru
lu~u, özgür gelecegin insasrrun
bir asamasidrr.

Tarihsel sürec itibariyle ya
sanan ulusal kurtulus mücade
lesinde, tarihsel misyonumu
zun gerekli klldlgl siyasal güce
ulasrnak ve özgürlügü adrrn
adrrn ören yolun gelecegini ay
dmlatmak zorundayrz.
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özgürlük ve demokrasi müca
delesirie perspektif vermeleri,
özgürlükc;:ü ve demokratik bir
siyasal iklimi yaratmalan ulusal
kurtulus mücadelesinde, bu
mücadelenin sonuclanrnasm
da en önemli sorumluluktur.

Günümüz dünyasmda in
sanhqm, halklann gündeminde
devrimler, devrimlerin günde
minde de özgürlük ve demok
rasi sorunlan bulunmaktadtr.
Kürt halkrrun kurtulus mücade
lesi, acrktrr ki, ayru zamanda
Ortadoqu bölgesindeki bans
ve demokrasi sorunu duru
mundadir da.

Ulusal kurtulus öncesi, sl
. yasal boyutlanyla ya~anan
devrimsel mücadele süreci ve

380.000TL.

KÜRTLER
ve

KÜRDis1AN

Ge~ml~tenBugüne

Ortadoöu'da Kürt halkirun
kurtulus mücadelesi, bu müca
delenin olusurn ve geli~im tarzi
ve ortaya ~tkaracagl siyasal ik
tidarin biclmi, devrim ve özqür
lük sorununu da Kürt halkmm
siyasal gündemine tasimakta
dir.

Her ulusal kurtulus, bir ulu
sal demokratik özgürlükle so
nuclarur mt? Yada bicirni ne
olursa olsun her devrim ve kur
tulus eyleminin zafere ulasrrus
sonuclan özgürlük ve demok-

. rasinin gerc;:egedönüsürnü an-
larruna gelir mi?

Özpürlükcü sosyalistlerin
yogunla~ml~ bir politik üretim
ve etkili, dinamik mücadele
tarzlanyla birlikte, Kürt halkrrun
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te budur ve ben bunu böyle te
laki ediyor, 0 anaya, onun dili
ne sayq: duyuyorum. Yani
Türkce yazmama karan alir
ken Türk diline karst degil, Tür
kiyeyi yäneten tasist egemen
qüclere, zorba ve yalancrlara
karst alrrustrm.

Sözüm ona 70 Ylilik Cum
huriyet dönemi, 0 yalanci
Cumhuriyeti kuran ittihat ve
Teraki katahlar, 0 kadronun
bast Mustafa Kemal ve arka
daslan 1920'lerden sonra yeni
bir teori geli§tirerek, Kürt halkt
diye bir halk, Kürt dili bir dilin
olrnadrqrru, "Misaki Milli" de
dikleri strurlar iyerisindeki hal
ka empoze etmeye cahstilar
ve belli bir yere kadar da he
deflerine vardilar. Bilindigi gibi
Nasrettin Hoca göle maya cal
rmstr, fakat göl maya tutarak
yogurt olmarmstr, ama Musta
fa Kemal ve onun arkadaslarr-

V Illardan bu yana, Kürt
ye crkan veya Kürt
ulusal ruhu kokan hiy-
bir yaym orqaruna ne

bir Türkce yazt yazdrrn, ne de
bir dörtlük §iir. 1985'ten sonra
aldlglm karardan bu yana, ilk
defa Türkce bir yazi kaleme
aliyorum. Bu karan allrken,
Türk diline kars: olduöurndan
degil, bilakis alnru cizerek söy
lüyorum, kendi ana dilimi sev
digim kadar, dünyadaki bütün
ana dilleri de en az-ana dilim
kadar seviyor ve sayqt duyu
yorum. Bu ana dillerden biri de
Türk halkmm ana dilidir; ki 0
Türk anast gerek üstünde ya
§adlgl coöratya itibariyle ve
gerekse bedensel, fiziki yapr
siyla Kürt anasma daha da ya
krndrr, Türk anasrrun evlatlan
zorla, kanla, barbarca gelip
Kürt anasirun topraörm i§gal
etselerde -ki etrnlslerdir- reali-

RIZACOLPAN :
Kendisine

i"Demokrat'~
diyeF);if;Qrkdevlel1;;
oJflJfn1Y;Q8etic j leri~

'." mernurtan«
polislerr

ve ülkenin
diger:

. insanlan"
. A0~~~:"]:Ü.rkiye'~~'
.sade Pi( vatandas

kalkiptä, korkusuzca
devle~i elestirme,
o de\lleti yöneten

" ~.kisilere lato
,. söylsrne;
.,'hakkmaX

'~.~.sahip rnidir?

"Demokrasi,
laiklik ve bosgör'ü"
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nin Kürtc;:eden daha az kelime
kapasitesine sahip olduqu gö
rülür. Bu iki dilden, temel kay
nagl en az bilinen dil su anda
konusulan Türkcedir. Haien
Türkiye'de konusulan Türkce,
sonradan derme-c;:atma yapr
lan .bir dildir ki, bu dilin hazine
kelimesinin büyük c;:ogunlugu
Kürtc;:eden, Farsc;:adan, Arap
cadan ve diger benzeri halkla
'nn dillerinden alinrmslardrr.
Eger bugün Türk dilinin icinde
ki yabanci kelimler alinsa,
Türkc;:e'de, son yillarda crkan
lan, saptama (tespit), sehirqil
ler (burjuvazi), ivedilik (acele
cabuk) gibi uyduruk kelimelerin
drsmda kelime kalmaz. Kusku
suz Türkcs'nin böyle otmasi
yadirqanacak bir sey degildir.
Cünkü diller tnsanuöm ürünü
dürler. Diller karrnasik da olsa,
ü9 bes kelimeden ibaret de 01-
sa, dillere saygl duyulur ve ben
bu günkü Türk diline saygl du
yuyorum ve ayru sayqtyi Türk
halkmdan da bekliyorum.

Yukanda 1985'ten sonra
kendi kendime aldlglm bir ka
rardan bahsetrnistim ki, Kürt
ulusal ruhu kokan bir gazete
veya derqiye Türkce her hangi
bir §ey yazmtyaYlm diye. Ama
o gün geld i bugüne dayandl..
Bu TOrkc;:eyazlYI kaleme alma
mm gerekc;:esi de, Ronahi Ga
zetesi'nde okudugum bir ha-

san olmalan dismda, iki halk, ot
ile ates, kurt ile koyun gibi bir
birlerine uzak: ve zrttrrlar. Bu
cümleyi kullarurken düsrnanhk ,
anlarrunda söylemiyorum, Irk
sal acrdan diyorurn. Yani Türk
lerle Kürtler iki ayn degi§ik rrkm
insanlau. Oysa Mustafa Ke
marin <;;rkardlgl teori bizleri de
Türk yaprmstr,

Yukarda kendimi Avustu
ralya gibi bir ktta da tarndun de
mistirn. Evet, gerc;:ekde budur.
Ben bu ülkede Kürtc;:emi, yani ,
ana dilimi geli§tirdim, bu ülke
de Kürtc;:eokuma yazmayi ög
rendim ve bugüne dek üc;:siir ki
tabr, bir roman ve bir de arnlan
rm ic;:erenbir kitap yaymtattrrn.
Yani bes kitabirn Kürtee olarak
yazrlrms ve Kürt halk: arasmda
dagllml§tlr. Oysa Türk devleti
ve onun kalemsöneri "Bu dil ile
hicbir sey yazilmaz. Cünkü
Kürt dilinin kelime hazinesi
yoktur. Bu dil iki, ü<;;yüz kelime
den ibarettir. Bu kelimelerin
hepsi de Arapcadan Farsc;:a
dan ve Türkeeden ahnrrustrr"
dlyorlardr. Kazm ayagl hicte
öyle degil. Kürt dili dünyarun en
zengin, en köklü dillerinden bl
ridir. Bu dilin temeli bes bin yll
larm ötesine uzanmaktadlr. Bu
dil Ari halklnm ana kaynagldlr.
Ari diller bu kaynaktan <;;ogala
rak bugüne gelmi§ler. Eger kl
yaslama yapllacaksa, Türk dili-

'. :j'pemQkrasJ yü,g~;erClemlt}:ho~Aiörülübit~
» ;~;:'SH3fe.mM~~alaiKE)t;h,dR:ifasi'~ngirhöir' >

.. ; ~gitinj'in,'kültürtjn,semborijdür.,
"';'@~m~kr:a§lferdWyas:a:Rlar~8~t~~f,"Kj'~aptar'
"~;:yas,~Klan1]aZ1<ya2:il~rö~gürc~ yaarhr,
,'"'bilira adaJnlarf, sifadan:her vatand:a$
'~.'dü~Ünce§indeQdolayi ~~pishanßlere
: girH)ezler~'i~ke66'e,':zuIUm görme'zler.

,Yprii gerge~·ge019kr.q>~ilercleadalet y,?rdlr,
" hak v'e,hukuk vardir. .

run crkardiklan ash astan 01-
mayan teori, 0 srrurlar lcerisin
de biraz da olsa maya tuttu di
yebiliriz. Hatta sayilan bir hayli
kabank olan, sözürn ona Kür!
aydmlan dahi bu yalanci ker
vana katrldrlar, Kürtlüklerini in
kar ederek kendilerine "Biz
Türküz" dediler. Bugünde 0 tür
insanlan Türk devletinin her
kademesinde görüyoruz. Ör
negin inönü Ailesi, Kamuran
inan, Hlkrnet Cetin, Mehmel
Mogoltay, Ismet Sezgin, Ka
mer Genc;:ve benzeri yüzler.,

Krsacast ben, bu yalaru cü
rütmek icin bu karan alrrustrrn
ve saruyorum her "Kürdüm" di
yen Kürt yazan, Kürt yurtseveri
de bu karan alrrustrr ve almak
zorundadir da, Yani gerc;:egior
taya koymak zorunluluöurnuz
var. Nasrl ki güne~ balcikla Sl
vanmazsa, temeli binlerce yrla
dayanan Kürt dili de, bir kac rrk
ci-katatascmrn <;;Ikardlgl, ne 01·
dugu belirsiz ucube bir "teori'
ile yok olamaz; Kürt halkt inkar
edilemez.

iyi hatrrhyorum, bir zarnan
lar ben de böylesi sacmahqa
lnanrms, kendimi Türk kabu]
etmlstlrn. Cünkü 0 kapalt zin
danda böyle egitilmi~tim', tüm
ufuklanm kararrrusti. Su iciyor
dum, su; yemek yiyordum, ek
rneöirn, asrrn; hava soluyor
dum, hava bana "Sen Türksün'
diyordu. Krsacasi böylesi bir
ortamda benim de beynim YI'
kanrrus, kendime, halkrrna,
anama yabancilasrrusum, taki
1966'da Avrupa'ya gidinceye
ve 1970'de Avusturalya'ya ka
cmcaya dek.

1970'lerden sonra özellikle
Kürtlügümü .aramaya basladim
v_ekendimi bu beslnci krtada ta
nldlm. Diller ve halklar hakkm
deki ara§tlrmalanm bu özgün
ülkede oldu. Burada gördüm
ve ögrendim ki Kürtlerin uzak·
tan ve yaklndan Türklerle hic;
bir akraballk baglan yoktur, in-
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yor.
Krsacasi demokrasi yüce

erdemli, hosqörülu bir sistemin
adidrr. Demokrasi engin bir
egitimin, kültürün sembolüdür.
Demokrasilerde yasaklar yok
tur, kitaplar yasaklanmaz, ya
zrlar özgürce yazthr, bilim
adamlan, srradan her vatan
das düsüncesinden dolayi ha
pishanelere girmezler, isken
ce, zulüm görmezler. Yani ger
cek demokrasilerde adalet
vardir, hak ve hukuk vardrr. So
Ion demokrasisi coktan tarihe
kansrrustrr, bunu bilmek zo
rundayiz.

Demokrasi Yunanca iki ay
n kelimeden tek kelimeye dö
nüsen bir sözcüktür: "Dimes ve
Krotos". Yani "Halk ve Devlet".
Halk ve devlet sözcüklerini tek
testirerek. bu kelime ile yeni bir
yönetim §ekl.i,nihayata geC(iren
ki§i ise, M.O 630-560 yrllan
arasmda yasayan, eski yunan
sair ve filozofu Atinalt So
lon'dur. Solon, "Halk ve Devlet"
derken, sadece Yunan devleti
ni, 0 devleti yöneten egemen
srruflan kast etrnistir. Demok
rasi yönetimini onlara layik
görmü§, halkr da köle ve usak
kabul etrnistir. iste bugünkü
Türkiye'deki demokrasi de 0
günkü Solon demokrasisi gibi
dir. Hatta Türk demokrasisi
Solon demokrasisinden daha
ilkel ve daha da geri bir plat
torrndadrr. Türk demokraslsi
Türk egemen güe;lerinin hege
rnonyasmdadrr: demokrasi sa
dece onlar icindir. Türk demok
rasisi katil, barbar, kan dökü
cü, insana deger vermeyen,
sayqt duymayan bir demokra
sidir. Oysa Batrh ülkeier ve
dünyadaki diger bircok devlet,
Solon demokrasisini moderni
ze ederek günümüz ihtiyaclan
na cevap verecek bir konuma
getirmi§lerdir. Gere;ek demok
rasi ile yönetilen bütün ülkeler
de kesinlikle insan dü§üncesi

ne ne polis bu adarru tutuklu
yor, ne de basbakan bu .adam
hakkmda davact oluyor. Insan
lar da "Vatandasm ya caru Sl
krlrrustrr, ya da dengesi bozul
rnustur da ondan" deyip gülüp
geyerler. Avusturalya'da ben
bile bazen polise itiraz etmis,
kötü laf söylernisirndir. Yine de
polis ne ba na klzml§ ve ne de
ben i karakola qötürmüstür.
Sadece bana "Ben vazifemi
yapiyorurn, sen bu para ceza
sim vermek zorundasin" de
yip, uzaklasarak aynlmrstrr.
Avusturalya'da, her ortamda
inanclanrm rahathkla acrklaya
biliyorum. Insanlar saygl ile
karsilryor: "Bu senin inanem,
böyle inanrnakta özgürsün" di
yorlar. Hastahaneye yatanlara
dinleri soruluyor, din hanesine
dinsiz olduklanm yazdrranlara
tepki gösterilmiyor, hiC(bir dok
tor veya hernsire de "Bu dinsi
ze bakrruyahrn" demiyorlar; bi
lakis tüm doktor ve hemslreler
insani görevlerini yerine getirir,
insanlara saygl duyarlar.

