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SOŞVALISk.r NCIÇEYİ  U ŞIROVEYİ  

v Türk bası nının 13 yı ldı r sessiz kaldığı  vahşetin çirki manzaraları  bir utanç belgesi olarak resimlerde duruyor. Bugüne kadar bu insanlık ayı bına, bir 
kaç istisna dışında, hep sessiz kalındı. Bu resimle i kalemli kuvettlere ithaf ediyoruz. 
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Dersim'de köyler 
havanla vuruluyor 

Asker say ı s ı n ı n bölgede r  
yaşayan halktan daha fazla 
olduğuna dikkat çeken,  
yöre halk ı  "eskiden köyleri 
boşaltarak yak ı p y ı karlard ı , 
ş imdi içindeki insanlarla birlikte yok ediyor-
lar." diyorlar. Son olaydan sonra Dersim 
halk ı  bir infial içinde. Cenazelere çok say ı da 
insan iştirak etti. Başta son Halvori katliam ı  
olmak üzere bölgedeki bask ı lar ve uygula-
malar k ı nand ı . 

Yerlikaya"Vatandaş, gece yatağına yattığı nda 
Türk ordusunun havan ı yla karşı  karşıya 
kal ı rsa, devlete nas ı l güvensin?" 

s.ir ı n T edavisi 
Geri Dönüş'e 5 
Milyar Gerekli  

Devletin göç edenler için 
yapt ı klar ı n ı n gösterme-
lik olduğunu söyleyen 
Hacaloğ lu, "Bugüne ka-
dar yap ı lanlar iğneyle 
kuyu kazmakt ı r. Aspirin 
tedavisidir" dedi. Haca-
loğ lu, devletin, göç et-
tirdiğ i insanlar ı n mağ- 
duriyetlerini gidermek ve anayasal haklar ı n ı  
iade etmek zorunda olduğunu vurgulaya- 
rak, sorunun çözümü için gerekli olan 5 mil-
yar dolar ı n Türkiye için büyük bir miktar ol-
madğın ı  söyledi. 

Kin e ntikam 
Ceset Teshiri  

POLiTİKA GiNLIG  
Hakkarlde çatışmalarda HiKurt wi,j,w‘. 

vurulan iki PKK geril- 
lası n ı n cesetleri il içinde sokak sokak do-
laştı r ı larak teşhir edilmesine bas ı ndan tek 
tepki geldi. 

Hikmet çetinkaya Cumhuriyet gazetesindeki 
köşesinde devletin intikamcı  mantığı na 
karşı  çı karak izlenen yolun sonuçsuz kala-
cağı  uyar ı sı nda bulundu. 'Kürt soru-
nu'nun şiddetle çözülemeyeceğine de 
dikkat çeken Çetinkaya Köşesinde özetle 
şöyle yazd ı : "Güneydoğu'da operasyon-
larda öldürülen yirmi beş  PKK'liden ik-
isinin cesedi Hakkari' sokaklar ı nda üstü 
açı k bir araçla niye dolaşt ı r ı ld ı ? 

S.11'de 
ti 

.nka a 

Kürt illerine yeni bir girişim  

aray 
Devam edegelen OHAL yerine daha 
şimdiden adı  'Anormal Hal'e çı kan, 
güvenlik sorununu eşgüdüm planla-
ma birimine devreden yeni bir uygula-
maya geçileceği belirtiliyor. Hükümet 
çevreleri henüz bu uygulamanın net- 

leşmediğini sadece bir fikir teatisinden iba- 
ret olduğunu, ileri bir tarihte gerekli dü- 
zenlemeler yapı ldı ktan sonra MGK'ye su- 
nulacak orada onaylandı ktan sonra yasal 
düzenlemelere gidileceğini belirtiyorlar. 

Türiye'nin dış  politikası  Kürt Sorununa 

V
endeksli hale gelmiştir. Bu nedenle 
Türk dış  politikası  iflas etmiş  görünüy-
or. Yeni hükümetin çabalarda sonuç-
suz kalacak gibi. içerde istikrar sağ-
lamamış  bir devletin Dünya siyaset 

arenasında rol oynamı sı  beklenmiyor. 

Reformlara gidileceği 

i/ 
 haberlerine rağmen 
bölgede herhangi bir 
yumuşama belirtisi gö-
rülmüyor. Yine köyler 
boşaltı lıyor yine baskı lar 

ve ceset teşhirleri yapı lıyor. 
Yı llardır sürdürülen savaş  tam 

bir vahşete dönüştü. İnsanlı k 
adına utanç verici manzara-
lar yaşandı .Ve bu vahşet 
azalmadan devam ediyor. 
Kulak koleksiyonu yapan 
güvenlik mensebundan, vu-
rulan gerillanı n cesedine 
ayağını  basarak resim çekti-
ren askere kadar pek çok 
vahşet yaşandı  ve bunlar ha-
la devam ediyor. 
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ara çozum 

[Ida  il  

Kürt illerinin kalk ı nması - 
na yönelik bir rapor ha-
zı rlatan Cumhurbaşka-
n ı  Demirel, 122 bölge 
işadam ı n ı  Çankaya'ya 
davet ettiğ i bildiriliyor. 
isimleri tek tek belirle-
nen işadamlar ı n ı n giri-
şime karşı  yaklaşı mlar ı  
ve toplant ı lara kat ı l ı p 
kat ı lmayacaklar ı  husu-
sunda herhangi bir bilgi 
al ı namad ı . 

Aktar ı lan kaynaklar, devletin yöredeki üst 
düzey yetkilileri ve onlarla ortak çal ışan 
kesimler tarf ı ndan yağmaland ı . 

ABD'de K ürt 
Washington'da  

'Kürt Sorunu' Öne  
Geçme Eğiliminde  

"Türkiye'nin Kürt sorunu git-
tikçe tehlikeli bir hal al ı yor. 
Kürt meselesi, siyasi bir 
çözüm bekleyen etnik bir 
çatışma... Temelinde Kürt 
milliyetçiliği yat ı yor. Ancak 
bu "gerçek Türkiye'de 
görmezlikten geliniyor." 

Sorunun çözümünün iki yolu var. Birincisi, 
Kürtlerin yaşadığı  Türkiye, Suriye, İ ran ve 
Irak' ı n ortak bir politika oluşturmak 
suretiyle Kürt milliyetçiliğ ini bask ı  alt ı nda 
tutmalar ı . Türkiye bu doğrultuda çok gayret 
sarfettiyse de başar ı  sağ layamad ı . S.11'de 

K ad ı nlardan A tak 
Taciz ve  

Tecavüze Karsı   
Hukuki Girisim  

Geçen hafta Nurcan Okçu-
oğ lu, Eren Keskin, Jutta 
Helmas'tan oluşan avukatlar grubu, Türki-
ye'de bir ilke daha imzalar ı n ı  attl ı lar. 

Sözkonusu grup, ş imdiye kadar kad ı nlar ı n 
uğ rad ı klar ı  haksı zl ı klar ı n örtbas edilmesine 
art ı k dur diyeceklerini ve hukuk savaşı na 
yeni açı l ı mlar getirecek gibi gözüküyor. Hiç 
kuşku yok ki bu gelişmeler toplumsal 
çürümüş lüğe bir meydan okumachr. 

5.7'de 

Ertoşilerin 
yaşam kavgası  
v Göçertmeden evvel durumlar ı  pek iyi sayı lmazd ı  ama kendi baş lar ı n ı  

sokacak bir bar ı naklar ı  vard ı . Sonra bir gün devlet korucu olmay ı  
dayatt ı . İşte o zaman Ertoş'ta huzur kalmad ı . Ertoşi yaş l ı lar ı  korucu 
olmay ı  hiç içlerine sindiremedi. Ertoş i ertoşi olal ı  beri bu devlete hiç 

güvenmemişti. 
Bunun yan ı nda devlet yerine Hakkarili sivil ailelerin yapt ı klar ı  yard ı mlar 

Ertoş lular ı n kanayan yarası na merhem oluyor. Çok geç de olsa kendisine 
yaln ı zca kendi insan ı n ı n dost olabileceğini görmüş  Ertoşlu insan ı . 

HAKKARİ/ l' şe ROJ- resizdiler ve topraklarından barı nacak bir yer edinmişti. O 
Hakkari'nin Çukurca ilçesine olmamak için kabul etmişler- hayalle Yollara düştüler. Van 
bağlı  adlarını  verdikleri Ertoş  di. Sonra bir gün geldi yanıl- yolu kolay değildi. Ne olursa 
beldesinden göçertildiler. dıklarını  anladılar. olsun oraya gitmek istiyorlar- 

Göçertmeden evvel durum- Ama artık çok geç kalmışlar- dı . 
ları  pek iyi sayılmazdı  ama dı . Ölümüne göçleri böyle Van'da Yetkililer onları  hiç- 
kendi başlarını  sokacak bir başladı  Ertoşilerin. İlkin Hak- te iyi karşılamadı. Geçtiğimiz 
barınakları  vardı. kari yakınlarına çadır kurdu- günlerde Van'ın girişinde po- 

Sonra bir gün devlet koyu- lar ve barakalarda yaşamlannı  lis ve askerlerce geri çevrilen 
cu olmayı  dayattı. İşte o za- sürdürmeye başladı lar. Baskı- Ertoşlular gittikleri Hakkari il 
man Ertoş 'ta huzur kalmadı . lar burada da rahat vermiyor- merkezinde Valilikçe bir ilko- 
Ertoşi yaşlıları  korucu olmayı du. kula yerleştirildi. 
hiç içlerine sindiremedi. Erto- Onlar açlığa ve sefalete ye- Kırk aileden oluşan Ertoş- 
şi ertoşi olalı  beri bu devlete nik düştüler. Bebeleri hasta- lular çok zor koşullar altında 
hiç güvenmemişti. lıktan ölüyordu.Sonra yeni- yaşamları nı  sürdürüyor. Er- 

Koruculuğu kabul etmekle den göç başladı, bu kez istika- toşlular göçertildikleri 1995 
başlarına büyük bir bela al- met Van ili idi. Daha evvel yı lından bu yana sığınacakları  
dıklarını  biliyorlardı, ama ça- göç eden akrabaları  Van'da bir yer arıyor. S.11'de 

işçilerin sendikalaşmasını  önlemek isteyen TIBSET yöneticileri 

Hile ve Ilcıolstzlığo 
Jorıc11.1-1-rı y1 ortak 
etme çalbastrıcil ı  
işveren fabrikada üretimi yeniden baş latmak için yeni bir ad ı m atma çabası nda. Ye-
ni müdürün 18 Ağustos'ta15 işçi getireceği ve sendika üyesi olamayan işçileri de 
fabrikaya çağı rarak çal ışmay ı  baş latmak istediği söyleniyor. Sendika üyesi işçileri iş-
ten atacağı  da gelen haberler arası nda. Grevci işçilerin buna izin vermeyeceğ i söy-
leniyor. 

İSTANBUL- Orası  kurulduğunda küçük bir tarihindeki sayıyı  isteyince işler kanştı. Bir 
atölye idi. Sonra büyüdü. fabrika oldu. Bu gün sendikalaşma faaliyetiyle karşı  karşıya olduk-
İso - 9002 statüsünde bir kuruluş. Aynı  işi ya-  larını  öğrenen yöneticiler bunu hazmedemedi-
pan öteki fabrikaların toplamı  kadar üretim ya-  ler. 
pıyor. İş  büyüdü ama bu işe emeklerini katan- Önce hakimi oyalama yolunu seçtiler, ken- 
ların yaşamında hiç bir şey degişmedi Onlar dilerine verilen zaman dolmak üzereyken, bir-
yine asgari ücrete talim ettiler ve yine 12 saat den bire fabrikada çalışan işçi sayısını  216'ya 
çalışmak zorundaydılar. Sözkonusu fabrika çıkarıvermişlerdi. Nasıl olmuşsa 44 işçi art-
TIBSET. Kıraç ilçe sınırları  içinde kurulu bu mış tı. Çalıştığı  söylenen sahısları  doğallıkla 
fabrika Tıbbi malzeme ve enjektör üretiyor. patron, avukat ve müdür dışında gören, bilen 

Birkaç kez sendikalaşma girişiminde bu-  yoktu. Işçiler örgütlenmek için adım attıkları  

kıları  sonucu bu girişimleri başarısız kaldı. Bu 
lundular, ama işverenin işten atmaları  ve bas-  her yerde karşılaştıkları  gibi bir Osmanlı  oyu- 

nu ile karşılaştılar işveren ve akıldaneleri fab- 
rika müdürü ile Avukatları  işçilerin tamemen kez işi sıkı  tuttu işçiler. Kısa sürede fabrikada 

çoğunluğu sağladılar ve Petrol-İş 'e başvurdu-  haklı  ve yasal girişimlerini kabullenmek yeri-
ne, kafa kafaya vererek hile yolunu seçtiler. lar. Gerekli sayısal çoğunluk sağlandıktan son- 
Başvuru tarihi olan 17 haziran'dan önceye ge-ra yasal işlemler yerine getirildi. Noter onayın- 
lecek şekilde, 8 haziranda, kağıt üzerinde işçi dan sonra Çalışma Bakanlığına başvuru yapıl- 
alımı  yaptılar. Böylece sayı  216 ya çıkmış  ol-dı. Bakanlık Fabrika yönetiminden çalışan 
du. Sözkonusu işçiler fabrikada hiç çalışma-personel miktarmı  istedi. 11 Temmuz 1997 ta- 
mışlardı . Sadece kağıt üzerinde çalışmış. 6 ha-rihli belgede 179 çalışan bildirilmişti.Ve bu sa- 
ziranda işe başlamış  görünüyorlar ve 8 tem-yı  gerçeğe yakın bir rakamdı . Buraya kadar 
muzda işten çıkarıllyorlar. S.11'de her şey normaldi. Sonra bakanlık 17 Haziran 



rgütlenme ulusal ve toplumsal 
bir ihtiyaca yanıt verdiğinde 

doğrudur. KUKM bağlamında, 
cepheye denk düşen şekliyle legal bir 

kitle partisine ihtiyaç vardır. Ancak salt 
• sosyalistlerin egemenliğinde hemen, ve olaralc legal parti ivedi olarak en azından şimdilik, yasal 

bir parti gerçekçi ve güncel değildir. 
Hatta gereksiz ve lükstür. 

Mücadele aracı  Eiltörien 
Merhaba sevgili okuyucular! 

Gazetemiz, gerek teorik, gerek güncel siya-
sal konularda hepimizi aydınlatmayı  amaç-
lıyor ve bu temel hat üzerinde yayın yaşamına 
başlıyor... 

Olanaklarım ızın bilincindeyiz. Olanak ve 
koşullarımızın zorluğu -siz okuyuculanmızın 
katkılarıyla- bizleri yıldırmayacaktır... 

Gazetemiz sömürülen emekçi 
mazlum Kürt halk ının doğru ve haklı  talepleri-
nin yanında tavır koyacak, dolayısıyla hepimi-
zin gözü, kulağı  ve sesi olacaktır... 

Türkiye'de ve ülkemizde hızlı  gelişmeler 
yaşanmakta, ülkemizin en ücra köşesindeki 
bir olayın kıvılcımları, çok hızl ı  bir biçimde 
dünyan ın diğer merkezlerine yayılmaktadır. 
Biz P.'şe ROJ emekçileri, bu durumu göz ö-
nünde bulundurarak, sizlerle varolan iletişimi-
mizi sağl ıklı  bir biçimde kurmak ve giderek 
güçlendirmek, bu güçle gazetemiz!' aranan bir 
yayın konumuna yükseltmeye çalışacağız... 

Hepimizin bildiği gibi, 13 'şe ROJ'u besleyen 
kaynaklar, ağırl ıkl ı  olarak ülkemizin emekçi 
halkı  ve onun aydın evlatlarıdır. Sizlerden ge-
lecek yazılar (en uzun yazı  iki daktilo 
sayfasını  aşmamalı) ve resimlerle gazetemiz 
daha da renklenecek, canlanacak ve yaşamı  
yansıtan bir ayna alacaktır... 

Yapacağımız şey, bazen düşünemeyeceği-
miz kadar basit, bazen de bir o kadar zor ola-
bilir. Buna karşın amaç, doğru bir bilinçle 
olaylara yaklaşabilmek ve bu çerçevede gaze-
temize katk ı  sunmaktır. K ısacası  her l3 .'şe ROJ 
okuru, bir muhabir-gazeteci olmalı, çevresine 
bu gözle bakarak olaylar ı  gazetenin hazırlan-
dığı  merkeze akıtmalıdır... 

Bize göndermeyi uygun bulduğunuz haber-
leri; habere konu olan olayın yeri, niçin, nasıl 
ve ne zaman oluştuğu, haberin kaynak ve ta-
nıklarının doğru saptanıp saptanmadığı, olayın 
seyri ve tanımlanmasının yerinde ve düzgün 
bir biçimde yapıl ıp yapılmadığı  sorularına ya-
n ıt verecek biçimde hazırlarsanız, hem emeği-
nizin boşa gitmesini önleyecek, hem de gaze-
tem izin kitleler nezdinde meşruiyet kazanma-
sına katkı  sunmuş  olacaksınız... 

Elbette katkılar salt yazı  gondermeyle sınırlı  
olmamalı. Resim, karikatür, fotograf vb. mater-
yalleri de kapsamalı. Bunlar olaylar ve güncel 
politikayla ilgili olabileceği gibi, sanat, kültür 
vb. konularla ilgili olabilir. Yerel ve yabanc ı  
yayınlar ı, yazı  ve diğer materyallerinden 
yararlanmak üzere merkeze ulaştırmah... 

Ozcesi, her W.şe ROJ okuru hem bir muha-
bir hem de gazete dağıtıcısı  olarak sunacağı  
katk ılarla, gazetesinin daha fazla güçlenmesi-
ni, düşüncelerinin yaygınlaşmasını  ve kal ıc ı-
/aşmasını, yani kendisinin çoğalmasını  sağ-

Jarspalıdl ıf...Haydf-,{cday f~ıf-t  
ni bir sayıda. buluşmak 

Tarafsızlık ve 
Tavır 

Lokman POLAT 

T araf olmamak, taraf tutmamak, ya da 
kı saca tarafsı zl ı k denilen olgu hangi 
dönemde ve hangi objektif koşullarda 

geçerli olur? Politik tavı r al ış larda tarafsı zl ı k 
olur mu? Hangi faktörler kiş iyi ya da siyasal 
bir hareketi belli olaylar ve olgular karşı sı n-
da tarafsı z bir tutum almaya iter. 

Politik tavı r al ış larda tarafsı zl ı k olmaz. Bir 
olay veya olgu karşısı nda tavı r belirlemek, 
tavı r almak gerekir, fakat bazen özgül du-
rumlarda taraf olmamak, tarafsı z olmak en 
doğru tavı rd ı r. Yani böylesi özgül koşullarda 
tarafs ı zl ı k tavr ı  en objektif tavı r ve davran ış  
olur. 

Sosyalistler haksı z savaş larda taraf ol-
mazlar. Emperyalist-kapitalistler aras ı  pazar 
savaşı nda taraf olmazlar. Her iki tarafa karşı  
olurlar. Taraf olmak ya da olmamak ayr ı , ta-
vı rsı z olmak ise ayrı  birşeydir. Taraf olma-
mak, ya da her iki tarafa karşı  olmak da 
özünde bir tavı r al ıştı r. 

Örneğin; Birakujî dediğimiz Kürt örgütleri 
arası ndaki iç çatışmalarda taraf tutulur mu? 
Çatışanlardan birisine arka çı k ı p taraf tutulur 
mu? Hayı r. Her iki taraf ı n döktüğü kan yurt-
sever kan ı d ı r. Her iki taraftan ölenler yurtse-
verlerdir, halk'tı r. Böylesi bir durumda biri-
sinden yana olmak, "Birakuji" olgusunu da-
ha da körüklemek demektir, yanlış  sakat bir 
anlayışı  güçlendirmek demektr. 

Kuzeydeki Kürt hareketi, politik kadrolar 
baz ı  durumlarda, bazı  özgül olaylar karşısı n-
da taraf olmama anlayışı n ı  kavramal ı d ı rlar. 
Bazen taraf olmadan yapı lan yorumlar , de-
ğerlendirmeler, en doğru ve objektif olan ı -
d ı r. Geçmişte KDP ile YNK aras ı ndaki çatış-
malarda Kuzey Kürdistanl ı  bir çok örgüt ta-
raf 

 
tutmad ı . Son çatışmalardan sonra da bir 

çok Kuzeyli Kürt örgütü ve yeni oluşturulan 
PYSK taraf tutmad ı . Fakat NOroj gazetesinde 
taraf tutan baz ı  değerlendirmeler yapı ld ı . Bu 
değerlendirmeler o yaz ı lara imzası n ı  atanlar ı  
bağlar. Ne var ki yarı  liberal, yar ı  mahafaza-
kar misak-ı  millici "Insiyatif" dergisi 
PYSK'nin taraf tuttuğunu idia ederek 
PYSK'yi eleştirmeye kalkt ı . Ki bu da çok 
doğru, objektif politik tav ı rlar almışt ı r. 

Bu kı sa makalemi sonuçland ı r ı rken şunu 
da belirteyim; Güney Kürdistan'daki son du-
rum ile ilgili PYSK Merkez Komitesinin 15 
May ı s 1997 tarihli " Bası n Aç ı klamas ı " tüm 
Kuzeyli Kürt hareketleri içerisinde yap ı lan 
değerlendirmenin en iyisiydi. "Misaki Mil-
li"ye saygı l ı  (bkz. Ş. Elçi'nin İ sveç'teki Mer-
haba radyosuna verdiği demeç) Şerefattin El-
çi'nin değerlendirmesine. Hangisi doğru, 
hangisi objektif? Elbette ki PYSK'n ı n. 

ilitan bir kitle partisinin oluşturulması  ih-
tiyaç haline gelecektir. Böyle bir partinin 
"Kürt Kimlikli" ve reformlar için mücade-

le eden değil, Kürt ulusunun halkının ve özellikle 
azınlıkların hoşnut kalacağı, kendisini bulacağı  ve 
gerçekleştireceği bir "üst kimlik"le sahneye çıkan, 
bağımsızlığı  ve demokrasiyi tıpkı  Herri Batasuna 
ve Sinn Fein gibi ölümüne isteyen, bir legal parti-
nin yaşam bulacağından kuşku duyulmamalıdır. 

asal partiye "benim de bir partim 
olsun" diye yaklaşım gösterile-

mez. Marxist-Leninistlerin, legal 
partiye ilişkin anlayışları, belentileri ve 

zamanlaması  konusunda görüşleri nettir. 
Bu görüş, esas itibarıyla legal partiden 
devrimci zorun meşru zemini olmayı, 

ulusal toplumsal mücadelenin harekete 
geçirdiği kitleleri açık-yasal zeminde 

direnişçi bir eylemliliğe sokmayı  bekler. 

Ebi lausteyane edebiyat, ziwan, folklori ü ebi etudan 

Vate 
Kova,. (dergfya) kısltı,ri 

Nezdi de vejiyenal 
kaya averberdise lehçeya kirmarteki (zazaki) de 

gameda intı ldme! 
Şima wazene - kirmanaki (zazaki) biwane? 
Şima wrızene kirmanakiya xo avar bere? 

Kuvars, V a t e biwane! 
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Bi nivisen edebiyat, ziman, folklore û bi lekolinan 

Vate 
Kiivara kulturi 

Di rıezik de derd kaval 
Di riya rd.,şdebirina lehçeya kirmaneki (zazaki) de 

gaveke giring! 
Hlin dixwazin kirmaneki (zazaki) blxwinin? 

Hdn dixwazin kirnianekiya xwe peş  de bibin? 
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Merhaba PEŞE ROJ 
Emekçileri 

Yayın yaşamına başla-
manız beni, benim gibi 
yüreği ve beyni bağım-
sızlık, demokrasi ve 
sosyalizmden yana 
olan her kesi sevindir-
diğine inanıyorum. 
Sosyalizm hatında ıs-
rarlı  davranış  Roj'un e-
sas meziyeti olmalıdır. 
Bu çabanm bundan 
böyle kesintiye uğra-
masına biz okurlann 
tahamülünün kalmadı-
ğını  belirtmek isterim. 
Medya Güneşi de üç 
dört kez yaymuu dur-
durup yeniden yayınına 
başladı. Aynı  şeyin 
ROJ(lar)ın başına gel-
mesi iyi bir imaj yarat-
madı. ROJ bir aynadır. 
Eğer bu ayna, sürelili-
ğini tuturmaz ve iyi bir 
görüntü ile yerinde me-
sajlar vermezse siyasi 
olarak kuruma da za-
rar verecektir. 
Bu inançla hiç bir oku-
= yeniden ROJ'un 
kesintiye uğramasına 
tahamülü yoktur. Jiya-
na Nü gazetesinin peri-
yodunu tuturmaz bize 
yol gösteren örnek tu-
tum olmalıdır. Hem 
çevre genişleyince aynı  
oranda periyodun daha 
rahat tutulması  varken 
neden böyle kesintiye 
uğradığı, doğrusu beni 
fazlasıyla düşündürü-
yor. Yine pek çok abo-
ne ve protokol gönderi-
len kurumun "gazeteyi 
zamanında almadık"la-
rma dair şikayetlerin 
son bulması  isteğiyle 
başarılar diliyorum. 

Leyla P ERIXAN 
Adana 

Sidar MUNZUR 
• 

İ
ktidar olmanın ve iktidarı  
sürdürmenin temel aracının 
örgüt (parti) olduğu gerçeği 

genel kabul görür. Buna "Prole-
teryanm iktidar mücadelesinde 
örgütten başka silahı  yoktur" Le-
ninist belirlemesiyle en ço ko-
münistler vurgu yaparlar. Bu 
vurgunun yapıldığı  şey, toplu-
mun en devrimci sınıfının ide-
olojik, siyasal ve örgütsel kur-
mayıdır. Bu bakış, örgütlenme 
ve mücadelede illegaliteyi esas 
alır. Devrimimizin sömürgesel 
niteliği, bunu daha da zorunlu 
kılar. Çünkü, KUKM ile düş-
manları  arasındaki uzlaşmaz 
karşıtlık, devrimci zoru zorunlu 
kılar. Bundan dolayı, yani örgüt-
lenme, çalışma ve mücadelenin 
biçimi, devrimimizin hedefleri, 
eylemlerin muhtevası, düşman 
cephesinin tutumu tarafından 
koşullarar. Bunun için illegal ör-
gütlenme nesnel olarak temeldir 
ve stratejiktir. Bunda gizliliğe 
duyulan "hayranlık" değil, ey-
lemlerin biçimi ve muhtevası  
belirleyici rol oynar. Bu genel 
doğrulara vurgu yapmamızın 
amacı  "legalite mi, illegalite mi 
esastır" şeklindeki geri bir tartış-
mayı  başlatmak değil. Yapılması  
gereken şey, devrimin ihtiyaçla-
rına yanıt olabilecek bir şekilde 
örgütlenme biçimlerinin uyumlu 
diyalektiğidir. Kaldı  ki devrim-
ciler, legal örgütlenmeyi ve mü-
cadeleyi inkar eden sol tasfiyeci 
anlayışlan hep mahkum etmiş-
lerdir. 

Dolayısıyla bizim üzerinde 
ağırlıklı  olarak duracağımız ör-
güt biçimi işçilerin emekçilerin 
illegal partisi değil, böyle bir 
partiye-cephe de olabilir-bir şe-
kilde bağlı, şiarlannı  ve direktif-
lerini legalize edip geniş  yığınla-
ra taşıyacak, siyasal mücadele-
nin salt illegal araçlarla yürütül-
mesinin adeta olası  olmadığı  dö-
nemlerde devreye girerek;-  ' 
KUKM'nin devrimci kabanşı-'  
nın doğru kanallardan ilerleme-
sine vesile olacak, yanlış  ve 
frenleyici akımların güdümüne 
girmesini önleyecek bir kitle 
partisi olacaktır. 

Ulusal Kurtuluş  Güçleri, le-
gal olanaklardan faydalanma 
tartışmalarını  `901ardan sonra 
özellikle ve yoğun olarak yap-
maktadırlar. Bu tartışmalar HEP, 
ÖZDEP, DEP, HADEP ile DBP, 
DKP gibi kitle partilerinin doğ-
masına vesile oldu. Bunlardan 
HADEP, DBP ve DKP halen 
yaşamlarını  sürdürüyorlar. 

Sosyalistler HEP'ten HA-
DEP'e uzanan sürece etkin bir 
biçimde katıldılar ve üzerlerine 
düşeni yapmaya çalıştılar. HA-
DEP'in son kongresinde "Yasal 
Parti Girişimi" başlattılar. Nûroj 
vasıtasıyla sürdürülen bir dizi 
tartışma, nihayet girişimin ken-
disini ve görüşlerini "Tartışma 
Beyannamesi" ile deklere etme-
siyle bir üst boyuta ulaştı. 

Ancak bu sonucu doğuran so-
rumlu ve karar alıcı  kurum, he-
pimizin malumudur. Herşeyden 
önce, yeterince tartışılmadan, 
enine-boyuna araştırılmadan, 
derinlemesine incelenmeden ve 
iyi bir şekilde planlanmadan 
"HADEP" içerisinde çalışmanın 
koşulları, ya da ayrılıp "Kürt 
kimlikli yasal parti girişimi baş-
latılmalıdır" şeklinde alman ka-
rar, başlı  başına tarihi bir hatadır. 
Sanırım bu yanlısı  tartışmanın 
zamanı  gelmiştir. 

Yine kararın yaşama geçiril-
mesiyle, yeni oluşumun adeta 
yeniden ve sıfırdan örgütlendi-
rilmesinin birlikte yürütülmesi, 
bir handikaptır. Çünkü eğer siz 
esas yapıyı  inşa etmeden, oturt-
madan tali yapıların kurumlaş-
masıyla aynı  zamanda ve birlik- 

te yürütmeye kalkışırsanız, yön-
tem olarak yanlış  ve tasfiyeci bir 
yönelime girersiniz. Bu yöne-
lim, her şeyden önce örgütlenme 
biçimlerinden hangisinin esas, 
hangisinin tali olduğunu günde-
me oturtan sığ, gereksiz ve za-
mansız tartışmaların başlaması-
na neden olur. Bu da kadrolar 
arasında yeterince sağlanama-
yan irade birliğinin ve güven or-
tamının kalmasına, bireylerin 
otomize olmasına yol açar. Gi-
derek esas alandan tali alana ka-
yışı-kaçışı  hızlandınr. Böylece 
zaten kıt olan nitelikli-deneyimli 
kadro olanaklarının, önceliği ol-
mayan kanallara akışının teşvik 
edilmesi sağlanmış  olur. İşte o 
zaman "böyle dost varken düş-
mana ne hacet var" demek haldı-
lık kazanır. 

Ayrıca bir örgütlenme ulusal 
ve toplumsal bir ihtiya-
ca yanıt verdiğinde 
doğrudur. Örneğin, 
KUKM bağlamında, 
cepheye denk düşen 
şekliyle legal bir kitle 
partisine ihtiyaç vardır. 
Ancak salt sosyalistle-
rin egemenliğinde he-
men, ve ivedi olarak en 
azından şimdilik, yasal 
bir parti gerçekçi ve 
güncel değildir. Hatta 
gereksiz ve lükstür. 

Bütün bunlar bir ya-
na, girişimin "Tartışma Beyan-
namesi"ne bakıldığında "önce-
likli olarak Kürtlerin kimlik ve 
hak mücadelesinin sesi olmayı  
savunur" şeklinde bir amaçla, 
"legal zeminde Kürt kimlikli si-
yasal parti"ye evrileceği anlaşıl-
maktadır. Esasen düzen içi, dar, 
reformcu bir amacın hukuk sa-
vaşını  vermek için, legal parti 
gibi büyük bir organizasyona ge-
rek yoktur. Kürt kimliğinin tes-
cili için daha pratik ve kısadan 
araç ve yollar bulunabilir. Kürt-
Kav gibi... kaldı  ki Kütler dava-, 
ları= .,meşrutiyeti . bag-larrıgıda 
dosta ve düşmana gereken 
ranış ları  gösterdiler. Bundan 
sonra süreç, ulusumuzun özgür 
uluslar ailesine bağımsız bir ulus 
olarak katılmasına neden olacak 
atılım ve değişimlerin gerçekle-
şeceği bir süreç olmalıdır. 

Bir başka açıdan, yasal parti-
ye "benim de bir partim olsun" 
diye yaklaşım gösterilemez. 
Marxist-Leninistlerin, legal par-
tiye ilişkin anlayışları, belentile-
ri ve zamanlaması  konusunda 
görüşleri nettir. Bu görüş, esas 
itibarıyla legal partiden devrimci 
zorun meşru zemini olmayı, ulu-
sal toplumsal mücadelenin hare-
kete geçirdiği kitleleri açık-yasal 
zeminde direnişçi bir eylemlili- 

ğe sokmayı  bekler. Yine bundan 
dolayı  ve bunun için böyle bir 
parti, kabaran ulusal dalga= 
yasal ve parlamenter dalgakıranı  
setlerle düzen içileştirilmesini 
engelleyen ve hallumızla sömür-
geciler arasında dinamitlenen 
köprülerin yeniden inşasını  şid-
detle reddeden, bir davranış  ser-
gilemelidir. 

Yine "Beyanname"sinin son 
paragrafında kurulması  düşünü-
len partinin adeta bir "şemsiye" 
görevini görebileceği sonucu çı-
karsamak mükündür. Polikada 
büyük düşünmek ideal olandır. 
Ancak gerçekçi ve mütevazi ol- 

mak da bir erdemdir. Ülkemizde 
kurulu olanlar da dahil her kesi-
min partisi işlevini görebilecek 
bir oluşum yoktur. Çünkü ülke-
mizde hali hazırda, legal zemin-
de şemsiye (ulusal) bir parti ol-
manın temel kıstası, ulusal kur-
tuluş  cephesidir. Böyle bir cephe 
şimdilik yoktur. Ancak gerçek-
leşmiş  bir ulusal kurtuluş  cephe-
sinin yansıması  olabilecek bir 
legal partinin işlevli olacağı, sö-
mürgecilere kök söktüreceği bi-
linmelidir. 

Bir bütün olarak "Tartışma 
Beyannamesi"ni değerlendiril-
mesi başka bir yazının konusu-
dur. Ancak şu söylenebilir ki; 
"Beyanname" çalakalem ve ace-
leyle hazırlamış  olup, girişimin 
amaçlarını  ve hedeflerini göste-
recek derinlikten ve bilgilerden 
uzaktır. Öyle ki Nüroj'da sürdü- 

rülen tartışmalardan bile yeterin-
ce faydalanılmamıştır. Dolayı-
sıyla gazetede yayımlanan bazı  
görüşlerin "Tartışma Beyanna-
mesi"ne etkilerini değerlendir-
meden geçmek eksik olur. 

Nfiroj'un legal oluşum tartış-
maları  kapsamında Lokman Po-
lat'ın 26. ve 27. A. Kerrial İnce-
su'nun 34. ve Mahmut Turan'ın 
25. sayılarda yayımlanan yazıla-
rının da parti projesinde derin-
leştirilmesi koşuluyla yararlanıl-
ması  gereken perspektiflerin 
ipuçlarını  yoklamak münıltindü. 
B eyannamede•bunun ya1511.r?;aal-
ğıs görtilebilinir. Diğer Itaraftan-
R. Yüksekkaya'nın 13. . Kork-
maz'ın 31. sayılarda ayımla-
nan, adeta sosyalizıni değer ve 
ilkelerine karaçalan örüşlerin 
"Beyanname"de yer lduğunu 
söylemek abartı  olm 

"Bundan da öte b ımsızlık, 
ülkenin tekliği, sömür eciliğe ve 
emperyalizme karşı  devrimci 
duruş, sosyalizm vb. igibi argü-
manlara metinde rastlamak im-
kansızdır. 

Legal parti tartışmalarının ol-
duğundan fazla gündemde kal-
masının siyasal ve psiolojik ne-
denlerini koymamak koniinun 
anlaşılmasını  zorlaştıracağına 
inanıyorum. Şöyle ki: 

Sosyalistlerin ideolojik, siya-
sal ve örgütsel açıdan derin ve 
bunalımlı  bir süreçten geçtikleri 
bilinmektedir. Bilindiği, üzre ya-
pı  ve bireyler zor ve bunalımlı  
evrelerden çıkış  için "sihirli" 
formüller ve projeler üretirler. 
Legalitenin bu kadar önplana 
çıkmasının bir nedeni de budur. 
Oysa yine bilinir ki, devrim yap-
maya aday siyasal organizas-
yonların karşı  karşıya kalacağı  
açmaz ve tıkanıklaklann, esasta 
politik zor yoluyla açılacağıdır. 

Yine, mücadelenin külfetin-
den kurtulmak için ve kendine 
olan güvensizlikten dolayı  ba- 

ğımsalığı  ve sosyalizmi hedef-
leyen mücadele ve örgütlenme 
biçimlerinden kaçarak gevşek ve 
reformist eğilim ve modellere 
sarılmak bir furya olarak en 
azından şimdilik revaçtadır. 

Ayrıca kimi kesimler, kitle-
selleşmenin ve tıkanıklığm yol 
açtığı  psiko-politik ruh halinin, 
legal faaliyet ve örgütlenmeyle 
aşılacağı  güdüsü ve yanılması  
içerisindedirler. Öyle ki "illega-
liteyi denedik olmadı, bir de le-
galiteyi deniyelim" denilerek 
başansızlıldann illegaliteye fa-
tura edilmesi gayretleştiği dere-
kesine vardmlmaktadır. 

Bağlı  olarak sözüm ona "sos-
yalist sistem"in yıkılışının yarat-
tığı  demoralizasyon ve inançsız-
lığın, bireyleri olduğundan fazla 
yasal alana yönelttiği realetesi 
genel kabul görür. 

Geçici de olsa aydın 
olma tavrı  gösteren bi-
reylerin, bilinen birey-
sellikleri, örgüt ve di-
siplini konusundaki 
acizlikleri legal alana 
yönelten diğer bir et-
mendir. 
Bütün bunlarla bera-
ber ve en önemlisi de, 
ideolojik-siyasal say-
rulmanm örgütsel ala-
na yasımasının bir so-
nucu olarak legaliz-
min, bir akım olarak 

gündemi hak ettiğinden fazla 
meşgul etmesine neden olduğu-
nu söyleyebiliriz. 

Lakin, KUKM'nin harekete 
geçirdiği ve geçireceği yığınla-
rın enerjilerini ve olanalçlanm 
devrime sunmalannın yolu, tüm 
devrimci güçlerin "benim par-
tim" diyebileceği militan bir kit-
le partisine, bu gün her zaman-
kinden daha çok gereksinim var-
dır. 

Çünkü harekete geçen kitle-
leri "kendi dükkanı"na çekme 
anlayışıyla parti kurulmaz. DBP 
ile DKP'nin bunu—amaçladığı  
söylenebilir. Bu iki partinin pra-
tiği ve mevcut durumu "legal 
parti kitleselleştirir"-  mantığını  
çürütmüştür. Çünkü ülkemizde 
arkasırida güçlü bir illegal poli-
tik odak olmadan, hiç bir legal 
parti gelişip; milyonların partisi 
olamaz. 

Mevcut koşullarda HADEP'e 
benzeyen ya da DBP ve DKP gi-
bi reformist ve düzeniçi eğilim-
leri esasolan bir partinin yaşam 
bulup gelişeceği bir boşluk yok-
tur. 

Ayrıca kadro sayısı  ve niteli-
ği, ekonomik olanaklar, ihtiyaç 
duyulmama, bir yıllık deneyim 
vb. gibi nedenlerden dolayı  giri-
şimin gürbüz ve direngen bir 
partiye evrilmeyeceği bilinmeli-
din. 

Dolayısıyla, illegal örgütlen-
menin temel ve stratejik olduğu 
gerçeğinden hareketle, Leninist 
parti öğretisinin ışığında, halkı-
mızı  gerçek anlamda kurtuluşa 
taşıyacak devrim partisini inşa 
etmek merkezi görevimiz olma-
lıdır. 

Örgütsel ihtiyaçlar ve yaka-
lanması  gereken halka konusun-
da aydınlatıcı  olması  açısından, 
Lenin'den konuya ilişkin bir pa-
saj aktarmak sanırım yerinde 
olacaktır. Hem de hiç yorum 
yapmadan.. 

"Ana amacımız Rus Sosyal 
Demokrat işçi Partisi'ni kurmak, 
pekiştirmektir. Onun dışında her 
şey bu amaçtan sonra gelir. Ya-
sal olanakları  parti yararına kul-
lanabilmemiz ancak partinin (il-
lega-bn.) sağlamlaştırılmasından 
sonra sözkonusu olabilir" Tasfi-
yecilik Üzerine Sol yay. s.43) 

Milyonların ayakta olduğu 
bir süreçte, sosyalist yapıların 
kitle bağlarının zayıf olmasıyla, 
sömürgecilerle fiziki anlamda  

karşı  karşıya gelmeme arasında 
doğru orantı  vardır. Kitle bağla-
rınm zayıflığıyla legal bir parti 
sahibi olmama arasında hiç bir 
ilgi yoktur. Kısacası  halkın des-
tek ve ilgisine kavuşmak, kaale 
almacak bir güç olmanın yolu, 
sömürgecilerin anlayacağı  bir 
dille, kendilerine cevap verilme-
sinden geçeceği bilinmelidir. Bu 
politik zordur. Bu yöntemle ka-
baran ulusal-toplumsal kabanşm 
salt illegal partiyle yönlendiril-
mesinin olanaksızlığı  bilinir. Bu-
nun için değişik örgüt biçimleri-
nin devreye sokulması  kendisini 
dayatacatır. İşte o zaman, mili-
tan bir kitle partisinin oluşturul-
ması  ihtiyaç haline gelecektir. 
Böyle bir partinin "Kürt Kimlik-
li" ve reformlar için mücadele e-
den değil, Kürt ulusunun halkı-
nın ve özellikle azınlıkların hoş-
nut kalacağı, kendisini bulacağı  
ve gerçekleştireceği bir "üst 
kimlik"le sahneye çıkan, bağım-
sızlığı  ve demokrasiyi tıpkı  Her-
ri Batasuna ve Sinn Fein gibi 
ölümüne isteyen, bir legal parti-
nin yaşam bulacağından kuşku 
duyulmamahdır. 

Ancak mevcut koşullarda 
sosyalistlerin kendi başına oluş-
turacağı  bir legal partinin tabela 
partisi olmaktan öteye geçeme-
yeceği aşikardır. Eğer Roj, Ster-
ka Rizgari, Yeni Newroz ve ba-
ğımsız aydınların bir BLOK 
şeklinde ilkeli birliğiyle bir parti 
oluşur, sağlam ideolojik ve poli-
tik tavır sergilerse, yasal olanak-
lardan faydalanmanm ve gücü 
oranında mücadeleye katılmanın 
aracına sahip olunabilir. 

İkinci olarak, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi, ulusal kurtuluş  
cephesinin bir türevi olarak, le-
gal bir partinin yaşam bulması-
dır. Bu türden bir partinin işlev-
li, militan ve kendisine güvenen 
özellikler taşıyacağı  mutlaktır. 
Cephenin olmaması  bu projeyi 
:geleceğe ertelewkteffir,,. 

Üçüneti 2Zinelim ise, 3F--k 
partisi olmayan yapılar kendile-
rine en yakm legal partide, ken-
di özgün kimliğiyle politika Yap-
malandır. 

