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Deng'ten sunu 
Merhaba! 
Daha önce verdiğimiz söze rağmen bu sayımızı zamanında yayınlayamadık. Bunun bizden ve 

dışımızdaki koşullardan kaynaklanan birçok nedeni var. 
Birincisi, bir önceki sayımızın yurtdışı baskısı için gönderdiğimiz filmler alıcı adresteki bir yan

lışlık nedeniyle yerine ulaşamadan geri döndü. Yeniden göndermek durumunda kaldık; bu da zaman 
kaybına neden oldu. İkincisi, fiili ~ngellemeler ve toplatma kararları yüzünden dergimizin dağıtı
mında karşılaştığımız güçlükler son zamanlarda daha çok arttı. Üçüncüsü, bize yazı yazan dost ve 
arkadaşların yazılarını zamanında elimizde olacak şekilde göndermemeleridir. 

Elbet, bizim de işe çok sıkı sarıldığımız söylenemez. Kürt dergiciliğinde önüne çıkarılan engel
leri yaratıcı bir pratikle aşan ilk dergi olmamıza ve bu anlamda yılların deney birikimine sahip ol
mamıza rağmen, hala maddi olanaklar ve kadro planında istenen düzeyi yakalayabilmiş değiliz. Bu
na okur kitlesinin azlığı ve arkadaşlarımızın yeterli destek ve dayanışmayı göstermemeleri de ekle
nince peryod aksamaları kaçınılmaz hale geliyor. 

Öte yandan Kürt ulusal hareketinin binbir tuzakla yüzyüze bırakıldığı bu dönemde halkımızı 
uyarmak, çıkarlarını savunmak, barış söylemi altında Kürt hareketini Kürtler eliyle tasfiye girişim
lerini deşifre etmek, bunun için her zamankinden daha Çok kenetlenmek, sesimizi daha çok geniş 
kitlelere duyurmak gerekiyor. Bu yüzden Deng'e büyük ihtiyaç var. O'nu kapsam ve içerik olarak 
güçlendirmek, satışını yaygınlaştırmak en temel görevlerden birisi olarak önümüzde duruyor. 

Bu sayımızda değişik konulara ye~ verdik. 

*** 
Yazanmız Cemil Baran "Gerçekleri görmek için her zaman belge gerekmez" başlıklı yazısında; 

Derin devletin uygulamalarından örnekler vererek GenelKurmay eski ikinci başkanı Çevik Bir'in 
oluruyla başlatılan ve bazı partilerle, gazeteci ve aydınları karalamayı öngören kampanyayı irdeli
yor, ortaya serilen kirli ilişki ve oluşumların yeni olmadığını yaşanmış örneklerle anlatıyor. 

PSK Genel Sekreteri Kemal Burkay "Partiler niçin vardır?" başlıklı yazısında Kürt siyasetinde 
suçlama, karalama, yalan ve demagoji ile politika yapanların yüzüne ayna tutuyur; PKK'nin Kürt 
ulusal mücadelesine zarar verici bir yörüngeye nasıl oturtulduğunu, bilerek ya da bilmeyerek buna 
alet olan, destek sunan sözde aydın ve yazarların durumunu değerlendiriyor. 

Yazarımız Mahmut Kılınç "Özgür Politika Gazetesi'ne açık mektup" başlıklı yasında; PKK'nin 
kendinden olmayan yurtsever kişi ve çevrelere karşı temel politika haline getirdiği şiddet uygulama, 
jurnallama ve karalama politikalarına değinerek, kendisinin de içinde yer aldığı yurtsever kişi ve 
çevrelerin hedef gösterilmesini ve bunun Kürt ulusal hareketine getirdiği zararları açıklıyor. 

DBP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özkök'ün yazısı ise, "Zorlukları aşmak için ... " üst baş
lığı altında Türkiye'deki yasaklar rejimini, bunun yol açtığı sorunları ve çözüm yollarını konu alı
yor. 

Bu sayıda okuyacağınız "Demokrasi tartışmaları" başlıklı yazıyı sayın S. Çiftyürek dergiıııize 
yolladı. Yazı uzun süredir Kürt politik çevrelerinin gündeminde bulunan "ortak mücadele", "demok
rasi" ve "özgürlük" kavramlarının farklı algılanışiarı üzerinde duruyor. 

Ayrıca elimize ulaşan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)'nin 6. Kongre Sonuç Bildirisi'ne, okur
larımızın bilgilenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla sayfalarımızda yer veriyoruz. 

Sayfalarımızda yer verdiğimiz "Şerefname ve Çemişkezek Hükümdarlığı" yazısını Kaleciwan 
kaleme aldı. Yazıda Kürtlerin Osmanlı dönemini de kapsayan geniş tarih diliminde kurduğu beylik 
ve mirlikler incelenerek, Şerefname'nin bu konudaki önemine işaret ediliyor. 

İlgi ve beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. 
Yeni yılda, yeni bir sayıda ve daha olumlu koşullarda buluşmak dileğiyle ... 



GERÇEklERi GÖRMEk içiN 
ltER ZAMAN bElqE GEREkMEZ 

GenelKurmay 
açıklamasında, üstelik 
"hem suçlu hem güçlü" 
edasıyla, yine başkaları 
suçlanıyor, yine vatan 
kurtarma edebiyatı 
yapılıyor ve teröre destek 
veren, Şam'a gidip 
röportaj yapan 
insanlardan söz ediliyor. 

Cemil Baran 

Sevgili okurlar, 
Bundan 2,5 yıl geriye 

gidelim. Hatırlayacaksınız, 
1998 Nisan'ında, Şemdin 
Salcık'ın yakalanmasının 

hemen ardından, sözde 
onun ifadelerine dayanıla
rak bazı kişilere ve çevrele
re karşı müthiş bir karalama 
kampanyası başlatılmıştı. 

Hedef alınanların ortak 
özelliği, Kürt sorunu konu
sunda izlenen devlet politi
kalarından şu veya bu ölçü
de farklı düşünmeleri, eleş
tirici ve demokratik yakla
şımları idi. Diğer bir deyiş
le, "farklı ses" olmalarıydı. 
Bunların PKK ile ilişkide 
oldukları, bundan da öte pa
ra aldıkları ileri sürülüyor, 
bu insanlar vatana ihanetle 
suçlanıyordu. Suçlananlar 
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arasında Mehmet Ali Bi
rand, Cengiz Çandar, İHD 
Başkanı Akın Birdal, eski 
milletvekili Abdülmelik Fı
rat da vardılar. 

Suçlananlardan Mehmet 
Ali Birand, Sabah gazete
sindeki işinden ayrıldı. 
Akın Birdal, aradan 10 gün 
geçmeden, içinde JİTEM 
elemanlarının olduğu anla
şılan bir grubun saldırısına 
uğradı, ağır yaralandı ve 
ölümden döndü . 

Bu olayın içyüzü bizce 
belliydi ve biz, bu alçakça 
kampanya başlar başlamaz , 

bununla kimleıin neyi tei
gahladığını ortaya koyduk. 
Elbet elimizde MiT veya 
GenelKurmay'ın gizli dos
yaları yoktu. Ama görünen 
köy kılavuz istemezdi. Bazı 



Olaytar ve Görüşler 
şeyleri görmek ve anlamak 
için belgelere ve sivri bir ze
kaya gerek yoktur. Birazcık 

. politik deneyim yeterlidir. 
Dile getirmek içinse onura ve 
sonımluluk duygusuna gerek , 
var. 

Suçlamaların düzmece ol
duğu belliydi: Biz $emdin 
Sakık'ın sorguda ya böyle 
şeyler söylemediği, ya da 
sözkonusu ifadeterin ona iş
kence altında zorla imzalatıl
dığı kanısında idik. 

Sözkonusu iddiaların de
rin devletin, kirli savaş mer
kezinin uydurmaları olduğu 
ve basının manipte edildiği 
görüşünde idik. Basın zaten 
ötedenberi yönlendiriliyor, bu 
türden aşağılık bir propagan
danın aracı oluyordu. Bunun 
yüzlerce örneği vardı. 

Nitekim bu gerçek kısa 
sürede ortaya çıktı. Şemdin, 
duruşmaya çıkar çıkmaz, sor
gu sırasında böyle şeyler söy
lemediğini dile getirdi ve za
ten yazılı ifadesinde de yok
tu!' 

Şimdi, aradan 2,5 yıl geç
tikten sonra bu gerçek bizzat 
devletin kendi belgeleriyle 
açığa çıkmıştır. 21 Ekim ta
rihli Yeni Şafak gazetesinde 
buna ilişkin bir belge yayın
landı. Nazlı Ilıcak bu konuyu 
köşesinde işledi, isimler ver
di, daha sonra ise bir soru 
önergesi halinde Meclis' e ge
tirdi. Sözkonusu belge Genel
Kurmay istihbarat Dairesi'ne 
ait, tarihli ve imzalı. Altında 
o zamanki Genel Kurmay 
İkinci Başkanı Orgenaral Çe
vik Bir'in oluni var. 

Gerçekleri görmek için ... OENG 
Bu belge, Şemdin Sakık . 

kaynak gösterilerek belli kişi
lerin ve çevrelerin hedef alın
masinı, yıpratılmasını amaçlı

yor. Sakık'ın ifadesine ek ya
pılarak, yani hukuk diliyle, 
resmi evrakta sahtekarlık ya
pılarak, basın maniple edili
yor. Basın ise zaten bu tür 
gayrimeşru ilişkilere alışık. 

Sabah ve Hürriyet gazeteleri 
suçlamaları manşetten verdi
ler. "Müthiş gazeteci" Uğur 
Dündar ise ha,beri Kanal 
D'nin haber bülteninden, ''id
dia" bile demeye gerek gör
meden, ispatlı-kanıtlı birşey-. 
miş gibi verdi. Türk basının
daki birçokşoven, yağcı, me
metçik ve MiT'ten kadrolu 
köşe yazarı bu baberi kaynak 
yaparak kampanyaya destek 
verdiler. 

Cadı avcıları harekete 
geçmişti .... 

Türkiye'de halk işte böyle 
aldatılıyor. Devlet keridi yurt
taşlarına işte böyle komplo 
düzehliyor ve basın, kirli 
kampanyalara işte böyle araç 
oluyor. 

Gerçeğin şimdi açığa çık

masının ardından (bunu elbet, · 
rejimin ve onun hizmetindeki 
basının aldattığı kesimler için 
diyoruz; bizce de, suçlanan 
insanlar için de daha o zaman 
herşey açıktı) Cengiz Çandar; 

· Radikal gazetesinden Neşe 
Düzel ile yaptığı söyleşide 
basının o günkü tutumundan 
yakmarak şöyle 'diyor: 

"Bu işi yapan bir cunta 
grubuydu. Bu tür psikolojik 
savaş yöntemleriyle hedefle
rine ulaşmayı seçmişlerdi. 
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· Türkiye' de düzene uşak 
olmayan aydınlar, onurlu 
sesler işte böyle harcanıyor. · 
Son yüzyılda bu aldnda fazla 
birşey değişmedi. Çandar, 
meslektaşları iie ilgili olarak 
da şöyle diyor: 
"Biliyorum ki bu mesleğin 
içinde yer alan insanların 
önemli bir bölümü, en 
.azından ismi olanlar; her 
türlü entrika ve kumpasa 
gönüllü olarak hizmet etmeye, 
son dere~e te ş ne insanlar ... " 
Bunlara bizim ekleyeceğimiz 
fazla birşey yok. Zaten 
yıllardır biz bu gerçekleri 
, çok daha fazlasıyla, çok 
daha açık biçimde yazıp 
duruyoruz. Ama ne yazık ki 
yazdığımız haftalık gazete ya. 
da aylık dergilerin · 
onbinlerce, yüzbi,nlerce tirajı 
yok. Elimizde milyonların 
oturma odasına ulaşan 
televizyon vericileri de yok. 
Biz sesimizi geniş.kitlelere 
duyurabilme şansına sahip 
değiliz. Yine de sözkonusu · 
haftalık gazetelerin ve 
dergilerin onurlu bir iş 
yaptıklarına, gerçekleri 
cesaretle dile. getirdiklerine 
kuşku yok. Bu nedenle düzen 
onlardan korkuyor. Onları 
yaşatmamak için .baskı ve 
engellemenin her türlüsüne 
başvuruyor. Nerdeyse her 
sayıları toplanıyor. Hapis ve 
para cezaları, kapamalar 
birbirini izliyor. Biri 
kapanınca bir yenisi nöbeti 
devralıyor. 



Olaylar ve Görüşler 
Ama hiçbir basın kuruluşu ' · 
kımıldamadı. Hiçbir meslek
taşımız bunu yazamadı. Bü
yük basın kuruluşlarında bu 
konuya ambargo kondu. Biz 
de yazamadık. Bize de ken
dimizi savundurtmadılar ... " 

Şunları ekliyor Cengiz 
Çandar: "Sokaktaki insan bu 
habere inanmadı, ama Türk 
eliti içinde bir sürü adam be
ni aramaz, bana selam ver
mez oldu ... Birdenbire 50 
yıllık ömür birikiminizin, 
kendi devlet sisteminiz için
de üreyen bir kalıpelikle sı
fırlanabileceğini görmek bü
yük bir kırgınlık yaratıyor in-. 
sanda ... " 

Türkiye' de düzene uşak 
olmayan aydınlar, onurlu 
sesler işte böyle harcanıyor .. 
Son yüzyılda bu alanda fazla 
birşey değişmedi. Çandar, 
meslektaşları ile ilgili olarak 
da şöyle diyor: 

"Biliyorum ki bu mesle
ğin içinde yer alan insanların 
önemli bir bölümü, en azın
dan ismi olanlar, her türlü 
entrika ve kumpasa gönüllü 
olarak hizmet etmeye son de
rece teşne insanlar ... " 

Bunlara bizim ekleyeceği
miz fazla birşey yok. Zaten 
yıllardır biz bu gerçekleri 
çok daha fazlasıyla, çok daha 
açık biçimde yazıp duruyo
ruz; Ama ne yazık ki yazdı
ğımız haftalık gazete ya da 
aylık dergilerin onbinlerce, 
yüzbinlerce tirajı yok. Eli
mizde milyonların oturma 
odasıı,ıa ulaşan televizyon ve
ricileı;i de yok. Biz sesimizi 
geniş kitlelere duyurabilme 

Gerçekleri görmek için ... DENG 
şansına sahip değiliz. Yine 
de sözkonusu haftalık gaze-

. telerin ve dergilerin opurlu 
bir iş yaptıklarına, gerçekleri 
cesaretle dile getirdiklerine 
kuşku yok. Bı.ı nedenle düzen 
onlardan korkuyor. Onları 
yaşatmamak için baskı ve 
engellemenin her türlüsüne 
başvuruyor. Nerdeyse her sa
yıları toplanıyor. Hapis ve 
paı;a cezaları, kapamalar bir
birini izliyor. Biri kapanınca 
bir yenisi nöbeti devralıyor. 

Bu belgeyi, daha doğrusu 
sözkonusu eylem planını ve 
komployu tezgahlayanların 

. başında gelen Çevik Bir ve 
Erol Özkasnak adlı general
ler şimdi emekliler. Çevik 
Bir'in adı başka nedenlerle 
de zaman zaman basma yan
sıyor. GeÇmişte işkence se
anslarında bulunduğu söylen-

. di. Belli ki o bir kontrgerilla
cı. Bakalım bundan dolayı 
ondan ve komplonun öteki 
elemanlarından hesap sorula-

. bilecek mi? 
Bu soruma gülümsediği

nizi hissediyorum. Susurluk 
. skandalının kahramanları, 
kontrgerillacılar, JİTEM' ciler 
parlamentoda, ordunun, poli
sin, MiT'in saflarında işleri
ne devam etmiyorlar mı?. İk
tidar gücü onlarda, en azın
dan onların yandaşlarırtda; 
kim onlardan hesap soracak?. 

Yine de bu belgenin bası- · 
na}ansıması iyi olmuştur. 
Çevik Bir denen adam ezka
za cumhurbaşkanı da olabi
lirdi.. Şimdi hiç değilse bazı 
kirli çamaşırları ortaya serili
yor. En azından kamu vicda-
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nı onlardan hesap soruyor. 
Demek ki komplocular ve 
güçlüler için de her zaman 
işler iyi gitmiyor .. Belki he
sap verecekleri günler de o 
kadar uzak değildir. Umudu
muzu yitirmeyelİm ve eli
mizdeki olanaklar ne kadar 
dar olursa olsun gerçekleri 
söylemeye devam edelim. 

Yeni Şafak gazetesinin bu 
haberi vermesinin ve sözko
nusu belgeyi yayınlamasının · 
ardından Genelkurmay 1 O 
gün sessiz kaldıktan sonra, 
bir basın açıklamaşı yaptı.. 
Açıklamada böyle bir belge
nin varlığı kabul ediliyor, 
ama "bu bir tasarıydı, uygu
lamaya konmadı" deniyor. 

Böyle bir tasarının olması 
bile yeterince vahim değil 
mi? Bir ülkenin ordusu nasıl 
o ülkenin yasal örgütlerine, 
aydınlarına, siyasi kişilere 
karşı böylesine komplolar ve 
tuzaklar planlayabilir? Üste
lik, "tasarı" denen şey uygu
lamaya korunadıysa basında 
sözkonusu kişilere karşı açtı
rılan kampanya ve Akın Bir
dal' a sıkılan leurşunlar neyin 
nesiydi?. 

Kaldı ki Genelkurmay 
açıklamasında, üstelik "hem 
suçlu hem güçlü"· edasıyla, 
yine başkaları suçlanıyor, yi
ne vatan kurtarma edebiyatı · 
yapılıyor've teröre destek ve
ren, Şam'a gidipröportaj ya
pan insanlardan söz ediliyor. 
Teröre destek veren varsa, 
röportaj yapmakla bir suç iş
lenmişse mahkemeler de var. 
Genelkurmay'ın kendisini bir 

.yasa koyucusu, bir savcı-yar-



Olaylar ve Görüşler 
gıç saymaya, bununla da ye
tinmeyip kendi uydurduğu 
ifadelerle kendi yurttaşlarını 
suçlamaya, bunun için basını 
baskı altına alıp kampanya 
açmaya hakkı var mı? Bunlar 
komplo ve açık cürüm değil 
mi? Genelkurmay'ın tankları 
var diye, cürüm işleme öz
gürlüğü de mi var? .. 

Böyle bir planın varolma
sı büyük bir skandalsa, onu 
kamuoyunun gözünün içine 
baka baka savunmaya kalkış
mak çok daha büyük bir 
skandaldır. 

Bu ülke demokrat geçini
yor, herkes hukuk devletin
den söz ediyor. Ama gerçek
te eğer generallerin istedikle
rini söyleyip yaptıkları bir 
askeri diktatörlük değilse, 
eğer parlamento, hükümet ve 
yargı göstermelik hale gel
memişse, komutanlar nasıl 
bu kadar pervasız olabiliyor
lar? 

Evet, Cengiz Çandar, or
du bu işten sorumlu değil, 

. bunu yapanlar ordu içinde 
bir cunta, bir çete, diyor. 
Ama görülüyor ki gerçekte 
ordu bugün de yapılana sahip 
çıkıyor. Bu işi yapan Orgene
ral Çevik Bir sıradan biri de
ğildi, Genelkurmay ikinci 
başkanıydı. General Erol Öz
kasnak Genelkurmay Genel 
Sekreteri idi. Yasadışı bir ci
nayet ve komplo örgütü olan 
JİTEM ordu eliyle örgütlen
mişti ve başındaki kişi Jan
darma Genel Komutanı Teo
man Koman' dı. General Veli 
Küçük JİTEM'in bir başka 
üst düzey yöneticisidir. Bu 

Gerçekleri görmek için ... DENG 
örgüt herhalde devam edi
yor .. Kontrgerilla'nın ana 
gövdesinin ordu ve polis 
içinde olduğu ise bir sır de
ğil. Onun da hala varolmaya 
ve marifetlerine devam etti
ğine kuşku yok. 

Tüm bu nedenlerle, bu ül
kede skandallardan söz et
mek gülünç kaçıyor. Skandal 
bir kuraldışılıktır ve ancak 
kuralların doğal biçimde işle
diği toplumlarda ve kurum
larda sözkonusu olur. Oysa 
bu ülkede hukukdışılık, 
komploculuk bir geleneğe 
dönüşmüş, devletin hücrele
rine işlemiş. Devlet tüm eko
nomik ve siyasi kurumlarıy
la, ordusu ve polisiyle, yargı
sı ve üniversitesiyle suça bat
mış, çeteleşmiş. 

Medya ise medya olmak
tan çıkmış. Türk basınının 
nasıl yıllardır rejimin, 
MiT'in ve militarizmin kirli 
bir borazanma dönüştüğünü, 
sahte gündemler yaratmaya 
araç olduğunu okurlarımız 
iyi bilir. Bu basın kontrgeril
la ve öteki devlet güctürnlü 
suç örgütlerince öldürülen 
yazariarına bile sahip çıka
mıyacak kadar, kendi köşe 
yazariarına yönelik komplo
lara karşı bile direnemiyecek 
ve onlara alet olacak kadar 
düzeysizdir. Sabah' ın duru
mu ortada. Kendi köşe yazar
Iarına yönelik yalan suçlama
yı manşetten veriyor, ama 
onlara kendilerini savunma 
hakkı bile tanımıyor! .. 

Tam da şu günlerde, içi 
boşaltılan bankalar nedeniy
le, iç içe geçmiş medya ve 
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banka sermayesinin yol açtı
ğı rezaletlerin iğrenç kokula
rı, patlamış bir kanalizasyon 
şebekesi gibi Türkiye 'yi sıu·
dı. Sözkonusu medya-banka 
kartelleri, iktidarla da çıkar 
ortaklığı içinde. Böyle bir 
medya doğal olarak iktidarı 
ve rejimi koliayarak gerçek
leri halktan gizliyor, rejimin 
çıkarlarına uygun olarak hal
kı yalanla besliyor. Bu med
yanın daha çok para kazan
maktan başka bir kaygısı , 

derdi yok. Bunun için hiçbir 
değer, hiçbir etik kural taıu
mıyor. O, bir silah ve uyuş tu

rucu kaçakçısı kadar topluma 
karşı sorumsuz. 

Türkiye'nin bir komplo 
ve skandaller bataklıanesi ol
maktan çıkınası için çok bü
yük değişiklikler gerekiyor. 
Bunun için köklü demokr<:ltik 
reformlara, devletin saydam
laşmasına , bu kiı·in ve pisli~ 
ğin temizlenmesine gerek 
var. Hukuk devleti laftan ç ı

kıp gerçeğe dönüşmeli ve 
herkes hukukun içine çekil
meli. B unun için de halkın 
kıpırdaması , değişim ve de
mokrasi isteyen güçlere 
omuz vermesi gerikiyor. Oy
sa halk şu anda sinmiş, ör
gütsüz ve hareketsiz. Bu i ş 

daha uzun yıllar alacak görü
nüyor.. 

Evet sevgili okurlar, bu 
vesileyle, 2,5 yıl önceki bu 
komployla ilgili olarak hafı
zaları tazelemek ve kimin ne 
tepki gösterdiğini hatırlatmak 
istedik. O dönemde çıkan 
haftalık Hevi gazetesinin 75. 
sayısında manşetten verilen 
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PSK'nın 30 Nisan tarihli bil
dirisinin başlığı şöyleydi: 

"Susma, senin de özgürlü
ğün tehlikede!" 

Bildiri de şöyle deniyor
du: "Sözde Şemdin'in 'itiraf
ları' üzerine kamuoyu en çir
kin, en kaba biçimde aldatıl
mak isteniyor. Rejim bu düz
mecelerle ülkede barış ve de
mokrasiden yana tüm örgüt
leri, tüm onurlu sesleri kara
lamak, korkutmak, susturmak 
istiyor." 

Aynı sayıda bu kirli kam
panya ile ilgili haberde ise, 
bu düzmecelerin "Batı Çalış
ma Grubu"nun (bu Genelkur
may'da oluşturulan, başını 
Çevik Bir' in çektiği bir tür 
cunta idi) ürünü olduğu belir
tilerek şöyle deniyordu: 

"Şemdin Sakık'a atfedilen 
ifadelerle psikolojik savaşı 
yoğunlaştıran MGK, tellallığı 
medyaya yaptırıyor. Milli Si
yaset Belgesi'nin 'iç düş
man' tanımlamasına paralel 
ifadelerde, kirli savaşa karşı 
çıkan herkese yer var ... " 

Bugün ortaya çıkan belge
ler o gün söylediklerimizi bi
re bir kanıtlıyor. Biz ve ger
çeği zamanında görüp söyle
yen başkaları, kahin değiliz 
elbet. Gerçeği söylemek ki
minin işine gelmez; kimisi 
olan biteni kavrayamaz; ki
misi ise, kavrasa bile söyle
yecek kadar dürüst ya da ce- . 
saretli değildir. Bu kez 2,5 
yıl önde olduk. Bazı olaylar
da, gerçeklerin böylesine bel
geleriyle ortaya çıkması için 
daha da uzun zaman gerekir. 
Bazılarına ise bir ömür bile 

Gerçekleri görmek için ... DENG 
yetmez! 

Sayın Cengiz Çandar, o 
günlerde büyük basın kuru
luşlarına ambargo konduğu
nu ve bu nedenle hiçbir mes
lektaşının bu konuyu yaza
maclığını söylüyor. (Bugün 
de bazı istisnaların dışında 
yazamadığı gibi .. ) Ancak biz, 
Kürt basınının bir temsilcisi 
ve okuru sınırlı bir gazetenin 
yazarları da olsak, sayın 
Çandar ' ın meslektaşı sayılı

nz ve her zaman olduğu gibi 
susmadık, bu kirli oyuola il-· 
gili de açık açık yazdık. Bu 
nedenle, o günlerde açılan bu 
kirli kampanyayı ve bizim bu 
konuda dediklerimizi okuyu
cuya hatırlatmak istedim ve 
Hevi'nin 2 Mayıs 1998 tarih
li 75. Sayısında çıkan "Türki
ye'ye Kötülük Yapanlar" 
başlıklı yazımı, olduğu gibi 
vermeyi uygun buldum. 

~ Türkiye'ye 
kötülük 
yapanlar 

Düzenin gazete ve tele
vizyonları, şu "eşi menendi 
bulunmaz" operasyon öykü
sünün ardından, şimdi de 
Şemdin'in "itirafları" üzerine 
döktürüyorlar. Hepsi de bir 
kalemden çıkmış gibi .. "Müt
hiş itiraflar!" diyorlar .. "Şem
din bülbül gibi konuşuyor!" 
diyorlar .. 

Bu "itiraflara" göre PKK
Suriye ilişkileri açığa kuvuş
muşmuş .. Yalnız o da değil: 
Almanya, Rusya ve Yunanis-
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tan'ın PKK'ye yardımları Su
riye üzerinden gerçekleşiyor- · 
muş .. Alman uçakları Suri
ye'ye PKK için malzeme ta
şıyormuş .. 

PKK'ye yardım eden ga
zetecilerin adları: Mehmet 
Ali Birand, Cengiz Çandar 
ve ötekiler ... 

PKK'nin paraca destekle
diği gazeteler, dergiler: Ev
rensel, Emek, ve ötekiler ... 

PKK'ye destek veren poli
tikacılar : Abdulmelik Fırat, 
Salim Ensariog'İu, Fetullah 
Erbaş, Mıhyettin Mutlu, Tur
gut Atalay ve ötekiler ... 

PKK'ye destek veren ku
ruluşlar İHD, HADEP, Me
zopotamya Kültüt Merkezi 
ve ötekiler ... 

Bir propaganda furyası ki 
deme gitsin! 

Şemdin "bülbül gibi" ko
nuştu mu, konuşmadı ını bi
lemeyiz. Şemdin'e günler bo
yu işkence yapıldı ını , yayıl

ınadı mı, onu da bileıneyiz. 
Eğer "iyilikle" konuşınanuş 
ve istenenierin altına iınzayı 
basmamışsa, besbelli işkence 
edilmiş, hem de o biçim edil
miştir! İşin içyüzünü zaman
la öğreneceğiz . 

Ama işkence edilse de 
edilmese de, bu aşamada sor
gunun gizli olması gerekir 
değil mi? Bizzat İçişleri Ba
kanı da öyle dedi. Peki bu 
medya taytası bukadar şeyi 
nerden biliyor? Yoksa uydu
ruyorlar ını?. 

Besbelli bu düzmeceler 
onların kendi ürünü değil; 
biryerlerden kendilerine da
ğıtım yapılıyor .. Bir düğmeye 
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basılmış gibi aynı anda, aynı 
şeyleri söylüyorlar. Bu ise, 
kirli savaş merkezinin, "derin 
devletin" işidir. 

Türkiye'de az bulunur de
mokrat gazetecilerden biri 
olan ve ne yazık ki erken 
yaşta ölen Örsan Öymen söy
lemişti: "Kürtlerle ilgili ha
berler basma MİT tarafından 
duyurulur. Basın kendisine 
iletilen bu haberleri verir .. " 
Tabi bu haberlerin çarpıtıldı
ğını, büyük çoğunluğunun 
düzmece olduğunu söyleme
ye gerek yok. 

Şimdi ise Türk medyası -
gazetesi ve televizyonuyla
kirli savaş mekanizmasının 
bir parçası olmuştur. 

Şemdin Sakık'ın ele geçi
rilmesi ile sahnelenen son 
propaganda saldırısı ise şim
diye kadarki saldırıları çok 
geride bıraktı. 

Görünen o ki, kirli savaş 
merkezi tüm ölçüleri bir yana 
bırakmış, kamuoyunu müthiş 
bir yalan bombardımanına ta
bi tutuyor. 

Bundan amaç ise belli: 
Kürt sorununun siyasal çözü
münden, diyalogdan, barış
tan, demokrasiden yana olan, 
kirli savaşa karşı çıkan her 
sesi karalamak, korkutmak 
ve susturmak. 

Hak hukuk isteyen her 
Kürt vatan hainidir! 

Kürtlerden yana çıkanlar 
da öyledir! 

Baskıya, işkenceye karşı 

çıkanlar vatan hainidir! 
Barış ve demokrasi iste

yen herkes vatan hainidir! 
Köy koruculuğuna karşı 

Gerçekleri germek için ... DENG 
çıkanlar vatan hainidir! 

Esir askerleri almak için 
PKK ile görüşenler bile va
tan hainidir! 

PKK'ye terörist demeyen 
de vatan hainidir! 

Kürt sorununda Türkiye'
ye arka çıkmayan, onun de
diğini yapmayan ülkeler bile 
düşmandır! 

Bu yüzdendir ki, düne ka
dar PKK'ye terörist deyip · 
onu yasaklamış olan ve ner
deyse, üzerine Türkiye'den 
daha sert giden Almanya bi
le, şimdi tutumunu biraz yu
muşattı diye, düşmanlar liste
sine dahil olmuştur! Buna 
Rusya eklenmiştir ... 

Bu gidişle Türkiye bütün 
dünyayı kendisine düşman 
gibi görürse hiç şaşmamak 
gerek. 

Bu her yerde düşmanlar 
gören, kendisi gibi düşünüp 
davranmayan herkesi düşman 
sanan bir mantıktır, parano
yadır. 

Bu korkunç bir makkar
tizmdir. 

Türkiye kirli savaş güçle
rinin esiri olmuş, sürüklen
mektedir. Şimdiye kadar kafa 
ve kulak kesip poz vermeye, 
mezardan ceset çıkarıp par
çalamaya varan bu çılgınlık 
daha nerelere varır bileme
yız. 

Ama bu toplumun iyi yol
da olmadığı açık. Zincirlerin
den boşanmış gibi tırmandırı
lan bu şovenizm, kin ve sal
dırganlığın ülkeye ve toplu
ma yarar getirmesi beklene
mez. 

İnsan, bu çılgınca gid~şe 
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dur diyecek sağduyulu sesler 
arıyor. Ama sanki herkes kör, 
herkes zincirlerle bağlı. Ne 
aklı başında, sorumluluk 
duygusu yüksek, cesaretli bir 
burjuva lider var, ne de med
yada - şu anda topun hedefin
de olan üç-beş demokrat ya
zarın dışında- onurlu bir ses .. 

Toplum sarıki şiddete, ki
ne, nefrete, şovenizme, mili
tarizme teslim olmuş .. 

Böyle bir toplum ve böyle 
bir ülke tehlikeli derecede 
hastadır. 

Türkiye'ye kötülük yap
mak isteyen de tam bunu 
yapmak isterdi! Kimse Tür
kiye'nin düşmanlarını orda 
burda, uçan kuşta ı:u·amasın. 
Bu kötülüğü yapanlar, dün
den bugüne Türkiye'yi yöne
tip, ısrarla ve inatla Kürt hal
kının haklarına , barışa ve de
mokrasiye karşı çıkanlardır. 
Onlar ülkeye kin, nefret ve 
şiddet ektiler, şimdi 
biçiyorlar. 

Türkiye'de az bulunur 
demokrat gazetecilerden biri 

olan ve ne yazık ki erken 
yaşta ölen Örsan Öymen 

söylemişti: "Kürtlerle ilgili 
haberler bas111a MİT 

tarafından duyurulur. Basın 
kendisine iletilen bu 

haberleri verir .. " Tabi bu 
haberleri!J. çarpıtıldı,~ ını, 

büyük çoğunlu,~wıun 
düzmece olduğunu söylemeye 

gerek yok. 
Şimdi ise Türk medyası 

-gazetesi ve televizyonuyla
kirli savaş mekanizmasının 

bir parçası olmuştur. 