Ya kendisine "Demokrat"
diyen Türk devleti, onun yöne
ticileri, memurlan, polisleri ve
ülkenin diger insanlan? Acaba
Türkiye'de sade bir vatandas
kalkrpta, korkusuzca devleti
elestirrne, 0 devleti yöneten ki
silere laf söyleme hakkina sa
hip midir? Acaba her hangi bir
vatandas bir trafik sucunda ve
ya bir kavga arunda polise iti
raz edip, herhangi bir laf söyli
yebilir mi? Acaba demokrat
denilen Türkiye'de bir sade va
tandas kalkrp dinsiz olduöunu
söyleme hakkma sahip midir?
Oysa ki demokratik ülkeier,
lsa'yt anlatan bir filmde, ona -
okuyucu af buyursun- "Homo-
, seksüel" diyebllmislerdir ve hie;
bir ceza da görmemi§lerdir.
Oysa Türkiye'de, yönetmenler
bir padi§aha "homoseksüel"
dedikleri iC(in,hakaretlere ma
ruz kallyor, filmleri yasaklanl-

ber ... Gazetenin bir kac saYI
öncesinde, ie;sayfada gözüme
kisa bir pragraf takrlnustr, Bu
paragrafm ba§llgl söyle: "Kürt
c;eeikan kitaba ceza." Bu bas
lrk altindaki satirlan okuyunca
inarun insanlrqrrndan utanc
duydum. Cünkü benim yazdi
glm Kürtee "Xlde Naxlrvan 0
Tevkustma Dersnn" yani
Türkcesi "Slglrtmac; Hrdtr ve
Dersim Katliaml" adh rorna
rum Türkiye'de yasaklanrrus.
Onu yayrnlayan Dilan Kitape
vi'nin sahibi Hasan Dagte
kin'e 6 ay hapis cezasr, 100
milyon da para cezasi verilrnis.

Kitabta, benim dogdugum
köyden bir fakir siqrrtmacm ya
sarn öyküsü ve Dersim Katlia
rru'run gerekyeleri vardi. Cün
kü ben 0 katliarrun yaplldlgl yrl
lann cocuöuyum. Anarnm, ba-

, barrun ve tarn büyüklerin bana
anlattrklariru 0 kitapta dile ge·
tirrnistim, ki anlatrlanlar da bir
geryegin ifadeleri idi.

Evet, ben bir gere;egi ro
manlastrrnustrm, fakat kendine
demokrat diyen Türk devleti 0
rornaru ülkesinde yasakliyor ve
o kitabt yayinlayan yayrnevi
sahibirie de ceza veriyor. Yani
Türk devleti bir yandan kendisi
ni dünya kamuoyuna demokral
diye göstermeye cahsirken, di
ger yandan "Vatan, Millet, Sa
karya" edebiyatryla aS11yüzünü
gösteriyor .. Oysa ki demokratik
rejimle yönetilen hiy bir ülkede
kitaplar yasaklanmaz, fikirlere
kelepce takrlmaz, diller sustu
rulmaz, kalemler kmlmaz: .dü
süncesinden dolayi hie; bir in
san ceza alarak hapishaneye
girmez.

Demokrasilerde insanlann,
devleti yönetenleri elestirrne,
hatta onlara kötü söz söyleme
hakki da vardir. Örneöln iclnde
ya§adlglm bu Avusturalya KI
tasr'nda bir adam televizyona
ylkarak ülkenin ba§bakanma
küfür ediyor, ona "pie;"diyor; yi·,

--------------------~~r----------------------

"Demokrasi, laiklik ve hosqörü" DENG,Olaylar ve Görüsler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mini kurarken, diktasmr ayakta
tutabnmek i«in bir de Diyanet
lslerl Sa§kan'lIgl kurrnus, bu
baskanlrqm yulanrn da kendi
üstünde oturduöu koltuöun
ayaöma baölarmstir. Mustafa
Kemal rejiminin bir güvencesi
olarak kurulan bu baskanlik,
Mustafa Kemal'den sonra da
oldugu gibi korunrnustur. Diya
net lsleri Baskanlrdr, Ebedi
$ef'ten Milli $ef'e ve giderek di
ger seflerin eline gec;:erek bu
güne kadar gelmi§tir. Krsacast
Türkiye'de hlcbir zaman laiklik
anlayist olrnarnrs, dini kurum
lar, din ve devleti yönetenlerin
elinde her zaman bir "Dernok
Ies KIlIcI" gibi rejimin güvence
si olarak korunrnustur. Sirasj
geldikc;:ebu kill<;:Kürt, Türk, kr
sacasi Türkiye ve Kürdistan'da
yasayan tüm ernekel kesirnle
rin, ezilenlerin kafalanna calm
rrus, yüzbinlerce insarun kam
akrtrlrrustrr: bugün de "Demok
les'in KIlIcI" Türk devletini yö
netenlerin elindedir, onunla
saltanatlanru sürdürrnekteler.

Hosqörüye gelince, zaten
laik ve demokratik bir yönetim
le yönetilmiyen, aynca din duy
gusunun aglr bastlgl bir ülkede
hosqörüden bahsetmek ola
naksiz. Hosqörü gerc;:ek de
mokratik yönetimin olduöu ül
kelerde olur. Hosqörü, insan
egitiminin sonucu ortaya crkan .
bir davranistrr. Aynca hosqörü
dinde reform yapmayan ve ül
kelerinde gerc;:ek bir demokra
tik düzen kuramayan, insanla
nrn modern ve c;:agauygun bir
insan i .egitimden gec;:irmeyen
ülkeleide olmaz. Hosqörü din
antayrsrrun aglr bastlgl, laik
olarnayan hig bir ülkede olrnaz .

Ozcesi Türkiye demokrasi
den, laiklikten ve hosqörüden
uzaktrr, Bu ÜC;:olgu da, Türki
ye'de yoklar listesindedir ve bu
nedenle bu ülkede yasayan
haiklar aglJ baskl ve zulüm al
tmdadlr.

ram yaprnaktadrr. Bu eyalette
13 tane Türk camii ve sayilan
bir hayli kabank olan ufak iba
det yerleri vardrr. Aynca sayila
n 20 bin olan Sydney'deki Türk
toplumu iki ytldan bu yana, bir
kolej acrna cabasmda idiler ve
adt ge«en Türk koleji bir rnüd
det önce semtin belediye bas
kam ve milletvekili tarafmdan
resmen acildr, hizmete kondu.
Hem de bu kurum devlet yardi
rru ve vereceqi garantilerle
aC;:lldl,bu yardrrnlara da devam
edilecek.

lste demokratik ülkelerde
olrnast gereken normlar bun
lardir. ..

Gelelim laliklik ve hosqörü
meselesine; laiklik kelimesinin
anlarruru özce vermekle birlik
te, detayma girmek istemiyo
rum. <;ünkü bu sözcüöün an la
rm ve ÖZÜ srk srk medyada ye
rahyor ve Türkiye'de yasayan
qenis bir kesim bu sözcüöün
anlarruru bilmektedir. Bu ne
denle ben bu sözcüöün detayr
na girerek yazryt uzatrnayi dü
sünmüyorurn.

Laik kelimesi de gene kö
ken olarak Yunanca bir kelime
dir. Laiklik, din ile devlet yöneti-.
mini birbirinden ayrran bir yön
tem ve bir idarenin adrdrr. Laik
ve demokratik ülkelerde ger
cekten de din ile devlet birbirin
den ayridrr. Yani demokratik
devletlerln hic;:bir kosulda Diya
net lsleri Ba§kanllgl olmaz;
devlet bu baskanhöa kendi büt
cesloden bir kurus dahi öde
mez. Bu bir kural ve gerc;:ekbir
demokrasi yasasidrr. Oysa
Türkiye'de durum böyle degil...

Mustafa Kemal, dikta reji-

--------------------~~~----------------------

yasaklanmaz, kalemler kinl
maz, yazarlar, cizerler, sanat
crlar, bilim adarnlan düsünce
lerinden, yazdiklanndan, söy
lediklerinden dolayt ceza ahp
hapishanelere girmezler, i§
kence ve benzeri insanlik sucu
ile karsuazrnazlar. Oysa bugün
Türkiye hapishanelerinde yüz
lerce fikir sudusu, onlarca bilim
adarru, sayuan bir hayli kabank
olan yazar, cizer, sanatci yat
maktadir. Türkiye'deki bu uyu
gulama ise günümüz demokra
si anlayist na tersdir, ilkeldir,
despotizmdir, tasizandrr. Türk
devleti "demokrasi" diyor, de
mokrasiyi ülkede yasayan gör
rnüyor.

Türk dernokrasisi 35 mil
yonluk Kürt halkiru, 0 halkrn
binlerce Ylilik olan coöratyasi
ru, dilini, kültürünü, tarihini, örl
ve adetlerini inkar eden bir de
mokrasidir. Türk egemen güc;:
lerin elindeki demokrasi, Türki
ye'de yasayan türn etnik grup
lan inkar eden bir demokrasi
dir. Oysa qercek demokratik ül
kelerde bu tür uygulamalar ke
sinlikle olmaz.

Avusturatya Federe Devle
ti'nin yalruz Sydney eyaletinde
235 yabanci etnik gurup ya
samaktadir. Bu gruplar icinde
Türk ve Kürt de vardir. Bugün
Avusturalya'da bir kac Türkce
radyo, bir televizyon kanah,
.20'ye yakm mahali Türk gaze
tesi yayin yapmaktalar. Etnik
gruplara ihsas ett@ radyo ka
nah ile 10 dilden yaym yapan
(ki bu rakarru yüzlere «Ikarma
ya cahsiyor) bu 17 milyonluk
devlet, Türk dili ile de 20 Ylldan
bu yana her gün bir saat prbg-'
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em parce parce büne. Bo
mmüne:

1. Zaraven me negihistiye
hev Gzmaneki resmi ü yekguti
c;:eoebGye.

2. 01 ango dine me Kurdan
ji her usa yek nine.

3. Di her be§e Kurdistane
da partiyenme ji pir 111. DI her
parceye da 11 nav xwe eepheki
netewi ji hin saz ne kinne.

4. Pewendiyen piraniya
partiyen Kurdan bl dagirkere
ki din va her bt xurti heye.

5. Komel ü saziyen netewi
yen serbixwe hin me saz ne ki
nye.

6. DI seransere cihane da tu .
komite 0 saziyeki netewi ya
gisti nine ku me Kurdan ternsil
bike.

Ern dikann van xalan pli'

direj bikm. Diyar e ku
sedemen van tistan yen objek
tif Ci yen ku ji me Kurdan töne
hole ango subjektif ji herun.
Dibe ku h111xwendevan bejm
di nav hernü gelan da ev

re x istrnen Kurd hate
pejrrandme, Cawa te zanin
parti yen parc;:endm ne fede
rasyon ne ji serxwebün dix
wastin, le me dit ku ev pesru
yaz ji aliye partiyen Kurdista
na Basür ji hate qebül kinne.

Welate me Kurdistan ge
lek fireh e Ci hatiye parc;:e
kinne. Serda di nav xwe da ji

C awa te zanin eara
pe§in di dawiya sala
1974'an da di nav
programa (PSK) Par

tiya Sosyalist a Kurdistaue da
gel-Tirkan va federasyon eih
girubü. Ev bir ü raya ilrni
pe~iye gelek rexneyen oe eih G
rü bi rOye erisan btbü. Pisti sa
Ia 1980'anjl aliye gelek parti G

AHMET C. CAMLIBEL

<:'awalezanincara'pe§in'~l dawiya salä .
1974'an da di nav programa EPSK) Partiya
Sosyalist a Kurdistane da gel Tirkan va
feden(~~Qn cih,g~~lbu. EvHiiiU raya'~lnii,;

-. pe~iye gelek rexneyön ne cih-ü rü bt rüye
erisan bibü, Pisti sahi.1980'an]1 aliye gelek
parti ü rexistmen Kurd hate pejirandme ..
C;aw:aitezanin ;p'artiyen päfgen din ne-.
federasyon ne ji-serxwebün-dixwastin,

Je me dit ku ev pesniyaz ji aliye partiyön
Kurdrstana Basür.ji.hate qebül kmne.
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Kurdkujiye. BI hezaran caran
h hevhatm, asbün, hernü bedil
hewa cün.

01dawiye da em dibirun ku
iro, ew nivce besa Kurdrstane ji
Parti ü Yekiti dr nav xwe da
pill'Vekmne, her yek behra xwe
standiye. Dixwazrn hidüden
xwe, rufüzen xwe ber frreh bi
km. Parlamenteren her yeki h
ciyeki qaso grravi korndibin.
Komel 0 saziyen wana her yek
disa xwede giravi karen xwe
dunesirun Uhwd. Heke serten
wi hereme 0 dmyaye re bide,
em dikann bejm ku bel' bi du
dewleta dicm. Eger bi wi rewsa
nü herdu ali ji qayil bin, ewana
di we pars:a picük da we fede
rasyon s:eblkm. Anegori sert (j
merce dewraua em teda dijin
xen ji wi re, reyeke dm ji nine ü

we bastir ji bibe.
Gelek sedem henin ku ew

herdu hezen sereke hhevnakin.
Bes bi bir 0. baweriya nun sede
mek ji hev cüda kmna Kur- "
manc ü Sorani ye. '

Wek hernü cüdayiyen ne
bingehin 0. ne tu trst evi dewle
mendiya me Kurdan ji neyaren
gelen me jl rnej va ye her kur 0
xurt dlkll1. Me ji bl nave el 0
e~ir, bl nave parti u komel bl
nav din 0 mezheb fi hwd. wan
cOdayiya doinandiye. Ciye ku
em wan dewlemendiyan nezlki
hevdu blklll, me wana jl hev
dur xlstiye, wek derden be der
man ni§an daye. QOl1axa ku iro
em glhi§tlne, alternatifeke dm
tine pe§iya me. Gor nun ev al
ternatif ji eil nav xwe da siste
meke federali an federasyon
s:ekmne. Dlbe ku dl pe§e deme
da ev h seransere Kurdlstana
meZll1G azad da ji were 'pe§iya
me.