Son olarak, her kesimin ken-
di legal partisini kurmasıdır. Bu 
tutum en yoğun eleştiri olan gö-
rüştür. 

Yukarıda yapılan açıldamalar 
bağlamında, yaklaşık bir yıllık 
geçmişi değerlendirildiğinde, 
hali hazırda girişimin siyasal 
kampanyalar örgütleyemediği 
pratikte önemli ve tarihi .günler-
de militan bir tavır sergilemedi-
ği, kendisini benzeri kurumlar 
ve kitleler nezninde hissettirme-
diği, en önemlisi de iyi organize 
olmuş  bir oluşum olamadığı  or-
taya çıkmış tır. 

O halde yapılması  gereken 
şey şudur: Girişim kendisini ob-
jektif ve gerçekçi bir şekilde de-
ğerlendirerek ya varlığına son 
vermeli ya da TC'nin erken seçi-
mi gündemine aldığı  bir süreç-
ten geçmekte olunduğu bilin-
mektedir. Legal çalışmanın bir 
yamyla "Yasal olanaklardan fay-
dalanma olduğu"nu bunu da se-
çimlere katılma ya da boykot et-
mek şeklinde tezahür edeceği 
açıktır. Bunun için girişim, süre-
cini iyi değerlendirerek, ilkeli ve 
kişilikli politikalar belirlemeli, 
ittifaklar geliştirmelidir. Çalış-
malarının merkezine sömürgeci-
liğin teşhirini koymalıdır. Hazır-
lıksız yakalanmamak için, seçim 
politikalarını  ve atacağı  adımları  
netleştirmelidir. Böyle bir çalış-
ma aynı  zamanda girişim' in 
politikalarının ve kadrolarının 
sınanacağı  gerçek bir sınav 
olacaktır. Bu pratiğin sunacağı  
verilerle, girişim'den kavgacı  
militan bir legal partinin doğup, 
doğmayacağı  anlaşılacaktır. 



Hakkari' de 
ceset teşhırı', 
Hakkari Peşe ROJ/ 

Hakkari yalcınlannda-
ki Radyolink istasyonu-
nun PKK'lilerce düzenle-
nen baskından sonra dev-
let güçleri şehri rastgele 
taradı. Evlere yapılan 
baskın sırasında da çok 
sayıda, kişi gözaltına 
aradı. 

Hakkari'nin Merzan 
mahallesine bir kilometre 
uzaklıktaki TRT Radyo-
link istasyonuna PKK'li-
lerce 8 Ağustos akşamı  
düzenlenen ve üç korucu-
nun öldüğü iki korucunun 
da yaralandığı  baskından 
sonra Alay Komutanlığı, 
Emniyet Müdürlüğü ve 
Hakkari Kalesinde ko-
nuşlanan özel timlerce şe- 

hir merkezi gelişigüzel 
uzun namlulu silahlarla 
tarandı. Çok sayıda evin 
duvar ve camları  isabet 
alırken, ölen ya da yarala-
nan olmaması  mucize 
olarak değerlendirildi. 

Gece saat 22.00'de 
başlayan sabah 00.6'ya 
kadar süren çatışma ve 
taciz ateşinden sonra ise 
özellikle olayın meydana 
geldiği Merzan mahallesi 
başta olmak üzere Biçer, 
Bulak, Sağkol, Kıran ve 
Tavşanlı  mahallelerinde 
evler asker, polis, özel tim 
ve korucularca tek tek 
arandı. Aramalar sırasın-
da Moran mahallesinde 
Rahmi Armut, Özgür 
Bostancı, Şefik Bostancı  

ile soyadı  belirlenemeyen 
Remzi adlı  bir şahıs ile 
Biçer mahallesinde Mika-
il Atan, Mustafa Tan, Ah-
met Gül, ile diğer mahal-
lelerde de isimleri öğre-
nilmeyen 30 kadar kişi 
gözaltına ayında. Gözaltı-
na alınanların Hakkari 
Emniyet Müdürlüğünde 
sorgulama devam edil-
diği belirtildi. 

PKK'lilerin Radyolink 
istasyonuna düzenledik-
leri baskılı  sırasuıda çıkan 
çatışmada iki PKK'linin 
cesetleri askerlerce pan-
zerin üzerine bağlanarak 
halka tesir edildi. Cesetler 
uzun süre Hakkari sokak-
larında dolaştırıldı. 

Afetevleri' 
satışa çıktı  
Afetzedeler, "depremde, devlet değil biz zarar gör-
dük. içine sığamadığımız bu konutlar şayet satıh-
yorsa, parası  afetzedelere verilmeliydi. Çünkü 
mağdur olanlar bizleriz ve bu mağduriyetimiz 
sürüyor," şeklinde görüş  belirttiler 
Van'ın Çaldıran ilçesinde 1974 
yılmda meydana gelen deprem 
sonrası  İsviçre tarafından dep-
remzedeler için yapılan konutlar 
kaymakamlıkça satışa çıkarıldı. 
Depremzedelerin boşalttığı  ko-
nutlar dükkan olarak zengin ki-
şilere satılıyor. Konutların bir 
bölümünün ise bazı  kurumlara 
kiralandığı  haber almdı  

Van'ın Çaldıran, Muradiye, 
Özalp ve Gevaş  ilçelerinde 1974 
yılında meydana gelen ve yakla-
şık 4 bin kişinin öldüğü deprem 
sonrası  İsviçre tarafmdan Çaldı-
ran ilçe merkezinde depemzede-
ler için yapılan 100 dolayında 
konut kaymakamlıkça Haziran 
ayında satışa çıkarıldı. Konutlar 
yörenin zenginlerinden olan Ya-
kup Çinarel, Kemal Fınncı  ve 
DYP Çaldıran ilçe başkanı  Ab-
durahman Kedalı 'ya satıldı. Ke-
dalı, dükkan yapmak amacıyla 
Haziran ayında aldığı  3 konuta 
karşılık kaymakamlığa 950 mil-
yon lira ödedi. Kaymakamlık 
ayrıca 40 dolayında konutu TE-
DAŞ  ve ilçe Tarım Müdürlü-
ğü'ne kiraladı. Konutların 12 
metrekare' den oluştuğu ve met-
rekaresinin 3 milyon liraya satıl-
dığı  öğrenildi. 

Afetzedeler perişan 
İsviçre tarafından yapılan 

100 dolayındaki afetzedeler ko-
nuta yerleşen ancak nüfuslan ar- 

tınca 12 metrekarelik yerde bari-
namaz duruma gelen depremze-
deler 1990 yılından itibaren ko-
nutları  boşaltarak başka çareler 
aramaya başladı. Bu süre içinde 
iş  bulabilen bazı  aileler Çaldıran 
ilçe merkezinde ya da Van'da 
arsa alıp ev yaparken, bir çok ai-
le de kırac olarak başka evlere 
yerleşti. 50 kadar ailenin halen 
Çaldıran'm çeşitli bölgelerinde 
işsiz olarak kiralık evlerde kal-
dığı  bildirilirken, afetzedeler İs-
viçre tarafından kendileri için 
yapılan konutların kendilerinin 
yararlanacağı  şekilde değil, kay-
makamlık eliyle devlet adına sa-
tışa çıkarılmasından şikayetçi. 
Afetzedeler, "depremde, devlet 
değil biz zarar gördük. Içine sı-
ğamadığımız bu konutlar şayet 
satılıyorsa, parası  afetzedelere 
verilmeliydi. Çünkü mağdur 
olanlar bizleriz ve bu mağ-
duriyetimiz sürüyor," şeklinde 
görüş  belirttiler. Afet konut- 
larmdan elde edilen paranın ise 
FAK-FUK-FON' a aktarıldığı  
öğrenildi. Mağdurlardan alınıp 
şimdiye kadar kullanmmı  hak-
kında çeşitli şaibeler ortaya 
atılan FAK-FUK-FON' a aktarıl-
ması  tepkiyle karşılanıyor. Mağ-
durlara yardım etmesi beklenen 
bu fon muhtaç olanların hak-
larmdan kesilerek oluşturuluyor. 

Çaldıran-Aysel DEMIR 

Hükümet göç ettirilenlerin köylerine köylerine döneceklerini söyleyedursun... 

ev aş-. kö3',Isrı  -boşaltıllyor 
sonra gıda ambargosu uygulanan ve 
elektrikleri kesilen Karkar bölgesin-
deki 13 köyün aralarında 31 kişilik 
bir komite oluşturarak 7.7.1997, tari-
hinde Gevaş  Kaymalcamıyla ambar-
gonun kaldırılması  için bir görüşme 
yaptı. Ancak Gevaş 'a yeni atandığı  
öğrenilen Kaymakam da ilçe Jandar-
ma Komutanı  gibi köylere eşya gö-
türmeleri için hiç bir yardımda bu-
lunmayacağını, eşya götürmeye kal-
kışsalar da Narık köyü korucuları  ta-
rafından kendilerince verilen talimat 
gereği el konulacağını  söyledi. Köy-
lüler kaymakamla yaptıktan görüş-
me sırasında küfürlü halcaretlere da-
hi uğradıklarını  belirttiler. Köylüler 
kaymakamın kendilerine, "açlıktan 
ölseniz de beni ilgilendirmez. Size 
yıllar önce bu bölgeyi boşaltm de-
mişler. Niçin diretiyorsunuz" dediği-
ni de sözlerine eklediler. 

Van'ın Gevaş  ilçesine bağlı  13 köy 
boşaltılmakla tehdit ediliyor. Daha 
önce kiloyla verilen gıda maddeleri 
de artık köylere sokulmuyor. Köylü-
ler ambargonun kaldırılması  için ça-
balarken şimdi göçertilmekle yüzyü-
ze bulunuyorlar. 

Gevaş'a bağlı  Ext (Turalı), Giç 
(Çığır), Mılk (Evbark), Mıçkas (Tat-
lıca), Xurutis (Anaköy), Tab (Beşa-
chm), Züguh (Duruklu), Küt-üs (Süt-
lüce), Derlis (Kardeşler) Sakuk ve 

karkar (Daldana) köylerinde 1993 
yılından bu yana uygulanan gıda am-
bargosu geçtiğimiz hafta köylere her 
türlü malzemenin solcıllmasmın ya-
saldanmasına dönüştü. 7 Ağustos 
günü köylerine un, yağ, şeker ve çay 
götürmeye çalışan Karkar köyleri 
sakinlerinin malzemelerin Gevaş  il-
çe Jandarma Kararınca el konuldu. 
Köylüler, komutan tarafından bun-
dan böyle köylerine hiçbir şey götür-
memeleri ve köylerini en kısa za- 

manda terk etmeleri yönünde tehdit 
edildiler. Aynı  gün traktörüyle Kar-
kar köyüne gitmek isteyen Yakup 
Metin isimli şoför aracından indiri-
lerek askerlerce tartaklandı. daha 
sonra serbest bırakılan şoförün aracı-
na ise ilçe jandarma karakolu tara-
fından el konuldu. 

Başvurular sonuç vermedi 

1993 yılında koruculuğu kabul et-
medikleri için kısmen boşaltıldıktan 

Ot pişirerek geçiniyorlar 

7 Ağustos tarihinden bu yana her 
türlü yiyecek, giyecek ve yakacak 
malzemelesinin girişinin yasaklan-
dığı  karkar bölgesi köylüleri açhlda 
pençeleşiyor. Köylüler, dağda top-
ladıldan otları  ve köklerini pişirerek 
ve bir süre önce götürdükleri yiye-
cek eşyasından arta kalanlarla idare 
ettiklerini söyleyerek, durumun bu 
şekilde devam etmesi ve bir müda-
halenin olmaması  durumunda köy-
lerini terk etmek zorunda kalacak-
larını  belirttiler. 

Van-Ahmet GÜN 

Özgür 
Parçamızda 
Bayrak 
Yarışı  

Hatice YAŞAR 
1.1=11•1•1••111•=11  

K ürt siyasi sı n ı fı  ve ayd ı nlar ı , memleke-
timizin uluslararas ı  bir sömürge oldu-
ğunu her f ı rsatta vurgulamaktad ı r. Fa-

kat sı ra; kurtuluşumuzun yolu-yöntemi ko-
nusunda tezler yaratmaya geldiğinde bu 
ünlü belirlememiz ya topyekün unutulur,ya 
da içeriği boşaltı l ı rak es geçilir. "sömürge-
ci ler aras ı ndaki çelişmelerden yararlanma" 
(ne demek ise) taktiği uğruna 30 milyonluk 
bir halk ı n kurtuluş  stratejisi feda edilir. Bu 
kurtuluş; tek tek örgütlerin hatta sadece şef-
lerinin kendi varl ı klar ı n ı  idame ettirilmesi 
siyasetine indirgenir. Kurtuluşumuz önünde 
baş l ı ca engeli teşkil eden; sömürgecilerden 
bir veya bir kaçı  ile taktik denilerek sürdü-
rülen flört stratejisi en son meyvesini Gare 
sı radağları nda "dalgalanan" Türk bayrağı n ı  
resminde sergiledi. Bu resim, bundan sonra 
her parçam ı zı n baş l ı -başı na bir uluslararası  
sömürge olduğu kör gözlere bile ayan etti. 
En ufak bir Kürt köyünde özgürlük yolunda 
atı lan bir ad ı m ı n, 4 başkentin her birinde 
ayn ı  şiddette depreme neden olduğu ve bu 
devrimin, düşmanlar ı m ızı n kendi araları nda 
var olduğu san ı lan tüm çelişkileri ikincil 
plana ittiği bir kez daha açı kça görüldü. 
Hewler'de Kürt bayrağı  yerine 4 devletten 
herhangi birinin bayrağı n ı n dalgalanması -
n ı n, düşmanlar ı m ı z açı sı ndan fazla bir k ı y-
meti harbiyesi yok. Yeter ki Kürt ulusal kur-
tuluş  mücadelesi bir kez daha dumura uğ-
ratı lsı n, Kürt halk ı  demoralize edilsin. 

Özellikle son 2 yüzyı ld ı r; düşmanlar ı m ız 
Kürt halkı na karşı  tek bir güç halinde hare-
ket ettiklerini bize pahal ı ya mal olan acı  ör-
neklerle sürekli ortaya koyuyorlar. Kürt hal-
k ı n ı n kurtuluş  konusundaki kararl ı l ığı n ı  ve 
Erivan'daki bir Kürt radyosunun Hayma-
na'da sonuçlar yarattığı n ı  iyi biliyorlar. Bu 
mücadele süreci; düşmanları m ı zı  bask ı  
yöntemlerinde mükemmelleştirdi Bu tecrü-
be gereği; memleketimizde herhangi bir si-
yasi hareketlenme gördüklerinde ya daha 
yolun başı ndayken, bu hareketi kontrol ba-
bı nda (hareketin talebinden daha fazlası n ı  
sunarak) ilişki kuruyorlar; 60'lı  yı llar ı n ba-
şı nda önçe KDP polit-Nrosunun (İ san Nuri 
Paşa'n ı n-belki de hayatı na malolan-tüm 
uyar ı lar ı na rağmen) akabinde Mustafa Bar-
zani'nin Iran ile 76'da önce YNK'n ı n ard ı n-
dan Qiyade Muwaqat'ı n (KDP) Suriye 
İ ran'la ilişkileri, 80 sonras ı  Suriye'nin önce 
hepimize ard ı ndan PKK'ya kucak açmas ı ; 
ulusal kurtuluş  hareketini kontrol altı nda 
tutma mas ve mat etmek taktiği gereğidir. 
(Birgünde imzalanan 75 Cezayir anlaşması -
n ı n ertesi gününde memleketimizide 145 
bin peşmergeye rağmen nası l bir "aş  bet-
tel'e neden olduğu henüz hafızalardan si-
linmedi.) 

Ya da; kurtuluş  hareketini kontrol ede-
medikleri durumunda; tüm uluslararası  an-
laşmalar ı  bir yana itip tek bir devlet gibi 
hareket ediyorlar. Nitekim son 6 yı ld ı r 
memleketimizin Güney'inde bu siyaset 
açı ktan sergilenmektedir. 91'deki Kürt ba-
har ı  ve 92 Mayı sı n'da gerçekleştirilen başa-
r ı l ı  seçimler sömürgecilerin tüm kontrol 
mekanizmeaları n ı  dumura uğratt ı . Kürt hal-
k ı  tüm dünyaya meydan okuyup özgür dev-
letini ilan etti. Ayrı ca; Saddam' ı n eli kolu 
bağlanm ıştı . Baş l ı ca silah üstünlüğü olan 
uçaklar ı n ı  kald ı ramayacaktı . 

Boş luğu diğer 3 ortak tamamlamakta ge-
cikmedi. Ankara, Şam ve Tahran önce 
canh ı raş  feryatlar, ard ı ndan özel iktisadi 
ambargolar ve de uçakları  ile özgür parça-
m ı za sald ı rmaya başlad ı lar. Hali hazı rdaki 
Kürt siyasi örgütleriyle varolan kadim ilişki-
lerini de sürekli devrede tuttular. Dört par-
çadan Kürt siyasi sı n ı fı  ise; 91 baharı nda 
başarı l ı  olan kurtuluş  yolu üzerinde tezler 
üreteceğine onlarca kez iflas etmiş  olan 
klasik taktiklerle idare etmeye ve sömürge-
cilerden biri veya bir kaçı  ile flört yarışı na 
girdiler. Seçimler'in hemen akabinde üçlü 
iktisadi ambargoya 
PKK da katı ld ı . Ard ı ndan, Fars ve Türk 
bombard ı manlar ı  baş lad ı . YNK Kürdis-
tan'da mollalar ı  ağı rlarken, KDP Saddam' ı  
özgür başkente davet etti. Saddam'ı n geliş i-
nin halk nezninde herhangi bir meşruiyeti 
olmadığı  ispatlandığı nda bu kez GARE'ye 
Türk bayrağı  çekildi. Hali haz ı rdaki Kürt si-
yasi sı n ı f ı n ı n tabu haline getirdiği devrim 
anlayışı ; bu bayrak yarışı nda da yaşandığı  
üzre iflas etti. Kald ı  ki; Ilk günden boynu 
cellatlara uzatmayı  gerektiren bu anlayıştan 
başka bir tavı r beklemek de mümkün değil-
dir. Mesele Talabani, Barzani, Qası mlo ve 
Apo'nun şahsı nda veya özel yeteneklerinde 
gizli değildir. Bu şah ı slar ve bunları n kur-
tuluş  yollar ı n ı  örnek alan herkes ulus-
lararası  sömürge bir ülkede uluslararası  
çaşh olmaya mahkumdur. 

Bu nedenle bu makalede benim esas 
lafı m; "başka türlü bir siyaset" yapmak 
gerekir diyen siyasiler ve ayd ı nlarad ı r. 
81'de özgür Şino İ ran'a, 96 Ağustos'unda 
özgür Hewler Saddam'a ve geçtiğimiz 
Mayı s ayı nda da özgür memleket Türk or-
dusuna peşkeş  çekilirken sessiz kalanlar, 
yarı n özgür Diyarbekir'de de yeni bayrak 
yarış lar ı n ı n suç ortaklar ı  olacaklar ı n ı  
düşünmeye baş lamal ı d ı rlar art ı k diyorum. 
Yoksa siyasi ve okur-yazarlar ı  caşh olup 
özgürlüğe kavuşan ilk halk olarak tarihe 
geçeceğiz... 
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ÜLKE ÖZETİ  

HADEP'in Barış  
Şenliği Yasaklandı  
Yedilcule Zindanlan'nda Halkın De-
mokrasi Parisi (HADEP)'nin düzenle-
mek için başvurduğu şenlik İstanbul 
valiliğince herhangi bir gerekçe gös-
terilmeksizin yasaklandı. 'Musa Anter 
Barış  Treni' etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenmek istenen barış  etkinliğine 
yasak konulması, başta HADEP yet-
kilileri olmak üzere, demokratik ku-
ruluşlar 'tarafından protesto edildi. 
Yasaklama Türk devletinin süren sa-
vaş  karşısındaki tutumunu izah etmek 
bakımandan önemli bir gösterge ola-
rak görülüyor. Bu yasaklama 'Barış  
Treni'ne de benzeri zorluklar çıkanla-
caığı  işaretini veriyor deniliyor. 

Kürtlere Büyük 
Gözaltı  
Türk metropollerinde Kürtlere yöne-
lik başlatılan yoğun gözaltılar, yayına 
girdiğimiz saatlerde de sürüyordu. Al-
dığımız bilgilere göre; ev, cadde ve 
sokaklarda kurulan kontrol noktala-
rmda kimlikleri Kürt illerine mensup 
olan kişiler Terörle Mücadele Ekipleri 
tarafmdan tek tek toplanıp gözaltına 
almıyor. 
Geçtiğimiz hafta içinde 16 yıl çeşitli 
cezavlerinde yattıktan tahliye edilen 
eski Kawa davası  hükümlüleri İbra-
him İncesu, Cemalettin Tunç ile Nü-
jen Basın Yayıncılık Ltd. Şti. eski sa-
hibi Adıgüzel İncesu ve Eniştesi Ah-
met Engin Terörle mücadele ekipleri 
tarafmdan gözaltına alındılar. Hala 
gözaltında oldukları  bildirildi. Onlarla 
birlikte gözaltına alman Ali İncesu ve 
Metin Çıplak serbest bırakıldılar. 
Ayrıca 15 Ağustos nedeniyle. PKK 
yanlısı  olduldarı  gerekçesiyle çok 
sayıda Kürt gözaltında tutuluyor. 

Zana için girişimler 
sürüyor 

Bir süre ön-
ce başlatı-
lamt*Ikr 
Zana' ya öz-
gürlük 
kampanyası  
genişleye-
rek devam 
ediyor. Av-
rupa'nın çe-
şitli kentle-
rinde südü-
rülen kam-
panya, 

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki giri-
şimlerle devam ettiriliyor. 
ABD Temsilciler Meclisi'nin bir grup 
üyesi, Mart 1994'ten beri cezaevinde 
bulunan HEP'in Diyarbakır eski mil-
letvekili Leyla Zana'nın serbest bıra-
kılması  için Başkan Bill Clinton'a 
başvurmaya hazırlanıyor. 
Öncülüğünü Cumhuriyetçi Partili 
John Porter ve Frank Wolf ile De-
mokratik Parti'den Elizabeth Furse ve 
Esteban Torres 'in yaptığı  100 Kongre 
üyesi, Clinton'a göndermek üzere ha-
zırladıkları  mektupta, ABD BAşka-
nı 'ndan "Zana'nm durumunu en üst 
düzey Türk yetkililerinin dikkatine 
getirmesini ve derhal, koşulsuz ser-
best bırakılması  için çalışmasını" isti-
yorlar. Amerikan Kürt Enformasyon 
Derneği (AKIN) öncülüğünde hazırla-
nan mek-
tup, Za-
na'nın 
serbest bı-
rakılması  
için son 
aylarda 
yoğunla-
şan ulus-
lararası  
kampan-
yanui bir 
parçası  
sayılıyor. 

Düğünde patlayan bombanın ardındaki sis perdesi aralanıyor 

Korucu aşiretlerin intikamı  
Genelkurmay Başkanı  Orgeneral İsmail Hakkı  

Karadayı'nın, Başbakan Yılmaz'a, Askeri Şura üyelerine 
verdiği yemekte Cizre'deki olayla ilgili olarak söylediği, 
"O olay, öyle gazetelere televizyonlara yansıdığı  gibi 

değilmiş" sözlerinin altındaki gerçek ortaya çıktı . 
Cizre-Peşe ROJ/ Bir ay ön-
ce Tayan aşiretinden Abdülrez-
zak Binzat faili meçhul bir ci-
nayete kurban gitmişti. Aşiret, 
bu olaydan Kiçan aşiretini 
sundu tuttu. 

Düğünden önce kiçan ve 
Tayan aşiretleri Cizre'de bir-
birlerine silah çekmişti. Dü-
ğünde iki aşiret birbirine ateş  
etti, düğün sahibi Batuyan'lar 
arada kalmışlardı. 

Cizre'de bir düğün sırasında 
meydana gelen ve 7 kişinin 
ölümü 54 kişinin de yaralan-
masıyla sonuçlanan olayın per-
de arkasında aşiret çekişmesi-
nin yaşandığı  ortaya çıktı. uz- 

manlar, düğünde patlayan 
bombanın cinsini saptamaya 
çalışıyorlar, ancak bombanın el 
bombası  olmadğı  belirlendi. 
Yeni bilgilere göre, üç aşiretin 
düğünün ertelenmesi için sür-
dürdüğü görüşmelerde uzlaşma 
sağlanamayınca, düğün sahip-
leri bombalandı, aşiretler uzun 
süre çatıştılar. Çatışma Batu-
yan, Kiçan ve Tayan aşiretleri 
arasında yaşandı. Çatışmaya 
neden olan ise faili meçhul ci-
nayete kurban giden Tayan aşi-
retinden Abdülrezzak Bin-
zat'm ölümü. 

Böylece, Genelkurmay Baş-
kanı  Orgeneral İsmail Hakkı  

Karadayı 'nm, Başbakan Yıl-
maz'a, Askeri Şura üyelerine 
verdiği yemekte Cizre'deki 
olayla ilgili olarak söylediği, 
"O olay, öyle gazetelere tele-
vizyonlara yansıdığı  gibi de-
ğilmiş" sözlerinin altındaki 
gerçek ortaya çıktı. 

Yerel nedenlerden dolayı  
kendi aralarında çekişme yaşa-
yan aşiretlerin arasına, yakla-
şık bir ay kadar önce meydana 
gelen bir faili meçhul cinayet 
de girince çekişme iyice alev-
lendi. Tayan aşiretine mensup 
olan hem güvenlik güçleri 
hem de PKK ile işbirliği yaptı-
ğı  ileri sürülen Abdülrezzak  

Binzat önce kaybe- 
dildi, daha sonra ise cesedi bu-
lundu. Tayan aşireti, bu cinayet 
nedeniyle Kiçan aşiretini suçlu 
görmeye başladı. Tayan ile Ki-
çan aşiret üyeleri Batuyan aşi-
retinin düğünü öncesinde gün-
düz saatlerinde cizre Belediye-
si önünde birbirlerine silah çe-
kerek kavga ettiler. Kavga kat-
liama dönüşmek üzereyken, 
araya giren özel tim kavgayı  
güçlükle önledi. 

Tayan Aşireti ile Kiçan Aşi-
reti arasında bu kavgalar yaşa-
nırken, bir üyesi öldürüldüğü 
için yaslı  olan Tayan aşireti, 
Ağrı  Patnos'dan gelin getirerek  

düğün hazırlıkları  yapan Batu-
yan aşiretine, "Bu düğünü erte-
leyin" önerisinde bulundu, an-
cak Batuyan aşireti bu öneriyi 
geri çevirdi. 

Bu gerginlik içinde yapılan 
düğünde patlayan bombanın, 
çıkardığı  gürültü ve zeminde 
meydana getirdiği delik nede-
niyle el bombası  olamayacağı  
belirtildi. Bombanın patlaması  
sonrasında düğün yerinde üç 
ayrı  grup halinde oturan üç aşi-
retin de birbirlerinden kuşkula-
narak silahlarını  birbirlerine 
çevirdikleri ve ölümlerin böyle 
meydana geldiği belirtildi. Çı-
kan çatışmada Kiçan aşireti ile  

Tayan Aşiretinin birbirlerinin 
üzerlerine ateş  açtıkları  kesin-
lik kazanırken, Batuyan Aşire-
tinin ise düğün sahibi olarak i-
ki ateş  arasında kaldığı  öğrenil-
di. 

Bu olayda devletin parma-
ğının da bulunduğu iddia edili-
yor. Son zamanlarda devlet ar-
tık işine yaramadığını  düşün-
düğü korucuları  kendi hallerine 
terketmek istiyor. Aşiretler ara-
sı  kavgaları  körükleyerek kuru-
cu tasfiyesi için zemin hazırlı-
yor deniliyor. Karadayı 'nın 
açıklaması  bu yöndeki şüp-
heleri doğrular nitelikte bu-
lunuyor. 



Devlet itirafçıları  yeniden suça itiyor 
• 

Itır' akı  'suç örgütleri' 
CHP izmir Milletvekili Sabri Ergül, TBMM 
Susurluk ve Uğur Mumcu Araştırma Komis-
yonları 'nın çalışmaları  sırasında konumları  
tartışma yaratan ve devlet tarafından yasadışı  
işlerde kullanı ldığı  savlanan itirafçılık meka-
nizmasını  bir soru önergesiyle yeniden Meclis 
gündemine getirdi. 

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre; 
Zabıtaca cezaevi ve tutukevinden 

alınan kişi sayısı  124. Zabıta koru-
masında yasal süre olan 15 günü 
geçen ve hakkında ek süre alınan 

kişi sayısı  51 kişi bulunuyor. 

İki sol 
gezeteye 
baskın 
ADANA- Kurtu-
luş  Gazetesi ve 
Tavır dergisi 
Adana temsilcili-
leri sivil polis 
ekiplerince basıl-
dı. Baskın esna-
sında bürolarda 
bulunan gazete 
çalışanları  tehdit 
edilirken, büro-, 
larda bulunan' 
protokol dergi ve 
gazetelere el ko-
nuldu, Duvarda 
ası lı  duran pano-
lar aynı  ekipler 
tarafından parça-
landı. Tavır dergi- 

sine baskın dü-
zenleyen terörle 
mücadele ekipleri 
dergi çalışanların-
dan Kemal Gür-
soy'u tartaklarken 
öteki çalışan Yıl-
maz Genci de teh-
dit ettiler. Baskın-
la ilgili görüşleri-
ne başvurduğu-
muz gazete ve 
dergi çalışanları  
baskın olayını  kı-
narken, kamu-
oyunu konuya 
ilişkin duyarlı  ol-
maya çağırdılar. 

Öğrenciler anadilde eğitim istedi 
ADANA/ Nşe ROJ- Adana'da öğrenci gençlik bir 
bildiri dağıtarak savaşı, özelleştirmeleri ve Türk hü-
kümetlerinin izledikleri kötü eğitim politikalarını  pro-
testo eden bir bildiri dağıttı. 

Gazetemize de gönderilen bildirde şu görüşlere 
yer veriliyor. 

"Bilimsel eğitim-öğretim kurumlarından yok-
sun,savaşa ayrılan bütçenin 1/3 'ünün bile eğitime ay-
rdamadığı  bir,  ülkede yaşıyoruz.80 li yılların ikinci ya-
rısında hız kazanan özelleştirme politikaları  bugün 
tüm eğitim kurumlanmda kapsamıştır. 

Rejimin yaşadığı  çok yönlü bunalım, emekcilerin 
yeni zamlar, vergiler ve baskılar şeklinde yansımakta-
dır. Sosyal devlet anlayışının gereği olan sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin parasız olması  zorunluluğu daha 
fazla kâr mantığına kurban edihnektedir.Kimin neyi 
savunduğu ve neye hizmet ettiği ortaya çıkarılmadan, 
eğitimin demolcratikleşmesi, özelleştirilmesi niteliği 
meslek kazandırma yönü, eğitim proğramımn yeter- 

sizliği, öğretmen sorunu, anadilde eğitirn' gibi birçok 
sorun tartışılmadan 8 yıl tartışması  bir anlam kazana-
maz. 

Bizler Özgürlük ve Dayanışma Gençliği olarak; 
* Parasız, eşit, bilimsel eğitim görme hakkımızı  

kullanmak istiyoruz. 
* Anadilde eğitim hakkı  herkes için ve tam olarak 

sağlanmalıdır. 
* Eğitim-öğretim proğramlannm gerici-faşist içe-

rikten 
 

armdınlmasını  istiyoruz. 
* Savaş  ve silahlanmaya son verilmeli, bütçeden • 

eğitime ayrılan pay arttınlmalıdır. 
* Eğitim emekçilerinin grevli toplu süzleşmeli sen-

dika hakkı  hemen yaşama geçmelidir. 
* Mediko sosyal hizmetlerinin ücretsiz olmasını  is-

tiyoruz. 
* Üniversitelerde oluşturulan özel güvenlik birim-

lerinin dağıtılması  ve polisin üniversitelerden çekil-
mesini istiyoruz."dediler 
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Polis'te şeriatçı  ve 
kafatasçı  kurumlaşma 
Haber Merkezi- Oniki eylülün 
ünlü Paşalan meydanlarda polis 
içindeki kamplaşmayı  teşhir etti-
ler. Esas hedefleri Pol-Der'li po-
lislerdi. Yönetimleri döneminde 
ne kadar Pol-Der'li polis varsa tü-
münü görevden uzaklaştırdılar. 
Sonraki hükümetlerde 
kalanları  attılar ve po-
listeki temizlik hareketi 
tamamlandı. Polis böy-
lece kafatasçılarla şeri-
atçıların yuvalandıklan 
merkez haline geldi. 
Yeni kadro ahmlanyla 
birlikte, bu iki kesim 
iyice kurumlaştı. 

Polisin toplumsal 
olaylara karşı  tutumunu 
da bu durum izah edi-
yor. Gösteri yapan şeri-
atçı  ve kafatasçı  kesime 
hoşgöülü davranan po-
lis, hak arayan memur 
ve öğrencilere hiçte 
hoşgörülü değildi. Me-
murları  ve öğrencileri 
ölesiye tartaklıyordu. 
Kimsenin sesi çıknuyordu. Basın 
sadece gazeteciler coplandığmda 
mırin lunn ediyor, halkın dayak 
yemesi onlar için o kadarda 
önemli olmuyordu. Polis teşkilatı  
uyguladığı  şiddet oranında güç-
lendi, devasa bir kurum haline ge-
lince, gücü oranında ülke yöneti-
minde söz sahibi olmak istedi. 

Mardin'in Derik Ilçesi Adliye-
si'nde meydana gelen olayda, 
geçici köy korucusu, 3 korucu-
yu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. 
Edinilen bilgiye göre, bir kız 
kaçırma olayı  nedeniyle dün  

Onlarda askeri statü istiyordu. 
Özerk ve terfilerini tıpkı  askerle-
rinki gibi kendileri yapmak 
MGK'da temsil etmek v.b yetki-
ler istediler. Asker iş  bu kerteye 
vannca sesini yükseltti Yegane 
güç kendileriydi, buna kimseyi 

ortak edemezlerdi. Susurluktan 
başlıyarak polisi teşhire yöneldi-
ler. Medyayı  arkalarına almak 
pek zor olmadı. Gazeteler her po-
lisin bir olayını  kamuoyuna yan-
sıttı. Bu kapışmada ortaya dökü-
len belgeler ve bilgiler eşelendi-
ğinde tümüyle olmasa da olayla-
rın vardığı  boyut görülebiliyor. 

İstihbarat Daire başkanlığınca 
hazırlandığı  söylenen bir rapor 
şimdilik polis içindeki şeriatçıla-
rın kurumlaşmasını  yansıtıyor İs-
tihbarat Dairesi Başkanlığı'nın 
"Bazı  emniyet mensuplarının ile-
gal faaliyetleri" başhIch "gizli"ka- 

yıtlı  raporunda polis koleji öğren-
cilerinin yüzde 50'sine yakın bir 
kesimi ile irticacı  örgütlerin te-
mas halinde oldukları  belirtiliyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı  Şükrü Karatepe'nin şeri-
at leyhinde yaptığı  konuşmayı  ak-
layan bilirkişi heyeti başkanının 
da şeriatçılık suçlamasıyla daha  

önce DGM'ye verildiğnin gazete-
lerde yer alması  ile başlayan so-
ruşturma, polis okullarında çok 
ciddi boyutlarda irticai faaliyetle-
rin olduğunu ortaya koyuyor. 

Emniyet'te bazı  öğretim üyesi, 
öğretim görevlisi ve öğretmenle-

rin öğrencilere "islam 
hukukunun batı  huku-
kunda') üstün olduğu-
nu, şer'i düzenin bu-
günkü düzenden daha 
mükemmel olduğunu 
empoze ettikleri", bu 
düşünceyi benimseyen 
öğrenciler arasında ay-
rım yaptıkları, Nur- 
culuk faaliyetinde 
bulundukları resmi 
belgelerde yer alıyor. 
Polis 'Akademisi'nde, 

bir öğrencinin itiraf-
larda bulunmasından 
sonra Polis 
Akademis 'nde baş- 
latılan soruşturma, 
Akademi de şeriatçı  
bir yapılanma ol-

duğunu ortaya koymuştu. 
Bu okullarda geleceğin Polis 

şeflerinin yetiştirildiği hatırlanır-
sa olayların vardığı  düzeyi an-
lamak mümkün. Aynı  zamanda 
toplumsal olaylara karşı  polisin 
ikili tutumunu izah etmek olanak-
lı  hale geliyor.  

İtirafçılarm topluma kazandınlaca-
ğı  söylenirken geçen süre içinde 
devletin yeni tarzda itirafçı  "suç 
örgütleri" oluşturduğu ortaya çık-
tı.TBMM'ine itirafçılann duru-
muna ilişkin verilen bir soru öner-
gesine verilen yanıt korkunç bir 
gerçeği açığa çıkardı. Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre 680 itiraf-
çıdan 28'i hakkmda "organize suç 
örgütü" kurmaktan soruşturma 
açıldı. 10'unun yeniden suç işle-
dikleri, 12 'sinin de yalan beyanda 
bulunduğu anlaşılyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Piş-
manlık Yasası 'ndan yararlanarak 
"itirafçı" olan ve devlet tarafından 
kullanılan çok sayıda kişinin yeni-
den suça yöneldiklerini bildirdi. 
Emniyet Genel Müdürlüğü verile-
rine göre, haklarında olumlu görüş  
bildirilen 680 itirafçıdan, polis ve 
jandarma içinde "kullanılanlar-
dan" 28'i hakkında, "organize suç 
örgütü" kurdukları  savıyla soruş-
turma başlatılmış. CHP izmir Mil-
letvekili Sabri Ergül, TBMM Su-
surluk ve Uğur Mumcu Araştırma 
Komisyonlan'nın çalışmaları  sıra-
sında konumları  tartışma yaratan 
ve devlet tarafından yasadışı  işler-
de kullanıldığı  savlanan itirafçılık 
mekanizmasını  bir soru önergesiy-
le yeniden Meclis gündemine ge-
tirdi. Emniyet Genel Müdürlüğüt 
tarafından Ergül'ün soru önergesi-
ne verilen yanıtta pişmanlık Yasa- 

sı 'ndan yararlanmak için şimdiye 
kadar 2 bin 992 kişinin başvuruda 
bulunulduğu bildirildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
bunlardan 680'i hakkında "olum-
lu" rapor vrilirken, 77'si hakkında 
da henüz incelemeler sürdürülü-
yor. İtiraflann doğruluğunun araş-
tınlması  gerekçesiyle, 124 itirafçı-
nın zabıta (polis jandarma) gözeti-
mine verildiği belirtilirken, Sabri 
Ergül, bu kişilerin güvenlik güçle-
rince "istedikleri gibi sorgulandığı  
ve kullanıldığı" sayım dile getirdi. 
Ergül'ün itirafçılarla ilgili yöneltti-
ği soru önergesine Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce verilen yanıtlar 
özetle şöyle: 

- Zabıtaca cezaevi ve tutuke-
vinden alınan kişi sayısı  124. Za-
bıta korumasında yasal süre olan 
15 günü geçen ve hakkında ek sü-
re alınan kişi sayısı  51 kişi bulu-
nuyor. 
Olağanüstü Hal Yasası  gereğince 
"ifadesine başvurulması  gereken" 
itirafçılardan 389'u yasa gereği ta-
nınan 10 gün süre aşılarak sorgu-
ya alındı. 

-İtirafçı  işlemi gören kişilerden 
sonradan yeni suç işleyenler hak-
kında suç isnadı  ile soruşturma 
başlatılan 12 kişi ile yeni suç işle-
diği ve itirafinın gerçek dışı  olduğu 
saptanan 10 kişinin itirafçılık sta-
tüsüne son verildi. 

-Polis ve Jandarma teşkilatla- 

nnda görev yapmış  veya halen gö-
rev yapan personelden 28'i hak-
kında "organize suç örgütü kurdu-
ğu ve suç işlediği" iddiasıyla adil 
ve idari soruşturma başlatıldı. İti-
rafçılık mekanizması  ile ilgili daha 
önce TBMM Başkanlığı 'na bir de 
araştırma önergesi veren Ergül, ba-
zı  itirafçılar hakkında, gerek tahli-
yeleri ve gerekse ifade ve araştır-
ma için zabıtaca alındıktan dö-
nemde çeşitli suçlar işledikleri, iş-
letildikleri, yasadışı  bir şekilde ba-
zı  örgütlü suç çeteleri tarfından 
kullanıldıklan iddiası  bulunduğu-
na dikkat çekti. Birçok faili meç-
hul olay ve cinayette itirafçılann 
parmağı  bulunduğu savlanna da 
dikkat çeken Ergül, TBMM Uğur 
Mumcu Cinayeti'ni Araştırma 
Konisyonu'na bilgi veren Murat 
Demir ve Murat İpek'in itiraflannı  
buna örnek gösterdi. Ergül, araştır-
ma önergesinin de bir an önce 
Meclis gündemine alınması  
durumunda, bu konuda kurulacak 
araştırma komisyonunun, yanıtsız 
kalan birçok soruyu gün ışığına 
çıkaracağım vurguladı. İtirafçılığm 
suç üretim merkezine dönüştüğü 
anlaşılıyor. Devlet bu kişileri suça 
itiyor, suç işlemek için kullanıyor. 
Bu kişilerin kendi hesaplarına 
çıkar sağlamak için kimi devlet 
görevlileriyle birlikte suç çeteleri 
oluşturdukları  da söyleniyor. 

Haber Merkezi 

sabah ilçe adliyesinde bekle-
yen geçici köy korucusu Mu-
zaffer Tan, Pirinçlik köyü ko-
ruculanna uzun namlulu oto-
matik silahıyla etiş  açtı. Yay-
lım ateş  sonucu, Ercan Vural, 

Korucular arası  çatışma 
M. Salih Vural ve M. Sıddık 
Vural, vücutlanna isabet eden 
çok sayıda kurşun sonucu olay 
yerinde öldü. Yaralanan Hüse-
yin Vural ve Mehmet Vural ve 
M. Sıddık Vural, vücutlarma 
isabet eden çok sayıda kurşun 
sonucu olay yerinde öldü. Ya-
ralanan Hüseyin Vural e Meh-
mut Vural, Mardin Devlet 
Hastanesi'ne kaldınldı. Yaralı-
lardan bazılarının durumu ise 
ağır. Olaydan sonra, çevreye 
ateş  ederek kaçmak isteyen 
Muzaffer Tan, polisler tarafın-
dan kısa süre sonra yakalandı. 

Mardin Vali Vekili Taner 
Genç olayın, eski bir kız kaçır-
ma ve kan davasından kaynak-
landığını, yaşanan gerginlik 
nedeniyle ilçede geniş  güven-
lik önlemleri alındığını  söy-
ledi. 

MARDİN/ Nşe ROJ 

Sercan DİLOVAN 

Refahyol Hükümeti'nin sona 
ermesinin önemli sebeblerin- 
den birisi olan zorunlu eğitim 

süresi ve biçimi konusundaki tar-
tışmalar son hızla sürmektedir. 
Kürdistanhlar Cephesinde ise bü-
yük bir sessizlik ve soruna taraf-
sızlık görülmekte: Oysa bu sorun 
bizim için hayati önem taşımakta-
dır. 

