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çaldı ran Kaymakamı nı n emriyle köylüden 1 milyar lira toplandı  • 

alındı  

Ot ve tahı lları n ı  
biçmek Kürt 
köylüsü için bir 
eziyet haline geldi. 
Köyde can güven-
liği olmadığı  gibi, 
kışlı k erzakları nı  
temin etmek için 
haraç ödemek 
zorunda kalı yor. 

Van'ı n Çald ı ran içesinde geçtiğimiz yı l önceden bo-
şalt ı lan dört köyün otları n ı  serbestçe biçmelerine 
karşı l ı k Kaymakamlığın isteği üzerine Ziraat Ban-
kası  Çald ı ran Şubesine bir milyar lira para yat ı r-
d ı kları  ortaya çı kt ı . Köylülerin para yatı rmaları na 
rağmen otları n ı  askerlerin engellemelerinden 
dolayı  biçemedikleri de öğrenildi. 

Sonra birilerine daha haraç verdiler. Yine de otları n 
biçemedikleri gibi paraları n da geri alamad ı lar. par-
aları n ı  geri almak için çalmadı k kapı  bı rakmad ı lar a-
ma nafile! Egekümbat köylüsü Idris Ayaz, 
Kaymakamlığın izin çı karması na rağmen askerlerin 
kendilerine izin vermediğini ve tüm çabaları na 
rağmen otları n ı  biçemediklerini söyledi. 

Milletler Cemiyeti 
Belgelerinde 

Musul Kerkük 
Sorunu ve 
Kürdistan'ı n 

Paylaşımı  

MED 
YAYINLARI 

Kad ı n baharı n ı n ömrü kısa 
sürdü. Çok geçmeden ya-

şam mizanı n ı n kefesi erkeğin 
lehine oldu. Kad ı n ardarda sa-
hip olduğu hakları  kaybetti. 
Birçok yerde ucuz bir meta ha-
line geldi; görevi sadece hiz-
metçilik oldu. Ancak çok gü-
zel şansl ı  olanlar erkeğin dan-
sözü olabilirdi. Kad ı n ı n yeni 
yaşam durumunun bir çok 
olumsuz yönleri eski adetlerin 
değiştirilmiş  şekilleriydiler. Şu-
nu belirtmek gerekir ki eski örf 
ve adetlerden vazgeçmek kolay bir şey değildir. 
Toplum da ne kadar geri kalmışsa, eski örf ve adet-
lere daha fazla bağl ı  olur ve birçok defa adetlerden 
vazgeçmeden önce yeni bir kal ı ba sokar. 

S.7'de 

Soykırım 
suçu 
Kürdistan'ı n güney batı  parça-

sı nda da Kürt halkı  ulusal 
boyunduruk altı ndad ı r. Suriye 
rejiminin siyaseti Kürdistan ı  iş-
gal eden diğer işgalci rejimlerin 
siyasetinden farkl ı d ı r. Kürdistan' in batısı nda ne bir 
silahl ı  mücadele ne de bir savaş  var. Onun için 
Kürdistan'ı n bu parçası nda uygulanan soykı rım si-
yasetinin nedeni ve uygulamaları  kendine has bir 
durum arzetmektedir. Soykı rı m siyaseti ille de sa-
vaş  an ı nda veya savaş  hallerinde ortaya çı kacak 
diye bir şart yoktur. Soykı rı m ı  yasaklayan ve suçlu-
ları nı n cezalandı rı lması n ı  öngören 1948 deklaras-
yonunda belirtildiği gibi, soykı rı m sadece savaş  es-
nası nda değil, barış  esnası nda da sonuç al ıcı  olabi-
lir. 

5.6'da 

azeteci Metin 
Göktepe'nin 

öldürülmesi nede-
niyle 11 polisin 
yargı landığı  dava-
da, bir buçuk yı ldan sonra ilk kez yargıç karşısı na 
çıkan sanı k polisler, "susma hakları nı" kullandı. 

Afyon Ağı r Ceza Mahkemesi'nce görülen dava-
nın 7'nci ve sanı k polislerin ilk kez getirildiği du-
ruşmaya, Afyon Valiliği'nin yasaklama kararı na 
karşın yoğun katı lım gerçekleşti. Çeşitli illerden 
otobüslerle gelen 500'den fazla izleyici, adliye bi-
nası nın 500 metre uzağında bekletilirken izleme-
ye gelenler "Dava nerede, biz orada", Metin öl- 
mez, özgür bası n susmaz" sloganları nı  attı. 

S.3'de 

Devrimci Görevler 
yarihte ya da toplumlarda mutlak bir 

ideolojik birlik ve şekillenmeden 
sözetmek mümkün değil. ideolojik birlik-
telikler ancak ideolojik mücadele; eleştiri 
-özeleştiri, ikna, eğitim ve araştırma 
sonucu yaratı lıp geliştirilebilir. Ve pratik 
bir bütünlülüğe ve şekillenmeye yol açar. 
Bu da ortak paylaşma ve kollektif bir 
çalışma yönteminin uygulanmasından 
geçer. Süreç; ulusal ve toplumsal 
kurtuluşu sınıfsal mücadele temelinde 
diriltmek, halkımıza alternatif sunmak, 
faaliyetliliği artırmak, disiplinli ve deneti-
mi sağlamak, örgütlü yaşama bilincini 
egemen klima sürecidir. S.2'de 

Sükut İ  
Gelir 

Roman ü Ji 
Doman Q jiyan du kelime- 

yön -böjeyön- gelek xweş  
in. Bi maneya xwe, bi nave-
roka xwe xweş  in. Roman 
xwendin perçeyek ji jiyana 
mirov e. Xwendin Q zanin 
tehm 0 mane dide Ji- 
yanö hIn xweştir dike. 

Her romanek dinyayek 
xwe heye. Mirov gava roma-
nek dixwtne dikeve nav din-
yaya NA roman. Di dinyaya 
-cIhana- romanan de gelek tişt hene. BOyer&İ  ecöp 
hene. 

Mirovön baş  Q yön xirab hene. Mirovön gene 
yön xesüd hene. Derd, kul Q öş  heye, lö dilşadt, 
bextiyart Q serfirazt jî heye. 

S.7'de 

'Lozan Antlaşması  
Osnnanl ı  Türkiyesi Almanya 
`4—,  ve Avusturya-Macaris-
tan'ı n yan ı nda 1. Dünya sava-
şına girdiği zaman, imparator-
luk Kürt ülkesinin hemen he-
men dörtte üçünü, Iran da 
dörtte birini içeriyordu. Kürdis-
tan'ı n iki parçası n ı  ayı ran sı n ı r, 
17. yüzyı ldan beri pek değiş-
memesine rağmen, kolaylı kla 
geçilen bir sı n ı rd ı . Doğu, bugünün ulus dev- letleri-
nin doruğuna ulaşmış  ulusçuluğunu henüz bilmi-
yordu. Ulus topluluklar, kuşkusuz, çürümüş  impara-
torluk çerçevesinde yaşıyorlard ı, fakat varl ı kları  ve 
kültürleri tehdit altı nda değildi. S.10'da 

Kürtler içerde barış  taleplerine yan ı t alamayı nca barış  is-

teklerini dünya kamuoyu ile paylaşma yolunu seçtiler. 

Avrupa'dan büyükbir desteği arkası na alan Kürt barış  
hareketi batı dan Türk yönetimini zorlmayı  hedefliyor. 

Kürtler onurlu bir barıştan yana oldukları n ı  her seferinde 
tekrarlad ı lar. Savaşı n Türk insan ı na en az kendileri kadar zarar ver-
diğini belirten kürtler, Türk devletinin barış  hareketine daha fazla 
dayanamayacağı  inancı ndalar. Türk devleti barıştan yana görün-
müyor. Şimdi sadece Kürtler değil tüm dünya soruyor: Kürtler barış  
istiyor ya Türk devleti? 

vrupa'd 
barış  rüz 

Musa Anter barış  treni 26 ağustos'ta Belçikan ı n başkenti Brüksel`den 
hareketecek. 1 Eylülde Diyarbak ır'da olması  bekleniyor Ancak Türk 
yönetimi gelişi engellemek için yoğun diplomatik çaba sarfediyor. 
Trenin geçeceği güzergâh üzerinde bulunan ülkelerle temasa geçerek 
gelişi engellemk istiyor. Barış  tehlikesini Türk sı nı rları nı n uzağında tut-
mayı  amaçl ı yor. Ancak bu ülkeler Kürt vebalini paylaşmak istemiyorlar. 

Devlete onanm halka yıkım islamcılar nereye kadar? 
S 11'de 



Ülke Gündemi ve Biz 
Ülkede önemli gelişmeler oluyor. Bir yanda 

islamcı- Devlet kapışması, öte yanda Türk dev-
letini içerde ve dışarda zorlayan Kürt hareketi. 
Devlet islam kapışmasında islamcı  hareketin 
bütünlük arzettiğini söylemek çok zor. İslamcı  
sermaye devletle ipleri koparmak istemiyor, an-
cak taban ve radikal islam daha aktif tavır alın-
masından yana. Şimdilik 'Cuma eylemleri' şek-
linde kısmen uzlaşmacı  bir çizgi izliyor. Yarın 
hangi çizgiye kayacağını  kestirmek güç. Bunun 
Kürt hareketiyle birleşmesi de zor görünüyor. 
Bu kapışma ortamında Kürt hareketi, akılcı  poli, 
tikalarla, nefes alabilir. Kürt siyaset sınıf bu ko-
nuda henüz netleşmiş  değil. Bu alandaki geliş-
melerin doğru ve nesnel bir analizini yaparak 
günlük politikaların gerisinde kalmamak gere-
kir. 

Türkiye'yi son zamanlarda zorlayan bir diğer 
olgu da, Batı'yı  arkasına alan Kürt barış  hareke-
tidir. Türk devleti nezdinde ısrarla barış  talebini 
yineleyen Kürtler olumlu bir yanıt alamayınca 
sorunu dünya kamuoyuna malederek, daha 
güçlü bir barış  hareketi başlattılar. Çok sayıda 
batılı  ünlü yazar, sanatçı,politikacının da katıl-
dığı  Barış  Treni organizasyonuna katıldılar. Türk 
devleti trenin gelişini engellemek için trenin ge-
çeceği güzergâh üzerindeki ülkelere baskı  uy-
guluyor. Önümüzdeki günlerde Barış'ın Türk 
yönetimini daha da zorlaması  bekleniyor. 

Görüldüğü gibi gündem oldukça hızlı  ve 
olanaklarımz oldukça dar. Bizi peşinde sürükle-
yen sürece müdahale etmek ve sesiniz olmak 
için katkılannıza ihtiyacımız var. Gerekeni yap-
manızı  bekliyoruz. 

Değerli Pâşe Roj okurları, ikinci sarmızla yi-
ne karşınızdayız. Olanaklarımız elverdikçe ve 
katkılarınızla hep yanyana olacağız... Aynı  
havayı  solumaya, sesimizi gürleştirmeye çalışa-
cağız... Buluşmak dileğiyle... 

Ri Dibe Bihostema 
Xı dı r EGİT 

1

:3 eyvek meyi bay û kala heye, dibe; "EU di-
be bihost, re dijmin nabe dost" tene Kurd 
guh bidin şirete bay û kalen xwe, ew de 

serfiraz bibin. Bindesti ü tekçûna me Kurda, di 
seranseri diroke de langehe we ye giring hene: 
Yek; be tifaqiya nav xwe. Dido; peywendi û ti-
faqa bi neyaren xwe re ye. Bere ve şaşiya ji bo 
berjewendiyen eşiran dihat kirin, Tro li ser nave 
partiyan te kirin. 

ii neteweyeki an hez ü dezgehen we re 

rumunu incelerken gördükleriy- dilik (devrim yapana kadar) ille-
le yorum yapıyor ve yargılara gal parti aygıtını  kurmak ve ye- 
vuruyoruz. ni açık bir parti aygıtını  örgütle- 

2-Siyasi asalaklık: Bazı  arka- mektir." "İşçi sınıfın savaşçı  
daşlar geçmişlerinde bir takım partisi için hatalar felaket değil-
şeyler yapmışlardır. Bu arkadaş- dir. Esas felaket bir hatadan di-
lar bugün de büyük fedakarlık- retmek...onu kabul etmekten ve 
lar gösterip geçmişlerine yeni düzeltmekten aptalca utanmak 
değerler kalması  gerekirken, olurdu." (Lenin Toplu Eserler) 
kendi geçmişlerini pazarlayarak Bizler bazı  şeyleri birbirine 
kendilerini, tüketip onurla günü- karıştırmaktan ve bunda diret-
nü kurtarmaya deşarj olmaya mekte birebiriz. Leninist örgüt-
çalışıyor ve eve bir hiç olarak lemede bunun adı  bürokratik 
dönüyorlar. devrimcilik ya da bürokratik 

3-Paralı  devrimcilik: Kendini merkeziyetçiliktir. Bu bir hasta-
pazarlama hastalığı  örgüt kendi- lıktır bu sağ  ve sol oportünizm 
lerine bir görev verir. O hemen kadar tehlikelidir. Bu mantık ay-
kendinin ve ailesinin geçimini nı  zamanda kendiliğindenciliği, 
garanti altına almaya çalışarak hastalığı  getirir ki bu da zaten 
parasal pazarlığa girer. Kendisi- sağ  opurtünizmdir. Bunu asma-
ne bu açıdan yaklaşmayacağını  lıyız. "Kendiliğindenlik" teorisi 
söyleyince aileyi bahane edip oportünizmin teorisidir. İşçi ha- 
çalışmaz. reketinin kendiliğindeliğe tap- 

Geçmişte hiçbir arkadaşın ma teorisi işçi sınıfının öncüsü-
para kaygısı  olmazdı. Tek kay- nün işçi sindirim partisiinin ön-
gıları  devrimci hareket ve yol- der rolünü gerçekten yadsıma 
daşlarıydı. Şimdi çokşey değiş- (inkar etme) teorisidir. 
miş. Bence bütün bunlara sebep "Kendiliğindenliği tapma te- 
kendimizi yenilemememiz, oku- orisi işçi hareketinin kapitalizm 
mamamız, üretkenlikten, uzak- temellerine karşı  mücadele yo-
laşmamız dolayısı  ile insanımızı  luna sokulmasına karşıdır. Hare-
yitirmemizdir. Inançsız insanlar ketin yalnızca `gerçekleştirilebi-
yapacak fazla birşeyleri yok, lir' kapitalizm için 'kabul edile-
doğal olarak görsel düşünüyor. bilir' talepler çizgisinin izleme-
Bireysel yönümüz ağır basıyor. sinden yanadır. (Stalin Leniniz-
Kollektivizm'den uzaklaşıyor, men ilkeleri) 
hantal bir yapıya sahip oluyo- Bizdeki bürokratizm legal 
ruz. Bu tavandan tabana, kadar parti çalışmalarını  yanlış  yo- 
çoğumuzda mevcut. rumlayarak tamamıyla üretken- 

Çoğumuz partiyi insansız ve likten uzak, dışa bağımlı, tüketi-
doğa üstü bir güç olarak görüyo- ci bir anlayışla çalışmalara ön-
ruz. Çünkü beynimizde düşün- celeri dört elle sarıldılar. Bir çok 
me yeteneğimizi geliştirmediği- bölgedeki arkadaşlar da etkile-
miz, görsel düşündüğümüz için nerek legal çalışmayı  siyasi ira-
bir oluşumdan, parti'den hare- denin üstüne çıkardılar, birçok 
ketten, çokşey bekliyoruz. Oysa insanın kafasını  karıştırdılar. Ki-
parti örgütlü insanlardan oluş- misi sustu, kimisi farklı  umut 
muş  bir yapıdır ve eğer bu bize beslemeye başladı. Sonuçta ilk 
mücadelenin böyle verilmeye- dönemdeki mükemmel potensi- 
ceğini, zaferin böyle elde edil- yeli kaybettiler. 
meyeceğini gösteriyor. Legal ve illegal partinin öne- 

"Bazı  kişiler zaferin sözden mini, gerekliliğini ve birbirle-
kendijiğirıden gelmesi için ğ- riyle Alan organik bağla ı  yine 
ni_ bir parti iz ise 'sapterıt,a, u;•--z Len.! zmden-de-ögreiıeFyrı. 
nu t4elft'rdgı,""gert61 '''tezler'''' ve' trItemiz tlörtT3arğraya' bölün- 
kararlar içininde ifade etmenin müş  bir sömürgedir dolayısıyla 
yeterli olduğunu sanıyorlar. Bu düşmanımız, dört sömürgeci 
tabii ki yanlış  ve kaba yanılgı- devletin yanısıra, emperyalistler 
dır. Zafer asla kendi kendine ve Ortadoğu'da önemli bir şe-
gelmez çoğunlukla onun elde kilde gelişen islam kapitalistle- 
edilmesi gerekir." ridir. Yani düşmanlarımız çok 

Doğru çizgi ortaya konduk- fazla ve güçlüdür. Bunlara karşı  
tan sonra başarı, işin nasıl örgüt- savaş  mevzilerini, araçlarını  
lenmesi, parti çizgisinin uygu- yerli yerine oturtmak ve kullan-
lanması  ve mücadelenin örgüt- mak lazımdır. Dolayısıyla ille- 

üreç; ulusal ve toplumsal kurtuluşu sınıfsal 
mücadele temelinde diriltmek, halkımıza 

alternatif sunmak, çeşitli alanlarda 
faaliyetliliği artırmak, ,disiplinli ve denetimi 
sağlamak, örgütlü yaşama bilincini egemen 

kı lmak, bireysel-örgütsüz davranışlara, 
durumlara son verme sürecidir. 

yarihte ya da toplumlarda mutlak bir 
ideolojik birlik ve şekillenmeden 

sözetmek mümkün değil. ideolojik 
birliktelikler ancak ideolojik mücadele; eleştiri 

-özeleştiri, ikna, eğitim ve araştı rma sonucu 
yaratı lıp geliştirilebilir. Ve pratik bir bütünlülüğe 

ve şekillenmeye yol açar. Bu da ortak paylaşma 
ve kollektif bir çalışma yönteminin 

uygulanmasından geçer. 

Okurdan 
editöre 
Mücadeledeki inat-

çılığınız ve geri adım 
atmadığınız için sizi 
kutlarım. 

Türkiye ve Kürdis-
tan'da resmi ideoloji 
herşeyi açıkça ortaya 
koyuyor. Izlediği in-
kar, kan, zulüm, faili 
meçhuller, gözaltında 
kaybetme, Kürtler 
üzerinde göç ve asimi-
lasyonu temel politika 
haline getiren devlet 
Kürdistan'da hayvan-
ların bile yaşamasına 
tahammül edemiyor. 
Tüm bunlara rağmen 
bir insan olarak barı-
şın da yatılması  inan-
cındayım. Yurtseverle-
rin, devrimci demok-
rat, hümanist aydın ve 
kendisine insanım di-
yen herkesin barışı  da-
yatması  gerekiyor. Ba-
rış  talebinin yaygınlaş-
ması  TC'yi çılgına çe-
viriyor. Çılgınlaştıkça 
uluslararası  anlaşmala-
rı  daha çok çiğniyor 
ve bu haliyle de dünya 
kamuoyundan tecrit 
oluyor, batağa saplanı-
yor. Öte yandan biz 
yurtseverler kendi içi-
mizde barışık olmalı-
yız. Kendimizle olan 
kavgalanmızın, sö-
mürgecilerin işine ya-
radığını  unutmamalı-
yız. 

HEREDOT'un şu 
sözlerini ıınutmamak 
gerekir diyorum. Sa-
vaşı  barışa tercih eden 
kişi kadar savaş  iste-
yen akı l babalarının 
olduğu dünyada işimiz 
pek kolay değil ama 
savaşa teslim olma-
mak gerekir. 

Özcan ARSLAN 
ALMANYA 

Gökşen BÜYÜKKAYA 

S ömürge bir ülkede devri-
mi örgütlemek o kadar ko-
lay değil; hele buna "iki 

yı l sonra özgür bir ülke olacak" 
gibi bir zaman biçmek büyük 
bir gaftır. Ülkemiz devrimini ör-
gütlemek oldukça güçtür; dün-
yada kimyasal silahları n yasak 
olduğu halde ülkemizde emper-
yalistler ve sömürgeciler rahat-
lıkla kullanıyor. İnsanımız kat-
lediliyor, bu ülkelerdeki kamu-
oyu bir martının ölümüne gös-
terdikleri tepkiyi, 5000 insanın 
öldürülmesine gösterilmedi. ül-
kemizin kendine özgü bir yapısı  
vardır. Düşman ona göre hem 
çok hem de güçlüdür. Buna kar-
şın ülkemizdeki devrimci güçler 
ve hem dağınık hem de düşma-
na karşı  ilkesizdirler. Ortado-
ğu'da estirilen rüzgara kapılıp 
gidiyorlar. PYSK'nin kuruluşu 
bunlardan farklı  bir şekilde 
oluştu ve çok büyük iddialarla 
çıktı . Ülkemiz sosyalistleri ola-
rak durumumuz şu an iyi değil. 

Devrimin araçlarının başında 
parti gelir, hatta en önemli araç-
lanndandır. Sinan DOĞRU ar-
kadaşın Medya Güneşi'nin 14. 
sayısında Lenin'den aktardığı  
pasajı  ben de artarmak istiyo-
rum. 

"Görevimiz....artakalan dü-
zensizlik ve dağınıklığa yenik 
düşmek değil, aksine bunlarla 
mücadele etmektir. Vazifemiz 
karmakarışık ve ilkesiz legalizm 
akıntısına kapılmak değil, aksi-
ne bütün diri unsurları  yavaş  ya-
vaş  illegal parti'nin çerçevesin-
de toplamak üzere legal fırsattan 
yararlanmaktır." 

"Sloganımız şudur; kitlelerin 
devrimci mücadelesine kuşku-
culuk ve kayıtsızlık tohumları  
ekmek hatta düpedüz onu kös-
teklemek amacıyla legalizmi 
kötüye kullananlara aman yok." 

"-'1  Lenin'dan .-akt? Şitffli DOĞRU) 
Partimiz 15.aylik bir geçmişi 

olmasına karşılık, özün de 30 
yıllık bir mirasa sahiptir. Bu mi-
ras, sayısız kitle eylemine ön-
derlik ederek, Kürt işçisini Nu-
saybin' de, Batman ' da Kainta' da, 
Diyarbakır'da vb. bir çok yerde 
sokağa döken örgütleyen, sö-
mürgeci güçlere kök söktüren; 
işkencehanelerde, zindanlarda 
direnişin sembolü olan geçmişe 
sahip bir harekettir. (Ama bunu 
kağıda dökerek sonraki kuşakla-
ra aktaramamıştır.) 

Çok acıdır ki son 10 aydır 
göstermiş  olduğu performans 
bir çok tarafların!, sempatizanı-
nı  hatta ileri sempatizanını  bu 
birliğe çok sıcak bakan kürt 
yurtsever aydınını, devrimci de-
mokratı, sosyalisti insanları  ha-
yal kırıklığına uğratmıştır. 

Peki biz bu geleneğin takip-
cileri, fertleri olarak bu acılan 
kendimize ve halkımza çektir-
meye hakkımız var mıdır? Ben-
ce yoktur. Kuşkusuz bazı  şeyler 
irademizin dışında gelişiyor. Ül-
kemizin üzerinde bulunduğu 
coğrafya stratejik öneme sahip-
tir. Bir takım güçler ellerindeki 
ekonomi ve iletişim ağı, silahlı  
güçleriyle ülkemizde çeşitli 
oyunlar oynuyor ve bazı  taşeron 
örgütler kanalıyla ülkemizi 
Kürtsüzleştirerek işimizi zorlaş-
tırıyorlar. Dolayısıyla önümüze 
koyduğumuz hedeflere ya yara-
mıyor ya da büyük bir eksiklik-
le gecikmiş  olarak varıyoruz. 

Ama bu 20 yıllık birikimi 
olan kadrolara sahip bir parti 
için mazaret olamaz. Olmamalı-
dır... Bence bunun nedeni 12 
Eylül'le birlikte taşıdığımız ba-
zı  hastalıklardır. 

12 Eylül faşizminden sonra 
üç önemli hastalık belirdi. Ülke-
mizin devrimcilerinden (Türki-
ye devrimcilerinden de mevcut) 
1- Okumama hastalığı: Beyni-
mizle değil gözlerimizle düşün-
meyi öğrendik (görsel düşün-
me) bu anlayışla herhangi bir 
olayı, herhangi bir arkadaşın du- 

lenmesi, görevlilerin uygun se-
çimi ve yönetici organların ka-
rarlarının uygulanması  ve dene-
timinde her an gerçekleştirmek-
tir. Alınan kararları  uygulan-
mak, zafere ulaşmak için müca-
deleyi örgütlemek bu mücadele-
ye ise ve köylü yığınlarını  çek-
mek bizzat partiyi seferber et-
mek, partiyi Stalin'in belirttiği 
gibi karaktersiz unsurlardan 
arındırmak gerekli. 

Legal - illegal parti 
çalışması  

Bizim hatamız sanırım parti-
mizin inşaası  esnasında hemen 
legal parti tartışmaları, partinin 
hemen kurulması  kararında yat-
maktadır. Bu konudaki ekesik-
liklerin görülmemesindedir. Bir 
hızlanıp bir yavaşlama bundan-
dır. Eşber YAGMURDERE-
Lİ 'nin dediği gibi bazı  arkadaş-
lar "Kendini yeniden üretmek 
yerine var olanı  tüketmek"tedir-
ler. İllegal parti ile legal parti 
arasındaki bağı  ve İllegal parti-
nin de, legal partinin de önemli 
olduğunu ama kendiliğenciliğin 
çok kötü bir hastalık olduğunu 
vurgular Leninizm. 

"O halde görev açıktır, şim- 

gal parti çok önemlidir. Kulan-
ması  bilindiği zaman legal parti 
de çok önemlidir. Yeter ki sö-
mürge bir ülkenin devrimini ör-
gütlediğimizi unutmayalım. Ke-
sinlikle şabloncu hiç birdüşün-
ceye kapılmayarak, kendimize 
özgü devrimimizin yolunu diya-
lektik bir yöntemle çizelim. Ne-
yi, nasıl yapmamız gerektiğine 
karar verelim ve gereğini yapa-
lım. Bu konuda kendimize biçti-
ğimiz sosyalist kimliğimizin bi-
limi Marksizm-Leninizmden 
öğrenmesini bilelim. 

"Legal çalıma illegal çalışma 
ile birleştirilmelidir." (Lenin 
"Parlamenterizmden ve burjuva 
demokrasisinin bütün öz-
güflüklerinden (özel istisnalar 
hariç) yararlanmaktan hiçbir bi-
çimden vazgeçilmemelidir; re-
formlardan vaz geçilmemelidir, 
ama bütün bunlar proleteryanın 
devrimci sınıf mücadelesinin 
yalnızca yan ürünleri olarak gö-
rülmelidir." (Lenin, Toplu Eser-
ler) 

Ülkemizdeki son 8 yıllık ge-
lişmelere bakıp, legal imkanları  
fazla abartılıp legalizm, illegal 
çalışmanın önüne alınıyor. Hatta 
`illegalitenin gereksiz' olduğu-
nu vurgulanıyor. Bu tamamıyla  

sağcı  bir mantıktır. Herkes 
"oportünizmin tesadüfi bir şey 
değil tek tek kişilerin günahı  
yanlış  adımı, ihaneti değil. Tam 
tersine tüm bir tarihsel dönemin 
sosyal ürünü olduğunda hemfi-
kir. Fakat herkes bu doğrunun 
anlamı  üzerinde ciddi bir şekil-
de düşünmüyor. Oportünizm le-
galizm tarafından beslendi"ğini 
unutmuş  gözüküyor.(Stalin, Le-
ninizmin ilkeleri) 

Oysa o kadar zor ve hassas 
bir görevle karşı  karşıyayız ki 
yanlış  bir adım farklı, bir sap-
maya götürüyor. Bu da düşman 
cephesine hizmet ediyor. Bunun 
panzehiri, okumak, kendimizi 
yenilemek üretken olmak, süre-
çen kopmamaktır. Çünkü her 
yönüyle zorlu bir süreçten geçi-
yoruz. Ortadoğu'da karmaşık 
ilişkiler, ülkemizdeki devrimci 
güçlerin dağınıklığını, ülkemizi, 
ülkemizde olup bitenler partimi-
zi etkiliyor. 

Kollektivizm ve devrimci 
çalışma 

Tarihte ya da toplumlarda 
mutlak bir ideolojik birlik ve şe-
killenmeden söz etmek müm-
kün değil. Ideolojik birliktelik-
ler ancak ideolojik mücadele; 
eleştiri -özeleştiri, ikna, eğitim 
ve araştırma sonucu yaratılıp 
geliştirilebilir. Ve paratik bir bü-
tünlülüğü ve şekillenmeye yol 
açar... Bu da ortak paylaşma ve 
kollektif bir çalışma yönteminin 
uygulanmasından geçer. 

Bu bir --çaillyrac5rgü2İü bir 
güç''ölarak.si 3/asal gelişmelere,: 
siyasal gündeme güçlü katılımcı  
politikalarla müdahale etmek 
için de bir zorunluluktur. Yani 
kollektif bir çaba olmadan tüm 
gelişmeleri izleyebilmek ve top-
lumu analiz ederek yönlendirci 
politikalar geliştirmek mümkün 
değildir. Günümüzde mücadele-
ye güç kazandırmak ve kitleler 
içinde temel bir faaliyet haline 
getirmenin yolu, politikanın u-
laştığı  zemin ve platformların 
her türlü kişisellikten ve çıkar 
dayatımlarından kurtularılarak 
devrimci ilke ve kurallar teme-
linden güçlendirilmesinden geç-
mektedir. Kısacası  devrimci bir 
partide ideolojik mücadele ide-
olojik birlik ve örgütsel gelişim 
süreçlerini birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Ve bunlar bir-
birini etkileyici ya da belirleyici 
öneme sahiptirler. 

Süreç; ulusal ve toplumsal 
kurtuluşu sınıfsal mücadele te-
melinde diriltmek, halkımıza al-
ternatif sunmak, çeşitli alanlar-
da faaliyetliliği artırmak, disip-
linli ve denetimi sağlamak, ör-
gütlü yaşama bilincini egemen 
kılmak, bireysel-örgütsüz dav-
ranışlara, durumlara son verme 
sürecidir. Böylesi bir süreç, par-
timizin uzun soluklu olarak sür-
dürüceği legal, yarı-legal ve il-
legal çalışmalarda kendisini 
toplama, çalışkan M-L çizgiden 
taviz vermeyen insan tipini ira-
deye yansıtma sürecidir. Bu sü-
reçte ajitasyon-propaganda ve 
kitle çalışmaları, siyasal üret-
kenliği, partiye şekil kazandıra-
cak örgütsel politikaları, eğiti-
mi, disiplin ve denetimi, ilkeleri 
kurallı  ve örgütlü hareket etme-
yi şart kılar. Savaşçı  bir parti 
emperyalizme, sömürgeciliğe, 
her tür sapmalara karşı  mücade-
le içerisinde ciddi bir çalışma, 
sağlam bir ideoloji ve kadrolaş-
mayla yaratılır. 

Hiçbir zorluk bizleri, yolu-
muzdan alıkoymamalıdır. Bek-
lentilerimizin ve ideallerimizin  

bir gerçekliğe dönüşmesi, kitle-
sel güce sahip olması, silkelen-
me, ayağa kalkma ve harekete 
geçmeyle kurtuluş  mücadelesini 
başlatma sürecinin başanyla ta-
mamlanması  isteniyorsa maddi 
ve manevi tüm birikim, yetenek 
pratik birlik süreci içinde ele 
alınmalıdır. Unutulmamalı  ki 
Kürdistan'ın ulusal ve toplum-
sal kurtuluş  kurtuluş  mücadelesi 
için önemli bir güç, işin sigorta-
sı  teminatı  ve güvencesi olan si-
lahlı  gücü besleyecek legal, yan 
- legal ve illegal kanallar ve bu 
kanalların ulaşacağı  çalışma 
alanları  ve örgütlülükleri yara-
tılmadan işgale karşı  silahlı  mü-
cadelenin sürekliliği ve başansı  
sağlanamaz. Yazımı, Zeki Atsız 
yoldaşın sözleriyle noktalamak 
istiyorum. 

"Kürdistan ne bir Çin, veya 
Vietnam, ne de bir Nikaragua ya 
da El salyador.  'dur. Kürdistan 
kapitalizmin egemen olduğu bir 
sömürgedir. Bu nedenle Kürdis-
tan devriminin askeri stratejisin-
de ve buna denk düşen taklikler-
de kır ve şehir bağlantısmın 
önemi, silahlı  mücadele ile,top-
lumsal örgütlenme ve savaş  bi-
çimlerinde diyalektik 
yolumuzun özünü bilince çıka-
rıyor." (Zeki Atsız. Nuroj sayı: 
33) Partimizin ulusal-toplumsal 
kurtuluş  ve sosyalizm mücade-
lesinde düşmana karşı  alternatif 
bir güç olması  bağımsızlık ve 
sosyalizm için unutulmaması  ve 
terk edilmesi gereken noktaları  

*KAWA'nm ihtilalci ve sa-
vaşçı  ruhuna sahip olmalı, 

*Necmettin B t:TYÜKKA-
YA'lann en zor şortlardaki dire-
nişçi ruhuna sadık kalmah, 

*Hüseyin ŞEN'lerin savaşçı  
ve cesur yürekliliğini taşımalı , 
tüm baskılara rağmen kendi ide-
olojimizi koruma ve dağları  
mesken tutma, gerilla savaşıyla 
ülkemizin kurtulacağı  anlamını  
kendimize rehber etmeli, 

*Necla BAKSİ'lerin bağım-
sız, birleşik, sosyalist bir ülke 
çabasını, kendimize ışık olarak 
almalı, 

*Orhan ALPASLAN' ların 
düzenin tüm rahatlığını, Beledi-
ye Başkanlığı  gibi toplumumuz-
da önemli kariyeri olan mevki-
leri elinin tesiyle iterek ülkesi-
nin kurtuluşu için dağlarımızı  
mesken alarak tutma düşüncesi-
ni ilke olarak almalı, 

*Hafız AKDEMİR'lerin ka-
ranlığa gömülmüş  ülkemizi ay-
dınlatmak için özverili ve feda-
kar çalışmasını  unutmamalıyız. 

Terkedilmesi gerekenler 
*Bürokratik çalışmadan 
*Tüketici olmaktan, SİYASİ  

ASALAKLIK'tan, 
*Paralı  devrimcilik, reklam-

cılık ve kendini pazarlamaktan, 
*Bekle gör politikasından, 
*Kekocu ve Aşiret ilişkileri 

kullanıp herşeyi bilme huyun-
dan, 

*Mevcut insanları  başarısız 
göstermek için saldırarak, dedi-
koduculuk yaparak kitleyi, sem-
patizanlan partiden soğutınak-
tan , 

*Eleştiri ve öz eleştiri meka-
nizmasından kaçarak kendini 
haklı  çıkarmak için aleyhte de-
dikodu yaparak insanlara ça-
mur atmaktan, 

*Hele hele yoldaşlarımızın 
gıyabında hakaretlerde bulun-
maktan kesinlikle kaçınmalıyız. 

Düne ve bugüne genel bir 
bakış  ve devrimci görevler 

 

ANMA 

  

 

 

Sevgili abimiz, yoldaşımı z 
Tevfik GÜLAÇTryı  ölümünün 

17. yı lı nda saygı yla anı yor, an ı s ı n ı  
bağımsız, birleşik, demokratik ve sosyalist 

ülke mücadelemizde yaşatacağımı za 
söz veriyoruz... 

Ailesi ve yoldaş ları  ad ı na 
Şefik GÜLAÇTI, Celal AVCI, Kasım ÖZMEN 

    

    

Sömürgecilerin zindanlarda tutsak ettiği özgürlük savaşç ı ları na 
karşı  uyguladığı  vahşice sald ı rı ları nı  nefretle k ı nı yor, onurlu 

direnişlerini selamlı yoruz. 
Kahrolsun Zulüm ve işkence ! 

* Zafer Direnenlerindir ! 
* Yaşasin Bağımsızlık, Özgürlük ve Sosyalizm ! 

Hapen - Balve Peşe ROJ Taraftarlar ı  Ad ı na 
Hasan KOYUPINAR, Mustafa DELİÇALI, Hüseyin TAŞ, Yüksel 

DERE, Kasım ÖZMEN 

ILAN 
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Unuttılmaınagı xwe vexwendi dagiriya welate xwe bike ü mi- 
gerekenler. rowen xwe pe bide kuştin. Ew neyaren ku bi 

çavsori hebüna wan inkar dikin, jiyan li gele 
kirine zindan ü bi berdewanıi xwina gele wan 
dirijinin, bi tank û topen xwe welate wan dagir 
bikin, ew ji direj-clirej le binerin û denge xwe 
je re dernexin ew neyar we çawa ji "hebün" 
mafe wan re rûmet re bidin; de ew çawa ji wî 
neyarT û ji cihane hevi bikin ku wan texin dew-
sa nı irowa û hesani desthilatiya wan qebül bi-
kin. 

Weke te zanin di 14 e Gulane de dewleta 
tirk bi 70 hezar leşger Başûre Kurdistan dagir 
kir. Bi tank ü top, bi balafir û helikopter û bi 
hemû çeken xwe yen giran, deşt ü çiya, gund ü 
zomeen we dere bombe dikin. Her dere kavil 

weran dikin, xwina gele kurd dirijinin. ii ve .1 
dagiriye ü rüxine re ji bi dil bûn ü erişen PKKe 
yen ji we hereme dikin bahane. 

Les em baş  dizanin ku gava PKK qet Ii wir tu-
ne bû ji dewleta Tirk erişi van dera dikir û bi 
balfiren xwe gunden baş& bombe dikir ü gele 
me dikuştin. Hemü kes dizanin ku dewleta 
Tirk, ne tene neyare partiyek Kurd an neyare 
Kurde baküre; neyare hemu partiyen Kurd ü 
heMû perçeyen Kurdistane ye. Lewra li rojhilat 
an li başûre Kurdistane, kijan deme tevgera 
Kurd peşde ketibe an hatibe konaxeke ku ma-, 
feki netewi bistine dewleta ku peş iin bi dijwarT 
li hember vena derketiye ü ji vena re beri bCı ye 
asteng disa dewleta Tirke. 

Diwe tu heza Kurd xwe ne xapine, nebeje 
ev dewleka kolonyalist yan ji a din doste neye 
an dilxwaze gele Kurde. Dibe ku van dewletna 
dijberiyen wan ji hevre hebe ji hey hez nekin 
li hembern hey dibe ku bi xwazin hezen Kurda " 
ji bi kar binin, re gava Kurd ben cionaxa ku 
mafe xwe bistinin, we gawe her çar dewleten 
kolonyalist pirsgireken xwe datinin aliki û li 
hember Kurda dibin yek. Minaka beri balkeş  
eve; ku gava li başür, dewleta Kurd ya federe ' 
hat ilankirin, her çar dewleten kolonyalist bii 
reaksionen dijwar dijberiya xwe re dan û gotin; 
"Em tu car destür nadin parvebûna Irak ü ava-
kirina dewletek Kurd." Piştre Tirkiye, Sür? Cı  
Tran Ii hember biryara Kurd bi hevre helwest 
gidin; peymana tevgerek hevkariye kirin û her 
sal civin'en peryodik.çe kirin. Eşkere ye ku tu 
dewleten kolonyalist ji mere nabe hevalbend. 
Berevaji vena ji, ji bo berjewendiyen teng ü bi-
çOk,hezen Kurd çiqas ji hey dür kevin ü neyar-. 
tiya hey bikin ii, disa ji hertinı  pevisti lıevkarT ü.  
piştgiri ya Nevin. 

Le sedenı  çi dibe bila hibe, seyr û climenek 
sosrete, ku kijan partiya Kurd hineki bi hez di-
be, ji devla ku peywendi ü hevkari ya xwe bi 
hezen gele xwe ü piştgirin xwe yen bi rasti re 
deynin, bi neyaren ku di xwazin gele Kurd di 
dilopek avde bi xeniqinin re ditinin. Gava ku 
di kevin tengasiye û tadayek mezin li wan te , 
qiyamete radikin rewşa xwe û peywendiyen 
xwe yen bi neyaran re ji bir dikin û heza Kurd • 
ya hemberi li hemberi wan bi bextiye tawanbar 
dikin; Nin nü hebüna hezen Kurd yen din te 
bira wan, ji bo yekiti û heykariye bangen be 
bingeh û vala dikin. Wer xweyaye ku van 
hezen me heta ku kanibin di berxwe bidin ü li 
ser linga biminin bange wan çarçoveya "tak-
tike"derbas nake. Le bi yamin Yan bangen pişt-
girT û refgirtina li diji neyar, hezen Kurd çicias ji 
dil bibinin an nebinin ji, disa diye bersiv bidin 
û li diji neyar çi ji deste wan be pek binin. 