"Pa.rtiler Niçin Vard1r?" 

Kemal Surkay * 

Kürdistan Sosyalist parti
si 'nin 6. Kongresi 'nin ka
rarları ve sonuç bildirisi ba
zı kesimleri rahatsız etmiş. 
Bunlardan birisi elbet Tür
kiye' deki Kürt halkına ve 
demokrasiye düşman çev
relerdir. Sonuç Bildirisi'nin 
kamuoyuna yayınlanması
nın hemen ertesinde MiT 
kaynaklı ve PSK'nın imajı
nı bozmaya çalışan tabri
kasyon bildiriler Türk bası
nında yeniden sahneye 
çıktı. 

Rahatsız olanların diğer 

kesimi ise PKK çevresi. 
Özgür Politika'nın "Ufuk
tan" başlığı altındaki başya
zısı, sözkonusu sonuç bildi
risi nedeniylekin ve öfkey
le Kürdistan Sosyalist Par
tisi'ne saldırıyor. PKK'yı 
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suçlamaktan başka iş yap
madığımızı ileri sürüyor, 
Partimizin gücünü küçüm
süyor, kitlenin kendi arka
larında olduğunu· söylüyor. 
Yazının başlığı da şöyle: 

"Partiler niçin vardır?" 
Çok güzel! Bu çevre, 

PKK dışındaki partilerin 
bir varlığı olmadığı, onların 
bir iş yapmadıkları anla
mında bu sözü sık sık kul
lanıyor. O zaman tartışalım 
ve konuyu biraz açalım. 
Aslında kamuoyu ve aklı 
başında, gerçeği inkar et
meyecek kadar namuslu her 
insan, kimin ne olduğunu, 
kimin yaptığının ne işe ya
radığını çok iyi biliyor. Biz 
de bu konularda az konuş
madık ve yazmadık. Yine 
de zararı yok, bir kez daha 
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erinmeyip konuya eğilelim. 
Haklı olan, kendine güvenen 
tartışmadan kaçmaz. · 

Öncelikle, Kürdistan' da 
başka partileri suçlamayı, hat
ta.onlara karşı savaşı, düş
manlığı meslek haline getiren 
kimdir? Biz mi, başka partiler 
mi, yoksa PKK mı? 

Herkes de bilir ki PKK da-
ha baştan, devlet eliy-

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
açık sözlülüğü, cesareti nede
niyle kendisine müteşekkiriz! 
(Kaynak ırierak edenler 29 . 
Ocak 1998 tarihli Özgür Poli- · 
tika gazetesii\deki "Aydın Za
fer" imzalı yaııya baksınlar. 
Apo Özgür Politika~ da uzun 
zaman bu isimle yazdı. Ayrı
ca, bizzat Apo'nun "Devrimin 
Dili ve Eylemi" adlı. kitabında 

gün ortaya dökebileceğinden 
ürktüğü için yaptı. (Mumcu 
ne yazık ki bilgilerini kamuo
yuna yansıtmadı, niyedendiği 
zaman da, belki de bu neden
le, karanlık güçlerce yokedil
di.) Ama sonunda, neden ne 
olursa olsun, Öcalan kendi 
ağzıyla gerçeği itiraf etti. 

Zaten PKK kurulduktan 
sonra da kendisinden 

le, en başta Kürt sol 
ve yurtse,ver partileriy
le savaşmak için, Kürt 
ulusal hareketini yan
lışa, maceraya itmek 
için kuruldu. PKK'nın 
ortaya çıkar çıkmaz 
söylediklerine ve yap
tıklarına bakarak biz 
bunu zaten anlamıştık 
ve daha o yıllarda dile 
getirdik .. Ama elbet, 
bunu gösteren birçok 
kanıt olsa da, elimizde 
MiT'in belgeleri yok-

PKK, neden 1984'te.sözde gerilla savaşı 
başlattıktan sonra 

isteneni yerine getirdi; 
kendisinden önce va
rolan ve Kürt halkını 
uyarmak, bilinçlendir
mek, Kürt ulusal mü
cadelesini örgütlernek 
için mücadele eden 
Kuzey Kürdistanlı sol 
ve yurtsever örgütlere, 
Partimize, KUK'a ve 
ötekilere, hatta Türk 
soluna karşı şavaştı. 
Tam bir terör estirdi. 
Ayrıca Siverek'te, Vi-

çocuk, kadın, öğretmen demeden sivil, 
savunmasız insanları acımasızca kıydı? 

Neden yurt dışında Kürt ve Türk demeden, 
rejime karşı mücadele eden sol ve 

yurtsever örgüt/ere saldırdı, devrimcileri 
kat/etti, dernekleri yaktı, siyasal 

toplantıları ve nevroz Jestlerini dağıttı? 
Neden Avrupa' da terör estirdi? Bir ulusu 
ve bir ülkeyi kurtarmaya çalışan d,evrimci 
bir örgüt bunu mu yapar, yoksa bir geniş 

tu. Bu işi Uğur Mum-
cu gibi bilenler de, 
kendi devletlerini su-
çüstü yapmamak için bir türlü 
açıklamadılar. Neyse ki Öca
lan zamanla, belki de ilk kez 
bir konuda açık sözlü davra
narak, bu gerçeği kendisi dile 
getirdi. Partisini ·"MİT'e da-

_/yanarak kurdugunu", ekmek
lerinin ve silahlarının üç yll 
süreyle Türk devleti tarafın
dan sağlandığını, hatta devlet 
tarafından korunduklarını, 
kendilerinden istenen şeyin 

- ise öteki Kürt partilerine karşı 
savaşmak olduğunu kaç kez 
televizyon ekranları önünde, 
bizzat Med-TV'de söyledi ve 
Özgür Politika'da yazdı. Bu 

cephe politikası mı güder? 
Oysa PKK bunu yaparak, içerde ve 
dışarda rejimin ekmeğine yağ sürdü. 

bu türden onlarca örnek var.) · 
Öcalan bunu neden kendi 

eliyle yaptı? Görünüşte övün
mek, ne denli kurnaz, bece
rikti biri olduğunu, düşmanı
nın sırtından böylesine bir 
parti kurduğunu kanıtlamak 
için .. Ama asıl, bu konuda 
Kürt kamuoyunca, bizzat eski 
arkadaşlarınca çok şey bilin
diği için, bunu mazur göster
meye, kılıf uydurma ya çaliştı. 
Daha çok da Uğur Mumcu gi
bi işin içyüzünü bilen, bu ko
nuda belge ve bilgi toplayan 
gezetecileriı:ı, hatta doğrudan 
Türk devletinin, herşeyi bir-
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ranşehir'de olduğu gi
bi aşiret kavgaları çı
kardı. Öcalan bunu, 

. "üç yıl boyunca bizden 
ne istedilerse yaptık" diyerek 
açık açık belirtiyor. Arkasında 
devlet desteği olunca bütün 
bunları yapması, ortalığı ka
rıştırması ve manşetlere. çık
ması zor olmadı. 

12 Eylül darbesinin baş 
bahanelerinden biri de o dö
nemdeki PKK terörü idi. Yani 
rejim PKK eliyle istediğini el
de etti. 

Demek ki PKK'nın ve li
derinin politik yaşamı böyle 
başlıyor .. Bunu bilmeden, göz 
önüne almadan, PKK'nin yir
mi küsur yıllık macerasını, 
yaptığı onca "yanlışı", Kürt 
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ulusal hareketine v~rdiği bü
yük zaran ve geldiği noktayı 
açıklamak mümkün değildir. 

Evet, ne ilginçtir ki -aslın
da egemenlerin oyunlarını, 
tuzaklarını bilenler için hiç de 
şaşırtıcı değil- terörden bunca 
yakınır görünen Türk rejüni, 
PKK'yı kendi eliyle kurdu, 
saımeye sürdü. PKK da, zo
runlu ve kaçınılmaz olarak, 
politikasını daha baştan itiba-

.· ren diger Kürt örgütlerine 
karşı düşmanlık üzerine kur
du. PKK kendi dışındaki her
kesi, hatta kendi içinde za
man zaman farklı düşünertleri 
bile, düşmandan saydı;' diğer 
Kürt örgütlerini, hatta toptan 
Kürt halkını .. Öcalan, o dö
nemde yayınladığı "Kürdistan 
Devriminin Yolu" adlı broşü
ründe, boşuna Kürt halkını 
aşağılamadı, boşuna herkesi 
ve herşeyi suçlayıp tarihi 
kendisiyle başlatmadı. Görevi 

' buydu. Bugün de yaptığı gi
bi. .. 

ı2 EylÜl' den' sonra nasıl 
devam etti? Yine aynı minval 
üzere .. PKK, neden ı 984 'te 
sözde gerilla savaşı başlattık
'tan sonra çocuk, kadın, öğref
men demeden sivil, savunma
sı:z insanları acımasızca kıy

dı? Neden yurt dışında Kürt 
ve Türk demeden, rejime kar
şı mücadele eden sol ve yurt
sever örgütlere saldırdı, dev
rimcileri katletti, dernekleri 
yaktı, siyasal toplantıları ve 
nevroz festlerini dağıttı? Ne
den Av:ru,pa'da terör estirdi? 
Bir ulusu ve bir ülkeyi kurtar
maya çalışan devrimci bir ör
güt bunu mu yapar, yoksa bir 

"Partiler Niçin Vardır"· DENG 
· geniş cephe politikası mı gü" 

der? ' 
Oysa PKK bunu yaparak, 

içerde ve dışarda rejimin ek
meğine yağ sürdü. içerde, ·· 
yaptığı bu türden eylemlerle, 
kıyımlarla koca koca aşiretle
ri rejimin kanatları. altına itti. 
Kürt örgütleri arasına kan da
vası soktu, ulusal bir cepheyi 
engelledi: Yaptığı yanlış ey~ 
lemlerle Türk kamuoyunu 
KÜrtlere düşman hale getirdi 
ve Türk demoknttlarının Kürt 
halkının haklı istemlerine 
olan sempatisinin de yok ol
masına yol açtı. Batı Avru
pa'da estirdiği terörle Kürt 
halkının dostlarını büyük öl
çüde yitirmesine neden oldu, 
Kürt hareketini antipatik hale 
getirdi. 

PKK bunlan hep şaşkınlı
ğın, çılgınbğın ürünü olarak 
mı yaptı? Yoksa, Suriye Kürt:.. 
lerinin deyişiyle, "ona yol 
gösteren eski ve yeni mual
limleri" bütün bunları prog
ramiayıp eylem planı olarak 
öıiüne koyduğu için mi?. 

, Kuşku olmasın ki ikincisi .. 
Evet, PKK Kürdistan' da 

15 yıl süren bir savaşa yol aç
tı. Ama bu gerçekten Kürdis
tan'ı kurtarmaya yönelik bir 
savaş mıydı, yoksa Kürdis
tan' ı boşaltmaya yönelik bir , 
danışıklı dövüş mü? Bize gö
re, niyet ne olursa olsun, ya
pılan ikincisidir. PKK savaş 
açtı, ama kazanmamak için; 
ne lazımsa yaptı! Yanlış (as
lında bile bile yanlış) eylem
lerle Kürt kamuoyunu karşısı
na aldı, ulusal cepheyi engel
ledi, dış kamuoyund~ des-

tekierin kaybolmasına yol aç
tı. Diğer bir deyişle, bu sava
şın başarı şansı olsa bile, salt 
bu yanlışpolitikalar yüzün
den de olsa kazanılamazdı. 
Sonuçta Kürdistan büyük öl
çüde boşaldı, dört bin köy, 
onlarca kasaba yerle bir oldu, 
4 milyon insanımız ana baba 
yurdunu terkedip perişan ol~ 
du, halkımız tarif edilemez 
acılar çekti; bütün bunlara 
karşılık bir karış toprak öz
gürleştirilemedi ve en ufak 
bir hak elde edilemedi; elde 
olanlannda çoğu·yitirildi. 
Türkiye' de genel olarak de
mokrasi güçleri geriledi, her 
alanda militarizmin ve şove
nizmin boru'su öter oldu. 

Kısacası, bilanço Kürt hal
kı açısından tam bir felaket. 
Aslında Türkiyenin emek ve 
demokrasi güçleri bakımın
dan da öyle. Kazanan yalnız
ca gericiler, şovenler, demok
rasi ve halk düşmanian, çete~ 
ler, soyguncular oldu. 

Şimdi baştaki soruya, Öz
gür Politika'nın başlığına ge
lelim: "Partiler niçin vardır?" 

PKK bunun için mi vardı? 
'Kürt örgütleriyle savaşmak 
için, provokasyon için, ı 2 
Eylül cuntasına darbe gerek
çesi .hazırlamak için, Kürdis- . 
tanı boş~ltmak, Kürt gençiiği- ' 

'ni bir çıkmaz sokakta, Papaz 
Gapon yönt~mleriyle telef et-
mek, Kürt devrimci potansi
yelini heder etmek, bir başka 
deyişle, devrime düşük yap
tırmak için mi? .. 

Evet, tam da öyte oldu. 
Herşey ortada. 

Peki baylar-bayanlar, bu 
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durumdan memnun musunuz? 
Ve bütün bunları yaparken, si
ze aldananlann, sizi izleyenie
rin birhayli olması övünç du
yulacak birşey mi? Yaniışı iz
leyenler çoksa bizim de dö
nüp o yanlış kervanına katıl- ' 

mamız, ya da sayıca az oldu
ğumuz için, bunca provokas
yon ve ihanet karşısında stis
mamız mı gerekir? Konuşma 
hakkımız yok mu?. 

Ama PKK'nın yaptıklan 
yalnızca bunlar mi? 

Apo Şam' da iken Öcalan 
Suriye Kürtleri için ne diyor
du: "Burada Kürdistan'ın bir 
parçası yok. Bu Kürtler ku
zeyden gelmişler, biz yine on
ları kuzeye geri çevireceğiz!" 

Bu şözler kimin içindi ve 
kime karşı? . Gerçekte Kürtler 
Cezire ve Afrin'in, Koba-
ni 'nin binlerce yıllık yerlileri; 
Şam ' da, Mısır ' da, Yemen'de 
bile Selahaddin zamanından 
beri varlar. Ama varsayalım ki 
bu Kürtler kuzeyden, Kürt 
köy ve kasabalarını bölen ma
yın tarlası kuşağının, demir
yolu hattının öbür yanından 
geldiler; ama en azından on
yıllar, yüzyıllar önce. Onları 
evlerinden, tarlal~mndan, yüz
yıllardır yaşadıkları topraklar
dan çıkarıp tekrar kuzeye 
dönderme projesi kimindir, 
Suriye 'deki şoven güçlerin 
değil mi? Bunu, sözde Kür
distan' ı ve Kürt ulusunu esa
retten kurtarma adına ortaya 
çıkmış biri nasıl söyleyebilir?. 

Ama PKK bunları söyle
mekle kalmadı , Suriye'de 
kendisini eleştİren Kürt yurt
severlerine karşı terör estirdi. 

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
Ya PKK'nın Güney Kür

distan'a yönelik politikası? 
Körfez Savaşı sonrası orta

ya çıkan olumlu koşullarda, 
1991 yılında Güney Kürdis
tan' ın büyük bir parçası öz
gürleşip burada bir Kürt par
lamentosu ve hükümeti oluş
tu. Parlamento, 1992 yılında 
Irak'la Federal bir statü istedi
ğini açıkladı ve bunu tek yanlı 
ilan etti. Bu olay Irak'ın yanı
sıra, Kürdistan' ı bölüşmüş 
öteki devletleri, Türkiye, İran 
ve Suriye 'yi de doğal olarak 
çok rahatsız etti ve bunlar bi
raraya gelerek bu gelişmeyi 
önlemeye çalıştılar. Türki
ye'de Kürt düşmanlığını mes
lek haline getirmiş şoven ke
malist ve bazı şaşkın sol ke
simler de, "anti emperyalizm" 
yaftası altında bu Kürt oluşu
muna karşı çıktılar, onu ikinci 
İsrail diye nitelediler. Tam da 
aynı dönemde PKK ne yapsa 
iyidir? PKK da Apo'nun işa
retiyle sözkonusu federasyon 
girişimini gerici bir olay diye 
niteledi ve saldırıya geçti. 
KDP ve YNK güçleriyle sa
vaştı ve ağır bir yenilgiye uğ
radı. Yaptığı anlaşmada Gü
ney'deki Kürt yönetimine 
saygılı olacağına söz verdi. 
Ama daha sonra sözünde dur
madı ve çatışmayı sürdürdü. 

PKK'nın güneyde bir Kürt 
federal oluşumuna karşı çık
ması kimin çıkarına idi? Kürt 
halkının mı, ilericilerin mi? 
Buna ancak gözü bağlı mürit
ler, ahmaklar inanabilir. 
PKK'np1 tavrı güdümlüydü. O 
Kürdistan'ı bölüşmüş devlet
lerin yönlendirmesi ile bu işe 

Daha sonra da PKK, 
KYB' nin de yanlış 
tutumundan, onun PKK' y1 
rakibi KDP'ye karşı bir koz 
olarak kullanma hevesinden 
yararlanıp yıllarca KDP ile 
savaşıp durdu . 1995'te Türk 
devletine karşı tek yanl1 
ateşkes ilan ederken KDP' ye 
karşı "yı.fdmm savaşı" 

başlattı. Buna "Güneş 
Ülkesi Hareketi" filan gibi 
şairane isimler takt1. Hergün 
ne kadar peşmerge 
öldürdüğü ile övünür oldu .. 
Bunun ilericilik/e , Kürt 
halkının çıkarlanyla hiçbir 
ilgisi yoktu . Bu, Kürt 
halkının düşmanlan nın, 

Güney Kürdistan' daki Kürt 
ulusal yönetimini boğmak 
isteyenlerin PKK'ya 
yaptırdığı bir savaştı. 
Biz PSK olarak, 
ilişkilerimizin bir dereceye 
kadar yumuşak olduğu o 
dönemde, PKK'yı böylesine 
olumsuz tutunılardan uzak 
durması için etkilerneye 
çalıştık. Ne var ki başkalan 
hep ağır bastılar ve Apo, 
Kürdistan' da kardeş kavgasi 
tezgahlayanların dediklerini 
yaptı. Böylesi durumlarda 
ise biz her zaman, hem 
yanlış yapanı eleştirdik, hem 
de çatışmaların durmas1 için 
çaba gösterdik. Ben o 
günlerde PKK' nın 
saldmsını bizzat M ed-TV' de 
katıldığını canlı yayında 

mahkum ettim. 
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adeta "eli mahkum" biçimde 
atıldı. Bunu yaparken de söy
ledikleri, yaptıklarına kılıf · 
biçme çabasıydı. 

Öcalan o dönemde, Arap 
basınına verdiği demeçlerde 
aynen şunu diyordu: "GÜney 
Kürdistan' daki Kürt oluşumu 
gericidir, Arapların sırtında 
bir kama gibidir. Ben bunu 
önleyeceğim!" 

Buyrun, bir Kürt lideri, 
hatta: sıradan bir Kürt yurtse
veri, Kürdistan'ın bir parçası, 
yüzyıllar süren esaretten, dur
mak bilmez bir mücadeleden, 
nice ağır bedellerden ve acı
lardan sonra özgürleşmişse, 
orada bir ulusal yönetim ku
rulmuşsa, Kürt halkı biraz so
luk almışsa, bunun için bay
ram etmez mi? Ama Öcalan 
ve partisi aynen Kürt halkının 
düşmanları gibi davrandı. 
Çünkü Apo kendi kişisel çı
karından, ikbalinden başka 
birşey düşünmedi. Onun yö-

. netimindeki PKK hiçbir za
man Kürt halkının partisi ol
madı, ipleri hep başkalarının 
elinde idi. Böyle bir partinin 
güçlü ya da zayıf olması neyi 
değiştiı:ir? Hatta güçlü olma
sı, arkasındaki kitle desteği
nin fazla olması, Kürt halkı 
bakımından daha büyük bir 
talihsizlik değil mi?. 

Daha sonra da:PKK, 
KYB'nin de yanlış tutumun
dan, onun PKK'yı rakibi · 
KDP'ye karşı bir koz olarak 
kullanma hevesinden yararla
nıp yıllarca KDP ile savaşıp 
durdu. 1995'te Türk devletine 
karşı tek yanlı ateşkes ilan 
ederken KDP'ye karşı "yıldı-

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
nın savaşı" başlattı. Buna 
"Güneş Ülkesi Hareketi" filan 
gibi şairane isimler taktı. Her
gün ne kadar peşmerge öldür
düğü ile övünür oldu .. Bunun 
ilericilikle, Kürt halkının çı
kadarıyla hiçbir ilgisi yoktu. 
Bu, Kürt halkının düşmanları
nın, Güney Kürdistan' daki 
Kürt ulusal yönetimini boğ
mak isteyenlerin PKK'ya 
yaptırdığı bir savaştı. 

Biz PSK olarak, ilişkileri
mizin bir dereceye kadar yu
muşak olduğu o dönemde, 
PKK'yı böylesine olumsuz 
tutumlardan uzak durması 
için etkilerneye çalıştık. Ne 
var ki başkaları hep ağır bas
tılar ve Apo, Kürdistan'da 
kardeş kavgası tezgahlayanla
rın dediklerini yaptı. Böylesi 
durumlarda ise biz her za
man, hem yanlış yapanı eleş
tirdik, hem de çatışmaların 
durması için çaba gösterdik. 
Ben o günlerde PKK'nın sal
dırısını bizzat Med-TV'de ka
tıldığım canlı yayında mah
kum ettim. 

PKK böylece bu parçanın 
istikrarının bozulmasina, Tür
kiye'nin müdahalelerine yol 
açtı ve halkın yaralarını sar
masını engelleyici bir rol oy
nadı. Şimdi aynı şeyi bu kez 
KYB 'ye karşı yapıyor. 

Şu anda PKK'nın güneyde 
yaptıkları nedir? 

PKK birkaç aydan beri bir 
komplo hikayesi tutturmuş 
gidiyor. Sözde kendisine karşı 
başını ABD'nin çektiği, için
de KDP ve KYB'nin hatta 
PSK'hın olduğu bir komplo 
var. ,Sözde PKK barış istiyor, 

ama bu güçler de PKK'yı yok 
etmek için bir plan yapmış
lar! KDP ve KYB saldırıya 
geçmek için hazırlanıyorlar!.. 

PKK'nın Medya TV, Öz
gür Politika gazetesi ve öteki 
araçlarla yaptığı bu gürültü 
patırtının gerçeklerle hiç bir 
ilgisi yoktu. PKK yalan söy
lüyordu ve aslında kendisi bir 
komplo aracı olarak bazı şey
ler tezgahlıyordu. İşin içyüzü 

, ise şu: 
Öcalan yakalandıktan son

ra yeniden rejimin hizmetine 
girdi ve PKK da onu izledi. , 
TC'ye karşı silahlı eylemi tek 
yanlı durdurdu; geçmişte, 
sözde de olsa dile getirdiği, 
Kürt halkının tüm temel is
temlerinden vazgeçti; rejimin 
ideolojisini, politikasını, üni
ter devleti ve kemalizmi ba
nimsedi. Öcalan şimdi, aynen 
Ecevit ve ötekiler gibi, Kürt
leri Türk ulusunun bir parçası 
sayıyor. Geçmişteki Kürt mü
cadelesinin tümünü gericilik
le suçluyor. Bütün bunları da 
"barış ve demokratik cumhu
riyet projesi" adı altında bir 
masalla perdelemeye, Kürt 
kamuoyunun gözünü bu kez 
de bununla boyamaya çalışı
yor. 

Öcalan PKK' nın silahlı 
güçlerinin Türkiye sınırları 
dışına çıkmasını istedi ve 
PKK bunu yaptı. Bir geriel af 
olmadıkça bu güçleri tümden 
teslim etmesi zordu. Öcalan 
bunu istese, maskesi tümden 
düşer, silahlı güçlere kabul et
tiremiyebilirdi. Çünkü adam
lar bile bile gelip kündenin 
altına girınezler. Nitekim, 
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,. 

"barış heyeti" diye teslim ol
maları için dağdakilere ve 
Avrupa'dakilere yapılan çağ
rıya pek az kişi uydu. Silahlı 
gücün bu aşamada tümüyle 
terhisi ve örgütün tümden da
ğıtılması Öcalan'ın da işine 
gelmezdi. Apo dağdakileri ve 
bir bütün olarak örgütü, bu 
aşamada kendi canını kurtar
mak için güvence sayıyor ve 
pazarlık unsuru yapıyor. Ya
rın da belki salt kendisinin 
serbest bırakılması için yürü
tecekleri "mücadele" nedeniy
le onlara gerek duyacaktır. 

Türk devleti de elbet duru
mu görüyor ve Apo'nun gü
cünün herşeye yetmediğinin 
farkında. Ayrıca, onu çok zor
layıp itibarını sıfıra indirmek 
de istemiyor. O zaman elinde
ki bu değerli şeyhi kullanma
sı güçleşeoektir. Oysa rejimin 
de hala Apo'ya ihtiyacı var. 
Rejim açısından, PKK ' nın si
lahlı güçlerinin sınır dışına 
çıkması içerde olmasından 
daha iyidir. Hele onları Gü
ney Kürtlerine karşı kullana
bilirse, bir taşla iki kuş vur
muş olacak, Kürdü Kürde kır
dıracak. Böylece hem burdaki 
Kürt oluşumunu daha da yıp
ratıp zayıflatacak, hem de 
PKK'nın silahlı gücünden 
kurtulmuş olacak. Kürtler 
arasındaki kan davalarını de
rinleştirecek.. 

İşte Güney'e yönelik proje 
bu hesaba dayalı olarak yürü
yor. Rejim PKK'yı güneyde
kilerle çatıştırmak istiyor. 
Öcalan bunu benimsiyor. Üs
telik, her zamanki gibi hayal
leri de geniş veya kulağına fı-

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
sıldananlarla gözleri parlıyor .. 
Güneye hakim olabilirim, di
yor; kuzeyde gerçekleştire
mediği krallığı güneyde oluş
turabileceğini hayal ediyor. 
Zaten kendi çıkarı ve canı dı
şında hiçbir şey umurunda 
değil! 

PKK böylece, Genelkur
may ' ın hazırladığı ve İmra
lı'daki Apo kanalıyla eline 
tutuşturulan senaryoya uygun 
hareket ediyor. 7. Kongrede 
bu plan karara dönüştü. Bu, 
Güney Kürdistan' ın içişlerine 
karışma, daha açıkçası, gü
neyli güçlere karşı savaş ka
rarı idi. PKK, 7. Kongresinin 
ardından bilinen "komplo" 
öyküsünü piyasaya sürdü. 
Kamuoyunu aldatmak için 
Medya TV ve Özgür politika 
bir borazan gibi kullanıldı, 
Kürt halk kitleleri bir yalan 
bombardımanına tabi tutuldu. 
Yapılan işe inandırıcılık ka
zandırmak için, "Kürtler arası 
barış projesi" diye yalancı bir 
kampanya ile de desteklendi. 
Yani sözde PKK barış istiyor, 
ama "komplocular" PKK'yı 
ortadan kaldırmaya kararlı, ne 
yapılsa boşuna, PKK savaşa 
"isteği dışında" sürüklenmiş 

oluyor ... 
İşte PKK bu görüntüyü 

vermeye çalışıyor. Doğrusu 
ustaca düzenlenmiş bir senar
yo. Belli ki hem PKK bu işte 
uzmanlaşmış, hem de öğret
menleri zaten uzman kişiler. 
Genelkurmay bu alanda bir 
dizi askeri ve sivil uzman ça
lıştırıyor .. 

Ama Kürt örgütlerinin, 
Kürt aydınlarının da eli armut 

toplamıyor. Öcalan' ın günü 
gününe avukatları vasıtasıyla 
İmralı'dan gönderdiği direk
tifler ortada. Güneydeki Kürt 
örgütlerini açıkça ve haksızca 
suçluyor, PKK'yı güneydeki 
Kürt yönetimine karşı kışkır
tıyor. Yaptığının Türk devleti
nin, hatta Bağdat' ın çıkarına 
olduğunu gizlemiyor. Bütün 
bunların ne anlama geldiğini 
bilmernek için aptal olmak 
gerekir. Bundan ötesi., bizzat 
PKK'nın 7. Kongresine katı
lıp da, orada alınan savaş ka
rarına tanıklık eden, yürekleri 
bu ihanet planına razı olma
yan, karşı çıkan insanların 
yaptıkları açıklamalar.. 

Son gelen bilgiler de önce 
KYB 'nin değil, PKK ' nın sal
dırdığını ortaya koyuyor. 
PKK 7. Kongre'de aldığı ka
rara uygun olarak, kamuoyu
nu aldatmak ve kendi yanına 
çekmek için yoğun bir propa
ganda yaptıktan sonra şimdi 
de harekete geçmiştir. 

Bütün bunlar PKK ' nın ~ u 

anda yine Türkiye'nin ve ül
kemizi bölüşmüş öteki sö
mürgeci güçlerin hizmetinde 
ve Kürt ulusal hareketine kar
şı kullanıldığını açıkça göste
riyor. Bu PKK'nın yeni bir 
ihanetidir. 1970' li yıllarda 
başlayan ihanet zincirinin son 
halkası dır. 

PKK işte böyle bir örgüt
tür ve bunun için vardıı·l 
PKK bununla nereye gidebi
lirdi? Işte bugün geldiği ye
re .. 

Bütün bunlar Kürt ulusal 
hareketi için elbette acı, ama 
gerçek. Kürt halkı büyük bir 
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oyuna geldi. PKK eliyle yan
lış bir kanala saptınldı ve so
nucu şu andaki kötü manzara
dır. Bu gerçeği kabul etmek, 
PKK'ya kanmış, ona umut 
bağlamış ve bu nedenle yıl

larca ardından koşturmuş, bu 
uğurda önemli bedeller öde
miş insanlar için zor olabilir. 
Ama onların, olan bitenin 
adını koyduğumuz, gerçeği 

gözler önüne serdiğimiz için 
bize kızmaları gerekmiyor. 
Gerçekten korkmanın ve kaç
manın bir yararı yok .. 

Biz olanı ve olacağı başin
dan beri gördük ve söyledik. 
Bunları söylemek yurtsever 
bir örgüt ve yurtsever insanlar 
olarak görevimiz değil miy
di? Ve şimdi yaptıklarını söy
lemek de bir görev değil mi
dir? 

Özgür Politika ' nın başya
zarı bizi suçlayacağına bütün 
bunları neden göremiyor veya 
görüyorsaneden dile getirmi
yor? Başyazarlık ne içindir? 
Eğer kendisi bir aydınsa ay
dınlık ne içindir? .. Ya Özgür 
Politika gazatesi? Kürtleri ay
dınlatmak için mi, yoksa 
uyutmak, yalan dolanla kan
dırmak için mi çıkıyor? .. 

Geçmişi bir yana bıraka
lım , varsayalım ki Apo doğru 
söylemiyor, PKK'yı Türk 
devleti kurmadı! Varsayalım 
ki PKK Kürdistan ' ı kurtar
mak için yola çıktı, yaptıkla
rının tümü de buna yönelikti 
ve belki istemeyerek bazı 
yanlışlar yaptı ve bu da tecrü
besizliğin ürünü idi .. Bir an 
için öyle diyelim .. Ya da, 
PKK devlet tarafından kurul-

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
du, ama sonradan, Apo 'nun 
eşi bulunmaz aklı , müthiş 

taktikleri sayesinde TC 'nin 
kontrolünden çıktı ve ona 
karşı döndü. Bir an için de 
böyle düşünelim .. Peki şimdi 
geldiği yer? Apo'nun daha 
yakalandığı gün ve İmralı ' da 
duruşmalar başladıktan sonra 
televizyon kameraları önünde 
söyledikleri?. Örneğin şu sö
zü bile tek başına, ·acı ve çı p
lak gerçeği görmek isteyenler 
için yeterli değil mi: 

"Ben, bir nefer gibi Türk 
devletinin hizmetindeyim ve 
bundan onur duyuyorum! .. " 

Ya avukatları vasıtasıyla 
gönderdiği mesajlar ve bunu 
biri iki etmeden tekrarlayan, 
Apo'nun her dediğini yapan 
PKK Başkanlık Konseyi'nin 
tutumu? .. Bütün bunlar açık, 
utanç verici bir teslimiyet de
ğil mi? Eğer inandıkları bir 
dava var idiyse, ona ihanet 
değil mi?. 

Ama ne yazık ki kitleler 
olan biteni kavrayamadılar. 
Bizim elimizde ise kitlelere 
ulaşacak güçlü aydınlatma 

araçları yoktu. Üstelik, bizim 
dışımızdaki diğer siyasi çev
reler bu konuda gereği gibi 
uyanık ve sorumlu davranma
dılar. Siyaset sahnesine büyük 
iddialarla çıkmış çokları bile 
olup biteni görüp kavrayama
dılar, uyarılarımıza aldırış et
mediler. Bazıları oportünistçe 
davrandı, doğrunun ve hakh
nın değil, güçlünün yanında 
yer aldı. Özgür politikanın 
baş köşesinde bu yazıyı ya
zan da işte bu türdendir. Ger
çeği gördüğüne kuşku yok, 

öylesine aptal birine benze
miyor; ama gerçeği söyleye
cek kadar dürüst değil. Ve ne 
yazık ki bu işte o yalnız da 
değil. Sahnede o kadar çok 
oportünist, o kadar çok kari
yerist, ekran hastası , köşe 

kapmacı, o kadar çok incir 
yaprağı var ki ... Son otuz 

. kırk yılın, işkence çarklarının , 

gurbetin, geçim kavgas ının 
yıldırdığı, bir posaya çevirdi
ği, köş'esine ittiği, ilgisiz ve 
umutsuz bir seyirciye dönüş
türdüğü kesimleri ise saymı

yorum .. 
Özgür Politika 'n ın başya

zarı bir aydın, bir yurtsever 
olarak doğrulan söyleyenierin 
yanında yer alacağına -bes
belli o zaman başyazar ola
mazdı!- y ıllardır dönen bu 
dolapları sergilediğimiz için 
bizi suçluyor. "PKK'yı eleşti
receğinize işinize bakın" di
yor. Bir işimiz de Kürt halkı
nı aydınlatmak değil mi? İşi
miz aynı zamanda rejimin 
oyun ve planlarını ve yanlış 
politikaları sergilemek, halka 
doğru yolu göstermek değil 
mi?. 