Toplantısında alınan kararlar-
dan biri zorunlu temel eğitimin 8 
yıla çıkarılması  ve İmam Hatip Li-
selerinin orta kısımlannın kapatıl-
masıdır. 

Refahyol Hükümeti o dönemde 
MGK'da alınan karralann altına 
imza atıyor. Ancak ideolojik-poli-
tik çıkarlar sebebiyle kararların 
uygulamaya geçmemesi için ge-
rekli herşeyi yaptı. 

Peki iki tarfm da yani; Kema-
listler ve islarncılar'ın paylaşama-
dıkları  ve anlaşamadıklan nedir? 
İşte sorunun nirengi noktası  bura-
sıdır. Buna geçmeden önce eğitim 
tanımı  ve önemini koymak gerekir. 

Toplu halde yaşayan insanların 
topluma uyum sağlayabilmeleri, 
olumlu davranış  elde etmeleri, öğ-
rendiklerini pratiğe geçirmeleridir. 
Bu da kendi içinde özgün (okul) ve 
yaygın (Halk-okul dışı) eğitim 
programı  amaç ve veriliş  yöntemi 
onun demokratik olup olmadığnı  
belirler. Bu nitelik yukarıdaki soru 
ve çelişkinin cevabı  niteliğindedir. 
İşte bu üçüncü yol olup gerçekten 
Laik demokratik eğitimdir. 

Demokratik eğitim, anadilde, 
dogmalara karşı, bilim, otoriterliğe 
karşı, demokratik, yöresellik ve 
evrenselliği birleştiren, tartışma ve 
üretkenliği esas alan eğitimdir. On-
larla (her iki tarafla) aynlığımızı  
koyduktan sonra bugünkü sürece 
nasıl gelindiğini kısaca inceleye-
lim. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
ve Öğretim Birliği iddiası  

T. Cumhuriyeti'nin ilanından 
sonra 3 Mart 1924 yılında kabul 
edilen 'Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
ile Tekke ve medrselerde yürütülen 
din eğitimini-öğretimini durdurdu. 
Eğitim-öğretim Maarif (Milli 
Eğitim) Bakanlığına verildi. Eski 
medreselerin devamı  niteliğinde 
olan ve 1929 yılında kapanan 
İmam Hatip okullarından sonra 
CHP "Aydın din adamı  yetiştirme" 
ve eğitimi devlet eliyle vererek is-
lamcı  hareketi devlet denetimine 
almaya başladı. Bu durum o günkü 
konjonktüre çok uygun düşüyordu. 
Böylece devlet (resmi ideoloji) bu 
hareketi tehlike olmaktan çıkarıyor 
ve istediği şekli veriyordu. Ancak, 
Terakki Perver Cumhuriyet Fırka-
sı, Şeyh Sait Ayaklanması, Mene-
men olayı  vd. muhalif hareketlerin 
ortaya çıkması  durumu değiştiri-
yordu. 

Bugünkü sürece nasıl 
gelindi 

Devletin kuruluş  'sürecinde be-
raber olduğu islamcı  hareketi tasfi-
ye ederek laikliği kendine özgü 
tarzla temel ilke olarak kabul etti 
ve uyguladı. Ancak 1946'larda ve 
özellikle 1950'den sonra Adnan 
Menderes liderliğindeki Demokrat 
Parti, Türkiye'yi küçük Amerika 
yapma hayali İmam Hatip ve Ku-
r'an Kursları 'nda bir sıçramaya 
neden olmuştur. 

Diğer temel sebep ise dünya ça-
pındaki stratejik durumdur. 

Sosyalizm'in ikinci paylaşım 
savaşından güçlenerek çıkması , 
emperyalizme karşı  ulusal-toplum-
sal kurtuluş  hareketlerinin yaygın-
laşması, sonucu, ABD'nin önderli-
ğinde oluşturulan "yeşil kuşak" 
projesidir. Bu proje' ile Ortadoğu 
başta olmak üzere, Kafkaslar, Pa-
kistan, Cezayir ve Afganistan'da 

önemli mesafeler katedildi. 
ABD Liderliğinde ARAMCO 

şirketince, Rabıtat ül Alem ül İs-
lam (Dünya İslam Birliği) örgütü 
bu süreçte oluşturuldu. 1962. Bunu 
kurucularından biri Adalet Parti-
si'nden Urfa Milletvekili olan Sa-
lih Ezvan'dır. 

Ülkemiz' de ve Türkiye'de 
1965-1971 yılları  arasında Süley-
man Demirel liderliğindeki Adalet 
Partisi (AP) iktidarı  döneminde 
yeni bir sıçrama dönemi başladı. 
Bu durum 1980'e kadar devam et-
ti. Bu yıllarda Türkiye Sosyalist 
Hareketi illegal ve legal anlamda 
güçlenmeye başladı. TİP (Türkiye 
işçi partisi)in miting ve toplantıla-
n canlı  ve kitlesel özellikler taşı-
yordu. Komünizmle Mücadele 
Dernekleri ve İmam Hatip Liseleri 
bu işlerde de kullanılmak ve dev-
rimcilere saldırtılmak için destek-
leniyordu. 

Demirel'in, İzmir' de "200 bin 
kişilik milis gücü bir gecede örgüt-
leyebilme" isteği İmam Hatip Li-
seleri'nin niçin açıldığını  gösterir. 
Emekçilerin mitinglerine saldırıda, 
Kanlı  Pazar'da 6. filoya karşı  dü-
zenlenen mitinglere saldıranlann 
bir kısmı, Komünizmle Mücadele 
Dernekleri, Ilim Yayma Cemiyeti 
ve İHL'lerdir. 1978 Maraş  kınmı-
nın gerçekleşmesinde, Sivas katlı-
amında dincilerin önemli payı  var-
dır. 

1980 faşist darbesi "irticaya 
karşı  darbe"nden sonra, darbenin 
lideri Kenan Evren düzenlediği 
"ayet"le mitinglerle dine özel bir 
önem verdi. Her darbeden sonra 
görülen dinin pompalanması  ülke-
mizde de gırla gitti. 1983-1989'da 
T. Özal'ın ANAP iktidarı  ile de-
vam etti. Bugünlerde de T. Çiller 

ve N. Erbakan bu durumu devam 
ettirmek istemektedir. 

Bugünkü durum 
Cumhuriyeti kurmakla övünen 

CHP İmam Hatip okullarını  hem 
kapatıp, hem açan partidir. Ancak 
1950'den sonraki süreçte başlaya-
rak günümüze kadar hemen her 
alanda şeriatçı  kadrolaşma hızla 
sürmektedir. Türk-İslam sentezi 
her alanda egemen fikir durumun-
dadır. Özellikle polis teşkilatı  ve 
milli eğitimin yönetici kadroları  
şeriatçılardan oluşmaktadır. Polis 
teşkilatında okunan gazete dergiler 
ile bunların yapılan prostestolara 
olan tavrı  açıktır. Devletin deneti-
mi ve teşviki ile oluşan bu süreç 
bugün Kemalist devletin denetimi 
ve teşviki ile oluşan bu süreç bu-
gün Kemalist devleti rahatsız et-
mektedir. 

Ülkenin içinde bulunduğu ge-
nel konjöktörün etkisiyle ister iste-
mez "laik" ve "şeriatçı" ikileminde 
bir çekişme ve tartışma sürmekte-
dir. Bu iki tutum ve bakış  açısı  her 
ne kadar birbiriyle uzlaşmaz ve çe-
lişkili izlenimi bıraksa da kurduk-
ları  karamsar çerçeveler ve eğitim 
ordusunun içini dolduruş  ve veriliş  
biçimleriyle sömürgeci, ırkçı, geri-
ci niteliğiyle aynı  ideolojik rota ek-
seninde hareket ediyorlar. Onların 
çelişkisi; sözde "laik" ve devletin 
bekası  söyleminde tartışılırken. 

Diğer taraf içinse, genelde is-
lamcı  hareketin özelde Erbakan'ın 
deyimiyle "arkabahçe"nin de "mü-
cahit yetiştiren okullar"ın devamı-
dır. İki siyasal ideolojik duruş  nok-
tasında mevcut statükocu ve gerici 
eğitim sistemini esas alır. Tartışma 
eğitim biçimine ilişkindir. İş in özü 
şudur gerçekliği, bilimselliği, de- 

mokrasiyi esas alan tartışan tartış-
tıran monolog yerine diyologu e-
sas alan eğitim mi? Yoksa hurafe-
lere dayanan rasyonel, ezberci ye-
dinci dogmalannı  esas alan bir eği-
timdir? Elbette ki birinci şık çağı-
mızın gerçekliğine demokrasiye 
dayanan ana dilde verilen bir eği-
tim öğretim yasası  esas alınmalı-
dır. Çünkü bireylerin en iyi şekil-
lendiği eğitilip büküldüğü zaman 
0-14 yaş  arası  dönemidir. Bunu is-
lamcılar da çok iyi biliyor. O yaş-
tan sonra, belli bir düzeye gelmiş  
bir kişi günümüzün koşullarında 
çok zor şeriatçı  olur. 

Her iki siyasal ideolojik duruş  
da sömürgeci, ırkçı, gerici ve temel 
insan haklarına aykırı  durum ve tu-
tum sergilemektedir. Her ikisi de 
emek ve halk halkların düşmanıchr. 

Her ikisi de asimilasyoncu ve 
tek tip insan yetiştirmek istemekte-
dir. İki tutum da Anadolu'yu ve ül-
kemizi toplumsal ve kültürel ba-
kımdan fakirleştirmiştir. 

Oynanan bir oyundur. Eğitim 
hakkı  asker ve takke arasına sıkış-
tırılmak isteniyor. Oysa her ikisi de 
hallclarımızın yararına değil. Eğiti-
min niteliği eğitimin sorunları  
programı  ve amaçları  eğitimin 
emekçilerin durumu ve sonuçları  
gözardı  edilerek kesintisiz sekiz 
yıl mı, 5+3 modeli mi olsun kısır 
tartışması  yapılıyor. Ancak tercihi-
miz ehven-i şer de olsa, eğitim sü-
resinin en az sekiz yıl olmasıdır. 
Hatta iki yılı  okul öncesi sekizi ke-
sintisiz bir yıl yönlendirme olmak 
üzere on bir yıl olmalıdır. 

Resmi rakamlara 1996-97 itiba-
rıyla İHL 'nin sayısı  612'dir. Bu-
nun 107'si Anadolu Lisesi, 36'sı  
çok programlı, 2'si ise süper İmam 

Hatip Lisesi ayrıca açılmayı  bekle-
yen İmam Hatip Lisesi sayısı  ise 
250'dir. 

Buralarda okuyan, toplam öğ-
renci sayısı: 511.502' dir. Bunların 
orta kısmında okuyan öğrenci sa-
yısı  318.775, lise kısmında okuyan 
192.727, kız öğrenci sayısı  ise 
120.000, erkek öğrenci sayısı  
391.502 kişi, pansiyonlu İmam 
Hatip Lisesi ise 261'dir. 

Kur'an Kursları: Diyanet İşleri 
Bakanlığı 'nın resmi rakamlanna 
göre 1997 itibariyle 8500 kur'an 
kursu var. Buralarda okuyan, (kur-
siyer) öğrenci sayısı  1 milyon 600 
bin kişi. Bu durum gerçek rakam-
ları  yansıtmıyor. Gayri resmi ku-
r'an kursları  çok daha fazla. 

Peki bunca İmam Hatip ve Ku-
r'an kurslarına halklarımızın ve ül-
kemizin ihtiyacı  var mı? Kesinli-
kle hayır. Birincisi; ülkenin yetişip 
kalkınabilmesi için iyi eğitilmiş  iş  
gücüne elemana ihtiyaç vardır. 
İkincisi; bu iş  gücü çağdaş  değer-
lerle donatılmış, demokrasiyi 
özümsemiş  olmalıdır. Üçüncüsü; 
erkek kadın açısından eşit olmayan 
bir durum vardır. Aynca islamda 
kadın lider, İmam Hatip olmadığı  
halde yüzbinlerce kız buralara 
gönderilmektedir. 

Bazı  ülkelerde zorunlu 
eğitim süresi 

AB ülkeleri 12 yı l 
ABD 9 yıl 
Kanada 14 yıl 
İsviçre 9 yıl 
Norveç 9 yıl 
Danimarka 9 yıl 
Türkiye 5 yıl 
Nepal 5 yıl 
Yukardaki tablo çok çarpıcıdır. 

Erbakan ve kurmaylan her konuş- 
malarinda gelişmiş  ülkelerde bu 
durumun olmadığını  söylüyorlar. 
Oysa yukardaki tablo onların 
yüzüne bir şamar gibi çarpmak-
tadır. 

Bir yanda sahte laikleri 
(eğitimin bu hale gelmesinden 
belirleyici payları  vardır) öte yan-1  
dan vadettikleri cennetin boş  çık-
ması  sonucu (Refah Partisi) ortaya 
çıkan durum sonucu işi velveleye 
vermektedirler. 

Son Söz 
, Bugünkü durumdan her iki ide-

olojik politik hareket de ortaklaşa 
sorumludur. Dünyada, dinle;  dua 
ederek hiç bir ülke ve halk kalkın-
mamıştır. Kalkınma ve ilerlemenin 
yolu, felsefe bilim teknolojidir. 
Gerçek laiklik devlet ve din iş-
lerinin ayınlmasıdır. Bugün hiç bir 
Avrupa ülkesinde zorunlu din der-
si yoktur. Oysa ülkemizde cami 
sayısı  okul sayısını  aşmıştır. Dini 
vakıf, yurt ve okulların haddi 
hesabı  yoktur. Bu durum. anadolu-
nun çoraklaşmasına yol açmak-
tadır.-Kapalıokul sayısı  iki bin'in 
üzerinde, öğretmen açığı  otuzbeş-
binin üzerindeyken; eğitim emek-
çilerinin demokratik haldan yok 
iken, sefalet ücreti alırken, milyon-
larca Kürt çocuğu ve diğer halk-
ların kendi dilinde eğitim hakkı  
yok iken; İmam Hatip Liseleri' ni 
savunmak mümkün değildir. 

Rotamız herkesin kendi ana 
dilinde, laik, demokratik, kesin-
tisiz, zorunlu, eşit parasız eğitimi 
savunmak olmalıdır. 

Yoksa el alem gider aya biz 
yine kalım yaya. Nitekim, yaya 
kaldığı= gün, yeni türlerin or-
taya çıkarılmasını  başarıyla ger-
çekleştirirken, ABD, Mars'a ath-
finder (Kaşif) uzay aracını  gön-
deriyor. Bizlerse; halen 7. yüzyı l 
dogmalar' verilsin mi, verilmesin 
mi tartışıyoruz. 

Ulus olarak büyük bir ayıbımız 
da hala kendi anadilimiz'de bir 
eğitim, öğretim hakkından yoksun 
oluşumuzdur. Bu ayıp bize yet-
miyor mu? 

• 



istedi. Lozan anlaşmasıyla sa-
dece dinsel azmhldarm varlığı-
nı  kabul eden Türkiye'den ırk-
sal ve dilsel azmlıldann varlı-
ğını  da tanıması  isteniyor. 

Daha önce Danimarka'nın 
AB üyeliği için öne sürülen ve 
"Danimarka şartı" olarak bili-
nen "azınlık hakları" bu kez de 
Türkiye'nin önüne getirildi. 
AB, türkiye'deki azınlildann 
dil, din, ırk ve kültürlerinin ko-
runması  ve geliştirilmesinin 
sağlanması  için çalışma başla-
tılmasmı  ve bu haldarm "tam 
olarak" tanınmasını  istedi. Bu 
istemin özellikle Almanya ta-
rafından gündeme getirildiği 
ve AB üyesi ülkelerin büyükel-
çileri tarafından tam üyelik için 
bir koşul olarak geçtiğimiz haf-
ta Türkiye'nin önüne getirldiği 
bildiriliyor. AB 'nin büyükelçi-
leri kanalıyla Dışişleri Bakanlı-
ğı'na sözlü olarak iletilen is-
temde "Türkiye AB 'nin bir 
parçası  olmak istiyorsa azınlık 
haldarmı  tanımalıdır" denildi. 

AB Türkiye'de etnik, dırısel 
ve ırk farklılığı  bulunan herke-
se azınlık hakları  tanınmasını  
isterken azınlık kavramı  içine 
"Kürtler"i dahil etti. Türki-
ye'den azınlık haldarmın "ırk 
olarak farklı  olan" gruplara ta-
nınmasını  isteyen AB, Ermeni, 
Rum ve Yahudilerin yanında 
Kürtleri de dolayli olarak azın-
lık kapsamına sokmuş  oldu. 

--Ankara, azınlık haldannın 
gündeme getirilmesi üzerine .  

Lozan anlaşmasmdaki azınlık 
tanımına da dikkat çekti. 
Sadece dinsel azınlıkların var-
lığı  reddediliyor. Türkiye, 
Lozan'da azınlıklar olarak k-
abul ettiği Ermeni, Rum ve 
Yahudiler'in okul açma, din-
lerini devam ettirme gibi anlaş-
mada var olan tüm haklarının 
varlığına dikkat çekti. Tür-
kiye'de ırksal azınlıkların 
bulunmadğmı  savunan Ankara 
aksi bir tutumun Lozan'a ay-
kırı  olacağını  belirtti. 

Uyg ılsmaya tepki 
Geçen hafta 5 siyasi tu-
tusağm firanndan sonra 
cezaevi yönetimi görüş-
lere kısıtlama getirdi. 
Bundan böyle soyadı  ay-
nı  olmayan tutuldu ve 
hükümlü yakını  görüş  
yapamayacak.Cezaevi 
önünde toplanan tutuldu 
yakınları  bu kısıtlamaya 
büyük tepke göstardiler. 
Görüş  gününde tutsaklar 
görüşe çıkmayarak olayı  
protesto ettiler 

Grüştüğümüz aileler 
bir süredir cezaevinde 
elektrik ve suyun olma-
dığını  belirterek "içerde 
ne olup bitiyor pek bir 
bilgimiz yok. çocukları-
mızın sağlığmdan endişe 
ediyoruz." dediler.ceza 
evi şönetici leri sorulan- 

mızı  yanıtsız bıraktı. Da-
ha evel üç siyasi tutusa-
ğm yaşamına mal olan 
olayları  hatırlatan aileler 
benzer olayların yaşan-
masından korktuklarını  
ifade ettiiler. 

Ceza evinde incele-
melerde bulunan Adalet 
Bakanı  Oltan Sungurlu 
cezaevlerinde şartların 
dahada agırlaşacağı  me-
sajım verdi. 

Bakanlık görevine 
geldiği her dönem ceza-
evlerinde büyük olayla-
rın yaşandığm hatırlatan 
tutsak yakınları  "Artık 
cezaevinde ölümler gör-
mek istemiyoruz" açık-
lamasında bulundular. 

Haber Merkezi 

Bir süre önce çağnlı  olarak ABD'ne 
giden ve üstdüzey yetkilerle YNK li-
deri Celal Talabani, Türkiye'ye geldi. 
Türk Dışişleri Bakanı  İsmail Cem'le 
de görüşen Talabani, Türk devletinin 
kendi bölgelerinde taraf durumuna gel- 

nıesinden şikayetçi oldu. Türklerin 
içişlerine kanşmaması  gerektiği uyarı-
sında bulunan Talabani, dış  müdahale-
lerin bölgede sorunları  daha da ağırlaş-
tıracağma dikkat çekti. Bölgede olup 
bitenlerin kendi iç sorunları  olduğunu 
ve yakın gelecekte yaşanan sorunların 
giderilmesinde mesafe kaydedileceğini 
ekledi. 
Talabani, basın mensuplanyla yaptığı  
görüşmelerde, sık sık PKK-YNK işbir-
liği sorularına muhatap oldu. YNK 

PKK'nin Türkiye'nin kendi soru-
nu olduğunu, bu konuda taraf durumu-
na girmek istemediklerinin altını  çizdi. 
Türkiye'nin çok başarılı  diye lanse et-
tiği güney operasyonuna da değinen 
Talabani, lanse edildiği gibi bir başarı-
nın sözkonusu olmadığını  belirtti. 

EntelektüePliğin 
Açmazı  

Ah MEDYADi 

A yd ı n kavram ı  konusunda, genel olarak 
her kesin mutab ı k olduğu standart bir ta-
n ı m ı n varl ığı ndan söz etmek mümkün 

değil. Koşuldan koşula, ulustan ulusa, sı n ı tan 
sı n ı fa dönemden döneme, ayd ı n devinisyonun-
da, bir hüküm farkl ı l ığı  görülmektedir. 

Örneğin, feodal toplum koşulları nda ayd ı n 
olma karakterleri, kapitalist toplum koşulları n-
daki ayd ı ndan istenen kriterlerden farkl ı  olabi-
leceği gibi, sömürgeci bir ulusun ayd ı n ı  ile sö-
mürge bir ulusun ayd ı n ı  arası nda da yüklene-
cek misyon açı sı ndan bir farkl ı l ı k var. Bu ger-
çeklik sı n ı flar açı sı ndan da öyledir. Yani, işçi 
sı n ı f ı  için ayd ı n olman ı n koşulu "sömürüye kar-
şı  olma"d ı r. Ama burjuvazi açı sı ndan, bu koşul 
kabul edilmemekte ve keza bu kriter yard ı rgan-
maktad ı r. 

Kuşkusuz ayd ı n tan ı m ı n ı  sığ  ve kategorik bir 
çerçevede değerlendirmek, doğru olmaz. An-
cak bu konuda, bir çok diğer kavramlarda ol-
duğu gibi, belirli bir izafiyetin var olduğu söy-
lenebilir. 

Bugün Türkiye'de Türk ası ll ı  bir "ayd ı n" ne 
kadar "bilimsel"! eser yerse de, Kürt ulusunun 
varl ığı n ı  inkar ettiği sürece bir çok kesim tara-
fı ndan ayd ı n olarak kabul edilemediği-ki doğ-
rusuda o dur- ama egemen güçler taraf ı ndan 
"entelektüel" olarak takdim edildiği görülmek-
tedir. 

Bu izafiyete rağmen, evrensel ölçüde genel 
olarak kabul gören temel normlar vard ı r. Örne-
ğin; ayd ı n ı n araştı r ı cı lığı , üretici oluşu, eleştirel 
düşündüğü, tutarl ı l ığı, yenilikçiliği ve kültürlü 
oluşu en karakteristik özellikleridir. 

Bizim, ası l değinmek istediğimiz Kürt ayd ı n ı  
kategorisinin durumudur. Özgür olmayan ve 
ulusal kurtuluş  sürecini yaşıyan bir ulusun ay-
d ı nları n ı n problemlerinin görece fazla olacağı , 
belirli ölçü anlaşı l ı r bir durumdur. Yani kendi-
sinden kaynaklanm ı yan, büsbütün genel duru-
mun olumsuzlukları ndan ileri gelen güçlüklerin 
var olabileceği doğald ı r. 

Bizim eleştirdiğimiz veya vurgulamak istedi-
ğimiz husus bu değil. Bizim itiraz ı m ı z, 'güçlü' 
alanlara yard ı kçı l ı k yapmay ı , uydu olmayı  sa-
nat haline getirip, kendileri gibi olmayanlar] 
tahkir edenleredir. Bu marifetleri ayd ı n olman ı n 
kriteri.haline getirenlerdir. 

Aç ı k ki, sömürgeci eğitim sistemi bir çok 
alanda olduğu gibi, "ayd ı n"lar ı m ı z üzerinde de 
büyük tahribatlar yaratm ışt ı r. Zira, kendi "ayd ı-
n ı na" empoze ettiği egemenlere yaranma sana-
t ı n], bizimkine de aşı lamıştı r. 

Ulusal kurtuluş  mücadelesi sürecinde, hiç 
bir ayd ı n siyasetle ilgilenmesi ve herhangi bir 
siyasal partiyi destelemesi ve hatta içinde yer 
aldması  için tenkit edilemez. Keza, bizce bu 
bütün olup bitenler karşıs ı nda ilgisiz kal ı p "ör-
gütlü değilim, dolayı sı yla sorunum değil" diyen 
birinin ayd ı n kategorisine dahil edilmesi düşü-
nülemez. 

Birinin salt örgütlü olup olmaması  hususu 
ayd ı n olman ı n mikyası  kabul edilemez. Bun-
dan daha önemlisi kişinin görüşü ve tavr ı n ı n 
muhtevası d ı r. Ama gene hat ı rlatmak gerekir ki, 
sömürge bir ulusun ayd ı n ı  olduğunu söyleyen 
birinin örgütlü olması  kendi özgün konumunu 
koruma kayd ı yla, bir politik partiyi destekleme-
si günümüzde önemlidir. Bazı  anlayış ları  eleşti-
rirken, diğer yanda örgütsüzlüğü ve bireyselcili-
ği ön planda tutan, egosantrik düşünceli kesim-
lere prim verdiğimiz anlam ı  çı karı lmamal ı . 

Gelelim kendilerini "ak saçl ı  Kürt ayd ı n ı" 
takdim edip, bütün enerjilerini, hedef seçtikle-
ri baz ı  mevkileri edinmek ve biraz da kariyer 
yapmak için yurtsever güçleri birbirine karşı  
kışk ı rtmak uğruna tüketenlerin tehlikeli yöneli-
mine. 

Güneyde malum 'güçlü' yapı ları n bütün tah-
ribatlar ı na rağmen, bu oluşumlara şakşakçı l ı k 
yapmaya devam eden güneyli "ayd ı n" kesim 
gibi. Kuzey'de de 'güçlü' yapı n ı n bütün yaptı -
ğı n ı  "vaki" gibi telakki eden, örgütlerarası  şid-
detin ve sald ı rganl ığı n edebiyatı n ı  yapan belirli 
bir çevre oluşmuştur. Oysa salt sömürgeciliği 
eleştirmek, ayd ı n olmak için karşı  bir tavı r ol-
mamaktad ı r. Ayn ı  zamanda sömürgeciliğe karşı  
mücadele eden güçlerinde yanl ış l ı klar ı na ve 
varsa sakat düşüncelerine karşı  çı kmaktı r ayd ı -
n ı n görevi. 

Ne var ki yurt d ışı nda yayı mlanan "Özgür 
politika"da sayı n S. Bilgin bazen de say ı n Y. 
Kaya sürekli, kendilerinden farkl ı  düşünen ör-
güt-parti ve şah ı slara karşı  son derece hası ma-
ne tavı rla iftira dolu açı klamalarda bulunmakta-
d ı rlar. Özellikle, Kaya'n ı n son dönemlerde "iç 
temizleme" düşüncesinin hiç de orjinal olmad ı -
ğı  bilinmektedir. Zira Kürd'ü Kürd'e k ı rd ı rtma 
düşüncesi daha sultan Hamit'in savunduğu ve 
halen sömürgeci güçleri titizlikle üzerinde dur-
duğu bir pland ı r. 

Y. Kaya'n ı n asl ı nda unuttuğu, kendisinin 
karşı  olduğunu sürekli idia ettiği güneyli güç-
lerden bu sakat düşüncesiyle hiç de farkl ı  ol-
mad ığıd ı r. Kürt ulusunun değerleri olan şehitler 
ve sömürgecilere karşı  savaşanları n, başka ör-
gütlere sald ı rmak için bir malzeme olarak kul-
lan ı lmaya çal ışı lması , politik rantiyeciliktir. Bu 
değerleri savunmak hiç yad ı rganacak bir olay 
değildir. Hepimizin saydığı  değerlerdir. 

Geçici, palyatif mevkiler peşinde koşmak 
Kürt ayd ı n ı n ı n kar ı  olmamal ı d ı r. Ulusal kurtulu-
şu es alan, daha uzun vadeli ve özgürlükçü dü-
şünceler üretilmelidir. kendilerini, bir siyasi ya-
pı yı  savunmak için farkl ı  oluşumlara sald ı rmayı  
koşulland ı ranları n akibeti malumdur. Ayd ı n ı n 
en ayı rt edici özelliği, gücün etkisine kalma-
dan, özgürce düşünmesi ve düşünceyi üretebil-
mesidir. Dileğimiz, Y. Kaya ve onun gibileri, 
kendi tahrik edici ve kışk ı rtı cı  tutumları ndan 
vazgeçirip gerçek anlamda Kürt halk ı  için ya-
rarl ı  düşünceler üretmeleridir. 
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Ağar ve Bucak 'Ak-
landı' 
TBMM Adalet Komisyonu'unda Ağar 
ve Bucak'm fezlekeleri incelendi. Yar-
gılamanın dönem sonuna ertelenmesi 
kararlaştırıldı. Böylece, Ağar ve Bu-
cak, seçime kadar milletvekilliklerini 
sürdürecek ve herhangi bir koğuştur-
maya uğramayacaldar. Komisyon'un 
aldığı  karara, DSP, ANAP ve DYP 
üyeleri olumlu oy verdiler. 

Cezaların Ertelen-
mesi Gözboyama 
Yazıişleri müdürlerinin cezaları, bir de-
faya mahsus olmak üzere, tecil edildi. 
Sözkonusu kişiler üç yıl içinde aynı  
suçu işlemedilderi takdirde cezaları  af-
fedilmiş  sayılacak. Kamuoyunda 'Işık 
Yurtçu Yasası' olarak tanımlanan ka-
nunun, meclisten çıkmasından sonra 
Demirel'in onayıyla yürürlüğe girdi. 
Onaltı  yıla hükümlü, Özgür Gün-
dem'in yazıişleri müdürü Işık Yurtçu 
Saray cezaevi'nden tahliye edildi. Ce-
zaevi çıkışında basm mensuplarının 
sorularma muhatap olan Yurtçu, bir so-
ru üzerine, kanunu çok yetersiz buldu-
ğunu küçük bir cezaevinden büyük bir 
cezaevine çıktığını  ve bu duruma hiç 
de sevinemediğini ve yasanın gözbo-
yamadan ibaret kaldığına dikkat çekti. 
Türkiye'de düşünceyi ifade etmenin 
hala suç sayılmaya devam ettiğini de 
ekledi. 

İHD 'lere 
Rapatılma Davaları  
Tüflciye'nin pekçok ilinde İnsan Hak- 

lan Dernekleri devlet tarafından kapa-
tıhyor. İHD İstanbul şubesi, kapatıl-
mayla yüzyüze geldi. İHD İstanbul şu-
be Başkanı  Av. Ercan Kanar'm verdiği 
bilgiye göre, kapatılma davasına ge-
rekçe olarak "Azınlıklar Komisyo-
nu"nun raporu gösterildi. 
Son olarak Mardin'in Savur ilçesinde-
ki yargısız infazı  ortaya çıkaran İHD 
Mardin şubesi , daha önce Diyarbakır, 
Malatya, Urfa, İzmir, Konya ve Balı-
kesir şubeleri kapatılnuştı. 
İHDler üzerindeki baskı  , gözaltı  ve 
kapatma tehditleri devam ediyor. İnsan 
Hakları  Dernelderini kendi denetimine 
alamayan devlet , onların faaliyetlerine 
tahammül edemiyor. 

Talabani Türkiye'de 

Haber Merkezi- TBMM'inde yazı-
lı  bir soru önergesine Adalet ve Içiş-
leri Bakanlıklarınca verilen yanıttaki 
bilgiler Türkiyenin suç grafiğindeki 
yükselişi ortaya koyuyor. Elde edi-
len bilgiler değerlendirildiğinde, 
Türkiye'de 30 milyon olan faal nü-
fusun yarısından fazlasınm birbiriyle 
kavgalı  olduğu görülüyor 

Türk toplumu kendi 
içinde kavgalı. içgüvenli-
ği sağlamak için devasa 
bir polis ve Jandarma 
kuvveti oluşturan Türk 
yönetimleri soruna hep 
güvenlik açısından bakı-
lan Değişen toplum yapı-
sını  ve dağılan sosyal do-
kuyu görmezlikten geldi-
ler. Bu yolla içgüvenliğin 
sağlanamayacağını  İçiş-
leri ve Adalet Bakanlığı  
verileri çok net gösteri-
yor. 

Verilere göre; yılda or-
talama 2 milyon olay 
meydana geliyor. Türki-
ye'de 20 milyona yakın 
insanın birbiriyle davalı. 
Savcılıklarda da 76 bin 
710 faili meçhul dosya 
var 

Adalet ve içişleri Ba-
kanlığı  verilerinde poli-
sin, suçlu ve sanık olarak 
hala 321 bin 443 kişiyi aradığı  orta-
ya çıkıyor. 20 milyona yakın insan 
da birbiriyle kavgalı . 

Her yıl faili belirlenen yaklaşık 2 
milyon olay meydana geliyor ve 
bunlara ilişkin davalann da ceza 
mahkemelerine yansıyor. Her olayda 
en az iki sanık olması  halinde, iki 
milyon dosyada 4 milyon sanık olur. 
Bu dosyaların 13 bin 665'i Devlet 
Güvenlik mahkemeleri kapsamına 

Haber Merkezi- AB 'ye tam 
üye olmak isteyen Türkiye'nin 
önüne insan haklarından sonra 
şimdi de "azınlık haklan"nın 
çıkarıldığı  öğrenildi. Aralık 
ayındaki AB Bakanlar Konse-
yi'nde tam genişleme için son 
kararın verilmesinden önce 
Türkiye bu kez de azınlık hak-
ları  engeliyle karşılaştı. 

Avrupa Birliği'nce (AB) 
tam üye olmak isteyen Türki-
ye'nin önüne insan hakların-
dan sonra şimdi de "azınlık 
hakları" koşulunun çıkarıldığı  
öğrenildi. Aralık ayındaki AB 
Bakanlar Konseyi'nde tam ge-
nişleme için son kararın veril-
mesinden önce ekonomisini ve 
insan haklarını  AB standatlan-
na getirilmesi istenen Türkiye 
bu kez de azınhk haklar enge-
liyle karşılaştı . 

Türkiye'deki azınlıkların 
haklarının yeterince tanırunad-
ğnu savunan AB, Türkiye'den 
dil, din ve ırk farkı  olan azm-
lıklann halclannın tanınmasını  

giriyor 363 045'i adli suçla ilgili ol-
duğu belirtiliyor. 

1995'te sadece konusu suç olan 
bir milyon 675 bin olay meydana 
geldi ve 1996 yılına bir önceki yıl-
dan 509 bin 404 suç dosyasını  dev-
rettiği anlaşılıyor. Bu dosyalar ile 
birlikte mahkemelere bir milyon 910 

bin 79 cezai yargılamayı  gerektirir 
dosya geldi. 

Her yıl 2 milyon dosya 
Ceza mahkemelerinde her yıl 2 

milyon dosya işlem görüyor ve bu 
mahkemelerde 623 bin 441 dosya 
ise gelecek yıla devrediliyor. Her yıl 
2 milyon ceza dosyası  mevcut. Bir 
milyon suç dosyasından 80 bini ise 
yaşları  11-17 olan çocuklara ait. Da-
valardan yüzde 10'u olan 120 bin  

dosyanın temyi- 
zen Yargı tay' a geldiği belirlendi. 
Dosyaların yüzde 90'ı  yıl içinde ka-
rara bağlandı. Yüzde 10 oranındaki 
dosyanın bir sonraki yıla devredildi-
ği belirtiliyor. Yargıtay yerel mahke-
me kar lanrun yüzde 65'ini onay-
larken, zde 35 oranında da kararı  

bozarak yerel mahkemelerde yeni-
den görülmesi ve düzeltilmesi için 
iade etmektedir. 1995 yılmda bir 
milyon 65 bin 822 hukuk davası  
açıldığı  belirlenirken davalı  ve dava-
cı  sayısındaki durumun borç-alacak, 
kira gibi ihtilaflarda da pek farklı  ol-
madğı  anlaşıllyor.1995'te icra mü-
dürlüklerine tam 1 milyon 987 bin 
317 dava dosyası  gelmiş. Geçen yıl-
dan devreden 2 milyon 937 bin 650  

dosya ile birlikte işlem gören 4 mil-
yon 924 bin 967 dosya var. ayrıca 10 
milyon kişi icra dosyaları  ile kavga-
lıdır ve ihtilaflıdır, birbirini icraya 
vermişler. 

Devletin işleınlerine karşı  dava 
açılabilen idari yargıda ise, 14 bin 
458'i önceki yıldan devir, 7 bin 

693'ü de yeni olmak üzere 
yaklaşık 20 bin davacı  vardır. 
Vergi mahkemeleriyle kavgalı  
bulunan 100 bin insan var. 
Bu verileri değerlendiren uz-
man kişiler Türkiyenin şimdi 
daha çok Amerikaya benzedi-
ği görüşünde birleşiyorlar. Sa-
nayi alanından çok, üretici ol-
mayan alanlara yatınmm ya-
pılması, tefeciliğin başlıca ge-
lir kaynağı  olmasının doğal 
sonucudur.deniliyor. Bu du-
rum sosyal dukuyu parçaladı  
ve savaşın etkiside ekelenince 
hızlanan nüfus hareketleri, şe-
hirlere büyük yığılmalara ne-
den oldu. Şehir nüfusundaki 
bu patlamanın sonuçlarını  
değerlendiren uzmanlar Tür-
kiyenin adeta bir küçük ABD 
haline geldiğini belirtiyorlar. 
Sosyal sınıflar arasındaki 
uçurum giderek büyüyor. 
Gelir düzeyindeki adaletsiz-
likler şehirlerde şiddeti 
körüldüyor. Buna zenginleş-

mek için güç kullanan kesimlerde 
eklenince müthiş  bir kaos yaşanıyor. 
Bu, makas açıldıkça "Teksas"laşma 
olgusu da hız kazanıyor. Güvenlik 
birimlerinin bu sorunun altında kalk-
maları  imkansız görünüyor. Aynca 
güvenliği sağlamakla görevlen-
dirilen güçlerin bu şiddetin birer un-
suru haline gelmesi işi daha da için-
den çıkılmaz hale getiriyor. 

Türk metropolleri 
`Teksas'laşıyor 

Türk toplumu kendi içinde kavgalı. İ çgüven-
liği sağlamak için devasa bir polis ve Jan-

darma kuvveti oluşturan Türk yönetimleri 
soruna hep güvenlik açısından bakı lar. De-
ğişen toplum yapısını  ve dağılan sosyal do-
kuyu görmezlikten geldiler. Bu yolla içgü-

venliğin sağlanamayacağını  İ çişleri ve Ada-
let Bakanlığı  verileri çok net gösteriyor. 

Her platformda 
Kürt Sorunu'  

Mayın ve bombalar çocuk öldürüyor 
Savaş  artıkları  mezarlığına dönen Kürt illerin-

de serseri bomba, mayın ve füzeler can alıyor. 
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı  Döm (Yalınca) bel"-
desinde buldukları  bombanın ellerinde patlaması  
sonucu 14 ve12 yaşlarında iki ço-
cuk feci şekilde can verdi. 

Boşaltmalar sonrası  kurulan bü-
tün Türk hükümetleri, göçertilen 
köylülerin köylerine geri gönderile-
cekleri yönünde açıklamalar yaptı-
lar. Yeni hükümette (ANASOL-D) 
daha kurulur kurulmaz aynı  açık-
lamayı  yapmakta gecikmedi. Ancak 
geri dönüşün o kadar kolay olmadı-
ğı  ve bu güne kadar da bir sonuç 
alınmadığı  biliniyor. Gözlemciler 
köylüleri geriye döndürmek için 
boşaltmaya gerekçe oluşturan ko-
şulların ortadan kaldırılması  gerek-
tiği şeklinde görüş  belirtiyorlar. Ay- 
nca bu koşullara pek çok yeni ko- 
şulun da eklendiğini ifade eden ayin kesimler ge-
ri oöndürme kararının bu hükümet döneminde de 
uygulanamayacağına dikkat çekiyorlar. Anka-
ra'da siyasilerce alman kararların bölgede geçerli 
olmadığım bilen yöre insanı  hükümetlerin çağrıla-
nnı  bu güne kadar yanıtsız bıraktılar, Savaş  koşul-
ları  ve olağanüstü koşullar devam ediyor. Sadece 
savaşın kendisi değil birikintileri de can alıyor. 

Yöre toprağı  mayınlarla, patlamamış  bomba ve 
füze mermileriyle dolu. Bunlar o kadar çok ki her 
gün bir kaç kişinin hayatına mal oluyor. Ölüm tu-
zaldan bölge insanını  her an her yerde yakalaya- 

biliyor. Bu tuzaklara en çok da çocuklar düşüyor. 
Bu gün geri dönüşün önündeki önemli engeller-
den biri olan mayın ve bombalar bölgede can al-
maya devam ediyor. Şimdiye kadar çoğunluğu ço-
cuk yüzlerce insanın hayatına mal olan bombalar-
dan biri geçen hafta Van'ın Gürpınar ilçesine bağ-
lı  Döm (Yalınca) beldesinde çocukların elinde pat-
ladı. Olayda iki çocuk can verdi. 

Boşaltıldıktan sonra köylerin çevresi ve yollan 
mayınlarla döşenmiş. Patlamamış  bombalar, ha-
van mermileri ve füze parçaları  nedeniyle bölge-
deki köy ve kasabalara uğramak, oralardan geç-

mek nerdeyse imkansız hale gelmiş . 
Serseri bombalardan biri Gürpınar'a bağ-

lı  Döm beldesinde korucubaşı  Hacı  Şahvan 
Gül'ün oğlu Abdullah (14) ile torunu Tacet-
tin' in (12) elinde patladı. Çocuklar bölgede-
ki karakolun yakınlarında 26 Terrlmuz günü 
buldukları  bombayla can verirken, korucu-
larla karakol askerleri arasında da sert tartış-
malar yaşandı. Ortalığa rasgele serpilmiş  
patlamamış  bombalardan askerler sorumlu 
tutuluyor. Korucular askerlerin bilinçli ola-
rak ortalığa mermi bıraktıklarını  idia ettiler. 
Üst düzeyde askeri yetkililerin devreye gir-
mesiyle korucu asker çatışmasının önüne 
geçilebildi.Askerler sorumluluklarını  kabul 
etmiyorlar. 

Özellikle Van ve Hakkari bölgesinde son 
yıllarda benzer yüzlerce olay meydana• geldi. 
Koyun otlatan çobanlar, oyun oynayan çocuklar, 
ya da arabalarla köylerine giden bir çok köylü bu 
şekilde can verdi ya da, yaralandı . 

Bu nedenle köylüler geri dönüş  konusunda 
devletin patlayıcı  deryasına dönen bölgenin 
güvenli hale getirilmesini de bir koşul olarak öne 
sürüyor. VAN 
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Yaşayan her dil bir halktır 
Hasan YILDIZ 

Z azacadaki köklerin neden Pehlevi 
diline daha yakın olduğu araştırıla-
bilir. Bunları  sadece sorunun sonu-

cu önceden belirlenmiş  sözde araştırma-
larla çözülemeyeceğini belirtmek için so-
ru olarak soruyorum. İşin daha kötüsü, va-
rolan benzerlikler lehçeler arasındaki bağ  
açısından değil, sanki bir dilin çeşitli şive-
leri arasındaki bağ  gibi ele alınıp değer-
lendirilmekte ve buradan hareketle Kürt 
dilinin tek bir lehçesinin tek bir dil olma 
süreci başlatılmaktadır. 