JI bel' ve yeke mm xwastjl

kari kir ku rewsa Kurdan picek
be ji bikeve nav naveroka gelen
cihane. BI taybeti dew leten
mezin. Helbet lulwesina siste
ma scsyalist ya cenbandina
pe§in 0 xebaten Kurdan h nav
welat 0. h dervayi welat ji bü se
demek ku hai ü rewsa Kurdan
di nav gelen cihane 0. dewletan
da cara pe~in u bi eskere hate
ditme. Her usa h ser problema
Kurdan re vebü ku di crvinen
navnetewi 0. meclisen biyani
yan da were niqas kmne,

BI wi awayi s:awa em hernü
ji dizanm di seri da bi alikariya
Emeriqa 0 welaten kapitalist h
Kurdistana Basür rewseki bas
hate hole. Ne tene hate
meydane, her usa ji bo parasu
na wi pars;a Kurdistane hezeki
taybeti yen hevpeymanan hate
amadekrrll1e. Ew hez heta nuha
ji her dl ciye xwe da neo Gele
Kurd jl we rew§clba~kelk gm u
hIlbljarteneke demoqratik
s:ekmn. Pey lulbljartll1e perle
mentoyek hate sazkmne. Em
hemO Kurd bl we hllbljrutll1a
azad fi demoqratik §a bun 0 It
ber s:aven dost dljmman me
pesna xwe da.

Le sed car heyf ku ew
~abUna me dl gewriye me gl~
kan da ma. Ew sedemen jorin
ku me behs krri bo egere ku du
partiyen sereke ketme qmka
hevdu. Blrakuji s;O glhi§te

parcebün an ji cüdabün her he
rnn. Evana tisten normal 111,

Bele bo xelken ku dewleten
xwe sazkmne qismek jr xalen
jorin hebin ji ewana nabm se
dem ku yelatiya wan ya netewi
, bikeve xetere. Le em Kurd ne
di rewseke usa da nm.

Gor nun bi gisti tekosina
azadiya Kurdistan, xasirna
Kurdistana Basür ji me ra hin
tecrubeyen giring dide ku em je
istifade bikin.

DI sala 1966'an vu da ye ku
beyna PDKI 0. Yekitiye ne bas
e. Ne tene ne bas e, her bi hevra
~eren Kurdkuji dikm. Kurdis
tana Irane ji pe§iye beyna
BDKi 0. Komele, pa§e ji navbe
ra HDKi 0 HOKi Reberatiya
Soresger qase Kurdrstana iraq€
nebe ji pev~un 0 §er ~ectlbm.01
Kurdlst,U1aMezll1 da ji rew§ jl
wana s:etu nine. PKK xen jl
xwe hemo. partiyen Kurdan j)
xwe ra asteng dlheslbine 0. eri§
dlbe ser wana. Partiyen Kur~
yen 1.1 Kurdlstana SOriye ji d)
bm tesira van partiyan dljmma
tiya tund 0 tuj nebe ji bl hevra
renas:m.

Pl§te ~ere Kendave ku ge
lek rojnamevan 0 qanalen tele
vizyonan h Ereblstan, iraq.
Kuweyt, Tlfkiye 0 Kurdlstan€
bl kurti h wan navs:an bun, bl
saya agahdari fi nfi~eyen wana.
yek ji dljayetiya Saddam ji ali-

--------------------~~~--------------------

~----------------~----------------

, Gava'ern'lI Kurd~s.i~ernezedll$ri,~;:; ~.' ".
jt aliye zaravan cüdatiya Soran-Kunnanc,
Ktirmanc ü Zazan bl xurti 'heye, nrrigi',

welqtparezen dilsoz xebate dikm :nakul:ew
bawer!ya yekbune'.dl:;(.{äV'Wari~L'd~;bl<hle me .:
.nuha peknays. Bi bIr-tl 'baweriya mU1;CV

cüdatiyen ne bingehin zu, bi ZU ji orte-ränabe.

Federasyon an sistema eyaleti
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nuha va em 1Iser ve yeke bifikr
nn 11dan G standina bikm. DJ
jiyane da ji bo careserkmna hin
pus G pirsgmkan tene reyeki
nine. Gelek re G dirb henm ku
parti 0 reberen Kurd berö ku
ewana wenne hole pewist e 11
ser hizran bikm, pir alternatii
birun dayrun pesiya gele xwe.
Helbet gor mercen teda dijin 0
gor rewsa gele xwe, jl wana re
yeki ji xwe ra we hilbijerm.
Egel' dem ü dewran guhuri,
dive ewana ji xwe biguhurirun
11 reyeke dm ku bere wek alter
natifek 11ser niqas kinbün ve,
care bicenbirun,

Dibe ku hin xwenclevan
bejm neyar me tar-tari kmne,
ev ji rabüye ewi parcebüne bl
fermi tine cih an ji dipejirine.

di demeki da ji hole rakin ü br
rasti dewleteki modern sazbi
km. Iro di Kurdistana xare da
nsteki uha bicenbinm gor nun
we Kurdkuji kem bibe. Be go
tm ev yek gava desthilatiyeke
azad were darnezirandme 111n
hesanr dibe, le bele bere ve
yeke ji dema mercen taybeti
zore bidme me, em dikann
beravejiye sazbüna dewleten
kevn bicenbirnn. Ango pe§iye
wek eyaletan an federasyonan
azad bibm PI§t ra ji dewleteke
merkezi pekbimn. Helbet ev ji
kare welatevinen rasteqin u
dürbinen gele Kurd e. BI rasti
ewana drkarin jJ her ali va
welate me bikm yek ü hukmeke
demoqrat (inüdem di seransere
Kurdistaue da sazbikin.

Na, na. Niyeteke rrune usa hic
nine, Gava em h Kurdistaue
mezedrkm, ji aliye zaravan
cüdatiya Soran-Kurrnanc,
Kurmanc (iZazan bi xurti heye,
hmgi welatparezen dilsoz
xebate dikm nakm ew baweri
ya yekbüne di nav wana da bi
dlle me nuha peknaye. 11 aliye
01ango dini em bmhenn, beyna
Mishman GEzdiyan, navbera
Sunni 0 Elewiyan her kendalen
mezin dr ci da dimirun. BI bir G
baweriya nun ev cüdatiyen ne
bingehin zu br ZU ji orte ranabe.

Bas e wek Elmanya, Ispan
ya, Iswicre (i hm welaten dm di
pesdeme da cima em nekanbin
dewleteki wek eyelatan da
mezrirnn. 01 bin desthtlatiya
hukma merkezi van cüdatiyan
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Egemen kesime
karsi mücadelede:

sosyalistlere
büyük görevler
dü§mekte?ii."

Sosyalist bilincj'
.edinmig, o.~Ü~

" . ahlakve~h,~a%~§:
", ':., c ' " " • ,; '~ I;torrrif\t%!ij!E
" :b~nlmseini§ ö1r~yl~~,:1

-egemen ideölQMy:i;'
, altetmede, onurl
politik oyunlatinl:
ahlak ve anlayisirn,
kitlelere anlatmada'

daha genis l}it
birikime.

'_ sahip~itl~ti~

K isi iliskilerini belirle-
, yen, davranislara yön .

veren kurallar ve de
gerler sisterni, "ah

lak" olarak adlandinlrr. Ah
Jak, özünde tek tek birey lerin
iliskisinin ötesine de ta§tlgl
icin, toplumsal bir bilinc bici
mi olarak da nitelenir. Toplum
bilinci, bu anlarruyla ahlaki .
sekillendiren en önernli öge
dir. Sunfsal bir öz tastyan, di
ger bir deyimle kisinin simfsal
konumu ile de ilintili olan ah
lak, kuskusuz diyalektigin te
mel normlanru da reddetmez.
0, degisken ve gelisken bir

MURAT ÜSTÜN

Sosyalist egitim ve ahlak
üzerine kisa deginmeler

öze sahiptir.
Kisi yasarmnda bazi ka

rakterler, genetiksei olarak
belirlenir; yani bu özellikler
yasama adun atmayla birlikte
vardir. Örnegin yeni dogan bir
cocugun yemek yeme güdüsü
dogustan kazarulan bir özel
liktir. Oysa bazi karakterler,
bizzat yasarularak, deneyirn
ler sonucu, ya da egitilerek ka
zaruhr. Ahlaki belirleyen
norrnlar da sonradan kazani
lan karakterler arasmdadir,

Toplum bilincinin bir öge
si olan ahlakin bu özelligini
belirleyen kurallar ve degerler
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Günümüzdeki sosyalist
inane; ve anlayism, onU11yönet
sei mekanizrnasi basta olmak
üzere, iktidara gelis bicimine
kadar bircok normunun gec;
misten farkh oldugu acrktir.

* * *
tim.

ci" konumunda olan insanlar
yeti stirmektir.

Ekonomik alt yapmtn üze
rinde sekillenen hukuk, siya
set, ideoloji gibi üst yapi ku
rumlanndan bagimsiz olma
yan. ve kendisi de sekillendigi
alan itibariyle bir üst yapl kuru
mu olan ahlakin kapitalist top
lumdaki bu normlan, burjuva
zi tarafindan dogal ve hakli ola
rak karsilarur. Burjuvazinin
kendini hakli gören bu mann
gmm karsismda yer alan sos
yalist bireyin ahlaki normlanru
ve hedefledigi toplum bicimini
belirleyen en önemli etken ise,
"kollektivizm'tdir.

.lnsanhgm olusurnundan
günümüze degin ortaya cikan
ürünlerin tümü, ortaklasmanin,
diger bir deyimle kollektiviz
min ürünüdür. Kimse benzinli
motoru yapan mucidin, teker
legi icad eden ilkel insanla bag
lanusiru ve bunlar arasindaki
kollektif manugi reddedemez.
Hayvanlan evcillestiren, ta
.nmdan sanayiye vanncaya dek
insanhgin yaranna olan binler
ce ürünü ortaya cikaran en .
önernli etken kuskusuz kollek
tivizmdir. Bu esas, sosyalist ve
kapitalist birey ile bunlann he-

. defledigi toplum sekillenmele
ri arasindaki en önemli farktir
da. Sosyalist birey, kollektiviz
mi tüm topluma bir yasam bici
rni olarak kabullendirip, top
lum egitimini ve sekillenmesi- ,
ni bu esas üzerinden sürdürür.
Sosyalistler tarafmdan hedef
lenen bu toplum biciminde 'bi
reysellik' ve 'bencillik' dislan
masi gereken en önemli özel
liklerdir. Kapitalist toplumda
ise .tam tersi bir durum sözko
nusudur.

Kuskusuz simdiye kada r
anlanlanlarui kisi yasaminda
yer bulmasi icin, sah kisinin
kendi kendini tarumlamasi yet
mez. Diger bir tarumla, sosya
list ahlakin olusrnasi icin.sos
yalist bilinc de gereklidir. Sos
yalist bilincin edinilrnesi ise
tarn.bir egitim süreeine tekabül
eder. Egtim süreci, sosyalist
mücadeleye ve sosyalizrne
olan inaner da beraberinde ge-

sisterni, toplumun degisime
ugrarna dönemleriyle parale)
olarak gelismistir, i.lkel top
lumdaki ahlaki normlarla, da
ha geliskin toplum bicirnlerin
deki ahlaki normlan kuskusuz
bir tutamayiz. Ya da kapitalist
ile sosyalist toplum bicirnlerin
deki ahlaki normlann farkh
özellikler tasidiguu rahatlikla
söyleyebiliriz. Bu yaklasim ki
§i düzeyinde de böyledir. Kisi
eger kendine "sosyalist" diyor
sa, onun ya§ama bakis acisin
daki farkhlik ahlaki anlayisina
da yansurustir; yansrmahdir.
Sosyalist bireyin, toplum azm
Iigmm egemenligini savunan
bir kapitalistle ayru ahlaki de
gerlere ve inamsa sahip olma
yacagr acikur.

Günümüz suufh toplumla-'
nnda egemen kapitalistler, ah
lila kendi inane ve yasama bi
cimlerine göre sekillendirme
nin politikasuu sürdürürler.
Onlar icin gerekli olan sey,
kendi degerlerini topluma ege
men kilrnak ve bu degerler üze
rinde iktidarlaruu sürdürmek
tir. Egemen kapitalistlerin be
Iirledigi bu norrnlar, crkar ilis
kisine dayah, bencilligi körük
leyen, kuraldrsihgr ya§am bici- '
mi haline getiren degerler 01-
makla birlikte, kisinin gelisi
mine de engeldir. Öte yandan,
onlar, vurdum-duymaz, zevk
ve sefayi yasam bicimi haline
getirmis, iki adundan ötesini
görmeyen bir bireyi hedefleye
rek, ideolojilerini de ona göre
belirlernislerdir, Burada amac,
kapitalizmi ve onun 'sürekli
üretim -sürekli tüketim' ilkesi
ni mqru lasnran da vrarnslar
gösteren bireyler yetismesini
saglamaknr. Bunun da yolu,
yasarmn her alarunda "tüketi-
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, Türkiye gibi halen halkla
nn baski altmda tutuldugu, in
san haklanmn pervasizca ihlal
edildigi bir ülkede egitirnin,
bireyin edindigi sosyalist bi
linc ve bizzat kendi kararhhk
ve mücadelesiyle elde edebile
cegi aciktir. Birey, 'ben birileri
tarafindan egitilmek zorunda
yim' olgusuyla hareket ederse,
bu onun uzun yillaruu alabilir;
hatta birey bu idealinde hayal
kinkhgma da ugrayabilir.

Egitimde, rehberin büyük
bir öneminin oldugu yadsma
maz. Modern egitim sitemle
rinde rehber, kisinin egitimin
de önemli bir yer tutar. Ne ya
zik ki Türkiye'de egernenler
kendi yasamlanru sürdürme
nin garantisi olarak gördükleri
carpik egitim sisteminde bire
yin özgür gelisimine firsat ta
mmadiklan icin, bu boslugu,
ezilen toplumlarda bireyin
kendisinin doldurmasi kacuul
mazdir. Ezilen toplumlarda bi- '
reyin, rehber egiticilere ulas
masi, onlardan yararlanmasi
<;oguzaman kolay degil.