Aslında birazcık iyi niyetli 
olsa, PSK'nın 26 yıldır izledi
ği politikaları , verdiği müca
deleyi görebilir ve rejimle 
PKK'nın iki cepheden saldırı
sına, yıllarca iki ateş arasında 
kalmasına rağmen nasıl bugü
ne kadar ayakta kalabildiğini 
anlardı. Geçmiş bir yana -biz 
bunun muhasebesini verdik 
ve veririz- ama eğer sözkonu
su gölgedeki "başyazar" iyi 
niyetli olsaydı, PSK'nm son 
kongresinde de ortaya koydu-
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Özgür politikanın yazarı 
Kürdistan Sosyalist 

Partisi' nin gücünü alaya 
alıyor, ancak bin kişi 
olduğumuzu söylüyor. 

Varsayalım ki öyle; ama 
rejimin bunca oyunu, 

PKK' nın bunca gürültü 
patırtısı karşısında ve 

güçlüden yana olmanın 
moda olduğu bir ortamda, 
buna rağmen birliğini ko
ruyan, doğru bildiği yolda 

bunca yıl yürüyen aydın, 
bilinçli , namus/u, ne 

yaptığını bilen bin kişi isek j 
ne mutlu bize'; başaracağız ! 

demektir! Çünkü bazan ! 
pusulayı şaşırmış bir ! 

böylesi bir toz-duman or- ! 
tamında, adam gibi on kişi j 

bulmak bile zordur .. · 

"Partiler Niçin Vardı r" DENG 

ğu politik yaratıcılığı, uzak gö
rüşlülüğü ve Kürt hareketine 
gösterdiği gerçekçi hedefleri 
görebilirdi. 

Politikada doğru bir durum 
değerlendirmesi herşeyin başı

dır, izlenecek sağlıklı politika
ların saptanması ise bir bakıma 
başarının yarısıdır. PSK, 6. 
kongre öncesi, son iki yıl bo
yunca gelişmeleri doğru değer

lendirdİğİ ve bunu kongre ka
rarları ve sonuç bildirisiyle de 
vurgulayıp pekiştirdİğİ inan
cındadır. PSK Öcalan' ın ve 
onu izleyen PKK'nın teslimi
yetini, yuvarlak sözlere, bula
nık söylemiere sapmadan açık 
seçik ortaya koydu. PSK reji
min oyun ve planlarını gördü 
ve bunu boşa çıkarmak, yeni 
dönemde Kürt yurtsever kamu
oyunun düşkırıklığına düşme
sini önlemek, Kürt hareketini 
topariayıp yönlendirmek için 
gerçekçi politikalar belirledi. 
Bunlar anlaşılamıyacak kadar 
muğlak öneriler değil. Açık ve 
sade öneriler: 

Birincisi, koşullar değişmiş
tir, durumda olağanüstü bir de
ğişiklik olmadıkça, ne 
PKK'nın ne de bir başkasının 
yeniden silaha sarılma şansı 
yoktur. Olsa da bu kez hiç ba
şarı sansı yoktur. Olan biten
den düş kırıklığına uğramak 
içinse bir sebep yoktur. Hatta 
PKK gibi bir örgütün bu sonu
ca ulaşması şaşırtıcı değil, do
ğaldır. Mücadele sürdürülebilir 
ve bize düşen görev budur. Bu
nun için yeni döneme uygun 
örgüt ve mücadele biçimlerine 
gerek var. 

Yurt içinde, en başta bir kit-

lesellegal parti gerekir. Reji
min oyunları nı gören, PKK'nın 
teslimiyet politikasını benimse
meyen Kürt yurtsever kesimle
ri , sosyalist, liberal ya da isla
mi değerleri ağır bassın, böyle 
bir örgütte biraraya gelmeli, 
güçlerini birleştirmeliler. O za
man kitlelere güven verebilir, 
bir çekim merkezi olabilir ve 
Kürt politikasına yolu açabilir
ler. Elbet yasal zorluklar var; 
ama koşullara uygun mutedil 
bir programla yola çıkmak ve 
baskıları göğüslemek gerekir. 
Bu alanda örnekler ve birhayli 
deneyim var. 

Yurt dışında ise önemli bir 
Kürt potansiyeli var. Bu potan
siyel, PKK'nın bugün Kürt ha
reketini çekmeye çalıştığı tesli
miyet çizgisinde değil , Kürt 
halkının haklı istemleri doğrul
tusunda, yani yurtsever bir çiz
gi üzerinde biraraya gelmeli. 
Mevcut politik ve demokratik 
örgütler, aydınlar eğer bu ko
nuda sorumluluk duyup çaba 
gösteriderse yurt dışındaki bu 
güçlü potansiyel de harekete 
geçirilebilir ve özellikle Türki
ye'nin AB 'ye üyelik sürecinde, 
dış kamuoyunda Kürt halkının 
sesini duyurarak adil bir çö
züm için etkili olabilir. 

PSK bunları söylemekle 
kalmıyor. Yurt içinde ve dışın
da aynı görüşü paylaşan ke
simlerle birlikte bunun için ça
ba gösteriyor. Son bir yıl için
de yurt dışında yapılan toplan
tılar bunun somut örneği. 

Demek ki görmesini bilen
ler için PSK'nın , PKK'yı eleş

tirmek dışında da yaptığı çok 
şey var. 
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İşte PSK da bunun için 
vardır. Birilerinin gerçeği 
görmesi ve yüksek sesle söy
lemesi gerekiyor. Birilerinin 
rejimin oyunlarını, PKK 'nın 

. durumunu, olan bitenin içyü
zünü ortaya sermesi gereki
yor. Birilerinin Kürt halkına 
çıkaryolu göstermesi, öne 
düşmesi gerekiyor. Biz eli
mizden geldiğince bunları 
yapmaya çalıştık. PSK bunun 
için 26·yıldır ayakta kalmıştır. 

Kitle desteğine gelince. 
Doğru ile yanlışın tek ya da 
başlıca ölçüsü kitle desteği 
değildir. Bu destek belli ko
şultarda doğru çizgiye de 
yanlışa da yönelebilir. Eğer 
kitle desteği ölçü olsaydı Hu
meyni'yi en doğruyu, İran . 
için en iyisini savunan lider 
saymamız gerekirdi. Oysa bi
liyoruz ki, acımasız bir baskı 
rejimine karşı tepkinin, ama 
yanlış kanallara yönelmiş bir 
tepkinin, öne çıkardığı bir or
taçağ adamıydı ve arkasında 
ne kadar büyük bir kitle des
teği olursa olsun, onun görüş
leriyle İran'ın çağdaş bir ül
ke, özgür ve mutlu insanların 
ülkesi olması mümkün değil. 

Saddam'ın arkasında da 
kitle desteği var. Ama bu da 
onun yaptıklarına haklılık ka
zandırmıyor. Afganistan'da 
kitlelerin büyük bölümü bu- · 
gün Talihanların arkasından 
gidiyor. Uzağa gitmeyelim, 
Türkiye' de kitlelerin desteği 
şu anda en çok, ırkçı ve faşist 
hareketin partisi MHP ile on
dan farkı kalmayan DSP'ye
dir. Bizzat Kürdistan'da öyle 
. tarikatler var ki -örneğin nur-

"Partiler Niçin Vardır" DENG 
cular- bizden de PKK'dan 
çok daha geniş üye ve sempa
tizan. ağına sahipler. 

Eğer kitleler doğru yolu 
kolayca bulsalardı, eğer çoğu 
kez güçlüİer, düzenbazlar ta
rafından aldatılıp enerjileri 
yanlış kanallarda tüketilme
seydi, Ortadoğu'nun ve dün
yanın hali böyle mi olurdu?. 

Kaldı ki, PKK da Kürdis
tan'ın geri koşullarına uyum 
sağlamış bir tür siyasi tarikat, 
daha doğrusu "tarikat, siyaset, 
mafya" üçlüsünün bir bileşe
nidir. O liderini kutsal bir 
şeyhe, bir puta dönüştürmüş. 
Gücünü taraftarlarının bilinçli 
desteğinden almıyor, gözü ka
palı mürit b~ğlılığından alı
yor. Gerek örgüt içi ilişkileri, 
gerekse kendi dışındaki yurt
sever örgütlerle ilişkileri de
mokrasiye değil, şiddete ve 
zora dayalı. Siyaset, yani ulu
sal söylemler ise bu yapının 
gı:ı,mitürü; taraftar kitleye coş-

.. ku verme işlevini yapıyor. Bu 
yapının çağdaş, modern, övü
ntilecek hiçbir yanı yok. 

Kaldı ki gün geçtikçe aza
lan, düşen bu kitle desteğinin 
ne kadar gönülden olduğu da 
tartışılır. Bugün hala, şu ya da 
bu nedenle eylemiere katılan 
insanların pekçoğu bile kendi 
başlarına kalınca, sırtlarını 

birbirlerine dönünce neler 
söylüyorlar? Herkesi herkesin 
muhbiri yapmış olan 
PKK' nın şefi eri, sözcüleri 
mutlaka, kendileri için pek de 
iç açıcı olmayan bu durum
dan da haberdardırlar .. 

Özgür politikanın yazarı 
Kürdistan Sosyalist Parti-

si'nin gücünü alaya alıyor, 
ancak bin kişi olduğumuzu 
söylüyor. Varsayalım ki öyle; 
ama rejimin bunca oyunu, 
PKK'nın bunca gürültü patır
ıısı karşısında ve güçlüden 
yana olmanın moda olduğu 
bir ortamda, buna rağmen bir
liğini koruyan, doğru bildiği 
yolda b\lnca yıl yürüyen ay
dın, bilinçli, namuslu, ne yap
tığını bilen bin. kişi ise k ne 
mutlu bize; başaracağız de
mektir! Çünkü bazan pusula
yı şaşırmış bir ülkede, böylesi 
bir toz-duman ortamında, · 
adam gibi on kişi bulmak bile 
zordur .. Öte yandan başara
masak, bu kötü gidişi değiş
tirmeye gücümüz yetmese, 
zorbalığa, cehalete, binyılla
rın kötü mirasına yenik düş
sek bile, en azından namusu
muzia yaşadık, onurumuzla 
mücadele ettik, hiçbir güçlü
nün ve zorbanın önünde dize 
gelmedik; halka ve tarihe kar
şı almmız aktır. 

Yaşadığımız günlerde ay
dın ve siyasetçi geçinen pek
çok kişi güce, niceliğe tapını
yor, güçlünün yanında yer alı
yor; ama bu güç ve nicelik 
neye, kime hizmet ediyor, bu-

. na baktıkları yok. Böylece bu 
kişiler, isteyerek ya da iste
meyerek, Kürt halkının kurtu
luş davasına zarar veriyorlar. 
Bunların hesabı yanlıştır, 

böyle bir gücün geleceği yok
tur. Bunu anladıkları zaman 
ise, yaptıklarindan pişmanlık 
ve utanç duysalar bile, ver
dikleri zararı telafi etmeleri 
için artık çok geç olacak. 

* PSK Genel Sekreteri 
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~renaÖzgüı 
Politika'nın 17 Ekim 2000 
tarihli sayısında, önce PKK'
den kopan ve daha sonra· 
tekrar PKK'ye katıldığını id
dia ettiğiniz dört kişi adına 
yapıldığı ileri sürülen ve be
nim "PKK'den ayrılan kim
selere yardımcı" olduğumu 
ve "yol" gösterdiğimi iddia 
eden bir "haber"e yer verdi
niz. Daha sonra, yine gazete
nizin 20 Ekim 2000 tanhli 
sayısında PKK Başkanlık 
Konseyi Üyesi A. Haydar 
Kaytan adında birisinin, ba
na hakaret içeren "kışkırtıcı
lar" adında bir yazısını ya
yınladınız. Bu şahıs, söz ko-
nusu yazısında, basın ahlak 
ilkelerini de yok sayarak, sa
dece duyumlarla aynı iddiayı 
ileri sürmekte, beni "PKK'
den ayrılanlara destek ver
mek" ve PKK'yi zayıftatmak 

istediğimi ileri sürmektedir. 
Bu yayınlardan sonra, 26 

'Ekim 2000 tarihli Özgür Po
litika'da daha qa ileri gidile
rek; yayınlanan bir "yapma 
haber" le suç işlenmiş, basın. 
ilkeleri ve etik değerleri bu 
defa gazetenin bizzat kendisi 
hiçe sayarak tamamen keyfi 
ve düşmanca haber yapmak
ta bir sakınca görmemiştir. 
"Kösül çetesi" adıyla ınanşe
te çıkardığınız haberin alt 
başlığında, pek çok z.amanlar 
yaptınız gibi yine hayal dün
yamzda yaratığınız çetenin 
de, PKK Genel Başkanı Ab
dullah Öcalan!a karşı, sayısı
na her gün bir yenisini ekle
qiğiniz devletlerle birlikte, 
bir komplonun içinde yer al
dığını ileri sürmekteniz. 

Hemen altında da, "Kö
sül kimlerden oluşuyor?" 
başlığı altında da, "Çetenin 
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ayağı Köln'de. PKK'nin 1982'
de silahlı mücadele başlatma 
kararı üzerine kaçan Selahattin 
Çelik, serhıldanlar döneminde 
kaçan Selim Çürükkaya, Mah
mut Kılınç, Necdet Buldan ve 
Hatice Yaşar bu oluşumun ele
manları." demektesiniz. B u tür 
yayınlarla, bir kere daha ger
çek olmayan haber yapma ge
leneğinize sadık kaldınız. Ma
alesef bu yayın geleneğiniz, 
sadece sizin değil, aynı za
manda Kürtlerin de imajını 
bozmaktadır. Bir kere ben, hiç 
bir dönemde PKK'nin bir üye
si olmadım ki , kaçayım. İkin
cisi, üstelik ben, PKK'nin hiç 
bir katkısı olmadan uzun yıllar 
sürdürdüğüm kararlı ve inançlı 
mücadelem sonucu halkırnın 
ak oylarıyla milletvekili seçil
miş , savaşın en sıcak ve onlar
ca Kürt gencinin kurşunlandı
ğı günlerde hiç bir olay ve güç 
karşısında geri adım atmadan, 
halkırnın bana tevdi ettiği gö
revi en iyi bir şekilde yerine 
getirmeye çalıştım. Doğal ola
rak her insan gibi benim de 
bazı eksik ve kusurlanm ola
bilir, ancak bunlar insani sınır
lar içerisinde ele alındıkların
da bir eleştiri olarak kabul edi
lebilir. Oysa sizin yaptığınız , 

. hakaret etmektir, suç işlemek
tir. Bilinmeli ki, insanların 
özel yaşamlarını hedef alan 
saldırılar, hiç bir ortamda ma
kul karşılanmadığı gibi , bir sa
mimi duyguya da dayanmaz 
ve yurtsever bir tavır da değil
dir. 

Güney'deki çatışmaların, 
MHP'nin Kürdistan'da örgüt
lenmeye hız verdiği ve bunda 
HADEP çevrelerinin katkısı 

Özgür Politika Gazetesi' ne ... DENG 
ile HADEP'li belediyelerin ge
nel tavırlannın Kürt toplu
munda tartışılmaya başlandığı 
bir dönemde, bu yayınların 
gündemi değiştirmeye yönelik 
yanını da hatırlatarak, iddiala
rınıza cevap vermek gereki
yor. 

"Mücadeleden kaçma" id- . 
dianızla başlarsak; bildiğim 

kadarıyla Selahattin Çelik, 15 
Ağustos hareketine katılmış ve 
daha sonra bizzat PKK tara
fından Avrupa'ya gönderilmiş
tir. Hatice Yaşar'ın , hiç bir dö
nemde PKK'ye yakın bile dur
madığı biliniyor. Necdet Bul
dan ise, Kürdistan da şehir ve 
köylerin bombalandığı, yakı
hp-yıkıldığı bir dönemde, bu 
hayasızca yalanları tekzip 
edercesine Yüksekova'da bele
diye başkanlığı görevini sür
düımekteydi. 

Bu nedenlerle, beni ve bu 
kimseleri, PKK'den kaçanlar 
gibi gösterilmesi tamamen bir 
yalandır, çünkü hiç bir zaman 
PKK'li olmadım ve olmak is
temedim. Ayrıca, Necdet Bul
dan ve Hatice Yaşar için de 
aynı durumun geçerli olduğu
nu kamuoyu çok yakından bil
mektedir. 

Çete meselesine gelince. 
Çete, Balkan kökenli bir 

kelimedir ve oradan Türkçe'ye 
giımiştir. Osmanhlar, kendile
rine karşı özgürlük savaşı ve
ren Balkan halklarının savaş
çılarını bu adla anıyorlardı. 
Ama günümüzde, Türk siyasi 
çevreleri, bu tanımla silahlı bir 
suç örgütünü tanımlamaktalar. 

Yaklaşımınız, sizin de bu ta
nımlamayı benimsediğİnizi 

gösteımektedir. Yadırgamıyo-

rum. Çünkü, yer yüzünde pek 
az örneği vardır; sizin TC'ye 
yaltaklanmanıza benzerlik 
gösteren. 

Biz yine çeteye dönelim. 
Demek ki, önce resmi disipli
ne tabi olmayan bir grup ola
caktır. İkinci unsur, silahlı ve 
illegal olmalıdır. Peki şimdi , 

bu tanıma baktığınızda biz, 
Türk devleti ve yandaşlarının 
zulmü dolayısıyla Avrupa'da 
yaşamak zorunda bırakılan 
kimseler nasıl oluyor da çete 
oluyoruz? Eğer bir çete arana
caksa,· bu tanıma, bizi bu an
lamda suçlayanların kendileri 
daha uygun değiller mi? 

Bizlerin, sözde ulusal ön
der Abdullah Öcalan'na karşı 
yapılan komploda yer almamı
za gelince ... İki yıldır komplo 
söylemini dilinize doladıııız . 

Bu komploda yer alan devlet
lere her gün bir yenisini ekli
yorsunuz. Nasrettin Hoca'nm 
"buna değmiş , buna değme
miş" hikayesinde olduğu gibi , 
bu gidişle bütün devletleri bu 
iştn içine sokacaksınız. Böyle
ce, Kürt Halkının ulusal öz
gürlük mücadelesine sempati 
besleyen devlet ve güçleri bu
na karşı soğutmak, imajını bo
zarak Kürtleri güvensiz bir 
halk konumun~ düşürmek gibi 
bir gayretinizin olduğu açık. 
Ancak olayın en komik tarafı 
da, bizi kendi kafanızcla bir 
çete gibi gösteımek ve daha 
sonra bu çetenin ele sözele 
komplo içinde yer aldığını ile
ri sürmektir. Buna aklı başında 
hiç kimse inanmaz. Ancak siz, 
direktiflerle yayın yaptığınız 
için emirlere uymak zorunda
sınız ve bu gayıi ciddi yaklaşı-
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mınız, sizin Öcalan olayını 
gerçek mecrasından saptırmak 
istediğinizin tipik bir örneği
dir. Doğrusu, bunu TC'ye bir 
hizmet olsun diye yapıyorsa
nız , ne demeli! Öbür türlü de 
kendi imajınızı kendiniz dina
mitlemektesiniz. Bu yolda da, 
oldukça başaıı lısınız! 

"Barış süreci'ne karşı Av
rupa'da kampanya yürüten bu 
kişiler" diyerek, sanki bir ba
ıış ve diyalog süreci başlamış , 

ancak benim de içinde göste
rildiği m hayal dünyanızda var 
ettiğiniz kösül çetesi de bu işi 
bozmaktadır! Ne keskin bir 
zeka! Bizlerin bir şeyi bozma
sı için o şeyin olması gerek
mez mi? Hale bakın , ileri sü
rülen iddianın dayandığı iki 
unsur olan, "çete" ve "barış 
süreci," her ikisi de hayal. Bü
tün yaşananlardan sonra bir 
barış sürecinin olduğunu ileri 
süımek için, ya gerçekleıi gö
remeyecek kadar saf veya 
TC'ye örtülü bir hizmetin için
de olmak gerekir. Dünyada, 
yalnızca Kürtler savaşınadılar 
ve yine yalnızca Kürtler yenil
mediler. Pek çok halk savaştı, 
bunlardan yenilenler ve başa
ranlar oldu. Ama bütün bu sü
reçlerin ortak bir yanı vardır, 
barış ve diyalogun karşılıklı 
olduğu ve bunu ilk adımının 
da tarafların birbirlerini kabul
lenmesinden geçtiğidir. Oysa 
bugün, bu tür bir süreç yaşan
mamakta, söylenenin aksine 
süreç; "Eline silah alan silahı 
bırakıyor. Olay bundan ibaret
tir." söylemine uygun bir şe
kilde gelişmekte ve nitekim 
TC'de bir barış süreci değil 
olayı "suç işleyenlerin, bunu 
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terketmesi" olarak göımekte
dir. Birileıi; "biz yorulduk, ar
tık direnmek istemiyoruz" ve
ya "başka odak veya güçlerin 
hizmetine girmek istiyoruz" 
diyebilirler, isterlerse bunu da 
yapabilirler; ancak bunu ya
parken hem Kürt Halkının ya
kasından ellerini çekmeliler ve 
hem de buna kılıf uydururken 
bizleıin kişilik haklarına sal
dırmaları kabul edilemez. 

Hayal ürününüz olan, "kö
sül çetesinde yer alanların 
PKK, YNK çatışmasını kış
kırttıkları" iddiasına gelince. 
Ben hiç bir dönemde Kürtlera
rası çatışmaların içinde yer al
madım, taraf olmadım. Her 
defasında uzlaşmanın gerekti
ği konusunda tavır aldım ve 
imkan buldukça bu konudaki 
düşüncelerimi yazdım ve ya
yınladım. Gazetenizde de ya
yınlanan pek çok yazımda, bu 
konudaki görüşlerimi bulmak 
olanaklıdır. Halbuki, gazeteni
zin yayınları dikkatle incelen
diğinde , yayınlanan haber ve 
yazıtarla bu çatışmaların her , 
dönemde kışkırtıldığına tanık 
olmak zor değildir. Ayrıca bu 
yayınlarda toplumsal kin ve 
nefret de ekilmektedir. Diğer 
Kürt gruplarından öldürülen 
Kürtlerin sayısını hem kabarık 
ve hem de yalan haberlerle 
süsleyerek vermek, bu anlam
da gerçek niyetİnizi ortaya 
koymaktadır. Nitekim, son 
olarak "kösül çetesi" yazınız
da 500 YNK peşmergesini öl
dürmekle neredeyse iftihar 
edeceksiniz! Bu arada, bu ça
tışmalara, ölüme gönderilen 
geriilaların sayısını her neden
se vermek işinize gelmiyor. 

Sizin taraflı yayınlarıniz , 

kamuoyunun gerçekleri gör
mesine de engel olmaktadır. 
Bu son çatışmanın kimlerce 
başlatıldığı açık olmasına kar
şın, bir propaganda ve ajitas
yon kampanyası başlatarak 
gerçeği saptırmakta bir S~lkın
ca görmediniz. Öcalan'nın , 
Güney Kürdistan'la ilgili dü
şünce ve söylediklerinin izle
yen biıisi olarak ve sizler de 
bu din~ktifler içerisinde hare
ket ettiğinize göre, bu taraflı 
kampanyanın amacını görmek 
zor değildir. Öcalan, açıkça 
Güney Kürdistan'da olacak bir 
çözümün, Türk devletinin çı

karına hizmet etmesi gerekti
ğini söylemektedir. Oysa biz . 
biliyoruz ki, Türk devleti, 
Kürdistan'ın hiç bir parçasında 
Kürt halkının ulusal demokra
tik haklarını serbestçe kullana
cakları ve kendi yönetimlerini 
sağlayacaklan hiç bir modele 
izin vermeyeceğini defalarca 
söylemiştir. Bugün de, bu an
lamda değiştiğini hangi aklı 
evvel ileri sürebilir? Buralar
da bir çözüm olacaksa, bu, 
Türk devletinin istekleri doğ
rultusunda değil, bilakis Kürt 
halkının kararlı bir ulusal dire
nişi sonucu olacaktır. Güney'
de olan da budur. Ancak, Türk 
devletini.n, burada istiknu·sız
lık yaratarak, halen süren 
uluslararası desteği sabote et
mek istediği bir sır değildir. 
Acı olan, kendisini Kürt ola
rak tanımlayanların buna alet 
olmalarıdır. Benim bu konu
daki duyarlılığım, sizi en çok 
tedirgin eden bir neden olarak 
ortaya çıktığını biliyorum. 
Ben sadece bir yurtseverin 
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göstereceği duyarlılığı göster
dim ve bun·a devam edece
ğimden kuşkunuz olmasın. 

Doğal olarak ben, TC'nin ve 
diğer işgalci devletleıin amaç
larına hizmet eden hiç bir gü
cün, orada bir istikrarsızlık 
yaratmasını kabul edemem. 
Bütün yurtseverlerin de böyle 
düşündüğüne inanıyorum. 

Oysa, PKK, YNK çatışma
lanndaki gerçek sizin göster
mek istediğinizin tam tersine
dir. Hiç yorum yapmadan, sö
zü PKK Başkanlık Konseyi
niı1 .9 Ekim 2000 tarihli parti 
talimatına bırakalım : 

"Yine Eylül sonunda Gü
ney Kürdistan'da YNK ile ge
lişen siyasi gerginliğin yol aç
tığı savaş ve bu savaşta gerilla 
güçlerimizin ortaya koyduğu 
büyük başarılar vardır. Bu sa
vaş hem siyasal mücadele ve 
kitle mücadelesinin önünü aç
mış , hem de onunla birlikte 
partimizin temel mücadele 
çizgisinin geliştirilmesinde si
lahlı şiddetin çok yerinde, et
kili ve sonuç alıcı bir uygula
masını ortaya çıkarmıştır. Ge
nelde gelişen kitle eylemliliği 
ve bununla birlikte ortaya çı
kan Güney'deki savaş her tür
lü siyasal kitle mücadelesinin 
önündeki engelleri aşma, siya
sal ve örgütsel çalışmaların 
önünü açma düzeyiyle Parti 
Meclisimizin karar düzeyinde 
ortaya koyduğu yeni pratik 
hamle ilanının bizzat uygula
mada başlatılması ve gelişti
rilmesi olmuştur. Kitle eylem
liliğimize ve Güney'deki sava
şa bakarak tereddütsüz diyebi
liriz ki, 7. Kongre çizgimiz te
melinde yeni bir pratik hamle 
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süreci başlamıştır. 

Yeni stratejik sürecimiz bu 
temelde gelişiyor. Partimiz 
böylece yeni bir stratejik süreç 
başlatmış oluyor. Her türlü en
gellemeyi, baskıyı ve imha gi
rişimini boşa çıkaracak, ken
disini bir stratejik hamle baş
Iatacak düzeye ulaştıımı ş bu
lunuyor. Bu oldukça önemli 
bir durumdur; parti tarihimi
zin en temel stratejik çıkışla
rından birisidir ve bütün en
gellemelere rağmen başarıyla 
başlatılmıştır. Bu çıkış da tıpkı 
1970'lerin ikinci yarısında 
gerçekleşen Hilvan-Siverek 
çıkış ı gibi, yine 80'1erin ilk 
yarısındaki 15 Ağustos çıkışı 
gibi partimizin üçüncü büyük 
stratejik çıkışı olmaktadır." · 

Evet, maalesef bu ibare! er, 
PKK Başkanlık Konseyinin 9 
sayfa'lık talimatının ilk başın
da yer almaktadır. Hala çatış
malann kimler tarafından ve 
hangi kararların bir.sonucu 
olarak başlatıldığını , amacının 

neler olduğunu ve bunun, 
kimlerin çıkarına hizmet etti
ğini tartışmaya gerek var mı? 
Yine bu talimatnamenin bir 
yerinde de söylendiği gibi, 
"PKK'ye katılımların sıfırlan
dığı" ve hatta ayrılanların gi
derek çoğaldığı bir dönemde, 
katılmayı yeniden sağlamak 
ve bu olmayacaksa bile ko
panların sayısını freniemek 
için neden bir çatışmaya gerek 
duyulsun? Başka bir yol bulu
namaz mı? Ayrıca, çatışmala
rın ve bize olan saldırıların 
her yıl olduğu gibi yine PKK'
nin "kampanya" olarak adlan
dırdığı para toplama dönemi
ne rastlaması, birer tesadüf ol-

masa gerek! 
Benim sözde "kösül çete

si"nin en aktif elamanı oldu
ğum iddiası ise, tamamen ya
lan ve ihbar amacı taşıyan bu 
iddiaya cevap vermeye bile 
değmez. 

Eğer benim bu tür i şler l e 

uğraştığım yazılarak böylece 
jurnallenmem isteniyorsa, bu 
boş bir hayaldir ve amacına 
ulaşamayacaktır. 

Benim PKK ile gerilla ve 
şehit ailelerinin arasını açma
ya yönelik bir çaba içinde ol
manı iddiasına gelince: Benim 
böyle bir çabam yoktur. Kaldı 
ki, bunun için çaba gösterıne
ye bile gerek yoktur. 

Zamanla halk gerçeği nıu.t
laka öğrenecektir. PKK'nin 
saflarına kattığı ve doğru dü
rüst bir askeri ve siyas i eğitim 
veımeden cepheye gönderd i ği 

binlerce gencin, bugün nerede 
ve nasıl öldürüldüklerine dair 
hiç bir bilginin olmadığı acı 
ve hüzün dolu bir tabioyla 
karşı karşıyayız. Bunların 

açıklanması, bu konuda so
rumlu olan PKK'nin halkı ay
dınlatıcı , eksik ve kusurların
dan dolayı özeleştiri yapması 
ve hatta halktan özür dilemesi 
gerekmiyor mu? 

Yayınınızda bana alfen ve 
şıklar halinde s ıraladığınız 
sözde amaçlarını olarak s ırala
dığınız şeylerin benimle bir il
gisi olamaz, bunlar tamamen 
PKK Başkanlık Konseyinin 
özel yorumlandır, hepsi hayal 
ürünüdür. Kaldı ki, kime nere
de ve nasıl yardımcı olacağı
ma veya kiminle nasıl bir ili ş 

ki kuracağıma yalnız ben ka
rar verırım. 
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Türkiye sancılı bir dönemi 
yaşıyor. Osmanlının son yılla
rından başlayarak günümüze 
kadar o, hep kendisine Batıyı 
örnek aldığını söyledi. Ancak 
bunca yıl sonra Türkiye Batı 
demokrasisire henüz ulaşmış 
değil. 

Cumhuriyet, demokratik 
temeller üzerine kurulmadı. 
işgalci kuvvetleri Anado-
lu' dan atan insanların istemle
ri yönetime yansımadı. Kuru
luş aşamasında Kürtlere veri
len sözler tutulmadı. Cumhu
riyet ' i kuranlar 1923 İzmir İk
tisat Kongresi ile k.apitalist 
kalkınma yolunu seçerek ül
kenin tekrar emperyalizmin 
güdümüne girmesine kapıyı 
araladı lar. 1950' le re gelindi
ğinde Marshall planı ile ülke 
emperyalizmin arka bahçesi 
olma yolunda ilerledi. 

1960'larcla başlayan göre
ce demokratik ortam, demok
ratikleşmenin sağlanmasına 

yetmedi. Ülkedeki demokra
tikleşme hareketi ı 2 Mart i le 
kesintiye uğradı ve 12 Eylül 
ile birlikte demokratikleşme
nin önü tıkandı. Türkiye bu-

gün yaşanan bu sancılı sürecin 
zorluklarını yaşıyor. 

Bu süreçte Kemalizm res
mi ideoloji haline getirildi. 
Kürtlerin varlığı ret ve inkar 
edildi. Toplum tek dil, tek 
din , tek ulus, tek ideoloji ola
rak bir cendereye sokuldu. 
Tüm komşuları ile kavgalı 
olan Türkiye, kendi vatandaş 

larına karşı görülmemi~ bir 
şiddet uygulayan ender ülke
lerden biri haline geldi. Kürt
lere yönelik saldırılar had saf
haya vardı. Bu dönemele 3 bin 
yerleşim birimi yakılclı, 4 bin 
Kürt köylüsü göç ettirildi , 
bunların yanısıra Türkiye ' nin 
karnesinde 40 bin ölü, 8 
DGM'de toplam 18.383 faili 
meçhul dosya bulunuyor. Son 
yılda 1000 kişi gözaltıncia öl
dürülmüş , 800 kişi kayıp , 160 
bin ki~i gözaltına alınmış. 13 
bin insan tutuklanmış, 800 ci
varında siyasi parti , dernek, 
yayın kuruluşu, kültür kuruımı 
ve kitle örgütü kapatılmıştır. 
700 kişi düşüncelerinden do
layı cezaevlerine konularak 
bunlara toplam ı 900 yıl ceza 
verilmiştir. 