'Silahlarımız' Kürt-
lere karşı  
kullandınız' 

Ankara devre 
dışı  kalabilir 
Haber Merkezi - Güney Kürdis-
tan'daki Kürt gruplarından Kür-
distan Yurtsever Birliği (KYB) li-
deri Celal Talabani, Ankara'nın 
Kürt partilerini uzlaştırmayı  
amaçladığını  ancak sürecin olum-
lu sonuçlanmasına katkı  yapma-
yıp, tersine karışıklığı  körüldeyici 
rol oynadığını  Irak Kürdistan De-
mokratik Partisi'ne (IKDP) yakın-
laşarak tarafsızlığını  yitirdiğini 
söyledi. Ankara Süreci'nin eşbaş-
kanları  Türkiye, ABD ve İngiltere 
arasında kamplaşma yaşanırken 
KYB lideri Talabani, Güney Kür-
distan için Ankara'da yapılan gö-
rüşmelerin Washington ve İngilte-
re'de gerçekleşmesinin sağlandı-
ğını  belirtti. 

Türkiye'nin mayıs ayında Gü-
neye düzenlediği harekatın ardın-
dan, süreç kesintiye uğramıştı. BU 
süre içinde Kürt grupları  ABD ve 
İngiltere ile temasa geçerek gö-
rüşmelerin Londra'da yapılmasmı  
sağladılar. Ankara Süreci'nden 
hoşnut olmayan Talabani, bu ge-
lişmelerin ardından önce ABD'ye, 
sonra da Türkiye'ye davet edildi. 

Dışişleri Bakanı  Cem ile gö-
rüşmesinde Türkiye'nin Ankara 
Süreci'ni yeniden aktif hale getir-
me konusunda çaba harcanacağı  
izlenimi aldığım söyledi. 

Türkiye'nin Güney harekatı  
üzerinde Ankara süreci'nin "uyu-
maya" bırakıldığını  iddia eden Ta-
labani, yine Türk, Amerikan ve 

İngiliz yetkilileri ile KYB ve 
IKDP temsilcilerinin katılımıyla 
nisan ayı  başında Londra'da bir 
toplantı  yapıldığını  söyledi. 

Talabani, bundan sonraki top-
lantının eylül başında ABD'de da-
ha sonra da Ankara'da Barza-
ni'nin de katılımıyla yapılacağını  
belirtti. 

KYB lideri Talabani, sürecin 
başarısı  için "Federal bir Irak'a ilk 
adımı  oluşturacak yerel yönetim 
için seçimlerin yapılması  ve Ha-
bur gelirlerinin paylaşımı  sorunu-
nun çözümlenmesi gerektiğini 
söyledi. 

Güney Kürdistan Kürt partileri 
arasında çatışmaların sona erdiri-
lip Türkmenlerin de katılımı  ile 
yerel yönetimin kurulmasını  
amaçlayan Ankara Süreci'nin eş-
başkanları  Türkiye, ABD ve İngil-
tere arasında karşılıklı  güven bu-
nalımı  yaşanıyor. Türklerin süreci 
engelleyen tutumları  ötekiler tara-
fından olumsuz bulunuyor. 

ABD ve İngiltere'nin Türki-
ye'nin Kuzey Irak için öngörülen 
ilkelerin uygulanmasını  geciktiri-
ği görüşünde olduğu öne sürüldü. 
Türkiye ise ABD ve İngiltere'nin 
barış  sürecini Ankara dışına taşı-
ma arayışlarından rahatsızlık du-
pnyuyor. Sürecin daha fazla uzatı-
lamayacağı  görüşünde olan iki ül-
ke ankara dışında bir çözüm 
arayışı  içine girebilecekleri belir-
tiliyor. 

Isveç, ABD 
ve Avrupa'lı  

Kürt 
Bedelli'ler 

Hatice YASAR 

8  4'ün sonları yd ı , mutad "cevle'lerimden 
biri gereği Stockholm'de ikamet ediyo-
rum. Değişik milliyetlerden oluşan bir 

arkadaş  toplantı sı nda bir kaç ABD'liye rast-
lamak ve bunları n da bizlerle aynı  statüde 
yani, siyasi mülteci olmaları  beni neredeyse 
bir grup Merih'li görmüş  kadar şaşırttı : Hem 
ABD/Ii hem de siyasi mülteci olan bu şahı s-
lar kendilerini; 'vicdani ret'çi olarak tanı mlı -
yorlard ı . Böylesi bir siyasi suç'un adı nı  ilk 
kez duyuyordum... 

60'lı  y ı llarda yenilmez varsayı lan ABD or-
dusunun; Vietnam'da rezil rüsva olup başı  
önünde ricat etmesinde; ABD halk ı n ı n, savaş  
karşı tı  militanlığını n olmazsa olmaz bir öne-
me haiz olduğunu biliyordum. Ama bu eyle-
min adı n ı  ve bazı ları na nelere malolduğunu 
tasavvur edebilmem mümkün bile değildi. 
Ordunun; millisi veya k ı zı l' olsun; kutsiyeti-
nin tartışı lmazlığı  konusunda şekillenen be-
nim kuşağım açı sı ndan birilerinin kalkı p, 
"profesyonel orduya karşıyı m, mecburi as-
kerlik ve kirli savaşlara katı lmak istemiyo-
rum" türünden talepler ileri sürebilmesi Kürt-
lerin tabiriyle "sedme" yaratı yordu. Vicdani 
Ret'çi olduğunu ilan etmenin "komünist, te-
rörist, bölücü" ithamından daha fazla ciddi-
ye al ı ndığını  ve planetimiz üzerinde hiçbir 
yerde kabul görmeyecek kadar tehlikeli-la-
netli addedildiğini düşünemiyordum bile. 

Oysa; önce övündüğümüz Vietnam devri-
minin başlı ca aktörlerinden biri olan bu ke-
sim; 60'lı  yı lları n sonunda mukaddes ABD 
ordusuna katı lmayı  red ederken; "milli hain, 
erkek olmama, KGB ajanı " ithamları nı  gö-
ğüslemekle can güvenliklerinin kalmadığı  
koşullarda siyasi irtica talebinde romantik; 
uluslararası  yasaları  anlaşmaları  elinin tersiy-
le itip, 8 milyonluk Isveç'in boyuna bosuna 
bakmadan koskoca planete kafa tutuyor ve 
Vicdani Retçi'lere kucak açan ilk siyasi lider 
oluyordu. Bu tavrı yla da ordunun dokunul-
mazlığı  miti ile kuşatı lmış  patriarkal sisteme 
meydan okuyor ve yı llar sonra Stockholm'un 
göbeğinde gerçekleştirilen kendi infazı  için 
kellesini dünya gericiliğine uzatı yordu. 

Küçük Asya'da 84 sonrası  Kürt halk ı na 
karşr aç ı ktan ilan edilen kirli savaş  sürecin-
de; klasik sol gelenekten gelrneyen binlerce,- .! 
Türk genci Isveçli ABD'lilerle ayn ı  kaderi 24 
saat paylaşmakla karşı  karşıya bı rak ı ldı . Hem 
de başlı ca milli meziyetinin; askerlik olduğu 
ile övünen, bir milletin gençleri olarak. Aç ı k 
ki profesyonel ordu mitinin, yeniçeri gelene-
ği ile işlendiği Türk toplumunda; bu gençliğ-
in ödeyip ödeyeceği bedel; 200 yı llı k bir ta-
rihe sahip ABD Vicdanı  Retçi'lerinkiyle kar-
şı laştı rı lamayacak kadar ağırdı r. Ama buna 
rağmen, Türk devletinin tüm ideolojik, siyasi 
ve terörist bombardı manları na rağmen; gü-
nümüzde de devam eden bu kirli savaşta yer 
almay ı  reddeden gençler, MGK' nde alarma 
neden olacak kadar ciddi bir potansiyel 
oluşturuyor. 

Bir Kürt olarak benim aç ı mdan; kendini 
egemen ulustan sayanları n 'Vicdan ı  Retçi' 
olma oranı nı n yükselmesi sevindirici. Çünkü 
kurtuluş  kavgamı zda; komşuları mı z tarafı n-
dan yalnı z bı rak ı lmaya, malesef epey bir za-
mandı r "alıştı rı lmışız." 20 yaşındaki Türk 
gençleri yeni bir SOL mücadele geleneğinin 
ilk temel taşları nı  örmeye başlı yorlar. Artı k 
devrimcilik kendini sistem içi muhalefet güç 
olmaktan ayı rmaya başlı yor. 

Kendini Türk sayan 20 yaşındaki gençle-
rin, mukaddes Türk ordusu mit'ini sorgu ma-
sası na yatı rdığı  koşullarda; Kürtler'in askerlik 
hizmetine koşmaları nı  anlamak zor. Hem de 
Kürt kimliğini savundukları  iddias ı  ile her-
hangi bir ülkeden siyasi mültecilik talebinde 
bulunanları n. Bu Kürtler ikinci bir ülkenin 
vatandaşlı k kimlikleri ve emeklilik hakları n ı  
elde ettikten sonra, sosyal yardı m maaşları n-
dan topladı kları  parayı  bedel olarak ödeyip 
işgalci ordu giysilerini giyiyor günde 5 öğün 
türk istiklal marşını  okuyup Kürt değerlerine 
küfrediyorlar. Ve mutlaka Batı 'nı n kı y ı  şeri-
dinde bir yazl ı k aldı ktan sonra, Avrupa'ya 
dönüp tekrar "Kürtçülük" hatta "komünistlik" 
yapmaya devam ediyorlar!!! Nedeni sorul-
duğunda ise; memlekette legal siyaset yapa-
bilmek için bedel ödemek zorunda oldukla-
rını  öne sürüyorlar. Ama istisnası z hepsi geri 
dönüp şoförlük veya pizzac ı lı k yapmaya de-
vam ediyorlar.. Kaldı  ki; Türk kad ı n insiyatif-
lerinden "çocukları mı z] askere gönderme-
yin" çağrı s ı nı n beklendiği bir ülkede aktüel 
kirli savaşa karşı  tavı r belirtmeksizin siyaset 
yapmak mümkün değildir. Bu nedenle; Kürt 
kökenli birisinin bedeli veya bedelsiz askeri 
hizmete boyun eğmesi; askere gitmeyi red-
deden yüzbinlerce Türk gencinin başlattığı  
devrimci eylemi k ı rma ve Türk ordusunun 
k ı rı lan prestijini "onarma" tavrı  olarak adlan-
dı rı labilir. Avrupa'daki Kürt siyasi mültecileri 
ise bedelli askerlik yaparak, eylem kı rı c ı lığı-
nı n bile sı n ı rları n ı  zorluyor hatta Jirki aşireti 
beyine yaklaşıyorlar. Tahir bey; adı na ekle-
diği yeni ünvanı n bedelini bir biçimde Türk 
devletinden al ı yor. Ama Avrupa'dan giden 
Kürt "siyasileri" Türk istiklal marşını  okuduk-
ları  üç ay boşunca lüks sı n ı fı ndan otel parası  
ödüyorlar. Hem de sadece; geriye kalan iki 
onluk ömürlerinin 15 günlük tatilini bu ülke-
de geçirebilmek uğruna. Peki tüm bunlar 
ayan beyan ortada iken; 40 yaşında Burdur'a 
koşman ı n adı ; bedelli koruyuculuk değil de 
ne? 
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Dersim 
kıskaçta Türkiye'ye Super Cobra helikopterle-

rinin verilmemesine gerekçe oluşturan 
"Amerikan silahlarının, Güneydo-
ğu'daki bazı  insan hakları  ihlallerinde 
kullanıldığı" şeklindeki Amerikan gö-
rüşü bu yıl da yinelendi. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı  John Shat-
tuck'ın yönetimindeki İnsan Hakları  
Demokrasi ve Çalışma Dairesi tarafın-
dan hazırlanan ve ağırlıklı  olarak 1996 
yılını  kapsayan rapor, Türkiye'deki 
ABD diplomatları= yaptıkları  birebir 
temas ve gözlemlere dayandmldığı  
belirtildi. 
Raporda, "Amerikan malzemesinin 
köylerin boşaltımasma destek için kul-
lanılmış  olması  muhtemeldir" ifadesi-
ne yer verildi. "Sonuç" bölümünde, 
Amerikan silahlarının sivil halka karşı  
kullanılması  endişesi dile getiriliyor. 
Bu endişenin sürmekte olduğu ve bu 
nedenle Türk devletinin silah isteğinin 
kongreden geçmesinin çok zor olduğu 
belirtiliyor. Son zamanlarda Amer-
ka'da ardarda Kürt sorunuyla ilgili 
düzenlenen ve çok sayıda bilim ada:-
mmın katıldığı  seminerin kongre üze-
rinde etkili olacağı  ifade ediliyor. 

ERNK Avrupa söz-
cüsü Almanya'da 
ERNK'nm Avrupa eski Temsilcisi 
olan ve İngiltere çağnlı  olarak yaptığı  
bir ziyaret sonrası  tutuklanan Kani 
Yılmaz Almanya'ya getirilerek tutuk-
landı. 24 Ekim 1994 tarihide Avam 
Kamarası  üyeleri ile bir görüşme yap-
mak üzere Londra'ya gelen Kani Yıl-
maz İngiliz Parlamentosu yakınlarında 
bir tren istasyonunda gizli servis ele-
manları  tarafından gözaltına alınmıştı. 
Üç yıldır Londra'da tutuklu bulunan 
Kani Yılmaz'ın iade taleplerine İngiliz 
makamları  bugüne kadar olumlu bir 
cevap vermediler. Ancak, Alman ma-
kamların ısrarı  üzerine Almanya'ya 
getirilen yilmaz burada mahkemeye 
çıkanlaraktutuldandı. 
Öte yandan Köln kentinde Alman po-
lisinin Kürtlere yönelik operasyonlar 
sürdürdüğü haber alındı. Alman sivil 
ve siyasi kuruluşlarının tepkilerine yol 
açtı. Bu tür baskıların Alman Hükü-
metinin daha evvel aldığı  yasaklama 
karanndan kaynaklandığı  belirtiliyor. 
Hükümet almanyada Kürt protes-
tolarının yoğunlaşması  üzerine yasak-
lama kararım almıştı. Kürt çevrelerin-
de Alman Hükümeti Türkiye'de süren 
savaşa, silah ve benzeri yardımlar ya-
parak taraf durumuna gelmekte suç-
lanımıştı. 

Konsolostan destek 
ABD'nin İstanbul Başkonsulosu Step-
han C. Kimmel, Barış  Treni'ne destek 
verdiğini beliterek, tren karşılamaya 
gideceğini söyledi. 
Stephan C. Kinunel, HADEP İstanbul 
Il Merkezi'ne gelerek İl Başkanı  Hik-
met Fidan ile görüştü. Kimmel, HA-
DEP'in olası  bir kapatılma ile karşılaş-
masının Türkiye'de demokrasinin ge-
lişmesi açısından ciddi bir yara açaca-
ğını' belirterek, partinin kapatılmasın-
dan doğan boşluğun doldurulması  ge-
rektiğini kaydetti. 
Musa Anter Barış  Tren'nin Türkiye 
için bir fırsat olduğunu vurgulayan 
ICimmel, "Bu trenin karşılanmasmda 
ben de orada olacağım" dedi. Görüş-
mede, İl Başkanı  Hikmet Fidan da, 
ABD'nin Türkiye ve Ortadoğu'da is-
tikrar istemesi halinde, bunun Kürt so-
rununun çözürnünden geçtiğini, ilk 
etaptasavaşm durdurulması  ve Kürtle-
rin kendini özgürce ifade edebilmeleri 
gerektiğini söyledi. Fidan, ABD'nin 
çabalarının da bu yönde olması  gerek-
tiğine işaret etti. 

Dersim/ Nşe ROJ- Aldık-
ları  milyarlarca lira krediyi 
iç ederek devlet bankalar-mı  
batıranlara dokunamayan 
devlet, Dersim köylüsünün 
kışlık ihtiyaçlarını  karşıla-
mak için aldığı  cüzi miktar-
daki kredi borçlarının peşine 
düştü. 1993 yılında aldıkları  
tarım Icredilerini, köyleri bo-
şaltıldığından ödeyemedik-
leri için Ziraat Bankası 'nın 
haciz kararı  aldığı  Ovacık 
köylüsünden sonra şimdi de 
Hozat, Mazgirt, Pülümür ve 
Nazimiyeli köylüleri hacizle 
karşı  karşıya. 

1992 Erzincan depremin-
den etkilenen Dersim'in Ho-
zat köylüsüne devlet tarafın-
dan verilen 30 milyon yar-
dım da geri alınmak isteni-
yor. Ziraat Bankası, yardım 
ve kredileri geri almak için 
gidilen köylerde, Karar teb-
liğ  edilecek insan bulunamı-
yor.1994' yılında devlet güç-
leri tarafından boşaltılmıştı. 
Konu hakkında bilgi veren 
köylüler, yetkililerin hane 
başına verilen' 30 milyon li- 
rayı ikişer milyon liralık 
taksitlerle almayı  tasarladık-
ların' belirttiler. . 

Talabani Güney Kür-
distan'da Saddam Hü-
seyin'e yasak bölgenin 
iki paralel daha aşağıya 
çekilmesi gerektiği gö-
rüşünü dile getirdi. 
Kürtlerin ve Türk-
menlerin önemli bö-
lümünün hala Sad-
dam'ın denetiminde 
olan bölgede bulun-
duğuna dikkat çeke-
rek "baskının son 
bulması, yasak böl-
genin genişletilmesi-
ne baglıdır"ifadesini 
dile getirdi. Bu öneri- 
sine Türkiye'den 
beklediği destek gel-
medi. 

YNK(Yekitiya 
Nıştımana Kurdistan) 
lideri Celal Talabani, 
Aşağıda kalan bölge-
ninde kendi toprakları  
olduğuna dikkat çekti. 

Bir süredir Anka-
ra'da bulunan Talabani, 
Saddam Hüseyin'in 36. 
paralelin altıda kalan 
bölgedeki Kürtleri ve 
Türkmenleri zorla ev-
lerinden ve yurtlann-
darı  sürdüğünü belirte-
rek, paralelin 34'e çe-
kilmesi konusunda bir 
girişim başlattığını  
açıkladı: Washing- 

1992 depreminden hasar 
gören Mazgirt köylerine ya-
pılan yardım ve verilen kre-
dilerin de, bir süre ertelendi-
ği ancak bunların yeniden 
gündeme sokulduğu öğrenil-
di. Kredi borçlarının ertelen-
mesinin ardından köylerini 
boşaltılmasına rağmen ban-
ka,haziran ayında kredilerin 
faizleri ile birlikte ödenmesi 
için, köy muhtarlarına tebli-
gat yaptı. Parayı  ödeyeme-
yen köylüler banka avukat-
ları  tarafından icraya verildi-
ği belirtiliyor. 

Ziraat Bankası 'nın köylü-
lere verdiği kredinin toplam 
2 milyar tutarında olduğu 4 
yıllık faiziyle birlikte para-
nın 20 milyar lirayı  bulduğu 
ifade ediliyor. 

Geçtiğimiz yıl toplam 36 
milyar lira kredi veren Zira-
at Bankası, önümüzdeki ay-
dan itibaren faiziyle birlikte, 
bu paraları  da toplamaya 
başlayacak. Ancak bölgede 
her geçen gün zorlaşan ya-
şam koşulları  nedeniyle bu 
borçların da ödenemeyecek 
olması  işleri dahada zorlaş-
tıracaktır.Köylüler, Ziraat 
Bankası 'nın eski borçlar  

ödenmediği çin yeni kredi 
açmayacağmı  öğrendilclerini 
bildirdiler. 

Benzer uygulamanın na-
zimiye ve Pülümür'ün köy-
lerinde de başladığı  öğrenil-
di. Dersim'in Ovacık ilçesi-
ne bağlı  köylere verilen kre-
dilerin de faiziyle birlikte is-
tendiği; ancak göç ettirilen 
köylülerin bu parayı  ödeye-
medikleri, bunun üzerine ise 
bankanın muhtarlara tebligat 
göndererek, köylülerin mal-
lannm haciz edileceği belir-
tiliyor. 

Mazgirt Ziraat Bankası  
Müdürü Kazım Yeter, veri-
len kredileri almak zorunda 
olduklarını  söyleyerek köy-
lülerden kredileri geri iste-
diklerini doğruladı. Yeter, 
köylülere verilen kredilerin 
ödeme tarihini bir kez ertele-
diklerini; ancak erteleme sü-
resi de bittiği içn yeniden 
kredilerin ödenmesini iste-
diklerini ve yaptıldan işlem-
lerin yasal olduğunu söyledi. 

Yeter, Mazgirt'e verilen 
kredileri tahsil etmekte zor-
lanmadıklarını; buna . rağ-
men tahsil edemedikleri ol-
duğunda da icraya verdi de- 

rini belirterek şunları  söyle-
di: "Göç ettirilen köylülerin 
durumunun kötü olduğunu 
kabul ediyoruz. Verilen kre-
dileri de almak zorundayız. 
Borçlarını  ödememeleri ha-
linde tekrar kredi açmadığ-
mız doğru değil. 

Bazı  köylülere borçlarını  
ödemedikleri halde yeni kre-
di verdik. Karşılıklı  anlayış  
içinde sorunu hallediyoruz. 
Ancak, borçlarını  verme-
mekte ısrar edenlere tabii ki 
yeni kredi vermiyoruz." Ye-
ter, köylülerin bu söylentile-
ri kasıtlı  olarak çıkardıkları-
nı  da ileri sürerek, "Köylü-
ler; 'belki kredi borçları= 
ilgili merciler tarafından af-
fedilir' beklentisi içendedir" 
dedi. 

Mazgirt belediye Başkam 
İbrahim Koç, Ziraat Banka-
sı 'nın köylülere verdiği yar-
dım paralarının ve kredileri-
nin geri ödenmesinin yapıl-
masını  istediğini, ancak köy-
lerinden göç ettirilen bu in-
sanların bu paraları  ödeme-
lerinin imkansız olduğunu 
söyledi. 

Koç, köylülerin topralda-
ruıdan göç ettirildiğini, evle-
rinin yıkıldığını  göç edenle-
rin kötü koşullarda şehir 
merkezlerinde yaşamaya ça-
lıştılclannı  belirterek şunları  
söyledi: 

"halk köylerine dönmek  

istiyor, ancak hiçbir değişik-
lik olmadan köye dönüş  bir 
anlam ifade etmiyor. Tanın 
alanları  zarar görmüş  du-
rumda, üstelik tarımla uğ-
raşacak maddi güçleri de 
yok. Hayvancılık güvenlik 
gerekçesiyle yapılamıyor. 
Köye dönüş  koşullarının 
oluşturulması  gerek" 

Devletin bu konularda 
köylülere yardım etmesi 
gerektiğini belirten Koç, göç 
ettirilen köylülerin Kay-
makamlığa başvurup Fak-
Fuk-Fon'dan yararlanmak 
istediklerini ifade etti. 

Koç, Kaymakamlığın, 
ancak belli sayıda aileye 
yardımda bulunduğunu, 
bunun da üç ayda bir odun, 
kömür parası  adı  altında 3 
veya 4 milyon' civarında ol-
duğunu söyledi. 

Koç, yapılan yardımların 
göstermelik olması, ko-
nunun ciddi bir biçimde ele 
alınması  gerektiğini belirtti. 

Belediye'nin göç ettirilen 
köylülerden su parası  al-
madğını  ve imkanları  
dahilinde yardım yapmaya 
çılıştığını  belirten Koç, 
"Belediye olarak, bir kaç 
kez üçer milyon verdik. 

Ancak verilen miktarla 
geçimlerini sağlamaları  çok 
zor, can güvenliği güvence 
altına alınarak, köylülerin 
dönüşü sağlanmalıdır. 

ton' da ve Londra'da 
konuyu Amerikan ve 
İngiliz yönetiminin üst 
düzey yetkilileriyle gö-
rüştüğünü açıklayan 
Talabani, BM Genel 

Sekreteri Kofi Annan 
ile de konuyu görüştü-
ğünü belirtti. 

Talabani, Kuzey 
Irak'ta Saddam' a ya-
saklanan bölgenin ge-
nişletilmesi konusunun 
Türkiye'deki görüşme-
leri sırasında ele almıp 
alınmadığı  şeklindeki 
bir soruya karşılık, " 
Burada ele almadık. 
Burada sadece 36. pa-
ralelin altındaki Kürtle-
rin ve Türkmenlerin 
yerlerinden sürüldükle- 

Yasak bölge 
genişletilmeli 

rini söyledim." dedi. 
Dışişleri Bakanlığı  

Müsteşarı  Öymen ise, 
"Bunu Talabani'yle gö-
rüşmedik. Bu konu bi-
zim gündemimizde de-
ğildir. Yasaklı  bölge-
nin genişletilmesi 
sorunu Türkiye'nin 
gündeminde değildi" 
dedi. 
Öte yandan Talabani 
CHP lideri Deniz 
Baykal ile de görüş-
tü. Talabani, Anka-
ra'daki temaslarının 
son derce tatmin edi-
ci olduğunu söyledi. 
Ankara'da çok 
sayıda sorunu in-
celeme fırsatı  bul- 
duklarını belirten 

Talabani, Dış işleri 
Bakanı  İsmail Cem'le 
yaptığı  görüşmeden 
sonra, Türkiyenin 
gelecekte bölgede 
önemli rol oynayacağı  
izlenimi edindiğini 
belirtti. Alınan bir baş-
ka habere göre, 
Talabani yapılan 
görüşmelerde Süley-
maniye' ye Soran böl-
gesine girilmeden direk 
bir ticaret yolunun açıl-
ması  da ele alındı. 

Haber Merkezi 

Kürt illerinde çatışmalar aralıksız sürüyor 
Hakkari'nin Çukurca, Mar-
din'in Savur ve Bingöl'ün 
Genç ilçelerinde PKK geril-
laları  ile askerler arasında 
çıkan çatışmalarda 5 asker 
öldü, 6 asker ve 1 korucu-
nun yaralandığı  haber alın-
dı. 

Hakkari'nin Çukurca il-
çesi Gare dağı  yakınlarında 
konumlanan ve Güney kik-
distan'a operasyon düzenle-
me hazırlığı  içerisinde olan 
askeri birliğe, gerillalarca 
saldırı  düzenlendi, Düzen-
lenen saldırıda 4 askerin ya-
şamını  yitirdiği, 5 askerin 
de yaralandığı  bildiriyor. 
Saldırıdan sonra çatışmanın 
yaşandığı  bölgeye yönelik 
helikopterlerle bombardı-
man yapıldı. Gerilla kaybı  

olup olmadğı  konusunda ise 
bilgi alınamadı. Şırnak'ın 
Silopi ileçesi yalcuılarmda 
kurulan seyyar hastanelere 
helikopterlerle taşınan yara-
lılar, burada yapılan ilk mü-
dahaleden sonra Şırnak 
Devlet Hastanesi'ne sevk 
edildi. 

Mardin'in Savur ilçesi 
kırsal alanında operasyona 
çıkan asker ve korucularla 
gerillalar arasında 14 Ağus-
tos günü çıkan çatışmalarda 
ilk belirlemelere göre 1 as-
ker öldü, 2 asker ve Savur 
nüfusuna kayıtlı  Baki Yıl-
dız isimli korucu yaralandı. 
Yaralı  korucu ve askerler 
Mardin Devlet Hasatane-
si'ne kaldırıldı. Çatışmadan 
sonra bölgede devam eden  

harekatta askerler ile geril-
lalar arasında, yer yer kısa 
süreli çatışmalar yaşanır-
ken, kırsal alanda koyunları  
otlatmakta olan ancak ismi 
öğrenilemeyen bir çoban 
askerlerce gözaltına alındı. 
Söz konusu çobanın Savur 
ilçe merkezine getirildiği 
öğrenildi 

Bingöl'ün Genç ilçesi 
kırsal alanında seyir halin-
deki özel harekat tim bir-
liğine gerillalar tarafından 
önceki gün saldırı  yapıldı. 
Saldırıya özel timlerin kar-
şılık vermesi sonucu çıkan 
ve yaldaşık bir saat süren 
çatışmada ölü ve yaralı  olup 
olmadığı  konusunda bilgi 
alınamazken, özel timlere 
ait araçlar hasar gördü. 

1.-1.Lı• 



daha şimdiden taslağa karşı  
mücadele etme kararı  aldılar. 
Sendika yetkilileri kendilerine 
danışmadan alınan bu tür yasa 

taslaklarının uygulanmasının 
mümkün olmadığını  belirtiyor-
lar 

Kekliklik İçimizi 
Kemiriyor 

Cemal ARDIÇ 

S
on günlerde Türk gazeteciler, ardarda 
Kürt illerine akı n ettiler. Kendilerince 
bölgedeki değişimi yazacaklard ı . Çarşaf 

çarşaf dizi yazı ları n içeriğine bakı l ı nca bu se-
ferin gazeteci merakı ndan kaynaklanmadığı  
ya da gazetecilik görevini yerine getirmek 
amacı n ı  taşımadı kları , çağr ı l ı  oldukları  anla-
şı l ı yor. Bölgede her şeyin yolunda gittiğini 
kamuoyuna aktarmak görevini üstlendikleri 
görülüyor. 

Sözkonusu yazı lardan biri bölge insan ı n 
kanayan yarası na parmak bası yor. Kürtlerin 
bugüne kadar niçin özgürleşmediğini göster-
mesi bakı m ı ndan çok önemli bir noktadı r. 
Koruculuk. 

Hasan Cemal köşesinde bu sorunu iş lemiş. 
Tabi O olaya başka açı dan yaklaşmış . Bir ko-
mutana soruyor: Koruculuk devam etsin mi, 
kalksı n m ı ? Sorusuna, komutan ı n yan ı tı  çok 
net ve tarihimizdeki bir yaraya işaret ediyor. 
İşte komutan ı n yan ı tı : 

"Korucu, araziyi biliyor. Korucu, mayı n ı n 
yerini biliyor. Korucu, dilini biliyor. Asker iki 
üç yı lda bir yer değiştiriyor. Ama korucu, ge-
ne yerini koruyor. Beş  yı l önce girdiği vadi-
ye, mağaraya yine giriyor. Askere rağmen ko-
ruculuk sistemini değiştirecek ya da kald ı ra-
cak iseler, daha çok şehidi göze almaları  la-
zı m. Altı n ı  çiziyorum: Korucu hala PKK'nin 
baş  belas ı d ı r." 

İşte yı llard ı r, hatta yüzyı ld ı r aral ı klarla sü-
ren mücadelenin başarı sı zl ı kla sonuçlanmas ı -
n ı n gerçek sebebi. Devletin resmi rakamları -
na göre korucu sayısı  ve dağı l ı m ı  şöyledir: 
Bölgede köy koruculuğu ilk olarak Siirt'in 
Eruh ilçe merkezi ve köylerinde gönüllü ola-
rak 4 kiş iyle baş lad ı . Ancak, daha sonra gö-
nüllü korucuları n yan ı  sı ra, geçici köy koru-
culuğu da uygulandı . 17 bin 440'ı  gönüllü, 
50 bin 67'si geçici köy korucusu olmak üze-
re toplam 67 bin 507 korucu halen görev ya-
pı yor. 8 bin 189 korucu ile Van ilk sı rada yer 
al ı rken, 435 kiş iyle en az korucu Tunceli'de 
bulunuyor. 

Bu rakamlara aileleri de eklenince yörede-
ki hazin tablo tamamlan ı yor. 

Tarihimiz Kürt insan ı nn ı n deyimi ile "kek-
liklerle" dolu. Kendi yönetimlerini niçin ku-
ramad ı kları  da anlaşı l ı r böylece. Kürt siyaset 
s ı n ı fı , bu gerçeği kulakarkası  edemez ya da 
sadece cepheden bakarak soruna yaklaşa-
maz. Bir sosyal vak ı ad ı r. Konu üzerinde yete-' .) 
rince kafa yorulmal ı , ulusun bütünlüğünü 
sağlayacak giriş imlere ağı rl ı k verilmelidir. İ r-
landa bu güne kadar bu iç bölünme nedeniy-
le İ ngiliz mandası ndan kurtulamad ı . Bugün 
de ayn ı  sanc ı ları  yaşıyor. Kürtler de ayn ı  ka-
deri paylaşıyor. 

'Kekliklik' içimizi kemiriyor. İç kavgalarla 
iyice yorgun düşen toplum, dış  müdahalelere 
açı k hale geliyor ve fazla bir efor sarfedilme-
den denetim altı nda tutabiliyor. Onüç yı ld ı r 
süren savaş  toplumu değiştirdi. Koruculuğa 
zemin oluşturan koşullar toplumun yapı sı nda 
yatı yor. Bu konuda yaz ı lanlar çoğunlukla 
Kürt bireyi üzerinde duruyor. Kürt kişiliğinde-
ki bozukluklara atıfta bulunuluyor. Bu değin-
meler Kürt bireyini tanı mlamış  olsa bile top-
lumsal olguları  izah etmekten uzak kal ı r. 
Sosyal fenomenler için uygulanacak kriterler 
farkl ı d ı r. Toplumun temel dokusunu oluştu-
ran olgular belirlenmeden doğru sonuçlar ç ı -
karmak olanaks ı zdı r. 

Kürt kiş iliğinden sözeden siyaset sı n ı fı  ek-
seriyetle hakaret yolunu seçiyor. Aşağı lama 
ve küçümseme politik bir tercih haline gelin-
ce de kendisinden başka herkes ya düşman 
ya da marazi bir hastal ı k olarak görülür. Çev-
relenmiş  coğrafyada çemberi yarman ı n tek 
yolu birleştirici olguları  öne ç ı karmaktan ge-
çiyor. 

Kürt insan ı  artı k kendisi olmayı  kendisi 
için yaşamayı  öğrenmek zorundad ı r. Umut 
verici olan son yı llarda çoğunluk olmayı  ba-
şaran Kürt insan ı , kanayan Keklik yarası n ı  
sardığı  zaman, uygar uluslar içindeki yerini 
alacaktı r. 

Zamlar ardarda 
geld• Temel tüketim mallarına 

1 15 gün içinde iki kez zam 
yapı ldı  

ANASOL- D hükümeti- netim Kurulu Başkanı  
nin iktidara gelir gelmez 
temmuz ayında yaptığı  
yüzde 32'lik akaryakı t 
zammının şokunu atlatıl-
madan halk yüzde 9'luk 
zamla sarsıldı. Akaryakı t 
zammından sonra, piyasa-
larda başta temel tüketim 
malları  olmak üzere tüm 
ürünlerde yeni fiyat hazır-
lıkları  da başladı. Henüz 
bir ay geçmesine karşın, 
15 güne kadar yeniden 
zam isteyeceklerini açık-
layan ekmek üreticileri, 
un ve diğer girdilere yapı-
lacak zam ortamını  bek-
lerken, meşrubata da nak-
liyedeki artışa göre en az 
yüzde 10 zam bekleniyor. 

Ankara'nın hatalarının 
faturasını  halkın ödediği-
ni belirten Reis Gıda Yö- 

Mehmet Reis, tarım ürün-
leri ithal eden firmaları  
denetleyen kurum ve ku-
ruluşların görevlerini yap-
madığını  belirterek "İtha-
latçılar ve toptancılar zam 
yapar yapmaz vatandaşın 
sofrasına da yansıyacak-
tır" diye konuştu. 

Akaryakıt zamlarının 
sektöre kısa süre sonra 
yansımasını  bekledikleri-
ni ifade eden Yaşar Hol-
ding içecek Gurubu Baş-
kanı  Cengiz Tekin, 
"Elimizdeki stokları  erit-
mek için satışları  düşür-
memek için zam oranın' 
yüksek tutmayacağız. An-
cak en az yüzde 10 ola-
cağı  kanısı ndaym" diye 
konuştu. Haber Merkezi 

Sivil toplum örgütleri ve insan hakları  
kuruluşlarının ortak görüşü 

Vaat yetmiyor 
icraat gerekli 

Türkiye ihlalde rekortmen 
Başvurularda Kürt illeri birinci 
sı rayı  almaktadır. Halk güven 
duymadığı  için Aİ HM'ne 
başvurma yolunu seçiyor. 

TBMM insan Haklarını  inceleme Komisyo-
nu ' na iki yasama yılı  boyunca Türkiye'den 
232, Uluslararası  Af örgütü aracılığıyla da 
mektup ve faks ile 547 olmak üzere toplam 
779 başvuru yapıldı. 

Komisyon Türkiye'deki başvuruların 
212'si hakkında gerekli işlemleri yaparak şi-
kayetleri sonuçlandırdı. 547 başvurudan 
368'ini ise mektupla yanıtladı. Komisyona en 
fazla başvuru yapılan insan hakları  ihlali ko-
nusu, gözaltı, işkence ve kötü muamele ile 
gayrimenkul sorunları  oldu. Başvurularda 
Kürt illeri birinci sırayı  almaktadır. Bu illerde 
halk Türk kurumlarına güven duymadığı  için 
AİHM'ne başvurma yolunu seçiyor. 

gerektiğini kaydeden Dinçer, 
emekli olmuş  eğitimcilerin 
tekrar öğretmenlik yapabilme-
si için özendirci ekonomik ön-
lemlerin alınmasını, ek ders 
ücretinin 100 binden 500 bin 
liraya çıkarılmasını  istedi. 

8 yıllık temel eğitim ön-
cesinde eğtimcilerin hizmet içi 
eğitime tabi tutulması  ve bu 
eğitim çalışmasında Eğitim-
Sen'in de aktif olarak görev al-
ması  gerektiğini vurgulayan 
Dinçer, okullarda yasa ile ilgili 
veliye bilgi verecek danışma 
kurullarının oluşturulmasını  is-
tedi. dinçer, yasa gereği statüsü 
değişen okul yöneticiliklerine 
atamalarda yönetmeliklere 
uyulması  ve Eğitim-Sen'in 
görüşünün alınmasını  istedi. 
Dinçer, bu konuyu Milli Eğtim 
İl Müdürü görüşeceklerini söy- 
ledi. Haber Merkezi 

surluk komisyonuna açıkla-
mıştı. 

MİT'in hazırladığı  raporda, 
1990 sonrasında 11 pasaporta 
sahip olan ve 122 kez çeşitli 
kimliklerle ülkeye giriş  ve çı-
kış  yapan Çatlı  12 eylül önce-
sinde çeşitli cinayet ve suikast 
eylemlerine katıldığı, sonra-
sında ise uyuşturucu kaçakcısı  
olarak tanımlanıyor. Devletin 
en üst düzey yönetimi ile iliş-
kiler kurabilen Çatlı, MİT ka-
yıtlarına göre 1990 yılından 
beri Yugoslavya'da yaşıyor. 

Mehmet Özbay, Mehmet 
Özbey ve Şahin Ekli olarak 11 
pasaporta sahip olan, bu pasa-
portlar ile 122 kez giriş  ve çı-
kış  yapan, devlet adına yurtdı-
şında Ermeni cemaatler başta 
olmak üzere bazı  "önemli" gö-
revlerde kullanıldığı  belirtilen, 
son dönemde ise içerde "Maf-
ya" türü bir organizasyon ku-
ran ve bu organizasyonun içine 
resmi organlardan da temsilci- 

ler aldığı  savunulan çatlı'dan 
MİT raporunda sadece "terö-
rist ve uyuşturucu kaçakcısı" 
olarak söz ediliyor. 

Yaptığı  istihbarat çalışmala-
rı  sonucunda hazırladıkları  ra-
porlarla dikkatleri üzerine top-
layan MİT'in çatlı  için sıradan 
bilgilerle dolu bir rapor hazır-
laması , çatlı 'nın "Önemli dev-
let işlerinde kullanıldığı" iddi-
alarını  doğrulayan delil olarak 
değerlendirildi. 

MİT tarafından hazırlanan 
raporun Çatlı  ile ilgili bölü-
münde, Çatlı 'nın 1978 Nisan 
ayında meydana gelen Malatya 
olaylarında ülkücü unsurları  
yönetenler arasında yer aldığı  
belirtilerek, 7 TİP'linin öldü-
rüldüğü Bahçelievler katliamı-
nı  organize ettiği 12 eylill'den 
sonra Avrupa ülkelerinde ka-
çak olarak kalarak uyuşturucu 
kaçakçı lığı  yaptığı  vur-
gulanıyor. 

atlı  MIT'e çalıştı  mı? 
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Reform değil kelepçe 

sa, orta ve uzun vade de ince-
lenmesi gereken konular ol-
duğunu kaydeden Türk, oluş-
turulacak kamuoyunun Ana-
yasa'yı  değiştirebileceğini 
aktardı. Işkence yapıldığına 
dair şikayetler olduğunu söy-
leyen Türk, bunların aşılaca-
ğını  belirtti. 