Bu boslugun birey tarafin-

* * *

Aciktir ki, sosyalizme ge
<;i§,uzun bir toplumsal süreci
kapsryor, Sosyalizmin bu yeni
anlayrsi karsismda, sosyalist
lerin görevi elbette sosyalist
bir topluma gidisten vazgec
mek olmamahdrr, Onlar.isos
yalist olmarun bireye yükledi
gi sorurnluluklan daha da art
tirdignn bilerek hareket etmek
zorundadirlar. Sosyalist toplu
mu hedefleyen bireylerin, sos
yalizme inandrgi andan itiba
ren yäsam bicimini ve müca-:
dele anlayrsiru, dolayisiyla
egitim süreci icindeki yerini de
buna göre belirlemesi bir ge
rekliliktir.

sosyalizme geeiste cok partili,
cok sesli, parlamenter ve acik
bir düzenin zorunlu göründü
gü günümüz gercekligine uy
mamaktadir. Cok partili, cok
sesli, parlamenter ve acik bir
düzen, özellikle sosyaJizme
ge<;i§ ve sosyalizmin kitleler
nezdinde kurumlasmasi icin
bir zorunluluktur. Bu yeni du
rum, ayru zamanda sosyalizme
banseil gecisin esaslanru da
olusturur.

Özellikle Sovyetler Birligi'nin
dagilmasindan sonra reel sos
yalizmin üzerinden kalkan ör
tü, sosyalizmin prestijinde bir
sarsilmaya neden oldugu gibi,
bircok kesimin daha saghkh
düsünceler üretmesini de bera
berinde getirrnistir. B ircok
sosyalist parti bu sürecte ken
dini ve düsüncelerini gözden
gecirdi. Savrulanlar oldugu gi
bi, kendini yenileyenler de 01-
du. Haien diyalektigi redde
dercesine, kendini yenileme
den "sosyalist" oldugunu iddia
eden yapilanrnalann var oldu
gu siyasi arenada, ideolojik a
guhk, sayica az olmalanna
ragrnen yeni düsünsel zemine
uyarlanan, savrulmayan yapl
lanmalardadir.

Sosyalizmin insanhgin ge
lecegi olduguna kusku yok.
Ancak sosyalizme ge<;i§ icin
de, ulusal ve uluslararasi ko
sullann olgunlasmasi bir zo
runluluktur. .Eski Sovyetler
Birligi'nin 70 yillik gecrnis de
neyimi de gösterdi ki;sosyaliz- .
, me gecis, kesintisiz bir bicim
de olmuyor. Hele günümuzde
geliskin kapitalizmin güclü re
kabeti karsismda, ileri bir eko
nomik gelisme, sosyal, politik
ve kültürel bakirndan olgunlas
ml§ bir toplum olrnaksizm,
sosyalizme gec;i§, sosyalistle
rin iktidan kendi elleriyle bas
kalanna sunmasidir. Sosyalist
toplumu yaratacak yapilanma
lann, sosyalist bireylerin, gec
mis deneyimlerden dersler <;1-
kardig; bir diger olgu da, i§<;i
suufi diktatörlügü ya da bir di
ger adiyla proleterya diktatör
lügüdür. Sonucta tek bir parti
nin topluma egemen olrnasuu
beraberinde getiren proleterya
diktatörlügü, gerek demokra
tik devrim sürecinde, gerekse
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Türkiye'nin uzun yillardan
bu yana bir cendere altinda tu
tuldugu, KÜ11 halkmm bu cen
derenin altmda yok edilmeye
'~ah§lldlgl acikur. Egemen ke
sim, türn ahlak ve anlayis
norrnlanru toplurnu baski al
tinda tutmaya yönelik olarak
idealize etmistir. Cahsanlar,
kadmlar, gencler, köylüler,
toplumun diger tüm kesimleri
. egemen kesimin bu ahlak ve
anlayisuun ideolojik born bar
dunaru altmdadir. Ote yandan
ezemen kesim, bu anlayrsim
D . ..

topluma kabuJ ettirrnek 19m,
zor ve siddet uygulamaktan da
kacinmamaktadir. Kuskusuz
bu toplumu degistirme ve dö
nüstürme iddiasinda olanlann
ve kendini ona hazirlayanlann,
egernen kesimin bu normlanrn
gözönünde tutmasi gerekir.

Ulusal kurtulus mücadele
lerinde toplurnun suufh yapisr
m gözönunde tutan sosyalist
ler, yurtseverlik özüne de sa
hiptirler. Onlann sosyalist ah
Iak ve anlayislan, ayru zaman
da yurtsever olmalanru da be
raberinde getirir. Yurtseverlik,
.samldigi gibi sa1tmilliyetcilere
özgü bir yaklasim degil: tarn
aksine sosyalistlerin bir öz ve.
icerige kavusturdugu, türn top
lumu kucaklamayi hedet1eyen
bir ideolojik yaklasimdrr. Bu
yaklasimm, egernen kesirne
karsi rnücadelede, toplurnun
diger siruf ve katmanlanru mü
cadele icine cekmede, toplumu
sosyalizme .adrm adim götür
rnede yadsmarnaz önemli is
levlerinin oldugu, türn sosya-.
listlerce bilinmelidir.

Kürt halkirun önündeki ta-

rin yasamdan edinebilecekleri
en önemli pratiktir.

* * *

"

dan doldurulmasi icin, Türki- duyrnasuun da motor gücü ola
ye'de, tüm eksikligine ragmen caktir. Bu olanaklardan sonuna
yararlarulabilecek malzerne kadar' yararlanmak gerekir.
var. Zor ve baski altinda da 01- Birey egitiminde bir diger
sa, binlerce yayin; brosür, ki- önernli olgu ise, tartismadir.
tap, dergi, görsei malzeme bu Tartisma bireyin bilinc §e~il
ülkede de yaymlanrrus ve in- lenmesini yönlendirir. Ote
sanlar bundan alabildigine ya- yandan onun, yeni seyler ög
rarlanma durumundadir, Top- renmesine, yeni deneyimler
lum egitiminde önemLi roller kazanmasina önayak olur. An
oynayan, kisiegitiminde, kül- cak bu nok~.da dikkat ed~esi
türel sekillenmede, sosyal faa- gereken en önemli olgu, Dlm~
liyetlerde ciddi islevler gören "yat'a pirince giderken ev~ekl
kültür ve sanat merkezleri de, bulgurdan olmamaktir. Yen ve
bireyin egitim boslugunu dol- zamaru iyi belirle~~yen t~r
durmada büyük yaran dokuna- usma, havanda su dövrnektir.
cak önemli kurumlardir. Ahlak Tartismada ternel alman esas,
ve buna bagli norrnlar toplum- tartismanm bir egitim kururnu
sal bilince gäre sekillenirken, gibi aIgllanmas~ olrnal~dlf.
bireyin aldlgl -egitirn, kendini Yasarn, deyim yer~deyse
yetistirrne tarzi, toplum yasa- bir okuldur"ve devrirnci blre~
rmndan etkilenme bicimleri de her gecen gun bu okuldan yem
önemlidir. Kollektif ya§amm seyler ögrenebilir: birey, bu
ternel almdigi, ya§am tarzirun ögrendikler~ni k:~diegitimin
ve ahlaki norrnlann sosyalist de kullanabilecegi rnalzemeye
ve yurtsever temeller üzerinde dönüstürebilecegi g~~i, ~e~re
sekillendigi, kisi hak ve özgür- sine de reh~er olabilir. Kitle
lüklerine saygl duyulan, türn lerle rahat diyalog kurrna, on
baski ve engeIle~e ragmen ege- lara bilinc ve rno~al.kaz~ndlf
rnen kültürün yapnnrnlanna rna, egernen kesimin ~ltlel~r
kararlrca direnen bu kurumlar- üzerindeki propagandatif etki
da alinan e<7itimve ahlak anla- sini en asgariye indirrne, silalu
Yl§l, ki§inin kendine güven dili ve kalerni olan devrirncile-

------------------~~L-------------------
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ren ahlak ve anlayisa sahipse,
bu dururnda bireyin rnücadele
ye sunacagi herhangi bir yarar
yoktur. Yani birey, egernen ke
sirne karsi mücadele adma,
tarn tersi bir yönelime de gire
bilir. Bunun ulusal kurtulus
mücadelelerinde örnekleri
coktur ve bazen bireyin verdigi
zarar kendini asarak genis bir
kesirni de kapsayabilir.

Sosyalistler, herseye rag
men egernen kesimi altedebile
cek güce sahiptirler. Yeter ki
onlar bu avantajlanru kullana
bilsinler; olumsuzluklarrru
olumluluga dönderebilsinler.

vardir. Oysa devrirnciler, sos
yalistler, yurtseverler bu ola
naklardan yoksundurlar, Cogu
zaman da, baski ve zor politi
kasi ya da korurnak zorunda
kaldiklan degerler nedeniyle
illegalite kosullannda calis
mak durumundadirlar. Bu du
rurnda onlar icin dezavantajdir
ve egernenler bu dezavantaj
dan yararlamyorlar.

Burada devreye girmesi ge
reken olgu, yine sosyalist bire
yin ahlaki anlayrsi ve bilinci
dir. Eger birey kendini sosya
list bilincle donatmarrus, ya da
egernenlerin ekmegine yag sü-

"(. ..) ,

Bu $ubot geceleri sono erince
Uluyan kocakan flrtlnalon
Daglanmlz nevroz/a bezenince
Korkuyu türküler/e gömecegiz,
Ve halay c;ekecegiz
Biz insan/ar, c;ic;ek/er,kitaplar" .

Kemal BURKAY
2 Temmuz 1993'te

37 ovdim otesler orosmdo .,
diri diri yanarken seyreden,

1991 Ternmuz'undoda Vedat Aydln'l
katlederek faili rnechul cinayetler Iuryosim
bosloton egemenler, bunohrnve kaostan

bugün de medet umuyorlar.
Aydlnlar katledilmeyle,

mücadele boski ve siddet ile gedletilemez!
ONlARI UNUTMAYACAGIZI

DENG DERGiSi

Sosyalist egitim ve ahlak üzerine...

rihsel adun, ulusal dernokratik
devrimdir; bir ,diger yönüyle
ulusal kurtulustur. Kürt halki
kendi ya~aml üzerindeki ege
men boyunduruga son verme
dikce, demokratik: bir toplurn
kurmadikca, özgür olamaz, ba
nsa kavusarnaz, gelisme yolu
na girernez. Bu olgunun ya
sarnda yer bulmasi icin de ge
nis bir kesirnin ittifakma gerek
vardir. Bu ittifaklar icinde türn
ulusal gucler yer almahdir.

Kuskusuz bu durumda, top
lumun farkh suuf ve katmanla
rmm da ittifaklar icinde yer ala
cag; düsünülürse, her struf ve
katmarnn kendi ahlak ve anla
yisrru da beraberinde tasiyaca
gl gercegi bilince cikanlmah
dir. Burada ustahk yine sosya
listlere düsmektedir. Toplu
mun en bilincli, ilerici ve en
akilli kesimi olmasi gereken
sosyalistlerin yurtsever özü,
burada kendini gösterir. Onlar
bu avantajlanna deger verrneli,
toplumun diger kesimleriyle
iliskide, onlan mücadele icine
cekmede bu avantajlanndan
yararlanmahdir ..

Öte yandan egemen kesime
karsr mücadelede de, sosyalist
lere büyük görevier düsmekte
dir. Sosyalist bilinci ed inmis ,
on~ ahlak ve anlayis norrnala
nru benimsemis bireyler, ege
men ideolojiyi altetmede, onun
politik oyunlanni, ahlak ve an
layisiru kitlelere anlatmada da
ha genis bir birikime sahiptir-
ler. '

Toplum, ona anlanldikca
özgürlüge yana~lr, kurtulusa
adim adirn gider. Bunu yapar
ken, egemenler kadar genis

. olanaklara sahip degiliz, Onla
nn ekonomik: imkanlan, yillar
du organize calisan kurumlan
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, islam dininden büyük öl- rnek ve Aleviiigin islam ve HI- eie dolasan basih bir kitap da
cüde farklilik göstereJ1ve Mu- rlstlyandinlerl ile olan yakrnlr-. bulunrnamaktadrr,
hammed'in darnadi Ali'nin ki- glnl ae;:lgacikarrnaktrr. Bu ca- Bu nedenleöneeAli'nin ki-
§iligi ve. ögretisi etratmda yo- hsrnadaverilen bilgiler, bu so- §iliginive misyonunu ineeleye-
gunla§maktaolan yeni bir din, runlan cok iyi bilen, tarunrrus lirn, Ali ile ilgili olarak insanlan
Türk lmoaratorluöunun belii bir Alevi büyügü ile yapitan bir dört grupta toplayablliriz. Bi-
böigeierinde giderek önem dizi konusmadan sonra der- rinci gruptaki insanlar, Ali'nin
-kazanrnaktadrr. Bu inanea .Ienrnistir. Bu görü§meler so- en zalim hükümdarlardan biri
bagl! olanlar, gerek kendileri ' nueunda eide ettigimiz bilgile- olduguna inarurlar.Bu grup in
taraündan, gerekse Müslü- rin dogrulugunu smarnak icin, ' sanlar daha cokbu yörede ya
manlar'tarafindanAlevi olarak . ' bu biJgileribaska Aleviler'e an- sayan Yahudiler'dir ve Ali'yi
nitelendirilirler. Daha cok lattrk ve bilgilerin e;:ogununör- , lanetlerler. Müslümanlar $ey
olurnsuz anlamda kullarulan tü§tügünü gördük. Alevilerin tan'i nasu görüyorlarsa onlar
ve krrrruz: kafali anlamma ge- c;:ogubu konulardakonusrnak- da AIi'yi öyle görür.
len Kizrlbas tabirinin kökeni- tan cekinrnektedir. Bu neden- lkirici grup ise, Ali'yi dör
nin ise SiffinSavasi'na dayan- le, bizi tarudrktan ve güven düneü halite olarak kabul
dlgl söylenmektedir. Ali söyle duymaya basladiktan sonra, eden kati Müslümanlar, ya da

. dernis: "Basrruza kurruzt bas- bu tür sobbetlermümkün 01- Ehl-i Sünnet'tir. Onlar, Ali'nin
lik gee;:irinki savasin karrnasa- mustut. Bununla birllkte Alevi insanlar arasmda en bilge ve
smda yanhsltkla kendi arka- toplumuna ili§kin tahminler erdem sahibi bir ki§i olduqunu
daslanruzt öldürmeyesiniz." büyük ölcüde engin teerübeye söylerler. Ücüncü gruba ise
iran'da bu inane topluluquna sahip olan Hrrisfiyan bir dokto- $iiler dahildir. $iiler, .Ali'ninan
verilen ad Ali-ilahiler'dir ve ge- run yaptlgl tesbitler ile örtüs- latuan binleree kerametin sa
,nel olarak Müslürnanhqm bir rnektedir.' Bu inane topluluöu, hibi ve Peygamberin halefi 01-
mezhebine bagli bir topluluk Ali hayatta iken olusmaya duguna inarurlar. Aleviler ise
olarak kabul edilirler. " baslarnrs, aneak pek bir varlik dördüncü grubu olusturuyor,

Bu cahsmarruzm konusu göstereniemi§, dini esaslan Alevilere göre Ali, tüm pey-,
ise bu inanem özünü, Dogulu da hep sakh tutulmustur. Za- gamberlerde var olan yüee
bir dinin izin verdigi ölcüde ten bu inanem özünü anlatan ruhtur, hatta tann run insan
gen;:egeuygun olarak irdele- .ve inananlar arasmda eiden seklindeki tecessürnüdür.