Kürt dili aynı  yapısal karekteristik 
özellikler gösteren bir tek dil midir? Eğer 
öyle değilse Kürtçe dediğimiz zaman ne 
anlıyoruz? Soranca mı, Kurmançca mı, 
Goranca mı, yoksa Zazaca mı? Eğer bir 
dilin değişik lehçelerinden bahsediliyorsa, 
orada canlı  bir diller topluluğunun olduğu 
ve bunun adına da genel olarak Kürt dili 
dendiği bilinmelidir. Böylesi bir ortamda 
lehçelerden birinin diğerleri üzerindeke 
egemenliğinin savunulduğu yerde haklı  
olarak ırkçı  teorilerden bahsetmek gereke-
cektir. Yok eğer Kürt dilinin lehçelerinden 
bahsediyorsak, orada sözkonusu lehçeleri 
konuşan toplumsal yapının yakın komşu-
larma göre daha değişik bir tarihsel süreç 
izlediği gerçeğiyle karşı  karşıyayız. Aynı  
dil ailesinden gelseler bile lehçeler varlık 
şartlarını  böylesi bir farklı  sosyal gelişme-
den ve farklı  halklaşmadan almaktadıırlar. 
Bu süreç ilkel toplumlardan aşiretlere, 
hal daşmaya ve nihayet ulusallaşmaya ka-
dar uzanan toplumların tarihsel evrimidir. 

Soruna bu yönüyle baktığımız zaman 
Zazaca'yı  Kürtçenin bir lehçesi olarak 
görmek ya da her ikisinin de bağlı  olduğu 
Hint-iran dil grupları  içinde ayrı  bir yer 
vermek pek fazla önemli olmamaktadır. 
Eğer Zazaca şive değil, bir lehçe olarak 
kabul görecekse, onun doğal sonucunun 
bir halk gerçekliği olduğu da görülmelidir. 
Kendilerini lehçe farldflığuıda gösteren ve 
yaşatan toplumsal yapıların örgütlenme 
yolu bu toplumların demokratik organi-
zasyonundan geçer. Lehçelerden birinin 
ulusal topluluğun ortak dili haline gelece-
ği ancak bu demokratik aşamadan sonra 
kabul edilebilir. Ortak dil diğerinin reddi 
veya inkarı  değildir, olmamalıdır. Bu nok-
tada sonra tartışma Zazalarm toplumsal 
sorunlarının analizine yönelir ki işte orada 
kendi başına şivelerden bahsetmek müm-
kündür. Sadece şivelerden değil, başka 
toplumsal ve dinsel nedenlerin varlığın-
dan hareketle, bu dilin ulusal bir karakter 
almadaki zorlukları  tartışılabilir. Tartış-
mayı  bu noktalardan açmak başka, peşin 
yargılama Zazaca'yı  şive duruman indirip, 
oldu bittiye getirmek başkadır. 

Zazaca'yı  lehçe olarak kabul eden gö-
rüş, ona kendisine ait bir gerçeklik ver-
mek zorundadır. Bu gerçekliğin sınırları  
sözkonusu toplumun varlık şartlanyla öl-
çülüdür. Zazaca'nın yoğun olarak konu-
şulduğu yerlerde şiveler arasmdaki ilişki-
lerde varolan kopukluğun nedenleri araş-
tınlabilinir. Hatta bu şivelerden birinin - 
Dımılice'rlin- neden belirli bir bölgede be-
lirli bir mezhepte yoğunlaştığı  tartışmaya 
açılabilir. 

Yakın zamanda Avrupa'da Kürt diliyle 
ilgili akademik çevrelerin yaptığı  bilimsel 
toplantılara katılma imkanım oldu. Bun-
lardan birini hiç unutmuyorum. Tanınmış  
Kürdolog Joyce Blau Goranca'yı  Kürtçe-
nin bir lehçesi olarak değil, irani diller 
içinde ayrı  bir yere oturttuğunda salonda-
ki bir kısım Kürdoloğun hemen tepkisini 
çekti; "Yani ne demek istiyorsunuz, Go-
ranlar Kürt değiller midir" Gelen tepkile-
rin politik yönünü iyi gören Joyce Blau 
sorunun altında ezilmekten zor kurtuldu; 
"Hayır" dedi. "Ben sadece dil olarak söy-
layorum, ulus olarak değil." Bu yanıtı  alan 
kişi tatmin olarak sustu. Ama ortaya da 
garip bir durum çıkmıştı. Çünkü bu kişi 
Goranlann Kürt olduklarını, Goranlann 
Kurmanç oldukları  biçiminde anlamıştı. 
Çünkü onun gözünde Kurmanç olmak ve 
Kürt olmak eşit şeylerdi. Böylesi bir eşit 
gözlem nedeniyledir ki, Kürt halk grupla-
rı  içinde yer alan diğer kültürlere yeterli 
bir ilgi gösterilmemiş  ve sorun sürekli ge-
ri plana itilrıaiştir. 

Anadolu Türklüğü, Türk-
lük'le Eşit midir? 

Güney Kürdistan'da küçük 
bir topluluk olan Goranlar'm 
kendilerinden çok daha uzakta 
bulunan kuzeydeki Zazalar'la dil 
bakımından yakınlıldan bilin-
mektedir. Yaşadığımız coğrafya-
nin ilginç özelliklerinden birisi 
de üzerinde onlarca kültürü ba-
rmdırmasıdır. Kürdistan henüz 
Kürtlük kavranuyla birlikte ifade 
edilmeden, bu topraklar üzerinde 
birçok halk yaşadı. Son bilinen 
örnekleriyle Ermeni ve Asurileri 
sayabiliriz. Saydığumz bu halk-
ların yerleşim alanları  Bağdat 
kapilanndan Erzurum-Kars yay-
lalarına kadar uzanmaktadır. Yi-
ne bu yapı  içinde değişik Kürt 
boyları  din, mezhep ve dil farklı-
lığlyla ayrı  alanlara yerleşmiş  
bulunmaktadırlar. Güney'deki 
Soran bölgesinden Kuzey'deki 
Zaza bölgesine kadar yapılar in- 

celendiğinde bu kümeleşmeyi rahatlıkla 
görebiliriz. Halklaşma süreci içinde orta-
ya çıkan sosyal ve kültürel nedenler, ulus-
laşma sürecinin de temellerini oluştur-
maktadır. Farldıhldarım giderek siyasal 
plana aktaran ve belirli topraklar üzerinde 
sosyo-ekonomik yapılar kuran toplumlar, 
kendilerini devlet olarak örgütleme başa-
nsı  göstermişlerdir. 

Bilinen en yakm örneği Oğuz boylann-
dan alabiliriz. Bu boylar içinde birbirine 
çok yakın bir çok lehçe konuşulmaktadır. 
Anadolu'da kalan boylar üzerinde Os-
manlılar hakimiyet kurmuş, ama onların 
konuştukları  Arapça-Farsça karışımı  olan 
`saray dili' topluma egemen hale getirile-
memiştir. Böylesi bir çabalar olmadığı  da 
ayrı  bir durumdur. Halkla saray arasında 
bir fark olmalıydı  ve bu fark böyle ifade 
ediliyordu. Toplumsal ve ekonomik ya-
şam kendisini diğer lehçelerden gittikçe 
karekteristik özellikler gösteren bir Türk-
çeyle geliştiriyordu. Ki bu dil cumhuriyet 
tarihiyle birlikte İstanbul Türkçesi olarak 
belirli ve bilimsel bir form kazandı. 

Uzun seneler Anadolu Türkçesiyle yan 
yana yaşayan Azerice ise bu etkiden uzak-
laşarak, apayn bir dil haline gelmiş, farklı  
bir ulus karekter almıştır. TC sınırları  için-
de kalan Azeriler ise kendi dillerini İstan-
bul Türkçesi lehine bırakmak zorunda 
kalnuşlardır. Birbirine çok yakm lehçeler 
olması, böylesi bir geçiş  için kolaylık gibi 
görünse de, izlenen resmi devlet politika-
sının da bunda rolü vardır. Azerice aile ve 
ekonomik çevrelerde konuşulmaya de-
vam etmektedir. ancak ne Azerbaycan'da 
yaşayan Azeriler ne de İran'da yaşayan 
Azeriler dillerini İstanbul Türkçesi lehine 
bırakma yanlısı  değillerdir. Sovyetler Bir-
liği'nin dağılmasından sonra, özellikle 
Türkiye'ye yakınlığı  dolayısıyla Azerbay-
can üzerinde oynanan oyunlara dil sorunu 
da eklenmiş  ve bu ülkede eğitimin İstan-
bul Türkçesiyle yapılması  için yapılan 
propaganda ve maddi çalışmalar hiçbir 
sonuç vermemiştir. 

Yine geçmiş  zamanda çeşitli boyları'', 
halk toplulukları= dilleri durumunda 
olan Türkçenin diğerehçeleri, Özbekçe, 
Türkmence, Kazakça modern dönemde 
oluşumlanm tamamlayarak, başlı  başına 
birer dil haline gelmişlerdir. 

Bugün bağimsızhIclannı  alan bu Türk 
Cumhuriyetlerinde yaşayan toplumların 
ulusallaşmalannda sosyalist sistemin 
önemli bir etkisinin olduğunu unutmamak 
gerekir. 1917 Ekim Devrimi öncesi birço-
ğu göçebe olan bu toplumlar bugün ege-
men devlet haline gelmişlerdir. Eskiden 
kendilerini Rus etkisi altında kalan bir his-
le Sovyet yurttaşı  olarak kabul ederlerken, 
bugün kendi toprakları  üzerinde yaşayan 
Ruslar" kendi tebgalan altına almışlardır. 

Bu görüşlerden hareketle yaşayan her 
dilin -lehçenin- mutlaka bir ulusa eşit ol-
duğunu söylüyor değiliz. Ama yaşayan 
her dilin ve lehçenin bir halkla, bir kültü-
re eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Zazalarm bütün alt kültürleriyle bera-
ber yaşadıldan bölgede birçok sorunları  
vardır. Ulusal planda kararlı  bir toplum 
olarak şekillenmelerini engelleyen tarih-
sel nedenler vardır. Osmanlı  devletinin 
genel olarak Kürdistan'da uyguladığı  böl-
yönet politikasının en kesin sonuçlar ver-
diği alanlardan birisi Zazalarm yaşadıkla-
rı  bölgedir. Mezhepsel ayrılığın en yoğun 
olarak yaşandığı  bölge olması  bakımından 
dikkat çekicidir. Kurmanç bölgesinde ise 
bu kadar yoğun bir mezhep ayrılığı  ve ça-
tışması  yoktur. Var olan kesim ise daha 
güvenlikli bulduktan Dersim bölgesine 
göç etmişlerdir. Sunni Milli aşiretinin kü-
çücük bir kolunun Alevi olması  nedeniyle 
uğradildan baskılar onları  daha kuzeye, 
güvenlikli bölgelere göçe zorlamıştır. 
Böylece Kurmanç bölgesi önce Alevileri 
daha sonra ' Huistiyanlan topraldarmdan 
atarak, nisbeten kararlı  bir toplum haline 
gelmişlerdir. Osmanlı  toplum yapılma ka-
rekterini veren en önemli faktörün 'millet' 
yani doğru tanımıyla dini temele dayalı  
bir toplumsal birlik olduğu düşünülürse, 
Kurmanç bölgesinin bu anlamda kendi 
içinde Sunni Zazalar'la birlikte uygun bir 
toplumsal yapı  kurdukları  görülecektir. 
Dini temeldeki bu yakınlık sosyal ilişki- 

lerdeki diğer yakınlığı  da beraberinde ge-
tirmiştir. Hamidiye Alaylan 'nın temel 
güçlerini de bu tip aşiretler oluşturmuşlar-
dır. Kendilerine yetki verilen aşiretler de 
elbette bunun gereklerini yapacaldardı  ve 
yapmışlardır. Alevilik her zaman İslam dı-
şı  bir mezhep olarak Sunni Osmanlı  yöne-
timi tarafından reddedilmiş, baskı  altına 
alınmıştır. Din ve mezhep karekterli sa-
vaşların yoğun olarak yaşandığı  bir dö-
nemde, Alevi Kurmançlar yönlerini Alevi 
Zazalara, yani Dersimlilere, Sunni 7a7a-
lar da yönlerini Sunni Kurmançlara doğru 
çevirmişlerdir. 

O halde Zazalığın sınırları  nerede baş-
lar, nerede biter? Tarihi oluşumlar bir ke-
nara iterek iradi zorlamalarla bir sonuca 
gitmek neye yarar? 

Ne vaki tüm bu olumsuzluklar Zaza 
sorununun hasır altı  edilmesini, önemsen-
memesini beraberinde getirmez. Tersine 
sağlam bir ulusal birliğin yaratılması  için 
sorunun tüm elemanlarıyla birlikte bilim-
sel olarak ele alınıp değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Yapılacak olan bilimsel ana-
lizlerin ortaya koyduğu sonuçların siyasal 
sahnede yer alan parti programlarında yer 
alması  ise sorunun temellendirihrıesi açı-
sından mutlak bir görevdir. 

O Halde Ulus Nedir? 
Ulusun yorumu tartışmalıdır. Irksal te-

mele dayalı  ulus, devlet olma hakkından 
doğan ulus ve nihayet kaynağını  Renancı  
modern ulus görüşünden alan, belirli bir 
tarih, kültür ve ortak yaşama istemine da-
yalı  ulus... 

11 Mart 1882'de Sorbonne Üniversite-
si'nde 'Ulus ve Iri(' tanımlar' üzerine ya-
pılan bir konferansta Ernest Renan'm or-
taya koyduğu tezler modern ulus kavramı-
nın da temellerini atmıştır. Ulusu ırka da-
yalı  görüş  olarak ele alan Joseph Gobine-
au gibi düşünürlerin büyük bir toplumsal 
kaos yarattığını  gören Renan, varolan ve 
sağlam biçimde işleyen Avrupa ve Ameri-
ka'daki devlet örneklerinden hareketle, u-
lus olmanın en önem-
li kriterinin ne ırk ne 
din ne de dil birliğin-
de olmadığını, ama 
başka elle tutulur bir 
iradi kararda şekil-
lendiğini bütün yön-
leriyle göstermiştir. 
Gobineaucu görüşler 
Nazizmin ırkçı  gö-
rüşlerine temel olur 
ırk-ulus bağlamının 
da dünyayı  kana bo-
yarken Renan'm mo-
dern ulusları  tarihteki 
yerlerini korumaya 
devam ettiler. 

Stalin'in yaptığı  
ulus tanımının Re-
nancı  görüşlerle or-
tak yönleri olsa da 
sonuç açısından fark- 
lılık taşımaktadır. 
Stalin' de ifadesini 
bulan ulusun ünlü 5 
tanımı  'sağlam' bir 
homojenlik istemek-
tedir. Burada devlet 
olma ile ulus tanımı  
aynlmaktadır. Oysa 
iki ya da daha çok 
sağlam' homojen 

gruplarının ortak iradi kararlanyla yarat-
tıldan devletlerin de birer ulus olduğu ger-
9eğiyle karşı  karşıyayazı. Belçika, Isviçre, 
Ingiltere ve ABD bunlara örnektir. Belçi-
kalı, Isviçreli, Amerikalı  olmak ne bir ırk, 
ne din, ne de. dil birliğinde ifadesini bulur. 
Saydığımız alanlarda farklılık gösteren, a-
ma ortak yaşama isteminde birleşen ulus-
lardır bunlar. Şüphesiz ki bu ortak yaşama 
isteminin temel dinamiği her 'toplumsal 
yapının birbirinin varlığına ve hakkına 
saygı  göstermesinde yatmaktadır. Fran-
kizmden kurturluş  olan İspanya otonom 
sistemiyle bu örneğe en son katılandır. 

Renan ırksal görüşlere dayalı  ulus tanı-
mını  yapanları  savaş  kışkırtıcıhğla suçlar: 
O'na göre Fransa ne dil ne de ırk `tek'lik 
göstermemektedir. O halde Belçika'da ve 
Isviçre'de kalan Fransızlan Fransa top-
raldarma zorla katılmak için `caniler' ara-
mak gerekecektir. Oysa bu topraklarda ya-
şayan Fransızlan Napolyon bile Fransa'ya 
katamadı. Yine Fransa toprakları  içinde 
Alzaslar dil ve ırk bakımından Alman ol-
malarına karşın Alman devletinin bir par-
çası  olmak istememektedirler. 'O halde 
zorla bu topraklara katmak için cani ol-
mak gerekecektir.' (RENAN, Contre la 
Politique des Races, par Henri Peyre, Pa-
ris, 1969 s.86) 

Irkçı  görüşlerin saldırgan tavırları  ne-
deniyledir ki Renan ulusal tanımlamalar-
da etnolojik, arkeolojik, etimolojik belir-
lemeleri kullanmayı  reddeder. Bunları  ta-
rihin kendi sahasıyla ilgili olarak başbaşa 
bırakır. Ulus O'nun için farklı  toplumsal, 
dinsel, ırksal yapılardan gelmiş  insanların 
yüzyıllara dayalı  kararlı  ve birarada ortak 
yaşama isteminde şekillenmektedir. Bu 
nedenle Renan ulusal tanımlamada ırksal 
politikaya karşı, ulusların hakları  politika-
sını  ön plana almıştır. 

Bir Protestan olan Renan, Fransa'nın 
ırkçı  şoven karekterini ön plana almaya 
çalışan görüşlere karşı  laik, zorunlu, üc-
retsiz eğitim sisteminin tüm topluma ulaş- 

tırılması  savaşında önemli bir demokrasi 
sınavı  vermiştir. Böylece demokrasinin 
toplumsal bir karekter almasmda önemli 
rol oynamıştır. O İsviçre'de yaratılan ulu-
sal birliğe hayrandır. Kilisenin körleşmiş  
görüşlerine isyan bayrağı  kaldıran Protes-
tanla Cenevre, Bazel, Zürih gibi şehirleri 
bu mezhebin merkezleri durumuna getir-
mişlerdir. Cenever 1798'de Fransa tara-
fından işgal edilse bile Avrupa'nın en güç-
lü devletine karşı  direnir. Bu bölgede ya-
şayan Fransızlan böylesi bir davranışa 
iten etmen ne olabilirdi? Kendilerini, 
Fransız olarak bu büyük gücün egemenli-
ğinde değil de, neden küçük bir konfede-
rasyonun altında daha güvencede hissedi-
yor ve ona yurttaşlık duygulanyla bağla-
ruyorlardıl .. Burada katolik-protestan ça-
tışmasının doğurduğu bir gruplaşma var-
dır. Mezhep çatışmalarının çok şiddetli ol-
duğu yerlerde farklı  soylardan gelen top-
lumlar arasında protestanhk ruhu ulusal 
bir karekter almıştır. Kültürel, ekonomik 
ve politik alanda duyulan protestan etkisi, 
katolildiğin anti-laik, anti demokratik ya-
mama karşı  kendisini siyasallaştırmıştır. 
1815'te bir daha geri dönmemecesine İs-
viçre Konfederasyonu'na katılır. 

Oysa İsviçre'de Katolikler de vardır ve 
nüfusun çoğunluğu onlara aittir. (1990 ra-
kamlanyla 6 milyon 800 bin genel nüfus 
içinde katolilder 3 milyon 200 bin, Protes-
tanla 2 milyon 800 bin nüfusa sahiptir-
ler.) 

Örnekler tersten de verilebilir... 
Alzaslar protestanlığı  kabul etmelerine 

rağmen ne 1871 'delci Alman işgalinde ne 
de 1939'lu Hitlerli yıllarda Almanya'ya 
katılmak istemediler. Kendilerini Alman-
lar 'dan farklı  hissetmektedirler ve güçlü 
bir Almanya içinde kaybolacaklarından 
korkmaktaydılar. IL Dünya Savaşı 'nda bir 
çok önemli şahsiyetler `makizarlara' katı-
larak, direnişi seçmişlerdir. Oysa demok-
ratik bir Avrupa Birliği içinde Alman mo-
delini kendilerine örnek almaktan çekin- 

memektedirler. 
Ya da Katolik olarak Belçikalı  Fransız -

ları  nasıl yorumlamalı? Neden güçlü 
Fransa'yı  değil de Avrupa'nın en zayıf 
krallıklanndan birini, Belçika'yı  kendile-
rine yurt olarak seçmişlerdir? Bunun ruh 
hali nerede aranmalıdır? 

Türkiye'de son dönemlerde söylemi 
yapılan 'Anayasal vatandaşlık' kavramı  
da konseptini Renancı  görüşlerden almak-
tadır. Bu noktaya ulaşmada Türkiye çok 
geride kalmıştır. Tarihsel olarak modern 
bir ulus yaratılması  için eline geçen fırsat-
lan kullanamayan devlet yöneticileri ırk-
sal temele dayalı  tek bir ulus yaratmak 
için çalışmışlardır. Türk kurtuluş  savaşı  
sırasında ortaya çıkan 'Türk-Kürt" kar-
deşliği sloganları  böylesi bir birliğin yara-
tılması  için olgun dönemlerdi. Oysa Itti-
hat-Terakki geleneğinden gelen yönetici-
lerin toplumsal ilişkileri yumuşatmak ye-
rine, gerginleştirip her iki toplum arasında 
travmalar yaratma yoluna gittiler. Farklı  
toplumsal yapılardan bir ulus meydana 
getirilmesinde en büyük engel yaratılan 
ve hafızalarda yüzyıllarca yer bırakan bu 
travmalardır. İki toplum arasında böylesi-
ne bir gerginlik varken bir ulus yarata-
mazsımz. 

M. Kemal'de var olan ulus kavrammin 
yorumu, bazen aşırı  bir iyimserlikle Re-
nancı  görüşlerle bağdaştırılmaya çalışılır. 
`Ne mutlu Türküm diyene' özdeyişi ise 
buna örnek gösterilir. Bu özdeyişte kendi-
sine `Türkiim' diyen herkesin ırksal, et-
niksel kökenine bakılmaksızın Türk ola-
rak kabulü bir hoşgörü örneği oluşturu-
yorsa da, burada Renancı  görüşlerle esas-
ta ayrılık kendisini uygulamada göster-
mektedir. Kemalizmin ideolojisi olarak 
şekillenen bu görüşte farklı  kültürlerden 
ve soylardan gelen insanların en temel 
haklarına karşı  bir yasallık yoktur. 'Tür-
küm' dediğiniz anda bütün öteyi soy geç-
mişinizi unutmak zorundasırnz. Yoksa za-
ten yasal haldannızı  isteyerek Türklük ya- 

pısı  içine giremez-
siniz. O zaman 
adınız bölücüye 
çıkmaktadır. Bu 
görüşlerle Renancı  
modern ulus kav-
ramı  arasındaki 
fark esastadır. Ni-
tekim Kemalist re-
jim 'Güneş-Dil' 
teorisiyle tüm sos-
yologlan (!) poli-
tisyenleri cesaret-
lendirerek ırkçı  te-
orileri hayata ge-
çirmeye çalışmış-
tır. 

Şimdi 'anayasal 
vatandaşlık' kav-
ramının içi nası l 
doldurulacaktır; 
demokrasinin be-
lirli standartlann 
çok gerisinde ya-
sanıldığı  bir ülkede 
böylesine geniş  
kapsamlı  demok-
rasi kavramı  nasıl işlerlik kazancaktır? 
Merakla beklenen bir konu... 

Türklerde ulusallık kavramı  bu prob-
lemleri taşırken, henüz daha yoğun bir 
ucunda olan Kürtler ulusallık konusunda 
nasıl tartışmalılar? Birbirlerinin farklılık-
larma nasıl tahammül edip, ortak bir yol 
almaya çahşmahlar? Ittihat ve Terakki'nin 
bir zamanlar tüm Osmanlı  unsurları  için 
verdiği iyi niyetli sözleri Kürtlük adma 
tekrar etmek yeterli mi? 
Hayır... Politika ve onların siyasal yapıla-
rında şekillenmiş  programlar her şey de-
ğildir. Onlar bilimsel değerler tarafından 
belirlenmedikçe sonuç alıcı  olamayacak-
lardır. 

Soran bölgesinden Zaza bölgesine ka-
dar Kürtlük diyarmın farklı  unsurlarının 
çekingesiz biçimde, bilimsel tarzda araştı-
rılması  bir zorunluluktur. Sorunla ilgili 
her siyasi yapının bu farklı  yapılarla ilgili 
politika belirlemeleri de aynı  şekilde zo-
nuıluluktur. Farkhlıklarımızın' ortaya kon-
masından hiç kimsenin korkusu olmasın. 
Korku gösterenler, iyi niyetlerini bu işe si-
per edemezler. Korkunun kaynağı  kötülü-
ğe çok çabuk zemin hazırlar, yanlişın te-
mel bir politika haline gelmesine neden 
olur. 

Kürtlük tek bir yapı  değil. 
Kürtlük tek bir yapı  değil, bir çok bo-

yun ve halkın ortak adıdır. Kurmançlar, 
Soranlar, Goranlar ve Zazalar Kürdis-
tan'da farklı  halk gruplarını  oluşturan zen-
ginliktirler. Tartışmalı  olan Zaza ve Goran 
sorununu bir kenara koysak bile, tartışma-
sız şekilde Kürt dilinin bir lehçesini konu-
şan Soranlann varlığı  Kürtlerde birden 
çok boyun varlığını  göstermektedir. Gü-
ney Kürdistan'da örgütlü iki güç olan 
YNK ve KDP'nin sosyal temellerinin So-
ran ve Behdinan bölgesine göre şekillen-
miş  olması  bir tesadüf değildir. Bu görüşe 
karşı  çoğu kez YNK ve KDP örgütlenme-
si içinde farklı  bölgelerden gelenlerin de 
olduğu söylenmektedir. Behdinan bölge-
sindeki Kurmanç aşiretlerinden bir kısmı-
nın YNK'de ve Soran aşiretlerinden bir 
kısmının ise KDP'de olduğu söylenmek-
tedir. Ancak burada yine soru sorulmuyor; 
Bu aşiretlerin farklı  tercihlerinin altında 
ne yatmaktadır? Bunlar özgür politik ter-
cihler midir? Yoksa bu tercihlerde aşiret 
çelişkilerinin mi veya sözkonusu iki parti-
nin yönetimiyle olan sorunlarının mı  rol 
oynadığı  pek dikkate alınmıyor. Ayrıca 
farklı  olan bu örneklerin her iki partinin 
bölgesel örgütlenmeye dayalı  sosyal yapı-
sım değiştirecek türden ağırlığa sahip de-
ğildir. KDP ve YNK arasındaki çelişkiler 
uzun yıllar iki rakip partinin iktidar müca-
delesi şeklinde yorumlanmış, bu partilerin 
dayandıklan bölgesel yapının sosyal te-
meli hiçbir zaman dikkate almmamıştır. 
XIX. yüzyıldaki merkezci ulusal örgütlen-
melerde ifadesini bulan tek ulus tek dil an-
layışının sonucu her iki parti kendisini bu 
konuda tam yetkili görmüş, tek egemen 
olarak sorunu dayatmaya çahşmışlardır. 
Talihsizlik her iki partinin çağın gerçekli-
ğini kavrayamamasmdadır. Farklı  neden-
lerle şekillenen bölgeler kendi gerçeklik-
leriyle yaşama ve örgütlenme şanslanna 
sahiptirler. Uluslararası  durum onlara bu 
imkanı  vererek, daha da cesaretlendirici 
rol oynamaktadır. Bu durumda bir bölge-
nin diğerine karşı  nasıl bir politika izleye-
ceği politik bir tespit olmaktadır. Oysa, ne 
YNK 'nin ne de KDP'nin programlarında 
genel Kürdistan kavramı  dışında bölgesel 
sorun işlenmemiştir. Iki bölgeli federas-
yon anlayışının demokratik tarzda ele 
alınması  halinde bir çok sorunun kendili-
ğinden çözüleceğini söylemek mümkün-
dür. Bunun için Jakobenci anlayışlardan 
hızla uzaklaşmak gerekmektedir. Buysa 
radikal bir değişim demektir. Bunun için 
yaşadığımız çağın belirleyici öğesi olarak 
demokrasi önkoşuludur. Zora dayalı  mer-
kezileştirmeler tarihin gerisinde kalmıştır. 
Bu nedenle kendilerine yeni `Bismark' 
arayanlar doğal olarak bulamayacaldardm 
Çağımızın karekteri Bismarkcılıkta değil, 
yaşayan haliyle her halkın, her kültürün 
kendisini özgürce ifade etmesindedir. 

Kürt diliyle ilgili yapılan bilimsel araş-
tırmalar henüz yenidir. Birçok araştırmacı  

kendisinden önce yapılan, yakın bulduğu 
görüşleri dayanak noktası  yaparak araştır-
masına devam etmektedir. Dayanak yanlış  
olduğunda sonuç da yanlış  olmaktadır. 
Bugüne kadarki araştırmalar içinde keli-
menin tam anlamıyla bilimsel tarzda 'Lin-
guistique' ve 'Etimolojf alanında Kürt di-
liyle ilgili eksiksiz bir çalışmanın yapıldı-
ğını  söylemek maalesef mümkün değildir. 
Bu alanlardaki çalışmalar ve söylemler 
genellikle kendi alanları  olmamasına rağ-
men sosyologlar tarafından ifade edilmek-
tedir. Ya da Kürtçenin değişik lehçelirini 
kullanan kişilerce açıklanmaya çalışıl-
maktadır. Daha önce değindiğimiz gibi bir 
dili bilmek ve kullanmak başka, dilbilini-
cisi olmak başkadır. Etimolojik olarak 
Kürtçenin lehçelerinin gelişimi henüz tam 
olarak bilim alanında ifade edilmemiştir. 
Bu nedenle Etimolojik araştırmalarda ku-
rumsallaşmamış  durumda olan bir dil ko-
nusunda fazla iddialı  olmak yerine de-
mokratik haklar esprisiyle hareket edip 
her dilin, her lehçenin kendine yaşam hak-
kı  bulduğu toplum sınıflarında egemenlik 
hakkını  savunmak en doğru çözüm yolu 
olmaktadır. 

PYSK programında Zaza soru-
nunun yeri. 

Yeri gelmişken Kürt siyasi yapılan 
içinde yeni bir hareketin, PYSK'nin prog-
ramında Zaza sorununa ayn yer vermesi-
ne özel bir dikkat çekmek istiyoruz; İlk 
kez bir parti programında Kürtlerde farklı  
dillerin olduğu kayıtlanmış  oldu. Her dilin 
konuşulan bölgede resmilik sıfatı  taşıya-
bileceği böylece ortaya çıktı. 'Ortak dil' 
yaratmayla ilgili suni çalışmalar yapılma-
sı  anlayışı  programlardan çıkartıldı. Bu 
noktada diğer parti programlarından ayrıl-
dı. Eksiklikleri olsa da bu önemli bir 
adımdı  ve perspektifıni genişletmesi için 
daha da derinleştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Çünkü sorunu sadece dil farklılığı  olarak 
ele almak, yanıltıcı  sonuçlar verecektir. 
Tarihsel olarak incelediğimizde o dili ko-
nuşan insanların toplumsal kümeleşmele-
rine bir yanıt vermek zorundayızdır. Yine 
de çoğunun korkuyla yaklaştığı  bu konu-
da atılan cesaretli adımm diğer örgütlere 
de örnek olmasını  dileriz. 

PSK'nin programında da benzer görüş-
ler vardır. Ancak orada 'lehçeleri!' kay-
naşması  ve dil birliği sorunu doğal sürece 
bırakılacaktır' gibi esnek bir cümle var. 
Eski Yekbun programında olduğu gibi 
`ortak bir dil politikası  izleneceği' söylen-
miyorsa da, ifade olarak bu tür zorlamala-
ra kendisini açık tutuyor. Bu tarzda eği-
limlerin ohnaması  için herhangi bir garan-
ti vermiyor. Tarihin gerisinde kalan mer-
kezci devlet-ulus egemen anlayışı  bu sa-
tırlar içinde pekala gündeme getirilebilir. 
Güney'deki çıkmaz, Kuzeyde'de politik 
bir oyun olarak oynanabilir. Bunu engelle-
menin yolu, kendi gerçekliğimizi gizle-
mekten değil, açık biçimde tartışmaktan 
geçer. Varlıklarını  bugüne ulaştumış  halk-
lar kültürleriyle, farldflıldanyla birbirle-
riyle birarada yaşayabilecek demokratik 
şartlara sahiptirler. Insanlık tarihinin do-
ğal süreci dışında ele alman tek dil yarat-
maya dayalı  aşırı  milliyetçi teoriler mah-
kum edilmesi gereken görüşlerdir. Bizler 
yakın tarih olarak İttihat-Terakki Partisi 
geleneğinde ve 'Güneş-Dil teorileri'nde 
bu tür tehlikeleri yaşayan halldanz. Bilin-
ce çıkartılmış  tarih olarak bir kez daha ay-
nı  tekrarı  yaşamaya neden yoktur. Soru-
nun demokratik tarzda ele alınmasının yo-
lu federasyon ilkesinin prensip olarak ka-
bulünden geçmektedir. Demokratik fede-
rasyon ortak yaşamın ve ortak çıkarların 
temel olarak tüm aşırı  milliyetçi görüşlere 
• karşı  zırh vazifesi görebilir. 

Legal parti çalışmalarında ise bu konu-
ya yeterli ağırlık verildiği söylenemez. Bu 
alanda da siyasi hareketler kendilerini 
korkusuzca ifade edebilmeliler. Kürtlerde 
bu tür farklılıkların belirtilmesinden ulu-
sal yapıya zarar vereceği düşüncesi doğru 
değildir. Tam tersine bu tür düşüncelerin 
bastınlması  birlik ruhuna aykırıdır. Dina'-
mizmini demokrasinin eşitlik zemininde 
bulan birlikler, kararlı  toplumlardır ve yo-
kedilmeleri mümkün değildir. 

İşte, Kürdistanlı  olmak bu ortak zemin-
de birleşmek demektir. 



Kadınlar ve barış  
kaybetti 
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ku-
düs'un İsrail'in bölünmez başkenti olduğu 
ve Amerikan Elçiliği'ni Tel Aviv'den Ku-
düs'e taşıma kararı  üzerine ortaklık bir kez 
daha karıştı. Filistinlilerle Israilliler birbi-
rine girdi. Bir haftadan beri hala çatışıyor-
lar. İki halkın aynı  başkenti paylaşabile-
ceklerini kanıtlamak isteyen Jerusalem 
Link'in çabaları  boşa çıktı. İsrailli, Filin-
tinli ve uluslararsı  sanatçıların katılımıyla, 
Kudüs' ün Doğusu ile Batısı  arasında bir 
barış  köprüsü kurmak isteyen kadınlara 
kimse kulak vermedi. 
Savaş  niçin daima barışa fark atıyor? Çün-
kü Savaşı  kökleri banşınkilerden çok daha 
derinde. İnsanlar önce savaşmayı  öğrendi-
ler. Savaş  derilerine yapıştı. İşte bu yüzden 
İsrail ve Filistinli kadınlar kaybetti. 

Hintli kadınlar 
Hindistan Demokratik Kadın Derneği 
adında büyük bir kuruluş, hükümete baş-
vurarak Müslüman erkeklerin kadınlarını  
bir kelimeyle boşamalarmı  öngören gele-
neksel uygulamanın kaldırılmasını  istedi. 
`Talak' uygulamasına karşı  çıkan kadınlar, 
bunun günümüzde hiçbir İslam ülkesinde 
uygulanmadığını, Hindastan'da da bundan 
vazgeçilmesini gerektiğini söylediler. 

Fakirler ve kadınlar 
Son 15 yılda gelir dağılımının bozulması  
ve fakirlerin hem sayıca çoğalması  hem de 
durumlarının giderek kötüleşmesi, Disti-
mi'nin bir fakir hastalığı  olmasını  sağladı. 
Hastalığın kadınlarda yaygın olarak görül-
düğü biliniyor. Bunun nedeni kadınların 
sosyal hayatta daha kısıtlı  rollere sahip ol-
maları  ve daha az tatmin bulmalan. Istatis-
tikler distiminin her iki kadına karşı  yal-
nızca bir erkekte görüldüğünü ortaya ko-
yuyor. 

0 

JIN 

Aktif SSK'll kadınlar 
iller Oran% iller 
Ad 'yaman 15.5 
K.Maraş 7.3 
Kars 
Bitlis

6.5 
s 5.2 

Tunceli 5 
('r. Aniep 
Iğdır 
Batmal ı  
Van 
Ekinean 

Diyarbakır 
Muş  
Ardahan 
Ş. Urfa  . 

İSK'e bağlı  Tekstil işçileri 
Sendikası  Araştırma Dairesi 
Başkanı  Hüseyin Kayabaş, 

SSK raporlarına göre Kürt illerinde 
çalışan kesimin SSK kapsamına 
alınmadığını  belirtilerek, bu duru-
mun bölgeler arasında eşitsizliği 
arttırdığını  bildirdi. 

Türkiye genelinde kadınların 
büyük bir kısmının da SSK kapsa-
mına alınmamasının SSK'nin yeni-
den yapılandırılması  yönünde 
önemli bir kanıt olduğunu vurgula-
dı. 

SSK'nin geçen yıllarda yayımla-
nan raporlarını  kaynak göstererek 
dün yaptığı  yazılı  açıklamada, Batı  
bölgelerinin SSK kapsamında yer 
almasına karşın Kürt illerinde işçi-
lerin SSK kapsamı  dışında tutuldu-
ğunu öne sürdü. SSK tarafından 
açıklanan 1996 istatistiklerinin ya-
kından incelenmesi halinde Kürt 
coğrafyasında yaşayan insanların 
yoğun siyasi baskının yanı  sıra aç-
lıkla da karşı  karşıya kaldığı  ve 
"sosyal korumanın dışına itildiği"ni 
vurguladı. SSK'li nüfusun tüm nü- 

fusa oranının en düşük olduğu 10 
ilin Kürt coğrafyasında bulundu-
ğuna dikkat çekilen açıklamada, 
1995 rakamlarına göre aynı  bölge-
deki toplam 17 ilde inşaat sektörü-
nün birincil istihdam alanı  olması-
nın nedenlerini "göç inşaatm kayıt 
dışı  ekonomiye olanak tanıması, 
vasıfsız, ucuz işgücüne gereksi-
nim duyulması" olarak gösterdi. 

Yine 1995 rakamlarına göre 
Türkiye genelinde kadınların bü-
yük bir kısmının SSK kapsamına 
alınmadığının ortaya çıkığını  ve 
sonuç olarak SSK'nin yeniden ya-
pılanması  gerektiği belirtidi. 

Açıklamada; kayıtdışı  ekonomi 
engellenmeden ve kadınlar aktif 
nüfusa dahil edilmeden SSK'nin 
kısa vadede sorunlarından kurtul-
masının, özellikle Kürt illerinde 
çalışanları  sosyal güvenlik kapsa-
mına almadan ve bölgelere yöne-
lik yeni sanayi yatırımları  yapıl-
madan, adı  geçen illerde yoksul-
luğun önlenmesinin olanakh ol-
madığına dikkat çekildi. 

• 

Iş  yaşamı  
güvencesiz 

Bası n açı klaması  yapan Av. Nurcan Okçtı oifiı, Haı ndiye Avcı , 
Av. Eren Keskin ve Alı nan Av. Jıı tıa Helnıaııs 

Taciz ve tecavüze 
karşı  hukuki proje 
II Ağustos '97 tarihinde IHD Istanbul şubesi, Türk Tabipler 
Birliği salonunda "Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı  
Hukuki Yardım Projesi" ismiyle bir basın açıklaması  yaptı . 
Özüne dokunmadan bazı  bölümleri kısaltarak yayı nhyoruz. 
"imzalanan uluslararası  sözleşmeler ve iç hukuk yasa-
ları  ile yasaklanmış  olmasına rağmen yaşadığımız 
topraklar üzerinde işkence bir sorgu yöntemi olarak 
kullanılmaya devam etmektedir. 

..şiddeti meşru gösteren ve gören bir kültüre sahip 
olduğumuzu, rahatlikla söyleyebiliriz. 

Devleti, işkence yöntemleri nedeni ile eleştirirken, 
"eleştirenler" olarak, bizler nasıl balayoruz işkence-
ye? Bunu pek de sorguladığımız söylenemez. 

...çocuğa atılan dayağm, eğitimin bir parçası  oldu-
ğunu, kadın dövmenin çok da yadırganacak bir şey 
olmadığını  düşünüyor muyuz ? 

...işkencenin takipçisi olabiliyor muyuz? 
Gözaltına alınan kişiye "işkence gördünü mü?" diye 
sorduğumuzda, "fazla bir şey yapmadılar, bir elektrik, 
bir askı.."' gibi cevaplar aldığımız az mıdır? 

gözaltı  olaylarında... Kürt coğrafyasında... köy 
baskılarmda baskı, sindirme ve kişiliksizleştirıneyi 
amaçlayan işkence yöntemleri devlet politikası  olarak 
varlığını  devam ettirmektedir. 

İşkencenin en zor açıklanan, hatta çoğunlukla açık-
lanamayan biçimi ise cinsel işkencedir. 

...cinsel işkence çok yoğun yaşanmasına karşm çe-
şitli nedenler ile bu uygulamalara maruz kalan kadın-
lar tarafından açıklanamamaktadır. 

...biz kadın avukat olarak bu proje ile yola çıkışı-
mızdaki amacımız, açllclanamayanın açildanması  ve 
takip edilmesine yardımcı  olmaktır. 

...kadınlarm yaşadıkları  cinsel taciz ve tecavüz 
sonrası  hak arama bilincini geliştirmek ve hak aramak 
amaçlanmaktadır. 

Izmir'de polis tarafından tecavüz edilen Zeynep 
Avcı 'dan, Batman'da koruculann tecavüzüne uğrayan 
Remziye Dinç'e, Istanbul'da çeşitli nedenlerle gözal-
tına alınıp çırılçıplak soyulan, elle, sözle tacize uğra-
yan kadından, Diyarbakır'da korucu tecavüzüne uğra-
yıp, henüz 10 yaşında bir çocukken kocaman acılar 
yaşamak zorunda kalan R.K.'ya kadar cinsel işkence-
yi yaşayan her kadın bu projenin ilgi alanını  oluştura-
caktır. 

Amacımız cinsel işkenceyi yaşayan, kadınlara ... 
uğradıkları  taciz ve tecavüz sonrası  bedenlerinde ve 
beyinlerinde meydana gelen tahribatın tedavisinde, 
çeşitli rehabilitasyon kurumlarına sevk edilmelerinde 
yol gösterici olabilmektir. 

Hukuki yardım ile amaçlanan şudur; 
Cumhuriyet savcıliklarma suç duyurusunda bulu-

narak dava açılmasını  sağlamak... dava açılmaz, ya da 
açılan davalar tecavüzcülerin beraati ile sonuçlarursa 
konuyu Avrupa İnsan Hakları  Komisyonu'na götür-
mek. 

Davaları  ...sonuna dek ve ücretsiz olarak takip et-
mek. 

...kadınlara uyarlanmız ; Hukukta süre çok önemli-
dir... cinsel tacize veya tecavüze maruz kalan bir kadı-
nın vakit geçirmeden bize ya da bir avukata başvur-
masım öneriyoruz. 

6 aylık süre suç duyurusu için çok önemli. 
...tıbbi tesbit için 10 günlük süre büyük önem taşı-

maktadır. 
...şunu da iyi biliyoruz ki, yaşadığımız topraklarda, 

bir kadın için maruz kaldığı  cinsel taciz ve tecavüzü 
açıklamak çok zor. 

Devlet baskısı, toplum baskısı, aile baskısı, küçük 
görülmek, kirlenmiş  görülmek, dışlanmak korkusu. 