Daha sonra toplantıya ka-
tılan İHD, TİHV ve mazlum 
Der adına konuşan İHD Ge-
nel Başkanı  Akın Birdal, ya-
pılan görüşmenin anlamlı  ol-
duğunu söyledi. Birdal, ko-
nuşmasında başa gelen her 
yeni hükümetin insan hakları  
konusunu programına aldığı-
nı, bu hükümetin programın-
da insan hakları  olduğunu 
kaydederek, Türk'ün "Türki-
ye'yi gurur duyulacak bir aşa-
maya getireceğiz" sözünü ba-
sın önünde verilen bir taahhüt 
olarak değerlendirdi. Vaatle-
rin hayata geçirilmesi gerekti-
ğini belirten Birdal, hüküme-
tin Basın Affı  Yasası  ile bir 
adım attığını  ancak bunu ye-
terli bulmadıklarını, başta Te-
rörle Mücadele Yasası  ve di-
ğer kanun hükmündeki karar-
namelerde düşünceyi suç sa-
yan hükümlerin kaldırılması  
gerektiğini ifade etti. 

Ankara Barosu adına top-
lantıya katılan Ahmet Topkan 
da, bu toplantmın bir başlan-
gıç olduğunu belirterek, insan 
hakları  ihlalleri konusunda 
alınacak kararların sonuç ver-
mesi dileğinde bulundu. 

Daha sonra söz alan TTB 
(Türk tabibler Birliği) İnsan 

diriliyor. 
Bakan türk'ün yaklaşık bir 

süre önce 'reform' olarak lanse 
etttiği ancak, kamu emekçile-
rinden bir sır gibi sakladığı  ya-
sa taslağı, Türkiye'nin en 
önemli dinanıiklerinden biri 
olan kamu emekçileri örgütle-
rinin elini kolunu bağlamayı  
hedefliyor. 

personel reform taslağında, 
grevli, toplu sözleşmeli sendi-
ka hakkını  engelleyen ve kamu 
çalışanlarını  bölen maddelera-
ğırlıkla yer alıyor. 

Taslaktaki anti-demokratik 
maddelerden birisi olan 22. 
madde ile kamu emekçileri, 
`memur' kamu çalışanı ' ve 
`sözleşmeli personel' olarak 
üçe bölünüyor. 'Hakim ve sav-
cılar', 'öğretim elemanları ', 
`askeri personel' ve 'sözleşme-
li personel', 'memur olarak ad-
landırılırken geriye kalanlar ise 
kamu çalışanı  statüsüne konu-
luyor. KİT'lerdeki çalışanların 
sözleşmeli personel olarak ad-
landınldığı  taslakta, grevsiz ve 
toplu sözleşmesiz sendika hak- 

Haber Merkezi- Yeni Perso-
nel Yasa taslağı, içerdiği ya-
saklarla, kamu çalışanlarının 
karşı  çıktığı  657'yi aratacak ni-
telikte olduğu bildiriliyor 

"Isyan etmeyen memurun 
aklına şaşarım" ifadesini kulla-
nan Mesut Yılmaz'ın Başba-
kanlığı 'ndaki yeni hükümet ta-
rafından hazırlanan devlet Per-
sonel rejimi reform tasarısı, 
memuru tümüyle konuşmaktan 
mahrum bırakıyor.Toplu müra-
caat ve şikayet hakkının dahi 
yasaklandığı  yasa taslağında, 
kamu emekçileri "kamu çalışa-
nı  ve memur" diye ayrılıyor. 
Memur statüsüne alınan kamu 
emekçisine sendika hakkını  ta-
nımayan taslak yürürlüğe gir-
diğinde, greve çıkan memur 
işten atılabilecek. 

Devlet Bakanı  Hikmet Sami 
türk'ün kamuoyuna açıkladığı  
devlet personel Rejimi reformu 
Yasa taslağı  kamu emekçileri 
tarafından yasaklar manzume-
si, 657 Sayılı  Devlet Memurla-
rı  Yasası 'nı  bile aratacak nite-
likte bir yasa olarak değerlen- 

Haber Merkezi- Yılmaz hü-
kümetinin görevlendirdiği ih-
sanhalclan üst kurul üyeleri 
ile Sivil toplum örgütlerin 
temsilcileri biraraya geldiler. 
Toplantıda, sivil toplum ör-
gütleri insan hakları  konusun-
daki kaygılarını  dile getirdi-
ler. İnsan Haklarından So-
rumlu Devlet Bakanı  Hikmet 
Sami türk, Türkiye'yi gurur 
duyulacak bir aşamaya getire-
ceklerini vaad ederken, sivil 
toplum örgütleri somut adım-
lar beklediklerini söylediler. 

İnsan Hakları  Koordinas-
yon Üst Kurulu sivil toplum 
örgütlerinin katılımı  ile top-
landı. toplantıda, insan hakla-
rının korunması  ve geliştiril-
mesi konusunda sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alındı. 
Basına kapalı  yapılan toplantı  
sonrası  konuşan İnsan Hakla-
rından Sorumlu Devlet Baka-
nı  Hikmet Sami Türk, hükü-
metin İnsan hakları  konusun-
da yeni adımlar atacağını  ve 
Türkiye'yi gurur duyulacak 
bir aşamaya getireceklerini 
iddia etti. Türk, "Tüm kurum-
larımızla insan hakları  soru-
nunun çözülmesi konusunda 
işbirliğimizi sürdüreceğiz" 
dedi. 

İnsan hakları  konusunda 
sorunların bir bölümünün 
Anayasa, bir bölümünün 
uluslararası  anlaşma ve bil-
dirgelerle, bir bölümünün ise 
uygulama ile ilgili olduğunu 
kaydeden Türk "Bu sorun ge-
niş  siyasi yelpaze içinde gö-
zülecektir" dedi. Konunun kı- 

kı  sadece 'kamu çalışanları 'na 
tanınıyor. `sözleşmeli' ve 'me-
mur' statüsü içinde yer alınan-
lardan bu hak gerialınıyor. 

Özellikle sözleşmeli perso-
nele sendika hakkı  verilmeyişi-
nin, özelleştirmelere karşı  çı-
kan kamu çalışanlarının direni-
şini kırma amacı  taşıdığı  belir-
tiliyor.. 

Taslağın 26 ve 27. maddele-
ri ile de kamu emekçilerine 
herhangi bir haksızlığa karşı  
toplu müracaat ve şikayet etme 
hakkı  yasaklanıyor. Tıpkı  657 
Sayılı  Yasa'da olduğu gibi, söz 
konusu "reform" taslağında da 
grev yasaklı. 

Yeni personel yasası  tasla-
ğında yer alan 110. madde, 
grev yapan kamu emekçisini 
işten atmayla cezelandınyor. 
Taslağın 7. maddesi memuru 
siyasetin dışına itiyor. Bir siya-
si partiye üye olmak işten atıl-
ma sebebebi olarak görülüyor. 
Kamu emekçisine siyaset yasa-
ğı  getiriliyor. 

Taslağın 14. maddesi 'me-
mura', 'kamu çalışanı 'na ve 

Hakları  Komisyonu Başkanı  
Muharem Baytemur ise 
OHAL'de yaşanan sorunları, 
adli ve cezaevi sorunlarını  ak-
tardıklannı  belirterek, bundan 
sonraki süreçte insan hakları  
ile ilgili gelişmelerin tanığı-
nın, basın mensupları  olaca-
ğını  söyledi. 

Toplantıya Üst Kurulu'un 
yanı  sıra İHD Genel Başkanı  
Akın Birdal, mazlum der 
Başkanı  Yılmaz Ensarioğlu, 
TİHV Başkanı  Yavuz Önen, 
İstanbul Barosundan Osman 
Ergin, Ankara Barosu'ndan 
Ahmet Topkan, İzmir 
Barosu'ndan Ahmet Okyay, 
TTB İnsan Hakları  komisyon 
Başkanı  Muharrem Baytemur 
katıldı. 

Bu arada sivil toplum ör-
gütlerinin toplantıda, savaşın 
yarattığı  sorunlardan, insan 
hakları  ihlallerine, düşünce 
ve basın özgürlüğünden 
demokratik yasal düzen-
lemelere kadar bir çok 
konuyu dile getirdikleri öğ-
renildi. Sivil toplum örgüt-
lerinin, bu toplantının biçim-
sel bir girişim olmasından 
duydukları  kaygıları  dile ge-
tirerek, somut adımlar atıl-
mas'ını  istedikleri bildirildi. 
Böyle bir toplantının zaman-
lamasına dikkat çeken 
katılımcılar, Türkiye'ye gel-
mesi beklenen AİHM heyeti 
gittikten sonra, verilen vaad-
lerin unutulmamasını  ve bu 
toplantıların devam etmesini 
istediler.  

`sözleşmeli personele' basına 
bilgi ve demeç vermeyi yasakl-
yor. Böylece kamu emekçisine 
konuşmayı  yasaklıyor. Söz ko-
nusu taslak ile Türkiye kesi-
minde toplumsal muhalefetin 
bir ayağını  oluşturan kamu 
emekçilerinin elikolu bağlan-
maya çalışılıyor. 

"Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Mali Sosyal 
Hak ve Yardımlarına Ilişkin 
Kanun Tasarı  Taslağı 'nda yer 
alan bir madde de ise "Memur-
lar ve diğer kamu görevlilerine 
bu kanunla sağlanan hak ve 
yardımlar dışında ücret ödene-
mez" denilerek, devletin kamu 
emekçileri ile toplu sözleşme 
masasına oturmaya niyetinin 
olmadğı  ortaya çıkıyor. 

İçi boşaltılmış, göstermelik 
sendikalar kurmayı  öngören 
taslak Memura kelepçe vurma 
peşinde. Taslak bu haliyle 
yasalaşırsa son yıllarda hak-
larını  savunmak için sokaklara 
dökülen kamu emekçilerine 
zor anlar yaşatması  bekleniyor. 
Kamu emekçileri sendikaları  

Türk eğitimindeki gerici ve şö-
yen unsurlara dokunmuyor 

EğitimHaber Merkezi- -
Sen 2 No'lu Şube Başkanı  Ala-
addin Dinçer, 8 yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitimin tek başına ye-
terli olmadığını  belirterek, zo-
runlu, kesintisiz, parasız, ana-
dilde, bilimsel, , demokratik 
eğitimin uygulanmasını  iste-
diklerini belirtti. Eğitimciler, 
eğitimin çağdaş  hale getirilme-
si için demokrat, aydın kadro-
ların idari birimlere getirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı  Hikmet 
Uluğbay ise yeni yasanın uy-
gulamaya geçilmesiyle doğan 
öğretmen boşluğu için emekli 
öğretmenlerin göreve çağrıla-
cağını  açıkladı. Uluğbay, 
emekli öğretmenlerin tam za-
manlı  ya da ek ders ücreti kar-
şılığı  göreve başlayabileceğini 
kaydetti. 

Aylardır tartışması  sürdürü-
len ve geçtiğimiz günlerde ka-
bul edilen, ardından finansma-
nı  temel tüketim ürünlerine ya-
pılan zamlarla sağlanmaya ça-
lışılan 8 yıllık kesintisiz zorun-
lu eğitim yasasını  eğtimciler 

Haber Merkezi- MİT rapo-
runda Çatlı 'nın 12 Eylül önce-
sinde meydana gelen cinayet-
lerin faili ya da olayların tertip-
çilerinden olduğu belirtilirken 
1980 ' lerde yalnızca, Avrupa 
ülkelerinde kaçak ikâmet ettiği 
ve uyuşturucu kaçakçılığı  yap-
tığı  vurgulanıyor. 

MİT'in Abdulah Çatlı  'ya 
ilişkin hazırladığı  raporda, 
Çatlı 'nın 1980 sonrası  yaşamı-
na ilişkin yalnızca Avrupa'da 
adli makamlara intikal eden 
suçlarıyla ilgili bilgiler yer alı-
yor. Yetkililerin çelişkili açık-
lamaları, MİT'in gerekli bilgi-
leri yansıtmadığı  şeklinde de-
ğerlendirildi. MİT Müsteşarı  
Sönmez Köksal görev yaptığı  
süre içerisinde çatlı  ile ilgili 
bilginin kendisine gelmediğini 
söylerken, teşkilatın önemli is-
mi Kontrterör dairesi eski Baş-
kanı  Mehmet Eymür çatlı 'nın 
MİT adına çalış tığını  basına, 
mahkemelere ve TBMM su- 

yeterli bulmazken, ders müfre-
datının gerici ve şoven olduğu-
nu belirttiler. Eğitim-Sen İstan-
bul Şubeleri üye ve temsilcile-
ri KESK Genel Merkezi'nde 
düzenledikleri basın toplantı-
sında, söz konusu yasa ile bir-
likte çözülmesi gereken sorun-
ları  sıraladılar. Şubeler adına 
açıklamayı  okuyan Eğitim-Sen 
2 No'lu Şube Başkanı  Alaad-
din Dinçer, Eğitim-Sen Istan-
bul Şubeleri, 8 yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitimin tek başına ye-
terli olmadğını  belirterek, zo-
runlu kesintisiz parasız, ana 
dilde, biimsel, demokratik eği-
timin uygulanmasını  istedi. 
Ders müfredatlannın gerici ve 
şoven olduğunu ifade eden 
Dinçer, eğitimin çağdaş  hale 
getirilmesi için demokrat, ay-
dın, yurtsever kadroların atan-
masının önündeki sicil gibi ya-
sal engellerin kaldırılmasını  ta-
lep ederek idari birimlere getir-
lemesi gerektiğini söyledi. 
Dinçer, öğretmen sayısının ve 
öğretmen yetiştiren kurumların 
sayısının çoğaltılmasını  istedi. 
Grevli-toplu sözleşmeli sendi-
ka hakkının bir önce verilmesi 
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cretlının sırtına 
d bin ı  'r.  ılen sekiz yıl 
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POLİTİKA ÖZET' 

Mandela'dan 
insanlık dersi 

Guney Afrika cumhuriyeti, Türk dev-
letinin helikopter isteğini redetti. Bir 
süredir helikopter arayışı  içinde olan 
Türk devleti arayışlarını  Afrika'ya ka-
dar genişletti. Afrika'da herhangi bir 
sorunla karşılaşmayacağını  uman 
Türk yetkililer burada da Kürt soru-
nuyla yüzyüze gelince şaşırdılar. Kürt 
illerinde kullanılmak üzere alınacağı  
söylenen helikopter satın alma girişim-
leri her seferinde sonuçsuz kalınca, 
Türk yetkililer endişelenmeye başladı. 
Amerika ve Avrupa'dan olumsuz yanıt 
alan Türk hükümeti, Güney Afrika'dan 
Kürt illerinde kullanılmak üzere heli-
kopter almak için talepte bulundu. 
Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti bu 
isteği yerine getiremiyeceğini bildirdi. 
Gerekçe olarak da sözkonusu silahların 
Kürtlere karşı  kullanılmasını  gösterdi. 
Kürt sorununda duyarlılığını  gösteren 
Mandela başkanlığındaki Güney Afri-
ka Cumhuriyeti, Türk isteğini ikinci 
kez redetmiş  oldu. Geçtiğimiz yıllarda, 
Atatürk barış  ödülü Mandela'ya veril-
mek istenmiş, ancak Mandela bu ödülü 
Türk devletinin masum Kürt halkına 
uyguladığı  baskılar nedeniyle kabul 
edemiyeceğini bildirmişti.Daha önce 

ı Nelson övgüyle söze-
den Türk 1?-asgll,M4rlıçiela'nın bu.onur-

.1u ve kendi konumuyla uyumlu tavrın-
dan sonra O'nu yamyam ilan etmekte 

ı gecikmedi. Oysa Mandelayı  kendisi 
yapan bu, insani davranışı  idi. Ve başka 
türlü bir yaklaşım beklemek büyük bir 

; yanılgı  olurdu. Bu tavırla uyumlu ol-
mayanlann övücü sözler etmesi 
fiyakarlıktan başka bir şey değildi. 

İçi boş  reform 
Türkiye'deki sekiz yıllık eğitim 
çalışmahrana yer veren İngiliz dergisi 
The Economist, Mesut Yılmaz 
hükümetinin hazırladığı  kanunun, 
sadece dini eğitimi devlet denetimine 
aldığım yazdı. "İçi Boş  Reform" 
başlıklı  yazıda, asıl hedef olan eğtim s-
tandatlannm yekseltilmesinin ise 
sağlanamayacağma dikkat çekildi. The 
Economist'in bu konudaki yorumu 
özetle şöyle: 

."Milli gelirden aldıkları  pay, çok dana 
yoksul olan ülkelerden bile geri olan 
Türk öğretmenleri berbat bir işi yürüt-
meye çalışıyor. Yasalar çocukların 12 
'yaşında okuldan ayrılmasına izin 
veriyor. Okullu olması  gereken 500 bin 
'çocuk okulda değil. Sistemin acil re-
forma ihtiyacı  var. Yeni Başbakan 
Mesut Yılmaz da bunu sağlamayı  vaad 
ediyor. Hazırladığı  yasa tasansı, hede-
flerinden en azından birine ulaştıracak. 
O da hükümetin ve ona destek veren 
ordunun istediği, islami eğitimi 
zayıflatmak. İslami eğtim, laildiğe 
karşı  tehdit olarak algılamyor. Ama da-
ha önemli bir amaç için ortada para 
yok: Kaliteyi yükseltmek. 

İHL'li kimliği 

Reformun islami eğitime vurduğu 
darbe, manşetlerden inmiyor, ülke 
çapında protestolar yapılıyor, ordunun 
iktidardan indirdiği Refah Partisi'ndeki 
öfke giderek artıyor. Hedef 500 imam 
hatip okulu. Bunlar dindar ailelerin 
özel bağışlanyla inşa edilen okullar. 
Ailelerin tercih etmesinin nedeni bu 
okullarda Kuran ve Arapça dersi oku-
tulması, kızların ayrı  sınıflarda eğitim 
görmesi. 

Devlet denetliyor. 

Laik yapıya bazı  aykınlıklar da ol-
muyor değil. 
Kızların haftalık müzik derslerinde 
seccadelere nakış  işlediği gözlenebiliy-
or. Mezunlarda Allah korkusu hakim, 
pek suç işledikleri görülmüyor. 
Generallerden şikayetçiler, Refah'a oy 
vermeye yatkmlar. 
Ama ortada görünen mali kaynak bun-
ların ancak küçük bir kısımına yeter. 
istedikleri krediyi alsalar dahi, yeni 
öğretmenlerin eğitimi için tasarıda bir 
hazırlık yok. Sonuç olarak, Mesut Yıl-
maz'ın reformu İslami okullara zarar 
verirken laik okullar için de bir şey ge-
tirmeyecek 

politika  

Göktepe'nin sanıkları  
susarak itirafta bulundu 

Metin Göktepe'nin katil zanl ısı  polisler duruşmada insanları n yüzüne bakamad ı lar. 

Siyoninizm Yüz 
Yaşında 

Veysi AYD I N 

B undan 100 y ı l önce, 31. Ağustos 
1897'de, üzerinde o zamandan bugü-
ne kadar çok tartışı lan "Siyonizm" in 

temelleri at ı ld ı . Theodor HERZL adl ı  Avus-
turalyal ı  bir hukukçu_yazar "Yahudi Devle-
ti" adl ı  kitabı n ı  yay ı nlayarak, sonralar ı  bü-
yük tartışmalara yol açacak olan siyonizm 
görüşünü ortaya koydu. Önceleri, Yahudi-
ler arası nda bile alay konusu olan HerzL, 
özellikle o zamanlar Çarl ı k Rusya'sı ndaki 
Yahudi pogromunu yaşayanlar arası nda bü-
yük ilgi ve destek gördü. Herzl, 1860 y ı l ı n-
da ş imdiki Macaristan' ı n başkenti Budapeş-
te'de doğdu. Ailesi asimile olmuştu ve Ya-
hudi kimliğiyle ilgilenmiyordu. Herzl, o za-
manlar gelişmekte olan Alman ı rkç ı l ığı na 
büyük hayranl ı k duymuş, hatta Viyana'daki 
öğrenim yı llar ı nda "Albi" adl ı  ı rkç ı  bir Al-
man yüksek öğrenim birliğine üye olmuştu. 
Alman ı rkç ı l ığı n ı n, Yahudilere karşı  yönel-
mesiyle, Alman ı rk ı na.yaranmak için ne 
yaptı ysa da "Albi" den at ı lmaktan kurtula-
mad ı . Bunun üzerine, yazarlığa soyundu ve 
baz ı  tiyatro parçalar ı  yazd ı . Hala Alman 
ı rkçı l ığı n' üzerinden atamam ışken, bir ara 
Yahudilerin, daha kolay Almanlaşabilmesi 
için, toplu olarak Hiristiyanl ığa geçmesi ge-
rektiğini savundu. 

1882 yı l ı nda "Yahudi Devleti"adl ı  kitabı -
n ı  yazmaya baş lad ı  ve 1896'da tamamlayı p 
Viyana'da yayı nlad ı . Öz olarak, Yahudile-
rin, yaşadı kları  toplumlarda, diğer toplum 
üyeleri gibi, her hakka sahip olamayacağı  
görüşünden hareketle, Yahudilerin, kendi 
kendileriyle beraber yaşayabileceği bir Ya-
hudi devletinin kurulması  gerektiği görüşü-
nü ortaya attı : Bu görüşlerini, bir halklar 
hapishanesi olan "Macaristan, Avusturya 
Krallığı" şartlar ı ndan hareketle geliştirmişti. 
Bu s ı ralar, Avusturya'da bile, Alman Irkı nı n 
üstünlüğü, neredeyse resmi çizgiye dönüş-
müştü. Bu "halklar hapisanesinde" tutuklu 
bulunan Çekler, Slavlar gibi halklar da, ulu-
sal bağımsı zl ı k uğraşı  vermekteydiler. The-
odor Herzl, 1897'de, İ sviçre'nin Basel ken-
tinde ilk Siyonist Kongreyi topladı . 29 
Ağustosl 897' de başlayan kogreye, birçok 
ülkeden 250 delege katı ldı . Avrupa devlet-
lerinde yaşayan Yahudiler, kendi devletleri-
nin gazab ı na uğrayabilecekleri korkusu n-
dan dolay ı , Herzl'e büyük destek sunmaz-
ken, özellikle Çarl ı k Rusya'sı ndan gelen 
Yahudiler Herzl'e büyük destek sundular. 
Ne varki yahudi devletinin kurulmas ı , siyo-
nistlerin 6. Kongresine kadar da gerçekleşe-
meyince 1903 te ki kongrede Doğu Avru-
pal ı  Yahudi delegelerde protestolarla 
kongreyi alt üst edip, Herz'i zor durumda 
bı raktı lar. En önemli tartışma noktaları ndan 
birisi, İ ngilizlerin önerisiydi. Buna göre, Ya-
hudilere önce Filistin'de değil de, Doğu Af-
rika'da bir yer temin edilmesi görüşüydü. 
Heriz, bu öneriye sı cak bak ı yordu. 

1904 y ı l ı nda ölen Herzl'in siyonist gö-
rüşlerine karşı , sadece siyonist hareket 
içinde muhalefet yoktu. Aynı  zamanda öi-
zellikle Doğu Avrupa ülkelerinde,"Genel 
Yahüdü işçi Birliği" gibi örgütlü olan anti - 
siyonis hareketlerde vard ı . 

Artı k uluslararas ı  bir yapı lanma gerçek-
leştirmiş  olan siyonizm, kendisine temel 
hedef olarak, Filistinde bir Yahüdi devletini 
kurmay ı  seçti. Harekete de bugün Ku-
düs'ün güneyinde bulunan "Siyon" adl ı  te-
penin adı  verildi. 

Yahudi devleti kurulursa, yerli halk Fi-
listinliler ise yavaş  yavaş  sı nı r ı n dışına ç ı -
karı lacak. 

1917-1918 yı lları nda İ ngilizler, Fiiiistin'i 
işgal ettiklerinde, adı n ı  o dönemin Ingiliz 
dişişşleri bakan ı  olan Arthur Belgour'dan 
alan, 2 kası m 1917 tarihli "Belfor Dekla-
rasyonu" ile, Filistinde kurulacak olan bir 
Yahudi devletinin destekleneceğini aç ı kla-
d ı lar. 1933-1945 yı lları  aras ı nda özellikle 
Nazi Almanyası  ve diğer Avrupa ülkelerin-
de katliamda kaçan yüzbinlerce yahudi Fi-
listine geldi. Filistinliler bu duruma tepki 
gösterip, 1936 / 1939 y ı llar ı nda İ ngiliz 
mandası na karşı  ayakland ı lar. Bu ayaklan-
ma Yahudilerin de desteği ile bastı rı ldı . 

1'947 y ı l ı nda toplanan Birleşmiş  Miletler 
(BM) genel kurulu, Arapları n muhalefetine 
rağmen, Filistinin Yahudi ve Arap olmak 
üzere iki parçaya bölünmesini kararlaştı rdı . 
Küdüse özerk bir konum verildi. 

BM'nin bu kararı  bir yandan ekonomik 
olarak büyük bir etkiye sahip olan Yahudi 
kapitalistlerinin baskı s ı , üte yandan da yüz-
y ı l ı n en büyük soykı rı mları ndan biri olan 
Nazi Almanyas ı n ı n, Yahudi katliamı na kar-
şı  bir tepki idi. 

14 May ı s 1948 yı l ı nda, deyim yerinde 
ise Avrupal ı  Yahudiliğin haberleri üzerinde 
inşa edilen İ srail devletinin ilanı , Siyonist 
hareket aç ı sı nda elde edilmiş  en büyük 
başarı yd ı  şüphesiz. Yanl ı z bu başarı  başka 
bir halk ı n, Filistin halkı n ı n haklar ı n ı n gas-
pı na dayand ı r ı lmıştı . Emperyalist ülkelerin 
desteğiyle, zorla toprak işgal edilip, sadece 
o zamanlar 700 bin Filistinli ülkesini terk 
etmek zorunda kalmıştı r. Bugün siyonizm, 
birçok Yahudi tarafı ndan "Yahudi halk ı nı n 
ulusal kurtuluş  hareketi" olarak değerlen-
dirilirken, Filistinliler için siyonizm, ı rk-
ç ı l ığa eşittir. Siyonizmin mirası  olan 
"Yahudi " devletinin bazı  politikacı ları  bile, 
devlet başkanı  Eser Weizman gibi, bugün-
lerde yine Isviçre'de yapı lacak olan siyonist 
kongreye katı lmamaktadı rlar. 

rta ogu ısınıyor 
Beyrut'un 25 kilometre 
güneyinde Jiye'de de 
bir elektrik santralini 
bombaladı. 

İsrail ordu yekkilile-
ri tarfından yapılan 
açıklamada, bunun bir 
uyarı  saldırısı  olduğu 
belirtildi. 

Lübnan hükümeti 
de, İsrail'in Güney 
Lübnan'a yönelik saldı-
rılarına tepki gösterdi. 
Lübnan Dışişleri Baka-
nı  Faris Boyez, Lüb-
nan'ın güneyinin işgali-
nin İsrail ' için çok 
olumsuz bir durum ya- 
rattığını belirterek, 
"Güney lübnan, gerçek 
bir İsrail Vietnamı" de-
di. 

Suriye'den yığınak 
Bölgede tansiyon 

yükselirken, Suriye or-
dusunun golan Tepeleri 
yakınında tank yığınağı  
yapmaya başladığı  bil-
diriliyor. 

İngiltere'de yayım-
lanan savunma dergisi 
Jane's Defense We- 

ekly'de yer alan habere 
göre Suriye, Ukray-
na'dan 200 adet moder-
nize edilmiş  T-55 tankı  
satın aldı. 

Tanklann ilk bölü-
münü teslim alan Suri-
ye ordusu, söz konusu 
tanklan İsrail işgali al-
tında bulunan bulunan 
Golan Tepeleri'nin ya- 
kınına yerleştirdi. 
Suriye'nin Ukray- 
na'dan yeni tanklar mı  
satın aldığı, yoksa 
varolan tanklarını  
modernize mi ettiği 
bilinmiyor. 

Dergiye göre, İsrail 
ordusunun elinde bulu-
nan, Merkava MK-3 
tanklan, Suriye'nin T-
55MV tanklarından da-
ha güçlü. Ancak 
Suriye'nin T-55'leri de 
100 milimetrelik top 
takviyesi yapılması  
durumunda İsrail'i zor-
layabilecek güçte ol- 
duğu belirtiliyor. 

Haber Merkezi 

Gelişmiş  ülkelerin neden olduğu 
bir "ekolojik bunalım" yaşa-

yan dünyada, 1.2 insan yoksulluk 
sınırı  altında yaşarken, 600 milyon 
kişinin de yaşamının tehlikede ol-
duğu saptandı. 

Türkiye'de hazırlanan "Ekolojik 
Krize Genel Bir Bakış" başlıklı  bir 
araştırmada, "Yaşanılanın gerçek-
ten ekolojik kriz olup olmadığı  
üzerine uzun tartışmalar yerine, 
verileri yorumsuz olarak sunmak 
yararlı  olabilir" görüşü kaydedildi. 
Dünya nüfusunun en zengin yüzde 
20`lik bölümünün yetiştirilen top-
lam ürünün yüzde 84' ünü kontrol 
ettiğine, en yoksul yüzde 20' sinin 
ise bu ürünlerin sadece 1.4'ünden 
yararlandığma dikkat çekilen araş-
tırmada şu bilgilere yer veriliyor. 

Her yıl ortalama 6 milyon hek-
tar toprak çölleşirken, 17 milyon 
hektar orman yok oluyor. İnsanlık, 
yerleşik tarıma başlamadan önce, 
6.2 milyar hektar olan bozulmamış  
ormandan bügün geriye 1.5 milyar 
hektarlık bir alan kaldı. 

Her yıl, tropikal ormanların yüz-
de 50'si, tarım alanları  açmak ama-
cıyla yok ediliyor. Gelecek 50 yı l 
içinde, tüm bitki ve hayvan türleri-
nin yüzde 50'sinin ortadan kalkaca-
ğı, 2070 yılında dünyada hiçbir or-
man kalmayacağı  hesaplanıyor. 
Dünya topraklarının 500 milyon to-
nu her yıl erozyona maru kalıyor. 
Artan asit yağmurları  nedeniyle, 
tüm Avrupa ormanları  tehdit altın-
da. Deniz seviyesinde, bu yüzyılın 
başından beri 20 santimetrelik bir 
artış  gözleniyor. Siyanürleme yo-
luyla altın üretimi yüzünden çevre 
tehdit altında. Peru'da 1965 yılın-
da, siyanürlü su havzalarında dep-
remin meydana getirdiği sızıntı  so-
nucu 200 kişinin ölmesi, bugüne 

kadarki en büyük kaza. 
Buna karşın altın üretimini ya-

pan karteller, "Şu ana kadar, siya-
nürle altın üretinıinden kimse 
medi" söylemlerini sürdürüyor. 
Nükleer santraller çevreyi ve sağlı-
ğını  tehdit ediyor. Çernobil Nükleer 
Santralı 'nda, 26 Nisan 1986'da 
meydana gelen patlama, halen Çer-
nobil çevresinde yaşayan 5 milyon-
dan fazla insanı  etkilemektedir. 
Dünyada 1.2 milyar insan yoksul-
luk sınırının altında yaşıyor. 

100 milyon insanın tamamen ev-
siz. Yaklaşık 600 milyon insan, 
sağlık ve yaşamı  tamamen tehdit e-
den koşullar aldıııda yaşıyor. Dün-
ya nüfusunun yarısı  kentlerde yaşı-
yor. Bu insanların yüzde 60'ı  yok-
sul, yüzde 40'1 sağlıklı  koşullardan 
ve güvenli içme suyundan yoksun. 
insanlığın yüzde 20'si sağlık hiz-
metlerinden yararlanamıyor. Yok-
sulluk sınırı  altında yaşayanların 
sayısı  her yıl 25 milyon daha artı-
yor. Birleşmiş  Milletler (BM) ve 
Dünya Bankası  raporlarına göre, 
son 25 yılda su stokları  yüzde 70 
geriledi. Dünyada her gün, 7 bin 
yetişkin insan veremden ölüyor. 
Her saat başı  bin yeni insan vereme 
yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), gelecek on yılda 30 mil-
yon kişinin bu hastalıktan öleceğini 
öngörüyor. Avrupa'da AIDS virüsü 
taşıyan 450 bin kişi bulunurken, bu 
rakam Avustralya'da 20 bin, Uzak-
doğu'da 3 milyon, Güney Afrika 
ülkelerinde 8.5 milyon, Kuzey 
Amerika'da 750 bin kişi civarında-
dil.. Sı tma hastalığı  Avrupa'da pat-
lama yaşıyor. Resmi rakamlara gö-
re, 1992'de 20 bin sıtma hastası  
varken, 1995'te 100 bine yükseldi. 

Dünya açlığa mahkum 
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Haber Merkezi- Gazeteci 
Metin Göktepe'nin öldürül-
mesi nedeniyle 11 polisin 
yargılandığı  davada, bir bu-
çuk yıldan sonra ilk kez yar-
gıç karşısına çıkan sanık po-
lisler, "susma haklarını" kul-
landı. 

Afyon Ağır Ceiza Mahke-
mesi'nce görülen davanın 
7'nci ve sanık polislerin ilk 
kez getirildiği duruşmaya, 
Afy"on Valiliği'nin yasakla-
ma kararına karşın yoğun 
katılım gerçekleşti. Çeşitli 
ilierden otobüslerle gelen 
500,'<den fazla izleyici, polis-,. 
ler tarafından kurulan bari-
kadarla adliye binasının 500 
metre uzağında bekletilir-
ken izlemeye gelenler"Dava 
nerede, biz orada", Metin öl-
mez, özgür basın susmaz" 
sloganlarını  attı. izleyicile-
rin alınmayacağı  belli olduk-
tan sonra saatlerce slogan 
atarak bekleyen kalabalıktan 
biri bir sokak tabelasının 
üzerine "Metin Göktepe 
Caddesi" diye yazdı. 

izlemeye gelenler arasın-
da Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı  Nail Güreli, 
Çağdaş, Gazeteciler derneği 

Güney Lübnan'da mev-
zilenen Hizbullah ile 
İsrail arasında hafta ba-
şından bu yana karşılık-
lı  füze saldı rıları  ve 
hombardımanlarla yük-
selen gerilim, İsrail sa-
vaş  uçaklarının Lümb-
nan topraklarını  bom-
balamasıyla daha da tır-
mandı. Bu arada, Suri-
ye'nin Golan Tepeleri 
yakınına tank yığınağı  
yapmaya başladığı  bil-
diriliyor. 

İsrail jetleri dün sa-
bah Lübnan Suriye sı-
nırı  yakınlarındaki Iran 
yanlısı  Hizbullah örgü-
tünün mevzilerini bom-
baladı. 

Bölgeyi izleyen kay-
nakların verdikleri bil-
giye göre, 4 İsrail savaş  
uçağı  Suriye'nin dene-
timindeki Bekaa Vadi-
si'nin merkezinde yer 
alan Canta bölgesinde-
ki Hizbullah mevzileri-
ne roket yağdırdı. 

İsrail uçakları  ayrıca 
Lübnan'ın başkenti  

Genel Başkanı  İsmet Demir-
döğen, CHP milletvekili 
Sabri Ergül, Sınır Tanıma-
yan Gazeteciler Örgütü tem-
silcisi Rober Menar, sanatçı  
Ferhat Tunç, Berhan şimşek, 
Ahmet Nesin ile çok sayıda 
vatandaş  katıldı. 

B arikatlardan sadece 
avukatlar, Göktepe'nin ailesi 
ve gazeteciler geçti. 

Duruşmaya tutuklu sa-
nıklar Saffet Hızarcı, Burhan 
Koç, Murat Polat, Şuayip 
Mutluer, İlhan Sanoğlu ile 
tutuksuz sanıklar Tuncay 
Uzun ve Fikret Kayacan ka-
tı lırken tutuklu sanıklardan 
Seydi Battal Köse "bronşit", 
Fedai Korkmaz ve Selçuk 
Bayraktaroğlu "Asg-2" Me-
tin Kuşat da "ishal" oldukla-
rını  bildiren raporlar gönde-
rerek katılmadılar. 

Mahkeme heyeti, gazete-
cilerin birer dakika fotoğraf 
ve görüntü çekmesine izin 
vermesinin ardından duruş-
mayı  başlattı. Kimlik tespiti 
sırasında sanıklar "can gü-
venlikleri" gerekçesiyle ika-
metgâh adreslerini mahke-
meye söylemediler. Kimlik 
tespiti tartışması  sürerken  

salondan biri yersiz yurtsuz 
anlamına gelen "bimekân" 
diye laf atınca savunma avu-
katlarından Güzin Köprülü-
kılıç, mahkeme başkanına 
Fatma Nilgün Uçar hakkın-
da "Salona hakim olmadığı-
nı" söyleyerek "reddi ha-
kim" talebinde bulundu. 

Diğer savunma avukatları  
Ömer Yeşilyurt, Ahmet Ül-
ger, Mehmet Anıt, mahkeme 
başkanı  Uçar ve üye hakim 
Nuran Yalmbaş  haklarında 
"Davanın objektif ilerleme-
diği ve yargının bağımsızlık 
ilkesine uyulmaması" gerek: 
çesiyle "reddi hakim" tale-
binde bulundular. Savunma 
avukatları  Mahkeme başkanı  
uçar'ın eşi Hayati Uçar'ın 
Adalet Komisyonu Başkanı  
olduğunu ve başkanın eşin-
den etkilendiğini ileri sürdü-
ler. 

Reddi hakim talebini de-
ğerlendirmek için ara veren 
mahkeme, talebi "Ret talebi-
nin sübjektif, kendi düşünce-
lerine dayalı  verdikleri yar-
gılamayı  geciktirme amacı-
na yönelik olduğu ve inandı-
rıcı  gerekçeleri bulunmadğı" 
için reddetti. 

Daha sonra sorguları na 
geçilen sanıklar ifadelerin-
de, avukatlarının mahkeme 
heyetini ret talebini anımsa-
tarak "Susma haklarını  kul-
lanacaklarını" belirttiler. 

Yeniden söz alan savun-
ma avukatları, tanıklarla sa-
nıkların yüzleştirmesinin ya-
pılmamasını" isterken polis 
olan sanıkların "teşhir" ol-
duklarını  belirttiler. Savun-
ma avukatlarından Ahmet 
Ülger, İnsan hakları  Evren-
sel Bildirgesi'nin yargılama-
nın objektif ve bağımsız 
mahkemelerce yapı lmasını  
öngören 10'uncu maddesine 
atıfta bulunarak sanıklar için 
bu koşulların sağlanmadığı-
nı  söyledi. Avukatlar, mah-
kemeyi reddettikleri için 
tahliye isteminde de bulun-
madıklarmı  söyledi. 

Söz alan müdahil avukat-
lardan Fikret İlkiz, cezaevi 
doktoru tarafından sanıklara 
hasta olduklarına ve duruş-
maya katılmamalarını  sağla-
yan raporların neden verildi-
ğinin anlaşılmadığına dikkat 
çekti. 

İlkiz, bu raporların ger-
çekten de sanıkların gelme- 

sine. engel teşkil edip et- 
mediğinin araştırılması  
gerektiğini söyledi. 

Duruşma , savcısının da 
katıldığı  talepten sonra ara 
karar için çekilen mahkeme, 
duruşmayı  15 Eylül'e er-
teledi. Sanıkların tutukluluk 
hallerinin devamına karar v-
eren mahkeme, "Kenan Ev-
ren'e suikast düzenleyeceği" 
gerekçesiyle tutuklu olan 
tanık İlhan Uçar'ın Afyon 
cezaevine nakline ve diğer 
tanıkların çağrılmasına hük-
metti. 