Stephen Von Renssselaer Trowbridge

Aleviler ya da Ali'yi
Ilahfastrr-anlar- (*).
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ceviren Haci Bektas-t Veli,
ölümünden önce de Ankara
yakmlannda Bektasi tarikatmr
kurmustut. Bu tarikata üye ki
siler, ülkeyi dolasip bu ögretiyi
yayrnaya cahstyorlar. Tarika
tm belli bash kurah ise bekar
kalrnalandrr. Bu inanca katkrst
olan ücüncü tarihi ki~i ise ne
bir düsünür ne de vaizdir; an
eak bir kraldrr, Bu kral Alevi
olarak ilk kez Pers tahtma otu
ran $ah Sefi Sultan'dir (Safe
vi). Afgan saldmlarmda aci
rnasiz eziyetlere maruz kalan
Aleviler $ah'm döneminde al
trn c;:aglnl yasarrnslardtr. On
dan sonra dört Ale'vi $ah tahta
gec;:mi§tir,bunlardan bir tanesi
$ah Abbas'tir. Abbas'dan
sonra ise Sünniler ve Siiler
tahta gegmi9tir. $ah Sefi Sul
tan, Ali'nln tarunrnasi ve ayak
lar altma ahnan davarun dü
zeltilmesi icin dörtblr yana tel
lai göndermi9tir. Bunda da bir
hayli basanh olrnus ve Ali'nin
adma ün kazanrmstrr. $ah,
hükümdar olarak da tüm hü
kürndarhk dönemi boyunca
adil ve asil bir sah olrnustur.

Bu dönem coqraf merkezi
iran'da bulunan Kirmansah vi
layetindeki Kirind (Kerend) ka
sabasmdadrr. Ali'nin soyun
dan gelen dört ki§i bugün ha
Ien Kirind'de yasamaktadrr,
adlan lse Seyid Berake, Seyid
Rüstern, S~yid Esat Ullah, Se
yid Farraj Ullah'drr. Seyid ismi
sadeee Ali'nin soyundan ge
lenlere verilen bir isimdir. Se
yidler tüm Anadolu'ya ve Ku
zey Suriye'ye temsilciler gön
derip müridlerinin aydlnlan
maSlnl saglar, manevi aC;:ldan
destek saglamaya c;:all§lrlardl.
Bu tür toplantllann tümü gizli
yaplhr ve c;:okgüvendikleri in
saniarm dl§lnda toplantllara
yabanci ahnmazdl.

Arabistan ve Mlslr'da bu

basrlrnast yasaktrr. Ali'nin,
Müslümamn tamrmna ili~kin
sözlerini dikkate ahrsaruz.
onun yeni bir inane sistemi ge
tirdigini anlarsiruz: "Müslüman
eline ve diline güvenilen ki~i
dir" (1)

Bu inane türü, lslam'in do
gu§undan 30 YII sonra, Ali ile
baslarrustrr. Hakkim alabilmek
icin sürekli savasrrusttr. Ali
halk arasindan en nitelikli ve
uygun adarnlanru secip bir
özel konsey (Special Council)
kurmustut. Daha sonra onun
yolunu izleyen kisilerden olu
san Genel Konsey'i kurmustut
(General Couneil). Aleviler
arasinda Nesurller diye bili
nen bir qrup vardrr. Bunlar da
ha cok Iran'da yasar, ancak
Antakya'nrn bir cok köyünde
de onlara rastlarnak da rnürn
kündür.

Ali'nin müritlerinden biri
olan Nuseir, "All, Tann sensin"
dernistir. Ali de Nuseir'in bu
beyanma karst gelmemi~tir.

Tarih süreci lcinde bu
inanem yayrlmasina üc;:'ki§i
büyük ötcüde yardrrn etrnistir.
Bunlardan birisi, kökeni AIi'nin
sülalesine kadar uzanan Veli
Ullah Seyid __Celaleddin'dir.
660 (MS 1259-60) yrlinda
,dogmu§ olan Celaleddin yasa
rm boyunca bircok Magi'yi ve
$ii'yi bu inanea cevlrrnistir.
Seyid Celaleddin aynea bu
gün .hala etkinliklerini sürdü-
. ren Celali Dervisleri tarikatlnm
kurucusudur.

Haci Bekta§-I Veli ise
730'da (M.S. 1329-30), Ni§a
,bur'da Imam Rlza'nm oglu
olarak dogmu§tur ve dogru
dan Ali'nin soyundandlr. Os-

o man11topraklanna ayak bastl
gmda, aYnl zamanda Alevi
inancml ilk kez Anadolu'ya ge
tirmi§ oldu. Ya§aml boyunca
be§yüz kadar ki§iyi bu inanea

"Ali'nin sefaatt anlarrunda,
evet." .

"Yani isa yolu ile degil mi?"
"Evet yine 0 sekilde, cün

kü AIi, Isa ile özdestir."
"Hasan ile Hüseyin sehit

midir?
"Siiler bu sehitler ile özel

likle de Hüseyin'in sehit düs
rnesi'ile kefaretin ödenmis 01-
duöunu ümit etmektedirler.
Aneak Aleviler bunun doöru
dan AIi'nin yasarru vasrtasiyla
olduguna inarurlar, Daha dog
rusu Ali'nin yasarru, ölümü ya
da sehadetinden cok ki§iligi,
ru hu sayesi nde kefareti n
ödendiölne inamrlar. Bunun
dismda aynea da sehit 01mu9-
tur. Ali'nin ugruna öldügü bir
inaner ve büyük umudu vardr.
Ali kendisi icin birsey istemedi,
O' Tannsnun kutsal tecessü
mü idi."

"Ali'nin hayatma ili~kin ya
zil: bir metin var rm?"

"Cok degerli olan el· yaz
rnalanrruz var, bunlar mücev
herlerden daha degerlidir, sa
tilrnaz ve Alevilerin dismda
kimseye verilmez."

Peki, bunlan nasil eide
edebiliriz?"

"Ancak Aleviligi kabur ede
rek. A~agl yukan onbes degi
sik kitabrrruz var, hepsi de el
yazrnasr, Birinci grup kitaplar
Ali'nin ögretisini anlatlr ve ta
mamen Ali'nin kendi sözlerini
ic;:erir.ikinci grup kitaplarda ise
Ali'nin müritleri arasmdaki ya
§aml anlatllmaktadlr. Üc;:üncü
grup kitaplar ise Ali'yi sevenler
taraflndan yazllan övgüleri ko
nu almaktadlr. Bu kitaplar her
müride verilmez. Bu kitaplara
ancak dinimizin hikmetini yok
iyi bilen arifler ula9abilir. Bu
nun dl§lnda halka aC;:llmaslve

"Aleviler kefarete inamr

------------~------~~r---------------------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



I ,

var olduqundan, §imdi de var
dir ve halkma malumdur. Ona
.inanrmyanlar ictn ise gizlidir,
sakhdrr (rnastur)."

"Peki kendi halkma ne ~e- '
kilde malumdur?"

"Gerek mevcudiyeti, ge
rekse vasttasi acismdan Kut
sal Ruhun etkisi ile."

"Aleviler KutsalBuhun ki
sisel etkisine inarurtar rru?"

"Evet, ancak bunun ser
bestce ve aynntrh olarak tarn
srlmasi gerek. Kutsal Ruh so
rusunu yarntlayabttseydik.
baska sorunlar kendiliqinden
cözülürdü." .

Hoca Kutsal Ruh konu
sundaki inancrm su sekilde
aktardr: "Kutsal Ruh odaya gi
ren 1~lkgibidir, qünesin kendi
sini göremezsiniz. Gördügü
nüz 0 1§lgm ,güne~in kendisi
otduöunu söyleyemezsini'z,
bu sadece güne§in bir sonu
cudur."

Önernli ,ahsiyetlerin
daha önee de yapdlklarl
(pe-exi$tenee) ve
varllklarml
sürdürdükleri konusu

"llk 1~lgln (FIrst Point) or
taya «Iktlgl her an biz de bir
cernber gibi etrafrru sardrk."
lsa'rnn qercek hizmetkarlan
Musarun «agnsma uyanlar ile
ayrudir. Isa, Mesih Fariz'lere
setzeniste bulunrnustur, cün
kü onlar Musa'ya karsi gel
rnislerdi. Bu serzenis ile lsa,
onlann Musa zarnarunda da
var olduklanru ve Musa'ya
kar§1 geldiklerini kastetmi$tir.
BLI baglamda sadece Alevile
rin kullandlgl bir terim vardlr:
Fiilen geri dönü~ (rajat fiili)

Sen eger Paul'un ya~a
dlklannl ya§arsan, ismin farkll
olsa bile aldlrma; Paul'dan
ba~kasl degilsin. Sen onun

yük bir'·güce sahiptir. Bu gü«
ten daha büyük bir gü« yoktur.
Bu gücün kendisi herhangi bir
kisiye baqh degildir. Var olan
her sey 1~lgml ve gücünü bu
hakikatten alir. Bu güe;:"istedi
gini yapar, istedigi gibi yarqi
lar."

Bu güce hie;:kimse kars:
gelemez, onu alt edemez. Za
man süreci icinde ise bU,gü« 0
dönem ie;:ingerekli olan buy
ruk ve ~mirleri ortaya cikar
rrustrr. Orneqin Musa'run za
marunda, insanlarca gerek
duyulan sözler, Musa vasita-
, sryla Ali tarafmdan söylenrnis
tir.

"0 zarnan siz Ali'nin daha
önce yasadrörna inanryorsu
nuz?"

"Evet, tabiiki."
"0 zaman Yuhanna'run

lncil'in birinci bölümünde
[sa'run daha önce ya§adlglna
ili§kin sözlerini biliyorsunuz
dur?"

Evet, arada bir benzerliöin
olduqunu hiliyoruz. Dünya ku-

.' rulduöundan bu yana, insan
lan hakikate «agiran bircok
peygamber gelmi~ ge«mi§tir.
Hepsinin ismi, cismi tarkhdrr,
Ancak hepsine de bu görevi
Ali vermistir. Cisimleri kendile
rine hastrr, ancak düsünce
olarak Ali'dirler. Kumandan
tekdir; görevlilerin derecesl.ne
kadar tarkh olursa olsun an
larnlan ve görevleri tekdir.
Tüm peygamberler, tek olan
ayrn hakikate davet ettikleri
icin, temelde birbirlerinden ay
n tutulamazlar. Adem'in. dev
rinden Muhammed'in devrine
degin tüm peygamberler isim
leri farkh olsa da aynldlr, tek
dir. Gelen her peygamber, ye
ni bir yöntemle yeni bir ders
anlatlr ve her peygambe'r bir
öncekinden daha üstün du
rumdadlr. Ali daha önce de

inane türü pek ilerleme göste
rernedi. Ancak iran ve Mezo
potamya'da iki ile ü~ milyon
arasmda Alevi bulunrnaktadrr.
Sadece Halep'de 50 bine ya
km Alevi vardir, ancak Ha
lep'in güneyinde hemen he
men hic Alevi bulunmaz. Ada
na, Diyarbakrr, izmir, Selanik
ve Kayseri'de de onbinlerce
Alevi vardrr. Ali'nin soyundan
olanlann ya~adlgl Hact Bek
tas ile;:esi yine önemli bir ko
nurndadrr. Konstantinopel ise
merkez degildir, ancak Make
donya'da halkm büyük bir kis
rru Alevi olmustur. Antep ~eh
tinde de takriben bes yüz ha
ne Alevi'dir, aynca 'blreyset
olarak da iki bine yakin Alevi
bulunrnaktadrr. Antakya'da
ise Nusayri köylerinin dismda
pek Alevi yoktur. Maras'in
köyleri ve Elbistan merkezi ve
köyleri ise neredeyse tarna
rruyla Alevi; Suruj (Surue;:?)
ovasmda yasayanlar ise Sün
nidir. Antep'in köylerinin e;:ogu
da örneöin Bure;:ve Krztlhtsar
gibi, Sünnidir, Kocdam da
(Kuchdam) daha cok Sünni
dir, ancak, Sazgun'dan sonra,
qüneye : dogru" Karar'da
(Khrar) odaklasan köylerin «0-
gu Alevidir. Kilis'te yasayanlar
ise geneide Araptrr ve yaban
cilara pek srcak davranmaz
lar. Ancak cadrrlarda yasayan
halk Alevidir. Birecik'te ise
Türklerden en az yüz elli ki~i
Alevidir, ancak Urfa merkezi
ve köylerinde sayrhdrrlar; Ha
lep'te cok az, Antakya'da ise
belki ikiyüz hane Alevidir. Ale
vilerin en yogun bulundugu
böige ise Erzincan'a bagll
Dersim'dir. Bu bölgenin geni~
ligi ise at üstünde onbe~ gün
de ahnabilecek bir mesafedir.

inanem ternel ögretisi
Dünyada sadece bir haki

kat vardlr. Bu hakikat «ok bü-
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tedigi zaman meydana getiri
lebilir,"

"Bu konuyu bana biraz da
ha anlat."