"Sevginin hedef(, latedilniz 
bir şeyi ele etmek değil, 

aeıedliniz inean ı n eaadeti için bir 
şey yapmaktı r. Bununla 

birlikte, şu bir gerçektir ki, onaylayı cı  eözler 
aldıgı mızda, karşı l ı kta bulunmak için 

güdülenmemiz çok daha muhterrı eldir." 
GAR),  ChApmat4 

"Çok geç öğrendik herşeyi. Çok zor 
öğrendik. Ne gördüyek onu yapıyordluk. Karı m 

beni değ iştirdi." 
belirsiz IJRfAlı  eıtkek 

SEçMe 

sı+cs‘̂ -  

"Kadın toplumun yansuhr", "Kadının erkekten 
hiç bir şeyi eksik değildir", "Kadınsız toplum tek ka-
nadı  kuş  gibidir". Bunun gibi sözler bütün dillerin 
sözlüklerinde mevcuttur. Bugün kadın haklarını  sa-
vunmayan bir kültürlü insanın bulunması  çok na-
dirdir. Ama bazıları  da vardır ki, dışarıda eşitlik bay-
rağını  açıyorlar, evde de başka türlü davramrlar. 
Nasıl olursa olsun kadın sorunu ve kadının toplum-
daki yeri önemli bir konu olup her zaman bu konu- 

nun incelenmesi ve hakkında konuşulması  gerekir. 
Bir süre önce "Irak Kadınlar Birlik' i"nden değer-

lendirmek için bir araştırma aldım. Bu araştırmayı  
değerlendirdiğim sırada kadın hakkında iyi bir mal-
zemenin elime geçtiğini hissettim. Bu araştırma ta-
rihsel ve toplumsal bir ürün için elverişli olacaktı. 
Bir de halkumn bu kesimi için bir hediyenin olması-
nı  isterdim. Bunun için de bu ürünün doğması  gere-
kirdi. 

Bu kitabın kaynakları  bir çok yerden aliaffifiR 
Bazıları  dergi ve gazetelerden alınmış , bazılan felse-
fi ve ansiklopedik kaynaklardır, diğer bazıları  da ge-
nel kaynaklardir. Ben bu kitap için bazdanndan sa-
dece birkaç satır althın(l). Ben bu çalışmamla bir 
hizmet sunduğumu ümit ederim. Ve herşeyden önce 
bu çalışmayı  başı  dik Kürt kadınına hediye etmeyi 
kalbimden isterdim. 

TARIHTE KAPIN...TAKiHTE KAPIN...TARiHTE KAPIN... 
Kısa bir toplumsal ve tarihsel bakış  
Surı duğumuz yazı  ülkeciyle ilişkisi olan ve kendi baeı n ı -
nı  izleyen okurları n gözünden kaçmayacaktır. Haklı  o-
larak 'bu da neyin neei?' diyeceklerdir.  . Çünkü daha 

önce 1\101Zoj eözkonueu yazıyı  yayı nlamaya ba0agli, an-

cak kapatı ldığı  için yazı  yarı m kald ı . Yazı nı n akterı l-
mac ı n ı n yararları nı  düşünerek biz enbatan yayı nlama 

yolunu eeçtik. Okunan biz anyayacağını  umuyoruz. 
P45e IZOJ Kadın sayfası  aervlel 
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kadınlarından çağrı  
hapsedilmek olarak görüyoruz. Kadın grubu olmamızın man- 

Tüm bu gerçeklikler Kürt ka- tığı  gereği, ataerkil değer ve Sis-
dınlannın sorunlarını  yarına er- teme dönük mücadeleyi acil ve 

 ertelenemez bir 
olgu olduğunu dü-
şünüyoruz. Ve Yi-
ne Kürt kadın gru- 

 bu olmamızın bir 
sonucu olarak, ezen ul' s 
kadın hareketinden b 
ğımsız örgütlenmeyi t 
mel ilke olarak benimsi-, 
yoruz. Bizler Kürt ka 
dınlarının toplumsal ya,' 
şamın her alanında karşı  
karşıya kaldığı  cins ay-
rımcılığına dönük mü-
cadeleyi önemsiyor ve 
ertelenemez görüyoruz 
Kürt kadınları  olara 
kadın kimliğirnize d' - 
nük karşı  karşıya kald 
ğımız ayrımcılıklann 
ezilmişliklerin bilinci 
varmalı  ve tüm bunlar 
değiştirilip dönüştürü - 
mesi amaçlı  mücadele 
başlatmalıyız. 
Yürüteceğimiz müca• 
lenin ulusal ve sınıf 
niteliği gözardı  etmed 
ve hiçbir şeyi, hele 
gtirlüklerimizi yarı  
ertelemeden kurtul 

şumuzun garantisi örgütlerim 
yaratalım. 

Kadın Sayfası  Servisi 

telemeden bugünden ve kendile- 
rinin öncülüğünü yapacakları  
örgütlülüklerini zorunlu kı lıyor. 
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kaldı  Kadın Haklarını  Savunma Komitesi 
yaptığı  açıklamada, Irak Kürdistan'ında 
kadınlara yönelik vahşi bir saldırının 
KYB- KDP'nin silahlı  güçlerinin "ya ka-
dınlara karşı  işlenen cinayetlerde parmak-
lar var ya da bu cinayetleri işleyenlere 
karşı  sessiz kallyorlar"denildi. Açıklama 
şöyle devam ediyor; "Geçtiğimiz nisan ayı  
ortalarında tanınmış  bazı  caniler namus 
koruma gerekçesiyle Kejal Hıdır Hüse-
yin'e saldınp vahşiçe işkence yaptılar ve 
burnunun kesilerek öldürmesine karar ver-
diler. Bu vahşi ölüm kararını  infazı  için 
(bir mollanın fetvasına göre) karnında taşı-
dığı  bebeğin doğumunu beklemektedirler. 
Kejal Hıdır Hüseyin'in Irak dışına çıkanl-
masmdan Ulusal Parti yöneticilerini, Bir-
leşmiş  Milletler'i ve Uluslararası  Af Örgü-
tü'nü sorumlu tutuyoruz." 

'dfl Külffir Merkezi 
Ârjin Kad ı n Grubu 

Kadınlar İçin Savaş; Göç, 
Tecaııii,z, Yoksulluk ve Oliimdür.! o  

orboxıv. 

Arkadaşını n kıtması  olma! 

Ee5f~, S'edPt.eeseiy, 
• ' Z'cifitıt-İ  

Taci; Tecavüz 
Savaş  Silabıdır 

Teşhir Değil -eŞhir Edeıhn  

Irkçi, Şoven, Cinsiyetçi Eğitime Hayı r! 
Yaşası n Anadilde Eğitim Hakkı! 

nunla dokumay ı  da öğrendiler 
bu eski medeniyetin önemli bu-
luşlardandır. O günden beri do-
kuma ve dikiş  kadının işi oldu. 
Yaşamın en faydalı  ve bü-
yük özelliği, aynı  seviyede 
durmamasıdır. Bu yasaya 
göre, eski devirlere ait in-
sanlar her ne kadar yavaş  
bir şekilde ama sürekli ile-
riye doğru adım atmaktay-
dılarsa da, bu ilerleyiş  ne-
silden nesile gelişti ve in-
sanların üzerindeki görev-
ler daha da arttı. Bu neden-
le de günlük işlerin yürütül-
mesi için bir iş  bölümü or-
taya çıktı. Böylece insanla-
rın beraberce yaşaması  ve 
ailelerin oluşumu başladı. 
Bu da insanlığın büyük bir 
ilerleyişi ve gelişmesi sayı-
lır. O zaman kızlar evlen-
diklerinde kocalarının evle-
rine gönderilmekten çok eş-
lerden hangisinin evi daha 
iyiyse oraya gidilirdi. Bir-
çok defa damat eşyaların' 
toplayıp gelinin evine gi- 

Vahşi ölüm kararı  

Somali'de Tecavüz 

adınlann kurtuluşunun, tüm 
i.S.eşitsizlilclerin ortadan kal-
kacağı, sınıfsız ve sömürüsüz 
bir dünya için verile- 
cek bir mücadele 
içinde, kadınların 
kendi örgütlü güçleri 
ile yer almasına bağ- 
lı  olduğuna inanıyoruz. 

Kürt kadınlarının ya-
şadığı  sorunlan ve ezil-
mişliklerinin olduğu bili-
nen bir olgudur. Bu so-
runların Kürt kadınları  
için zor ve katlanılmaz 
olduğu da bir gerçektir. 
Kirli savaş, binlerce kö-
yün yakılıp yıkılması, 
milyonlarca insanın zor-
la göç ettirilmesi ve yüz-
lerce faili meçhullerin 
yaşanması  ve hergün 
onlarca insanın gözaltına 
alınarak işkence görmesi 
anlamına geliyor. Sava-
şın bu kirli uygulamala-
rının bizzat muhatapla-
rından biri olan Kürt ka-
dınını, zorla göçertildiği 
metropol bölgelerinde 
koyu bir yabancılaşma 
bekliyor. 

Diline, kültürüne ve  
yaşam koşullarına ya-
bancı  olduğu bir bölgede yaşam 
mücadelesi veren Kürt kadınının 
durumunu dört duvar arasında  

Çin de ev ve içindeki eşyalar ka-
dına aitti. Yine o dönemlerde ka-
dın aynı  anda birkaç erkekle ev-
lenebilirdi. Kadın kendisi bu er-

kekleri seçerdi. Bilindiği 
gibi şimdi de Asya ve Af-
rika'nın çok geri kalmış  
ilkel kabilelerinde bu adet 
sürmektedir. Malezya'da 
öyle kabileler varki bir 
kız birkaç kardeşle evle-
nebilir ve her gecede biri-
siyle yatabilir. Bu nedenle 
de kardeşler birbirleriyle 
uyuşmazlık içindedirler. 
İş  bölümünün daha çok 
yayılması  ve erkeğin sabit 
bir işte çalışmasıyla kadı-
nın birden fazla kocaya 
sahip olması  da azalmaya 
başladı. Hayvan yetiştiri-
ciliğinin ortaya çıkışı  
bunda büyük rol oyna-
mıştır. İnsanlar bunu öğ-
renmeden önce hep avcı-
lıkla uğraşırlardı. Ama 
hayvanların yetiştirilmesi 
ve evcilleştirilmesine baş-
landıktan sonra insanlar  

evlerine daha fazla bağlandılar. 
Çünkü aradığı  eti ve deriyi artık 
avcılıktan başka kendi o evinde 
de bulabilirdi. Çok kocalı  olma, 
doğan çocukların hangi kocaya 
ait olduğu problemini ortaya çı-
kardı . Babanın belirsizliği mira-
sında kadınların yakınlarına bı-
rakılmasına sebep olurdu. Onun 
için baba öldüğü zaman hangi 
çocuğun kendisine ait olduğunu 
bilemezdi. Bu da insanın duygu-
larına ve ekonomik çıkarlarına 
uymuyordu. Böylece tek kocalı  
ailenin oluşumunun zemini orta-
ya çıktı . Aynı  zamanda insanlar 
aile denen küçük gruplar halinde 
bölünmeye başladılar. Uzun bir 
süreye kadar kadın, otoritesini 
kaybetmedi ve aile içinde yerini 
koruyabildi. Kadının bu şekilde 
bir otoriteye sahip oluşu dinde 
de kendisini gösterdi. Birçok es-
ki yapay tanrıça kadınlardan 
meydana gelirdi. Mekke'nin ta-
pınakları  kadın şeklinde yapıl- 
mıştır Tarkçeleştiren 

Abdullah PİŞDARİ  

Dr. Kemal Mazhar AHMET 

Kadının kısa baharı  
adın ve tarım, ailenin oluş- 
ması, ,koca çokluğu, babalar 

çocuklannı  nasıl tanıdılar. Do-
ğunun sağır ve dilgisizleri. 

Tarihte, çok eski bir devrin 
dışında (ki o zaman kadın çok 
sade ve basit bir toplumda ön 
plandaydı) kadın hep evde zul-
me maruz kalmıştır. Kadının 
omuzu üzerindeki bu yük, bugü-
ne kadar dünyanın birçok yerin-
de ağırlığını  devam ettirmekte-
dir. Kadının başından geçen 
olayların tarihine baktığımızda, 
toplumun bir çok yöndeki gelişi-
mini ve ilerleme derecesinde gö-
rebiliriz. Başlangıçta insan, yarı  
hayvan ve ilkel bir halde iken, 
kadının üzerinde hiç bir baskı  
yoktu. O zaman aile denen bir 
şey yoktu. Hiç bir erkek çocuğu-
nu tanımazdı. Onlara göre kadın 
bir meyve ağacı  gibi çocuk do-
ğurur. Erkek de olmazsa kadın 
yine bu işi görür. Çocuğun yetiş-
tirilmesi hep kadının omuzu 

derdi. Karı -koca arasındaki ay-
rılmalar da kadının elindeydi. 
Kadın karar verdiği zaman bo-
şanma olurdu. O zamanlarda 

1993 yılında BM tarafından yapılan barış  
hareketi sırasında, Italyan askerlerinin yer-
li halka işkence yaptığı  ve kadınlara teca-
vüz ettiği ortaya çıktı. Hareket sırasında 
italyan birliğinin komutanı  olan 2 general, 
görevlerinden istifa etti. Adı  işkence ve te-
cavüze karışan 50 asker sorgulamyor. Ital-
yan hükümeti olayı  ortaya çıkarmak için 
somaliye bir heyet gönderecek. 

Birleşmiş  Milletler 
Raporu 
1997 Dünya Nüfus Raporu çaıklandı. Ra-
porda, dünya genelindeki kadınların ve 
kız çoculdannın cinsel ayrımcılık ve şid-
detle karşı  karşıya olduğu, kadınların ço-
ğunun cinsellik, evlilik ve doğurma konu-
larında serbestçe seçim yapma hakkının 
bulunmadığı, özellikle gelişmekte olan ül-
kelerde aile planlaması  ve aile sağlığı  ala-
nında eksiklikler nedeniyle milyonlarca 
kadının öldüğü veya sakat kaldığı  açıklan-
dı. 

İran'ı  Kadınlar 
Korkutuyor 
Eğitimlerini Irak'ta sürdüren ve Iranlı  
kadınların kurduğu ulusal kurtuluş  or-
dusu'nun lideri Meryem Rejavi'nin Al-
manya'da uydu aracılığıyla yaptığı  konuş-
mayla Iranlı  kadınların sorunlarını  dile 
getirdi. Rejavi'yi binlerce Iranlı  gösterici 
izledi. 

Ç 

üzerindeydi. Kadın kendisinin 
ve çocuğunun giysilerini temin 
ederdi. Kadın, erkekten daha zi-
yade ağaçlara, sebzeye ve mey-
valara ilgi göstermiştir. Onun 
için insanlık medeniyetinin te-
mel taşı  olan tarım, kadının ica-
dı  olarak sanılır. 

Kadın ile tarım birbirleriyle 
öyle kaynaşmışlar ki, dinlerin 
meydana gelişi sırasında bereke-
tin ilahisi kadın olmuştur. O za-
manın ilkel düşüncelerine göre; 
insanlar, yapay ilahileri mem-
nun etmek ve bereketin artması-
nı  sağlamak için kurban verme-
leri gerekirdi. Bunun için de ka-
dınlar kurban olarak verilirdi. 
Bu iş  için kurbanın olarak kesi-
len genç kız veya kadın parça 
parça edilip toprakla kanştınlır-
dı. Meksika Astekleri de Mısırın 
oluştuğu zamanlarda genç bir 
kızın başını  ona hediye ederlerdi 
ve o genç kızın kanıyla Mısırın 
sarı  çiçeklerini sularlardı . Baş-
langıçta kadın buğday ile arpayı  
keşfetti, sonradan pamuğu ek-
meyi de öğrendi. Kadınlar bu- 
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Piştgirti ya 
`Mozaik' 
Cemiyeta xwendewa-
nen ku, Universita 
Stenbole beşa abori 
qedandine bo piştgirti-
na kovara helbest Mo-
zaik 'e şevek şayi durist 
kirin. 
Kovara Mozaik li Bur-
sa ye çap dibe. Diji ni-
jadperestlye biratiya 
gelan bi şivelti helbes-
tane dipareze. Şeva şa-
yi û piştgirtiya Moza-
ike de; Seroke Deme-
ga Dersime Salman 
Yeşilgoz, wenevan Te-
kin Firat gelek kes fl 
helbestvan beşdari şe-
ve bi helbesten xwe 
beşdarvan birin Anato-
nye' ü Kurdistane. 

`Kelepir' li 
Amed 
Amede de telciriya in-
sanan ü pirtukan ji ji 
ciye dine cudatire. 
Xwendevan, pirtüken 
ser keşa Kurd û Pisi-
koloji, Felsefe fl Zede-
tirin bi balkeşin. Kele-
pir pirtukan gelek er-
zan difroşe. Ji bo ve ji 
di hejariya Amede de 
kesen ku dixwazin pir-
tukan bixwinin bi im-
kanen asane dikarin 
xwedt pirtuk bin. Kele-
pir, pirtuken ku bi sa-
lan di depoyan de ma-
ne tl natine firotin sedi 
de 80 erzantir digihine 
xwendewan. Amede 
de li gel pirtuken Tirki 
ye Kurdi ji geleki tene 
xwendin. 

Qasetek Nû 
Hunermende Ermeni, 
Suren Asaduryan li 
Tirkiye cara peşin mu-
zika ku bes enstraman-
tale didak e fl bi taybe-
ti li Ermenistana te bi-
karan'in. Suren Asa-
duryan; her çiqas hu-
nermendek Ermeni be 
ji muzike weki hune-
rek enternasyonal di-
nirxine. Bawerin ku di-
ji nijadperestan ew xe-
bata biratiye ji bona 
gelek kesan bibe mi-
nak. 

Xidir EGİT 

L i gor ditina min rexnegiri ne 
kareki hesan e û ne ji kare 
herkesi ye. Rexnegiri bi sere 

xwe hunerek e. Ji vi huneri re tege-
hiştinek kflr, pispori û zaniyari di-
ye. Weke te zanin ciir bi cir rexne-
giri heye. Her şaxek huner, çawa 
ku teybetlyek xwe heye û je re pis-
poriyek xweser p'ewist be, ji 

rexnekari we 
şaxe re ji zanin 
û pisporiyek 
teybeti pewist 
e. Ji rexne-
giriye re xwe 
perwerde kirin, 
lekorinek tey-
beti â berfireh 
diye. Loma di 
ware edebi de, 
ez xwe mina 
rexnegirek n-
abinim. Le disa 
ji li gori zanina 
xwe di derbare 
hinek berhe-
mande cama ez 
bir û baweriye 
xwe dixwezim 
binivisim. Ku 
şaşi fl ke-
maniye min 
hebe ji, ez ji 
niviskar 
xwendekaran 
re borandina 

xwe dixwazim. 
Diye rexnegini bi metoden zani-

yari û perensiben diyalektike ten bi 
karanin. Dive rexne, ne wek şer-
mezar kirin û xerab redana huner-
mend be. Hinek rexnehgiren me, 
gava ku berxemeke rexne dikin, ya 
ji seri heta bini we xerab re didin, 
yan ji tene pesne we didin. Her 
berhemek keder le te serf kirin, li 
we gore ji. girani û filmetek xwe h- 

eye. Tiştek bi tevayi baş  iı  rast, an 
xerab û xwar tune ye. Bi ya min, 
diye rexnegir di paca ve rastiye re 
rexnegiriye bike. 

Berpirsiyariya niviskar giran 
giring e. Ew kedkar û berhemkare 
meji ye. Ew karker û şerkare 
hilberandina huner, kultur, moral tl 
manewiy ata civake ye. Hela 
berpirsiyariya rewşenbir â 
niviskaren Kurd, bi geleki betirin ji 
yen welaten serbixwe. Dive ew 
penüsen xwe k hemberi.metinkar, 
kedxwar ü zordestan, mina çekeki 
bi kar binin. Li kurdistan, her 
rewşenbirek, her niviskarek di 
ware xebata xwe de afiranderek e. 
Lewra peşkeşen ku bi pispori je re 
bingehek ava kiribe, ya nin in, yan 
ji pir hindik û bi icemani ne. Dive 
her yek bi zor ii zehmet û bi dest-
pelke reya xwe veke. Loma her 
hunermend, rewşenbir an niviskar 
we kemani ü zedeyiyen xwe ji 
hebe. We gaye her yek, dive 
zedeyiyen hey ji xwe re bikin mi-
nak â bi armanca temam kirina ke-
manlyen hey, diye bi awaki ereni il 
balkeşi heydû rexne bikin. 

Di berhemen edebi de rast 
nivisin bi qasi naveroka wan giring 
e. Diye ziman li gori rastiya gram-
era xwe be niwisandin. Gava ku z-
iman di hundir sazümana xwe de 
bi ahengdari â bi rek û pek neye bi 
kar anin, Bala xwendekar ji pir na-
kişine û xwendina we de tengaviye 
derine. Ji ber gelek sedemen ku te 

zanin, li Kurdistane ji dervi zara-
van, di nav zarave Kurmanci de ji 
yekitiya devokan nin e. Hin devok 
hene xweşki ji hey ji fam nakin. Le 
her niviskare ku bi zimaneki an bi 
zaraveld binivise, li hember wi zi-
mani ji xwediye berpirsiyariyeke 
ye. Bi ya min, dive ne li gori de-
vokeki, li gori tevaya wi zaravi û 
piraniya axaftina gel binivise. 
Niviskar ji bo ku ve berpirsiyariye 
pek bine, dive di nav gel de çavderi 
û bi tevayi ji lekolinek berfereh 
bike. 

Di ve mijare de ez dixwazim li 
ser du pirtilice Lokman Polat yen bi 
nave "Baye Azadiye" û "Jin û 
Zindan" rawestim. Beri her tişti ez 
keke Lokman Polat piroz dikim ku 
ev her du pirtüken giranbuha li 
pirtfikxana Kurd zede kir. Ji gele 
Kurd re ev xizmetek bi rCımet e û 
parçeki şer'e serxwebiln û azadiye 
ye. 

Gava ku min ev herdu pirtük 
xwend, tira jane ket dile min, kela 
hise min tevrabûn, di ser hey re 
qulipin û di sitila dile min de 
keliyan û xurişin! Ez ketim go-
manen kûr, hezaza kul û derda, 
bira tari û bebini! Çawa ku neyare 
hov, Kurdistana me ya delal, 
"Buhişta Aden" seranser kirine do-
jeha niye erd'e, ji alt keke Lokman 
Polat ve li ber çaya te raxistin. Le 
di ve dojehe de berxwedan û ser-
hildanek ji diji, çirCısken heviye ten 
ditin, kulilken azadlye dibişkivin 

seri hildidin! 
Her çirokek Kurdistane, her ser-

pehatiyek L. Polat ku aniye ziman 
trajediyek mirovahiye ye! Gava ku 
em serpehatiyek L.Polat dixwinin 
em disa te de digehijin ku li rüya 
dinyaye, di mirov de çi potansiyela 
hoviti, dilhişki ü xedari hebe, bi 
deste metingaran li Kurdistane û li 
ser gele Kurd xwe re dide. Ez bi 
xwe ji di zindana Amed de ve 
wahşet û hovitiya metingeren Tirk, 
hetani kerta dawi jiya me. Ez baş  
dizanim ku li zindana Amed, tişten 
ku neyar bi sere miroven Kurd de 
aniye, çiqas bi zanebûn û huner be 
nivisandin ji, disa kes nikani ser-
pehatiya li wir qewimine, metoden 
işkence, zilm û zora dewleta Tirk 
bi tevayi bine ziman. Loma ez 
bawerim ku L. Polat ji bi kemani e-
Yana anine ziman. Le te hinbûn ku 
niviskare giranbiha Polat, bi 
lekorinek berferh, bi sereşandin 
kedek rümet, bûyeren ku li 
Kurdistane qewimine, bi penûsa 
xwe resim kiriye û emadeyi xwen-
devana kiriye. Belki hinek rewşen-
biren Kurd yen ji welat bidür ke-
tine û rastiya Kurdistane ji bir 
kirine ji, ji xwe re hinek ders ji yan 
pirtilken Polat derine. 

Li gori min, di pirtûken Polat 
de, him giraniya devokeki heye û 
him ji şaşine gramatik hene! Hinek 
yekejimar wek pirejimar, hinek 
pirejimar ji wek yekejimar hatine 
bikar anin. Hinek naven nerza wek 

meza, binek nave meza ji wek 
nerza bi kar aniye. Di hundir be-
jeye de, gelek tipya di cihe xwe de 
nehatine bi kar anin, yan ji denge 
tipe hatiye guhertin; weke di stina 
tipa (e) de, bi piraniya tipa (e) 
hatiye bi kar anin. Gelek xurde û 
daçek di cihe xwe de ne hatine bi 
kar anin. Di pirtükek edebi de, di-
ye mina ferhenge 'wateyen gotina 
neye nivisandin, lewra aheng-
baziya we nivisare xera dike. 

Dive kurteçirok (serpehati) mi-
na nilçeyen rojname neyen 
nivisandin. Mirov him parçeki 
civake, him ji parçeki xwezaye ye. 
Mirov xwediye gelek his û ra-
manen cir bi ctir in. Tevli yana 
mirov xwediye aferûlek (karekter) 
û kesayetiyek teybeti ye. Her 
mirovek xwediye teybetina ye, 
xwediye kesim û xweyeke (cir) ye. 
Dive kurteçirok, bi diyalektli( û es-
tetika yan pevendi, giredan û tey-
betiyen mirov û bûyeran be xemi-
landin û dewlemend kirin. 
kurteçirok nivisin, bi xwe hunereki 
zehf giring e. Gava ku di kom-
pozisyona we de estetikek edebi, 
giredanek diyalektik û rastnivisek 
grameri tune be, ji mirov re de mi-
na weneki bereng were. Pisti van 
balkeşiyan, ez ji keke Lokman 
Polat re berdewamiya serfiraziye 
dilxwaz dikim û hevidarim ku di 
hundir pevajoye de, ew di 
berhemen bi rilmettir û giringtir bi 
berhimine. 

Rexnegiri, niviskari û du pertük 
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Nav ü nişann ezîdiyan 

Qenate KURDO 

B i nivisara Şakir Fettah, 
Şex Hesen di sala 1195 
ji dayika xwe bilye, ku 

ew neviye bire Şex Adi bilye. 
Bi agadarlyen niviskaren ere-
ban, Şex Adi di sala 1062 da 
çflye rehmere. Di nivisen ku 
nav ü nişanen Şex Adi ev 
bûne: Şex Adi ibn-Misafir 
Mefiwan, hozaneki bilimet û 
zanaye din il diyanet bilye û 
nivisaren wi bi zmane erebi 
hene (9) 

Bi ve yeke em pe dıhesin, 
Şex Adi û neviye braye wi Şex 
Hesen bi esle xwe ji bine-
malekene, ji xelke Merivane 
bûne. 

Eva nişan dike, ku nivisan-
dina pertOken dine ezdiyan bi 
nave du merivana ve giredaye; 
herdu meriv ji şex Hesen tl Şex 
Adi bûne il her du ji merive 
hozan, bilimet iı  zana hatine 
pekanine. 

Eva pirsa mihim' e û bi ferze. 
Di diroka da eyane, gellek k-
iteben dini, filosofi diroki û 
şaristani bi deste meriven ne 
ereb , bi deste farsan, Tirkan â 
kurdan bi zmane Erebi hatine 
nivisandina. Le qet kesek n-
abeje fl nanivise ku nivisare: 
Wan merivan ne yen erebine, 
kesek usan t nanivise ku ew 
niviskar bi esle xwe ereb bûne. 

Usan ji keseki ne nivisiye 9 
nanivise, ku _bir il bawer, 
diyanet Cı  mehrifeta waın 
kiteban ne yen musul-
maniyene; kesek tişten awa 
heta niha nenivisine, ji kijan-
neteweyiye? Pirsa giring ne 
ewe; Niviskar ji kijan 
neteweyiye? Pirsa giring ewe 
bi çi nivisar batine nivisand 
ine? 11 derheqa çi di w 
nivisare da hatine nivisandine. 
Meseleke heweskar il interas ji 
heye; pewiste ez we ji bejim . 
Ew pirs ewe, ku heta niha di 
nav ezdiyan da şiweyen din fl 
diyaneta ezdiyan yen bi zargoti 
ji hene. Le sed car mixabin, 
heta niha ew tekst kem hatine 
kom kirine. Eger ew nivisandi 
bûna, çapiciribilna me de ew 
beramberi teksten Anastas 
Mari çapkiri bikira û em de pe 
bihesiyan; qimeta wan diroki 
ü saristani çiye? 

Heta niha li Sovyetistane 
her du teksten folklori yen dine 
ezdi ji zare şexan hatine  

nivisandine. Ev her du tekst ji 
niha li ceın min in, her du ji 
zarave Kurmancine. Ew derhe-
qa efrandina dunyaye negil 
dikin. Tekstek bi deste Roza 
Kazaryan, ji zare Şex Hemze 
di sala 1920 da hatiye 
nivisandine. Nave we tekste 
"Qewle Zebuna Meysfire" 
(12). Tekstek ji min di sala 
1939 da ji zare Eloye Silo li 
gunde Tisele nahiya 
AxaLkalake komara Giircistane 
nivisiye, nave we tekste ji 
"Sure Efrina Dunyaye ye". 
Her du tekst ji bi stran tene 
gotine, fikir û kakile wan mina 
fikir û kakile herdu teksten 
Anastas Man ü Şakir Fettah 
çapkiri: "Meshefa Reş"in. Li 
gellek ciyan ev tekstana mina 
yen gellek girince çi li mesele 
tarixa din û diyanet ü eydiy-
olojiya neteweye Kurdan. Çi li 
meselen Zman û zaraven kur-
dan, çi li diroka legerina şafis-
taniya neteweye kurdan. Heyin 
ü nebilna tekstefolklori bi zar-
ave Kurmanci û teksten 
Anastas Mart bi zarave sorani 
nişan dikin; ku ew tekstana bi 
fikir û kakil va nazik hevin. 
Eger em tene li ser we gotine, 
pewiste em bejin, ku diyaneta 
ezdiyan, dine wan li nav 
Kurdistane belav kiri bil, ku 
ezdi heta niha ji li ser dine bay 

bapiren xwe diçin, ku kurda 
misulman bi zorbeyi û deste 
zora wergeriyane li ser dine 
misulmaniye. 

Elifbaye pertûk'en dine 
ezdiyan 

Li paş  we got û beje 
pewiste çend giliyan ji derheqe 
elifbaye pertilicen dine ezdiyan 
binivisim. 

Di nivisara xwe da min li 
ci-ciyan çend qise derheqa 
elifbaye pertilken dine ezdiyan 
gotin. Niha ji ez dixwazim 
çend got û b'ejan derheqa reng 

rûyen wan, derheqa sistem 
prensiba pekanina wan 
binivisim. 

C. 'Lawkatka 'di kitaba xwe 
da "peşketina nivisare" di 
rilpele 135'an da dinivise: 
"Elifbaye ezidi 33 tipin zor-
baya (piranya) xwe ji elifbaye 
Nesturyaniye, teda çend tepen 
xwerû hene; ew tip ji şexen 
ezdiyan zede kirine ku elifbe, 
minasibi zarave tekstan be" bi 
fikra min eva gotina ne raste. 
Elifbaye pertilken dine 
ezdiyan ne mina elifbaye 
Nesturyaniye. Ew usan ji ne 
mina elifbaye erebiye, ne ji 
mina ye Yehudiye. Ew elif-
baye xwerû û neteweyiye. 
Belam pewiste be gotine ku 
elifba li ba itaheta prensip û 
sistema elifbaye erebi hatine 
rek û pek kirine (binere 
tabloya beramber kirina elif-
bayan il jere ye.) 

Aşkeraye ku nivisandin û 
xwendin bi elifbaye erebi, ji 
aliye deste raste dest pedibe ü 
ber bi allye deste çepe diçe. 
Nivisandin û xwendina teksten 
pertilken dine ezdiyan ji bi vi  

ciireyiye. Di elifbaye erebi da 
se tip bi kartinin, bo nişankiri-
na çend sewten dengane. Di 
elifbaye ezidi de ji usane. Di 
her du elifbayan da prensi') 
sistema nişankirina sewten 
dengani bi cureiciye. Mesela ti-
pa (1) li destpeka xebere 
(uşeye-peyive) li niye peyive û 
li kutaya peyive sewta dengani 
(a) nişan dike. Ew tipa bi reng 
û cilre xwe va bi nivisandina 
xwe va di elifbaya erebi da ji 
usan te nivisandine. Di elif-
baye erebi da tipa du sewten 
dengani (u,o) û du sewten be 
dengani (v,w) nişan dike. Di 
elifbaye ezdi de Ana vi tipi ti-
pa (1) dinivisin û ew tip mina 
tipa sewten dengani (u,i1,o) fl 
du sewten be dengani (V,W) 
nişandike. Di elfebaye erebi da 
bi arikariya tipa (y) sewten 
dengani (e,i) nişan dikin. Di 
elifbaye ezidi da ji usaye. Di 
wi da bi arikaniya tipa her du 
sewten (t-e) nişan dikin. Di 
elifbaye erebi da sewten den-
gani kurt (i,e) di niye peyivan 
da nanivisin (nişan Li 
vira eyan dibe, ku prensipa 
nişankirina sewten dengani di 
her du elifbayan da mina 
hevin, yan yeke. Eva qanuna û 
prensipa usan ji li nişanicirina 
çend sewten bedengane da re 
ber çavan. 

Mesele di her du elfbayan 
da bi arikarlya tipeice sewta 
nişan dike. Di elifbaye ezidi da 
çar tip zede hene. Ev her çar 
tip evin: H, x, «, p. Ev tipana 
sewta (Z) ye zmane Kurdi 
nişan dikta. Eyane, ku di elif-
baye erebi da çat sewten neziki 
hey hene; di zmane kur& de ev 
sewt tunir' 

Cewazi û cudatiya 
elifbayan 

Ev mesela ji nişan dike ku 
elifbaye 'ezici': bi prensiba 
pekanina elifbaye erebi hatiye 
danine û çekirine. Yeni fl 
wekheviya prensip û sistema 
pekanina ellifbaye ezidi û ere-
bi bi meseleyen din va ji ten 
ber çavar û nişan dikin, ku elif-
baye ezidi bin itaheta elifbaye 
erebi daye. Lakin pewiste 
bejin, ku elifbaye ezidi bi 
temamiya xweva ji elifbaye 
ereb cewaztire. Cewazi û cud-
atiya wi ji van elifbayan di yan 
meseleyen jerin di askere dibe; 
Tipen ezidi bi ferq û cewaz 
tene nivisandine. Di elifbaye 
ezidi de nişanen diya kiritik 
(Niqlik ü nik) ne ii ser tipan 
hene, ne ji bin tipan hene. Di 
elifbaye erebi da tepen yek 
cûreyi bi arikariya niranen 
diya kiritik ji hey cuda 
Mesela, nişana (Z) bi diya 
kiritik sewta (h) nişan dike, bi 
niqteke li ser (Z) sewta (x) 
nişan dike, bi niqtekeki bin (Z) 
sewta (Ç) nişan dike. Le di 
elifbaye ezidi de bi guhastina 
hale tipan, sewtan ji hey cuda 
dikin, mesela, tipa (7) di elif-
baye ezidi da sewta be dengani 
(t) nişan dike. Le di hale w-
ergerandi da li sewta dengani  

(e) nişan dike; tipa (n) di elif-
bayi ezidi de sewta (R) nişan 
dike. Le di hale wergerandi de 
(U) sewta (n) nişan dike 
ezidi da sewta (R) nişan dike. 
Le di hale wergerandi da (U) 
sewta (n) nişan dike; di elif-
baye ezidi de tipa (p) sewta be 
dengani (z) nişan dike, le di 
hale paş  û peş  wergerandi da e 
tip (q) sewten dengani 
nişan dike. Di elifbaye ezidi de 
tipa (W) sewta (s) nişan dike, 
le di hale wergerandi da (m) 
sewta (Ş) nişan (ilke. Xulase, 
prensip û sistema nişanicirine 
sewten di elifbaye ezidi de ji 
gellek aliya va ji elifbaye mil-
letten ciran cewaztire. 

Cewaziya elifbaye ezidi ji 
elifbaye erebi Nesturyani û ye 
Yehudi usan ji bi rez fl kesen 
xwe rastva te ber çavan. Tipen 
elffbaye ezidi bi rasterast rezk-
tıri goşekiri tene nicisandine. 
Elifbaye ezidi bi rez kaşa zaxe 
nivisandine. Elifbaye ezicii bi 
peş  kaşa xweva elifbâye 
"Kivadrotiye", elifbaye hu-
nandi û çivane ye (çimaneye). 
BI le niherliı  û le xerüla xwe ez 
teme ser we fikre, ku erifbay'e 
ezidi bi deste merive hozan, 
bilimet û zana hatiye p'ekanine. 

Bi deste wi merivi hatiye 
danin fl çeicirin.  es, ye kurind 
diroka nivisandina elifbayan 
zanibilye ü karibûye elifbaye, 
teneweyi pekivene. Ez li ser 
we fikreme ku Şex Adi sereke 
şexen azidiyan ew elifbaya 
pekanlye û pertOken din û ayi-
na ezidiyan nivisiye. Be şik 
meriv û mebeste wi ew 
ku wi xwestiye nişan bike, ku 
din û diyanete Kurden ezidi 
cudaye ku ayin, din û diyaneta 
wan ji pûçbûne windabû'ne bi-
pareze, ku peywv'e wi li cem 
xwe biherine, bixwenin, ezber 
bizanin . Ve tehere (bi ve 
cureyi) ew pertilkana heta niha 
jî govekeke (silsileke) ketiye 
deste govekeke din. Le' nebûye 
elifbaye neteweyi. Ew elifbaya 
nebilye elifbaya neteweyi ji 
ber ku berepeşin cem sexen 
sereke û wek pertûken piroz 
nedane bi deste keseki. Bi ve 
cûreyi ew pertuk di nav komen 
şexen ezidiyan de maye 
belav ne bilye. 

xwendina 
Pertûken e'zidiyan 

Eyane, ku din û ayina 
misulmaniye bi zora şûr di nav 
Kurden ezidi de bellav 
Ezidi mecbilr btin bu xawle û 
nepeni (pena) bijin. Sebebe ve 
yeke elifbaye kiteben dine wan 
nebu elifbaye neteweyi ye. Ji 
ber ve yeke jt ew elifba danine 
"elifbaye siri" û naven 
pertilicen dine ezidiyan ji 
danine "pertaken siri". Di ro-
jhelatnasiye de ev nav li wan 
kirine. Le bi fikra min eva n-
eraste. Ji ber ku diroka peyd-
abûna elifbayen milleten din li 
paşe hedi-hadi ew elifba 
belavbûye û bilye bi elifbaye 
neteweyi. Çend qisan ji bejim 
çawan perffiken dine ezidiyan  

hatibûn ditine û xwendine. 
Anastas Mani, ye ku pertûk 

dabi1 Detn'ere irannas 
ku ew wan bixwine di p'eşiya 
tekstan de kitaba Antropor da 
dinivise: Li çiyaye Sincare 
li kitebxana Laleşe li 
senduqeki hesinkiri min 
ditin, kilita we senduqe li 
cem sereke şexen ezidlyan 
bu, her bi izna wi nobe-
dare kitebxane dere 
senduqe vedike. Pertilken 
dine ezidiyan di gel k-
iteben Yunani, Asûri û ere-
bi qedim vaşartibün (13). 
Anastas Mart nabeje 
çawan ewi ew pertük ji 
senduqe derxistin? Ke da 
wi? yan ji wi. çawan reşe 
wan ji bergitti? Ev pirsana 
ne eyane û ew ewqas ji ne 
mihimin. Pirsa giring ewe 
ku ewi ew pertük ditin û 
dane Betner, ku bixwine 
teroumebike. Betner ew 
pertük xwendin û w-
ergerand. Bi fikra min ev 
yeka miyeserbuye (hatiye 
seri) bi du dua: Yan ew bi 
xwe bi arikariya zanina 
xwe-zanina zmanan û elif-
bayan evi ew pertük 
xwendin û tercume kirin; 
yan ji wexte Anastas Mart 
ew pertük dîtin, ew li ba 
şexen sereken ezidiyan 
hint elifbaye ezidi bılbû 
ji Betne Betner ra gotiye. 
Bersiva pirsa xwendina 
pertüken dine ezidi eve. 

Ditin (Dozineweya) 
wan, çapicirin û wergeran-
dina wan pirseke gellek 
ferç û giringe di legerina 
diroka saristaniya 
neteweye da. 

Hata niha em dikarin 
her tene li babet yan pertukan 
binivisin. Dibe pertilicen din ji 
yen ayin ü diyaneta ezidi an li 
cem sexen ezidiyan hebin. Be 
şik ew pertuk hene, mesele li 
nav ezidiyen Sovyetistane 
dibejin ku "Zebin" û "Mişur" 
hene, şex wana nişani keseki 
nakin, veşartineki nivisara 
piroz. 

Bi nivisara Layard eni 
pedibesin ku kiteben ezicriyen 
arzi hebûne. Mesele ew di k-
itaba xwe da "Discoveries in 
Ninew eh and B abilon". 
London sala 1853, rupel'e 92 
dinivise: 

"Rojeke sibe Qewal Yusif 
bi katibe şex nasva cilde k-
itebeki ani nişani min kir 
çawan ez pe hesiyam katib 
dikaribü we kitaba bixwine. Di 
we kitaba da çend laperen bere 
kevin hebûn. Di wan laperanda 
beyta şex Adi hebu ruhberan lî 
rû dunyaye". 

Lcyard we beyte werdi-
gerine li ser Ingilizi. Le sed 
mixabin tekste kurdi ye we 
beyte çap nekiriye. Li paş  ter-
cüme xwe ya beyta şex Adi la-
yard disan dinivise: "Bere 
gellek pertûk, kiteben ezidiyan 
hebûne, le ew kiteb û 
pertûkana di şeran de winda 
bûne, yan ji hatine şewitan- 

dine" Derheqa Nye yeke da ew 
gotina Qewal Yusif tine bira 
xwe. Ew dinivise: "Qewal 
Yusif goti min ku bere kiteben 
ezidiyan arzi hebûn, wexte 

Mire Rewunduze erişi li ser 
ezidiyan kir ew kiteb û pertük 
windabûn û şewitin; ewi li ba-
bet beta dayi bi min, got ku 
tede qanuna ayin û dine 
ezidiyan heye, reşe ve li barane 
heye, bi gotina Qowal Yusif 
dunanhiya beyta kumin terc-
ume kiriye li "kitaba tesel eta 
feqira di fieye eselen 
jore nişan «Ikitı,. kii.'pertrılc,-& 
defteren ezicriyan gellek 
hebûne, le bere-bere di nav 
şere musulman û ezidiyan da 
winda bûne yan ji hatine şew-
tandine. Di sala 1837, wexte s-
er eskere Rome, Reşid Paşa bi 
eskere xwe va hate ser 
ezicriyan, gellek gund xirab 
kirin, jin û mer çlificirin, talan 
birin, .ziyaret herimandin, 
Tavus binin, jin û zaro ji hesir 
birin. 

Gellek şeran awa li 
ezidiy an qewnine. Roger 
Lescot di kitaba xwe da gellek 
meselan tine ber çavan ku ser 
askere Rome zeftkar, axa, beg 

derebege surmanan erişi lt s-
er ezidiyan kirine, gund xirab 
kirine, jin û mer kuştine, talan 
birine û ziyareten ezidiyan 
ruxandine. Le pewiste disan 
bejin, ku Kurden azidi heta ni-
ha mane, xwendine, kiteb û 
defteran de hatiye nivisandin. 