Cezae-Vi—croktorunun ver-
diği raporun sanıkların du-
ruşmaya gelmesini engel-
leyip engellemediğinin araş-
tırı lması  için Cumhuriyet 
savcılığına yazı  gönderil-
mesine karar veren mah-
keme, Metin Göktepe'nin 
ayrıntılı  otopsi raporunun is-
tenmesine ve İçişleri Bakan-
lığı  ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne gönderilen 
"yakalama talimatlarının 
takip edilmesine ve gerekli 
yazı  gelmemesi halinde suç 
duyurusunda bulunulmasma 
karar verdi. 



med Talib Hilal'e göre Suriye as-
keri güçleri Kürtlere karşı  (Kuzey 
Irak'ta) önce savaşa katılmalıydı. 
Suriye, Kürdistan'ın kendi işga-
lindeki parçanın haritasını, Irak 
devletinin Kürt hareketini bastır-
ması  ile paralel olarak tahrip et-
meliydi. Çünkü bu savaş  "bir i-
man (inanç) ve cihad" savaşıydı. 

Muhamed Talib Hilal'in proje-
sine kısa bir göz gezditmemiz bi-
zi Suriye siyaseti hakkında daha 
da iyi bilgilendirir. Çünkü bu pro-
je hükümetin uyguladığı  siyasi 
programın esasını  teşkil etmekte-
dir. M. T. Hilal eserinin önsöz'ün-
de Cizre hakkında hazırladığı  pro-
jesinin amacını  şöyle açıklamak-
tadır. 

"Cizre vilayeti bu saldırıya 
uğramış tır ve tehlike çanları  çal-
maktadır. Ve canlı  Arap vicdanın-
dan tüm tarihi kir ve pisliklerin-
den temizleninceye ve pratikte 
bölgenin zenginliği bu Arap ülke-
sinin diğer bölgeleri gibi, ülkenin 
diğer bölgelerine katılıncaya ka-
dar mücadele (icraat) yapılması  
için davacıdır" 

ilginçtir, devlet, ekonomi ve 
iktidar sahibi olan M. Talib Hilal 
ülkesi bölünmüş  ve özgürlüğü 
elinden alınmış  Kürdün varlığını  
öylesine tehlike olarak görüyor ki, 
bu onu Cizre vilayetinin Kürtler-
den kurtarılması  için (canlı  Arap 
vicdanına) çağrıda bulunup imdat 
istiyor. Kürt halkının, ülkesinin 
ekonomisi Kürt halkını  ortadan 
kaldırma silahına dönüştürülüyor. 
Yani M. Hilal ağaya göre (Arap 
ulusu) bir tehlike ile karşı  karşı-
yadır. Özüne bakılırsa bu bakış  
açısı, faşisttir, en hafif deyimle en 
doğal insan haklarına karşı  saldı-
ndır. 

M. Talib Hilal'ın projesi ön-
söz, başlangıç ve 6 bölümden 
oluşmaktadır. Yazar (M. Talib Hi-
lal) 1. Bölümde Kürt tarihini çar-
pıtmaya koyulmuş  ve Kürdün 
varlığına dil uzatmaktadır. O'na 
göre Kürtlerin ne halk ve ulus 
olarak ne tarihleri, ne dilleri ne 
de medeniyetleri var. Şöyle diyor. 
"Onlar başka (diğer) halkların 
kültürü ve medeniyeti üzerinden 
yaşıyorlar ve hiç bir katkıları  da 
olmamış tır. Öyle ki hatta bir kıl 
kadar bir pay dahi sunmamışlardı. 
Ve hiç bir şekilde bu medeniyet 
ve milletlere bir (tek) eser düze-
yinde dahi faydaları  olmamıştır" 
Bu yaklaşım bile Kürt halkına 
karşı  işlenen bir projeyi başlı  ba-
şına teşkil etmektedir. Biz burada 
Kürtlerin eski bir millet, kendile-
rine has eski tarihi ve medeniyeti 
olduğu gerçeği üzerinde durmaya-
cağız. Esas konumuzdan uzaklaş-
madan sormak istiyoruz. Suriye 
devletinin yüksek düzeydeki bir 
siyasetçisi olan M. Talib Hilal'in 
yazdıklarına bakı lırsa; eğer Kürt-
ler böyle ise, o neden Kürtlerin 
varlığından bu kadar korkuyor? 
Kendisinin ve devletinin siyaseti-
ni neden böylesi bir projenin üze-
rine inşa ediyor? Ki bu bakış  açısı  
Kürt ulusunun yok edilmesinin 
planı nı  ortaya koymaktadır. 1, bö-
lümde Kürt sorununu Arapların 

varlığına yöne miş  bir tehdit oldu-
ğu sonucuna varıp şöyle nitelen-
diriyor. "Kürt sorunu artık Arabın 
varlığını  tehdit ediyor. Çünkü bu 
çevreler Arap milletinin eski ve 
yeni düşmanlarına içerden ve dı-
şardan yardım ediyorlar." 

Suriye devletinin yazarı  ve si-
yasetcisi karar verip şöyle diyor: 

"Kökünden çözmek zorunlu 
hale gelmiştir Verber. Üd kard4 üft 
ke olan Suriye ve Irak'ta gerekli 
bir plan yapılmalıdır. Ta ki her iki 
taraf (Suriye-Irak) için ortak bir 
plan ve tek çözüme varılıncaya 
kadar." Önce Irak ile Suriye'nin 
askeri birliklerinin ortak, Kürt ha-
reketini vurduğundan bahsettiğimi 
hatırlayalım. Bu işin bir yanı. Su-
riye rejiminin bu satırlar yazılın-
caya kadar dahil bu projedeki tüm 
maddeleri pratiğe uygulamaya de-
vam etmelidir. Rejim Kürtlere 
karşı  yürüttüğü siyasette Suriye 
sınırları  içindeki Kürt kültürünü 
ve Kürt ulusunu tamamen ortadan 
kaldırmaktır. Bu sonuca varmak 
için Kürdistan't işgal etmiş  diğer 

devletlerle ortak davranmaktadır. 
Yazar 2. bölümde Kürt'lerin 

Cizre vilayetindeki varlığı  üzerin-
de durarak şöyle diyor. Iktidar ve 
güç sahibi olan Hilal ağa her ne 
kadar Kürt ulusunun ve Kürdis-
tan'ın varlığına burnunu sokup 
saldırıyorsa da kendisini bu tutu-
muyla yalancı  konumuna düşürü-
yor ve kürdistan'ın yerlilerinin 
çoğunun Kürt olduğunu, Kürdis-
tan'ın da zengin bir ülke olduğu-
nu aydınlatmış  oluyor. Dikkat 
edin, bakın nediyor: "yehtilün ex-
sebel menatip" Yani en bereketli 
bölgeleri işgal etmişler. Önce "iş-
gal etmişler" ibaresini kullanıyor. 
O'na göre, Kürtler gelip önce 
Arap topraklarını  işgal etmişler, 
Bu projenin yazarı  yeni Kürt nesli 
üzerinde durarak " tnheza celil el-
lezi esebih misteelma ha unsur el 
xeter,"diyor. O'na göre yeni Kürt 
nesli eğitim gördüğünden dolayı  
tehlike teşkil ediyorsa şöyle de-
vam ediyor. "Eski büyüklerimiz 
onları  bilimle tahrib edin demiş- 

alınması  vması. 
4- Kürtlere iş  vermeyip arala-

rından uyuşmazlık ve anarşiyi 
hortlatıp, çaresiz kalan Kürtlerin 
göç etmeye zorlanmaları  (mecbur 
etme). 

5- Araplar arasında Kürtlerin 
aleyhine propaganda yapıp vazi-
yetlerini alt-üst etme. 

6- Dini eğitim alanında da 
Kürtlerin önünü kapatmak için 
özel bir plan çerçevesinde Kürt 
bölgelerine Arap şeyhlerinin (dini 
işlerle görevli) olunması. 

7- Kürtlerin arasında kaos (dti-
zensizlik) yaratma. Kürtlerde, bir 
kesimine Arap kimliğini (pasa-
portunu) verip tehlikeli gördtiğ'il 
Kürt kesimine karşı  kullanma, 

8- Arap milletine mensup in-
sanları  Kürtlerin bölgelerine yer-
leştirme, Özellikle toprak ve mtll-
kt1 olmayan Arap aşiretlerini bu-
ralara (şemer) aşiretini yerleştir-
me. Bu vesile ile bunlara Kürt 
topraklarını  verme. 

9- Cizrenin yukarı  esimine 

lerdi. Ama neticede öyle oldu ki 
onlara sunduğumuz bilgi, onların 
elinde birinci dereceden bir inanç 
silahınh dönüştü. Onlara cehalet 
içinde bırakma siyasetinin uygu-
lanmasını  öneriyoruz. Artık dev-
letin okulları  ve danışma kurum-
ları  vasıtası  ile kalıcı  (kapsamlı) 
yapılanmaya ve devam eden yeni- 
liklere ihtiyacımız kalmadı. Tec- 

.: rübeler şu gerçeğin tersini ispatla- 
mıştır (Böylece) tahrip olduklarını  
öğrenmiş  oluyorlar." 

Muhamed Talib Hilal'in tüm 
projesinin esas amacı  Kürd'ün 
yok edilmesi, (coğrafya) toprağı-
nın ve halkının tahrip edilmesi 
planından ibarettir. 12 maddelik 
olan bu planın özeti şöyledir: 

1- Göç (Sürgün, iskan), özel-
likle başta korku teşkil eden 
(Kürt) kesiminin göçertilrnesi. 

2- Cehalet siyasetinin uygulan-
ması. Bunun bölgede okulların 
yapılmaması  ve okuma yollarının 
(Kürtlere) kapatılması  

3- Türkiye'den gelen kesim-
den, Suriye kimliğinin ellerinden 

Güney batı  Kürdistan'daki ulusal mücadelenin dünyaca ünlü şairi Cegerxwin 

6 araştırma-inceleme
23 - 29 Ağustos 1997 

13 atı  Kürdistan 
soykırım suçu 4g.  eıv.~4ç 

Suriye devletinin oluşmasından bu yana izlediği sömürgeci politikalarını  analitik bir gözle ele alan Dr. R. Maaruf GUL'un yazısını  arkadaşımız Zerdeşt Aryan SURUC'ir ürkçeleştirdi. ilgiyle 
okunacağına inandığımız bu yazıyı  okuyucularımıza aktarmakla, parçalararası  bilgi birikiminin merkezileşmesine katkı  sunacağına inanıyoruz. 
Kürdistan'ın güney batı  parçasın-
da da Kürt halkı  ulusal boyundu-
ruk altındadır. Suriye rejiminin si-
yaseti Kürdistanı  işgal eden diğer 
işgalci rejimlerin siyasetinden 
farklıdır. Kürdistan' in batısında 
ne bir silahlı  mücadele ne de bir 
savaş  var. Onun için Kürdistan'ın 
bu parçasında uygulanan soykırım 
siyasetinin nedeni ve uygulamala-
rı  kendine has bir durum arzet-
mektedir. Soykırım siyaseti ille de 
savaş  anında veya savaş  hallerin-
de ortaya çıkacak diye bir şart 
yoktur. Soylunmı  yasaklayan ve 
suçlularının cezalandırılmasmı  
öngören 1948 deklarasyonunda 
belirtildiği gibi, soykırım sadece 
savaş  esnasında değil, barış  esna-
sında da sonuç alıcı  olabilir. Çün-
kü soykınmdan kasıt sadece ve 
sadece insanı  bedensel (fiziki) 
olarak ortadan kaldırmak, yoket-
mek değil, aynı  zamanda ulusal 
kültürün yokedilmesi tehlikesini 
barmdırmasıdır. Bir insan toplulu-
ğunda ulusal ilişkileri kendisine 
benzetip birleştirir (o ulusun) var-
lığını  yok eder ve uzun tarihsel 
süreçte asimile ederek köreltir. Bu 
da insanlığa karşı  uygulanan bir 
şiddet, suçtur. Çünkü bir milletin 
kültürü ekonomisi, siyaseti, tarihi 
ve medeniyeti yokedilip zihinler-
den Biliniyor. 

Suriye devleti kurulur kurul-
maz, Kürdistan'ın bazı  bölgeleri-
ni, inkar etmesi bir oldu. Suriye 
hükümeti Türkiye, İran ve Irak'la 
anlaşma yolunu tuttu. Bu anlaş-
maların en önemli amaçlanndan 
biri, diğer devletlerle ortaklaşa 
her türlü Kürt hareketine düşman-
lık ve bastırma idi. Çünkü, (Kürt) 
hareketlerini ileride kendi ege-
menliklerinde bulunan toprak sı-
nırlarını  parçalayacak birer tehli-
ke olarak görüyorlardı. 

30. 5.1926'da Fransa ile Türki-
ye arasında dostluk anlaşması  im-
zalandı. Ardından 8 nolu protokol 
sözkonusu antlaşmanın bir eki gi-
bi imzalandı. Anlaşma gereği Su-
riye ile Türkiye kendi sınırları  
içerisinde kalan her kişi ve gruba 
karşı  ortak tavır almada müttefik-
dinen Bu anlaşmanın 3. ve 4. 
Maddelerine göre: Her iki taraf 
Suçluları  (ki bunlara kaçakçılar 
dahildi) yakalayıp ötekine teslim 
eder. Burada suçlu ve silahlılar-
dan kasıt, o sıralar haklarını  elde 
etmek için mücadele eden Kürt 
güçleri ve gruplarıdı r. 

1946'da Fransa'nın Suri-
ye'deki manda egemenliği so-
na erdiğinde, bağımsızlık ilan 
edildi. Suriye hükümeti he-
men "Arap çemberi" siyaseti-
ni gerçekleştirmeye, Türkiye -
Irak sınırlarındaki Kürt bölge-
lerini tahrip etmeye koyuldu. 
Bu siyasetle iki olgu oluştu. 

1. Sınır bölgelerini tahrip 
edip, Kürtleri göçettirme (Sür-
gün) 

2- Suriye tarafında kalan 
Kürtleri, Türkiye ve Irak tara-
fında kalan Kürtlerden uzak-
laştırmak. 

"Arap çemberi" 320 km 
uzunluğunda ve 30 genişliğin-
de bir alanı  kapsamaktadır. 

Suriye'nin diğer bir projesi  
de yasal olmayan nüfus sayı-
mıdır. Bu sayıma göre sadece 
Kürdistan'da kalan Kürtler, 
Kürt olarak kabul edilmekte-
dir. Bu sayıma göre 150 bin 
Kürt bir kalemle yabancı  ola-
rak damgalanıp kayıtlardan si-
lindiler. Suriye'deki Kürtlere 
ait belge kayıt ve kimlikleri 
kalmadı. Yine Suriye devleti 
1970'lerde "Modem köyler" 
adı  altında başka bir proje dü-
zenledi. Bu projenin de amacı  ba-
zı  Kürt aşiretlerini Kürdistan'dan 
çıkarma ve yerlerine Arap aşiret-
lerini yerleştirmekti. Suriye reji-
minin "Arap zinciri-çemberi" pla-
nına göre 5 yıl zarfında Kürdistan 
halkının yaşam kaynağını  kurutup 
onları  göçe mecbur etmekti, Bu 
amaçla sınırlar boyunca 15 km 
derinliğine ve 375 km uzunluğun-
da toplam 332 Kürt köyünü "dev-
let çiftliği" adı  altında yıkıp, orta-
dan kaldırdı. Bu uygulamadan da 
şu sonuç çı kıyor. Kürtlerin ulusal 
haklarını  elde etme istekleri ölüm 
ve kanla cevaplandı rı lıyor. Bu 
alanda her türlü uğraşıyı  bastır-
mak için ister tanı nmış  örgüt, ister 
ünlü kişi olsun çok sert baskılarla 
karşı laşır. Suriye hükümeti kendi 
eğitim porgramlarında da Kürtle-
rin başka diyarlardan gelip bölge- 

ye yerleştiğini ileri sürmektedir. 
Oysa Kürtlerin üzerinde yaşadık-
ları  toprakların Kürdistan olduğu, 
tarihi bir gerçektir. Tarih bilimi 
Ortadoğu bölgesinde Kürtlerin 
hem Araplardan, hem de Türkler-
den önce varolduğunu ispatlamış-
tır. Cizre sorumlusu "Muhamed 
Talib Hilal" 1963'de Ulusal, top-
lumsal ve siyasal açıdan Cizre'de 
bir araştırma adı  altında hazırladı-
ğı  gizli bir projeyi Suriye hükü-
metine sundu. Proje Kürt halkını  
ortadan kaldırmanın planlarını  
kapsamaktadır. Proje Kürt ulusu-
na karşı  koyu bir düşmanlık, soy-
kırım siyasetini içerdiği çarpıcı  
bir biçimde gözler önüne sermek-
tedir. Muhamed Talib Hilal şöyle 
demektedir: "Kürt isminde her-
hangi bir halk yoktur, Kürt milleti 
isminde herhangi bir millet de 
yoktur." M. Talib Hilal utanma-
dan daha da ileri giderek şöyle 
yazmaktadır: "Kürtlerin vatanı  
veya milleti yoktur. Belki de dağ-
larda yaşayanlardır. M. Talib Hilal 
ağaya göre artık "Kürt halkının 

tarihi yoktur, dili yok, belki de ır-
kı  da yoktur." Yüksek bir devlet 
görevlisi olan M. Talib Hilal'in 
ileriye sürdüğü bu görüş  siyasi 
bir proje olarak devlet büyükleri 
için kaleme alınmış  ve ardından 
da pratikte devletin resmi politi-
kasına yansımıştır. Suriye devleti 
1945-1958 yılları  arasında ordu-
daki Kürt subaylarının büyük ke-
siminin görevlerini ellerinden al-
dı, 1958'de Kürt öğrencilerine po-
lis ve subay kolejlerinin kapılarını  
kapattı . Kürtçe kaset ve yayınlar 
kı rı lı p, yakı ld ı . Kendilerinde bu 
tür eser bulunan Kürtler zindanla-
ra atı ldı . Devlet artı k tahrip politi-
kasını  devreye soktu. Rejim 
15.000 Arabı  Hassa ve Selem-
ye'den getirip Kürdistan'a yerleş-
tirdi. Bu Arapları  en verimli Kürt 
bölgeleri olan Zehriye ve Ahme- 

diye'ye yerleştirdi. Rejim 1960'ın 
yazmda Suriye Kürdistan Demok-
rat Partisi'nin ileri gelenlerinin 
çoğunun yanısıra beşbin (5000) 
tane Kürdü zindanlara tıkadı. Su-
riye Devleti 1962'de Kürdistan'da 
yeni bir nüfus sayımı  yaptı. Bu 
sayım neticesinde Kürdistan hal-
kının %90'ının vatandaşlık hakla-
rını  ellerinden aldı, kimlik, belge, 
kayıt ve tapularına el koyarak ya-
bancı  göçmen statüsüne koydu. 

Rejim, eylül 1962'de Cizre vi-
layetinde bir nüfus sayımı  daha 
yaptı. Bu sayımla 200 bin'den 
fazla Kürdü vatandaşlıktan çıka-
rıp, kimliklerine ve topraklarına el 
koydu. Örneğin aile fertlerinin ba-
zılarının kimliklerine el konulur-
ken, bazılarınınki alınmadı. Mese-
la anne ve babanın kimliği alın-
mazken çocuklarının kimliklerine 
el konuldu ve anne-babalarının 
kimlikleri ellerinden alınırken ço-
cuklarınkine dokunulmadı. Bu si-
yasetle insanlar her türlü kimlik-
ten yoksun bırakılmış, yaşam hak-
ları  ellerinden alınmıştır. Çünkü 

bu insanların ne alım-satım 
hakkı, ne çalışma hakkı, ne de 
evlenme hakkı  var, hatta bu 
haklardan hiçbirine sahip de-
ğiller. 
Böyle olunca yaşama hakları  
ellerinden alınıyor. Öte yandan 
sadece yasadışı  nüfus sayımı  
ile değil, hatta Şam'da bile 60 
bin Kürdün kimliği ellerinden 
alınmış tır. 
Rejim bir yanda Kürdistan'da 
tahrip politikasını  uygularken, 
öbür yanda Arapları  Kürdis-
tan'a yerleştirip "Suriye" sınır-
ları  içerisinde kalan Kürd hal-
kını  birbirinden koparmakta, 
Suriye hudutları  içerisinde ka-
lan Kürtleri göçe zorlamakta-
dır. Bu "arap zinciri" politikası  
neticesinde 140 bin Kürt 
emekçi ve çiftçisinin yerlerine 
Arapları  yerleştirdi. 60 binden 
fazla Kürdü de Lübnan ve Su-
riye'nin diğer bölgelerine sür-
gün etti. Rejim Kürdistan'ı  iş-
gal eden diğer devletlerle bir-
likte Kürt hareketlerine karşı  
ortak davran- maktadın 
1963'de İ. Teşrin'in 9'unda 
Irak ve Suriye orduları  arasın-
da bir ortak savunma antlaş-

ması  yapı ldı. Yüksek bir komis-
yon her iki ülkenin ortak savunma 
antlaşmasını  2.9,1963'te ilan etti. 

Suriye ordusu "Irak"ın sınırla-
rını  geçerek, tank, top ve uçaklar 
eşliğinde Irak ordusu ile birlikte 
Zaho bölgesine girdiler. Abdulse-
lam Arif'in deyimi ile "kutsal gö-
revi yerine getirdiler" Irak rejimi 
silahla Suriye güçlerinin (Irak'ın 
kuzeyinde) savaşa katıldıklarını  
resmen ilan etti. Dönemin Irak 
devlet Başkanı  Abdülselam Arif, 
Suriye'nin bölgedeki askeri güç-
lerine yaptığı  ziyarette "Kardeşle-
rim Arap milleti adına hoş  geldi-
niz diyorum. Bizi böyle birbirimi-
ze kavuşturan Allaha şükürler ol-
sun diyorum. Biz Suriye ve Irak 
ordularının omuz omuza birlikte 
savaşmalarından memnunluk ve 
mutluluk duyuyoruz." Muham- 

(bölgelerine) askeri savaş  cephesi 
mahiyetinde askeri karakol ve as-
keri komutanlık (ordu evleri) yer-
leştirmek böylece Kürtleri mecbu-
ri iskana (göçe) tabi tutup, yerine 
Arapları  yerleştirmek, 

10- Kürtlerin topraklarında 
(yerleşim birimlerinde) Araplar 
için Kollektif çiftlikler kurup bu-
raları  Araplara. devretmek, (Zim-
metine geçirmek). 
' 23.8.1991'de BM (Birleşmiş  
Milletler) dünyadaki ırk ayrımcı-
lığını  önleme ve gözetleme ko-
misyonu yaptığı  14. toplantısında, 
söz konusu ırk ayrımcılığına iliş-
kin Suriye temsilcisine, Kürtler 
hakkında şu soruyu sordu. Kürtler 
veya kökenleri Kürt olanlar, ırk 
ayrımına tabi tutuldukları  hisleri-
ne kapılıyorlar mı? Suriyeli tem-
silci onların vaziyetinden haber-
dar değil mi? 

Suriye devletinin temsilcisi bu 
soruya şu karşılığı  (cevap) verdi: 

"Suriye'de Kürt sorunu yoktur. 
Suriye Kürtleri arzuları  ile Suriye 
toplumuna karışmışlar (entegre 
olmuşlar) ve ayırım yapılmıyor. 
Şu açıktır, Suriye temsilcisi böy-
lesi bir zamanda bir gerçeği sakla-
maya uğraşıyor. Ki şu ana dek 
Kürtlerin kültürü ve dili Suriye'de 
yasaktır, binlerce Kürt kimliksiz 
ve çok zor şartlar altında yaşa-
maktadırlar. Avrupa parlamentosu 
12 Haziran 1992'de Kürdistan'ın 
dört parçası  hakkında yaptığı  23. 
oturumda Suriye'den tahrip etme 
stratejisine son vermeyi istemek-
tedir. Kürt bölgelerinde askeri hal 
kanunu (idaresini) kaldırmaya ça-
ğınr. Demokratikleşmeye başlat-
masını  ve özgür seçimlerin yapıl-
masının ortamının yaratılmasını, 
en kısa zamanda çoğunluğunu 
Kürtlerin ve Kürt gençlerinin dol-
durduğu zindanlann boşaltılması-
nı  talep eder Yine Avrupa parla-
mentosu 16 Haziran 1993'de Kür-
distan'ın dört parçası  hakkında 
başka bir karar daha aldı. Bu ka-
rarda Suriye'yi kastederek "baskı-
cı  olduğunu gözönünde bulundu-
ruyoruz." En sonunda Kürdistanın 
diğer parçalarının durumunun 
izah edildiği 2. noktada parlamen-
to şöyle diyor: "Hatta Kürtlerin 
yaşadığı  ülkelerin devletlerinden 
Kürtlerin, demokratik ve kültürel 
haklarını  resmen tanımaları  için 
ciddi bir biçimde davacı  olmak, 
Kürtlerin insani haklarını  almaları  
için bu ülkelerde hak ihlalalerine 
son verme yolunda gerekli adım-
ların atılmasının takipçisi olmak". 

Suriye rejimi'de Kürdistan'ı  iş-
gal etmiş  diğer rejimlerin Kürtlere 
karşı  yaptıkları  icraatların ortağı-
dır. Şöyle: "10.2.1993'de Türkiye, 
İran ve Suriye Dış işleri Bakanları  
Şam'da toplantı  yaptılar. Söz ko-
nusu toplantı  Irak'ın toprak bü-
tünlüğünü koruma bahanesi ile 
yapılmış tır ve bu türden buluşma-
lar zaman zaman hala da yapıl-
maktadır. Bu toplantıların esas 
amacı  Güney Kürdistan'daki 
Kürd hükümetini ortadan kaldır-
manın planlarının yapıldığı  top-
lantılardır. Bu hükümet (Kürt hü-
kümeti) Irak çerçevesinde kurul-
muştur. Şunu söylemek gerekir ki 
bu hükümet Birleşmiş  Milletler'in 
88 nolu kararı  uyarınca gözeti-
minde ve Güney Kürdistan'ın ko-
runan bölgelerde kurulmuştur. Bu 
hükümet Saddam'ın iktidanndan 
uzak bir şekilde seçimlerle bir 
Kürt parlamentosu oluşturulmuş, 
ardından da Irak çerçevesinde Ba-
kanlar Kurulu'nu oluştumuştur. 
Ne ki Irak bu vaziyeti (bu olguyu) 
ortadan için sürekli çaba içerisin-
dedir. Suriye, Türkiye ve İran 
devletleri de Kürt halkı  hükümet 
kurmuş  diye sürekli sıkıntı  içeri-
sindeler. Onlara bu hükümet Kür-
distan'm diğer parçalarına tesir 
ediyor korkusu yerleşmiş. 

Açığa çıkardığımız bu gerçek-
ler Güney Batı  Kürdistan'da, Kürt 
halkına karşı  işlenmiş  suçları  ser-
gilemektedir. Neticede şu sonuca 
varıyoruz ki Suriye rejiminin si-
yaseti hala 1948 antlaşmasının 
aynısıdır ve barış  esnasında soy-
kı rım sonucuna ulaşıyor. Artık bu 
siyaset farklı  uygulanma şekilleri 
ve metodlarıyla sonuca varıyor. 
Güney Batı  Kürdistan'da ulusal 
şekillenmenin ve ulusal karakterin 
(Kürd) nasıl alt üst edildiğini göz-
ler önüne sermektedir. Belli bir 
dereceye kadar halkın ilerlemesi-
nin, nüfusunun ve yaşamının 
üzerine tesir etmiştir. 



Kadın burnu erkek namusunu 
kurtarmaya devam ediyor 

M emleketimizin özgür parça-
sının ikinci Başkenti Süley-

maniye'de yayınlanan kadın der-
gisi JİYANAWA'nın 5 temmuz 
1997 tarihli 2. sayısının, 2. sayfa-
sında manşetten verdiği bir habe-
re göre; bu bölgemizde bir genç 
kadının burnu kesilmiştir. Bu 
bölgemizdeki parlamentonun 
üyesi olan Peri Şewqf (Şemam 
Kan'ın imtiyaz sahibi ve baş  ya-
zarı  olduğu dergiye göre) Kejal; 
yoksul bir ailenin kızı, ama nü-
fuzlu bir ailenin gelinidir. Koca-
sının ailesi bir kaç ay önce, Ke-
jal'ın başka birisi ile ilişkisi oldu-
ğu gerekçesiyle genç kadını  öl-
dürme kararı  verir. 

Ama bu aşamada Kejal'ın ha-
mile olduğu bğrenilir. Çocuğun 
kendi kanlarından olma ihtimali 

göz önüne alınarak infaz doğum 
sonrasına ertelenir. Ama Kejal'a 
bir ön ceza da verilir; burnu kesi-
lir... Kejal'ın yoksul babası  kızı-
na sahip çıkmak istemekle ama 
güçlü aile ile çalışmayı  göze ala-
mamaktadır. Fakat; ağlayarak 
"kızım; seviyorum ama sahip çı-
kacak gücüm yok" açıklamasını  
yapmaktan kaçınmamıştır. Bir bi-
çimde kadın insiyatifleri haber-
der edilir. Kejal kaçırıhr. Haberin 
yayınladığı  dönemde; eski sos-
yalistlerin yönetimindeki Süley-
maniye'de, kurban Kejal ölüm 
korkusu ile illegal yaşarken; 
namuslarını  Kejal'ın kanı  ile 
temizlemeye çalışan cellatlar el-
lerini kollarını  sallayarak dolaş-
maya devam ediyorlar. 

Viyana'dan Leyla 

Türk coğrafyasında kadın 
Bu hafta özel bir haberi manşet yapmaktansa, Türk coğrafyasında tartışılan, aynı  zamanda Kürt coğrafyasındaki kadınları  da ilgilendiren 
olayların derlemesini yapmayı  daha uygun bulduk. 

Kadınlar için 'soyadı' 
genelgesi 

İçişleri Bakanlığı, çeşitli illerde ve 
yurt dışında farklı  uygulamalara yol 
açan "kadının hangi soyadmı  ne du-
rumlarda kullanacağı" konusuna, ge-
nelgeyle açıklık getirdi. 

Dışişleri Bakanlığına gönderilen 
genelgede Medeni Kanunun 141. 
maddesindeki 14 kasım 1990 tarihli 
değişikliğe göre, "boşanan kadının 
bekarlık soyadını  yeniden alacağı, 
ancak talep üzerine halcimin kocası-
nın soyadını  taşımasına izin verebile-
ceceği" hükmünün getirildiğine işa-
ret edildi. 

Bu madde uyarmca, boşanan ka-
dının eski eşinin soyadını  taşıyabil-
mesinin boşanma kararıyla hüküm 
altına alınacağı  gibi, boşanan kadın 
tarafından eski eşe açılacak davayla 
da koca soyadını  taşımasına izin ve-
rilebileceği belirtiliyor. 

Yargıtay "Sarkıntılık 
suçu"nu tanımladı  

Yargıtay, TCK'nm 421. madde-
sinde yer alan ve 6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezasını  öngören `sarlantılık 
suçu'nun, hangi söz ve eylemleri 
kapsadığma açıklık getirdi. 

Sarkıntılığı, `şehvet kasdıyla işle-
nen ani ve süreklilik arz etmeyen 
davranışlar' olarak tanımlayan yar-
gıtay, sarkıntılık eylemi sırasında fail 
ile mağdurenin vücutlarının teması-
nın şart olmadığına da dikkat çekti. 

Yargıtay Ceza Kurulu, bu çerçe- 

vede `Sarkıntılık suçu' kapsamına al-
dığı  yasaklı  söz ve eylemleri,ıslık 
çalmak, mağdureyi takip etmek, sır-
naşıkça hareketlerde bulunmak, bir-
den fazla aşk mektubu yazmak, çim-
dik atmak, el kol işaretleri ilecinsel 
ilişki teklif etmek, mağdureyi öp-
mek, çıplak olduğu bir sırada mağdu-
reyi gizlice seyretmek, mağdurenin 
reddetmesine rağmen aşk teklifinde 
bulunma olarak belirledi. 

Kadınlardan Refah 
Partisi'ne tepki 

Aile içi şiddete ceza getiren tasa-
rının TBMM Genel Kurulu'nda Ko-
misyan başkanı  RP'li Ahmet Tekdal 
tarafından geri çekilmesini sert tepki-
lere hedef oldu.Yasarun çıkışını  en-
gellemekle, kadına dayak atılmasını  
savunan RP'nin bu tavrıyla insafsız-
lığını ' gösterdiği belirtiliyor. RP'nin 
yasayı  engellemesini TBMM'den al- 

tı  kadın milletvekili bir basın toplan-
tısı  düzenleyerek protesto etti. Bu ka-
dın milletvekilleri arasında Tansu çil-
ler yoktu. 

Türban kavgası  
Refahyol Hükümeti'nin aşırı  bi-

çimde kadrolaştığı  kurumların başın-
da gelen Sosyal Sigortalar Kuru-
mu'nda (SSK) türbanlılar maraza çı-
kardı. SSK idari işler Daire Başkan-
lığında çalışan üç türbanlı, Başba-
kanlığın türban genelgesi nedeniyle 
tartıştı. Başbakanlığın genelgesinden 
sonra türbarunı  çıkaran bir kadın ça-
lışma, diğer arkadaşları  tarafından 
sözlü sataşmada bulunuldu. "Türba-
nmı  neden çıkardm, bedelini allah 
katında ödeyeceksin" tehdidi karşı-
sında, çalışma kuralların uyulması  
gerektiği yanıtını  verdi. 

Askere Resmi Nikah 
Devlet Bakanlığı, şehit asker 

ailelerinin devlet yardımlarında 
yararlanabilmeleri için 'Orduda res-
mi nikah kampayası ' başlattı. Devlet 
bakanlığı  Milli Savunma ve İçişleri 
bakanlıkları  ve valiliklere bir genelge 
göndererek, askerlik görevini sür-
düren ve silah altına alınacak olan 
sadece dini nikahlı  evli gençlerin tes-
bit edilerek resmi nikahlaruun yapıl-
masının sağlanmasını  istedi. Özellik-
le 'terörle mücadele' sırasında şehit 
düşen askerlerin dini nikahlı  eş  ve 
çocuklarının devlet yardımlarından 
yararlanmaları  için resmi nikah 
yapılması  gerektiğini kaydetti. 

Kad ı n dayanışması  yaratı lmalı  
Kendilerini bir geleneğin devamı  gören ve kadın dayanıymasını  esas aldıklarını  söyleyen Arjin kadın grubuyla 
amaçlarının ne olduğu kanıusunda bir roportaj yaptık ilgiyle okuyacağınız' sanıyoruz. Peşe Roj Kadın Servisi 

41. "Erkekler Tanrı  için, 
kadı nlar loe erkek için , 
yaratı ld ı ," 

"Hiçbirpey kad ı n ı n gözyapı ncları  
daha çabuk kurumaz." Emlik ZolA 
94. "Kad ı n ı n yaradı lı pi da erkeginkl 
gibi, devlet bekçiligine 
Yanlız bu yarad ı l ı p, kadı nla zayıf, 
erkekte kuvvetlidir." ERATIUN 

sıçse  
sNçs' 

Kadınların 
Gündemi 

Şem PELd 

S ayfaya yansı yanları n, gerçek yaşamda yaşa-
nanları n ufacı k bir parçası  olduğu düşünü-
lürse, kad ı n ı n içine itildiği ve tutulmak iste-

diği durumun yenilir yutulur cinsten olmadığı  
rahatça görülecektir. Elbette görmek isteyenler 
açı sı ndan böyledir. Görmek istemeyenler içinse, 
kad ı nlar ı n durumu hiç de kötü değildir. Yaptı kla-
r ı  'cazg ı rl ı k'tı r. En hafif deyimle 'yeni bir bölücü 
hareketin aksiyonlar ı  olarak görev ifa etmektedir-
ler...' vb. vb. 

* * * 
Garip bir durum ama, tüm ilerici söylemlere 

karşı n, ayn ı  anlayış, en genel tan ı mla solcular 
dünyası nda da yank ı sı n ı  buluyor. Daha da ileri 
giderek, siyasal tavı r al ış larda en genel ve 'insa-
ni' sorunlarla, kad ı nlar silikleştiriliyor. Silik olma-
ya zorlan ı yor. Söylemlerin tersine kad ı n ı  toplum-
sal yaşam ı n içinde teorik bazda aktifleştirmede, 
öncülük edilse bile, sistemin sürekliliğinde çı karı  
olan çevrelerin pratik tutum al ış larda sol cenah-
tan epeyce önde oldukları  kesin... 

* * * 
Solcularsa, söylemlerindeki temizlik ve saflığı  

yaşam içinde kirleterek nal toplar duruma gel-
miş. Bu yaklaşı m yer yer kad ı nlarda da yankısı n ı  
buluyor. Buluyor ama öte yandan toplumsal ya-
şam içinde kad ı nlar, bir yeraltı  nehiri gibi, sessiz 
ve derinden hedefe dogru akışı n ı  kararl ı  bir bi-
çimde sürdürüyor. Çünkü yaşam denilen pahal ı  
ögretmenden dersini al ı yor. Fazlası yla bedel ödü-
yor bu öğrenmeye... Iyi öğreniyor, özne olması  
gerektiğini, özne olmadan gölgesinin olamayaca-
ğı n ı  ve gölge olmaya mahkum olduğunu... 

* * * 
Öğrenmek zorunda... Çünkü gölge olman ı n 

olmamak anlam ı na geldiğini biliyor. Oysa kendi-
si yaşam ı n tüm yükünü en kat ı  ve zor haliyle 
omuzluyor... ac ı  çekiyor... Çektiği acı n ı n hesa-
bı n ı  yaşamdan ve kendilerini yaşam ı n efendisi 
olarak görenlerden sormak için öğrenmek zorun-
da... Gölge olman ı n kendine birsey vermediğini, 
çok şeylerini götürdüğünü ve art ı k tahammülü 
olmadığı n ı n... 

* * * 
Ülkemiz kad ı nlar ı  açı sı ndan sevindirici şeyler 

de olmuyor değil. Bunlar parmakla gösterilecek 
kadar az ama, oldukça anlaml ı . Gölge olmayı p 
tarihin öznesi olman ı n bedelini onurluca ödeyen 
ve bunun karşı l ığı n ı  fazlası yla hakeden Leyla ZA-
NA'n ı n uluslararası  alanda aldığı  ödüller buna 
örnektir. Kuşkusuz yeterli değil, olmamal ı d ı r da. 
Tüm Kürdistanl ı  kad ı nlar birer Necla, Leyla, Xece 
vb. olmal ı ... yaşamdan hakk ı  olan ı  alma bilincini 
edinmeli, tarihin yeniden yaratı lması  ve yaz ı lma-
sı n ı n öznesi olmal ı d ı r... 

* * 
Yaşam ı  en acı masız haliyle yaşayanlar ı n, bel-

leklerinin tam olmadığı , gözleriyle düşündükleri 
söylenir. Doğruluğu tartışı l ı r bir belirleme. Gelge-
lelim yine de bir belirleme. Ve bence yaşadığı m ı z 
coğrafyan ı n insanları n] çok güzel özetliyor. Hele 
hele kad ı nlar ı m ı zı ... 

Zamana ve olanaklara sahip olanları n yaşama 
egemen oldukları  gerçeği, kad ı nları n durumunu 
tersten özetlemek açısı ndan oldukça yerinde bir 
belirleme. Bu ayn ı  zamanda neler yapmam ız ge-
rektiğinin de anahtar ı . Zaman ı m ıza ve olanakları -
m ı za sahip olmak için engelleri aşmalı yı z. Bu en-
geller yerli' Ilişkiler içinde sevdiklerirniz de olsa, 
onları  engel olmaktan ç ı karmal ı yı z. Ve bunu han-
gi yolla yapabiliyorsak o yolla yapmal ı yız. 

Elbette tüm bunları  yaparken, politikan ı n er-
keksileştirilmiş  yöntemlerini de, kendi temiz ala-
n ı m ıza taşı maktan özellikle kaçı nmal ı yı z... 
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Yaşamın Zorluğu 
Kadının Omuzlarında 
GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı  
ve Türkiye Kalkınma Vakfı  tarafından ya-
pılan araştırma, kadınların erkeklere oran-
la daha olumsuz koşullarda yaşam müca-
delesi verdiklerini ortaya koyuyor. 
Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Urfa ve 
Mardin illeri ile 8 ilçe ve 81 köyde toplam 
3871 aileyle yapılan görüşmelere dayanı-
yor. Rapora göre, kadınlar Kürt illerinde 
daha ağır işlerde çalıştıklarından dolayı, 
batı  illerindekilerine oranla daha kısa 
ömürlü oluyorlar. Kırsal alandaki kadınlar 
ortalama 17 kentlerde olanlarsa,17.5 ya-
şında evleniyorlar. Kırsal alanda yaşayan 
kadınların %63.8'inin kentte ise %50'sinin 
sağlık şikayeti var. 