"Bundan tazlastm anlatrr
sam ben i döverler"

"Gizli Mehdi ögretisi ile bu
ögreti arasindaki fark nedir?"

"lnancirmza göre Mehdi,
Muhammed ve Mesih'in isrni
ve cismi tarkh olsa da 1~lkve
hakikat acismdan birdirler."
Bireysel ve toplu ibadet

Aleviler arasmda ibadet
bireysel ve toplu ibadetten
olusur, ibadet ~ekilsel degildir
ve bell i zamana ve yere bagll
degildir, abdest alrnayi da ge-
rektirmez. ,~

"Peki, Kuran'a göre 10m
müminler ibadet äncesi ellerl
ni, dirseklerine kadar kollanru,
ayaklanru yrkamak zorunda
degil rni?'

"Evet, bütün Aleviler de
bunun bilincindedir, ancak bu
onlar igin baglaYlcl degildir.
Sizim ibadetimiz i9ten gelir;
setaata dayarur ve bell i töreni
rmz, formülümüz yoktur."

"ibadetinizde kutsal kitap
lann ckunmasi da yer ahr mr?"

"lbrahim, Musa, Davut, isa
ve Muhammed"in bes kutsal
kitabtnl taruyoruz ve okuyo
ruz. Ancak onlar bizim iyin
baglaYlcl degil. Ögretimiz Ale
,vi'den Alevi'ye, babadan ogU"
la aktanhr."

"Günah cikarrnaya inarur
mIStnIZ?"

"Yüce Allah iyin."
"Kurban keser misiniz?"
Sütün sunni Müslümanla-

nn kurban kesmek zorunda 01-
dugu tarzda degil. Ancak, ha
yatirruzda bir kez, dede bize
geldiginde kurban keseriz. Pir
ler ve dedeler bizim sayglde
ger hoc.alanmlzdlr. Kurbanilk,

Tannya olumlu srtatlar atfeder
ve tecessüm ögretisine göre
tarurn yaparlar. Tann hakimi
yeti ile vardir, Bunun iyin ise bir
beden gerekmektedir (Jasad).
Yeryüzü hiy bir zaman Tann
dan yoksun olmadr, 0 halde
Tann her zaman mevcuttut ve
mecazi anlamda degil ..geryek
anlamda her zaman var ola
caktir. Her Alevi, AIi'nin teces
sümünü qörmüstür, onunla
yasarrun "yarutlanrnast gÜy"
konular konusunda mülakat
yaprnrstrr, ona dokunrnustur,
görmü~tür ve' herseyi ile
Ali'nin var olduöunu idrak et
mistir. Bu tezahürün nedeni
ise 10m insanlann Tann haki
katma ermelerini saölarnakta
dir.

"Peki, Tannrun timsali (Ali)
ile bu 10r mülakatlan yapabil
menin sarti nedir?"

"Bu sart cok aglrdlr ve cok
uzun bir yol gerektirir. Ki§i dü
zenli bir sekilde hizmet verir ve
esaslar ägrenir. Bunun iyin se
kiz dokuz yrlhk bir süre gerekir.
Su süreden sonra ki~i kendini
hazir hissederse Dersim De
desi ve dolayrsryla tüm Alevi
ler taraftndan üye kabul edilir.
Su cirakhk döneminde Ali ile
doörudan temasa geyemez,
OrJU göremez ve ondan bir
seyler ögrenemez." ,

"lnanan istedigi zaman
Ali'yi görebilir mi?"

"Hayrr, bu kendi isteqine
degil, Ali'nin lsteölne baglldlr
ancak. Yer ve zaman önceden
bell i degildir. Bu tecrübe cok
hassas ve kontrollüdür. Sir
transa geyme olaYI sözkonu
su degildir. Su durum inanan
yanilzken ya da baska mürid
ler ile bir-likteyken meydana
gelir; ancak yabancrlarin ya
mnda hicbir zaman görülmez.
Hiybir Alevi böyle bir görüntü
ye neden olamaz,' ancak Ali is-

"

yasarruru sürdürüyorsun. 0
halde yüzlerce Paul mevcut.
Paul yogalml~. Bir yok tinsei
(manevi) cocuklan var.

Onesimus'un Philemon'a
yazdlgl rnektuptaki sözleri
"rneydana gelmesine vesile
olduqum oglum Onesimus iyfn
sana yakanyorum" konusun
da Paul'un söylediklerine ku
lak verelim:

"Sen baskalanrun baslat
tlgl davalan tamamilyorsun.
Dava hiy bir 'zarnan ölrnez. 0
halde insan ölrnez. Senin
özün kemik ve etten degil,
ölürnsüz olan iyi davrarusla
nndan toaretnr."
Ölüm'süilüge iU~ki,n

Bu dünya beraberinde
baska bir dünya getirir. Bu
dünya öbür dünyarun yarunda
okyanusda bir damla gibidir ..
Bu dünyada yaptrqrruz tüm lyi
likler, bu dünya iyin degil öbür
dünya leindir. i~te burada eki
y.orsunuz, orada da biciyorsu
nuz. insan icin ölüm aCI kayna
gl degildir. Sadece baska bir
yasam bicimidir. Cennet belli
bir yer degildir. Ancak inanan
lann ya~adlgl her yer· cennet
tir, yeryüzünde olsa bile. Tann
tarurnazlann ya~adlgl her yer
ise, ister bu dünyada olsun is
ter baska yerde, cehennem-

. dir. Peki bu dünyada yapilan
iyilikler ne anlama gelir? Nasil
ki annesinin karrunda olan bir
bebek gözün, kulaqrh ve ag
zrn nasrl kullanlldlgtntn bilin
cinde olmadan geli~iyor ise
yaptlglmlz iyiliklerin anlarrurun
bilincine de daha sonra vara
caqrz.

Tannrun tezahürü (Mani
festation)

Müslümanlar Allah 1 , onda
ki insana özgü tüm özellikleri
,inkar ederek, olumsuz slfatlar
ile tanlmlarlar. Aleviler ise
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nusunda emir verme hakkma
sahip degiliz. Bu tamamen ka
dtnlara kalml~ bir sey. Aneak,
bu ülke sartlanna bakarsak,
onlar da diger kadtnlar gibi ör
tünmektedir." •

"Sünnilerin ögrettigi an
lamda cennete inarur rrusr
ruz?"

"Hayir."
"Bu her türlü zevklerin hü

küm sürdüöü bir cennet midir
ve buqün hala eemaate huriler
vaad eder rni?"

Evet, camideki imamlar
utanmadan bu tür oennet sözü
verirler."

"Sizi soyan ve aldatanlara
ne tür eeza uyqularsrruz?"

,"Bundan mümkün oldu
gunea sakrn, aneak gerekti
ginde düsman taraftndan ezil
mektense kar~lltk ver."

"lnanciruz konusunda sor
guya cekilirseniz ne yarut ve
rirsiniz?"

"Eger' bu sorgulama akh
selim bir topluluk ya da bir vali
e~liginde yapihrsa, inancrru
acrkla. Aneak bu sorqularna
eahil bir toplulukya da arnaci
alay etmek, a~agllamak olan
kücük bir topluluk taraftndan
yapihrsa inancrrn inkar edebi
lirsin, c;ünkü bu beyanm kabul
ve sayqi görmez."

"0 zaman peygamberio
baz: geleneklerinde de degi
nildigj gibi yalan söylemek
doqru rnudur?"

"Bu gelenek, baska bircok
gelenek gibi yanlrstrr. Bir baba
ogluna onbin tane gelenek ög
retir, oglu da sonsuz sabn ile
tüm bunlan akhnda tutarsa
babasi söyle der: 'Bunlar sirn
di gec;erli degil, bunlann drsrn
da herhangi birseye inanabilir
sin!' Aneak cahil ve alayci kim
selere Alevi olduöunuzu sak
lamak yalanclltk degildir."

toplu adaklanrruz yoktur, an
cak bireysel adaklari herkes
yerine getirir. On gün süren
Muharrem orucurnuz vardir.
Bu oruc esnasinda ÜC; günde'
bir cok hafif yemek yenir; eger
bu mümkün olmazsa yirtnidört
saatte bir, bu da mümkün 01-
mazsa oniki saatte bir yemek
yenir. Orucun amaci tefekkür
etmek ve annrnaktir."

Sosyal $artlar
"Evlilik konusunda Sünni

letden tarkhlrk gösteriyor mu
sunuz?"

"Ali'nin ögretisinde, cok
evlilik konusunda bir buyruk
bulunrnamaktadrr, Gelenekle
rimize göre bir kadtn ile evleni
riz. Aneak kanrmz akrl hastasi
olursa ya da artlk ev i~lerini ye
rine getiremiyorsa ikinei bir es
alabiliriz. Ancak ikiden fazla
olmaz. Biz köle tutrnayiz ve bu
haksrz uyqularnarun bir gün
yeryüzünden sillneceölne ina
runz."

"lslarn'da cok e~liligin bir
gün sona ereceölne inaruyor
musunuz?"

"Bunun ic;in yeni bir Mu
hammed gerekli."

"Alevilerde kadrrun konu
mu nedir?"

"Ruhsal ve sevgi acism
dan kadrn ile erkek arasmda
fark yoktur. Bu anlamda iki
eins de eslttir. Zeka ve idareei
lige gelinee, ~im daha iyi, ise
idereyi 0 ahr, Orneqin, tembel,
beeeriksiz bir adam, cahskan,
asil bir kadrn ile evlenirse idare
kadinda olur, dünyayi bile yö
netebilir. Aleviler köle almaz
lar. Bu onlara göre yanhs ka
bul edilir. Aneak savaslarda
esir ahnanlar köle olarak kulla
rulabilir, bu da. günümüzde
pek qörülmez, Biz krzlan n
okutulmasi gerektigine inaru
nz. Kanlanmlza örtünme ko-

koyunun boöazt pir taraftndan
kesilir."

"Bu kurbarun anlarrn ne
dir?"

Birineisi lbrahim. oglu is
mail'i kurban etmek isterken
Allah'm bir kocu indirmesini
arurnsarnak ic;in, ikinei nedeni
ise yoksullara kurban eti dagl
trp, doyurulrnasrdrr."

"Özveriden ne anlarsi
ruz?"

"Düsünün ki bir kasabada '
d6rtyüz Aleviyiz. lcirnlzde her-
.kes digeri icin gerekirse ölü
müne özveride bulunur, inaner
icin yine ayru ~eyi yapar. Bir
zarrianlar Inaner ic;in kendini
feda etmis olan yüzlerce insan
var."

"Cami, kilise gibi toplu iba
detlerinizi yapnörruz yerleriniz
var ml?"

"Hayrr, belli bir ibadet yeri
miz yok, aneak toplu ibadetle
rimizde birimizin evinde topla-
-runz. Tann tapinaktan daha
önemlidir. 0, insanm yüregin
de yasar. Tasa, topraöa para
hareamaktansa bu parayi
rnuhtac olan insanlara harea
mak daha hayrrhdrr. Aynea Ki
rind Dedesi taraftndan uygun

, görülenlerin katlldlgl eem tö
renlerimiz vardir."

"Lideriniz ve hocalanruz
kirndir?"

"Hocalanrruzm dini fonksi
yonu yoktur. Onlar sadeee
okullarda hocadir. Dini htzrnen
ise Kirind'ten tüm ülkeye yol
euluk eden. dedeler ile yerel
dedeler verir."

"Ne sekilde hizmet verir
ler?"

"AI i icln cemler düzenler,
Tevrat, Zebur, ineil ve Ku
ran'dan bölümler okur, dualar
eder, Tann sevgisi, kardeslik
könulartnda sohbet ederiz.
Eski ibranilerde oldugu gib i
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"Bu iki inane adalet konu
sunda birlesecek, herbiri belli
konularda taviz verecek."

"Peki Sünniler?"
, "Onlar 90k gerideL Onla

nn i§i gergekten zor. Onlar
böyle bir bi.rle§menin 90k uza
glndalar."

"Peki, lsa'run 'sadece bir
sürü ve bir coban olacak' sö
zünden ne anlarsrrnz?"
. "Bu sözler uygarllgrn özü

dür. Tannrun tek istegi' birles
memizdir. Dünya henüz yo
cukluk 9aglndadlr ve kendini
kontral edemez. Dünya henüz
Tanri'nrn buyrugunu kavraya
mamaktadlr."

dur. Bedenden ayrrlan ruh
,tskrar beden ile birlesrnez, Bu
nedenle anlayarnadiqrrmz bir
seye inanmak zorunda hisset
miyoruz kendiniizi; ancak diril
mesini tamamen de [nkar et
miyoruz."
I
"Yen i Ahid'in Tann tara-

tindan indirildigine inaruyor
musunuz?"

"Evet."
"Kuran gibi mi?"
"Biz bes kitabrn da kutsal

hgln~ inaruyoruz. Bunlar $u
huf (Ibrahim'e malum olrnus
tur ve bugün Mezopotam
ya'da bulunmaktadir), Tevrat,
Zebur, incil ve Kuran'dir.
Eyüp, Sarnuel, isaiah, Jerami
ah ve digerlerinin kitaplan ise
daha düsük degerdedir."

"Daha önceki vahiylerin
gegersiz olduöunu mu düsü
nüyorsunuz?"

"Esaslar acrsmdan hayrr,
dallan budaklan acrsmdan ise
evet."
. "Hrristiyanhqrn gelecegini

nasil görüyorsunuz?' Devam
edip sonunda Alevi olacak
ml?"

ni tasrrnryorlar." .
Alevilerin isa Mesih ve
yeni Ahit ile m,kisi

"Aleviler lsa'nm yen iden
dogu§una inanrrlar rru?"

, "lnarurlar ama daha farkh .'
Bize 9.öre yen iden dogan tek
varhk Isa degildir. Aynca tam
olarak Tannrun varllglnl qös
teremernistir. lsa tanrrsal
özelliklere sahipti, ancak in
sanlar deqerini anlayarnarrus
tir, hala da anlamamaktadrr.
Tanri'nm oglunun ya da Tan
n'run kendisinin insan yasa
rmna Nazareth'li Isa olarak
döndüqü ve Filistin'de kutsal
yasarruru sürrnüs oldugu an
lamda tecessümüne inaruyo
ruz. Qogu zaman isa'dan in
sanoölunun oglu; bazen de
Tann'run oglu olarak söz ede
riz."