ü helbet li cem şexan, li cem 
mezinen ezidiyan mane. Ki 
dizane, dibe rojeke ew iciteb û 
pertük bikevine deste zanan û 
de bene hegehine tede be ber 

çavan Yekitiya ayin, 
diyanet zman û diroka 
Kurden ezidi û kurden 
surman (15). Di kutaye 
da crivet bejim, ku 
berheviya gotin û 
nivisandina ev got û 
bejen jerinin: 
1- Pertilicen din û ayina 
ezidiyan, Anastar Mani 
dîtîn û bi arikariya 
Betnere Irannnas hatine 
çapkirine, bi deste Şex 
Adi seroke şexen 
ezicriyan. 
2- Ew pertilkana bi 
Sorani elifbaye xwerû, 
serbixwe û neteweyi 
hatne nivisandine; bi 
serhatiyen bi edetiyen 
şexen ezidiyan û bi 
nivisana zanayan te is-
pat kirine, ku niviskare 
wan Adi bilye. 
3) Bi egeren wan 
pertilkan em pe (Besin 
û tene ser we filcire ku 
heta sedsaliya 11-12 
Kurda soran, yen 
nahiya Merivane li ser 
din, diyanet ü ayina bay 
û bapiren xwe bûne, 
yan ji peyveren dine 
ezidi bûne. 
4- Li paş  parça nivisa li 
ser posta, ku li nahiya 
Suleymaniye hatiye 
nin (16). Em dikarin 
bejin ku pertilken dine 
ezicriyan heykela litere-
tura duyemin ku bi zar- 
ave sorani 
(Kurmanciya jerin) 

nivisine. 
5- Eva heykela nivisandi 

gellek û gellek giranbihaye, 
qimet û nirxe wi geleke nek bi 
tene li bebet legeria ayin,din û 
diyaneta neteweye me, usan ji 
li babet legerina diroka 
paşketina zman û literatara me 

tew7iye. 

,.,W,4;,)ERE  N 0,3'.~.4.-4K,  
9- Roger Lesco, Enqutte sur 

les yeziscl'in, Beyı-out 1938, pp 32-
44 

10- Bin b-e: Roger lescot, 
KWba wf navgotf rupel'd 32-44 

11- K.A. Rosvert, Mîr nfş fnen 
musulmanetty Mosko, 
1971,rapel 30 

12- Bin&e fonda w'ejeye' ya 
endlocana w'es.jevanty' 

Yer fonda 10, Lazo 
13- Bin&e, Govaı-a 

Antropos, berge' 6, wfyen. 1911 
14- Bin&e, kîteba Layard ya 

navgod, rapel'es• 9192 
15- Bin'dre kitaba Roger 

Lescot ya navgod, rupela 101-
128 

16-Bin&e Reş'idYnand, Kurd 
pe'w'istrkt nijadi û tarix aw, 

Tehran 1946, rapel 118-120; 
Bin&e usan ji ndhenzed 
Bihaddin pire salyar Zerdestt. 
Bexdad 1968, rupeM. 8-9 

Werger: Mîkaîl Canpolat 
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Q 

Isnuil Ciilciaş, 

smanlı  Saraylarında musiki icra eden bes-
tekkların ve sanatçıların bu oluşumda 
yerleri olduğunu tespit ediyoruz. Yeni 

Türkiye Devleti'nin önceleri, "çağdaş  değil" de-
yip, "Alaturka, Bizans, Şark" diyerek, küçümsedi-
ği bu müzik zamanla, 1940' lardan sonra yeniden 
gerçek yerini alır. Saray müziği niteliğiyle değil, 
kamuya ait yeni bir kimlikle. Fakat herşeyin Türk 
kimliğiyle damgalamasından Alaturka'da nasibini 
alır. Şarkı  sözleri sadeleştirilerek Türkçeleştirilir, 
makamlar korunsa da,"Alaturka Müzik " tanımı  
yerini, Türk Sanat MusikiSradına terk eder. 

(-N  dlar duyuyorum, senfoniler, 
operalar 

Gauilliame Tell'de halkın müzi-
ğini duyuyorum, ayağa kalkmış  ve 
öfkeli, 

Meyerbeer ' in, Huguenot'larmı, 
Peygamber'ini ya da Robertini Go-
uod'unun Faust'unu ya da Mo-
zart'ın Don Giovanni'sini 

Dans müzikleri geliyor kulağı-
ma bütün ulusların 

Vals'in tadına doyum olmaz bir 
ölçüsü geçiyor sekerek 

Mutluluk sarıyor her yaman, 
Gitarlarm tınlayan seslerine ve 

kastanyetlere eşlik eden bolero. 
Amerikalı  yoksullann şairi Walt 

Whitman, "Başı  Dik Fırtınanın 
Müziği" başlıklı  şiirinde, ezilenle-
rin dünyasının aslında ne kadar 
zengin bir müzik geleneğine sahip 
olduğunu gösteriyor. 

Amerikalı  yoksul siyahilerin 
kederini, yaşayış  biçimini, gele- 

neklerini ve mücadele biçiminin 
izleriyle dolu Jazz'ı  bir yarnyla bü-
tün bu zenginliği bünyesinde topla-
yan bir genişliğe sahip. 

Ancak, uzun yıllardır bu alanda 
büyük bir değişim var. Saksafonun 
ve gitarm büyük ustaları, o güzelim 
siyah yüzleriyle, kendi halldannın 
acısını  anlatmaktan, uluslarası  mü-
zik piyasasına doğru hızla kaydı  ve 
bir bakıma acı  para kazanır ve ka-
zandım bir niteliğe dönüştü. Şimdi 
bütün bu değerleri bir arada görme-
mizi sağlayan festivaller var ve biz, 
yaşadığımız ülkenin ölüm kokan 
müziğinden hoşnut olmayanlar, bu 
alanı  burjuvazinin tekelinden kur-
taracak müzisyenler ve müziği 
dünya ölçeğinde tanımak isteyen-
ler azınlıkta olmak üzere, paralı  ço-
ğunlukla birlikte bu dinletilerin 
gerçekleştirildiği salonlara koşuyo-
ruz. Evet çoğunluğunu zenginler 
oluşturuyor. Çünkü bu alanda, 

Oyak Sigorta, SIEMENS gibi 
büyük finans kuruluşları  at oy-
natıyor ve biletler 5 milyondan 
başlıyor. 
Sıcak Temmuz, asfalt ve ara 
sokaklar, apartmanlann gölge-
si, gecekondu kapılan, pazar 
yerleri ve ev içleri yangın yeri; 
denizin yanıbaşında, denizle 
içiçe yaşayıp denizden yararla-
namayan bir kent. Nem ve bu-
har. İstanbul 4. Uluslararası  
Caz Festivali tam böyle bir za-
man kesitinde geldi. 
Cemil Topuzlu Açık Hava Ti-
yatrosu, Cemal Reşit Rey salo-
nu, Roxy Bar, Esma Sultan Ya-
lısı  gibi gösterim alanları, bu 
sıcak yaz gününde hiç de kü-
çümsenemeyecek bir kalaba-
lıkla doldu. Bu müzik türünün 
gerçekten kaliteli örneklerinin 
yaratıcıları  ve uygulayıcılan 

Yoksul ezgisi-zengin festivali 
gelmişti çünkü. 

LEGENDS '97, alışılmış  kon-
serlerinin dışında, Eric Clapton tar-
zı= dışında bir hazırlıkla geldi ve 
festivalin açılışını  yaptı. Ama he-
men herkes, cazm büyük üstadlan- 
na gözünü dikmişti. Jean Garberek 
bunların ilkiydi. Norveçli saksa-
foncu, Avrupa'nın doğusunu ve 
geçmiş  yüzyıllanrım müziğini ken-
di üslubuyla hannanhyor. Geçtiği-
miz yıllarda Istanbul'a ve diğer bü-
yük kentlerdeki festivallere geldi-
ğinde, onu yalnızca müziği bilerek 
dinleyenler izliyordu. Fakat gide-
rek etki gücü arttı  ve bu yıl, nere-
deyse ayakta izlendi. Fakat, bu kez, 
"saksafonuyla mucizeler yaratı-
yor" diye tanımlanan cazcı, kendi-
sini yakından tanıyanlar biraz ha-
yal kuıldığına uğrattı. Çünkü geç-
miş  yıllarla kıyaslandığmda, belir-
gin bir yenilenme yoktu. Fakat gru-
bun öteki elemanları, Eberhard 
Weber, Rainer Bruninghaus'la• ya-
pılan ortak çalışmalar izleyicinin 
yerinde oturmasını  sağladı. Ancak 
vurmahlan kullanan Marliyn Ma-
zur 'un yaptığı  solo gösteri sahiden 
bir büyük ihtişamdı. 

Jean Garbarek ve grubun, Go-
ran Bregovic ve ekibi izledi. "Dü-
ğün Ve Cenaze Müziği Orkestra-
sı"... 

Bir zamanların ünlü rockçusu, 
bugün paramparça edilen Balkan-
lar'm sesini dünyaya duyuruyor. 

Yugoslavya'nın parçalanmasına 
anlatan, ve "eğer emperyalistler 
dokunmazsa, bizim ülkemizin mo-
zaiği hırçm ile usluyu bir arada ba-
rmdırabilecek kadar geniş  ve en-
gindir" tezinin üstüne oturur Emir 
Kusturica'nın "Yeraltı" filminin 
müziğine gelinceye kadar, her şey 
yavaş  ve olağandı. Ama Bakanla-
rın bu asi çocuğu, saksafonlar ve 

vurmalılarla Açık Hava'yı  yıkma-
ya karar vermiş  gibiydi. Istisnasız 
bütün ezgiler tanıdıktı  ve bu coş-
kun müzik dünyanın bütün ezilen-
lerince anlaşılabilir bir nitelik taşı-
yordu. 

Eleftheria Arvantaki ve Sezen 
Aksu'nun misafir sanatçı  olarak y-
er aldıkları  Night Ark, Vivaldi'nin 
"Dört Mevsimi"ni caza uyarlayan 
Güher ve Süher Pekinel kardeşler 
ve en önemlisi piyanonun genç us-
talarından Fazıl Say, bu festivalde 
Türkiye'yi temsil ettiler. 

Nicholas Payton, Joshua Red-
man, Massive Attack, Yıldızlar 
Topluluğu, Jazz Crusadres ve Patti 
Austin Ernest Ranglin gibi cazcıla-
rm yer aldığı  etkinliği Latin Ameri-
kalılar kapattı.Evet, bu kadar isim 
geldi ve geçti. Arkada dünyanın çi-
leli halklarından kalan ezgiler ve 
bazı  sorular kaldı. 

Nasıl yapmalı, neresinden sa-
hiplenmeliyiz bu müziği, gerçek-
ten bilerek dinleyenlerle, özenti 
olarak dinleyenlerin holdingleştir-
diği bu alanı  nasıl çözüm-
leyeceğiz? Kültür/Sanat Servisi 

C!, azeteci-yazar Hasan Bildirici'nin 
•—.1  "Van Gölünde Yılanlı  Bir Günün 
Esrarı" adlı  kitabı  okurlanna merhaba 
dedi. 

Belge yayınları  anlat' dizisinde çı-
kan bu öykü çalışması; bir anlamda göl 
ve bölge insanının ortak kaderlerinin 
buluşma= konu ediniyor. Yazarın, gö-
lün tarihçesi ve göl imgesi bir anlamda 

ROJ.. Sizi bir çok yasaklı  yayının 
editörü olarak tanıyoruz. Sanırım bn sa-
dece Nujen yayınlarıyla başlamadı? 

■ Biz gelenek olarak tabularla oyna-, 
yan bir anlayışa sahibiz. Yayın faaliye-
timiz de bu mecrada zorluklarla boğu-
şarak sürdürülmüştür. Bu güne kadar 
sorumluluğunu yaptığım; Med yayıne-
vinin üç, Zel yaymevinin üç ve Nüjen 
yayıevinin beş  kitabı  yasaklıdır. Toplam 
olarak on bir kitabımız yasaklı  yayınlar 
arasındadır ve şu anda burada sergilidir. 

ROJ..Devletin bu yönelimlerinin 
politik niteliğinin, hukuki bağlammda 
neler düşünüyorsunuz? 

■ Devlet yıllardır Avrupa ile bir en-
tegrasyon sorunu yaşıyor. Ama bir türlü 
bunu gerçekleştiremediğini kamuoyu 
iyi bilmektedir. Ayrıca her yeni hükü-
met kurulduğunda kendine demokratik 
bir görünüm verme taktiğini izler. De-
mirel'in "Kürt realitesi", Çiller'in "De-
mokratikleştirme cak caklan", Erbaka-
mn,"demokrasi" vs. söylemlerine rağ-
men başta Kürt Sorununun tartışılması  
ve Kürt Basınına yönelik tutumları  "bö-
lücü propaganda" olarak değerlendir-
meden başka olmamıştır ve cezalandır-
ma icraatlanmn da başka bir politik fi- 

Kürt insanının panaromik bir tarihin 
geçmiş  ve gelecek arasmda uzanan hü-
zünlü ve nostaljik yolculuğunun söy-
lencesi gibi. 

Yazar Van Gölü için; "Denizdir suyu 
deniz Suyundan da ağırdır ve bana göre 
Van gölü tarihi, belli olmayan bir za-
manda okyanuslardan kopup dağlara sı-
ğiunıştır. O gün bu gündür de dağlar-
dan irımemektedir." derken bir anlamda 
Kürdün tarihiyle Van Gölü'nün çarpıcı  
benzerliklerini kullanarak bu güne yap-
tığı  göndermelerle Kürt ve Van Gölü' 
nünün ortak tarihini buluşturuyor. 

Bildirici'nin yer yer biçim deneme-
erine giriştiği bu öykü çalışmasında 

yıllar sonra gittiği bu coğrafyada, yavaş  
değişen değerler, geçmişte yaşadığı  ço-
cukluk yılları  ve bu güne ilişkin insan 
manzaraları  adeta yazılarla çizilen re-
sim kompozisyonları  gibi. 

Yazar insan ve yılan ilişkisini kulla-
nırken neden öldürüyorlar, sorusunun 
yanıtını, "korkuyorlar korktukça da öl-
duruyorlar" derken dönemin siyasal 
çalkantılannı  öykü tadında okuyacağı-
nız bu kitap, aynı  zamanda öykü dene-
melerinin gelişkin örneklerini de ve- 
riyor. Kültür/Sanat Servisi 

iliyatlannın olmadığını  biliyoruz. Mev-
cut sergide sunulan 290 kitap da bunun 
kanıtıdır. Bugün eğer devlet savcısıyla 
böyle bir açılışa katılarak yasaldanmış  
yayınları  kendisi teşhir etmeye kalkı-
yorsa bu sadece kamuoyunu aldatmaya 
dönük bir girişim olarak ele alınmalıdır. 
Gündeme "Basın Afı" ile birlikte aldık-
ları  bu tür çalışmalar sadece bir demok-
rasicilik oyunudur. Kitaplann yasaklan-
ması  uluslararası  hukukta demokrasi-
den çok diktatörlüğün tescilidir. Sorun 
bizim gibi Kürt yayınevi olunca, bu du-
rumu açıklamaya sömürgeci hukuk çer-
çevesinde yanıt bulunabilir. 

ROJ..Bu yasaklamaların, kitap ya-
zarları  üzerindeki sonuçları  ve etkileri-
ne de kısaca değinebilirmisiniz? 

II Bir yazar için kendini özgürce ifa-
de edememe, insanın kendini ortaya 
koymasmm önünü tıkar. Ürünlerini dü-
şündüğü gibi kamuoyuna sunmasının 
önüne geçer. Düşünsel üretimi olumsuz 
etkiler. Yazarı  bağımlı  ve kapıkulu zih-
niyetine iter. Çıkan ürünlerin dağıtımı-
nın engellenmesi ekonomik olarak ya-
zarı  sınırlar. Tabu tanımayan gerçek ay-
dın yazarlara ise gösterilen yol hapistir, 
sürgündür, dağdır...vs.. 

Van gölünde yılanlı  bir 
günün esrarı  

ROJ..Kürt Kimliğini veya 
Kürt çoğrafyasını  sorgulayan ve 
araştıran kitaplar sergide oldukça 
öne çıkıyor. Bu durumun güncel 
politik olaylarla bağıntısı  var mı? 

■ 74 yıllık Cumhuriyet tarihi 
boyunca Devlet; Komünizm, 
Kürtçülük ve irtica sendromuyla 
yasaya geldi. .1925 yılında 
çıkarılan Takrir-i S ükün yasalarıy-
la yanlız Kürt yayınları  yasaklan-
madı. Tüm muhalif basın adeta 
cendereye alındı. Tek tip düşünce 
ve tek tip basın ve yayıncılık 
yaratılmak istendi. Resmi ideoloji 
Kemalizm oluşturuldu. Bunun 
dışındaki her tür oluşum yok 
sayıldı. Varım diye ortaya çıkan 
her oluşum ve anlayışa karşı  terör 
estirildi. Yok sayıldı. Yok edilmek 
istendi. Devlet her dönem " bu yıl 
Komünizm gelecek" diyerek dev- 

rimci demokrat yayınlara aynı  an-
layışla terör estirdi. 

Bu açıdan Kürt yayınlarına 
dönük baskı  ve yasaklamalar gün-
celikten çok geleneksel bir özellik 
arz eder. 1991 yılında TCY' dan 
141 -142 kaldırılıp yerine 3713 
sayılı  yasa monte edilince, hedef 
tahtasına Kürt yayınları  konuldu. 
Bu esas olarak Kürt özgürlük mü-
cadelesinin politik canlılığından 
da kaynaldamyordu. 

ROJ: Uluslararası  basının, bu 
baskılar karşısında sizlerle her-
hangi bir dayanışması  oldu mu? 

■ Öncelikle Kürt basın ve 
yayıncılığına iş  düşmektedir. Çün-
kü bizlerin kendi aramızdaki ör-
gütlü ve dayanışması  oranında 
uluslararası  dayanışma ve desteği 
çekebileceğimizi düşünüyorum. 
Uluslararası  demokratik ve sos- 

yalist basınla bizdeki örgütsüzlük 
oranında dayanışmalar olmuştur. 

Kürt sorunu dünyanın esaslı  

sorunlarından biri olarak belirmiş  
ve enternasyonalize olmuştur. 
Basın yayın alanında da kendini 
ortaya koyan Kürt halkı  yeterli ol-
masada dünyadaki devrimci ve 
demokratik basın kuruluşlarından 
dayanışma görmüştür. 

Bu dayanışmanın göçlendiril-
meye ve geliştirilmeye ihtiyacı  
var. Bunun için de Kürt basın ve 
yayın kuruluşları  tez elden iç ör-
gütlenmeleri güçlendirmelidirler. 
Önerim bu örgütlenmenin bir an 
evel ğerçekleştirilmesidir. 

Bu konuda yayınevi olarak üz-
erimize düşen bir görev olursa 
gücümüz ve . olanakları= 
dahilinde bu görevi üstlenmeye 
hazır olduğumuzu kamuoyu önün-
de deklare etmek isterim. 

ROJ: Çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz. Teşekkürler. 

Basın Konseyi'nin, Istanbul Basın Müzesi' nde geçen günlerde düzenlediği "Yasak-
lı  Yayınlar Sergisi" açılış  gününde, yasaklı  yayınlarıyla özellikle öne çıkan Nujen 
Yayınları  Editörü Ahmet Önal ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. 
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Türk müziğinde Kürt makamları  
-rt musikisi, Türk musikisini özellikle 
fethetmiştir. Bu konuda Türkleri asimile 
etmektedir diye bir tespitte bulunursak 

hiç de ileri gitmiş  sayılmayız. Fakat bu 
tamamıyla doğal bir özümleme. Kürt Musikisi 
önce saray müziği olmuş, bu karmaşa, Türkiye 
devleti ile birlikte Türk Musikisi diye 
adlandırılmış  olması  bu gerçeği 
değiştirmemektedir. Kürt Musikisi ile eğlenen 
Türk'ü, Laz'ı, Arab'ı, Rum'u bunun farkında 
olmasa da bu asimilasyon çok karmaşık bir 
biçimde yaşanmaktadır. 

4-) 

Yeni çıkan 
kitaplar 

*7(4rt Sorunu .Tızerine 
Celcidet sZli Bedir<an 

(Avesta Yay) 

*Gün fiikNO:rar 
Ceradet AfiBedirunt 

((vesta Yay) 

*Umut insanda 
Öner Yağcı  

(Toplumsal' Dön iişiim) 

*Tersine Akan İrmak 

(Ben. yay) 

*Takrir-i Sükan 
Görüşnleferi- 
İsmaiI Göldaş  

*Gökterd Göz 
Pkifp Di=k, 
(tis Yay.) 

*Bende Makfuz 
Fartyrafrar 

Muhsin Kgdkaya 
Yay.) 

*Num& Xani'nin Sanatı, 
Murad Ciwan 

(Doz Yay.) 

*'Umut Jüıvgada Büyür 
Hasan Biber 

*Dünyada siyasal-  İslam 
Tekeli 

Nar Serter 
(Sarmat Yay.) 

B ahoz ŞAVATA 

Z
aman zaman Türk musi- 
kisi dinlediğimizde, 
okunacak parçayı  duyu-

ran spikerin şu cümlelerine şa-
hit oluruz; " Sevgili dinleyici-
ler ünlü Türk Sanat Musikisi 
sanatçımız  sizlere, 
Hacı  Arif Bey'in bestesi, 
"Kurdili Hicazkar" makamın- 
dan  şarkı= ses- 
lendirecek.." 

Her müzisyen bu ifadedeki 
yabancı  kelimeleri işinin icrası  
olarak algılar, parçayı  seslen-
dirir. 

Bu davranış, tıpkı, Aristo-
nun, "Bir şey yapıyor, ama 
yaptığı  şeyi anlatmasını  bilmi-
yor." deyişi gibidir. Zaten sa-
natçının da yaptığı  işi anlatma-
sina ihtiyaç olmaz. Spikerin, 
sanatçısmı  Türk kimliğiyle ta-
nıtığı, icrasmın ve belki de 
seslendiren sanatçısınm Türk 
olmadığı  ve dinleyicilerin ay-
nı= anlamadığı  bu olayın 
garipliği dikkat çekicidir. 

Kürt şarkı  ve türküleri sa-
dece Türkçeleştirilip dinleyici-
lere sımulmannştır. Kürt muzi-
kisinin makamları  da Türk 
musikisinde kullanılmıştır. Bu 
gelişmenin tarih içinde nasıl 
şekillendiğini derinlemesine 
burada ele almıyoruz. 

Fakat kısaca değinirsek, ya-
zılı  dökümantosyonlarda, Os-
manlı  Saraylannda musiki icra 
eden bestekarlarm ve sanatçı-
ların bu oluşumda yerleri oldu-
ğunu tespit ediyoruz. Yeni 
Türkiye Devletinin önceleri, 
"çağdaş  değil" deyip, "Alatur-
ka, Bizans, Şark" diyerek, kü-
çümsediği ve radyolarda 
yasakladığı  bu müzik zamanla, 
1940' lardan sonra yeniden 
gerçek yerini alır. Saray müzi-
ği niteliğiyle değil, kamuya ait 
yeni bir kimlikle. Fakat herşe- 

yin Türk kimliğiyle daıngala-
masından Alaturka'da nasibini 
alır. Şarkı  sözleri sadeleştirile-
rek Türkçeleştirilir, makamlar 
korunsa da, "Alaturka Müzik" 
tanımı  yerini, Türk Sanat Mu-
sikisi" adına terk eder. Bu bi-
linçli bir seçimdir. Her şeyde 
ulusallaşma, ama Türk kimli-
ğiyle! Diğer halkları  yok saya-
rak, onları  kendine katarak. 

Öyleyse gelin Türk Sanat 
Musikisine yerleşmiş  olan 

Kürt müziğine ait bu termoliji-
yi biraz da derinlemesine ince- 

yelim. 
Bu bilgiler, sanırım işi mü-

zik olan okuyucularımıza daha 
çok yarayacaktır. Müzik dinle-
yicileri için ise, kısa bir tanı-
tım bilgisi olacaktır. 

Kurdi: Türk musikisinde 
Si bemol notasını  andıran per-
dedir. Dugeh (Sazlı  çalgıların 
ikinci perdesi: kelime Kürtçe-
dir.) perdesinde karar kılan, üç 
numaralı  basit makamı. 

Kurdi Perdesi: Türk musi- 

kisine yerleşmiş  olan orta se-
kizlinin 20. perdesi. Burada  

Kurdi terimi, Kürtlerinkine 
benzer anlamındadır. 

Kurdi Aşkan: Türk musi-
kisinin bileşik makamlarından 
biri olarak kullanılır. (Bu güne 
gelen örneği kalmamıştır. Aşi-
ran kelimesi; aşiretlerin anla-
mmdadır.) 

Kurdili Çargâh: Çargah, 
yani Türk musikisindeki dört-
lülerin Kürt dili şekli. Kurdili 
çargah, çargah beşlisinin teme-
lidir. Bu sese beşlik dörtlüsü 

eklenerek yapılır. Kurdi çarga-
ha Si bemolü eklenerek yaratı-
lir. Bu dizelemeye Türk musi-
kisinde "Uşak Makamı" denir. 

Ilginç olan, Ünlü müzisyen, 
bestekar Abdulkadir Mera-
gi'nin bu makama " Türklerin 
milli makamlandır!" demesi- 

(Bu günkü Uşak makamı-
nın bileşimi ise değişiktir. Eski 
Uşak makamı  gibi değildir.) 

Kurdili Hicazkâr: Türk 
muzikisinde bir şed makamı  
olarak kulanıldı. Haci Arif 
Bey' le al-11hr oldu. Onun dev-
Miden günümüze kadar şarkı  

formunda çok kullanıldı  Ma-
kam, Kurdi makamının bir tam 
ses peste rast perdesine aktanl-
mış  şeklidir. Güçlüsü dört de-
recesi olan çargah Do perdesi-
dir. Vurgu sayısı  Kurdi'de ol-
duğu gibi dokuzdur. Donanı-
ma, Si, Mi ve La için üç tane 
bemol konur. Kurdi, Nimhisar, 
ve Nimzengüle için orta sekiz-
lisindeki sesleri tizden pese 
doğru şöyledir; gerdaniye 
(Bağlama; kelime Kürtçe'dir.); 
sol, Acem; fa, Nimhisar; mi, 
Neve; re, çargah; do, Kurdi; si, 
Nimzengule (Kelimenin Kürt-
çe karşılığı; Çıngırak, zil, çan); 
la, ve rast. Dizinin seyri gittik-
çe inicidir. Kurdili Hicazkara, 
Hicazkar Kurdi de denilmiştir. 
Kurdili Hicazkar adının Hi-
cazkar makamındaki Segah 
perdesinin Kurdi olmasından 
dolayı  ortaya çıktığı  anlaşıl-
maktadır. Çeşitli eserlerde, Hi-
cazkar ve Kurdi dizisi veya 
Hicazkar ile Kurdi dörtlüsü-
nün karışımı  görülür. Bundan 
başka, makamda çok defa Ne-
va üzerinde Uşak geçkisi ya-
pılması  bir gelenektir. Böylece 
Nimhisar perdesi koma bemo-
lü olarak Dikhisar olur. Hicaz-
kar geçen yerlerde de Ba bekar 
veya bakiyye diyez'i ile Si ko-
ma bemolü (Segah makamı) 
yapılır. Bu makamla meydana  

getirilmiş  959 kadar eser var-
dır." 

Bir çok kültürün iç içe geçti-
ği Antolia'da ( Eski Yunanca; 
doğu demektir. Türkçe' de; 
"Anadolu" olarak kullanıl-
maktadır.) müzik, bir tek hal-
kın müziği olarak kalamazdı, 
bir arada yaşayan halklann ez-
gilerinin, makamlarının iç içe-
liği içinde gelişimini sürdür-
mek zorundaydı. Hatta bu bir 
zenginlikti. Antolia'nın halk-
lar bakımından zenginliği, mü-
ziğine de damgasını  her dö-
nem vurmuştur. 

Ortadoğu'da herkesin kabul 
ettiği şu tespit bu durumu yete-
rince doğruluyor: "Musiki An-
tolia'da doğdu, Iran'da büyü-
dü, Arabistan'da öldü"denir. 

Kürt musikisinin başka 
halkların müziğinde yer alma-
sı, onu sevilir kılan ezgilerin, 
makamların zenginliğinden 
ötürüdür. 

Bazı  bakımlardan bu gü-
cünden ötürü Kürt musikisi, 
Türk musikisini özellikle fet-
hetmiştir. Bu konuda Türkleri 
asimile etmektedir, diye bir 
tespitte bulunursak hiçte ileri 
gitmiş  sayılmayız. Fakat bu ta-
mamıyla doğal bir özümleme. 
Kürt musikisi önce saray mü-
ziği olmuş, bu karmaşa, Türki-
ye devleti ile birlikte Türk Mu- 

zikisi diye adlandırılmış  olma-
sı  bu gerçeği değiştirmemekte-
dir. Kürt musikisi ile eğlenen 
Türk'ü. Laz'ı, Arab'ı, Rum'u 
bunun farkında olmasada Bu 
asimilasyon çok karmaşık bir 
biçimde yaşanmaktadır. 

Ayrıca Kürt foklöni, şarkı  
va türkülerinin sözel anlatımı  
Türkçe yapılsa bile Türk halkı-
nın beğeniyle onu özümlediği-
ne tanık olmaktayız. Bu oluşu-
mun da tarih içinde geliştiği 
bir gerçek. 

Bu durumda iç içe yaşam-
ları  müziğe "Türk Musikisi" 
diye adlandırmalann ne kadar 
sağlıklı  olabileceği düşünül-
mesi gereken bir soru. Biz ba-
zı  terminolojik açıklamalardan 
ötürü bunu ileri sürmüyoruz. 
Elbetteki bir Türk müziği var: 
Ama nerede başlıyor, nerede 
bitiyor; belli değil. 

Adıyaman Halk oyunlanyla 
uluslararası  yanşmalarda bi-
rincilik alacaksın, sonra "Türk 
foklörü" birincilik aldı, deyip 
gururlanacaksm! Kurdi Hicaz-
kar, Uşak, Segah vs. maka-
mlarından şarkılar dinleyecek-
siniz, deyip bütün bunları  Türk 
Musikisine mal edeceksiniz. 
Kürt halk müziğinin değerli 
parçalarının sözlerini Türkçe-
leştirip, ona Türk halk müziği 
diyeceksiniz 

Bu kadar büyük hırsızlık 
olur mu? Veya çarpıtma.... 

NOT: Burada sunulan bil-
giler, "Dans Müzik Kültür 
(BÜFK.Sayı: 62 ) ve Ana Bri-
tannica'dan" alınmıştır. 

Konunun işlenmesinde özel 
bir katkiruz sadece kelimele-
rin Türkçe karşılığının tarif 
edilmesinde gösterildi. 

Ansiklopedik açıklamayı  
olduğu gibi yayınladık. 



Süregenleşen iç çatışmalar Kürt 
hareketini nereye götürüyor ? 
Sait AYDOĞMUŞ  

T ürk Ordusu'nun bu yılki Güney 
Kürdistan seferi, 80'li yıllarla 
başlayıp adeta gelenekseleştiri-

len daha önceki seferlere göre daha 
farklı  ve kapsamlı  amaçlara sahip gö-
rünüyor ve dolayısıyla da Kürt politik 
hareketi üzerinde daha derin etkiler 
bırakacağa benziyor. Bu seferin, ön-
cesi ve sonrasında gelişen olaylar, 
kullanılan motivasyonlar ve oluşan 
tepkiler, onun 'Kürt Sorununu aşan 
bir takım bölgesel düzenlemelerin ve 
dolayısıyla ittifakların koşullarını  
oluşturma= bir ilk adımı  olduğunu 
ortaya koyuyor. Amerikan destekli 
Türkiye -İsrail ittifağı, bu seferle hem 
ittifakçıların bölgeye ilişkin ortak he-
deflerini hem de her devletin kendisi-
ne özgü farklı  hedeflerini gerçekleş-
tirmeyi amaçlıyor. Bu ittifağm sivri 
ucunun yöneldiği İran, Irak ve Suriye 
de bu seferi, Arap ve Farslardan oluş-
turulmak istenen sözde anti-emperya-
list blokun oluşumu için en önemli 
motivasyon olarak kullanıyorlar. 

Böylece alavere dalavere Kürtler 
bir daha nöbete gönderilmiştir ve bu 
"nöbet" her defakinden daha uzun sü-
receğe ve Kürt politik hareketini geri-
letip, sömürgecilere daha da bağımlı-
laştıracağa benziyor. 

Kürt ulusal hareketi'ni, 'kırk satır-
la kırk katır' misali anılan ikişer alter-
natifin girdabında boğmaya çalışan bu 
süreçte, PKK'nin rolü, Türk ordu-
su'nun seferine açıkça onay ve destek 
veren I-KDP'den daha az talihsiz de-
ğildir. 

Niye mi? PKK'liler, Türk Ordusu 
Güneye saldırır saldırmaz, onlarca de-
meç, açıklama ve makalelerinde, Türk 
ordusu'nu belli bir plan dahilinde Gü-
ney'e çektiklerini ifade ettiler, halen 
de benzer şeyler söylüyorlar. Kendile-
ri bu "bu plan"' "Orduyu Güney"e 
çekip batağa saplatmak, yok etmek..." 
türünden, neresinden bakılırsa bakıl-
sın inandırıcı  olmayan amaçlarla ifade 
etmektedirler. Ancak, bu, gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Bu olayda, PKK'nin 

, kendi başına bir planından bahsedile-
mez. PKK ve KDP, biri Amerikan em-
peryalizmi destekli farklı  sömürgeci 
bloklaşmalann karşılıklı  planlarının 

birer aracı  durumundadular. 
PKK, Amerikan destekli Türkiye-

İsrail ittfağı  gerçekleşir gerçekleşmez, 
esas olarak Suriye ve İran'ın manipü-
lasyonu ile Arap - Fars-Kürt ittifakı-
nin en hareketli savunuculğunu yap-
mış  ve bu blokun koşullarını  olgun- 

laştırmak için Güney Kürdistan'ı  bir 
deneme tahtası  olarak kullanma rolü-
nü üstlenmiş, Türkiye'nin Güney'i bir 
an önce işgal etmesi için elinden gele-
ni yapmıştır. 

Hergün en yetkili ağızlardan "Tür-
kiye'yi bölmeye niyetlerinin olmadı-
ğı" yolunda yemin billah eden PKK, 
Türk ordusu'nun sınıra her baharda-
kinden daha büyük yığınak yaptığı  
günlerde, "Güney Kürdistan'da Zap 
Cumhuriyeti'ni kurduğunu" kendi 
medyasında tefrika ederken; "Sürgün-
de Kürdistan Parlementosu" da kurul-
duğu belirtilen bu "Cumhuriyet"e ta-
şmacağım ilan etmişti bile. 

Türk Ordusu'nun saldırısından iki 
gün önce, MED TV'de Yalçın Kü-
çük'ün yönettiği bir açık oturuma te-
lefonla katılan PKK Genel Başkanı  A. 
ÖCALAN, Türkiye'nin işgal planıyla 
ilgili olarak aynen şunları  söylüyordu: 
Bir 26 öncesi statü vardı, bir de özel-
likle İngilizlerle dolayısıyla da Ame-
rika'yla da resmileşen statü vardı: Bu 
statüye göre tabi' ki Güney Kürdistan 
bugünkü biçihiiyle kararlaştırılmıştı. 
Şimdi bu statünün zorlandığını  belirt-
mek yerindedir. 26 öncesine dönme 
işaretleri vardır. 

"Türkiye çıkmazının aşılmasında 
Güney'in kesinlikle belli bir çözüme 
tabi tutulmasından geçer. Yalnız Mu- 

sul-Kerkük petrolleri açısından değil. 
Bu tali bir durumdur. Esas olarak Kürt 
meselesi açısından bu Musul-Kerkük 
satatüsü ve Misak-ı  Milli görüşü yeni-
den gözden geçirilmek zorunda. Biz 
Kuzey ile Güney'i birleştirdik. Sorun 
çözülecekse birden çözülecektir. Gü- 

ney'de çözüm Kuzey'de çözümdür. 
Bu çok çarpıcı  bir noktaya gelmiştir. 
Eskiden teorik olarak böyleydi. Biz 
şimdi aldığımız pratik tedbirlerle bir-
likte durumu bu noktaya getirdik." 

A. ÖCALAN devamlı  Türkiye'yi 
kendisiyle anlaşmaya ikna edebilmek 
için onun bölge ile ilgili emperyal iş-
tahını  uyarmaya çalışarak aynen şöyle 
diyordu: "Bir Kürt barışı  bir Kürt si-
yasi çözümü halledilmiş  olsaydı, dik-
kat edin Türkiye Ortadoğu'da rahat-
lıkla büyük bir şansa sahip olacaktı. 
Yine bu Türki Cumhuriyetler mesele-
sinde çözüme doğru giderdi. Yani mu-
azzam ekonomik imkanlar, siyasi bir-
lik imkanları  belli de dünyanın en çe-
kici ülkesi haline gelmesine neden 
olacaktı. Türkiye gerçekten bence ta-
rihin en önemli çıkışını  yapacaktı. 
Kürt sorununun çözümü gerçekten 
Ortadoğu'nun birçok surunlarınm çö-
zümünde ve birliklerin gelişmesinde 
merkezi bir rol oynayacaktır. Neden? 
"N temel ulusun arasındadır. Coğrafik.  
Olarak tamamen yol ağZindadır. Su 
kaynaklarına hakirridu'. 'Şimdi bu üç' 
neden bile Kürdistan merkezli bir Or-
tadoğu birliğinin ne kadar önemli ol-
duğunu göstermektedir" (Özgür Ül-
ke). 

Türkiye, A. ÖCALAN'ın Misak-ı  
Milli'yi bozarak Musul-Kerkük pet- 

rolleri ile su kaynaklarına ulaşmak ve 
böylece Türki Cumhuriyetler mesele-
sini de hallederek "Dünyanın en çeki-
ci ülkesi haline gelmek" gibi cazip 
tekliflerine itibar etmeyerek A. ÖCA-
LAN'm önerdiği macera yerine, Kürt-
ler arasındaki kavgayı  yoğunlaştınp 
süregenleştirmeyi tercih etti. 

Her bahardakinden çok daha bü-
yük bir kuvvetle Güney Kürdistan' a 
giren Türk ordusu, bölgedeki çatışma-
yı  Kürdistanileştirdiği, yani Kürtler 
arasında bir iç-çatışmaya dönüştürdü-
ğü oranda geri çekilmektedir. Şimdi-
lerde, geriye, Kürt ulusal hareketinde 
zaten ekmek ve su gibi yoğun olarak 
kullanılan "ihanet" söylemiyle hergün 
daha bir büyüyen bir "iç-çatışma" kal-
dı. PKK, bu çatışmaya, kendisinden 
taraf katılmayanlan veya bu çatışmayı  
kendisi gibi nitelendirmeyen Kürtle-
ri'de "ihanet"le suçlayarak çatışmayı  
daha bir kızıştınp yaygınlaştırmaya 
çalışmaktadır. PKK medyasının baş  
haberleri, zafer ilanları  arasında her-
gün kaç KDP'linin öldürüldüğüyle il-
gilidir. Izleme olanağımızın olmadığı  
I-KDP medyasının da "plan" gereği 
ayni minval üzere olduğu büyük ola-
sıdır. 

Güney'de savaş  artık tamamen 
Kürdistanileştirilmiştir. Böylece sö-
mürgeciler, kendileri Kürtlerin hedefi 

olmak yerine, Kürtler birbirlerinin 
hedefi haline getirerek, hem ortaklaşa:  
sorunları  olan Kürt sorunun "çözmüş-
ler", hem de yeniden düzenlenmek is-
tenen bölgenin çatışma, deneme-sına-
ma alanı  olarak yeni bir "Lübnan" ya-
ratmışlardır. 

Kürt taraflarca bu çatışmaya gerek-
çe edilen yerli-yersiz hiçbir neden, 

Kürt ulusal hareketini, savaşın Kür-
distanileştirilmesinden daha olumsuz 
etkilemez. Özellikle bu aşamada, Kürt 
ulusal hareketiyle sömürgeciler ara-
sındaki mücadelenin kaderini, ulusal 
birlik ve bu birlikten oluşan gücün, 
her alanda, sömürgecilere yöneltilme-
si belirlemektir, belirleyecektir. Ulu-
sal çerçevede hiçbir ideolojik ve poli-
tik ayrılık, bu temel görevi savsakla-
manın, hele hele birbiriyle savaşma-
nın nedeni olamaz. 

Değişik sömürgeci ittifaklann des-
tek ve kıskacında yoğunlaşan iç çatış-
malar, Kürt ulusal hareketinin esas he-
defini çarpıtacak, zaten son yıllarda, 
bir zamanların Lübnan'ında olduğu 
gibi, neredeyse düğmesine basıldığı  
zaman çatışacak kadar bağımlılaşan 
ulusal hareketi, PKK'si, KDP'si ve 
YNK'siyle daha da bağımlılaştıracak 
ve dolayısıyla bir bütün olarak daha 
bir zayıflatıp geriletecektir. Sömürge-
cilerle her zaman yaygmlaştmlmak 
istenen, ihanet, asıl o zaman yaygmla-
şacaktır. Farklı  sömürgeci odaklara 
dayanıp biribirleriyle savaşanların 
ihanetle ilgili subjektif tutum ve ni-
yetleri ne olursa olsun, asıl bu takdir-
de birbirlerini objektif olarak ihanete 
zorlayacaklardır. 

Oysa, Kürt ulusal hareketi farklı  
sömürgecilere dayanıp birbiriyle sa- 

vaşar* Or1111A3PPiOXe karşı  bır 
leşi ortak mü:Weley1,,yükseltqFRIs_, 
ihaneti bertaraf edip öylece zafere yü-
rilyebilir. Pratikte böyle yapmayanla-
nn "ihanet" belirlemeleri, örgüt çıkar-
ları  için kullanılan propagandaya yö-
nelik bir söylem olarak algılanmaktan 
öte bir anlam taşımıyor. 

ürt ulusal hareketi'ni, 'kırk satırla kırk katır' misali 
anı lan ikişer alternatifin girdabında boğmaya 
çalışan bu süreçte, PKK'nin rolü, Türk ordusu'nun 
seferine açıkça onay ve destek veren I-KDP'den 

daha az talihsiz değildir. Niye mi? PKK'liler, Türk ordusu 
Güneye saldırır saldırmaz, onlarca demeç, açıklama ve 
makalelerinde, Türk ordusu'nu belli bir plan dahilinde 
Güney'e çektiklerini ifade ettiler, halen de benzçr şeyler 
söylüyorlar. Kendileri bu "bu plan"ı  "Orduyu Güney"e 
çekip batağa saplatmak, yok etmek..." türünden, 
neresinden bakı lırsa bakılsın inandırıcı  olmayan amaçlarla 
ifade etmektedirler. Ancak, bu, gerçeği yansıtmamaktadır. 