Sağlık Ikinci Planda 
Türkiye denilen coğrafyada tüm diğer 
alanlarda olduğu gibi kadınlar alanında da 
sorunlar bitmiyor. Kadının, toplumsal ya-
şamda karşılaştığı  en önemli sorunlardan 
biri de, eğitimde olduğu gibi sağlık alanın-
da da ikinci planda kalıyor, eşit muamele 
görmüyor. Ağırlıklı  olarak kırsal alanlarda 
beslenme ve sağlık konusunda da öncelik 
erkeklere veriliyor. Türkiye coğrafyasında 
yaşayanların %50'den fazlasını  oluşturan 
kadınların eğitim ve sağlık sorunları, bu-
güne kadar kapsamlı  ve bilimsel şekilde 
ele alınmadı. DIE verilerine göre, 1958-
1990 yılları  arasında, kadınlarda kanser, 
kalp hastalıkları, vitamin eksikliği ve bes-
lenme bozuklukları, hipertansiyon, mide 
ülseri, şekerli diyabet ve sirozdan ölümler-
de yüksek oranda artış  olduğu anlaşı lıyor, 

Yeni Bir Dergi 
teemımeıi~e~e~ 

nı  d i I I. L. 

Kadın dünyası  yeni bir dergiyle yeni bir 
renk kazandı. İlk sayısı  Mart-Nisan ikinci 
sayısı  Mayıs-Haziran 1997 tarihinde çıkan 
"Kadın Kapısı  GACI" ilk sayısının günde-
mini; "...konumuz kadınlar, fakat dergimi-
zin bir ayrıcalığı  var ki o da iki gruba ayn-
lan fakat bir noktada birleşen kadınlar. Bi-
rinci grup cinsel tercihini ve kimliğini ka-
dın olarak seçmiş, aynı  zamanda meslek 
olarak seks işçiliği yapan kadınlar, yani 
transseksüel arkadaşlarımız, ikinci grup 
kadmlarımız ise kadın olan, anne olan ay-
nı  zamanda da seks işçisi olan kadınları-
mız" olarak belirlemiş. İkinci sayının edi-
törden köşesindeyse, "Acaba diyorum bi-
zimki mi boktan yoksa diğerleri mi kanık-
samışlar herşeyi? Ya da ben mi rahatsı-
zım? Galiba sonuncusu.., rahatsızların da, 
arazlılann da tat alma duyuları  var. Ve her-
kesten daha çok şey batıyor onlara, ..o 
şeyler herkese batıyor ama bazı  sıfatları  
giymek istemiyorlar sanarım... ruhsuz ama 
teminatları  olan bir yaşam kolay olsa 
gerek" diyor. 

• Arjin Kadın Grubu Ta-
nıtırmısınız? 

O Grup üyeleri olarak Ar-
jin Kadın Grubu ismiyle plat-
formlarda yer alışımızm süreci 
yenidir. Fakat çalışmalarımız-
da üzerinde temellendiğimiz 
ve bizler için bir o kadar an-
lamlı  olan, Kürt kadın sorunu-
na dönük çalışmalarımız, uzun 
bir zaman dilimini kapsar. Çok 
kısa da olsa sürecimizi 1990 
yılında Kürdistan'da yaşanan 
kirli savaşın, bir yansıması  
olan göçler ve göçlerin Kürt 
kadın yaşamında yolaçtığı  tah-
ribatların giderilmesi, Kürt ka-
dın sorununun gündemleştiril-
mesi amaçlı  başlatılan "Ba-
ğımsız Kürt Kadın Grubu" ça-
lışmalarından, bu çalışmaların 
kururnlaşma biçimiyle kendi-
sini ifade ettiği Ulusal Demok-
ratik Kadın Derneği (UDKD) 
çalışmasından süzülerek bugü-
ne değin geldik. 

"Kürtçülük yapılıyor" ge-
rekçesiyle kapatılan demek ça-
lışmalarımız sonrasında da, yi-
ne Kürt kadınlarının sorunları  
temelinde örgütlülük oluştur-
ma çalışmalarımız devam etti. 
Yürttüğümüz bu çalışmalara 
ne yazık ki devletin değil, Ba-
ğımsız Kürt Kadın örgütlen-
mesine aykırı  bir mantığa sa-
hip olan bir grup kadının enge-
li ile karşılaştık. Kürt kadın so-
runun yakıcılığı  ve ertelenmez 
oluşundan hareket ederek yine 
de yılmadan çalışmalarımıza, 
Arjin Kadın Grubu olarak de-
vam etme kararı  aldık 

• Arjin Kadın Grubu ola-
rak program hedefieriniz ne-
lerdir? 

❑ Grup olarak program he-
deflerimizi ve bu konudaki 
pratik faaliyetleri açıklar olma-
sı  anlamında şunları  söyliyebi-
liriz. 

Kürt kadın sorununa ilişkin 
yer aldığımız mücadele süreci, 
sorunlarımızın uzun soluklu 
bir mücadeleyi gerektirdiğini 
bir kez daha kavrattı. Önemli 
olan Kürt kadın kitleleri ile bir-
likte olmak ve beraberce dö-
nüşmekti. Dışardan bilinç ver-
mek doğru olmadığı  gibi, dö-
ntiştürtictl de olunamıyordu. 
Bu anlamda, ytirtiteceğ'imiz 
mücadelenin, oluşturacağuruz 
örgütlülilklerin kadın kitlesi-
nin yanında, diğer bir ifade ile 
onların temel adresi işlevi gör-
meliydi, Önce dayanışma ko-
şullarını  oluşturmak, kendisi 
ile birlikte kaynaşmak dönüşü-
me yol açabilirdi. Bu amaçlı  
oluşturma faaliyetlere katıldı-
ğımız Kürt Kadın Dayanışma 
Vakfı  projesine bu anlamları  
biçtik. Çalışmaların yasallaş-
ma aşamasında, ataerkil değer 
ve düşünce tarzı  ile hareket e-
den bağımsız kadın örgütlen-
mesi mantığmdan uzak, otorite 
ve yetki hastalığına yakalan-
mış  bir grup kadının anti de-
mokratik uygulamaları  sonucu 
bu projenin dışına itilmemize 
ve sürece yine aynı  program 
hedefleri doğrultusunda Arjin 
Kadın Grubu olarak devam et-
memize yol açtı. 

• Çok yeni bir grup olma-
nıza rağmen gerçekleştirdiği-
niz faaliyetlerden bahseder 
misiniz? 

❑ Sizin de dediğiniz gibi 
çok yeni bir isim ve bu alanda 
birikimli bir soluk olmamıza 
rağmen geleceğe dönük yapa-
caklanmızdan bir hayli umut-
luyuz. Çalışmalarımızı  başla-
tırken öncelikli olarak kadınla-
rın ezilinişliklerine dönük bi-
linç oluşturmalanm çok önem-
siyoruz. Bu amaçh bilinç yük-
seltme nitelikli tartışma ve eği-
tim toplantılarını  çok anlamlı  
buluyoruz. Yanısıra Kürt ka-
dınlarının oluşan bilinçlerinin 
somut yaşamda ilişkileri dö-
nüştürmesiııi önemsiyoruz. 
Kürt kadınlarının gün ışığına 
çıkarılmayan, yazılmayan ta-
rihlerinin, acılarının ve kahra-
manlıklarmın ortaya çıkarıl-
masını  önemsiyoruz. Bu 
amaçlı  çalışma grupları  oluş-
turduk. Yine sömürge kadını  
olmanın yol açtığı  hak ihlalle-
rinin kamuoyunda teşhir edil-
mesine dönük "Savaşta Teca-
yüze Karşı  Kadın Girişimi" 
vb. nitelikli girişim, kampanya 
ve platformların devamlılığım 
önemsiyor, bu konuda gereken 
duyarlılığın oluşması  için ça-
balarımız söz konusu. 

Yine uluslararası  Kadın 
Kurtuluş  Hareketinde, Kürt 
kadınlarının da birer bileşeni 
olduğu mantığından hareketle 
Avrupa Ve diğer bölge kadın 
örgütlenmeleri ile diyalog ve 
dayanışma nitelikli ilişkiler ge- 

liştiriyoruz. 
Kürt kadınlarının ezilmiş-

liklerinin gündemleştirilmesi 
amaçlı  oluşturulagelen dergi, 
kurum vb. organizasyonlar e 
ilişkilerin geliştirilerek, somut 
dayanışma ve güç birlilderini 
çok anlamlı  buluyoruz. 

Koşullanmızm çok sınırlı  
oluşuna rağmen, dört duvar 
arasında yaşamaya mahkum 
edilen Kürt kadınları  ile sağlık, 
ekonomik, hukuki vb. sorunla-
rının çözümüne dönük çalışma 
grupları  oluşturduk. 

II Program hedeflerinin 
çerçevesinde strakıdiğıniz da-
yanışma olgusunu ve bu doğ-
rultuda JUJIN ile olan daya-
ntşmanzdan bahseder misi-
niz? Neden Dayanışma? 

0 Biz Kürt kadınlarının 
ezilmişliklerinin katmerli olu-
şu yanısıra ertelenemez olgusu 
bizleri kadın çalışmalarına iten 
temel etken oldu. Ezilmişlikle-
ıin kaılmasında kadın örgütlü-
lüklerinin varlığının, kurtulu-
şumuzun garantisi olduğunu 
düşünerek Kürt kadın örgütlü-
lüklerine çok büyük anlamlar 
biçiyoruz. Kürt kadın sorunu-
na farklı  pencerelerden bakı-
yor olmalarına rağmen bizler 
bu tür örgütlenmelerin varlığı-
nı  ve devamı= sağlanmasını  
önemsiyoruz. Sonuçta Kürt 
kadınlarının yakıcı  ve ertele-
nemez nitelikli sorunlarına en 
ufak bir parmak değinmesini 
bile önemsiyor, tüm bu çalış-
maların güzel birer zenginlik 
olarak yorumlanması  gerekti- 

ğini düşünüyoruz. Kürt kadın 
dergisi JUJIN Kürt yazın dün-
yasında Kürt kadınlarının pen-
ceresi olması  anlamında bir 
değer taşıyor bizler için. 

JUJIN Kürt kadın soru-
nunun araştırılması  ve gün-
demleştirilmesinde önemli bir 
miyon yüklemiş  durumda. 
Böylesi işleve sahip bir mev-
zinin korunma ve yaşatıl-
masmın gerekliliğini öncelikle 
her birimiz kadın olduğumuz 
için gerekli gördük, sonra da 
Kürt kadın mücadelesine olan 
inancı= ve duyarlılığı= 
bunu gerektirdi. Dayanışma 
bu yüzden çok anlamlı, 
dayanışma bu yüzden çok 
gerekli. 

Il Son olarak Kürt kadın. 
kuma vermek istediğiniz bir 
mesajınız var mı? 

Arya Kültür Merkezi, 
Arjin kadın grubu olarak, kur-
tuluşumuza giden yolun 
Ulusal ve sınıfsal niteliğini 
gözardı  etmeden ve kadın 
kimliğimize dönük karşılaş-
tığımız her türlü aynrrıcılığın 
bilincine varılmasını, ve 
yaşamın dönüştürülmesi için 
mücadelemizi bugünden baş-
latmayı  çok anlamlı  görüy-
oruz. 

Unutmamalıyız ki, biz Kürt 
kadınlarının kurtuluşunun 
garantisi örgütlülüklerimizdir. 

Son olarak mesajlanmızı  i-
fade etme olanağı  tammanız 
ve konuya ilişki gösteridiğiniz 
duyarlılıktan dolayı  P şe ROJ 
gazetesine teşekkür ediyoruz. 

TARIHTE KAPIN...TAKIHTE KAPIN...TAKIHTE KAPIN...TARIHTE KAPIN...TARIHTE KAPIN 
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Kadının Kara Günü 

Ihanet, oğlana tapılması, çok ka-
l- dınla evlenmek, Korneliya ve 
Misalina, kadının cambazlığı  ve 
nazlanması, kadınsı  erkek, çayha-
ne ve divanhaneler, kadınlar ha-
mamı, kadın makyajı... 

Kadın baharının ömrü kısa sür-
dü. Çok geçmeden yaşam mizanı-
nın kefesi erkeğin lehine oldu. Ka-
dın ardarda sahip olduğu hakları  
kaybetti. Birçok yerde ucuz bir 
meta haline geldi; görevi sadece 
hizmetçilik oldu. Ancak çok güzel 
şanslı  olanlar erkeğin dansözü ola-
bilirdi. Kadının yeni yaşam duru-
munun bir çok olumsuz yönleri es-
ki adetlerin değiştirilmiş  şekille-
riydiler. Şunu belirtmek gerekir ki 
eski örf ve adetlerden vazgeçmek 
kolay bir şey değildir. Toplum da 
ne kadar geri kalmışsa, eski örf ve 
adetlere daha fazla bağlı  olur ve 
birçok defa adetlerden vazgeçme-
den önce yeni bir kalıba sokan 

Yeni ailenin oluşmasından son-
ra birçok yerde eskiden çok koca-
lık adeti bu şekilde yansımaya baş-
ladı. Bir kız evlendiği ilk gecede, 
düğüne davet edilen akraba ve  

dostlar damattan önce gelinle ya-
tarlardı. Bir süre öncesine kadar 
Afrika'nın geri kalmış  bazı  kabile-
leri bu adeti övünçle yerine getirir-
lerdi. Birçok yerde de otorite sahi-
bi olan bir kimse veya ağa, köylü 
ve yoksul insanların düğünlerinde 
gelinle ilk gece yatardı. Belirtmek 
gerekir ki aile tarihi incelemesinin 
temelini ünlü İsviçreli bilgin Yo-
hanna Bahofin (1815-1887) atmış-
tır. Bu bilgin, incelemesinde, aile-
nin kuruluşunun şerefini kadına 
vermiştir. Ona göre kadın, erkek-
ten önce çok kocalı  aileden nefret 
ederdi. Yaşam durumu ve ince 
duygu, kadını  erkekten önce aile-
nin korunmasına itmiştir. Çünkü 
aile düzeninin bozulması  ona ve 
çocuklarına açlık ve sefalet getirir-
di. Bu nedenle kadının erkeğe bağ-
lı lığı, erkeğin kadına bağlılığından 
daha fazla olurdu. Karı  ile kocanın 
birbirlerine sadık olma meselesin-
de toplum kadına karşı  daha acı-
masızca yaklaşırdı . Erkeğin sadık 
olmaması  dünyanın her tarafında 
rastlanılan bir şeydir. Ama kadını n 
veya kızların erkeklerle ilişki kur-
ması  ve cinsel ilişkide bulunması, 
hatta geçim sıkıntısı  yüzünden de  

olsa hiç kimse tarafından kabul 
edilmeyen bir şeydir. Tarih boyun-
ca her bir erkeğin namus meselesi 
yüzünen intihar ettiğini sanmam. 
Ama binlerce kız bu işin kurbanı  
oldular. Bu da in-
sanlık için utanç ve-
rici bir şeydir. Eğer 
adalet ve eşitlik uy-
gulanacaksa her iki 
taraf da aynı  şekilde 
cezalandırı lmalıdır. 
Burada toplumu bu 
yönde bazı  anlamsız 
kararlarından söz et-
mek isterim: Tarihi 
ilk defa Latince ile 
müfettişi Markos 
Porsiyos (MÖ. 200) 
tarihinde erkeklere 
yönelerek şöyle de-
miştin "Eğer karın 
sana ihanet ederse mahkemelerden 
ve cezadan korkmadan o kadını  
param parça edebilirsin. Ama, o 
senin başkasıyla ilişki kurduğunu 
öğrenirse de sana el bile kaldı ra-
maz. Çünkü nasıl olsa kadının bu 
hakkı  yoktur." Ama Markos Persi-
yos'un bu sözü söyleyişinden 
onaltı  yüzyı l sonra Batı  Avrupa'da  

erkeğin hakkı  şu şekilde tayin edil-
miştir: "Koca eşini dövebilir ve 
yaralayabilir. Hatta kanlar içinde 
onun derisini yüzebilir." Yine o 
devirlerde başkasıyla cinsel ilişki 

kuran kadınları  şehir dışı  ederler 
ya da onu çırı lçıplak soyduktan 
sonra üzerine toprak ve ayran dö-
küp şehrin içinde dolaştı rırlar ve 
başkalarına ibret olsun diye birkaç 
gün direkte asılı  tutarlardı , 

Bach, Einstain ve Brecht'in ata-
ları  şöyle diyorlardı: "Kadı nlara 
karşı  istediğiniz gibi davramn on- 

lara acı  çektirmekten çekinmeyin, 
onların derilerini yüzün, zira o ka-
firlerin dokuz derisi vardır." 

Artık erkekler, kadınları  cansız 
bir şey gibi görüyorlardı. Istedik-

leri gibi kullanıyor-
lar& Ama tabii ki, 
kadın cansız bir şey 
olmadığına göre, ge-
rekli bir iş  için dışarı-
ya çıkabilir veya ya-
bancı  bir kimse onun 
evine gelebilirdi. 
Kurnaz erkek de bu-
nun bir çaresini bul-
du. Kadının tüm vü-
cudunu örtecek elbi-
seleri ve örtüleri orta-
ya çıkardı. Öyle gö-
rünüyor ki bunu ilk 
uygulayanlar Akad-
lar olmuşlardır. Onla-

rın bahanesı  de karılarını  kötü ka-
dınlardan ayırmak olmuştur. Bir-
çok yerde ve zamanda erkekler bu 
adeıten yararlanmak istediler. Pey-
gamber de on iki karısını  diğer ka-
dınlardan ayı rmak için onlara aba 
ve paça giydirdi. Bunun üzerine 
Mekke'nin bütün erkekleri onu 
taklit ederek eşlerine bunu uygula- 

dılar. 
Toplumda erkeğin otorite ka-

zanması  ve buna karşı  kadının aşa-
ğılanması  sonucunda, erkek ço-
cukların kız çocuklarına nazaran 
değerleri arttı. Çok eski zamanlar-
da., kadın ile erkek arasında fark 
yoktu. Ama bu durum çok sürme-
di, erkek çocuklar aranan altın gibi 
oldular. Kız çocuklar da bela hali-
ne geldiler. Babil hülciimranlığı  
devrinde bir kadın karnındaki ço-
cuğu düşürmeye çalışsaydı, ço-
cukğun erkek olması  ihtimali ne-
deniyle, kadın öldürülürdü. Ve 
ölüsü yırtıcı  kuşlara bırakılırdı. 
Arap Yarımadası 'nda da islamdan 
önce kız çocuklar doğduktan sonra 
toprağa gömülürdü. Hindistan'da 
erkek çocuğu olmayan bir adam 
hemen kızlarını  evlendirir ve kız-
larının her birisinin doğuracağı  er-
kek çocuğu kendisi alırdı . Bebek 
annesinin süttinden kesildikten 
sonra bir daha onun kucağını  göre-
mezdi. Romanlar evlendikleri ka-
dının erkek çocuğu olmadığı  za-
man, birbirlerini çok da sevseler, 
ayrılmak zorunda kalırlardı, Mö. 
Yunanistan' da, kız çocuğu doğu-
ran kadının evinin kapısında yün  

bir ip, erkek çocuğu doğuran evin 
kapısına da zeytin yapraklarıyla 
süslenmiş  bir sepet çiçek asarlardı. 
Yün ip, kız çocuğu büyüdüğü za-
man işi yün örme ve dokuma ola-
cağı, bir sepet dolusu çiçek de, er-
kek çocuğun sevinci ve mutluluğu 
getireceği anlamına gelirdi. İki bin 
küsür yıl önce Yunanlı  bir yazar 
şöyle demiştir: "Erkek çocuğun ai-
lesi zengin olmasa da çocuğunu 
büyütür. Ama zengin aileler kız 
çocuklarını  ihmal eder ve atarlar-
dı. 

Atılmayan ve yaşama şansı  
olan kız çocukların da şansı  anne-
lerininki gibi olur. Babaları  tara-
fından aşağılanırlardı. Bugünkü 
Yahudilerin ataları  olan İbraniler, 
kız çocuklarını  pazarda satarlardı. 
Babalar da kızlarını  kötü yerlerde 
çalıştırabilirler veya az bir para 
karşılığında onun bakeratini zen-
gin bir adama satabilirdi. Bir baba 
evlendirdiği kızını  istediği zaman 
pişman olup kocasından alabilirdi. 
Bundan daha tuhafı  kadın evlendi-
ği adamın mensup olduğu aşiretin 
malı  olurdu. Eğer kadının oğlu ol-
madan kocası  öltirse, kadın, ölenin 
kardeşlerinden birisiyle evlenmek 
zorunda kalırdı  ve yeni kocadan 
oğlu olduğunda, birinci kocanı n 
adı  verilirdi. 

Kısa İ, ir toplumsal ve Dr. Kemal Mahzar AHMED 



Dijwari di 
malbate de 
dest pe 
dike... 
Di nav malbate de dijwa-
ri heri giring tesire li za-
rokan dike. Dema nazik 
de UNICEF raporek bal-
kAş  amade kir ü ragihand 
çapameni G raya gişti. Di 
reporA de; zarokAn ku ji 
de G bavAn xwe , an ji ji 
heval G &ailen xwe mi-
rovheziye nebinin, ew 
zarok dema ku mezin di-
bin ji di nav gelde hovi 
kuvi diminin. Di nav 
rewşek be bextewar 
dijwar de zerarA didin 
xwe ü der G dora xwe. 
Dijwallya malbatA ne re-
hetlyA dide gel G berje-
wendi G rewşa komalAti- 

ji tehdit dike. Tesi-
rek xirab li ciwake dike. 
Zarokan dikşine karA ko-
lanan , fuhuşA teşfik di-
ke, dizi ü heri karA xirab 
bi tundi dike nav civakA. 
Di roporA de hatiye agah-
darkirin ku; ew dijwari-
ya xirab beri her tişti ze-
rare dide keç G jinan. Ne-
saxiya gel ji pey da dike. 
Hejarl, nezani dike nav 
gel G hewkariya civake 
xirab dike. 

-işkirina 
Rojname 
kovaran 
berdewame. 
Müdüre Emniyeta Sten-
bolA yA nü Hasan Ozde-
mir, Cemyeta rojnamege-
re Tirkiye(TGC) G seroke 
komele Nail Gureli zi-
yaret kir Hasan zde-
mir tahut da Gureli 
got;" Vir şunvetir polis 
Arişi çi rojname, koyar 
weşanxanan nakin." Bes 
dema ku wi ew soz di-
dan, polisan eriş  da bun 
ser rojpama Kurtuluş  A 
kovara Kaldiraç. Adete, 
Zikr Q fikre devleta meh-
tinger Q faşist qet hevu 
din digre?Diyare ku Na... 

Ji Nod û neh 
Gelan 

Gulistanek... 

Eh med ONAL 

L i Midyade Zeydin evindare Zeynike dibe. 
Dixwaze jere tişteki balk'eş  diyari bike. Bes 
di kolan û bazara Midyade de qet çi tişteki 

ku layiq û diyari evindara xwe Zeynike bike 
nabine. Be h'evi &san ji dest je bernade û di-
gere ji bo diyariya evindara xwe Zeynike. Di 
ber dera Suryani re derbaz dibe. Bal dikş ine 
ku Keşe Manuel di nav baxçe ye gül û gulista-
ne de runiştiye. Ketiye dile Zeydin ku gul ü gu-
listanek wa diyari Zeynike bike. Neziki dere di-
be û ji Keşe Manuel dipirse. 

- Ez çawa dikarim baxçeyeki wa bibin ı m ü 
diyari xoşewista xwe Zeynike bikim.? 

Keşe Manuel ji ji derde eviniyes baş  fam di-
kir. Ji bo we ji dixwest ku evindar her dem bi-
gehen miraze xwe. Keşe Manuel, ciyek ji Zey-
din re peyda kir. Zeydin te de xebiti, ji dere aj 
Cı  ajdar û j ı  zirçe kevokan axa gulistane amade 
kir. Bo dil û evina xwe bax û baxçeyek gulista-
ni çekir û diyari evindara xwe Zeynike kir. 

Roj, hiv ü sal derbaz bûn. Gülistan gor dile 
Zeydan û Zeynike xweş  bû. Hezar gule rengin, 
bax û baxçeye meve re de jinda. Ji Zeydin û 
Zeynike zaroken bedew çe bûn. 

Gûlistana Zeydin ü Zeynike li hember gûlis-
tana dera Keşe Manuel heya dema salen nodi 
her geş  bû. 1995 I' de Zeynik çu ser hecıIya 
xwe. Ji ber zilm û zora dagirkeren dirinde Zey-
dan ü malbata M' koçber bû. Bere hatin Mercii-
ne. Di Merdine de be kar bûn. Malbat paş  sa-
teki, çu di Antalya ye de d bû. Bes deste Zey-
din ,ji gulistana wi ya ku diyariya Zeynike kiri-
krem ne di bûn. Bo we ii bi sere xwe li Merdi-
ne ma.. Hefte carek diçu av didan gûlistane, 
gora Zeynike ziyaret dikir. Ji gülistane' gül û çi-
çek tomar dikir û dibi davitin ser gora Zeyni-
ke û dizivriya Merdine. 

Zeydin, li dor gunde koçber û wirane de di-
geriya dihat ü diçu . Zarok ji ew ci hişti bûn. 
Zeydin ü gûlTstana wi, be hevi û be çareseri li 
hey dineriyan... Bi vi awayi her hefte derbaz 
dibûn. 

Ji rojan rojeki Zeydin diçe gund ku çi bine-
re.... Gülistan dane ber roketan û xirab kirine. 
Disan ji zeydin bo xatire eviniya xwe, dest ji 
gulstane û goristana Zeynike ber vade. Ji nûve 
dixwaze ku gulistane jin bike û jin kiriyeji 

Rojeki di nav gulistane de runiştiye.. Mijul 
dibe dikeve xem û xeyalan.. Dagirkeren weki 
timen taybeti yen ku bi se hilalin, bi durve di-
nerin ku car din gulistana Zeydin û Zeynike he-
d? hedi ava dibe.. Tehemul nakin. Wü care be-
re rokete' rast bi rast didin Zeydin û tetike dikşi-
nin. Zeydin di nava gulistane de weki guleki ku 
be qutkirin can dide û ditemire ... 

Bi ditina min gulistan û evina Zeydin û jiya-
na wi weki buyeren ku ten sere Kurdistane ne.. 
iro li welate delal kuç li ser kuç nehiştine. Şe-
natiya qund û mezre ye Kurdistane niha deri 
goristanan û xirbe ci û waran çi ne maye... Ge-
len ku koçberi Merdine ,Diyarbekire , Ruhaye, 
Batmane, Çebaxçure, Wane Cı  cihe weki din 
bune ew ji di nav hejari û jari ye de be h'evi-
ne... 

Bi kurti nave Kurdistane ye nû buye beram-
bere mirine, tuneyiye, leclane, eşkenceye, jari-
ye, wiraneye... 

Ev gun&n ku bi desre dagirkeran hatine şe-
witandin , valakirin, koç kirin û wirane kirin, di 
bin siya dar û daristanen wan gundan de bere 
jiyanek derbaz dibûn, diherikiyan weki çeme 
Dicle O Firate.. Ev jiyan hiç naye bira we ; gele 
koçber, penandeh ü ew buyerana jane nadin 
dil O kezeba we gelo.!? 

Midyade ew keşe ye ku weki Manuel ji bax-
ceye gulistane gül avdidan gelo ten ditin? L1 
Merdine, Midyade de çen Suryani, Ermeni, 
Keldani, Ezidi û yen din mane.. Gelo iro ji ce-
meata delal ya Derazehferane çend kes heye li 
hereme ? 

Zede ne, dern'eki kurt bere, di Kurdistane de 
nod û neh gel (milet) tede bi birati dijiyan.. 
Welat weki gulistana Keşe Manuel an ji ya 
Zeydin û Zeynike rengin bü... Miletan weki çi-
çegan gul wedidan... Tede Asuri, Iskit, Pers, 
Med, Parth, Roma, Eyub, Selcuk û gelek Impa-
rator ü dagirker hatin derbaz bun... Bes ew bi-
ratiya gelan, mivandariya Kurd, Ermeni, Surya-
ni û yen dine kesi nekari xirab bike.. Le paşa bi 
gul ıiı  gulistanen welet ketin. NodCı neh milet, 
yek û yek ferman dan ser. Koçber û penandeh 
kirin. Di welat de reheti nedan Kurdistaniyan... 

Di diroka mirovayeti ye de Zangoya heri 
peşin li Ruha ye ve buye. Ki ihtimale dide? 

Zanyare matematike û astronomiye El-Beta-
ni li ser we axe jindaye. Li bira ke maye.? 

Li Dersirne devra neolitik'e virdetir mirova-
yeti tede bi ci Cı  war buye. Di ramana ke de he-
ye? 

Ew Pilura ku di bin baraja Kebane de ma, 
wi çend nesil insanan re mivandari kiriye. Ki 
dihesibine..? 

Qele ya Xoşave, ava Zape Çolemerg kiriye 
cenet. Bes xwin mijan Çolemerg iro ji cenete 
gelek dur xistIne.. Ito çuyin ü ditina Nemrude, 
ziyaretkirina ci O ware Kral Kommagena ne 
mumkun buye... Ew medeniyeta ku bi keda 
gelan hatiye sazkirin ü parastin peviste ji ber 
çavan wenda nebe... Nebejin "Kevireki 
beclimete" û derbaz nebin. 

Zeydin, gulistana Zeydin û Manuel dan ber 
roketan, bi bombe û guleyan ew wetemirandin. 
Bes inada gelde Kurdistane, birati û hevIya ge-
len , çi qas hejar ü bindest bin ji, mehtinger 
nikarin webitemirinin. Ew gulistana me ji nOve 
şin hibe.. Bo jiyana bextewar, bi dijwari diyar 
bikin evina dile xwe. 

Be zanin ku gölistana gelan nebe O bes ji 
Kurda ava be ji naxwazim. Bo ku bi guleki ba-
har naye ü gOlistanek şin nabe. 

Fermo ava bikin gule xwe yen rengin. Bo 
gulistaneki rengin, azad O serbixwe.... 

Lokman POLAT 

Roman  û jiyan du kelimeyen -beje-
yen- gelek xweş  in. Bi maneya xwe, 

bi naveroka xwe xweş  in. Roman xwen-
din perçeyek ji jiyana mirov e. Xwendin 
fi zanin tehm ü mane dide jiyane. Jiyane 
hin xweştir dike. 

Her romanek dinyayek xwe heye. 
Mirov gava romanek dixwine dikeve 
nav dinyaya we romane. Di dinyaya -el-
hana- romanan de gelek tişt hene. BQye-
ren ecep hene. 

Mirove'n baş  fi yen xirab hene. Miro-
yen qenc ü yen xesfid hene. Derd, kul 
eş  heye, le dilşadi, bextiyari ü serfirazi ji 
heye. 

Roman beş  bi beş  in. Tewir tewir in. 
Hinek romanen diroki ne, hinek yen evi-
ni' ü felsefik in. RomatAn fantastik hene, 
yen maceraya Q casüsiye, serpehatiyen 
merxasiye hene. 

Hinek roman gelek helikbar in, mi-
rov dikşinin nav xwe, mirov naxwaze 
dev ji xwendina we berde. Romanen ci-
vaki hene, mirov gelek didin fıkrandin. 

Romane'n felsefik hene, zanistiya mirov 
p4ve dibin. Roman hene xwezaye fi pe-
vajoya cihane bi mirov didin fe'rkirin. 
Romanen biranIne hene, yen ku li ser ji-
yana mirovek hatiye honandin, gelek 
xweş  in. 

Zimane roman'e zimanek taybeti ye. 
Zimanek edebi ye. Haz dide mirov, di 
ruhe mirov de xoşbünek çedike. Ewqas 
xweş  karanina zim'en di romanan de di-
be. 

Di romanan de ziman bi rih ü goşt di-
be, jindar dibe. Ji xwe ye ku ziman 
dewlemend dike ziman'e romanan e, zi-
mane edebi ye. 

Roman xwendin wek rewitiyek dür ü 
direj e. Yani mirov di cihanek nüh de 
derdikeve rewitiyek. Di ve re'witiye de 
mirov gelek tişt fer dibe, gelek tişt dibi-
ne, gelek bflyer diqewimin. 

Di nav edebiyata clhanü de gelek ro-
manen fantastik hene. Xwendina wan 
gelek xweş  o. Em bibejin ku di cihane 
de belyerek gelek balkeş  qewimiye. 

Romanniviserek ji dixwaze romana 
we bOyere binivise. Yan ji romanniviser 

dixwaze li gor fantaziya xwe bûyerek 
bide qewmandin û romana we binivise. 
Ev roman wextakû bi metoda romanni-
visa fantastik be nivisin hin xweştir di-
be. 

Hinek romanen şoreşgeriye hene, 
wexta ku mirov wan romanan dixwine, 
dibeje qey waye di nav we şoreşe de ji-
yaye. 

Btlyer'en civaki, çalakiyen şoreşgeri 
ü pekanina şoreşe di wan romanan de 
gelek xweş  t& qalkirin. 

Roman xwendin û nivis nivisandin 
bûye perçeyek jiyana man. Ez gelek ro-
man dixwinim. Hem romanün bi Kurdi 
Q hem ji romanen bi tirki. Ji bo ku ro-
manen bi Kurdi pirr hindik derdikevin, 
ez bi pirrani romanen wergere yün bi 
tirki dixwinim. 

Ez, du - sü mehan de carek listeyek 
pirtülcan amade dikim - pirren wan pir-
tûk in, hinek ji kovaren çandi, edebi ne-

dişinim ji tirkiye dikirim, tinim. 
Niha gelek romanen ku man xwendi-

ye li ser hey civiyane. Diye ez wan bif-
roşim tl yün nûh bistinim. Yen ku ji 
xwendina romanan hez dikin, bila ro-
manen ku li cem man civiyane Q gelek 
in, bikirin. 

Ez de bi erzani bidim wan. Li cem 
man gelek koyar ji hene. Man koyar 
bixwazin li cem man hene. 

Le ez kovaran nafroşim, ew di arşiva 

man de ne. Ez ji kovaran gelek hez di-
kim. Ji bo kovaran hewesa man heye. Ve 
hewese man bir ta koyar weşandine. Le 
ez bi derxistina weşana kovara HEL-
WESTe dilşad im. 

Roman û jiyan 
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Alişan AHURYANI 

end roj beri niha, 
ez û dosteka xwe 
ya heja, pişti penç 

salân şunve dubare me 
hevdu dit. Weke dikevne 
bawarek Kurdi de tete go-
dil, ku lî ezmanan salü ca-
reki du ster ten ba hevdu, 
eger mirov ve yeke bibine 

je daxwaz bike ew dax-
waz cihbicih dibe. Weke 
tete zanin hinek insanan li 
ciye mal û risk, mal el rişk 
xwastibü. Min fl havala 
min, ji filma Neil Jordan 
ya bi nave "Michael Col-
lins" xwast fl em On ji bo 
ditina ve filme li gorepana 
Operaye li paytexte Fran-
saye. Beriya ku film dest-
pe bike, hevala win li 
hewşa sinemaye garis kiri 

di nav qutuyek mezin de 
ani. Garisen Piroz yün 
Astek, Maya el Holmekan 
me dixwar û ji aliye din ve 
ji ez li ser helbesten Neru-
da difıkirim. Garis devre- 
kî di helbesten wi 
de girtiye. Xwarina piroz 
ya xelkeki bindest weki 
me, me dixwar û xwe 
amade dikir filma neviyen 
Keltan weki me parçe kiri 
mina Breton, Galisiya, is-
koç ü İrland. Bibinin İr-
land xwe ji mina me parçe 
kiriye. Yekitiya me fl yan 
gelan, ez be arami hişti-
bflm. Me bi lez fl bez garis 
dixwar û benda destpeki-
rina filme Hn. 

Filma `Michael 
Collins' kurte çlroka 
bizava netewi ya gel' 
İrland e 

Ew film ango "Michael 
Collins" kurte çlroka bi-
zava netewi ya gele ir-
landye ye pehliwanen se 
reki yün we; Julia Ro-
berts, Liam Neeson fl Ai-
dan Quinn in. Ev film we-
ki nişana azadiye û serx-
webfina İrland, tirs dikir li 
nav dilen emperyalizme 
Britanya û xewa wan dire-
vand. Bi kurt û kurmanci 
ev film "Brave heard" a 
gele İrlandaye ye. Werin 
em di gel hevdu biçin li 
nav refen ve filme û bibi-
nin. Çawa Neil Jordan di 
kesayetiya Michael Col-
lins de bizava rizgaılxwa-
za İrlande şirove dike. 

Saziyek hevbeş: İRA 
(İRİSH REPUBLI-
CAN ARMY) 

Beriya ku şere cihane 
ye yekem dest pe bike xe-
batek rekxistini bi şikleki 
ciddi li İrland tune bQ. Ew 
rekxistinen hebeln ji weki 
"İRİSH NATIONAL YO-
LUN TEERS" xwe danü 
daxwazen gellek lewaz 

Ew ii di dema şeri de 
di nav rezen leşkeren İngi-
liz de "diji Hansan" ango 
Almanan pişikdari şefi 
betbûn. Wan wesa bawer 
dikir li saya ew xwina ku 
ew di riya Mifitiye de dir- 

jinin, ewe mafen mirovi û 
çandi destxin. (weki Kur-
den me di dema şere me-
zin de) 

Xort fl kadiren welat-
parez, yen ku diji hemeı  
hebuna Ingiliz li Irland di 
nav refen "İRİSİT RE-
PUBLİCAN BROTHER-
HOOD" de cih girti bun. 
Welatparezen İrland ji bo 
zedetir bala sixwer fl poll-
sen İngiliz nekişinin, di 
nav rezen "İRİSH NATI- 
ONAL NOLUNTE- 
ERS"de cih digirin ji ber 
ku kareki berbi çay ye ve 
rekxistine, beramberi İn-
gilizan tune bû. Hezaran 
xarten İrland şandi bû ji 
bo şeri diji Almanan. Ev 
r'ekxistin dikari bû, bûbû-
ya maskeyek ji bo perwer-
de kirine leşkeri û siyasi 
ya welatparezen rastegin 
yün İrlandaye. Ji bo ar-
manca serhildanek gele- 

Ji aliye siyasi ve "Ho-
me Rule" merhalek bu. 
Çalakiya xwe yen çandi di 
nav rezen "leşkeri ve per-
werda xwe heta radeyek'e 
ve gruba piçuk temam ki-
ribû. Le li dû zemineki 
xweş  bûn ji bo dest pelciri-
na şeri diji ingilizan. 

Ew gruba ku ji heft ke-
san pek hatibü, xwe weki 
"Hukumeta İrland" rage-
yand. Nave wan: 

Thomas Clarke (da-
müzrener e İrish Repub-
licvan Brotherlood ), Ta-
omas Mac Donogh, Ea-
mann Ceannt, Sean Mac 
Diarmada û Komunist Ja-
mes Connolly (him dara 
"Trish Citizen Army y e. 
Ev relxistina leşkeri ji bo 
parastina karkeren man-
girtin dikirin, relcxisti bel) 

Di Destpeka sala 
1916'an de 1200 û 1700 
kesan "General post, offt, 
ce" dagirkir G serhildan 
destpekir. Le Seroke "Vo-
lurteers" usa bawerdikir 
ku Serhildan sernakeve, ji 
bo ve yeke bi rüya rojna-
meke' gazi aligiren xwe kir 
ji malen xwe dernekevin. 

Piraniya gelü İrland bi 
çaveki baş  ve serhildane û 
seralcen we nedinerin. Ji 
ber ku ev serhildan di na-
verasta şere mezin de 
destpe kir? bü. Hezaran 
zaroken wan di nav refen 
leşkeren miritiye de di şer 
da bün. Xelke ev serhilda-
na weki ledana "xencere li 
pişta mir" hesap dikir. 
Alikariya kel fl pelen leş-
ked ji dereweyi welet di-
hat, nedigihişt destan he-
zen serhildayi. Di dema 
serhildanü de du rebere'n 
sereki yen ve bizave bir-
yarek bingehi fl behempa 
wergirtin; Li gor ve birya-
re hüzün leşkeri yen li bin 
serkeşiya Komunist Con-
nolly fl helbestvan Pears 
di nav rezen rekxistineki 
de cih girtin. Ango rekxIs-
tine Komunist "İRİSH CI-
TIZEN ARMY" fl ya ne-
tewiperest "İRİSH NATI-
ONAL VOLUNTEERS"  

di nav rezen rekxistinek 
hevbeş  ango "İRA (İRİSH 
REPUBLICAN ARMY" 
iro de yekgirtin. 