"lsa'run carrmha gerildigi
nE1ve öldügüne lnaruyor rnu-
sunuz?" ,

"Hayrr, isa ölümsüz bir ruh
olduqu i9in öldürülernez."

"Ama bedeni?"
"Evet, ama beden onun ki

§iligini tasrrmyordu, isa diger
peygamberlerden daha cok
zulüm görmü§, a§agllanml§
trr, Tann ~edakarllgl sever, bu
nedenle lsa'run insanlar i9in
kendini feda etrnls olrnasr,
O'nun Tann nezdinde diger
peygamberlerden daha
önemli saytlmasma neden 01-
rnustur. isa kendinden önce
gelen tüm peygamberlerden
.daha ayncahkh bir konumda
dir, cünkü digerlari onun söy
ledigi sözleri söylernernistir.
Ancak Tann narmna hepsi de
bir sekilde aCI cekmistir, örne
gin Hud, Salih ve Nuh."

"Isa'mri dirildigine inanl
vor musunuz?"

"Bu bizim i9in gÜ9bir soru-

"Cihada ya da baska bir
savasa inarur rmsrnrz?"

"Kafirlere kars: yüregjmiz
de sürdürdüöürnüz leset sava-
§a inarunz. Ali der ki: 'Sizin iyin
benim buyruklanrru yerine ge
tirirken ölmek, baska .blrtsine
benim buyruklanrm zorla ka
bul ettiririrken öldürrnekten
daha hayrrhdrr.' Savasa an
cak kendimizi savunmak adi
na inanmz. Bununla birlikte
tokat yedigimizde öbür yana
glmlzl da yevirmektense ken
dimizi savunmak iyin karsihk
veririz."

$iiler, Babiler ve
Bahailerle olan m,kiler

':Aleviler ve $iiler arasinda
su temel Iarkhhk vardir. $iiler
Ali'yt Muhammed'in vekili sa
yarlar. Baska bir hallte tarn
mazlar. Ali haleftir, görevi sür
dürendir.

Alevi ise Ali'yi Tann'mn in
san cisminde zuhuru olarak
kabul eder. Su 'anlarnda $iiler
ile Aleviler hemfikirdir: Türki
ye'deki Sultan'm halifeligini
kabul etmiyorlar; aynca $ey
hulislarn'r, ulamayi ve hocala
n da kabul etmiyorlar. Bunun
dismda Babi ve Bahailer ile bir
ilgimiz yoktur. Hicbir Alevi,
Mirza Muhamrned Ali ya da
Bahai Ullah'm yolunu seyme
mi§tir. Hi9bir §ekilde bu adam
lann dü~ünqelerini payla~ml
yorlar, 'Gizli Imam' dü§üncesi-

"Aleviler dini nedenlerden
ötürü zulmederler mi?"

"lnancrrmzda kölelik yok
tur. Ben istersem Magi ya da
Hrristiyan oiabilirlm. Bu 90k
dogal. Biz tslam'i terk ettik.
Neden özgür olmayahm?"

"Yetimiere, hastalara ve
yoksullara nasil bakarsrruz?"

, "Kendi evlerimizde baka-
nz."

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1-AI muslimu man salima
innasu'an yadini wa sanihr.
(Müslüman eli ve dili ile kimse
ye zarar vermeyendir.)

(*) Bu yazi Harvard Theo
logical Review'den (1909)
almrrustrr.

"HaYlr."
"Narnazkilar rrusiruz?".
"Hayrr."
"Peki Ramazan'da oruc

tutar rrusrruz?"
"Hayir."
'Kelirne-i $ehadet imanm

sarn rrudir?" .
"Hayrr."
"Siiler islam'tn bu bes sar

tma uymuyorlar rruydr?"
"Evet, bazt degi§iklikler ile

uyuyorlar. "

Muhammed'in
ya§amma iIi§kin

"Siyer-en Nebi kttabi gibi
kitaplann Muhammed'in öz
yasarn öyküsünü yansrttröma
inaruyor musunuz?"

"Hayrr, peygamber yasa
rru ve peyqamberliqi konusun
da kendi kaynaklanrmz vardrr.
Biz, Muhammed'e bes büyük
peygamberin sonuncusu ola
rak bakar ve inanmz. Biz ona '
setaatci, Tann ile bizim ara
rruzda arabulucu olarak baka
nz. diger peygamberlere de
ayrn sekilde bakanz. Ancak
aS11erdem ve hak Tann'da
dir."

"Muhammed son pey
garnber mi?"

"Peygamberlerin mühürü
oldugu antarrunda evet."

"Ali'yi tayin eden peygam
ber midir?"

"Evet, cölde, büyük blr

ise yeniden doöusa (teces
süm) olan inanelau olustur
maktayrz. Bugün Türkiye, sal
tanat ve hitatet ve Sünni gele
nekleri ile Hindistan'daki islam
kadar radikal görülmektedir.

5- Ahlak kurallanrun §ekil
cilikten daha üstün totulmasrm
"lslarn'm bes sarnru kayda al
mamalanndan anlamakta
yiz."

6- Aleviler, kadmlara duy
duklan sayglYI ve onlara tarn
dtklan özgürlügü kati Müslü
man hukukuna ve gelenekleri
ne bagh cevre nedeniyle tam
olarak qerceklestiremernekte
dlrler. Ancak kadrrun gerek
evlilik yasarnmda gerekse
öbür dünyada esit bir konum
da olmast düsüncesi Yakrndo
gu'da ancak her toplumun
kendi basina, kimse araya gir
meden yasayaoilecek dururna
geldiginde ger<;:ekle§ebilir.

7- Kendi ideolojilerine gö
re Aleviler, kendilerini Is
lam'dan cok Hutstiyanhöa ya
km hissetmektedirler. Aynca
gerekirse Hinstiyanhk ile bag
dasabileceklerini, ancak Sün
ni Müslümanllk ile baödasa
rnayacaktanru söylemektedir
ler.

8-Yeni Ahid'i tamamiyle
kabul etmektedirler. Ancak
Kuran'a da ayru sekilde inarur
ken bu nasu olur?

s-Kurtancrrnrzrn sözleri
olan "sadece bir sürü ve bir <;:0-
ban olacaktrr" aslinda "mede
niyetin özünü anlatmaktadtr,
cünkü 0 qercekten tüm insan
Iart gütmektedir."

***************

toplannda.. Ancak Muharn
med'in ölümünden sonra, pra
tik nedenlerden ötürü Müslü
man Meclisi, üstün yetenekli
ve zeki olan AIi'nin yerine daha
rlrrnh ve tutucu olan Ebu Be
kir'in halife secilrnesine karar
vermlstir."

"Muhammed ile Ali arasm
daki tarihi iliski nedir?",

"Babalan kardesti, Daha
sonra Ali, Muhammed'in da
rnadi olrnustur. Ali müslüman
IIgl kabul eden ilk kisidir. llk ha
life olarak Ali tayin edilrnisti."

"Ali'ye bildirilen vahiyi
Tann'run insanlara son sözü
olarak rru kabul ediyorsunuz?"

"ilk ve son dememelisiniz.
Aym düsünce hepsinde de
var. Nasll ki hattarun tüm gün
leri icinde ger<;:ektesadece bir
gün vardrr, ancak isirnler fark
lrdrr. Eger türn peygamberlerin
yasarnlanru blrlestirlrseniz :
Aleviler sizin düsüncenize ka
trlabilir. Eger onlan ayn ayn al
gllaYlp deger verirseniz, sizin
le aym fikirde olamayiz."

Sonu~
1- Karsirruzda Muham

med'i taruyan ve kabul eden
islam'dan tarkh bir din vardir.

2- Bu dinin merkezi bir tür
be degil, misyonu olan bir ha
rekettir.

3- Buinancm klasik iran ve
Türk §iiri ile, özellikle Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin mesne
visine olan yakinhklan dikkate
degerdir. Diger bir degi§le Ya
klndogu'nun mlstiarninl ve
Panteismini burada bulabiliyo
ruz. Ancak bu mistizmi edebi
teoriler ya da telseteler olarak
degil de, ruhun istek ve arzula
nru tatmin etmeye cabalayan
bir dinin unsurian olarak alqr
larnauyrz.

4- lslam ile en belirgin tark:

islam'm §artlarmm
yerine getirilmesi
konusu

"Alevilere göre hac görevi
baglaYlcl rrudir?"

"Hayrr, degil."
"Peki kendilerini zekat ver

mek icin zorunlu hissederler
mi?"
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sarki ve özdeyisler, Baessler
- Archiv 1911.

Ad 2) K1Z11ba~mIranl: an
laminda algilanmasi:

a) A Hindoglu'nun Türk
ce- Fransizca sözlügünden
(Viyana 1838) KlZ1Iba§: Ali
mezhebinden Persli (Iranh).

b) Radloff'un Türk lehce
lerine iliskin sözlük calisma
.sindan. Kizilbas: Iranh (Pers
li).

c) Prof. Grigorieff "Tür
kistan'da Orta Asya'ya iliskin
Rus politikasi" adli makale
sinde Iran Sahi icin "Kizilbas
lann Hast" ünvarum kullan
nustir. Londra 1876, vol. TI, s.
391. .

d) Buhara'da yakalanan
Perslerin "Krzilbas esirler"
olarak nitelendirilmesi. Mo
han LaI, Pencab'ta geziler,
Londra 1846, s. (W.

e) "0 (Akbar Imparatoru)
beraberinde Kizilbas (Persli)
prensi de getirrnisti." Taba
kat-i- Akbari, Hi'ndistan Ta-

vascilanna verilen isimdir.
Bu iddialara saglam daya-.

nak saglarnak arnaciyla, ko
nuyla ilgili arastirma yapanla
nn eserlerinden ahntilara yer
verdik.

Ad 1) Kizrlbas'in ~ii anla-'
mmda algtlanmasi:

a) "Günümüzde Orta As
ya'da tüm Siiler Kizilbas ola
rak nitelendirilrnektedirler."
E. Denison Ross, Tarih-i Ra
§idi, London 1895, s. 214.

b) "Kizilbaslan sayisi ba
zen, belki de 'Afganistau'm
tüm ~ia toplumu, yani Hasa
rahlar (Türk-Mongol) da Kr
zilbaslara dahil edildigi icin,
bir hayli buyük gösterilmis
tir." K: F. Neumann, Asya'da .
Ingiliz Imparatorlugu'nun
Tarihi, Leipzig 1857, vol, 1, s.
391.

c) Turfan'da kendi calis
malanm arasmda sözcük.liste
me aldrgim sekilde:

Kizibas: Sii, Iranh. A. v.Ie
Coq, Turfan'da -söylenen

A. V. LeCog - Berlin
islam dünyasmda belli

mezheplere bagh olanlara ve- .
rilen "Kizilbas' isminin bu
gün gizemli (2) bir mezhebe
verilen bir isim olarak algilan
rnasi ve anlarrurun tarn olarak
bilinemernesi dikkat cekici
dir, cünkü bu gün gerek bu is
me iliskin, gerekse Kizilbas
01arak nitelendirilenlere iIi§
kin bir Ylgm bilgi bulunmak
tadir. Türkce olan "KlZIJba§"
deyimi (kirrruzi kafa) §u an
lamlara gelmektedir:

1) Gene! olarak her irktan
ya da ulustan Siilere verilen
isimdir, Bunun karsin olan
"Yesilbas" deyimi ise Buhara
ekolünden Sünnilere verilen
isimdir.

2) Daha özel anlamda ise
Kizilbas, lranh (Pers), daha
dogrusu Iranh ~ii anlamma
gelmektedir.

3) Bu deyimin olusum hi
kayesine göre ise Kizilbas,
Pers ülkesinde yasayan, Türk
soyundan gelen göcebe Sii sa-

Klzllba, ve Ye,ilba,lar( 1)*
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lrsliklara yol acmamasi acisin
dan onlar icin lranlilann kul
landiklan terimi degil de Ka
bil'de onlar icin kullanilan Ki
zilbas deyimini kullandim.
Aynca:

"Ktzrlbaslar genellikle
'Herraut' kentinin disinda ~e
hirlerde yasarlar, ancak köyle
re de yerlesrnislerdir. Ka
bil'de en az on ile oniki bin Ki
zilbasin yapdlgl söylenir. Bu
Kizilbaslar bircok acidan gev- .
redeki diger insanlardan fark
hdir. Farsca konusurlar, ancak
kendi aralannda Türkce konu
surlar. Hepsi de fanatik Sii, an
cak Sünniler ile dini acidan
düsmanhk güdüldügü icin,
inanclanru sessizlik ve gizlilik
icinde sürdürürler." Elphins
tone, Account of .the King
dom of the Caubul (Kabil
kralhgi hakkmda rapor), Lon
don 1842, vol. I, s. 417.

e) "Onun (Sah tsmail) mu
zaffer olmasina neden olan
yedi Türk boyu *** kiyafet
olarakfarklihk gösteriyordu:
Kafalannda kirrruzi bir bashk
tasryorlardi, Bu bashktan SOI1-

ra Türkler onlara 'Kizilbas' ya
da 'altm - kafahlar ' aduu tak-
,rrustir ve bugün de hala onlann
yeni nesillerine bu isim takil
maktadir. Ru kabilelerin ki
hnclan kutsal bir görev icin ...
.Sii dinini savunmak icin kusa
rulrrustir." Malcolm, History
of Persia (Iran Tarihi), Lon
don 1815, vol. I, s. 502.

f) "Kizilbas, Türkcede kir
rruzi kafa anlarruna gelen bir
kelimedir. Bu terim daha son
ra Iran 'daki Safevi hanedani
I11n baslangicindan itibaren
Iran 'da hakim suuft olusturan
ve giydikleri kirmizi baslik-

berleri ulasrmsti." Christop
her Burrough, Advertise
mends and Reports of the G.
Voyage info the Pards of
Persia and Media, The Prin
cipal Navigations, Glasgow
1903, vol. Ill, s. 235.