------------------------------21----------------------------



Olaylar ve Görüşler 
Türkiye'de kronik hale ge

len enflasyon ve hayat pahalılı
ğı kitleleri bunaltıyor. Bölüşü
mündeki adaletsizliği zengin ile 
yoksul arasındaki uçurum daha 
da derinleştiriyor. Türkiye nüfu
sunun% 22'si gelirden% 58 ,3 
pay alırken , kal~n% 78'in payı 
ise ancak% 41 ,7. Dört kişilik 
bir ailenin asgari yaşam ücreti 
586 milyon TL olarak hesapla
nırken , milyonlarca kişi net 86 
milyon TL olan asgari ücretle 
geçinmek zorunda. Ocak 
2000 'de 145 dolar olan asgari 
ücret, Ekim ayında 129 dolara 
düştü. Ekonomik zorluklar top
lumda ahlaki çöküntüyü körük
ledi. izlenen yanlış politikalar 
toplumun büyük oranda yozlaş
mas ına, sistemin de çürümesine 
neden oldu. İdari yapıda çetele
rio etkinliği arttı. Adalet meka
nizmas ı zedelendi, devlete ve 
yargıya olan güven azaldı. Dev
letin asli görevlerinden olan 
herkesin sağlık ve eğitim hiz
metlerinden yararlanmasını sağ
lama görevi terkedildi. Sosyal 
adaleti sağlama ve ekonomik 
sorunları çözme anlayışı unutul
du. Eğetim paralı hale getirile
rek fırsat eşitliği ortadan kaldı
rıldı. YÖK aracılığıyla üniversi
teler kışlaya dönüştürüldü . İn
sanların sağlığı metaya dönüştü
rülerek , parası olmayanlara has
tanelerden rehin kalma, "özgür
lüğü! " tanındı. 

Dış borçları 100 milyar do
ları aşan Türkiye 'de son 15 yıl
da 100 milyar dolar silahlanma
ya harcanmıştır. İçi boşaltılan 
10 banka devlete 11.5 milyar 
dolara mal olmuş, bütçenin % 
16'sı batık bankalara gitmiştir. 

Bu bozuk ve baskıcı sisteme 
karşı çıkanlar cezaevlerine atılı
yor. Devletin izlediği yanlış po
litika cezaevlerinde de aynen 
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sürüyor. Adam öldüren, silah ve 
uyuşturucu kaçakçısı , mafyanın 

tetikçisi "adli suçlular" ayakla
nınca, "yufka yürekli" kesilen 
devlet, cezaevi müdürüyle , sav
cıyla, polisiyle masaya oturu
yor. Ulucanlar'da, Burdur 'da, 
Buca'da ayaklanan "s iyasi tu
tuklular" olunca, dozerle, kep
çeyle, panzerle, cezaevleri bası
lıyor, kaç ölü çıkacağına bakıl
madan ayaklanmalar en kanlı 
biçimde bastırılıyor. F Tipi hüc
relere kapatılmak istenenler de 
bu ikinci kategoriye girenler. 

Küreselleşen dünyada böl
gesel sorunlar veya bir ülkede 
görülen hak ihlalleri, ülkelerin 
içişleri olmaktan çıkmıştır. Tüm 
devletler doğuştan kazanılan in
san haklarına uymakla yüküm
lüdürler. En temel insan hakları 
olan yaşama, çalışma, kendi di
lini konuşma hakkı tartışmasız 
herkese sağlanmalıdır. 

Ne yazık ki, ülke yönetimin
de söz sahibi olan siyasi partiler 
devleti ve toplumun demokra
tikleştirmekten uzaktır. Adı ge
çen siyasi partiler kendi içlerin
de demokratik değildir. Partiler
de lider egemenliği esastır. Par
tilerin gelir kaynakları şeffaf 
değildir. Liderlerin seçtiği kiş i

lerin milletvekili olduğu bir par
tide lider sultasına son vermek 
güçtür. Kendi içinde demokratik 
olmayan partiler toplumu de
mokratikleşti remezler. . 

Türkiye 'de toplumsal barış 
ve demokratikleşmenin önünde
ki en büyük engel hiç kuşkusuz 
'82 Anayasası'dır. Bu Anayasa 
artık onun "kefil"leri tarafından 
bile savunulmuyor. Yüksek yar
gı organları, başkanları, birçok 
demokratik kitle ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri, kısacası top-

. lurnun ezici çoğunluğu bu Ana
yasa'nın meşru olmadığı konu-

suncia hemfikir. Anayasa toplu
mun tek ideolojisi , tek dil , tek 
din , tek ulus çemberine sok uyor 
ve bu durumu resmileştiriyor. 
Çeşitli dil, din, ırk , ulus, ci nsi
yet, siyasi inanç, sosya l s ınıf ve 
tabakalardan oluşan toplumu 
dar bir çembere hapsetmek ba
rış ve demokrasinin , çok ses lili
ği önündeki" en büyük enge ldir. 
Ülkede barış ve demokrasiyi 
yerleştirmek için bu Anaya
sa ' nın demokratik bir Anayasa 
ile deği ştirilmes i zorunludur. 
Düşünce özgürlüğü sağlanma

dan , tüm çalışal"!lara grev li , top
lum sözleşmeli sendika hakkı 
tanınmadan, i ş barışını sağ la

mak olanaksızdır. Grevleri erte
lemekle, KHK ' ler aracılığıyla 
"hükümet memuru" yaratmaya 
çalışınakla i ş barı ş ı sağ l anamaz. 

Siyasi Partiler Yasası(SPY) 

da en az Anayasa kadar antiCte
mokratiktir. Siyasi partilerin 
sosyal bir sınıfın haklarını sa
vunmalarını, devletin federatif 
bir yapıya kavuşmas ını isteme
leri , Kürt halkı üzerindeki ulu
sal baskıdan sözetmeleri yasak
tır. Yasaklar zinciri ile sınırları 
çizilmiş bir demokrasi de "Siya
si partiler ele demokratik düze
nin vazgeçilmez uns url a rıclır" 

demek gülünçtür. Bir bütün ola
rak Türk hukuk sistemi ulusla
raı·ası sözleşmelere uygun hale 
getirilmeden, toplumun tüm ke
simlerinin hakları yasal güvence 
altına alınmadan , ülkede cle
mokratikleşmenin önündeki ya
sal engeller ortadan kalkmaz. 

Her ne kadar SPY ' nın 4. 
maddesinde; "Siyasi partiler, 
demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır" de
niyor ve 5. madde ile ele; "Ön
ceden izin almaksızın serbest
çe kurulacakları" söyleniyorsa 
da, hemen ardından ; "Atatürk 
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ilke ve inkılaplarına bağlı ola
rak çalışırlar" denilerek siyasi 
partilere bir "özgürlük!" çerçe
vesi çiziliyor. 

Yasaklar halkasından oluşan 
SPY'na göre onlar; "Türkiye 

·Cumhuriyeti Devleti'nin da
yandığı devletin tekliği ilkesi
ni değiştirmek amacını güde
mezler ve bu amaca yönelik 
faaliyette bulunamaz
lar"(Madde 80). Seçim barajı
nın % 1 O olduğu ülkede siyasi 
partiler; "Seçimlerde başka bir 
partiyi destekleme kararı ala
mazlar"(Madda 90). Onlar; 
"Dernekler, sendikalar, vakıf
lar, kooperatifler, meslek ku
ruluşları ile siyasi ilişki ve iş
birliği içinde bulunamazlar, 
bunlara destek olamaz
lar"(Madde 92). Ve en önemli
si; "Siyasi Partiler ız Eylül 
1980 harekatına ve MGK'nın 
karar, bildiri ve İcraatma .kar
şı herhangi bir tutum, beyan 
ve davranış içinde buluna
mazlar"(Madde 97). 

Özel olarak Kürtler için dü
şünülmüş yasaklar SPY' da çok 
net olarak ifade ediliyor. Buna 
göre siyasi partiler; "TC ülkesi 
üzerinde milli ve dini kültür 
Ve mezhep veya dil farklılığı
na dayanan azınlıklar bulun
duğunu ileri süremezler. Türk 
dilinden veya kültüründen 
başka dili ve kültürleri koru
mak amacını güdemezler bu , 
yolda faaliyette bulunamazlar. 
Tüzük ve programlarının ya
zımı ve yayınlanmasında, 
kongrelerinde, açık veya ka
palı salon toplantılarında, mi
tinglerinde, propagandaların
da, Türkçeden başka dil ko
nuşamazlar"(Madde 81). 

Yasaklarla boğuşan siyasi 
partilere üye bulmak da oldukça 
zor. Anayasa'.ya göre hakill)let 
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ve savcılar, yüksek yargı organ~ 
ları mensupları, karpu kurum ve 
kuruluşlarının rtıemur statüsün, 
deki görevlileri ile işçi niteliği 

' taşımayan diğer kamu görevli
leri, silahlı kuvvetler mensupla
rı siyasi partilere üye olamazlar. 
Yüksek öğretim elemanlarının 
ve yüksek öğretim öğrencileri
nin siyasi partilere üye olmaları 
ancak kanunla düzenlenir. Bu 
durumda emekten yana olan si
yasi partilere üye olabilecekler 
yalnız işsizler, ev kadınları, es
naf ve zanaatkarlardır. Kısacası ' 
toplum siyasetin dışında tutulu
yor. 

Türkiye' de toplumsal barış 
ve demokrasiyi yerleştirmek 
için Türk hukuk sistemindeki 
antidemokratik hükümler tüm
den kaldırılmalıdır. Yetmez, 
Türk devleti imza attığı, ulusla
rarası antlaşmalara uymalıdır. 

Bu da yetmez, Türk devleti 
kendi hukuk sistemini uluslara
rası antlaşmalara uygun hale 
getirmelidir. 

Demokratikleşmeyi sağla

mak için seçim yasası değiştiril
meli, baraj sistemi kaldırılmalı 
tüm sosyal sınıf ve katmanlarıli 
iradeleri parlamentoya yansıtıl
mahdır. Valiler, kaymakamlar, 
emniyet müdürleri ve belediye 
başkanları !}alkın oyları ile gö
reve gelmeli, görevden alınma
ları ise bağhmsız yargı kararları 
ile olmalıdır. Atanmışların se
çilmişler üzerindeki egemenli
ğine son verilmelidir. 

Uluslararası antlaşmalara ' 
uymamayı alışkanlık haline ge
tiren Türkiye hükümeti, Kürt 
yurttaşlarının yargıçlar önÜnde 
kendi dillerini sözlü olarak kul
lanmalarına izin vermiyor, her
kesin kendi dilini özgürce kul
lanma hakkını yasal'güvenceye 
kavuşturan Lozan Antlaşma-

sı'nın 38. ve 39. Maddelerine 
uymuyor. Devletin taraf olduğu 
06.12.1966 tarihli Uluslararası 
İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi'nin 27. maddesi 13. fık
rası; "Farklı etnik ve dini 
gruplar ile değişik dillere 
mensup, azınlıklardan oluşan 
devletlerde, bu azınlıklarin 
kendi kültürlerini geliştirme, 
dini ibadetlerini yerine getir
me ve dillerini kullanma hak
ları vardır. Bu hak ellerinden 
alınamaz" diyor. Yine devletin 
imzaladığı 1959 tarihli Çocuk 
Hakları Mukavelesi 'nin 7. Mad
desi; "İlk eğitim yeri aile ol
duğuna göre, ailede konuşu
lan ve çocuğa en yakın teması 
olan annenin kullandığı dil 
''Anadil"dir. Anadilin gelişti
rilmesi için çalışıimalı dır" di
yor. Buna karşın Türk devleti 
ne yapıyor? O, anadili yasa ile 
belirleyen ilk ve tek devlet olu
yor. Dahası var, Türkiye'nin ta
raf olduğu Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı 'nın (AGİT) 
Kopenhag'da yaptığı toplantıda 
alınan kararların 32. maddesi; 
"Uluslararası azınlıklara 

mensup olanl;ır kendi iradele
rine aykırı olarak, herhangi 
bir asimile girişimine muha
tap olmadan, kendi etnik, kül
türel, dilsel ve dinsel kimlikle
rini özgürce ifade etmek,, .ko
rumak ve geliştirmek hakkımi 
sahiptirler. Onlar .... anadilleri
ni özel ve kamu yaşamında 
kullanma hakkına sahiptir• 
ler" diyor. Aricak Türkiye buna 
da uymuyor. 

Türkiye'iıin, 1954 yılında 
imzaladığı Avrupa İnsan Hakla
rı Sözleşmesi'nin 10. !T)addesi 
düşünce özgürlüğünü düzenli
yor. Ancak, Türkiye imzaladığı 
anlaşmalara uymamayı bir alış
kanlık haline getirdiğinden, 
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yüzlerce kişi düşüncelerinden 
dolayı cezaevlerine atılıyor. Ün
lü 141 ve 142. Maddelerin yeri
ne getirilen TMY'nın 8'nci ve 
TCY'nın 312'nci maddeleri, 
düşüncelerini açıklamak iste
yenlerin üzerinde Demokles' in 
kılıcı gibi sallanıyor. Aynı mad
delerden partimizin eski Genel 
Başkanı Refik Karakoç'a, Ge
nel Başkanımız Yılmaz Çarnh
bel 'e ve partimiz Genel Başkan 
Yardımcılarından Edip Saman
cı 'ya hapis cezaları veriliyor. 
Dahası, çıkarılması düşünülen 
af yasasından çeteler yararlandı-· 
rılırken, bunların yararlanması 
önleniyor. Türkiye'de toplum
imi gerginliği ortadan kaldır
mak, toplumsal barışı sağlamak 
için genel af gereklidir. Türki-. 
ye'nin çok sık af çıkaran bir ul~ 
ke olması bu gerekliliği ortadan 
kaldırmıyor. Vatandaşiara karşı 
işlenen suçların affedilip, devle
te karşı işlenen suçların kapsam 
dışı bırakılması, iç barışın sağ
lanmasına hizmet etmez. 

Türkiye'nin sorunları, hırsı
zıyla, çete üyesiyle ve adam öl
düreniyle, uyuşturucu kaçakçı
sıyla barış içinde olmakla çö
zülmez. Toplumsal barış, dev-· 
!etten farklı düşünen, devlet ile 
çatışan kesimlerle yapılacak bir 
barışla kalıcı olabilir. 

'Bunun için yapılması gere
ken idam cezasının şantaj aracı 
olarak kullanılmadan Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi 'nin 6. 
No 'lu Protokolü 'n ün imzalan
ması, düşünce Ve örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki engelle
rin kaldırılması, OHAL, Köy 
Koruculuğu, Özel Tim'in kaldı
rılarak, Kürt sorunurıun ekono
mik, sosyal, siyasal ve kültürel 
boyutları ile ele alınarak de
mokratik ve barışçıl yöntemler
le eşitlik temelinde çözüm yolu
na sokulması vedeyletin de
mokratikleştirilmesi için gerekli 
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adımların atılmasıdır. 

Başta Anayasa ve SPY ol
mak üzere Türk hukuk sistemi
nin demokratikleştirilmesi, her
kese grevli, toplu sözleşmeli 
sendika hakkının taninması, 
YÖK'ün kaldırılarak üniversite
lerin özerk hale getirilmesi, 
RTÜK'ün kaldırılarak yazılı ve 
görsel medyanın özgürlüğünUn 
sağlanması, ~oplumsal alanın 
her alanında kadın-erkek eşitli
ğinin sağlanması için gerekli 
yasal düzenlernelerin yapılması, 
dil ve kültür üzerindeki baskıla
ra son verilerek yasakların kal
dırılması, düşüncenin suç ol
maktan çıkarılarak, her görüş ve 
düşüncenin serbestçe örgütlen
mesine olanak tanınması, Türki
ye 'nin AB sürecinde atması ge
reken adımların başında gelir. 

Biz Demokrasi ve Barış Par
tisi olarak, Türkiye'nin bu kök
lü değişimleri yapmadan AB'ne 
kabul edilmesinin doğru olma
dığını, bunun sorunların Avru
pa'ya taşınması anlamına geldi
ğini söyledik. Ancak biz ve bi" 
zim gibi düşüneniere rağmen 
Türkiye AB 'ne aday üye olarak 
kabul edildi. Bundan sonra Tür
kiye'nin AB normlarına; "Katı
lım Ortaklığı Belgesi"(KOB) 
koşullarına uyup üymadığımn 
kontrol edilmesinde, görüşleri
mizin dikkate alınmasını umu
yoruz. 

AB 'nin açıklanan; "Katılım 
Ortaklığı Belgesi" Türkiye'de
ki sorunların adını koymaktan 
uzaktır. Avrupalılar da Kürt ke
limesini kullanmaktan korku
yorlar. Avrupa devletleri, kamu
oylarının duyarlılıklarının aksi
ne, kendi uyum kriterlerinin da
yatılması konusunda fazla ısrar
lı görünmüyorlar. Yürütülen 
gizli pazarlıklar .sonucu açıkla
nan belge, Türkiye'yi ineitme
yecek oranda yumuşak ve ılım
lıdır. Görünen odur ki, Avrupa 

inkarcılığa cesaret vermekte ve 
çıkarları gereği sorunun ismini 
koymaktan çekinmektedir. Siya
si ve ekonomik çıkarlar onlara 
göre her şeyin üstündedir. Hel
sinki toplantısının üzerinden bir 
yıl geçmesine ve Türkiye'nin 
bir arpa boyu yol almamasına 
rağmen, AB mekanizmalarinın 
ciddi bir baskı unsuru o lama yı· 
şı, izlenen yanlış politikanın so
mut göstergesidir. 

AB için Türkiye'nin birliğe 
üyeliği fazla önem arzetmiyor. · 
Onlar Gümrük Barliği Anlaş
ması ile Türkiye pazarını kul
lanma hakkını zaten elde .ettiler. 
Ortadoğu'da Ve· Türki Cumhuri
yetlerle ilişkilerinde Türkiye'yi 
sıçrama tahtası olarak kullan
mak isteyen Avrupalıların, Tür
kiye'yi AB kapısında bekleme 
odasına alacakları, "Ev ödevle
ri" ile onları oyalayacakları; 
AB'nin kendi normlarına uyma
sı halinde, Türkiye'nin öngörü
len sürede AB'ne üye oiamaya
cağı açıktır. Türkiye'nin AB'ne 
üye olması ile Kürt sorunu çö
zülemez. 

. Kopenhag Kriterleri bu so-
runu çözmeye yetmez. Bize gö
re Kürt sorunu, demokrasinin 
yokluğu ve ekonomik sorun, 
Türkiye'nin çözmek zorunda ol
duğu üç temel sorundur. Bu üç 
sorun da birbiri ile ilintilidir, bi- · 
ri diğerini etkiler. Türkiye'nin 
sorunlarının çözümü, Kürt soru
nunun demokratik, barışçıl yön
temlerle çözülmesine bağlıdır. 
Bunun için yapılması gereken, 
savurulmaya, teslimiyete ve 
ihanete karşı olanların birlikteli
ğini sağlayarak mücadeleyi 
yükseltmektedir. Sorunun asıl 
muhatabı bu coğrafyada yaşa
yan insanlardır ve çözümü de 
onları mücadelesi ile olacaktır. 

*Demokrasi ve Barış Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı 
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Demokrasi 

tartı~maları · 

S. Çiftyürek 

ı Demokrasi ve özgürlük ara
yışını merkezine alan tartışma
lar, aydın ve siyaset çevrele
rinde yeniden belli bir yoğun
luk kazandı. Bu zorlama değil, 
yaşamın dayattığı bir tartışma 
ve arayıştır. 

Bireyler ve toplumlar do
ğallıkla en çok yoksun bll·akıl
dıkları şeylerin arayışında 
olurlar. Hal kımız ve aydınları
mız da dün olduğu gibi bugün
de egemen güçlerce yoksun 
bırakıldıkları demokrasi, öz
gürlük, ekmek arayışında ol
dular. Bu kavga ve arayış gü
nümüzde de sürüyor. 

Demokrasi ve özgürlük 
tartışması elbette önemlidir 
ama asıl önemli olan tartışma
nın içeriği ve hedefleridir. 
Yoksa, bağnaz burjuva siyasal 
partiden Marksist siyasi akım
lara varana kadar çok geniş bir 
siyasal yelpazede savunulan 
demokrasi, özgürlük kavram
l arını somut bir içerikten yok-

sun savunmak hiçbir şeyi sa
vunmamaktır. Bu tartışma Fı
rat'ta Yaşanı ' da da doğrudan 
ya da dolaylı olarak başından 
beri sürüyor. Sedat Yurttaş , 
EYaşam'ın 55. ve 58. sayıla
rında ki yazılarıyla , bu tartı ş 

maya hem açık davetiye çı
kard ı , hem ele dile getirdiği 
eleştirileriyle tartışmayı kendi
si de sürdürmek istiyor. 

Sayın Yurttaş, F Yaşam ' ın 

55. sayısında ki "Doğrudan 
Soru lar"-başlıklı yazısını biti
rirken , birlikte tutumun örül
nıesine hizmet eelecek tartı şma 
ve arayışların yeterince olgun
Iaşmadığını "ve bugünden ya
rına hemen bütün soruların do
yurucu yanıtlar bulmayacağı
nın farkındayız. Tanı da bu ne
den le, çok daha gen i ş kesimle
rin, daha uzun zaman ayırarak 
yanıt aramal arı gerekir kana~ 
tincleyim" eliyor. 

Gündemdeki soru l arın ya
nıtlarının bir yanıyla tartışma 
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sürecinde verileceği doğrudur, 
ama bir boyutuyla da soruların 
yanıtları pratik yaşamın kendi
sinden gelecektir. En başta bu 
nedenle girilen yeni süreçte za
mana ihtiyaç vardır. Sonunda sı
kıntıya düşmernek için başlan
gıçta dikkatli ve uzun soluklu 
davranmaktayarar vardır. 

Yaşamda olduğu gibi siya- . 
sette de erken olgunlaştı rmanın 

ürünü olan olguların yıkılışı da 
erken olmuştur hep. Doğal ol
gunlaşmayan , ya da siyasal ira
denin olması gerekenden daha 
fazla iradi müdahalenin ürünü 
olarak şekillenen olgunlaşmaya 
dayalı başarılarda, yine kolay
lıkla elden uçup gitmeye, dağıl
maya hep mahkum olmuşlardır. 
Kısacası yaşamda ve siyasette, 
ace leyle başarılan tersinden de 
kolaylıkla elden çıkarılmıştır. 

Tartışmaya, yaşamda ki 'pra
tik yönelişlerle bağlantılı bir tar
tışmaya her dönem olduğu gibi, 
bugün de ihtiyaç vardır. Sorum
lu , uygar' ve özgür bir tartışma 
zenginliğine, başta işçi-emekçi 

halkın olmak üze·re hepimizin 
ihtiyacı vardır 

"Kullandı ğımız dil" dahası 
demokrasi ve özgürlüğe bakışı
mız farklı olabilir. Tam da bu 
farklılıklar nedeniyledir ki; yurt
severlerden, sosyali stlere kadar 
uzanan geniş yelpazedeki dev
rimci güçler, uygar ve olabildi
ğ ince de özgür bir tartışmayı 
üretebi lmelidirler. 

Devrimci, sosyalist güçler 
yelpazedeki güçlerin demokrasi 
ve özgürlük kavramına ilişkin, 
farklı görüşleri, farklı duruşları 

bütün netli ği ile açığa çıkarılma
dan ve öncelikle farklı lıklar 
kavranıp sindirilmeden, hareke
tin genel çıkarları üzerinde uz
laşma da sağlanamaz 

Elbette hepimizin doğruları 
vardır. Ve herkes kendi doğru
l arı için başkasını ikna etme 
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mücadelesini sürdürecektir. Bu 
doğaldır, fakat ikna etmek ile 
farklılıkl arı kabul etmek sınır
daştır. iknanın ya da görüş birli
ğine varmanın olumlu sonuç 
vermediği yerde, muhatabı fark
lılıklarıyla birlikte kabul edip, 
bunun üzerine ortak paydaların 
aranması gerekiyor. 

Şöyle denilebilir: "hareketi n 
genel çıkarları ve ortak ilkeleri 
az çok bellidir,- bunlar üzerinde 
uzlaşıl arak yol alınabilir." Hayır, 

sorun sanıldı ğ ı kadar basit değil. 
Hele, hele farklı siyas i akımla
rın, her birinin temsiliyet iddia
sını taşıdıkl arı sınıf veya kat
manlara dayalı kitleselleşeme
dikleri (biri hariç) bugünkü sü
reçte, genel ulusal çıkarlar üze
rinde uzlaşmak daha da zordur. 

Çünkü; her siyaset, hatta her 
devrimci aydın, temsil ettiği sı
nıfın, katmanın çıkarlarından 

hareketle genel ulusal çıkariara 
ulaş ılır. Başka bir ifadey le; her 
siyaset, tems il iddiasıyla yola 
çıktığı, s ınıfın veya katmanın çı
karlarını ulus ya da halk adına 
genelleştirirler ya da esnetirler. 
Her sınıf ya da katman temsil 
edildiği siyaset aracılığıyla ken
dini toplum adına genelleştirme 
mücadelesi verir. Kısacas ı , her 
sınıf, her katman ve bunların si
yasal temsilcileri, dünyaya ken
di penceresinden bakarlar, ama 
dünyanın bir kesitini değil tama
mını görmeyi hedeflerler. 

Demokrasinin sınıflar üstü 
olmayışının altında da esas bu 
genelleştiıme yatar. Her s ınıf, 

özellikle iktidara gelen her sın ı f

sal güç, kendi demokrasisini , 
toplumun tümü adına gene ll eşti

rir. Anayasa ve diğer temel ya
salar bu genel l eşmeyi ifade eder. 

Herkes, ama herkesin de
mokrasi v~ özgürlük istediği 
halde, bu kavramlar üzerinde 
bunca tartışma ve kavganın ya
şanmasının temelinde de, yine 

sözünü ettiğimiz genelleştirme 
amacı bulunur. 

Sermaye ve onun siyasal 
partileri son yıllarda daha çok 
demokrasi ve özgürlük propa
gandasını yapmaktalar. Çünkü 
sermayenin ulus l ararası sermaye 
il e bütünleşme yönelişi bunu ge
rektiriyor. Sennaye herkes için 
değil, kendi si için daha fazla de
mokrasi ve özgürlük istiyor. De
mirel'in bugün burjuva siyasetin 
en azından bir kesimince "en 
büyük demokrat" hatta "demok
rasi mücade les inin kahramanı ' · 

ilan eeli lmes inin temelinde ele 
demokrasinin s ını fsal i çeriğ i bu
lunur. 

Demek ki , demokrasi, özgür
lük ve hatta sosyali zm kavram
Iarına belirli bir somut içerik ka
zandırılarak savunmak duru
munday,ı z. Somut! u k sağlanma

dan yola çı kılırsa, ya da bu kav
ramiara sınıflar üstü bir an lam 
yüklenerek savunmaya kalkılır
sa, savunanlar kendilerini S. De
mirel' in demokrasi sav unusu 
veya Fransız Sosyalist Partisi'
nin "sosyalizm" savunusu ç izgi
sinde bulabilirler. Sayın Yurttaş 
ne der bilmem , fakat ben de
mokrasinin s ınıflar üstü bir içe
riğe sahip olmadığı görü ş ünde

yim. Bu, benim demokrasi ve 
özgürlüğe ilişkin yaklaşımlarımı 

bütünüyle belirler, içerik kazan
dıı·ır. Kı sacas ı ben , demokrasiye , 
özgürlüğe emeğin penceresin
den bakıyor ve bunun tüm ezi
len halk adına genelleşti ri ını esi
ni savunuyorum. 

Geçerken bir şeyi daha be lir
teyim; ortak paycia o larak üreti
lecek program ve bumın aracı 
olarak parti ya da cephenin aynı 

süreçte bir iç mücadele (ideo lo
jik mücadele) alanı o lduğu ger
çeğ i başından kabul edi lmezse , 
birlik ne kadar sağlam yaratılır
sa yaratıl s ın ayrışmalar kaçınıl

maz olur. Uzlaşma ve ortak clav-
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ranışa ihtiyaç vardır, fakat bu 
farklılıkların redeli üzerinde de
ğil, kabulü üzerinde olursa sağ
lıklı ve ilerletici olabilir: 

Benim R.Teze'nin 
14.04.2000 tarihli sayısında ya
yınlanan " Yasal Parti Tartışma
ları Üzerine" başlıklı yazıda be
lirttiğim kimi görüş ve değer
lendirmelere sayın Yurttaş, eleş
tirel yaklaşıyor ve yanıtlamarnı 
i stediği kimi soruları yazısında 
dile getiriyor. Özellikle HADEP, 
DBP ve başka odaklarca da sür
dürülen yeni parti arayışına iliş
kin; "adı yeni ama politikaları 
eski olacak olan bir parti arayışı 
neden?" şeklindeki soruma, sa
yın Yurttaş, "Hayır arkadaşlar 

eski olan, değişmeyen 'Demok
rasi Hareketi ' değil. Değişme
yen bu anlamda eski olan sizin 
yargılarınızdır" diyor. 

Hem eleştirel yaklaşımların 
üzerinde durabi !rnek hem de ya
nıtlamasını istediği sorulara ya
nıt verebilmek için, öncelikle üç 
temel noktada kısa bir değerlen
dirmeye ihtiyaç vardır. 

1- Siyasetin hem nesnesini 
hem de öznesini oluşturan işçi , 

emekçi halk yığınlarının başka 
bir ifadeyle , devrimci kavganın 
hem nesnel hem de öznel dina
miklerinin yeni süretçeki du
rumları nedir? Dinamikler ger
çekten dinamik mi yoksa geç
miş süreçte harcanan enerji ile 
güç kaybına uğrayan halk yığın
ları yorgun mu düştüler? 

2- Sermaye ve rejim ne yap
mak istiyor? Yeni yönelişler be
lirlenmeden, sermaye ve rejimin 
konumu ve yönelişlerine ilişkin 
netliğe ihtiyaç vardır. 

3- Değişimin siyasal öznesi 
iddiasım taşıyan, genel olarak 
devrimci muhalefetin, özel ola
rakta siyasal yapıların durumu, 
tutum ve yönelişleri üzerinde 
bir kavrayışa ihtiyaç vardır. 

Kısacası genel olarak halkın 
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(emeğin), sermayenin ve siyase
tin olabildiğince kısa ama nes
nel bir değerlendirmesini yapa
bilirsek, o zaman geleceğe dö
nük daha somut ve gerçeğe en 
yakın yönelişler belirleyebiliriz. 

~ Emekçi sınıfların 
durumu ... 

Kitleler, toplumsal değişme
nin ve tarihsel ilerlemenin hem 
nesnesi hem de öznesidirler. 
Bazı dönemler siyasetin nesne
si, bazı dönemler ise öznesi ol
ma konumları belirgindir. 

Uzun evrim yıllarında, kitle
lerin siyasetin nesnesi konum
ları belirgindir. Buna karşın 
devrim yıllarında kitleler ekono
mik, sosyal, siyasal ve kültürel 
değişimin aktif öznesi işlevini 
üstlenirler. Tarih bunun sayısız 
örnekleriyle yüklü. 

Şöyle de denilebilir: Evrim 
yılları kitlelerin değişme hazır
landığı (değişime uğratıldığı) 

yıllarken; devrim yılları kitlele
rin değişimi gerçekleştirdiği yıl
lar. Birinde belirgin olarak deği
şimin nesnesi , diğerinde belir
gin olarak değişimin öznesi. 

Bu geneliernenin ışığında ül
kemizdeki emekçi sınıfların öz
gürlük ve demokrasi kavgasın
daki konumu bugün değişimin 
öznesinden çok, değişime uğra
tılması gereken nesnesi duru
mundadırlar. 

Halk yıllarca süren savaşın 
tüm ağır yükünü omuzladı. Mü
cadelede bir taraf olmanın öte
sinde 1990 ' lı yılların başındaki 

serhıldanlarla dinamik bir özne 
olarak da mücadelede yerini 
aldı. 

Geliştirilen mücadeleye ve 
ödenen bedellere rağmen kurtu
luş mücadetesinde tünelin ucu
nun gözükmemesi yorgun düşen 

yığınların yeniden enerji biriki
minin engeli durumunda. Buna 
rejimin halka dönük çok yönlü 
ve ağır saldırılarıyla 3 milyonu 
bulan kitlenin göçe zorlanması
nın sonuçlarını eklemek gerek ir. 
Ve üstünü üstlük yurtsever ha
reketin geliştirdiği Demokratik 
Cumhuriyet Projesi '(DCP)nin 
kitleler üzerindeki olumsuz etk i
si dikkate alınmalı. 

Kavga içerisindek i aktif kit

le damarı , süreç içeris inele de
şarj oldular, yorulclular ve 
DCP 'nin yüreklerde, beyinlerele 
yolaçtığı yıkımın ağır baskısı al
tındalar. Kitlenin yenielen güç 
toplayacağı zamana ihtiyaç var
dır. Kitleler açısından kavgacia 

yorulmak, clinlenip güç topla

mak da, dinamik olmak kadar 

bilimsel bir olgudur. 
Halk , sırf cesarete ya da bi

tek gücüne dayalı kavganın be
delini ağır ödedi. Ve zaferin yo

lunun sadece etkin silahlarla 
açılmadığını yaşayarak gördl.i. 