Helbetv an Pears bi 
zmaneki edebi ve sazkiri-
na "Komaro Serbixwe ya 
İrland" di gel mûzika den-
gen çekan radigehand. 
Navenda Komara İrland, 
ji aliye dagirkeren Ingiliz 

nokerün wan yen Man-
dayi ketibû li nav darge-
çek nediti û bihisti. 

`Xain' 
`Xwefiroş"61 do, bûn 
Eği&n Netewi 

Film di gel Şikestina 
ve serhildane, di nav gola 
xwine de, destpekir. Re-
ber û seroken ve serhilda-
ne dizani bûn ku serhildan 
sernakeve. Helweste pira-
niya xelke xwe dizani 

bûn. Seroken serhildane 
dizanibûn, diditin, dibi-
histin xelk wan weki "xa-
in" "xwe firoş" û "noke-
ren kaiser" dihesibine. Le 
pişti du salan şunda 
(1918) di hilbijartinen giş-
t? de "SİNN FEIN" ji 105 
kursiyan 73 an wergirt, di 
hilbijartinen 1921'e de ji 
ji 128 kursiyan 124 wer-
girt. Usa ji "xain" û 
"Xwefiroşen" do, bûn 
"Egiden Netewi" li İrland. 

Destpekirina bizavek 
usa di nav agire şere me-
zin de, ji taybetmendiya 
kasayetiya gele İrlande ya 
"yan hero yan mero" te. 
BI xwe-xwe baweri ya 
Michael Collins be alika-
riya hüzün bügane, destpe-
kirina serhildane Collins 
kir "Keseki efsanayi" û 
rebereki netewi" li Irland 
ji nave pişka eşkere ya 
İRA'ye "Simi Fein'e" em 
tene tete xûya kirin ku 
xelke Irland beriya hertişti 
xwast bi heza xwe ve xwe 
azad bike.  

Michael Collins 
kiye? 

Michael Collins, ewe 
ku nave xwe daye ve fil-
me kiye? Bo çi em hertim 
behsa Irlanda Michael 
Collins dikin? Ji bo ve ye-

piçek kurt be ji, eze li 
ser serpehati fl jineniyara 
vi egiti rawestim. 

Michael Collins di sala 
1890 de li Coric'e ji dayik 
bû. Ew serküş, reber, him-
dar ü qehremane bizave 
serxwebûn û azadiya Ir-
landa bû. Ew himdar ü 
pratiksiyene gerilla niljen 
ya bajeri bû. Ew bû d? 
navbera salen 1919-1922 
an de di gel çend insanan 
kar? bû emperyalizine In-
giliz bişkeyine û bine li s-
er mesey a got û beje. Ew 
serkeşe yekemin bizava 
azadixwaz bû, kar? dagir- 

keren Ingiliz û desthilate 
wan bihejine. Collins, in-
saneki romantik bû, hez-
dikir vebixwe, di gel he-
valen xwe yani bike. Ew ji 
mirine ne ditirsiya, peve 
yan dikir. Te ye bi gota ev 
gotina bi nav û deng ya 
Mamoste İbrahim Ahmed 
cihbicih dikir ku dibeje: 

"Meji bo mirdin bimir 
bo jiyan" 

Ew hertim di nav kola-
nen İrlandaye' de di nav 
sixwer, poles, Janderme fi 
"blac and tans" an de be 
tirs fl be hov bi azadi dige-
riya. 

Sedan car polesan di-
karibûn ew bigirtana, bi 
kuştana ü sedarbikirina. 
Le, ji bo Collins mirina bi 
rfimet xwedane dewr 
reftareki xwemali hebû. 
Te ye bigota zaroke "be-
hewi" ye İrlandaye ji aliye 
destan nediti û nebini di-
hat parastin. Michael 

di gel gellek huneren 
xwe, bi çalakiyen xwe yen 
şoreşgerane ve di gel bibeı  
idoleki be hempa. Ji bo  

we yeke xelke nave "Big 
Fellow" da H wi. Micha-
el Collins yekemin leşke-
re siyasi û generale İRA 
bû. Wi dizani ba hez û la-
waziya hezen xwe û diza-
ni bel kidere û çawa li duj-
mine xwe xwe bixe. We 
dema pewist ji hüzün xwe 
dikaribu bixe li nav şereki 
man û nemane. Collins di-
karibû we deme şere psi-
kolojik bi şikleki ciddi, di-
ji deyimine xwe karbine û 
psikolojiya layengir xwe, 
siyasetmedaren der û dora 
xwe ji bilind bike. Micha-
el Collins bi xwe geleki 
karen diplomatik? bawer 
nedikir. Ji bo wi hertim 
çalakiyen li ser zemin bin-
gehi bûn. We dema heva-
lan wi yen siyasi rüya 
Dewleten yekbelyi yen 
Emeriki digirt ji bo xebata 

diplomatiki. Wi di we 
rewşa alaz da dikadlya bi 
xwe bere tekeve li nav 
dezgahe zanyariya İngiliz 
fl li we dere naven sixwer 
İngiliz û nokeren wan yen 
irlandayi tespit bike û diji 
wan "terora sor" karbine. 
Ew bi xwe her tim di nav 
bûyeran de bû û serkeşiya 
çalakiyen leşkeri ü siyasi 
dikir. Bi vi awayi Collins 
dagirkeren İngiliz mecbur 
kir, ani le ser maseya got ü 
beje. Michael Collins ne 
siyasetmedar fl diplomate-
ki naveroki bû. Le, ji aliye 
Eaman de Valera ve hate 
şandin, ji bo got ü bejan di 
gel İngilizan. Her çiqas 
Collins di destpeke de ev 
peşniyer qebul nekir. Le, 
di dawiye de qebul kir û 
çfi ji bo gottibejan. 

Serxwebûn bi 
bernameyeU hat 
darxistin. 

Collins serkeftin'en 
xwe yen leşkeri ji aliye 
diplomasi de ji domand. 

Diplomatn emperyaliı-
rne Ingiliz kir li nav asten- 

mezin ü di maseya 
diplomasi de ji serxwebil-
na Irland dest xist. Le ev 
serxwebilna li gor berna-
meyeke hatibû darxistin. 
Ji bo ve yeke ji bü sedeme 
dijayeti û nakokiyan di 
nav bera reber û seroken 
bizava rizgari xwezen İr-
lande de. Siyasetmedaren 
weki Eamon de Valera di-
ji peymana aşitiye derçün. 
Armanca wan yan ji me-
tirsiya wan ya sereki peş-
da çûyinen ji allye Collins 
ve hatibûn hole û piçiik 
nişan dana kesayeti ya be 
hempa ya Collins bû. 

Di şere navxweyi de 
Collins ji aliye aligiren 
Eaman de Valera, di 22-e 
Tebaxa sala 1922'an de 
hate şehid kirin. 

Doz û xebata xelke 
İrland û Kurd 
Oviste ku ji hevra 
ben hevber kirin 

Di dawiye de ez dika-
rim bejim ku xelke İrland 
di gel desteyek piçilk ser-
keren xwe ve di nav rew-
şek alaz û dijwar de em-
peryalizm"e İngiliz şikand. 
Seroke'n bizave bi xwe ji 
di nav şeri da Hn û bawe-
riya wan li heza xelke wan 
hebû. Ev yeka hane ji bü-
bû sedema sereki ya ser-
kefina xelke İrland diji da-
girkeren İngiliz. 

Xwedan ji prensipen 
derketin ji aliye tekoşer en 
İrland ve, bû /bûye sede-
ma berdewam bün û do-
mandina bizava rizgarix-
waza İrland. Heke em ji 
nazik ve bala xwe bidin 
helweste nûneren İrland 
beramberi parlemana İn-
giliz û sond xwarine li ser 
Şahjina Ingiliz bûye nako-
kiyek mezin di navber a 
hezen hevrik de. Hertim 
nilneren xelke İrland refus 
kirinu dikin li ser nave 
Şahjine İngiliz sondbix-
win ew zagonen İngiliz ku 
hebilna xelke İrland ü ça-
renivisa wi pepes kirine 
nasbikin. We dema em 
helwaste nilneren İrland 
yen Kurd hevber dikin ku 
em dibinin, yen me iro re-
fus dikin, le sibe' tirkan ze-
detir bi dengeki bilind, li 
ser wan zagon û ew sonda 
ku hebûna me refus dike, 
sond dixwin. 

We dema em ji nazik 
ve bala xwe didin. Şikle 
ku şere çekdari ji aliye 

kurd ve tete doman-
din, ew peywen diyen ku 
hezen Kurd di gel dujmi-
nen gele Kurd di dominin 
û ev şere navxweyi ku di-
be û bilye sedema kuştina 
dehan hezar Kurd me 
mecbur dike dubare, li ser 
tekoşina gele İrland bi-
fikirin. Ji bo ve yeke ji fil-
ma bi nave Michael Col-
lins derçüyi delivek 
başe... Fermo temaşe 
bikin.... 

Earna Michael Collins: 
diroka İrland ‘'t İRA 
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İNSANCIL 

ergilerden seçmeler 
Özgür Halk 
Derginin 15 Temmuz, 78' sayı lı  
sayısında 'Ali Fırat' ın, "Büyük 
eylem ve Zilan adlı  ya- 
zı, PKK şehitlerinin partinin ge-
lişmesindeki rollerini ele alması  
bakımından dikkat çekiyor. işte 
bu makaleden satırlar: 
"Hatırlıyoruz, 'Baki Karaer' 
yoldaşm şahadetinin yakıcılığı-

nın o ilk yılında, bütün sorun buna anlam verebil-
mek için gerekeni yapmaktı. Manevi etkisi altında 
nasıl kalkabiliriz diye, gecemizi gündüzümüze ka-
nyorduk. Yanılsaydık, gereklerinden uzak düşmüş  
olsaydık ortada parti diye bir gelişme olmazdı . 

...Bu anlamda....bu şahadet dolayısıyla yaşadığı-
mız yoğunlaşma, gereklerine ulaşma, mümkünse 
eyleme geçme; denilebilir ki en büyük işlerimiz-
dendi...Onun anısına bağlılığın en temel ifadesi ola-
rak partileşme kararı, program taslağı... ve akabin-
de partileşme ilanına gidişimiz, şahadet gerçeğinin 
doğru değerlendirilmesi halinde neye yol açacağı-
nın da en büyük göstergelerinden biridir." 

"Maziumlann şahadetini; ülkeye kesin inançlı  
ve başarılı  yürüyüşün emredici ifadesi olarak de-
ğerlendirdik... Diyarbakır zindanlanndalci baskı lar 
ve ona karşı  şahadetler olmasaydı  belki de biz bu 
çarpılıcıkta ülkeye yönelemezdik." 

" ...'Mahsun Korkmaz' arkadaşın şahadetinde 
gerillanın zayıflığı  ve tasfıye tehlikesi vardı  ve bu 
amaçlanmıştı." 

"Demek ki; şahadetlere doğru anlam vermek ve 
en önemlisi de, ne kadar zor da olsa, kat be kat ey-
lemi geliştirerek cevap olabilmek en doğrusudur. 
Ve başka türlü şahadetlerin gereklerine ulaşıla-
maz." 

cadele" ile " demokratik devrimden" sonraya erte-
lenen kendi kaderini tayin etme hakkına yer veri-
lir."Sol" un çoğunluğu tarafından savunulan bu tu-
tum; şovenizmden kurutulamadığının en açık gös-
tergesidir." 

Sömürgecilik, yazısında da "UKKTH (Ulusların 
Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı) noktasında yak-
laşımırnız... Bu noktada devrimcilikle cilalanmış  
Misak-ı  Millicilik (ve UKKTH noktasında hatır" 
sayılır derecede ileri bir konumda bulunan fakat 
gelinen noktada geri pozisyonda kalan Partizan ge-
leneğiyle de) ayrışmak gerekmektedir. 

"Kuzey Kürdistan'da sömürgeleştirme süreci, 
Lozan'da dış, 1924 Anayasası 'yla iç, en son 
Dersim direnişinin bastınlmasıyla askeri işgal, 50-
60'11 yıllarda ekonomik ilhakla sömürgeleştirilmesi 
tamammlanmıştır. 

"Kürdiestan'da devrimin niteliği Demokratik 
Halk Devrimi'dir. Devrimin yolu silahlı  halk savaşı  
yoludur... 

"UDHD'nin iki yolu vardır. Birincis parçaları  
kurtarma, bunlarla bütüne yönefine. 

"Şimdidan Bağımsız birleşik demokratik 
Kürdistan şiarını  yükseltmek yanlış  değildir... 

"Kürt ulusunun ayrılma hakkı, diğer parçalarla 
birleşme hakkı  tamamı yla kendilerinin be-
lirleyeceğii bir şeydir." 

İNSANCIL 
Ağustos sayısında, Afşar Ti-

muçin' in, " Felsefeci ne alır ne 
satar?" makalesinde, Filozof 
tanıtıyor, bir felsefe ögretmeni-
nin sorunlarını  dile getiriyor. 
Işte bu makeleden dikkat çekici 
alıntı lara 

"Evet uydurma terimlerden 
biri de "felsefeci" terimidir. Ne-
den? " felsefeci" kavramı  boş  
bir kavramdır yani dünyada felsefeci diye bir şey 
yoktur. Bir yanda filozoflar vardı r, bunlar köklü bi-
çimde düşünce üretirler ve insan sorunlarına evren-
sel düzeyde tartışı rlar. Birde bizim gibi felsefe oku-
tanlar vardır, onların işi .... Marx'ı  savunmak, Com-
te' u eleştirmek, Bergson'u çürtitmeye, çalışmak gi-
bi yükümlülükleri olmaksızın bu gib filozofların ne 
demek istemiş  olduğunu insanlara, genç insanlara 
anlatacaktı r..." 

"..0smanlı 'dan tevarüs ettiğimiz ettiğimiz aşa-
ğılık duygusu "filozof" terimine sahip çıkmalı-11z! 
kesinlikle engeller. "Biz de filizof yoktur ve ola-
maz." derken bir takım pos bıyı klı  ve kalın enseli 
adamlann büyük bir heyacan yaşadı kları nı  görürsü-
nüz. İyi bir şeylerin olması  pis ilişkilerin varlığını  
tehlikeye düşüreceğinden, bu şeylerin olmayacağı  
duygusunu önceden yaymak son derece yararlı  bir 
iş  yapmaktı r düzen açısından..." 

hepilerl 
Aylık "hepileri" sosyalist der-
gisinin Tennınc-Ağustos say/-
sil/MI 7)I ı rlı beş  '1'iryaki' nin, 

-Sor a vent dünyo ova- 

rı "(1(111 
't"olı onı i.14 

hakkında bi:leri bilgileı  
yor ve siyasal sonuçlar çı karı-
yor, 
" Bir çok ilerici- emekçi ak ini 

biçimsel bir demokrasi afyonu yutmakta, ınevela 
demokrasi örneklerini ıı  içeriği eleştirel bir şekilde 
irdelennıeden, her sı nıfı n, her grubun, her kiş inin 
çıkarlar ı n ı  ve hakları nı  sanki eş it ölçüde bar ı nd ı ran 
bir "demokrasi" varsay ı l ı nakı adı r. ı aril ısit ve sı nı f-
sız her anlaml ı , şekilsizliğin ya da egemen değer 
yargı larm ı n uzin ı t ı sıdı r. Onemlici bir kesim sol icin, 
demokrasi günümüzde tam da bu işar,l ı edir. 
sol 'ı l, Tl ISIA D' ı n, MGK'nın, Demirel'in den lokra-
sisinden Mı:kiminin ne olduğunu sol-Inan ı n zaman ı  
dur." 

"Devrirnei eylem ile karnaval ı , teorik iht i lalei I ik 
ile klişeciliği, sirri, harek ı li ilı  ı lalkav ıı kl ı n, ı i birbi- 
rinden ı tytrabil ı nek için, belki bu k ı  r. ı lt ı l ııı  
sapı nalarla ııı iiı iiıdelenin burjuvatiyle mücadele ol-
duğu saptan ı ası n ı n alt ı nı  çizmek gerekiyor. Ne ya,  
zık doğrı llar ı m ı za savaş  açan değişim budalas ı  bir 
"sol" çı kimId ı  karş in ıı iıı ." 

"I<Meselleşı ne, dünyan ı n biitiiıı lcşııı iş  kik bir 
pazar haline gelmesini iıı llannakli ı  birlikte I ı ir ide-
olojik amaç içeriyor. IE.:İ nekçi halka çarı.sizlik 
aşı lııı mı  çitbası  

Uzun Yürüyüş  
Dergi, Ağustos sayısında 

yeni dosya ekiyle; Kollek-
tif' le yayının' sürdürüyor. 

Özellikle Kollektif'te ya-
yınlanan: Baran Parçacı ' 
nın "Ulusal Sorun" ve 'Ata 
Yadigar-Ferhat Korkmaz'm, 
"Sömürgecilik "başlığı  al- 
tında yayınlanan, araştırma-
yazı larında Kürdistan tarihi 
ve 'Kürt Sorunu' derinleme-
sine politik bir perspektifle inceleniyor ve Marksist 
devrimci yaklaşımların neler olması  gerektiği husu-. 
sunda öneriler sunuluyor. Yazı  kapsam olarak, 
1980 öncesi Kürt Sol' onun, Türk Sor ıııı<lon siyasi 
tavır beklentilerine tam tamına yanı t veriyor Bu 
gelişimi sevinçle karşılıyor, bu yazılardan aşağıya 
bazı  almaları  okuyuculara sunuyoruz. 

"Ulusal sorunun gündemde olduğu (Baş  çelişki) 
yerde, önce ulusal sorun çözülmeli. Bu sorun çözül-
meden diğer sorunların çözümü mümkün değildir. 
Ulusal sorunun çözümünü gündemine alan bir ör-
gütlenme tarzına ihtiyaç vardır....Böylesi bir örgüt-
lülüğe, sı nıf bilinçli proletaıyanın önderlik etmesi 
doğru ve yerinde davramştır... Ama gelişmeler her-
0,11man bu doğrultuda ,olınayabilir.WF<Ikkf I sınıf,.;ye; :,„ 

,4-401Nlar da soitilihn:ffiztüiriü içirhndefliğe soyut 
nabilir....Sı nı fsal kurtuluşu esas alan proletarya, 
ulusal kurtuluş  savaşını  ezen ulusa karşı  geçekleşti-
rirken, kendi burjuvazisini de yok ederek kurtuluşu 
sağlar. Ulusal sorunun çözümlenmediği koşullarda 
da sınıf savaşım' yerine önceliği ulusal kurtuluş  sa-
vaşına verir 

Marksistler, esas olarak ulusal sorunun devrim-
ci çözümünü kendi gündemlerine alırlar.' Diğer ta-
raftan ezilen ulusun demokratik istemlerine de göz 
yummaziar....Ulusal hareketin iki genel istemi her 
koşulda .savunulınak zorundadır. BirinCisi ulusları  
kaderlerini serbestçe tayin edebilme hakkı  iken; 
ikinciSi de, ulusun tam hak eşitliği istemidir... 

Gelinen aşamada Kürdistan üzerindeki sömür-
geci eğemenliğe karşı  gelişen Kürt özgürlük müca-
delesi... Her parçadaki toplumsal ve siyasal geliş-
melere denk düşen ( dengesiz gelişmenin ürünü 
olarak) değişik örgütler, sınıf karekterine uygun 
olarak ulusal kurtuluş  mücadelesini yürütmeye ça-
lışmaktadır. Bunlar içerisinde Kuzey parçasında y-
er alan örgütltiliik, toplumsal gelişmenin (diğerleri-
ne oranla) avantajı ndan da yararlanarak en ileri ve 
modern düzeye ulaşmış tı r. Kuzey 'deki yurtsever 
devrimci hareket Marksizme en yakın harekettir... 

Ulusal soruna,...aynı  sını rlar içinde (diğer parça-
lar görmezlikten gelini].) düşmana karşı  " ortak mü- 

Son günlerde kitapları  oldukça revaçta 
olan bir şair/yazar arkadaşımıza geçmişte 
bir şiir okumuştum. Bana ilk sorusu şiiri-
imi nerede yazdiğıma dairdi. Sadece, sor-
duğu mekan cezaevi değil, cezaevinin ne-
resinde şiiri yazdığımı  öğrenmek istiyor-
du. 

Önce bu soruyu garipsemiştim. Ben, 
ş iiri, dışarda yazdım diyerek bu ünlü şairi-
mizi yc.  nşiaya ça4şturi. O ise,"Olamaz, 
bu şiir , ak.,,uprı yazılmış  'Olabilir." 
diyordu. Doğru tesfı`itte'bıdunnuiıştu. Üs:-
tefik, mekanı  tam tamına tespit etmişti. 

Şair-Yazar Nesimi Yaman'ın yeni ya-
yınlanan, "Sevgi isyanda", ve "Semah ka-
feste ateş" iki şiir Icitabnun yazdığı  şiirle-
rin mekanlarını, kapak resimlerinden, 
hemde kapak arkasındaki şairimizin kısa 
otobiyografisinde rahatlıkla öğrenmiş  
oluyoruz. 

Gösterilen adres, dilimizde artık sıra-
danlaşmış  bir mekan; Cezaevi! 

Hani, "Nerelisin?" sorusuna, "Ceza-
eviliyim!" diyerek yanıt veren; on yılını, 
on beş  yılını  bu artık garipsemediğimiz 
adreste geçirmiş  binlerce şairin, yazarın 
okul memleketi! 
Şair Nesimi Yaman'ın da o basit adre-

si Cezaevi; mahkum duyguların, mahkum 
arzuların mekan'. Bu ülkede duygularm 
kaleme döküldüğü, arzuların yeşerdiği ye-
ğane kalmış  adresi. 

Ya sonrası, aramızda dolaşan, uğruna 
şiirler yazılan, kitaplar adanan, "Onur 
ayakta pür dikkat" Müfideler, "Işıksız, 
pusulasız/ Büyümüş  inadma kara kuru/ 

Yaşamın can pazarında" Ruken'ler, ya da; 
"Yan yana/ Can cana/ Dost dağlarda/ Ve 
kardeş/ Varoşlarda/ Her yerde/ Her yerde 
yürek/ Bir destan/ Kurşun Kalemsiz/ Ta-
rih yazımında/ MED diyarında/ Ve yigit 
savaşçılar/ Gerilla"lar veya; "Nerede şair-
lerimiz?! Neden döktürmüyorlar dizeleri-
ne/ Nerede Spartaküs, Demirci Kawa?/ 
Nerede yar?! Nerede gül kokulu meme-
ler?,/ NeclpLateşlenmiyor/ Gez, göz, arpa-

. • 60/1:1000 bekletiliyor,/ Çeyrek asırdır 
ıki' 'ilclui!i'&1c` çaresi?" dünden bu güne can 
yoldaşları, yakın dostları, "Ama hep bir-
likte/ Büyük insanlık yürüyüşünde" diye-
rek tanımladığı, şiir dizelerinde güçlü bir 
soyutlama ustalığıyla özdeşleşdiği şairi-
mizin engin dünyasının başat adresleri; 
mekanları. 

Şimdiye kadar bir mekan vardı, CeZa-
evi. Ya şimdi bir mekanda, bin adres. 

Şair Nesimi Yaman, matematiksel ola-
rak algılamaya başladığımız yaşadığımız 
çevrede meydana gelen trajik olaylara, şi-
ir çığlığlyla yeniden yönelmemizi sağla-
maya çabalıyor. Hemde hiç bıkmadan, üs-
tüne üstüne giderek. Ama en insani duy-
gularla, en güzel arzularla. Şairimizin öf-
kesinin adresini, "Kuraklaşıyor kafatasçı-
lar" dizelerinde olduğu gibi biraz netleş-
tirse de daha çok çırpınışı  kendi insanına-
dır, onlara çağndır;" Sesler vardır/ Hekim 
olur/ Derman olur/ Moral olur/ Şifa saçar" 
ya da,"Aynı  yerde/ Her serçede/ Aynı  su-
da/ Her insanda/ Aynı  ayna her elde/ Aynı  
sima aynı  gölge/ Neden ayrı  dur/ Neden 
ortak vur/ Madem `Siyam ikizleri'yiz bu 

ülkede/ Bu kavgada." 
Şairimize, onun bizden istediği gibi se-

landar göndermeye çalıştık. Bu kupkuru 
mektuplar olmasın dedik. Bilmem, ne 
kadar becerdik. Sakın okuyucularımız, 
bunu, şiir kitaplarının tanıtım yazısı  o-
larak algılamaya. Bizimkisi özeldir, çok 
da derindendir. 

Acaba onun; "Yaman mısın/ Nesimi 
esermisin/ Malazgirtten geçermisin/ 
Selamımı  söylermisin." bu dizelerinin 
hakkını  verdik mi? 

Bu sorulara yanıt vermek isteyenlerin 
"YAMAN Yayınlarının" çıkarmış  olduğu; 
Şair Nesimi Yaman'ın kaleme aldığı  bu 
değerli iki kitabı  okuyacaklarını  sanıy-
oruz. Şairimize, iki yakın canı nı  bize eşsiz 
güzellikteki hakkı nı  verdiğ i ş iirleriyle 
tanıttığı  için ayrıca kutluyoruz. 

Kültür Sanat Servisi 

Mahkum duygular 
mahkum arzular 
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çekfiğidir. Hiç sözü kalmadığı  
yerde adam "oy dağlar dağlar" 
diyor. Halk sığındığı  güvendi-
ği kendine kuçak açan bir yer 
olarak görmüş  dağları. Atçalı  
kel memeti okuyorsun böyle, 
çakırçalıyı  okuyorsun böyle. 
Halk kurtuluşun simgesi ola-
rak görüyor dağları. Dağlar di-
yoruz çünkü orada bir savaş  
yürütüyorlar ve bu, bütün poli-
tikaları  altüs ediyor. 

*Peki neden kente ait sim-
geler örneğin alanlar, meydan-
lar, sokaklar, fabrikalar değilde 
dağlar? 

Anadolu geleneği bizim 
için önemli.Anadolu insanının 
geleneğinde dağların çok 
önemli yeri var. Umudunu 
koymuş  dağlara Anadolu insa-
nı. 

* Geleneksel bir motif ola-
rak kullarımıyorsunuı  ama, 
"Ardında yıldıilı  bere çıkıp 
Dersim dağlarına" diyorsunuz. 
Politik birşey değilmi bu? 

Ama demişiz ya " başına 
bir hal gelirse dağlara gel," 
bizden önce Cevheri söylemiş  
bunu. Bugün köyü yıkılan, göç 
ettirilmeye çalışılan insanların 
başına bir hal gelmiş  demektir, 
onlar dağlarda arıyor kurtulu-
şu. Anlattığımız bir hedef var, 
kurtuluş  ve devrim diyoruz. 
Bu devrimin en önemli halka-
lanndan biri dağdır. Dağlarda 

savaş  sürdürülüyor, evet sade-
ce geleneksel bir motif değil. 

*Tam Kürt Savaşının ya-
şandığı  bir konjonktürel motif 
değil mi bu? 

Karadeniz dağlarmı  da ka-
sediyoruz biz. Çukurova için-
de, Karadeniz içinde aynı  şey-
leri söylüyoruz. Tokat ve Si-
vasda ki dağlarda söylüyoruz, 
diyoruz ya "seninde dağların 
var; Sivas, dağlarında şahanlar 
var." 

*Ama işci sınıfı  kentte ve 
siz onlarada dağlara gel, dağla-
ra diye mesaj veriyorsunuz, 
meydanlar, alanlar olabilir, 
fabrikada şarteller indirebilir 
ama siz işci sınıfınıda dağlara 
çağırıyorsunuz? 

Işçiler yürürken, "dağlara 
geli" söylüyorlar. Onları  daha 
somut anlataçak türkülerimiz 
de olmalı  tabi. Ama biz sizin 
gibi düşünmüyoruz. İşci sınıfı-
na da dağlar, evet herkese dağ-
lar. Yani savaşmak isteyen her-
kese dağlar. Herkesin bir mü-
cadele biçimi olacaktır tabi a-
ma şarkı larda dağ  bir simge 
olacaktır. Anadolu kültüründe 
kurtuluş  umudu dağdır.. Işçi 
"Dağlara Gel"i söylerken "ben 
kalkayım gideyim Dersim"e 
diye düşünmeden söylüyor bu-
nu. Kendi kafasında dağını  ya-
ratıyor, kurtuluşunu kendi ka-
fasında yaratıyor. 

K ültürel çal ışmalar, yaln ı z tarihi seyriyle değil, yaln ı z farkl ı l ı klar ı yla değil, yal-
n ı z ulusal birliğin tamamlayı c ı s ı  olmak bak ı m ı ndan değil, bir toplumun ken-
dini yeniden üretebilmesinin bir aracı  olarak ele al ı nmal ı  ve çağdaş  ileri 
normlarla- kast ı m ı z sosyalist kültürle- buluşturulmal ı d ı r. Çünkü kültür, insa-

n ı n; kendi neslinin üretiminin, maddi ve manevi gereksinimlerini temininde nesilden 
nesile aktar ı lan ve kuşaklar boyunca geliştirilen temel araçd ı r. Kültür, kendini gele-
ceğe yaslar. Her sosyal olgu gibi, tarihselliği ve mantı ksall ığı  içinde hareket eder. 

cci 
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Albümler 
9i(gz ve Newroz 

Naze ve New-
roz Avrupa'da 
yaşayan iki Kürt 
sanatçı . Geçtiği-
miz günlerde 'Ax 
Welat' kaseti 
Türk müzik pi-
yasası nda yer al-
d ı . 

Hozan Hits• eytto 

nun 'Felek" Ye-
man' kaseti çı ktı . 
Kasetteki parça-
lar arası nda 
'Mem ü Zin—e 
Me' parçası  da 
var. 

Çpma şirrıan'ian 
"cang 1 

Kürt müzik 
grupları ndan 
Korna Şirvan'dan 
'Xan&Roj Baş' 
Aziz Plak taraf ı n-
dan çı kar ı ld ı . 

Kültür Sanat Servisi! Aylık 
Evrensel Kültür dergisi, Ağus-
tos sayısında "Dinlediğimiz, 
Emeğin Müziği mi?" sorusu 
altında bir müzik tartışması  
açtı. Dosya haberinde, sosya-
list müzisyenlerle yapılmış  
olan söyleşide Kürt müziğiyle 
alakalı  olan değerlendirmeler 
var. Sosyalist müzisyenlerin, 
müziklerine kimlik arayışı  içi-
ne girmedikleri bu söyleşiden, 
1980 sonrası  kendiliğinden ge-
lişen sosyalist müziği müzis-
yenlerin yorumuyla tanıyalım. 

Gurup Yorum 
"Gurup yurumun müziği 

hangi kaynaktan besleniyor? 
-Gurup yorum hayatın her 

kesiminden insanların yaşam-
larının sevinçlerini arzu ve öf-
kelerini anlatan parçalar yaptı. 

Bahoz ŞAVATA 

Son yıllarda 'Kürt Rönesan-
sı 'ndan bahsedilir oldu. Tespit 
yerindeydi. Hiçbirşey gökten 

zembille pat diye inmez. Bu günlere 
Kürtlerin gelişi, belli siyasal ve sos-
yolojik koşulların doğması  ve geli-
şimi nedeniyledir. 

Modern yaşam ile Kürt 
coğrafyasın'daki yaşam arasında 
büyük bir uçurum vardı. Kürt kültü-
rü, modern yaşama geçmekte zor-
landı; onunla buluşmada kendine ait 
vasıtaları  yoktu. Diğer yandan, 
Kürtlere, klasik politikalarla ege-
men kı lınmaya çalışılan asimilas-
yon kültürünün modern yaşamı  kav-
ramadaki başansızlığı, Kürtleri, bir 
sorgulamaya itti. Egemen sistem ta-
rafından sürekli ikinci sınıf insan 
muamelesi gören; horlanan ve aşa-
ğılanan Kürtler, tepkileriyle Kürt 
kültürünü araştırma ve geliştirme-
nin yoluna koyuldular. 

Her ulusal gelişimde olduğu gibi, 
Kürtlerin de kültürünün gelişimi-
ninde öncüsü aydınlan oldu. 

Kürt aydınlarının bu yönelimi 
yeni bir olgu değildir. Daha 
1890'ların sonlarına doğru, Bedir-
hanilerle başlayan çağdaş  kültürel 
sorgulamaları  ve modernlik arayış-
larını  görmekteyiz. Fakat ilk za-
manlarda tek tük bir kaç aydının ça-
bası  istenilen sonucu yakalayamadı. 
Kürtlerin sosyal yapısı  buna müsait 
değildi. Metropollerde kendini mo- 

dem yaşamın kültürel donamıyla 
yetiştiren burjuva Kürt aydınlarının 
ülkedeki karşılığı  din adamları, 
ağalar ve beylerdi. Bu insanlar ise, 
ulusal bir kültürün sözcüleri değil, 
feodal kültürün; dini kültürün tem-
silcileriydi. Zamanla, Güney Kür-
distan'ın özerkliği (1958) Kürt kül-
türünü geliştirme çalışmaları nı  böl-
gesel düzeyde geliştirdi. Ülkenin di-
ğer parçalarını  da etkileyerek, çalış-
maların alanının ülke sathına yayı l-
masının yolunu açtı. 

Kürt coğrafyasında 1974, 1980 
ve 1992 sonrası  gelişen siyasal de-
ğişimler ve olaylar Kürt kültürünün 
yeniden ele alınışının alanlarına ve 
araçlarına ulaşmasını  ilk defa sağla-
dı  .. Bu gelişim, Kürt siyasal mü-
cadelesinin gelişim seyrine uygun 
düşer. 

Gelinen yerde, siyasal değişimler 
sonucu Kürt kültürünün kurumsal 
düzeyde ve ülkenin bir kısmının 
eğitim ve öğretiminde çeşitli vasıta-
larla gelişiınine artık tanık olmakta-
yız. 

Kürtler, aşiretsel, bölgesel ve 
parçalanmış  sosyal ve coğrafik ya-
pılanndan kurtuldukları  her alanda 
bir ulusun kültürel üretimine konu 
olacak işleri de tek tek başarmaya 
başladılar. 

Siyasal nedenlerle henüz ülke 
gerçekliğinde tamamlanmış  bir top-
lum; ulus olamamak, Kürtleri bu 
kültürel rönesansı  yaratmasından alı  
koyamadı. Kürtler, toplumsal özel- 

liklerini bir bütünlük içinde ekseri-
yetle buldukları  alanlarda; yani 
özellikle metropollerde ya da doğ-
rudan bütün halka ulaşabildiği araç-
ları  kullanmakla; TV, Gazete ve Ki-
tap gibi bilgi birikimlerini, derleye-
rek, toplayarak ve merkezileştirerek 
bu kültürel rönesansın kapısını  ara-
ladı lar.. 

Her ne kadar Kürt. siyasal yapı-
lanmalarının bu etkinliklerin üreti-
mine özel bir katkısı  olsa da, bu et-
kinliklerde Kürt aydınları nın birey-
sel katkıları  ağırlı klı  bir yekün 
oluşturdu. 

* * * 

Kültürel çalışmaları  yürüten 
aydınların büyük çoğunluğu, bilim-
sel olma kaygılarına rağmen 
Kürtlerin içinde bulunduğu tarihsel 
ve siyasal koşullardan oldukça etki-
lenmişdir. Doğal olarak da bu at-
mosfer, Kürt kültürü çalışmalarına 
yansımaktadı r. 

Kürt siyasi çevrelerinin ve ay-
dınlarının kültürel sorunlara yöne-
limleri, gerici tüm kurumlara karşı  
tepkileri ve Kürt kültüründe aidiyet-
lerini bulması  nedeniyledir. Kürt 
kültürünün yok sayıldığı, üretiminin 
engellendiği şartlarda yürütülen 
kültürel çalışmaların sağlı klı  olmı-
yacağı  açıktır. Kastunız, ezilen bir 
ulus kültürünün savunulmaması  de-
ğil, ezilen ulus adına neye sahip çı-
kı ldığı, sahip çıkılanın o ulusun ger-
çeği olup olmadığı  vs. üzerinedir. 

Kürtlerin kültürel çalışmaları , 
milli duygularına hitap eden bazı  

kültürel değerlerin tekrar edilmesin-
den ve toplumsal birliklerini sağla-
yacak kültürel dokular ı n teı  nin edil 
mesinden ye kazandır ı lmas ı  'ulan 
öteye gitmemiştir.-Bir külttircl dıı  - 
kuların da doğruluğu henüz sorgu-
lanmaktadı r. 

Halbuki kültürel çalışmalar, yal-
nız tarihi seyriyle değil, yaln ı z fark-
lılıklarıyla değil, yalnız ulusal birli-
ğin tamamlayıcısı  olmak bakımın-
dan değil, bir toplumun kendini ye-
niden üretebilmesinin bir aracı  ola-
rak ele alınmalı  ve çağdaş  ileri 
normlarla- kastımız sosyalist kültür-
le- buluşturulmalıdır. Çünkü kültür, 
insanın; kendi neslinin üretiminin, 
maddi ve manevi gereksinimlerini 
temininde nesilden nesile aktarılan 
ve kuşaklar boyunca geliştirilen te-
mel araçdır. Kültür, kendini gelece-
ğe yaslar. Her sosyal olgu gibi, ta-
rihselliği ve mannksallığı  içinde ha-
reket eder. 

Yani, bu günün Kürt insan ı , ken-
dini geliştirmek için, çağımızın tek-
nolojisine ve modern araçları nı n 
kullanımı  için bir kültürel üretim ve 
öğrenimi içine girmek zorundadır. 
Kültürel sorunlara, kültürün bu te-
mel karekterine sahip çıkarak bakıl-
dığında ancak doğru bir kültürel yö-
nelim içerisinde olunur. 

Bu taktirde, subjektif niyetler,  

çalışmalarda öne çı kardamaz. Ken-
di ayı liyelesinin mantığına uygun 
düşen, bili ı nsel ve ilerki olan kültü-
rü benimseyen bir l ı alk ııı  
gerçeği dikkate al ı nmak zorundad ı r. 

1, * 

Çağı m ı zı n Kürt kültürel tıçı l ı nıı , 
Kürt halk ı n ı n gereksi ıı imil ı lerinin 
önceliğine göre gelişim içinde ol-
muştur. Kürt aydınları n ı n öncelikle 
tarih ve dil üzerine çal ışmalarda bu-
lunması  ve eserler sunması  bir tesa-
dut' değildir. Edebiyatta ve ınüzikte, 
dengbejlikte yazı l ı  dokümana geçiş  
daha sonradı r. 

Sosyolojik araştı rmalar ise daha 
yeni yeni yapılmaktadı r. I !atla. bazı  
kültürel alanlarda faaliyetler kil-
çümsenmektedir. Bu yaklaşı m daha 
çok siyasal misyonları n öncelikle 
öne çıkması  sebebiyledir. Yaklaşı -
mın, yanlış lığın' tartışmak hile ge-
rekmez. 

Yapı lan kültürel çalışmalarda ye-
rel kaynaklara başvuru çalışmalar ı  
kısmen yapı lmış, üretilen kültürel 
ürünlerin çoğunda baş  vurulan ya-
bancı  kaynaklıdı r. Her ne kadar bu 
duruma neden olan ülkenin içinde 
bulunduğu siyasal koşullar ise de, 
Kürtlerin de bu durumu yeterince 
önemsedikleri söylenemez. 

Bu hal, Türk asimilasyonunun 
yoğun yaşandığı  Kürt coğrafyası nda  

ağı rlı kla görülnıekteclin Ayrıca bu 
alanda Kürt kültürünün gel ştiril-
ı rı esi ve korunması  içi!' gösterilen 
volantirist çabalar, siyasal misyoı lla 
iç içeliği nedeniyle zayı f kalmak-
tad ı r. 

Kürt aydı ntrut gelince, çok zor 
şartlar içindedir. Kiil ı iirel üretimi 
için yaşand ı r imkanlara ve alana 
sahip değildir. Ih ı  in ı ki ııı lar ı  en iyi 
bulduğu alanlarda iireti(H ı tir. 

Isveç, Fransa, Almanya vb. ül-
kelerde yaşayan mülteci Kürt ayd ı lr-
larının çalışmaları nclak i başar ı  ör-
neği, diğer alanlardaki kiirı  ayd ı n-
[umm durumuyla k ı yasland ı g ı nda 
bu durumu yeterince aç ı klar. Ayr ı ca 
Kürt aycl ı nlar ı n ı  k.or ı nni ı  ali ıı a ı  alan 
kurumlar gclişıneııı iş i ir.  

Modern kültürün temsilcileri 
olan Kürt sosyalistlerinin kültürel 
sorunlara karşı  ne tür bir katk ı  sat' 
ladığı  tartışı l ınamış t ı r bile. Kültürel 
faaliyetlere dair ı le 

içerisinde oluniı i.ii, ıı i ı  ııı I;IV; ı  1,;( ı y 

ınannşlar. Bu duruma biri, d ı rşc ıı , il-
ginç olan, Kürı  ayı l ııı lalı  [ili] idcolo 
jik olarak da ekseriyeı le sosyalist. 
orjinli oluşudur. 