üney'de savaş  artık tamamen Kürdistanileştiril-
miştir. Sömürgeciler, kendileri Kürtlerin hedefi 
olmak yerine, Kürtleri birbirlerinin hedefi haline 
getirerek, hem ortaklaşa sorunları  olan Kürt 

sorunun "çözmüşler", hem de yeniden düzenlenmek 
istenen bölgenin çatışma, deneme-sınama alanı  olarak 
yeni bir "Lübnan" yaratmışlardır. Kürt taraflarca bu 
çatışmaya gerekçe edilen yerli-yersiz hiçbir neden, Kürt 
ulusal hareketini,savaşın Kürdistanileştirilmesinden daha 
olumsuz etkilemez. 

rtık devrimci geçinip ortalıkta otlaşan 
ve asalak yaşayanlarımız bollaştı. 

Kimilerimizde sorumluluklar 
çalışkanlığımızı  ve üretkenliğimizi 

kamçılayacağına, asalaklığımızı  
geliştirir oldu. Bu meziyetlerimizle de 

çalışmadan yaşayışı, köylü kurnazlığıyla 
kendisini başarılı  sayanlarımız oluyor. Tüm 

bunları  eski ve köhnemiş  sümürücü feodal ve 
kapitalist sisteme karşı  olmak yerine, onlardan 
esinlenen yaşam yeğlendi. Pek çok yönümüzle 

bir çoğumuz ideallerinin zıddını  yaşar hale 
geldik. Ulusal diye geri ve feodal değerlere 

sahip çıkmak, ya da feodal anlayıştan kaçarken 
yoz ve çürümüş  burjuva yaşayışının ortasında 

kendilerini bulanları  da unutmak olmaz. 
Görüldüğü üzere şu devrimci sosyalist çizgide 

kalmak ve yürümek ne de zor iş  ! 

ILAN 
Dil, edebiyat. folklor ve araştırma yazılarıyla 

Vate 
Katilin', Dergi 

Yakında çıkıyor! 
Kirman, (Zatıal lehçesinde var olun boşluğu 

doldorma yolunda önemli bir adını! 
Kırmaneetı  okumak istiyor musunuz? 

kırmaneeanizı  geliştirmek istiyor musunuz? 

V at e okuyanın!! 
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Politika 
Gerçek ilişkisi 

Hasan GEZICI 

1:3 olitikada gerçekçi olmak her zaman ko- 
layca takı n ı lacak ve kı sa zamanda sonuç 
al ı nacak bir tutum değil. Böyle olması n ı n 

nedeni, ya kiş i ve kurumlar ı n içinde bulunduk-
ları  nesnel güç ilişkileri, onlar ı n kitlelerle olan 
bağlar ı  ve konumudur, ya da bir topluluğu 
oluşturan bireylerce çerçevesi çizilen kurumla-
r ı  harekete geçirmenin önündeki engellerdir. 

Ne yaz ı k ki, kendilerine marksist diyenler 
ve onlar ı n oluşturduğu kurumlarda olduğu gi-
bi, gerçek anlamda marksizmi benimsemiş  ya-
pı larda bu tür hastal ı klarla malüldürler. Bu 
hastal ı k, politikada gerçekçi olmak gibi bir ey-
lemde körlük ya da görme ataletini getiririr. 
Bununla kal ı nsa iyi; daha da öteye giderek, ça-
l ışma ve üretme çabası  olan bireyleri de ken-
dine uydurmaya kal ı ba dökmeye çal ışı r. Dola-
yı sı yla önaçı cı  bir nitelikte olması  gereken 
marksistlik, giderek onu bir dogmalar yığı n ı na 
çevirenlerce, kelamlar bütünü olarak kal ı r. 
Toplumsal gerçeklerden uzaklaştı r ı l ı r. Açı ktı r 
ki, kendine marksist diyenlerin bu yöntemle 
Marksizme-Lenin izme verdikleri zarar, Mark-
sizm-Leninizm düşmanlar ı n ı n vermeye çal ıştı k-
lar ı  zarardan daha az değil... 

* * 
Bir önceki yaz ı ma tepkilerin geleceğini bili-

yor ve bekliyordum. Henüz doğrudan bana 
ulaşan tepkiler yok. Gelmesi gerekir. Gerekir ki 
bazı  şeyleri tartışı p önümüzdeki tı kan ı kl ı klar ı  
aşabilelim. Toplumsal dokudaki yaralar ı  onara-
bilecek politik gelişmeleri bulabilelim. Ve söy-
lemimizle pratiğimizin ayn ı  hat üzerinde ak-
ması  gerektiği gerçeğini bilince çı karabilelim. 
Yetersizliklerimiz neyse onu aşma uğraşı  için-
de olal ı m. Ya da yetersizliklerimiz ve kendi 
kendimize çizdiğimiz çembere teslim olal ı m. 
Gerçekçi olanlar ı n önünde engel olmama er-
dem ini gösterelim... 

* * * 
iyi de bu sözlerin anlam ı  ne? Bizde bunun 

tersi mi geçerli benzeri sorular ı  uzatabiliriz. 
Gerçekçi olmak gerekirse, bu sorulara olumlu 
yan ı t vermek zor. Hatta olanaksı z. 30 yı ll ı k 
geçmişe sahip beş  örgütün birlikteliği, kuşku-
suz salt insan sayı s ı n ı n matematik toplam ı  de-
ğil. Politik birikimlerin de toplam ı  ve kaynaştı -
r ı lması  demektir. Gelgelelim bizim somutu-
muzda yaşad ığı m ı z, olmas ı  gerekene değil, ter-
sine işaret ediyor. Neredeyse iki yı la varan bir-

,likriğ>di- i'S°Mild '3kitle'%'kilAiri'tffi'sine işli-
yof"TBrurşLı  rlere ı  mi çı kar ı VOrtirn?Wütül ü şu-
nu ilan ettiği günden bu yana süregelen atalet-
ten. Hemen hemen hiç bir konuda politik bir 
açı l ı m yapamam ış  olması ndan. Vb. vb. 

Aç ı ksözlülük karşı s ı nda k ı zmak gerekmiyor. 
Kı z ı lması  gereken yön varsa, o da bugüne dek 
kimsenin suya sabuna dokunmadan geçirdiğ i 
ve kendini yaşam ı n kavurucu sı cakl ığı na değil, 
kolayc ı l ığı n serin sular ı na bı rakma noktas ı  ol-
mal ı d ı r. Bugüne dek buna k ı z ı ldığı n ı  duy-
mad ı m. Anlaşı lan o ki herkes halinden mem-
nun... İ yi de benim gibi memnuniyetsizlere ne 
yan ı t verecekler??? 

Sesimi mi kesecekler??? 

ANMA 

1988 yı lında Cezaevinde yatan yoldaslarını  
ziyaretten dönerken elim bir trafik kazasın- 
da yitirdiğimiz M. Ali, Mustafa, Battal ve 

Melike INCESU'yu saygıyla anıyor, 
anılarını  yaşatacağımıza söz veriyoruz. 

Ailesi Adına Adurrahman, Dilan Yeliz, Yeşim, 
Zeynep ve Meryem İNCESU 

ANMA 
Halkımızın fedakar ve yiğit evlatları  

ZELAL ve DİLBİRIN (Murat)'i 

7 Ağustos 1996 tarihinde kaybetmiştik. 
Arkadaşlarımızın anılan mücadelemizde 
yaşayacaktır. 

Civanen Netewiyen Şoreşger (CNŞ) e İzmir 
İzmir Ulusl Devrimci Gençlik 
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Ahmet ÖNAL 

skisi bir yana, biz kırk ya- 
 şında, köylü kökenli, çarık 

ve bilgisayan gören ve kullanan 
Kürt devrimcileriyiz.. Babalan-
mızm, sığır derisinden alıp k-
rom yerine ateş  külünden işle-
yip diktiği ve keçi kılından ör-
me bağcıklarla ayak bileklerine 
bağladığı, çamur tutmayan Kürt 
köylüsünün biricik ayakkabısı  
çarık, kara lastik gelince dama 
atıldı. Çanğı  suya koyup yumu-
şatmak sık sık sökülen kıl bağ-
cıklann suya, çamura bulaşınca 
dayanmayıp kopmasıyla, onları  
her defasında yenilemek, zama-
nı  sınırlı, gece gündüz çobanlık-
ta ve çiftte koşmakta canı  çıkan 
Kürt köylüsü için çanğı  dama 
atıran kara lastik de içi kırmızı  
ketenle kaplı, ayağı  koruyan 
gislaved tarafından dama atıldı. 
Derken şehire at sırtından gel-
gitler ve ağır aksak buluşmaya, 
arkası  kuyruklu "sol-pelay"lan 
saymazsak, süet ayakkabılar ve 
giderek sadece düğün, bayram 
ve şehire gidende kullanılan de-
ri ayakkabılar günlük yaşama 
girmeye başladı. Artık kara las-
tik, gislaved yerine deri ayakka-
bılar da köy bakkallannda ve 
çerçilerin sanıkları  mallar ara-
sında yer almaya başladı. Köy-
lülerin iş  için naylon delikli 
ayklcabılan ve boş  vakitlerinde 
boyamayı  pek beceremediği, 
çamur gürünümlü ayakkabısını  
giyerek ayağını  korumaya alana 
kadar, ayak taraldaşıp, normal 
ayakkabılan rededer vaziyette 
gelmiş  oldu. 

Bir zamanın Erzurum valisi 
yayınladığı  genelgeyle, taraklı  
ayaklıların peşine düşmesi tesa-
düften ziyade, zozanlılara karşı  
başladığı  operasyonlara biz gü- 

lüp geçerken ve her eylemde 
"susma sustukça sıra sana gele-
cek" diye sokaklarda haykınr-
ken hiç de şehirdeki operasyon-
ların ambargoyla tüm taraklıları  
kapsayarak köydekilerinin tü-
münü şehre indirmeye kadar 
vardıracaklannı  tasavvur ede-
medik. Yarın metrepol varoşla-
nna da katliam ve ambargo, 
program dahilinde uygulanırsa 
şaşmayın. İşte bu tarz taybeti 
(özel) ayaklara sahip olan biz 
zozan çocukları, sopa gücüyle 
öğrenmek zorunda kaldığımız 
Türkçeden sonra, Kürtçeyi, kı-
ra-kıra yazdığımız Türkçe kom-
pozisyonlardan sonra daktiloyu 
da geçerek bilgisayar' yaşamı-
mıza soktuk. Bu baş  döndürücü 
gelişme ufkumuza da yansıdı. 
Doğallıkla beynimiz de aynı  
oranda alt-üst oluşlar yaşadık-
tan sonra, gelişirken şekilendi.. 
Bunu yakalayana kadar pek 
zorluklar çekmiş  bir nesil ola-
rak, çok şeyin önünü açtığımı-
zın farkında bile olmadık.. Çün-
kü çalışkanlığı, azimliliği bir er-
dem sayma yerine, yaşadık. İra-
di davranış  ile idealleri için ölü-
mü hiçe sayıp bayağılaştırırken 
de davranışlarımızın çok doğal  

ve sıradan olduğunu düşündük. 
Bu ruh hali bizleri ileri doğru 
fırlatırken, geriliklerimizi atma-
ya fırsat bulamayıp, birlikte ta-
şır olduk. Köylülüğün kör guru-
ruyla, yanlışlarımızı  bir özeleş-
tiri ile terk edip kendimizi yeni-
lemek yerine, boğuşarak, kıza-
rak, hatalarımızı  gizleyerek, 
başkasının eksiğiyle mukayese 
ederek, karşımızdakinin hatala-
rını  abartıp kendimizin yanlışla-
rını  basit, tabii sayan bol za-
manlı  devrimcileriz  i H  Bu ya-
şayış  ve ;davranışlardan bıraka-
lım sıyrılmayı, hatalarımızı  ha-
fifletebilmenin bizim için ne de 
zor bir iş  olduğunu yaşamımı-
zın bir kesitini irdelediğimizde, 
çokça örneği görürüz. 

Tüm bu baş  döndürücü ge-
lişmeye rağmen, geriliklerimiz 
yakamıza yapışmış  bizi terk et-
miyor. Hep birilerini küçülterek 
yükselmek isteğimiz, geriliği-
mizi açığa vuruyor... Birini ger-
çek ismi, kimliği, kişiliği ile ka-
bul etme ve olduğu gibi görme 
yerine; alay etmek gayesiyle 
takma isimle çağımız. Kimliği-
ni kendimize benzeterek ve mu-
kayese ederek görmek istediği-
miz için benzeşmeyenlerle ça- 

tışmayı  yeğler ve benzeştirme-
ye çalışırken, bunu bin yılların 
iktidarlarının bizleri kendine 
benzetmek için kullandığı  zor-
baca yöntemlerden, aldığımız 
kültürün etkileri olduğunun far-
kına varmadığımız da bir başka 
yön.. 

Kişilikleri her defasında 
rencide ederek yaklaşmaya kal-
karken, biz de kişiliğimizden 
çok şey kaybettiğimizin farkın-
da olmadan, doğru gördüğümüz 
yanlışlanmızla yaşarız.. Kendi-
mizi beğenip gelişmeye kapata-
rak yolalmaya kalktığımız için 
de yolculuğumuzun bize yük 
olduğunun farkına bile varma-
dan o yükün altında ezilip bil-
küldüğümüz, yorgun perişan 
düştüğümüzü nereden bilebili-
riz ki..!? Hem yanlız kendimize 
yük olmakla da yetinmeyip, 
ideallerimizin ana damannı  teş-
kil eden anti- asalaklığı  ters isti-
kametten yaşamımıza sirayet 
ettiriyoruz. 

Artık devrimci geçinip orta-
lıkta otlaşan ve asalak yaşayan-
lanmız bollaştı. Kimilerimizde 
sorumluluklar çahşkanlığımızı  
ve üretkenliğimizi kamçılaya-
cağına, asalaklığımızı  geliştirir 
oldu. Bu meziyetlerimizle de 
çalışmadan yaşayışı, köylü kur-
nazlığıyla kendisini başarılı  sa-
yanlanmız oluyor: Tüm bunla-
ra, eski ve köhnemiş  sümürücü 
feodal ve kapitalist sisteme kar-
şı  olmak yerine, onlardan esin-
lenen yaşam yeğlendi. Pek çok 
yönümüzle bir çoğumuz ideal-
lerinin zıçldını  yaşar hale geldik. 
Ulusal diye geri ve feodal de-
ğerlere sahip çıkmak, ya da fe-
odal anlayıştan kaçarken yoz ve 
çürümüş  burjuva yaşayışının 
ortasında kendilerini bulanlar 
da unutmak olmaz. Görüldüğü 
üzere şu devrimci sosyalist çiz-
gide kalmak ve yürümek ne de 
zor iş  ! 

Eskiyi tamamen yok saya-
rak, kendini bulmak mümkün 
olmadığı  gibi, yeniyi bulmak 
için esas yönü aramaksızın ve  

değiştirmeye çabalamaksızın 
da yol almak zor. Kaldı  ki geç-
mişe el atarken tutunup kalmak 
yerine, ileriye daha sağlıklı, da-
ha güçlü fırlamak ve mesafe al-
mak için değilse hiç bir anlam 
ifade etmez. Asıl olan ileri için 
bir şeyler yapmak... 

Bugün çanktan kurtulup bil-
gisayar kullanır hale geldiysek 
bununla oyunun kalmak yerine, 
katedilen mesafeyi görerek, ye-
ni imkan ve teknolojiyle daha 
seri ilerlemeyi beceremez, dev-
rimci fonksiyonlanmızı  yerine 
getirmiş  sayarsak, kendimizi 
kandırmış  oluruz. 

Devrim; durağanlığı  değil, 
değişimi, ileriye doğru, binbir 
güçlüğe rağmen gerçekleştirme 
sanatıdır. Bu sanatı  bilseler bile, 
icra etme meziyetleri olmayan-
lar devrimci olmadıkları  gibi, 
bilinçli konumlanyla atalet için-
de yaşamı  yeğlemekle suçlarını  
ağırlaştırdıldaruu hesaplayabili-
yorlar mı? 

Eğer bir devrimci, doğru bir 
hat'ta ve icrada bir devrim 
programına sahip değilse, ken-
disinin, toplumun, ilerlemenin, 
devrimin ve hatta insanlığın ne-
resinde olduğunun farkında da 
değildir. Politika, program soru-
nudur. Net  olmayan programlar, 
politikasızlığa davetiyedir. Bu 
gerçek pratikte de defalarca ka-
nıtlanmıştır. Tüm güçsüzlüğüne 
rağmen, eğer bir devrimci, ko-
llektif içinde kendine ait gün-
dem oluşturma becerisinden 
yoksunsa, yaşamı  değiştirme 
meziyetlerini yerine getirmesi  

mümkün olmayacağı  gibi, böy-
lesinden iş  ve sonuç beklemek 
de aldatıcı  olur. 

Çank giymek istemediğim 
gibi, öğrendiğim bilgisayarla da 

yetinmek istemediğimi belirt-
mem gerek... Teknolojiyi öğ-
renme kadar bu teknolojiyi han-
gi sınıf, hangi zümre ve ne gaye 
ile kulanıldığının bilincinde 
olunmazsa, bir programsızlar 
ordusuna iltihak edilmiş  de-
mektir. Devrimci her an devri-
me hazırlanır ve onun eylemlili-
ği içinde olur... Çarık gibi dama 
atılmaya değil... 

Devrim, bir meziyeti gerek-
tirmiyorsa o halde devrimcilere 
ne gerek var. Çarık da kullansa 
bilgisayar da kullansa, o gelece-
ği değil, geçmişi ve en çok bu-
günü izleyen bir artçıdır. Çünkü 
akıp giden zamanda oturmak 
geriye düşmek anlamına gelir. 
Bilinmelidir ki amaçsız kullanı-
lan bugünün bilgisayan, dünün 
çanğı  gibidir. Önemli olan tek-
nolojinin sağladığı  olanaklar öl-
çüsünde ve serilikte ulusal ve 
toplumsal kurtuluşla ilerlemek-
tir. Bu ilerleme uğraşı& içinde 
olmayanlar, söz söyleme gafle-
tini kendilerinde görseler bile, 
bir şey ifade etmez.. 

Yüreği, beyni ve yaşamıyla 
komünizmi özümseyenler, ke-
sintisiz devrimle ilerleyebilir-
ler... Milliyetçi ve revizyonistle-
rin yarattığı  restorasyonlar sa-
kın sosyalizmi gözden düşürü-
yor olmasın... 

Komünistler onlarla karış tı-
nlmasın... Sosyalistliklerinden 
utanıp, öyle anılmalanndan uta-
nan sosyalistlerimizin de tarih 
karşısında defalarca utanacak-
lannı  bilelim... 

Durmak geriye dü mektir... 

L... 
 skiyi 

 mümkün
tamamen 

oim 
 yoksaT

ığı 
 
gibi,

rak,k endini 
 bulma yeniyi 

bulmak için esas yönü aramaksızın ve 
 değiştirmeye çabalamaksızın da yol 

almak zor. Kaldı  ki geçmişe el atarken 
tutunup kalmak yerine, ileriye daha sağlıklı, 
daha güçlü fırlamak ve mesafe almak için 
değilse hiç bir anlam ifade etmez. Asıl olan 
ileri için bir şeyler yapmak... 



16 - 22 Ağustos 1997 

• • 

mamen çaresiz durumda ka-
lınca Temmuz ayı  sonlarında 
Van'a göç etmek istedi. 
Van'daki yakınlarının kendi-
lerine yardımcı  olacakları  sö-
zü üzerine eşyalanıu araçlara 
bindirerek yola çıkan Ertoşlu 
40 aile Van il girişindeki Ku-
rubaş  bölgesinde asker ve po-
lislerce durduruldu. Van'a gir-
mek için direnen Ertoşlular. 
çocuk kadın demeden tartak-
landı. Buradan zorla geri çev-
rildiler. 

Van'a girişleri engellenen 
Ertoşlular evvelce kaldildan 
poğ4nli bölgesine gitmeyerek 
Hakkari il ,.ınerkezine gelişi 
güzel dağıldılar. Bir hafta ka-
dar çeşitli mahalelerde, ara so-
kaklara çadır açarak ya da 

açıkta kalarak yaşamlarını  
sürdürdü. Bu süre içerisinde 
Hakkarili ailelerden gelen yi-
yecek yardımlarıyla idare etti-
ler. Ertoşlulann durumlarına 
ilişkin tepkilerin yükselmesi 
üzerine 40 aile 31 Temmuz 
günü Namık kemal İlkoku-
lu'na valiliğin aldığı  kararla 
yerleştirildi. 

Ertoşlular ilkokula yerleş-
tirilmekle sadece şimdilik dı-
şarda kalmaktan kurtuldu. Bir 
süre sonra okulların açıl-
masıyla yeniden açıkta kala-
cak ve sığınacak yer 
aracalclar.• Ayneas 
Kernar- 'ilkokulima -Yerleş-
tirilen Ertoşlulara devlet 
tarafından günde sadece bir 
öğün yemek veriliyor. Verilen 

yemek ise özellikle mercimek 
çorbasmdan ibaret. Ertoşlular 
yiyecek ve giyecek sorun-
larını  yine eskiden yaptıkları  
gibi dilenerek gideriyor. 
Bunun yanında devlet yerine 
Hakkarili sivil ailelerin yap-
tıkları  yardımlar Ertoşlularm 
kanayan yarasına merhem 
oluyor. Çok geçte olsa ken-
disine yalnızca kendi in-
sanının dost olabileceğini gör-
müş  Ertoşlu. insanı. Ertoşlular 
için 1995 yılında başlayan 
yokluk, sefalet, işsizlik, açlık, 
hastalık ve ölüm serüveni 
Sülüyök: Bu kış  onlar için daha 
bir zorlu geçecek gibi. Daha 
şimdiden kara kara 
düşünüyorlar. ' 

Musa DURAN HAKKARi 

Kürt illerine 
yeni bir girişim 
Baştarafi s. l'de - Çanka-
ya öncülüğünde Türk dev-
leti yeni bir kalkınma 
hamlesi başlatma hazırlı-
ğmda. Devlet bu kez giri-
şimin kürt işadamlarını  
katmak istiyor. Kürt illeri-
nin kalkmmasma yönelik 
bir rapor hazırlatan Cum-
hurbaşkanı  Demirel, 122 
bölge işadamını  Çanka-
ya'ya davet ettiği bildirili-
yor. Isimleri tek tek belir-
lenen işadamlarının girişi-
me karşı  yaklaşımları  ve 
toplantılara katılıp katil-
mayac aklan hususunda 
herhangi bir bilgi alına-
madı. Ancak Kürt işa-
damlarının bölgede süren 
savaştan kaygı  duydukları  
ve silahlar susturulmadan 
ekonomik yatırımlardan 
bir sonuç alınamayacağı  
yönünde görüşleri dile ge-
tirdikleri biliniyor. 

Bölgede had safhaya 
varan işsizliği gidermek, 
yatırımı  canlandırmak 
için cumhurbaşkanı  Sü-
leyman Demirel tarafın-
dan bir araştırma yaptınl-
dığı  ve bu toplantıda da 
hazırlanan rapor doğrultu-
sunda hangi adımların 
atılması  gerektiği üzerin-
de durulacağı  söyleniyor. 
Bu çerçevede Yörede kal-
kınmaya yönelik olarak 
yapılması  gereken husus-
lar tek tek belirlendi. Batı  
illerinde yaşayan Diyar-
bakır kökenli 122 işadamı  
tespit edilerek Çanka-
ya'ya davet edildi. davet 
bizzat Cumhurbaşkanı  
Süleyman Demirel tara-
fından yapıldı. 

Süleyman Demirel'in 
talimatıyla Diyarbakır'da 
da Valiliğin de yapılması  
gereken faydalı  ve uygun 
yatırımlar konusunda ön 
hazırlık yaptığı  bildirildi. 

Cumhurbaşkanı  Demi-
rel'e gönderilmek üzere 
Diyarbakır'dan sorunlar, 
sıkıntılar ve çözüm öneri-
lerini içeren bir paket ha-
zırlandı. Diyarbakır Valisi 
Emir Dunnaz'ın verdği 
bilgiye göre; ilk aşamada 
organize sanayi bölgesin-
de 5 fabrika kurulması  
için inşaat çalışması  baş-
latıldı. Ağustos ayı  sonu-
na kadar bu rakam 20, 
1997 sonunda ise 60 fab-
rikaya ulaşacak. 

Kralkızı  ve Dicle ba-
rajlannda bu yıl içinde su 
tutulmaya başlandığını  da 
anlatan Vali Durmaz, Di-
yarbakır'da Akmerkez 
benzeri alışveriş  ve eğlen-
ce merkezi yapımı  için 
hazırlıklar yapıldığını, 4 
katlı  8 bloklu tesisin bir 
yıl içinde halkın hizmeti-
ne gireceğini belirttti. Te-
niste alışveriş  merkezleri, 
otopark, yüzme havuzlan, 
eğlence merkezleri, sine-
ma ve konferans salonları  
bulunacak. Tesisin 5 tril-
yon liraya malolacağı  
belirtiliyor. 

Daha evvel benzeri 
karalar alan devlet bun-
ların hiç birini hayata 
geçiremezken başlatılan 
pek çok yatınmında yarım 
bırakıldı. Aktarılan kay-
naklar, devletin yöredeki 
üst düzey yetkilileri ve 
onlarla ortak çalışan 
kesimler tarfından yağ-
malandı. 

Gözlemciler savaş  or-
tamında gücü elinde 
bulunduranların bölgeye 
aktarılan her kaynaktan 
hisselerini aldıklarına dik-
kat çekiyorlar. Bu kez de 
aynı  şeylerin olmaması  
için bir nedenin bulun-
madığı  belirtiliyor. 

ıMı  ı• 11. 

ozumu guç 

kam duygusu yoktur.. 
Güneydoğu'da akan kan, 

bu tür uygulamalarla önlene-
mez.Dünyanın hiçbir yerinde 
terör, "kana kan intikam" an-
layışıyla çözümlenmemiş-
tir...Bu tür mücadele ilkel top-
lumlarda olur. Tıpkı, Ameri-
ka'da 1800'lü yıllarda olduğu 
gibi. 

Amerikan filmlerinde iz-
lerdik: Kasabanın şerifi ya da 
iyi yürekli kovboy, kötüleri öl-
dürür, atların çektiği arabalara 
koyup kasabada dolaştınr-
dı...PKK devlet erkini elinde 
bulunduran siyasal iktidarların 
akıl almaz politikaları  yüzün-
den varlığını  koruyabilmekte-
dir... 

Şunu unutmamak gerekir: 
"Her Kürt kökenli yurttaşımı-
zı  hala PKK'li olarak görüyor 
ve böylece bu örgütünayakta 
kalmasına neden oluyor... 

Bugün şeriatın devlet des-
teğinde ivme kazandığım gö-
remeyenler, Kürt sorununun 
salt askeri çözümle giderilebi-
leceğini sanıyorlar...Elbet gü- 

venlik güçleri Güneydoğu'da 
mücadele edecek, oradaki 
yurttaşlarımaın can güvenli-
ğini sağlayacaktır, ama asıl 
çözüm yolu ekonomiktir. Iş-
sizliğin ve açlığın kol gezdiği 
Güneydoğu'da lise mezunu 
gençler kahvelerdedir. 16-17 
yaşlarındaki gençler için iki 
seçenek vardır: 

"Ya iş  bulup çalışacak ya 
da silahı  eline alıp dağa çilca-
cak!..siz, silahlı  mücadeleyle, 
ne terörü ne de siyasal islamı  
çökertebilirsiniz. Toplumsal 
bir gerçek ancak ekonomik ve 
sosyal önlemler çözülür. Za-
ten demokrasinin, evrensel 
hukukun temel öğesi de bu-
dur...Silahlı  gruplar, birbirleri-
ni yok ederek çözüm yolu 
ararlar. Birisi az, diğeri çok öl-
dürebilir.. 

Örnek mi? Cezayir, Afga-
nistan ve Güneydoğu'da yaş-
dığımız gerçek!...Güney do-
ğu'da PKK'nin varlığını  sür-
dürebilmesi, varoşlarda yaşa-
yan yoksul insanlannuzın çö-
züm yolunu siyasal islamda 

arayışlarının nedeni, işsizlik 
ve açlık değil midir?Çelişkiler 
yumağına dönen ülkemiz de 
kafaların giderek karışmasına 
neden oluyor; kavram kar-
gaşalığına devletin "kin ve in-
tikamı" eklenince içinden 
çıkılmaz bir hal alıyor... 

Hakkari sokaklarında, üstü 
açık araca konularak dolaş-
tınlan iki PKK'linin cesedinin 
o yörenin insanlarım ne denli 
etkilediğini düşünmek ise 
kimilerine göre "vatan hain-
liği" olarak nitelendiriliyor... 

Ilkel devlet anlayışı  tür-
kiye'yi bugün içinde bulun-
duğu çıkmaz sokağa getirmedi 
mi? 

Devlet elinde palazlrıan 
şeriata karşı  çıkanlar, 17 yıl 
önce "yeşil kuşak projesi"yle 
ülkenin demokrat, aydın kesi-
mini işkencelerden geçirip 
zindanlarda çürütmemişler 
miydi? PKK'ye karşı  Hizbul-
lah ve İslami Hareket örgütleri 
devlet eliyle beslenmemiş  
miydi? 

Kim kimi kandınyor? 

Devlete güven yok 
Baştarafi s. 1'de- Dersimin Halvori 
köyüne askerlerin havanla saldırı  dü-
zenlemesi üzerine bir ev isabet aldı. 
Evde bulunanlardan bir kadın yaşamı-
nı  yitirdi 8 kişi yaralandı. Saldırıya ma-
ruz kalan köy halkı  köyün ve özellikle 
isabet alan evin bilinçli hedef alındığı-
nı  belirttiler. Bu aile öteden beri asker-
lertarafindan tehdit ediliyordu. eve 
birkaç kez baskın düzenlenmiş  ev sa-
kinlerinin köyü terk etmeleri istenmiş-
ü. 

Asker sayısının bölgede yaşayan 
halktan daha fazla olduğuna dikkat çe-
ken yöre halkı  "eskiden köyleri boşal-
tarak yakıp yıkarlardı, şimdi içindeki 
insanlarla birlikte yok ediyorlar." di-
yorlar. Son olaydan sonra Oersim hal-
kı  bir infial içinde. Cenazelere çok sa-
yıda insan iştirak etti. Başta son Halvo-
ri katliamı  olmak üzere bölgedeki bas-
kılar ve uygulamalar kınandı. Yöre ile-
ri gelenleri toplanarak Ankaraya geldi-
ler. 

Batı 'da da olaylar protesto edil-
di.Başta İstanbul olmak üzere Ankara, 
İzmir ve Adana'da olaylar kınandı. İs-
tanbul Tunceli Yardımlaşma Derneği. 
İnsan Hakları  Derneği ve öteki demok-
ratik kitle örgütleri ile siyasi partiler 
olayları  kınadılar. 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı  
Sinan Yerlikaya, Olağanüstü Hal Böl-
gesi'nde yurttaşların çaresizliğe sevk 
edilmemesi gerektiğini belirterek "Va-
tandaş, gece yatağına yattığmda Türk 
ordusunun havamyla karşı  karşıya ka-
lırsa, devlete nasıl güvenin?" dedi. 
Tunceli'nin Karşılar Köyü'ne düşen 
havan mermisi ile ilgili araştırma yap-
mak üzere bölgeye giden CHP heye-
tinde yer alan Sivas Milletvekili Mah-
mut Işık da Tunceli'de halkın patlama 
noktasında olduğunu belirtti. Yerlika-
ya, drizPnlecliği basın toplantısında, 
1994 yılında Tunceli'de 50'ye yakın 
köyün askerler tarafından yaloldığına 

dikkat çekerek "Tunceli'nin köylerinin 
dörtte üçü boşaltılmış  durumda. Bütün 
köy okulları, sağlık ocakları  kapalı" 
dedi.3 yılda kanser, verem vakalarında 
çok büyük artış  görüldü" diye konuştu. 
Yerlikaya, Tunceli'ye 5-10 kilometre 
uzaklıktaki Karşılar'da havan atışları  
sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişi-
nin yaralandığını  belirterek "Gece saat 
23.00 sıralarında atış  yıphyor. Tama-
men köyü hedef alıyor. 'çatışma' di-
yorlar, `Kazaen' diyorlar. 

Destek verdikleri 55. hükümetten 
beklentileri olduğunu vurgulayan Yer-
likaya, yöredeki sorunların çözülmesi 
gerektiğini kaydederek "Vatandaşın 
devlete güveni kalmamış. Gece yat-
tığrıda Türk ordusunun havaruyla karşı  
karşıya kalıyorsa nasıl güven duysun 
diye konuştu. Tunceli'nin Karşılar Kö-
yü'ne düşen havan mermisi ile ilgili 
araştırma yapmak üzere bölgeye giden 
CHP heyetinde yer alan Sivas Millet-
vekili Mahmut Işık da Tunceli'de hal-
kın patlama noktasında olduğunu be-
lirtti. Mahmut Işık, Tunceli Milletveki-
li Orhan Veli Yildırunla birlikte ger-
çekleştirdiği,iki gün süren geziye iliş-
kin gözlemlerini şöyle aktardı: 

Bombanın düştüğü Karşılar Köyü 
halkı  son derece tedirgin. Üç köy yolu 
var. Üçü de yasak olduğu için kul-
lanıma kapalı. Köylü meraya hayvan-
larını  çıkaramıyor. Çevre köyler de 
boşalnuş  ve bu köye gelmişler. 

Atılan bomba ile köylüler iyice 
mağdur olmuşlar. Bir süre önce atılan 
atılan bir bomba köyün hemen yanına 
düşmüş. 

Son bombalar ise köyün tam or-
tasına düşmüş. Olayda bir kasıt şüp-
hesi var, ancak bomba düşünce hemen 
karakola haber vermişler. Bombalama 
durmuş. Olayda kasıt olduğu söy-,  
leniyor eğer böyle bir durum varsa 
sorumlular bulunmalı  ve gerekenler 
yapılmalıdır. 

haber 

züm arayışında değil Jandarma suça ortak. 
Yeni Hükümet, Kürt illerine ilişkin yeni 
reformlara gidileceği haberlerini basın -
yayın kuruluşlarına yansıtırken geçen 
zaman içinde nasıl bir politika izleyece-
ği  de netleşmeye başladı. 

Devam edegelen OHAL yerine daha 
şimdiden adı  'Anormal Hal'e çıkan, gü-
venlik sorununu eşgüdüm planlama biri-
mine devreden yeni bir uygulamaya ge-
çileceği belirtiliyor. Hükümet çevreleri 
henüz bu uygulamanın netleşmediğini 
sadece bir fikir teatisinden ibaret oldu-
ğunu, ileri bir tanhte gerekli düzenleme-
ler yapıldıktan sonra MGK'ye sunula-
cak orada onaylandıktan sonra yasal dü-
zenlemelere gidileceğini belirtiyorlar. 

İkinci adım olarak: Bölgenin geri 
kalmışlığına son vereceği söylenen Ve 
mimarlığını  Ecevit'in yaptığı  Köy-kent 
projesi yürürlüğe konulacak. Bu projey-
le geri dönüşlerin sağlanacağı  belirtili-
yor. Ecevit Başkanlığında oluşturulan 
bir bakanlar heyeti aracılığıyla yürütüle-
ceği belirlenen bu uygulamaya hiç kim-
se itibar etmiyor. Bölgeye bir gezi dü-
zenleyerek basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Ecevite bölge halkının 
ilgi göstermemesi dikkat çekti. Gözlem-
ciler bölge halkının onayından geçme- 

Baştarafi s. 1'de Yakınları  
Van'a yerleşen 40 Ertoşlu aile 
1995 yılında yaşanan göç sıra-
sında gerekli yol parasını  bu-
lamadıkları  için Çukurca ile 
Hakkari il merkezi arasında y-
er alan Doğan'ı  bölgesinde ça-
dır ve barakalara yerleştiler. 
İki yıl boyunca açlık ve hasta-
lıklarla pençeleşen Ertoşlular 
daha önce koruculuk yaptıkta-
n halde devletçe yüzüstü bıra-
kıldılar. 1996 yılında Ertoşlu-
lara korucu olmaları  karşılı-
ğında eski beldelerine dönme-
leri teklifi yapıldı. Ancak Er-
toşlular, kptuçuhılc karşılığm-
da geri 4öniışkrecietti. 

Sadece bir kez kaılay tara-
fından giyecek ve yiyecek 
yardımı  yapılan Ertoşlular ta- 

Baştarafi s. I'de- Washing-
ton'da "Kürt sorunu" öne geç-
me eğiliminde 

"Thing thank" kuruluşların-
dan biri Washington'da "Kürt 
sorunu ve Türkiye'nin gelece-
ği" konusunda seminer düzen-
ledi. Türkiye'den Şükrü Elek-
dağ'ın çağnh olduğu seminere, 
çok sayıda kalburüstü bilima-
damı  ve gazeteci katıldı. Türki-
ye'de görev yapmış  iki emekli 
Amerikan büyükelçisi ile Ame-
rikalı  bilimadamları  ve birkaç 
araştırma kuruluşunun Türkiye 
uzmanları  da iki gün süren se-
minere katıldı  ve katkıda bu-
lundular. 

Seminerde "Kürt Soru-
nu"nun dünü bugünü ve olası  
sonuçları  derinliğine tartışıldı. 
Türk tezini anlatmakla görevli 
gazeteci Elekdağ  seminerde di-
le getirilen görüşlerden pek 
memnun kalmadı. Sozkonusu 
seminerde konuşma yapan ve 
Türkiye hakkında kitap ve araş-
tırmaları  bulunan bir ingiliz ga-
zeteci şu görüşleri dile getirdi: 
" Türkiye'nin Kürt sorunu git-
tikçe tehlikeli bir hal alıyor. 
Kürt meselesi, siyasi bir çözüm 
bekleyen etnik bir çatışma... 
Temelinde Kürt milliyetçiliği 
yatıyor. Ancak bu gerçek Tür-
kiye'de görmezlikten geliniyor. 
Sorunun çözümünün iki yolu 
var. Birincisi, Kürtlerin yaşadı-
ğı  Türkiye, Suriye, Iran ve 
Irak'ın ortak bir politika oluş-
turmak suretiyle Kürt milliyet- 

baskı  altında tutmaları. 
Türkiye bu doğrultuda çok gay-
ret sarfettiyse de başarı  sağla-
yamadı. Gelecekte de bu alan-
da başarı  ihtimali çok zayıf. So-
runun çözümü için ikinci yol 
ise; Mustafa Kemal'in, Türki-
ye'nin Türklerle Kürtlerin or-
tak vatanı  olduğu formülünü 
kabul etmek ve buna göre bir 
siyasi yapılanmaya gitmek... 
Mustafa Kemal, Avrupa'ya ka-
çan Talat Paşa'ya 1920'de gön-
derdiği bir mektupta, Anado-
lu'da başlattığı  mücadelenin 
hedefinin Türkiye'nin parça-
lanmasını  önlemek olduğunu 
ve Türkiye'nin sınırlar= Türk-
lerle Kürtlerin yaşadıkları  top-
raklan kapsayacak şekilde çiz-
diğini belirtmiştir. Atatürk'ün 
tutumu böyleyken sonradan de-
ğişti. Şeyh Sait İsyanı 'ndan  

yen hiç bir adımın başarı  şansının olma-
dığını  belirtiyorlar. 

Hafta içinde bir atakta Türk Cumhur-
başkanı 'ndan geldi. Demirel isimelerini 
saptadığı  Kürt işadamlarını  çankaya'ya 
davet etti. 

Izlenen politikaların Kürt sorununa 
teşhis koymaktan uzak olduğu belirtili-
yor. Türkiye Kürt sorununa doğru teşhis 
koymadığı  taktirde durumun değişme-
yeceğine dikkat çekiliyor. Sorunu ya-
kından izleyen yerli ve yabancı  gözlem-
ciler, Türk yönetiminin sorunu çözmeye 
henüz hazır olmadığı  görüşünde birleşi-
yorlar. 

Reformlara gidileceği haberlerine 
rağmen bölgede herhangi bir yumuşa-
ma belirtisi görülmüyor. Yine köyler bo-
şaltıllyor yine baskılar ve ceset teşhirle-
ıi yapılıyor. 

Yıllardır sürdürülen savaş  tam bir 
vahşete dönüştü. İnsanlık adına utanç 
verici manzaralar yaşandı.Ve bu vahşet 
azalmadan devam ediyor. Kulak kolek-
siyonu yapan güvenlik mensebundan, 
vurulan gerillanın cesedine ayağını  ba-
sarak resim çektiren askere kadar pek 
çok vahşet yaşandı  ve bunlar hala de-
vam ediyor. 

Dışarıya her adım atışında Türk yö-
netimlerin karşısına Kürt sorunu çıkı-
yor. Avrupa Birliğine girmek için çaba 
harcıyan Türk devleti Kürt meselesi aç-
mazmdan kurtulamıyor. 

Avrupa'dan sonra ABD'de de Kürt 
sorunu tartışılıyor. Sorunla ilgili iki giri-
şim yapıldı. ilki milliyet gazetesi yazan, 
diplomat Şükrü Elekdağ' ında çağrılı  ol-
duğu 'Türkiye'de Kürt sorunu başlığı  
altında bir seminer düzenlendi. Sözko-
nusu seminere Ortadoğu ve Kürt sorunu 
hakkında araştırmaları  bulunan çok sa-
yıda bilimadamı  ve araştırmacı  katıldı. 

İkinci girişim ise Muhafazalcârlığı  ile 
bilinen Carnegie'in Barker-Fuller ikili-
sine yaptırdığı  inceleme. Hazırlanan ki-
tabın büyük yankı  uyandıracağı  söyleni-
yor. 

Yıllardır Türiye'nin dış  politikası  
Kürt Sorununa endeksli hale gelmiştir. 
Bu nedenle Türk dış  politikası  iflas et-
miş  görünüyor. Yeni hükümetin çabala-
nda sonuçsuz kalacak gibi. Içerde Istik-
rar sağlamamış  bir devletin Dünya 
siyaset arenasında rol oynamısı  beklen-
miyor.  

Baştarafi s. 1'de İşçiler bu hileye, yasa-
ların bu tarzda açıkça çiğnenmesine 
emekten gelen güçlerini kullanarak kar-
şılık verdiler. Topluca iş  bırakma eylemi-
ne gittiler. 

Işveren, başvurduğu oyun yetmiyor-
muş  gibi bu suçuna bölgede görevli jan-
darmayı  da ortak etmek istedi. Grev gü-
nü jandarmayı  devreye sokmak istedi. 
Ortada yasadışı  bir şeyin olmadığını  gö-
ren Jandarma sadece genel asayişi sağla-
makla yetindi. Ancak işveren aynı  oyunu 
oynayabilir. Jandarmayı  yeniden işçi ile 
karşıkarşıya getirmek isteyebilir. Nite-
kim yağmur altında kalmamak için ye-
mekhanede oturmak isteyen işçiler jan-
darma tarafından zorla fabrika dışına çı-
karıldı. Bundan cesaret alan yeni perso-
nel müdürü sıfatıyla alınmış  provakatör 
şahıs ertesi gün Komutan edasıyla jan-
darma subayına işçileri dağıtması  emrini 
veriyor. Ama komutan buna uymuyor. 
Şimdi başka yöntemler deniyorlar. 

Patronlann çekici olarak kullanılan bir 
şahıs fabrikaya personel müdürü olarak 
atandı. 