Geleceğe dönük arayı ş ve öneri
lere temkinli bakıyor. 

Girilen süreçte , i~çi , emekçi 
y ı ğınlar geliştiri le n mücadel ede, 
ödenen ağır bedellere karş ılık 
rejimin küçük ele olsa belli 
adımlar atmasını bekliyor. Ulu
sal istemler yönünde atılacak 
küçük bir adım bile halkın ; ''s ü
reç bu kazınımla nqktalandı , ar
tık yeniye bakalım" türünden 
yeni arayışlara yönelmesinin ze
minini hazırlar. Psikolojinin far
kında olan rejim ise deği ş imin 

moment noktasını sürekli geriye 
çekiyor. 

İnsan psikolojisinin , öngör
düğü çıkarlar peşinden koştuğu; 

özellikle kitlelerin yorgun üş
tüğü ya da yenilgi yıllarında bu
nun daha belirgin yaşandığını 
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bilmemiz gerekir. Ye ek olarak, 
halkın görünürde tanrı ya da 
peygambere inandığına bakma
yın , halkın gerçek tapınağında 
yiyecek bulunur. Rejim bunun 
farkında ve "halka aş-iş kapısı 
açıyoruz" demelerinin altında 
bu yatar. Demek ki rejimin, . 
mevcut ulusal potansiyeli sistem 
içerisine çekme ve dağıtma teh
likesi cidclidir. 

İşçi , emekçi halk , kent mer
kezli halk , ekonomik, sosyal ya
şamdan kültürel değerlerine va
rana kadar, her yönüyle bir de
ğişim sürecincleclir. Yı ğınlar açı
sından girilen yeni süreç, yeni
den enerji biriktirme, güçsüzlü
ğün yeniden güce, clinamizme 
dönüştüri.ileceği süreciclir. Elbet
te, siyaset işlevini üstlenebilirse. 

Kent ve kapitalizm merkezli 
olarak, ulusal ve sosyal yeni çe
lişki ve çatışma zeminleri güçle
niyor. Bu zeminler üzerinde 
yüzbinlerin giderek yeni arayış
lara yöneleceğini öngörüyoruz. 
Devrimci siyasetin ve aydınların 
öncelikli görevi; işçi, emekçi yı
ğınların kent ve kapitalizm mer
kezli konumlarını, arayışlarını 
kavramak, ilkeli ve uzun soluk
lu olduğu kadar canlı bir elin 
esnekliğine sahip politikalarla 
sürece müdahale etmektir. 

Yine siyasetin önünde, giri
len yeni süreçte, halkın geçmiş, 
bugün ve geleceğe ilişkin ayrın 

tılı ayclınlatılınası, biliıiçlendiril

mesi görevi duruyor. Yaşanan 
son sürecin öncelikle neden , so
nuç ilişkisi içerisinde ayrıntılı 

·bir izahı ile birlikte geleceğe 
ilişkin, perspektiflerinin anlaşı
lır bir üslub ile halka taşınınası 
gerekiyor. 

Kısacası, girilen süreçte si
yasetin nesnesini oluşturan hal
ka dönük devrimci siyasetin, 
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daha da önemlisi devriınci kül
tür-sanatın bilinçlenclirıne , ay
dınlatma görevi bulunuyor. Si
yasetin sanatı olduğu gibi, sa
nat, kültürün de siyaseti olduğu, 
olması gerektiği gerçeği burada 
anlam kazanır. . 
tl Rejimden 
"Demokratikleşme" 

bekle n memeli 
Türkiye geneline dönük de

mokratikleşme adımlarının ya 
da ulusal sorunda kimi adımla
rın atılacağı beklentisi gerçekçi 
değildir. Rejim oyalıyor, zaman 
kazanıyor. 

Rejimin ulusal potansiyele 
dönük politikaları deli tayı(huy
suz atı) yakalamak isteyen ada
ının davranışına benziyor. 
Adam içi arpa dolu kalburu ata 
uzatır, arpanın kokusunu alan at, 
yanaşır. At yanaştıkça adam 
kalburu geri çeker ve atı yaka
lar. Atı yakalayıp bağladıktan 

. . 
sonra, arpa verıp, vermemesı 
pekele önemli deği lclir! 

Rejim bir sürecl,en beri, 
Kürtlere kimi hakları verdi , ve
recek gibi davranıyor, fakat so
mutta hiçbir adım atınıyor. Ama 
adım atacağını hep söylüyor, 
halkın umudunu hep diri tutu
yor, ama aynı zamanda hep ge
riye çekerek umudu diri tutuyor. 
Rejim dün "silahlar sussun adım 
atılır" diyordu, bugün ise "reji
mi tehtit eden herkes kayıtsız
şartsız gelsin , teslim olsun, o 
zaman demokratikleşme olur, 
haklar da gelişir" diyor. Bunları 
başarabilirse yarın da, "zaten 
Kürtler birşey istemiyor, adım 
atınaya gerek de kalmadı" diye
cektir. 

Çünkü, hedef ulusal potansi
yelin özünlin boşaltılması , heye
canının alınmasıclır. Rejimin he
defincle hiç bir kazanıma yol aç
madan devrimci siyaseti yormak 
ve özellikle halkı yaptıklarına 

pişman etmektir. Bu perspektif
le hareket eden rejim; dün, si
lahlar konuşulduğu dönemde 
zamana yayarak kazanmak iste
di, bugün ise tek taraflı ' ~ ba

rış"ın hedeflendiği süreçte yine 
zamana oynayarak kazanmak is
tiyor. 

Rejim, yorcluğu ve yaptıkla
rına pişman etmeyi hedeflediği 
potansiyeli, "aş-iş-ekmek" vaat
leriyle sistem içeris ine çekme
nin hesapları içeris inclecl ir. 
GAP 'a bu açıdan önemli görev
ler yüklenmiştir. 

Rejim , 1978 'e dönmek isti
yor. Ama yorgun düşmü ş bir 
halkla ve ulusal istemler bakı
mından ileri hiçbir sonuca yol 
açmadan dönmek istiyor. Rejim . 
halka "köy korucularının ve 
özel timin uygulamalarından ra
hatsız mısınız? Yeni süreçte ben 
de rahatsızım , o halde siyasetin 
sivri uçlarından kopun , rahat 
durun bu uygulamalara son ve
rir normal yaşama döneriz'" di
yor. 

Rejim, Hizbullah operasyo
nu ile halkımıza "beterin beteri 
var" mesajını verdi . "Bakın 
PKK 'den kurtuldunuz, sakın ha 
HAMAS türü İslami-Küreli bir 
başka muhalif akıma yönelme
yİn. O beterin beteridir. Si zi do
muz bağı ile boğar" diyor. 

Kısacası rejim hızlandırdığı 
seımaye ve meta hareketi etra
fında yeni modern burjuva top
lum yapısı çerçevesiyle halkı 
ekonomik-sosyal olduğu kadar, 
kültürel olarak da yenielen şekil
lenciirmek istiyor. Aynı. süreçte 
muhalif siyasetin sivri uçları nı 
törpüleyerek-temizleyerek siya
seti merkeze çekmeyi hedefli
yor. 

Dolayısıyla Sayın Yurttaş ' ın 

"devletten gelebilecek demokra
tikleşme mümkün mü')" sorusu
na yanıtım dün de, bugün de ha
yır! 
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t/ Siyaset kitle ilişkisi 
yeniden kurulmak 
zorunda ... 

Ayrım yapmadan belirteyim; 
legal, illegal parti ve örgütlerin 
toplamı olarak yurtsever, dev
rimci siyasetin durumu iç açıcı 
değildir. Bugün halen ülkede en 
kitlesel siyaset olan "Yursever
ler' · hedeften dönüp kendini vu
ran bumerang si lahına dönüşen 
bir sü rece girdi. Doğuşundan 
beri dışındaki devrimci, ilerici 
siyasetin tasfiyesini strateji hali
ne getiren bu hareket, bugün 
dönüşüm adı altında kendi ken
dini tasfiyeye yönelmiş durum
da. 

Savaşta, uzlaşt ırıcı bir siya
set geliştirenlerin dinlenmek, 
güç toplamak istek leri anlaşılır 
bir şeydir. Silahlı mücadelenin 
bir türüyle, ya da kendisiyle bir 
yere varılamıyorsa, mücade le
nin aracını değiştirmek de az
çok anlaşılır bir yöneliş olur. 
Ama " Yurtseverler"in yeni yö
neliş l erinin temelinde rejimle 
köklü olarak barışmak-uzmaş
mak ve sistem-içi bir s iyaset ha
line gelmek bulunuyor. Ki bu 
kabul edilemez. 

Ülke siyasetinin diğer bir 
özelliği; adında ülke adı bulu
nan I 0- I 2 parti ve örgütten 3-4 
tanesi hariç diğerlerinin ülke ve 
halk gerçeği il e hiç bir bağı kal
mamıştır. Bunların birçoğu birer 
yurtdışı olgusu haline geldiler. 
Diyarbakır me rkezli olarak ül
kenin bugün daha çok örgütsüz 
olduğuna inanıyorum . Diyarba
kır 'da yerinden gözlemlere sa
hip sayın Yurttaş bu konuda ne 
diyor? 

Ülke'deki etkileri halihazır
da zayıf olan sosyalist yapının 
dışındaki yurtsever, devrimci, 
demokrat hareket hızla sistem 
içi birer olgu haline gelmekte
dir. Bir çok parti ve örgütün sis
tem dı ş ıymış gibi görünmeleri-
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nin temelinde sadece ulusal sis
temler bulunuyor. 

Ulusal sorun hariç tutulursa 
ülke siyasetinin ve aydınlarının 
ezici çoğunluğu modern buıjuva 
toplumlu sınıf perspektife sa
hiptirler. 

Bugünkü siyaset ve aydınla
rımızın büyük çoğunluğunun 
kent ve kapitalizm merkezli ola
rak gelişen yeni sürecin toplu
mun elerinliklerinde yol açtığı 
değişimden habersiz olduğuna 
inanıyorum . Tıpkı hergün buğ
day tarlasına gittiği halde buğ
dayın büyüdüğünü ancak belli 
aralıklarla fark eden tarla sahibi 
gibi. Bizim siyaset ve aydınları
mızın çoğu da yeni sürecin i ~çi
emekçi halktane gibi deği şim 
lere yol açtığının farkıncia değil
le r. 

Siyasetimiz; örtük ya da fi
liz halindeki gelişmeleri anında 
görebilme becerisinden yoksun, 
kör-topal yol almaya çalışıyor. 

Siyasetlerimizin çoğunluğu, 
rejim ulusal sorunda ufak-tefek 
adımları atarsa, kapitalizmin yol 
açacağı modern burjuva toplu
ma çoktan razı. Aydınlarımızın 
büyük çoğunluğu bundan farklı 
mı sayın Yurttaş? Ve bir soru 
daha: modem burjuva toplum 
ufkuyla sınırlı görüşe sahip olan 
siyaset ve aydınlarımız toplu
mumuzu aydınlanmaya götüre
cek perspektifler üretebilirler 
mi? Benim yanıtım hayır! 

" Neden asgari düzeyele or
tak politika oluşturulamıyor ve 
ulusal birlik espirisi içinde ne
den birlik oluşturulamıyor? " di
ye sorusorsunuz sayın Yurttaş . 

3· Bugün halen etkin kitle 
bağiarına sahip olan yurtsever 
hareketin derin devlet ile ittifak 
içerisinde soruna çözüm arayışı, 
ulusal birlik espirisi içinde ortak 
politika ve hareket birliği oluş
turamamanın birinci nedenidir. 

.Ama elbette bu herşey değil. 

b- Ulusal sorumın çözümün
de rejim dışı arayış ve mücadele 
içerisinde olan parti ve örgütle
rin büyük çoğunluğunun kitle
lerden kopuk yap ı s'ı. ikinci ne
dendir. Sosyalistler de dahil. ör
gütler temsil iddiasındaki s ınıf 
ve katmanların kitle ağ ırlı ğ ını 
üzerlerinde hissctmiyorlar. Bir
lik temelinde ortak politika ve 
platform , taraflar arasında ger
çek leşir. Taraflar gerçekte belli 
bir ağırlık oluşturamuyorsa. 
bunların yaratacağı birlikler et
kili olamadığ ı kalıcı da o l amı

yor. Boş olduktan sonra barda
ğın bir ' i de on ' u da boştur. 

Kısacası , temsil ett i ği sınır 
veya katmanın çıkarlarını genel
l eşti rme çabas ı içerisinele de ol
sa, hareketin biri , toplarlayıcı 
bir çekim merkezi ol u şturam ı 

yor. Sorunun ikinci nedeni bu
dur! 

c- Birlik ve ortak politikala
rın hedefinde kitlelerin ç ıkar'l arı 
ve nihai hedef olarak da kurtu
lu ş ları yer alır. Kitl eler ise , giri
len süreçte, yaşamsal ekonomik 
sosyal ve siyasal talepleri uğru
na mücadelede dinamik değil
lerdir. Bugün ne i şç i s ını rının ne 
ele öğrenci-aydın kitlesinin. ne 
de emekçi köylülüğün (az say ı

daki grev ey leminin dı ş ında) 
yaşamsal talepleri uğruna ken
diliğinden mücade les inelen sö
zedilemez. 

d- Toplumu değişime haz ır

layan , devrimci kültür-sanat da
marı ve bunun taş ıyı c ı s ı olan 
aydın kuşağının son derece za
yıf oluşu. Bunun anlamı. i şç i

emekçi s ınıfların harekete geçi
rilmesine kendi alanında çek im 
merkezi olabilecek bir aydın ha
reketi yok demektir. Siyasetler
den bağımsız kimi aydın ve po
litikacıların birlik çabaları ise 
sonuçsuz kalıyor. 

e- HEP ve DEP 'te sağlanan 
geniş birlikteliğin etkin olan s i-
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yasetin taparlayıcı davranmak 
yerine ben merkezci dıştalayıcı 
yöne! işi nedeniyle dağılmasının 
devam eden olumsuz etkileri. 

Bütün bunlar dikkate alındı
ğında hareketin genel çıkarlarını 
başa alan kalıcı birliklerin oluş
turulmasının önünde ciddi en
geller bulunuyor. Bu nedenle 
birlik arayışında olan siyasetin 
uzun soluklu olarak yo la koyul
ması gerekiyor. 

~ Aydınlanma, ama 
nasıl ve kime karşı ... 

Toplumumuzda hümanizmin 
derin etki lerini taşıyacak bir Rö
nesans 'a ve bundan da beslene
cek bir aydınlanmaya ihtiyaç 
var elbette. Ama bunu belirli
mek siyaseten bir şeyi ifade et
miyor. Çünkü, Rönesans ve ay
dınlanma hem haydi denilince 
bir toplumda başarılacak bir at ı 

lım değil, hem ayrıca bu esas 
olarak siyasetin hele, hele tek 
başına siyasetin altından kalka
cağı bir görev de değildir. 

Rönesans, aydınlanma deni
lince bir toplumda öncelikle ilk 
akla gelen hümanistik akımlar, 
toplumun derinden değişimini 
hedefleyen devrimci sanat-kül
tür ve bilimdir. Sözkonusu top
lumda bunların taşıyıcısı olacak 
olan insan kaynaklarıdır. Dola
yısıyla siyasetin aydınlanmadaki 
rölü kültür-sanat ve .bilime oran
la ikincildir. 

Çünkü bilim ve devrimci 
kültür-sanat aydınlanma süre
cinde, toplumu değişime hazır
lar, siyaset ise değişimi gerçek
leştirir. Toplumumuzda aydın
lannıayı , hele, hele Rönesanas'ı 
tartışırken, bilim, devrimci sanat 
ve kültür kaynaklarımızın son 
derece zayıf olduğunu ve bunun 
siyasetin misyonunu yerine ge
tiımede olumsuz etkisi olduğu
nu da belirtelim 

Kültür-sanat ve bilimdeki 
büyük gelişmenin, burjuva dev-
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rimlerinin hazırlanışı dönemin
de kitleleri kucaklaması tesadüfi 
değildir. Çünkü, bilim, sanat
kültür ile siyaset karşılıklı birbi
rini besleyerek, birbirine alan 
açarak geli şiyordu. Avrupa'daki 
aydınlanmanın ön adımları esas 
Rönesans'la atıldı. 15. yy 'dan 
itibaren klasik ilk çağ kültür ve 
sanatına dayanarak Avrupa 'da 
gelişen Rönesans akımı ile; do
ğaya, sanata, bilime dönüş baş
latıldı. Doğanın ve evrenin sko
lastik yorumunun redeli bilime 
maddeci bilime ve felsefeye da
yalı evrenin kavranabilirliğinin 
kabulü; hurafeler ve dinsel geri
ciliğinin redeli Rönesans ' ın 

özünü oluştu·rurlar. 
Sayın Yurtdaş , "Demokrasi 

Hareketi"nin Mersin'deki top
lantısında; "Kürtlerin bir aydın
l anına dönemine gereksininıleri 
var! Bir Rönesans ' a ihtiyaç var. 
Aslında sadece Kürtlerin değil , 

bir bütün olarak Türkiye toplu
munun buna ihtiyacı var" diyor. 
Tek başına bir saprama olarak 
bile bunları belirlemek olumlu
dur. Sorun toplumumuzun Rö
nesans'ı, aydınlannıayı nasıl ya
şayacağı ve bunun taşıyıcı dina
miklerinin kimler olacağıdır? 

Toplumumuzun ve esas ola
rak da kültür-sanat ve bilim ala
nındaki insan kaynaklarımızın 
yakın bir dönemde aydınlan
ınayı başarıp-başaramayacağı 

ayrı bir sorun; fakat aydınlan
manın içeriği ve hedefleri üze
rinde duımakta yarar var. 

a- Aydınlanmanın felsefi da
yanağı ne olacak sayın Yurtclaş? 
İclealizme mi yoksa materyalist 
felsefeye mi dayanacak? Röne
sans'tan 500 yıl sonra, dine ba
kışı ne olacak? Siyasetçilerimi
zin ve ayclınlarımızın belirli bir 
kesiminele hatta büyük çoğunlu
ğunda somutlaşan; "el ine saygı
lıyız" ya da büyük siyaset yapı
yorum adına; "elinin, İslamın 
devrimci yorumunu" geliştiren, 

siyasetten bı rakalım Rönesans ' ı , 

aydınlanmanın (A)'sı bile ç ıkar 
mı? Din ve Rönesans , din ve 
aydınlanma yan yana olur mu? 

b- Özel mülkiyeri kutsayan 
ve emperyalist haydutlar düze
nine eleştirel yaklaşmayan, ter
sine onelan nıeclet uman siyaset 
ve aydın l ar toplunıda aydınlan

manın öncüsü olabilirler mi ? 
Bundan 300 y ıl önceki ay

clınlanmanın hedefinde feodaliz
mi ekonomik ve siyasa l yapısıy
la tasfiye etmek bulunuyordu. 
Günümüzdeki aydınlanma top
lumun en temel sorunu olan 
mülkiyet eşitsizliğini gidenneyi 
esas alacak ise , kapitalist özel 
mülkiyeri hedeflemeden bunu 
başaramaz. Hele he le burjuva 
modern toplum perspektifiyle 
s ınırlı ufka sahip bir siyaset, 
platfoım ya da aydın kuşağ ı gü
nümüzde aydınlanmanın yaratı
cısı hiç ama hiç alımız. 

c- Aydınlanmanın, 18. yy. 
burjuva aydınlanmas ının rcl se
fesi, icleolqjisi vardı. Bu felsefe 
ve ideoloji kendi içeri s inde e l
bette çatışnıalıyclı. Rönesans'ın 
sağ ucunda F. Bacon ve Machi
avelli, sol ucunda ise sosyalist 
ütopyanın yaratıcıları Moore ve 
Caponella bulunsa da; yine ay
dınlanmanın sağ ucunda Yollai 
re ve Goethe, sol ucunda J . .J . 
Rousseau bulunsa da Röne
sans'ın aydınlanmanın genel 
çizgileriy le bir felsefesi, bir ide
olojis i vardır. 

Rousseau, bundan 250 yıl 
önce; "eşitsizliğin kaynağı özel 
mülkiyettir" diyordu. Sayın 
Yurtdaş kendisini yeni lediğini 

iddia ettiğiniz "Demokrasi Ha
reketi"; 

Bugün toplumdaki eşitsizli
ğin temelinde özel mülkiyet bu
lunuyor, belirlemesini yapıp tu
tum alabiliyor mu? Rönesans ' 
tan 500 yıl sonra maddeci felse
feye ve buna dayanarak evrenin 
yorumunu geliştiren bir akım ın 
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arkasında durabilİyor mu? Yok
sa " ne yapalım toplumumuz İs
lam. Dine saygılı olmak zorun
dayız" mı diyor. Ye her şey bir 
yana aydınlanmadan 300 yıl 
sonra toplumda yeni bir aydın
lanınayı savunan siz ve içerisin
de yer aldığımız; "Demokrasi 
Hareketi "nin ideolojisi var mı , 

yoksa ideolojisi olmayan (ki 
yeryüzünde bir tek örneği yok) 
partiyi mi savunuyorsuni.ız? 

Bırakalım Rönesans ' ın sos
yalist damarı Moore ve Campo
nella'yı ; bırakalım aydınlanma

nın son damarı J. Rousseau'yu ; 
aydınlanmanın sağ damarı Yol
taire ve Geethe 'den bile (ve üs
telik 2000 yılında) geri duracak 
bir siyaset ya da "Demokrasi 
Hareketi" aydınlanmacia misyon 
üstlenemez. 

d- Rönesans' ın, refoım hare
ketinin , hümanizmin ve nihayet 
l8 . yy. aydınlanmasında, evet 
bunların tümünde, ya bir yanıy
la, ya belli çizgileriyle veya be
lirli bir iç muhalefetiyle ta o za
man eş itsizliğin temelinde özel 
mülkiyetİn bulunduğu görülmüş 

ve buna karşı mücadele gelişti- . 
rilmişti. Ama bugün gerek siya
set çevrelerinde, gerekse sanat
kültür çevrelerinde artan bir eği
lim olarak; kapitalist serbest pi
yasa düzeni ve onun özel mülki
yet hukukunun , kursanelığını 
görmekteyiz. Buradan aydınlan" 

ma değil , olsa olsa gerici lik tü
rer. 

tl' Sonuç yerine 
Özellikle olguları, süreçleri 

irdeleyen , sorgulayan, e l eştİren 
bir toplum dokusunu hedefle
memiz gerekiyor. Başta aydınla
rımı z ve siyasetlerimiz; herkesi 
biraz kuşkuculuğa, sorgulamaya 
davet etmeli . Kusurlarının esiri 
olarak sürgit yaşayan l ar 2000 
yılına girerken mistisizmi çağ
rıştıran arayış l ada yeni peygam
berler, yeni krallar, yeni "güneş-

ler" yaratıp tapanların dönüp 
kendilerini sorgu l aması gereki
yor. Sorgulamayan bir kültür-sa
nat ile, sorgulamayan siyaset ve 
siyasetin kadrolarıyla toplumu 
sorgulamaya, açık eleştiriye da
vet etmeyen aydınlarla, aydın

lanmaya yönelemeyiz. 
"Haması nutuklar"ın bir şe

ye yaramadığı doğrudur sayın 
Yurtdaş . Yorgun bağlılıklar, es
kimiş kahramanlıklar ve bıkıl
mış tutkular ile bir yere varıla
maz. Bunların bugün aradığı bir 
barınaktır. Yorgun insan nasıl 
dinlenıneye ihtiyaç duyuyorsa, 
tamam l anmış olaylar, olgular da 
güvenceye, barınağa ihtiyaç du
yarlar. Beterin beteri , bu barına
ğın adresinin burjuva si stemin 
kendisi olmasıdır. 

Dolayısıyla, ülkedeki dev
rimci parti ve akımlar, siyaset 
kitle ilişkisini yenielen kunnak 
zorundadırlar. Bunun an l amı , iş

çi-emekçi sın ıfl ar içerisindeki 
çalışmada yola s ı fırdan ve yeni
den koyulmaktır. Yorgun düşü

rülen mevcut potansiyel üzerin
ele kimse hesap yapmasın , onun 
kendisi gibi yorgun sahipleri 
vardır. Ayrıca yorgunluğun da, 
dinamik olmak gibi bilimsel ol
duğunu bir kez daha belirteyim. 

Toplumda Rönesans ya da 
aydın lanma savunulurken bu 
gerçeğ in göz önünde bulundu
rulması l azım . Bilimin ilk to
humlarının atıldığı ; tarihte ilk 
üniversitenin kurulduğu bu top
raklarda yeni bir aydınlanmaya 
giden yolda; bilimin, devrimci 
kültür-sanatın ve devrimci siya
setin karşılıklı birbirlerini besle
yerek yol almaları gerekiyor. 

Bu uzun yolda, bilim ufuk 
aç ı s ı işlev üstlenebilir ve önem
lisi, devrimci kültür-sanatın öz
gürleştinne, bilinçlendirme top
lumsallaştınnadaki gücünü ay
dınlanma yolunda taşıyacak ay
dın emekçilere büyük görevler 
düşüyor. 

Toplumda aydınlanmanın 
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gerçek l eştiri lmesinde , ağır yük 
hep kültür-sanatın , dolayı s ıyla 

aydın l arın , sanatç ıl arın (eğlendi

ricilerin deği l ) omuzundadır. 

Çünkü toplumda deği ş imi 
hazırlayan ve kalıcıla~tıran dev
rimci sanat ve kültürün kendisi
dir. Bundandır ki , devrimci sa
nat-kültür, toplumu derin ve 
yaygın sarıp saııı1alamadan , 

devrimci siyaset kitl ese llik ka
zanamıyor, kazansa bile, bu kit
lesellik, devrimci gizgide uzun 
soluklu ve kararlı davranamıyor. 

Demek ki, toplumumuzda 
öncelikle· kültür-sanat a lanında 
ciddi bir aydınlanmaya ihtiyaç 
var. Kapitalizm ve kent merkez
li toplum yapısı bunu dayatıyor. 
biz yapmazsak , buıjuvaz i kendi 
bakı ş açısıyla bu bo~ luğu doldu 
racak , doldurmaya yönelmi ş du
rumda . 

Acil istemler etrafında bir
likte hareket a l anı ve araç larını 
yaratmak için çaba harcayalım. 

Ulusal sorunun çözümünü 
bu çabanın merkezine koyalım. 
Ve bu amaçla ge rek "Demokrasi 
Hareketi"nin , gerekse di ğer 

platformların çaba ve arayı ş l arı 

(politikalarına katılmasam da ) 
anlamlıdır. Ama burada iki so
run var: 

Ulusal sorun gibi kapsayı c ı 

bir o lgu bile , kapitali zmin yol 
açtı ğ ı sınıfsa l ayrışmacla , aynı 

ulusun karş ıt sın ı flarını birl eş ti
remıyor. 

Dolayısıyla birlik arayı ş l arı

nın sınırlarının belirlenmesi ge
rekiyor. İkinci s i ; yazıda kısa da 
olsa yer yer değinıneye çal ı ş tı

ğ ım , ülke siyasetimizin mevcut 
tablosundan dinamik birl ik ç ıkar 
mı? Bugün çıkmaz. Dolayısıyla 
yeni zeminlerde, siyaset-kitle 
ilişkisinele yol almamız gereki- · 
yor. 

Düşmanı bazen kavalayarak 
yorarsın ama bazen de kaçarak 
düşmanı yorarsın . Ne dersini z 
sayın Yurtdaş, ülke siyasetimiz 
ne yapıyor ya da ne yapmalı ? 



Kürdistan Sosyalist partisi' nin 6. Kongresi Eylül ayının son haftasında toplandı. 

Bu, parti tarihindeki en geniş katılım/ı kongre idi. 6. Kongre son iki yıldaki parti 

çalışmalarını ve gündemindeki öteki konuları görüştü, kararlar aldı, yeni merkez 

komitesini seçti ve kamuoyuna yönelik bir bildiri yayınladı. Biz de bildirinin 

tamamını siz okurlarımıza sunuyoruz.. DENG 

· Türkiye bir yol a_yrımında: 

Ya demokrasi ya militarist diktatörlük 
V Barışan koşulu 

teslimiyet olamaz 
Son iki yılda Kürt ulusal hareketi bakı· 

ınından önemli gelişmeler oldu. Öcalan'ın 
Suriye'den çıkarilması ve Türk devletinin eli· 
ne geçmesinin ardından, onun tutumuna ve 
durumuna endeksli olarak PKK politikaları 
temelden değişti. PKK Türk rejimine' karşı si
lahlı eylemiere son vermekle kalmadı, ideo· 
lojik ve politik hattında sömürgeci rejimin 

• dümen suyuna girdi. Tek ulusçu, üniter dev
letçi Kemalist ideolojiyi savunur oldu. Ayrı 
devlet, federasyon, hatta otonomi dahil, Kürt 
halkı için tüm temel istemlerden vazgeçti. 
Kürt sorununu "anayasal vatandaşlık" kapsa
mında bazı kültürel haklara indirgedi. 

Bu, sözde uiusal kurtuluş mücadelesi adı
na ortaya çıkmışbir örgüt açısından son dere
ce utanç verici, K,ürt ulusal hareketi bakımın
dan ise acı bir durumdur. 

Şimdi PKK, içi boş ve çarpıtılmış bir "ba· 
rış ve demokratik cumhuriyet projesi" adı al
tında, bu tutumu Kürt ulusal hareketinin tü
müne mal etmeye, Kürt halkına benimsetme
ye çalışıyor. Oysa bu ne bir barış projesidir 
ne de bu anlayışla demokratik bir cumhuriyet 
ciluşabilir. Bu, PKK açisından tam bir teslimi· 
yettir, Kürt halkına yönelik olarak da tam bir 
aldatmacadır. 

Partimiz, barışada demokratik cumhuri-
yete de karşı değildir. Ve bunu, gerçek özü ve 

Qiçimiyle, PKK'dan çok daha önce savun
maktadır. Öyle ki, bizim barıŞa ve demokrasi
ye ilişkin kararlı mücadelemiz, yıllar yılı biz:
zat PKK şeflerinin alay ve saldırılarına yol 
açtı. 

Biz başından itibaren, yurt ve dünya duru
munu göz önüne alarak, ulusal kurtuluş mü
cadelemizin barışçı siyasal yöntemlerle yürü
tülmesini savunduk ve silahlı eyleme karşı 
çıktık. PKK silahlı eylem yolunu açtıktan , 
sonra ise, savaşın yolaçtığı büyük kayıp ve 
acılara işaret ederek, silahların bir an Öflce ve 
karşılıklı olarak susturulıiıasını istedik; soru
nun ancak diyalog yoluyla, barışçı yöntem
lerle çözülebileceğinin altını çizdik ve bunun 
için ısrarla, gerçeği kabul etmekten ve diya
logdan kaçınan Türk devletine çağrıda bulun
duk. 

Ancak barışçı çözüm istemek, hiçbir şey 
istememek değildir. Biz barışçı, ama adil ve 
eşitlik temelinde bir çözüm istedik. Bu da 
Kürtler bakımından ya ayrı devlet, ya da fe
derasyondur. 

Partimiz yurt ve dünya koşullarını göz 
önüne alarak ve sosyalist bakış açısıyla, Türk 
halkıyla federal bir birliğe daha başından 
açık oldu ve bunu tercih etti, vurguladı. Bu
gün de istediğimiz budur. Çok uluslu, çok et
nik gruplu bir ülkede demokratik cumhuriyet 
ancak böylesine federal bir cumhuriyet olabi
lir. Onun ötesi eşitsizliğin, ulusal baskının, 
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sürtüşme ve kavganın sürmesi, sorunun çö
zümsüz kalması demektir. 

PKK ise bir uçtan bir uca savruldıİ. Yıllar
boyu , ayrı devleti ve silahlı mücadeleyi mut
laklaştuan, bir fetiş haline getiren, farklı öne
rileri ihanet sayan PKK, şimdi, Öcalan'ın ele 
geçmesinden sonra, salt onun hayatını kurtar
ma pahasına, Kürt ulusal tezlerini bir yana bı
rakrnakta ve tüm temel istemlerden vazgeç
mektedir. 

Kürt sorunu böyle çözülmez. Bunun adı 
teslimiyettir! 

Baı·ışın koşulu Kürt halkının tüm haklı is
temlerinden vazgeçmesi, zorba rejimin önün
de dize gelmesi olamaz. 

PKK eğer silahlı mücadeleyi artık bir çık
maz yol olarak görüp bundan dönmeyi uygun 
bulmuşsa, biz buna karşı değiliz. Ama Kürt 
halkının haklı istemleri uğrundaki mücadele
yi, pekala siyasal yöntemlerle sürdürebilirdi. 
Doğru ve onurlu tutum budur. 

~ Rejimin planları ve Kürt 
hareketine düşen görevler 
Türk devleti ise şimdi , PKK'nın bir puta 

dönüştürülmüş başını ele geçirmiş olmanın 
verdiği rahatlıkla, Kürt ulusal hareketini bir 
bütün olarak istemlerinden vazgeçirmeye, tes
lim almaya çalışıyor; asimilasyona, Kürt kim
liğini yok etmeye yönelik çabalarına hız veri
yor. Son dönemde deşifre olan "Gizli Eylem 
Plaı1ı", Kürdistan ' ın kalkıncimlması veya Kürt 
halkının sorunlarının çözümüyle hiçbir ilgisi 
olmayıp tümüyle buna yönelik, "Şark Isiahat 
Planı" türünden sömürgeci bir plandu. 