Tüm bu olumsuzluklara rag ı nen 
Kürt killtittirii ıı ii ıı rönesiıı rdn ı  
yakalamış  olması  1(tirtleri. 
diğimiz bu sorunlar ka ı . ı ,, ı n ı la 
duyarsız kı lmamalıdı r. 

Müziğin tarafı  vardır. Bizde 
türkülerimizi emekci halkın ta-
rafından seslendiriyoruz. Mü-
ziğin kaynağının genel olarak 
emekci halkın bütün sosyal ve 
ekonomik durumu olduğunu 
söyleyebiliriz. Biz çalışmaları-
mızı  yaparken de dikkat ettiği-
miz şey, bu ülkede yaşayan 
halkların bir kültürel birikime 
sahip oldukları  ve bu milletle-
rin, bugüne getirdikleri. Geç-
mişin sözlü yada yazılı  edebi-
yat ürünleri, bizim için çok bü-
yük bir kaynakta. Ama ilke-

miz bunları  oldu-
ğu gibi almak de-
ğil, ileriye taşı-
mak, bugünün de-
ğerleri ile birleş-
tirmek yada bu-
gün yaratılan de-
ğerlerle geçmiş  
arasında ilişki 
kurmaktır. Bes-
lendiğimiz da-
marlardan binde 
yaşadığımız top-
raklardaki halkla-
dan geçmiş  tarih-
sel değerleridir. 

*Şarlcılanruzda dağ  ve zin-
dan motifini kularnyorsunuz, 
vermek istediğiniz mesaj ne-
dir? 

Dağlar ve zindanlar bizim 
türkülerimizde çok yer tutar. 
Dağ  bizim halkımızın bir ger- 

rrı  ü zi syperılcr 
tartıı  

Kültürel yönelim 



Ne Yapma(ma)h? 
Hasan GEZICI 

T arih, ne istediğini bilen insanları n bi-
linçli çabaları yla sürekliliğini sağlar, ay-
n ı  zamanda kopuşu da gerçekleştirir. İ n-

sanl ı k da tarihsel oluşumun önemli halkaları n-
dan olan süreklilik ve kopuşun getirdiği miras-
ları  kullanarak, daha ileri aşamalara varı r. 

Tarihin bu diyalektik iş leyişini kavrayama-
yanlar da, toplumsal süreklilik ve kopuşu, ta-
rih oluşumunun ana nedeni sayar. Sayar ama, 
tarihe çarpı k bir yorum getirmekle yüzyüze 
kal ı r. Süreklilik ve kopuş  olgusunun tarihin 
ana taş lar ı  olması ndan hareketle, tarihi ayn ı  
olayları n bir tekerrürü olarak tan ı mlar. 

Gözleriyle bakan, olayları  görüntüye daya-
narak yorumlayanlar açı sı ndan bu belirleme, 
doyurucu olabilir. Gelgelelim olayları n görü-
nüşüyle yetinme gibi bir lükse sahip olmayan-
lar, açl ığı n ı  gidermek için yeni girişimlerde 
bulunmak durumundad ı rlar. Peşe ROJ'un ç ı kı -
şıyla birlikte, yukarda değindiğim lükse sahip 
olmayan biri olarak, belirli ad ı mlar atmak ge-
rektiğine inanarak yazmaya başlad ı m. Karşı laş-
tığım tepki hiç de iç açıcı  değil. Kendilerini ta-
rihin öznesi olarak görenlerin tepkisi, tarihi te-
kerrürler yığı n ı  görenlerle ayn ı yd ı  nerdeyse. 

İçinde bulunduğumuz ataletten, suya sabu-
na dokunmama alışkanl ığı ndan kurtulmam ı z 
gerektiğine inan ı yorum. Tepkilerini yaz ı l ı  ve 
sözlü dile getirenlerden çoğunun da, en azı n-
dan görünüşte, öyle düşündüklerini biliyorum. 
Yan ı l ı yor muyum? 

Bunu bilmek yetmiyor. Gölge oyunu oyna-
mak bize göre iş  değl. Başkalar ı n ı n bize yöne-
lik eleştirilerini beklemek yerine, kendi rahat-
sı zl ığı m ı zı  kendimiz belirlemeli, ona uygun 
ilaçlar ı  almal ı yı z. Baş larken bunu gözeterek 
yazmaya baş lad ı m. Olanakları m elverdikçe de 
yazacağım. Çünkü gölge oyununun, 'kol k ı r ı l ı r 
yen içinde kal ı r'cı  sessiz aktörü olmak istemi-
yorum. 

Gölge değil, yaşam ı n ve olabildiğince tari-
hin öznesi olmak istiyorum. Çok şey mi istiyo-
rum? Sanm ı yorum... 

Çünkü kendimi yaşam ı n sahiplerinden biri 
olarak görüyorum. Böyle olduğu için de ortak-
lar ı mla, ya da benimle ayn ı  değerleri payla-
şanlarla, yaşam ı n daha da güzelleştirilmesine 
ilişkin tartışmaktan daha doğal ne olabilir ki? 
Bana göre hiç bir şey. Hatta olmaması  doğal 
değil. 

öte yandan, sahiplendiğim değerlerin, pra-
tik yaşam karşısı nda giderek yitmesini isteyen-
lerin olacağı n ı  da biliyorum. Ancak bu nokta-
da, yaşama ilişkin bakış  açı m ı zı n değiştiğini, 
farkl ı laştığı m ı zı  da görüyorum. Farkl ı laştığım ı z 
noktada, farkl ı l ı kları m ı  ortaya koymak benim 
en doğal hakkı m. Kimsenin bunu yad ı rgamaya 
hakkı  yok. 

Yaşam ı  seviyorum. Sevdiğimi elde etmek 
için de emek vermek gerektiğini de biliyorum. 
Yazma eylemim, emeğimi gerçekleştirmenin 
somutlaşması d ı r. Buna tahammül edemeyenle-
re söyleyecek çok sözüm var. Hepsini aktar-
mak yerine özet olarak birkaç şey söylemekle 
yetiniyorum. 

Ayn ı  değerleri paylaşıyorsak, değerlerimizin 
kim taraf ı ndan ve nası l olursa olsun, gözden 
düşmesine, yaşam ı n k ı yı sı nda kumdan 
süzülen bir su durumuna gelmesine müdahale 
etme ve bunu ortak olarak kullandığı= alan-
larda söyleme hakkı m ı  kullanmama tahammül 
etmek durumundası n ı z. 

Çünkü, en azı ndan ayn ı  yöne doğru yürü-
yoruz. Ortak yaşamsal alan ı m ı zda herbirimi-
zin hakkı  var. Bu alandaki yerime, bana göre, 
hastal ı kları n sı zması na karşı , önlemler almak 
hakk ı m var. Yazarak bu,önlemleri al ı yorum. 

Atalete, değerlerin yozlaştı rı lması na, katı l-
mak, olanlara seyirci olmaya niyetim yok. 
Kendi gerçekliğimize gözlerimi kapamaya 
da... 

ANMA 

Çetecilerce Silvan'da katledilişinin 6. 
yılında Dr. M. Emin AYHAN yoldaşı  

yüreğimizde, beynimizde ve 
Ulusal Kurtuluş  ve sosyalizm mü- 

cadelemizde yaşatırken, 
kontraları  bir kez daha 

lanetliyoruz. 

Ahmet ÖNAL, Kemal 
ARTUÇ, Tayyar ALTUN, 

Alirıza GEZİCİ  
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Sayın Belediye Başkanı, 
Sayın Bayanlar ve Baylar 

Sevgili Arkadaşlar ve Yurt- 
taşlar !!! 

Lozan Antlaşması 'ndan ve 
onun Kürtlük üzerindeki so-
nuçlarından Sevr Antlaşma-
sı 'na başvurmadan bahsedile-
mez. Kürtler'e Sevr'de vaade-
dilenlerin hepsi Lozan'da silin-
di. İzninizle baştan başlaya-
yını. Kısa ve kesin olmaya ça-
lışacağım. 

Osmanlı  Türkiyesi Almanya 
ve Avusturya-Macaristan'ın 
yanında 1. Dünya savaşma gir-
diği zaman, Imparatorluk Kürt 
ülkesinin hemen hemen dörtte 
üçünü, Iran da dörtte birini içe-
riyordu. Kürdistan'm iki parça-
sını  ayıran sınır, 17. yüzyıldan 
beri pek değişmemesine rağ-
men, kolaylıkla geçilen bir sı-
nırdı. Doğu, bugünün ulus dev-
letlerinin doruğuna ulaşmış  
ulusçuluğunu henüz bilmiyor-
du. Ulus topluluklar, kuşkusuz, 
çürümüş  imparatorluk çerçeve-
sinde yaşıyorlardı, fakat varlık-
lan ve kültürleri tehdit altında 
değildi. 

Türkiye savaşı  kaybettiği 
zaman, imparatorluğun parça-
lanması, geriye kalanınm da u-
lus topluluğu ya da uyruk deni-
len ilkeye göre ulus devletleri-
nin kurulması, yani başkan 
Woodrow' Wilson'un 14 mad-
deli programında yer alan ince-
deki gibi halldann kendi var-
lıklar-ma sahip olma hakkı  söz 
konusuydu. SDN anlaşması  
projesinde, Wilson Osmanlı  
Imparatorluğu'ndan ayrılan ve 
önce uluslarararası  manda al-
tında, sonra bağımsız, ulusal 
devletler haline gelen üç ülke 
örneği verir. Bunlar, kendisinin 
verdiği sıraya göre şunlardır: 
Ermenistan, Kürdistan ve Ara-
bistan. Ermeniler, Kürtler ve 
Araplar Müttefik Güçler tara-
fından kabul edilen ve Türkiye 
ile birlikte barış  antlaşmasında 
söyleyecek sözü olan delegele-
rini Paris'e yolladılar. Ameri-
kalı  başkan Türkler' e kendi 
devletlerini kurma konusunda 
güvence verdi, bu, Türkiye'nin 
etnik-kültürel boyutlarma in-
dirgenmiş  olacaktı. 

10 Ağustos 1920'de 
Sevr'de Türkiye ile imzalanan 
barış  antlaşması, halkların is-
teklerine tam uygun değildi. 
Türklerin, Kürtlerin, Ermenile-
rin ve Arapların birleştirilmesi 
gereken çoğunlukla birbirine 
karşıt çıkarları  vardı. Özellikle 
büyük güçlerin de kendi çıkar-
ları  vardı. Bununla beraber, 
antlaşma, bir kere daha, ana 
hatlarıyla 19. yüzyıl Balkan 
Devletleri: Yunanistan, Bulga-
ristan, Sırbistan, Romanya'nın 
kurulumasmı  düzenleyen ulus 
toplulukları  ilkesini benimsedi. 

Sevr Antlaşması 'mn üçüncü 
kısım, 62'den 64'e kadar olan 
maddelerinin kendisine verdiği 
haklar konusunda Kürdistan, 
Ermenistan'dan daha az nasip-
liydi, bu, belki de Kürtler ve 
Türkler arasındaki İslami bağ-
lar nedeniyle olmuştu. 1915 
soylcuırmyla Ermeni nüfusun 
boşaltıldığı, fakat sınırları  Er-
meni ulusal hateketi tarafından 
istendiği gibi, Kuzey Kürdis-
tan'da yoğunlaşan, Hıristiyan 
Ermenistan'a hemen bağımsız-
lık vaadedildi. bununla bera-
ber, Ermenistan'ın sınırları  ant-
laşma tarafından saptanmamış-
tı. 

62. madde Osmanlı  Kürdis-
tanı 'na Türkiye çerçevesinde, 
Fırat'ın doğusunda, Ermenis-
tan'ın güneyinde, Suriye ve 
Mezopotamya'nın kuzeyinde 
bulunan belirsiz bir bölgede 
özerklik veriyordu. Bütün ül-
kelerin smılan kesinleşmeye 
kalmıştı. Ermenistan nerede bi-
tiyordu, Suriye ve mezopotam-
ya-daha doğrusu Aşağı  Mezo-
potamya nerede başlıyordu, 
Arap Irak için Avrupa'da kul-
lanılan isim neydi-bunları  kim-
se bilmiyordu. Neden Etrafın 
doğusunda Osmanlı  Kürdistan 
iyice ırmağın ötesinde, batı  yö-
nünde, Zara, Malatya, Maraş  
ve Kürt Dağına, Akdeniz'e bir 
taş  atımı  uzaklığa kadar uzanı-
yor, kimse bunu bilmiyor. Os-
manlı  Kürdistan'ı  Diyarbakır, 
Urfa, Mardin,, Cizre ve Kamışh 
yani Yukarı  Mezopotamyayı  

içermiyormu, kime bir şey söy-
leniyor. 

64. madde, 1. bölümü yine 
de ilkeler için bir düzeltme ge-
tiriyor. Kürtler'e antlaşmanm 
yürürlüğe girmesinden bir yıl 
sonra Türkiye'de tam bağım-
sızlık vaadetti. Gerçekten, bu 
madde şunu söylüyordu: 
"Eğer, bu antlaşmanm yürürlü-
ğe konmasmdan itibaren bir 
yıllık süre içinde, 62. maddede 
belirtilen bölgelerdeki, Kürt 

"nüfusu, bu bölgelerdeki nüfus 
çoğunluğunun Türkiye'den ba-
ğımsız olmak istediğini kanıt-
layarak, Birleşmiş  Milletler 
Konseyi'ne başvurursa, ve eğer 
Konsey o zaman bu halkın bu 
bağımsızlığı  yaşamaya yete-
nekli olduğunu kabul ederse ve 
ona bunu vermeyi kabul eder-
se, Türkiye hemen bu karara 
uyacak ve bu bölgeler üzerin-
deki tüm haldarmdan vazgeçe-
cektir." 

64. madde şunu ekliyor: 
"Eğer yukarıda sözü geçen 
vazgeçme meydana gelirse ve 
geldiği zaman, Kürdistan'ın 
Musul vilayetine kadar olan 
kısmını  içeren bölümünde otu-
ran Kürtlerin de bu bağımsız 
Kürt devletine isteyerek katıl-
masına karşı  esas müttefik 
güçler tarafından hiç bir itiraz 
gelmeyecektir." 

Demek ki, bu hükümler 
özerk ya da bağımsız, Osmanlı  
Kürdistanı'nın sınırlarını  belir-
sizlik içinde bırakıyor. Bunlar, 
Iran savaşa katılmadğı  için, 
İran Kürdistanı 'm ilgilendirrni-
yordu. Ülkenin tam bağımsızlı-
ğına kayuşabilmesi için birçok 
hukuki şart istiyorlardı. Sevr 
antlaşması, en azından Kürt 

'halkının kendi kaderine özgür-
ce sahip olma hakkını  gliıslara‘ 
rarsı  bir planda veren tarihi bir 
belge oluşturmamıştır. Kürtler 
bunu unutmadılar. 

Özgürlük ve bağımsızlığa 
ulaşacağı  yerde, Osmanlı  Kütr-
distanı  önem bakımından eşit 
olmayan üç parçaya bölündü: 
Kuzey Kürdistan ve Batı  Kür-
distan'ı  içeren, en büyük kısmı  
yeni Türkiye'ye bırakıldı, Mu-
sul vilayetindeki Güney Kür-
distan, Ingiliz mandası  altında 
Irak'a bağlandı  ve Batı  Kürdis-
tan'dan ayrılan üç bölge Fran- 

sız mandası  altında Suriye'ye 
bağlandı. Eğer gerektiği gibi 
Batı-ya da Iran Kürdistan' da 
eklenirse, Kürdistan uluslarara-
sı  denilen fakat gerçekte dev-
letlerarası  ve Kürtlerarası  olan 
smırlarla dörde bölündü-bu 
ağır sonuçları  olan haksız bir 
durumdu ve bunu Kürt halkı  
hiç incelemedi. 

Gerçekte, kendini türki-
ye'de kabul ettiren mustafa 
Kemal Müttefıklerden Sevr an-
laşmasının tekrar görüşülmesi-
ni elde etti. 1922-1923'te Lo-
zan Konferansı 'nda, Kürtler 
bulunmadan tekrar tartışıldı. 24 
Temmuz 1923'te Kürtlerden 
hiç bahsetmeden Kemalist Tür-
kiye Kürtler'ine uygulanmasını  
önlemek için başbakan ve Türk 
delege başkanı  Ismet İnönü Pa- 

şa, 23 Ocak 1923 tarihli otu-
rumda Lozan Konferansına 
şunları  açıkladı: "Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Hükümeti, 
Türkler'in olduğU kadar, Kürt-
ler'in de hükümetidir. 'Çünkü 
Kürtler'in gerçek ve yasal tem-
silcileri ulusal Meclis'te oturu-
yorlar ve Türkler'in temsilcile-
riyle aynı  ölçüde hükümete ve 
ülkenin yönetimine katılıyor-
lar." (Bkz. Fransız Dışişleri 
Bakanlığı  "Diplomatik Belge-
ler, Lozan Konferansı", Paris 
1923. Sayfa, 283-284) 

Böylece, zamanın Türk baş-
bakanının ağzında, Türkiye 
Kürtler'i ulusal bir azınlık de-
ğil, fakat Türk halkindan tama-
men ayrı  olmasına rağmen, po-
litik öneni açısından Türk hal-
kına eş  olan bir halktır ve Türk 
halkının eşi olarak Türkiye'yi 
"yönetir". Oysa, katılanlar ara-
sında anlaşılnuştır ki, 38'den 
45'e kadar olan antlaşma mad-
deleri yalnızca Türkiye'nin Hı-
ristiyan azınlıkları  olan Rum-
ları, Ermeileri, Süryani ve Kel-
dani'leri ve de Musevi'leri 
amaçlıyordu; zaten bu garanti 
de aldatıcıydı. 

Konferanstaki görüşmeler- 

de, şematik bir biçimde eski 
Osmanlı  vilayeti Musul'a denk 
düşen Güney Kürdistan'dan 
bahsedildi. İsmet Paşa burada-
ki "Türk-Kürt çoğunluğu" ne-
deniyle buranın Türkiye'ye 
"geri verilmesini" istedi, fakat 
buranın üzerinde İngiltere ken-
di mandasmı  uygulamak isti-
yordu. İngilizler, savaş  sırasın-
da Aşağı  Mezopotamya, ya da 
Basra ve de Bağdat'tan oluşan 
Arap Irak'ın' işgal ettiler. 30 
ekim 1918'deki Mondros Ateş-
kesi'nden sonra Musul vilaye-
tinin büyük kısmını  işgal etti-
ler, burada hemen Kürtlerle 
karşılaştılar. 1920 Nisan ayında 
San Remo'da toplanan, Mütte-
fik'ler Yüce Konseyi'nden 
"Irak ve Musul vilayeti üzerin- 

de manda" hakkını  elde ettiler. 
Irak ve "sözkonusu vilayet" 
üzerindeki ayırım' iyice belirtil-
melidir. 

Güney Kürdistan doğal kay-
nakları  ve özellikle de petrol 
alanlanyla tanınıyordu. Lond-
ra, Güney Kürdistan'ı  Arap 
Irak'a bağlanmasıyla daha ön-
ce durulmamış  bir devletin ku-
rulmasına çalışmaya başladı. 
Böylece, üç vilayet Basra, 
Bağdat ve Musul, Iraklı  bile 
olmayan -Mekke Şerif'inin oğ-
lu Emir Faysal-itibari bir halin 
yetkisi altında birleştirilecekti. 
Bunun karşılığında Irak çerçe-
vesi içinde Kürtlere özerklik 
tanınacaktı. 

24 Aralık 1922'de, Lozan 
Konferansı  sırasında, Londra 
SDN'ye Kürt özerkliği konu-
suna ilişkin İngiliz-İrak açılda-
ma metni iletti. Bu şöyle kale-
me alınmıştı: "Ingiliz Majeste-
lerinin Hükümeti ve Irak hükü-
meti Irak sınırları  içinde yaşa-
yan Kürtler'in bu sınırlar için-
de bir hükümet kurmalannı  ka-
bul eder. Onlar farklı  Kürt bi-
reylerinin mümkün olduğu ka-
dar çabuk, bu hükümetin ku-
rulması  ve istedikleri sınırlar 

üzerinde yayılması  için arala-
rında bir düzenlemeye gide-
ceklerini umuyorlar. Kürtler, 
ekonomik ve politik ilişkilerini 
Majeste'nin hükümetiyle ve 
Irak hükümetiyle görüşmek 
için sorumlu delegelerini yolla-
yacaklardır." 

Bu resmi meme inanılırsa, 
Irak Kürtlerine vaadedilen 
özerklik çok önemliydi. Bu hü-
kümetin sınırlarını  saptamak, 
kendilerine uygun hükümet 
şeklini seçmek, sonra bu hükü-
metin ekonomik ve politik iliş-
kilerini Londra ve Bağdat hü-
kümetleriyle görüşmeler yo-
luyla saptamak sadece Kürt-
ler'e aitti. 

Lozan Konferansı 'ndaki İn-
giliz Delege Başkanı  Lord  

Curzon, Güney Kürdistan'a va-
adedilen bu özerklikten Musul 
vilayetinin Irak'a bağlanması  
lehinde kanıt olarak yararlandı. 
İsmet İnönü ona şöyle cevap 
verdi: Bu durumda Güney 
Kürdistan ancak bir sömürge 
olabilir ve de "özerk denilen 
bölgelerdeki halldara verilen 
sözde haklar Kürt ırkı  gibi be.= 
lirleyici bir ırkı  tatmin ede-
mez." 

Güney Kürdistan'm ya da 
Musul vilayetinin kaderi için, 
Lozan antlaşması  kararı  SDN 
Konseyi'ne bırakmalcla yetindi. 
16 aralık 1925 tarihinde, Kon-
sey, İngiliz tezine göre şu kesin 
şartla vilayeti Irak'a bağlamayı  
kararlaştırdı. "Kendi ülkeleri-
nin yönetimi için bütün bu hiz-
metlerin resmi dilinin Kürt di-
linde olmasını  isteyen kürtlerin 
dile getirdiği dileklerin göz 
önünde bulundurulması  gere-
kecektir." 

Bu kültür ve yönetim özerk-
liği idi, bu zorunluluk ya da 
ödev ne mandacı  güç Büyük 

,Britanya tarafından, ne de Irak 
tarafından onurlandınldı. 

Türkiye'ye gelince, Lozan 
andaşmasmın mürekkebi daha 
kurumadan, sınırları  içinde 
Kürt bulunmadığına, Kürt sarn-
lanlann da esas dillerini unut-
muş  olan dağlı  Türkler olduğu-
na karar verdi. Kürtlerin asimi-
lasyonunu kolaylaştırmak için 
bütün araçlar tamamdı, bunlara 
bilimsel ve ahlaki namusluluk 
planında pek tavsiye edilme-
yen bazı  Alman profesörlerinin 
yardımıyla tarihin çarpıtılması  
da dahildir. 

Kanla boğulmuş  Kürt isyan-
lanna, nüfusun kitlesel sürgün-
lerine, Irak'ta kimya ve mikrop 
silahları  kullanımına, binlerce 
köyün tamamen yıkılmasına, 
Kürdistan'daki yer isimlerinin 
zorla Türkleştirilmesine ve 
Türkiye'deki Kürtlerin isimle-
rinin Türkelştirilmesine, İran 
Kürdistannu'daki Mahabad 
Cumhuriyeti deneyimim, poli-
tik cinayetlere, sivil halka uy-
gulananan devlet terörüne, bir 
kalem antlaşmasıyla 
100.000'den fazla Kürt insanı-
nın Suriye uyruğundan yoksun 
bırakılmasına, Stalin'in idare-
sinde, Kafkas ötesi Sovyet 

Kürtleri'nin yarısının Orta As-
ya'ya ve Sibirya'ya sürülmesi, 
günlüak insan hakları  ihlaline, 
ölmek istemeyen ve ana dilini, 
ülkesini ve tarihi mirasını  ko-
rumak isteyen bir halkın bin-
lerce şehidine ve binlerce sava-
şına uzanmak istemiyorum. 
Ama izin verin Şeyh Said, 
Şeyh Mahmud, Ihsan Nuri, Se-
yid Rıza, Gazi Muhammed, 
Mustafa Barzani, Gassemlu gi-
bi Kürt direnişinin sembolü 
olan, kahramanlara selam ol-
sun. 

Bugün, 24 Temmuz 1993, 
Lozan Banşı 'nın 70. yıldönü-
mü. Lozan, Konferans için sa-
dece konuksever bir çerçevedir 
ve adını  taşıyan antlaşma bu-
gün bize sunduğu konuksever-
liktir. İsviçre'nin Orta-Doğu'da  

Araplardan ve Türklerden son-
ra sayısal önem bakımından 
üçüncü gelen bir halkın tarihi 
açıdan unutulmasında hiçbir 
sorumluluğu yoktur. 

Bugün Kürtler yaklaşık 30 
milyonluk bir halktır. 15 mil-
yonu Türkiye'de, 7.5 milyonu 
Iran'da 4.5 milyonu Irak'ta, 
1.2 milyonu Suriye'dedir. 0.3 
ya da 0.4 milyonu eski 
SSCB'de ve bir milyonu Batı  
ve Doğu'da dağılmıştır. 

Kürtler dünyadaki en büyük 
devletsiz millettir. Ezilmiş, din-
sel ve kültürel haklarından ve 
ekonomik ve sosyal gelişmeye 
varan tüm araçlardan yoksun 
bir millettir. Kürdistan bir iç 
sömürgedir, insan haldannm, 
yaşam, ifade özgürlüğü, çalış-
ma ve ilerleme haldannım ilgi-
li hükümetlerce tanmmadğı  ve 
ayaklar altına alındığı  son sö-
rnürgedir. 

Yetmiş  yıldan beri Kürt hal-
kı, kendine özgü kültürü, bin-
lerce yıllık ülkesi ve tarihi mi-
rası  olan bir hukuk konusu ola-
rak tanınmak için kalemiyle ve 
silahlarıyla savaşıyor. Onunla 
ilgili hükümetlerin cevabı  ise 
sadece baskı, sürgün, hak in-
karı  ve kan dÖlcmelctir. 

Dünyanın her yerinden bir-
çok dost, Kürtlerin ulusal ve 
yasal demokratik hakları  için, 
haklı  savaşların' desteklemek 
için gösterilen yaptılar. Kürt 
halkı  onların dayanışmasını  
güçlü bir şekilde hissediyor. 
Amerika Birleşik Devletleri, 
hemen hemen hiçbirşey yap-
madı. Devlet terörüne engel ol-
madı. Sadece Güvenlik Kon-
seyi'nin 688 kararı  nedeniyle 
Irak Kürdistanı'nın bir kısmına 
"insani yerdi. Bu bir 
başlangıç mı? 

Bugün, Lözan Antlaş-
ması 'nın yıldönüm gününde, 
yine de bu durumu protesto et-
mek için, Lozan'da toplandık. 

Lozan Belediyesi'ne ve 
Belediye Başkanımız Sayın 
Bayan Yvette JAGGI'ye, bu 
güne katıldığı  için ve 1990 
Nisan'ında Lozan'da yapılan 
Kürdistan sempozyumuna da 
katıldığı  gibi, bu günü teşvik 
ettiği için teşekkür ederiz. 

Avrupa Parlamentosu'na, 
Kürt Ulusal Sorunu'na barışçı  
ve demokratik bir çözüm bul-
ma amaçlarıyla, Birleşmiş  Mil-
letler'in himayesinde iki kere 
uluslararası  bir konferansın 
toplanmasını  istediği için 
teşekkür ederiz. 

Andrei Sakharov, senin anın 
önünde saygıyla eğili- 
yoruz! Çünkü sen 13 Ekim 
1989'daki açıklamanda böyle 
bir konferansın toplanmasını  
istemiştin. 

Bitirmeden önce, size bir sır 
vereceğim. 1948Kasım sonun-
da, tahsilimi yapmak için İs-
viçre'ye, Lozan ve Cenevre'ye 
geldiğim zaman, bir fikir 
kafamı  kurcalayıp duruyordu, 
bu birincisini silecek yeni bir 
Lozan Antlaşması ' yla Kürt 
halkının haklarının geri veril-
mesine bana söyleyen ilk genç-
liğin biraz çılgın rüyasıydı. Bu 
gizli rüyayı  hâla saldıyorum. 

Günümüzde tarih hızlı  
adımlarla yürüyor. Kürt halkı  
bir gün özgürlüğüne yeniden 
kavuşacak. 1923'ün tarihini 
düzelten yeni bir tarih sayfası  
yazmak ona aittir, hepimize 
aittir. Buna birçok şekilde kat-
kıda bulunulabilir. Bu günü 
iyice belirtmek ve başka bir 
biçimde hak ve hukuk için 
Lozan'ı  Kürt mücadelesine 
bağlamak amacıyla, Kürt hal-
kının hakları  için, uluslararası  
bir komisyonun kurulması  için 
çağrıda bulunuyorum. Özel 
Uluslararası  Hak Derneği ola-
cak bu kuruluşun şirket mer-
kezi Lozan'da bulunacak ve a-
macı  hukuki ve diplomatik 
araçlarla, uluslararası  planda 
Kürt halkının haldaruu gerçek-
leştirmek ve Kürdistan'daki in-
san haklarını  savunmak 
olacaktır. 

Ayrıca, bu öneri benim yaz-
dığım sonuç bildirisinin 
projesinde yer almaktadır ve 
Kürdistan Komitesi bu günün 
sonunda, Konferansımızın on-
ayına sunulacak. Proje tartış-
maya açılacak ve belki de 
değiştirilecektir. 

Lozan Antlaşması  ve 
Kürt halkının kaderi 

Antlaşmanın 70. yı ldönümü dolayısıyla Dr. 
İsmet Şerif VANLI'nı n söylevini olduğu gibi 
yayınlıyoruz. 
Lozan Antlaşması'nın Kürtlere ve ülkesine 
getirdiği zararları  uluslararası  alanda dile ge-
tiren yurtsever bir Kürt aydını  olan Vanlı; 
bir dönem Kürdistan Hukukçular Birliği'nin 
başkanlığını  Yaptı. 
Vanlı, şu anda PKDW Yürütme Konseyi üye-
si. Dünya çapında kayda değer bulunan bir 
çok esere sahip. 



VAN- Van'ın Çaldıran içesinde geçtiği-
miz yıl önceden boşaltılan dört köyün 
otlarını  serbestçe biçmelerine karşılık 
Kaymakamlığın isteği üzerine Ziraat 
Bankası  Çaldıran Şubesine bir milyar li-
ra para yatırdıklan ortaya çıktı. Köylü-
lerin para yatırmalanna rağmen otların 
askerlerin engellemelerinden dolayı  bi-
çemedikleri de öğrenildi. 

Sonra birilerine daha haraç verdiler. 
Yine de otların biçemedikleri gibi para-
ların da geri alamadılar. paralarını  geri 
almak için çalmadık kapı  bırakmadılar 
ama nafile! 

Çaldıran - Van'ın Çaldıran içesinde 
geçtiğimiz yıl önceden boşaltılan dört 
köyün otlarmı  serbestçe biçmelerine 
karşılık Kaymakamlığın isteği üzerine 
Ziraat Bankası  Çaldıran Şubesine bir 
milyar lira para yatırdıkları  ortaya çıktı. 
Köylülerin para yatırmalarma rağmen 
otlarını  askerlerin engellemelerinden 
dolayı  biçemedikleri de öğrenildi. 

1995 yılında boşaltıldıktan sonra 
Çaldıran Ilçe merkezine yerleşen Ege-
kümbat,Darsına(Saluzh), Kelereş  (Bele-
reş) ve Tepeli köylüleri bölgeye giriş  çı-
kış  ,yasağı  uygulandığı  için otların ser- 

best biçmelerine imkan sağlanması  
amacıyla 1996 yılı  Haziran ayında Çal-
dıran ilçe kaymakamma başvuruda bu-
lunduklarını  belirten Egekümbat köylü-
lerinden İdris Ayaz, Kaymakamın ken-
dilerine ödeyecekleri para karşılığında 
izin çıkabileceğini, bunun için de köy 
başına 250'şer milyon lira ödemeleri 
gerektiğini söylediğini belirtti. Kayma-
kamdan aldıkları  söz üzerine kendileri-
ne gösterilen hesap numarasına Haziran 
ayında bir milyar lira yatırdıklarmı  kay-
deden Ayaz şöyle konuştu: "Egeküm-
bat, Darsına, kelereş  ve Tepeli köylüleri 
olarak Kaymakamlıktan ayrıldıktan 
sonra bir araya geldik. Kaymakamın 
önerisini kendi aramızda tanıştık. Biçe-
ceğimiz otların ödeyeceğimiz paranın 
en az dört katı  ediyordu. Bu teklife köy-
lüler olumlu yalclaşınca Ziraat Bankası  
Çaldıran Şubesine bir milyar lira yatıra-
rak kaymakamlığı  da bilgilendirdik." 

Otlarını  biçimediler 
Ödedikleri paraya rağmen otlarını  bi-

çemediklerini belirten Egekümbat köy-
lüsü İdris Ayaz, Kaymakamlığın izin çı-
karmasına rağmen askerlerin kendileri- 

ne izin vermediğini ve tüm çabalarına 
rağmen otlarını  biçemediklerini söyledi. 
Konuyu şimdiye kadar açma cesaretini 
gösteremedğini anlatan Ayaz, bundan 
böyle herşeyi anlatacağını  ve bu haksız-
lığın giderilmesi için adli makamlara da 
başvurabileceğini söyledi. Ayaz, parayı  
yatırdildan hesap numarasınm kendisin-
de olduğunu kaydederek, gerekirse du-
rumun açığa çıkması  ve olaya ilişkin 
tahkikat açılması  için ilgili makamlara 
sunacağını  sözlerine ekledi. 

Parayı  geri alamadılar 
İdris Ayaz oriannı  biçemedikleri gibi 

başka bir yere daha bir milyar ödedik-
lerini bu parayı  da geri alamadıklarını  
söyledi. Ayaz şöyle konuştu: "Ot-
larımızı  biçmeyince tekrar kaymakam-
lığa başvurduk. Bu durumda paramızın 
geri verilmesi gerektiğini söyledik. An-
cak kaymakam ödenen paranın FAK-
FUK-FON hesabına kaydedildiğini ve 
bize geri verilmesi için zamana ihtiyaç-
lan olduğunu söyledi. Bizde bir yılı  aş-
kın bir süredir paramızın geri veril-
mesini bekliyoruz. Henüz bir sonuç al- 
mış  değiliz." Aysel DEMİR 

_ALAT-IKa_T'aı, rıırı  
tren s ıl ırıtı  s, 

Cinayetlerde aynı  
silah kullanıldı  
Susurluk Komisyonu 
üyesi, CHP İçel Millet-
vekili Fikri Sağlar, Baş-
bakan Mesut Yıl-
maz'dan, ağırlıklı  olarak 
özel tim görevlilerine 
kullanılan ve faili meç-
hul siyasi cinayetlerde 
karşılaşılan İsrail yapımı  
uzi marka silahlardan 
kaç tanesinin emniyette 
"kaybolduğunun" ay- 
dınlatılmasım istedi. 
Sağlar, Eski Özel Hare-
kat Dairesi Başkanveki-
li İbrahim Şahin'in, Eski 
İçişleri Bakanı  Mehmet 
Ağar'm talimatıyla İsra-
il'e gönderilip gönderil-
mediğini de sordu. 

KKTC'de yolsuz-
lukların ve çetelerin açı-
ğa çıkarılması  çabala-
nyla bilinen gazeteci 
Kutlu Adalı  'nın Uzi 
marka bir silahla öldü-
rüldüğüne dikkat çeken 
Sağlar, TBMM Başkan-
lığı 'na verdiği soru 
önergesinde, Yıl- 
maz'dan şu sorulann 
yamtm istedi: 

-KKTC kamuoyun-
da, bu cinayeti işleyen- 

lerin bağlantılarının 
Türkiye'de olduğu şek-
linde yaygın iddialar 
vardır. 

Bu iddialar doğrultu-
sunda Emniyette kay-
bolduğu söylenen silah-
larla, cinayetin işlendiği 
silah arasında balistik 
karşılaştırmalarla bir 
bağlantı  olup olmadığı  
konusunda herhangi bir 
araştırma yapmayı  dü-
şünüyormusunuz? Tür-
kiye ve KKTC güvenlik 
birimleri arasında Uzi 
marka silahlarla ilgili 
herhangi bir alışveriş  
yapılmış  mıdır? 

-Avukat Yusuf Ekin-
ci'nin mi marka bir si-
lahla öldürüldüğü bilin-
mektedir. Bu konuda da 
Emniyette kaybolduğu 
idia edilen silahlarla ba-
listik karşılaştırma ko-
nusunda herhangi bir 
araştırnıa yapılmış  mı-
dır? 

-Uzi marka silahların 
almımıyla ilgili olarak 
herhangi bir ilan yapıl-
mış  mıdır? Alınan silah-
ların envanteri ve kimle-. 

re zimmet edildiği tespit 
edilmiş  midir? 

-Uzi marka silahların 
üretimi bir İsrail KİT'i 
tarafından yapılmakta-
dır. 

Devletlerarası  usul-
lere göre alım satımlar-
da ödemeler genellikle 
aracısız olarak devletin 
ilgili birimlerine yapılır. 
Oysa söz konusu alım-
da, ödemeler daha sonra 
Türkiye hükümetince 
kara listeye alman Ertaç 
Tinar'a ait HASPRO 
adli firmaya yapılmıştır. 
Bu yönteme başvurul-
masırun nedeni nedir? 

Bu şirketten hibe 
olarak silah alınmış  mı-
dır? Kara listeye alınabi-
lecek denli güvenilirlik-
ten uzak olduğu ortaya 
çıkan ve hakkında yeter-
li bilgiye sahip olurum-
dığn anlaşılan bir şirketle 
devletin silah ticareti gi-
bi önemli ve hassas bir 
konuda ilişkiye girmesi 
doğru mudur? Bu konu-
da herhangi bir soruştur-
ma açacak mısınız? 

23 - 29 Ağustos 1997 haber  
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Dışişleri Bakanlığı, kürt so-
rununun barışçı  yöntemlerle 
çözülmesine ilişkin olarak 
bir Alman sivil toplum örgü-
tü tarafından gündeme getiri-
len "Brüksel - Diyarbakır 
Barış  Treni" projesinin, PKK 
bağlantılı  bir propaganda ol-
duğunu belirterek büyük tep-
ki gösterdi. Brüksel'den 26 
Ağustosta hareket edeceği 
kaydedilen trenin, Türki-
ye'ye sokulmaması  bekleni-
yor. 

Dışişleri Bakanlığı  Söz-
cüsü Yardımcısı  Sermet Ata-
canlı, düzenlediği basın top-
lantısında "Barış  Treni" ile 
ilgili bir soru üzerine,, "Biz 
bunun terör örgütü bağlantılı  
bir propagada girişimi oldu-
ğunu düşünüyoruz" yanıtını  
verdi. Ata.canlı , bu girişimle 
ilgili gerekli önlemlerin alı-
nacağını  kaydetti. 

HADEP Adana İl Başkanı  Eyüp 
Karageçi, 1 eylül Dünya Barış  
Günü'nde Diyarbakır'da olacak 
Musa Anter Barış  Treni'ni destek-
lemek için kalbi banştan yana olan 
herkesi Diyarbakır'a götürecekle-
rini açıkladı. Mersin Banş  Girişi-
mi Platformu ise Barış  Treni'ni 
karşılamak üzere 100 otobüsle Di-
yarbakır'a gitme kararı  aldı. 