b) "Kizilbas terimi kmrnzi
anlamma gelen 'kizil' ve kafa
anlamma gelen 'bas' kelime
lerinden olusmaktadir. Krzil
bas olarak ise kirrmzi bashkla
nndan ötürü Perslerin savascr
lau nitelendirilmektedir." de
la Boullaye- de Gouz, ed.
1657, s. 545, Yale, Hobson
Jobson.

c) (MS 1606) "KlZuba§lar
onlarm (Perslerin) en cok de
ger verdikleri askerlerdir."
Gouvea, lornada do Arcebis
po de Goa, D. Frey Aleixo de
Menezes, Coimbra 1606, Ya
le S Hobson- Jobson , s. 380.

d I) "Kabil' de ise Nadir
Sah 'chandaul' ya da 'dündar'
(artet) olarak Kizilbaslardan
(giydikleri kmruzi bashklar
dan ötürü) ya da Mughal- Pers
** askerlerinden olusan 12 bin
kisilik müfrezesini buakrnrs
ur. Nadir Sah'm ölürnünden
sonra ise bu askerler yine Ka
bil'de kalrmsnr. Bugün hala
bu askerlerin soyundan gelen
ler kentin chandaul' diye ad
landmlan bir semtinde ya§a
maktadirlar. Ru Kizilbaslar
'belli bir Iran toplulugu ola
rak' Sünni yerli halka karsm
varliklanru koruyabilmisler
dir." Bellew, Races of Afga
nistan (Afganistari' da etnik
kökenler), London 1880, s.
107.

d2) "KlZllba§lar" bugün
Iran' da hakim olan Türk kö
kenli ailelerin üyeleridir. Yan-

rihi, Sir H. Elliot, London
1873, vol V, s. 219.

f) "Perslerin (Yazar bura
da Kizilbaslar dernistir, ancak
ben burada daha yaygm olan
terimi kullandim) Dogi'de nö
betcileri vardi." Raverty, Af
ganistan hakkmda notlar,
Londra 1888, s. 23.

g) "Bugün Pers halkma üc
yeni ad daha verildi, bunlar
Sii, Rafezi ve Kizilbas isimle
ridir." Voyages du Chevalier
Chardin (Langes), Paris
1811, vol. 111, s. 267.

h) "Krzilbaslar Perslerin
soyundan olanlardir." Leud
Vincend Eyre, Military Ope
rations of Cabul (Kabil'de
askeri operasyonlar), Londra,
Murray, MDCCCXLIII, s.
XXXI (Terimler Sözlügü).

i) "Klztlba~lar Persli
(Türkce konusan Persliler) ya
da Pers soyundan olanlardir."
Lady Sale, A Journal of the
Disasters in Afganistan
J 841-42, Londra, Murray
1843, s. IX (Terirnler Sözlü
gü),

k) "Ali mezhebinden olan
Perslere alayci bir sekilde Ki
zilbas denmekte." Nicolas de
Nicolay Les Navigastions,
Peregrinations et Voyages,
Jaits en la Turquie, Anvers
M. 0, LXVI, s.·214.

Ad 3) Kizilbas teriminin
Safeviler döneminden beri ~ii
Türklerden olusan ve kirrmzi
bashklardan ötürü kendilerine
Kizilbas denilen Iranh savas
cilara veriIen ad olarak.algi
lanmasi:

a) (1580) "Bununla birlik
te, ona Kizilbaslann (yani
Perslerin asillerinin) ona sal
dirmaya niyetli olduklarl. ha-

----------------------------~46~----------------------------
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maktadir,

XII, s. 22.
b) "i~te Müslümanlarrn

Peygamberi Muhammed öl
dügünde, geriye dört müridi
Ömer, Osman, Ebubekir ve
Ali (Peygamberin damadi)
kaldi. Sonra 90k dagirnk olan
'buyruklan toplayip, her biri
kendisine göre yorumlayip
kutsal Kuran'a yerlestirdiler.
ilk ücünün pesinden Türkler
gitti. Asya'daki Tatarlar ve
Afrika' daki Müslümanlar da
öyle. Ali'ye ise sadece Iranh

. lar inandi ..."

Kizrlbaslann Mezopo
tamya ve Anadolu 'da da gö
rülmesi konusunda 90k az bil
, gi var. Bu bilgileri de Vom
bery ve daha cok da Houtsma
vermektedir: Onlara göre
Türkiye'de bulunan Krzilbas
lar 1500 yihndan sonra orala
ra yerlesen göcrnenlerdir. Bu
konu ile ilgili literatür ve Ki
zilbaslann Anadolu 'daki da
grlum konusunda Hugo Grot
he, Ön Asya gezisi konusun
daki eserinin L. eilt, s. 148'de
bilgi vermektedir:

"Sii krall ar ise kendi yan- a) ~'Klzllba§- Türklerin
daslanna, onlan yesil baslik konusu ise biraz farkh. Bunlar
giyen Tatarlar ve beyaz bashk genelde yanhs olarak Yörük
giyen Osmanhlardan ayirt ya da Türkmen olarak nitelen
edebilmek icin kizil basliklar dirilmektedir, cünkü onlar da
giyrnelerini buyurmuslardir." ha cok savaslar zarnarunda
Türk ve Iran sultanlaruun gerek zorla gerekse isteyerek
yasamlarma iliskin. J. J. Azerbaycan ve Kafkasya'dan
Boyssard, V. Frankfurt, M 0, buralara getirilen Iran Türkle
XCVI, s. 111-112. rinin soyundan gelenlerdir.

c) " ... aym bizim gibi, GÜ\1ÜmÜZedegin de ~ii inane
Iranhlar da kendilerine kizil lanna sadik kalnuslardir ..."
bashklanndan ötürü Kizilbas- Hermann Vambery, Das Tür
lar demektedirler. Sahlarma kenvolk (Türk halki), Leipzig
da ayru adr vermektedirler." 1885, s. 607.
(Son söylenenin kamt! yok- b) "Irandan göc edip
tur! A. L.)..." Anadolu'ya gelen Türk Siileri

Spanduginus söyle der:" Kizrlbas olarak nitelendiril
... Tatarlar yesil bashk giyer- mekte ve daha 90k da Karahi
ler. Tatarlara göre yesil giy- sar ovasmdan Tokat, Amasya
mek onlara ait bir ayncahk ya ve Ankara'ya kadar uzanan
da hak olarak.görülrnektedir. bir bölgede yasamaktadular.
Cünkü onlar Muhammed'in Kizrlbaslar Iran He savas ha
soyundan geldiklerini ileri sü- lindeyken Türk sultanlan ta:
rerler." Hans Lewenklaw von rafindan zorla buralara getiril
Amelbeurn, Neue Chronica rnislerdir." M. Th. Houtsma,
'Türkischen Nation, Frank- Emcyclopaedia Britt., Türk-
furt a. Main 1590, s. 405. ler ile ilgiJi bÖJÜm.

Ayru eserin 4. sayfasinda Sanrnm bu alinu ve bilgi-
Osmanh savascilannm bas- lerden sonra 'Kizilbas' deyi
hklanna da auf ta bulunul- minin kökeni ve anlarm konu

. suna acikhk getirrnis olduk.

lardan ayirt edilen Perslesrnis
Türkler icin kullarnlmaktadir,
Bu suuf Afganistan'a da yer
lesmistir." Yale, Hobson -
Jobsen. London 1886, s. 380.

Aynca ayru eserin ekinin
814. sayfasinda bu terim söyle
tammlanrrustir: "KlZllba§. Bu
isim (Pers ülkesinde oldugu
gibi) 0 ülkenin uyruguna ge
gen beUi Türk boylanna veril
mektedir ...; gereckte onlar bu
gün, Irari'm kraliyet soyu ve
hakim smift gibi, Perslesrnis
Türklerdir."****

Bu konuya iliskin daha
fazla ahnn ***** verip sik
mak istemi yorum. Aynca tüm
bu alintilar "Kizilbas" deyi
minin Iranh Sii'Ierin tamami
icin kullaruldiguu yeterince
kamtlarmstrr.

Biraz da 'Yesilbas' deyi
mine iliskin bilgi ve degisik
arastirmalardan almt! vermek
istiyorum. Bu ara Osmanh
Türkler'inin beyaz bashk giy
digine deginmek istiyoruz,
ancak hicbir yerde 'beyaz ka
fall' (Akbas) diye bir deyime
rastlarnadik. Sarnnrn .dini egi
limleri kiyafetlerdeki renklere
göre belirtrne ahskanhgi, ~ii
ve Sünni düsmanligmdan ötü
rü 16. yüzyilda Safevilerin
döneminde ortaya cikrrnsur:

a) "Bu Buhara ülkesi (Ye
silbas Tatarlanrun ülkesi) za
man zaman Iran hükümdarh
gma dahil olmustur ... , ancak
~u an bagimsiz bir kralhktir.
Iranlilar ile, her ikisi de Müs
lüman olmalanna ragrnen din
icin kanh savaslar yürütmek
tedirler.' Master Anthonie
Jenkinson'un 1558'de Moco
kentinden Buhara'ya yapti
gl gezinin notlarmdan. vol.

--------------------------~47r---------~-----------------
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ingilizce ve
Almancadan ceviren:
H llri 7;u!jikÖztürk.

Asia", "Huxley Memorial
Lucture for 19] 19 " ile kiyas
Iaym.)

"Kizrlbaslar: Mezopo
tamya'da veya kücük gruplar
halinde Toroslar ' da, Maras
yakinlannda, Arap ve Kürtle
rin arasinda yasayan ve kendi
sini Kizilbas olarak niteleyen
garip insan topluluguna denir.
Kizilbas, 'krrrmzr kafa' anla
rruna gelmektedir, ancak icle
rine girdigirnizde hiebirinirr
Sünni komsulanndan daha ki
zil sach oldugunu veya giysi
lerinde krrrruzi rengi digerle
rinde daha fazla.tercih ettikle
rini görmedik. Demek ki bu
deyimin kelime anlarrundan
farkh bir anlarru var. Belki dil
bilimciler bir gün Kizilbas te
riminin kaynagirn ve kökenini
bulurlar. "

Yazar eserinin 212. sayfa
smda §u sonuca varmaktadir:
"Türn bu inane gruplannin
üyeleri (Krzrlbas, Tahtaci,
Bektasi ve Ansariyeh) belki
de cok eski ve homojen olan
bir toplumdan geri kalanlardir
ve kendi aralannda evlenerek
dinlerini ve fiziksel özellikle-~ ,
rini koruyabilmislerdir." .

Burada-yazar, 1888 yihn
da; Almanca yazdigi mahle
de de degindigi gibi, bu dört
inane grubu arasinda eski, Is
lam öncesi bir bagin oldugunu
ileri sürmektedir. AYl1lkaruya
Hugo Grothe de varrrustir. ( I.
c. S. 159).

(1) Yayincuun Notu :
(Hugo Grothe)
A. von Le Caq, bize Ana

dolu'da yasayan ve Müslü
manlann arasmda didi acidan
özel ve farkh bir konurnda
olan kisileri tamrnlamak icin
cevre halla tarafindan kullaru
lan "Kizilbas" teriminin köke
ni ve olusumu konusunda ilk
defa yapilnus bir arasnrma
sunmaktadir. Le Coq tarafrn
dan verilen bu bilgiler bize ay
nca bu toplulugun olusumun
da dogudan gelen göclerin de
önemli rol oynadigmi göster
mekte ve bu baglamda Ja
cob' un degerli arasurmalanru
tamamlamaktadir (Türkische
Bibliothek IX, S. 14 und Abh.
d. Bayr. Ak d. wiss. I. kz.
XXIV. Bd, m.Abd. München
1909). Kendim de Kürdis
tan' daki, Toroslar' daki ve
Maras'taki Kizilbaslar ile soh
bet etme olanagi buldum. (Bu
nun icin bakiruz; "Ön Asya
Gezim" 1906 u. 1907, Leip
zig, 1912, Bd. 11. S. 148-161,
"Kurden und Kysylbasch" bö
lümü).

(2) Örnegin F.v.Lusc
han'rn "Verhandlungen der
Gezellschaft für Erd Rumde
zu Berlin", 1888, adh toplann
larda (Anadolu' daki gezileri
hakkinda) söyle der: Cok gi
zemli mezheplere bagh bir di
zi guruplar ile karsilasnk ...
Bunlardan en önemlileri "K!
zilbaslardi" .

. (Aynca F. v. Luschari'rn
"Journal of the Royal Anthro
pological Institut" dergisinin
vol. XLI, Temmuz-Aralik sa
YlSl, 1911, S, 211'deki "The
Eark Inhabitans of Weste,rn

* Haz, Hugo Grothe: Ori-.
entalisches Archiv, icinde,
Leipzig 1912

** Mughal Irani: Türk so
yundan olan Sii iranh.

*** Bu boylar Oostajaloo
(Ustacak?), Samli, Nikalloo
(NikalI?), Baharh, Zul kuder,
Kujur ve Afsar boylandir. hau
menseili bilgilere göre bu yedi
boyun her. biri kendi altmda
yedi kola aynlryordu.

**** Prof. .von Lusc
han'in a§aibdaki ifadesi bize
pek uygun görünmedi (Hux-

, ley.lecture s. 234): " ... iran'da
iki büyük etnik grup varctlf,
yerlesik olan ~ii Tacikler ve
Sünni ve daha cok göcebe olan
~ii Ihlatlar (Ilat). Ihlatlar Tür
mendir, Mevcut Kacar (Kajar)
hanedarn da Türkrnendir; Ih
latlar ... ülkenin ve Taciklerin
asil sahibidir." Ilatlann Türk
rnen oldugu Kürt ve Lek kö
kenli boylara uymamaktadir;
aynca Ilatlann ve hatta Kacar
lann Sünni oldugunu ileri SÜf
rnesi pek dogru degildir. Türn _
tersine, Türk Hat boyu ve onla
~a bagh Kacarlar fanatik
Sii'dirler; sadece Kürtler ge
neide Safi Sünnilerdir. Kürt
lerde cok az sayida Kizrlbas
bulunrnaktadir.

***** E. g. Tavernier, Les
six Voyages eto, Paris 1679,
vol. Ir'; Sanson, Voyage et re
lation .,. de la Perse, Amster-
.dam 1695; de Ferriol Der wah
resd- und neuesten Abbildung
des türkischen Hofes Abbil
dung ... Fortsetzung, Nürn
berg J 721; Drouville, Voyage
en Perse, 2nd. Edition, Paris
1825.
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