Öte yandaı1 Türk hükümeti, bu durumdan 
yararlanarak Avrupa Birliği adaylık sürecinde 
artık bir Kürt sorunu olmadığını, varolan ve 
PKK'dan kaynaklanan "terör sorununa" ise 
son verdiğini ileri sürüyor; böylece Kürt hal
kına kültürel haklar bile tanunadan, AB kapı
sından geçmeye çalışıyor .. 

Kürdistan Sosyalist Partisi 6. Kongresi, 
PKK'ya ve Öcalan-' a hala inananlar ve onu 
gözü kapalı biçimde izleyenler dahil, bir bü-

tün olarak Kürt kamuoyunu , bu olumsuz ve 
tehlikeli durum konusunda uyaru. 

Kongremiz, Parti yönetimimizin bu süreç
te, iç ve dış kamuoyunu olup bitenler konu
sunda aydınlatmak, PKK'nın yanlış politika
larına ve rejimin planlaı·ına dikkati çekmek, 
bu planları boşa çıkarmak için izlediği karaı·lı 

ve ilkeli politikayı onaylar. 
Paıtimizin ve bu olumsuz gidiş i fark eden, 

yanlışlaı·a karşı çıkan , rejimin oyun ve planla
rını boşa çıkarmak isteyen öteki yurtsever 
güçlerin ve aydınların son bir yılda , Kürt ulu
sal hareketini uyarmak, doğru , onurlu ve mü
cadeleci bir hatta birleştirmek için gösterdik
leri çabalan destekler. 

Bu kapsamda, Partimizin Genel Sekreteri 
Burkay Yoldaş' ın çağrısıyla gerçekleşen ll 
Mart 2000 tarihli Stokholm, 18 Haziran 2000 
tarihli Köln ve yine, Partimizin de içinde bu
lunduğu Kuzey Kürdistan Ulusal Platfor
mu'nun girişimiyle düzenlenen 9-10 Eylül 
2000 taı·ihli Köln toplantılaı·ını olumlu ve de
ğerli çabalar olarak görür, bu toplantıların 
ürünü olan bildirilerde dile getirilen görüş ve 
istemleri destekler, bu doğrultuda çaba haı·

canmasını ister. 
Kürdistan Sosyalist Paıtisi 6. Kongresi, 

son iki yılda Kuzey Kürdistan bakımından 
köklü biçimde değişen durumu değerlendire

rek olayların geldiği noktaıun, partimizin yıl
lar yılı kararlılıkla izlediği politikaları doğru
ladığını vurgular. Gelinen nokta, yurt ve dün
ya durumunu iyi değerlendirmeden , silahlı 

mücadeleyi başlıca çıkar yol sananların he
saplarını boşa çıkardı. Koşullaı·da olağanüstü 

ve beklenmedik değişiklikler olmadıkça , hal
kımızın Kuzey parçasındaki ulusal k~ıtulu ş 

mücadelesi bundan böyle barışçı siyasal yön
temlerle sürecektir. Bunun için döneme uygun 
yeni örgüt ve mücadele biçimlerini yaratmak 
gerekir. 

Bu mücadelenin sürmesi ve başansı reji
min bu aşamadaki oyun ve plaı1larını iyi bi
çimde görmeye, bunun yaııısua, yurtsever 
güçleri biraraya getirmeye, Kürt ulusal po
tansiyelini yurt içinde ve dışında seferber et-
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meye ve sağlıklı bir doğrul
tuda yürümeye bağlıdır. 

Kongremiz bu amaçla 
yurt içinde, Kürt halkının 
mümkün olduğunca en ge
niş kesimlerini biraraya ge
tirecek, onlara güven vere
cek ve çekim merkezi ola
cak bir legal kitle partisinin 
oluşturulmasını hayati dere
cede önemli görür; tüm 
yurtsever kesimleri, kişisel 
hesaplan ve dar grup çıkar- . 

larını aşarak bunun gerçek
leştirilmesi için çaba göster
meye çağırır. 

Kongremiz yurt dışında 
varolan önemli Kürt potan
siyelini harekete geçirmek, 
Kürt hall\ının sesini ve is
temlerini uluslararası kamu
oyuna duyurmak ve müca
deleye yurt dışından gerekli 
desteği örgüdeyip yükselt
mek için de, yurt dışındaki 
Kürt kitlesinin, siyasal ve 
demokratik plandaki örgüt
lerinin, aydınların biraraya 
gelerek çabalarını yurtsever 
bir doğrultuda birleştirmele
rının gereğine ve önemine 

. değinir; son dönemde Stok
hotın ve Köln toplantılarıy
la belirlenen hedefleri des
tekler. 

Bu kapsamda, hedefle.
nen aydın insiyatiflerinin 
bir an önce oluşturulmasını, 
siyasal ve demokratik ör
gütlerle, aydın insiyatifi 
temsilcilerinin biraraya ge
lerek yurt dışındaki çalış

malan ortak hedefler doğ

rultusunda koordine etmele- . 
rini diler, bu yöndeki çaba-

Ya demokrasi ya militarist. .. DENG 
ları destekler. 

Kongremiz, Kürt yurtse
ver hareketinin sesini du
yurmak, zorba rejimin ve 
işbirlikçilerinin propagan
dasını boşa çıkarmak için 
günlük gazete, televizyon 
gibi kurumların oluşturulr 
masının önemine değinir ve 
tüm yurtsever insanlarımızı, 
olanaklan ölçüsünde bu 
yöndeki çabalara destek 
vermeye çağırır. 

~ irtica ile mücadele 
demagojisi 

Son iki-üç yılda ülkenin 
politik yaşamını etkileyen 
önemli gelişmelerden biri 
de, sözde laiklik, Atatürk
çülük, "cumhuriyetin temel 
ilkelerini koruma ve kolla
ma" ve irticayla mücadele 
adına yaratılan baskı ve te
rör ortamıdır. 

28 Şubat süreci bir tür 
askeri müdiıhale ; hükümete, 
parlamentoya ve tüm toplu
ma bir dayatma olarak baş
ladı. Genç kızların başörtü
leri gereksiz yere bir sorun 
haline getirildi, ileri ve ge
rinin ölçüsü yapıldı. Bunu 
memur kıyımına yönelik, 
Cumhurbaşkanı Sezer ' in 
Anayasa'ya aykırı bularak 
geri çevirdiği kanun hük
mündeki kararname girişimi 

izledi. Geçmişte sola ve 
Kürt yurtseverlerine yönelik 
olarak işletilen ve islami 
kesimin de gönüllü ve aktif 
olarak içinde rol aldığı 

makkartizm, şimdi Küıtler
le birlikte, aynı zamanda is-

Kürdistan Sosyalist Partisi 
gerçek laikliği, çağdaşlığı, 

ileriyi ve de,~işimi savunan bir 
partidir. Türkiye gerçekte 
hiçbir dönemde laik bir ülke 
olmadı . Laik bir toplum , 
devletin yurttaşların 
inançlanna saygı göstermesi, 
inançlar karşısında eşit 
mesafede olması , taraf 
tutmaması , baskı yapmaması 

demektir. 
Bugün savunulan laiklik bu 
türden değil. Devlet, din 
alanında da topluma isted(~i 

şekli vermeye çalış ıyor; 

müdahale ediym; belli inanç 
biçimlerini , giyim-kuşam tarzt 
dahil, zorla empoze ediyor; 
bazılarını ise yasakltyor, baskt 
yapıyor, suçluyor ve terör 
estiriyor. Bu çağdış ı , despotik 
bir uygulamadu: 
Bugünkü baskı rejimi zaten 
yeterince tutucu ve gericidir. 
Tüm enerjileriyle bu rejimi 
ayakta tutmaya 
çabalıyanların, insan haklan 
ve özgürlüklerine karş ı , 

değişime karşı dikilenierin 
gericilik/e savaştıkları 

. iddiasının inanılır hiçbir 
tarafı yoktur. Hala vatan 
millet adına düşünceyi 
cezalandıranların kendileri 
tipik gericilerdir. 

----------------~----------34---------------------------



Olaylar ve Görüşler Ya demokrasi ya militarist. .. DENG 
lami kesime yönelmiş bulunuyor. Her taşın 
altında bir mürteci aranıyor! Refah Partisi'nin 
ardından Fazilet Partisi de kapatılmak isteni
yor. Bu anlayış ve tutum, laiklik ve çağdaşlık, 
ileri ve geri kavramlarının bir kez daha çarpı
tılmasıdır. Bu uygulama gerçek laikliğe, çağ
daşlığa, ileriye yönelik değildir; tipik, bunal
tıcı bir baskı uygulamasıdır. 

Laikliğe en büyük darbeyi 12 Eylül faşiz
mi vurdu ve radikal islami eğilimler en çok 
bu dönemde beslendi, kışkırtıldı. 12 Eylül ise 
tüm kurumlarıyla bugün de ayaktadır. Sözde 
laiklik ve çağdaşlık için mücadele edenler, bu 
çarkın tek dişlisine bile dakunulmasını iste
miyorlar. 

Kürdistan Sosyalist Partisi gerçek laikliği, 
çağdaşlığı, ileriyi ve değişimi savunan bir 
partidir. Türkiye gerçekte hiçbir dönemde la
ik bir ülke olmadı. Laik bir toplum, devletin 
yurttaşların inançlarına saygı göstermesi, 
inançlar karşısında eşit mesafede olması, ta
raf tutmaması, baskı yapmaması demektir. 

Bugün savunulan laiklik bu türden değil. 
Devlet, din alanında da topluma istediği şekli 
vermeye çalışıyor; müdahale ediyor, belli 
inanç biçimlerini, giyim-kuşam tarzı dahil, 
zorla empoze ediyor; bazılarını ise yasaklı
yar, baskı yapıyor, suçluyor ve terör estiriyor. 
Bu çağdışı, despotik bir uygulamadır. 

Bugünkü baskı rejimi zaten yeterince tutu
cu ve gericidir. Tüm enerjileriyle bu rejimi 
ayakta tutmaya çabalıyanların, insan hakları 
ve özgürlüklerine karşı, değişime karşı diki
lenierin gericilikle savaştıkları iddiasının ina
nılır hiçbir tarafı yoktur. Hala vatan millet 
adına düşünceyi cezalandıranların kendileri 
tipik gericilerdir. 

Kürdistan Sosyalist Partisi, irtica ile mü
cadelenin en doğru ve sağlıklı yolunun da öz
gür ve demokratik bir toplumu gerçekleştir

mek olduğu görüşündedir. Toplumu ileriye ta
şıyacak olan özgür düşüncedir, özgür örgüt
lenmedir, demokratik ilişkilerdir. Bugün söz
de irtica ile mücadele adına toplumun iki aya
ğını bir ayakkabıya sıkıştırmaya çalışanlar, 
gölge etmesinler başka ilisan istemez! 

~ Türkiye AB'ye 
verdiğ i sözleri tutmalı 

~ Reformlar biran 
önce gerçekleşsin 

~ Kürt sorununa 
adil ve barışçı çözüm 
Aralık 1 999' da yapılaıı Helsilıki Doru-

ğu 'nda Türkiye, Kürt sorununun çözümü ve 
insan haklarının iyileştirilmesi yönünde hiçbir 
olumlu adım atmadığı halde, vaatleri göz 
önüne alınarak ve sözde etkilemek içiıı, Avru
pa Birliği aday üyeliğiııe kabul edildi ve önü
ne Kopenhag Kriterleri kondu. Ne var ki 
Türk hükümeti o günden bu yaııa verdiği söz
leri yerine getirmek, Kopenhag Kriterleri ' ni 
hayata geçirmek içiıı olumlu hiçbiı· adım at
mamıştır ve atmaya da niyetli görünmüyor. 

Aradan geçen on aylık süreye rağmen in
san hakları alanında kayda değer hiçbir iyi
leştirme olmadı. Bugün de düşünce Türk ya
salarında suç olmaya ve mahkemelerde ceza
landınlmaya devam ediyor. Bugün de basın, 
özellikle Kürt basını ağır baskılaı· altında. Üs
telik son on aylık sürede baskılaı· daha da 
ağırlaştı. Kürt sorununa değinen veya Kürt 
diliyle çıkan yayınlar olağanüstü hal bölgesi
ne sokulmuyor. 

Bunlara yönelik ağır hapis ve para cezala-
rı, süreli veya süresiz yasaklamalar ise devam 
ediyor. Böylece Kürt basını yasal ve fiiLi en
gel ve baskılarla boğuluyor. 

PKK silahları susturduğu, güçlerini sınır 
dışına çektiği ve artık savaşmak istemediğini 
ısrarla belirttiği, hatta bazı gruplan gönderip 
teslim ettiği halde, rejim olağanüstü hale son 
vermiyor, köye dönüşlere olanak taııımıyor, 
bir genel af çıkarıp ortamı yumuşatmıyor; ak
sine gerilimi tırmaııdırmak isteyen biı- tutum
la operasyonları sürdürüyor. 

Rejim barış istemiyor. Türk hükümeti , ha
la Kürt gerçeğini kabul etmemekte, akılcı biı
çözümden kaçınmakta ısrar ediyor. 

Kopenhag Kriterleri'ni bile dejenere et
mek, bu konudaki yükümlülüğünden kaçmak 
için gülünç gerekçeler buluyor; örneğin, ko-
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nuşma ve yazı dili olarak Türkçeden çok da
ha eski, ve zengin olan Kürtçenin bir dil ol
madığını ileri sürüyor! 

Ortadoğu 'nun büyük uluslarından biri 
olan ve salt Türkiye sınırları içinde nüfusu 20 
milyonu aşan Kürt ulusunu, azınlık bile say
mıyor, halkımıza azınlık haklarını bile çok 
görüyor! .. 

Türk devleti bu kez de AB 'yi ve uluslara
rası kamuoyunu oyalamaya, aldatmaya, olup 
bittiye getirmeye çabalıyor. 

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürt sorununu 
adil ve eşitlikçi bir temelde çözmek, demok
ratikleşrnek ve komşularıyla sorunlarını diya
log yoluyla ve uluslararası hukuk ilkelerine 
göre çözmek koşuluyla, Türkiye'nin Avrupa 
Biı-.liği'ne girmesinden yanadır. Türk hükü
meti AB 'ye verdiği sözleri dejenere etmeden, 
gerekli reformları bir an önce hayata geçir
ıneli ve ülkeyi AB tam üyeliğine hazırlamalı
dır. 

* işkenceye, yargısız infaziara ve benzeri 
uygulamalara son verilmeli; Türkiye insan 
haklarıyla ilgili olarak imzaladığı uluslararası 
sözleşmelere uymalıdır. 

* En başta, saygın hukuk adamlarının bile 
"bir polis tüzüğü : ' diye nitdedikleri 12 Eylül 
Cuntası'nın "anayasası"nın yerine demokratik 
bir anayasa yapılmalıdır. 

* Türk hukukundan anti demokratik yasa 
ve hükümler ayıklanarak düşünce, söz, basın, 
örgütlenme, toplanma ve protesto özgürlükle
ri tam olarak tanınmalıdır. 

* Bir genel af çıkarılarak politik ortam yu
muşatılmalı, böylece siyasi tutuklular da öz
gürlüklerine kavuşmalı ve yurt dışındakiler 
serbestçe dönebilmelidir. 

* Parlamento, hükümet ve bir bütün ola
rak sivil yönetim üstünde demoklesin kılıcı 
gibi duran ve ülkenin tüm temel sorunlarına 
ilişkin politikaları belirlemeye kalkışan MGK 
ile 12 Eylül faşizminin öteki baskı kurumları; 
YÖK, RTÜK ve DGM'ler kaldırılmalıdır. 

* Kontrgerilla ve JİTEM gibi soguk savaş 
döneminden kalma ve Kürdistan'daki kirli 
savaşın ürünü olan devlet güdümlü terör ör-

gütleri, çeteler ve "özel tirnler" dağıtılınalıdır. 
* Yeni Anayasa' da Kürt kimliği belirlen

meli, Kürt ulusal hakları güvence altına alın
malıdır. 

Kürt sorununun barışçı ve adil çözümü 
önündeki yol açılmalı. Bu kapsamda öncelik
le şu acil adımlar atılmalıdır: 

* Olağanüstü hale bir an önce son veril
meli, Bölge Valiliği ve köy koruculuğu kaldı
rılmalıdır. 

* Kirli savaş döneminde köy ve kasabal<m 
yıkılarak göçe ve sürgüne tabi tutulan, Kür
distan'daki ve batıdaki büyük kentlerin va
roşlarında evsiz, işsiz, perişan bir hayata 
mahkum edilen milyonlarca insanımızın köy 
ve kasabalarına dönınelerine izin verilmeli, 
yaraları sarılmalı, zararları tazmin edilmelidir. 

* İçinde partimiz de olmak üzere, Kürt so
rununun barışÇı yöntemlerle çözümünden ya
na olan tüm Kürt siyasi partilerinin kendi ad
ları ve programlarıyla serbestçe faaliyetine 
olanak tanınmalıdır. Biz Kürdistan Sosyalist 
Partisi olarak yasal çalışma hakkı istiyoruz. 
Rejim artık duvarları kaldırmalı , kapılmı aç
malı. 

* Kürt basını . ve kültür kurumları üzerin
deki baskı ve teröre son verilmeli; Kürtçe 
radyo ve televizyon yayını başlatılınalı ve 
serbest bırakılmalıdır. 

* Kürdistan'da ve Kürtlerin yaşadığı her 
yerde Kürtçe eğitim başlatılınalı dır. 

~ Türkiye bir yol ayrımındadır 
Türkiye bugün bir yol aynmındadır. Ya 

Avrupa Birliği adaylık sürecinin yarattığı bu 
olumlu ve tarihi fırsatı kullanıp kendisini ça
ğa uyduracak, ülkede barışı ve demokrasiyi 
gerçekleştirecek, ya da Avrupa 'dan kopup da
ha da geri, despot, militarİst bir Ortadoğu ül
kesi olmayı seçecektir. Bir başka deyişle , ya 
demokrasi ya militarİst diktatörlük.. 

Türkiye'deki tutucu, şoven, militarİst çev
reler şimdi demokratikleşme ve barış çabala
rına direniyor, Avrupa Birliği'ne hiç değişme
den, bugünkü işkenceci, baskıcı, ilkel yapı ile 
girmeyi istiyorlar. 
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Demokratikleşmeyi, Kürt sorununun çö

zümünü, insan hakiarım ülkenin ve ulusun 
parçalanması gibi gösteriyorlar. 

Biz, Kürdistan Sosyalist Partisi olarak Av
rupa Birliği'ni normlarına sahip çıkmaya ça
ğırıyoruz. 

Türkiye'nin bu normları ve Kopenhag 
Kriterleri'ni deje~ere etmesine, uluslararası 
kamuoyunu oyalayıp aldatmasına izin veril
memelidir. 

Türkiye'nin hangi yönde yürüyeceği, ba
rış , demokrasi ve değişim güçleriyle tutucu, 
şoven ve ırkçı güçler arasındaki mücadelenin 
sonucuna bağlıdır. Eğer değişimden yana 
güçler ağır hasarsa Türkiye Avrupa Birliği'ne 
girmeyi başarac_ak ve gerçekten çağ atlaya
caktıı-. 

Aksi halde rejim daha da gericileşip des
pot, militarist, hatta faşist bir nitelik kazana
cak, Türkiye uygar dünya ile köprüleri ata
caktır. 

Bu da ı-ejimin soyutlanması, uluslararası 
desteklerini yitirmesi olur. Böyle bir rejim 
çağıınız dünyasında uzun ömürlü olamaz ve 
onun için erken bir çöküş kaçınılmazdır. So
nuç olarak, Türkiye' de bugünkü çağdışı siste
mi koruma çabalarının geleceği ve başarı 
şansı yoktur. 

Kürdistan Sosyalist Partisi 6. Kongresi, 
ülkemizin Kürt-Türk tüm emekçilerini, ay
dınları, barış ve demokrasiden yana insanları , 
Kürt ve Türk halkları için iyi bir gelecek iste
yen herkesi değişim yönünde tavır almaya 
çağırır. 

Ülkemizde insan haklarını, özgürlükleri 
tam olarak hayata geçirmek, ülkeyi ekono
mik, sosyal, kültürel her alanda geliştirip ileri 
ülkeler düzeyine çıkarmak, yanyana kardeş
çe, ama eşitlik içinde, özgürce yaşamak için 
el ele verelim. 

Bunun siyasal biçimi Kürt-Türk federas
yonudur. 

~Güney Kürdistan 'da 
silahlar susmalı 

~ PKK güneyin işlerine 
karışmamalı 
Kongremizin toplandığı şu günlerde Gü

ney Kürdistan'da PKK ile Kürdistan Yurtse
ver Birliği arasında çatışmalar yaşanıyor ve 
bu durum Kürt kamuoyunu birkez daha üzü
yor. 

Biz, geleneksel politikamıza uygun olcu·ak 
her zaman kardeş kavgasına karşı olduk ve 
bugün de, iki tarafın gerekçeleri ne olursa ol
sun, bu çatışmanın da biran önce durmasını 
istiyoruz. 

Öte yandan, bir Kuzey Kürdist<:m örgütü 
olan , öyle olması gereken PKK'nın , Türki
ye'ye karşı silahlı eyleme son verdiğine ve -
eğer söyleminde samimiyse- artık tümüyle 
barışçı siyasal çalışmayı önüne koyduğuna , 
hele hele, Kürt halkının tüm temel istemlerini 
bir yana bıraktığına göre, Güney Kürdis-
tan ' da silahlı güç bulundurmasının bir nedeni 
yoktur. Güney'li örgütlerin içişlerine karış
maya, Güney parçası üzerinde hak iddia et
meye ise hiç hakkı yoktur. 

O kanıdayız ki PKK, bu parçanın içiş leri
ne karışmaz, Güney'deki ulusal yönetime 
karşı -Türkiye'nin Irak'ın veya başka bölge 
devletlerinin çıkanna olarak- hasmane bir tu
tum takınmaz, oı·daki ulusal yönetimin otori
tesine saygı gösterirse çatışmak için bir ne
den kalmaz. PKK geçmişte bu anlamda bü
yük yanlış lar yaptı ve şimdi de bu tutumunu 
sürdürüyor, İmralı'daki Öcalan'ın yönlendir
mesine ve kışkırtmalarına uygun olarak bu 
parçadaki ulusal yönetimi ve önde gelen Kürt 
partilerini, KDP ve KYB 'yi suçluyor, onlara 
karşı hasmane bir tavır takınıyor. Bu tutum 
Kürt halkının çıkarlarına hizmet etmez ve ka
bul ediiemez. 

1 Ekim 2000 

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) 
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Şerefname ve Çemi~kezek Hükümdarlığı 

İran Saray ı' nda okuyup 
eğitim görelJ, 'önemli İ tan 
eye/etlerinde hükümdarlık 

yaRan, okuyan, araştıran ve 
İran arşivlerini karıştıran 

Şeref Han, tarih bilirninden 
başka bir çok dalda bilgin 
bir yöneticidir. Bunun için 

Şerefiıame' nin değeri 
büyüktür ve Kürtler için 

"Şerefname", bir onurdur, 
bir şereftir. 

Kalec1wan 

~ Şerefname 

Şerefname, Bitlis Hükümda
rı ŞerefHan tarafından 1597 yı
lında yazılmış bi~ Kürt tarihidir. 
403 yıl önce, bir yönetici ve bi
lim adamı tarafından yazılmış 
bulunan bu eser, Kürtler için 
gerçekten paha biçilmez bir de7 

· ğerdedir. Kürtlerle ilgilenen 
tüm Kürdoloğ ve araştırmacılar, 
Şerefname 'nin önemini vurgu-
lamaktadırlar. · 

Tarih boyu var olan, ancak 
İslamiyenen sonra, özellikle 9. 
yüzyıldan bu yana Kürtlük 
damgasını taşıyan kimi devlet, 
kimi sultanlık, kimi hükümdar
lık veya beylik şeklinde ortaya 
çıkan kurum ve statüleri birer 
birer ortaya çıkarmaya çalışan 
Şeref Han' a; Kürt halkı minnet 
ve şükran borçludur. 

Şeref Han, Şemseddin 
Han'ın oğlu ve Osmanlılarla 

1514'te ittifak andiaşmasını im
zalıyan ünlü Şeref Han'ın toru
nudur. Bitlis hükümdarlarının 
ünvaniarı "Emir" veya "Ha
kim" olarak geçer. Ancak isim
lerini saydığım. 3 hükümdarıo 
her üçüne de İran Şahı Tah
masp tarafından ve ~mirname 
ile bu "Hanlık" rütbeleri veril
miştir. İşin ilginç yanı bu 3 
önemli hükümdar Osmanlılara 
büyük hizmetler görmüş, ancak 
rütbe ve ünvaniarını İran Şahla
nndan almışlardır. 

Birinci Şeref Han 1508'1er- ' 
de bir gurup Kürdistan Melik, 
Emir ve Beylerine öncülük ya
parak, bağlılıklarını bildirmek 
ve Şah İsmail 'le anlaşmak üze-. 
re gittiğinde, Safevi Şah'ı tara
fından zindana atılıyor; bir yo-

. lunu bulupta kaçtığında, Bit
lis'in Safevi işgalini kaldırmaya 
çalışarak Roşkanlıklann güçle-
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rinin bir imparatorluğa yetmiye
ceğini görüyor; bunun üzerine 
zaman, mekan ve fırsatları çok 
iyi değerlendirerek; Mevlana 
İdris'i ve Muhammed Ağa Ke
loki 'yi görevlendirerek Sultan 
Selim Han 'la diyalog kurarak, 
ı 5 ı 4 Amasya Andiaşması' nın 
gerçekleşmesinde önemli öncü
lük görevinde büyük bir başarı 
sağlıyor. 

1533'te, İran'ın Azerbeycan 
Genel Valisi Ulame Tekelu 
adındaki bir fesat, Osmanlı tah
tına iltica ederken; Şeref Han'a 
karşı bir tutum alarak,O'nu Ka
nuni Sultan Süleyman'a kötülü
yor, Sultan kuşkuya düşerek, 
Bitlis yönetimini keyfi bir ka
rarla ve Amasya şartlarina uy~ 
muyan bir tutumla Ulame'ye 
veriyor, Osmanlılarla Roşkililer 
arasında 1533 ve 1534 yılların
da iki savaş oluyor; birinci sa
vaş 3 ay sürüyor ve İran Şahı, 
Şah Tahmasp, Bitlis'in imdadı
na geliyor, Şah'ın geldiğini du
yan Osmanlı ve Kürt Beylerinin 
orduları ablukayı kaldırıp Bit
lis'i terkediyor ve bu münase
betle İran tarafına geçen Şeref 
Han, Şah Tahmasp'tan hem 
' 1Hanlık" ünvanını ve hem de 
bütün Kürdistan'ın "Beylerbey
liği" ve "Kürdistan ordularının 
başkomutanı" görevlerini dalı
yor. Bu rütbe ve makamını bir 
"fermanname" ile resmileştiri
yor.(l) 

Ertesi yıl (ı534) Tatık Ova
sı'nda katledilen bu Şeref 
Han'ın oğlu Emir Şemseddin, 
babasının yerine tahta çıktı. Şe
ref Han'ı katleden Osmanlı or
dusu korkudan Bitlis'e girmedi. 
Daha doğrusu tahta ~;:ıkması ge
reken Ulame, böyle bir riski gö
ze alamadı. Ordu ve beraberin
deki Kürdistan Hükümdarla
rı'nın kuvvetleri Van'a doğru 

Şerefname ve Çemişkezek ... DENG 
hareket ettiler.(Bu tarihte Ge
vaştan ve Adılcevazdan başla
yarak, Hakkari ve tüm o bölge
.ler İran Ş~lığı'nın egemenli
ğinde idi.) 

1535'te Osmanlı ye Kürdis
tan orduları İran' a ve Irak' a se
fer yapmak üzere KUrdistan'da 
toplandığında, Bitlis Hakimi 
Emir Şemseddin, Osmanlı Sul
tanlığı 'na bağlılığını bildirmek 
üzere İbrahim Paşa'nın kararga
hına gitti, ilgi gördü, hükümdar
lığı onaylandı ve bu sefere ken
disi de katılarak, daha sonra se
fere katılan Sultan Süleyman'ın 
yanında aylarca kaldı ve Sulta
nın ilgisini gördü. 

Dönüşte ve Bitlis bölgesinde 
Osmanlı Ordusu karargahını ku
rup dinlenirken, Sadrazam İbra
him Paşa, Sultanın iradesi ile 
Bitlis'i saraya bırakıp Malatya 
ve Maraş vilayetlerini almaları
nı istedi. Emir Şemseddin tekli
fi kerhen kabul ederek, Bitlis 'i 
terketti, ancak, Malatya'ya git
medi. Bütün hızıyla Şah Tah- ·' 
masp'a iltica etti. 

Emir Şemseddin İran'da öl
dü. Şah'ın maiyetiride bir çok 
bölgede valilik yaptı. "Hanlık" 
rütbesini Şah Tahmasp'tan.aldı. 
Orda evlendi. Torun Şeref Han, 
orda doğdu, büyüdü, Şahın sa
rayında okudu, en iyi şekilde 
eğitildi, Şirvan'a, Geylan'a ve 
en sonunda Nehcivan'a hüküm
darlık yaptı. "Hanhk" tutbesini 
aynı Şah'tan aldı ve 1579'da 
Osmanlı Sultanı III. Murad tara
fından "baba ve atalarından mi
ras kalan Bitlis Hükümdarlı-
ğı 'nın yönetiminin başına geçc 
rnek üzere O'nu ülkesine çağır
dı ve af{ etti." 

İran Sarayı'nda okuyup eği
tim gören, önemti İran eyeletle
rinde hükümdarlık yapan, oku- . 
yan, araştıran ve İran arşivlerini 

karıştırari Şeref Han, tarih bili
minden başka bir çok d~lda bil
gin bir yöneticidir. Bunun için 
Şerefname'nin değeri büyüktür 
ve Kürtler için "Şerefname", bir 
onurdur, bir şereftir. 

tl' Çemişkezek · 
hükümdarlıği ve Melkişiler 

· "-3 guruba ayrılan Melkişi
ler, Kürdistan'da, büyük ihti
şamlan vardır. Hizmetçilerinin, 

. taraftarlarının ve kendilerine 
bağlı olanların çokluğuyla ün 
yapmışlardır. Onlar'dan 1000 
kadar aile İran hükümdarlarına 
katıldıları gibi, bir grubu da 
Şah'ın muhafız subayları arası
na katıldılar. Bunların bir kısmı 
eyaletlerde muhafız oldu. Ülke
leri ise genişlik ve önem bakı
mını;lan uzak-yakın herkesçe; 
"Kürdistan" özel adıyla tanınır. 
Öyleki; Berat ve Emirname
ler'de ve diğer sultanlık belge
lerinde bu ad geçtiği zaman yal
nız bu önemli vilayet anlaşılır. 
Ayrica Kürtler arasında Kürdis
tan sözcüğü geçince, bundan 
yalnız Çemişkezek vilayeti kas
tedilir. Bu ülkenin 32 kale ve 16 
nahiyesi vardır ve uzun zaman
dan beri Melkişiler'in egemen
liği altındadır. Cengizhan, Ti
murleng, Şahruh ve Kara Yusuf 
dahil hiç bir kuvvet bu ülkeyi 

· istila etme fırsatını bulamamış
tır. Uzun Hasan döneminde kısa · 
bit zaman Akkoyunlar'ın yöne
timinde kaldı, ancak Melkişi 
Hükümdan Emir Şeyh Hasan 
tarafından tekrar kurtarıldı ve 
bağımsızlığını elde etti.(Şeref
name/M.E.Bozaslan s: 189/201) 

Yine aynı sayfalardan Şeref 
Han'dan aktarıyorum: 

"-( ... )Emir Şeyh Hasan, .ön
ce Allah'a tevekkül ederelc, son
ra da etrafında toplanmış olan 
ülkenin cesur ve kahraman 
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Kürtlerine güvenerek, ülkesini · 
gaspedenlere karşı ansızın hare
kete geçti ve onları ülkeden çı
kardı.( ... ) O'nun yerine oğlu 
Sohrab geçti ve bir sürehüküm 
sürdü. O'nun da yerine en doğ
ru yolda olan oğlu Hacı Rüstem 
Bey geçti. 