26 Ağustos'ta Brüksel'den ha-
reket ederek 1 Eylül'de Diyarba-
kır'da olacak Barış  Treni'ne des-
tek büyüyor. 1HD Mersin Şube-
si'nin çağrısı  üzerine aralarında 
HADEP, ODP, DBP, MKM, 
TAYDER, PSAD, 68'liler 
KESK ve Liman-Iş'in de bulun-
duğu yaklaşık 20 kuruluşun oluş-
turduğu Barış  Girişimi Platformu, 
Musa Anter Barış  Treni'ni kitlesel 
plarak destekleme kararı  aldı. Plat- 

İP de Barışa karşı  
İP Genel Sekreteri Meh-

met Bedri Gültekin de dü-
zenlediği basın toplantısında, 
"Barış  Treni" girişimini 
"mandacı  ve emperyalist 
güçlerin çözüm getirmeye-
cek bir başka müdahalesi" 
olarak değerlendirdi. Hiç bir 
sorunun Batı 'nın müdahale-
siyle çözümlenemeyeceğini, 
bunu barış  olan yerlere bile 
savaş  getireceğini kaydeden 
Gültekin, "Emperyalistlerin 
desteğindeki sözde barış  gi-
rişimleri, ancak yeni Sevr'le-
re giden yolun açılmasına 
hizmet eder" dedi. Türki-
ye'de Kürt sorununun siyasi 
çözümü yolunda gerçekleşti-
rilen barış  etkinliklerine kar-
şı  takındığı  tutumla öne çı-
kan İP'in Genel Sekreteri 
Mehmet Bedri Gültekin, 
ANASOL-D hükümetinin 

form, Barış  Treni'ni karşılamak 
için Diyarbakır'a 100 otobüsle gi-
decek. Platform adına gazetemize 
bir açıklama yapan İHD Mersin 
Şube Başkanı  Av. Kadir Anlcan, 
Barış  Treni projesinin barışa, insan 
haklarına ve demokrasinin geliş-
mesine katkı  sağlayacağına inan-
dıldaruu belirtti. 

HADEP Adana il Örgütü de 
Barış  Treni'ni karşılamak için Di-
yarbakır'a gitme hazırlıklarını  sür-
dürüyor. HADEP Adana Il Başka-
nı  Eyyüp Karageçi, tüm Adana 
halkını  Barış  Treni'ne destek ver-
meye çağırarak, "1 Eylül'de Di-
yarbakır'da buluşalim" dedi. 14 
yıldır süren savaşın bilançosunun 
32 bin ölü, yüzbinlerce yaralı, mil-
yonlarca Kürd'ün yerinden kopa-
rıhp göçe •zorlarırrıası  olduğunu 
söyleyen Karageçi, tüm bu sorun- 

Barış  Treni'ne karşı  tavır al-
masını  istedi. 

Gültekin, partisinin genel 
merkezinde düzenlediği ba-
sın toplantısında Barış  Tre-
ni'nin `Serv treni olduğunu 
iddia etti. Trenin hareket 
noktası  olarak NATO'nun ve 
Avrupa'nın merkezi olan 
Brüksel'in seçilmiş  olması-
nın, `mandacı  zihniyetin bir 
ürünü' olduğunu ileri süren 
Gültekin, "emperyalist Batı  
merkezinde çözüm arayan, 
lar, Kürt sorununda barışı  da 
buraya havale etmiştir" dedi. 
Gültekin, "Türkiye'de barış, 
Türkiye'nin sorunudur. Bir 
barış  treni kalkacaksa Istan-
bul'dan veya İzmir 'den 
kalkmalı" dedi. Kürt soru-
nunda yaşanan çficma.zın 
Mustafa Kemal'in izlediği 
politikaların terk edilmesin-
den kaynaklandığmı  savunan 

ların temelinde Kürt sorununun 
yattığını  vurguladı. Karageçi, kal-
bi barıştan yana atan herkesi Di-
yarbakır'a götüreceklerini kaydet-
ti. MKM Mersin Şubesi de, "Barış  
trenini karşılamak için Diyarba-
kır'da buluşahm" çağrısı  yaptı. 
Batman Demokrasi platfomıu'nu 
oluşturan CHP, Petrol-İş, Tes-iş  
İHD, Eğitim-Sen, Tüm Sosyal 
Sen, Maliye-Sen, Tek Gıda İş, Es-
naf ve Sanaricarlar Odası, Tarım 
Sen SES ve Enerji Yapı  Yol-Sen 
ile HADEP tarafından yapılan ya-
zılı  açzfidamada, "1 Eylül'de hal-
kımızı  Diyarbakır'da Barış  Tre-
ni'ni karşılamaya davet ediyoruz" 
denildi. 

HADEP Iğdır Il Başkanı  Meb-
mut Nuri Çiftçi, Adıyaman De-
mokrasi Platformu, Şair A. Hicri 
lzgören, Beritan Aşireti lideri Ali  

Gültekin, tek çözümün Türk 
Kurtuluş  Savaşı 'ndaki politi-
kalar olduğuna değinirken 
bu politikanın Kürtleri kan-
dırma üzerine kurulu oldu-
ğundan ve savaş  sonrasında 
Kürtlere yönelik baskı  ve 
sürgünleri gündeme getiri-
ğinden hiç sözetmemesi 
dikkat çekti. Hükümetin Ba-
rış  Treni'ne karşı  tavır, alma-
sını  isteyen Gültekin, daha 
sonra gazetecilerin sorularını  
yanıtladı. Bir gazetecinin, 
"O zaman bu treni destekle-
yenler mandacı  mı?" sorusu-
na Gültekin "Evet. Sözde 
Barış  Treni'ni destekleyen-
ler, mandacı  politikalara alet 
olmaktadır" diye yanıtladı. 
Gültekin, girişimi destekle-
yen ÖDP, İHD, HADEP gibi 
kuruluşların da emperyalist 
güçlerin emellerine alet ol-
duğunu iddia etti. 

Yazıcı  ve Tüm Bel-Sen ile 
TMMOB'un Diyarbakır şubeleri 
de yaptıklan açıklamalarda Barış  
Treni'ne katkı  vedestek bildirdi. 

Atılım Gazetesi Isviçre 
İCAD Isviçre Seksiyonu, 

İsviçre Şehit Aileleri ve Özgürlük 
Tutsaklan ile Dayanışma 
Komitesi, Zürih ve Çevresi 
Demokratik kültür Derneği, Basel 
ve Çevresi Demokratik Kültür 
Derneği, Lozan Anadolu Kültür 
Derneği ile Bem Halkevi de yap-
tıkları  açıklamalarda, Barış  
Treni'ni desteklediklerini belirt-
tiler. 

Dayanışma Gazetesi'de yap-
tığı  açıklamada Musa Anter Barış  
Treni'ni desteklediğini belirtti.  

REFAHYOL hükümetine 
son veren devlet, onarım pla-
nını  yürürlüğe koyarken, Yıl-
maz- Ecevit - Cindoruk hü-
kümetine aldırdığı  kararlarla 
halka yıkım yaşatıyor. Onan-
ma ,sekiz yıl yasasını  çıkar-
makla başlandı. Siyasal isla-
mın son yıllardaki çıkışını  
frenlemek amacını  taşıyan 
Türk devleti şimdi Cuma 
sendromlannı  yaşıyor. 
Her cuma günü camilerde 
toplanan islamcı  topluluklar 
sekiz yıl yasası, ordu ve yeni 
hükümeti protesto gösterile-
rinde bulunuyorlar. 
Özellikle İstanbulda yoğun 
kalabalıkların katılımıyla 
gerçekleşen cuma eylemleri 
polise zor anlar yaşatıyor. 
Basında protestocuların sal-
dırlanndan nasibini alıyor. 
Devlet, islamcı  kutuplaşması  
yeni gelişmelere gebe görü-
nüyor. 

Daha pekçok tedbirin sı-
rada beklediği belirtiliyor. 
Devlet Personel yasası, 
DHAL'in yerine konulacağı  
söylenen yeni bir yasa, iller 
idaresi yasası  bunlardan sa-
dece birkaçı. 

Devlet köye dönüşü sağla-
mak için ardarda proje üreti-
yor. Köye dönüşü teşvik, 
kentte kalacalclara iş  ve yeni 
yerleşim alanı  şeklinde üç 
proje hazırladı. "Şırnak, Di 
yarbakır, Bingöl, Hakkari pi-
lot bölge seçildiği belirtili-
yor. Ama kaynak yok. 

Kürt illerinin bir kısmını  
kapsayan Olağanüstü Hal uy-
gulamasını  (OHAL) kasım 
ayına kadar kaldırma kararı  
alan hükümet, bölge için 
ekonomik ve sosyal kalkın-
ma amaçlı  birçok proje hazır-
ladı. Ancak söz konusu pro-
jelerin yaşama geçirilmesi 
için gereken parasal kayna-
ğın sağlanamadığı  belirtili-
yor. 

Türk hükümeti köye dö-
nüşü devlet katkısıyla özen- 
dinmek amacıyla üç seçenek 
hazırladı. İlk olarak güvenli-
ğin tam olarak sağlandığı  ve 
ekonomik olanakları  yeterli 
düzeyde bulunan köylere dö-
nüşün özendirilmesi amaçla-
nıyor. Başbakan Yardımcısı  
Bülent Ecevit'in önerileriyle 

Adalet Bakanı  Oltan 
Sungurlu, Terörle 
Mücadele Yasası'nın 
(TMY) 8. maddesi-
nin kalkmasını  iste-
yenlerin "bölücülük 
propagadası  serbest 
olsun mu olmasın 
mı?" sorusunu yanıt-
lamaları  gerektiğini 
beliritti. Bakan, 
"TMY'de değişiklik 
yapılacak mı?" soru-
suna şu yanıtı  verdi: 
"Kanunda değişiklik 
yapıp terörün tanı-
mını  değiştirebilirsi-
niz. Kavga 8. mad-
deden oluyor. Bu 
madde ne diyor: 
`Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez 
bütünlüğü aleyhine 
proganda yapıla- 
maz.' Türkiye'de 
devletin bölünmesi 
için propagandayı  
serbest bırakacak 

Zirve duruldu, taban 
kaynıyor 

Yeni hükümetin kurulma-
sıyla nefes alan devletin zir-
vesi, tabandaki çatlağı  önle-
yemiyor. Değişen toplumu 
eski kalıplann içine çekmek 
münıkün görünmüyor. Top-
lumun her kesimi yeni koşul-
larda kendine yer arayışı  
içinde. Yasalarla nesnel ko-
şullar çatışıyor. Devlet elin-
deki zor unsurunu dayatıyor. 
Bununda cözüm- olmadığı  
anlaşılıyor. 

Yırtıklar dikiş  tutmu-
yor 

Dağılan toplumsal doku-
yu yeniden birleştirrnek ola-
naksız. Kumaşın kendisi es-
kimiş, dikiş  tutmuyor. Aynca 
gelişen topluma dar geliyor. 
Patlak verdiği noktada devlet 
set çekmeye çabalıyor, ancak 
her müdahale yeni patlaldara 
yol açarken set kurulan yer-
deki patlak bu kez daha bü-
yüyor. 

İslamclar nereye kadar? 
12 eylül' den bu yana dev-

let eliyle, Kürt hareketine ve 
sol'a set oluşturmak için bes- 

biçimlenen ve Devlet Bakanı  
Salih Yıldırım tarafından ta-
kip edilen plana göre pilot 
bölge olarak Şırnak, Diyar-
bakır, Bingöl ve Hakkari be-
lirlendi. Dört ilden seçilen 23 
köy, 114 hane ve 9124 kişiyi 
kapsayan projenin maliyeti 1 
trilyon 57 milyar lira. Ayrıca 
287 yerleşim biriminin daha 
geriye dönüş  için uygun ol- 
duğu belirtiliyor. ( 

İkinci seçeneğe göre kent- 
lerde kalmak isteyenlere bu-
lundukları  yerlerde istihdam, 
geçim ve barınma olanağı  
sağlanacak. Üçüncü seçene-
ğe göre ise Hazine'nin sağla-
yacağı, tanma ve hayvancılı-
ğa elverişli arazilerle toplu 
yerleşim merkezleri kurula-
cak. Birbirlerine yakın köy-
ler arasında işbirliği ve daya-
nışma arttırılacak. Inşaatı  
başlamış  ancak yeterli kay-
nak sağlanamadığı  için yarım 
kalmış  30'u aşkın yatılı  böl-
ge okulu bu inşaat sezonunda 
tamamlanacak, 

Hükümet ayrıca avcılık, 
hayvancılık, halıcılık, sığırcı- 

lenen ve palazlandırlan is-
lamcı  hareket tehlike sınırını  
zorlamaya başlayınca önlem-
lerle karşılaştı. Kürt illerinde 
bu kesime çok sayıda faili 
meçhul cinayet işletildi. Cu-
ma eylemleriyle tepkilerini 
dile getiren islamcılar Şimdi 
yol ayınmında. islamcı  ser-
maye çevreleri devletin tep-
kisini yumuşatma çabasında 
görünürken alt tabakalar sert 
tepki oöstermekten yap. 

Avrupa'dan barış  rtizgân 
Kürtler içerde barış  talep-

lerine yanıt alamaymca barış  
isteklerini dünya kamuoyu 
ile paylaşma yolunu seçtiler. 
Avrupa'dan büyükbir desteği 
arkasına alan Kürt barış  hare-
keti batıdan Türk yönetimini 
zorlmayı  hedefliyor. 

Kürtler barış  istiyor ya 
Türk devleti? 

Kürtler onurlu bir barıştan 
yana olduklarını  her seferin-
de tekrarladılar. Savaşın 
Türk insanına en az kendileri 
kadar zaravediğini belirten 
kürtler, Türk devletinin barış  
hareketine daha fazla daya-
namayac ağı  inancındalar. 

lık ve mandıracılık gibi gelir 
getirici, istihdam olanakları-
nı  arttırıcı  etkinlikleri hızlan-
dıracak. Süt hayvancılığı  ko- 
nusunda kooperatifçiliği 
özendirm' eyi amaçlayan hü-
kümet, atıl durumda bulunan 
işletmelerin süratle çalışabi-
lir duruma gelmesi için gere-
ken katkıyı  sağlayacak. Ara-
zi tahsisi, vergi muafiyeti ile 
yeni yatırımlar özendirilirken 
sınır ticaretinin geliştirilmesi 
sağlanacak. 

Bu projelerin öteden beri 
Ecevit tarafından dile getiril-
diğini belirten siyasal göz-
lemciler bölgedeki sorunun 
bu tarzda ele alımının yanıl-
tıcı  olacağını  belirtiyorlar. 
Sorunu kökten çözümü için 
gerekli koşular oluşturulma-
dan pasuman tedbirlerin bir 
işe yaramayacağı  görüşünü 
dile getiren gözlemciler, bu 
hükümetinde Kürt sorununu 
çözemeyeceğini belirtiyorlar. 

Kürt kaynakları  yeni hü-
kümetin Vietnam tür toplama 
kampları  oluşturmak peşinde 
olduğuna dikkat çekiyorlar.  

Türk devleti barıştan yana 
görünmüyor. Şimdi sadece 
Kürtler değil tüm dünya so-
ruyor: Kürtler barış  istiyor ya 
Türk devleti? 

Barışçılarla devlet 
karşı  karşıya 

Barış  girişimi Türk 
kamuoyundada yankı  buluy-
or. Sendikalar, demokratik 
kuruluşlar,Türk aydınları  
barış  trenini desteklediklerini 
açıkladılar. 

Tren 26 ağustosta yola 
çıkıyor 

Musa Anter barış  treni 26 
ağustos'ta Belçikanın baş-
kenti Brüksel'den harekete-
cek. 1 Eylülde Diyarbakır'da 
olması  bekleniyor Ancak 
Türk yönetimi gelişi engel-
lemek için yoğun diplomatik 
çaba sarfediyor. Trenin 
geçeceği gtizergâh üzerinde 
bulunan ülkelerle temasa 
geçerek gelişi engellemk is-
tiyor. Barış  tehlikesini Türk 
sınırlarının uzağında tutmayı  
amaçlıyor. Ancak bu ülkeler 
Kürt vebalini paylaşmak is-
temiyorlar. 

ABD bu tür uygulmalardan 
bir sonuç alamadı. Temel ih-
tiyaçları  karşılamakta zorla-
nan Türk devletinin bunu ba-
şanrıası  imkânsızdır denili-
yor. Kaynak sıkıntısı  

GAP'tan sorumlu Devlet 
Bakanı  Salih Yıldırım, pro-
jelerin hazırlandığmı  ancak 
ilk aşamada yaklaşık 30 tril-
yon liralık kaynak sıkıntısı  
bulunduğunu söyledi. 
"Parayı  versinler, uy-
gulamaya hemen baş-
layalım" diyen Yıldırım, 
kaynak sağlanması  çalış-
malarının bürokratlann tavn 
nedeniyle hızlı  yürümediğin-
den yakındı. 

Edinilen bilgiye göre 
hükümetin hazırladığı  pro-
jelerin yatırım ve işletme 
kredileri için 18 trilyon lira 
gerekiyor. Bu çerçevede Er-
zurum ve Diyarbakır'da Kal-
kınma Bankası  şubeleri açıl-
ması  öngörülürken, 250 mil-
yarın üstündeki kredilerin ise 
bakan onayıyla verilmesi 
planlanıyor. 

B büyüyor . 
Barış  Treni'ne destek u 

Sungurlu 
yine aynı  
kafada 

mısınız, bırakmaya-
cak mısınız? Mese-
lenin böyle okunma-
sı  taraftanyım. Terö-
rü teşvik eden yazı  
ve propaganda zaten 
Ceza Kanunu'nda 
var ve suç. 'Türkiye 
bölünsün' propagan-
dası  serbest bırakıla-
cak mı, bıralulmaya-
cak mı? Düşünce 
suçlarının lehinde 
açıklamalar yapanla-
rın, açıkça bu sözü 
söylemelerini is- 
tiyorum."dedi. Yıl-
lar önce de aynı  
düşünceleri dile ge-
tiren Bakan Sungur-
lu hiç değişmemiş. 
Yasaları  her zaman 
insanın önünde tutan 
bir anlayışa sahip 
olan Bakana 
muhalefet olmak hiç 
yaramamış. 

proje tirelhinde wkor 
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Haftanut 
panoramast 

Adaletin güzel ve 
alımlı  bir kadına (ne-
den kadın?) benzetil-
diğini, hak yemediğini 
göstermek için bu gü-
zel kadının eline bir 
de terazi tutturulduğu-
nu herkes bilir. Tuttu-
rulmuş  tutturulmasma 
ya, gerçek yaşamda 
bunun pek de yeri ve 
değeri olmadığı  da bir 
o kadar bilinen bir 
gerçek. Hele yaşadığı-
mız coğrafyada bunun 
anlamı  hiç mi hiç yok. 
Türk yargı  sisteminin 
gündemine bir göz 
atıldığında, bu çok da-
ha belirgin olarak gö-
rülür bir gerçek olu-
yor. 
Meslektaşımız Metin 
Göktepe'nin katilleri-
nin yargılanmasıysa 
güzel ve alımlı  kadı-
nın temsil ettiği adalet 
hakkında tam bir kara 
mizah örneği oluşturu-
yor. Anne Göktepe de 
bunu çok iyi anlamış  
ve ifade etmiş. Oğlu-
nun katillerinin yargı-
landığı  davayı  izlemek 
için her mahkeme Af-
yon'a taşınan anne 
Göktepe, duruşma 
arasında kendisine 
"Adaletin rengi ne?" 
sorusunu yönelten ga-
zetecilere "siyah" , 
yani 'kara' yanıtnı  
vermiş. 
`Kara' genellikle ge-
riciliği ve kafatasçılığı  
benimseyen ideoloji-
leri temsil ediyor. 
Fadime ana da bunu 
yaşayarak öğrenmiş. 
Ağzına sağlık Fadime 
ana, yı lları n hukuk-
çuları nı n bir türlü ad-
landı ramadıkları  Türk 
devletini ve yargı  sis-
temini ne de güzel 
tanımlamışsın bir çır-
pıda 

kardeş  de olabilirler... 

Midyeciler 
Sokağa girdiğinizde midye 

kokuları  çarpar yüzünüze. 

Ahşap binaların alt katında 
büyük kazanlarda kaynatılan 
midyeler pazarlarda satılmak 
için hazırlanır. Bu sektörün 
sahipleri çoğunlukla 
Mardin'lilerdir. Bu üretimin 

emektarlanysa kadınlar. 
Köylerindeki yaşamlarını  
aratacak kadar e,zildiklerini 
gizlemiyorlar. Ailenin ileri 
gelenleriyse midyelerin 

pazarlanma işini çocuklarına 
bırakmışlar. Onlar gelenek-
lerin, kentle birlikte çarpık-
laşan ilişkilerinin hüküm veri-
cileri olarak sadece varlar. 
Günlerinin büyük bir 

bölümünü kahvelerde ya da 
sokağın başında bulunan 
ayakçı  meyhanelerinde 
geçirirler. 

Hırsızlar 
Bu gurubu oluşturanların 

çoğunluğu Mardin, Batman 
ve Diyarbakır'dan gelip bu-
raya yerleşen aileler. Bu 
ailelerin çocukları  sokağın 
hakimleri durumunda. Yol 
kesmeler, haraç alma, oto tey-
bi ve ev hırsızlığı  bunlardan 
sorulur. Bu düzen hırsızlar 
arasında bir iç hukukla 
düzenlenmiştir. Birbirlerin 
kollarlar. Bu aynı  zamanda 
bir ahlaki boyut da 
kazanmış tır. Aileler çocuk-
larının hırsızlığını  bilirler. 
Hatta çocukların çaldıkları  
eşyalardan kazandıkları  
parayı  eve getirdiklerini, ev-
lerine bağlılıklannı  övünerek 
anlatırlar. 

Uyuşturucu satıcıları  
Bu pazarın satıcıların, 

genellikle pavyon ve beden-
lerini satarak yaşamak zorun-
da kalmış  daha sonra bu sek-
töre yönelmiş  kadınlar oluştu-
ruyor. Bu sokakların birinde 
Kobra diye bir kadından 
bahsediliyor. Evinde eroin 
partileri düzenlediği ve bir 
çok kişinin ölümüne neden 
olduğu için bu isimle andıyor. 
Bu guruptakiler bu işi açıkça 
yapıyor. Mahallelinin söyle-
diğine bakılırsa karakolun 
bundan haberi var ve bu ne-
denle karakol sakinlerine belli 
bir komisyon ödeyerek işleri-
ni rahatça yapma olanağı  bu-
labiliyorlar. 

Pezevenkler ve dost 
hayatı  yaşayanlar 

Kuşkusuz bu guruptakiler 
burada yaşayan sokak sakin-
lerinin ihtiyaçlarına ve 
ekonomik durumlarına uygun 
bir sektör olarak çalışıyorlar. 
Genellikle bu sektörde emekli 
olmuş  kadın ya da ana diye 
tabir edilen kişiler tarafından 

yapılıyor. Bu sınıftakiler 
uzunca bir süre bu işi telekız 
olarak yapan ve epeyce 
yıpranmış  kadınlardan oluşan 
bir sektör olarak çalışmaya 
devam ediyor. 

Dost hayatı  yaşyamaksa, 
kocalarından boşanmış  ya da 
ölmüş  kadınların Istanbul'da 
karşı  karşıya kaldıkları  zor 
yaşam koşulları  karşısında 
seçmek zorunda kaldıkları  bir 
yaşam biçimi olarak 
gözüküyor. Bunu açıkça 
söyleümekten çekinmiyorlar. 
Hayatın bir başka yüzünde 
yadırgadığımız yaşamlar bu 
sokağın sakinleri tarafından 
olağan karşılanıyor. 

Ve diğer azınlıklar 
• Sokağın diğer müdavim-

leriyse bu yaşam biçimini ' 
seçmemiş  olsalar bile bu 
ahlak ve kültür değerleri 
oldukça kabul etmiş  durum-
dalar. Sokak ilişkileriyle tam 
bir uyum içindeler. Öyle an-
laşılıyor ki varolan değerlerin 
ve çarpıkların savurduğu bu 
insanları  yine bu sokağın in-
sanları  kucaklıyor. Beyoğlu-
nun arka sokaklarında 
görmekten korktuğumuz in-
sanlar yaşıyor buralarda . 
Lütfen yolunuz Beyoğlu'na 
düşerse başınızı  bu sokaktan 
içeri sokan. Orada kendinizi 
bulacaksı nız. 
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elki hüznün bir parçası  
olumuşzandır, belki 
hüznün kendisi; evrile-
rek savrulan sızılı  ha-
yatlarımızın hangi nok-

tası  sarsıcı  tesadüfler içermez! Ne-
reye gidersen git, hangi hayat yolu-
na vurursan vur, asgari yaşam stan-
dartları  güvenlik altına alınmış  ten-
ha hayat damarlarına çekil istersen; 
bir sızı, çalkantısı  dindirilmez bir 
vicdan sızısı  gelir yakana yapışır. 
Sen busun işte! der. Param parça, 
yürek yaralarıyla darmadağm; isim-
siz, evsiz, sürgün, kimliksiz ve bi-
çare... 

Kaçamazsın, kaçıp rahatlayaca-
ğını  sandığın binlerce kilometre 
ötelerde, belki büyük şehirlerde, 
belki uzak memleketlerin asgari do-
yumuAda, ya da belalı  hayatını  sıra-
dan bir mutluluğa eriştirdiğini san-
dığın, mütevaiz kuytuluklarda talih-
siz bir rastlantı  vurur alır elinden 
ardında koştuğun sükuneti. Balkon 
veya çatıya iliştirilmiş  çanak anten-
lerden süzülüp odalara dolan mem-
leket görüntüleri dayanılmazdır. Al-
çak bir korucu, on yaşlarındaki bir 
kız çocuğuna tecavüz etmiştir aylar-
ca. Üstle-rine atılan yiyecek poşet-
leri için birbirlerini yaka paça ça-
mura indinnektedir kendi insanla-
rın. Çöplükten yiyecek toplarken, 
yanık türküler söyleyen yetim çocu-
ğun acıları, tek vuruşta paraya dö-
nüştürülmüştür vurguncu TV kanal-
ları  tarafından. Güneyde, bir türlü i-
ki yakası  bir araya gelmeyen vata-
nın güney yakasındaki örgütler; ateş  
kusmaktadırlar karşılıklı. İşi yalnız-
ca ölümün pis yüzünü sergilemek 
olan genç bir gazeteci boğulup, atıl-
mıştır yol kenarına. Tanıdığm yurt-
sever bir arkadaşa ensesinden sıkıl-
mıştır bu sabah. Sokak ortasında 
kanlı  elbiselerine yapışmış  ilgisiz 
gazete sayfaları  altında yatan tanı-
dık ceset yerinde olmayı  istememek 
için, bin dereden su getirirsin kendi 
kendine. Belki hep ölüm uygun gö- 

A. İBRAHİM 

ir sokak senfoni-
sidir Beyoğlu'nun 
arka sokakları. 
Ritimsiz bir 

armonika ve kendi kural-
larıyla işliyen, hiç bir yerde 
asla bulamayacağınız farklı  
kültürlerin buluştuğu zorunlu 
bir mekandır Tarlabaşı  sokak-
ları. 

Pezevenkleri, dost hayatı  
yaşayan kadınları, esrar 
satıcıları, midyecileri, 
emeğiyle ayakta kalmaya 
çalışan tekstil işçileri ve çin-
geneleriyle uyumsuzluğun 
uyumunu yaşar Tarlabaşı  
sokakları. 

Gecenin geç saatinde bir 
kıyamettir kopar bıçaldı, 
kasaturalı  gençler sokağı  bir 
savaş  alanına çevirir. Neden 
ya bir kız meselesidir ya da 
bir alacak davasıdır. Sokağı  
çınlatan gün görmemiş  küfür-
ler kulaklarınızı  tırmalar üste-
lik bu kavganın tarafları  

rülmüş  olduğundandır; yaşıyor ol-
maktan dolayı  utanırsın, elin ayağın 
çekilir, kurur hayatı  tutmaya çalışan 
ellerinin kanı! 

Yerinden yurdundan edilen, elin-
den ekmeği alınan, şehirlerin ça-
murlu sokaklanna itilen baluinsız 
çocukların trajedisi karşısında, az 
çok bakımlı  köşelerde çocuğuna ye-
dirmeye çalıştığın vitamin takviyeli 
mama biberonu elinde buz keser. 
Etruş 'da, evleri çökertilenlerin yol 
kenarlanndaki perişanlığına, cobra 
helikopterleriyle oradan oraya say-
rulan donmuş  vücutlu gerilla grup-
larına ve kirli ayakları  çamurlara 
bata çıka ilerleyen insanların surat-
larındaki kayalaşmış  ızdıraba bak-
tıkça, ayağındaki ayakkabılar ağır-
laşır. Dondurucu kışta giyilen ince 
fistanlar yanında yün kazağın ısıt-
maz bedenini. Hiçbir şeyin tadı  yok 
dersin bu ara. Ekmeğin tadı  değişik; 
soyulup yenmeyi bekleyen sehpa-
daki meyveler yaşamda bir yük. 
Bin parça uykular ve seni uzaklara 
alıp götüren dalgınlığın giderilecek 
türden değil... 
Bunları  düşünüp gördükçe, bu kez 
anıların çeker seni: Yarı  yaşanmış  
dehşet anılar, hala yaşayacağım 
sandığın çocukluğun, farkına yara-
madan geçip giden belalı  gençlik, 
ilk anılarını  hala gönlünün zulasın-
da sakladığın sevdan, bir türlü iki 
yakasını  bir araya getirmeyi becere-
mediğin vatanın kalbinden vurul-
muş  çaresiz hali.. 

Hangi mutluluk? Mutluluk yok 
hayır, hiç bir anında yok! İçtiğin si-
gara eski tadında değil; boğazmdan 
geçmeyen yemeğin, bardakta bayat-
lamış  su, sepette çürümüş  meyve ve 
mutluluğu asla yakalayamayacak 
olan sen.. Rastlantı  bu ya bırakmaz 
peşini; hangi yana gidersen git bir 
vicdan sızısı  gelir çöker göğsüne. 
Seni sana çeker; ta ötelere, yanıba-
şına belki, fakat mutlak olarak göv-
desi ateş  içinde kıvranan topraklara 
bırakır... 

Dondurucu ve kaçak bir yolculu-
ğun ardından, azgın köpek havla- 

malan eşliğinde girdiğimiz köy, 
Kürt yurduna ait bir Suriye köyü i-
di. Aynı  kavimin insanlarıydık; ya-
kınlık, konuk karşılamadaki telaşlı  
mahcubiyet, uzun, güllü entarileri 
altında fır dönen bozkır kokulu ka-
dınların evi saran sıcaklığı, yere ya-
tak serişlerdeki incelik, kavruk su-
ratlardaki hasret çizgileri aymydı. 

Fakat yeni konuklar, ölüm timle-
riyle donanımlı  tehlikeli yollar ve 
tel örgüler aşıp gelmişlerdi, mayınlı  
alanlar, buzdan farksız nehir kolları  
ve ateşlemeye hazır çapraz namlu-
lar... Üstümüzdeld ıslaklığı  donmuş  
buzlu elbiseleri çıkarıp, başka ko-
nukların geçerken çıkarıp bıraktık-
ları  kurutulmuş  elbiselerden giydik. 
Gece, kuru elbiselerin sıcaklığı  
içinde inanılmaz bir sessizlik içinde 
geçiyordu. Upuzun odanın en üst 
başına serilmişti konuk kızların ya-
tağı. Üniversiteli üç kız. Buz kesen 
yolculuğun dağıttığı  saçlarıyla, oda-
nın sıcak loşluğuna sarılıp yatan 
üşümüş  üç kız... Oda ortasında ha-
fifçe tütmekte olan mazot sobasının 
arka tarafında uyuyan erkekler içe-
risinde bir ben uyamktım. Uyanık 
ve sıkıntı lı... 

Birlikte yolculuk yapmakta oldu-
ğum kızlı  erkekle on kişilik grup, 
bir meçhule uzanıyordu sanki. Ne 
kadar acımasızdı  zaman. Farklılık, 
hüzün, gözlerdeki meraldı  bekleyiş, 
umutla beklenen her tepenin ardın-
dan yeniden uzayan yollar ve kendi 
topraklarında kaçak gazetecilik yap-
manın ağır utancı... Kışla birlikte 
kabaran Habbr çayının buzlu bo-
ğumları  akıyordu damarlanmda. 
içeri ne kadar sıcak olursa olsun 
üşüyordum. Habur çayının kumlu 
kıyısında, lastik botu nefesleriyle 
şişirip grubu karşı  tarafa geçiren 
köylüler, sıkıntıh bir içe kapanıklık-
la uyuyorlardı. Sıkışarak oturdukla-
rı  botun önünden ayaklarını  suya 
sarkıtarak, kamıştan örülme kürek-
leri çeken iki köylünün, buz tutan 
elbiseleriyle bir daha kendilerine 
gelemeyeceğini düşünmüştüm. 

"Bir gün sonra, gece daha kala- 

balık bir grup geçireceğiz" demişti 
biri. "Bizim işimiz de bu." 

"üşümüyor musunuz? Baksanı-
za tek geçişte bittik biz." 

"Başlangıcı  zor olmayan tek iş  
yoktur." 

Fazla övünmeden; fakat bu da-
yanılmaz işe hayretle baktığımızı  
bilerek konuşmuştu milis. Karşıya 
geçtikten sonra botu gizleme işi de 
onlara aitti. Biz, ceplerdeki elleri-
mizle soğuk altında fır dönerken, 
onlar üşenmeden botu gizleyecek 
çalı  çırpı  toplamaya koyulmuşlardı. 

Eve kapalı  geçirdiğimiz kasvetli 
günden sonraki gece, ikinci bir yol-
culuğa hazırlandık. Kışlan hiçbir 
motorlu aracın giremediği köyleri 
geride bırakıp, sabaha yakın tek 
aracın yol alabileceği darlıkta ya-
malı  bir asfalta çıktık. Yol kenarın-
da beklemekte olan cip, bir başka 
köye attı  bizi. Gerillaya ulaşmaya 
çalışan grup, iki kişilik kılavuz eşli-
ğinde kopup gitti. Her ayrılık kesin 
bir hüzündü. Başka bir başlangıç, 
başka bir hayattı. İndiğimiz evde 
tek başıma iyice yanlızlaştım; ba-
kışlanmda, kopup giden grubun ge-
ce yürüyüşü, buzdan sular ve patla-
maya hazır namlu ağızları  vardı. 
Bizim köylerimiz her parçada ay-
nıydı: Yazları  sarı  ve savurgan, kış-
ları  çamurlu ve kar geçit vermez. 
Diğer taraflarda olduğu gibi, burda 
da insanoğlunun fesat yüzü işliyor-
du. Kürtler hiçbir zaman mutlu ve 
kendisi olamayacaktı! Öyle düşünü-
lüyordu ve kendi topraldannda kıs- 
tınlmış  yaşamak bu yılın değişmez 
yazgısıydı  sanki! 

Üçüncü gece götürülüp bırakıldı-
ğım kasaba evinde dehşet bir gün 
yaşadım. Beni eve bırakan kurye, 
birkaç saat sonra gelip alacağını  
söylemişti. Fakat kapısı  açık olan 
diğer odada, suratlarmı  yandan gör-
düğüm en az on kişilik bir grup da-
ha bulunuyordu. Üstü kırmızı  bir 
bezle örtülü uzun bir masa çevre-
sinde oturan grup, aynı  donukluğa 
batınlıp çıkarılmıştı  sanki. Eriyip 
kabına akarken donan mum gibi, ya 
da yakalandığı  kum fırtınalannın 
şeklini alan esrarlı  kaya yığmlan... 
Kenarlarından sarkan örtü altınday-
dı  eller. Masa altına sarkması  gere-
ken ayaklann hiçbiri görünmüyor-
du. Meraklı  gözlerimi ovuşturup, 
tekrar tekrar baktım: Ya masa ayak-
sızdı, ya insanlar! Ya da masanın 
kapıya taraf olan yönü, içini göster-
meyen esrarlı  bir perdeyle örtülüy-
dü. Daha da ilginci, bir masa çevre-
sinde oturmuş  olmalarına rağmen, 
kimse kimseyle sohbet etmiyor, 
karşılıklı  sorular çok kısa yanıtlarla 
geçiştirildiği gibi, bu ara yerinden 
kıpırdayan da olmuyordu. 

Birkaç saatlik bir bekleme ardın-
dan kapı  çalındı. Başka bir ülkede 
ve yabancı  bir evde bulunduğum 
için kapı  açma hakkını  kendimde 
görmedim. Çünkü ben eve bırakıl-
dığımda grup odadaydı  ve kapı  açıp 
açmama hakkı  tamamıyla diğer 
odadakilere aitti. Fakat kapı  ısrarla 
çalınıyor, odadakiler en ufak bir 
tepki göstermiyordu. Oturmakta ol-
duğum kapıya yakın koltuktan can 
sıkıntısıyla kalkarak, odadakilerin 
tümünü görebileceğim salonun orta 
kısmına yürüdüm: 

"Kapı  çalmıyor" diye seslendim 
odadakilere. "Buralara çok sık gidip 
gelen biri olmadığım için birşeye 
karışmak istemedim. Üstelik kapıyı  
çalanın kim olduğunu dahi bilmiyo-
rum." 

"Arkadaşlardır," dedi gruptan bi-
ri. 

"Ya Suriye polisiyse?" 
"Sanmam" dedi aynı  kişi. 
"Fakat kapıyı  sizin açma= ben-

ce en uygunu. Bu kadar insan bir 
arada oturduğunuza ve benden önce 
buraya geldiğinize göre siz açın ka-
pıyı." 

"Durumumuz uygun değil," dedi 
bir başkası. "Sen varken, bizim zor-
lanmamız anlamsız." 

Kürt inadının ne demek olduğu-
nu bilenlerdendim! Daha fazla zor-
lamadan, fakat masa çevresinde 
oturanlara öficelenerek kapıyı  açtım. 
Içeri giren arkadaş, grup götürüp 
getirenlerdendi. Tanıyordum; önce-
ki gelişimde az çok bir samimiyet 
oluşmuştu aramızda. O'na masa 
çevresinde oturanlar' işaret ettim: 

"Arkadaşların keyfi pek yerinde! 
Kapıyı  onların açmasını  bekledim. 
Fakat ne kadar da ilgisizler" 

"Onlar hasta" dedi kurye sessiz 
bir şekilde. "Yerlerinden kalkacak 
halleri yok." 

"Bir salgın mı?" 
"Hayır başka bir şey." 
Kurye arkadaşın, çay demlemek 

için mutfak kısmına geçmesiyle 
içerdekilere yönelik ilgim daha da 
arttı. Dikkatli baluşlanmdan rahat-
sızlık duymuş  olacaklar ki, ön taraf-
ta oturanlardan birkaçı  sıkıntıyla 
kıvranarak hafif yön değiştirdi. 
Sonra, salona yakın oturanlardan 
birinin boş  pantolon paçasının diz-
den bağlı  olduğunu farkettim. Bir 
diğerinin bilekten elleri yoktu. Bir 
başkasının yüzü çökmüştü! Kabus 
görüyordum galiba! Korkulu rüya-
larımdan bir yenisine başka bir 
memlekette yakalanmıştım! 

Çay demleyen kurye arkadaş  sa-
lona çıktı  az sonra. Bu acayipliği 
ona sorma= yakışıksız kaçıp kaç-
mayacağını  düşündüm. Tuhaflık ve 
insanları  eksik organlarla görme 
yanlışlığı  bende miydi yoksa? 

"Arkadaşların rahatsızlığı  ne?" 
diye sordum utanarak. 

"Yanık" dedi kurye. 
"Mazot sobasından falan mı" 
"Don yanığı. Günlerce süren ça-

tışmada donan el ve ayakları  kesil-
mek zorunda kalınmış . İçlerinden 
ikisi kendi el ve ayaklarmı  kesen-
lerden!" 

"Burada işleri ne peki" 
"Tedavileri nerede sürecek?" 
Kurye haldıydı; sağ  ele geçirilen 

gerillaların organlarının kesilerek, 
öldürüldükleri bir yerde tutulamazdı  
bunca özürlü insan. Fakat öğren-
mem gereken bir nokta daha vardı: 

"Donan organı  kesip atmak mı  
gerekiyor illa?" 

"Donan kısmı  kesip atmaktan 
başka çare yok! Ateş  yanığından 
daha pistir don yanığı." 

Odayı  görebileceğim açıklığa 
gitmedim bir daha. Yüreğimin aşırı  
derecede yufka oluşundan değil, 
böyle toplu bir dehşeti görmeye alı-
şık olmadığımdan, onlardan önce 
alınıp götürülmeyi arzuladım. Fakat 
onlar benden daha önce yola koyul-
du. 

Herşeye rağmen mutlu ve umut-
lu görünmeye çalışan oniki sakat 
gerilla. Günlerce süren takip ve ça-
tışmalarda el ve ayaklarmı  kar yanı-
ğına teslim etmek durumunda ka-
lanların, kapı  önüne yanaşan mini-
büse binme sıkıntılarını  beynime 
kazıdım. Onları  illa toplu halde mi 
görecektim? illa bana mı  denk gele-
cekti bu toplu dehşet! Bu amansız 
savaşa onlar, eksik organlarla de-
vam edeceklerdi.... Öyle söylüyor-
lardı. 

Vatan yoksa, her yer cehennem-
di!. 

Vatan yoksa her yer cehennemi 
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