Bu sahıs çevresinde grev kırıcı  olarak 
tanınıyor. Sozkonusu şahıs evvelce yine 
aynı  amaçlar için başka fabrikalarda 
pekçok kez kullanılan kulanılmış. Grev-
lerin bitmesinden sonra yeni grevlerde y-
er almak üzere görev almak üzere işten 
ayrılmış. Yaptıkları  karşılığında işveren-
lerden yüklüce paralar almıştır Bu alanda 
bir hayli ünlenmiş. Ve yine bu şahsın 
Avukat Ahmet Emin Şahinle birlikte ça-
lıştığı  söyleniyor. İşverene naylon işçi 
oyununun Şahin'in önerdiği alınan bilgi-
ler arasında. Sözkonusu yeni pensonel 
müdürü bir kaç fabrikada da işçiler tara-
fından tartaklanmış  ve görevini tamam- 

Baştarafi s. 1'de- Hakkari Va-
li Yardımcısı  Nihat Canbolat 
olayla ilgili şu açıklamayı  ya-
pıyor: 

"İki PKK'linin cesedinin 
bir araca konularak dolaştınl-
masmın nedeni, teröristlerin 
ölü olarak ele geçirildiklerine 

' ilişkıii beyanlariti 'Yalan oldü-
ğuna yönelik propagandalar 
yüzündendir..."Laik, demok-
ratik bir hukuk devletinde 
böylesine ilkel bir davranış  
olur mu? 

Hakkari'nin sokaklarında 
üstü açık bir araca konularak 
dolaştınlan iki PKK'linin ce-
sedi, devletin kin ve intikam 
içinde olduğunu göstermez 
mi?Eski Amerikan filmlerini 
anımsatan bu görüntüler, Hak-
kari'de işsizlik ve açlıkla mü-
cadele eden yurttaşlarıma' ne 
denli etkiler, eli kanlı  bölücü 
teror örgütüne neler kazandı-
m, hiç düşündünüz mü? 

Öldürülen, terörist de ola-
bilir bir başkası  da. Ama bu o-
lay bir insanlık suçudur. Çağ-
daş  devlet anlamında kin inti- 

Baştarafi s. 1'de- Kürt 
illerinde boşaltılan köy-
lerden zorunlu olarak 
göçenlerin sorunlarını  
çözmek için gerekli olan 
kaynağın 5 milyor dolar 
(800 katrilyon) olduğu 
bildirildi. TBMM Göçü 
Araştırma-inceleme ko-
misyonu Sözcüsü Haca-
loğlu, 5 milyar doların 3 
yıl içinde bölgeye akta-
rllarak, sorunların çözü-
lebileceğini söyledi. 

Komisyon Başkanı  
Haşim Haşimi ve Baş-
kan Yardımcısı  Sagbe-
tullah Seydaoğlu ile Di-
yarbakır'a yaptıkları  ilk 
geziyle ilgili izlenimle-
rini basına aktaran Ha-
caloğlu, göçün, Susur-
luk kazasıyla ortaya çı-
kan çeteler kadar önem-
li bir sorun olduğunun 
altını  çizdi ve gördükle-
rini "tüyler ürpertici" di-
ye ifade etti. 

Hacaloğlu, Kürt ille-
rinde 900'ü köy, toplam 
3 bin 200 yerleşim biri-
minin güvenlik nede-
niyle boşaltıldığını  " in-
sanların aç sefil son de-
rece sağlıksız çadırlar-
da, barınaklarda 10-15 
kişilik ailelerin, mutfak-
sa, tuvalet ve banyosuz 
tek bir odada yaşadığını, 
bunların senaryo değil, 
gerçek" olduğunu belirt-
ti. 

Göç edenler için 
yapılanların göstermelik 
olduğunu söyleyen Ha-
caloğlu, "Bugüne kadar 
yapılanlar iğneyle kuyu 
kazmaktır. Aspirin teda- 

layarnadan ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Görüşlerine başvurduğumuz Petrol-

İş  şube yöneticileri "Anayasal bir hak 
olan sendikalaşmanın TIBSET yönetici-
lerince kabul edilmeyişi onları  haksız 
konuma düşürmüştür. işçiler emekten 
gelen güçlerini devreye sokmak zorunda 
bırakıldılar. Defalarca kendileriyle gö-
rüşmelerde bulunduk, Başvurdukları  hi-
leyi düzelteceklerini belirtmelerine rağ-
men yine aynı  tutumlarını  sürdürmekte 
ısrarcı  oldular. Bu duruma işçiler sesiz 
kalamazlardı  Nitekim buna kararlılıkla 
yanıt verdiler. Ve eylemlerini sürdürü-
yorlar. Sendikal hakları  kabul edilene ka-
dar da bu eylemleri sürecektir."dediler 

Hergün 12 saatlik yorucu bir çalışma-
dan sonra evlerine yorgun argın dönen 
işçilerin hiç bir sosyal yaşamı  kalmıyor-
du. Aldıldan ücret geçimlerini karşıla-
maya değse belki aldı rmayacaklardı. 
Ama yıllar var ki karın tokluğuna çalışı-
yorlardı. Fabrikada sağlık sorunları  had 
safhadaydı. Kimyevi ilaç nedeniyle kimi 
işçilerin saçları  dökülüyordu. Daha evvel 
verilen ikramiyeler keyfi bir şekilde 
azaltılmış  işçilerin boyunlarına takılan il-
mek biraz daha sıkılmıştı. Bu yetmezmiş  
gibi bir gün işyerinde baygmlık geçiren 
ankadaşlarını  hastahaneye kaldırmak 
için saatlerce beklemek zorunda kalmış-
lardı. Bir arkadaşlarının işten atılması  
bardağı  taşıran son damla oldu. Bütün 
bunlara vardiya şefinin kadın erkek ayı-
n= yapmaksızm küfürlü hakaretleri ek-
lenince işçiler topluca fabrika Müdürün 
çıktılar. Insanca olmayan bu davranışla-
rın kaldırılması  istemine, öteden beri ra-
hatsızlık duydukları  başta 12 saatlik iş-
günü uygulaması  olmak üzere öteki is-
temlerini eklediler. Müdür bunları  önem- 

semedi işçileri hafife aldı. Işçiler bu du-
rumun değişmesinin kendilerine bağlı  ol-
duğunu artık anlamışlardı. Gerekli giri-
şimlere başladılar. 

İlkin arkadaşlarıyla dialoglannı  sık-
laştırdılar. Biraraya gelerek ne yapmaları  
gerektiğini tartıştılar. Sendikalaşmakta 
karar kılan işçiler bölgelerine bakan Pet-
rol-İş  Aksaray şubesine başvurdular kı-
sa süre içinde çoğunluğu sağladılar. 

İşçiler mücadelenin çetin geçeceğinin 
bilincindedirler Kararlılıkla eylemlerini 
sürdürüyorlar. 

Işçi eyelemini kırma girişimi 
Işveren fabrikada üretimi yeniden 

başlatmak için yeni bir adım atma çaba-
sında. Yeni Müdürün 18 ağustosta 15 iş-
çi getireceği ve sendika üyesi olamayan 
işçileri de fabrikaya çağırarak çalışma 
başlatmak istediği söyleniyor. Sendika 
üyesi işçileri işten atacağı  da gelen ha-
berler arasında. grevci işçilerin buna izin 
vermeyeceği söyleniyor. Bu girişim bir 
kez daha jandarmayla işçiyi karşıkanşıya 
getirmek anlamına geliyor.işçeler ekmek 
kavgası  verdiklerini bu çabalarında haklı  
olduklarını  ve haksız olan tarafm işveren 
olduğunu belirterek umarız jandarma iş-
verenin oyununa alet olmaz dediler. 

Işçiler 18 Ağustosta başlayacağı  ha-
ber alınan işverenin bu girişiminde çıka-
bilecek olaylardan kendilerinin sorumlu 
olmayacağını  belirtirken, Jandarmanın 
patron ve provakatör yeni Müdürün işçi 
ile jandarmayı  karşıkarşıya getirme 
çabasına alet edilmemesi gerektiğine 
dikkat çektiler. 

Ayrıca tüm kamuoyuna çağrıda bulu-
narak haklı  mücadelerine destek veril-
mesini istediler. 

ABD'de Kürtler 
sonra Milli Eğitim Bakanlığı  
yayınladığı  bir talimamame ile 
Kürt, Laz ve Kürdistan gibi ke-
limelerin kullanılmasını  yasak-
ladı." 

Türk tezini dile getiren Şük-
rü Elekdağ, Türkiye'de "Kürt 
Sorunu"nun bulunmadığını, so-
ırunun gerikairmşlıktan kaynak-
landığını  ve bu durumun eko-
nomik ve sosyal alanda yapıla-
cak iyileştirmelerle halledilebi-
leceğini ileri sürdü. Elekdağ'ı  
dinleyen uzmanlar ve bilima-
damları  şaşkınlıklannı  gizleye-
mediler. Elekdağ  gibi birilcimli 
bir diplomatın sonuç vermediği 
artık anlaşılması  gereken dü-
şüncelerden srynlarnayışı  Türk 
cenahmdan pek bir şeyin değiş-
mediğini gösterdiğini dile ge-
tirdiler. Katılımcılar bu görüş-
lerin devletin "Kürt Sonınu"na 
ilişkin bilinen politikasını  tek-
rarlamaktan ibaret kaldığını  ve 
sorunu giderek tehlikeli boyut-
lara getirdiğini vurguladılar. 

Pentagon'dan ve araştırma 
kuruluşlarından yetkililerin en 
iyimser olanları  bile şunları  
söylemek zorunluluğunu duy-
dular. "Türk devleti PKK'ye 
ağır zaiyat verdirdiğini söylü-
yor ve bundan yola çıkarak 
"Kürt Sorunu"nun hal yoluna 
girdiğini düşünüyorsa bir yanıl-
gı  içindedir. Esasında sorun 
ağırlaşıyor. PKK uluslararası  
alanda örgütlenme bakımından 
çok başarılı. PKK'nın yılmak-
sam çarpışması  ona Kürt halkı  
içinde gizem kazandırıyor. 
PKK'ya maddi ve manevi des-
tek veren tabanın genişlemesi 
sonucunu doğuruyor. Kitlevi 
göçettirmeler, artan yoksulluk 
ve etnik kutuplaşma toplumun 
sosyal dokusunu mahvediyor. 
"Kürt Sorununu" bastırmak 
için başvurulan yöntemler, in-
san hakları  ihlallerine ve de-
mokrasi dışı  uygulamalara yo-
laçıyor. Bunlar, Türkiye'nin 
Avrupa ve ABD ile ilişkilerin-
de en önemli engeller. Kürt ille-
rinde süren "Düşük Yoğunluk-
lu" savaş  için yapılan masraf-
lar, esasen istikrarsız olan Türk 
ekonomisinin dengelerini bo-
zuyor. Enflasyonu körükleye-
rek sosyal hoşnutsuzluğa ve ra-
dikal siyasi akımların güçlen-
m e s i n e 
yolaçıyor." 

Ertoşilerin yaşam kavgası  

visidir" dedi. Devletin, 
göç ettirdiği insanların 
mağduriyetlerini gider-
mek ve anayasal halda-
nın iade etmek zorunda 
olduğunu, sorunun çö-
zümü için gerekli olan 
paranın Türkiye için bü-
yük bir miktar olmadığı-
nı  söyledi. Hacaloğ-
lu,"Türkiye'nin bütçesi 
45 milyar dolar. Sadece 
dış  borç faizine yılda 25 
milyar dolar ödüyor. Bu 
para 3 yılda bölgeye ak-
tanlarak köklü bir çözü-
me ulaşılmahdır" dedi. 

Sözlerini"Hiçbir so-
nın şiddetle, silahla çö-
zülemez. biz bu sorunu 
çözmezsek, Uluslararası  
İnsan Hakları  Mahke-
mesi çözecek" biçimin-
de sürdürdü. 

Komisyon Başkan 
Yardımcısı  ANAP Di-
yarbakır Milletvekili 
Segbetullah Seydaoğlu 
Komisyonun göçün fo-
tografmı  çıkarmayı  ve 
soruna çözüm önerileri 
getirmeyi hedeflediğini 
anlattı. Diylarbakır'da 
gördülderinin "büyük 
bir insanlık dramı" ol- 
duğunu vurgulayan 
Seydaoğlu, Komisyo-
n'un bu dramı  tüm çıp-
laklığıyla meclis ve ka-
muoyuna yansıtacağını  
belirtti. Seydaoğlu, Di-
yarbakır 'ın ardından 
başta Van, Hakkari, 
Tunceli, Erzurum, Mar-
din ve Şırnak olmak 
üzere bölgede incle-w  
meler yapacaklarını  bil-
dirdi. 
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Hafta= 
partoramast 

u hafta Türki- 
ye'nin gündemini 
Tarkan' m Ankara 
konserinde gerçek- 
leşen `meşum' dü-

şüşü oluşturdu. lldncil 
gündemlerse, Hande 
Atai7i'yle Hakan Ural 
arasmdaki gizli aşk de-
dikodusu, Beşiktaş'ın 
Şekerspor karşısında 
döktüğü ecel terlerine 
karışan Hülya'run göz-
yaşı  isyarum da unut-
mamak gerekiyor. Bun-
ları  'kör bile' görmez-
likten gelemezdi.... 

Sistem için 'önemli 
olmayan' gündemler 
mi? Medya'nın mer-
cekle izlenebilecek bö-
lümlerine sıkıştırılmış-
lardı. Örneğin; hücre 
sistemine karşı  bütün 
cezaevlerinde gerçek-
leştirilen açlık grevle-
ri... Metin Göktepe'yi 
katleden polislerin ci-
nayeti nasıl işledikleri-
ni anlatmaları, buna 
karşın yeni cinayetler 
işlemek için özgür ol-
maları... Devletin Dr-
sim'de ormanları  yak-
ması, zorla boşalttığı  
köylere döşediği ma-
yınların patlamasıyla 
gerçekleştirilen katli-
amları  da unutmamak 
gerekiyor... Bu kadar 
mı? 

Ne gezer... Polisine 
emirler verip gazeteci-
lerin sırtında copları  
kırdıran, ardmdan poli-
sin içindeki `ferdi dav-
ranışları' (??) kınayan 
iktidar sahiplerinin sah-
neye koyduğu yoketme 
provalarma `şefkatli 
yüzünü' yasladığı  daha 
nice olaylar... 

Uzun söze ne ge-
rek... Hasan Hüseyin 
yıllar önce "Mösyö Gi-
yotin/ Her sabah ağlar/ 
okuduğu/ intihar haber-
lerine..." dizeleriyle an-
latmamış  mıydı, Türk 
devletinin ahvalini 

' sal değerleri oluşturan maddi 
olguların başında coğrafya ge-
lir. 

Örneğin, Japonların ekmek-
lerinde lezetten çok süse önem 
verdikleri söylenir. Bununla 

Çinliler şöyle der: "Japon 
yemeklerine bakmah, Batı  ye-
meklerini koldamah, Çin ye-
meklerini de yemeli." Japonya 
bir ada ülkesidir. Bitki örtüsü 
pek zengin sayılmaz.Bu du-
rumda yemek çeşitlerini artır-
mak zordur. Bundan dolayı  çe-
şit ve lezet yerine ağrhğı  süse 
veremeleri doğaldır. Aslında 
farklılığı  içerikte çok biçimde 
arama Japonların ulusal bir 
özelliği olduğu söylene bilinir. 
Çağımızın harikalan olarak ni-
telendirilen Japon teknolojisi-
nin ürünleri de içerikten çok 
biçimdeki mükemellikte, este-
tikte kendisini gösteriyor. 

Hep merak etnıişimdir; 
Kürtler neden soğanı, isotu (bi-
beri) çok severler? isviçreliler 
soğan bayramı  yaparlar. Isviç-
re coğrafyası  ile Kürdistancoğ-
mafyası  birbirlerinden çok ya-
bancı  değiller. Yine de soğanı  
Kürtler kadar yiyeceklerin baş  
tacı  yapan başka bir halk yok-
tur. Kimbilir belki de acılı  bir 
halk olan Kürtler "Çivi çivi yi 
söker" deyiminde olduğu gibi 
acıyı  acı  ile kesmeye çalışıyor-
lardır. 

İki Kürt çoban; Haso ile 
Memo bir ağcm gölgesine 
uzanmış  farazi konuşuyorlar-
rmş: 

Haso, "Memo" demiş  ağa 
kadar zengin olsaydın, her gün 
ne yerdin? Memo, çok düşün-
meye gerek duymadan: 

"Soğanın cücüğünü!... ya 
sen ne yerdin kurban?" 

Hasan BILDIRICI 

"Bir yaz daha düştü ömrümüzden 
Bir yaz daha ayak altında şimdi 
İşgakledir medlerin ülkesi 
Ne çok acı  çektiği bilinmez" 
• 

Ikinci Dünya savaşım konu alan 
bir romanda okumuştum: Hitler 
ordularma esir düşen Fransızlar, 

bulundukları  kamplarda sağcı, solcu, 
komünist ayrımı  yapmadan ulusal 
komünler oluşturmuşlardı. Yme 
Fransa'nuı  Almanya'ya yakın Alsa-
ce bölgesini işgal eden faşist Alman 
birliklerine karşı  Alsace'li kadınların 
şu şarkısı  unutulmayacak türdendir! 

"Aldınız güzel Alsas' ı  elimizden 
Fakat alam'ayacaksınız yürekleri-

mizi elimizden!" 
Alman birliklerinin bu bölgeyi iş-

gal etmekle o toprakların yüreğini 
alamadığı  daha sonraki kurtuluş  ha-
reketiyle görüldü. Toplama kamp 
veya kampalanndaki her görüşten 
Fransızın, ulusal bir komünde örgüt-
lenmesi gerçeğini okuduktan sonra 
Kürdistan'daki ulusalcıhğı  daha sık 
düşünün olmuştum. Tam bu tarihi 
ayrıntlyı  okuduğum günlerde, bulun-
duğumuz cezaevi koğuşundaki yurt-
sever komünde iki yaşlı  Kürt insanı  
bulunuyordu. Yaşları  elli ile altmış  
arasında olan Mardinli bu iki yurtse-
ver amca, gerillaya ekmek vermiş  
olmaktan dolayı  tutuldanmışlardı. 89 
veya 90 yılıydı  galiba. İki yaşlı  am-
cam Kürt Ulusal Hareketine destek 
sunmuş  olmaktan dolayı  tutuldamş-
lar karşısında heyecan duymamak 
mümkün değildi. Çünkü sarıldan ve 
şalvarlanyla koğuşa gelmişti bu iki 
insan ve işkence karşısmda oldukça 
tutarlı  davranmışlardı. Hatta sorguda 
kaldıkları  süre içerisinde birinin er-
keklik organın ucunda kibrit yakıl-
nuş, sigara söndürülmüştü. Zamanla 
bu iki amcaya çok ısmdık. Onlar da 
bizlere kendi çoculclarırıdan farksız 
ısınddar. Ancak zaman geçtikçe bu 
iki amcam kendi aralarındaki ilişki-
nin hiç de iyi olmağım gördük. soru-
yorduk: Mülk sorunu mu var aranız-
da? Hayır! Kan davası  mı  var? Ha-
yır! köyde daha önce birkavganız 
olmuş  mu? birbirlerini sevmezlermiş  
ama, bu güne kadar bir kavgaları  da 
olmamış! Peki aranızdaki bu kin; bu 
öfkenin nedeni ne? Hiç! 

Bu iki amca önce yemek masala-
rını  ayırdılar. Biri alt baştaki, diğeri 
yukarı  baştaki masaya geçti. Koğuş-
taki yatakları  arasına da uzun bir 
mesafe koyduktan sonra, yan yana 
duran elbise dolaplannı  iki uzak 
noktaya savundular. Bu davranışları-
na bakarak iki yaşlı  insanın yurt-
sevdiği konusunda herhangi bir kuş-
kuya kapılmadık tabii ki; fakat ister 
istemez tarihimize uzandık biraz, 
ulusal başansızlildanmıza ve kendi 

' içimizdeki kopulduklara... Keskin 

Ali BIÇER 

Yemek kültürü genel kültü-
rün bir parçasıdır. Ama bu 

öyle bir kültür ki, günde en az 
üç kez yüzyüze kaldığımız bir 
kültürdür. Belki de insanlığın 
ilk edindiği kültür yemek kül-
türüdür. Ama nedense bir ço-
ğumuz yemek yemenin de bir 
kültür işi olduğunu pek düşün-
meyiz. 

Insanlığın yemek kültürü, 
insanlığın yerleşik hayata geç-
mesi, eşitli bitkileri ekip biç-
mesini öğ'rendikten sonra ivme 
kazanır. örneğin, Türkler bir 
çok yemeği Anadolu ya gelip 
yerleşik hayata geçince öğren-
mişlerdir. Bundan önce yemek 
kültürleri, süt ve et tininleriyle  

zekalı  bir arkadaş  şöyle bir fikir öne 
sürdü: Sabah yatağmdan kalkan 
Kürt insanı, düşmanlık yapacağı  bir 
şeyler arar mutlaka. Hiç bir şey ve 
neden bulamazsa, komşunun horo-
zuna düşman olacağı  kesindir!... 

Rahmetli Musa Anter'i son za-
manlarında tanıdım ben. Onunla, 
kültür Merkezi ve gazetede çeşitli 
sohbet toplantılanmız oldu. Ileri 
yaştaki Kürt aydnılan birbirlerini 
dinlemeye tahammül etmeseler de, 
daha genç olan bizler, onların on yıl-
lardan süzülüp gelen tecrübe ve gö-
rüşlerine önem veriyorduk. Fakat 
ileri yaştaki aydmlarımızın kendi 
aralarındaki ilişkiyi tartışmaları  ina-
nılmaz derecede kıskanç ve yüzey-
seldi. Gerçekten bir çok saygıdeğer 
aydırurnız sıradan insanların dahi 
içine düşmeyeceği basit noktalara 
çekiyordu tartışmaları. Fakat Musa 
Anter'i başka yönleriyle gözleyerek. 
Kürtlüğün yenilgi, inanç ve umutla-
rını; onun aşırı  hırpalanmışlıktan 
kaynaklanan fırtınalı  duygusallığın-
da ve zekice değerlendirmelerinde 
anlamaya çalışırdım. Musa Anter'in 
Kürdistan'ı  parçalayıp yutan devlet-
lerle ilgili görüşleri çok isabetli ve 
netti. Devleti yönetenlere dönük de-
ğerlendirmesi haldı  olarak korkunç 
bir katdık içeriyordu. Bundan ve yıl-
ların birikmiş  hesabından olsa gerek, 
gazete yazılaruu mutlak bir hesap-
laşma duygu ve düşüncesiyle yazı-
yor, öte yandan gazeteyi saluntıya 
sokmamak için, yazdarunla istediği-
niz gibi oynayabilirsiniz çocuklar! 
diyordu. 

Katledilmeden bir kaç gün önce 
onunla uzun bir telefon konuşması  
yapmıştım. Haluk Gerger, Cemşid 
Bender, Muhsin Kızılkaya, ben ve 
Ape Musa, Diyarbakır belediyesi ta-
rafmdan düzenlenen bazı  kültür et-
kinlikleri içinde kitap imzalamak ve 
söyleşilerde bulunmak üzere Diyar-
bakır'a davet edilmiştik. Daveti baş-
langıçta sıcak karşıladık. Ancak da-
ha sonraki iki olay bende bazı  soru 
işaretleri doğurdu.Birincisi Diyarba-
kır belediyesi ile ulusal hareketin 
ilişkileri pek iyi değildi. İkincisi, 
Kürt yurtseverlerine dönük korkunç 
cinayetler yaşanırken, kontra merke-
zine dönüştürülen Diyarbakır'da can 
güvenliğimizi nasıl sağlayacaktık. 
Bu kaygımı  Cemşid ve Haluk Hoca-
lara açtım. Hak verdiler ve davete 
karşılık vermeyeceklerini söylediler. 
Musa amcayla yaptığımız telefon 
konuşması  bu konu üzerineydi. Mu-
sa Amca çok öfkelendi ve şöyle de-
di: 

"Oğlum ben Musa Anter'im ve 
kendi vatanıma gitmekten kork-
mam!" 

Ona, yanlış  anlamayacağı  şekilde 
ortamı  anlatmaya çalıştım ve beledi-
yenin ilan edilmiş  davetlisi olarak 
gitmektense, başka bir biçimde git-
menin daha doğru olacağını  söyle- 

dim ve şunu ekledim: "Silahlı  bir fında birleşmek başka halldarm bun- 
yöneliş  olabilir." Musa Amcanın en dan bir kaç yüz yıl önce gerçekleş- 
son yanıtı  şu oldu: tirdiği şeyler değil mi! 

"Yeteri kadar yaşadım! Kendi va- Kabul edelim, adını, siyasetçisi 
tamına gitmekten korkan biri olarak ve haildarıyla, vatanımıza karşı  biraz 
yaşamaktansa, ölmek en iyisi!" kaçamağız biz. Belki bundandır: Bir 

Musa Amca gitti ve gittikten bir araya gelmemek, bütün ulusal güçle- 
gün sonra öldürüldü ri kapsayacak basit bir kaç temel 

O nun ajanslara geçen kanlı  res- maddeye imza atıp onun gereklerini 
mini takvimlere basmalıyız, kitap, yerine getirmemek, tartışmaları  çık- 
kapalclanna kart postallara, hatta maza sokmak ve yapılması  gereken- 
defter yüzlerine... Kanlı, upuzun ya- ler net olduğu halde gereğini yapma- 
tıyordu ve ayakkabısmın teki yanı- mak bize özgüdür. 
başındaydı. Cenazesinin kaçırılıp Evet sadece bize özgüdür ve ülke 
yalnız sayılabilecek bir azhkta def- kuran ulusların bundan elli-yüz yıl 
nedilmiş  olması  kahrolunacak bir önce gerçeldeştirdilderi tarihi ittifak- 
durumdu kuşkusuz. Öldürülmüş  ol- lara bakıp biraz kendi kendimizi 
mali da öyle. Fakat sanırım hiç bir suçlamaıruz gerekir! 
olgu, onun Kürt katiller tarafından Ruslar, Çeçenistan'ın başkenti 
öldürülmüş  olması  kadar yaralamaz Grozni'yi boşaltması  için Çeçen hal- 
insanı. kma yirmidört saat süre tanıdı. Yır- 

Bütün önemli Kürt şahsiyetleri, midört saat sonunda şehir yerle bir 
Kürt asıllı  katiller tarafından öldürii- edilecekti. Fakat Çeçenler bu tehditi 
lüyor! Yme bir parçada sonuca götü- yutmayıp şehri boşaltmadılar. So-
dilmeye çalışan ulusal mücadele, ya nuç: Ruslar Çeçenlerle anlaşmak zo- 
başka parçadaki Kürt gücü tarafın- runda kaldı. Bizde ise baskı  olsun 

dan bastırılıyor, ya da aynı  parçada olmasın, toprak boşaltmak bir adet. 
beslenip büyütülmüş  hain bir Kürt Aydmlarımızın bir kesiminin ülke 
ittifakı  tarafından imhaya çalışıyor. kurmak gibi bir sorunu kalmadığı  
Bu neden böyledir? Yüzyılı  bulan gibi, gittikleri ülkede Kürtlüğü bir 
uzun bir zamanda neden yazgımızı beyin jimnastiği olarak düşünüyor- 
hep hainler belirledi? Kimisi bunu lar. Kişisel demek ve kurumlar oluş-
Kürt halk yaşamıyla aşırı  şekilde oy- turuluyor bu iş  için. Yaşadıldan ül-
narumş  olmasıyla açıklamaya kalka- kelerden ekol isimler takıyorlar ken- 
bilir. Doğrudur, Kürt halk yaşamı dilerine. Türkiye'ye rahat gidip gel- 
darmadağın edilmiştir. Fakat burda mek için askerliğe para yatıranlar da 
yine şöyle bir soru sormak gerekir: var. Ve bütün bunların tümü savaş  
Halk yaşamıyla aşırı  şekilde-oynan- içinde, Kürt halkının bitirilme nokta-
nuş  olmasmdan dolayı  mıdır bugün- sma getirdiği bir sırada yapılıyor. 
kü karmaşık durum, yoksa başından Bizdeki Bazı  Kürt öndeklilderin 
beri kendi halk yaşamına vurmayı sağa sola aşırı  dönmekten beyinleri 
kesin bir alışkanlık haline getirmiş sulanmış. Talabani Iran tanklann-
hainlerimizin çokluğundan mıdır ba- dan, Barzani, Türk ve Irak tanklan 
şansızlildann nedeni?.. Belki sonuç- üstünden bir türlü inmek bilmiyor. 
ta iki sorunun cevabı  da aynı  kapıya Yambaşındalci örgütle başı  derde gi- 
çıkar. rip dolarlan tükenen, hemen yeni bir 

Ancak ikide bir aynı  noktalara titifak arıyor. Kime karşı  yanı  başın-
dönmeye ne demeli? Örneğin ihane- daki başka bir Kürt örgütüne karşı. 
tim ölçüsü nedir bizde? Ya da bir ül- Filistinlilerin yaşadığı  topraklarda 
kede doğup büyümüş  olmanın asgari İsrailli birine toprak satan Filistinli- 
sorumlulukları  ne olmalıdır? Vatan nin cezası, tereddütsüz idamdır. 
kurmak, asgari ulusal talepler etra- Yıllardır çoğumuzun bir şeyler  

yapabilir diye umut bağladığırruz 
Barzani, yirmi milyon Kürdün Kürt 
kökenden geliyor olmasına dahi ta-
hammül etmeyen, ortalama bir ra-
kamla, yetmiş  yıldır yüzbirlerce 
Kürt'ü öldürüp milyonlarcasıru ye-
rinden, yurdundan eden Türk devle-
tini bir kaç bin PKK'li gerillayı  im-
ha etmesi için Güneye tümden el 
koymaya çağırıyor ve işgal gerçek-
leşiyor. Problemli olduğu kardeşini 
öldürmek için aile düşmanlarmdan 
kiralık katil tutan kaç insan var şu 
yeryüzünde? 

Nerde bizim ulusal yasamız? Ye-
rinde oturan, ilgisiz duran, umut kı-
rıklığına uğramış  bekleyen sayısız 
insanı  içine alıp yeniden yeşertecek 
ortalama kurumlarımız nerede? , 
Kürtlüğü para kazamlacak pazar 
mali olarak gören ve bütün ilişkileri-
ni kişisel çıkar üzerine oturtmuş  gi-
rişimci ortaklık tüccarlarmı  bu aşa-
ğılık davranışlardan alıkoyacak or-
tak ulusal loırallarnruz ne zaman or-
taya konacak? 

Yüzyıldan fazla bir zamandır 
benzer durumlar içerisinde bocala-
yıp duruyor Kürtler. Tarih tekerrür 
etmez denir ama, bizde şaşırtıcı  bir 
biçimde tarih durmadan tekraruu ya-
şıyor. Değişen sahnedeki kişiler sa-
dece. 

Burada ayrı  bir gerçeği de belir-
lemem gerekecek. Kürt örgütleri ki-
mi olanaklarını  deşifre etmekten ayrı  
bir haz duyuyorlar galiba. Devlet 
kurmuş, milyonluk askeri güce ulaş-
mış  büyük devletler dahi askeri bir-
liklerinin sayısını  ya düşük gösterir, 
ya da konumlandığı  arazileri gözden 
kaçırmıya çalışırlar. Bunu, ulusal 
güvenlik kaygısı  ve karşı  tarafın sa-
vaş  planlarun boşa çıkarma anlayı-
şıyla yaparlar. Bizdeki medya anla-
yışı  ise çoğu zaman zarar verici bir 
tarzda gelişiyor. Bir kere düşünülen 
ve planlanan her şey olduğu gibi 
söyleniyor. Bırakahm günlük planla-
rı, ömürlük planlar bile Kürdistan'ı  
bölüp yutan devletlerin kasalannda. 
Vatan toprağınclaki üretimden kopuk 
bir çok aydin veya gazeteci arkadaş, 
arada bir aşağı  inmeyi ve gerillanın 
bin bir emekle yarattığı  mütevazi 
mevzileri görüntüler eşliğinde abar-
tarak anlatmayı, doğru bir tutum sa-
yıyorlar. Geçenlerde Med TV'yi iz-
lerken bir nokta çok dikkatimi çekti: 
Gerilla birlikleri içinde bulunan dört 
Hintli gerilla, gazeteci arkadaşın rö-
pörtaj istediğini, yakın zamanda ül-
ke mücadelesine katılacakları  gerek-
çesiyle kibar bir biçimde reddettiler. 
Bizdeki medyacılık anlayışmda ise 
olan şu: El atılan veya o gün için 
gündemde olan ne varsa, suyu çıka-
na kadar tekrarlanacak. 

Bir ara Cizre ve Şırnak Kürt, 
Türk ve yabani gazeteciler için mo-
da bir yerdi. Sonra nasıl olduysa bir 
çok gazeteci ve aydm ilgisini kesti 
buralardan. Şimdi olaralar Türk ordu  

birliklerinin insafmda. Gazete ve te-
levizyonlara bakıyorum,oralarla 

en ufak haber yok. Yazı  dizileri bi-
le daha Güneye kaydı, yada ülkeden 
binlerce kilometre uzaklara. 

Insanlarda vatan özleminin ne za-
man dayanılmaz bir şiddette depre-
şeceği bilinmez. Ben, Behçet Can-
türk ve Savaş  Buldanlan da tanıdım. 
Büyük ekonomik olanaklara ulaş-
mışlardı. Kazandıkları, yüz yıl bütün 
sülaleye yeterdi. Fakat yurtsuz ol-
maktan dolayı  rahat değillerdi ser-
maye dahi ayağını  sağlam basacağı  
bir yurt toprağı  istiyordu. Hatta ka-
zandıldan para, vatansız ortamda 
anlamını  yitirmişti. Gözleri arkada 
bildikleri halde, son zamanlarını  bü-
yük bir heyecanla yaşadılar. 

Aydın ve siyasetçisiyle Kürtler, 
risk almak durumundadırlar. Kürt 
aydm ve siyasetçisi kaçabildiği ka-
dar kaçıyor kendi gerçeğinden. Bin-
lerce kilometre ötelere kaçıyor hem 
de. Kaçtığı  yerlerde yapamadığım 
gördüğünde, işlere el atmaya çalışı-
yor. Fakat ayak basılan toprak ya-
bancı  ve kurnaz. Bu çalışmalar iinde 
mutluluk yok artık. Yazı  ve söylem-
ler yüzeysel; gazeteciyse, yaptığı  iş-
ler abartılı  ve nesnel değil. Insanlara 
bakış  açısı  önyargdarla dolu. Kırıcı, 
tek bir gönül kazamnacliğı  gibi, ça-
lışmaları  sırasında yüzlerce gönül 
kırıyor. Kabul edelim,bir çoğumuz 
böyleyiz. topraklanmızda sayısından 
on kat daha fazlasma ihtiyaç duya-
cak ve hakkımız olanı  tımaldarımız-
la söküp koparacağız! 

Mütevazi ve geri de olsa, ulusal 
bi r meclis oluşturulmah artık. Her-
kesin güç ve olanakları  ölçüsünde 
temsil edildiği bu meclisten, yüzyıl-
lık acı  ve yenilgilerimiz göz .5,piirt" 
alınarak ihanetin tarifi çllcanlip, hain 
tuturnlar mahkum edilmeli. Ülkenin 
bugün içinde bulunduğu acı  koşul-
larda dikkate alınarak asgari bir va-
tandaşlık yasası  çıkarılmalı  ve insan-
lara yüklenecek temel yükümlülük-
ler belirlenmeli. 

Devletlerin yüzlerce ulusal gü-
venlik birimleri var. Bunlar savaşta 
ve barışta en temel işlevleri görürler. 
Kürtler de artık ulusa güvenlik 
birimleri kurabilmeli. Bunlar hayal 
mi? Bunlar hayalse eğer, bunca e-
mek boşuna demek! Bu durumda 
duyarlı  insanlar için,yaşamak mı  zor, 
ölmek mi?... 

sunrhydı. Kürtler ise tarih bo-
yunca göçebelikle yerleşik ha-
yatı  atbaşı  yürlitmüşlerdir. Gü-
nümüzde bile Kürt göçerlerin-
de yemek kültürü hala dardır. 
Kimi kesimlerin bir kış  boyu 
çökelik, ekmek ve soğan yedi-
ği bir gerçek. Son yıllarda bu 
sofraya bir de çay eklendi... 
Büyük köy ve özellikle de kent 
kesimlerinde Kürtlerin kendini 
kurtaran bir mutfaldan olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu mutfak 
özgün Kürt yemeklerin yanısı-
ra, komşu halklar da (Türk-
Arap, Fars, ermeni vb.) aldık-
ları  ile zenginleşir. Sayar (bul-
gur pilavı), Gerdol, Tirşik (bu 
yemek Kürtlerin politik yaşa-
mına da girmiştir), Dugva, 
Tarhana, Sele (lenim, Duhin, 

Surava Germav, Rete, Jaja, 
Lor Sorto Keskharla, Şirequırt 
(Dersimlilerindir) vb. yemek-
lere özgün Kürt yemekleri de-
nilebilir. Bunların çoğu süt ve 
tahıl ürünlerinden yapılır. Ayrı-
ca, sarma, dolma, pide, lahma-
cun, şiş-kebap gibi yemeklerle 
baklava, kadayıf gibi tathlarnı  
bütün Ortadoğu halklannda ol-
duğu gibi Kürt mutfağı  için 
çiğköfte'nin yerini ayrıca be-
lirtmek gerekir. 

Biraz da Kürtlerin yemek 
adabı  üzerinde duralım. Kürt-
ler de ateş  çok kutsaldır. Bu-
nun kökeninde ateşin ısıtma, 
aydınlatma gücünün yanısıra, 
üzerinde yemek pişmesininde 
önemi büyüktür. Sofrayı  da ay-
nı  derecede kutsal görmeleri 

bunu doğruluyor. Örneğin,ye-
minlerin çoğu sofranm kudreti 
üzerine yapılır. Ve sofranm da 
en kutsal maddesi ekmektir. 
Ekmek çarpsm! yemini daha 
çok kullanılır. Ekmeğe basmak 
büyük bir günahdır. Ekmeğe 
basmanın insanı  kör edeceğine 
inanılır. Türkçe de vefasızlığı  
vurgulayan "nankör" deyimi 
bunun ürünüdür. Bu Kürtçeden 
Türkçeye geçmiş  bir deyimdir. 
Kürtçesi "Nankir" dır; nan: ek-
mek, "Kwir" ise körlüktür. Sa-
dece Kürtler değil, bütün Orta 
Doğu halkların en.çok yediği 
yiyecek ekmektir. Etsiz, mey-
vesiz, sebzesiz yaşıyabilirler a-
ma ekmeksiz asla, Ekmeğin 
olmadığı  bir sofrada kolay ko-
lay doymazlar. Ekmeğin kut-
sallığı  yaşama kaynağı  olması- 

Avrupalılar sofrayı  aynı  za-
manda bir sohbet anı  olaraka 
kullanırlar. Kürtler de ise, sof-
ra da çok konuşmak, şakalaş-
mak doğru değildir; mümkün-
se ibadet yapar gibi sezsiz ve 
sakin yiyip kalkmak gerekiyor. 
Sofraya evin büyüğü gelmeden 
oturulamaz. Evde misafir var-
sada sofra da ilk hamleyi evin 
büyüğünün yapmasını  bekler. 
Sünni Kürtler de, diğer müslü-
man halidarda olduğu gibi, iç-
ki (alkol) haramdır, sofraya 
konmaz. Alevi Kürtlerde bu 
durum daha farklıdır: Aleviler 
içikiyi haram olarak görmez-
ler. Ama, onlarda yemek sofra-
sına içikiyi koymazlar; eğer iç- 

Vatan olmak bu kadar güç mü. 

ki içilecekse yemekten sonra 
ayrıca içki (rakı) sofrası  kuru-
lur. Buda yemek sofrasına du-
yulan sayguun ürünü olsa ge-
rek. Içki sofrasında, sohbet, şa-
kalaşma, gülme oynama doğal-
dır. Zaten Aleviler içki sofrası-
nı  "muhabbet sofrası" olarakta 
adlandırırlar. 

Genel olarak dünyada üç 
ana mutfakta söz edilir. Bunlar, 
Çin (Uzak Doğu), Fransız (Ba-
tı) ve Türk (Anadolu-Orta Do-
ğu) mutfağıchr. Kürt yemekle-
ri de Türk, mutfağı  içinde de-
ğerlendirilir. 

Bütün uzak doğulular; 
Hintliler,Japonlular sofraya ye-
necek yemeklerin hepsini aynı  
anda getirirler. Tabak tabak de-
ğil lokma lokma yemeklerin 
tadını  çıkarırlar. Birçok yeme-
ğin tadını  aynı  anda Yaşarlar. 
Damaldarda tad mozayiği olu-
şur. bu tıpkı  müziği orkestrada 
dinlemek gibi bir şey... Kürtler, 
Türkler de yenecek yemek çe-
şitlerini aynı  anda sofraya geti-
rirler. Buna alışmış  olan bir ar-
kadaş  bir yere rnisafirliğe git-
tikleri zaman, sofraya ilk gelen 
yemek olan çorba ile karnmı  
doyururlar, ondan sonra gelen 
güzel, yemeklere mehlül meh-
lül bakmakta yetinirler. 

İnsanların bir çok önemli 
faliyeti gibi, sofrayı  kurma, ye-
mek yeme adabı  ve biçimi de 
kültürün bir parçasıdır. Hele 
söz konusu olan bir hallcsa bu 
gelenekler onun ulusal değer-
lerinde ayrı  düşünülemez. Ulu- 

Haso, biraz sinirli: "Lo ba-
na yenecek başka güzel şey mi 
bıraktın ki?" 

Bireyin damak zevki, bire-
yin kendi kültürünün, alışkan-
lıklarmın bir parçasıdır. Bazı  
yiyeceklere karşı  tutumda ge-
leneksel kültür büyük bir rol 
oynuyor. Bir Müslümana dom-
uz eti, bir Aleviye,tavşan eti 
iğrenç gelir. Bırakahm domu-
zu, tavşamyıllarchr Avrupada 
yaşıyan bir çok Kürt, Türkha-
la kimi deniz ürünlerini yiye-
mez. Nedeni bunların adları  
değil, bu ürünleri kimi böcek-
lerle özdeşleştirmeleridir. Yani 
bu yedirmeyi sağlayan o nes-
nelerin kendileri değil, nesne-
lere yüklenilen kültür kavramı- 

Anadolu'daki diğer halklar 
gibi Kürt sofrası  da komünal-
dir. Yemekler büyük tepsilerle 
ortaya gelir, herkes kaşığmı  
aynı  tepsilere daldım. 

Kürt köylerinden birine il-
çenin ileri gelenleri (kaymalca-
mı, savcısı  vb.) muhtarın evine 
konuk olmuşlar. Hoşbeş  soh-
betinden sonra, yemeklerin ha-
zırlandığı  işareti gelmiş. Sofra 
kurulmuş. tam yemekler gele-
cekken, kaymakanun sekreteri 
muhtarı  dışarıya çağır-mis. 

"Muhtar" demiş, "siz yedi-
ğiniz gibi tepsiler içinde yeme-
ği sofraya koymaym. Herkesin 
önüne bir tabak koyun yemek-
leri öyle doldurun" Muhtar bir 
an düşünmüş, 

"Beyim, öyle ayıp olmaz 
mı?" demiş. Sekreter, "Neden 
ayıp olsun ki?" 

Muhtar, "Çünkü" demiş  
"biz köpeklerin yiyeceği ayrı  
ayrı  tabaklarda önüne koruz ki 
birbileri ile dalaşmasınlar." 

• 
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