Bunun zamanında, ünlü İran 
hükümdan Şah İsmail-j Safevi 
ortaya çıktı. Şah İsmail, Kızıl
baş Beylerinden Nur. Ali Hali
fe'yi Çemişkezek vilayetini isli· 
la etmeye gönderdi. Hacı Rüs
tem Bey ise hemen ülkeyi çatış
masız ve savaşsız olarak Nur 
Ali Halife'ye teslim etti ve Şah 
İsmail Sarayı'na giderek kendi
sine itaatını ve boyun eğişini 
sundu. Şahlık tahtına varınca, 
Şah, değerli bir hil'atla kendisi
ni tal tif etti ve .. ./ . , ./ 

Çemişkezek Vilayeti yerine 
Irak'abağlı bazı kesimlere yö
netici tayin etti .. " 

"-Nur Ali Halife ise doğru 
yoldansaptı ve Çemişkezek Vi
layeti 'nin halkını sıkıştırmaya, 
baskı altına almaya başladı, aşi
ret adamlarından ve Melkişi ai-
. Jelerinin çöcuklarından büyük 
bir topluluk öldürdü. Bu durum, 
küçük-büyük bütün ülke halkını 
ayaklanmaya, karışıklık ve dö
ğüş ateşini alevlendirmeye itti. 
Halk her. şeyden önce Irak ve 
İsfahan yöresinde bulunan Hacı 
Rüstem'e haber göndererek ge
lip ayaklanmanın başına geçme
sini istedi. Şah İsmail ise o sıra
da Irak, Fars ve Azerbaycan or
dularıyla birlikte Çaldıran'da 
Sı,ıltan Selim 'le savaşmaya gidi
yordu. Hacı Rüstem de bu sefer 
de Şah'ın maiyetinde bulunu
yordu .... " 

Şah İsmail, 23 Ağustos 
1514'te Osmanlı Sultanına 
mağlup olunca, Hacı Rüstem 
Bey de Merend'e bağlı Yam de-

Şerefname ve Çemişkezek ... DENG 
nilen yerde Sultan Selim Han'a 
ulaşıyor ve O'na boyun eğiyor. 
Sultan'ın divanında Perşah Bey 
isminde eski bir Akkoyunlu ko-

. mutan vardır. Bu komutan Hacı 
Rüstem'i jurrial ediyor, Sultan '· 
Selim bu komutanın söyledikle
rinden dolayı hiddetleniyor ve 

· Hacı Rüstem ile 40 adamının 
kafalarını vurduruyor. Şeref 
Han olayı şöyleözetliyor: 

"-1474 yılında Rum Hü
kümdarı Fatih Sultan Mehmet 
istila Için Kemah Kalesi üzerine 
yürüyünce ve Uzun Hasan ken
disiyle savaşıp fena bir yenilgi
ye uğrayınca kalenin yöneticisi 
burayı Sultan Mehmet Fatih' e 
teslim etmek istemiş, fakat Hacı 
Rüstem buna engel olmuş ve 
burayı uzun zaman tutmuş, so
nunda Şah isn'ıail 'e vermişti. 
Bayındırlı Perşah Bey bu fırsat
tan yararlanarak bu meselenin 
detaylarını Sultanlık tahtına ar
zetti ye şöyle dedi: "Hacı Rüs
tem bey kaleyi büyük atamza 
teslim etmekte ciddi bir gevşek
lik gösterdi; oysa Şah İsmail'in 
adamlarına mücadelesiz ve ça
tışmasız olarak teslim etti." Bu 
mesele ceberrüt ve intİkarncı 
Sultan'ın gönlünde kötü bir etki 
bıraktı; Hacı Rüstem Bey'i gö
rür görmez, ceza ve intikam 
olarak derhal öldürülmesini em
retti." 

. Hacı Rüstem Bey'le birlikte 
oğulları ve torunları da katledil
mişti. Ancak o gün orda olma
yan ve Irak tarafında görevli 
bulunan Hacı Rüstem'in oğlu 
Pir Hüseyin Bey, bu olayı du
yunca hemen Mısır Memlükle
rin'e iltica etmek üzere Irak'ı 
terkediyor. O zı;ıman Malatya 
vi layeti Mısır Memlükleri 'ne 
bağlıdır. Referans almak için 
Çerkez sultanlarının valisi Ma
mey bey'e baş·vuruyor. Marney 

Bey çok akıllı ve tecrübelidir. 
O, komşu olmaları bakımından, 
Çemişkezek yöneticilerini ha
liyle tanıyor ve vatansız kalmış 
Kürdistan Prensi Pir Hüseyin 
Bey'e şu öğütü veriyor: 

"-( ... ).Ali Osman'ın kudreti, 
azameti ve diğer çağdaş sultan
lar üzerindeki üstünlükleri, sü
rekli olarak artmakta ve devam
lı gelişmektedir. Fatihlerinin 
ünü ve şanlarının yüceliğinin 
yankısı ufuklara yayılmıştır. 
Oysa Çerkez sultanlarının duru
mu, adalet ve insaf yolundan 
saptıkları için sürekli gerileme 
ve çökme içindedir; bu· yüzden, 
devletlerinin kısa bir süre sonra 
ortadan kalkması ve ülkelerinin 
yabancıların eline geçmesi uzak 
ihtimal değildir. Bu nedenle se
nin için yararlı olan, hemen 
Rum tarafına hareket etmek ve 
Sultan Selim'in eşiğine sığın
maktır." 

Pir Hüseyin Bey, tecrübeli 
devlet adamı Memay Bey'in 
öğütlerine kulak vererek Amas
ya yolunu tutar. Sultan Selim 
Han, bu yiğit insanın cesaretine 
.hayran kalıyor; O'nu takdir ve 
taltif ederek ülkesini ve baba
sından kalan hükümdarlık mira
sını kendisine vererek Maraş 

. Beyler Be yi 'ne bir feı:manla Pir 
Hüseyin beye yardım etmek 
için talimat veriyor. 

Pir Hüseyin bey, Osmanlı 
Beylerbeyini ve ordusunu bek
lemeden hemen ülkesine gide
rek Melkişan Aşiretleri 'ni topla-. 
yıp Nur Ali Halife'yi yenerek 
öldürüyor ve.Çemişke:z;ek'i düş
mandan temizliyor. Bundan 
sonra Şeref Han şöyle diyor: 

"-Böylece Pir Hüseyin, cen
net vatanını düşman dikenlerin
den temizleme işini tamamladı; 
kendisi ülkenin tek hakimi ve 
qağımsız beyi haline geldi; 
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onunla ne kimse çatışıyor ne de 
mücadele ediyordu. Tam 30 yıl 
ülkeyi yönettikten sonra Al
lah ' ın rahmetine kavuştu, arka
sında 16 erkek çocuk bıraktı." 

Şeref Han, Çemişkezek sta
tüsünü "hükümdarlıkla" adlan
dırıyor. Hükümdarlar, aynı za
man da "Beylerbeyi" statüsün
declirler. Zira birden fazla kale
ye hükmecliyorlar. Çemişke
zek'de 32 kale vardır, bütün bu 
kalelerde Dizdarlar, muhafızlar 
ve kimi kalelerde beyler oturur, 
bu bakımdan "Beylerbeyi" ola
rak adlandırıyorlar. 

Osmanlı döneminde Hakka
ri, Mahmudi, Pinyanış, Cizre, 
Bitlis , Hezzo, Palo, Eğil, Genç 
ve İmadiye hükümet satatüsün
declirler. Daha sonra Soran, Ba
ban ve Erdelan gibi hükümet sa
yıları arttı. Fakat bu seviyede 
olan eliğer Beylikler içinde, Çe
mişkezek başta gelir. Burada 
Çemişkezek, Kilis , Çepaxçur, 
Hezro (Tercil), Hizan, Findik ve 
Gurgil hükümdarlıklarını saya
biliriz. Şeref Han, sadece Çe
mi şkezek için değil, ayrıca Per
tek ve Sakaman'ı da "hüküm
darlık" ünvanı ile adlandırıyor. 

Şeref Han 'a göre Pir Hüse
yin Bey'in ölümünden sonra ül
ke 16 mirasç ı kardeş arasında 

payiaşı lıyor ; 2 sancak 14 tımara 
bölünüyor, fakat 1597'de ki tes
bitte bu sancak sayısının 3'e 
çıktığı görülüyor. Daha sonra bu 
sancak adedinin 4 'e çıktığını bi
liyoruz ve bu 4 sancak; Çemiş
kezek, Pertek, Seqeman ve 
Mazgırt'tır. 

Osmanlı-Kürt İlişkileri ve 
Sömürgecilik kitapçığında M. 
Kalman (s . 15): Kürdistan'daki 
beylikler başlığında Çemişke
zek, Mecingerd (Mazgırt), Per
tek ve Sağınanı veriyor. 

Dr. Nuri Dersimli de dile ge-
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tirdiği Pertek ve Sağman san
cakları için; "Bu sancakların 
Kürt umerasının idaresinde" ol
duğunu vurguluyor. Benim özel
likle yaptığım tesbit ve gözlem
lerime göre; Osmanlı-Kürt and
Iaşmasından önce statüsü olan, 
beyleri ve yöneticileri Kürt olan 
ve bu statülere sahip çıkan yer
ler; gerçek sahiplerine verilmiş 
ve Kürt sancakları veya hükü
~etleri olarak kanunnarnelere 
geçmiş; ancak sahibi ve beyi ol
mayan, Akkoyunlular'ın işgali 
sırasında tamamen işgalcilerin 
hakimiyetine geçen ve Şah is
mail'in ortaya çıkmasıyla o tara
fa gönüllü geçen merkezler Os
manlıların tasarrufunda kalmış
lardır. Buranın yöneticilerini sa
ray tarafından atanır ve buralar 
birer Osmanlı merkezleri gibi
dirler. Yine de buralara Kürt ile
ri gelenlerden ve prenslerinden 
atamalar yapıldığını görüyoruz. 

Aslında bu konu iyice araştı
rılmalıdır. 

Martin Van Bruinessen, Pir 
Hüseyin döneminin çok iyi geç
tiğini (1514-1544) ancak Çemiş
kezek topraklarının 1 6 kareleş 
arasında paylaşılması ve Sağ
man, Mecingera ile Pertek mer
kezli 3 sancağa bölünmesini hoş 
karşılamıyor. Hollandalı sosyo
log önemli bir noktaya işaret et
miş; ancak; Osmanlı Sultanı da
ha 1535 ' ler de böyle bir icazet 
vererek, beylik topraklarının bö
lünmesini kolaylaştırmıştır. Ka
nuni Sultan Süleyman ferman
namesinde aynen şöyle diyor: 
"-Bey öldüğünde, eyaleri kaldır
mayıp bütün hududu ile Mülk
name'yi Humayun uyarınca oğ
lu bir ise, O'na kalacak, eğer 
müteadit ise·, istekleri üzerine 
kale ve yerleri, aralarında payla
şacaklardır. Uzlaşmazlarsa, Kür
distan beyleri nasıl münasip gö-

rürlerse öyle yapacaklar ve mül
kiyet yoluyla bunlara ebediyete 
kadar ila ebecidevran mutaarrıf 
olacaklardır. Eğer Bey, varissiz , 
akrabasız ölmüş ise, o zaman 
eyaleti , hariçten ve yabancılar
dan hiç kimseye verilmiyecek, 
Kürdistan beyleri ile görü~ülüp 
ve ittifak edilip, onlar bölgenin 
Beylerinden veya Beyzaclelerin
den her kimi uygun görürlerse, 
ona tevcih edilecektir." (Hükmi 
Şerif, Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşivi , E. 1 1960 say ı-İstanbul ) 

Kürt-Osmanlı Andiaşma-

s ı 'nın mimarı Mevlana. İdri s' tir. 
Bu anlaşmayı kabul eden ve ge
rekli bulan Yavuz Sultan Se
lim 'dir. İkisi de 1520 'cle maale
sef ölmüşlerdir. Sultan Selim , 
Mevlana İdri s'e; "-Gi t Kürdi s
tan beylerini ve emirlerini top la, 
kendi aralarında bir beylerbeyi 
seçs inler" demişti. Mevlana İcl
ris ise , Kürt beylerini çok iyi ta
nıdığı için kestirmeelen bir bey
lerbeyi Sultan'dan i stemi ~ ve 
Bıyıklı Mehmet Paşa ' yı tavsiye 
ederek bu işi noktalamı ş idi. Di
yarbakırlı bir Kürt olan Bıyık! ı 
Mehmed Paşa 'da çok e rken gitti 
ve bundan sonra " Kürdi stan 
Ey aleti Başkenti ' ne" Mekaclonlu 
komutanlar gelmeye başladı. 

Kanuni Sultan Süleyman, bi
lerek veya bilmiyerek 1533-
34 ' lerde , Bitlis ' i Şeref Han 'dan 
alıp, bir fermanla Ulame Teke
lu'ya veriyor. Direnen Bitlis Be
yi ' nin üstüne, Di yarbekir Bey
lerbeyi ve k~;~vvetleri il e bütün 
Kürdistan beylerinin kuvvetleri
ni de katıyor ve Ulame 'yi ba~
komutan olarak atıyor. Aynı 

Sultan, 1535 ' ler de Bağdat sefe
rini yaptıktan sonra Kürtl eri ta
nımaya başlıyor veya bunlarsız 
bir şey yapamıyacağını anlaya
rak , babasının Amasya 'da imza
ladığı anlaşmaya yukarda verdi-
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ğim arşiv numaralı "Hükm-i Şe
rif-i" yayınlıyor. 

Neticeye baktığımızda, Kür
distan hükümdarları, çoğunlukla 
topraklarını bölmemiş ve statü
lerini 1 850'lere kadar getirmiş
lerdir. Örnek olarak; Hakkari, 
Bitlis , Cizre, İmadiye, Soran, 
Baban ve Mahmudi hükümdar
lıklarını gösterebi li riz. 

Çeınişkezek .başta 2 sancak 
14 Tiınar ' dır. Daha sonra san
cak adedi 4'.e çıkıyor. Demek ki 
yöneticilerin kabiliyet ve diplo
masi başaniarına göre, yine bu · 
yönetimlerin birleştirilmesi 
mümkün oluyor. Çemişkezek'in 
1597'den sonrasını bilemiyoruz. 
4 sancağa bölünen ülke, belki 
de sonradan bir ittifakla birleş
miş veya kendi aralarında 4 san
cağın başına bir Emir getirip 
birleşik sancaklar şeklinde ör
gütlenmiş de olabilirler. 

Erdal Gezik, "Alevi Kürtler" 
kitabında (s: 50), Çemişkezek 
ve bu bölgenin beyi Şah Hüse
yin olduğunu ve 1860'ta Os
ınanlıların şiddetli tasfiye hare
katına direndiğini, 1863'te öl
dükten sorira, Çemişkezek'in 
Osınanlılara geçtiğini kaydet
mektedir. Şerefname Çeınişke
zek aŞiretinin asılzadeler ve 
prensierin aşireti olduğunu söy
lüyor. Şerefname 3. sayfanın 3. 
grubunda İran ' ın Goran bölge
sinde Çegni , Siyahmansur ve 
Zengine Beylikleri 'ni sayarak, 
bu beylikterin etrafındaki aşiret
leri dile getirerek, Çemişkezek, 
Arapkırlu , Pazuki ve Hoy aşiret
lerinin beyleri ve emirleri çıkar
dığını , asilzade ve prensierin ço
ğu bu aşiretlerden meydana gel
diğini söyler. Daha önce, Şeref 
Han , "Çemişkezeklilerden bir 
çok kişinin Şah ' ın emrinde ve 
subayların arasında olduklarını 

ve bunlardan bir çok kişi kale 
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muhafızlık görevlerinde olduk
larını" kaydeder. Şevket Beysa
noğlu da, "Koçhisar Sava-
şı 'nda" Çemişkezek hükümdan 
Pir Hüseyin beyin Kürdistan 
beyleri ve hükümdarları yanında 
Safevi komutan Karahan ordu
suyla çarpıştığını kayde
der.(D.Bakır Tarihi-Cilt 2) 

tl' 1000 Yıllık 
• Çemişkezek Devleti 

Sipan yayınınca yayınlanan 
ve kıymetli araştırmacı yazarla
rımızdan sayın Abdullah Yarlı 
tarafından yazılan (Diroka Du
gelen Kurdan 600-1500) adlı 
eserden esinlenerek yukardaki 
başlığı attım . Sayın Yarlı, bu 
kıymetli eserinde 64 tane KUrd 
devletini dile getirmiş ve Çe
mişkezek Kürt de~letini , "Duge
le Çemişkezekiyan" başlığı al
tında 62 sırada vermiştir. 

Buna göre; Azerbaycan 'dan 
Dersim yöresine akın eden bu 
hanedanlık; İslamiyet'in başlan
gıcında Ermenilerle ve Gürcü
le~le savaşarak bu yöreye hakim 
olmuş , kaleler ve şehirler kur
muş, Abbasilerin himayesinde 
kuruıniaşarak bağımsızlıklarını 

elde etmişlerdir. 
Bir ara Konya Selçuklularıy

la savaşarak sınırlarını muhafa
za etmiş , Selçuklu Süleyman 
Şah tarafından bazı kaleleri alın
mış; ancak Eyyubilerin ortaya 
çıkmasıyla tekrar bu kaleleri ge
ri almışlardır. 

1201 'de Melik Muhammed 
Melkişi hükümdardır. Bu Me
lik ' in döneminde Eyyubilerce 
Ahlat, Doğubeyazıd ve Eleşkirt 
fethedilmektedir. Melik Mu
hammed' in Eyyubiler yanında 
savaşa katılmasından dolayı 

Eleşkirt Çemişkezek toprakları

na ilave ediliyor (dahil ediliyor). 
Gerek Şerefhan ve gerekse 

Abcldulah Yarlı 'ya göre Çeıni ş 

kezek toprakları çok geni ştir. 32 
kalesi ve 16 nahiyesiyle özgür 
ve bağımsız yaşamaktadır. Sa
yın Yarlı, l201 'den 1514Çalclı
ran Savaşı ' na kadar 314 yıllık 
yöneticiler dönemlerini ş u şekil
de vermektedir: 

1201 'de Melik Muhammed 
(bundan önceki yönetici " Melik 
Şah Melkişi"dir) , 1232'.de Me
lik Mahmud, 1257 'de Melik 
Hasan, 1292 'de Melik Feramoz, 
1332 'de Melik Suhrab, 1357'de 
Melik Hasan Muhammed, 
1391 'deki Melik Feramoz Ha
san, 1407'de Emir Şeyh Hasan , 
1426 'da Emir Pir Hüseyin , 
1438 'de Emir Şeyh Hasan , 
1457'de Melik Suhrab ve l477-
l514 'te Haci Rüsteın Bey yöne
timin başındalar. 

Yarlı ' nın tesbitine göre , Mo
ğullar döneminde az zararla kur
tarmışlar ve Tiınurl eng döne
ıninde Olcayto Hudabende ile 
Ebu-Suud Bahadır ' la anlaşarak 

barış yoluyla ülkelerini yağma 

ve yıkınıdan kurtarmı ş lardır. 

Daha sonra Akkoyunlular 
bölgeye hakim olmaya baş lı yor ; 

gerek Akkoyunlular ve gerekse 
Karakoyunluların kı şkırtmas ıyla 

Çeınişkezek yönetiminele huzur
suzluklar baş göstermeye baş lı

yor. Ülke, kardeşler aras ında 
payiaşılarak parçapörçük olu
yor, 1407-1426 Emir Şeyh Ha
san döneminele baş gösteren bu 
acı olayLar çok kı sa sürüyor; ai
leyi barıştarmak için İran'dan 
Erelebiili Sultan Hoca Ali , Çe
mişkezek ' e gelip bunları barı ştı

rıyor; "Sultan Eliye Siyahpuş" 
denilen bu muhterem zat oradan 
Hacca giderken yolda vefat edi
yor ve aile yine anlaşmayı boza
rak biribirleriyle cebelleşiyorlar. 
Sonunda yönetim hakim oluyor 
ve ülkeleri dağılmadan birliği 
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sağlanıyor. 

1407'de Emir Şeyh Hasan 
hükümdardır 1426'da Emir Pir 
Hüseyin ve 1438'de yine başka 
bir Emir Şeyh Hasan hükümetin 
başındadır. Dikkat edilirse 
1201 'lerde Melikler, 1400'lerde 
Emirler, daha sonra Pirler, 
Şeyhler ve Hacılar ortaya çık
mıştır. Çemişkezek'in son hü
kümdarı l 863 'te vefat eden Şah 
Hüseyin Bey'dir.(2) Bu durum
da Çemişkezek'in yönetimleri 
ve ünvaniarı din, mezhep ve ta
rikat bazına göre şekillenmiş ol
duğu izlenimi ortaya çıkıyor. 

Sayın Yarlı 'ya göre, Fatih 
Sultan Mehmet 1456'da Trab
zon fethinden dönerken Melkişi 
prenslerinden Şeyh Muham
med 'e misafir oluyor ve o dö
nemde Çemişkezek yöneticilerle 
dost olmaya çalışıyor. Bu dö
nemde gerek Osmanlılar ve ge
rekse Akkoyunlular korkunç bir 
şekilde güçlenmişlerdir. Kürdis
tan ' ın diğer yöre ve yönetimleri 
gibi , Çemişkezek'de Akkoyun
luların despot talan ve yıkımla
rıyla karşı karşıyadır. Acımasız 

komutanları Bijenoğlu Süley-
. manlar, Sofu Haliller ve diğerle

ri bütün güçleriyle Kürdistan 
kalelerini , şehirlerini ve köyleri
ni yıkmaktadırlar. Hele Akko
yunlularla iyi geçinen ve 'onlara 
yakınlık duyan Kürdistan yöne
timleri bu acımasız ve korkunç 
yıkımdan katmerli olarak nasip
lerini olmaktadırlar. 

Bitlis hükümdan Şeref Han, 
bu dönemi çeşitli vesilelerle 
vurgulamaktadır. Ama bu acı
masız ve güçlü devlete karşı 
Kürtlerin direnişleri akıllara 
durgunluk getirecek düzeyde
dir.(3) 

1450-1474 döneminde Ak
koyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın 
başkenti Diyarbakır'dan Teb-
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riz'e nakledilmiş, Karakoyunlu
larla Şah Ruh'u ortadan kaldıra
rak, bütün İran'a, Azerbeycan, 
Ermenistan, Irak ve Arran'a ha
kim olmuştur, Kürdistan'da yö
netiminin dışında kalan Cizre, 
Bitlis, Hakkari ve Çemişkezek 
gibi güçlü yönetimler de muha
saraya alınmış ve 1460'lı yıllar
da tamamına hakim olmuşlardır. 

Osmanlılarsa, bütün Balkan
lar'a Anadolu'ya, Trabzon'a ha
kimdirler. Bizans'ın başkenti İs
tanbul' da taht kurmuşlar ve bu 
Uzun Hasan denen güçlü sultanı 
1470'lerde Erzincan'ın Ter
can'ında yenmişlerdir. Savaş 

meydanından kaçan Uzun Ha
s.an ' ı takip etmekte tereddüt 
ederek, İran ve Kürdistan seferi
ni başka bir mevsime erteleye
rek İstanbul'a dönmüşlerdir. 
Sultan Fatih Mehmet, 1481 'de 
bir "Doğu Seferi"ne çıkarken ve 
belkide 1473 Otlukbeli Sava-
şı 'nda eksik kalan fütühatını ta
mamlamak isterken; Maltepe'de 
hastalandı, biraz daha yol aldı, 
ancak Gebze'nin Tekür Çayı
rı'ndan ileri gidemedi ve 3 Ma
yıs 1481 'de 51 yaşında iken öl
dü. 

Sultan Fatih'in Kürtler ve 
Kürdistan ile ilgili ne düşündü
ğünü bilemeyiz. Ancak Otluk
beli'nde 1473'de Uzun Hasan'ı 
yenmesi Kürtler açısından çok 
faydalı olmuştur. Uzun Hasan 
yenilmeseydi, belki de Kürtlüğü 
dünya yüzünden siler süpürür
dü. Şeref Han özeiiikle bu ko
nuda iddialarımı desteklemekte
dir.(4) 

1457-1477'de Çemişkezek'i 
yöneten Melik Suhrab, ülkesini 
Akkoyunlulardan kurtarıyor. 
1477'de yönetim Hacı Rüstem 
Bey'e geçiyor. Kürtler bu dö
nem de, genellikle Erdebilli Şey 
Cüneyt!e yaklaşıyorlar. Akraba-

lıklar kuruluyor ve Safevi Şeyh
lerinin Kürtlükleri öne çıkarak 
"Mamo, Mamolar"la , yani 
"Amca"lık deyimi Kürt prensle
ri ile Safevi Şeyhleri arasıncia 
öne çıkıyor.(5) 

Çemişkezek ' te Safevi Tari
katı kökleşiyor ve Hacı Rüstem 
Bey döneminde, 1490'da, Safe
vi Tarikatı Şeyhlerinden Nur Ali 
Halife Çemişkezek'te karargah 
kurup resmen irşada başlıyor. 

1502'de hiç itiraz etmeelen 
ve direnmeden ülkesinin bütün 
kalelerini, şehirlerini ve 32 kale 
anahtarını bu Şeyl:ı Nur Ali Ha
life'ye teslim eden Hacı Rüstem 
Bey, her halde bu derin irşadın 
tesirinde almıştır. 

Şeref Han 'a göre Hacı Rüs
tem çok önemli ve dirayetli bir 
önclerdir. Yarlı ' ya göre Hacı 
Rüstem Bey 1483 yılında Hacca 
gitmiş, memleketini imar ve 
adalet bakımından çok ileri gö
türmüştür. 

Şah İsmail Maraş ' ta Dulka
dırları ortadan kaldırdıtan sonra 
Harputu da almış ve Çemişezek 
Hükümdan Hacı Rüstem Bey' e 
( 1502' de) haber göndererek; 
tüm ülke ve yönetim haklarını 
Nur Ali Halife'ye teslim ederek, 
İran'a gelip kendisine katılması
nı buyurmuştur. Hacı Rüstem ele 
Şah'ın buyruğuna karşı çıkma

dan , yönetimini , ülkesini ve tüm 
haklarını Safevi Şeyh ' ine bıra

kıp Şah'a katılmış ve Şah tanı
fından Sistan 'a vali olarak gö
revlendirilmiştir. 

Hacı Rüstem Bey, Çaldıran 
Savaşı 'nda Şah İsmail yanında 
Osmanlı ve eliğer Kürt kuvvetle
rine karşı savaşıyor.(6) Safeviie
rin mağlubiyeti ve Şah İsmail 'in 
Meydan ' ı Osmanlılara bırakıp 

kaçmasından sonra, Sultan Se
lim Tebriz'i teslim almaya gide
ren Merend civarında Sultan 'a 
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ulaşıp O'na boyun eğerek, ülke 
ve ünvaniarını Safevilerden geri 
alma için yardım ve af talebinde 
bulunuyor. Sultan'ın meclisinde 
bulunan eski bir Akkoyunlu ko
mutan daha önce anlatıldığı gibi 
Hacı Rüstemi Padişah'ajumal
layarak O'nun ve yanındaki 40 
adamının kafalarının uçurulma
sına ve Sultan'ın gazabına gel
mesine sebebiyet veriyor. 

Daha sonra Çemişkezek'te 
Osmanlı dönemi başlamıştır. Sa
yın Abdullah Yarlı, Çemikezek 
tarihini Hacı Rüstem'e kadar 
getirmiş ve devamını hala yazıl
mayan veya hasılınayan kitabı
nın 2. cildine bırakmıştır. 

Osmanlı dönemini Şeref 
Han 1597'ye kadar işlemiştir. 
1597'ye kadar bu yönetimi kay
da alan Şerefname'den sonra 
belge bulmak gerçekten zordur. 
Bu zorh.:ık sadece Çemişkezek'te 
değil, bütün Kürdistan yönetim
lerinde vardır. Ancak bazı yöre
ler, yabancı seyahlar, din misyo
nerleri, tüccarlar ve diplomatla~ 
rm az çok tesbitleriyle biraz da
ha görmemize olanak sağlamış
tır. Mevcut imkanlardan anladı
ğımız kadarıyla, başta tek "Hü
kümdarlık" olan Çemişkezek, 
daha sonra 4 sancağa bölünmüş
tür. Şeref Han, bu sancakları 
"hükümdarlık" adıyla adlandırı-

. yor. Yani 4 sancak, 4 hükümet·· 
durumunda görülüyor. Başta 2 
sancak 14 timara bölünen ülke, 
daha sonra 4 sancakta toplanı
yor. Erdal Gezik'in "Alevi Kür
ter'; kitabından anladığım kada
rıyla 1863'te Çemişkezek'in tek 
hakimi Şah Hüşeyin Bey'dir. Bu 
tesbit doğru ise Çemişkezekül- · 
kesi daha sonra birleşerek tek 
yönetime kavuşmuştur ve bu 
durum, Osmanh-Kürt ilişkilerin
de Sultan IL Mahmud'a kadar 
mümkündür. Saraya intikal eden 
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bütün haklı ve "Amasya And
laşmasına" göre geçerli talepler 
sarayca genellikle kabul ve ilgi 
görüyordu. · 

Dr. Nuri rahmetli "Kürdistan 
Tarihinde Dersim" adlı yapıtın
da Çemişkezek'i sıradan bir ilçe 
olarak gösteriyor; Pertek Kale
si'nin resmini kitabına alıyor ve 
Pertek'le ilgili şu açıklamada 
bulunuyor: "c Yavuz Sultan Se
lim devrinde Molla idrise Bit
lis'i idaresinde, Diyarbekir 19 
sancak iken, bunların lO'u Türk 
~daresinde ve 9'u da resmen 
Kürt uruerasının idaresi altında 
olarak Osmanlılara bağlı iken, 
bu 9 sancaktan birincisi Pertek 
ve ikincisi de sırası gelince ken
disinden bahsedilecek Sağman 
idi." diyor.(7) 

Sayın Kemal Burkay; "Kürt
ler ve Kürdistan Tarihi" adlı çok 
kıymetli yapıtının 171. sayfasın
da şunları kaydediyor: "-Uzun 
Hasan, Kürdistan'a hakim ol
mak için Sünn-i-Şii çelişkisini 
ustaca kullandı. Örneğin Dersim 
yöresindeki Dinbilli Aşiretle-
ri 'ni Botan' dakilerle savaştırdı. 

Kendisi Sünni inancında olduğu 
halde nüfuzlu Safevi Şeyhi Gü
neyt Safevi ile Karakoyunlu
lar'a karşı ittifak yaptı. Ve kız
kardeşini bu Şeyh'e verdi. 
( ... )Kürt beyleri arasındaki çeliş
kilerden faydalanarak onları bi
ribirlerine karşı kullandı. Böyle
ce Bitlis'i, Hakari'yi, Cizre'yi, 
Siirt' i ve bir dizi yeri ele geçire
rek Kürt beylerini bir bir ezdi. 
Uzun Hasan'ın gözü daha öte
lerde idi. Mısır'ı ve Osmanlı ül
kesini ele geçirmeyi hedeflemiş
ti. Ancak 1473 yılında Osmanlı 
Padişahı Fatih Sultan Meh
met'le yaptığı Otlukbeli Savaşı, 
O'nun bu düşüncelerinin SQnu 
oldu ... " 

Erdal Gezik'in;."Alevi Kürt-

ler" yapıtının 48. sayfasında 
şunları okuyoruz: "-Çemişke
zekliler, Şah İsmail' den önceki 
tüm istilalara karşı başarılı bir 
şekilde ülkeleri11i savunmuşlar
dır. Şah İsmail Doğu Anado
lu'yu eline geçirdiğinde, Çemiş
kezekliler O'na besledikleri din
sel sempatiden dolayı, bölgeleri
ni sorunsuz bir şekilde O'nun 
halifelerinden Nur Ali 'ye açtı
lar. Tıpkı diğer Kürt beyleri gi
bi, Hacı Rüstem Şah'a bağlılığı- . 
nı bildirmek için İran'a gidince, 
Şah İsmail Onu da ülkesinden 
uzaklaştırdı ve Irak'ta bir bölge
ye yönetici olarak atadı.(8) 

Nur Ali, bölge idaresini dev
raldıktan şonra baskıcı bir poli
tika izledi. Uygulamalarının ilk 
kurbanları, Hacı Rüstem ailesi 
ve diğer aşiret reisierinden bir 
çok kişi oldu. Baskılara karşı 
bölge halkı kısa süre sonra 
ayaklanıp Hacı Rüstem 'i geri is
tedi. Bu dönemde Hacı Rüstem, 
Çaldıran Savaşı'nda Şah İsma
il'in birlikleri içindeydi. Yenil
giden sonra Rüstem, Selim' den 
affını istedi. Fakat o, Rüstem '1, 
Kemah Kalesi 'ni kendisine karşı 
savunduğu (dedesi Fatih Sultan 
Mehmed'e karşı olacak-Kaleeı
wan) ama Şah İsmail' e direnç 
göstermeden açtığı için, kırk ki
şilik ailesiyle birlikte ölümle ce
zalandırdı. Rüstem'in oğlu Pir 
Hüseyin, kısa bir zaman sonra 
yeniden Selim'den af istediğin
de, onun isteği kabul edildi. Hü
seyin, bölge aşiretlerini örgütle
yip, halen Safevi .ordusunca iş
gal altında tutulan ülkesini Os
manlı askerleri gelmeden kurtar
dı. Hüseyin, Çemişkezek:i otuz 
yıl boyunca yönettikten sonra, 
oğluna devretti. 

Selim 'in bu dönem boyunca; 
Çaldıran seferi öncesi ve sonrası 
daha çok İç ve Güney Anadolu 
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Bölgesi'nde yaptığı Alevi katli
arnı ve sürgünleri, Dersim böl
gesinde de uygularlığını belirten 
kaynak yoktur. Pir Hüseyin'in, 
Selim'in onayını alarak, kendi 
beyliğini Kızılbaş Safevilerden 
kurtarması, bölgenin savaş son
rasında bu türden uygulamalar
dan uzak tutulmasında etkili ol
muştur. Ayrıca bir Kürt beyliği 
olarak, Çemişkezek Beyliği de, 
idris-i Bitlisi 'nin yaptığı anlaş
ma doğrultusunda, Diyarbekir 
eyaletine bağlı sancak statüsüyle 
resmi düzeyde bir özerklik ka
zanmıştı. Saraydan istenilen 
senbölik bağlılığı Çemişkezek 
beyleri gösterdikleri sürece, 
kendi içişlerine kanşılmadı. 
Böylelikle, beylik sınırları için
de yaşayan Alevi aşiretler faali
yetlerini ayrıcalıklı konumlan 
sayesinde sürdürebildiler. 

16. yüzyıl ve sonrasında, 
Anadolu Alevileri 'nde yenilgi 
sonrası görülen geri çekilme ve 
pasifleşmenin aksine, Dersirrili 
Aleviler farklı bir gelişim gös
terdi." diyor sayınGezik ve 50. 
sayfada konumuzu yakından il
gilendiren şU satırları ekliyor: 

"- 19. yüzyılda, bölgedeki 
Mirler'in özel statülerine şiddet
le son verilmesi, geç de olsa 
Dersim' de de kendisini gösterdi. 
Bölgenin beyi Şah Hüseyin'in, 
1860'ların başında Osmanlının 

kendisini tamamen bağlı kılma 
çabalarına karşı direnci, yenilgiy
le sonuçlandı. O'nun 1863'te ölü
mü, İstanbul'un istediği idareyi 
oluşturabilmesini olanaklı kılma

dı. Şah Hüseyin sonrası Dersim 
içinde liderliğe oynayan ve Os
manlı idaresini tanımaya yanaş
mayan birden fazla aşiret reisieri 
çıktı. Bunlar, İstanbul'a muhale
fetleri kadar, kendi aralarındaki 
sürtüşmeleriyle de bölgenin hızla 
derin bir-anarşiye sürüklenmesi-
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ne sebep olacaklardı. .. " 

Burada bir noktaya işaret et~ 
rnek istiyorum. Mirler'in Os
manlılardan önce kurulmuş, ku
rumlaşmış yönetimleri ister; 
"Emirlik", ister "Beylik" veya 
"Hükümet" düzeyinde olsun; o 
zamanın en geçerli düzen ve ku
rumlarıdırlar. Osmanlı öncesi de 
zaıp.an zaman resmiyet kazan
mışlardır. Çemişkezek misalinde 
de gördük ki hem Eyyubilerle 
ve hem de Tatarlarda Olcayto ve 

Osmanlılar ta 1830'/ardan 
başlayarak Kürdistan statülerini 

resmen tasfiye etmeye 
başladıkları ve en son 1847' de 

Bedir Han Paşa' nın yenilgisiyle 
bütün Kürdistan yönetimlerini or

tadan kaldırdık/arı halde; Şah 
Hüseyin' in Çemişkezek' in 1863' e 

ayak basması, bu 
bölgenin stratejik konumu ve 

buradaki aşiretlerin 
özgürlüklerine bağlılıklarına ve 
yiğitlik/erine bağlanması gerekir. 

Böylece Çemişkezek 
hükümdarlığı, sancağı veya 

sancakları, tam tamina 350 yıl 
dertsiz ve tasasız olarak; 

"Amasya And/aşmasi' na göre" 
yaşadılar.( 1514-1863 ) ... 

Ebu-suudlarla resmi kabul gör
müş ve hele Abbasi Halifeli
ği'nin resmi ve mütefiki bir 
devlet konumundadırlar.- Bu ku
rumların; "Tanzimat Fermanları, 
Nizam-i Cedid ve Meşrutiyet" 
gibi aldatıcı sloganlada yıkılıp, 
onların yerine daha iyi ve ge
çerli bir düzenlemenin yapılma
masından dolayı, sadece Der
sim'de değil, Kürdistan'~n her 
tarafından; "Aşiretler kargaşası" 

meydana geldi ve bu döneme 
Kürtler bir isim buldu: "Zemane 
eşirtiye". Türkçesi aşiretler dö
nemi Kürdistan'iı sadece keşme
keşliği, anarşiyi ve çapulculuğu 

getirmedi; açlık, yokluk, çare
sizlik ve en önemlisi kişiliğimizi 
ve hafızamıf:ı yoketti. Şu anda 
bir Kürt yurtseveri olarak ulusal 
hafızamı zorlayarak; geçmişimi
zi kurcalıyor; unutulan, onuttu
rulan Çemişkezek'i arıyorum. 

Çemişkezek hükümdarlığı 

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan 
Selim Han tarafından Amas
ya'da onaylandı, özel bir emir
name ile Çemişkezek Vilayeti 
tüm kale ve nahiyeleriyle ve 
tüm irsi haklarıyla Hacı Rüstem 
Bey'in oğlu Pir Hüseyin'e veril
di. Pir Hüseyin çok hızlı bir şe- · 
kilde davranıp, Dersim aşiretle
rini ve dağılmış bulunan askeri 
kuvvetlerini toplayıp Halife N ur 
Ali 'nin işgaline son vererek ül
kesini kurtardı ve yönetimin ba
şına geçti. 1514'te Yavuz Selim, 
Çaldıran Savaşı 'ndan dönerek 
Amasya'da İkarnet etmiş ve kış
lığını burada geçirmiş idi. Kür
distan beyleri ile burada ittifak 
imdiaşmasını imzaladı. Bu and
laşma Pir Hüseyin Bey'e verilen 
onaydan öncesi veya sonrasında 
da olsa fiili olarak Çemişkezek 
15 ı 4 'te kurtuldu ve diğer Kür
distan statüleri Safevi komutanı 
Kara Han)n 24 Mayıs 15ı6'da, 
bugün Kızıltepe dediğimiz Koç
hisar veya eski ismiyle ."Kosor" 
denen mevkide yenilmesi, Safe
vi ordusunun dağılması ve Os
manlı-Kürt kuvvetlerinin üstün 
gelmesi sonunda, diğer Kürdis
tan emir, hakim ve beyleri; Os
manlıların yardımiarına gerek 
duymadan kale ve~ şehirlerini 
Safeviierin işgalindan kurtardı
lar. Osmanlılar ta ı 830 'lardan 
başlayarak Kürdistan statülerini 
resmen tasfiye etmeye başladık
ları ve en son 1847'de Bedir 
Han Paşa'nın yenilgisiyle bütün 
Kürdistan yönetimlerini ortadan 
kaldırdıkları halde; Şah Hüse" 
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yin'in Çemişkezek ' in 1863'e 
ayak basması, bu bölgenin stra
tejik konumu ve buradaki aşiret

lerin özgürlüklerine, bağlılıkla
rına ve yiğitliklerine bağlanması 
gerekir. Böylece Çemişkezek 
hükümdarlığı, sancağı veya san
cakları, tam tamına 350 yıl dert
siz ve tasasız olarak; "Amasya 
Andiaşmas ı 'na göre" yaşadı
lar. ( 15 14-1863 ) ... 

Koçhisar Meydan Muhare
besi 'ni; "Diyarbakır Tarihi" adlı 
yapıtının 500-501 sayfalarında 
anlatan sayın Şevket Beysanoğ
lu, Çemişkezek Hakimi Pir Hü
seyin Bey'in savaş düzeninde 
Mevlana İdris-i Billisi'nin sa
ğında ve Kürdistan ümerasının 
yanında savaştığını kaydetmek
tedir. Sayın Beysanoğlu'nun bu 
konudaki aniatışını aynen alıyo
rum: 

"-( ... ) idris-i Bitlisi, Yavuz 
Sultan Selim 'e ınuharebeden bir 
müddet sonra gönderd i ği uzun 
arzında (TKSA, E, 8333) Os
manlı Ordusu'nun bu cenahını 
teşkil eden kuvvetleri sayarken 
evvelce Hısn-ı Keyfa (Masan
keyf) hakimi olan Sultan Halil 
EyyGbi ' nin , Sason Hakimi Mı
hemed Bey' in, Eğil Hakimi Ka
sıtn Bey'in, Bekir Bey Boh
ti'nin, Mehmed Bey Zeraki ' nin, 
Şah Ali Bey Mirdasi'nin Nasır 
Bey Süleyman'ın, Emir Sa
rıın'ın oğlu Kasım Bey'in ken
disinin solunda, Bitlis Hakimi 
Şeref Bey'in, Hizan Hakimi Da
vut Bey'in, Şah Veled Bey Sü
leyman ' ın, Atak Hakimi Ahmed 
Bey'in, Hizan Hakimi Davut 
Bey ' in ve kardeşi İsfahan 
Bey'in, Çemişkezek Hakimi . 
Emir Pir Hüseyin Bey'in sağın- . 

da bulunduklarını, kendisinin bu 
iki kısım arasında irtibat temin 
etmekte olduğunu kaydetmiş ... " 
diye Mevlana İdris'in Yavuz'a 
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gönderdiği arznamesinden bu 
bilgileri aktarıyor. Kitabın 503. 
sayfasında, bu mektubun Türkçe 
tercümesinden ilginç bulduğuın 
bir kaç satır da ben almak isti
yorum . 

Mevlana İdris, arznamesin
de, daha önce kendisini dinle

medikleri için Osmanlı ordusu
nun Safeviler tarafından hırpa
landığını, ordu umerası, yani 
komutanları arasında tatsızlıklar 

olduğunu, bu yüzden bütün bun
ların üstesinden gelip bu komu
tanların arasını bulduğunu; tam 
bir birlik ve uyum sağladığını 
ve savaş planını yaparak, ordu
nun merkezine Yeniçeri ve Sa
ray muhafıziarını yerleştirdiğini; 
ordunun sağ kanadına Anadolu 
askerleri ve Karaman Emirle
ri'ni yerleştirdiğini ve solunda 
da Kürdistan emir ve mülükleri
ni yerleştirdiğini vurgulamakta; 
yukarda saydığımız emir ve ınü
lüklerini yerleştirdiğini vurgu
lamta; yukarda saydığmız emir 
ve mülüklerin isimlerini unvan
larıyla saymakta, bu mektupta 
tıpkı Osmanlı ordusundan, Ana
dolu askerlerinden ve Karaınan 
Emirli ği 'den sözettiği gibi; Kür
distan ordulanncJan, Kürdistan 
emir ve hakimlerinden sözet
mektedir. İdris, savaş safında 
Kürtlerin yanında yer almıştır. 
" Kürtlerin birliği için tereddüt
lerinden de .olsa" Kürdistan kuv
vetlerini sağına ve soluna alarak 
diplomasi kabiliyeti gibi komu
tanlık maharetini de göstermiş
tir: Bu arznarneyi her Kürdün 
okuması ve derin derin düşün
dükten sonra büyük diploınat ve 
bilim adamından özür di lernesi 
lazımdır. 

Gerçi bunları söylemenin 
yeri değildi, ancak benim gibi 
hiç bir rütbe ve makam peşinde 
olmayanların, gördükleri doğru-

ları müsbet yöne aktannaları ge
rekliliğine inanıyorum. Yoksa 
en azından 150 yıldır kafaları

mıza şırınga edilmiş yanl ı ş lar

dan hemen kurtulmamız olası 
değildir ... 

Çok malıdut ve s ınırlı iın
kanlarımla Çem işkezek'i IX. 
yüzyıldan alıp xıx. yüzyılın 

üçüncü çeyreğine, yani 1863 'e 
kadar getirdim. Bu statü bir 
Kürt, bir Kürdistan kurumudur. 
1000 yıldan fazla yaşamıştır. 
Kimine göre bağımsız bir dev
lettir. 

Şeref Han 'a göre ele, bağım
sız yaşamış , kendi adına hutbe 
okumuş, bütün sultanlar ve kral
larca kabu l göımüş bir lıüküm 

clarlıktır. Sanki dünyadaki bütün 
halklar Osmanlı ve İran gibi im
paratorluktu da sadece Kürdi s
tan bu tip kurumlarla yetinmişti. 
Ortadoğu ' da kimin kendi ulusu 
adına devleti var idi de Kürtler 
geri kalmı ştı ? 

Kendi coğrafyanda ve beliki 
bir sınırcia kuruınlaşını şs ın . Ta
banında aşiretler federasyonu 
başta olmak üzere, halkın , şehir

lisi ve köylüsüyle herkes yer al
mış. Her tarafta bir düzen ve di
siplin hakimdir. Din ve mezhep 
farkı gözetilıniyor. Gayri Müs
limlerin ibadet, eğitim, çalı~ma 
ve gelişmeleri önünde hiç bir 
engel yoktur. Sadece asker o l
muyor-, savaşa katılınıyor ve 
idareci olınuyorlar. Sadece dev
letine veya hükümetine bir vergi 
karşılığında yıllar yılı ve be lki 
1000 yılı aşkın Kürdistan şehir
lerinde ve en güzel köylerinde 
özgür yaşıyorlar. 

Gayri müsliınlerin , Eımeni

si, Süryanisi , Keldani ve Nastu
risiyle hiç kuşkusuz Kürdi s
tan'da ve Kürdistan ınİrlerinin 
hakimiyetinde tarihin en iyi dö
nemlerini yaşadılar. İ s lam olan 
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Olaylar ve Görüşler 
Alevi ve Sünni taraflarla, İslam 
olmayan ama Kürtlüğün bir ger
çeği olan Yezidilerin, aynı hak-
· lan ve aynı statüleri temsil ettik
leri gerçeğini kimse inkar ede
mez. Sünni-Alevi, veya Sünni
Ezidi çatışmaları, vuruşmaları 
olmuştur, olacaktır ve her za
man çelişkilerin, çıkarların, kış
kırtmaların var olduğunu, olaca
ğını bilmekteyiz. Bugün de Sün
ni olan ve biribirleriyle çelişen 
aşiretler, hatta siyasetler arası 
çatışmalar, savaşlar revaçtadır. 

Tasvip etmediğimiz bu realite 
· hepimizin gözü önünde cereyan 

ediyor ve tarafların hiç birisi; 
"ayranım ekşidir" demiyor, di
yemıyor. 

Çemişkezek Aşireti asil bir 
aşirettir. Asilzadelerin, krallar, 
yöneticiler ve komutanların bu 
aşiretten çıktığını Şeref Han 
vurguluyor. 

Melkişiler; Melikleri çağrış
tırıyor. Kürtler önderlerine; 
"peşkeş" de diyorlar. Peşkeş, 
öncü demektir. Melik olan bir 
kişiye kolaylıkla Melkişi, yani 
sorumlu veya hakim öncü ma
nasında Melkişiler ele elernek 
mümkündür. Genellikle Kürdis
tan beyleri bölge aşiretlerinin 
dışından geldikleri halde, Mirle
rin kadroları "Vekil-Melik", 
"Lala" , "Emir", "Ağa", "Diz
dar" gibi kimseler bu aşiret fe
derasyonunun belli kollarından 
gelmektedir. Mesela Bitlis'te 
Bilbasi ve Kavalisi aşiret kolları 
hep önder ve yardımcı kadro ye
tiştirdi ler. idrise Bedlisi bu aşi
retlerden değildir, Bitlis bilgini 
Hüsameddin'in oğludur, Bitlis, 
her zaman çok iyi bilginler ye
tiştirmiştir, fakat bu bilginler, 
saray işlerine karışmazlar ve ge
nellikle hükümdarların yardım
cıları Bilbasi ve Kavalisiler'den 
seçilirdi. Bunun için Çemişke-

Şerefname ve Çemişkezek ... DENG 
zek'te böyle bir kalburüstü aşi
ret olabilir. 

Genelde tarihle ilgilenen 
Kürt aydınlarının kafasında yer 
etmiş bir görüşele EyyGbiler me
selesidir. Güya Kürdistan Mir
likleri EyyGbilerden sonra ku
rulmuş, daha önce böylesine 
oluşumlar ya hiç yokmuş veya 
tektük kenar da, köşede varmış. 
EyyGbilerin, Kürtlerle ilgili bir 
eğitim ve medrese düzeni getir
cliklerini, yüzyıla yakın uzun bir 
dönemde Kürdistan kurumlarıy
la ilişki kurduğunu, bunları Sel
çuklular'dan kurtarelığını veya 
korucluğunu, dayanışma ve bir
liktelikler kurduğunu ve Kürdis- -
tan'da iz bıraktıklarını biliyoruz. 
Bugün aklımızcia olan, yukarda 
bir çoğunun isimleri geçen tüm 
Kürdistan kurumları içinde Far
qin (Silvan) ve Ha'sankeyf'ten 
başka Eyyubiler tarafından yeni 
baştan bir statünün kurumlaştı
ğına hiç bir yerde rastlamadım . 

Silvan, Mervaniler'in başkenti 
olup, Selçuklulara daha sonra 
Aktukluoğullarına geçtiğini, 

hem burayı ve hem de Hasan
keyf ' i EyyGbilerce geri alındığı
nı biliyoruz. Ama statüler ve 
beyli,klerin sadece EyyGbilerin 
eserleri olduğunu söylemek, 
bence yanlıştır. 

Şeref Han, bu konuyu en iyi 
bir şekilde özetlemiş. Zenginle
rin Bitlis'i daha önce aldıklarını 
ama 1180'lerde ve Bitlis 40 yıla 
aşkın bunların istilasında kaldık

tan sonra, Sultan Selahaddin'in 
üstün gelmesi zenginlere hakim 
olmasıyla bu işgalcilerin yıldız
larının söndüğünü ve Roşkan 
Aşireti ayaklanarak ülkelerini 
bağımsızlığa kavuşturduklarını 

M. E. Bozaslan'ın Türkçeye çe
virdiği Şerefname'nin 423. say
falarında vurguluyor. 

Med İmparatorluğu kurul-

madan evvel de, Kürt devletleri , 
Strapları, Mirlik ve Aşiret fede
rasyon, konfederasyon ve örgüt
lü kurumları var idi ki , bu impa
ratorluk için herkesin söylediği 
"federasyonlar imparatorluğu ' ' 

yakıştııması ortada dolaşıyor. 
Bir düzine devletleri bir araya 
getiren Medler, bu geleneği on
dan sonra gelen Perslere, Partla
ra, Sasanilere ve islama da mi
ras bıraktı. Romalılar ve Bizans
lılar 'da yerli halktan yöneticiler 
atadılar veya böİgesel statüler 
kurarak, yaşatarak düzenlerini 
sürdürdi.iler. Medlerden sonra 
640'1arda İslamla tanıştığımız 
döneme kadar I 000 yıl geç m i ş
tir. Bu bin yıllık uzun zaman bi 
rimi boyunca eğer Kürtlerin 
özerk kurumları olmasaydı veya 
en azından bir aşiret örgütü için
de kendilerini korumasaydı , 

acaba bu uzun dönemele Kürtlük 
diye bir şey kalır mıydı? 

Kürtler; 640'larc\a Roma-Bi
zans'ı ve Sasanileri çok kısa bir 
sürede yenen ve çok güçlü bir 
kuvvet olan İslam ordularına 
karşı Kürtlük adımı ve kendi ka
dim din ye gelenekleri uğruna 
savaştılar, direndiler ve ülkeleri
ni kurmaya çalıştılar. 750'lerde 
Eba Müslim-i Horesani gibi bü
yük komutan ve siyaset adamla
rını ortaya çıkardılar. 750 ' lerc\e 
Emeviler'in son halifesi Mer
van ' ın anası Kürttür ve Cizre hü
kümc\arı Mir Alımeel'in kızıdır. 
750-755'lerde Eba Müslim-i Ho
resani ' nin kısa bir dönem kurdu
ğu; "Horesan Hakimliği ~ 'ni ölüm
süz şairimiz Cigerxwin tarafın
dan; "Kürt Devleti" diye niteli
yor.(Bak: Kemal Burkay, Kürtler 
ve Kürdistan Taıihi, s: 122). 

Kürtler, 21. yüzyıla gireliği
miz bugünlere tesadlifen gelıne
c\iler. Bizi bu günlere kavuştu
ran sadece yüksek dağlar, derin 
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Olaylar ve Görüşler 
vadiler ve bereketli topraklar 
değil, en önemli faktörledn ba
şında aşiret örgütleri, Straplar, 
Beylikler ve özerk kurumlaşma
lardır. Varlığımızı muhafaza 
eden din, inanç ve mezhep fak
törü de gereken rolü oynamıştır. 
Zerdüşilik nasıl ki bizleri Ro-. 
ma'nın Bizans'ın bin yıllık ha
kimiyeti karşısında korumuşsa, 
İslamiyet de Kürtledn Sasani ve 
Bizanas despotluklarından kur
tulmaları için büyük bir fırsat 
olmuş ve bizlere gerçekten yara
mıştır. Kürtledn ·Şafii mezhebi~i 
seçmeleri, onları bir arada tut
muş, gerek Osmanlı ve gerekse 
daha önceki Türkmen, Fas ve 
diğer yabancı işgalcilerden ko
rumuştur. 

İslamiyet'ten sonra Kürt dili
ni ve geleneklerini ayakta tutan 
en büyük etken yüzyıllarca 
ayakta kalmaya direnen özerk 
statü ve küçük bulduğumuz, kü
çük düşürdüğümüz Mirliklerdir. 
Ve Mirlerin Kürdistan şehirle
rinde baştan başa donattıkları 
medreseler ve okuma olanakla
rıdır. 

O dönemde çağdaş sayılan 
ve zamanın üniversiteled düze-

. yinde eğitim olanaklarına ka7 

vuşturulan külliyeJ.er, medrese
ler ve okullarda okuyan Kürtler, 
seslerini ve saygınlıklarını bÜtün 
İslam memleketlerine duyurdu
lar ve eğer bugün Müslüman ül
kelerde Kürtlere karşı bir sem
pati emaresi varsa bu sayededir. 
Bana göre gerek Kadirilik ve 
gerek Nakşibendilik tadkatları
da bu konuda katkı sunmuştur. 
Konuşmaları, vaizleri, zikir ve 
tüm ayinleri Kürtçe olan ve ken
dileri de Kürt olan bu müessese
leri~ bize zarar verdiklerine ina
namıyorum. Konumuzu yakından 
ilgilendiren ve Dr. Naci Kutlay'ın 
İslami Bakış Dergisi'nin 4/14 sa-

Şerefname ve Çemişkezek.:. DENG 
yı ve sayfasından okuduğum bir 
alıntıyı aktarayım: 

"- Bollandalı Martin yan 
Bruniessen, Hammer'den alıntı 
yaparak, idris-i Bitlisi'nin oğlu 
Ebu Fazıl'ın, babasının Heşt-be
hişt kitabına yazdığı; 'zeyl' yani 
'ek'ten bir bölüm aktarır; 'Dim
dik ve sarsılmaz bir. şekilde, 
gerçek Sünni ve dağ. insanı olan 
Kürtler, mezhep ve topraklarını 
savunmuşlardır. 14 yıl boyunca 
onları fetbeden Farslarla savaş 
içindeydiler ... " Dr. Naci Bey, sa
tır aralarında Martin'in değindi
ği bir konuyu araştırmaya değer 
buluyor ve dikkatimizi çekiyor: 
'- Şiiliği 'seçen Kürtler neden 
Türkleşme ve Farslaşma eğilimi 
taşıdılar?' Şafii Kürtler; 'Kürt
lüğü' daha uzun süre sürdürdü
ler ... " 

Sonuç olarak Çemişkezek 
hükümdarlığı ülkesini korumuş, 
statüsünü yüzyıllarca muhafaza 

· etmiş, dilini, örf ve adetlerini, 
inanç ve geleneklerini ve Kürt
lüğünü bu günlere getirmiştir. 
Belki mezhep farklılığından do
layı Sünni Kürt bölgeleriyle faz
la ilişki kurmamış; ama tarih 
boyunca tek başına ve kapalı bir 
topluluk olarak da yaşamamıştır. 

Eyyubilerle birlik olan, 
· Kürtlerin Osmanlılada ittifakın

da yer alan, Amasya şartlarına 
diğer Kürt statüledyle beraber 
riayet eden, savaşlara katılan ve 
bu düzenlemeyi 1863 'lere kadar 
getiren bir toplum. Koçgid 'de 
ve 1930'lardaki Dersimhareket
lednde Kürtlüğün, Kürdistanlılı
ğın ağır bastığım ve en az Sünni 
Kürt önderlikleri kadar Kürt ol
duklarını gördük, okuduk. Bu
nun için herhangi bir endişem 
yoktur. Ancak dünümüzü öğre
nirsek, bugünümüzü daha iyi 
anlar ve yarınlar gerçekten bi
zim olur. 

(1) Şerefnamenin bu faslında 
Şah Tahmasp'ın Fermanname
si'nin tam metni var. 

(2) Erdal Gezik, Alevi Kürt
ler; 

(3) Bak, Nubıhar sayı: 84, 
Gulan-Tebax 2000, sayfa: 22, 
Kalecıwan; "Peyaye Hıkımdariya 
Roşkan, Mıhemed Axaye Kelho
ki" başlıklı makalede Akkoyunlu 
despot/uğu iyice işlenmiştir. 

(4) Şeref Han, Hoşkanlıları 
anlatırken bu konuyu işlemiştir. 

(S).Şerefname, Hakari Hii
kümdarlığıfaslında, Şenbo.ha
nedanlığını dile getiriren, Şah İs
mail'in B ura yöneticisine "am
ca" lakabıyla hitap ettiğini ve 
kendisine saygı duyduğunu vur
gular. 

(6) ÇeŞitli kaynaklar, Çaldı
ran Savaşı'nda 14 ile 16 Kürt be
yi kuvvetlerinin Osmanlılar ya
nında yer aldıklarını kaydetmek
tedir/er. 

(7) Nuri Dersimi rahmetli 
yazdığı; "Kürdistan Tarihinde 
Dersim" adlı yapıtının 142. say
fasında kayda değer bulduğum 
şu tesbitlerini almıştır: "-Umra
niye'deki savaş durumu ciddi 
tedbirler alınmasını gerektirdiği
ni Dersim, Erzincan ve Malatya 
aşiretlerine bildirildi. Bunlardan 
imdat istendi. Hal bu iken mev
sim kış olduğundan, acil bir im
dadın yetişmesine imkan olmadı
ğı anlaşılıyordu; Antep ve Ur
fa'ya kadar yetişmiş olan Fran
sızlardan yardım isternek düşü- . 
nüldü, fakat Kürt gençliği bu ec
nebi kuvvetten yardım istemenin 
Kürt şerefine bir zül sayarak bu 
teklifi reddetti ve yalnız başımıza 
savaşma kararı oy birliğiyle alın
dı;'' 

(8) Hacı Rüstem Bey; 
1502'de İran'a bağlılığını bildir
mek için gitmiyor. Şah i smail'in 
maiyetinf! giriyor. Diğer Kürt 
beyleri, Şah ile ittifak etmek ve 
Şahlığa bağlı özerk kalmak için 
gitmişlerdi. 
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AB ilkelerine sahip çıkmalı 
Avrupa Komisyonu Türkiye ile ilgili Katılım Ortaklığı Belgesi 'ni 8 kasım günü yayınladı. "Yol haritası" diye 

de nitelenen bu belge, Türkiye'nin kendisini AB tam üyeliğine hazırlaması için ekonomik ve siyasal alanda yapma
sı gereken bir dizi kısa ve orta vadeli reformları, bir başka deyişle, ev ödevlerini içeriyor. 

Türkiye'nin AB 'ye tam üyeliği için, demokrasi ve insan hakları alanında köklü iyileşmeterin yanısıra, Kıbrıs 
sorunu gibi, Kürt sorununa da barışçı bir çözüm bulunması zorunludur. Bunu AB sözcüleri ve kurumları, en başta 
da Avrupa Parlamentosu daha önceki çeşitli açıklama ve kararlarında dile getirdiler. 

AncakAB'nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerileri sözkonusu Katılım Ortaklığı Belgesi'ne ancak sınırlı 
ve üstü örtülü biçimde yansıdı. AB, Türkiye'nin hassasiyetlerini göz önüne alarak azınlık tabirini, hatta Kürt adını 
bile kullanmaktan kaçındı. AB böylece, Türkiye'de Kürt sorununun varlığını bile kabul etmeyen, çözüm yolunda 
en basit adımları atmaktan kaçınan şoven, inkarcı ve baskıcı çevrelerin gönlüne göre davranmıştır. 

Türkiye, Kopenhag kriterlerine uyum sağlamak için hiçbir şey yapmadığı, AB 'nin daha önce aday üyelik için 
öngördüğü adımların hiç birini atmadığı halde, 1999 Aralık ayında, Helsinki Zirvesi'nde aday üyeliğe alındı. Bu
nunla sözde, Türkiye aday üyelik sürecinde Kopenhag Kriterleri 'ne uyum sağlaması için teşvik edilecekti. Oysa 
aradan geçen bir yıla yakın süre bu beklentinin boşuna olduğunu gösterdi. Türkiye bu süre zarfından olumlu hiçbir 
adım atmadı. 

Kürt sorunuyla ilgili olarak belgedeki aşırı tavizkar üslup, AB karşıtlarının eline koz vermemek, yani üyelik sü
recini zora sokmamak için yapılmış olabilir. Böyle de olsa da ilkesel bir tutum değildir. Bu tutum sorunun çözümü
ne yardımcı olmaz; aksine, Kürt kimliğini tanımadan, Kürtlere hiçbir hak vermeden AB 'ye girmeye çalışan Türki
ye'deki tutucu çevretere cesaret verir. 

Kuşkusuz, Katılım Ortaklığı Belgesi'nde, üstü örtülü biçimde de dile getirilmiş olsa, doğrudan Kürtleri ilgilen
diren maddeler de var. Örneğin kısa vade için anadilde radyo ve televizyon hakkı, orta vadede ise eğitim hakkı. 
Bunlar elbet Kürt sorununun boyutları göz önüne alındığında son derece sınırlı ve basit haklardır. Ama önemsiz de
ğil. Bunların gerçekleşmesi bile bu inkarcı, baskıcı sistemde bir gedik ve Kürtler bakımından bir kazanım olacaktır. 
Ancak bunlar bile, salt Türkiye'nin belgeyi benimsediğini açıklamasıyla kolayca kağıt üzerinden hayata geçmez. 
Bu hakların pratikte kullanımını sağlamak için ciddi bir sahiplenme ve mitcadele gerekir. 

Ama Kürt sorunu, besbelli ne Türkiye'nin göstermeye çalıştığı gibidir ne de hatta AB 'nin uygun gördüğü sınır
larda bir sorundur. Bu, parçalanmış 40 milyonluk koca bir ulusun ve ülkenin sorunudur. Bu, ne bireysel haklar gibi 
komik çerçevelere sığar, ne de bir azınlık sorunudur. Yaklaşık yarısı, yani 20 milyonu, Kuzey Kürdistan'da ve Tür
kiye'de yaşayan. bu koca ulusu yok saymak, haklarını vermekten kaçınmak, bunun için -nice zulmün, kınının ve 
sürgünün yanısıra- binbir hile ve oyuna başvurmak çözüm değildir. Türk rejimi kendi kendisini kandırmas ın. 

Biz Türk yönetiminin yanısıra, Avrupa Birliği'ni de bu konuda daha gerçekçi olmaya çağırıyoruz. Herkes bu 
sorunu gerçek boyutlarıyla ele almalıdır. Sorunun çözümü ise, Kürt halkının kimliğini ve haklarını tanımak ve eşit
lik temelinde yeni, köklü bir yapılanma ile mümkündür. 

Kuşkusuz böylesine gerçekçi ve köklü bir çözümü ne Türkiye'den bir lütuf olarak, ne de AB belgelerinden bek
lemiyoruz. Bu en başta halkımızın mücadelesiyle başarılacaktır. Öte yandan, Avrupa Birliği de herhalde Türkiye'yi 
böylesine büyük bir baş ağrısıyla içine almayı düşünmüyordur .. O zaman sorunun adını koymakta, önerileri açık 
seçik yapmakta, ilkeli davranmakta yarar var. 

Biz demokratikleşmeye, insan haklarının sınırlarının genişlemesine ilişkin olarak AB 'nin Türkiye' den istediği 
değişiklikleri destekliyoruz. Örneğin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünUn önündeki engellerin kalkması, işkence
nin son bulması, toplantı ve gösteri haklarının bugünkü binbir engelden kurtarılıp rahatça kullanılabilir bir örtama 
kavuşması; sivil yönetim üzerinde asker vesayetinin son bulması vb ... 

Bütün sorun bu hakların ve verilen sözlerin daha önce olduğu gibi kağıt üzerinde kalmaması. Örneğin İşkenceyi 
yasaklayan sözleşmelere Türkiye yıllar önce imza atmıştı; ama bu durumu değiştirmedi. Bu hak ve özgürlüklerin 
pratik işlerliğe kavuşması, aynı zamanda toplumun onlara sahip çıkmasına, kimi kemikleşmiş alışkanlıkların ve de
ğer yargılarının değişmesine bağlı. Yani uzun, sabırlı bir mücadele ve bedel gerekiyor. 

Sonuç olarak, Kürt sorunu konusundaki ürkek tutumuna rağmen, sözkonusu belge ve bu doğrultuda yapılacak 
çalışmalar, atılacak adımlar, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Kürt halkının mücadele olanaklarının gelişmesi
ne, hatta kimi kazanımlar sağlamasına yardımcı olacaktır. Avrupa Birliği'nin denetimi ve katkıları, tutucu ve şoven 
güçlerin tüm çabalarına rağmen, bu mücadeleyi ve değişimi kolaylaştıracaktır. Ama bundan böyle de asıl görev, 
Kürt ya da Türk olsun, ülkemizin değişirnde yararı olan geniş halk kesimlerine düşüyor. 

Atılan her ileri adım, bu ilkel ve çağdışı rejimin kale duvarlarında gedikler açarak toplumun ileri doğru yürüyü
şüne hız kazandıracaktır. 

Biz, Kürdistan Sosyalist Partisi olarak, barış, özgürlük, temiz toplum, insanca bir yaşam isteyen herkesi deği~im 
için çaba göstermeye çağırıyoruz. Tutucu, şoven güçlerin değişim sürecini engelleme çabalarını boşa çıkarmak, re
formları dejenere etmelerini önlemek için el ele verelim. ll Kasım 2000 
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